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provincinius rinkimus lai
mėjo Parti Quebecois, va
dovaujama Jacques Parizeau, 
po 9-rių metų Liberalų 
partijos valdymo.

Kanados vidaus politinė 
situacija suintensyvėjo, nors 
Jacques Parizeau ir nega
vo daugumos pritarimo 
atskirti Quebec'o provinci
ją nuo federalinės Kanados 
kuo pasižymi jo partija. Ir 
Liberalai ir Pekistai gavo 
beveik lygų pritarimą (Li
beralai tiktai 0.4% mažiau 
negu pekistai). Apklausinė
jimai rodo, kad dauguma 
Quebec' o gyventojų nori 
priklausyti Kanadai.

Savo laimėjimo kalboje 
J. Parizeau skelbė, kad jis 
būsiąs pirmiausia visų kve- 
bekiečių premjeras, nežiū
rint kaip jie būtų balsavę, 
ir jo vadovaujama adminis
tracija dirbsianti visų gy
ventojų gerovei. "Aš ma
nau, kad PQ siūlo kvebe- 
kiečiams geriausiai pasi
ruošusį darbui kolektyvą, 
kokio nebuvo per dešimtme
čius", - tvirtino jis.

Taip pat pareiškė, jog 
skelbsiąs referendumą 1995 
m., klausdamas: "Ar mes 
norime būti normalūs žmo
nės krašte, kuris mums 
priklauso?"

Kaip gudriai jis manipu
liuoja kvebekiečių prancū
zų menkavertiškumo komp
leksu - lyg jie būtų visą 
laiką negalėję būti "nor
maliais" žmonėmis ir "nor
maliai" gyventi...

Visumoje - 23 moterys 
tapo išrinktos į naują pro- 
vinicinę vyriausybę - 14 į 
PQ ir 9 Liberalų partijos.

Stebėtojai pramato, kad 
PQ dabar privalės parody
ti, jog jie tikrai geriau su
geba gerai vadovauti ir 
dar geriau galėtų tai dary- 
ti nepriklausomoje Quebe- 
c' o valstybėje. Todėl J. 
Parizeau tikriausiai grieb
sis priemonių sutvirtinti 
Quebec'o ekonominį gyve
nimą. Pav., jis leis imig
rantams gydytojams dirbti 
vietovėse, kur jų trūksta. 
Jis leis kvebekiečiams in
vestuoti daugiau į Solidaru' 
mo Fondą.

(Quebec Federation of 
Labor, pro-pekistų organi
zacija, kur indėliai neap
mokestinami.)

Jis taip pat paleng- 
"vins gauti paskolas prade
dantiems naują verslą arba 
norintiems jį išplėsti. Taip 
pat pažadėjo investuoti 
dar 500 mil. dolerių per 
metus, statant mokyklas, 

kelius ir sveikatos centrus. 
Savivaldybėms suteiks dau
giau galios, įskaitant apmo
kestinimą.

(Realybėje-jau kai ku
rias pastatytas mokyklas 
teko uždaryti, nes sumažė
jo mokinių skaičius... Taip 
pat nemaža įvairių kioskų, 
parduotuvių didžiuosiuose 
centruose tenka uždaryti, 
nes nesuspėjo priaugti ir 
tos jaunosios kartos dir
bančiųjų, kurie pajėgtų 
pirkti. Tas entuziastingas, 
o svarbiausia - skubus ir 
neapsakaičiuotas - plėti
masis, jeigu dar bus sustip
rintas PQ entuziastų 
uždarys daugiau durų, negu 
atidarys...)

Jeigu Quebec'as taps 
valstybe, J. Parizeau skel
bia, kad neuždraus (iki 
referendumo) dvikalbių, 
viešų skelbimų. Bet - jeigu 
Quebec' as lieka Kanados 
sudėtyje, galėtų vėl atgai
vinti vienakalbius skelbi
mus paguodai...

Tačiau darbovietėse PQ 
planuoja įvesti visokius 
bendrojoj is ar firmoms su 
10-50 darbuotojų prancūzų 
kalbos privalumą.

Biurokratai turės daug 
darbo, nes tokio dydžio 
įmonių yra apie 20,000. 
(Iki dabar buvo 3,200 di
desnių kaip su 50 darbuo
tojų bendrovių).

Vieną protingą ėjimą 
kalbos srityje padarė PQ 
vadovai - atsiėmė savo pa
žadą, kad bus varžomi įsto
jimai į anglų CEGEP ir 
kad reikia visiems įsigyti 
prancūzų kalbos pakanka
mumo pažymėjimus, sto
jant į universitetus.

J. Parizeau patvirtino, 
kad per ateinančius 5 me
tus bus tik vienas referen
dumas dėl Quebec' o ne
priklausomos valstybės, 
pagal Quebec’o provinci
nius įstatymus.

Visą energiją Parizeau 
sudės įrodinė jimui, kad 
Ottawa daro bereikalingas 
biurokratiškas išlaidas, blo
kuodama Quebec’o ekono
minį progresą.

Liberalų partijos reakci
ja buvo optimistiška, nes 
visi pripažino, kad populia
rumo atžvilgiu, jie praėjo 
labai gerai, ir tai svarbu, 
nes rodo, kad PQ ruošia
mas atsiskyrimo referendu
mas nepraeis teigiamai. 
Žmonės, jų nuomone, balsa
vo už pasikeitimą vyriausy
bėje (po 9 metų Liberalų 
valdymo), bet ne už sepa
ratizmą. Partijos nariai 
buvo labai patenkinti Da
niel Johnson' o pravesta rin
kimine kampanija ir juo 
pačiu. Jis laimėjo mora
liai ir lieka toliau Liberalų 
vadu.

Tuo tarpu visuotinė Ka
nados ir JAV ekonominė 
padėtis ir separatizmo ga
limybė jau buvo numenkinę 
Kanados dolerio, indėlių 
procentų ir nejudomo turto 
vertes. Jeigu vėl sustiprė
tų Quebec' o atsiskyrimo 
galimybė - kainų smukimo 
galimybė vėl iškiltų.

Kanados Min. pirm. Jean- 

Chretien ir toliau užtik
rins investorius ir kanadie
čius, kad kvebekiečiai no
ri likti Kanados sudėtyje 
ir atitinkamu momentu 
stipriai praves debatus už 
Kanadą.

Už Quebec' o ribų esanti 
Kanados dalis ne kartą yra 
pareiškusi, kad nebenori 
duoti Quebec' ui daugiau 
jokių koncesijų, ir nori, 
kad būtų vieną kartą aiš
kiai apsispręsta: ar Que
bec'as lieka Kanados sudė
tyje, kaip dabar, ar atsis
kiria su šiokiais tokiais ry
šiais nuo Kanados.

Iš 4,893,465 turinčių tei
sę balsuoti kvebekiečių, 
balsavo 4,000,000 - t.y. 
80% gyventojų.

SUSIRŪPINO 
ANGLOFONAIS

Pirmoje svarbioje Spau
dos konferencijoje, PQ 
laimėjus rinkimus, J. Pa
rizeau pareiškė ir pažadėjo 
jog "anglofonams reikia 
galimybės pilnai gyventi, 
naudojant savąją kalbą", 
ir todėl suverenus Quebe- 
c' as su savo anglofonų 
mažuma elgsis be priekaiš
tų; PQ planuoja jai spe
cialias įstatymines garan
tijas.

J. Parizeau gerai supran
ta, kad valstybės elgesys 
mažumų atžvilgiu būtų vie
nas pagrindinių faktorių 
Quebec'o tarptautiniam 
pripažinimui, jeigu kada 
atsiskirtų. Todėl šitą savo 
pažadą jis pasakė ir anglų 
kalba, klausantis gausiems 
žurnalistams bei pasaulinės 
spaudos atstovams. PQ 
partijai labai rūpi gauti 
anglofonų ir alofonų prita
rimą, nes be jų bet koks 
referendumas būtų neteisė
tas. Parizeau neturi jokio 
mandato atskirti Quebec' ą 
nuo Kanados.

• Sheila Copps, Kanados 
Ministerio pirmininko pava
duotoja, po Quebec'o rinki
mų, ragino kanadiečius 
nesikarščiuoti ir vengti 
susikirtimo, vykstant refe
rendumo kampanijai. Ji 
numato, kad ir Parizeau ir 
Lucien Bouchard bandys 
išprovokuoti antikvebe- 
kistines reakcijas Kanadoje. 
Todėl ir Kanados vyriausy
bė, kaip ir visi kanadie
čiai, neturėtų įsivelti į 
būsimus įžeidinėjimus ir 
kaltinimus Kanadai.

KUBA STABDO 
PABĖGĖLIUS

Nuo rugsėjo 14 d. Kubos 
policija sulaikys visus, 
bandančius pabėgti plauk
menimis į Amerikos pa
krantę. Rugsėjo 9 d. JAV 
ir Kuba pasirašė susitari
mą, kad nebus leista pabė
gėliams palikti Kubą, o 
JAV legaliai įsileis kubie
čių imigrantų po 20,000 
per metus.

Kubos valstybinė televi
zijos stotis pranešė, kad 
nuo dabar visi važmenys, 
vežantys valtis ar kitokius 
plaukmenis į paplūdimį bus 
konfiskuoti ir vežėjai suim-
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H.A I T-L
I S VENGĘ 
INVAZIJOS

Vykstant daugiatūkstan
tiniu pabėgėlių iš Haiti 
(kaip ir iš Kubos) antplū
džiui į Amerikos pakraš
čius t besigelbstint nuo nuo
latinių karinės huntos nele
galios vyriausybės žiaurumų 
ir korupcijos, spaudžiant 
Žmogaus Teisių organizaci
jai, JAV prez. Bill Clinto- 
n'as bandė, diplomatiniu 
keliu grąžinti legaliai iš
rinktą prez. Aristide j 
Haiti ir į jo postą.

drąsinęs ir vykdęs sank
cijas prieš Haiti, negavo 
reikiamų pasekmių. Pa
smerkdamas kariuomenės 
vado Lt.gen.Raoul Cėdras 
ir jo vyriausybės veiksmus, 
pagrasino atsiųsti kariuo-' 
menės dalinius, sudarytus 
iš 22-jų valstybių dalinių, 
vadovaujant JAV.
Tos pastangos nedavė jokių 
vaisių ir , galų gale, buvo 
prieita prie tokio taško, 
kur reikėjo grasinimus vyk
dyti. Tai irgi nebuvo leng
va, nes tam nepritarė ir 
dalis pačių demokratų, 
abejotinas buvo ir Kongre
so pritarimas. Prieš to
kią invaziją pasisakė ir 
buv. prez. Jimmy Carter'is.

Didiesiems JAV karo 
laivams jau atvykus prie 
Port-Au-Prince, Haiti sos
tinės, paskutiniu momentu 
prez. Clinton'as sutiko 
pasiųsti Jimmy Carter'; 
su palydovais - senatoriu
mi Sam Nunn' u pirmininku 
ginkluotųjų pajėgų komiteto 
ir gen.Colin Powell'iu pas
kutinėms deryboms.

ti. Kubos vyriausybė išsiun
tė rugsėjo 10 d. į pakran
tes studentų, fabrikų dar
bininkų ir kitų vyriausy
bės darbuotojų būrius, kad 
perkalbinėtų būsimus pabė
gėlius pasilikti.

Atplaukę į JAV nuo 
š.m. rugpjūčio mėn. 19 d., 
prez. B. Clinton'o įsakymu 
buvo nuvežti JAV jūros ba
zę Guantanamo Bay, kol 
bus patikrinti jų dokumen
tai ir pravesta legali pro
cedūra. Imigruoti galės 
tie, kurie nori susijungti 
su savo šeimomis, eančio- 
mis JAV-ėse.

Susitikimas ir* derybos 
vyko 2 dienas (galima sa
kyti, beveik 2 paras). Rug
sėjo 18 d. vėlai vakare 
galų gale buvo prieita prie 
susitarimo: Lt.gen. Raoul 
Cėdras ir jo vyriąusybės 
pirmjninkas Brig. geri. Phi
lippe Biamby iki spalio 
mėn. 15 d. privalo galuti
nai pasitraukti. Policijos 

.viršininkas Lt.col. Joseph 
Michel Franęois į susitari
mų sąrašą nebuvo įtrauktas, 
nes jis jau slapstosi arba 
ir išvyko iš Haiti.

Huntai bus parlamento 
suteikta amnestija dėl 
Žmogaus Teisių pažeidimų, 
įvykdytų jos valdymo metu 
nuo 1991 m.

Grįžęs prez.Aristide 
galės pabaigti savo likusį 
apie vienerių metų valdy
mo mandatą, bet pareiškė, 
kad antram terminui ne
kandidatuosiąs 1995 m. 
rinkimuose.

Prez.Aristide pakartoti
nai kreipėsi į Haiti gyven
tojus, ragindamas atsisaky
ti keršto ir sąskaitų suve
dinėjimo, laikytis ramiai 
ir tvarkingai.

Dėka patyrimo ir takto 
JTmmy Carter'io ,ir jo pa
lydovų dėka , pavyko sėk
mingai atlikti misiją. Už 
tai jam padėkojo savo spe
cialioje TV laidoje prez. 
Clinton'as.

Rugsėjo mėn. 19 d. apie 
14.000 JAV karių išsikels 

,į Haiti ne kaip invaziniai 
dalinai, bet užtikrinti tvar
kai ir paruošti egzilyje 
esančio legalaus prez.Jean- 
Bertrand Aristide grjžimui.

I Haiti nedemokratiškas 
ir sudėtingas situacijas 
buvo atkreiptas ypatingas 
dėmesys. O Sarajev'o prob
lema nesibaigia, Žmogaus 
Teisių laužymai tebevykdo
mi Bosnijoje, Serbija nesi
laiko susitarimų. Bet- tai, 
turbūt,Jau tampa kito kon
tinento problema...Jeigu 
ten būtų rimtai pagrasinta 
pradžioje- būtų išvengta 
daug aukų...
POPIEŽIUS LANKĖSI 
KROATIJOJE

Popiežius Jonas Paulius 
II, ners dar negaluodamas, 
atvyko į Zagrebą, tikėda

masis galėsiąs paveikti kro
atus, kad susitaikytų su 
musulmonais ir serbais.

Apie 800,000 minia pa
sitiko Popiežių. Susitiko su 
prezidentu Tudjman' u pasi; 
tarimams ir atnašavo spe
cialias 3 valandų Mišias 
Jis savo žodyje pasakė, 
kad yra būtina susitaikyti 
Romos katalikams, ortodok
sams katalikams ir musul
monams, įklimpusiems į 
karą kaimyninėje Bosnijoje. 
Jis atmetė skelbiamą min
tį, kad skirtingos religijos 
siundo tautinį nepakantumą. 
Jis ragino, kad nežiūrint 
tragiškos įtampos, reikia 
prisiminti, kad daug kas 
riša kovojančius, ir reikia 
susitaikyti ir vieni kitiems 
atleisti.

LENKIJOS PREZIDENTAS 
OTTAWOJE ————

Keturias dienas viešėjo 
Ottawoje Lech Walesa, 
Lenkijos prezidentas, kuris 
su Min. Pirm. Jean Chre
tien svarstė galimybes 
Kanados investacijoms Len
kijoje ir Lenkijos galimybę 
tapti NATO nare.

"Kuomet Lenkija buvo 
nutarusi atsiskirti nuo So
vietų Sąjungos, mes buvo
me pareiškę, kad ji galės 
būti NATO nare, tad ir da
bar turime respektuoti sa
vo pareiškimą", - pasakė 
min. p-kas Jean Chretien.

Prez. L. Walesa padėko
jo Kanadai ir išreiškė viltį, 
kad ir kiti kraštai sutiks 
su Lenkijos naryste NATO.

APIE LATVIJĄ
Naujasis Latvijos min. 

p-kas yra Andrejs Krastinš. 
Trečdalis kabineto, kaip 
tvirtina naujasis min. p- 
kas, jau sudarytas.
• Latvijos Seime buvo pa
galiau, po ilgų svarstymų, 
priimtas Pilietybės įstaty
mas. Todėl, išsprendus šį 
reikalą, Latvijai bus atvi
ros durys tapti Europos 
Bendrijos nare.

Anot vieno Seimo atsto
vo, dabar yra ir "vilkas 
sotus ir ožka dar gyva".
• Dešimtoji Latvių Dainų 
Šventė įvyko š.m. liepos 
mėn. 4-7 d.d. Toronto, 
Kanadoje, mieste.
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LIETUVIAI NETEKO ŽYMAUS ERUDITO, FILOSOFO
IR DR. JUOZO G

Vitas Gerulaitis 
STAIGA MIRĖ VITAS 
GERULAITIS

Žymus lietuvis tenisininkas 
40 m. amžiaus, rastas 
miręs savo draugo namuo
se, rugsėjo mėn. 18 d., 
Southampton'e, N. Y.

Jo sesuo Rūta pranešė, 
kad mirė nuo širdies ata
kos. TV pranešime buvo pa 
sakyta, jog nerasta kūne 
alkoholio ar kitokių me
džiagų, tačiau bus atliktas 
skrodimas.

1977 m. Vitas Gerulaitis 
laimėjo Australijos Open 
Grand Slam čempiono titu
lą, buvo tais metais trijų 
geriausių pasaulio tenisi
ninkų tarpe 5-kiuose setuo
se nugalėjęs Bjorn Borg' ą. 
1985 m. pasitraukė nuo 
čempioninių žaidynių, te
bebūdamas 4-toje vietoje. 
Pasižymėjo nepaprastai 
greitais refleksais ir miklu
mu, greitomis kojomis.

