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KARAS ČEČĖNIJOJE

Reuterio^ agentūros žinio
mis, rupjūčio 31 d. Alek
sandre Lebed'-is pasirašė 
susitarimą su čečėnų lais
vės kovotojų vyr. štabo 
viršininku Aslan Maskhadov 
karo, trukusio 20 mėnesių, 
paliaubas, neminint ar 
Čečėnija iki 2001 metų 
gruodžio 31 dienos gaus ne
priklausomybę nuo Rusijos 
Federacijos.

Abipusė bendra komisija 
bus sudaryta ir paskelbta 
spalio mėn. 1 d. kuri tvar
kys visišką Rusijos karių 
atsitraukimą ir koordinuos 
kriminalinių ir teroristinių 
veiksmų sustabdymą.

"Mes tik ką pasirašėme 
pareiškimą ir pagrindinius 
principus dėl santykių tarp 
Rusijos Federacijos ir Če
čėnų Respublikos" - prane
šė A. Lebecl'-is esantiems 
konferencijos patalpose. 
"Tai reiškia, kad karas 
pasibaigė". Pasitarimai ir 
susitarimai truko aštuonetą 
valandų. Jo sakomi žodžiai 
buvo garsiai perduoti čečė
nų kovotojų miniai, stovin
čiai lauke ir džiaugsmin
gai atsakančiai: "Allahu 
Akbąr" (Dievas yra didis) 
ir VLebed,;is - bus prezi
dentas".

Minima komisija gavo 
teisę paruošti pasiūlymus 
finansiniams ryšiams su 
Rusija bei socialinę ir eko
nominę krašto atstatymo 
programą.

Šis 3-jų puslapių paliau
bų pareiškimas apvainikuo
ja A. Lebed' žio taikos su 
Čečėnija misiją, praėjus 
dviem savaitėm po to, kai 
prez. Boris Jelcina'as jį 
paskyrė šiam darbui.

Rugsėjo mėn. 4 d.Rusi- 
jos vyriausybė vis dėl to 
pritarė A.Lebed'žio taikos 
su Čečėnija planui.

Min.p-kas Viktor Černo- 
myrdin'as po kelias dienas 
trukusio neapsisprendimo, 
pareiškė, kad "bendrai i- 
mant", šis taikos planas 
esąs geras, nors ir kelia 
kai kurio rūpesčio.

Prez.B.Jelcin'as, pavy
dus, kaip manoma , A.Le
bed'žio - ir kitu politinių 
veikėju sėkmei, -neturi ki
tos išeities, kaip tik pritar
ti, bet asmeniškai su A.Le
bed'žiu nesusitiko. Rugsėjo 5 
paskelbtas,kad ’ B.Jelcin'ui 
bus padaryta širdies krauja
gyslių^ operacija Maskvoje.

A.Lebed'is patvirtino, 
kad apie 80.000 žmonių 
žuvo Čečėnijos 21 mėnesį 
trukusiame kare ir apie 
į milijono žmonių yra su
žeisti.

Š.m. rugsėjo mėn. 6 
1 ■■

Apie mūsų pro-protėvius prie Baltijos pakrančių liudija Palangos Muziejaus inkliuzai

"BALTIC NEWS SERVICE"; 
DIRBA INTERNETE.

Žinoma žinių agentūra 
Baltic News Service pra
dėjo dirbti Internet'e- tarp
tautiniame elektroniniame 
žiniasklaidos tinkle. Čia 
galima kas dvi valandas 
sužinoti visas "karštas" 
naujienas anglų kalba iš 
Lietuvos bei lietuvių kalba 
-naujienas iš viso Dasaulio.

"Tikimės",- rašo mūsų 
laikraščio redakcijai prog
ramos direktorius Edvinas 
Butkus,-"kad mūsų pastan
gos nenueis veltui ir išei
vija, užsieniuose besimo
kantys studentai, jaunimas 
turės geras galimybes gau
ti objektyvią ir naudingą 
informaciją apie įvykius 
Lietuvoje".

Baltic Neews Service 
(BNS) adresas www.bns.lt. 
(žiūr. skelbimą).

Telefonas- Vilnius, 42 90 
10, faksas:228 028.
Adresas: Laisves pr., 58- 
914, VILNIUS 2056

Baltic News Service

kad

. d. suėjo 5 metai, kuomet 
Čečėnija, vadovaujama 
Dzhokar Dudajevo (jis žuvo 
rusų, atakos metu), vienbal- 
siaipesiskelbe nepriklauso
ma respublika.

Ypatingai svarbu,
A.Lebed'is išsiderėjo paliau
bas, įgijo čečėnų laisvės 
kovotojų respektą ir išgavo 
Rusijos dalinių atsitraukimų 
iš Grozno miesto ir apyin- 
kių

Dabar bendromis 
gomis patruliuojama 
incidentų.

Taigi - dar kartą...
Jeigu rusų kariuomė- 
vadovybė Čečėnijoje 
"nepaperkama" narko- 

ar 
ir

paje- 
be

Tai-

Iki dabar dar vis vykda- 
"------ , vįevo smurto veiksmai is 

nos ir iš kites pusės.

RUSIJOS - UKRAINOS 
SIENOS

Š.m. rugpjūčio 14 d.
Rusijos ir Ukrainos delega
tai pradėjo diskusijas dėl 
žemėlapyje sovietinio reži- 

nubrėžtų rubežių ir 
jų dabar skirian- 

nepriklausomas

• Lisabona. Portugalijos 
socialistų vyriausybė yra 
tvirtai pasiryžusi prisijung
ti prie Europos valiutos są
jungos (EMU), nes mano, 
kad tai valstybei yra gyvy
biškai svarbus uždavinys. 
Portugalijos ministro pirm. 
Antonio Guterres nuomone 
politiniai narystės privalu-

mai tokioje sąjungoje savo 
svarba nurungia net ekono
minę naudą. Guterres pa
reiškė 
gos 
rytus 
Rytų 
Kiprą 
ninti 
nybę.

, jog Europos Sąjun- 
ketinimas plėstis į 
ir į pietus, priimant

Europos valstybes 
ir Maltą, gali susilp- 

sąjungos politinę vie-

www.bns.1t
Lietuva Internete 

anglų ir lietuvių kalbomis

jau 5-riems me- 
pereinarr.a ir

dėmesio! dėmesio! dėmesio!

LIETUVOS AMBASADOS OTAVOJE PRANEŠIMAS

"aukso veršio", 
toliau sėkmingai 
miestus, kaimus 

gyventojus..

ka?. 
nės 
būtų 
tiku 
būtų
naikinus 
ir beginklius 
Ar ir tada Aleksandr Le
bed'is būtų prez. Boris 
Jelcin'o įgaliotas taikos 
misijai?.. Ir būtų tokių vyk
dęs?

Koks tikrai yra A. Le- 
bed'’is - rūpi ne tiktai 
Kremliaus valdytojams, 
bet ir visiems kitiems bei 
kitų valstybių vadovams.

MUSULMONŲ IR KROA
TŲ FEDERACIJA PRADĖS 
VYKDYTI TAIKĄ 
BALKANUOSE

iš Ženevos pranešama,
kad JAV Valstybės sekre
toriui pavyko pakankamai 
suartinti prezidentus - Bos
nijos Aliją Izetbegovičių ir 
Kroatijos - Franjo Tudj- 
man' ą galų gale laikytis 
Dayton'o Taikos susitarimų 
bendrai valdyti musulmonų 
-chroatų federaciją, kuriai 
priklauso (pagal prieš 2 
metu įvykusį susitarimą) 
apie pusė Bosnijos teritori
jos. Kitą dalį valdys ser
bai.

mo 
tarsis dėl 
čių abi 
valstybes.

Praėjus
tams, siena 
prekės pervežamos greitke
liais ar traukiniais tebe- 
naudojant laikinus pasus.

ĮSISKOLINĘ iki ausų 
LATVIJOS VALSTYBĖS 
DARBUOTOJAI

Jokia paguoda Lietuvai 
ir mums, bet apjakimas, 
pamačius dolerius, užkrė
tęs ir mūsų brolių, (ar pus
brolių ) tautą...

išleidus Antikorupcijos 
įstatymą, kurio būtinybe 
niekas neabejoja, Latvijoje 
paaiškėjo nemaloni istorija. 
Stambiai įsiskolinęs Euro
pos Reikalų min. Alek
sandrs Kirsteins - $300,000 
ir Krikščionių Demokratų 
parlamente atstovas Karlis 
Druva - $75,000. Trečia-
sis - Andris Ameriks 
$2,000,000 ...

• Baltarusijos prezidentas 
Aleksandr Lukašenka po 
susirinkimo, skirto der
liaus nuėmimo klausimais, 
pareiškė, kad jis kategoriš
kai uždraudžia mitingus ir 
demonstracijas šalyje, kol 
baigsis lauko darbai ūkyje.
Realistiškas ir atitinkamas 
sprendim as}

Lietuvos diplomatinė tarnyba Kanadoje tęsia rinkėjų, dalyvausiančių būsimuose 
Lietuvos rinkimuose, registraciją. Lietuvos piliečiai, kurie laikinai ar nuolat gyvena 
Kanadoje, gali užsiregistruoti arba Lietuvos Respublikos Ambasadoje Kanadoje (130 
Albert street, suite 204, Ottawa, Ontario, KIP 5G4), arba Generaliniame Konsulate 
Toronte (1573 Bloor street West. Toronto, Ontario, M6P 1A6, Tel:(416) 538 2992, Fax: 
(416) 538 4345.

Lietuvos Respublikos piliečiai kviečiami registruotis būsimiems rinkimams ir pranešti 
apie save šiuos duomenis:

- pavardė, vardas;
- gyvenamosios vietos adresas Kanadoje;

Lietuvos piliečio paso numeris;
- asmens kodas, įrašytas pase.

Duomenis apie save Lietuvos piliečiai gali pranešti asmeniškai, atvykdami į Lietuvos 
Ambasadą ar Konsulatą, arba atsiųsti paštu ar faksu (613 5675315 - Ambasados, 416 
5384345 - Konsulato). Registruojantis paštu, galima atsiųsti ir Lietuvos piliečio paso 
atitinkamų puslapių, kuriuose yra pateikti aukščiau nurodyti duomenys, fotokopijas.

