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OFICIALIAI PASITRAUKĖ 
HAITI DIKTATORIUS 
■RAOUL CĖDRAS

Artėjant spalio 15-ajai, 
Haiti kariuomenės vadas 
Lt. gen. Raoul Cėdras, 
smurtu pašalinęs 1991 m. 
išrinktą Haiti prez. J.B. 
Aristide ir perėmęs krašto 
valdymą, oficialiai pasitrau
kė is savo posto.

Vyr. kariuomenės štabe 
atsisveikinimo kalboje R. 
Cėdras kreipėsi į savo 
7,500 haitiečių kariuomenę 
sakydamas, kad - jis nebe
bus jų tarpe, nes nutaręs 
išvykti iš Haiti, kad būtų 
krašte saugiau ir kad jo 
buvimas nesuteiktų progų 
terorozuoti kariuomenės ir 
kitaip destabilizuoti krašto. 
JAV kariuomenė, - kalbėjo 
jis, - padės atstatyti Haiti 
ir prasęs jai talkininkauti. 
Būdamas egzilėje - nepra
nešė į kurį Pietų Ameri
kos kraštą jis pasitraukia 
- jis kentėsiąs, jeigu jie 
kentės ir džiaugsiąsis, kai 
jie džiaugsis.

. R. Cėdras perdavė Haiti 
vėliavą maj. gen. Jean 
Claude Duperval, laikinai 
einančiam pareigas, iki 
prez. Aristide paskirs ofi
cialų asmenį.

R. Cėdras' ui 3 metus 
vadovaujant, Haiti krašte 
vyko masinės politinės žu
dynės, kankinimai, prievar
tavimai. Jo šeima per tą 
laikotarpį susikrovė turtus 
už kontrabandines prekes 
ir kyšius iš valstybinių įmo
nių. Susirinkusi minia šau
kė, kad reikia suimti Ced- 
ras' ą.

Montrealio haitiečių 
bendruomenės atstovai 
pasisako, kad dauguma 
džiaugiasi Cėdras pasitrau
kimu iš Haiti, bet nepa
miršta , jog jis vykdė nusi
kaltimus prieš žmoniškumą 
ir vis dėlto jam buvo leis
ta oficialiai ir garbingai 
pasitraukti. Kiti sako, kad 
nukentėjusiems nuo huntos 
diktatūrinio valdymo turi 
būti atlyginta.

Problemos Haiti valsty
bėje ir grįžus prez. Aris
tide, legvai ir greitai 
neišsispręs. Ir pats prez. 
Clinton' as turi su tuo su- 
tikti,kad amerikiečių iškel
dinti kariuomenės daliniai, 
pritariant ir prisidedant 
JT, greitai iš Haiti nepasi
trauks.

Spalio 15 d. išvakarėse 
i. Panamą JAV kariniais 
lėktuvais buvo nugabenti 
Raoul Cėdras su šeima 
ir tarnautojais, jo broliu 
su šeima bei kai kuriais 
aukštaisiais diktatūrinės 
valdžios pareigūnais.

Taip pat atpalaiduotas 
jų naudojimui 79 mil.dole
rių kapitalas, esąs Ameri
kos bankuose. Pinigai pri
klauso 600-tui Haiti karinin
kams ir jų pritarėjams.

Prez. Clinton'o adminis
tracija pareiškė, kad toks 
dosnus mostas esąs reika
lingas, nes reikia užtikrinti 
taikinga( valdžios pasikeiti
mų.

Haiti gyventojai sakosi 
esą laimingi, kad generolai 
išvyko, nes dabar galėsią 
ramiai miegoti naktimis.

Kiti- aiškiai žino, kad 
yra likę pakankamai buvu
sių Cėdras šalininkų, kurie 
išsislapstė ir be J AV ar 
kitokios kariuomenės kraštef 
ramumas dar kurį laiką 
nebus taip lengvai ’išlaiko
mas.

ARISTIDE - SUGRĮŽO J 
PORT-AU-PRINCE

Jean-Bertrand Aristide, 
Haiti prezidentas, praleidęs 
ištrėmime 1,111 dienų, 
JAV vyriausyBės sprausmi- 
niu lėktuvu, lydimas stip
rios sargybos, apsaugotas 
neperšaunamo stiklo pert
vara, iš parlamento rūmų 
skelbė taiką, skelbė ginklų 
nutildymą ir keršto atsi
sakymą.

Jis kalbėjo karštai,pran
cūziškai, angliškai, ispaniš
kai ir kreoliškai, kad būty 
suprastas visų Haiti gyven
tojų. Šalia jo netoli stovėjo 
ir JAV gen.sekret. W.Chris- 
topher. Taip pat pasitaikė 
galimyb’e Kanados Užsienio 
Reikalų min. Andre Oue- 
llet'ui dalyvauti ceremoni
jose. Ypač šiltu žodžiu 
prisiminė prez.Aristide 
Montrealį, kur jis buvo 
mokusis. A.Ouellet pažadė
jo pagalba maistu, ūkio 
padargais ir statant kelius, 
mokyklas bei klinikas. Ka
nada skiria 30 mil.dolerių 
pagalbos per ateinančius 
6 mėnesius Haiti atstaty
mui.

JAV pažadėjo 500 mil. 
sumą šiai vargingiausiai 
Vakarų valstybei.

Džiūgaujanti minia ir 
entuziastingi prez.Aristide 
įsipareigojimai sukėlė gal 
ir per didelių vilčių. Ta
čiau, jo sugrįžimo į Haitį 
proga paleistas baltas tai
kos balandis, reikia linkėti, 
ras vietą haitiečių jeigu 
ne širdyje,tai bent prote...

IRAKAS NORI SKUBAUS 
DĖMESIO

Saddam Hussein'as atgabe
no savo 80,000 kariuome
nės dalinį prie Kuwait'o 
rubežiaus ir sukėlė nerimą 
Baltuosiuose Rūmuose, nes 
anot prez. Bill Clinton' o - 
Saddam' u negalima pasiti
kėti. Todėl JAV daliniai 
Persijos įlankoje buvo pa
pildyti 350-čia kariniais 
lėktuvais ir kariniais dali
niais, o Didž. Britanija 
spalio 11 d. pasiuntė į 
Kuwait'ą keliolika šimtų 
karių, antrą karo laivą ir 
priedo 6 kovos lėktuvus.

Irakas, po pralaimėto 
karo, yra suremtas stiprių 
ekonominių sankcijų, nes 
Irako vyriausybė, vadovau-

Rudens gėrybės

KLB XV-tosios KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO 
TREČIOJI SESIJA VYKS Š.m.LAPKRIČIO mėn.12- 
12-13 d.d., Lietuvos Kankiniu Parapijos 
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min. PRISIKĖLIMO PARAPIJOS SALĖJE vyks BOSTONO 
ETNOGRAFINIO ANSAMBLIO "SODAUTO" koncer
tas.

SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO mėn. 13 d., po Mišių 
LIETUVOS KANKINIŲ P-jos BAŽNYČIOJE skirta valan
da laiko PLB Valdybos pirm. Broniaus Nainio pranešimui.

, Sesijų nutarimų svarstymu ir tvirtinimu 1 val.p.p. 
numatoma suvažiavimo pabaiga.

KANADOS LIETUVIU FONDAS PASKYRĖ STIPENDIJAS
Šiais metais Stipendijų Skirstymo Komisijos siūlomas 

stipendijas, Fondo valdyba peržiūrėjus ir padarius pataisy
mus, patiekė Tarybai patvirtinti. Šio patvirtinimo reika
lauja statutas. Patvirtinta:

jama Saddam Hussein' o, 
nepaklusta visoms JT rezo. 
liucijoms, jų tarpe - nesi
laiko reikalavimo sunaikin
ti cheminius ir bakterinius 
ginklus ir jų gamybą.

Jau kuris laikas Irakas 
skundžiasi, kad sankcijos - 
draudžiančios pardavinėti 
alyvą ir importuoti maisto 
gaminius, - sunkiai palie
čia daugumą gyventojų. 
Prieš pora savaičių perka
mo maisto normos buvo 
per pusę sumažintos: ryžių 
duonos, cukraus, arbatos ir 
aliejaus. Krašte pastebimi 
nedamaitinimo ženklai, ypa> 
tingai nukenčia nėščios mo
terys ir vaikai.
Hussein'as buvo priverstas 
savo dalinius atitraukti, 
nes JAV skubiai reagavo, 
nusiunčiant didelius savo 
kariuomenes dalinius į Ira
ką.

Keistoka tik, kad apie 
Hussein'o kariuomenės atvy
kimą arti Kuwait'o rube
žiaus pirmiausia pranešė 
Vokietijos Žurnalistas... Ką 
gi veikė Amerikos žvalgy
ba?

NUČIUOŽĖ RUBLIS
Viktor Geraščenko, 

57 m., buvęs sovietinis
valdininkas, nors ir labai 
užsispyrusiai vadovavęs 
dabar Centraliniam Rusijos 
Bankui, nepajėgė, o gal 
ir nesugebėjo, sulaikyti 
didelį rublio vertės nuos
mukį, kuris ypač nukrito 
praeitą savaitę. Prez.Boris 
Jelcin'ui raginant, spalio 
14 d. Centralinio Banko 
direktorius atsistatydino. 
Rusijos rublis buvo staigiai 
praradęs dar ketvirtadalį 
savo vertės.

NOBELIO TAIKOS 
PREMIJA

Keistai sutapo 1994 

m. Nobelio Taikos Premijos 
paskelbimo diena su smurto 
ir nesusipratimo veiksmais 
Izraelyje.

Premijos laimėtojai-
Izraelio min.pirm.Y.Rabin1- 

as, Užsienio Reikalų min. 
Š.Peres'as ir PLO (Palesti
nian Liberation Organiza
tion) vadas Y.Arafat'as, 
paskelbti spalio mėn. 14 
d. Premija skirta už "tai
kos viziją ir drąsias pastan
gas išsprendžiant Izraelio- 
Palestinos konfliktus), kurie 
tęsiasi jau keli dešimtme
čiai, pažymėti smurto veiks
mais.

Norvegijos Nobelio 
Premijų Komitetas įteiks 
kiekvienam jų po aukso 
medalį Oslo mieste specia
liose ceremonijose š.m.gruo
džio mėn. 10 dieną.

Tačiau- daugiau kaip 
prieš savaitę, islamo aršie
ji pasekėjai, priklausą Ha
mas organizacijos brigadai, 
buvo pagrobę 20 m. am
žiaus Izraelio kareivį Nach- 
šon Waxman'ą, reikalauda
mi pakartotinai, kad būtu 
paleisti iš Izraelio kalėjimo 
šeikas Yassin'as ir apie 
200 palestiniečių. Artėjant 
grobikų nustatytai datai, 
Izraelio specialiai gelbėji
mo komandai nepavyko 
pagrobtojo išlaisvinti, nes 
jie paskubino savo veiks
mus, kai buvo galimybė 
datą pratęsti ir tartis.

įkaitas buvo nušautas, 
taip pat per susišaudymą 
žuvo 1 Izraelio kareivis 
ir 3 grobikai iš Hamas 
grupės, 9 kiti kareiviai 
sužeisti. Suimti 3 palesti
niečiai.

Po šio įvykio Y. Ra
bin'as pareiškė, kad, nežiū
rint šių paskutiniųjų įvykių, 
Įsitikinęs, kad kito kelio 
nėra, kaip tik abipusis

Ambrozaitytei Eugenijai - $300., Ambrozaitytei Juditai - 
$300., Baronaitei Jūratei - $400., Babeckui Petrui - $600. 
Balaišytei Marytei - $700., Batūraitei Dainai - $700., Ba
tūrai Gintarui - $400., Bekeriui Pauliui - $500., Dirman- 
taitei" VTŠai'”- “$500.,'ifeėmionui Gediminui - $500., Gaižu* 
tytei Jūratei - $500., Gaižutytei Ramunei - $500., Gurk- 

/lytei Dainai - $700., Karasiejui Gintarui - $600., Maci
jauskaitei Janei - $700., Mikalėnui Valteriui - 300., Ma
žeikaitei Rasai - $660., Meškauskaitei Dianai - $600., 
Našlėnaitei Skaistei - $300., Paškui Andriui - $700., Pe
čiuliui Edvardui - 300., Puzerytei Audrai - $700., Raš- 
kauskaitei Juditai - $400., Slabosevičiui Arvydui - $400., 
Slabosevičiui Pauliui - $400., Stanevičiui Matui - $700., 
Stanevičiūtei Onutei - $700., Šileikai Mykolui - $400., 
Šileikaitei Onutei - $400., Stanulytei Loretai - $600., 
Viskontui Dariui - $700., Valadkai Sauliui - $300., Žu
kauskaitei Irenai $500.

Reikia paminėti, kad šių metų kovo mėnesį buvo išmo- 
keta $1,000 Karasiejūtei Aurelijai. Ši suma, pagal veda
mas atskaitomybės knygas, yra įtraukta į 1993 metų dali
nimui skirtą sumą, iš kurios visos anksčiau minėtos sti
pendijos yra išmokėtos. KLF Valdyba

kontaktas ir pokalbiai. 
Paslestiniečiai tebesitiki, 
kad ilgai ir lėtai vykstan
čios derybos, išprovokavu
sios įkaito grobimą,- pa
greitės.

P OBELIO LITERATŪROS
REMI J A JAPONUI 

RAŠYTOJUI
šių metų premijos lai

mėtojas- Kenzaburo Oe,59 
m.amžiaus. Jis pareiškė, 
kad du jo pirmatakai būtų 
būvą verti Nobelio premi
jos, bet mirė per anksti, 
o ji dar esąs gyvas ir pa
kankamai jaunas.

Kaip ir kiti japonų ra
šytojai, K.Oe buvo paveik
tas II-jo _ Pasaulinio karo 
ir atominės bombos Hirosi
moje įvykių. Jo novelių 
rinkiniuose atsispindi ir 
visos žmonijos dabartiniai 
rūpesčiai.

Kitas japonų rašytojas 
- Y.Kawabata buvo laimė
jęs Nobelio premiją 1968 
m. Premija yra $1.25 mil. 
(Can.).

NOBELIO PREMIJA DVIEM 
MEDIKAMS

Iš Stockholmo pranešama 
kad du amerikiečiai Alfred 
Gilman'as ir Martin Rod
bell, gavo Nobelio premiją 
už tyrimus ir atradimus, 
kaip celės komunikuoja sa
vo tarpe, kad pagreitintų 
choleros ir diabeto ligų 
plitimą organizme, naudo

jantis tam tikra proteinų 
grupe.

VOKIETIJOS MOKSLININ
KAI RUSŲ ERDVELATVYJE

Rusijos erdvių raketa 
SOYUZ TM-2U pakilo iš 
Kazachstane esančio cent
ro š.m. spalio mėn. 4 d. 
kelionei į rusų erdvių sto
tį MIR. Kartu skrenda ir 
vienas Vokietijos moksli
ninkas Ulf Merbold' as, 
kuris numatęs atlikti rusų 
erdvėlaivyje 20 eksperimen
tų. Jis grįš žemėn lapkri
čio 3 d., kartu su moksli
ninku Jurij Malenčenko ir 
kazachstaniečiu Talgat 
Musabajev' u. Rusė inžinie
rė Jelena Kondakova tikisi 
sumušti moterų išbuvimo 
erdvėlaivyje rekordą ir pa
silikti MIRe pusmetį.