Dažnai buvo kviečiamas 
teisėjauti žaidynėse, mėgo 
groti gitara, buvo sąmo
jingas ir mėgiamas sporti
ninkų bei publikos ir mėgo 
naktinius klubus. Jo kole
gos sako, kad jis dar ne
buvo išvystus savo visas 
tenisininko galimybes. Vie
nu metu, nors niekur ne
buvo apkaltintas, gydėsi 
nuo pernaudojimo nelegalių 
vaistų.

Vito Gerulaičio tėvas 
pirmaisiais Lietuvos Nepri
klausomybės laikais buvo 
žymus tenisininkas ir čem
pionas.
GERA ŽINIA
MEDICINOS PASAULYJE

Iš Washington'o prane
šama, kad JAV mokslinin
kams North Carolina Insti
tute ir Utah Universitete 
pavyko izoliuoti genusę,ku
ris prisideda prie krūties 
vėžio ligos išsivystymo.

Jau ketverius metus 
mokslininkams pasaulyje 
buvo žinoma, kad tokie 
genusai yra, atsiradę šei
mose, turinčiose palinkimu 
į šią ligą ir persiduodantys 
paveldėjimo būdu. Iki da
bar nebuvo pavykę tokius 
genus izoliuoti. Patvirti
nus tyrimus ir paskelbus 
netrukus "Science" žurnale, 
bus sparčiai dirbama išvys
tant priemones sustabdyti 
tokių genusų veikimą.

• Žinoma didžioji Jean 
Coutu farmacinių prekių 
bendrovė Quebec' o provin
cijoje, rugsėjo 13 d. pa
skelbė, jog pasirašė pirki- 
2 psl. 

mo susitarimą su JAV 
RĘVCO D.C. Ine. vaistinių 
grandimi ir nupirko iš jos 
šešiose New England vieto
vėse 16 pastatų ir sandėlį, 
plėsdama savo verslą JAV- 
ėse.
NESENIAI PRARADOME 
IR KITĄ ŽYMU SPORTO 
VEIKĖJĄ, KURIS BUVO 
DAUGIAU, NEGU 
SPORTININKAS....
ALGIRDĄ VOKIETAITĮ

Algirdas Vokietaitis 
neseniai miręs JAV-se 
buvo ir žymus rezistentas. 
Apie jį plačiau parašė An
tanas Dundzila, kai jam 
šį pavasarį buvo suėję 85 
metai amžiaus.

Algirdas Vokietaitis 
hitlerininkų okupacijos 
metais per Baltijos jūrų 
buvo atlikęs net keturias 
keliones tarp Lietuvos ir 
Švedijos:

"1994 m. kovo 9 d. Algir
dui Vokietaičiui sukako 85 
metai. Jei reikėtų trimis 
žodžiais jį apibūdinti,~ pa
garbiai pasakyčiau: "iškilus 
Lietuvos rezistentas". O 
vienu sakiniu savo nuomo
nę suformuluočiau taip: 
"Vokiečių okupacijos metu 
per Baltiją atlikęs net 
keturias keliones tarp Lie
tuvos ir Švedijos".

Dvi kelionės į Švediją 
ir atgal buvo sėkmingos. 
Plaukiant iš Lietuvos į Šve
diją penktą kartą, 1944 
m. rugpjūčio 8 d. A. Vokie
taitį ir prof. Steponą Kai
rį - Kaminską su VLIKo 
:dokumentais bei pogrindžio 
spauda sučiupo vokiečių 
karo laivas. A. Vokietai
čiui ši kelionė baigėsi Štut
hofo koncentracijos stovyk
loje. Ten jis sulaukė karo 
pabaigos.

A. Vokietaitis gimė žy
maus Lietuvos pedagogo 
Juozo Vokietaičio šeimoje, 
iš profesijos jaunasis Algic. 
das buvo fizinio auklėjimo 
pedagogas, Vienos bei Mar- 
burgo universitetų auklėti
nis, įsigijęs net filosofijos 
daktaro laipsnį. Jis ir ke
lių sporto šakų kvalifikuo
tas treneris.

1942 m. įsitraukė į po
grindžio veiklą, buvo Lietu
vos Laisvės kovotojų sąjun
gos (LLKS) narys. 1944- 
1946 m. buvo VLIKo atsto
vas Švedijoje ir Balfo pir
mininkas Stokholme.

LLKS indėlis į pogrin
džio spaudą bei rysius su 
užsieniu ypač ryškus vokie
čių okupacijos metais. A. 
Vokietaitis savo žygiais 
per Baltiją bei veikla neut
ralioje Švedijoje šiuos ry
šius padėjo užmegzti. Spė
ju, kad A. Vokietaičio pa
stangų dėka šiuo metu 
valstybiniame JAV archyve 
Washington' e yra Ameri
kos ambasados Stokholme 
karo meto pranešimai apie 
lietuvių tautos laikyseną 
bei nuotaikas vokiečių oku
pacijos metu. Vėliau atvy
kęs į Ameriką, JAV Kong
reso bibliotekai bei Hoo
ver' io institutui A. Vokie
taitis yra įteikęs lietuvių 
pogrindžio spaudos bei kitų 
svarbių dokumentų rinki
nius.

Daug rezistencinės me
džiagos A. Vokietaitis yra 
paskelbęs savo redaguotoje 
(galima sakyti ir parašyto
je) 1983 m. pasirodžiusioje 
400 psl. knygoje "Laisvės 
besiekiant".

Turėdamas didoką Lietu
vos rezistencijos archyvą, 
A. Vokietaitis rengė spau
dai ir kitą leidinį, bet dėl 
ligos darbą teko nutraukti?

Reikia tikėtis, kad bus 
sugebančių ir atsakingų 
žmonių Jo leidinį užbaigti 
ir išleisti.

Lietuvoje 
B. N.

BAIGĖSI FOLKLORO 
FESTIVALIS

Rugsėjo antroje pusėje 
VILNIUJE baigėsi antrasis 
Tarptautinis Instrumentinio 
Folkloro Festivalis "GRIE- 
ŽYNĖ 94". Toks festivalis 
vyksta kas dveji metai.

Programoje vyko ne 
tiktai koncertai ir vakaro
nės, bet ir buvo rodomi 
filmai apie kaimo muzi
kantus bei liaudies instru
mentų meisterius, vykef 
fotografijų muzikinių pašto 
ženklų bei alaus etikečių 
parodos.

APIE NARKOTIKU 
PLANTACIJAS...

š. m.rugsėjo mėn. vidu
ryje, kaip rašoma Lietuvos 
spaudoje, Šiaulių rajono 
policijos darbuotojai, remda
miesi pranešimais, nuvyko 
apžiūrėti Meškuičių apylin
kės tarpumiškį, apie 3 
ha plotą, kuriame buvo 
auginamos aguonos. Ten 
pat buvo ir kilnojamasis 
sargo namelis.

šią. savotišką plantaciją 
pastebėjo ir pranešė SKAT 
61 batalijono savanoriai. 
Aguonų dalis jau buvo su
dorota ir išgabenta.

Aplinkiniai gyventojai 
sakė, kad ten darbavosi 
kažin kokie žmonės iš Šiau
lių. Dabar aiškinamasi,kas 
šios žemės savininkas ar 
nuomotojas ir kuriems tiks
lams auginamos aguonos.

SPORTO LANKOSE
Lietuvos dviratininkės 

dalyvavo PRANCŪZIJOJE 
vykusiose "Tours Master 
Femino d'Europe" varžybo
se.

105 km grupinių lenkty
nių nugalėtoja tapo Rasa 
Polikevičiūtė.

12 km atskiro starto 
lenktynėse bronzos medalį 
laimėjo Edita Pučinskaitė, 
o Diana Žiliūtė užėmė 
penktą vietą.

Galutinioje įskaitoje 
nugalėjo šveicarė L.Berg, 
o Rasa Polikevičiūtė užė
mė antrą vietą.

• KAUNO Krepšininkės 
Prancūzijoje moterų krep
šinio turnyre laimėjo ant
rą vietą. Turnyre žaidė 
8 komandos, i pagrindinius 
prizus pateko 4-rios, jų 
tarpe ir Kauno "Viktorija", 
kuri laimėjo sidabro meda
li-

Krepšininke Jurgita 
štremeikytė, laimėjusi ko
mandai 25 taškus, buvo 
išrinkta į simbolinį geriau

sių turnyro žaidėju penke
tuką.

AR IR LIETUVOS 
PREZIDENTAS MAFIJOS 
TINKLE?

Pagal "Respublikos" dien
raščio straipsnius, stipriai 
veikia mafija ŠIAULIUOSE 
ir MAŽEIKIUOSE.

Šiauliuose jau eilė metų 
vykstanti mafijos teroro 
veikla, vadovaujant V.Vilči- 
kauskui, M.Sčiautikin'ui, 
P. Riaubai, V.Stanevičiui, 
V.Baranauskui ir V.Kavaliu- 
kui.

MAŽEIKIUOSE veikia 
uždara akcinė bendrovė 
(UBĄ), kuri užsiima plačia 
mafijos veikla. Čia vado
vauja R.Marciukevičius, 
artimai bendraująs su 
Šiaulių "bendraminčiais". 
Pastarasis, sakoma, suge
bėjo užmegzti ir tamprius 
ryšius su prez. Brazausku. 
Prisikasęs į jo kabinetą, 
įtikino prezidentą, kad 
jo vadovaujama bendrovę 
reikia atleisti nuo mokes
čių į valstybės biudžetą 
išimties būdu.

Atrodo, kad po trumpo 
pasikalbėjimo prez.Brazaus
kas ir parašė Seimui raš
tų kuriuo prašoma atleisti 
Mažeikių UAB "ROMAR" 
išimties tvarka nuo mokes
čių.

Dėl šio straipsnio "Res
publikoje" iki dabar nebuvo 
pareikšta jokių protestų 
nei iš paties prezidento, 
nei iš Seimo ...

Ar galima tikrai pasiti
kėti "Respublika", kuri 
kartais neva kritikuoja 
vyriausybę, o paskui praki- 
ša minteles,taikančias pa
saldinti Rusijos užmačias 
dar vis kaip nors išnaudoti 
Lietuvą.

Kodėl prieš tuo labiau, 
. jeigu žinomi, mafijozus 

negalima būtų pasikviesti 
į talką kokį nors Europos 
kovai su narkotikais dalinį 
ir išvalyti Lietuvą nuo 
tų parazitų? Gal tai neį
manoma? O kas gi toliau- 
nieko nedaryti ir leistis 
įbauginamiems, terorizuoja
miems? Ir ko vertas prezi
dentas, kuris taip, be jokio 
svarstymo sutinka nuimti 
mokesčius???

RUDININKU GIRIOS 
AGONIJA

Anot geografo dr. Ri
čardo Baubino, Lietuvos 
žemė dar ilgai gydys sve
timųjų paliktas žaizdas. 
Jis, rašydamas Šalčininkų 
krašto laikraštyje ŠALClA, 
skelbia, kad sovietinė ka
riuomenė paliko apie save 
liūdną atminimą. Kariniuo
se objektuose rasta visiš
kai pažeista aplinka. Dau
giau kaip 9.200 ha plote 
suniokotas, giliai mechaniš
kai pažeistas dirvožemis. 
Dirbtinai kariškių sukurti 
kalnai, iškasos siekia 40 
metrų. Kai kuriuose poli
gonuose yra atsivėręs Mė
nulio peizažas: atviri 1,5- 
2 tūkstančių ha ploto pus
tomi smėlynai, išdarkyti 
sprogimų; skeveldros, bom
bų nuolaužos. Beveik 4.000 
ha plote teks išrinkti že
mėje Įstrigusius sprogmenis.

"Sunku įsivaizduoti, 
kaip išvalysime savo žemę

(nukelta į 3 psl..... )

Š.m. rugsėjo mėn. 14 d. iškeliavo Amžinybėn filoso
fas, kultūrininkas, profesorius dr. Juozas GIRNIUS.

Gimė 1915 m. gegužės mėn. 25 d. Sudeikiuose, Ute
nos apskrityje.

Baigęs Utenos gimnaziją, 1939 m. Kaune, Vytauto Di
džiojo universitete, po 4 metų baigė teologijos - filoso
fijos fakultetą (filosofijos licenciato laipsniu). 1936-1938 
m. studijas gilino užsienyje: vienerius metus Louvain'o 
universitete ir po semestrą - Paryžiuje, Sorbon'os u- 
te, ir pas M. Heidegger'į Freiburg i Br., Vokietijoje.

Lietuvoje karinę prievolę buvo baigęs bolševikams užė
jus, trumpai dirbo VD u-te bibliotekininku, vėliau moky
tojavo Kauno Aklųjų Institute. Vokietmeeiu Laikinosios 
Vyriausybės buvo paskirtas dėstytoju VD u-te filosofijos 
fakultete vyr. asistento titulu. Čia jis taip pat dėstė 
psichologiją ir bendrąją mokslinio darbo metodiką.

Karo išvadoje, Sovietų grėsmei siaučiant, pasitraukė į 
Vakarus. 1946-49 m. mokytojavo išeivių lietuvių gimnazi
jose Neurtingen'e ir Schwabisch Gmuend'e.

į JAV atvyko 1949 m., ir po 2 metų, gavo filosofijos 
daktaro laipsnį Montrealio universitete. Jis giliai susido
mėjęs egzistencine filosofija, savo doktorato tema pasi
rinko Karl Jaspers'o filosofiją (M. Heidegger' io filosofi
jos analizę buvo parašęs licenciato laipsniui gauti). Dokto
rato darbas buvo išspausdintas - santrauka - "Aiduose" 
1951-52 m. laidose, atskirai išleistas 1953 m. pavadinimu 
LAISVĖ IR BŪTIS.

Buvo atspausdinta įvairių filosofinių straipsnių kultū
ros žurnaluose, o "Tremtinių Mokykloje" 1946 m. buvo pa
skelbęs "Filosofijos Pagrindai".

Šalia filosofijos dr. Juozas Girnius domėjęsi estetikos 
ir literatūros klausimais ir rašė straipsnius, įvadus "Ai
duose", Tremties Metuose", antologijoje "Žemė", "Litera
tūros Lankuose", "Lituanus" ir kt.

Svarbiausieji veikalai: "Tauta ir Tautinė ištikimybė" - 
1961 m. išverstas į latvių kalbą; "Žmogus be Dievo" -
1964 m. (kai kurios šio plačios apimties veikalo dalys iš
verstos į latvių k. ir atspausdintos laikraštyje "Latvija"
1965 m.); "Idealas ir Laikas" - 1966 m.; Monografija "Pra
nas Dovydaitis" - 1975 m. Suredagavo St. Šalkauskio 
raštų tritomį; Biografinės apybraižos Pr. Kuraičio Raštų 
Rinktinei- ir Juozo-44eliuočio Atsiminimams; Juozo Bra^- 
zaičio Monografiją ir kt.

Gavo visą eilę žymenų ir premijų, jų tarpe "Aidų" 
mokslinę premiją (juos redagavo nuo 1965 m. iki 1980 
metų); Ateitininkų Šalkauskio vardo kūrybinę premiją 
1968 m.; Ohio Lietuvių Gydytojų D-jos premiją - 1972 
m.; LK Mokslo Akademijos - 1975 m.

Šalia visa to - buvo vienas LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI
JOS (37 tomų komplekto - Bostoniškės) redaktorių.

Visuomeninėje veikloje - trejetą metų buvo JAV LB 
Taryboje, penkerius metus LFB (frontininkų) Taryboje, 
Ateitininkų Federacijos Taryboje septynerius metus, daly
vavo kultūriniuose įvairiuose kongresuose bei suvažiavi
muose paskaitomis, diskusijomis, aplankydamas didžiuo
sius lietuvių telkinius JAV-ėse ir Kanadoje.

Dar yra ir JAV ir Kanadoje profesoriaus Juozo Gir
niaus buvusių studentų, ne vien humanitarų, kurie užplūs
davo salę VD u-te klausytis jo įdomių, įžvalgių paskaitų 
ir taip pat suėjusių jo klausytis šiame kontinente. Visi jie 
išsinešdavo kuo šviesiausius, įdomios asmenybės prisimini
mus, o į lietuvių kultūros istoriją jo įnašas - neištrina
mas.

PAREIŠKIMAS DEL KARALIAUČIAUS KRAŠTO

1918 m. lapkričio 30 d. Mažosios Lietuvos, arba Prū
sų Lietuvos, Tautinė Taryba Tilžėje pasirašė deklaraciją 
dėl Prūsų Lietuvos prisijungimo prie Lietuvos. Nuo tada 
Prūsų Lietuvos problema tapo ne tautinės mažumos klausi
mu Vokietijos Reiche, bet tarptautiniu politiniu klausimu. 
Deja, nei tarpukario laikotarpiu, nei per karą, nei po 
Antrojo pasaulinio karo Prūsų Lietuvos nepavyko prijung
ti prie Lietuvos. Reali galimybė šį kraštą paversti Lie
tuvos dalimi po Antrojo pasaulinio karo nebuvo išnaudota. 
Prūsų Lietuva yra Lietuvos ir jos gentainių žemė, tik 
dėl vokiečių vykdyto genocido labai nukentėjo ir net 
suvokietėjo. Lietuvos teisės į šią žemę bene labiausiai 
istoriškai, teisiškai ir morališkai pagrįstos. Potsdamo kon 
ferencijos metu Prūsų Lietuva buvo laikinai pavesta ad
ministruoti Sovietų Sąjungai ir iš dalies Lenkijai. Sovietų 
Sąjunga, piktnaudžiaudama Vakarų valstybių pasitikėjimu, 
išvarė arba išnaikino to krašto gyventojus, sugriovė eko
nomiką, išvežė ištisus fabrikus arba įrengimus, kolonizavo 
šią teritoriją slavais ir pavertė ją pavojinga sukarinta 

. zona, keliančia grėsmę ne tik kaimyninėms valstybėms 
bet ir visai Europai.