Lietuvos piliečiai, kurie atsiųs apie save duomenis, bus įrašyti į rinkėjų sąrašus. Jiems
prieš rinkimus į Lietuvos Respublikos Seimą, kurie vyks š.m. spalio 20 dieną, paštu bus 
siunčiami visi balsavimui reikalingi, dokumentai.

Apie balsavimo tvarką pranešime iš karto, kai tik gausime informaciją iš Vyriausios 
Rinkimų Komisijos Vilniuje.

LR Ambasados Otavoje 
Pirmoji sekretorė

Aušrinė Simanaitienė

130 Albert Street, Suite 20^, Ottawa, Ontario KIP 5G4 Tel. (613) 567-5458 Fax (613) 567-5315

http://www.bns.lt
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PJ3. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, grąžinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turini redakcija arba leidykla neatsako.
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• JLB suvažiavimas įvyks š.m. lapkričio 30 d. Toronto 
Anapilio Muziejaus - Archyvo patalpose.
• Š.m. rugpjūčio mėn. 27 d. Lietuvių Namuose įvyko 
Rytų Europos tautų, suinteresuotų dėl jų kraštų priėmi
mo į NATO, atstovų susitikimas su valdžios atstovu J. 
Fliss.

Latvis Janis Eichmanis yra parašąs tuo klausimu ra
portą, kuris bus išsiuntinėtas visiems parlamentarams, 
senatoriams ir organizacijoms, turinčioms politinę įtaką. 
J. Fliss patarė daugiausia kreipti dėmesio į Užsienio 
reikalų ir Krašto apsaugos ministerijos pareigūnus. Paža
dėjo ir savo paramą.

Susitikime dalyvavo 20 žmonių. Lietuviams atstovavo 
KLB pirm. A. Vaičiūnas, jo pavaduotoja N. Liačienė, To
ronto lietuvių Bendruomenės pirm. D. Garbalifluskienė. 
Šios akcijos išlaidoms padengti gruodžio 14 d. Veng
rų "Freedom House" patalpose yra ruošiami pietūs. Kai
na 30 dol. asmeniui. Lietuviams skirta išplatinti 50 bi
lietų.
• Keturiems jaunuoliams-ėms yra suteikiama galimybė
studijuoti Kauno Dailės Institute architektūrą, miesto 
planavimą-landšaftą, tekstilę, keramiką, pritaikomąjį me
ną. Diplomai bus pripažinti Ontario College of Art. 
Mokestį už mokslą ir vietą gyventi parūpino Kauno Dai
lės Institutas. Pačiam reikės apsirr>okėti tik už
pragyvenimą.

Smulkesnę informaciją teikia KLB raštinė: 1011 Col
lege Str., Toronto, Ont. M6H 1A8. Tel: (416)-533-3292; 
Fax: (416)-533-2282.
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Jau veikia Devintojo
Pasaulio Lietuvių Jaunimo

Kongreso Ruošos
Komitetas

JAV PREZIDENTAS TRAM
DO IRAKO AGRESIJĄ

Irako prez. Saddam 
Hussein'as pažeidė Jungti
nių Tautų nutarimus ir 
pradėjo puldinėti "Neperžen
giamos srities" zoną,kurioje 
gyvena kurdai.JAV prez. 
nurodymu, raketų pagalba 
buvo per 2 antpuolius su
naikinti Bagdade 
radaro įrenginiai, 
pat buvo " iššautos raketos 
ant Irako pietuose esančiu 
15 Irako karinių postų.

Kurdai yra JT globoje. 
Šitokį JAV sprendimą ir 
reakciją kritikuoja Prancū
zija Ispanija, Rusija, daugu
ma Arabų kraštų . Palaiko- 
-Didžioji Britanija.

Respublikonu preziden
tinis kandidatas Bob Dole, 
pritardamas, vis dėlto, pa
brėžia, kad tokią konflikti
nę situaciją Irake reikėjo 
iš anksto pramatyti ir dras
tiškų veiksmu būtų galima 
buvę išvengti.
MIRĖ AUSCHWITZ'O 
TRIMITININKAS

Iš Amsterdamo, Olandi
joje praneša, kad Lex van 
Weren, daną muzikas, per
gyveno Auschwitz'o kon
centracijos lagerio žudynes* 
nes jam liepdavo trimituo
ti sudarytoje muzikantų 
grupėje per žydų egzekuci
jas.

Vėliau Van Weren išgy
venimai nacią žudynių la
geryje buvo įrašyti televizi
jos dokumentinėn progra- 
mon, pavadinton "Ausch- 
schwitz'o Trimitininkas".

Jis mirė nuo vėžio li
gos, sulaukęs 76 metu am
žiaus,

esantys 
Taip

KLB XVI-sios Krašto Tarybos pirmoji sesija 1995.XI. 4-5 d.d.

* * * * * * *

tuanika"- Mokymo priemo
nė lituanistinių mokyklų 
8 sk., 1979, Brooklyn; "Lie
tuvos istorijos ir Lietuvos 
geografijos pratimai 
nistinių mokyklų 8 
1980, Chicago.
/DARBININKAS, 341 
land Blvd., 
11207,USA.).

litua- 
sk.),

High- 
Brooklyn,NY

RAŠYTO J AS,ŽURNALISTAS
PAULIUS JURKŪS 
SUKAKTŪVININKAS

am-
45 m. darbo 
leidžiamajame 
DARBININKAS

kaip novelių,

Šią vasarą- liepos 27 
d. minėjo savo 80 m. 
žiaus ir 
New York'e 
laikraštyje 
sukaktis.

Žinomas,
romaną rašytojas, yra ga
bus ir darbštus žurnalistas, 
nepadėjęs plunksnos ir dai
lės klausimu aptarimuose ir 
pats ne Vartą iliustruo
damas - apipavidalindamas 
įvairius leidinius.

ĮSIDĖMĖTINA - VILNIAUS 
SENAMIESTIS JRAŠYTAŠ 
I PASAULIO PAVELDO 
Sąrašą

UNESCO organizacija 
tarptautiniu mastu rūpinasi 
istoriniais-kultūriniais pa- 
veldais. VILNIUS yra irgi 
jų. tarpe. Tačiau...tačiau... 
"Jei neturėsime Vilniaus 
senamiesti, kultūros pavel- 
dat saugančių Įstatymų, 
vieną dieną galime išgirsti, 
kad GEDIMINO Pilis jau 
privatizuota",- kalbėjo š.m. 
rugpjūčio mėn. pradžioje 
Seimo Kultūros, Švietimo 
ir Mokslo Komiteto pirmi
ninkas Bronius Genzelis. 
Jis yra taip pat ir Lietu
vos valstybinės UNESCO 
K-jos pirmininku ir ragina 

- kuo greičiau priimti jau 
parengta Lietuvos sostinės, 
o taip pat ir atskirą Vil
niaus senamiesčio Įstatymą.

"Pava- 
Pasa- 

Chicago; 
Akvarelė"- 

Chicago;

Išleistos knygos: 
saris prie Varduvos"- 
kojimai, 1954, 
"Smilgaičių 
romanas,1957, 
"Kai Vilniaus Liepos Žydi"- 
Žibunto sakmės apie Vil
nių,, Brooklyn, 1985; "Ant 
Vithelės Tilto" - legendos, 
1968, Chicago; "Juodvar
niai"- pasaka-poema, 1975, 
Brooklyn.

Redagavo: P.Jurgėla,
"Gen.Povilas Plechavičius"- 
1978, Brooklyn; "Juozas 
Bagdonas, "Albumas" -1972 
Brooklyn; B.Kviklys "Telšių 
Vyskupija" (kartu su kitais) 
1980, Chicago; Rokas Pet
kevičius "Paskutinis Su
diev"- Eilėraščiai, 1989 
Brooklyn.

Parengė 
lituanistinė

Apie senamiesčio išsau
gojimo problemas buvo 
diskutuojama Seimo rūmuo
se surengtoje spaudos kon
ferencijoje, kurioje dalyva
vo ir Kultūros Vertybių 
Apsaugos Departamento 
direktorius, UNESCO Komi - 
sijos narys Jonas Glemža.

■
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Vytautas Didysis, Ipolito 
Užkurnio t skulptūra Trakuo- 
se.RUGSEJO 8-toji-Tautos 
šventė buvo minima visoje 
Lietuvoje ir nepamiršta 
išeivijoje.

Lietuvoje

2 psl.

ir buvo išleista 
medžiaga: "Li-

Jis patvirtino, kad Pa
saulio Bankas Vilniaus se
namiesčio atgaivinimo stra
tegijai sukurti yra paskyręs 
195.000 dolerių. Stengia
masi tokią programų pa
rengti svarstymui iki lap
kričio mėn. ir patiekti 
svarstyti Lietuvos ir tarp
tautiniams ekspertams. 
1997 m. pirmame ketvirty
je Vilniuje planuojama su
rengti galimų finansinių 
rėmėjų konferenciją. Jonas 
Glemža stipriai remia įsta
tymo priėmimą, nes be 
finansinių ir ekonominių 
lengvatų nepavyks Įgyven
dinti jokio plano!

šakojo,(ką ir 
norėję išgirsti) 
pradėtas 
maitiją 1985 
į Lenkimus, į 
kraštą. Sakėsi, 
jis buvo sutikęs 
kių žmonių iš 
ir 
kės 
t is.

Simonas 
1 "Aušros" 
irgi kaip 
mimo skelbėjas, 
metai Lenkimuose ir apylin
kėse yra minimas jo var
das ir gyvenimas, Įteikiant 
kas antrametinę, premiją.

mes būtume 
apie savo 

keliones po Že- 
m., nuvykus 

Daukanto 
kad ten 

daug pui- 
kurių jis 

žemaičių tarmės išmo- 
, pats būdamas kaunie-

Daukantas nuo 
laikų pasirodė 
Lietuvos Atgimi- 

Kas antri

20 
buvo

SIMANO DAUKANTO 
PREMIJĄ GAVO 
ISTORIKAS GIEDRIUS 
SUBAČIUS

Š.m. rugpjūčio 
d. Rašytojų Klube
Įteikta Giedriui _ Subačiui 
Lenkimų Žemės Ūkio bend
rovės 100 Lt, premiją už 
Simono Daukanto gyvenimo 
ir darbų tyrinėjimus.