SUOMIJA PASISAKĖ 
UŽ EUROPOS UNIJĄ

Spalio mėn. 16 d. Suomi
joje vykusiuose balsavimuo
se, 57% pasisakė už Euro
pos Uniją, 43%- prieš(da- 
viniai dar negalutiniai, 
bet pasisakiusiųjų "už" 
persvara aiški).

Suomijos priklausymas 
Europos Unijai , manoma, 
paveiks Norvegijos priešiš
ką nusistatymą. Norvegija 
balsuos lapkričio 28 d. .Šve
dija - lapkričio 11 d. Jeigu 
ir tos dvi valstybės pasisa-

/tęsinys 2 psl........../
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kys "už", tai EU idėja 
pasistūmės gerokai į šiaurę 
ir Rytus.

KULTO ŽMOGŽUDYSTĖS 
ŠVEICARIJOJE IR 
NAUJAUSIA MASINĖ 
^kultine žudyne 
QUEBEC* E
įvyko š.m. spalio mėn. 5 
d. Šveicarijoje, kur žuvo 
48 žmonės keistose aplin
kybėse. Šiam slaptam "Sau
lės Šventyklos Ordinui') 
itaip nekaltai pavadintam, 
vadovavo Quebec’ o prov. 
policijai gerai žinomas Luc 
Jouret, kuris ordiną įsteigė 
prieš 10 metų. Žuvusiųjų 
(nušautų ar nusišovusiųjų 
tarpe) buvo bent 4 kvebe- 
kieciai ir kitokie kanadie
čiai. Tragedija vyko dvie
juose Šveicarijos kalnų va
sarnamiuose, kurie buvo 
"inžinieriškai" pertvarkyti, 
kad sudegtų.

Du asmenys, turėję ryšių 
„.SU šia ..kulto organizacija, 

• dieną prieš, taip pat žuvo 
ugnyje - Kanadoje, Morin 
Heights vietovėje, į šiaurę 
nuo Montrealio, kalnuose. 
(Policija nustatė jų ryšį 
pagal tuos pačius degimo 
metodus, ir kt.).

Stebina, kad pakliuvo į 
šio kulto tinklą, atrodo, 
turėję būti pakankamai 
sveiki ir inteligentiški žmo
nės. Šveicarijoje žuvo R. 
Falardeau, 47 m., Quebecb 
Finansų departamento tar
nautojas, R. Ostiguy, 50 
m., Richelieu meras ir jo 
žmona Franęoise, 47 m. 
amžiaus, ir J. Grandmai — 
son, 44 m. "Journal de 
Quebec" reporterė. Richel
ieu gyvenantys mero drau
gai ir šeima įkalbinėjo jį 
pasitraukti iš šio kulto ir 
jam vykstant į Šveicariją, 
žmona irgi nuvyko ,susirū
pinusi dėl jo...

Kiti žuvę - Šveicarijos 
ir Prancūzijos piliečiai, jų 
tarpe ir keletas vaikų.

Po ilgesnio tyrimo, 
atpažintas ir vienas pagrirn- 
dinių vadovų-Luc Jouret,ku
ris sudegė su kitais žuvu
siais.

Buvusių kultistų liudiji
mu, jis neskelbė jokių smur
to reikalavimų; iš profesi
jos homeopatas, ragino gy
venti sveikai ir ieškoti 
dvasinio gyvenimo. Tik 
.paskutiniu metu išryškėję 
apokalipsės temos ir būti
nybė "pagerinti pasaulį". 
Taip pat jis skelbė, kad 
esą reikia gihkluotis, nes 
po pasaulio tvarkos žlugi
mo Quebec' ui skirta išlik
ti ir reikėsią gintis nuo už
puolėjų.

"The Gazette" korespon
dento A, Riga žiniomis, 
jis buvo apklausinėjamas 
dėl šerinio Hydro-Quebec 
transmisijų bokštų sprogdi
nimo, bandymu infiltruoti 
į įrengimų vietoves , kir- 
šinimu dėl indėnų rezerva
tų ir nelegalaus ginklų 
Įsigijimo.

Psichologai ir ištrūkę iš 
to kulto hipnozės, dabar 
jau vėl dėmesio centre, ir 
girdėsime ne vieną inter
viu TV ekrane ar radijo 
2 psl.

laidose. Šio kulto skelbėjai 
yra infiltravę Hydro-Quė - 
bec įstaigą, naudojęsi jos 
patalpomis ir įsivilioję 15 
narių.

Kitas šio kulto vadovas 
Di Mambro,taip pat rastas 
sudegusiųjų tarpe Šveicari
joje, buvo Įtariamas no - 
rėjęs pasigrobti kulto fi
nansus.

Policija turės daug dar
bo, kol per kelis kontinen
tus sumedžios šios tragedi
jos tikrųjų priežasčių įro
dymus ir užslėptus, kelius 
šimtus milijonų, dolerius.

Ieškomas dar vienas 
pagrindinių šio kulto dar
buotojų- Jean-Pierre Vinet.

Spalio mėn. 14 d. "Hydro 
Qudbec "vadovybė paskelbė, 
kad tarnautojų tarpe nebė
ra nė vieno šio kulto narių.

Visų panašių kultų reikar 
lavimai atiduoti savo turtų 
ir nutraukti ryšius su šei
ma- yra pirmas pavojaus 
ženklas.
PASITRAUKĖ QUEBEC O 
DBEBGATAS"

Reed Scoven' as pasitrau
kė iš Quebec' o įgalioto 
delegato New York'e pa
reigų. Jam būtų likę pagal 
kontraktą, dirbti dar vie
nerius metus. Priežastis - 
jis nepritaria naujosios vy
riausybės programai ir 
neturi noro siūlyti ir propa
guoti amerikiečių tarpe PQ 
separatistinius siekius. Jis 
įsitikinęs, kad kvebekie- 
čiams daug geriau būti ir 
kanadiečiais, todėl ir jam 
reikia pasitraukti.

"Man gaila palikti šį pos
tą, nes buvo tikrai malonu 
dirbti su puikiu personalu 
ir delegacija".

Tarpvalstybinių Reikalų 
min. Bernard Landry pa
reiškė, kad su R. Scoven' u 
bus elgiamasi pagarbiai ir 
jam bus pasiūlytas darbas 
civilinėje tarnyboje.

JAPONŲ RAUDONŲJŲ 
PLYTŲ MUZIEJUS GAVO 
ROPINIŲ IŠ LIETUVOS“

Maizuro miesto meras 
Japonijoje kreipėsi į Vil
niaus miesto 
prašydamas 
raudonų plytų
bažnyčios ir iš Gedimino 
Pilies savo įsteigtam Rau
donųjų Plytų muziejui, 
papildant rinkinį.

Šv. Onos bažnyčios rūsy
je yra laikomos likusios, 
restauravimui skirtos ply
tos ir viena jų pasiųsta. 
Gedimino Pilyje atliekamų 
plytų nebėrd, tad į tokį 
vienintelį ir pasaulinio 
masto muziejų Japonijoje 
yra atsargiai išimta iš pa
stato ir nusiųsta plyta. 
Taip pat, žemutinėje Vil
niaus pilyje dirbantys ar
cheologai, nusiųs dar dvi 
atkasktas plytas, kurių 
viena yra iš XV-tojo šimt
mečio, kita - dar senesnė.

Japonijos muziejininkai 
atkreipė dėmesį į šiuos 
Lietuvos pastatus, pasinau
dodami reklaminiais leidi
niais. Šv. Onos bažnyčią 
jie vadina raudonųjų plytų 
architektūros vizija.

savivaldybę, 
paženklintų 

iš Šv. Onos

Lietuvoje
B. N.

Į. TIKRĄJĄ KRAŠTO 
APSAUGOS TARNYBĄ 
ŠAUKIAMI NAJOKAI

Vyriausybės nutarimu 
1994 m. spalio - lapkričio 
mėnesiais paskelbtas 1975 
metais gimusių naujokų, 
kuriems yra sukakę 19 
metų, taip pat kitų vyres
nio amžiaus Lietuvos Res
publikos piliečių, kurie 
privalo atlikti tikrąją kraš
to apsaugos tarnybą, šau
kimas tikrojon krašto ap
saugos tarnybon. į tikrąją 
krašto apsaugos tarnybą 
rengiamasi pašaukti iki 
4500 naujokų.

NETIKĖTAI SUSIRGO 
GEDIMINO VAGNORIAUS 
SŪNUS

Vilniaus Universiteto 
medicinos specialistai š.m. 
rugsėjo mėn. 22 d. nustatė, 
kad staigiai pasireiškę To
mo Vagnoriaus, 15 m. am
žiaus , limfinės sistemos 
simptomai yra vėžio kil
mės. Lietuvos specialistai 
neturi galimybių atlikti 
kaulų smegenų persodinimo 
procedūros, kokios reikėtų, 
šiai ligai gydyti . Tvirtina, 
kad ligoniui reikalinga sku- 
bi pagalba užsienyje, kur 
atliekamas šios rūšies gy
dymas.

Lietuvos medicininis 
draudimas neapmoka gydy
mų išlaidų už Lietuvos 
ribų. Ligoniui ir šeimai 
išvykti gydymo laikotarpiui 
bandoma surasti lėšų.

Ne karta skaitėme spau
doje, kad gerų specialistų 
ir laimės dėka, ligų pasise
ka sustabdyti ar ir pagydy
ti. To linkime ir Tomui, 
ir visai šeimai.

GALU GALE PRASIDĖJO 
TEISMAS DEL ŽURNALISTO 
LINGIO NUŽUDYMO

ELTOS pranešimu, Aukš
čiausiasis Teismas pradėjo 
nagrinėti bylg dėl (hto 
Lingio nužudymo. Jis buvo 
"Respublikos" dienraščio 
vienas leidėjų ir redak
toriaus pavaduotoju. Nu
šautas prie savo namų 
pernai, spalio mėn. 12 
dienų.

Kaltinimai patiekti 
gaujos, pasivadinusios "Vil
niaus Brigada" vadovams 
ir nariams: Igoriui Achre- 
movui(rusas, Lietuvos pilie
tis, anksčiau teistas), Bori
sui Babičenkai (rusas,Lietu
vos pilietis, teistas),Borisui 
Dekanidzei (žydas, be pi
lietybės) ir Viačislavui 
Slavickiui (rusas, Lietuvos 
pilietis, teistas).

Jie kaltinami ne tiktai 
šia žmogžudyste, bet ir 
nusikalstamos gaujos orga
nizavimu, neteisėtu šauna
mojo ginklo laikymu, turto 
prievartavimu.

į teismo posėdžius Įlei
džiami tiktai teisiamųjų 
giminės bei žurnalistai, 
kurių yra apie 50. Jų tarpe 
Associated Press, Reuter, 
JAV CNN ir Vokietijos 
ARD-1 bei Rusijos Ostan
kin telekompanijųbei "News” 
dienraščių atstovai.

Igoris Achremovas prisi
pažino trimis pistoleto 
šūviais nušovęs Vytą Lingį, 
o užduotįtai padaryti gavęs 
iš Boriso Dekanidzės.

PREZIDENTO UŽUOJAUTA 
J. GIRNIAUS ARTIMIESIEM

"Lietuva, mūsų sesės ir 
broliai išeivijoje patyrė 
skaudžią netektį - mirė 
žymus filosofas Juozas 
Girnius. Visas šio tauraus 
žmogaus gyvenimas - tai 
originalus filosofinis žvilgs
nis į žemiškosios būties 
prasmę, moralės, etikos 
problemą, reikšmingi este
tikos moksliniai tyrinėji
mai, tai meilė Tėvynei ir 
gilus pasišventimas savajai 
tautai, jos dvasiai ir sie
kiams", sakoma Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Algirdo Brazausko telegra
moje. Jis reiškia nuošir
džią užuojautą Juozo Gir
niaus šeimai.

LIETUVOS "GELEŽINIO VILKO" BŪRIO DVIRATININKAI PRATYBOSE

LIETUVA MINI VAIŽGANTO 
JUBILIEJŲ

Šį mėnesį visoje Lietu
voje minimos lietuvių lite- 

!natūros klasiko, visuome
nės veikėjo, publicisto, 
kunigo Juozo Tumo - Vaiž
ganto 125-osios gimimo 
metinės.

Jubiliejiniai renginiai 
vyko Vilniuje, Kaune, Svė
dasuose ir gimtajame Ma- 
leišių kaime, bei kitose 
vietose, kur Vaižganto gy
venta, kurta ir dirbta tau
tos laoui.

ŠAKIAI JAU PRADEDA 
Planuoti jubiliejaŪs 
PROGRAMĄ

Nelengva tinkamai 
atžymėti miestelių, jubilie
jus, nors jie būtų ir reikš
mingi. Štai ŠAKIAI minės 
400-metį 1999 m. Aptartas 

. planas, kaip šį jubiliejų 
tinkamai paminėti. Daugiau
siai svarstė skulptūros po
būdį. Vilniaus zanavykai 
siūlė pastatyti simbolinį 
Knygnešį. Apsispręsta ties 
simbolinio Zanavyko skulp
tūra, kadangi ryškesnės
istorinės asmenybės, kuri 
būtų natūraliai suaugusi 
su Šakių miesto vardu lyg 
ir nėra.

Antras svarbus projektas 
išleisti naują iliustruotą 
leidinėlį apie Šakius su 
istorijos aprašymu, lankyti
nomis vietomis, maitinimo 
ir kitokių įmonių reklamo
mis bei įvairia informacija 
svečiams.

Taip pat rūpinamasi 
paskelbti konkursą jubilieji
niam ženkleliui. Konkurse 
galės dalyvauti ir vaikai.

Vilniaus Zanavykų Bend
rija pažadėjo išleisti trijų 
tomų apžvalginį leidinį 
"Kur Novužė Teka". Jame 
bus atspausdintos įžymių 
žmonių biografijos ir apylin
kės rašytojų antologija.

šakiai randasi apie 58 
km. į vakarus nuo Kauno 
ir 16 km nuo Nemuno ties 
Gelgaudiškiu.

Pirmosios Nepriklauso
mybės laikmečiu veikė 
kooperatyvai,elektros jėgai
nė, žemės ūkio mašinų 
fabrikas, lentpjūvė, malū
nas, gyvulių skerdykla, 
plytinė, linų perdirbimo 
punktai, linų pluošto eks
portui paruošimo punktas, 
pieninė ir visa eilė įvairių 
verslo įmonių. Nuo 1923 
m. veikė pilna gimnazija, 
Darbo Rūmų Liaudies Uni
versitetas ir kt.

Šakių srityje jau buvo 
gyvenama nuo vidurinio 

akmens amžiaus (apie7.000 
6.000 pr.Kr.) Archeologai 
yra radę ir naujojo akmens 
amžiaus titnaginių ir ak
meninių kirvių, žalvarinių 
baltų tipo gaminių. Palei 
Nemuną buvo gyventa ir 
geležies amžiuje- II a. 
emaliniai karoliai ir kiti 
panašūs daiktai liudija 
gyvenusius, o Mikytuose 
rastas X-XH a. žirgų kapų, 
o Gelgaudiškio valsčiuje, 
Norkūnuose- yra piliakalnis.

Yra žinių, kad Vokiečių

Nuotr: V.ščiavinsko

Paminklas Červenės Aukoms

Ordinas buvo Sakiuose pa
sistatęs medinę pilį, bet 
jos pėdsakų neišliko.

ČERVENĖS , KALĖJIMO 
AUKOS PAMINĖTOS

1941 m.birželio mėn. 
26 dieną, sovietai okupan
tai suvarė nekaltus žmones 
iš įvairių vietų į Červenę 
ir juos sušaudė. Tarp pu
šaičių, pamiškės grioviuose 
liko gulėti tūkstančiai nu
šautųjų.