Kadangi 1995 m. Potsdamo sutarties galiojimo laikas 
baigiasi, mes kreipiamės į Didžiąsias Vakarų valstybes- 
Antrojo pasaulinio karo nugalėtojas, prašydami sušaukti 
tarptautinę konferenciją Karaliaučiaus klausimu. Tikimės, 
kad ši konferencija įpareigos Rusiją išvesti ginkluotąsias 
pajėgas iš Karaliaučiaus srities ir šiuo metu Rusijos anek
suotą šį kraštą grąžins Lietuvai.

Mes manome, kad siekiant išaiškinti Lietuvos politinių 
jėgų požiūrį šiuo klausimu, reikia Lietuvoje surengti poli
tinę mokslinę konferenciją.

Mes sieksime taikiu būdu atkurti pažeistas mūsų tau
tos teises į Prūsų Lietuvą.

"Baltijos vienybės ("Baltic unity") Lietuvos valdyba 

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAV^S lSSIŽA~ 
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI!

Dr. Gv. Valanti ut

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PRISIDEKIME PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZI
DENTŲ: ANTANO SMETONOS. ALEKSANDRO STUL
GINSKIO IR KAZIO GRINIAUS ATMINIMO ĮAMŽINIMO

Siekiant įamžinti buvusių Lietuvos Respublikos prezi
dentų atminimą, 1994 m. birželio 1 d. sudaryta tam tiks
lui komisija, įtraukiant ir buvusių prezidentų politinių 
partijų atstovus Lietuvoje ir užsienyje.

Šioje komisijoje esantieji JAV nariai: Leonas Kriauče
liūnas - Tautininkų S-gos pirm., Grožvydas Lazauskas - 
Valstiečių Liaudininkų S-gos pirm., Česlovas Masaitis - 
Užs. Lietuvių Krikščionių Demokratų pirm. 1994 m. rug
pjūčio 29 d. pasitarime nutarė kreiptis į užsienio Lietu
vių visuomenę, kad ir savo aukomis prisidėtų prie buvu
siųjų trijų Lietuvos prezidentų paminklų pastatymo Kaune 
buvusiame prezidentūros sodelyje.

Šiuo projektu rūpinasi Kauno Karo Muziejus. Dr. Le
onas Kriaučeliūnas, lankydamasis Lietuvoje, Vilniuje ir 
Kaune, gerai susipažino su šiuo projektu.

Todėl nutarta skelbti vajų Lietuvos prezidentų A. 
Smetonos, A. Stulginskio ir K. Griniaus paminklų staty
bai Kaune, buvusiame prezidentūros sodelyje ir jų vardo 
muziejaus kambarių įrengimui.

Aukas prašome siųsti Prano Povilaičio (dr. Č. Masai- 
čio, Užs. Lietuvių Krikščionių Demokratų pirm. įgalioti
nio) adresu, pažymint: "LIETUVIŲ PREZIDENTŲ ĮAMŽI
NIMUI", 9050 Troy Ave., Evergreen Park, IL. 60642, USA. 
Dr. L. Kriaučeliūnas, JAV Lietuvių Tautininkų S-gos pirm; 
G.J. Lazauskas, Liet. Valst. Liaudininkų S-gos pirm,' 
P.V. Povilaitis, Užs. Krikščionių Demokratų pirm.j dr. Č. 
Masaičio įgaliotinis.

1994 m. rugpjūčio mėn. 29 d.

(... atkelta iš 2 psl.)
nuo karinių terSalų. Aero

dromuose, naftos saugyklo
se, tankų ir kituose dali
niuose daugiau kaip 4 mili
jonai kubiniu metrų grunto 
yra užteršta* naftos* produk
tais. Teršalai yra prasisun
kę. iki 15 m. gylio ir su 
požeminiais vandenimis 
pasklidę toli u__ž karinių
dalinių ribų."

Ypatingai nukentėjo 
Lietuvos miškai. Plečiant 
poligonus, grynai iškirsta 
7.250 ha miško, dar 1.140 
ha- sužalota, 790 ha- žu
vę dėl blogos priežiūros, 
2.000 ha- išdeginta. Kari
niuose plotuose vietoje 
gerų miškų atsirado daug 
menkaverčių medynų.

Tuose pažeistuose kari
niuose plotuose sunyko 
ir dideli augmenijos ir gy
vūnijos kiekiai. Netgi spe
cialūs karinės medžiokles 
plotai Lietuvoje buvo 3 
kartus didesni ,negu visos 
karinės teritorijos. Kariš
kiai taip pat begėdiškai 
naudojo poilsiui tinkamiau
sius miškus prie Vilniaus, 
Kauno, Baltijos pajūrio. 
Šių miškų apimtis tokia, 
kad juose galėtų poilsiau
ti per metus visi Lietuvos 
gyventojai!

Milžiniškas karinis ob
jektas buvo Šalčininkų ra
jone, RŪDININKŲ, girioje, 
kur buvo Įsitaisęs bombar- 
dininkų. poligonas. Apie 
1.200 *ha- visiškai sunio
kota. Apdarkytos ir saugo
tinos kontinentinės kopos! 
Iš viso,grynai iškirsta apie 
2.500 ha miško, o 600 
ha- išdeginta. Poligono 
ir aplinkiniuose miškuose, 
pelkėse, net ežeruose yra 
daug sprogmenų liekanų.

Dabar dar nelengva 
pasakyti, kiek iš viso žalos 
padare svetimoji kariuome
nė, nuostoliai tebeskaičiuo
jami.

Teršėjai galėtų atlygin
ti nuostolius natūra - kad 
ir energetika, kas jiems 
būtų, lengviausia padaryti. 
Bet kas gali priversti niek
šų būti teisingu ir atsily
ginti už žalas? Barbaro 
galvoseną ne taip lengva 
civilizuoti...O gal ir iš 
viso neįmanoma.

Tik keista, kad pavyz
džiui Žaliųjų Partija Lietu
voje nerodo didesnio akty
vumo. Galėtų imtis laisva
laikio (o jo atrodo netrūks
ta) darbų ir sistematiškai 
apželdinėti iškirstus miškus, 
skatinti visus į talkų, Tik 
- reikia įdėti konkretaus 
darbo, ne vien kalbų, šūkių 
ar plakatų...
LIETUVOS KARO 
JŪREIVIAI JAU MOKOSI 
ŠVEDIJOJE
Gintaras Miksi tinas

Trys kariūnai jau semia
si žinių Švedijoje.

Pirmiausia mokosi švedų 
kalbos, gyvendami ten 
šeimose. Po Naujųjų metų 
jie bus priimti į tikrąją 
Švedijos armijos karo tar
nybą. Jie iseis šauktinių 
kursą. Paskui bus kadetais 

- mokysis karo mokykloje. 
Po vienų metų kurso jie 
bus paskirti į mokomąjį 
plaukiojimą švedų laivu. 
Baigus plaukiojimą - II kuo
sas su praktika mokomąją - 
me burlaivyje. Mūsų vaiki
nai dar stažuosis karinin
kais tikrame karo laive. 
Ten eis karininkų pareigas. 
Po 3,5 metų jie grįš į Lie
tuvą ir taps Lietuvos karo 
flotilės karininkais.

Planuojama kasmet po 3 
kariūnus siųsti mokytis į 
Švediją. Mokymus finansuo
ja švedai. Bus naudojamos 
"Baltijos Šalių Suvereniteto 
Fondo", įsteigto Stokholme 
lėšos.

Laivyno vadas komando
ras R. Baltuška pasakė, 
jog Lietuvos karo laivynas 
dabar turi 2 lengvąsias 
frigates, mokomąjį laivyną 
ir tris uosto tarnybos kate
rius. Visų laivų įgulos visiš
kai sukom pleksuotos. Visi 
karininkai baigę aukštuo
sius mokslus Rusijoje (buv. 
Sov. Sąjungoje). Kadangi 
laivyną norima pertvarkyti 
vakarietiškai, jam reikia 
karininkų, baigusių mokslus 
Vakaruose. Mokymas Šve
dijoje kol kas Lietuvai pri
imtiniausias.

Komandoras pageidavo, 
kad ateityje jūrų karinin
ko specialybę pasirinktų 
daugiau jaunimo iš buriuo
tojų, irkluotojų sporto klu
bų bei jūrų skautų.

KAM Užsienio ir Vidaus 
ryšių departamento vado
vas P. Malakauskas pasakė, 
kad Lietuvos kariūnai bei 
karininkai mokosi arba sta
žuoja dešimtyje užsienio 
valstybių. Rusijoje nėra nė 
vieno. Gaunama daug pasiū
lymų iš Vakarų karo akade
mijų bei koledžų.
(Iš LIETUVOS AIDAS, 
1994.08.23. Nr.164)

ŽINIOS IŠ PRŪSŲ KRAŠTO

Alg. G.

• 1994 m. birželio mėn. 12 
d. pašventina Koplyčia 
Tvankstėje (Karaliaučiuje), 
ant Priegliaus upės kranto. 
Šventinimo apeigose dalyva
vo 3 vyskupai, 20 kunigų 
ir daugelis tikinčiųjų iš Vo
kietijos, Lietuvos, Lenkijos 
ir t.t.
• Didelė šventė Tilžėje 
gyvenantiems lietuviams, 
nes tą pačią dieną, po iš
kilmių Tvankstėje, buvo 
šventinami atstatomos baž
nyčios pamatai.
• Prūsų krašto lietuviams 
didelė šventė rugpjūčio 5- 
7 dienomis: lankėsi garbin
gas svečias iš JAV, J.E. 
vyskupas Paulius Baltakis. 
Vyskupas aplankė 5 parapi
jas, susitiko su~ parapijie
čiais, teikė krikšto ir san
tuokos sakramentus, aukojo 
šv. Mišių auką ir sakė pa
mokslus. Po pamaldų malo
niai kalbėjosi su parapijie
čiais, vaikučius apdovanojo 
knygutėmis, paveikslėliais. 
Tai antras vyskupas lietu
vis po J.E. vyskupo ‘Anta
no Vaičiaus, pokario me

tais aplankiusio tautiečius 
Donelaičio žemėje.

Gera būtų, kad dažniau 
lietuviai aplankytų Prūsų 
krašte gyvenančius lietu
vius, - jie nesijaustų tokie 
vieniši ir nereikalingi.

Artinasi mokslo metai. 
Planuojama šiais mokslo 
metais mokyti vaikus ir 
jaunimą prie parapijos 
Koplyčios tikėjimų tiesų ir 
lietuvių kalbos. Žada tal
kinti pedagogai. Nors ne
turima didelių galimybių, 
vistiek stengiamasi darbuo
tis ir nors truputį gero pa
daryti.

■ • Lietuvos vyriausybė 
galėtų daugiau dėmesio 
skirti Mažajai Lietuvai. 
Tuo tarpu kaimynai len
kai ir vokiečiai - nemiega. 
Aktyviai, kur tik galėdami 
reiškiasi.

Tvankstėje atidarytas 
Lietuvos konsulatas, tačiau 
maža naudos Mažojoje Lie
tuvoje gyvenantiems lietu
viams is tokio konsulato.

Būtų gera, jei lietuviai 
istorikai daugiau parašytų 
apie to krašto praeitį, 
pateiktų per spaudą, ar at
silankydami su paskaitomis.. 
Daugelis beveik nieko neži
no apie Prūsų krašto praei
tį.

Lenkai Tvankstės (Kara
liaučiaus) universitete ati
darė Teologijos - filoso
fijos kolegiją. Paskaitas 
skaito iš Lenkijos atvykę 
dėstytojai.

(Naudojantis Tvankstės 
(Karaliaučiaus) lietuvio ku
nigo Anupro Gauronskio su-

■ teiktomis žiniomis, atsiun-■ 
tė Algirdas Gustaitis). Los 
Angeles, 1994.IX.6.

P,S. Lietuviams reikia 
stengtis Tvankstės univer
sitete atidaryti Humanita
rinių ar kitokių mokslų fa
kultetą. Atsirastų lietuvių 
dėstytojų, studentų.
REMTINI PRŪSŲ KRAŠTO 
LIETUVIAI

Lietuvių spaudoje rašyta 
apie siaubingą padėtį Rusi
jos okupuotoje Prūsijos da
lyje. Norintieji padėti to 
krašto lietuviams spauda, 
knygomis, aukomis galima 
kreiptis į Tvankstėje (Ka
raliaučiuje) besidarbuojantį 
lietuvį kunigą Anuprą Gau- 
ponską: Celiuloznja 8-1, 
Kaliningrad 236017, Rusia. 
Pingines^ aukas galima siųs
ti per šiuos Amerikos ban
kus:

Pay to AMERICAN EX
PRESS BANK, New York 
AEIB US 33, USD account 
722413 for credit Commer 
cial Bank of Lithuania, 
Vilnius, for further credit 
to Anupras Gauronskas. 
Vilnius acc. Nr. 07073874 
American Express Bank, 
New York, USA AEIB US 
33.
Pay to BANKERS . TRUST 
COMPANY, New York 
BKTR US33 USD acc. 
04-094-649 for credit Com 
mercial Bank of Lithuania 
Vilnius, for further credit 
to Anupras Gauronskas. 
Vilnius acc. Nr. 07073874 
Bankers Trust Company, 
New York USA BKTR 
US33.
Pay to CITIBANK, New 
York CITI US33 USD acc. 
36016952 for credit Com
mercial Bank of Lithuania 
Vilnius, for further credit 
to Anupras Gauronskas, 
Vilnius acc. nr. 07073874 
CITI BANK, New York, 
USA CITI US 33.

LIETUVOJE APSILANKIUS
R. Stepulaitis

Po malonaus susitikimo 
su giminėmis ir pažįsta
mais, aš turėjau progos iš 
arčiau pamatyti ir įvertin
ti tuos pasikeitimus, kurie 
šiandieną vyksta Lietuvoje.

Š. m. birželio 17-19 d.d. 
viename Zanavykijos kaime 
vyko giminių suvažiavimas, 
kryžių šventinimas, pamal
dos bažnyčiojej rožinio kal
bėjimas ir vaisęs namuose. 
Giminių ir kaimynų buvo 
čia virš 50 žmonių. Ši Leo- 
polės kaimo sodyba (netoli 
Sintautų) buvo naujai pa
statyta Prano ir Agutės

Stepulaičių šeima prie pašventintų kryžių.

Stepulaičių tik prieš 1939 
m. karo pradžią. Jie čia ir 
išgyveno visus karo, poka
rio ir okupacijos sunkumus.

Agutė verkdama pasako
jo, kaip ji su vaikais buvo 
pastatyta prie sienos ir 
"stribų" buvo gąsdinama, 
kad bus visi sušaudyti, 
jeigu nepasakys, kur jos 
vyras buvo išėjęs.

Laimingai išliko gyvi. 
Išlaikė visokį spaudimą. 
Neįsivėlė į jokias "raudo
nųjų" pinkles. Užaugino 4 
vaikus - išmokė ir išauklė
jo juos būti tikrais ir do
rais lietuviais. Padėjo au
ginti ir auklėti dar 9 vai
kaičius. Dar ir šiandien 
Agutė viena (vyras mirė 
prieš 5 metus) veda mažą 
likusį ūkelį. Prižiūri 2 kar
ves, pulką vištų, žąsų, kala
kutų ir 2 šunis. Gyvena 
senovišku budu - gamina 
viską savo rankomis. Jai 
jau virš 70 metų ir vis sku
ba: "Reikia daug ką atlikti 
o laiko maža" - dažnai 
taip kalba Agutė.

Tai jos, beveik vienos, 
pastangomis buvo sutarta 
čia - tėviškėje - pastatyti 
ir pašventinti 3 kryžius, su
ruošti tą visą paminėjimą- 
visų mirusių giminių ir 
tikėjimo laisvės atgimimui 
pažymėti.

Reikia tikėti, kad yra ir 
daugiau tokių didvyriškų ir 
pasiaukojančių motinų ir 
tėvų ir kituose Lietuvos ra
jonuose. Tai jie, atlaikė 
Rusijos carų nutautinimo 
pastangas (Kražių skerdy
nėse), tai jie atlaikė "vy- 
seniųjų brolių" - raudonųjų 
terorą.

Tiek Lietuvos, tiek už
sienio lietuvių laikraščiuose 
vis matosi daug aprašymų 
apie įvairius nusikaltimus, 
partines nesantaikas ir nuo 
latinę kritiką. Darosi nei
giamas supratimas ir nusi
vylimas dėl Lietuvos toli
mesnės ateities.

Tačiau, šalia tų neigia
mų reikia ir labai verta pa
minėti ir pagerbti tas mo
tinas, tėvus ir senelius, 
kurie tikrai yra verti. Juos 
galėtų spaudos darbuotojai 
surasti, pamatyti, pasikal
bėti su jais ir parodyti 
jaunajai kartai kaip vertus 
ir sektinus pavyzdžius.

