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NAUJAS ETAPAS 
IZRAELIO IR PLO 
SANTYKIUOSE

Tris dešimtmečius truku
si įtampa ir smurto veiks
mai tarp Izraelio ir PLO 
(Palestinos Išlaisvinimo 
Organizacija) š.m. rugsėjo 
mėn. 9 d. formaliai sustab
dyti abipusiais istoriniais 
pareiškimais.

PLO vadas Yasser Ara
fat'as rašte, skirtame Izra
elio min. p-kui Itzak Ra
bin' ui pareiškė, kad jo va
dovaujama grupė pripažįsta 
Izraelio valstybei teisę 
"egzistuoti saugiai, taikin
goje aplinkoje", atsisakoma 
"terorizmo veiksmų" ir yra 
pasiruošęs sudrausminti 
tuos, kurie sulaužytų šiuos 
pasižadėjimus .

Atskirame rašte Norve
gijos Užsienio Reikalų 
ministeriui » kuris

tarpininkavo abiejų pusių 
atstovų slaptiems pasitari
mams ir susitikimams Nor
vegijoje, Arafat' as patiekė 
savo raginimą palestinie
čiams, gyvenantiems Izra
elio okupuotame Vakarų 
krante ir Gazos srityje pra
dėti "normalizuoti gyveni
mą".

I. Rabin' as atsakė Ara
fat' ui laišku, kuriame pa
brėžiama, kad atsižvel
giant į palestiniečių įsipa
reigojimus, jo vyriausybė 
pasiryžusi "pripažinti, kad 
PLO atstovauja palestinie
čiams ir galima pradėti su 
PLO derybas dėl Viduri
niųjų Rytų taikos proceso".

Formaliai Izraelyje ir Tu
nise, kur bazuojasi PLO, 
pasirašyti raštai atveria 
galimybę pervesti teritori
ją palestiniečiams, prade
dant savivaldą Gazos sri
tyje ir Vakariniame Krante, 
esančiame Jericho mieste.

Šių susitarimų išvadoje, 
JAV prez. B. Clinton' as 
pareiškė, jog jo vyriausybė 
pradės dialogą su PLO.

Dar negalutinai susiderė
ta, kaip bus vykdoma pa
lestiniečių savivalda. Numa
toma įsteigti Izraelio ir 
PLO komitetą, nustatant 
apsaugos ir ekonominius 
santykius, pasidalinant van
dens ištekliais ir dėl kitų 
praktiškų reikalų. Neaptar
ta, kas atsitiks po 5 metų 
pereinamo palestiniečių sa- 
vivaldos laikotarpio. Ar jie 
gaus pilną autonomiją ir 
kokį Vakarinio Kranto 
plotą jie valdys. Kaip bus 
išspręstas 100,000 žydų 
naujakurių klausimas tose 
teritorijose?

Taip pat labai svarbu 
susitarti dėl arabų Rytų 
Jeruzalės statuso, kurią 

Izraelis yra užėmęs 1967 
metais ir laikąs Jeruzalę 
savo amžinąja sostine. 
Palestiniečiai taip pat 
nori joje turėti savo sos
tinę...

Nežiūrint tokio svarbaus 
ir neabejotinai reikalingo 
istorinio posūkio, dalis žy
dų yra dar vis labai prie
šingi bet kokiam susitari
mui su PLO, vertindami 
šią organizaciją tik "tero
ristine", o savo okupaci
nius veiksmus ir šaunamų 
ginklų vartojimą prieš pa- 
letiniečius nelaiko teroru.

iš savo pusės, PLO galų 
gale pripažino Izraelio 
valstybę ir tuo palengvino 
kelią į bent kokias derybas.

Rugsėjo mėn. 12 d.,sek
madienį į Washington'ą 
atvyko Y.Arafat'as ir Izra
elio premjeras I.Rabin pa
liudyti Izraelio Užsienio 
Reikalą min. Perez ir PLO 
atstovo M.Abbas istorinio 
taikos susitarimų dokumen
to pasir^į'mą.

ATSISTATYDINO UKRAINOS 
MINISTERIS PIRMININKAS

Iš Kijevo pranešama, 
kad min. pirmininkas Leo
nid' as Kučma atsistatydino 
rugsėjo mėn. 9 d. Priežas
tis - nuolatiniai priešini- 
maisi jo planams įvesti 
Ukrainoje rinkos reformas.

Per paskutinius 4 mėne
sius, vis tebevykstant nesu
tarimams, delsimams, neap
sisprendimams vyriausybėje 
L. Kučma buvo du kartu 
įspėjęs, kad toliau tokiose 
sąlygose jis nedirbsiąs.

MUSULMONAI BELAISVIAI 
BOSNIJOJE

Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad 40, tik ką 
praleistų iš kroatų kalėji
mo musulmonų, išbadėję, 
įdubusiomis akimis ir su
lysę, parkrito vienos mo
kyklos klasėje ant grindų 
ir gaivinosi, šliurpdami iš 
plastikinių indų pieną su 
sausainių gabaliukais. Juos 
paleido rugsėjo 10 d. iš 
kroatų belaisvių stovyklos 
Dretelj'e, kur dar laikomi 
keli tūkstančiai vyrų ir 
berniukų.

"Aš pergyvenau blogiau
sia, kas gali būti. Pirmas 
keturias dienas lageryje 
negavome nei maisto, nei 
vandens. Reikėjo gerti 
savo paties šlapumą, kad 
likčiau gyvas, - pasakojo 
Omer, 29 metų amžiaus 
vaikinas.

Kitas, 17-metis Armin 
Sefer'is, savo laiku buvo 
jugoslavų ir Bosnijos jaunių 
futbolo komandos pažiba. 
Dabar jis juda skausmingai 
ir lėtai. Per du belaisvio 
gyvenimo mėnesius jis 
prarado 45 svarus ir buvo 
mušamas, kaip ir kiti mu
sulmonai belaisviai, geleži
nėmis lazdomis.

"Aš kartu su savo tėvu 
buvau patalpintas į pože
minį tunelį. Jame tik vie
na švieselė, kuri tik ret
karčiais degė. Mes niekada 
negalėjome žinoti, Kada

Dešinėje -
Montrealio dienraštis 

"THE GAZETTE" 
atspausdino tokią 
nuotrauka su parašu, 
kad Popiežius, lydi
mas Lietuvos prezi
dento Algirdo 
Brazausko, praeina 
pro garbės sargybą, 
atvykęs į Vilniaus 
aerodromą.

Apie Popiežiaus 
vizitą rašė ir kiti 
dienraščiai, rodė 
televizijos ekranuose 
Jo lankomas vietas.

Montrealietis Liudas 
Stankevičius 
sekančiame "NL" 
numeryje aprašys 
įspūdžius iš šios 
viešnagės, nes pats 
buvo ten žurnalisto 
statusu.

V * *■

naktis ir kada diena"- pa
sakojo jis.

Buvę belaisviai patvirti
no, Kad kasdieninis Dretel- 
j' e maisto davinys susidėjo 
iš vienos riekės duonos ir 
mažos porcijos sriubos 
arba šutinio.

Bosnijos kroatai smurtin
go konflikto su serbais 
pradžioje, buvo laimėję 
daug simpatijų pasaulyje, 
tačiau prisitaikę prie galin
gesniųjų, gerai ginkluotų 
įžūlių ir agresyvių komu
nistų, tebekiršinamų serbų, 
atsisuko prieš musulmonus. 
Patys kentėję ir skundęsi 
- prarado bet kokį žmoniš
kumą, kai tragiškon nelai
mėn pakliuvo jų kaimynai. 
Belaisvių lageriuose pačių 
Bosnijos Kroatų tvirtinimu, 
yra dar likę apie 40UU 
musulmonų. Sakosi, pasi
rengę ir juos paleisti, jei
gu priešininkai padarytų tą 
patį. Neturime žinių kur 
ir kiek kroatų ar serbų lai
koma kalėjimuose.

Vis daugiau pasigirsta 
kritikos balsų JAV-ių vy
riausybei, kad savo laiku 
nebuvo imtasi priemonių 
prieš buv. Jugoslavijoje 
vykstančius smurtus ir 
konfliktų pradžioje nebuvo 
griežtai ir efektingai su
stabdyti smurto veiksmai.

Paskutiniu metu viešai 
ir atvirai pasisakė ir NA
TO generalinis sekretorius 
Manfred Woerner. Londone 
reziduojančio Tarptautinio 
Strateginių Tyrimo institu
to metiniame susirinkime 
jis pareiškė, kad "netvarka 
ir pasitikėjimo krizė" vy
rauja NATO organizacijos 
Europos reikalų darbotvar
kėje.

Diplomatų, vyresniųjų 
darbuotojų ir strategijos 
mokslininkų auditorijai jis 
atvirai ir tiesiai pareiškė, 
kad Vakarų pasaulio "pasy
vumas, sprendžiant buvu
sios Jugoslavijos iširimą ir 
konfliktus, davė karčią pa
moką NATO".

Ypatingai M. Woerner'is

pabrėžė, kad:
* Politiniai sprendimai ir 
diplomatinės pastangos bus 
veiksmingos tiktai tuomet, 
kai bus sustiprinta atitin
kama militarinė parama ir 
įtikinamu pasiryžimu ją pa
vartoti, reikalui esant".
* "Jeigu jūs negalite ar 
nenorite pagelbėti agresi
jos aukoms, reikia sudary
ti galimybes joms pačioms 
apsiginti".

* "Grasinkite tiktai tuo
met, kai esate pasiryžę 
grasinimus įvykdyti".

* "Krizę galima sustabdy
ti arba jos išvengti tiktai 
tuo atveju, jeigu apsispren
dimas apsaugoti nuo konf
liktų yra tvirtas ir palydi
mas veiksmų".

* "Venkite situacijų, kur 
jūsų pačių daliniai galėtų 
tapti įkaitais".

Čia M. Woerner' is norė
jo priminti, kad Britanijos 
ir Prancūzijos pasiųsti 
Taikos daliniai pakliuvo 
įkaitais. Britai ir prancū
zai buvo nepritarę JAV siū
lymui pulti iš oro bombar
duojančius Sarajevą dali
nius, nes esą jų trupės 
galėtų nukentėti nuo serbų 
keršto.

iš kai kurių kitų pereiš- 
kimų, nors ir diplomatiškų, 
buvo aišku, kad M. Woer
ner' is priekaištavo NATO 
už tarptautinės visuomenės 
nesugebėjimus išspręsti' 
Bosnijos konflikto .

Dar rugpjūčio mėn. pra
džioje M. Woerner' is pri
žiūrėjo NATO planą išdės
tyti karo lėktuvams, gi
nant Sarajevą nuo apgulimo, 
bet galutinas sprendimas 
pulti buvo paliktas UN 
gen. sekretoriui Boutros- 
Boutros Ghali nuožiūrai. 
Tačiau nebuvo vykdomi 
jokie veiksmai. M. Woer
ner' is pareiškė: "Viena 
galime pasimokyti iš isto
rijos - kuo anksčiau atsi
laikai prieš įžūlų agresorių, 
tuo mažiau reikia jėgos 
vėliau, ir mažiau rizikos. 

Tad mūsų demokratijos, 
įrodydamos savo sugebėji
mą tvirtai apsispręsti, ne
skatins smurtingų iššūkių?

Anksčiau Europos Komi
sijos p-kas Jacques Delors, 
kreipdamasis į Institutą, 
irgi buvo priminęs klaidas 
Bosnijos krizės atveju: 
"Mums nereikėjo, smurto 
veiksmams prasidėjus, pa
reikšti, kad nepavartosime 
jėgos. Jeigu ir būtų abejo
tinos militarinės interven
cijos, neprotinga tai ap
skelbti beisvaidijančioms 
pusėms, duodant joms su
prasti, kad netektų susi
durti su karine Vakarų 
pajėga.

"Kitaip sakant,... mes be 
reikalo sumenkiname savo 
įspėjimus ir ultimatumus".

Keista, kad tos "klaidos", 
tokios akivaizdžios beveik 
kiekvienam eiliniam žmo
gui, nebuvo permatytos 
tokių patyrusių NATO ir 
kitų vyriausybių darbuotojų. 
O agresoriai serbai, kaip 
ir jiems pritariantieji kro
atai, ir toliau neva tai 
siekia taikos sutarčių, vyk
dydami musulmonų genoci
dą. Apie 50,000 musulmonų 
yra sugrūsti į rytinę Bosni
jos sritį, beveik apsupti 
kroatų dalinių. Serbai bom
bardavo kroatų garnizonus 
ir skelbėsi atsiimsiu 3 kai
mus, kuriuos kroatai laiko 
užėmę kitoje pusėje JT

Paleisti iš kalėjimo musulmonų belaisviai mokyklos pa — 
talpose laukia maisto. afp

nustatytoje taikos zonoje. 
UKRAINA MINĖJO_____
SOVIETINĮ BADMETĮ

Rugsėjo 12 d., sekmadie
nį, suėjo 60 metų nuo 
Ukrainoje sovietų įvykdyto 
badmečio, panaikinant že
mės ūkius ir prievarta 
juos kolektyvizuojant.

Ukrainoje vėliavos buvo 
pakeltos iki pusės stiebo, 
vyriausybės pastatai apjuos
ti juodais kaspinais, pirmą 
kartą viešai minint neskelb
tąjį "holokaustą" ir "šird
gėlos derlių", kaip sako 
istorikai. Badmetis truko 
1932-33 m. ir dėl jo mirė 
4-7 milijonai nekaltų žmo
nių.

Iki pat Sovietų Sąjungos 
iširimo komunistų vadovy
bės paneigdavo, kad toks 
milžiniško masto badmetis 
buvo įvykęs ir įžūliai tvir
tindavo, kad tai yra tiktai 
Vakarų skleidžiama anti- 
sovietinė propaganda.