Įteikimo metu Kalbos., 
Istorijos ir Dialektotogijos 
skyriaus vadovas K.Morkū
nas kalbėjo apie laureato 
darbus, kuris tyrinėjo ir 
J.A.Pabrėžos bei J.Ciuldos 
kūrybą.

Giedrius Subačius papa-

POLITINIU KALINIU 
PARTIJA NORI 
KOALICIJOS

Š.m.rugpjūčio mėn. 
baigai artėjant, ELTA pra
nešė, jog Lietuvos Politiniu 
Kalinių Partija nutarė pri
sijungti prie vidurio pakrai
pos politinių partijų 
balsavimuose.

PKP prisijungė 
Lietuvių Tautininkų 
gos,Lietuvos 
Partijos, 
ir JAV 
Valdo 
koalicijos.

LPKP savo pareiškime 
sakosi apgailestauja, jog 
paskutiniu metu vis labiau 
ryškėja LDDP ir TS(Kon- 
servatorių) noras valdyti 
Lietuvą pakaitomis,o gyve
nimas jau Įrodęs, kad Lie
tuvai vienvaldiškumas yra 
žalingas. "Tiktai koalicinis 
Seimas atspindėtų ir galėtų 
Įgyvendinti visu Lietuvos 
gyventojų lūkesčius",- rašo
ma minimame pareiškime.

Rugpjūčio men. pirmąją 
savaitę tautininkai buvo 
paskelbę pareiškimą, kad 
jie, Centro Sąjunga, Demok
ratų Partija ir Valdas A- 
damkus paskelbė sudaran
tys vidurio pakraipos poli
tinių jėgų koaliciją, 
pavadinta 
Santalka".

pa-

Seimo

prie 
Spjun- 

Demokratų 
Centro Sąjungos 

gamtosaugininko 
Adamkaus įkurtos

kuri 
"Vidurio Jėgų 

Į ją pakviestos 
ir kitos partijos.

Ar tai, galų gale reiš
kia, kad susiprantama atsi
sakyti mažų, nereikšmingų 
partijėlių? Reikia tikėtis.’

• SEIMO LDDP frakcijos

Šių metų pavasarį į pirmąjį savo darbinį posėdį 
susirinko Devintojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so Ruošos Komitetas. Jis įsipareigojo per metus ruoš
tis šiam pasauliniam jaunimo sąskrydžiui, kuris Įvyks 
1997 m. vasarą Jungtinių Amerikos Valstijų rytinėje 
pakrantėje.

Nuo 1994 m.Jaunimo Kongresuose yra dalyvavę 
daugiau kaip 11.000 jaunų lietuvių. Pirmuose kongre
suose dalyvavo atstovai iš visų didžiųjų lietuvių išeivi
jos telkinių - JAV,Kanados, Pietų Amerikos, Australi
jos, o po komunizmo žlugimo į Kongresus jau vyksta 
jaunimas iš Lietuvos bei visos Rytų Europos ir Rusijos.

Devintojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Ruošos Komitetui vadovauti sutiko niujorkietis Tomas 
Matusaitis. Kiti organizacinio komiteto nariai yra: 
Laisvyda Janulaitytė (Boston1 as), Claudia Luecke (New 
Jersey), Paulius Murauskas (New Jersey), Kazys A- 
domkaitis (Boston..'as), Vydas Marijošius (New York'as), 
Jonas Jankauskas(New York1 as) ir Kristina Matusaitytė 
(New Jersey).

IX PLJ Kongreso atidarymas Įvyks 1997 m .lie
pos mėn. 18 d., Washington'e. Programoje numatyta: 
Studijų Dienos (Washington'e ir New York'e), laivo 
ekskursija New York'o uoste, banketai Washington'e 
ir Boston'e, stovykla pajūryje (netoli Boston'o). Kongre
sas tęsis iki 1997 m. rugpjūčio mėn. 3 d., Boston’e.

INFORMACIJA apie Kongresą skelbiama viso
mis priemonėmis. Internet'e galite aplankyti PLJ K 
informacinį "saitą" (adresas: http:Zwww.pljk.org.). Elek
troniniu paštu rašykite adresu: jankauskas @-aol.com. 
Paprastu paštu rašykite adresu: PLJK POBox 283 
Manhasset New York 11030, USA. Tel:516—676-4657.

Asmeninės aukos: $1500 - Liet. Kredito Kooperatyvas 
"Parama"; $500. - M. Lazdutis; $300.- Dr. A.D. Dickson; 
po $200.- J.V. Margis, A. Arelis; po $100.- K. Dubaus
kas, S.G. Noreika, F. Vaivila, M. Ignatavičius, B. Lau
čys, L. Zubrickas, J. Astrauskas, M. Astrauskas, L. Ta
mošauskas, I. Ross, R. Piečaitis, O. Skrebūnienė, Dr. B. 
Vidugiris, Rūta Tumosa, Rasuolė Tumosa; $80.- A. Pran- 
skus; $75.- E. Mardosas; po $50.- J. Linkūnaitis, S. Do
meikienė, J. Popikaitis; $20.- J. Lelis.
Aukos už mirusius: $2000. - už Oną Pleinienę - A. Plei- 
nys; po $100.- už Elenutę Norkienę - NHL Found., už
J. Domeiką - S. Domeikienė; už P. Dalienę - S. Dalius; 
po $50.- už V. Vyčiną - J. Sakalauskas, už K. Sendziką 
- Budrevičius, už O. Petrašiūnienę- E. Bersėnienė; po 
$25.- už S. Kunigėlį - K. Budrevičius, už A. Račienę -
K. Budrevičius;^ po 20.- už J. Maleių - J.P. Baltuonis.

Buvę ©taviškiai: Dr. J. Rimšaitė, J.Z. Dabrowski, 
B.V. Palilionis, V.V. Kubilius, V. Šukys, A.K. Pavilonis,
L. Daunys, P.J. Ivanauskas, "Vaivorykštė", - pagerbdami 
a.a. Albiną Paškevičių, KLF paaukojo $251.-.

Visiems aukojusiems AČIŪ - KLF.

narys Karolis Snežko Vy
riausiosios Rinkimų Komi
sijos pirmininkui Zenonui 
Vaigauskui įteikė pareiški
mą, kad atsisako Seimo 
nario mandato. Jis dirba 
Vilniaus kuro aparatūros 
gamykloje technikos direk
toriumi, kur gauna nemažą 
atlyginimą, o nuo Seimo 
nario atlyginimo atsisakė. 
Vis dėl to - turi padorumo, 
nes Seimo posėdžiuose 
per 3į metų dalyvavo vos 
kelioliką kartų...

Nesant atitinkamam 
Įstatymui, jo vieta Seime 
LDDP frakcijoje liko 
va.

Šiuo metu Lietuva 
136 parlamentarus.

lais-

turi

SOCIALDEMOKRATU 
PARTIJA PASKELBĖ SAVO 
RINKIMU SĄRAŠĄ 

Galutinai
Lietuvos
Partijos 
paaiškėjo,
120 pavardžių. Įdomu, kad 
kiekviename penketuke yra 
bent po vieną, moterį, o 
kiekviename 
po du profesinių 
atstovai.

Sąraše esantis 
didatas dalyvaus 
mandatinėse rinkimų 
gardose.

patvirtinus 
Socialdemokratų 

rinkimų sąrašu, 
kad jame yra

dešimtuke- 
sąjungų

71 
ir

kan- 
vien- 
apy-

DU KRIMINALISTAI 
SULAIKYTI LIETUVOJE

Iš Tallinn'o, Estijos sos
tinės areštinės nelegalūs 
migrantai Alpieol Louis, 
34 m., atvykęs iš Rusijos 
Tolimųjų Rytų ir Viačeslav 
Kulikov'as, 31 m., iš Nar
vos Estijoje, buvo suimti 
Kanados Ambasadoje Vilniu
je, kur prašėsi politinio 
prieglobsčio. Tą patį jiedu 
buvo bandę gauti Rygoje, 
Švedijos Ambasadoje, bet 
išsisuko nuo policijos.

Apie 20 tokių nelegalių 
imigrantų pabėgo iš Tallin- 
n'o lagerio s.m. liepos 
mėn. viduryje, 4 jų dar 
slapstosi.
• Trakų apskrities taryba 
įsteigė "fondą karaimų ir 
totorių kultūros paveldui 
išsaugoti , artėjant ateinan
čią vasarą nuo karaimų ir 
totorių įsikūrimo Didžiojoje 
Lietuvos Kunigaikštijoje 
prieš 600 metų. Ten, Vy
tauto Didžiojo laikais > iš 
Krymo buvo atvežti jų 
protėviai ir ištikimai tar
navo Lietuvai, o Vytautą 
Didįjį ir dabar laiko dide
lėje pagarboje.

Pragyvena daugiausia 
iš daržininkystės, turi savo 
maldos namus, 
ir šeštadieninę

KUR DINGO LIETUVOS 
ŽVEJYBINIS LAIVYNAS?

Tokį klausimą patiekė 
Lietuvos Seimo Politinių 
Kalinių ir Tremtinių "Lais- 

• vės" frakcijos nariai: Vanda 
Briedienė, Balys Gajauskas, 
Povilas Jakučionis, Zita 
Sličytė.

Kreipdamiesi Į prez. 
Algirdą Brazauską, genera
linį prokurorą Vladą Nikiti
ną, prašė "ištirti Lietu
vos žvejybos laivyno likvi
davimą ir nustatyti, ar 
už tai atsakingų pareigūnų 
bei kitą asmenų veikloje 
nėra nusikaltimo požymių".

Seimo nariai 
kad prarastas 
laivynas, kuriam priklausė 
daugiau kaip 130 laivų. 
Ju dauguma parduota daug 
pigiau, negu nustatyta ver- 

genda

muziejėįj 
mokyklą.

tvirtina, 
žvejybos f *

tė. Kiti- rūdija ir 
Klaipėdos uoste.