Ne viskas ten blogai - 
yra ir gerų prošvaisčių 
Lietuvoje.
TEISIAMI "LIAUDIES 
GYNĖJAI"

Retas atvejis,-tačiau 
Lietuvos Aukščiausiajame 
Teisme pradėta nagrinėti 
pirmoji baudžiamoji byla, 
kurioje 4 asmenys kaltina
mi pagal 1992 m. priimtą 
įstatymą dėl atsakomybės 
už Lietuvos gyventoju ge
nocidą.

Bylą teismui perdavė 
Generalinės Prokuratūros 
specialiąja tyrimą skyrius. 
Kaltinime iškeltas įvykis 
1945 m. gegužės 17 d., 
kai grupė vadinamą "liau
dies gynėjui Zarasą apylin
kėje Antazavės valsčiuje 
nužudė 56 m. amžiaus 
vyrą, 23 m.nėščia^ moterį 
ir 6 mėnesią vaiką, padegė 
namą ir sudegino—Visus 
lavonus, o nuo dūmų buvo 
užtroškęs vienas jaunuolis, 
pasislėpęs rūsyje.

Tardymo metu nė vie
nas iš apkaltintąją neprisi
pažino. Byla tęsiasi.

• LIETUVOS AMBASADO
RIUMI Suomijai paskirtas 
Petras Auštrevičius, kuris 
jau įteikė skiriamuosius 
raštus prez.Martti Ahtisa
ari.

• KAUNE veikia Medicinos 
Seserą Aukštąją Studiją 
(bakalauro laipsnio) fakul
tetas, Kauno Miesto Medi
cinos Akademijoje. Tikslas

suteikti galimybę Medici
nos Seserims priartėti prie 
Vakarą standarto visapusiš
kai.

šiais metais išleista 
pirmoji diplomuotą Med.Se- 
serą laida.

Jau 3 metai ten dėsto 
iš Kanados, Toronto atvy
kusi socialinės rūpybos 
magistrė Irena Lukoševi
čienė.

Baravykus pažįsta ir mažieji Lietuvos gyventojai.

"BLATNIEJI"
Brigadininkais lageryje dažniausiai tapdavo kriminali

niai nusikaltėliai-"blatnieji". Jie su lagerio vadovybe turė
jo labai daug bendra. Ne tik ir tie ir tie kalbėjo rusų 
kalba, bet ir jų "intelektas" nesiskyrė. Aišku, juokinga ir 
kalbėti apie "blatnųjų" ir lagerio vadovybės "intelektą". 
"Blatnieji" lageryje gyveno daug sočiau negu laisvėje, 
kur žmonės tuo metu gyveno pusbadžiu. Lageryje jie gau
davo geresnį maistą negu kaliniai. Nors tas maistas buvo 
ir labai prastas, bet jie buyo nusipenėję, lyg kiaulės, .0 
elgėsi kaip žiaurūs, plėšrūs žvėrys. Tai buvo suprimityvė- 
jusios, į normalius žmones nepanašios patologines būtybės. 
Jie buvo labai patenkinti savimi ir pasirengę verčiau 
žūti, negu tapti normaliais žmonėmis. Senieji kaliniai 
paniškai bijojo "blatnųjų", todėl ir mes buvome atsargūs. 
"Blatnieji" neretai mušdavo politinius kalinius be jokios 
priežasties, šiap sau, dėl malonumo. Tarp gultų einant 
"blatniesiems", žmonės susigūždavo. "Blatnųjų" kalba buvo 
tokia primityvi, kad mes jos nesuprasdavome. "Ech, blia- 
di" galėjo reikšti ir mirtiną grėsmę, ir malonę. Tie pri- 
mityvai nesugebėjo išreikšti paprasčiausios minties, o 
vartojo šlykščiausių keiksmažodžių kombinacijas, prakeik
dami tėvą ir motiną, dangų ir Dievą.

Politiniai kaliniai buvo atiduoti tų išsigimėlių absoliu
čiai valiai, kentėjo ir laukė stebuklo, kuris, aišku, nega
lėjo įvykti.

"Blatniausias" iš visų "blatnųjų", Lomakinas, nubaustas 
ęenkeriems metams už žmogaus nužudymą, buvo itin 
žiaurus. Normalių žmonių elgesys jį erzino. Kartais jis 
užpuldavo kalinį, užsimojęs iškelta virš savo galvos plaš
taka, plačiai išskėstais pirštais. Šis sugyvulėjęs individas 
neturėjo jokių stabdžių, nejautė atsakomybės, nesiskaitė 
net su savo gyvybe.

Lomakinas su savo sėbru įsitaisė barako kampe ir 
mus skriaudė, mušė. Abu jie buvo brigadininkai. Sotūs ir 
nepavargę po darbo, jie kartais linksminosi - šoko kažko
kį šokį, pakaitomis čia vienas, čia kitas pašokdami į vir
šų. Tas "šokis" tarytum buvo panašus į rusų šokį "čečiot- 
ką", bet šoko jie be jokio ritmo. Tai buvo kažkokia ab
strakti beprotybė. Šokdami abudu juokėsi taip, kaip juo
kiasi tik galvažudžiai. Šlykščiai keikdami, jie vis rėkė: 
"Nie rugaijsia, ty" (nekeik, tu). Mes nekeikėme- nemokė
jome.

Keista, kad žodis "blatnoj" "blatnųjų" aplinkos žargo
nu reiškė vyrišką, sumanų, protingą, apsukrų, teisų, drau
gišką didvyrį. Kartą paprašiau kaimyno, kad Lomakino 
švarką (lageryje tai buvo turtas) paslėptų tarp jo sėbro 
daiktų. Grįžęs į baraką ir neradęs švarko, Lomakinas 
įsiuto, ėmė mušti vagį Špirką, barako prižiūrėtoją. Tada aš 
pasakiau, kur jo švarkas. Vos pasirodęs Lomakino sėbras 
buvo užpultas peiliu ir mirtinai perdurta krūtine išbėgo 
iš barako, parpuolė ant sniego ir jau nepasikėlė. Rytą Lo- 
makiną išvežė į kalkių gamyklą, kur retai kas išlieka gy
vas. Taip mes nuo jo išsivadavome. Vietoje jo įsitaisė aštuo
niolikmetis Cernovas, bet šis buvo žmoniškesnis...

(Iš TREMTINYS, nr. 17, 1994 m. rugpjūtis)
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ŠIŲ METŲ

VASAROS DAINŲ

ŠVENTĖS

ŠOKIŲ

PROGRAMOJE

Abi nuotraukos H. Bitnerienės

GRĄŽINTA EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ BAŽNYČIA

SKUODE po remonto, 
atidaryta ir grąžinta tikin
tiesiems lietuvių evangelikų 
liuteronų šventovė. Joje, 
atitinkamai pertvarkius, 
vyks parodos, rimtosios 
muzikos koncertai.

Šioje šventovėje nese
niai veikė VYTAUTO VI- 
ClULIO tapybos darbų pa
roda.

V.Vičiulis, gimęs 1951 
m. Skuodo apylinkės Jad- 
žiotų kaime, baigė Kauko- 
likų aštuonmetę mokyklą, 
Šiaulių Politechnikumą, 
įsigijo elektriko specialybę.

1989 m. kovo mėn.3 
d. KLAIPĖDOJE, ties Le
nino paminklu, jis susidegi
no, reikalaudamas Lietuvos 
Nepriklausomybės. Savo 
užrašuose jis rašė: "...ati
trūkimas nuo gamtos, nuo 
paties pirminio pažinimo 
šaltinio veda į susvetimėji
mą, kaip ir grožio suprati
mo sušabloninimas ugdo 
nesavarankišką, neoriginalią, 
asmenybę. Suartėjimas 
su gamta per įvairialypių 
jos tarnų pažinimą, ugdo 
tą nuostabų optimizmą, 
kuris reikalingas, kad gy
venimas jam taptų pras
mingas. O prasmė ir yra 
turbūt daryti tai, kas būti
na".

Jį pažinoję žmonės pri
simena, kad jis buvo užsi
daręs, tylus, niekada neišsi
šokdavo. Kartu atrodė, 
kad jaučia kaltę prieš visą 
pasaulį. Jei kas nepavykda
vo, kaltindavo tik save.

Vytautas Vičiulis

Savo šiluma ir nuoširdumu

valgykloje iš menkutės kibirkštėlės keletą sykių kilo tik
ros batalijos tarp Kaukazo ir Vidurines Azijos. Bet štai, 
pasistiprinome, kiek kam teko, žygiuojame į gamyklą.

"Vzvod"- rėkia seržanto padėjėjas Machmudas Dada- 
žanovas, - neslyšu vzvoda!" (Būry, - atseit,- negirdžiu 
būrio!). Ši komanda reiškė, kad valdžia pageidauja para
dinio, vieningo batų trenksmo į žemę. Bet nuvergusiems 
žmonėms išklypusiais auliniais ne visada pavykdavo jį iš
gauti, ir dėl to ne kartą buvome vaikomi. Dadažanovas - 
- iš prigimimo švalnaus būdo kirgiziukas, sunkiai išspaus
davo is savęs tą piktumą, be kurio seržantas mūsų kuopo
je - ne seržantas, "Pesniu zapevaj!" (Dainą uždainuok!). 
Tai - antra dažna bausmių, vaikymų po stepę, šliaužioji
mų po aikštę priežastis. Nelengva vergams dainuoti paki
liai, džiaugsmingai ir griausmingai, o būtent tokios dainos 
reikalauja Satarovo štabas ir seržantas. Ir vargas būdavo 
būriui, kuris, apsidairęs ir nusprendęs, kad vadovybė negir
di, išdainuodavo visą kelią iki gamyklos negarsiai, nedar
niai, tęsiamai. Dar didesnės sankcijos laukė po darbo tų, 
kurie išdrįsdavo prasėlinti tą atstumą tylėdami. Satarovas 
dažniausiai kažkokiu būdu sužinodavo, ir "nusikaltėliai"

buvo išskirtinas.
Jis 

pėdos 
vėse, 
diją, 
fotografijos parodose, kaip 
ir kūrybinėse stovyklose, 
palikęs nemaža savo darytų 
meninių nuotraukų. 1987 
m. jis daug dirbo,kuriant 
poeto Vytauto Mačernio 
Muziejų. Vytauto Vičiulio 
darbai eksponuoti Japonijo
je buvusiose tarptautinėse 
marinistinio meno parodose 
laimėjo pripažinimą ir buvo tuva... Prisimenate, bičiuliai, kaip po gerų rekolekcijų ar 
apdovanoti diplomais.

Deja... Vienas jo pažįs
tamas sakėsi matęs Vytau
to pieštą eskizą, 
pavaizduota Lenino 
o šalia kažkokia 
Gal pelenų... O 
tereikėjo palaukti, 
1990 metų KOVO 11-tosios

pradėjęs dirbti Klai- 
restauracijos dirbtu- 

lankė "Gubojos" Stu- 
dalyvavo rengiamose

J ame 
statula, 
krūvelė, 

nedaug 
tik iki

r L Sku'n.s ėr^os

atsiimdavo savo porciją.
Na štai, ir gamykloje. Persirengiame, stojame į savo 

vietas, sukaukši kapoklė, sugaudžia presas. Rankos vėl 
laksto konvejerio tempu. Stveri 5-4 juosta slenkančias 
plytas. Minkštos, šlapios, ką tik užmaišytos prese. Atsar
giai, kad tik nesuskiltų, dedi ant vagonetės rėmelio. Pas
kui dar penketą, dar, dar. Ir taip, kol užpildysi vagonetę 
-suguldysi 264 plytas. Paskui skubėk prisitraukti kitą vago
netę, pradėk iš naujo, žiūrėk, kad plytos neužkimštų kon
vejerio ir nepasigirstų "matuškos". Man jos skaudesnės už 
smūgius. Reikalaujama per pamainą užpildyti per 100 
vagonečių, ir tai dar negarantuoja plano įvykdymo. Neaiš
ku, kiek nueis į broko dėžes džiovinant, degant, kraunant, 
kokių plūdimų, bausmių, šlykščių patyčių už tai susilauksi
me rikiuočių metu. Nieko... Nieko... Dar yra kažkur Lie-

kitom panašiom progom paspėliodavom - ką ruošia mums 
gyvenimas, kas mūsų laukia, Viešpatie, kuris esi pati ge
roji Būties Esmė? Dabar stebuklas atrodo, kad žmonės 
gali kalbėtis ir nėsyk nenusikeikti, nesmeigti vienas kitam 
pasimėgaudami nirsiu įžeidimu... Ak, užsimąsčiau, pradė
jau lėčiau imti plytas. Skysto molio pliūpsnis į veidą - 
-"bystrei!" (greičiau!). Reikia paskubėti, nestumti žmonių 
į nuodėmę. Kitą vagonetę... Ne nuo smūgio skaudu - nuo 
neapykantos, kuri nukrato kaip elektros srovė, tarsi per- 
siduodama su purvo sauja iš atsainiai ją bloškusios rankos.
Tokiais akimirksniais kaip niekad imli pasidaro mintis,
malda, viduje tyra ir aišku, lyg būtų atsivėrę tavo sąmo
nėje slypėję šviesos klodai. Tyliu ir dirbu toliau, greičiau.

Penkios plytos. Kartais naktimis sapnuojasi plytos, vago
netės, ir nežinai, ar tai sapnas, ar tikrovė, ir pabundi 
pavargęs, kaip po pamainos. Penkios^ plytos, kitas rėmelis, 
nauja vagonetė, pribėgti, padėti išstumti vagonetę jau 
užpildytą ant elektrovežio, ratai klimpsta molyje, grei
čiau prie kitos vagonetės.

Kresteliu įskaudusias rankas, žvilgsnis į pažįstamą sky
lę gamyklos sienoje. Dar juoda. Prieš rytą jinai iš pra
džių vos įmanomai pamėlsta, paskui tolydžio žydrėja, kol 
užsiplieskia gelvai balta dienos šviesa, žadančia pamainos 
pabaigą. Pasisprengsėdamas gaudžia presas, konvejeriu 
slenkančią tešlos juostą kapoja automato styga, plūstasi 
pavargę žmonėj.. Štai ką slėpė ateitis, štai kas laukė 
anapus mūsų ir šiaip ir taip kilnotos užuolaidos... Ir nuos
tabu - kaip iš viso šito Dievas leidžia augti gėriui - 
gilėja požiūris į save ir kitus, atsiranda maldos poreikis, 
įvertini tai, ką ankščiau taip menkai pažinai - tėvų meilę, 
taurių žmonių gerumą, Bažnyčią, Tėvynę. Kiek dar reikia 
pačiam su savimi padirbėti, kad nors kukliai už visa tai 
padėkočiau! Nemažėdami tebelaukė laiškai, tėvelių ir drau
gų siuntiniai. Praturtėjęs kasdienio būtinumo reikmenimis, 
- vokais, popieriumi, rašymo ir skutimosi priemonėmis - 
dalindavausi su visais, kaip sakoma konstitucijoje, neatsi
žvelgiant į rasinį, tautinį, religinį ar partinį priklauso
mumą. Juk galbūt Dievas pirmą ir paskutinį kartą leido 
gyvenimo keliu greta jų paėjėti - tegul geru žodžiu mi
nės Lietuvą ir jos tikinčius žmones.

Rudeniop krūtinėje atsidaro duriantis skausmas, visą 
laiką jaučiau didelį nuovargį, bet lengvatų neprašiau. Juk 
ne kartą prieš rikiuotę girdėjau vado mėgstamą auksinę 
mintį: "į armiją jus pašaukė ne sirgti, o dirbti". Tačiau 
tąsyk su šiuo "soclenktynių" principu teko prasilenkti. 
Išgirdome - keletas kareivių išgabenti ligoninėn, sunkūs 
geltos atvejai. Pro išrikiuotos kuopos eiles praėjo felčeris, 
sustojo ties manim, pažiūrėjo į akis ir be žodžių išsivedė 
iš rikiuotės. Dalinio vadas neprieštaravo, sako, akys buvu
sios labai geltonos. Dar tą patį vakarą gulėjau Čimkento 
ligoninėje, šalia lovos styrojo lašelinės stiebas.^ Taip liga 
man vėl pasirodė mielas "geltonasis" bučiulis, ištraukęs iš 
"mažojo disbato" (disciplinarinis batalionas. Taip vadinami 
kalėjimui artimi daliniai, į kuriuos siunčiami nusikaltę 
kareiviai). Ak, tas galėjimas atsistoti - atsisėstu be ko
mandos, įkvėpti svetimkalbio, svetimdvasio, tačiau vis 
tiek civilinio gyvenimo... Gelta tikrai atėjo kaip išvaduo
toja - po demobilizacinio įsakymo,išėjusio rugsėjo 27 d., 
kuopą vėl prispaudė planas, sumaištis, ruošimasis naujokų 
priėmimui. Dabar kanceliarija diktavo savo sąlygas, žmo
nės iš kailio nėrėsi, kad tik greičiau išvažiuotų namo. Pa
gal kažkokius duomenis buvo nurodyta, kiek plytų Badamo
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REKRUTO ATSIMINIMAI/
(Tęsinys)

Mačiau skausmą Motinos veide - ko ta lietuvė 
neiškenčia! Pakartojau savo atsisakymą kariauti prieš ne
kaltus žmones. Ir čia nustebino "Pusbrolis". Jis su tokia 
inteligencija, savo orumo jautimu, taisyklinga rusų kalba 
išdėstė mūsų, katalikų, pažiūrą ir laikyseną visais palies
tais klausimais, kad buvo galima pamanyti - kalba ma
žiausiai Nepriklausomos Lietuvos Respublikos ambasado
rius! Su atitinkama pagarba Satarovas ir priėmė jo žodžius 
ir daugiau neįtikinėjo. "Pusbrolio" tonas buvo toks, tarsi 
mes galėtume kelti sąlygas, o ne mums. Štai čia menas
- "nelaisvoje šalyje elgtis kaip laisviems žmonėms!"