Jiems pastatytas pa
minklas ir 1991 m. ant 
metalinių lentelių yra už
rašai lietuvių, lenkų, rusų 
ir anglų kalbomis:"Bolševiz- 
mo teroro aukoms".

Červenė (seniau vadi
namas Igumėnas)- gudų 
miestelis, apie 60 km. 
nuo Minsko, prie greitkelio 
Minskas-Smolenskas-Maskva. 
Tai čia sovietai .prasidėjus 
sovietų-hitlerininkų karui, 
besitraukdami surinko masę 
politinių kalinių , apie 4- 
5000 žmonių įvairių tauty
bių, jų tarpe buvo ke ii šim
tai suvarytų lietuvių ir keli 
šimtai moterų ir vaikų. 
Pėsti buvo varomi į Čer
venę, kelionė truko pusant
ros paros, poilsiui skiriant 
kelias valandas miške.

Esant karštam orui, 
daugelis varomųjų nusilpo, 
nes negavo ne vandens, 
nė maisto. Enkavedistai 
visus pavargusiuosius pri
baigdavo dviem šūviais 
į pakaušį. Tokių buvo apie 
600.

Pasiekus Červenę, po 
trumpo poilsio, buvo paleis
ti kriminalistai ir rusai, 
o kiti kaliniai- apie 1.000- 
-vėl pėsti varyti kelis kilo
metrus nuo Červenės ir 
masiškai išžudyti. Gyvų 
tačiau išliko apie 200, 
kurie, pasislėpę tarp lavonų, 
sužeisti, bet apsimetę ne

paminėti
Nuotr: Gedimino Svitojaus, 

gyvais.
Pačioje žudynių vietoje 

žuvo lietuviai pulkininkai, 
majorai, gydytojai ir kiti. 
Išliko gyvų apie 30, kurių 
dauguma pasiekė vėliau 
Vakarus ir yra davę paro
dymus "Amnesty Interna- 
tional"ir kitoms organizaci
joms.
Kiti išlikę liudininkai yra 
ir Lietuvoje.

Kai kas, atgavus Lietu
vai Nepriklausomybę, buvo 
kėlę baisą, kad perdaug, 
esą Lietuvoje statoma Įvai
rių paminklų. Gerai žinome* 
kodėl tokią nuomonę buvo 
bandyta skleisti ir labai 
gerai žinome, kad tokių, 
istoriją liudijančių paminklų, 
reikėjo ir reikia.

Žinoma, tokio oficialaus 
patvirtinimo "kančių istori
joje" nerastume, jeigu ji 
ir toliau būtų rašoma iki 
dabartiniu metodu ir tokių 
"perauklėtų" žmonių...
TARPTAUTINĖ IMUNO- 
LOGŲ KONFERENCIJA

TRAKUOSE rugsėjo 
mėn. viduryje vyko dvi 
dienas trukusi tarptautinė 
konferencija "Šiuolaikinės 
Imunologijos Problemos".

Lietuvos Imunologų 
D-jos pirm.prof.Vytas Tamo
šiūnas informavo, kad si 
Draugija yra įkurta 1991 
m., jau suorganizavusi 2 
imunologijos seminarus. 
Juose studentams , gydyto
jams, praktikams skaitė 
paskaitas specialistai, aler- 
giologai. šiemet programo
je buvo kalbama apie kli
nikinės imunologijos reikš
mes praktinėje medicinoje, 
naują antigenų klasę, apie 
veterinarinę ir ekologinę 
imunologiją, apie nabjau- 
sius metodus imunologijoje, 
kai organizmai yra užterš
ti metalais, Ignalinos ato
minės elektrinės zonos
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gyventojų būklės tyrimus.
Ta proga vyko ir medi

kamentų, diagnostikos prie
monių, medicininės litera
tūros paroda.

GALU GALE BAIGTA 
STATYTI RAPSU ALIE
JAUS GAMYKLA

rudeni pradėjo veikti 
OBELIU- Rokiškio apskri
ties- valstybinė rapsu alie
jaus įmonė.

ši aliejinė Lietuvai 
yra labai reikalinga, nes 
dabar importuojamas bran
gus aliejus iš Vakarų vals
tybių.

Obelių Įmonė pajėgia 
per para "perdirbti apie 
40 tonų rapsų. Pakeitus 
kai kuriuos įrengimus, įmo
nė galėtų lengvai perdirbti 
dvigubų kiekį rapsų per 
para ir gauti 30 tonų alie
jaus.

Kol kas spaudžiamas 
tamsus- vadinamas techniš
kas- aliejus, kurį noriai 
perka užsienyje. Maisto 
vartojimui reikia dar gari
nimo, filtravimo ir rafina
vimo įrengimų. Tokį mais
tinio aliejaus cechą numa
toma statyti Vilniuje.

Rapsus auginti žemdir
biams apsimokės, nes už 
jų toną gaus dvigubai dau
giau, negu už geriausius 
kviečius. Obelių įmonė 
priima ir drėgnus, neišva
lytus rapsų grūdus, juos 
išdžiovina ir išvalo.

Taip pat didele nauda, 
nes rapsų išspaudos - tai 
puikus koncentruotas paša
ras gyvuliams, baltymų 
šaltinis. Jos gali pakeisti 
ir iš JAV importuojamus 
sojos rupinius.

Rita Maliauskaitė (10 metų). Žuvis-karalienė

finansuoja miesto valdyba.
Paruoštas vadovėlis 

"Dailė ir Darbeliai", skir
tas 1-4 klasių mokslei
viams, iliustruotas 74 dar
bais, bet išleidimui reikia 
iš anksto sumokėti, o Kul
tūros Ministerija neskuba. 
Galeriją aplankęs Respubli
kos premjeras įrašė labai 
malonius žodžius į svečių 
knygą. 
Robertas 
vis 
baus , teigiamo parėdymo...

Tad- direktorius 
Žukauskas dar 

tikisi kokio nors sku-

šie vaikų

piešinai

randasi
Druskininkų

Vaikų

Dailės Mokyklos

fonde

Paulius Kisielis (9 metai). Voveraitė

UŽSIENIO LIETUVIU 
PARODOS

Rugsėjo mėnesį VIL
NIUJE, Lietuvos Dailės 
Muziejuje vyko Kanadoje 
gyvenusio ir mirusio dail. 
Telesforo Valiaus grafikos 
paroda, prisimenant jo 
80-tąji gimtadienį.

KAŪNE, Paveikslų Ga
lerijoje vyko Čikagoje gy
venusio ir neseniai sugrįžus 
Lietuvon, ten mirusio dail. 
Adolfo Valeškos tapybos, 
vitražų projektų ir sceno
grafijos paroda.

VAIKU DAILĖS GALERIJA
Prieš 2 metu DRUSKI

NINKUOSE atidaryta, vei
kia vienintelė tokio pobū
džio galerija.

Jos direktorius yra Ro
bertas Žukauskas, dirbąs 
su vaikais meninį-auklėja- 
mąjį darbą 29-rius metus 
ir surinkąs labai daug ver
tingos medžiagos.

1993 m. čia vyko Lie
tuvos dailės pedagogų semi
naras, kartu su Vilniaus 
Dailės Akademijos Pedago
gikos Katedra buvo sureng
ta vaikų ir studentų vasa
ros kūrybinė stovykla. Va
sarą įvyko ir konkursinė^ 
paroda "Vaikystės Varpeliai?

Galerijoje yra ne tiktai 
apie 60.000 Lietuvos ir 
kitų šalių vaikų kūrinių, 
bet taip pat ir knygų, 
metodinės medžiagos, skaid
rių Direktorius yra paruo
šęs , Kultūros Ministerijos 
užsakymu, knygą "Vaikystės 
Etiudai", kurioje jis susu
mavo savo pedagoginj pa
tyrimą, sukūrė metodiką, 
paįvairino 200-tais iliustra
cijų. Ta knyga, nors dar 
neatspausdinta, jos bando
muoju pavyzdžiu susidomė
jo Suomija, ją pageidautų 
įsigyti Norvegijos, Švedijos, 
Lenkijos, Rusijos mokyklos.

Tačiau- Kultūros Minis
terija neskuba su parama, 
nori Druskininkų Vaikų 
Galeriją pervesti miesto 
savivaldybei, nors ji buvo 
steigiama visos Lietuvos 
vaikams ir jų dailės moky
tojams? Panaikinus senuo
sius nuostatus ir nepatvir
tinus naujų, Galerijos liki
mas ir jos išlaikymas paki
bo ore. Prie Galerijos vei
kiančią Vaikų Dailės Studi
ją. kasmet lanko apie 100 
miesto vaikų, o veiklą

PRANCŪZAI ĮVERTINO 
ALYTAUS 
DIREKTORIŲ 

Prancūzijos 
ambasadorius 
Suremain'as, 
Alytaus Pirmąją viduri
nę mokyklą, buvo sužavė
tas mokyklos sustiprinta 
prancūzų kalbos programa. 
Čia ir pedagogai, ir moks
leiviai gražiai kalbėjo pran
cūziškai, nustebęs buvo 
dėl ją žinių apie Prancūzi
ją ir gėrėjosi mokyklos 
surengtu koncertu.

Š.m.rugsėjo mėn. pabai
goje jis įteikė mokyklos 
direktoriui Alvydui Gave- 
liui Akademinių Palmių 
ordiną, sakydamas: 
"Prancūzijos Respublikos 
prezidento vardu už nuopel
nus | tobulinant prancūzų 
kalbos mokymą ir stipri
nant abiejų šalių ryšius, 
apdovanoju Pirmo’s Viduri
nes Mokyklos direktorių

MOKYKLOS

Respublikos
Philippe de
atvykęs į

Ambasadorius gavo 
ąžuolų lapų vainiką už 
jo nuolatinį dėmesį mokyk
lai ir paramą.

Lietuvoje šį ordiną yra 
jau gavęs Vilnius Universi
teto rektorius Rolandas 
Povilionis.

Įdomu, kad "Akademi
nės Palmės" ordinai skiria
mi labai retai, o užsienie
čiams - ypač retai.

Liūdna tiktai pastebėti, 
kad gerus mokytojus, ir 
mokytojus bendrai- nedavee- 
tina mūsų pačių, lietuvių 
vyriausybė. Apsileidimas 
algų išmokėjimuose yra 
tiesiog nepateisinamas ir 
nesuprantamas, į mokslo 
priemonių nedateklių nu
mojama ranka,—negi nori 
vis dar atsilikusiai dirbti, 
atsilikusiai vadovauti ir 
nepasimokyti, ką galima 
būtų geriau sutvarkyti švie
timo srityje (nekalbant 
apie kitas).

Jeigu dažnai patiekia-
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šiltai apsimuturiavę.
Taigi, kaip pokario lai

kais. Tačiau, reikia tikėtis, 
kad užteks visiems ir megz
tinių ir paltų, o normalios 
sąlygos vistiek, visiems 
stengiantis, susidarys. O Ru
sijos prekijai, apgaudinėję, 
nesilaikydami jokių sutarčių 
ir neapsimokėję įsiskolini
mų Lietuvai,- tegul būna 
priminimu, kaip nereikia 
bendrauti su išnaudotojais, 
kokie jais buvo musų "arti
mieji kaimynai"...

Prancūzijos ambasadorius Ph.de Suremain- dešinėje - 
su Alytaus I-ios Vidurinės mokyklos direktoriumi Alvydu 
Gaveliu Nuotr: Daivos šilinskienės iš EL)

pasiteisinimas yra 
ar kad- visi 

- tai yra priemonių 
sutvarkyti...

kitos vals- 
vertina

mas
lėšų stoka,
tingi
ir tai

O kol kas
tybės akademikai
stropų mokymą ir stropų 
mokymąsi....

GRĮŽO į TĖVIŠKĘ 
TREČIOJO PREZIDENTO 
PALAIKAI

š.m.spalio men. 8 d. 
Lietuvos Respublikos Pre
zidento dr. Kazio Griniaus 
palaikai, vykdant Jo valią, 
palaidoti Marijampolės 
apylinkės Mondžgirės miš
kelyje. Ten bus atidengtas 
jam paminklas, kurį, 3 
metrų aukščio, sukūrė ma
rijampolietis skulptorius 
Kęstutis Balčiūnas.

Visoje Lietuvoje perlai
dojimo dieną buvo iškeltos 
valstybės vėliavos su gedulo 
ženklu.

Trečiojo Lietuvos Pre
zidento urna su palaikais 
(jis mirė Čikagoje 1950
m.) buvo atskraidinta 
spalio mėn. 
buvusios
Kaune vyko paminėjimas- 
atsisveikinimas.

Numatoma pastatyti 
paminklinį akmenį, dr.Kazio 
Griniaus gimtinėje Selemos 
Būdos kaime ir paminklinę 
lentą už 12 km nuo gimti
nės namo vietoje, kur Pre
zidentas buvo ištremtas 
vokiečių okupacijos metais.

7 d. ir prie 
Prezidentūros

LIETUVOJE 
NEŠILDOMI 

Lietuvos 
min. Leonas 
nešė, kad 
Vilniaus 
įjungtas

BUTAI DAR

Energetikos 
Ašmantas pra
būtų šildymas 

gyventojams bus 
po to, kai tris 

paras iš eilės vidutinė tem
peratūra bus 5°C, t.y., kai 
dieną bus apie 
naktį 5°C šalčio.

Paskutinėmis
Lietuvoje 
iki -3°C.

Kaune situacija panaši. 
Žmonės cgrįžę į butus, sėdi

10°C, o

dienomis
naktimis buvo

DĖL TR1SPAVĖS NUMIRGS
Vėliavą jis iškėlė 1941 m. Vasario šešioliktąją - per pir

mąjį bolševikmetį. Kaune iškėlė, Žaliakalnio kareivinėse, 
kur stovėjo husarų pulkas. Keturiolika kareivių nuteisė su
šaudyti. Nugirdęs, kad Panemunėje gyvena tų įvykių liudy
tojas, važiuoju pas jį.

Antanui Bagdonui septyniasdešint treji. Gyvena jis se
noje sodyboje, kur jo tėvų gyventa, iš kur jis į katorgą 
iškeliavo, kur, sugrįžęs po visų sibirų, apsistojo. Nors iš 
pradžių jam, "nusikaltėliui" nebuvo leista gyventi tėvų 
gūžtoje.