Atgavus nepriklausomybę 
prieš 2 metus, sovietinis 
badmetis Ukrainoje yra ta? 
pęs galingiausiu simboliu 
sovietinės tironijos 53 mili
jonams ukrainiečių. Ukrainos 
prez.Leonid Kravčuk'as da
lyvavo ekumeninėse pamal
dose kartu su 5000 dalyvių 
Kijeve.Minios pirmą kartą 
viešai paminėjo miestų 
aikštėse 60-ąją badmečio 
sukaktį.
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YPATINGA NAUJO 
SEZONO PRADŽIA

Likus savaitei prieš 
rusų, kariuomenės iš Lietu
vos išvedimo baigminei 
datai- rugpjūčio mėn. 31 
d., Rusija staiga ir įžūliu 
tonu buvo pareiškusi, kad 
reikėsią pasirašyti dar kaž
kokią sutartj. Lietuvos 
prez. A.Brazauskas jau 
buvo besiruošiąs vykdyti 
naujausią nurodymą (nes 
taip skambėjo), bet pasku
tiniu momentu (anot ofi
cialaus pranešimo), jis su
sisiekęs su Rusijos prez.B. 
Jelcin'u telefonu ir susita
ręs, kad galutinis Rusijos 
kariuomenės atitraukimas 
nebus uždelstas ir rugsėjo
I- 2 d.d. paskutinieji dali
niai pasitraukė per Kauno 
geležinkelio stotį. Neįvyko 
jokių išlydėjimo ceremonijų, 
kaip to buvo reikalavę 
rusų generolai. "Nesusipra
timai" prieš išvykstant 
visiems sugadino nuotaiką, 
sukėlė rūpesčio ir kažkokio 
ceremonijų teatro nebesi
norėjo ruošti, nei tokio 
laukti.

Minėtas konfliktas išėjo 
Lietuvai į naudą, nes ji 
vėl buvo atsidūrusi del 
to pasaulio dėmesio centre,

Kitas įvykis, vėl atkrei
pęs pasaulio dėmesį , buvo 
rugsėjo pradžioje įvykusi 
popiežiaus Jono Pauliaus
II- jo viešnagė Lietuvoje, 
o paskui Latvijoje ir Esti
joje.

PRIIMTAS SVARBUS 
NEPRIKLAUSOMAI 
VALSTYBEI NUTARIMAS

Lietuvos vyriausybė
priėmė nutarimą dėl vizų 
įvedimo NVS (Nepriklauso
mų Valstybių Sąjunga) vals
tybių - Gruzijos, Azerbai
džano ir Moldovos pilie
čiams. Nuo š.m. spalio 
mėn. 1 dienos jie j Lietuvą 
galės atvykti tik su užsie
nyje galiojančiais savo 
valstybės užsienio pasais, 
o nuo lapkričio 1 dienos 
šių valstybių piliečiams 
bus įvesta vizų prievolė.

Karaliaučiaus (Kalinin
grado) srities gyventojai 
iki lapkričio 1 d. i Lietuvą 
galės atvykti su savo vals
tybės vidaus pasais, ku
riuose yra pažymėta jų 
nuolatinė gyvenamoji vieta .

RUSIJOS KARIUOMENĖS 
TARŠA IŠGABENTA

ŠIAULIŲ aerodrome 
prieš 3 savaites buvo ap
tikta 20 kubinių metrų 
apimties radioaktyvaus 
grunto. Pasitraukiant galų 
gale svetimajai kariuome
nei, Rusijos karinis trans
portinis lėktuvas nuskraidi
no šį radioaktyvųjį krovinį 
specialiuose metaliniuose 
talpintuvuose į Rusiją, į 
netoli St.Petersburgo esan
čias radioaktyvių atliekų 
saugyklas.

Šiaulių miesto civilinės 
saugos skyriaus pareigūnai 
tvirtina, kad aerodromo 
teritorija rūpestingai tebe- 
2 psl.

tikrinama ir kol kas dau
giau radioaktyvių medžiagų 
nerasta.

Šį aerodromą perėmė 
Lietuvos Krašto Apsaugos 
Ministerija.
LIETUVOS KARIUOMENĖS 
VYRIAUSIOJO VADO 
PALAIKAI GRįŽ į TĖVYNĘ

Baigti tvarkyti dokumen
tai dėl buvusio Lietuvos 
Respublikos kariuomenės 
vyriausiojo vado Stasio Raš
tikio palaikų perkėlimo iš 
JAV į Lietuvą. Stasys Raš
tikis ir jo žmona Elena 
palaidoti Los Angeles kapi
nėse. Grįžusios is tremties 
Sibire, dabar Lietuvoje gy
vena generolo Raštikio 
dukterys Meilutė Alksnienė 
ir Laimutė Dabrovolskienė. 
Jų prašymu ir pradėta 
kariuomenės vado ir jo 
žmonos palaikų perlaidoji
mo akcija. Sudaryta vyriau
sybinė komisija.

Raštikiu palaikus planuo
jama iškilmingai perlaidoti 
Kaune, Petrašiūnų kapinėse 
Lietuvos kariuomenės die
nos - lapkričio 23-iosios 
išvakarėse. Kol kas dar ne
išspręsta palaikų sudegi
nimui reikalingų lėšų prob
lema.

PIRKS AMBASADAI RŪMUS

Algirdas Brazauskas ir 
Lietuvos Respublikos gene
ralinis konsulas New Yorke 
Linas Kučinskas kalbėjosi 
apie naujo pastato New 
Yorke pirkimą. Jame įsi
kurtų Lietuvos misija prie 
Jungtinių Tautų ir Genera
linis konsulatas Jungtinėse 
Valstijose. Pirkti ruošiama
si už pinigus, gautus par
davus pastatus JAV amba
sadai Vilniuje. Lietuvos 
Užsienio reikalų ministeri
jos komisija apžiūrėjo New 
Yorke apie 10 pastatų, 
taip pat ir trečiąjį aukštą 
27-nių aukštų pastate 5- 
ojoje Avenue. Šis pirkinys 
kainuotų apie 900,000.- 
dolerių ir keli šimtai tūks
tančių įrengimui. Už JAV 
ambasados pastatus Vilniu
je gauta 1,100,000.00 do
lerių.
• VILKAVIŠKYJE rugsėjo 
9-11 d.d. Jono Basanavi
čiaus Gimnazija minės 
savo 75-metį.

Pažymėtina, kad joje 
mokėsi ir baigė daug Lie
tuvai gero nuveikusių žmo
nių- raš ’•ojų: P.Orintaitė,
J. Svabaitt A.Vaičiulaitis,
K. Bradūnat, J.Tysliava, 
Salomėja Neris.

• PANEVĖŽIO miesto mero 
V.Vizbaro potvarkiu yra 
sudaryta komisija, kuri 
rugpjūčio mėn. pradžioje 
patikrino 11 miesto maisto 
produktais prekiaujančias 
parduotuves.

Tik vienoje iš 11-kos 
parduotuvių nerasta jokių 
higienos nusižengimų. Nu
bausta 11-ka darbuotojų 
už tai, kad gendantys pro
duktai nebuvo laikomi šal
tai, daugelis jų su pasibai
gusiomis vartojimo datomis. 
Parduotuvėse buvo rasta 
nebetinkamo pardavimui 
sviesto, varškės, pieno, 
žuvies, mėsos konservų. 

Dvi vedėjos ir viena pava
duotoja nubausta piniginė
mis baudomis.

Pagal miesto mero įga
liojimą, komisija nuolat 
tikrins maisto produktų 
parduotuves ir patiesk kas 
savaitę pranešimus.

Tokie tikrinimai nuola
tos yra vykdomi ir techniš
kai pažangiuose kraštuose, 
kaip pav. Kanadoje. Geras 
ženklas ir tai, kad tokios 
iniciatyvos imtasi nelau
kiant nurodymų iš vyriau
sybės ar kokio nors centro.

Paskutiniu metų buvo 
pasirodę pranešimų apie 
susirgimus nuo blogo mais
to Lietuvoje. Tai lygiai 
toks pat atsilikusios higie
nos sindromas, kaip ir jau 
ne kartą aprašytų tualeto 
įrengimą...

PADIDĖJO PREKYBOS 
APYVARTA SU UŽSIENIO 
ŠALIMIS

1993 m. Lietuva prekiau 
ja su 135 pasaulio valsty
bėmis, 1992 m. - su 99. 
Per šių metų pirmąjį pus
metį Lietuvos užsienio pre
kybos apyvarta buvo 623.6 
milijardo talonų, per visus 
1992 metus - 41/2.6 mili
jardo talonų. Importas - 
257.7 milijardo talonų, eks
portas - 365.8
... Prekyboje su Vakarais 
dominuoja Vokietija ir 
Italija, Rytuose - Rusija. 
Šiemet suaktyvėjo prekyba 
su Kinija, kuri Lietuvai 
skyrė 5.2 milijono JAV 
dolerių kreditą kinietiš- 
koms prekėms įsigyti: dra
bužiams, tekstilės, avaly
nės, bakalėjos ir tabako ga
miniams. Pavasarį atsiuntė 
labdarą - 223 tūkstančių 
dolerių vertės ryžių siuntą. 
Italija taip pat davė kre
ditą jos prekėms pirkti.

Šių metų pirmąjį pusme
tį prekyboje su Vokietija 
padidėjo improtas, bet su
mažėjo eksportas. Importo* 
šiemet buvo 13%, 1992
metais - 7, eksporto šie
met - 8, 1992 m. - 13%. 
Vien spalvotų metalų 
švino, alavo, vario, cinko- 
pernai išvežta už 19.6 • 
milijardo talonų.

Prekyboje su Rusija šie
met importo buvo 43%, 
pernai 64, bet padidėjo 
eksportas - šių metų pir
mąjį pusmetį - 31 procen
tas, per 1992 m.- 24.

Padidėjo prekybos apy
varta su Baltijos valsty
bėmis. Su Latvija šių metų 
pirmąjį pusmetį importo 
buvo 2 procentai, eksporto
- 9, per visus 1992 metus 
importo buvo 0.7, eksporto

8 procentai. Prekybos 
apyvartoje su Estija šie
met importo - 0.7, 1992 -
- 0.3, eksporto šiemet - 
2, pernai - 1.6 procento.

SURASTI KOMPOZITORIŲ 
BIUSTAI

Kompozitorių biustai 
surasti. Centro policijos 
viršininkas B. Olekas lai
mingas: štai, pagaliau, su
rasti ir jo darbo kabinete 
stovi dar praėjusiais me
tais iš Kauno Muzikinio 
teatro sodelio pavogti kom-. 
pozitorių Miko Petrausko 
ir Česlovo Sasnausko bius
tai. ~ (KL).

įdomu būtų sužinoti, kas 
juos pavogė ir kaip vagys 
atgailauja?

• Iš spaudos pastebėjome 
kad jau veikia tiesioginis 
traukinių susisiekimas tarp 
Berlyno ir Tallinno. Trau
kiniai eina per Varšuvą, 
Šeštokus, Kauną, Šiaulius 
ir Rygą, viso 1300 km. 
(785 mylios). Kelionė trun
ka 23 valandas, Vakarų Eu
ropoje traukiniai eina vidu
tiniškai 90 km. greičiu, 
bet šitame ruože tokio 
greičio kol kas negalima 
išvystyti, nes geležinkeliai 
tam dar neparuošti.

DANŲ SPECIALISTAI 
PADĖS PERTVARKYTI
VIENO LIETUVOS MIESTO 
ŠILIMOS TINKLUS

Lietuvos šilumos ūkio 
pertvarkymo eksperimentui 
Danijos energetikos specia
listai pasirinko Marijampo-

Streikai, piketai prie Vilniaus savivaldybės.

lę. Jų delegacija, vadovau
jama Danijos vyriausybės 
patarėjo energetikos klau
simams Morten Sonterga- 
ard, nuodugniai susipažino 
su Marijampolės šilumos 
tinklų vamzdynais, katili
nėmis, šios tarnybos tech
nine dokumentacija ir apsi
ėmė parengti pasiūlymus 
šilumos ūkio rekonstrukci
jai. . v

Danijos vyriausybė žada 
tarpininkauti, kad būtų 
gauti palankūs kreditai 
šiam eksperimentui finan
suoti. Jau rugsėjo mėnesį 
Marijampolės miesto savi
valdybė tikisi gauti iš Da
nijos pirmuosius konkrečius 
projektus.

INTERPOL IEŠKO 
LIETUVOS NUSIKALTĖLIŲ

Šiuo metu tarptautinė 
policija Interpol pasaulyje 
ieško 32 Lietuvos piliečių, 
padariusių įvairius nusikal
timus, rašo LIETUVOS 
RYTAS. Dešimties jų pėJ- 
sakai jau aptikti. LIETU
VOS RYTO žiniomis, popu
liariausias nusikaltėlių iš 
Lietuvos prieglobstis - Vo
kietija.

Keturi iš dešimties aptik
tųjų - finansiniai aferistai. 
Danijoje rugpjūčio pradžio
je sulaikytas V. Dubauskas, 
dėl kurio kaltės, manoma, 
"Lietuvos Bankas" neteko 
300 milijonų rublių, nors 
policijai bankas pareiškė 
tik apie $1.75 mil. dolerių 
nuostolio. Panaši suma 
dabar yra Kopenhagoje 
"užšaldytoje" V. Dubausko 
sąskaitoje.

Danijos teismas rugsėjo 
4 d. turėjo nuspręsti jo 
likimą. Tikimasi, kad bus 
nutarta jį perduoti Lietuvai,

Tai būtų pirmas kartas, 
kai užsienyje sulaikytas 
Lietuvos pilietis būtų spe
cialiai perduotas Lietuvos 
policijai.

• Aktyvus 1991 m.sausio 
- rugpjūčio mėn. smurtingą 
įvykių dalyvis Ivan Kuče- 
rov'as šią vasarą buvo 
sulaikytas Vilniuje. Jis, 
buvęg marksizmo-leninizmo 
profesorius, aktyviai bend
radarbiavo antivalstybinėse 
organizacijose ir veikė 
kartu su taip pavadintu 
"nacionalinio gelbėjimo 
komitetu". I.Kučerov'as 
buvo atvykęs į Vilnių as
meniniais reikalais ir buvo 
sulaikytas. Jam užtikrinta 
oficiali gynyba ir vertėjas.