Atsisveikinome prie dalinio vartų, prie kelio, vedančio 
į gamyklą. Žinojau, kad svečiai išsiveža sunkų klaustuką 
dėl grasinimo Afganistanu. Tačiau ašaros šį kartą nenurie
dėjo. Reikėjo kaupti ryžtą ateičiai.

Darbe ir dalinyje gyvenimas sruvo įprastom vėžėm. 
Vien Čimkento hauptvachtoje pastebėjau naujovę: kai 
sėdėjau pirmąkart, po neįvykusios priesaikos, medinės 
lentos - gultai kamerose būdavo visą laiką, tik dieną 
draudė ant jų gulėti. Dabar sugalvota gudriau: dieną len
tas išnešdavo, vakare atnešdavo į kamerą, iš kalinio buvo 
atimta bet kokia "nelegalaus" poilsio galimybė.

Pasikeitė kuopos politinė valdžia - atvyko naujas zam- 
politas, energingas kazachas Syzdykovas. Šis neleido tyčio
tis iš savęs, bet jautė saiką ir pats - bendraudamas su ...... ___
kareiviais, lazdos neperlenkė. dyti yra leidžiama jas šau-

Saulės atokaitoje jau buvo +45° Celsijaus, gera dirbti dyti. Jų kailis naudojamas 
trečioje pamainoje, naktį, tačiau miego laikas dieną, ir odos išdirbiniams ir kilimų 
kol užmiegame, čiužinius nors gręžk nuo prakaito. Antroje verpalams, o mėsa perdir- 
pamainoje atvirkščiai - kaistame darbe, miegame norma- bama naminių šunų ir ka
liai. Pastebėjau įdomų dalyką - kuo sunkesnis darbas, tuo čių maistui.
lengviau susikaupti meldžiantis, mažiau išsiblaškymų. Kas- Daugėja kengūrų kepsnių 
dien - tie patys "Padjom", "stroitsia”, "ravneis", "smirno" ir maltos mėsos pasiūla 
(Kelk, rikiuotis, lygiuot, ramiai). Paskui iš rikiuočių aikš- bei vartojimas žmonėms, 
tės - "pravoje piečio vperiod", "šagom marš", "na mieste" Mėsa neriebi, skoniu pane
rtoj", "golovnyje ubory sniatj" (dešinį petį pirmyn, ženg- ši į briedieną. Australijos 
te marš, stot, kepures nusiimt!). Prie valgyklos stovi love- vyriausybė dabar išduoda 
lis su chloruotu vandeniu. Tai šių metų išradimas, siekiant leidimus kengūrieną gamin- 
apsisaugoti nuo epidemijų. Mazgojame rankas, "spravo po ti restoranuose.
odnomu"(iš dešinės po vieną) einame į valgyklą. "Sadisj, Japonija jau pradėjo 
razdatčik _ pišči, vstatj!" (Sėst, maisto dalintojas, stot!) - importuoti kengūros mėsą 
vis nesotus, ir čia dažnai prasidėdavo kova už būvį. Kari ir tie, kurie jas medžioja, 
ninkai, stebėdami barnius ir net peštynes prie stalo, atsi- gali per naktinę medžioklę 
dusdami sakydavo, kad karo sąlygomis mes, ko gero, vie- (geriausias laikas) uždirbti 
ni kitus išsišaudytume. Ir tai buvo panašu į tiesą, nes apie 150 dol.

• Estijos Užsienio reikalų 
ministeris šią vasarą Otta- 
woje pasirašė Kanados- 
Estijos prekybos sutartį.

KENGŪRŲ DAUGIAU, 
NEGU ŽMONIŲ

Australijoje yra apie 17 
mil. gyventojų, ir dvigubai 
tiek kengūrų, kurios pasi
darė labai žalingos - sury
ja derlių, sulaužo užtvaras 

kelius.ir užblokuoja

veisiasi stip- 
įvesta dauge- 
tankų gyvuli- 

per visą
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Kengūros 
riai, nes yra 
lis vandens 
ninkystės ūkiui 
Australiją. Tokiu būdu jos 
išgyvena nenukentėdamos1 
sausrų laikotarpį, kurio 
metu seniau natūraliai 
įvykdavo atranka ir jos 
taip greitai neplisdavo. Welcome to Vilnius

We fly you there 
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Lufthansa has daily flights 
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Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
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Toronto 368-4777).
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(.... atkelta iš 4 psl.)
antroji statybinė kuopa "skolinga" valdžiai, ir vėl užvirė 
spartuoliškas darbas. Šįkart administracinės prievartos ne
reikėjo - ją pakeitė namų ilgesys...

Tokiu tad metu mane priglaudė Čimkento palatos. 
Tarp pacientų kareivių sutikau daug lietuvių, taip pat ru
deninės geltos aukų. Kai pasakojau jiems apie savivalę ir 
nežmoniškumą Badamo gamykloje, niekas nenorėjo tikėti. 
Man savo ruožtu buvo sunku patikėti, kad gali būti kitaip.

Ligoninės vaistų asortimentas buvo labai jau skurdus, 
tad gydytojos vizitatorės be paliovos kartodavo, kad vie
nintelis vaistas mums yra dieta, kuo daugiau skysčių ir 
gulimas režimas. Girdavo tuos, kurie nesiverždavo į kie
mą, į gatvę, o visą mielą dienelę tysodavo lovose. Keis
tas reikalavimas, kai esi įpratęs girdėti: "Poka nezakon- 
čite - spatj nikto ne budėt!" (Kol nebaigsite - niekas ne
miegos!). Remontavo mane 21 dieną. Per tą laiką minėto
ji medicina, lašelinės išplovė geltonąjį užkratą, ir lapkričio 
9-ąją, kaip tik per antrojo Mamytės apsilankymo metines 
parsiradau į Bąlamo plytų kepimo batalioną. Nors vadas 
reikalavo planą įvykdyti iki raudonų švenčių, priešingu at
veju, žadėjo užlaikyti iki "gruodžio 32-os dienos", tačiau 
kuopą radau stachanoviškai tebedirbančią. Tiesa, discipli
nos gniaužtai vis dėlto buvo gerokai atsileidę: baigėsi 
skaičiavimai pagal vardinį sąrasą, nakvodavo kas norėjo 
- pas civilius pažįstamus, pakriko rikiuotės, dainos, privalo' 
mieji pagarbos reiškimai vadams... Ir pastarieji visų šių 
nusikaltimų disciplinai stengėsi nebematyti. Buvo jau ki
tas zampolitas - kazachas, Panabekas Taižanovas, žmogus 
paskirtas išbūti privalomąją tarnybą po kažkokių mokslų 
baigimo. Būdo nepikto, inteligentiško, jis sunkiai drausmin
davo savo vertę pajutusius "dembelius". Jį, matyt, spaudė 
iš aukščiau, kad mane "auklėtų", todėl kartkartėmis kvies
davo pokalbiams. Jo pasaulėžiūrinių žinių lygis buvo įpras
tas tarybinių mokyklų absolventams, tačiau be to bolše
vikinio fanatizmo. Kartą zampolitui aiškinant apie religi
jos žalą, sakau:

- Žiūrėkite, marksistai tvirtina, jog tiesos kriterijus 
yra gyvenimo praktika. O ką rodo toji praktika? Karei
viai, kuriais jūs man dažnai skundžiatės, kurie vieni kitus 
apvaginėja, nedirba, mušasi, geria - yra 100% netikintys. 
Daugelis - komjaunuoliai. Jie niekuo nesidomi, dėl jų 
nusikaltimų nuolat gresia nemalonumai jums, šių žmonių 
interesų centras - degtinė ir ištvirkavimas. O manimi jūs 
pasitikite, nes žinote, kad nepavogsiu, nepasigersiu, nepa
darysiu nusikaltimo. Negiriu savęs, nes tai ne mano nuo
pelnas, o tikėjimo, kurį išpažįstu. Tad ką rodo gyvenimo 
praktika? Kristaus tikėjimas daro žmogų geresnį, o jūsų, 
komunistinė ideologija - nedaro. Ir įsivaizduokite - ar 
reikėtų jums tiek keiktis, 'nervintis, jeigu visi dalinio ka
reiviai būtų mano pažiūrų?

Nustebęs zampolitas pažiūrėjo į mane.
- Tada mūsų, karininkų, nereikėtų, - su nuoširdžiu 

įsitikinimu atsakė jis.
- Tai kuo kenksminga religija? Kodėl stengiatės mane 

"perauklėti"?
- Tu teisus, aš negaliu tavo argumentų paneigti, - dar 

didesnei mano nuostabai, sutiko karininkas. Koks nors sau
gumietis ar net pedagogas Lietuvoje niekada šito nebūtų 
pripažinęs, netgi priremtas prie nepaneigiamų įrodymų. 
Taižanovas^ betgi kasdien bendravo su šimtine ateizmo 
išauklėtų žmonių, matė, kas tai per liaudis, ir negalėjo 
nematyti, kuo nuo jų skiriasi tikintysis... Taigi, versti ma
ne į valstybinę religiją liovėsi. Ginčuose mėgdavau primin
ti, kad studijavau marksizmo filosofiją institute, penke
tais laikiau egzaminus ir mano religingumas tik sustiprėjo 
pažinus klasių kovos mokslo primityvumą. Dar pacituoda
vau kurį nors partijos klasiką, ir tai visiškai užčiaupdavo 
burnas "auklėtojams", nes Lenino raštų žinovai jie nebuvo.

Persirgus gelta, sunkus darbas bent 6 mėnesius nepata
riamas. Taip rašoma gydytojų rekomendacijoje, kurią atsi
vežiau iš Čimkento. į darbą manęs jau nebevarė - pasky
rė lankytojų kontrolės punkto budinčiu, išbandymą vargu 
vėl pakeitė išbandymas "geru gyvenimu", nes budėtojo 
postas ir buvo vienas iš privilegijuotųjų. Dalinyje jau mar
širavo naujokėlių būriai, jiems komandavo seržantais tapę

Sis tas apie Islandiją
Kodėl jiems pavyko

Islandijos žmonių gyvenimas staigiai pasikeitė. Dai 
XIX a. pabaigoje daugelis gyveno mažuose iš durpių su
krautuose nameliuose. Daugiausia padaryta per nepriklau
somybės metus. Kaip teigia Arni Bergmanas, nepriklauso
mybės paskelbimas sutvirtino tautos įsitikinimą: "Mes 
viską galim!" Labai svarbu, kad "skyrybos" su Danija 
buvo laipsniškos ir kultūringos. Respublikos paskelbimą 
pirmasis pasveikino Danijos karalius. Danija grąžino Islan
dijai neįkainojamus "Edos" ir sagų rankraščius, kai tik 
buvo sudarytos tinkamos sąlygos - pastatytas specialus 
institutas. Islandijos ryšiai su Danija ir dabar patys tvir
čiausi: mokyklose iki šiol dėstoma danų kalba.

Lemiamos reikšmės turėjo ir tai, kad islandai - nuo 
senų senovės raštinga ir istorinę atmintį turinti tauta. 
Dar XII ir XIII a. jie užrašė pasaulinės kultūros šedev
rus - germanų "Edą" ir sagas. Sagomis ir net jų moksline 
analize Islandijoje ir dabar domisi daug žmonių. Nors nuo 
1966 m. Islandija turi televiziją, noras skaityti nepraras
tas: kasmet išleidžiama po 15-20 romanų ir jie išperka
mi. Raštingumas padėjo perimti technikos naujoves. Be
veik kiekvienuose namuose - garso įrašymo įrengimai ir 
kompiuteriai (tačiau visi iš svetur atkeliavę daiktai vadi
nami nepasiskolintais, o islandiškais vardais).

Šalia kitų dalykų svarbu buvo ir tai, kad Islandija 
gana izoliuota ir pirmuosius žingsnius žengė visiškai sa
varankiškai, ir tai, kad jai niekas netrukdė.
Dvi valandos su prezidente

Moterys Islandijoje labai svarbios. Pakanka prisiminti 
Altingo pirmininkę, Reikjaviko merę, daug kitų veikėjų. 
Pati populiariausia šalyje jau keturiolika metų esanti Res
publikos prezidente Vigdis Finnobogadothur. Šią elegantiš
ką ir su visais vienodai malonią moterį daugelis vadina 
tiesiog vardu - Vigdis. Nors tenka bendrauti su karaliais, 
premjerais ir prezidentais, ji nė kiek nenutolo nuo savo 
senų draugų. Kai viena prezidentės mokyklos draugė jai 
papasokojo apie mane, prezidentė panoro susitikti. Taip 
jau po švenčių vieną pavakarę kartu su Bergmanais nuvy-
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mano šaukimo vyrai - čečėnai Curajevas, Paizulajevas, 
vėliau ir ingušas Mucolgovas. Lapkričio antroje pusėje iš
važiavo į namus senoji kuopa. Ir linksma ir graudu buvo 
žiūrėti į tą žmogiškąją tuštybę: kaip kas mokėjo, kiek 
kieno finansai ir fantazija nešė - kūrė, puošė "dembeliš- 
kąją" savo uniformą. Kitų tas darbas buvo jau prieš me
tus pradėtas. Draudžiamuosius "nestatutinės" uniformos 
atributus slapstydavo gamykloje, vogdavo vieni iš kitų. Ir 
vis dėlto, kai susirinko paskutinei rikiuotei aikštėje, kai 
sustojo kas išsižergę, kas visą krūtinę atsisagstę (kai dve
jus metus buvo verčiami ne tik viršutinę sagą, bet ir 
geležinį kabliuką pakaklėje užsisekti), kas rankas susibru
kę į kišenes - tai buvo kažkoks jaudinantis ir bendras 
mūsų, paprastų žmonių, triumfas prieš diktatūrą, katorgą, 
kuri štai pasibaigė, kuri štai jau nebegali įsakinėti, baus
ti ir sulaikyti... Betgi ir buvo ko pasižiūrėti! Sakytum į 
paradą susirinko visų laikų, visų armijų atstovai: siauros, 
įvairiausių medžiagos rūšių kariškos kelnės, figūrą išryški
nančios, apsiūtos palaidinės, šlifuoti, "kokybės ženklu" 
papuošti diržai, karininkiškos kepurės, ševronai, antpečiai 
su auksinsiais kutais, epoletai, raudoni sagų antsiuvai, o 
metalinių ženkliukų per naktis šlifuotų šalkalvių dirbtuvė
se, o sportinių - karinių apdovanojimų! Ypač pasižymėjo 
kaukaziečiai: mėlynas ir raudonas aksomas vietoj palaidi
nių pamušalo (vasarą teko atsakančiai palakstyti po stepę 
tačiau kas atrėžė gabalą aksomo nuo kino salės uždangos 
taip ir liko neaišku). Vienas gruzinas antpečiuose ir šev- 
rono vietoje sugebėjo netgi mažus veidrodėlius įsisiūti..." 
Kai kurie svyrinėjo girti. Satarovas atidavė charakteristi
kas, ir, atsibučiavę su pasiliekančiais pažįstamais, svaig- 
dami nuo dvejus metus sapnuotos tikrovės, jie sulipo į au
tobusą.

Maldoje linkėjau visiems, ir tiems, kurie buvo užgavę, 
prasmingesnio gyvenimo. Paskui teko girdėti, kad daugelį 
"dembeliškai" issipusčiusių pažįstamų priglaudė Taškento 
hauptvachta, kurioje nubyrėjo visi paapuošalai. Keletą 
girtų išsodino iš traukinio Arysėje, ir jie grįžo į Badamą 
laukti, kol namiškiai atsiųs pinigų kelionei. Likome mes- 
pavasario "dembeliai" - ir būrys naujokų. Lankytojų kont
rolės punkte budėjome dviese, parą pasidalinę į dvi lygias 
dalis. Mane pakeisdavo Čimkento rusas Dimitrijus Bespal
ko, atėjęs į dalinį pusmečiu vėliau ir iki šiol dirbęs šalt- • 
kalvių brigadoje. Teko girdėti, kad tarnybą vaikinas pra
dėjo kažkur prie Amūro, tačiau jo tėvas dirbo Čimkente 
saugumo majoru, todėl nieko keisto, kad Dima netrukus 
atsidūrė pas mus. Buvo valdingas, gudrus ir gana rafinuo
tai žiaurus. Dažną šeštadienį važiuodavo praleisti į na
mus.