Į ankstyvesni tuo reika
lu klausimu Žemės Ūkio 
banko valdytojas Vaclovas 
Litvinas buvo atsakęs, jog 
laivai priklauso minimam 
bankui , todėl jis juos tvarko 
savo nuožiūra.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

http:Zwww.pljk.org
aol.com


< *

Lietuvoje"
TĖVYNĖS SĄJUNGA SIŪLO BALTIJOS ASAMBLĖJOJE 
SVARSTYTI NESUTARIMUS SU LATVIJA

TS (Konservatoriai) siūlo Seimui rezoliucijos projek
tą nedelsiant prašyti sušaukti Baltijos Asamblėjos pre
zidiumo posėdį, kuriame būtu, išnagrinėti nesutarimai 
su latviais dėl naftos žvalgybos jūroje.

Iki dabar Latvija pradeda ratifikuoti priešlaikinę 
(t.y. su Lietuva nesusitarusi) sutartį su Švedijos ir JAV 
firmomis (OPAB ir AMOCO) dėl naftos žvalgybos gin
čijamos priklausomybės Baltijos jūros dugno dalyje.

Lietuvos Seimo Užsienio Reikalų Komiteto narys 
E.Zingeris taip pasisako:"Šios sutarties ratifikavimas 
Latvijos Seime galėtų duoti galimybę suinteresuotoms 
šalims ardyti nusistovėjusius labai gerus santykius tarp 
abiejų valstybių".

Konservatorių frakcijos nuomone - "Baltijos Ta
ryba galėtų aktyviau spręsti tokias problemas, kurios 
ima kelti broliškoms Baltijos tautoms nereikalingas 
aistras, trukdančias Baltijos valstybių įvaizdžiui integ
ruotis į Europos Sąjunga".

Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerija ne kartą 
griežtai protestavo prieš Latvijos tarptautines sutartis 
dėl naftos žvalgybos Baltijos jūros dugne,kol nesutaria 
dėl jo priklausomybės. Iki dabar Latvija protestus igno
ravo. O kol iešmas drožiamas Lietuvos vyriausybei 
velkant kojas, "šuo ir kepsnį nuneš",- anot žinomos 
patarlės...

Deja, kojos vis velkamos ir dėl BŪTINGĖS naf
tos terminalo, tik ten kojas įmerkė daugiausiai ne lat
viai... O iešmas neva dar drožiamas.

Lietuva tuo tarpu, po gamtosauginio Būtingės 
terminalo projekto saugumo užtikrinimo Norvegijos 
ir Lietuvos ekspertų, Lietuva pakartotinai garantavo 
Būtingės saugumą. Tačiau "bralių tauta" protestuoja, 
esą terminalas parinktas per arti Latvijos sienos...

Taigi, TS siūlymas šiuos NEATIDĖLIOTINUS rei
kalus spręsti kuo greičiausiai Baltijos Asamblėjoje- 
yra politiniai inteligentiškas sprendimas.

►

n *

* M

Politikai dar nesusitarė, kuria iš šių linijų eis siena

APIE KREDITO UNIJAS LIETUVOJE
Regina Pieeaitienė - projekto direktorė

Vasaros darbai ir galų gale nušvitusi saulė, mūsų vis 
dėlto neatitraukė nuo kredito unijų reikalų. Ypač sėk
mingai dirbama Marijampolėje: šios~ kredito unijos akty
vai liepos mėnesio pabaigoje jau viršijo 52,000 Lt. Norė
čiau pasidžiaugti, kad keturių kredito unijų administrato
riai ir mūsų darbuotojas Arnoldas šio mėnesio pradžioje 
išvyko į Kanadą, kurioje lankysis visose keturiose Kana
dos lietuvių kredito unijose ir susipažins su Kanados kre
dito unijų darbu. Nuoširdžiai tikiu, kad pavyks užmegzti 
glaudžius bendradarbiavimo ryšius ir pasisemti pusę šimt
mečio siekiančios Kanados lietuvių kredito unijų patir
ties. Gaila, kad kredito unijos, kurios tiek daug padėjo 
išeivijos lietuviams bei jų sukurtoms bendruomenėms, 
taip sunkiai skinasi kelią Lietuvoje, kur kasdien ryškėja 
aukščiausių Lietuvos valdžios pareigūnų biurokratiškas 
požiūris į labai reikalingą kooperatinę-finansinę institu
ciją - kredito uniją. Lietuvos Bankas šio mėnesio vidu
ryje atmetė Akademinės kredito unijos, vienijančios 
Vytauto Didžiojo Universiteto bendruomenę, veiklos li
cencijos prašymą. Mūsų akimis žiūrint, ši kredito unija, 
steigiama aktyvių ir energingų Universiteto studentų, 
turi puikias ateities perspektyvas. Tikimės, kad studen
tai neketina nuleisti rankų.

Artėjant pagrindiniams rudens darbams nepamirškite, 
kad kredito unijos yra Jūsų pačių įsteigtos ir skirtos 
Jūsų gerovei bei finansiniam klestėjimui.

Paskolų komitetas

Paskolų komitetą renka visuotinis narių susirinkimas. 
Jis nagrinėja unijos narių paraiškas dėl savitarpio pasko
lų, numato išmokėjimo ir grąžinimo sąlygas. Valdyba 
negali sudaryti savitarpio paskolos sutarties su unijos 
nariu, jei tam nepritarė paskolų komitetas. Už savo 
veiklą paskolų komitetas atsiskaito visuotiniam narių 
susirinkimui. Komiteto nariai, už jų veiksmais kredito 
unijai padarytą žalą, atsako Lietuvos Respublikos civili
nio kodekso nustatyta tvarka.

Paskolų komitetas yra kredito unijos širdis, išskirianti 
kredito uniją iš kitų finansinių institucijų. Daug iš pir
mo žvilgsnio paslaugių ir malonių įstaigų skolina žmo
nėms pinigus, sudarydami įspūdį, kas skolinimas yra leng
vas ir minimaliai poblematiškas dalykas. Tačiau kredito 
unijos paskolų komitetas teikia paskolas, turėdamas tiks
lą išspręsti finansines narių problemas, o nesivaikyda
mas pelno. Paskolos unijoje nustatomos taip, kad tenkin
tų skolintojo poreikius ir grąžinimo galimybes. Paskolų 
dydis jokiu būdu nepriklauso nuo įdėtų pinigų sumos. Ad
ministratorius padeda potencialiam skojininkui apsispręs
ti kokios pinigų sumos verta būtų prašyti, kuĄ ir kokio
mis dalimis gauti pinigai bus naudojami. Tačiau labai 
didelis dėmesys turi būti kreipiamas į skolintojo paja
mas, t.y. galimybes grąžinti kreditą. Paskolų komiteto 
nariai turi nuodugniai aptarti, ar skolintojas bus pajėgus 
grąžinti kreditą nustatytomis sąlygomis ~ ir nustatytais 
terminais. Paskola gali būti skiriama mažų įmonių įran
gai, žemdirbių inventoriui pirkti, veiklai finansuoti. Na
riams paskola (rali būti teikiama pirkti plataus vartoji
mo prekes: automobilį, baldus, Užmokėti už mokslą, ir 
kitoms reikmėms įsigyti.

Paskolų komiteto nariai neturi teisės moralizuoti kre- 
1996.IX.10.

KANADOS LIETUVIU 
DOVANA 

LIETUVOS VAIKAMS 
PER KANADOS LIETUVIU KATALIKIŲ 

MOTERŲ DRAUGIJA

R.Stepulaitis

RUGIAGĖLĖ

Anksti rytaw prisikėlė 
jauna, melsva rugiagėlė 
ir iškilo virš rugių.

Nusiprausus rasa ryto, 
troško, kad ją pamatyty - 
ją, gražiausią iš visų.

O mergaitė ten linksma 
vainikėlį pindama, 
rugiagėlę pastebėjo.

Ir įpynė ją gražiai, 
į. vainiką^išdidžiai 
ant galvos sau užsidėjo.

Dabar - verkė rugiagėlė, 
kad taip anksti prisikėlė, 
kad pražydo mėlyna...

Jos jaunystė paskubėjo, 
rugių lauke nužydėjo - 
amžius - tik viena diena...

APIE "VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMUS"

Lietuvoje yra 20,00(i naš- 
laičių ir tėvų globos nete
kusių vaikų. Visi pripažįsta, 
kad iš sovietinės sistemos 
paveldėtos kolektyvinės 
struktūros nėra tinkamos 
beglobių vaikų ugdymui. 
Lietuvai skubiai reikia 
naujos našlaičių globos sis
temos, kuri būtų kaip gali
ma artimesnė natūraliai 
seimai ir vaikams sudarytų 
sąlygas išaugti pilnaver
čiais žmonėmis. To . kaip 
tik ir siekia prieš keletą 
metų įsikūrusi visuomeninė 
našlaičių globos organizaci
ja VAIKO TĖVIŠKES NA
MAI.

Vaiko Tėviškės Namuose 
beglobis vaikas suranda 
:ai, ko yra netekęs: moti
ną, šeimą, namų židinį.

Naujoje šeimoje pasijun
ta mylimas ir reikalingas, 
naudojasi jos globa tol, 
Kol subręsta savarankiškam 
gyvenimui.

.• Liepos mėn. 6-14 Lietu
voje lankėsi Kanados Des
jardins kredito unijų tarp
tautinio skyriaus tarybos 
nariai: P. Massicotte ir 
M. Levesque. Jie svečiavo
si Vilniuje, Kaune, Šiauliuo
se, Kryžių kalne, Palango
je. Svečiai taip, pat susipa
žino su Vilkaviškio, Radvi

Vaiko Tėviškės nameliai

Kraujo broliai ir seserys 
(gyvena kartu.

Vaiko Tėviškės Namų 
Motinos - auklėtojos yra 
rūpestingai parinktos, nuo 
savo šeimos nepriklausan
čios, specialiai šiam užda
viniui pasirengusios mote
rys. Motiniškai globodamos 
našlaičius, jos pačiu Kil
niausiu būdu realizuoja 
Dievo duotą motinystės pa
saukimą.

Vaiko Tėviškės Namuose 
ypač daug dėmesio skiria
ma religiniam ir tautiniam 
ugdymui.