• VILNIAUS Universitete 
humanitarinių mokslų dok
torato disertacija "XIX 
šimtmečio lietuvių litera
tūros santykis su pagoniška 
kultūra ir krikščionybė" 
apgynė panevežietė, lietu
vių kalbos ir literatūros 
mokytoja Irena Skurdenienė.

Disertacijos apgynimui 
vadovavo prof. J. Girdzi
jauskas, oponentais buvo 
V.Kubilius ir V. Zaborskai- 
tė.

APIE NUSIKALTĖLIU 
GRUPUOTES

Lietuvos generalinis 
prokuroras A. Paulauskas 
patvirtino, kad šiuo metu 
Lietuvoje veikia apie 100 
nusikaltėliškų grupuočių. 
Jos labiausiai pasireiškia 
didžiausiuose Lietuvos mies
tuose. Vien tiktai Kaune

Nuotr. K. Andruškevičiaus

RySių ir specialios technikos vyr.specialistas A. Maslaus- 
kas perduoda pranešimą Vyriausybei, kad paskutinis Rusijos 
armijos ešelonas paliko Lietuvą

yra 23 tokios. Kai kurios 
yra labai didelės: Panevė
žyje veikia vienoje grupėje 
apie 100 gerai ginkluotų 
asmenų. Kitoje to miesto 
grupuotėje apie 40 žmonių, 
kurių dauguma jau buvo 
anksčiau nuteisti.

Grupuotės veikia įvai
riose srityse: turto prie
vartavime, aukcionų daly
vių terorizavime, brangių 
automobilią nuvaryme ir 
po to reikalaujant juos 
išsipirkti. Taip pat užsiima 
alkoholinių gėrimų^ «.spalvo- 
tųjų metalų, narkotikų 
kontrabanda, valiutinių
paskolų teikimu. Paskuti
niuoju metu daugelis grupių 
stengiasi neteisėtai sukrau
tas le'šas legalizuoti.

Tačiau pastebimas ir 
didesnis įgudimas, o gal 
ir noras, tokias grupuotes 
susekti.

Vidaus Reikalų ministe- 
rio R.Vaitekūno pareiškime 
sakoma, kad jau yra izo
liuoti 82 pavojingi asmenys, 
kurie daugiausiai vertėsi 
reketu (.t.y.šantažo keliu 
išgauti turtą), ir jiems ir 
nuo jų apsisaugant.Jiems y 
ra sudaroma baudžiamoji 
byla.

• Rugpjūčio 21 dieną Vil
niuje, netoli Seimo rūmų, 
buvo pašventintas pamink
linis akmuo savanoriui 
Artūrui Sakalauskui atmin
ti. Jis 1991 m. rugpjūčio 
pučo metu budėjo prie Par
lamento rūmų. A. Saka
lauskas žuvo per incidentą 
su Rusijos kariškiais, kuris 
kilo, kai jų mašina buvo 
sustabdyta netoli tuometi
nių Aukščiausiosios Tary
bos rūmų, kai išlipę iš au
tomobilio Rusijos kariškiai 
pradėjo mėtyti sprogsta
muosius paketus, kilo susi
šaudymas.

Paminklinį akmenį pa
šventino Lietuvos kariuo
menės kapelionas monsin
joras A. Svarinskas.

Susirinkusiems žodį tarė 
prezidentas A. Brazauskas, 
Seimo pirm, pavaduotojas 
A. Sakalas, opozicijos lyde
ris V. Landsbergis ir kiti. 
Kalbėjo savanorio A. Saka
lausko motina.

Valstybės vadovai, sava
noriai, pašventinime daly
vavę žmonės prie paminkli
nio akmens padėjo gėlių, 
pražygiavo SKATo stabo 
garbės sargybos kuopa.

• Lietuvoje kuras šildy
mui bus perkamas iš Euro
pos Ekonominės Bendrijos 
skirtų kreditų. Gyventojai 

už butų šildymą mokės tik 
ketvirtadalį kuro vertės. 
Temperatūra gyvenamose 
patalpose, kaip ir pernai, 
neviršys 13 laipsnių Celsi
jaus (55 F) šilumos.
• Š.m. rugpjūčio 25 d. 
KAUNO LAIKAS paskelbė 
tokią žinią: LIETUVIŠKAS 
PIENAS IR DAR RADIOAK
TYVUS. (Abu Dabis, AFP- 
ELTA). Jungtiniai Arabų 
Emiratai uždraudė impor
tuoti pieno miltelius iš Lie
tuvos, nes juose buvo ap
tiktas aukštas radiacijos 
lygis, pranešė J AE parei
gūnas.

Didelis pieno miltelių 
krovinys, praėjusią savaitę 
atgabentas į Dubajų iš 
Olandijos, buvo grąžintas 
atgal, pranešė Muša Ahme-' 
das, Dubajaus municipali
nio sveikatos apsaugos sky. 
riaus direktorius.

"Mūsų atlikti testai paro
dė, jog krovinys smarkiai 
užkrėstas radioaktyviniais 
elementais. Tai - 1986 me-' 
tais įvykusios Černobylio 
katastrofos rezultatas", 
pasakė jis agentūrai AFP 
telefonu. "Mes davėme nu
rodymų visiems šalies pre
kybininkams visiškai nebe
pirkti lietuviško pieno".

Jis pasakė, ksd munici
palitetas apie šį krovinį in
formavo Maisto ir žemės 
ūkio organizaciją, taip pat 
ir kitų Persijos įlankos ta-, 
rybos šalių valdžią, siek
damas suderinti atitinka
mus veiksmus.

Tad - kokį pieną varto
ja Lietuvos žmonės? Jeigu 
užkrėsta radioaktyviomis 
medžiagomis pieną išsiuntė 
į užsienį, norėdami tokiu 
atsikratyti - tai tokiu bu
kaprotiškumu reikia irgi 
susirūpinti.
PRAKTIŠKAI IR RIMTAI

pasisakė Valstybinės 
įmones "AZOTAS" Jonavoje 
gen.direktorius Bronislavas 
Lubys. Jis nepritaria duo
tam pasiūlymui parduoti 
visą įmonę Rusijos koncer
nui "Lentransgaz", nes 
tai nei teisės, nei ekono
mikos atžvilgiu nenaudinga.

Jis sutinka, kad įmonę 
reikėtų privatizuoti, tačiau 
verta patyrinėti kitas gali
mybes: pasidomėti Vakarų 
partneriais, o ir Rytuose 
geriau būtų parduoti akcijų 
dujų verslo įstaigoms, o 
ne žaliavos perpardavinėto
jams.

• Naujas Lietuvos-Lenkijos 
sienos pereinamas punktas 
Kalvarijos-Budzisko pasie - 
nyje pradėjo veikti rugsėjo 
1 dieną.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



STASIO PILKOS PALAIKAI 
PETRAŠIŪNUOSE

Statys Pilka

Stasys Pilka — grovas Almavlvs 
“Figaro vestuvSse”.

Iš Čikagos Lietuvių 
Tautinių Kapinių urna su 
aktoriaus-režisieriaus Stasio 
Pilkos pelenais buvo atga
benta į Lietuvą ir palaido
ta Petrašiūnų kapinėse. 
Mišios atnašautos Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje Kaune, 
dalyvaujant būreliui tautie
čių, teatralų. Taip, po
ilgų kelionių, ramybėje
atgulė išeivio aktoriaus
palaikai Tėvynėje.

Gimęs 1898 m.gegužės
mėn.8 d. Petrapilyje, Rusi
joje, Stasys Pilka baigė 
ten gimnaziją. Studijavo 
Karo Medicinos Akademijo
je, Akademiniame Rusų 
Dramos ir Petrapilio pro
fesinių sąjungų scenos me
no mokyklose. Vaidino gar
siojo režisieriaus V.Mejer- 
hold'o spektakliuose ir 
mažesnėse Petrapilio sce
nose ir gastrolėse. S.Pilka 
studijavo režisūrą iki 1921 
m.gruodžio mėn., kai su
grįžo Lietuvon ir įsijungė 
Kaune į Meno Kūrėjų D- 
jos aktorių būrį. 1922 m. 
režisavo Puškino "Mozartą 
ir Salieri", jaunimo ir mo
kyklinius spektaklius, Liau
dies ir Saulių teatruose 
iki 1926 m.

Pasitraukęs iš Valstybės 
Dramos Teatro, atvyko 
i JAV. Čia kartu su V.Di- 
neika, J.Dikiniu vaidino 
keliuose spektakliuose, 
paskui, sukūrus vodevilio 
grupę "Dzimdzi-Drimdzi", 
prisidėjus A.Vanagaičiui, 
keliavo po lietuvių telki
nius vaidindami. Šalia to, 
iki 1929 m.pastatė ir vai
dino veikaluose - S.Ciurlio- 
nienės "Aušros Sūnūs", 
P.Vaičiūno "Tuščios Pa
stangos", "Sudrumsta Ra
mybė", K.Karpiaus "Eksce
lencija", ir kt.

Nuo 1929 m., sugrįžęs 
Kaunan, surežisavo 9 vei
kalus, suorganizavo Ukmer
gės mėgėjų Miesto Teatrą, 
pastatė P.Vaičiūno "Tėviš
kės Pastogė", S.Ciurlionie- 
nės "Aušros Sūnūs" ir Mol
jero "Skapeno Pokštai".

Viso Lietuvoje ir JAV 
buvo suvaidinęs daugiau 
kaip 200 įvairių vaidmenų. 
Ypatingai atkreipė dėmesį 
savo stiliumi, elegancija 
Šilerio veikale "Klasta 
ir Meilė", Hauptmano "Ve
žėjas", Ostrovskio "Miškas" 
P.Vaičiūno "Naujieji Žmo
nės", J.Petrulio "Prieš Sro
vę.". Stasys Piką pasižymė
jo plačiu išsilavinimu, eu
ropietiška kultūra ne tik 
scenoje, bet ir gyvenime. 
Buvo pramintas "Grafu".
1993. IX. 15

Jis vaidybos meno studijose 
skaitė teatrinio kostiumo 
istorijos kursą.

Karo ir sovietinės oku
pacijos išdavoje 1944 m. 
pasitraukė į Vakarus ir 
čia, būdamas Vokietijoje 
ir Austrijoje, vaidino, su
rengė apie 90 literatūros 
rečitalių, o 1948 m. apsU 
gyveno Čikagoje, įsteigė 
Lietuvių Teatrą,- negalėjo 
būti niekuo kitu, kaip ak
toriumi ir režisieriumi. 
Jis rašė teatro ir meno 
klausimais žurnaluose ir 
laikraščiuose: Naujoji Ro
muva, Vairas, 7 Meno Die
nos, Mintis, Aidai, Naujie
nos , ir kt. Buvo vilioja
mas ir kalbinamas grįžti 
okupuoton Lietuvon, tačiau 
nesutiko, nors čia jam 
gyventi buvo labai neleng
va.

Jis buvo savo iniciatyva 
suorganizavęs ir tvarkęs 
Lietuvos Teatro Muziejų, 
o JAV-se gyvendamas, 
buvo paruošęs ir išleidęs 
Lietuvių Teatro Almanachą.

Dabar- jo pelenai ne
priklausomos Lietuvos že
mėje, o darbai- įrašyti 
i Lietuvos Teatro istoriją.

b. n.

"AGROBALT 93" 
PARODOJE VILNIUJE 
PABUVOJUS

Šių metų gegužės 25 d. 
Vilniaus LITEXPO parodų 
centre Vilniuje buvo atida
ryta antroji tarptautinė 
AGROBALT paroda, pati 
didžiausia, bet kada vyku
si Vilniuje. Ji užėmė 3500 
kv. metrų plotą salėms ir 
700 kv. metrų plotą aikšte
lėms. Šioje parodoje su sa
vo eksponatais pasirodė 
firmos iš 15 valstybių. 
Daugiau negu pusė išstaty- 
tojų, kurie dalyvavo pirmo

Montrealietis A. Žiūkas talkina šią vasarą rugiapjūtei Birštonu vienkiemyje. Dana su tėvu Jonu Bužu po rugiapjūtės

Prancūzų kalba tai jūsų raktai 
j Quebec'o gyvenimą!

padės jums skubiai įsijungti į Quebec'o gyvenimą ir susirasti darbą.

Prancūzų kalbos kursus veltui naujiems 
imigrantams pastoviai gyvenantiems Quebec e siūlo

le Ministėre dės Communautės culturelles et de 1*Immigration ("Kultūrinių bendruomenių ir imigracijos ministeriją").

Le COFI (Centre d' orientation et de for
mation des immigrants) - pirmasis etapas 
įsijungiant į Quebec'o gyvenimą.
Kursai pritakyti pagal jūsų prancūzų kal
bos žinių lygį, jūsų mokymosi ritmą ir 
išsilavinimą.
Finansinė parama suteikiamsa tam tik
romis sąlygomis.
Užsiėmimų tvarkaraštis: 4 vai. per dieną, 
5 dienos per savaitę, rytais arba po pietų. 
Kursas tęsiasi ilgiausiai 30 savaičių.

ĮSIRAŠYKITE TUOJAU PAT!
Dėl informacijos ir susitikimų prašo
me kreiptis:
Montreal
Moniėrčgie
(South Snore of Montreal)
Laval, Laurentides, Lanaudiėre
(North Shore of Montreal)
PASTABA: Norint užsiregistruoti, 

reikalingas statuso įrodymas

864-9191
928-7711

681-2593

HGouvernement du Ouėbec
Ministėre dės Communautės culturelles 
et de (’Immigration

je tokioje pat parodoje (ji 
buvo irgi Vilniuje) vėl bu
vo išstatę gaminius ir šį 
kartą.

Pagrindinis AGROBALT 
93 rengėjas buvo Naciona
linės ir Tarptautinės Mė
sos ir Pieno pramonės 
institutas Heidelberge ir 
LITEXPO bei Lietuvos 
Žemės Ūkio Ministerija 
Vilniuje. Nežiūrint, kad 
parodos vardas gana speci
finis ir suponuoja, jog tai 
paroda, liečianti tik žemės 
ūkį, bet iš tikrųjų taip 
nebuvo. Ji neapsiribojo tik 
žemės ūkiu, bet lietė ir 
kitas sritis, iš viso ekspo
natai buvo suskirstyti į 18 
temų: šiltnamių technolo
gija, šaldymo įrengimai, žu
vies perdirbimas, gėrimų 
gamyba, įpakavimo įranga, 
mašinos kepykloms ir sal
dainių gamybai, parduotu
vių statyba - tai tik dale
lė iš šių temų.