- Geriau manęs paklauskite, kuriame kalėjime aš ne
sėdėjau, - kalba man su humoro gaidele Bagdonas, - sėdė
ta ir Kaune,ir Vilniuje, ir Leningrade, ir Maskvoje, ir 
Krasnojarske... Ne aš vėliavą kėliau tą atmintiną Vasario 
šešioliktąją, bet viską gerai žinau ir net teisme galėčiau 
paliudyti. Ją iškėlė Feliksas Juodis, su kuriuo lagery kar
tu sėdėjau, su kuriuo tremty drauge vestuves atsokom, 
vienas kito vaikus krikštijom. Tai jis kartu su kitais Lie
tuvos kareivėliais per pirmąjį bolševikmetį iškėlė mūsų vė
liavą. Galiu papaskoti:

- "Feliksas Juodis buvo aukštas, lieknas, gražiai nuau
gęs jaunuolis, - pasakoja buvęs lagerininkas, - pernai jį, 
amžiną atilsį, palaidojome. Ne šiose kapinėse, o Vilniuje, 
Rasų. Tai va, jis tą Vasario šešioliktąją kartu su kitais 
husarais (jų buvo 14) susitarė vėliavą iškelti. Kaipgi Vasa
rio Šešioliktoji be mūsų trispalvės? O politrukai jau vieš
patavo: visur siautė, kiekvieną laikė uz virvutės prikabinę. 
O čia artinasi tokia data. Ir jie slapta įnešė į kareivinių te
ritoriją vėliavą - didelę, labai gražią trispalvę... Vasario 
šešioliktosios naktį kels. Pastatė savo sargybą, kad pašali
nės akys nepamatytų, o tik jie, patikimi vyrukai, žinotų. 
Ir tada Feliksas užlipo ant stogo ir ant stiebo prikabino 
mūsų vėliavą... Išaušo rytas - trispalvė virš kareivinių ple
vėsuoja! Ir kad prasidėjo politrukų siautimas, tardymas, 
klausinėjimas: kas iškėlė vėliavą? Kas išdrįso, kai Stalino 
saulė taip skaisčiai šviečia? išaiškino "nusikaltėlius". Kaž
kas išdavė. Vieną vietoje nušovė, kitiems paskelbė mir
ties nuosprendį. Bet vėliau mirties bausmė buvo pakeista 
į ilgametę katorgą, - nutilo pasakotojas, atsiduso, išgėrė 
kelis gurkšnius arbatos ir porino toliau:

"Tai va, su tais keliais husarais aš vėl kartu į kator
gą keliavau. Karas jau buvo prasidėjęs. į Vorkutą mes 
plaukėm Pečioros upe. Geležinkelis iki Vorkutos tada_ dar 
nebuvo nutiestas. Traukiniai atriedėdavo tik iki Kožvos. 
Ten mus susodino į keturias baržas, prikabino prie kate
rio ir plaukėm į nežinią. Sąlygos pasibaisėtinos. Žmogui 
neapsakysi. Reikia pačiam plaukti, srėbti tos balandos, 
dieną naktį gulėti ant kietų lentų, kad suprastum koks 
kalinio gyvenimas tokiu metu, kai karas prasidėjo. Mes - 
ne žmonės, mes ir ne galvijai. Mes nurašyti. Mums tik 
numirti...įsimetė dizenterija. Pirmiausia apsikrėtė priekinė 
barža. O po to ir kitos. Liuosi viduriai. Vos spėji pribėg
ti prie borto, nusimauti kelnes ir purpt - lengvai ir toli 
šauna. O kaliniai sėmė tą patį vandenį, nes jį gėrė. Ir 
taip visos baržos susirgo. Tik stiprieji išliko. Kiti kaip la
pai iškrito. Aš ir Juodis dar laiKėrnės. Tik išgirstame - šau*- 
do. Kas gi dabar čia? Šaudo viršuje, sargybinių bokšteliuose. 
Išmetė inkarą, sustojo kalinių vilkstinė. Mat vienas karei
vėlis, kaip tik vienas iš tų, kurie kėlė trispalvę, šoko per 
bortą į vandenį. Ar pabėgti sumanė, ar nebegalėjo pakel
ei tų, sąlygų? Nušovė. O paskui kelionės pabaigoje Usos 
kaimelyje paguldė -ant kranto, kad vis kaliniai matytų, 
kas laukia bėglių, - nutilo susijaudinęs Antanas Bagdonas.

- Guli Lietuvos husaras ant Pečioros kranto, - vėl 
prabilo jis, - artyn mūsų neprileidžia. Ir iš toli matyti
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HERE’S SOMETHING 
DISTINCTLY NEW!3 YEAR MINIMUM RATE GUARANTEE... AND YOU’RE NOT LOCKED IN.

Third Year
Second Year

First Year

CANADA SAVINGS BONDS
Now, Canada Savings Bonds offer you 5 3/4% the first year, 6 3/4% the second year, and 7 1/2% 

the third year — guaranteed.Yet you’re not locked in because, as always, Canada Savings Bonds are cashable 
at any time.These great rates also apply to all outstanding unmatured series of Canada Savings Bonds.

IT'S A WINNING COMBINATION!
With the new 3-year minimum rate 
guarantee, you win through the com
bination of competitive rates and instant 
cashability. What’s more, the interest 
you earn may be increased if market con
ditions change, but you'll never earn less 
than these guaranteed rates.

SAFE AND SECURE
Canada Savings Bonds are fully guar
anteed by the Government of Canada.

They’re a safe, secure investment that 
never falls in value.

EASY TO BUY
You can buy the new bonds at face 
value wherever you bank or invest 
until November 1. Simply date your pay
ment November 1, the day the new 
bonds start earning interest. And you 
may purchase bonds for as little as 
$ 100 up to an individual purchase limit 
of $100,000.

OUTSTANDING SERIES ALSO BENEFIT 
All outstanding Canada Savings Bonds 
(Series 42 - 48, issued from 1987 to 
1993) will also earn:

5 3/4% for the year beginning Nov. 1,1994;
6 3/4% for the year beginning Nov. 1,1995; 
71/2% for the year beginning Nov. 1,1996.

Complete details are available wherever 
Canada Savings Bonds are sold.

Take the mystery out of investing!

BUY YOURS BY NOVEMBER 1.
Canada

Ph.de


I.......... atkelta IS 3 psi./
sukrešėjusio kraujo dėmės... Kur jį palaidojo, kokioj že
mėj užkasė, vienas Dievas težino... Kai atsidūrėme Vorku
toje, Felikas pateko į vieną šachtą, aš - į kitą. Išsiskyrė
me ir tik po 10 metų, 1951-aisiais vėl susitikome. Atpa- 
žinome vienas kitą. Mums buvo likę penkeri tremties me
tai. Nugrūdo mus į Krasnojarsko kraštą, Piščiankos kaime
lį, kur jau gyveno nemažai lietuvių tremtinių. Komendan
tas pasakė: "štai jums kirviai, pjūklai - statykite triobas, 
kurkite šeimas; moterys, gimdykite vaikus. Jums čia am
žinai teks gyventi.” Taip ir padarėme. Mes su Feliksu 
išsirinkome po šaunią merginą iš ten gyvenančių lietuvai
čių. Jis nusižiūrėjo Jadvygą Petraškaitę, ištremtą į Sibirą 
iš Zarasų, aš- Oną Daugėlaitę, kilusią iš dzūkų krašto. - 
Ir pasižiūrėjo Antanas meiliai į savo žmoną, prisėdusią 
dabar prie mūsų, šelmiškai jai mirktelėjo ir porino toliau:

-Ten gyvenom iki Stalino mirties.
į pokalbį įsiterpė Ona:
- į Piščianką atvažiavo kunigas Fabijanskas ir mus su

tuokė. Ir Feliksą su Petraškaite surišo bendram gyvenimui. 
Mes su Jadvyga, galima sakyti, kartu ir vaikus gimdėm, 
vieni kitiems kūmais buvome.

Antanas Bagdonas pasakojo, kokius vargus teko patirti 
į Lietuvą sugrįžus:

- Neleido prisiglausti tėvo namuose, išvijo. Teko me
tus gyventi Kazlų Rūdoje ir dirbti durpyne. O Juodis 
Vilniuje prisiglaudė pas Jadvygos seserį. O jo, Felikso, 
visa seimą išdraskyta: vienas brolis partizanavo, kitas sve
tima pavarde gyveno čia, Panemunėje. Šiose kapinėse ir 
palaidotas. O Feliksas liko Vilniuje gyventi. Dažnai nuva
žiuodavome pas juos. Jie gyveno netoli Konarskio gatvės. 
Feliksas sargavo kolektyviniame sode. Tik toks jo darbas. 
Visuomet tylus, prislėgtas, vis kažko bijantis. Tas husarų 
pulke paskelbtas mirties nuosprendis, kalėjimai, lageris 
sužalojo jo jautrią sielą. Augino sūnų Arvydą ir dukrą 
Izoliną. Prieš penkerius metus jį ištiko insultas... Prieš 
pat atgimimą. Bet dar turėjo atmintį, vaikščiojo, kalbėjo 
ir viską suprato. O kai prasidėjo atgimimas, žmona ir 
vaikai lakstė po susirinkimus, po mitingus.

įsiterpė į pasakojimą Bagdonienė:
- Kai Vilniuje būdavo svarbūs susiėjimai, dumdavome 

pas juos. Po mitingo užsukdavome pas Juodžius. Feliksas 
vis klausinėdavo: ar visi kalbėjusieji pasmerkė Molotovo- 
Ribbentropo suokalbį? Tai ir rašytojai prieš bolševikus?..

Savo žmoną nutraukė Antanas:
- O kai Kaune Karo muziejaus sodely kėlė trispalvę, 

aš ištraukiau iš palėpės vėliavą, tėvo nupirktą 1930 me
tais, ij* žygiavome su ja Panemunės gatvėmis. Žmonės 
bėgo iš paskos, senesni bučiavo ją ir verkė...

Ona Bagdonienė labai norėjo papasakoti, kas nutiko 
ten, Vilniuje, kai suplevėsavo vėliava Gedimino kalne:

- Abu Juodžio vaikai dalyvavo keliant vėliavą. Ir Juo- 
dienė neatsiliko. Tokią gerą žinią jie norėjo praneštu ir 
tėvui, po pirmojo insulto negalėjusiam dalyvauti toje iškil
mėje... Kad įspūdis būtų tvirtesnis, jie ir vėliavą nupirko. 
Grįžta namo, praveria plačiai duris ir pirma savęs tiesia 
trispalvę... Buvęs Lietuvos husaras skėstelėjo rankomis ir 
susmuko tiesiog prie vėliavos. Nebepasikėlė - antrasis 
insultas ir paskutinis, - nutilo Bagdonienė.

Po valandėlės prabilo Ona:
- Kol jis dar gyvas buvo, dažnai nuvažiuodavome pas 

juos. Ant sienos, prie kurios stovėjo jo lova, pakabinta 
isskleista vėliava. Taip jis liepė - rankų judesiais, žvilgs
niu. Ne fotografiją, ne šventą paveikslą prašė pakabinti, 
o trispalvę. Kai tik mus pamato, visas sukruta. Sąmonę 
dar turi, mus pažįsta. Bando keltis, kažką mykia, inkščia: 
a-a, mmm ir žvilgsniu rodo į vėliavą, viena ranka glosty
damas širdį - supraskite, kas jam buvo ta vėliava, dėl 
kurios tiek kentėta... Kuklios buvo laidotuvės. Trispalvę 
užtiesė ant karsto, paskui ją nuleido į duobę...

- į dangų jis su ta vėliava nueis, - ištarė, nusišluostęs
ašaras, Bagdonas, - šventas Petras iš tolo pamatys mūsų 
trispalvę ir Feliksui Juodžiui plačiai atvers dangaus var
tus... Antanas Paulavičius
(iš "Lietuvos Aidas", 1993.02.13)

DEŠINĖJE -

ANYKŠČIU DARIAUS ir GIRĖNO Kuopos Sauliai prie pa
minklo, ženklinančio pirmų kautynių vietą su antrą karta 
Lietuvą okupuojančia Raudonąja Armija.

Kautynėse kovėsi Anykščių ir Švenčionių Saulių sava - 
norių būrys 1944 m. liepos me'n. 14 d.

PIRMASIS SUSIDŪRIMAS

1944 m. vasarą Lietuvos teritorijoje vir* mūšiai. Vie
nas okupantas traukėsi, į jo vietą brovėsi kitas, dar klas
tingesnis, dar žiauresnis. Visų atminty buvo gyvi 1941 
metai. Gerai prisiminėme, kaip raudonieji tūkstančius 
žudė, varė į vergiją ir štai į Lietuvą vėl grįžo baisus 
tironas. Visai suprantama, jog daugelis Lietuvos vyrų 
apsiginklavo ir ruošėsi gintis. Anykščiuose taip pat susior
ganizavo tokių nemažas būrys, kuris pasivadino Anykščių 
partizanų rinktine. Artėjant bolševikų kariuomenei Rink
tinė kartu su daugeliu Anykščių gyventojų patraukė Pane
vėžio link.

Besitraukiant dalis vyrų - tarp jų 9 anykštėnai ir 7 
švenčioniškiai - liepos 14 d. nutarė atsiskirti nuo visos 
rinktinės, grįžti į Anykščius ir su nauju okupantu kovoti 
savame krašte. Vokiečiai iš Anykščių jau buvo pasitraukę, 
o oolševikų karinės dalys dar nepriartėję prie miesto. 
Anykščių partizanų būrys atsargiai žygiavo Troškūnų- 
Anykščių vieškeliu.

Netoli Pogojės kaimo prie geležinkelio ir kelio san
kryžos partizanai išsidėstė žygiuoti kautynių rikuote. Tuo
jau jie buvo apšaudyti iš sovietinių tankų, kurie buvo 
užsimaskavę netoli kaimo rugiuose. Tuo pačiu laiku nuo 
Panevėžio pusės pasirodė vokiečių traukinys. Tankai nu
kreipė ugnį į jį. Iš kitos kelio pusės mūsiškius puolė ko
munistai partizanai ir desantininkai... Vokiečiai pradėjo 
iš pabūklų ir kulkosvaidžių atsišaudyti. Jie apšaudė ir 
mūsų partizanų pozicijas - matyt palaikė juos bolševi
kais. Anykščių partizanams beliko atsišaudant trauktis 
Troškūnų link. Partizanai kautynėse beveik nenukentėjo - 
buvo užmuštas vienas arklys, vienas pabėgo.

Praėjusį rudenį prie Pagojęs geležinkelio stotelės Anykš
čių Dariaus ir Girėno šaulių kuopos rūpesčiu pirmosioms 
partizanų kautynėms su sovietine kariuomene pažymėti,iš
kilmingai atidengtas paminklinis akmuo. Šiemet minint tų 
kautynių 50 metų sukaktį, iškils gražus paminklas ir lie
pos 14 d. prie jo bus surengtas visų Lietuvos Nepriklauso- 
mybės gynėjų minėjimas.

Dim. mjr. Eligijus Smetona, Dariaus ir Girėno šaulių 
kuopos vadas.

PARTIZANAS - SAVANORIS

Motiejus BULAUKA - nuo seno gyvena Čiobiškio apy
linkėse (Širvintų rajonas). Pokario metais su ginklu pa
traukė į mišką, buvo sužeistas, pats gydėsi, vėl kovojo. 
Patekęs į apsupimą atsišaudė ir paskutinį šovinį nuspren
dė pasilikti sau, Deja, užsikirto pistoletas... Po to - KGB 
rūsiai, Sibiras. Jokie išbandymai jo nepalaužė ir šiandien 
- M. Bulauka - dar rikuotėje, Savanoriškosios krašto ap
saugos tarnybos karys.

• Vienintelis lietuvių dien
raštis už Lietuvos ribų 
"Draugas", šiemet mini 85 
METŲ JUBILIEJŲ.

Prieš vienerius metus

bus reikalingas priedas pa
jamoms. Vajus tęsib rug
sėjo, spalio ir lapkričio 
mėnesiais.

buvo įsteigtas milijoninis 
"Draugo" Fondas, kad būtų 
galima užtikrinti tolimesnį 
šio dienraščio ------
nes gaunami

Aukotojai gauna pakvi
tavimus ir taip pat gali 
laimėti kelionę į Lietuvą 

išlaikymą,-arba maisto siuntą arba 
nuošimčiai piniginį laimikį.