Vaiko Tėviškės Namų 
Draugijai šiandien priKlau- 
50 apie 30 tikrųjų narių 
Kunigų ir pasauliečių) ir 

apie 20 garbės narių. Drau
gijai vadovauja prof, mon
sinjoras Vytautas Kazlaus
kas.

Pirmasis Vaiko Tėviškės 
Namų socialinis centras 
yra kuriamas prie Marijam
polės Avikilų kaime, iš 12 
čia numatytų šeimyninių 
namų našlaičiams 8 jau 
yra pastatyti. Šalia našlai
čių namų yra projektuoja
mas vienas didesnis namas 
seneliams. Taip norima 
skatinti atskirų kartų bend
ravimą ir sujungti jų globą. 
Kaune privačiuose butuose 
yra įkurtos keturios Vaiko 
Tėviškės Namų (VTN) šei
mos, kuriose gyvena apie 
30 našlaičių.

Marijampolės VTN globo
jamų našlaičių skaičius ar
timiausiu laiku pasieks 120.

Sukurti naują našlaičių 
globos sistemą yra labai 
sudėtingas ir sunkus užda
vinys. Tam neužtenka vien 
organizacijos jėgų, bet rei
kia visų mūsų pagalbos ir

liškio, Plungės ūkiniriKų 
kredito unijomis, lankėsi 
pas Kauno rajono ūkininką 
J. Staliūną, Radviliškio kre
dito unijos "Trys skatikai" 
valdybos pirmininką J. 
Kuškį, "Žemaitijos valstie
čių kredito unijos" paskolų 
komiteto pirmininkę D. Sra- 
gauskienę.

dito unijos narių, ateinančių su finansinėmis problemo
mis. Jų pareiga patarti nariams paskolų gavimo klausi
mais, sukurti visiško pasitikėjimo atmosferą ir nežemin
ti žmogaus savigarbos, nes paskolos ėmimas pats savai
me nėra blogas. Paskolų išdavimo tvarka turi būti pa
kankamai tolerantiška ir liberali, bet tai nereiškia, kad 
kredito unija gali toleruoti savo narių išsisukinėjimus 
mokėti skolas.

Paskolų komitetas simbolizuoja unikalią kredito unijos 
savybę: nariai padeda vieni kitiems bendrai valdydami į 
uniją padėtas pinigines lėšas. Komietas tvirtina pačią 
svarbiausią unijos veiklos dalį: skirsto paskolas jų reika
lingiems nariams. Šis darbas yra pats atsakingiausias ir 
svarbiausias: unijos sėkmė arba žlugimas tiesiogiai pri
klauso nuo paskolų komiteto veiklos. Savo ruožtu, besi
skolinantys pinigus unijos nariai įsipareigoja prieš drau
gus, kurie taupo pinigus.

Kitas labai svarbus paskolų komiteto veiklos bruožas 
yra visų su paskolomis susijusių dokumentų konfidencialu
mas. Tik išsaugodami visišką pasakolos ėmėjo ir net pra
šytojo slaptumą, kredito unija įgis narių pasitikėjimą.

• Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio ministerija paruošė 
eilę Kredito Unijų įstatymo pataisų. Siūloma leisti kre
dito unijas steigti ir dalyvauti kredito unijos veikloje ne 
tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims.

• Kredito unijos steigimo galimybėmis aktyviai domisi 
50 Šiaulių rajono ūkininkų, norinčių susiburti į kredito 
uniją. Renkamas unijos vardas ir diskutuojama apie būsi
mos unijos veiklą.

• Liepos 27 o. Žemės Ūkio Rūmuose vyko "Ūkininko 
Patarėjo" priedo "Šeimininkė" ir Lietuvos Ūkininkių Są
jungos organizuota konferencija, iš visos Lietuvos susirin
kę moterys eksponavo savo rankdarbius, vaišinosi nepap
rastai skaniais vegetariniais patiekalais, bendravo, dalino
si patirtimi ir mintimis.

• Liepos 31 d. Žemės Ūkio ministerija ir Žemės Ūkio 
Rūmai paKvietė į konferenciją "Kooperacijos žemės ūky
je plėtojimąsi". Po ilgų kalbų ir diskusijų nutarta kreip
tis į LR Vyriausybę, žemės ūkio, finansų ministerijas, 
Seimo agrarinį komitetą su konkrečiais pasiūlymais, kaip 
intensyvinti žemės ūkio kooperaciją.

Vilkaviškyje.

nuoširdaus bendradarbiavi
mo. KREIPIAMĖS į įmones, 
organizacijas, galinčias ma
terialiai paremti; į pavie
nius asmenis, turinčius pa
tirtį šioje srityje ir galin
čius padėti gerais patari
mais; į moteris, pasiryžu
sias savo širdies motiniš
ką šilimą paaukoti našlai
čiams; į visus, kurie nėra 
abejingi našlaičių daliai. 
KVIEČIAME ATSILIEPTI! 
"Vaiko Tėviškės Namai", 
DrusUininKų 4-1, 
3000 Kaunas, 
Tel: (27)-22-82-24.

VIDMANTO BARTULIO 
"PAMOKA"

Šių metų pavasarį, balan
džio 9 ir 10 d.d. Vilniuje, 
sausakimšoje Valstybinio 
akademinio dramos teatro 
mažojoje salėje, buvo rodo
ma Vidmanto Bartulio "Pa
moka" (pagal to paties pa
vadinimo Eugene Ionesco 
pjesę), kurią pastatė Kau
ne susikūręs "Menų sam
būris", vadovaujamas vieno 
iškiliausių Lietuvos aktorių 
Valentino Masalskio.

Lietuvoje labai vertina
mas 42 m. kompozitorius 
Vidmantas Bartulis sukūrė 
šią operą 1993 m., paakin
tas Vytauto Marijošiaus 
fondo (Čikaga) 1992-95 m. 
skelbto vienaveiksmių lietu
viškų operų konkurso. Jis 
ir laimėjo pagrindinę 1,500 
JAV dol. vertės premiją. 
Atviros Lietuvos fondo 
Atlikėjų meno (Performing 
Arts) progrma, siekianti 
skatinti menininkų ieškoji
mus, dinamišką menų plė
totę, kurti palankią naujo
vėms terpę, suteikė 2,700 
JAV dol. paramą operos 
"Pamoka" pastatymui. Dar 
beveik kita tiek pridėjo Vy
tauto Marijošiaus fondas. 
Taip buvo palaikyta nova
toriška, valstybės iki šiol 
neremto "Menų sambūrio" 
iniciatyva.

Lietuvos teatrai nelepina 
savo publikos eksperimen
tais, tad buvo suprantamas 
jos noras savo akimis pa
matyti šiuolaikinės lietuviš
kos operos ir Eugene Iones
co pjesės "kentaurą", kurį 
be to, į sceną išvedė ne 
profesionalūs dainininkai, o 
dramos teatro aktoriai - 
-Valentinas Masalskis (Mo
kytojas), Audronė Paškony- 
tė (Mokinė), Robertas Vai-

Nuotr. Juozo Piečaičio

dotas (Tarnaitė). Jiems 
scenoje talkino Valstybinio 
simfoninio orkestro muša
mųjų instrumentų perkusis- 
tas muz. Saulius Astraus
kas, klavišinių instrumentų 
atlikėjas, tarptautinių kon
kursų laureatas Kazimieras 
Stonkus bei įrašais (garso 
operatorius) kaip ir likusie
ji penki atlikėjai, vilkintys 
ekstravagantiškai komiškus 
Jono Arčikausko sukurtus 
apdarus. (Beje, trys iš čia 
minimų menininkų - Masal
skis, Bartulis ir Arčikaus- 
kas - šiemet pelnė už 
ankstesnius spektaklius 
Kristoforo statulėles, kas
met teikiamas goriausiems 
Lietuvos scenos kūrėjams 
Tarptautinės Teatro dienos 
proga).

Kraupi ir komiška mirties., 
pamoka, pusantros valan
dos trunkanti paradoksali 
siaubo studija sukėlė kont
raversiškus vertinimus, ir 
jau vien tai pagyvino gana 
ramius, polemikų stokojan
čius, paprastai nesusitinkan
čius teatralų ir muzikų 
pasaulius. Bet kokiu atveju 
į nieką Lietuvoje nepanaši 
Vidmanto Bartulio "Pamo
ka", yra unikali.

Atviros Lietuvos F. inf.

SEIMAS SKUBINA 
PRIVATIZUOTI ŽINIŲ 
AGENTŪRĄ "ELTĄ"

Skubos tvarka Lietuvos 
Seimas nutarė priimti įsta
tymus, kurie leistų. ELTA- 
Lietuvos Telegramų Agen
tūrą paversti privačia įmo
ne.

Agentūros vadovas K. 
Jankauskas Seimui patiekė 
projektą:"Lietuvos telegra
mų agentūros ELTA nuo
mojamų patalpų, ir valsty
bei priklausančių. akcijų 
pardavimo" įstatymas.

ELTA, projekto siūlyto
jo nuomone, tokiu būdu 
pasidarytų tautine naujienų 
agentūra. Jos savininkai 
būtų- pagrindiniai krašto 
dienraščiai, žurnalai bei 
kiti leidiniai. 35% akcijų 
priklausytų valstybei, 20- 
agentūrų darbuotojams, 
o 45- spaudos leidinių re
dakcijoms. Viena redakcija 
galėtų nusipirkti iki 5% 
bendrovės akcijų. Iš viso 
jų būtų parduota apie 20 
tūkstančių. Vienos akcijos 
kaina- 10 litų.

VARGONAI, VARPAI IR...

Seniausias varpas, nulietas 1430 m. iš žalvario yra 
Semeliškių (Trakų r.) bažnyčios bokšte.

Didžiausias varpų komplektas (karilionas) sudarytas 
iš 48 tarpusavyje suderintų įvairaus dydžio ir svorio 
varpų. Nuo 1987 m. varpai skamba Klaipėdos centrinio 
pašto bokšte. Jie nuliedinti Apoldos mieste (Vokietijoje) 
Peterio ir Margaretos Šilingų firmos varpų liejykloje. 
Šis karilionas apima beveik keturias oktavas.