Šių eilučių autorius daly
vavo šios parodos atidary
me ir kartu su kitais gar
bės svečiais iš arti galėjo 
ją stebėti, kuomet buvo 
pagrindinis šios parodos ap
žiūrėjimas. Pradžioje buvo 
sveikinimo kalbos lauke, 
kurias pasakė Lietuvos 
min. pirm. A. Šleževičius 
ir Vokietijos Mitybos, Že
mės Ūkio ir Miškų ministe
rijos Bonnoje parlamentinis 
sekretorius Wolgang Grobi.

Jis čia pažymėjo, kad Vo
kietija šioje parodoje gau
siausiai atstovaujama (iš 
180 dalyvaujančių firmų, 
net 102 buvo Vokietijos). 
Jis dėl to pabrėžė, jog tai 
rodo, kad Vokietiją su Lie
tuvos ir Baltijos^ valstybių 
rinka sieja nemažos viltys^

Garbingas svečias iš 
Vokietijos pažymėjo, kad 
parodos metu jo ministeri

ja Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijai Kaune padova
nos 10 žemės ūkio mašinų( 
jų tarpe vieną kombainą 
bei modernių traktorių ir 
žemės apdirbimo agregatų.

Reikia dar pridėti, kad 
šioje parodoje, šalia Vo
kietijos ir Lietuvos, daly
vavo firmos iš Austrijos, 
Belgijos, Suomijos, Olandi
jos, Švedijos, Šveicarijos, 
Ispanijos, Italijos, Prancū
zijos, Rusijos, Latvijos ir 
Estijos. Lietuvos pramonei 
šioje parodoje atstovavo 
AB UTENOS GĖRIMAI, 
Vilniaus AB TAURAS, VIL- 
PAK, LIETTARA ir kt.

Parodą oficialiai aridarė 
juostą perkirpus, Lietuvos 
prez. A. Brazauskas, kuris 
vėliau daugiau negu valan
dą praleido lankydamas 
įvairius paviljonus ir ra
gaudamas juose išstatytus 
maisto produktus bei gėri
mus. Viename Lietuvos 
paviljone, kuriame buvo pa
teikta įvairių dešrų bei 
sūrio, aukštasis svečias 
pasigedo lietuviško skilan
džio, net tris kartus pakar
todamas klausimą - "O kur 
skilandis?"

Norisi dar pridėti, jog 
parodos dienomis vyko 
seminarai bei diskusijos že
mės ūkio, maisto perdirbi
mo ir įpakavimo pramonės 
klausimais. Viena diena 
buvo paskelbta "Vokietijos 
diena". Vokietijoje buvo iš
spausdintas ir gana didelis 
sumaniai paruostas parodos 
katalogas.

Paroda veikė gegužės 
25-28 dienomis ir ją aplan
kė dešimtys tūkstančių 
žmonių. ~ Parodoje šalia 
kitų svečių, dalyvavo Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
žemės ūkio ministrai. Se
minaruose kalbėjo ir buvu

si Lietuvos premjerė K. 
Prunskienė, kuri dabar 
šiaip daugiausia dėmesio 
rodo Lietuvos Moterų Drau
gijos judėjimui (Kas tai 
per organizacija? - Red.)

Reikia pasakyti, kad pa
roda buvo gražiai suorga
nizuota ir darė "vakarie
tišką" vaizdą. Tam tikslui 
Parodų rūmai gerai tiko, o 
tai žymiai prisidėjo prie 
jos pasisekimo. Parodos 
techniški organizatoriai in-

KAS ATSAKYS?
Zenonas Dapkus gimė 1931 m. Tauragės apskr. Barsu- 

kynės km. Tėvas buvo geležinkelio darbininkas (iešminin
kas), mama - namų šeimininkė. 1941 m. birželio 14-osios 
ankstų rytą visą Dapkų šeimą iš Pažerūnų stoties išvežė 
į Sibirą.

Zenonui buvo 10 m., sesutei 2 m. Bevežant nuo šei
mos buvo atskirtas tėvelis ir dingo - ir dabar nežino 
vaikai, kur jo palaikai.

Tėvas buvo raštingas, Tauragės rinktinės šaulys, visų 
kaimynų gerbiamas žmogus, Lietuvos patriotas.

Mama su dviem vaikais atsidūrė Komijoje, dirbo sun
kius miško darbus. Zenonas rinkdavo atliekas iš šiukšlynų. 
1947 m. 16 metų Zenonas su 8 metų sesute nutarė bėgti 
į Lietuvą. Susirado gimines. Vaikus priglaudė mamos se
suo ir brolis, nors uz bėglių slėpimą jiems grėsė Sibiras. 
Po 2 mėnesių grįžo mama (pabėgo). Taip jie visi trys 
dvejus metus slapstėsi, kol vieną dieną stribai mamą išsi
vedė - areštavo.

Liko vaikai vėl vieni. Zenoną suėmė po kelių dienų. 
Sesutė liko vienut viena. Vienas stribas pasakė: "Užaugs 
ir viena, velnias neims - nuvešime į vaikų namus". Zeno
ną uždarė į Tauragės tardymo namus, į vadinamąją Šu- 
bertinę. Jį ten mušė, kad prisipažintų, kas juos slėpė. 
Nesudarę vaikui bylos, iš Tauragės išvežė į Šilutės kalėji
mą, vėliau - į Šiaulių vaikų namus, iš ten Zeniukas pabė
go pas gimines ir pradėjo savarankišką, sunkų, pavojingą 
gyvenimą. Daug dirbo, bet nepalūžo, nenuėjo klystkeliais. 
1953 m. vedė, pasiėmė iš vaikų namų sesutę. O mama 
po trejų metų kalinimo, buvo išsiųsta į Rostovą prie 
Dono į lagerį, o vėliau - visam gyvenimui į tremtį - 
- į Komijos šachtas. Kai 1955 metais jai lūžo ranka ir ji 
tapo invalide, galų gale buvo paleista, nes vergas invali
das - nenaudingas.

Bet kas atsakys už šios šeimos (vienos iš daugelio 
tūkstančių) suluošintą likimą? Ar bus patraukti baudžia
mojon atsakomybėn komunistų partijos ir saugumo vado
vai, kurių dar ne vienas sėdi aukštuose postuose ir Seime? 
(Z. Dapkaus pasakojimą užrašė G. Rainys, Taurage.)

gi atrodė jau turį nemaža 
įgudimo. E. Šulaitis
• Kaune, Gedimino gat
vėje, buvusiame Lietuvos 
kariuomenės generaliniame 
štabe keliasdešimt metų 
šeimininkavo rusų 107- 
ji oro desantų divizija. 
Ketvirtadienį šis objektas 
grąžintas Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijai. Čia 
įsikūrė Respublikinė kari
nių oro pajėgų valdyba. 
KD.
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Pasisakymai
iš Lietuvos

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS:
(Rašyti kun. S. Šileikai)

Pagyvenus pusantrų metų Lietuvoje, susidarė naujų pa
žinčių, draugų, bendraminčių, kurie dabar rašo laiškus 
nušviečia esamą padėtį, įvykius, nuotaikas, pasisaKO apie 
naują valdžią ir apie ateities perspektyvas. Tos mintys 
paprastos, nuoširdžios, neišstudijuotos, kaip kad būna įvai
rių krypčių laikraščiuose ir, užtat, manau, gali būti ki
tiems įdomios.

Laiškų ištraukos
Povainių gimnazijos mokytojas rašo:

"Čia viskas slenka vienodai: apatiški ir perkreipti, 
retai šypsenos skaidrinami veidai slimpina pries akis kai 
eini gatvėmis. Dažno pečius slegia kadienis rūpestis kuo 
išsimaitinti, kuom apsiauti, kaip apsimokėti už valdiškas 
paslaugas? Tada idealai traukiasi į antrą eilę. Net Stasys 
Lozoraitis apsinuodijo lietuvišku maistu savo rinkiminės 
kampanijos pabaigoje. Jis pajuto mūsų abejingumą. Metų 
metais slopinta žmonių iniciatyva duoda savo karčius 
vaisius.

Rašo seserys:

"Ne ant tiek mes naivios, kad nebūtume mačiusios, 
jog tu čiaįpuolei kaip musė į barščius. Mes žinojom, jog 
tu čia neišbūsi, tik nemanėme, kad viskas išeis taip grei
tai.

Pusantrų metų pas mus pagyvenai, bet, rašydamas, kad 
mes prie šio gyvenimo pripratusios, tu labai klysti. Ro
dos, nei karo, nei maro nebuvo, o nugyveno Lietuvą iki 
ubago lazdos. Duok Dieve, kad nors bado nebūtų! į nepri
klausomybę ėjo visa Lietuva, o kuomet ji įsikūnijo į val
džią, buvo nueita klaidingu keliu. Taip ir nuriedėjom, 
kaip žmonės sako, į vilko duobę, iš kurios gal negreitai 
beissikapstysim. Dovanok, kad neturiu nei atviruko tavęs 
pasveikinti su Velykomis, kadangi jų čia dar neatvežė.

Rašo mano globotinis, buvęs kalinys Pravieniškėse:

"Gerbiamasis Tėveli, pirmiausiai noriu Jus pasveikinti 
su Šv. Velykom ir palinkėti sveikatos bei geros kloties 
gyvenime.

Aš susiradau apleistą pirtelę, ją susiremontavau ir da
bar joje gyvenu. Žinoma, sunkios yra mano gyvenimo są
lygos išėjus iš kalėjimo ir darbo nėra. Buvau susilaužęs 
koją, išgulėjau Panevėžio ligoninėje du mėnesius, bet dak
tarai ją man blogai sudėjo. Kadangi labai skaudėjo, tai 
iš naujo gipsavo, bet kaulai jau buvo suaugę į vieną vie
tą, todėl kitos operacijos nedarė. Mat sakė, kad operaci
ja būtų labai sunki ir skausminga. Dabar šlubuoju ir koja 
nenustoja skaudėjusi. Mane siuntė į ortopedinę Kauno li
goninę, bet aš neturiu iš ko nuvažiuoti į Kauną, nei vais
tų nusipirkti, kadangi Panevėžio ligoninėj išleidau visus 
pinigus, kuriuos buvau susitaupęs bedirbdamas kalėjime. 
Ten aš įtikėjau į Jėzų Kristų ir aš Jo prašau, kad Jis pa
lengvintų mano gyvenimą. Maldoje prisimenu ir Jus, ku
ris man taip daug padėjote. "

Deputato sekretoriaus laiškas iš Kauno:

"Džiaugiamės, kad per žiemą nesušalom ir šiaip taip 
prasimaitinom. Padėtis - kažkas baisaus: kainos kyla ne 
1%, bet 100%. Mašinos išlaikyti neįmanoma. Aš jau susi
taikiau su mintimi: kiek gausiu, už tiek parduosiu, jei tik 
pirks. Už butą jau esu 6,5 tūkstančio skoloje. Kita bėda: 
nors mano deputatas ir laimėjo rinkimus, ir aš likau jo 
padėjėjas, bet padvigubino mūsų apygardą ir atlyginimą 
padalino į dvi dalis, nes priėmė du padėjėjus ir užtat 
gaunu tik pusę to, ką gaudavau anksčiau. Vasarą reikės 
eiti šienauti ar grybauti, nors pas mus dabar mada ir 
vogti, nes jau nieko švento nebeliko. Pasidarė visi pikti, 
nesukalbami, o aš sakau, už ką balsavot, tą ir turėkit!"

Gimnazijos anglu kalbos mokytoja rašo atvirute balan
džio 3 dieną:

"Jūs buvote kaię skaidrus, krištolinis upeliukas mano 
nuobodžiam, be prosvaistės gyvenime. Jūsų pasirodymas 
gimnazijoje visiems pakeldavo ūpą. Žinote, kas mane sle
gia ir liūdina? Likau viena prieš visą kolegų būrį, kurie 
kaltina Vagnorių ir Landsbergį dėl mūsų kasdien blogė
jančio gyvenimo."

Vienas Rumšiškių mokytojas siuntė atvirutę su Lenino 
paminklu ir rasė kovo 30 dieną:

"Šituos stabus mes netrukome nuversti, tačiau kas ir 
kada išraus šėtonus tūnančius sielose? Jie priaugę prie 
mūsų kūno ir gyvena. Paprašiau mokinių, kad anonimiškai 
paminėtų tas ydas, kurių norėtų nusikratyti Velykų proga. 
Daugiausiai išvardintos buvo tinginystė, keiksmai ir žiau
rumas, būtent, tai dėl ko mes čia daugiausiai ir kenčia
me.

Pasaulis mūsų pažangus, 
O brolis brolio neapkenčia. 
Ir kaip pažemintas žmogus!
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Vieno bičiulio laiškas, rašytas po Prezidento rinkimu.

Didžiai Gerbiamas Tėveli,
geros valios tautiečiai yra nusivylę rinkimų rezultatais į 
Seimą ir Prezidentus. Juk buvo paniekinta kovotojų už 
Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę sudėta auka, jų pralie
tas kraujas. Mūsų tauta yra nemąstanti ir serganti. Mums 
gėda vadintis katalikiška^ šalimi, Marijos žeme. Šitokiais 
balsavimais pasisakyta už tą partiją, kuri per 50 metų 
vykdė okupanto valią, tremiant ir persekiojant tautiečius.