Budinčiajam nereikėjo laikytis bendrosios dienotvar
kės, lankyti užsiėmimų. Primiršau nuolatinius gamyklos 
dienų palydovus - nuovargį ir alkį, komanduoti man "šau
kimo broliai" neturėjo teisės, o ir karininkai jau pro pirš
tus žiūrėjo į nusižengimus statuto formalumams. Bet, 
giliai žvelgiant, staigus materialinės pusės pagerėjimas 
slėpė daug pavojų ir pagundų, nuo kurių anksčiau gynė 
fizinis išsekimas, nuolatinė persekiojimo būsena. Jau vien 
žinojimas, kad bet kuriuo atveju seržantas duos naujoką 
tavo darbui atlikti, tereikia paprašyti... Daug laisvo lai
ko... Galimybė teisėtai vaikščioti po Badamą, visas išskir
tinės padėties pajautimas... Prašiau Dievą, kad ir dabar 
duotų jėgų plaukti prieš srovę. Pasibaigė vargo egzaminas, 
prasidėjo išbandymas lengvatomis. Ir jis galbūt daug pa
vojingesnis, nes žinote, kaip skatina žmogišką puikybę 
galėjimas įsakyti, vaizdas, kai tau, neseniai visų ujamam 
ir išnaudotam, karantine įsgąsdinti naujokai atidavinėja pa
garbas?! Jie be seržantų leidimo žingsnio nedrįsta žengti 
o tu keli, guli, valgai, vaikštai nepriklausomas nuo bend
ros dienotvarkės, be rikiuotės, be komandų - ir jau vien 
tai jų akyse daro tave dideliu ponu. Teisingai byloja žino
mas anekdotas, kad armijoje "dembelio" laipsnis aukštes
nis už generolo... Kiek galėjau, stengiausi "senio" privile
gijas naudoti naujokėlių naudai, pasakyti drąsinantį žodį, 
pasidalinti pusantramete patirtimi. Užtat vėl likau "balta- 
varna", kvailu keistuoliu vienmečių akyse. Jiems atrodė 
nepajudinama teisybė už tarnybos pradžioje patirtas nuo
skaudas "atsigriebti" ant jaunųjų kailio. Ir taip tasai vy
resniųjų kareivių teroras, engimas estafete perduodamas 
iš kartos į kartą, kaip koks prakeiktas palikimas: aha, 
mane žemino, vargino, tyčiojosi, dabar atėjo mano eilė! 
Kokia siaubinga pragaro gudrybė! Ir greitai seržantais 
tapę mano vienminčiai išmoko taip rėkti ir kitaip rodyti 
galią, kad sunku buvo juos atpažinti. Dar vakar užvakar 
patys vyresnių kareivių pašiepiami, nešaukiami kitaip 
kaip "molodoj" (jaunas), šiandien jie skendėjo neprieina- - 
moję didybėje, kalbėjo su pavaldiniais pašaipiu - pakeltu 

kome į prezidentės rezidenciją Besastadire. Buvo pakvies
ta dar keletas prezidentės bičiulių filologų (ji pati filolo
gė). Pradžioje paprašiau prezidentę atsakyti į keletą klau
simų. Žinoma, pirmiausia paklausiau kaip prezidentė ver
tina tuos nepriklausomybės metus, kokios viltys pasiteisi
no, o ko nepavyko pasiekti. Prezidentės apie tai daug 
mąstyta ir kalbėta šventės metu. Ji prisiminė, kaip skur
džiai gyveno islandijos gyventojai. Per 50 metų pavyko 
sukurti mondernią visuomenę. Nepriklausomybė suteikė 
žmonėms pasitikėjimo savimi, o tai virto energija: "Da
bar mes galime!" Niekas nelaukė jokios pagalbos iš ša
lies. Visiems pakako darbo, atsirado technikos, išsiplėtoję 
energetika. Techninė revoliucija nenutraukė ryšių su tau
tos sakinimis. Tai labai svarbu, nes techninės revoliucijos 
užklumpa mažas tautas netikėtai ir jos sutrinka. Buvo 
sukurta švietimo sistema, atsirado simfoninis orkestras, 
aktyvūs tapo menininkai. Atsivėrė durys į pasaulį. Atsi
sakius izoliacijos vis dėlto pavyko išlaikyti tautos identi
tetą. Gal tai senamadiška, bet kol gyva islandų kalba, 
reikia ir toliau verpti siūlą, jungiantį mus su praeitimi. 
Kai kas baiminasi, kad jaunimas labiau domisi svetima 
kultūra. Jauni iš tikrųjų kvailioja, bet paskui grįžta prie 
savo kultūros.

kiek tai kainavo kartai, 
Daug vargę žmonės kar- 
vaikams, praranda saiko 

su ja reikia elgtis atsar-

Kelia nerimą tai, kad dabar, kai gyvenimo lygis aukš
tas, žmonės pradėjo pamiršti,.......................
kuri paskelbė nepriklausomybę, 
tais per daug nori duoti savo 
jausmą. Laisvė labai įpareigoja, 
giai. Jeigu neturėsi laisvės saiko, gali pasidaryti atsisky
rėlis. Dabar mums reikalinga apsispręsti, kur toliau eiti 
(ar prisidėti prie vieningos Europos, ar ne). Respublikos 
jubiliejus gerokai suvienijo: Tingo lauke prezidentė jautė, 
kaip žmonės užkrėtė vieni kitus šventės nuotaika.

Islandija - pasaulio mozaikos dalis. Prezidentė palygi
no savo šalį su krištolo lašu, pakibusiu dangaus skliaute. 
Reikia taip elgtis, kad jo niekas nesudaužytų, kad per jį 
nepersiristų ir jo neužgožtų kiti pasaulio mozaikos akme
nys;.

Iškilo žvejybos keblumų, nes žuvies gaudoma daugiau 
negu galima. Atsirado bedarbių. Kai kas mano, kad sve-

Robertas Grigas išleistuvių dieną 1992.05.13, prie sava
norio paminklo tėviškės Leipalingio kapinėse.

tonu, būtinai perklausdami: "Čto?! Čto ty skazal?!" Taip 
naujokas pasijunta mažas ir menkas, suabejoja, ar apskri
tai turėjo teisę ko nors teirautis.

(bus daugiau)

/K Igno Končiaus "ŽEMAIČIO ŠNEKOS", I t./

KUNIGAIKŠČIAI
Kunigaikštis IRENĖJUS OGINSKIS (1808 - 1863), 

gimęs Florencijoje (motina italė), magnatas, savo valdose 
įvedęs kai kurių reformų, siekdamas pakelti savo dvarų 
pelningumą. RIETAVE įsteigė žemaičių dėstomąją kalba 
Žemes Ūkio Mokyklą, kurioje mokė Laurynas IvinsVis; įstei
gė taupomąją kasą ir kt. 1863 m. sukilime nedalyvavo, 
nes palaikė caro valdžią.

Tariamoji jo mirtis (esą, buvets palaidotas kitas jo 
jo slaptas laikymasis dvare - tai tik legenda, 
dvarus valdė jo sūnūs : BAGDONAS - Rietave

- Plungėje, 
kunigaikščius Oginskius daug ko galėjo prisi-

vietoje) ir
Jam mirus,
MYKOLAS

Apie 
klausyti.

Esą,
už kažką vakarop pas save vienam bajorui sumokėjęs pen
kis auksinius rublius. Iš bajoro ranką tas pinigėlis iškritęs 
ir pariedėjus. Bajoras pasilenkęs ėmė pinigėlio ieškoti. 
Kunigaikštis, išėmęs iš kišenės dvidešimtpenkrublinę, susu
kęs į triūbelę, uždegejs ir šviečiąs bajorui: " Ješkok, ieš-

Rietavo kunigaikštis Bagdonas Oginskis sykį

Bagdonas Oginskis pats visą savo žemę, valde’. Dir
bamoji buvo suskirstyta dvariukais. Bet kuris dvariukas 
turėjo savo ūkvedį. Ūkvedys neturėjo teisės pats tvarkytis, 
viskas buvo pasakoma iš Rietavo: kada ką sėti, pradėti 
šienauti ar kokius kitus darbus . Dėl to ūkis nesisekė. 
Tik vienas ūkvedys - Danilevičius - tebuvo patikėtas pats 
vesti ūkį, visus darbus. Iš jo kiti gaudavo ir sėklų, ir gy
vulių, padargą Jo vedamajame ūkyje buvo visako. Visur 
buvo tvarka ir gražu.

Kunigaikštis mėgdavo, be kita ko, pavasariais atvažiuoti, 
kai tetervinai ulbavo. Žinoma, kurio ūkio ribose nebuvo 
teterviną Teterviną ūkiu vedėjai turėjo įruošti gurbus 
medžiotojams pačiose gerosiose vietose ir laukdavo atvyks
tančio kunigaikščio.

Vieno ūkio ūkvedys buvo Jonas Urbonas. Sykį, sako 
Urbonas, atvažiuoja kunigaikštis, sustoja kiemo viduryje, 
iš karietos nelipa, - suprask, piktas. Pribėgu, sako, šaukia 
kunigaikštis: "Duokš baudą knygą". Bara. Sako, kad aš 
apsileidęs: neprižiūrįs kunigaikščio miško ir t.t. Pasirodo, 
miško pakraštyje kunigaikštis pastebėjo paršelį. Sustabdė 
važiavimą, pririšo arklius, ir pats kunigaikštis su vežiku 
ir parišiu ( greta vežiko visuomet sėdėdavo uniformuotas 
vyras su trimitu skelbti, kad kunigaikščiui duotą kelią) 
ėmė gaudyti tą paršelį. Pagaliau sugavo, įsidėjo į karietą 
ir važiuoja su paršeliu užsidaręs.

"Štai,-sako, kiaulės mano mišką knisa, o tu nežiūri., 
į baudą knygą įrašė nustatytas 50 kapeiką pabaudos, to 
paršelio savininkui. Tuoj atplasnojo senikė, to paršelio 
savininkė. Puola ant kelią prieš kunigaikštį, su ašaromis 
prašo dovanoti pabaudą. Kunigaikštis pasakė: "Čia ne mano 
dalykas, prašyk Urboną Aš negaliu iš knygos išbraukti". 
Nedovanojo. (bus daugiau)

tur žolė žalesnė, ir išvyksta. Sparti urbanizacija - gyven
tojų dauguma telkiasi Reikjavike. Reikia tikėtis,jog giminys
tės ryšiai ir žinojimas, kad Islandijos visuomenėje žmogus 
niekada nesijaučia vienišas, padės išspręsti ir minėtas 
problemas, išlaikyti pusiausvyrą.

Paklausta, kodėl būtent Islandija pirmoji pripažino Lie
tuvos Respubliką, prezidentė nedvejodama atsakė, jog 
todėl, kad dar gerai prisiminė, ką reiškia neturėti laisvės. 
Islandijai buvo lengviau: buvo 25 metų laikotarpis, kurį 
visuomenė gerai panaudojo, ji augo, brendo kaip vaikas, 
kuris žino, kad taps suaugusiu. Buvo ir žmonių, kurie 
ėmėsi atsakomybės brandinti visuomenę ir rengti ją le
miamam žingsniui.

... Užsimezgė kalba apie pasakas ir žmogų jose. Kaž
kas prisiminė Islandijoje populiarius vaiduoklius. Ir pasipy
lė tradicinės sakmės! Pasakojo visi- ir svečiai, ir prezi
dentė. Intonacijos tokios pažįstamos, mūsiškos. Preziden
tė pasakoja sakmes! Tai įmanoma tik Islandijoje, šalyje, 
kuri gal vienui viena pasaulyje geba sujungti visiškai prie
šingus dalykus - jaukią buitį ir atšiaurią gamtą, modernią 
techniką ir archaiškas tradicijas, didelio pasaulio pažini
mą ir mažos tautos istorinę atmintį, svetimų kalbų mokė
jimą ir nuolatinį rūpestį gimtosios kalbos būkle.

Kai iš lėktuvo vėl pamačiau spindinčią salą, apsuptą 
mėlyno dangaus ir okeano, supratau, kaip taikliai prezi
dentė palygino savo šalį su krištolo lašu. Nejučiomis pri
siminiau kažkieno seniai Altajaus kalnų uoloje iškaltą 
šūksnį: "O didysis mėlynas dangau, prašau tavęs..."

(Iš LITERATŪRA IR MENAS, 1994 m., rugpjūčio 20)

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Rugsėjo 5 d. LN sekma
dienio popietėje dalyvavo 
200 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 1 iš Lietuvos, 
G.ir J.Palukaičiai iš Cleve
land'o, JAV.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
valdybos pirmininkas V. 
Dauginis.

e, Svetainė LOKYS nuo 
dabar atidaroma 11 val.ry- 
to.
• Slaugos Namams aukojo: 
$40,- Vanda Balnienė a.a. 
Juozo Birgelio atminimui.

t—-----------------------------------
• IŠGANYTOJO P-jos 
Moterų Draugijos susirin
kimas vyko rugsėjo 15 
d., kur buvo aptarta meti
nė veikla.

Rugsėjo mėn. 18 d. pa
maldas laikė kun. J.Calitis , 
o rugsėjo mėn. 25 d. kun. 
A.Žilinskas.

įvairiais reikalais pra
šoma kreiptis i P-jos val
dybos pirmininkų E.Steponą 
tel: 416-622-5896 arba
į sekretorių P.šturmų tel: 
905-274-3529.

• ANAPILIO P-jos metinė 
šventė- rugsėjo mėn. 25 
d., 3 vai.p.p., P-jos salėje.

Ta proga Mišias aukos 
vysk.Paulius Baltakis, OFM-

Vaišių metų taip pat 
jis bus pagerbtas, minint 
vyskupavimo dešimtmetį, 
ir ilgametis šios Parapijos 
choro vadovas muz. Stasys 
Gailevičius, kuris dabar 
mini savo 90-tąjį gimtadie
ni'

• Toronto Vyrų Choras 
ARAS , pasibaigus atosto
goms, pradėjo repeticijas 
Š.m.rugsėjo mėn. 20 d., 
7 vai. v., PRISIKĖLIMO 
P-jos muzikos salėje.

Choro valdyba maloniai 
kviečia naujus choristus 
įsijungti į ARO eiles.

• PRISIKĖLIMO P-jos vai
kų ir jaunimo chorams 
vadovauja Dalia Viskontie- 
nė. Rugsėjo 25 d. pradėjo 
naujų giedojimo sezonų 
ir repeticijas, kurios vyksta 
muzikos studijoje po 10:15 
val.r pamaldų.

• Pastatytas paminklas 
a.a. Kazimierui OTTO, 
kuris dirbo spaustuvininku 
Montrealyje, leidžiant laik
raštį "Nepriklausoma Lie
tuva" ir , persikėlus į To
rontą, eilę metų dirbo 
"Tėviškės Žiburių" spaustu
vėje.

Paminklas pastatytas 
žmonos Veronikos ir šei
mos pastangomis šv.Jono 
Lietuvių Kapinėse, Missi
ssauga, Ont.

Paminklų pašventino 
kun.Jonas Staškus (Staške
vičius), pagal kurio projek
tų tas paminklas ir buvo 
pagamintas.

KAUNO MEDICINOS 
AKADEMIJOJE 
SĖKMINGAI DIRBA 
IRENA LUKOŠEVIČIENĖ

Buvusi montrealietė, 
žinoma patyrusi socialinės 
rūpybos darbuotoja Irena 
Kemežytė-Lukoševičienė, 
kurį laiką persikėlusi į 
Torontą, daug laiko pralei
do Kaune, dėstydama 
Kauno Medicinos Akademi
joje. Į šių Akademiją pri
imami konkurso tvarka, 
baigų medicinos mokyklas 
asmenys. Mokslas trunka 
3,6 metus.

Mokymo programos 
sudarytos pagal vakariečių 
atitinkamų universitetų 
ir kolegijų programas, 
konsultuojant su Švedija, 
Danija, Škotija, Suomija 
ir Pasaulinės Sveikatos 
Apsaugos Organizacija, 
Islandija, JAV.

Gavusi magistro laipsnį 
savo srityje, Irena Lukoše
vičienė dėsto šeimos evo
liucijos vystymosi ciklus, 
socialinės rūpybos teoriją 
ir praktikų. Jai pavyko 
užimponuoti ir sudominti 
studentes, kurios jau šių 
vasara galėjo atlikti prak
tika^ Danijoje ar Švedijoje.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS 
INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS 
GANANOQUE

š.m. Lietuvių Tautodai
lės Instituto suvažiaviman, 
i Gananooue "miestelį , 
— tautodailininkės Aldonos 

Veselkienės jaukų namą 
susirinko 25 Instituto narės 
-nariai, atsiveždami 70 
įgaliojimų ir keletą svečių. 
Atstovės atvyko iš Toronto, 
New Yorko, Bostono, Phi- 
ladelphijos ir Montrealio 
"Vaivorykštės".

Visiems atvykusioms 
reikėjo iškeliauti iš savo 
vietovių ankstyvą rytmetį, 
kuris pasirodė pilkšvas, 
o paskui ir lietučio padrė
kintas. Vis dėlto, tamsieji 
debesys išsisklaidė, pragied
rėjo, o plačiame danguje 
debesys suputojo baltais 
kalnais ir kalneliais. Vėl 
gražaus rudenėlio pradžią^ 
kur ne kur jau žymėjo 
raustelėjančios klevų šake
lės ir rusvėjančios, tirštai 
geltonuojančios pakelių 
žolės, kaip ir tinka rugsė
jui, kaip ir tinka kelionėms 
į LTInstituto suvažiavimus. 
O Institutas gyvuoja jau 
17 metų!

LIETUVIŲ
_ - _ _ - KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Suvažiavimą atidarė 
Aldona Veselkienė ir pak
vietė dail. ir lietuvių tauto
dailės tyrinėtojų, Antaną 
Tamošaitį supažindinti 
su kilimų ir gobelenų isto
rija.

A.Tamošaitis atkreipė 
dėmesį, kad kilimų menas 
yra vienas iš seniausiųjų. 
Jų audimas vaizduojamas 
graikų antikinėse vazose 
dar prieš Kristaus gimimą, 
apie juos kalbama Senaja
me Testamente, o koptai 
Egipte jau 5-ame amžiuje 
prieš. Kr., laidojant dėdavo 
įkapėse audinį, kuriame 
būdavo įaustas mirusiojo 
atvaizdas gobeleno techni; 
ka.Tais laikais visa eilė 
tautų jau kūrė savitus kili
mus.