Seniausias liaudies muzikos instrumentas - XVI a.pra
džios molinė švilpynė, rasta 1957 m. kasinėjant Kauno 
pilies teritoriją. Švilpynė yra ožiuko formos, 71 mm. 
ilgio, šviesiai rausvos spalvos, papuošta nesudėtingu or
namentu, be glazūros.

Seniausieji vargonai, pastatyti 1776 m., yra Dominin
konų, arba Šventosios dvasios, bažnyčioje Vilniuje. Tai 
meistro Adomo Gotlybo Kasparinio is Karaliaučiaus dar
bas. Vargonai turi 2 manualus, pedalus, 31. registrą.

Didžiausieji vargonai yrą, Vilniaus arkikatedroje bazi
likoje. Šiuos romantinius klasikinius vargonus 1889 m. 
pastatė meistras Juozas Radavičius. 1969 m. juos restau
ravo Vokietijos vargonų firma "Alexander Schuke". Da
bar vargonai turi 3899 vamzdžius.

Seniausias grojantis automatas yra Vilniaus^ Teatro 
muziejuje. Spėjama, jog jis pagamintas 1876 m. šveicaro 
Pajaro Amerikoje. Šis automatas, pavadintas "Zither- 
Harmonique-Piccolo", groja aštuonias melodijas. Ant jo 
yra 1876 m. Filadelfijos pasaulinės parodos aukso meda
lio atvaizdas.
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Čia vandens netrūksta ...

NUO RUGPJŪČIO 
MĖNESIO ŽADAMOS 
DIDESNĖS PENSIJOS

Kaip rašoma "RESPUB
LIKOJE"- nedirbančio pen
sininko senatvės pensija 
padidės 13,7 lito (nuo ofi
cialios 184,2 iki 1S7,9 lt.). 
Invalido pensija padidėsian
ti 12,2 lito (nuo 176,4 
iki 188,6 lt.).

Pensijos didinamos pa
tvirtinus antrojo ketvirčio 
draudžiamąsias pajamas, 
turinčias įtakos pensijos 
dydžiui.

Tačiau, kas atsitinka 
su tais pensininkais, kurie, 
kaip iš tiesioginių šaltinių 
sužinome, gauna po 80 
lt.per mėnesį? Kodėl gi 
tada yra tiek daug skurs
tančių pensininkų?

Taip pat rašoma, kad 
šių metų pradžioje valsty
bės biudžetas buvo skolin
gas SODRAI 88,2 mln.lt., 
dabar jau belikę 14 miln. 
litų skolos. Bankuose tebe
są "įšalų" 28,6 mln.litų 
SODRAI priklausančių 
Taip pat teisinamasi, kad 
apie 10 mln.litų, ku 
riuos perveda Įmonės ir 
organizacijos, "Įstringa"

Valstybiniame Komercinia
me Banke...Dėl to pensijų 
išmokėjimas vėluoja 5 die
nas,ir to paties teks tikė
tis ir ateityje.

Š.m. rugpjūčio mėn. 
SODRA buvo Įsiskolinusi 
vaistinėms 27,4 mln.litų, 
sanatorijoms - 2,7 mln.litų 
o pašalpų ir kompensacijų 
gavėjams- 26,6 mln.litų.

Tvirtinama, kad iki 
rugsėjo 1-osios visos liepos 
ir rugpjūčio mėnesio pensi
jos bei pašalpos bus išmo
kėtos.

RADVILIŠKYJE PAGAMIN
TI 3 LIETUVIŠKI
KOMBAINAI

Pagamintas. naujasis 
modelis grūdų nuėmimo 
kombainas sveria 2.800 
kilogramų. Yra panašus 
L Danijos modelį firmos 
'JK" ir todėl lietuviškasis 
pavadintas "JK-3 "Nemunas.

Jis yra bandomas apy
linkės bendrovėse, per die- 
ną nukerta 3-4 hektarus 
javų ir anot Žemės Ūkio 
min.V.Einorio bei Pramonės 
ir Prekybos min. K.Klima
šausko kitais metais Lietu
va turės jau 100 tekių

PARTIJOS AUKSAS
Igor B u n i č 

/tgsinys/
1978 m. naktį, iš birželio 16 į 17-tą Andropovą iš 

patalo pakėlė šaižus telefono skambutis.^ Susijaudinęs jo 
pavaduotojo gen. Pirožkovo balsas pranešė, kad Kulako
vas mirė. Kulakovas buvo rastas su perpjautomis veno
mis savo asmeninėje saunoje. Oficialiai buvo paskelbta; 
kad jis mirė nuo ūmaus širdies nepakankamumo. Kulako- 
vą laidojo Raudonojoje aikštėje. Krito į akis, kad nei 
Brežnevas, nei Suslovas, nei Kosyginas, nei Černenka 
laidotuvėse nedalyvavo. Ir beveik niekas neatkreipė dė
mesio į iš Mauzoliejaus tribūnos kalbėjusį palyginti dar 
jauną žmogų su raudona dėme ant galvos. Tas žmogus 
buvo Michailas Gorbačiovas.

...Kulakovui mirus, Andropovas suprato, kad laiko jis 
jau neturi. Arba jis greitai žengs kažkokius netikėtus 
žingsnius, arba žus. Jis nesuprato tik vieno dalyko: ko
dėl niekas iš partijos bonzų nemato (ir nenori matyti), 
kad didingo partijos pastato pamatai smenga ir griūva, 
grasindami suardyti visą pastatą, palaidoti po jo griuvė
siais ir pačią partiją, ir jos utopiškas idėjas, kurios įsi
kūnijo, sukūrus nusikalstamų žudikų, vagių ir spekuliantų 
sindikatą.

Jo įsakymu slapta pradėtos formuoti ypatingos pa
skirties KGB kovinės grupės, neva antiteroristinei veik
lai. Grupės buvo pavadintos "Alfa", "Gama", "Delta". 
Kiekvienoje buvo maždaug po 300 puikiai apmokytų ir 
nemąstančių galvažudžių, gebančių įvykdyti bet kokį 
įsakymą. Be to, pavyko įkalbėti Brežnevą perduoti KGB 
žinion porą oro desanto ir vieną tankų diviziją. Armija 
šį įžeidimą nurijo tylėdama.
Šiuo metu armijos būklė buvo labai bloga. Jos vadai 
tvirko neregėtoje prabangoje ir tai skatino Brežnevą 
ginkluotųjų pajėgų priešakyje pastatyti civilį partinį no
menklatūrininką, blogai išmanantį karybos klausimus, 
bet užtat ištikimą.

Kol armijos vadovybė su pasimėgavimu tvirko ant no
menklatūros Olimpo, armijos apačios demoralizavosi nė 
kiek ne lėčiau.

Milžiniškas Stalino gulagas jau seniai ant visos tary
binės visuomenės šliūkstėlėjo kriminalinę etiką ir recidy
vistų kalbą. Net akademikams išsprūsdavo keiksmažodžių. 
Ir pirmąja auka, suprantama, tapo armija, kurioje klestė
jo ir buvo kultivuojami labiausiai sulaukėjusių krimina
linių nusikaltėlių papročiai, pakeitę ir kovines tradicijas 
ir karinę drausmę.

Karinis lakūnas vyresnysis leitenantas Belenka nuvarė 
naujausią^ naikintuvą į Japoniją ir pasiprašė politinio 
prieglobsčio Jungtinėse Valstijose. Eskadrinio minininko 
"Storoževoj" vado politinių reikalų pavaduotojas, suėmęs 
patį vadą, sukėlė maištą laive ir mėgino išplaukti į Šve
diją. Laivas buvo sučiuptas jūroje. Visi karininkai buvo 
teisiami, o herojus - vado pavaduotojas, 2-ojo rango 
kapitonas Sablinas - sušaudytas. Karininkų tankistų gru
pė nutarė per eilinį paradą Raudonojoje aikštėje pasukti 
savo tankus prieš Mauzoliejų^ ir pradėti visuotinį sukili
mą. Juos pavyko suimti pačią paskutinę akimirką. Tą 
dien ą tankai Raudonąja aikšte nevažiavo.

Tokių atvejų buvo tiek daug, kad visų nesuskaičiuosi. 
Tad, Brežnevas netrukdė Andropovui kurti ginkluotųjų 
pajėgų su KGB vėliava. Eiliniame politinio biuro posėdy- 
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vietinės gamybos, ar impor
tuotos.

Daugiausia renkasi į 
krautuves, kur parduoda
mos rašymo priemonės, 
knygos, sąsiuviniai, aplan
kai. Plonas sąsiuvinys kai
nuoja 46 centus, storas- 
3,30-4 lit., albumas pieši
mui- apie 4 litus..

Drabužių skyriuje daž
niausiai ieško sportinių 
kostiumų, kuris kainuoja 
apie 40 arba beveik 100 
litų. Pardavėjos sakosi, 
kad dabar vyksta konkuren
cija tarp drabužių, parduo
tuvių ir žmonės ieškosi, 
kur gali gauti pigiau.

Šiemet pastebima, kad
pirkėjai rečiau renkasi už
sienyje gaminamų prekių, 
nebepasitiki kiniečių gamy
bos kokybe. Trūksta, kad 
Vaiku Darželių mokiniai 
ar pradžios mokyklų jau
niausieji sunkiai gauna 
raidžių ir skaisčiu rinkinių.

Įvairiomis mokyklinėmis 
prekėmis aprūpina ir tur
gavietės, pardavinėdamos 
pigiau, negu krautuvėse.

kombainu.C

TĖVAI IR MOKSLEIVIAI 
pasiruošę: naujiems 
MOKSLO METAMS

Mokslo metų pradžiai 
Vilniuje tėvai perka vai
kams pirmiausia- kuprinių. 
Jų kaina nuo 15-170 (.)litų 
Įdomu butų sužinoti, ar

je KGB šefas pateikė visą pluoštą dokumentų, liudijan
čių, kad sąjunginėse respublikose labai stiprėja separatiz
mas, diegiamas iš viršaus. Priežastis paprasta. Respubli
kų nomenklatūra nebenorėjo i mokėti duoklės Maskvai. 
Jei jų laiku nesustabdysi, Sąjunga bus vienaip^ ar kitaip 
sugriauta, iš atviros baimės išsiplėtė ašrarojančios Krem
liaus senolių akys. Jie su viltimi žvelgė į Andropovą, 
laukdami, kaip jis pasiūlys jiems gelbėtis.