Po rinkimų vėl pradėjo sparčiai kilti kainos, ypač 
maisto produktų. Daugelis tikėjosi pažadėto gerbūvio. 
Gal nors dalis naiviai pasitikėjusių jau bent kiek prare
gės. Tuo tarpu Jums patiekiu keletą laikraščių iškarpų 
su neseniai išrinkto Lietuvos Prezidento pareiškimais:

* Pagrindinė idėja, kuri turi sujungti komunistus ir vi
sus geros valios žmones - Lietuvos suverenitetas TSRS 
sudėtyje. Teorinis Tarybų valdžios demontavimas dabarti
nėmis sąlygomis - didžiausias pavojus. Komunistai ir visi 
sąmoningi žmonės turi kaip galima aktyviau tam priešin
tis. v /A. Brazauskas, "Tiesa", 1989.2.22/

* Kuriame socializmą TSRS sudėtyje. Jokio kito kelio
nėra ir negali būti. Kraštutiniai lozungai išstoti iš Tary
bų Sąjungos, paskelbiant nepriklausomą Lietuvą - mums 
nepriimtini. /A. Brazauskas, "Tiesa", 1989.3.31 /

į savanoriškos Lietuvos valstybės idėją aš žiūriu nei
giamai. Aš manau, kad tai nerealu.

/A. Brazauskas,"Argumentai ir faktai" Nr.47, 1989/

* Mes esame slenkstis ant didelio kelio. Per jį žengė 
ir žengs daugelis. Todėl reikia labai gerai pagalvoti ar 
vyti lauk okupantų kariuomenę ar gerai su ja sugyventi. 
Juk Tarybos armija gyventi mums netrukdo.

/A. Brazauskas, "Lietuvos Rytas", 1990.1.25/

* Mes žiūrime į Tarybinę armiją, kuri dislokuota Lietu
voje, kaip į armiją, kuri yra viena iš jėgų spręsiančių 
ateityje Lietuvos, kaip suverenios respublikos Sąjungoje 
klausimus. /A.Brazauskas, "Tiesa", 1990.2.10/

Bičiulio laiškas užsibaigia: Prašykime, mirtį nugalėjusį 
Kristų, kad prikeltų mūsų Tėvynę iš vergiško sapno. Su

PAVADINK, KAIP PATINKA
R.Vaicekauskas

ŠTAI KO AŠ BIJAU: skaitytojai, daug skaitę apie 
nepakeliamas sąlygas lageriuose ir tremtyje, gali pareikš
ti: "Vėl rašoma apie tą patį. Nejaugi nebuvo jokios švie
sesnės akimirkos tame gyvenime? Kodėl neaprašoma 
nors viena diena be kančių ir vargo?"Buvo'. Kaipgil Štai 
jums literatūrinis vaizdelis-mano naujas rašinys. Uoliau
sias Bykovo zavpromas /ūkio dalies vadovas / Safrono
vas pasiligojo. Nepadėjo žmonos rūpesčiai ir globa. Pasi
mirė jisai. Ir gana greitai. Direktorius, netekęs uoliau
sio iš uoliausiųjų, susirūpino. Ir būta dėl ko. Be tvirtos 
Safronovo rankos, gniaužiančios tremtinius žvejus, grėsė 
pavojus sužlugdyti planą. Kontoroje susirinkusi partinė 
ir administracinė vyresnybė, prižiūrima specialaus NKVD 
komendanto, tarėsi, ką daryti.Po ilgų ginčų ir siūlymų 
buvo nuspręsta iš Trofimovskio pasikviesti Martemjaną 
Sergejevicių Smelcovą,kuris,masinamas didesnės algos, 
mielai sutiko persikelti j Bykovą, Ir štai vieną dieną 
du šunų kinkiniai atvežė ilgai laukta zavpromą.

Tai buvo gausi šeima: pats Smelcovas.jo žmona 
ir vaikai;šeši tai tikrai,o ąal ir daugiau. Visi jie - du 
šunų varovai,abu tėvai ir šeši vaikai - kartu su manta 
tilpo dviejuose šunų kinkiniuose. Galima įsivaizduoti, 
kokį "turtą" per tiek metų buvo sukaupęs zavpromas,jei 
viską susikrovė į dvejas šunų rogeles. Turtingas jis buvo 
ne daiktų,bet vaikų ir idėjų,kurias rūpestingai skleidė 
tarp tremtinių.

Pats ~ Martemjanas Sergejevičius buvo itin neišvaiz- 
dus-mažutis,liesas,rauplėtas. Vilkėjo amerikoniško satino 
palaidine,vatines kelnes,valdiškus juodus puskailinius ir 
senus lopytus veltinius. Rūkė pačius pigiausius papirosus.

Kitą dieną po Smelcovo įkurtuvių vakare į klubą 
buvo sukviesti visi žvejai ir kitų profesijų žmonės. Po 
direktoriaus ir NKVD komendanto kalbų prabilo Smelco- 
vas.

Pagrindiniai žodžiai jo kalboje buvo tokie:partija,Sta
linas,planas bet kuria kaina. Martemjanas Sergejevičius 
žaibiškai įsitraukė į darbą. Jau kit^ dieną jis išsikvietė 
į kontorą žvejus, mažai sugavusius žuvų, plūdo juos,gra
sino,žadėjo atiduoti į teismą. Ir taip kasdien,kol baigė
si žiemos žūklė. Kai vasarą žvejodavom Mastache,Smel- 
covas kiekvieną dieną aplankydavo visas žvejų brigadas, 
užeidavo į kiekvieną palapinę,visus auklėjo. Žuvų būdavo 
ar ne, reikalaudavo dešimties tinklo metimų.Tai geriau
siu atveju maždaug 12 darbo valandų.Šiek tiek pailsėda- 
vom,kai kildavo audra jūroje.Tada žvejai "tinginiauda- 
vo"-taisydavo tinklus,valtis,dirbo žuvų sūdykloje.Tokiomis 
dienomis ir Martemjanas Sergejevičius mažai darbo te
turėdavo.

Kartą į mūsų brigados palapinę užsuko Smelcovas, 
ne bet koks, o stipriai išgėręs. Iš pradžių mus auklėjo 
patrijotine dvasia,o paskui uždainavo nešvankią dainelę. 

velykinių varpų aidais iš Gimtinės, su gražiais velykiniais 
margučiais ir pirmaisiais pavasario žiedais - prasmingų ir 
giedrių Šv. Velykų! (Gal bunda iš to vergiško sapno ir 
prez.A.Brazauskas? Būtų, pats laikas tai padaryti...Red.).

PO ATOSTOGŲ

( RaSo Danguolė R., žurnalistė , montrealietei)
"... Kitą atostogų savaitę buvom prie Molėtų ežero 

- tiesa, orai (kaip beveik iStisai visą vasarą) - prastoki, 
dažnai lijo, nors ir tokiu oru mes vistiek atsikvėpėm 
nuo miesto triukšmo, ištaikėm minutę giedresnę ir pasi
maudyti, o grybams ir uogoms lietus perdaug netrukdo. 
Labiausiai buvo gaila kaimo žmogelių - dabartinė val
džia juos visai baigia nustekenti. Iš pradžių valdininkai 
patys gąsdinosi ir kitus gąsdino, kad žemdirbiai nieko 
neišaugins ir kad neišvengiamai badas, tačiau kai ūkinin
kai per tokį prastą orą vistiek išaugino neblogą derlių, 
tai dabar daro nežmoniškus dalykus- pavyzdžiui, nesupec. 
ka grūdų, tada ūkininkai turi gaišti brangų laiką ir ieš
koti, kur - Rytuose ar dar kur kitur - juos parduoti. 
Arba dar - nuvažiavau Į kaimą pas senelius, tie klausia 
persigandp, ar negirdėjai vaikeli, kad už pieno litrą val
džia jį supirkdama mokės tik po 15 centų (nors dar 
dabar ir už birželį nesumokėta) ir supirks iš kiekvieno 
žmogaus tik po 10 litrų.* Tai ką daryti žmogui, auginan
čiam 4 ar daugiau karvių! Arba dar vienas atvejis tame 
kaime, kur poilsiavom - žmogus nusipirko kombainų iš 
kolhozo, seną, surūdijusį, pats susiremontavo, susitvarkė, 
o dabar bijo kitiems žmonėms, kurie prašo padėti iškul
ti javus, dirbti, nes vietinė valdžia reikalauja mokėti 
už tai po 10.000 litų mokesčio kas mėneų (tai, ko gero 
daugiau nei kainavo pats kombainas). Tai dabar kaimie
čiai sako, kad reikės dirbti naktimis, slapstantis...© 
jei palyginti - tai tokie valdžios reikalavimai tai tas 
pats, kai iš tavęs ir už tai, jog svetimą žmogų sava 
mašina pavežei, pareikalautų mokesčio... .o,..--,-

( Tai tą "vietine valdžią" galima juk nupikietuoti 
ir viešai apskųsti laikraščiuose, o gal ir verta būtu apie 
jos tokį^ tikrai nelegalų sauvaliavimą pranešti kokiai 
prokuratūrai? Red.).

Vieną kitą ...ir dar kelias.Baigęs repertuarąsvečias ėmė 
pasakoti apie gyvenimą "ten"/Sliudiankoje,prie Irkutsko/- 
apie savo meilės nuotykius ir pasisekimą, Vėliau mes 
pasinaudodovom Smelcovo silpnybe girtis.Kai reikėdavo 
išplaukti žvejoti,imdavom klausinėti apie jo nuotykius. 
O kol pasakodavo,kas nors atsitikdavo,dažniausiai mums 
į naudą-ar pakviesdavo kurį į radijo stotį,ar atplaukda
vo kateris,ateidavo pardavėjas,ar šiaip kas nutikdavo.

Baigę vasaros žvejybą žiemos žūklės atvykome Į 
Bykovą.

Tas ruduo buvo labai sėkmingas šiaurės jūrų laivy
bai.Visi kroviniai buvo laiku atvežti į Tikslo uostą.Net 
rauginti agurkai. Žąsys išgelbėjo Romą,o rauginti agur
kai pražudė Martemjaną Sergejevicių. Nėr ko čia šaipy- 
tis.Viskas nutiko taip:kažin ko užvalgęs Martemjanas 
Sergejevičius pasijuto prastai.Nepadėjo net skolon pirk
tas spiritas.Darėsi vis blogiau.Teko ligonį skubiai vežti 
į Tiksio ligoninę ir operuoti. O žmona, palikusi vaikus 
kaimynams, pašto kinkiniu nuvyko aplankyti Martemjano 
Sergejevičiaus. Apsistojusi užeigoje, iš šeimininkės Leka
vičienės išprašė kelis raugintus agurkus ir nunešė vyrui 
į ligoninę, šis jautėsi labai gerai ir su malonumu juos 
suvalgė. Pakeleivingu kinkiniu Smelcovo žmona grįžo 
į Bykovą, o kitą rytą atskriejo liūdna telegrama: pasi
mirė Martemjanas Sergejevičius. Karstą su zavpromo 
palaikais, pasikinkiusi arklį, į Bykovą atvežė Aldona 
Strukšinskaitė. Iki laidovtuvių karstas buvo pastatytas 
gaisrinės pašiūrėje. Ūkio dalies vedėjas Kleckinas, pasi
tikęs katerio viršilą Jankevičių ir mane, einančius j 
darbą pasiuntė iškasti kapui duobę. Tas nebuvo sunku, 
kadangi toje vietoje sušalusios žemės sluoksnis buvo 
viso labo gal dviejų sprindžių storio, o toliau - gryniau
sias ledas - nors arbatą virk. Laukdami gedulingos pro
cesijos, mudu su viršila šildėmės kalvėje prie žaizdro. 
Netrukus pasirodė ir laidotuvininkai. Po gedulingos di
rektoriaus Avakymovo kalbos karstas buvo nuleistas duo
bėn, o mudu užbėrėm ledu ir žemėmis. Direktorius tuoj 
pat dingo. Mes irgi ruošėmės namo, bet buvom našlės 
ir kitų sulaikyti ir pakviesti į šermenis. Esą tokie pa
pročiai ir jų nepaisyti nevalia, kitaip velionio šeimą 
užklupsiančios nelaimės.

Barake užėjome į kambarį. Čia jau buvo paruoštas 
stalas. Ant jo, be visa kita, stovėjo arbatinukas su spiri
tu. Jau buvo susirinkę beveik visi Bykovo tremtinių skriau
dėjai: direktorienė Polina Dmitrijevna - pašto viršininkė, 
karo dalyvė, netekus dviejų rankos pirštų, vyriausioji 
žuvų sūdymo technologė Varonina su savo vyru normuo
toju (mūsų siaubu) Viktoru Pavlovičiumi Čaplyškinu. Už 
stalo jau sėdėjo "Ribkopo" pirmininkas Močialinas. Čia 
pat buvo ir kaimo mechanikas Vanka Kuklinas su žmona, 
iš rajkomo atvyko instruktorius jakutas Gavrila Nikiforo- 
vičius Slepcovas. Buvo ir žvejys žymūnas Sosnovcevas su 
žmona ir dar du ar trys nepažįstami.

(bus daug i au)
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Šios Vasaros Vinjetės Lietuvoje
Birutė Nagienė n Kairėje:

Tiltas per

Nemuną

Kaune.

Dešinėje:

Kauno

senamiestyje.

Žemiau:

Maironio

Muziejaus 

salione.

3. Buvome vežiojami po Kauną ir apylinkes automobiliu 
patvaraus, optimistiško, darbštaus brolėno dr. Vytauto. 
Jo dėka aplankėme Raudonojo Kryžiaus Kliniką, Ąžuoly
ną, (kur Dariaus-Girėno paminklas kopė dar į nepabaigtą 
viršūnę tuo metu), Zoologijos sodą. Buvome Maironio 
Muziejuje, aplankėme kitus muziejus, Vytauto Didžiojo 
bažnyčią, baziliką, IX-tąjį F'ortą ir daug ką kita.

Vaikščiojom palei prieplauką ir ten - savo dideliam 
malonumui, išgirdome čiulbant lakštingalą kaitrios dienos 
ankstyvą popietę. Apsidžiaugiau, nes pirmą kartą savo 
gyvenime ją išgirdau. "Lakštingalėle, linksmas paukšteli, 
kodėl nečiulbi ankstų rytelį"... ši užsimanė popietį pra
linksminti).