Antanina GARMUTĖ
... 1947m. birželio 11d. sužeistą par

tizaną stribai sušaudė rugiuose prie Mer
kio. Jo smegenys užtiško ant rugių varpų. 
Tėvas surinko tas varpas ir parsinešė ( 
namo. Tėvas mirė badu Sibire.

Gintarui ir jo kovos draugams -

Kas pavasarį žemė žydės, 
Saulės spindulius gers šilo toliai. 
Ir pareis, ir parbėgs pamerkiais 
Gintariniais vardais mūsų broliai!..

Priedainis

Po senais ąžuolais
Kilo jie sakalais
Ir krūtinėmis laisvę apgynė!
Pasilikot jauni, 
Dainose - amžini, 
Partizanai - sūneliai Tėvynės!..

PAGALIAU TIKRAI 
PRASMINGI MOKYKLŲ 
PAVADINIMAI

Nuo šių metų daugelis 
VILNIAUS mokyklą, vadintų 
numeriais, įgys kitokius 
pavadinimus. Lazdynų mik
rorajone esanti 34-toji 
Vidurinė Mokykla nuo da
bar vadinsis SAUSIO 13- 
TOSIOS VIDURINĖ MOKYK
LA. Joje mokėsi Vidas 
Maciulevičius, Rolandas 
Jankauskas, Ignas Šimulio- 
nis, kurie, 1991 m.sausio 
mėn. 13 d. žuvo prie Vil
niaus Televizijos Bokšto, 
puolant jį sovietų tankams.

RM

Sūrų prakaitą brauks nuo kaktos. 
Vėl trobelėj bus šilta ir gera.
Tik tos kruvinos brydės rugiuos - 
Tik rugeliai ant kalno ką šnara?..

Ak, nemiršta karžygio širdis - 
Kai gyvybę už laisvę aukoja... 
Tik suvirpa birželio naktis - 
Ir legendomis žemė garuoja!..

POPULIARUS BURLENČIŲ 
SPORTAS LIETUVOJE

Rugsėjo mėnesj TRA
KUOSE dvi dienas vyko 
buriavimo čempionatas. 
Buvo lenktyniauta jachto
mis ir burlentėmis.

Iš burlentininkų pirmą 
vietą laimėjo kaunietis 
treneris Rimas Vilkas, ant
rą - panevėžietis architek
tas Juozas Skublickas, tre
čią - studentas iš Vilniaus, 
Ovidijus Lukošius.

Welcome to Vilnius. 
We fly you there 
7 times per week.

Žiemkentėliai speigus iškentės - 
Ir įveiksi m raudoną vergiją: 
žydi laisvė širdy ir žydės - 
Kai rugiai rasų ašarom lyja!..
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Specialų prizą gavo 
geriausiai lenktyvniavęs
senjoras (virš 40 m.) Juo
zas Skublickas. Varžybų 
rėmėjai apdovanojo specia
liu prizu ir moterį varžovę 
vilnietę Indrę Navasaitienę.

"Lazer" jachtų klasės 
nugalėtoju tapo Simas Rasi- 
mavičius, antruoju- Linas 
Tamkvaitis, trečiu- Ginta
ras Chomurtauskas, visi 
vilniečiai.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-800-56-FLY-LH (In 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa Is a participant In the 
Canadian Plus Mileage Program.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



NETIKĖTI SPRENDIMAI 
IR ŽINIA APIE 
NUBAUSTUS LIETUVIUS 
už žydu Šaudymą

IS Vilniaus spalio mėn. 
6 d.(AGEP-LA) žiniomis, 
vyko spaudos konferencija, 
kurioje kalbėjo Lietuvos 
min.pirmininkas Adolfas 
Sleževičius, grįžęs po vizi
to Izraelio valstybėje.

Jis pareiškė, kad vizi
tas buvęs ir sunkus, ir 
sudėtingas, nes abiejų Salių 
tarpusavio santykius slėgė 
tragiška praeitis, taip pat 
Lietuvos žydų likimas ge
nocido metais bei mūsų 
kai kurių tėvynainių dalyva
vimas masinėse žudynėse.

Pirmą kartą sužinome, 
kad anot Premjero, 239 
Lietuvos Respublikos pilie
čiai buvo nuteisti ir jiems 
įvykdyta mirties bausmė 
už dalyvavimą žydų tautos 
genocide, daugiau kaip 
100 žmonių nebuvę reabi
lituoti.

Spaudos konferencijoje 
jam buvo priminta, kad 
vykdytas ir Lietuvių tautos 
genocidas ir paklausta, 
ką vyriausybė ir kada žada 
daryti Šiuo klausimu.

Premjeras atsakė, kad 
teisinio bendradarbiavimo 
sutartis leistų įvertinti 
visus aspektus, todėl esą, 
labai svarbu yra Genocido 
Tyrimo Centro darbas.

Izraelyje viešint, Prem
jeras buvo susitikęs su 
sios valstybės vadovais, 
verslininkais, kai kurių 
firmų atstovais, kalbėta 
ir su žydų išeiviais iš Lie
tuvos. Su pastaraisiais buvo 
kalbama apie nuosavybės 
grąžinimą ir dvigubos pi
lietybės klausimus

Premjeras sakosi, kad 
nei vienai buvusių Lietuvos 
Respublikos piliečių kate
gorijai nebus daroma jokių 
išimčių. Bus remiamasi 
Lietuvos įstatymais, kurie

sako, kad jeigu pilietis 
nori atgauti nuosavynę, 
jam ji bus gražinta tik 
tuo atveju, jei jis yra Lie
tuvos pilietis ir nuolat 
joje gyvena.

Sutarta Izraelyje ati
daryti Lietuvos Ambasada. 
Su Y.Rabin'u- Izraelio min. 
pirmininku buvo pasirašyta 
abipusio investacijų skatini
mo ir apsaugos sutartis 
ir dėl bendradarbiavimo 
kultūros, švietimo ir moks
lo srityse.

šio vizito metu visur, 
kur tik lankėsi Lietuvos 
delegacija, vilnijo Lietuvos 
ir Izraelio vėliavų jūros. 
Sako, vėliavų siuvėjai labai 
gerai uždirbo.

Wiesenthal'io Centras 
skundžiasi, kad dar nėra 
leidžiama Vilniuje atidaryti 
raštinės ir neduota dėl 
to jokio paaiškinimo.

Premjeras Šleževičius 
sutiktuvių ceremonijoje 
pasakė, kad:" Žydų ir lie
tuvių tautų istorinė lemtis 
yralabai panaši, panašūs 
savo sunkumu ir abiejų 
tautų keliai į nepriklauso
mybę ir kova už suverenu
mą".

BALTIJOS ŠALIŲ 
KULTŪRINEI PREMIJAI 
KANDIDATAI

Iš Washington'o praneša
ma, kad Vilniuje parinkti 
Lietuvos kandidatai Balti
jos Asamblėjos literatūros, 
meno ir mokslo premijai.

Premijos vertinimo ko
misijų Lietuvoje sudarė 
9 asmenys, o pirmininkau
jantis poetas Marcelijus 
Martinaitis paskelbė tris 
kandidatus:

teatro režisierių Eimun
tą Nekrošių ui Puškino 
"Mažųjų TragedijųJ'C'Mocar- 
tas ir Saljeris", "Don Žua- 
nas" ir "Maras") režisūrinę 
interpretaciją; smuikininką, 
Raimondą Katilių už dviejų

KUNIGAIKŠČIAI
Dar^ dėl rietaviškio kunigaikščio Bagdono Oginskio. 

Kunigaikštis savo folvarkuose statydavo dviejų aukštų 
mūrinius namus raudonų plytų kumečiams, ūkvedžiui, 
mūrines daržines, tvartus. Pastatai pagal folvarko aria
mosios -pjaunamosios žemės plotą buvo gana dideli. Kad 
ir kažin koks būtų pastatas, jis turėjo būti pastatytas 
per tris dienas. Statybos metu pats kunigaikštis nuo anks
tyvo ryto iki vėlyvo vakaro lakstydavo aplink statomąjį 
trobesį. Pietums atveždavo jam iš Rietavo kažkokios 
košės uždaram puodely. Jau, sako, nestovėsi. Tuoj pama
to, pribėga ir ragina: "Dirbk, dirbk". Trečiosios dienos va- 
karop atvyksta iš dvaro orkestras ir ruošia įkurtuves. Dėl 
to statė, kad tik būtų sukrautos plytos, kad tik tam kar
tui šmėgšotų. Neilgai tokie namai ir tepastovėdavo. Pra
važiuodamas vis matydavai paramstytas aukštas plytų sie
nas, išgriuvusias sienas, susmukusius stogus. Tiesa, Kala- 
kutiškė gana gerai atrodė. Ir, sako, Danilevičiaus valdo
masis folverkas turėjęs gerus trobesius. Šis mokėjo su ku
nigaikščiu kalbėti, neklausyti, o jei gerai, kad ir neklau
sydamas padarydavai, sako, kunigaikščiui patikdavę, pagin
davęs ir dovanų duodavęs.

Rietave buvo didelis sodas - keli valakai žemės - 
aptvertas per du žmogaus augumu mūrine tvora. Tvoros 
viršus prismaigstytas sudaužytų butelių stiklų, - pirkdavo 
butelius ir daužydavo.

Tvoro| buvo padarytos skylės kiškiams įlįsti. Kai kuo
met medžiodavo sode, tai pro tas skyles kiškiai kaip iš 
maišo lįsdavę. Paprastai vieną skylę patikdavę, ar kelias, 
neužkištą, tai prie tos skylės pats kunigaikštis šaudyda
vęs.

Rietave buvo dideli šiltnamiai; daug visokių krūmų, 
gėlių. Palmidė buvo su keliomis palmėmis. Buvo 150- 
180 metų senumo dideli palmių rąstai. Palmidę perėmė 
Universitetas; po 6000 litų atseidavo kasmet išlaikymas. 
Paskui palmes atgabeno į Botanikos sodą Aukštojoje Fre
doje į naują palmidę. Palmės davė sėklų; dygstamos sėk
los. Bananas duodavo vaisių.

Rietaviškis turėjo "žvėrinčių". Dideliais rąstais aptver
tas didelis įvairaus medyno miškas, daug desintinų. Čia 
visokių raguočių. Ir stumbrų buvo. Su jais sunku buvo žie
mos metu, nepasilaikydavo tvartuose. Pamakalavęs ragais 
tuoj pro sieną ir lauke. įerzintas ir pro tą rąstų tvorą 
išeidavęs. Kiek vargo, kol beįvarydavo atgal. Kiek nuosto
lių žmonėms po laukus pridarydavo, - apmokėdavęs viską. 
Ir meškų buvę.

Rietaviškis turėjo mulų. Kergdavo kumeles su asilais 
ir antraip. Matydavai prie Rietavo besiganančius keistus 
gyvulius. Kartais, sako, pasisekdavę ir gerą gyvulį gauti, 
bet dažniausiai nepasisekdavę.

Rietave buvo įvesta elektra, tur būt, jau kokiais 19U0 
metais. Sako, iš karto užsidega visos lempos mieste ir 
namuose.

Telefoną turėjo tarp Plungės - Rietavo, Rietavo - Sa
lantų, Rietavo ir folvarkų.

Per Vainikus Rietave yra dideli atlaidai, žmonių su
plaukdavo minių minios, ypač tos kapelijos pasiklausyti. 
Kad užgriežia, sako, nors ir krisk prie žemės.

Pėsti pats kunigaikštis su kunigaikštiene po ranka 
dulkėtu keliu eina. Mat, aplankydavo jų koplyčią sode, o 
tai tolokai nuo bažnyčios per miestelį reik eiti pro kop
lytėlę šv. Kotrynos, parko tvoroj įmūrytos, stebuklingos,- 
naktimis čia degė lemputės, žmonių sprūstis, - visi nori 
tuos kunigaikščius iš arti pamatyti, arčiau jų koplyčios 
atsistoti, tais "kapelčiukais" pasidžiaugti. Sako, kiti tokie 
krupiai, maži, bet kai pučia, tai pučia sidabrinius trimi
tus. Ai, kokie geri patriūbočiai. O jau kad griežia, tai, 

metą koncertines progra
mas ir Baltijos Salią kompo 
zitorią kūriniu atlikimą 
ir poetę Liūnę. Sutemą 
už "Poezijos Rinktinę", 
išleistą. Vilniuje 1992 m.ir 
už rinkinį, "Grafitti", išleis
tą Čikagoje 1993 m.

Baltijos Asamblėjos 
premija skiriama pirmą 
kartą. Lietuva, Latvija 
ir Estija parenka po 3 
kandidatus.

UŽ KĄ ATŠAUKĖ
IŠ NEW YORKO LIETUVOS 
KONSULĄ?

Lietuvos Generalinis 
Konsulas New York'e, Leo
nas Kučinskas atšauktas 
iš pareigų^ "Lietuvos Ryto" 
tvirtinimu.

Jis buvo paskirtas 1992 
m. tometinio Užsienio Rei
kalą mil. Algirdo Saudargo.

Viena iš jo atleidimo 
priežasčią esanti ,anot 
Leono Kučinsko, tai, kad 
jis nesutiko Lietuvos Konsu
latui pirkti New York'o 
verslininko Simo Velonskio 
siūlomo namo.

Kas yra tas verslininkas 
kad turi tokią jtaką- nu
statinėti, kas gali būti 
generaliniu konsulu???

rodos, širdis pati tuoj išlėks lauk. Nognus gražumas.
Bagdono Oginskio brolis Mykolas Oginskis, gyveno 

Plungėje. Šis buvo labai malonus žmonėms. Gražiai žemai
tiškai su žmonėmis kalbėjosi. Gynė jų reikalus. Padėjo 
spaudą atgauti. Daugeliui mokslus einantiems pašalpų duo
davo. Ypač kunigų seminarijoje besimokantiems. Tą patį 
M. Čiurlionį, gabų savo muzikantą, leido į mokslus Var
šuvoje. Ruošė gyvulių parodas. Davė gausias dovanas.

Mykolas Oginskis buvo geros širdies. Pamiškiais buvo 
pristatydinęs trobelių biednuomenei gyventi, pvz., Grigo- 
ula prie Purvaičių Peldiškiuose.

Nemėgo plungiškis Oginskis rusų valdininkų. Smulkieji 
iki apskrities viršininko drebėjo prieš jį. Savo galybę jis 
parodė atstatydinęs Kauno gubernatorių per kelias valan
das. Oginskis buvo bajorų vadas Telšių apskrityje. Rude
niop ar vasaros gale buvo paskirtas arklių tikrinimas 
(arklius imdavo kariuomenei, ir karo žinyba laiks nuo 
laiko vykdydavo patikrinimus, kad žinotų, ką turi). Ogins
kis paskelbė 3 valandą ryto daryti patikrinimus. Sako, 
žmonės turi darbo laukuose, - jie negali gaišti. Buvo at
vykęs gubernatorius iš Kauno. Bet gubernatorius taip 
anksti neatėjo į arklių apžiūrėjimą. Kunigaikštis jau iš 
anksto buvo įspėjęs per savp,,-žmones, kad ūkininkai griež-’ 
tai laikytųsi skelbiamojo laiko. Žmonių su arkliais prisirin
ko kiek reikėjo. Apžiūrėjęs, pavaikščiojęs su apskrities 
pareigūnais tarp suvestųjų arklių, greitai pasitvarkė, kad 
žmonės tuoj išvažinėtų, o pats telegramą tiesiai carui 
dėl gubernatoriaus apsileidimo išsiuntęs. Rytdieną guber
natoriaus jau nebuvo, - atstatydintas.