...Didysis darbas kuopiant bjaurastį iš nacijos prasidėjo. 
Šioje kruopščiai sukurtoje aplinkoje Andropovas pagaliau 
pajuto savo jėgą. Pajuto ją ir visa šalis- nuo studento, 
naktimis spausdinančio Solženycino arba Avtrochanovo 
kūrinius iki įtakingo nomenklatūrininko iš CK, imančio 
kyšius iš Uzbekistano.

Vienu mostu suimamos visos tamsios asmenybes iš Ga
linos Brežnevos aplinkos, iš jų parodymų išsirutulioja di 
džiule byla del kontrabandos briliantais, rubinais ir sma
ragdais. Suimtųjų parodymuose generalinio sekretoriaus 
dukra atsiskleidžia kaip nusikaltimų organizatorė, o jos 
vyras - generolas pulkininkas Čiurbėnovas - kaip akty
vus nusikalstamos gaujos dalyvis ir baisus kyšininkas. 
Nuo Čiurbanovo, užimančio vidaus reikalų ministro pava
duotojo postą, veda tiesus pėdsakas prie vidaus reikalų 
ministro armijos generolo Ščiolokovo ir vyriausiojo parti
jos ideologo Suslovo. O už jų jau šmėkščioja paties ge
neralinio sekretoriaus siluetas.

Operacija vyko taip svaiginančiai greitai, kad niekas 
iš pradžių nespėjo sureaguoti. Andropovo pavaduotojas, 
Brežnevo svainis, armijos generolas Cvigunas, atsipeikė
jęs nuo sukrėtimo, negailėjo pastangų, kad sužlugdytų ty
rimą. Du svarbūs liudytojai dingo, vienas iš suimtųjų pa
sikorė kameroj, tardytojas KGB pulkininkas Liachovas 
buvo nustumtas po metro traukiniu, jo portfelis pagrob
tas. Generolas Cvigunas tam ir buvo pristatytas prie 
Andropovo, kad neleistų tokios netvarkos. Bet juokai 
baigėsi. 1982 m. sausio 19 d. armijos generolą Cviguną 
rado viename iš tarybinių butų peršauta galva. Slėptuvė
se buvo rasti brangakmenių ir briliantų bei aukso luitų 
dėžės. Rasta ir apie pustantro milijono dolerių stambes
nėmis kiupuromis. "Tarybinę liaudį ištiko skaudi netektis 
- rašė "Pravda" 1982 m. sausio 22 d. - 1982 metų sau
sio 19-ąją po ilgos ir sunkios ligos mirė armijos genero
las Semionovas Cvigunas, TSKP CK narys, Aukščiausios 
Tarybos deputatas ir 1.1... Semionovo Cviguno atmini
mas visiems laikams išliks visų tarybinių žmonių širdyse: 
Andropov&s, Ustinovas, Černenka, Alijevas, Bugajevas 
Ščiolokovas ir kt." Visiems krito į akis, kad nekrologo 
nepasirašė Brežnevas ir Suslovas. Taip pat ir tai, kad 
tuoj po Andropovo pavardes buvo Gorbačiovo parašas.

Andropovas ir Gorbačiovas dirba kone kiaurą parą. 
Jie vėl mėgina įgyvendinti tą planą, kurį nutraukė^ Kula- 
kovo ir Maserovo mirtis. Bet dabar Andropovas - šeimi
ninkas Politiniame biure, iš baimės pritilo Senoji aikštė. 
Nuo Stalino mirties neregėta įtampa apėmė visą "ste
buklingų veidrodžių karalystę" - pasakiškąją Nomenkla
tūros salį. Jos vadaĘ - be sveikatos ir seni, jau nepajė
gia priešintis į valdžios viršūnes prasiveržusiam "įsibro
vėliui iš valstybės saugumo". O bijoti buvo ko. Į Maskvą 
iš Baku pervestas Alijevas. Visi prisimena, kaip negailes
tingai jis šaudė Azerbaidžane, kokius šiurpius kalėjimo 
terminus skirdavo nomenklatūrininkams. Dabar Azerbai
džane patikrintus metodus jis taikys Sąjungos mastu.

Kitas smūgis pagaliau užgriūva Medunovą. Tas iškvie
čiamas į Maskvą, neva į pasitarimą. Andropovas pareiš
kia jam, kad jis atleistas iš Krasnodar© krašto komiteto 
pirmojo sekretoriaus posto. Medunovo namuose Krasno
dar© padaroma krata. Keturis konteinerius konfiskuotų 
vertybių atveža į Maskvą. Tik asmeniškai įsikišus Brež
nevui, Medunovas išsigelbsti. Jam šiaip taip pavyksta iš 
sirūpinti vaisių ir daržovių pramonės ministro postą. 
Bet supranta, kad jo karjera žlugusi, o dienos suskaičiuo
tos...

Maskvoje netikėtai suimamas žuvies pramonės minist
ras iškovas ir jo pavaduotojas Rykovas. Per kratą kiek
vieno namuose randa daugiau kaip 6 mil. rublių ir dau
giau kaip milojoną dolerių.

Pakraupę "stebuklų šalies" gyventojai puola prieš Brežr 
nevą. Juk generalinis sekretorius dar gyvas. Argi ne jis 
18 metų buvo jų geradarys ir garantas? Kas nutiko?

Brežnevas ir pats negali suprasti kas vyksta. O Andro
povas labai pagarbiai kone kiekvieną savaitę nusenusiam 
vadui deda ant stalo labai įdomaus turinio suvestines. 
Pačiais kukliausiais apskaičiavimais, draugo Brežnevo 
šeimos nariai vien per pastaruosius metus kyšiais, pini
gais, dovanomis, brangakmeniais, kailiais, antikvariato 
daiktais, iš muziejų pavogtomis vertybėmis gavo: Galina 
Brežneva-Čiurbanova - 3,1 mil. rublių ir 600 tūkst. do
lerių; Jurijus Brežnevas - 3,4 mil. rublių ir 450 tūkst.

LAIKAS NUKIRPTI POMIDORŲ VIRŠŪNES IR 
DAIGINTI PELARGONIJAS

Jeigu jūsų pomidorai dar žydi arba yra išleidę šalu
tinius daigus ant šakelių, tai laikas juos pašalinti - nu
kirpti žiedus, viršūnėles ir daigus, nes jie nespės užau
ginti tinkamo dydžio pomidorus, kad būtų galima juos 
nuskinti ir nokinti kambaryje. Pomidorų kekės su dide
liais vaisiais, dar turi galimybės nunokti iki sezono pa
baigos. Virš tokių kekių ar pavienių vaisių palikite porą 
lapų, o visą kitą viršūnę nukirpkite. Tai pagreitins vaisų 
augimą ir nokimą.

Pelargonijos (arba geraniumai) dabar gražiai žydintys, 
gali būti nesunkiai padauginami. Nupjaukite viršūnės stip
rų stiebą apie 13-15 cm. ilgio. Visuomet pjaukite apie 
3mm žemiau lapo gumbelio. iš jo išaugs lapas. Jeigu 
auga per aukštas ir norite labiau kompaktiško augalo, 
nugnybkite viršūnėlę su žiedais. Tada leis šonines sake
les su žiedais ir bus tankesnis augalas.

o Kambariniai augalai labai* reikšmingai valo orą. 
per viena para- 24 valandas- jie sugeria apie 87% 
teršalu, ju tarpe ir tokiu pavojingu, kaip formaldehidą 
bensola, trichloretilena. - .

Zalianykstis

dol.; Jakovas Brežnevas - 1,4 mil. rub. ir 50U tūkst. 
dolerių; Semionovas Cvigunas - 4.2 mil. rublių ir 1 5 
mil. dolerių.

Minėti asmenys iš drg. L. Brežnevo šeimos, įtraukti į 
nusikalstamą veiklą, parūpindavo pogrindinės ekonomikos 
vertelgoms įvairių ministerijų ir pareigūnų protekcijų 
valstybiniam žaliavų, įrengimų ir mašinų fondams gauti, 
taip pat padėdavo prasiskverbti nusikalstamiems elemen
tams į aukštus partijos ir vlalstybės postus..."

Perskaitęs tokias suvestines Brežnevas ilgai tylėdavo 
o paskui paprastai klausdavo Andropovą, kada gi baig
sis karas Afganistane, vykstantis jau trečius metus be 
jokios užuominos apie pergalę. Juk Andropovas žadėjo 
baigti šį karą per mėnesį. "Tam pirmiausia reikia įvesti 
tvarką šalyje"- atsakydavo Andropovas.

Tai ką jis skaitė, buvo dar baisiau, nei apsivogusių 
partijos ir valstybės vado šeimos narių demaskavimas: 
Varšuvos paktas, Lenkijos "Solidarumas", Jaruzelskio 
įvesta karo padėtis ir pažeminta Afganistano didžiosios 
valstybės armija. Kilus menkiausiam įtarimui, kalba la
bai trumpa: "Staiga mirė" ir viskas. Tuo laiku staigios 
mirtys ištiko generolą Hofmaną, gen. Olaehą, gen. Dzu- 
rą, maršalą Ustinnovą ir kt. Kas per maras užpuolė 
gynybos ministrus? įdomu, tiesą?

Visas pasaulis aiktelėjo, kai atėmė tarybinę pilietybę 
iš didžiojo muzikanto, pirmosios pasaulio violončelės 
Mstislavo Rostopovičiaus ir jo žmonos - garsios operos 
dainininkės Galinos Višnevskajos. Pats JAV prezidentas 
pasitiko juos aerouoste^ pasakęs, jog Amerikai didžiulė 
garbė įgyti tokius piliečius. Tarybų Sąjungoje nepakeičia
mų žmonių nėra, kaip mėgdavo sakyti velionis Josifas 
Visarionovičius. O Vakaruose vyksta tikra bakchanalija, 
antikomunizmo ir antitarybiškumo isterija.