Važinėjom ir troleibusu- elektriniu autobusu, dar 
kai kur vartojamu Europoje. Būtų nieko, nors žmoniy 
kamšatis nemaža, tik jo sudurtiniame stoge aštriai barš
kėjo atsilupęs gelžgalys. Iš įtrūkimų brezentinėse stogo 
raukšlėse praktiškai žybčiojo stambūs metaliniai sugnyb- 
tuvai. Atsieit- sutaisyta. "Ką daro žmonės, kai pradeda 
lyti ar snigti?" - "Gal iki to laiko skyles ir sutaisys"- 
gūžtelėjo pečiais ir nusišypsojo kaimynas. O geležis- 
-džingt-kabarkšt, džingt - kabarkšt.

Galvoju, kodėl gi tas pats vairuotojas, nieko ne
laukdamas, negalėtų išlipti ir paprastai nulupti tą gelž
galį arba jį pririšti, jeigu jau kitaip neišeina...

Teko man važiuoti autobusu iš Druskininkų į Kau
ną. Pakankamai patogu sėdėti. Vairuotojo priekinėje 
sienelėje sukabinti Sąjūdžio metu išleisti ženklai ir gai
relės. (Kitame autobuse mačiau tvarkingai išrikiuotas 
įvairių užsieninių cigarečių dėžutes- tuščios- bet labai 
patiko J’pąkąvimai). Pravažiuojant pro mažesnes vietovės- 
miestelius, matėsi’” V6šlibšj‘ vešHbšn9Ž'ėiurrt6š- "Medžiai, 
krūmai, bet aplink pastatus - atsitiktinai suaugę krū
mokšliai, nenupjauta arba ištrypta žolė, nors vienas ki
tas atrodo ir bandąs apžiūrėti aplinką. Vis teko prava
žiuoti pro Vytauto, Gedimino, Kęstučio, Basanavičiaus, 
Maironio ir . Dariaus-Girėno gatves.

Žmonės išlipa, įlipa. Vienoje vietoje įlipo 2 jau
nuoliai ir mergina. Kalbasi rusiškai, bet ne perbalsiai, 
nors laikysena šauni. Vairuotojas atsako lietuviškai - 
vieni kitus supranta.

Vienoje stotyje laukia grupelė žmoniy, šalia atro
do nebeveikiančio autobuso. Vairuotojas nuskubėjo į pa
galbą, bet "pacientas" buvo užsispyręs- nė krust. Kalba, 
kad jau 2 valandas laukia, niekas neatvažiuoja su kitu

.autobusu. Dalis keleivių perlipo į mūsų autobusą. Salia 
paklaususi, ar galima (kas sako, kad žmonės nemanda
gūs?), klapteli moteriškė su braškių krepšiu. Pasiskundė, 
kad dabar vėluosianti į Panevėžį, o ir už bilietą reikia 
vėl pilną kainų mokėti. "Taip brangu, taip brangu"- atsi
duso. "Ar negalite atgauti už tai, kur. nevažiavote?"- 
klausiu. "Kur tau, tokios, mat taisyklės, o dar kiek 
ištovėsi, kol išsiaiškinsi"- numojo ranka. Pasiūlė braškių 
paragauti. Išlipo.

Vairuotojui irgi kažkas įdavė vienoje stotelėje 
nedidelį krepšelį braškių. Jis mato šone sėdinčią jauną 
moterį. Po kiek laiko klausia, akių nenukreipdamas nuo 
kelio, kur ji važiuojanti. Atsako. Po kiek laiko pasiūlo, 
ar nenorėtų braškių. "Ne, ačiū". Tyli. Pavažiavus, malo
niu balsu vairuotojas vėl gundo- pagiria braškes^ pats 
ragauja ir vėl- "Nu, paragaukit. Ką, ar ne geros, žiūrė
kit kokios gražios ir kaip kvepia, šviežios" - šypsosi. 
Ji dar kiek "paabejojus", vis dėlto paragauja, padėkoja. 
Tai toks lengvas ir jaukus flirtas...

Nuotr: Viktoro Kapočiaus 
Vilniaus Gulbinų skautų stovyklos dalyviai Mindaugo šventėje Vilniuje,Katedros aikštėje.

1993.IX15

Kiekvienoje pravažiuojamoje vietoje matai dar 
tvirtus, senus pastatus, daugiau ar mažiau ornamentuo
tais karnyzais ir matai tuos plokščiastogius, keturkam
pius, atsieit "liaudiškai taupiai" pastatytus lyg barakus. 
Rėžia akį, ir gana,tokio prislegiančio nejaukumo skleidi
mas. O Lietuvai, jeigu jau ir ne dėl ko kito, tai dėl 
lietingo klimato reikia nuožulnių stogy. Kukliausia kaimo 
pirkelė buvo ir tebėra jaukesnė, nors ir langai maži. 
O stogas nuleidžia lietų į žemę, ir ne drėkina ar siū
lėm paleidžia sienų tinką... Taigi, visa kam prireiks 
laiko, tačiau malonus pokalbiai apie braškes, ar apie 
ką kitą - neištrinami ir nenulyjami.

Pasigėrėjome Ąžuolyno medžiais, apgailėjome 
jau matomus kai kur jų nykimo ženklus. Kol kas dar nie
kas negali tiksliai pasakyti, kokios tokio nykimo priežas
tys. Tačiau jų yra daug, stiprių, ir daugelyje vietovių 
yra sodinami simboliniai ir paprastai želdinimui ąžuolai 
ir ąžuoliukai. Kaip smagu buvo juos matyti.

Gražus įėjimas į didelį parką. Vertikaliai pritvir
tintas dailių , didelių raidžių užrašas "Zoologijos ......."
O žodžio "Sodas" - nebėra. Sako, pavogė metalines rai
des, bet nepasiekė tų, kurios aukščiau...

Gražūs takai, daugybė įvairių ir įvairaus didumo 
medžių. Atviroje vietoje, tik už permatomos tvoros - 
didieji gyvuliai- briedžiai, egzotika - žirafa, begemo- 
tienė su begemočiuku, vilkė su vilkučiu, asiliukai. Meš
kos, sukryžiavusios ant krūtinės pirmas kojas ir pasistie
pusios , kinkavo galvomis, prašinėdamos gėrybių. Parkas 
senas, labai gerai ir įdomiai išplanuotas, netrūksta jame 
ir prųdo su vandeniniais paukščiais - ideali vieta! Tačiau 
liūdniausią įspūdį paliko paukščių skyrius. Atskirame 
namelyje , purvinuose narvuose papūgėlės, kanarėlės ir 
kitokie skleidė "egzotišką" nevalyvą kvapą. Lauke di
džiosios papūgos, pelėdos, ereliai tupėjo pavėsyje irgi 
purvinuose, dideliuose narvuose ant sausmedžio šakų, 
pašiurpę ir nelinksmi...

Nėra lėšų gerai priežiūrai, aiškino palydovai. Ka
da nors... O prie Jėjimo du maži prekystaliai su vaisiais, 
vaisvandeniais. Vienas pardavėjų priėjus prie mūsų ty
liai užklausė: "Kaip bus, 
dė, kad jis to lito labai 
kad tokio būtinai reikia 
tiek, - b u s geriau.

kai įves litą, ar geriau?" Atro- 
laukė ir daug tikisi. Pasakėm, 

nepriklausomai valstybei ir vis-

Užgirdau lakštutę - 
Girioj lakštuoja, 
Mislijau - sesutė 
Manęs dejuoja, 
Rid rilia, rid rilia, 
Rid rilia lia lia, 
Mislijau - susutė 
Manęs dejuoja.

Nei šaukia, nei laukia 
Manęs sesutė, 
Tik gražiai lakštuoja 
Girioj lakštutė. 
Rid rilia, rid rilia, 
Rid rilia lia lia 
Tik gražiai lakštuoja 
Girioj lakštutė.

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

S. vm

Kaip jaukiai ir gražiai atrodo Kauno senamiestis, 
kiekvienu atvykimu vis matoma aiški pažanga,! •aplin-Su 

kos ir stiliaus supratimas. Kokie gražūs čerpių stogai, 
ir kiek jų daugi Ir švara gatvėse. Niekas nemeto popier
galių, cigarečių dėželių ar ko kito. Senamiestyje Rotu
šės Aikštėje tuo metu prekystalių lauke nematėme. Ap
lankėme Maironio Muziejų, nuėjome į restoraną, j porą 
parduotuvių, pasižiūrėti suvenyrų, į pašto įstaigą.

Sūnui buvo labai įdomu pasižiūrėti kaip gyveno 
Maironis, kurio eilėraščius reikėjo mokytis Šeštadieninėje 
Montrealio Mokykloje,gėrėjosi interjere knygų ir rankraš
čių paroda bei antikiniais baldais, nors saliono sienos, 
stebino ryškiu, rėžiančiu ornamentu, bet taip norėjo 
Maironis, taip ir tvarkingai, švariai išlaikyta. Prie pa
minklo- visada yra gyvų gėlių didesnė ar mažesnė puokš
tė.

Beautiful Lithuania.
We fly you there more often.

Lufthansa has daily flights from Canada 
to Germany and from there 7 weekly 
nonstop flights to Vilnius. Add to 
this our attractive tariffs*, our friendly 
in - flight service and you’ll discover why

more international travellers fly Lufthansa 
to Central and Eastern Europe than any 
other airline.

* For the best price ask your Travel Agent or call 
Lufthansa 1-S00-56-FLY-LH (in Toronto 368-4777).

5 psi.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Rugpjūčio mėn.29 d. 
LN sekmadienio popietėje 
dalyvavo 230 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė A. ir 
A.Oliai iš Jupiter, Fla.,JAV 
ir K.Arlauskienė iš St.Pe
tersburg, Fla., JAV. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN. valdybos iždi
ninkas Edmundas Pamatai
tis.

• Pareiškimai į išėjusio 
LN vedėjo Teodoro Stanu- 
lio pozicija, su algos pagei
davimu bus priimami iki
spalio mėn. 15 d.

Kandidatai privalo turė
ti kanadišką, patirtį pastatų 
priežiūroje bei pataisymuo
se, gerai mokėti lietuvių 
ir anglų kalbas, susiduriant 
prekybiniuose reikaluose 
ir bendradarbiaujant su 
įvairiomis organizacijomis, 
tarnautojais ir LN nariais. 
Duoti pasiūlymus valdybai 
sutaupant einamąsias išlai
das, bei pagerinti publikos 
ir narių aptarnavimą.

Aprašymus dėl vedėjo 
pareigų siųsti:V. Drešeris, 
Lietuvių Namai, 1573 
Bloor St., W. TORONTO,
Ont. M6P 1A6.

• Laikainai LN vedėjo/ 
jos pareigas perėmė LN 
administratorė Danutė Si
monaitytė - Sysak.

• Slaugos Namams aukojo:
$1.000- P.Gumbinas 

iš Niagara Falls, Ont.;
- a.a. Stasės Girdzijauskie
nės atminimui: po $100- 
Z.A.Stančikai, Z.D.N.Vid- 
mantai; $30 - dr.A.Dailydė .

• Kun. Petro AŽUBALIO 
Stipendijų Fondas kasmet 
skiria stipendiją jaunuolei- 
jaunuoliui, studijuojantiems 
humanitarinius mokslus 
ir besireiškiantiems lietuviš
koje veikloje. Prašymus 
reikia siųsti iki š.m.spalio 
mėn. 1 d. Dr. A.Kazlaus- 
kienei, 128 Dunn Street, 
OAKVILLE, Ont., L6J 3E2, 
Canada.

Toronto Lietuvių Namai

• Izraelio Konsulate To
ronte medalį ir atitinkamą 
žymenį, gavo našlė Julija 
Baltutienė-Lajukienė, už 
tai, kad jos vyras Vytas 
Baltutis buvo išgelbėjęs 
Kauno gette kalintas 3 
seseris ir jų brolį. Viena 
jų Miriam Ge ii iki karo 
pabaigos buvo slapstoma 
Kupraičių šeimoje, o V.Bal
tutis padėjo slapstytis ir 
jos seserims bei broliui.

"Tėviškės Žiburiams", 
konsulato kvietimu, atsto
vauti sutiko V.Bireta.

• Toronto Vyrų Choras 
ARAS pasiryžęs ateinan
čiais metais dalyvauti Dai
nų Šventėje Vilniuje ir 
dabar jau kviečia, naujam 
darbo sezonui prasidedant, 
tai kelionei registruotis.

Repeticijos prasidėjo 
rugsėjo 14 d., antradienį, 
Prisikėlimo P-jos salėje.

• Toronto GINTARO An
samblis, atostogoms pasi
baigus, pradeda studentų 
repeticijas rugsėjo mėn.
12 d., sekmadienį, Lietuvių. 
Namuose 6:30 vai.v.

Jaunių ir vaikų grupės 
pradeda repeticijas rugsėjo 
mėn. 24 d., ketvirtadienį^ 
6:30 vai.v. Prisikėlimo 
P-jos salėje.

Daugiau informacijų 
gausite pas GINTARO An
samblio vedėją Ritą. Kara- 
sijienę, te’:279-9079.

= 40PARAMA KOOPERATYVAS
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. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC Invest, pažym.
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.75% už RRSP Ir RRIF Ind. (wuxerM.) 
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. (Oyvyb*«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 .................
2 metų .................
3 metų .................

(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.

6.50% 
'7.50% 
8.00%

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.

6 psi.

• Nuo rugsėjo mėn. 6 d., 
pirmadienio radijo laidos 
iš Lietuvos bus transliuo
jamos 9530 kHz dažniu, 
tuo pačiu laiku- 7 val.va- 
karo.

• Dokumentinis Filmas 
BALTIC FIRE rugsėjo 16 
d. buvo rodomas TV Onta
rio programoje.

Filmą režisavo Montre- 
alyje gyvenantį Zoe Dirsė 
(Rita Dirsė-Mykoluniene). 
Vaizduojamas laikotarpis- 
įvykiai Baltijos kraštuose 
nuo 1991 m.iki šių dienų.

e CBC-FM Kanados Radijo 
stoties programa "Music 
Around Us" rugsėjo 12 
d., sekmadienį, transliavo 
VOLUNGĖS Choro atliktą 
lietuviškų dainų pynę.