Kaip Telšių apskrities bajorų vadui, tarnybos reikalais 
tekdavo važinėtis po apskritį. Savais arkliais nevažiuoda
vo. Imdavo pašto arklius. .Pašto arklius paprastai laikė 
žydai. Žarėnų pašto arkliais važiuodavo į Varnius 14 km-. 
Kelias per pušynus labai smėlėtas. Sako, nebuvo atsitiki
mo, kad nekristų tokioje kelionėje vienas arklys, o tai ir 
du. Žydai išsiųsdavo į puskelę kitus arklius. Lėkdavo kiek 
tik^ iškerta, zovada. Ir tai kunigaikštis, koja spirdamas į 
vežiko sėdynę, sakydavęs: "Važiuok važiuok". Savais ark
liais jis važiuodavo ramia ristele, tik per miestą važiuo
damas, ypač turgaus dienomis, lėkdavo smarkia risčia. 
Žmonės, išgirdę parišiaus trimitą, tuoj vežimus versdavo 
nuo kelio, palikdami pralekiančiam kunigaikščiui kuo pla
čiausią pravažiavimą.

Mykolas Oginskis švęsdavo savo vardines per šv. Myko
lą Šilasodoj (Varnaičiuose), prie Magdelės kalno, netoli 
Plungės - Rietavo vieškelio (10 km.). Miške eglėmis ap
augęs piliakalnis. Apačioj teka Minija. Graži pieva, nuo 
pusės kalno iki Minijos nuolaidi į pietus. Privažiuodavo 
galybės svečių - vežimų vežimai. Iš tolimų kraštų "ponai". 
Be kitų pasilinksminimų, būdavo medžioklė. Eiguliai priau
gindavo vilkų, lapių, o jau kiškių - begales. Svečiams gra
žiai išsirikiavus, paleisdavo ir po vieną ir po kelis. Pirma
sis turėjo šauti varduvininkas. Kolei jis neiššaudavo, nie
kas kitas negalėjo šauti, nors ir arčiausiai bėgtų paleis
tasis gyvuliukas. Vienais metais pabėgo iš nedaugelio vie
nas vilkas.

Sykį pats kunigaikštis nušovė vieną grafiuką. Sako, 
kažkodėl ant jo buvęs piktas. Tai negyvai vietoj ėmė ir 
nušovė. Svečiai, susėdę atkalnėje, maloniai viską stepėjo.

Būdavo ir žmonėms žaidimų. Pavz., įkasta į žemę sto
roka kartis linguojas!. Už įšliaužimą iki įvairių aukščių 
duodavo visokias dovanas. O pačiame viršuje kabo dido
kas sidabrinis laikrodis su grandinėle. įšliaužęs ir tą laik
rodį nusikabindavo. Vieną metą, sako, įšliaužė nedidelis 
berniukas. Gavo laikrodį, ir svečiai dar sumetė gerokai 
pinigų. Paklaustas, kaip jis taip aukštai sugebėjo įsliaužti, 
vaikas pasisakė turėjęs kelnes sakais išsitepęs, nors, be 
to, per visą metą pratinęsis slinkti į visokius aukštus me
džius, telegrafo stulpus. Sakosi, būtų įšliaužęs ir kelnių 
nesakinėjęs.

Ir žmonių į tas vardines prisirinkdavo daug. Ir padai
nuodavo, pašokdavo. Pavaišindavo žmones. Duodavo val
gių ir alaus. Vardines švęsdavo nepriklausomai nuo oro, 
kasmet.

Kalbų būdavo jau prieš vardines, o jau po vardinių,- 
ir neklausk. Kas gražių vežimų matęs, kas arklių, kas 
ponų, ponių, panelių, ponaičių. O juoko būdavo iš visokių 
apdarų, ir paaugusių ir vaikų.

Geriausias kunigaikščio Mykolo Oginskio patarėjas 
buvo • Sakelis iš Prusalių, - vadinamas Purteklis Sakelis; 
jis vis purtino galvą, reik ar nereik. Su visokiais patari
mais dėl sėjos, dėl statybos, aplamai dėl ūkio kunigaikš - 
tis vis siųsdavo arklius į Prusalius - 7 km., Kartenos link 
-prie Purteklio. Gerai užderėjo jo laukai. Turėjo parsi
traukęs karvių, avių, sėklų iš toliau. Tai buvo gera vieta 
aplinkiniams žmonėms pagerinti savo ūkius. Sakelis parda
vinėdavo gal be didelio nepasitenkinimo. Žmonėms buvo 
prieinamas.

Prieš 50 metų rugsėjo 1, prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Vokiečių kariuomenė 
veržiasi j Lenkiją, kaip gerai žinome, okupavo ir Lietuvą.

Plungės dvare, kai kunigaikštis būdavo namie, visuo
met plevėsuodavo virš rūmų vėliava. Namas iš tolo atro
dė plokščio stogo su statulomis pakraščiais.

Didelis parkas. Daug fazanų. Savotiški jiems pastatai, 
ir jų prižiūrėtojas - bažanterninkas iš Poznanės, išlėkda
vo fazanai į apylinkes. Nušaudavo žmonės. Ilgokai vienas, 
dvejetas išbuvo nedideliame Žlibiniškio Šukštos eglynėlyje 
prie Žlibinų.

Kaskadomis įtaisyti tvenkiniai. Per parką teka Babrun
gas. Parke, sako, buvo vėžlių.

Kai kunigaikštis būdavo namie, šventomis dienomis at
važiuodavo į bažnyčią sumai. Dažniausiai kunigaikštienė 
atvažiuodavo pora bėrų arklių, o pats kunigaikštis pro kle
boniją ateidavo pėsčias. Paskui jį skubia ristele bėgdavo 
tarnas su apsiaustu ant rankų. Kunigaikštis buvo greitos 
eisenos.

Kunigas neidavo iš zakrisitjos prie altoriaus, kolei 
neatvykdavo kunigaikštis. Apsirėdęs sumai, kunigas laukia 
o kai kunigaikščiui duris atidaro, kulon-kulon-kulon,~ ir 
vargonininkas užtraukia "Pulkim ant kelių visi krikščio
nys..." Visa bažnyčia ru-ru-ru ant kelių, ir kunigaikštis 
kikykšt iš zakristijos' (pereinamosios) į bažnyčią. Gana sa
votiškai tai atrodė. Atvykę iš toliau ir norį kunigaikštį 
pamatyti, kiek vėlindavos "pulti ant kelių", kad per su
klaupusių galvas pamatytų einantį į savo vietą kunigaikš
tį.

Dažnai per sumą grieždavo jo mzikantai. Tur būt, 
apie kokios penkios dešimtys muzikantų buvo. Gražiai 
uniformuoti. Valdžia neleido muzikantų kapelijos laikyti, 
bet čia jo muzikantai neva tai ugniagesiai buvo.

Pasakoja, kad kai kunigaikštienės nebūdavo namie, ku
nigaikštis po darbo liepdavo ateiti visoms darbininkėms, 
ypač jaunosioms. Sako, pilnas vestibiulis klumpelių. Kuni
gaikštis su jomis kalbėdavęs, neva ir pastumdydavęs - 
įgnybdavęs. Kunigaikštienei esant namie, nieko panašaus 
nebūdavę. Šiaip pavaišindavęs saldainiais, naujais pinigais 
mokėdavęs už darbą.

Vasaromis kartais kunigaikštis važiuodavo į Palangą. 
Tas važiavimas buvo šitoks. Išsiunčia savo kapeliją apie 
50 žmonių, tarnų visokių, maisto atsargas. Pasižada at
važiuoti, liepia laukti, atseit, gaminti pietus ir 1.1. O 
kunigaikščio kaip nėra, taip nėra. Ūždavo visas būrys 
visokių tarnautojų, bet kunigaikščio dažnai nesusilaukdavo.

Kunigaikščiui priklausė visa eilė vilų nuo Šniukštos 
žuvėdros iki Švyturio. Paskui visas tas vilas atidavė 
Kauno kunigų seminarijai.

Panašiai buvo ir su Vilnium. Vilniuje turėjo namus su 
visu aptarnavimu, su kasdien verdamais pietais, su listi- 
nais sandėliais visokių maistų. Gal kokį sykį per metus 
pasirodydavo ir pats kunigaikštis.

Kun. Jarulaičio buvo sumanyta statyti naują mūrinę 
bažnyčią. Čia buvo sena medinė bažnyčia, gal pati di
džiausia visame pasaulyje. Kunigaikštis pasižadėjo visą 
medžiagą - medžio, plytų, tik žmonės turėjo visa tai su
vežti ar ir prie plytų gamybos kiek prisidėti. Ir dar 100 
tūkstančių rublių. Buvo pradėta labai didelė bažnyčia, 
erdvi, aukšta. Kunigaikščiui mirus, užėjus karui, darbas 
buvo sustojęs. Pagaliau baigė, tik ne tokių bokštų ir to
kio aukščio, išėjo nei šis nei tas.

Mirus Plungės kunigaikščiui, jo žmona sustabdė viso
kius šelpimus, visokias paramas, kurias buvo vykdęs ku
nigaikštis. Ji tik miškus pardavinėjo. Vien iš to miško, 
kuris prasideda beveik nuo pat mūsų sodybos Purvaičiuo
se, eina pagal Šilasodą (Vainaičius, Jerubaičius, iki Leke- 
mes), kunigaikštienė kasmet parduodavo už 100 tūkstan
čių rublių. Čia gamino "šliparius" iš senų pušų ir popier
malkes. Turėjo aplinkiniai žmonės darbo, kolei išveždavo 
iš daubų ir pristatydavo į vietas, kur sumesdavo per pa
vasario potvynį į Miniją (ar liūtims užėjus).

Tai tokie, trumpai kalbant, buvo kunigaikščiai Ogins
kiai.

Abiejų žmonos buvo Marijos. Kiek plungiškis kunigaikš
tis, Mykolas Oginskis, buvo geras žmonėms, tiek jo žmo
na bloga. Ir kiek rietaviškis kunigaikštis Bagdonas Ogins
kis, buvo toks savotiškas (jis issikraustė iš proto per 
kelis metus prieš mirdamas), nerodė žmonėms širdies, 
tiek jo žmona buvo nuoširdi, ir moterims ir vaikams pa
dėdavo.

Abu kunigaikščiai buvo bevaikiai. Turtas po jų mir
ties liko giminėms (ar ne Potulickiams). Giminių buvo 
daug.

Palaidoti jie Rietave sodo koplytėlėje. Sodas didelis, 
keli valakai žemės.

Negreit teišnyks pasakojimai apie tuos galiūnus.
Tai jau nebuvo bajorai, nei ponai, o kunigaikščiai, 

šviesiausi kunigaikščiai.
(iš Igno Končiaus kygos "Žemaičio šnekos", I dalis).



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN spalio 2 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
170 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė B.A.Žukas iš 
Kingston'©, Ont.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
Valdybos narys Kęstutis 
Raudys.

• METINIS LN POBŪVIS 
vyks lapkričio mėn.5 d., 
šeštadienį.

Programą atliks Londo
no, Ont. PAŠVAISTĖS 
choras, vadovaujamas muz. 
Andriaus Petrašiūno. Šo
kiams gros orkestras "Good 
Time Boys". Stalus prašo
ma rezervuoti, bilietai 
gaunami LN raštinėje ir 
sekmadienio popiečių metu.

• Slaugos Namams aukojo:
A. a. Petro Meškausko 

atminimui- $25,- J.V.Šim
kus.

Iš viso Fonde yra $980, 
161.31.

e PRISIKĖLIMO P-JO$ 
Tarybos VISUOMENINĖ 
SEKCIJA ruošiasi Kalėdi
nei Mugei,kuri vyks lapkri
čio mėn.26 d., 10 val.r.- 
iki 4 val.p.p.

Mugei vadovauja V.Ta- 
seckas, informacijų galima 
gauti ir pas Ritą Grybienę, 
-tel:234-5982, Rūtą Gir- 
dauskaitę, tel:530-1716.

Šioje mugėje dalyvauti 
gali pavieniai asmenys 
ir organizacijos, norintys 
pardavinėti savo rankų 
darbo gamybą.

• IŠGANYTOJO P-J OS 
choras pradėjo repetuoti 
spalio mėn. 17 d.,pirmadie
nį, 7 val.v., Parapijos salė
je.

• Pjūties-Padėkos šventės 
pietūs, rengiami Lietuvių 
liut.-evangelikų IŠGANY
TOJO P-J OS, vyks Lietuvių 
Namuose spalio mėn. 30 
d., po pamaldų.

• Toronto ATŽALYNAS 
pradėjo repeticijas naujam 
sezonui Lietuvių Namuose, 
antradieniais: jauniai- 6:30- 
7:30 vai. v.,studentai 7:30- 
10 val.v. ir veteranai- 
7-9 valv.

ATŽALYNO vadovė- 
Vida Vitkūnaitė,tel:(905)- 
949-7819.

e Pirmąjį, savo romaną- 
parašė angliškai Anta
nas ŠILEIKA, pavadinęs 
"Dinner at the End of 
the World", kurį šią vasarą 
išleido Mosaic Press lei
dykla.

Autorius, skaitydamas 
ištraukas iš savo knygos, 
supažindino su ja klausyto
jus Longhouse Bookshop 
knygyne.

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

vyks spalio mėn. 29 
d. LIETUVIŲ NAMU pa
talpose. Registruotis- 2 
val.p.p., Kongreso skaidrių 
rodymas prasidės 2:30 val.p 
P-

VAKARE, 8 vai., LN 
patalpose KLJS ruošia UŽ
GAVĖNIŲ- "HALLOWEEN" 
šokių VAKARĄ. Ypatingai 
laukiama dalyvių su kaukė
mis.

į šokius įėjimas su kau
kėmis- $6, be kaukės- $8. 
/Tapatybės dokumentus 
reikia turėti su savimi/.

VISI maloniai kviečia
mi ir laukiami.

Lietuvių Tautodailės Instituto metinis narių suvažiavimas Gananoque, Ontario, 
1994 m. rugsėjo 10 d. iš kairės: Liuda Sendžikienė, Aldona Veselkienė, dail. 
Antanas Tamošaitis, Birutė Nagienė, inž. Albinas Paškevičius ir dr. Angelė 
Kazlauskienė. Nuotr. dr. Sigito Kazlausko

Hamilton lauskienei. Labai įvertintos 
yra Katalikių Moterų drau- 

HAMILTONO PADANGĖJE S*-)05 pastangos, ruošiant 
„ pietus Lietuvos tremtinių

Š.m. rugpjūčio mėn. 21 d šalpai, priimti ir TĖVYNES 
Medžiotojų-Zūklautojų klu- SĄJUNGOS pravedamą lo
be, "Giedraitis" vietovėje teriją, tuo pačiu metu, 
TĖVYNES SĄJUNGOS KA- toje pačioje salėje. Visa 
NADOS SKYRIAUS, Hamil- tai įrodė Hamiltono lietu- 
tono grupės Valdyba, suren- vių gražų bendradarbiavi- 
gė labai sėkmingą geguži- mą TĖVYNĖS pagalbos 
ną. Dalyvavo svečiai iš reikaluose.
įvairių Kanados vietovių. Hamiltono TĖVYNĖS 
Gegužinės pasisekimui daug SĄJUNGOS Hamiltono gru- 
dėmesio skyrė Hamiltono pės valdyba yra dar labai 
ir apylinkių lietuviai. jauna ir nedidelė, tačiau 

Rugsėjo 3 d. Hamiltono su visų Hamiltono lietuvių 
lietuviai dalyvavo TEVY- ir parapijos klebono Tėv. 
NES SĄJUNGOS, Hamilto- J. Liaubos nuoširdžiu bend- 
no grupės valdybos rengia- ravimu, parodė didelį išei- 
mame svečių iš Lietuvos: vijos lietuvių dėmesį Lietu- 
G. Vagnoriaus ir dr. V. vos reikalams. Rugsėjo 3 
Pakalniškio, priėmime- d. Hamiltone lankėsi ir
vakarienėje, kurią paruošė davė pranešimą TĖVYNĖS 
pensininkių klubo šeiminin- SĄJUNGOS pirmininkas G. 
kės, vadovaujant A. Miką- Vagnorius ir dr. V. Pakai-

LIETUVIŲ
-V -L I I KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

niškis. Su svečiais iš Lie
tuvos supažindino GINTA
RINIŲ AIDŲ RADIJO vedė
ja L. Stungevičienė, pa- 
kviesdama TĖVYNĖS SĄ
JUNGOS Hamiltono grupės 
valdybos pirmininką A. 
Liaukų, sekretorių A. Ged- 
rį ir senjorų valdybos pirm. 
- A. Mikalauską.