Palyginant, - Lietuvos 
žmonės kilimų neturėjo 
susikūrę. Vykstant 1925 
m.kilimų parodai Paryžiuje, 
iš Lietuvos buvo nusiųsta 
namie austų lietuviškų

prijuosčių , kurios iš karto 
sukėlė savo originaliais 
raštais ir spalvomis dideįį 
susidomėjimų. Kaimuose 
moterys gamindavo kilimus 
iš medžiagų atliekų- skiau
telių, kurias surišdavo j 
mazgelius ir atausdavo 
staklėmis. A.Tamošaitis, 
per savo liaudies meno 
tyrinėjimo ir rinkimo anks
tyvąsias ekspedicijas tokių 
kilimėlių visai neieškodavo, 
o ir radęs - neimdavo.

Savo žodyje apžvelgęs 
gobelenų atsiradimą Pran
cūzijoje ir kilimu kaip 
puošmenos vartojimų kitose 
Europos valstybėse Vidur
amžių ir Renesanso laiko
tarpyje, prelegentas prisi
minė, kaip jis pats panoro 
išmokti gobelenų audimo 
technikos. Jis ir ivedė 
Lietuvon kilimų madą, 
skatindamas naudoti lietu
vių liaudies dailės motyvus . 
Ąžuolų Būdoje buvo pasta
tęs stakles, pritraukęs apie 
50 jaunų audėjų, jas apmo
kė ir suruošė pirmąją Lie
tuvoje gobelenų parodą. 
Ta proga buvo atspausdin
tas ir katalogėlis.

Būtų buvę labai įdomu 
tokią kilimų istorijos apy
braižą, pamatyti ir skaidrė
se. Iš tokios pionieriškos 
užuomazgos, ypač iškilus 
dail.Anastazijos Tamošai
tienės gobelenų kūrimui, 
jau ir Lietuvoje atsirado 
eilė gobelenininkių-kų. Bet 
tai- gero pusdienio progra
ma ir ne vienos dienos 
suvažiavimo rėmuose.

Buvo numatytas kitą 
dieną, norinčioms - kilimų 
audimo seminaras, tačiau 
tik dviem narėm galint 
pasilikti, teko pasitenkinti 
tiktai kai kuriomis techniš
komis mintimis po šios 
paskaitos, ir seminaras kitą 
dieną neįvyko. Gal kitą 
kartą.

Sklandžiai vyko skyrių 
veiklos pranešimai,iš kurių 
išryškėjo, kad nors ir dide
liems projektams nebuvo 
užsimota, tačiau dalyvauta 
visoje eilėje parodų- sava
rankiškai, arba prisidedant 
prie, pav., skautų dienu 
minėjimų, yjjač Montrealyje.

Jeigu butu užsakymų 
kokiems nors įvykiams 
atžymėti, tai tuomet ir 
būtų_ didesnis paskatas su
kurti stambesnius kilimus. 
Tikimasi, kad atsiras įvai
rių pasiūlymų.

Suvažiavimo dienotvarke 
praėjo sklandžiai. į Tarybą 
buvo aklamacijos budu 
vėl išrinktas patyręs Tary
bos pirmininkas inž.Albinas 
Paškevičius, sekretorė-

Birutė Nagienė.
LTI valdybos pirmi

ninke- Aldona Veselkienė, 
vicep.-dr.Angelė Kazlaus
kienė, sekret. Irena Meikle- 
john, iždininke- Ieva Ado
mavičienė, specialiems 
projektams- Lilija Nakro- 
šienė ir dail. Antanas Ta
mošaitis- kuratorium ir 
švietimo koordinatorium.

Vykdomajame komitete 
dirba gyvenančios Toronte 
narės: Irena Meiklejohn, 
Ieva Adomavičienė, Aldona 
Vaitonienė ir Lilija Nakro- 
šienėjSekretore-E.K.erbelienė.

Mandatų. komisijoje 
susirinkime buvo išrinktos 
A.Vaitoniene ir A.Kazanavi- 
čienė.

Visuotiną susirinkimą 
pravedė Aldona Veselkienė. 
Nariai Tylos minute prisi
minė šio Instituto steigėją, 
dailininke, tautodailininkę 
ir kilimą kūrėjų a.a. Anas
taziją Tamošaitienę.

Specialiai buvo pagerb
tas ir įteiktas garbės nario 
žymuo ALBINUI PAŠKEVI
ČIUI, ilgus metus rūpestin
gai dirbusiam, paruošiant 
įvairius projektus ir palai
kant teisinį ryšį su Kana
dos vyriausybe, bei prave
dant susirinkimus.

Kuratorius A.Tamošaitis 
pasveikino naująjį garbės 
narį ir padėkojo jam. už 
visą idetą darbą, linkėda
mas, Vad jis ir toliau būtų 
savo prisiimtose pareigose.

Taip pat garbės nario 
žymuo buvo perduotas (su
sirinkime nedalyvavo) — 
VITALIUI MATULAIČIUI,pa
gerbiant jį už tautodailės

populiarinimą išeivijoje, 
ypač jaunimo tarpe ir už 
jo darbą, ekspedijuojant 
LT Instituto išleidžiamas 
knygas.

Susirinkimo metu dail. 
Antanas Tamošaitis papa
sakojo apie šiaudinuku me
na ir galimybes surinkti 
apie juos dar daugiau me
džiagos Lietuvoje, kur jis 
žada netrukus vykti ir 
praleisti ten ilgesnį laiką. 
Sužinojome, kad prieš 50 
metų Lenkijoje buvo išleista 
knygutė apie Kupiškyje 
pagamintus šiaudinuku » — 
Sodus, kurie būdavo įtei
kiami jaunavedžiams.

Suneštinių, vaišių stalas, 
prisidedant ir pačiai šeimi
ninkei Aldonai Veselkienei, 
galėjo savo spalvomis ir 
įvairumu konkuruoti su 
bet kokiu "natiurmortu". 
Pasistiprinus ir dar pasida
linus įspūdžiais, diena grei
tai prabėgo.

Dalis atvykusiųjų, kurie 
dar ryžosi tik naktį grįžti 
namo, pajudėjo prie neper- 
toli esančio ežero, kur 
kuriasi jaunieji Linas ir 
Rasa Veselkos savo vasar
vietę. Ten pasitiko sargybą 
einantis juodagalvis šuo, 
kalvos ir jau kraunamas 
laužas. Prie jo, ypač gra
žiabalsei Rasai vedant 
ir Broniui Krokiui- jos 
tėvui- turavojant, visi iš
drįso sudainuoti _ ne vieną 
dainą. O užbaigėm "Lietu
va, brangi" ir Lietuvos 
Himnu. Klonyje ir kalvose 
aidėjo ir skambėjo taip, 
lyg būtume buvę Lietuvoje.

Birutė Nagienė

NUSlSYPSOKIM E...
• Teisėjas: "Kaltinamasis, jūs sakote, kad buvote labai 
išsigandęs vogdamas piniginę?"

Kaltinamasis: "Taip, pone teisėjau, aš bijojau, kad ji 
gali būti tuščia".
• Teisėjas: "Liudininke, aš turiu perspėti, kad jūs turite 
sakyti tiksliai tai, ką savo akimis matėte, o ne tai, ką 
iš kitų žmonių girdėjote. Bet prieš tai, aš turiu keletą 
klausimų. Kada jūs gimėte?"

Liudininkas: "Nežinau, aš tai tik iš kitų žmonių gir
dėjau".
• Pagyvenusi moteris sako savo draugei: Aš taip džiau
giuosi, kad vakar pamečiau vieną svarą".

- Kodėl?,- klausia jos draugė.
- Jeigu būčiau turėjusi su savimi piniginę, būčiau pa 

metus dešimt svarų"...

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDĄ'

MOK A :
5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius 
5.75% už 2 m. term. Indėlius 
6.25% už 3 m. term. Indėlius 
6.50% už 4 m. term. Indėlius 
6.50% už 5 m. term. Indėlius 
6.50% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.75%. už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
7.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
8.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
8.25% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už RRSP Ir RRIF ind. (v.riwx. rrai 
6.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
8.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term ind. 
8.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term Ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.25% UŽ taupymo SąSk. (gyvyb*.drau<ta) 
3.75 % kasd. pal. čekių

sąsk. virė 10.000
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo........... 7.75%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų ................... 8.00%
2 metų ................... 8.75%
3 metų ................... 9.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 6.60%

(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 00 milijonų dolerių

MasterCard., Kredito kortelė

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-11 49

6 psi.

Telefonai: (4 Ifil 532-3400 ir 532-34 14

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: 
sekmadlenlais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario Mttll I AS

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

2
3

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

5.00% 
5.50% 
5.75% 
5.75% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 
6.75% 
7.50% 
8.00% 
8.25% 
8.50% 
3.50% 
6.75% 
7.50% 
8.00% 
8.25% 
8.50% 
3.25% 
3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ............... 8.50%

5
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RR3P ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRlF-3 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind.
Taupomąją sąskaitų .........
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki.„1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.50%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.50%
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ..... 7.00%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybe 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 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000. 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 ilo fondo nariais- aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

šukas siųsti: Lithuanlan-Canadlah Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P 1 AB
Žinoki a e kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS ISLAIK Y M AS

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (4161-760-9445. Galima iš
kviesti į-namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto,. Ont. M6S 3G3

Fax 233-0285 - Tai. 23*1-2861 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS Ir

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

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

INSURANCE
BROKERS

Patarnavimas — greitas ir tikslusl 
V. Dauginis - telefonai (416) 533*1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevlčienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652 

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

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

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 
(4-16) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal
REQUIEM VINCUI 
KACERGIUI

Tas negailestingas liki
mas atskaito kiekvienam 
iš mūsų savo metų skaičių 

ir pasaukia atgal pas 
save. Kitaip sakant, sugrįž
tam atgalios - pas Kūrėją.

štai, rugpjūčio 31 d., 
vėl susirinkome mes, Auš- 
ros Vartų Parapijos choris
tai, atgiedoti dar vieną 
REQUIEM, šį kartą mūsų 
vyriausiojo amžiumi choris
to - VINCO KACERGIAUS 
laidotuvėms.

Čia norisi truputį ilgė
liau sustoti ir apmąstyti 

•šio Suvalkijos sūnaus tikrai 
ilgą ir daugialypį gyvenimą.

Gimė Vincas Kačergius 
netoli Marijampolės, Šunskų 
parapijoje, Tursučių kaime 
1910 m.kovo mėn. 24 d., 
labai gausioje, net 14 vai
kų, Šeimoje.

Deja, Velionis nepaliko 
jokių dokumentų, pažymėji
mų nei medalių iš savo 
labai margo ir sudėtingo 
gyvenimo. Kaip matysime 
toliau, Vincas buvo tikrai 
nemažai pasiekęs sporto, 
dainos , net ir literatūros 
baruose. Tik "post mor
tem" teko gerokai padirbė
ti, kol buvo surinkta bent 
apytikrių duonįenų iŠ čia, 
Montrealyje gyvenančių 
jo bendraamžių, dar Lietu
voje Velionį pažinojusių 
tautiečių.

Taigi, galima tik apy
tikriai konstatuoti, jog 
Vincas Kačergius mokėsi 
Marijampolės Rygiškių 
Jono Gimnazijoje tarpe 
1922-1930 metų. Po to, 
metus studijavo Vytauto 
Didžiojo Universitete ir 
1931-1933 m. baigė Karo
Mokyklą Kaune. Savo jau
nesniojo leitenanto stažą 
atliko Klaipėdoje KUNI
GAIKŠČIO MARGIO 6-ta- 
me pulke, kur įsigijo vyr. 
leitenanto laipsnį. Klaipėdą 
atplėšus nuo Lietuvos 1939 
m., V. Kačergius su visu 
pulku pasitraukė į Plungę, 
kur sulaukė I-ojo Sovietą 
antplūdžio.

Vincas Kačergius ypa
tingai buvo pasižymėjęs 
kaip visapusiSkas sportinin
kas, laimėjęs keletą čem
pionatų. Ypač sėkmingai 
jis pasireiSkė 1937 m. Tau
tinėje Olimpiadoje, laimė
jęs keletą medalių lengvo
joje atletikoje, plaukime 
ir Šaudyme. Būdamas vie
nas iš geriausių šaulių, 
Lietuvos garbę gynė šaudy
mo komandos sudėtyje 
Šveicarijoje ir kitose vals
tybėse.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdienine informaciją apie procentus “Talkoje

"TALKA",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..4.00%, 
santaupas....................... 2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% 
90 dienų indėlius ......... 5.50%
1 m. term, indėlius ....... 7.00%
1 m. term.Ind.mėn.pal. 6.50% 
3 m. term.indėlius ........  7.50%
S m. term, ind.................  8.00%
RRSP Ir RRIF (pensijos).. 3.00% 
RRSP Ir RRIF 1 m........... 7.00%
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. .7.50% 
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m. .. 8.00%

Darbo valandos: pirmadieniais, antraaieniais ir ketvirtadienia.s 
— 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.

1994. IX. 20

Pirmasis Vyrų Oktetas DLK Vytauto Klube 1949 m.

Vincas Kačergius iš 
prigimties turėjo gerą, 
gilų, boso tembro balsą. 
Todėl jis buvo priimtas 
į Čiurlionio Ansamblį 
Lietuvoje. Pasitraukęs 1944 
m.į Vokietija, karui pasi
baigus, dalyvauja vokaliniuo
se ansambliuose D.P.stovyk
lose.

Asmeniškai man teko 
Vincą Kačergių pirmp kar
tą susipažinti 1948 m.,
čia, Montrealyje, kai iŠ 
Kanados miškų, užbaigę 
savo įsipareigojimus, čia 
sugužėjome. Būdami aistrin
gi lietuviBkos dainos entu
ziastai, su muz. Aleksandru 
Piešina įsteigėme pirmąjį 
Montrealyje vyrų dainos 
vienetą - Oktetą. Aštuone- 
to tarpe buvome ir mudu- 
Vincas Kačergius ir čia 
rašantysis. Iš tų pirmųjų 
oktetistų Montrealyje liko
me gyvi tiktai 2- Albertas 
Rusinas ir aš pats. Vėliau,
susiformavus dabartiniam 
Vyrų Oktetui, Vincas, dai
navo ilgus metus, kiek 
sveikata leido. Tuo pačiu 
laiku jis dainavo pagrindi
niu bosu ir Aušros Vartą 
Parapijos chore. Dainavo 
ir giedojo jis beveik iki 
paskutinių savo gyvenimo 
metų. Nors ir sunkiai vaikš* 
čiodamas, vis dėlto, užkop
davo laiptais ant mūsų 
šventovės viškų. Tiktai 
jau visai pašlijus sveikatai, 
Vincas su dideliu skausmu 
atsiskyrė nuu savo pamylė
tos lietuviškos dainos ir 
giesmės 1992 metais.

Atkūrus Montrealio 
Vyrų Chorą, Vincas jame 
dainavo keletą metą iki 
choro uždarymo 1987 m.

Vincas Kačergius mėgo 
taipgi rašinėti savo įspū
džius bei prisiminimus šia
me laikraštyje , V.Justo

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas ... 12.00% 
nekiln. turto pask. 1 m....9.25 
nekll.turto pask. 2 m. .. 12.75%

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

slapyvardžiu prisidengda
mas. Jo rašiniai buvo būdin
gi savitu jumoru, sarkazmu 
bei stiliumi.

Buvo jis taipgi ir labai 
puikus jumoristas ir kom- 
panjonas. Ypač pasigesime 
mes jo asmeniškai sukurto 
"Japonų Himno"...

Palydėjome Vincą Ka
čergių i Montrealio Cšte 
dės Neiges kapines, kur 
ilsisi jo anksčiau mirusi 
žmona. Simboliška, kad 
paskutihes laidotuvių apei
gas Velioniui Vincui atliko 
taipgi marijampolietis, 
tą pačią gimnaziją lankęs 
kun. Kazimieras Ambrasas,

Ed. šulaitis
REMIA LIETUVOS 
NAŠLAIČIUS

"Lietuvos Našlaičių 
Globos" komitetas rūpina
si našlaičiais tėvynėje. 
Dabartiniu metu jis globoja 
219 tokių našlaičių, ne 
vien tik vaikus (iki 18 
m. amžiaus), bet 8 iš jų 
jau yra studentai, o 4 - 
invalidai, kiek vyresnio 
amžiaus.

Čikagos ir kitų vietovių i 
lietuviai yra labai jautrūs 
šiam reikalui ir vis daugiau 
tautiečių įsijungia į našlai
čių rėmėjų eiles.

AKTYVI FILATELISTU 
DRAUGIJA

Čikagoje veikia Filate
listų Draugija, kurios narių 
susirinkime birželio mėn. 
9 d.buvo pagerbtas 80 m. 
amžiaus sulaukęs šios drau
gijos . narys J.Masilionis. 
Apie jį plačiau kalbėjo 
susirinkimo pravedėjas, 
D-jos pirm. J.Variakojis. 
Buvo pranešta, kad liepos 
mėnesio viduryje išeis nau
jas šios Draugijos biuletenio 
numeris. Rudeniop- spalio

I Š N U O M O J
vieno miegamojo butai RAMBYNE, Hamiltono va
karinėje dalyje. Kreiptis į ADMINISTRACIJĄ.