VOLUNGĖ pradeda savo 
18-tuosius dainavimo metus. 
Per šį sezoną atliks kon
certą Lietuvos Kankinių 
P-jos vakarienėje rugsėjo 
26 d., sekmadienį; Kalėdų 
švenčių metu- gruodžio 
12 d., savo tradiciniame 
šokių vakare- vasario men. 
12 d.; Cleveland'© mieste, 
JAV pavasarį ir dalyvaus 
Dainų Šventeje Lietuvoje 
liepos mėnesį.

• Skautai pradeda darbą 
rugsėjo 14 d., skautų būkle 
bendru RAMBYNO ir ŠAT 
RIJOS tuntu posėdžiu.

"ROMUVOS" stovykla
vietėje Ant.Pacevičiaus 
iniciatyva su talkininkais 
prijungta nauja vandens 
cisterna, patobulinta šaldy
mo patalpa, pataisyti šal
dytuvai ir viryklos.

Nuotr: T. Stanulio

• IŠGANYTOJO PARAPI
JOS Moterų D-jos susirinki“ 
mas vyko rugpjūčio mėn.29 
d. Parapijos salėje.

Lietuvių evangelikų 
reformatų žurnalas "MŪSŲ 
SPARNAI" atspausdintas
ir jį, galima įsigyti pas 
Vandą Norvaišienę Toronte.

************ 
Dionizas Poška

JAU SAULELĖ ŠVIEČIA

Jau saulelė šviečia,
Žiemos sniegą varo, 
Visokios linksmybės 
Tuomet atsidaro.

Pavasario dienos
Kaip tai linksmos yra, 
E rudenio čėse
Visiems smūtna yra.

Po žalias gireles
Gegužės kukuoja, 
Namuos ir miškuose 
Karveliai burkuoja.

Lakštingėlė čiauška 
Karklynėj tankiausioj, 
Vieversėliai gieda 
Rytą ko anksčiausią.

Tetervinas bruzda,
Ant dirvono šoka, 
Ir visi paukšteliai, — 
Kursai kaip tik moka.

Panavijos auga,
Lapus išleisdamos, 
Su radasčiu žydi, 
Kvapą išduodamos.

Linksmai pasižiūri, 
Kas tik keliu eina, 
Kur rugiai nuo žemės 
Aukštyn pasikelia.

************

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.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M61I 1A8 

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.75%

180-364 d. term, ind........... 4.00%
1 metų term. Indėlius....... 4.00%
2 metų term, indėlius....... 4.25%
3 metų term. Indėlius....... 4.50%
4 metų term. Indėlius....... 5.00%
5 metų term, indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. Ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo ...................... 8.50%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 5.95%
2 metų ................ 7.25%
3 metų ................ 8.00%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 6.00%

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

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Šių metų pavasarį 
suėjo 163 metai nuo 
rašytojo, etnografo, 
žodynininko

Dionizo Poškos 
mirties.

Jis yra įkūręs 
pirmąją lietuvių 
biblioteką išskap
tuoto ąžuolo drvėje. 
Tas ąžuolas ir 
dabar tebesaugomas 
kaip memorialinis 
paminklas jo at
minimui ir vadi
namas Dionizo 
Poškos baubliu.

ĄŽUOLAS BE VIRŠŪNĖS

Juozas Elekšis, "Mokslo Lietuva" laikraščio atsakingasis 
sekretorius

išaugau, galima sakyti, po ąžuolais. Kaimyno tėvas, 
tada jau šimtametis senelis, sodą buvo apsodinęs ąžuolais, 
kurių šakos beveik glostė mūsų statinių stogus. Tėvo sodo 
pakrašty vėl augo trys galiūnai ąžuolai. Kaime pasakoji
mai sukosi apie ąžuolus. Tai vilkų ruja užpuolusi žmogų, 
šis atsirėmęs į ąžuolą. Vilkė apuosčiusi ir nuėjusi, o vil
kai apšlapinę nubindznojo paskui. Kitą vėl užpuolusi vilkė 
ir už skverno tempusi į mišką, kur parodžiusi vilkiukus 
užkištais užpakaliukais. Kai žmogus padėjęs vilkiukams, 
ji palydėjusi šį iki sodybos ąžuolo. Ten žiburėlis vis 
ąžuolo viršunėn sustojęs, kitur į viršūnę užvijęs drąsiausią 
berną. Prie ąžuolo dažnai ir koplytėlę tvirtindavo. Nete- 
:ko girdėti, kad prie ąžuolo baidytų, kad jame kas sėdint ra
ganą matytų... Lietuviui ąžuolas liko šventas medis. Ma
tyt, ne veltui beveik visose vietose, kur pagal legendas 
buvo šventovės arba alkos, dar yra ąžuolų. Gal tai ne 
tie, gal jau jų anūkai, bet ąžuolai. Verkiuose archeologai 
tarp ąžuolų surado net šventyklos liekanas. Metraščiuose 
minima, esą Jogailos ar Vytauto įsakymu buvo kertamos 
šventos girios. Kartą tėvas man, pusberniui, liepė nukirs
ti kojos storio ąžuoliuką. Iki šiol prisimenu, ką tai reiš
kia. Kiek tūkstančių kareivių ir kiek mėnesių jie turėjo 
plušėti, kad iškirstų ne vieną, o visas ąžuolų girias? Krikš
tytojai šalį pralėkė viesulu. Kaip jie spėjo? Tai man il
gai buvo mįslė. Kartą Plungės rajone kalbėjausi su senuoju 
Mingėla apie jo vardu vadinamą ąžuolą. Jis paaiškino: 
"Matai - viršūnės nėra. Ją įsake nukirsti Jogaila". Toliau 
jis net neabejodamas pasakė, kad girių tikrai niekas ne
kirto, gal tik vieną kitą medelį, o nukirsdavo tik garbina
mo medžio viršūnę, kad parodytų, jog pagoniškas dievas 
nieko negali padaryti. Tai jis girdėjęs iš tėvo ir senelio. 
Po to apžiūrėjau Plungės parke esantį Perkūno ąžuolą. 
Jis buvo... be viršūnės. Be viršūnių, pasirodo, - besą ir 
kiti vardus turintys legendomis apipinti ąžuolai. Taip 
galėjo būti. Abejonę kelia tik viena: ar galėjo per tiek 
amžių išlikti prisiminimas?

Uietubog jfonbatf
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:

$110. - A.a. Gretos Baltaduonienės atminimui; po $100 
- H. Stepaitis (viso 200), P. ir S. Jauniai (nauji nariai), 
A.M. Bumbulis (viso $220.), W. Tomuschat (Vokietija), B. 
Grinius (viso $200.); po $50.- A. T. Gailius (viso $180), 
P. Vilutis (viso $300.), B. Aschman, Vokietija, dr. J. Ma- 
liška (naujas narys); $43.03 - Nopens, Vokietija; $31.66 
-Fr. Skėrys, Vokietija; $20.- J. Blauzdžiūnas (viso $30.); 
$12.30 - E. Žilius, Vokietija (viso $44.61.)

FONDO valdyba dėkoja visiems už įnašus ir širdingai 
sveikina naujus narius. Fondo valdyba

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

OT>T7CTT17T> INSURANCE OMISotlISKL BROKERS
Fax 233-0285 - Tel. 231-266*1 
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

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

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

ŪDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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KVIEČIAME Į TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANADOS SKYRIAUS STEIGI AMĄJJ 
SUVAŽIAVIMĄ

Sekmadienį, 1993m. rugsėjo mėn. 26d., Aušros Varty Parapijos 
Jaunimo Centro salėje, Dundurn gatvėje, Hamiltone, Ontario.
10:30 vai. Šv. Mišios Aušros Vartų Parapijoje
12:00 vai. Pietus iš anksto užsisakiusiems 

(Skambinti Toronte (416) 533-7425)
1:00 vai. Suvažiavimo pradžia. Programoje pramatyti diskusiniai 

pranešimai: Tėvynės Sąjungos siekiai ir tikslai, veiklos 
Kanadoje apimtis ir galimybės, ligšiolinės veiklos ir 
darbu Lietuvoje ir išeivijoje apžvalga, Kanados skyriaus 
valdybos ir organu nustatymas ir rinkimai.

Suvažiavimo užbaigimas pramatytas apie 3:00 vai. po piety.
Iniciatyvinė Grupe Tėvynės Sąjungai Remti

LIETUVIU OPERA
Čikagoje

ŠI sezoną Lietuvių Ope
ra Čikagoje ruošiasi pasta
tyti komp.Vytauto Klovos 
operą PILĖNAI. Tai butų 
jau 38-tasis mūsų operos 
sezonas. Choras repeticijas 
pradėjo rugsėjo mfen. 10

d., 8 vai.v. Jaunimo Cent
re.

Mielai kviečiami nauji 
dainininkai įsijungti į chor^ 
kaip ir tie, kurie jau anks
čiau yra jame dainavę.

• Lietuvių dailininkų meno 
parodą VIII-jam Mokslo 
ir Kūrybos Simpoziumui 
organizuoja Dalia šlenienė. 
Parodos atidarymas vyks 
lapkričio mėn.20 d., šešta

dienio vakare, Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte, 
IL., JAV.

PAGERBTUVES KUN. 
JUOZUI VAIŠNIUI, SJ

Auksiniam kunigystės 
jubiliejui paminėti, žymiam 
veikėjui kun. Juozui Vaiš- 
niui ruošiama iškilminga 
programa spalio mėn.24 
d., 3 val.p.p. Jaunimo 
Centre.

JAV Illinois valstijos gubernatorius JIM EDGARD lankėsi Etniniame kaimelyje, 
Springfield, kur 10 dienų vyko įvairių etninių valgių ir pasilinksminimo mugė. Lietu
vių paviljone, kurio parengimą parėmė ANTONI TURASKI, apsilankė ir lietuvių 
bičiulis JIM EDGARD (trecias iš kairės), lydimas Ethnic Village direktorės P.KOHL- 
BECKER, J. GLEESON ir J. RICHARDSON.

Dešinėje-

Hamilton
• Hamiltono Medžiotojų 
- Meškeriotojų Klubas 
GIEDRAITIS rugsėjo mėn. 
12 d. buvo surengęs šių 
metų sezono uždarymo 
tradicinę gegužinę savo 
sodyboje.

Kaip visuomet, gegužinė 
buvo rūpestingai suorga
nizuota ir gausūs dalyviai 
buvo patenkinti galėję joje 
dalyvauti.

"Giedraičio" Klubo šaudyk
loje, gamtos prieglobstyje 
smagia gegužine rugpjūčio 
mėn.29 d., sekmadienį

Šokio repeticijos stu- 
dentams prasidėjo rugsėjo
12 d., Sekmadieniais, 5
val.p.p., o vaikams vyks
trečiadieniais, 6:15 vai. v.
nuo rugsėjo mėn. 22 dienos.

Norintieji įsijungti į 
šokėjų grupę, gali kreiptis 
pas E.Tarvydienę tel.385-

• "GYVATARAS" baigė 
savo vasaros atostogas

3676 arba pas K.Deksni 
tel: 332-6006.

Netrukus GYVATARAS 
pradės ruošti programą 
Dainų ir Šokių Šventei, 
kuri vyks Lietuvoje 1994 
m.Vilniuje.

IR REIKŠDAMI
UŽUOJAUTĄ ARTIMIESIEMS, KANADOS LIETUVIU 
FONDUI AUKOJO :
• a.a. Vlado PANAVO atminimui: $ 50 - Z.A1.Stanaičiai
$ 30 - K.L.Meškauskai; ,
• a.a. Albinos PAŠILIENES atminimui: $25 - A. Dronsa- 
tavičius; po $10 - P.M.Siūliai, A.Mačiulaitienė;
• a.a. Prano PARESClO atminimui: $20 - B.A.Sopiai.

Visiems dėkoja K.L.F.

aus-Girėno a 
taktuvinės F 

rodos dalis į 
Balzeko

Muziejuje,. 
Cikagojė (

Nuotr:
A.Jasiūno

1993 m. METINIS VISUOTINIS SALFASS- gos SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFASS-gos suvažiavimas įvyks
1993 m. lapričio 1J d., šeštadienį, Cleveland© Lietuvių 
Namuose, 877 East 185-th St., Cleveland, Ohio. Telefo
nas /216/-531-2131.

Suvažiavimo pradžia - 11:00 vai. ryto.
Pagal ŠALFASS-gos statutą, suvažiavime sprendžiamuoju balsu dalyvauja: sporto klubų rinktiejiatstovai, 

sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS-gos garbės* 
nariai.

SUKAKTUVIŲ PROGA, mielą draugą, taurų lietuvį 
PRANĄ SAKALĄ, švenčiantį AŠTUONIASDEŠIMTĄ J į 
GIMTADIENĮ, nuoširdžiai SVEIKINAME IR TA PROGA? 
SIUNČIAME ĮNAŠĄ J KANADOS LIETUVIU FONDĄ: '

po $25 - P.A.Armonai, E.Apanavičius, J.E.Bajorai- 
čiai, M.D.Jonikai, J.S. Miškinai, J.R.Piciniai, A.A.Pilipa- 
vičiai, J.Z.Rickai, Mr.X., G.A.Skaisčiai; $15 - Albina 
Didžbalienė; po $12.50 - Aldona Cerškienė, H.Kairienė; 
$13- M.Vaitonienė.

Visiems dėkoja - K.L.F.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

LIETUVIAI PASAULIO 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖSE

Pasaulio lengvosios atle
tikos pirmenybėse, sureng
tose Stuttgart' o mieste, 
Vokietijoje, rugpjūčio mene 
sį, dalyvavo 9 sportininkai 
iš Lietuvos. Jie čia gana 
silpnai pasirodė ir tik vie
nas iš jų (Romas Ubartas) 
buvo netoli medalių (užė
mė 4-tą vietą), tačiau vė
liau buvo diskvalifikuotas 
dėl neleistinų preparatų 
naudojimo. Jis dėl to yra 
diskvalifikuotas 4 metams.