Gediminas Vagnorius, 
apibūdinąs dabartiną Lietu
vos ekonominą bei politiną 
padėtį, ragino išeivijos 
lietuvius nebūti neutralais, 
bet palaikyti gyvą dėmesį 
dėl įvykių Tėvynėje ir 
aktyviai įsijungti į atgims- 
tanciois Tėvynės rūpesčius. 

Reiškiame padėką visiems 
svečiams ir nariams, daly
vavusiems mūsų renginiuo
se ir parėmusiems TĖVY
NĖS SĄJUNGOS veiklą 
per Hamiltono grupės val
dybą. JŪSŲ VISŲ DARBO 
IR DALYVAVIMO DĖKA, 
PADARYTAS PELNAS 
REMIA TĖVYNĖS SĄJUN
GOS DARBĄ!

Norinčius iš arčiau susi
pažinti su TĖVYNĖS SĄ-

floridą
• FLORIDOS lietuviai 
pastoviai gerbia ir mini 
visas lietuviams svarbias 
šventes. TAUTOS ŠVENTĖ 
buvo paženklinta iškilmin
gomis Mišiomis rugsėjo 
mėn. 4 d. Jose dalyvavo 
su vėliavomis šauliai ir 
Lietuvos Vyčiai.

Lietuvių Klubo salėje, 
rugsėjo mėn.7 d. vyko A. 
Vaškelio paskaita "Žalgirio 
Mūšis". Prelegentas gana 
detaliai ir įdomiai nupasa-

kojo Žalgirio Mūšio laiko
tarpį, mūšį ir sąjungininkų 
laimėjimą prieš ordiną.

Meninę dalį atliko mo
terų vienetas KVARTETAS 
ir muz. A.Jurgutis. šiai 
daliai vadovavo A.Kerbe- 
lienė.

D.Mackialienė įspūdingai 
padeklamavo eilėraščių 
pynę, akomponuojant muz. 
A.Jurgučiui, KVARTETAS 
padainavo 4 dainas, o A. 
Jurgutis pagrojo solo du 
kūrinius.

KVARTETĄ sudaro D.
Mackialienė, A.Kerbelienė, 
A. Baukienė ir S.Ciplienė.

Minėjimą surengė LB 
St.Petersburgo Apylinkės 
valdyba, kurios pirm, yra 
K.Jurgėla.

• į SAULĖS Lituanistinę 
Mokyklą šį rudenį užsirašė 
20 mokinių. Tėvams pagei
daujant, pamokos vyks 
Šeštadieniais nuo 9:30 
12:30 val.p.p. Jau ruošiama 
kalėdinė programa , ir mo
kyklos metinė šventė ren
giama 1995 m.vasario mėn.
10 dieną, penktadienj. Bus 
karšta vakarienė su prog

rama ir loterija, šokiams 
gros "Cathy" orkestras.

• Lietuvių Klubo Choras 
pradėjo repeticijas spalio 
mėn. 3 d. Kviečia prisijung
ti ir naujus dainininkus. 
Tegul muzika ir daina ir 
toliau lieka neatskiriama 
mūsų gyvenimo dalimi.

• Filatelistas Juozas Tao- 
ras kviečia susirašinėjan
čius su Lietuva, bet neten
kančius pašto ženklų, per
siųsti juos jo vardu j Lie
tuvių Klubą: 4880 - 46th 
Avenue North, St.Peters- 
burg, FLORIDA, 33714.

J.Taoras nori pasikeisti 
ženklais su kitų kraštų fila
telistais, garsinant Lietu
vos vardą. Lietuvių Klube 
jis būna sekmadieniais, 
arba pasiekiamas telefonu 
(813) 360-4851.

• LIETUVIŲ BENDRUOME
NĖS VAKARAS vyks LK 
patalpose lapkričio mėn. 
18 d., o Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimas-
Lapkričio 22 d.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA'

Hamiltono TS grupės 
adresas: 255 Sanatorium 
Rd. Hamilton, Ont., A. 
Liaukus, tel: (905) - 574-

Ūki 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
JUNGOS veikla ir siekiais, 
kviečiame tapti nariais ir 
įsigyti TĖVYNĖS SĄJUN
GOS programą, kurioje de
taliai išdėstyta veiklos 
kryptis keliems metams.

4360.
P.S. Nėra būtina tapti 

nariu, kad gautumėte TĖ
VYNES SĄJUNGOS prog
ramą 1994-1997 m.

T.S.. Hamilton, Ont.
MOKA:

4.75% už 90 dienų term, indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius 
6.00% 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 
6.25%.už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC Invest, pažym.
7.50% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
7.75% už 4 m. GIC Invest, pažym.
8.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.75%> UŽ RRSP ir RRIF Ind. (vartotai* rata) 
6.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
7.25% ’Jž RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
7.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind.
8.00%> už RRSP ir RRIF 5 m. term ind. 
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.25% UŽ taupymo sąsk. (gyvyb*. drauda) 
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 ................. 7.50%
2 metų ................. 8.50%
3 metų ................. 8.75%
4 metų ................. 9.00%
5 metų ................. 9.25%

(fixed rate)

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

Asmenine s 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 
pedaidos. 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:
• Pirmad., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
e Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
e 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.

999 College St.. Toronto. Ontario IV16H 1A8

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

Parapijos kredito kooperatyvas
L.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
5.25%

5.75 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.25% 
6.50% 
7.25% 
7.50% 
7.75% 
8.00% 
3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).
Tapkime $lo fondo nariais - aukokime jam! Viso* 

aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P1M
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: (416)-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

INSURANCE 
BROKERS

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą   3.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................2.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.00%
2 metų ................ 8.50%
3 metų ................ 9.00%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 6.50%

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių
' Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Fax 233-0285 - Tel. 231-266*1 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (416) 762-4232
Lilija Pacevičiene - telefonas (416) 762-4232

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

ŪDA--- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane & Bloor St.) 

Toronto, Ont. M6S 4W3
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588



|chicago|

LIETUVOS Respublikos prez. Algirdas Brazauskas š.m.spalio i d- Jaunimo Centre, 
LemonteJL. Šalia jo- J C direktorė , Salomėja Endrijonienė. Nuotr: Jono Tamulaičio

50-METIS TAUTINIŲ
ŠOKIŲ ŽURNALUI

JAV-ėse, Denver, Colo
rado, rugsėjo 23-24 d.d. 
buvo paminėtas žurnalo 
VILTIS penkiasdešimtmetis 
Žurnalas skiriamas ypač 
tautiniams šokiams, leidžia
mas Vytauto F. Bielajaus, 
yra didžiausias Amerikoje.

į minėjimą susirinko tau
tinių šokių specialistai, 
abi dienas ten viešėjo žy
mus bulgarų ir kanadiečių 
-prancūzų tautinių šokių 
specialistas Y ves Moreau 
is Montrealio.

Rugsėjo 24 d. vyko Hous
ton Fine Arts Center teat
re šokių koncertas, kur bu
vo šokami, šalia kitų, ir 
lietuviškieji. Juos atliko 
Brigham Yourg universite
to ansamblis, vadovauja — 
mas Edwin Austin’ o.

Sukatuviniam banketui 
V.F. Bielajus buvo užsakęs 
raguolį, specialiai iškeptą 
šiam reginiui Clevelande 
Stefanijos Stasienės.

Taip pat yra išleistas 
sukaktuvinis VILTIES žur
nalo numeris.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE.

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Taikoje

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......................
kasd.pal.taupymo s-ta .. 
90 dienų Indelius .........
1 m. term, indėlius .......
1 m. term.ind.mėn.pal. 
3 m. term.indėlius ........
5 m. term, ind..................
RRSP Ir RRIF (pensijos).. 3.00% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 6.50%
RRSP Ir RRIF ind. 3 m. .. .7.50% 
RRSP Ir RRIF ind. 5 m. .. 8.00%

2.50% 
2.00% 
5.00% 
6.50% 
6.00% 
7.50% 
8.00% 

Darbo valandos: pirmadieniais, antraoieniais 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. X. 18

STUKŲ ŠEIMOS PAGALBA 
LIETUVOS VAIKAMS

Prieš maždaug pora 
metų Loreta Stukienė su 
savo vyru dr.Jokūbu Stuku 
sugalvojo projektą, kad 
būtų galima pagelbėti Lie
tuvos vaikams. J iedu suėjo į 
kontaktą su Deborah vardo 
ligonine, kuri yra pagarsė
jusi savo Pasaulio Vaikų 
programa (pagal ją yra 
operuojami vaikai bet kur 
pasaulyje, kurie turi įgim
tus širdies defektus).

Ši ligoninė neatsisakė 
padėti ir Lietuvos vaikams, 
ir tokiu būdu vieną rudenį 
į Vilnių iš tos ligoninės 
pajudėjo net 52 medicinos, 
administracijos ir informa
cijos darbuotojai, kartu 
su vertėja- ta pati Loreta 
Stukienė.

Dr.J.Stukas yra ir 
žinomas radijo programos 
vedėjas New Jersey, dau
gelio lietuviškų organizaci
jų darbuotojas.

M’nėta ligoninė buvo 
pasiuntusi j Vilnių 9 asme
nis pažiūrėti, kokiomis

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 12.00% 
nekiln. turto pask. 1 m...8.00%

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

sąlygomis tektų dirbti ir 
pasitarti su dr.Vytautu 
Sirvydžiu, širdies ligų sky
riaus direktoriumi prie 
Vilniaus Universiteto.

Deboros ligoninės pa
galba Lietuvai prasidėjo 
1991 m. žiemą, kai 6-ių 
mėnesių kūdikiui Miglei 
Grigutytei iš Vilniaus buvo 
padaryta sudėtinga širdies 
operacija Pasaulio Vaikų 
Programos rėmuose. Ope
racija truko 4 valandas. 
(Mergaitė ir jos motina 
buvo atkviestos į Ameriką 
ligoninės lėšomis).

Miglės gydytojas prof.V 
Sirvydis irgi išbuvo tris 
mėn.Amerikoje stebėdamas 
operacijas ir dalyvaudamas 
įvairiose konsultacijose.

Grįžęs labai patenkintas 
savo kelione ir patyrimais, 
parsivežė ir nemažai vais
tų, įvairių operacinių įran
kių, kuriuos jam padovano
jo minima ligoninė. Prie 
dovanų prisidėjo ir New 
Jersey lietuviai

Atvykus visam opera
ciniam personalui j Vilnių, 
buvo pasiruošta 19-kai 
operacijų vaikams nuo 3- 
8 m. amžiaus. Visos opera-
cijos sėkmingos ir vaikai 
sveiko namuose

Prieš operuodamas dr. 
McGrath pats smulkiai 
papasakodavo visas detales 
vaiko tėvams, o Deborah 
medicinos seserys pamokė 
vaikų motinas, kaip kuo 
geriau savo vaikams suteik
ti po-operaciną priežiūrą.

Išvykdami atgal į Ame
riką, Deborha Ligoninės 
darbuotojai paliko Lietuvos 
ligoninei du pilnai įrengtus 
operacinius kambarius, 
įvairių vaistų, siūlų žaiz
doms siūti, adatų, kraujui 
tikrinti prietaisų ir kt.

SichareF 
Room—couvMim
7725 George Str., LASALLE. Que. H8P 1C5 

Geriausias patarėjas Ir <Iarbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas, ir prieinamomis kainomis.

T e 1: 364 1470 Fax: 364 1470

montreal
PAIEŠKOMAS
Aleks Barysas iš Thunder 
Bay, Ontario. Jis pats ar 
žinantieji apie jį, prašomi 
atsiliepti, ar pranešti "NL" 
redakcijai 7722 Georges 
St., P.Q., Canada, H8P 
1C4, Tel: (514) 366-6220

• A.a. Vinco-Justino Kačer- 
giaus atminimui aukojo 
"NL" laikraščiui $50 Ade
laida Strijauskienė iš Flori-
dos.

Savo laiške linki laik
raščio darbuotojams sėk
mės ir Dievo palaimos.

Nuoširdžiai dėkojame."NL

KLB Montrealio A-kės 
Valdyba

DĖMESIO!

Metinis KLB-nės nario 
mokestis - $10,- pagal susi
tarimą, įnešamas per LITĄ 
Montrealio Apylinkės Val
dybos sąskaiton iki SPALIO 
mėnesio PABAIGOS.

Dėkojame!

Šio projekto pasiseki
mui ir iniciatyvai labai 
daug darbo idėjo ir toliau 
tą darbą vykdo Loreta 
ir dr. Jonas Stukai. Prie 
šio projekto finansavimo 
buvo prisidėjusi ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė 
su $2.600 auka. Tačiau 
žymiai daugiau lėšų, reikėjo 
surinkti transportui.

Gaila, kad kai kuriuose 
aprašymuose žinios nebuvo 
tikslios ir atrodė kad A- 
merikos Transportą, C-141 
buvo parūpinusi ALB-nės 
žmonės.

Reikia linkėti ir toliau 
gerbiamiems L.ir J.Stu- 
kams neišsenkamos energi
jos, dirbant Lietuvos svei
kos ateities labui, o kai 
kuriems korespondentams 
- daugiau tikslumo, pertei
kiant žinias.
(Pasinaudota Ed.šulaičio 
medžiaga).

SVARBŪS TYRIMAI 
MEDICINOJE

Spalio mėn. 1U d. Balti- 
morės John Hopkins Medi
cinos mokykla pranešė, 
kad jos mokslininkai išrado
bandymus, kuriais remian
tis galima bus sėkmingai 
nustatyti daugumos yėzio 
ligos rūšių prasidėjimą 
sveikuose organuose.

Žymiausieji vėžio~ ligos 
specialistai užgiria šių ty
rimų davinius, nes jais bus 
galima patobulinti diagno
zių nustatymą, taip pat 
greičiau susekti vėžio li
gos plitimą, stebėti vaistų 
ir kitokios terapijos veiki
mą. Tačiau, naujų metodų 
sukūrimas ir jų pritaiky
mas dar pareikalaus nema
žai pastangų.

MIRTIES PRANEŠIMAS
A t A

BRONIUS DIRSĖ
mirė 1994 m. rugsėjo mėn. 20 d., TILSONBURG,
Ont., Kanadoje, sulaukęs 74 m. amžiaus. Buvo 
gimęs Smilgiuose, Panevėžio apskrityje.