Tel: (905) 526-8281.

OUY ® RICHARD 
ROOm-----COUVRBUR
7725 George Str.. LASALLE, Que. H8P 1C5 

Geriausias patarėjas ir Tarbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris Jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas, ir prieinamomis kainomis.

Iš kairės sėdi:

V. Kačergius,

V. Vanagas, 

vadovas A. Piesina 

ir B. Jaugelis.

Stovi:

B. Cibas, 

L. Barauskas,

A. Rusinas,

B. Juras ir

D.N. Baltrukonis.

SJ., kaip ir čia rašantysis. 
Prieš karstą nuleidžiant 
į duobę, prie jo _ išsirikiavo 
šešių šaulių garbės sargyba. 
Paskutinius atsisveikinimo 
žodžius tarė Augustas Mvlė 
Montrealio L.K.MINDAUGO 
Šaulių Kuopos vardu. Po 
to kalbėjo Juozas Šiaučiu- 
lis, Lietuvos .Karių-Vetera- 
nu 'KAMOVE j Montrealio 
Skyriaus vardu.

Sol. Antanas Keblys 
įspūdingai pravedė tradici
nį "Viešpaties Angelas" 
giedojimą. Karstui pamažu 
leidžiantis į duobę, Velionį 
Vincą Kačergių palydėjome 
į Amžinybę su Lietuvos 
Himnu... D.N.Baltrukonis 

mėn.22-23 d.d. bus sureng
ta metinė- jau 25-toji fila
telijos paroda.

NEPAMIRŠO JONINIU
Čikagoje ir bendrai- 

JAV valstijose Joninių šven-
tė mažai švenčiama. Kiek 
žinoma, tik Saulių organi
zacija, palaikydama tradi
cijas , šią šventą rengia. 
Toks renginys vyko birželio 
25 d. šaulių Namuose. 
Čia grojo K.Ramanausko 
vadovaujamas orkestras, 
surengta vakarienė, dovanų 
paskirstymas ir kiti malo
numai.

Kiek anksčiau, birželio 
12 d. šiose patalpose vyko 
kita pramoga, pavadinta 
gegužine, surengta LIETU
VOS AIDU Radio Valandė
lės iniciatyva. Šią progra
mą veda Bal.Brazdžionis, 
kuris vis dar tęsia savo 
darbą, nors ir mažėja rė
mėjų būrys.

PASIŽYMĖJO LIETUVIU 
KILMES SPORTININKE

Terri ŽEMAITIS pav ardė 
jau ilgas laikas buvo mato
ma Čikagos amerikiečių 
spaudoje, kaip vienos iš 
geresnių vidurinių mokyklų 
(gimnazijų ) sportininkių. 
Ji buvo išrinkta į Illinois

Hamilton & District 
Senior Citizens' 

HOME \ 
RAMBYNAS INC. 
#206-1880 Main St. 
West. Hamilton, Ont. 
L8S 4P8

A M I

PADĖKA
A+A

VINCAS-JUSTINAS KAČERGIUS

Palaidotas Notre Dame dės Neiges kapinėse 1994 
m. rugpjūčio mėn. 31 d. iš Ausros Vartų parapi
jos bažnyčios Montrealyje.

Dėkojame klebonui kun. J. Aranauskui ir kun. 
K. Ambrasui už sukalbėjimą rožinio, šv. Mišių 
auką ir palydėjimą į kapines.

Dėkojame šauliams ir kariškiams pagerbusiems 
savo draugą rožinio, šv. Mišių metu ir tartus 
atsisveikinimo žodžius kapinėse.

Dėkojame parapijos chorui ir jo vadovams A. 
Mickui ir sol. A. Kebliui už gražų giedojimą: 
"Viešpaties Angelą", "Marija, Mariją" rožinio me
tu, giesmes šv. Mišių metu ir "Libera" - po jų.

Dėkojame už "Viešpaties Angelą", "Marija, Ma
rija" ir Lietuvos Himno pagiedojimą kapinėse.

Su dėkingumu -

pusseserė Elzbieta Sondienė,
Jūra, Dariukas, Dalia ir Rimvydas Sondos.

A t A
JULIJAI ŠVEIKĄUSKIENEI 

mirus,
mūsų tarnautoją Alverą KRASOWSKI su šeima, 
Jos brolį ir kitus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučia

LITO Valdyba ir Komisijų nariai 
bei tarnautojai

valstijos vidurinių mokyklų 
krepšinio ir tinklinio rink
tines. Ši jaunuolė gyvena 
vakariniame Čikagos prie
miestyje Dovners Grove 
ir "Chicago Tribune" laik
raščio buvo išrinkta ge
riausia praėjusių metų Illi
nois valstijos atlete. Reikia 
pažymėti, jog tokius titu
lus anksčiau yra gavę dau
gumoje tiktai vyrai sporti
ninkai, bet šį kartę titulas 
atiteko lietuvių kilmės 
merginai. "Chicago Tribune" 
dienraštis daugiau negu pus
lapį šio didelio formato 
laikraščio . paskyrė šios 
sportininkės aprašymams 
ir nuotraukoms.

PAŠVENTINTAS KOPLYT
STULPIS TREMTINIAMS 
PAGERBTI

Lietuvių Tautinėse Ka
pinėse prie Čikagos buvo 
pašventintas Juliaus ir 
Pranės Pakalkų lėšomis 
pastatytas didelis koplyt
stulpis, skirtas SIBIRO 
TREMTINIAMS PRISIMINTI.

Koplytstulpio paminkli
nėje lentoje įrašyta "Sibiro 
Tremtiniams Prisiminti. 
Daugiau kaip 300.000 lie
tuvių išvežta į Sibirą 1944 
-1953. Mūsų kančios- Die
vui ir Lietuvai".

Čia vysk. P.Baltakis 
atnašavo Mišias ir pasakė 
ilgoką pamokslų. Iškilmes 
pradėjo dr.L.Kriaučeliūnas, 
o svečių tarpe buvo ALTO 
pirm. G.Lazauskas, Lietu- 
vos Metropolitas, Vilniaus 
arkivyskupas A.J.Bačkis; 
ir kt.

"LITUANICOS" DARBUO
TOJAI MINIMI LIETUVOS 
SPAUDOJE

"Lietuvos Sporto" laik
raščio vyr.redaktorius Bro- 
nus Čekanauskas š.m.birže- 
lio mėnesį su grupe Lietu
vos futbolo darbuotojų 
lankėsi Čikagoje ir iš čia 
siuntė reportažus faksu 
apie pasaulio futbolo pir
menybes. Dažnai šiuose 

■T »»«***<*♦»♦********♦♦**♦♦♦****♦***♦***♦♦♦***********■

pranešimuose jis užsimin
davo ir apie "Lituanicos” 
Klubą bei jo darbuotojus. 
Baigdamas aprašymų seriją, 
jis pažymėjo: "Žinoma, 
kelione nebūtų tokia įdomi 
ir turtinga be mūsų mielų 
čikagiečių Jono ir Irenos 
ŽukauskųAlfredo Kleinaičio, 
Alberto Glavinsko ir kole
gos žurnalisto Eduardo 
bulaičio".

MIRĖ RAŠYTOJAS
Česlovas grinceviCius

Sulaukęs 81 metus, 
Čikagoje mirė literatas, 
rašytojas Česlovas Grince- 
vičius. VD Universitete 
5 metus studijavo prancūzą 
ir slavu literatūras, peda
gogiką £ ir teatro meną. 
Dirbo bibliotekininku.

Dėl karo pasitraukęs 
į Austriją , ten penkerius 
metus ypatingai daug dirbo 
V.Krėve’s lietuvių gimnazi
joje; į JAV atvyko 1951 
m. Gausiai bendradarbiavo 
"Aiduose", "Drauge", "Eglu
tėje","Ateityje". Pirmojo 
puslapio redaktoriumi 
"Draugo" dienraštyje išdir
bo 10 metų ir dar iki 1992 
m.redagavo Dyglių ir Spyg
lių skyrip. Parašė novelių 
3 rinkinius. Kelios novelės 
buvo išverstos į anglų kal
bą ir atspausdintos "The 
Marian" žurnale ir antolo
gijoje "Lithuanian Writers 
in the West". R Paskelbė 
dailiosios literatūros biblio- 
grafijac, talkininkavo Juozo 
Brazaičio raštų 6-ių tomų 
redagavime ir spaudai pa- 
ruoč kelių autorių knygas.

Šalia viso to darbo 
jis buvo Pasaulio Lietuvių 
Archyvo direktorius ypatin
gu rūpesčiu daug ten dir
bęs.

Jo jumoras ir malonus 
būdas, jo darbštumas ilgai 
bus prisimenamas.

Velionio pelenai palai
doti Lietuvoje.



montreal
MIRUSIEJI:
• JULIJA ŠVEIKAUSKIE 
NĖ-AVYŽIŪTĖ, 82 m. am
žiaus, mirė rugsėjo mėn.
7 d., Montreal General 
ligoninėje.

Liko duktė Elvyra ir 
sūnūs Algirdas, du vaikai
čiai, sesuo Agnes ir kiti 
artimieji.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

• BERTHA BALČIŪNIENĖ
- JUZAVlClŪTE, 88 m. 

amžiaus, mirė rugsėjo mėn.
8 d. Slaugos Namuose Ville 
Emard.

Liko sūnūs Stanley, 
sesuo Regina su šeimomis, 
ir vaikaitis.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

• JUOZAS PAKULIS, 87 
m. amžiaus, neseniai per
sikėlęs su žmona į Torontą 
mirė š. m. rugsėjo mėn. 
14 d.

Liko žmona Magdalena, 
duktė Silvija su šeima, vai
kaitė Daiva su šeima se
suo Zosė Lietuvoje ir bro
lis Kazimieras JAV-se.

Gedulinės pamaldos 
vyks ir Montrealyje, AV 
P-jos bažnyčioje rugsėjo 
24 d., 11 vai.

MAJORAS LAISVYDAS K. BARŠAUSKAS

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

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

REZERVAS virš $2,000,000

AKTYVAS virg $29,000,0009

MOKA UŽ.
Certifikatus 1 m.-.. ......6.50% Taupymo-special................ 1.50%
Cartifikatus 2 m...... ......7.25% Taupymo — su gyv. dr........... 1.25%
Certifikatus 3 m...... .......7.75% Taupymo - kasdienines...... 1.50%
Tenn, indėlius: Einamos sąsk........................ 1.00%

1 metų........... ..... 5.50% RRIF-RRSP -1 m.term...... 6.50%
180 d. 364 d.
120 d.-179 d.

.....5.50%

..... 4.75% RRIF-RRSP - 2 m.term...... 7.25%
60 d.- 119d. ..... 4.75% RRIF-RRSP - 3 m.term...... 7.75%
30d.- 59d. .....4.25% RRIF-RRSP-taup....;...... .2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ................ ......... 8.25% asmenines-nuo ............8.00%
2 metų................ ........9.25%
3 metų............... ......... 9.50%

mnomMCya ųp* nxu/eus/ee patuxanta

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
147SDa8*va 3907A Roaamont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Gerbiamieji skaitytojai,- kite, ar atsiskaitėte už 
grįžę iš atostogų- patikrin- prenumeratą. Dėkojame! "NL"

• KAZIMIERA MIKALAJŪ
NIENE- VENCKUTĖ, 81 
m. amžiaus, buvusi montre- 
alietė, išgulėjusi 2 mėn.ligo- 
ninėje, mirė Kalifornijoje.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• A. a. Onos Mylienės at
minimui, Ignas Petrauskas 
aukojo laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva" $25.
Nuoširdžiai dėkojame? "NL"

• A.a. Adolfo Jurjono at
minimui, duktė REGINA, 
žmona LEONA laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva 
aukoja $50.
Nuoširdžiai dėkojame*. "NL"

PAGERBTAS LIETUVIU 
DIRBANTIS KANADOS 
KARIUMENĖJE

ded to those persons who 
have made significant con
tribution to Canada, to 
their community, or to 
their fellow Canadians. 
The decoration is a remin
der of the values of ser
vice, individual respect, 
and community effort on 
which Canada was built 
and on which its quality 
of life always depend. A 
photocopy of this medal 
citation is enclosed.

Major Barsauskas is pre
sently serving in the Ar
mour School at the Com
bat Training Centre at 
Canadian Forces Base Ga
getown, New Brunswick. 
He, with his wife Linda 
(nee Gudas) and their three 
daughters, reside near Fre
dericton, New Brunswick.

Yours Truly, J.M.

Netikėtai s.m. Dainų rentėje Lietuvoje susitikę montrea- 
liečiai Vytautas ir Mai a Sabaliai su kun. St. Šileika,SDB, 
Vilniuje.

• Laikraščius iš Lietuvos: 
"Lietuvos Aidą", "Dieną", 
"Lietuvos Rytą", "Gimtąjį 
Kraštą" galima gauti ADA- 
MONIS INSURANCE AGEN
CY Inc. įstaigoje. Yra pra
šoma paiimti iš karto tik 
po vieną numerį bet kurio 
laikraščio.

Laikraštį užsiprenumeruo
ti dabar labai paprasta: 
Prenumeratos nurodytos 
laikraščiuose USA doleriais. 
Pinigus pasiųsti išpirkus 
Banko "Money order".

P. Adamonis

GAUTOS AUKOS "VAIKO 
TĖVIŠKĖS NAMAMS"
A.a. Onos Vilėniškienės- 
Stankūnaitės atminimui
L.K. Moterų D-ja - $25.-
A.a. Vinco Kačergio atmi
nimui - E.V. Kerbeliai - 
$20; D.B. Staškevičiai 
$20.
A.a. Julijos Šveikauskienės 
atminimui - D.B. Staškevi
čiai - $20.
A.a. Juozo Pakulio atmini
mui - G. Kudžmiėnė 20.

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS flLDYMO SPECIALISTAS 

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

"Nepriklausomos Lietuvos" 
redakcija gavo tokio turi
nio laišką:
"The Army would like to 
bring to your attention an 
honour bestowed upon the 
son of a member of your 
community that may be 
of interest to your readers.

Major Laisvydas K. Bar
sauskas, the son of the 
late Mr. Albinas Barsaus
kas and Mrs. Stase Bar
sauskas of La Salle, Que
bec, has been awarded the 
"Canada 125 Medal" by 
the Governor General of 
Canada, His Excellency 
The Right Honourable Ra
mon J. Hnatyshyn.

The "Canada 125 Medal" 
is a national honour that 
was created ir 1992 to 
commemorate the 125 
Anniversary of Canadian 
Confederation. It is awar-

Lanthier, Captain for Com
mandant.

Armour School Combat 
Training Centre, Canadian 
Forces Base Gagetown, 
Oromocto, NB EOG 2PO 
5000-1 (OC Tac), 9 of Sep
tember, 1994 .

Pažymėtina, kad nereikėjo 
keisti nei savo sunkokai 
ištariamam kitataučiui 
varo, nei pavardės, kad 
butų įvertintas.

Sveikiname!

• Norintieji PERSIŲSTI 
greitai ir garantuotai 
PINIGUS I LIETUVĄ, gali 
tai atlikti per Leoną BA- 
LAIŠĮ, tel:366-8259,

Už patarnavimą imame 
4% nuo sumos ir $15(Can) 
už pristatymą į namus.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįrurgas 
8606 Centrale»(kamp,45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P-IN5; tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chįrurgas 
Qiuv.dr. J.M A LESIOS biuras) 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297 
Montreal,P.O, H3G 1S5

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I §

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

arba
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282
 

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

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

8 psi.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Mes su malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mu
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš_ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 yal. r. iki 7 vai.v,

Kaina $5.10 už kg. Siuntiniai prįstatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $10.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
MAMA I ■ AUTOMOB ILI AI • PREKYBA ■ ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

XCXXX

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA • 7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rue DE SĖVE,

MONTREAL H4E 2A7
Vytas Gruodis, Jr.

tfXXXXXXXXSdtXXXXXEXX3

: GINTARAS
PAGRINDINĖ RAŠTINĖ 
TORONTE, DABAR — 
SKYRIUS MONTREALYJE!

EXPRESS

* Didelis pasirinkimas gatavų palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q-» H3A 2G6

telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
PHOTO 
STUDIO I

 PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MAR1AGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

PATARNAVIMAI IR SIUNTINIAI į LIETUVĄ:
* Reguliarus, greitas siuntinių pristatymas lėktuvu 
kas antrą savaitę, neriboto svorio ir sudėties siun
ta kainuoja $6.- už kilogramą; priedo mokestis už 
pristatymą į namus.
* Siuntinių pristatymas laivu, kas antrą savaitę 
$8.- už kubinę pėdą; priedo mokestis už pristaty
mą į namus;
* Greitas ir patikimas pinigų pervedimas į Lietuvą, 

Pinigai perduodami asmeniškai gavėjui Kanados
ar Amerikos doleriais. Komisas - 5%; priedo už 
pristatymą į namus.
* Maisto ir dovanų siunta

Šešių rūšių siuntiniai pristatomi lėktuvu per 10 
dienų.

Visi patarnavimai ^rra pilnai garantuoti ir ap
drausti. Montrealio rastinė : Maris KEMZANS, 
(arba Jacqueline), 1625 Duff Court #.412, Lachine, 
P.Q. H8S 1E5; Tel: (514) 637-9495.
CX33lXSXXXZX333XKXXZX%sxaXCCCa33SCCCDEDaCXK3XS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI  J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJ UM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496; res. 729-2446
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