Šiose pirmenybėse daly
vavo lietuvis iš Čikagos, 
JAV čempionas ir rekordi
ninkas ieties metime To
mas Pūkštys. Jis kvalifika
cinėse varžybose parodė 
penktąjį rezultatą (79.84 
m.), tačiau finale pasitem
pė raumenį ir tegalėjo 
mesti tik du kartus ir liko

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto dar
buotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto veteranai, 
lietuviškų organizcijų bei spaudos atstovai ir visi lie
tuvių sportiniu gyvenimu besidomį asmenys.

Smulkios informacijos pranešamos sporto klubams ir 
ŠALFASS-gos pareigūnams. Organizacijos ar asmenys norį 
gauti smulkesnių informacijų ar patiekti pasiūlymų, prašomi kreiptis į ŠALFASS-gos Centro Valdybos pirmininką 
Audrių Šileiką, 150 Colbeck St., Toronto, Ont. M6S 1V7<» Canada.' Tele?! --------- --------------

Šalia rutininių, einamųjų ŠALFASS-gos reikalų, vie
nu iš svarbiausių šio suvažiavimo punktų bus sportinis 
bendravimas su Lietuva. ŠALFASS-gos Centro Valdyba

dešimtuoju (77.92 m.).
Tačiau po šių pirmenybių, 
dalyvaudamas aukšto lygio 
varžybose Anglijoje, jis 
vėl mėtė gerai ir užėmė 
III-čią vietą.

Reikia paminėti, 
šuolyje į aukštį Kanadai 
atstovavo
tačiau jis neįvykdė kvali
fikacinės normos ir į fina
lą nepateko.

E. Šulaitis

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

jog

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

A. Žaliauskas,

Iki šiol šis fondas išleido per 70(1,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimu^ paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime
Kanados lietuvių fondų (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,
Žinoki tn e kad:

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

’TALKĄ*.LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .....2.75%
santaupas................ Z!............... 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%

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 
dyd( iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 

________________________ drauda Iki $25.000.
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, 
šeštadieniaią — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. ftettadlenials uždaryta.

Richard
Room----- 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

UNERAL HOME

Jį J.F.Wilson & Sons Ine.
T23Maple Blvd.,5784VerdunAvS 
'Chateauguy,Que., Verdun,Que,J 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
IĮ Modernios KoplyCios^

1993. IX. 15 7 psl.



montreal
MIRUSIEJI:

• TAUTOS ŠVENTĖS- 
RUGSĖJO 8-osios MINĖJI
MAS vyks rugsėjo men. 19 
d., sekmadienį, AV P-jos 
bažnyčioje iškilmingomis 
MiSiomis 11 vai. ir minėji
mu - koncertu 12 vai. 
AV P-jos salėje, dalyvau
jant dainininkei Lilijai TU- 
TŪRAITEI.

Minėjimą rengia L.K.
MINDAUGO Saulių. Kuopa, 
sąžiningai kasmet Įsipa
reigodama išlaikyti mūsų 
tradicines šventes.

Baigiantis vasarai, tai 
bus pirmas renginys mūsų 
telkinyje. Malonu, kad pro
gramoje dalyvaus jau gerai 
pasirodžiusi kitose vietovė
se - Hamiltone, Toronte 
ir kt. dainininkė Lilija 
Tutūraitė. Kviečiami ir 
laukiami visi.

Paul martin, m.p.

• Buvusi montrealietė INA 
LUKOŠEVlClŪTĖ ir MOR
KUS SUNGAILAI susilaukė 
pirmagimio sūnaus Mato- 
Juozo.

Sveikiname?

• Danutė Staškevičienė 
ir Birutė Nagienė buvo 
nuvykusios į Lietuvių Tau
todailės Institutų dalyvauti

metiniame suvažiavime 
rugsėjo 11 d., šeštadienį 
Gananoque, Ont.

• _ Liudas Stankevičius lan
kėsi Lietuvoje popiežiaus 
Jono-Pauliaus II-jo vizito 
metu ir kaip žurnalistas, 
turėjo progos dalyvauti 
visuose Popiežiaus pasiro- 
dymuose."NL" atspausdins 
jo įspūdžių aprašymą.

PRAŠOME DĖMESIO:
ADAMONIS INSURANCE AGENCY Inc., aptarnaujant 

savo klijentus, prašo atkreipti dėmesį ,kad nėra GST mo
kesčių draudimams. Yra provinciniai mokesčiai: 9% už 
pastatų ir namų draudimą 5% už automobilių draudimą.

LITAS MONT RE Al 10 I l(T ll/VH.I
KREDITO UNIJA

f

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

FAX: 514-766-1349.

Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS vir& $29,000,0001

REZERVASvirS $2,000,000

MOKA UŽ:

e Vedyboms ruošiasi Vilija* 
LUKOŠEVlClŪTĖ su Tadu 
VALINSKU.

• AV Parapijos tradiciniai 
pietūs ruošiami lapkričio 
7 d., sekmadienį po pamal
dų.

• PRIMENAME, kad Tau
tos Šventės minėjimas vyks 
rugsėjo mėn. 19 d., iškil
mingomis pamaldomis AV 
P-jos bažnyčioje ir minėji
mu Parapijos salėje, daly
vaujant dainininkei Lilijai 
Tutūraltei.

• Kun.Paulius Mališka, 
dirbantis Brazilijoje, atsi
lankė savo gimtajame Mon 
trealyje praleisti atostogas, 
ir sugrįžo atgal į savo 
misiją. Jis, buvęs montrea- 
lietis, dėkoja visiems už 
gausias aukas, jo misijoje 
restauruojamoms bažny
čioms.

• Kanadoje vykstant prieš
rinkiminei kampanijai, rug
sėjo mėn. 12 d. buvo proga 
ir Montrealio lietuviams 
paremti savo bičiulį Paul 
Martin,MP ir federalinį 
liberalų partijos lyderį 
Jean Chretien, atvykusius 
j LASALLE.

Lietuviams atstovavę 
Arūnas ir Silvija Staškevi
čiai, Br.Niedvaras, Br.Staš- 
kevičius, Aug.Mylė, Vitalija 
Pečiukai tytė-Keršulienė.

Salėn buvo susirinkę 
apie 300 dalyvių, kurie 
gavo liberalų ženklą išklau-. 
sė kalbų, sugiedojo Kana
dos Himną. Paul Martin 
MP buvo patenkintas, pa
mate^ lietuvių būrelį.

• K.L. K.MOTERŲ D-JOS 
Montrealio Skyrius kviečia
j metinį susirinkimą š.m. 
spalio mėn.3 d., po 11 
vai.pamaldų, Seselių Na
muose. Paskaitai pakviesta 
Birutė Nagienė. Visi kvie
čiami. Valdyba
• Juozas Šiaučiulis renka 
lietuviškas knygas siunti
mui į Lietuvą. Jei kas 
turite jums nebereikalingų 
knygų ir norite jomis atsi
kratyti, malonėkite apie 
tai pranešti telefonu 768- 
3674 arba susisiekti asme
niškai.

Patarimai automobilių draudimui:
* Perkant visai naujus automobilius, verta apdrausti 
su "Replacement Cost Insurance".
* Norint sumažinti draudimo kainas brangesniems auto
mobiliams, imti didesnes "deductibles" kaip $500 auto
mobilio sudaudžymui, $250 gaisrui ir pavogimui.

įvyksta daug automobilių vagysčių. Patartina įtaisyti 
aliarmo sistemą: praktiška įsigyti ir daug nekainuoja 
vairo užraktas, dedamas prie vairo ar jungiamas su pe- 
daliu.

Išvengti automobilių nelaimėms patartina nevažinėti 
pačiu blogiausiu oru, audroms siaučiant.

Jeigu jūs turite celiuliarinį telefoną pritvirtintų prie 
automobilio, jis apdraudžiamas su automobilio draudimu. 
Jeigu turite nešiojamą /portable/ celiuliarinį telefoną, 
toks draudžiamas kartu su namų draudimu. Verslo celiu- 
liarinis telefonas draudžiamas atskirai.

Patarimai namų draudimui:
* Jeigu gyvenamas namas tampa tuščias ilgiau negu 
30 dienų, draudimas nebegalioja. Reikalinga apie tai 
pranešti,- bus duotas "Vacancy Permit".
* Jeigu žiemos metu išvykstate iš savo namo 4 paras 
ir, sustojus šildymui, sprogtų vamzdžiai, yra nemokama. 
Reikia turėti žmogų, kuris kartą į parą patikrintų jūsų 
namą.
* Pasitaiko, kad draudimo bendrovė apžiūri namą ir 
siūlo patvarkymus. Prašome į tai atkreipti dėmesį, nes 
ir .jums; tai naudinga.
* Daugelis įsigyja malkines krosnis pagelbiniam šildymui. 
Joms yra nustatytos priešgaisrinės taisyklės. Prašome 
kreiptis - duosime taisykles. Dabar praktiškai kiekviena 
malkinė krosnis neatitinka reikalavimų ir tenka jas 
tvarkyti iš naujo.

Bendrai:
Jeigu atsitiko nelaimė ir tvarkomi jos reikalai, pra

šome laikas nuo laiko mums paskambinti ir pranešti. 
Mes ne visada galime su jumis susisiekti - tai telefonas 
neatsako, tai nėra namuose.

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%
120 d.-179d...........4.00%

60 d. - 119 d.........4.00%
30 d.- 59 d ........2.50%

Nekito, turto nuo 6.50%

Taupymo-special.................1.75%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%
Taupymo - kasdienines....... 1.50%
Einamos sąsk.......................... 1.00%
RRIF-RRSP- 1 m.term........£.25%
RRIF-RRSP-2 m.term....... 5.75%
RRIF - RRSP - taup..............2.00%

IMA UŽ:
asmenines - nuo 6.75%

Informacija apla naujausias palūkanas “Litą'’

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMAOKAMI
-L— - - ------ --  ■ - — ■  ---------------------------------------  —

KASOS VALANDOS:
147SDaS*va

Pton., antr., treč, 9.00-3 00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00

3907 A Rosemont
Pirmadieniais 10.00- 2.00 

3 00- 7.00' 
2.00-6.00 

'aBHB

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
L.Jakaitis, A.Kuzmarskis (2 m.), A.Brilvicas, P.Ročys 

(2 m.), A.Sakalas, P.Galdikas, A.Macelis, A.Danaitis, 
maj.L.K.BaršausJkas, A.Žulys, Pr.Dainius, Auksinio Am
žiaus Klubas RŪTA Montrealyje;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ;
po $10 - V.Drešeris, A.Kazlauskas, A.Meškus, Ip.Tau- 

teras;
"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$60 - Gustave von Černius; po $25 - E.Smilgys, 
P.Kazlauskas; po $10 - Ag.Žitkuvienė,' A.Rakauskas; 
$5 - P.Kerevičius;

"NL" AUKĄ:
$10 - J.Baltuonienė.
VISIEMS nuošidžiai dėkojame’. NL

Praneškite bet kokius pasikeitimus automobilių važi
nėjime, adreso, namų šildymo pakeitimo, paskolos mokė
jimo ir pan. Jus ir mes sutaupysime daug laiko.

Jeigu kyla klausimų bendrai dėl draudimų, ar apie 
gautą draudimo atnaujinimą, kas apdrausta, kas ne, ar 
dėl kainos, prašome mums paskambinti dieną ar vakare 
tel:722-3545. Jeigu yra problema, savaime aišku, yra 
ir išeitis. Jūs draudžiatės pas savistovų agentą, kur 
yra įvairių galimybių.

Norėdami gauti platesnę informaciją apie draudimus, 
skaitykite mūsų pranešimus.

Nuoširdžiai dėkojame už rekomenduotus klijentus.
Adamonis Insurance Agency, Inc

Dr. PHILIP STULGINSKIS 

Dental Surgeon 
Dantų gydytojas-Chlrurgas 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 

Qiuv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

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

Montreal,P.Q. H3G 1S5

M. CUSSON VAISTINĖ

7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 
Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:3U 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 persi keliame į naują vietą- prie Rūtos auksinio 
amžiaus klubo 1450 DE SĖVE. Ankstyvesnė vieta ant RUE LEGER 
nebeveiks nuo Gegužės 15 d. Pakietų priėmimo NAUJOS VALANDOS 
bus nuo 9.00 vai. ryto iki 7.0Č vai. vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Pakietų 
iSsiuntimas toliau bus kiekvieną savaitą
Pakietą“pick up service" — veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo iė Jūsų namų

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, .
687 Pine Ave, West, Teb <510-842-1231

Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

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-

Q 7 ■ Q RQft macuos ir aptar 
/ Z7 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 ŠGANAIT I S

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

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

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

Montrėal 
en harmonie

Šio pavadinimo progra
mos tikslas skatinti rasinę 
ir kultūriną harmoniją, 
supažindinant su įvairių 
grupių tradicijomis, muzika 
ir kt.

Rugsėjo 18 d., šeštadie
nį, 8 vai.v. vyks keltų 
McAuslan grupės su trim 
solistais iš Montrealio 
ir 1 iš Škotijos, Orealis 
grupė su kvebekiečių muzi
kos potpuri, Liam Callag
han and The Water of

Life grupė* su geriausiais 
airių muzikantais, Month 
Music- škotų muzikinė 
grupė iš New York’o.

Rugsėjo 25 d.,8 vai.
vyks muzikos festivalis, 
skirtas Pirmosioms Tau
toms. Dalyvauja MičMac 
Ecossais žinomas kompozi
torius ir dainininkas, origi
nali Reggae, rock ir funk 
grupė The Seventh Fire 
iš Ottawos, iš New York’o 
- Pura Fe&Soni grupė ir 
Don Patrick Martin , Kak- 
nawake daininikas, kompo
zitorius iš Montrealio su 
savo grupe koncertavęs 
sėkmingai Europoje.

Spektakliai vyks SPEC
TRUM teatre 318 St.Cathe- 
rine W. Daugiau informaci
ją tel:790-1245.

Electriden Contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA • ATSAKOMYBĖ 

3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7
Tel. 722-3545; Fax: 722-3546

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.I.B.

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties

NEKILNOJA MO 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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