Po apeigų Delhi, Ont. Šv. Kazimiero bažny
čioje, palaidotas Lietuvių ŠV. JONO kapinėse, 
Mississauga, Ont.

Liūdi žmona BIRUTA, dukra RITA DIRSĖ- 
MYKOLIŪNIENĖ su vyru SAULIUM,_ sūnus ED
VARDAS su žmona ALE ir vaikaičiais: ARU, 
GINTU, AIDU ir RYTU. Liūdinti šeima

Mielam Bičiuliui
A t A

JUOZUI PAKULIUI
įnirus,

žmonai MAGDALENAI, dukrai SILVIJAI su 
šeima, visiems artimiesiems ir giminėms 
reiškiu nuoširdžią užuojautą -

Jonas Adomaitis
-

VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJAI_______
PAREMTI, MONTREALYJE AUKOJO:____________

Po $200,- Aušros Vartų P-ja, Kredito Unija LITAS; 
po $100,- D.N.Baltrukonis, St.Jaugelis, J.Zabieliauskas; 
po $50,- dr.J.Mališka, A.Vapsvienė, J.Skučas, Jūros šaulių 
Kuopa NERINGA: $35,- Alb.Dasys; po $30,- M.Adomaitie
nė, V.Kerbelis; $27,- J.Baršauskas; po $25,- Auksinio Am
žiaus Klubas RŪTA, M.A.Kringeliai, ADAMONIS INS. 
AGENCY, J.Dalmotas; po $20,- J.Blauzdžiūnienė, A.Bril- 
vicas, Br.Bunys, J.Bunienė, A.Grigelienė, A. Astrauskas, 
E.Kurilo, M.Makauskas, V.Markauskas, J.Naruševičius, 
J.Mozūraitis, R.Polišaitis. K.Rašytinis, L.Šimonėlis, P.šu- 
kys, Z.Valinskas, kun.St.Šileika, K.Andruškevičius, Pr.Bar- 
teška, L.Balaišis, J.Baltuonienė, St.Baršauskienė, A.Čepu
lis, J.Gražys, V.Gečas, P.Girdžius, J.Jurėnas, V.Jakonis, 
A. Jonelis, P. Juodelis, A.Keblys, J z.Lukoševičius, J.Luko
ševičius, Iz.Mališka, G.Montvilienė, V.Piečaitis, St.Pocaus- 
kas, A.Petraitytė, B.Rupšienė, Br.Staškevičius, J.Skaisgiris, 
J.šeidys, E.Szewczuk, L.Urbonas, Br.Žilinskas, Eug.Dainius 
po $15,- Aug.Mylė, Z.Barysas; $11,- M.Petrauskis; po 
$10,- A.Augaitis, B.Bendžienė, J.Babrauskas, J.Ladyga, 
J.Mieliauskas, J.Šaltenis, A.Urbonas, Pr.Vapšys, J.Adamo- 
nienė, O.Cečkauskienė, Ch.Juška, O.Glaveckienė, P.Gab
rys, J.Kalinauskas, V.Lietuvininkas, K.Mickus, A.Mikalajū- 
nas, P.Latvaitis, P.Piečaitis, St. Tumas, E.šlekys, O.Sit- 
kauskienė, K.Ambrasas; $6,- A.Mutusevičius; po $5,- P. 
Paškevičius, J.Stankaitis, A.Kreivys, "YX".

VISIEMS aukojusiems ir tuo parėmusiems VASARIO 
16-tosios GIMNAZIJĄ, nuoširdžiai dėkojam

A.Jonelis, J.Dalmotas

• MONTREALIO SKAITY
TOJŲ RATELIS, susikūręs 
literatūra besidominčių 
bičiulių tarpe, dar 1985 
m.(bene, lapkričio mėn. 
1 d.)nutarė susirinkti maž
daug kas 4-6 savaites ir 
pasidalinti įspūdžiais apie 
perskaitytą, pasirinktą vi
siems veikalą. Tokiu būdu 
pasidalinama ir žiniomis, 
ir įspūdžiais apie įdomiau
sių lietuvių autorių kūrybą 
Lietuvoje ir užsienyje.

Skaitymui pasirinkta 
įvairūs žanrai- poezija, 
romanai, novelės, apysakos, 
publicistikos darbai, scenos 
veikalai.

Iki dabar yra susipažin
ta ir apkalbėta daugiau 
kaip 50 įvairaus žanro 
veikalų.

šio Ratelio pagrindiniai 
sumanytojai ir vykdytojai-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI^

■r »♦»*»«*♦*»♦****♦*♦♦*****«*♦♦****♦♦*******«■*♦*******■

7 pel.

Vytautas A. Jonynas, Mo
nika Jonynienė ir Ilona 
Gražy tė-Maziliauskienė. 
Ratelio dalyviai renkasi 
paeiliui kitame skaitytojų 
bute.

Montrealis - gal pir
masis ir vienintelis užsie
nio lietuvių telkinys, subū
ręs pastovų skaitytojų ratą, 
veikiantį jau 10-tuosius 
metus. b.

• Raimondo Filipavičiaus- 
Filip poezijos knyga "Flow
ers in Magnetic Field" 
išleido "Guernica" leidykla, 
už kurią autorius laimėjo 
"Quebec Society for the 
Promotion of English-Lan
guage Literature" premiją 
"A.M.. Klein Prize for Po
etry".
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1994 m. SEZONO UŽDARYMO

PIETOS
LITAS MONTREAL^ LIETUVIU 

KREDITO UNIJA

Nuoširdžiai dėkoju už man suruoštą gražią 
staigmeną mano 80-ties metų gimtadienio pro
ga- - .

Dėkoju Augustui MYLEI uz jo nuoširdžią pager
bimo iniciatyvą ir pravedimą, taip pat ZUCH- 
RAI BULAUKIENEI už stalų parengimą, už tal
ką Antanui ŽIUKUI, už gėles Birutei NAGIE- 
NEI.

Širdingai dėkoju už gražius linkėjimus AV 
parapijos kleb. kun. J. ARANAUSKUI ir vi
siems atsilankiusiems.

Jūs man palikote prisiminimus, kurių aš ne
pamiršiu iki gyvas būsiu.

Dar kartą AČIŪ!
Antanas Čepulis

įvyks š.m. SPALIO 23 d., sekmadienį, 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje: • Meninė dalis

• Šilti pietūs, (grybai, žuvis)
• Baras, Loterija

Visus maloniai kviečiame dalyvauti!
Bilietas: $10.- "Nidos" Klubo Valdyba

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

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

AKTYVAS vir8 $29,000,000t 
REZERVAS viri $2,000,000
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IŠKELIAVO KETVIRTASIS 
TALPINTUVAS

š.m.rugsėjo mėn.28
d. iš Montrealio iškeliavo 
Lietuvon jau ketvirtasis 
humanitarinės pagalbos 
talpintuvas. Šis- 40-ties 
pėdu ilgio- išsiųstas į Ša
kius, skirtas šakių ir ke
lioms Suvalkijos ligoninėms.

Ankstyvesnės siuntos, 
laimingai pasiekusios adre
satus, buvo sąžiningai pa
naudotos Anykščiu, Klaipė
dos Jūrininkų ir Panevėžio 
apskrities ligoninių.

Dėka mūsų didelio bi
čiulio Yves Mainville, iš 
BAXTER Farmacinės Bend
rovės buvo gauta labai 
reikalingų, smulkesnių ir 
stambių ligoninės reikmenų, 
ypač operaciniams reika
lams.

Užteko talpintuve vie
tos ir daiktams, kuriuos 
buvo surinkusios Montrealio 
M.N.P.Seselės. Jie bus 
perduoti CARITAS organi
zacijai. Visi, o ypač Komi
tetas, kuris rūpinasi tech
niškais persiuntimo reika
lais, yra labai dėkingi dos
niai BAXTER bendrovei, 
Yves Mainville, o ir uuošir-- 
diems talkininkams, kurie 
šias visas gėrybes pakrovė. 
Daug pagalbos sulaukė 
iš skautų Vyčių, kurie suva
žiavo po savo darbo valan
dų ir atliko gerų darbelį, 
trunkantį apie 4 valandas 
laiko.

Būtų visai gerai, jei 
nebūtų vieno rūpesčio: 
tokio talpintuvo nusiunti
mas kainuoja nuo 3-jų iki 
4į tūkstančių dolerių...

Prie šios IV-tosios siun
tos dosniai prisidėjo Jonas 
ir Emilija Paunksniai- $500, 
”X"- $250; D.N.Baltrukonis 
- $200; Vincas ir Silvija 
Piečaičiai- $100; Jonas

ir Stasė Naruševičiai- $100, 
Jonas ir Ona Šeidžiai- 
$100; Antanas ir Marcelė 
Čepuliai- $100; J z.Lukoše
vičius- $20; Juozas Žitkaus- 
kas- $20.

Šios aukos nurašomos 
nuo mokesčių.

Norintieji prisidėti, 
kviečiami kreiptis į Bronių 
Niedvarą arba pasinaudoti 
LlTO sąskaita Humanitari
nei Pagalbai Lietuvai, nr. 
223, bet kuriuo laiku.

Visiems - AČIŪI
Br. Niedvaras

• Filmininkė Rita Dirsė - 
Mykoliūnienė, Buenos Aires 
universiteto kviečiama, 
skaitė paskaitą, demonstra
vo Kanados National Film- 
Board darbus ir savo Fil
mą "Baltic Fire". Pastarą
ją parodė ir Argentinos 
lietuviams. Ji visur sukėlė 
didelį susidomėjimų.

KVIEČIA JAUNIMĄ.
Į UŽGAVĖNĖS TORONTE

Š.m.spalio mėn. 29 d.,8 
vai. v., LIETUVIŲ NAMUO
SE, Toronte (1573 Bloor 
St.W.) Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga kviečia 
dalyvauti Užgavėnių-"Hallo- 
ween" šokiuose.

į šokius įėjimas su kau
ke- $6,- be kaukės- $8. (Ta
patybės dokumentus reikia 
turėti su savimi).

• Kanados Lietuvių Jauni
mo Sąjungos suvažiavimas 
vyks tą pačią dieną- spalio' 
29, - LN patalpose. Regis
truotis- 2 val.p.p.. Kongre
so skaidrių rodymas prasi
dės 2:30 val.p.p.

Kviečiamas visas Kana
dos jaunimas dalyvauti.

Rengėjai

TRADICINIAI AUŠROS VARTlį PARAPIJOS

PIETŪS
1994 m. lapkričio mėn. 6 d. po 11 vai. pamaldų

Aušros Vartų parapijos salėje
• Trumpa programa
• Šilti pietūs, Baras, Loterija

AUKA $10.-
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

HK—L—ZHX—XX HtCT','"

"ŪLA" DĖKOJA 
MONTREALIO LIETUVIAMS

Gauti nuoširdūs padėkos 
žodžiai ŪLOS Ansamblio 
vardu iš jo vadovės Sigitos 
Jurkonienės už sudarytas 
sąlygas pasirodyti ir šiame 
didmiestyje gyvenantiems 
lietuviams.

Ansambliečiai ypatingai 
dėkoja tiems, kurie juos 
apnakvynino, vaišino, priė
mė, aprodė miestą, leido 
pasinaudoti koncertui patal
pomis, parengė salę, išleis
tuves ir juos aplankė festi
valyje Drummondville.

Siame Kanados mieste
lyje, anot Sigitos Jurkonie
nės laiško, "Berods, kad 
festivalyje gėdos Lietuvai 
nepadarėme. Kai kurie 
žmonės sekiojo mus iš 
koncerto į koncertą Festi
valio organizatoriai sakė, 
jog esame grupė, su kuria 
lengva dirbti - viską su
prantame iš pusės žodžio. 
Mums buvo labai malonu, 
kad buvome labai gerai 
įvertinti".

Svetingiems ir nuoširdiems 
Montrealio bičiuliams jie 
linki kuo geriausios kloties 
gražaus gyvenimo ir Dievo 
palaimos.

CertHikatus 1 m.- .. 
Certifikatus 2 m......
Certifikatus 3 m......
Term, indėlius:

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

MOKA UŽ:
6.50% 
7.25% 
.7.75%

5.50% 
5.50% 
4.75% 

.4.75% 
4.25%

Taupymo -special..........
Taupymo - su gyv. dr. .. 
Taupymo - kasdienines 
Einamos sąsk...............
RRIF—RRSP — 1 m.term. 
RRIF-RRSP - 2 m.term. 
RRIF-RRSP - 3 m.term, 
RRIF-RRSP —taup......

IMA UŽ:

,.1.50% 
1.25% 

„1.50%
1.00% 

. 6.50% 
.. 7.25% 
.. 7.75% 
.. 2.00%

Nekiln. turto:
1 metų .<...

2 metų.....
3 metų.....

. 8.25% asmenines-nuo

. 9.25%
9.50%

8.00%

Informacija apie nauĮaualaa palOkanaa “Lito

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
1478 DeSeve 3907A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10-2
Antr., treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 0°- 700
Penktadieniais 10 00- 6.00 20G~ 6 00

1994 m.
vasaros 

linksmybės 
skautų

stovykloje 
BALTIJA, 

prie
Lac Sylvfere

Abi nuotr:
Gintaro Nagio

Nors ansambliečiai se
nokai sugrįžo į tėvynę, 
ber dar lig šiolei dėkingai 
prisimena visus Montrealyje.

PAGERBDAMI MIRUSIUS, KANADOS LIETUVIŲ FONDUI 
AUKOJO:
• A.a. Juozo Pakulio atminimui: $100,- M. Pakulienė, 
po $50,- Br.Niedvaras, Ir.P.Lukoševičiai, R.P.Kurai, G.H. 
Lapai, K.L.Piečaičiai; $30,- I.G.Vazalinskai; po $25,- A. 
Kličius, R.A.Lapinai, A.L.Staškevičiai, D.B.Staškevičiai, 
D.R.Staškevičiai, S.A.Staškevičiai; po $20,- I.Vazalinskienė 
S.Baršauskienė, R.Z.Valinskai, I.Gorys, E.P.Klezai, E.J.Dal- 
motai, J.P.Baltuoniai, G.Montvilienė, J.Adomaitis, M.A. 
Joneliai; $15,- V.Viliušienė; po $10,- J.J.Žitkai, S.J.Naru
ševičiai, I.Petrauskas, A.Petraitytė.
• A.a. Jadvygos Juodviršienės atminimui: $100,- I.P.Lu
koševičiai, R.P.Kurai; po $50,- l.M.Sungailos; $40,- F.Ju
ras ir šeima; po $20,- R.L.Urbonai, J z.Lukoševičius, J.A- 
domaitis, G.Montvilienė, M.Pakulienė, V.Viliušienė, B.J. 
Lukoševičiai, I.Mališka, V.Pavilanis, J.šeidys ir D.B.Staš
kevičiai.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja — KLF

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų GydytoJas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MAUSKOS biuras 

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

ADVOKATAS
ROMAS I Š G A N A I T I S

822 Re de France, St. LAMBERT, Que. J4S 1T7 

Tel: 465-1538, Fax: (514) 923-2219

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 mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš_ Jūsų namų.

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

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

SKAMBINKITE INFOR* 
MACUOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL ««2A7
Vytas Gruodis, Jr.

Electriden Contractor

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
PHOTOI MARIAGE - WEDDINGS 
STUDIO! 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5

PORTRAITS 
PASSEPORT "* COMMERCIAL

Tel: 481-6608

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NANAI • AUTOMOBILIAI•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.

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI J 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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