1982 metų lapkričio 7-ąją dieną Brežnevas tiek pasi
taisė, kad išstovėjo Mauzoliejaus tribūnoje, kaip prider 
ra. Po dviejų dienų partijos Kremliaus kortežas išvažia
vo į Pamaskvio Žukovsko kaimą, kur buvo jų vilų komp
leksas. Tos kelionės metu Brežnevas mirė.

Naujuoju TSKP CK generaliniu sekretoriumi vienbal
siai buvo išrinktas Andropovas.

Pirmasis atviras Andropovo įsakymas buvo įsakas 
"Uždrausti piliečiams laikyti ir veisti mėsėdžius kaili
nius žvėrelius". Turėta galvoje nutrijos ir sabalai (kai
liai - irgi partijos auksas). O po didžiulės šalies miestus 
ir kaimus jau lėkė šifruotės: "Suimti visus anksčiau KGB 
stebėtus asmenis už antitarybinę veiklą.

Darbas užvirė. Bet, deja, atėjo ir Andropovo eilė. 
Andropovas staiga dingo. Šaliai ir pasauliui ilgai pūtė 
miglą į akis, neva jis persišaldė. Vėl Jurijų Andropovą 
parodė visai liaudžiai; jau gulintį karste. Michailas Gor
bačiovas laikė už parankės sielvartaujančią našlę. Nie
kas nenustebo - juk jis buvo velionio dešinioji ranka ir 
draugas.

Pikti liežuviai tvirtino, kad Andropovą nužudė Korė
jos demonai, nes jo įsakymu buvo numuštas Pietų Korė
jos "Boeing" kone su trimis šimtais keleivių. Demonai 
pabudo ir, sunaikinę Andropovą, nutarė drauge sunaikin
ti ir valstybę, kuri Amerikos prezidento Reigano taik
liai buvo pavadinta "blogio imperija".

Nepertraukiamas niokojantis karas, kurį komunistinis 
režimas kariavo prieš liaudį, ne tik fiziškai sunaikino ar 
privertė bėgti iš šalies pačią geriausią, darbingiausią ir 
talentingiausią gyventojų dalį, bet paveikė tautos geno- 
fondą, labai nusmukdė dvasinės ir dorovinės kultūros ly
gį. Galimas dalykas, būtent tokio tikslo komunistai ir 
siekė, vystydami siaubingą 70 metų trukusį eksperi
mentą Rusijoje, kol pagaliau sukūrė visuomenę, kur, pa
sak vieno žinomo filosofo, "vyraujančiu psichologiniu 
tipu tapo abejingas žmogus". Ir reikia pridurti - visiškai 
amoralus, praradęs bet kokį supratimą apie "visuomenės 
gerovę" arba pilietinę pareigą, kuri jei ir pasireikšdavo, 
tai tik skundžiant kitus.

... 70 metų trukusi absoliuti panieka ekologijai, paver
tė ištisus šalies rajonus zonomis, visiškai netinkamomis 
gyventi su apnuodytu vandeniu ir oru, kur vaikai gimda
vo arba negyvi arba išsigimėliai, o suaugę nesulaukdavo 
40 metų. Juk toks žmogus visiškai patenkino demorali
zuotą ir korumpuotą partinę vyraiusybę, nekeldamas 
ypatingų rūpesčių, leido jam gyventi kaip nori. Tik štai 
nelaimė. Tas žmogus liovėsi dirbęs. Ir jokios jėgos nega
lėjo priversti. Žmogus tapo pernelyg abejingas. Net ir 
motinos klusniai pasirašydavo, jog niekam neskelbs apie 
savo vaikų žūtį Afganistane arba apie armijoje išsikero
jusius "senių’Į prievartos faktus. Iki 1985 metų nė viena 
motina faktiškai neprotestavo nei dėl vieno, nei dėl ant
ro.

Oficialusis rublis, skirtas vergams, faktiškai buvo be
vertis, pasaulio rinkoje nepripažintas, jo reikšmė greitai 
tirpo ir vidaus rinkoje. Mitinis invaliutinis rublis, kurį 
sugalvcyo nomenklatūra, egzistavo tik jos vaizduotėje ir 
buvo israstas siekiant vienintelio tikslo - prisivogti kuo 
daugiau užsienio valiutos. Bet triuškindamas ir šluoda
mas iš kelio visas tas butaforines valiutas, valdingai ir 
tvirtai pamygdamas sau nugleibusią socialistinę ekonomi
ką ir negyvą ideologiją, žadindamas žmonių sąmonę, per 
šalį jau žygiavo DOLERIS - imperijos "potencialaus ir 
galimo priešininko" piniginis vienetas; Jis jau seniai, 
nesutikdamas jokio pasipriešinimo, okupavo Nomenklatū- 
riją, prasiveržęs į "šešėlinės" ekonomikos ir prekybos 
kanalus, tiekimo ir materialinio techninio aprūpinimo 
sistemą, armiją ir saugumo organus. (b. d.)
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NUO LENTPJŪVĖS IKI SUGRIAUTO TILTO

Seniau rašėme piuvenos, dabar jau - pjuvenos. Mūsų 
ir baldai tokie, ir galvos, ir net karstai. Antai kapinių 
kalnelis ar slėnis, apžėlęs medeliais irgi krūmais, taip 
pat prikimštas pjuvenų, prilaidotas pjuveninių karstų, 
kuriuose nebelikę nė griaučių - vienos pjuvenos! Kaip 
jos lėkdavo iš lentpjūvės gaterio, kaip užlipindavo akis! 
Užtat kaip kvepėdavo, net saldu. Tik neilgai - nuo lie
taus išteždavo, nuo sniego, na o vėliau - viskas po pre
su.

Lentpjūvės sirena taip užkaukdavo, kad žmonės miške 
ar gatvėje iš netikėtumo pritūpdavo, pirštais ar sama
nom užsikimšdavo ausis ir išsižiodavo. Tai gudresnieji, 
žiopliai keletą dienų vaikščiodavo kurti ir laimingi - 
nebegirdėdavo keiksmų, aimanų bei raginimų dirbti, dirb
ti ir dar kartą dirbti! Arba - mokytis.

Lentpūjvės sirena seniai nebekaukia. Lentpjūvė sude
gė, suspragėjo, virto plėnimis, kaip ir buvo išpranašavęs 
Jaunasis poetas dar prieš 30 metų savo nemirtingame 
eilėraštyje. I tą laiką jis spėjo ir subręsti, ir laurų pasi- 
skabyti - dabar ant jų snūduriuoja. Viskas tačiau išsi
pildė. Ryšys dar buvo, anuomet lengvabūdiškai rašė jis, 
bet jau stigo oro. Ir toliau: kažkur pukšėjo Lentpjūvės 
motorai, ir piuvenos vis lėkė pro duris. Taip ir stovi 
akyse šitasai vaizdas. Teisybė, poetas galvoje tikriausiai 
turėjo hitlerinę okupaciją, kai Lentpjūvės teritorijoje nu
krito vokiška bomba, niekam nepadariusi žalos, tik visus 
baisiai išgąsdinusi ir palikusi dideliausią duobę, bet Lent
pjūvė tarsi fakelas plykstelėjo jau atgavus naująją Ne- 
prigulimybę su visu komunistų bei nepartinių bloku. Liko 
atmintis ir kalnai nepanaudotų pjuvenų.

Pylimas, kurį norėsiu čia apsakyti, kaip tik nuo Lent
pjūvės ir prasideda. Pjuvenomis nubertas, nusėtas, nugu
lęs pylimas - iš pradžių beprotiškai aukštas, tik įlindęs 
miškan nužemėja tiek, kad įmanoma ir arkliais perva
žiuot. Senas gelžkelio pylimas - senesnis už Lentpjūvę, 
miško egles, lazdynus ir Jaunąjį poetą, žinoma. Per pel
kę supiltas iki pat^ Nemuno kranto. Dar romantiškame 
devynioliktame amžiuje. Karučiais ir kepurėm. Caro 
dovana Severozapadnamu kraju. Aukštesnio, bent aš, 
niekur nemačiau. Kiek kitų klausinėjau - irgi nematę. 
Matę tunelių, sankasų, svaigių tiltų per slėnius, bet 
tokio pylimo - niekur. Pačiame jo gale - du platūs ir 
patogūs nusileidimai iš abiejų pusių. Ir tankas galėtų už
kopti, ir traktorius.

Gana tų sakmių. Pjuvenos seniai suslūgo, pajuodo, 
susimaišė su žeme, apaugo balandom. Neseniai mirė pa
skutinis žmogus, matęs tuo pylimu dundantį traukinį. 
Varšuvos - Peterburgo magistralė amžinai neteko vienos 
itin gražios savo atšakos. Tyku dabar čia, ramu, patogu 
eiti plačiu pylimo viršumi. Nenukrisi - iš abiejų pusių 
šlaituose tankiai sužėlusios eglės: per tankios, kad pro 
jas matytum gražų pušyną. Erdvi to pylimo nugara, gali 
traukti sau, kad ir kiek svyruliuodamas - nuo gryno oro 
apsvaigęs ar nuo velnio lašų. Jei turėtum arklį, ir rai
tas galėtum ramiausiai joti. Baisu net, kiek sentimentų 
tam apleistam pylimui! Jaunojo poeto tėvas, irgi poetas, 
neištveręs dar prieš Antrąjį pasaulinį karą sudėjo eilu
tes: guliu ant pylimo stataus. "Stataus" jis šauniai suri
mavo su mūsų miestelio pavadinimo genityvu.

Pačiame pylimo gale, kur jau veriasi sukrečianti 
panorama į buvusios Rusijos imperijos (iki 1914 m.) 
teritoriją, yra gan plati apžvalgos aikštelė, joje tilptų 
iki šimto žmonių imtinai. Saulei tekant ar leidžiantis 
(nyrant į upių tėvo vilnis), čia yra stovėjusi ir ne viena 
istorinė asmenybė. Šeštosios kaizerio armijos vadas Oi- 
genas fon Lichtenbergas, pavyzdžio dėlei. Bet ir būrelis 
kaimo japų, pėsčiomis net iš Ryliškių atėjusių pažiūrėt 
į geležinkelį (1896).

1915 metų vasarą čia nusišovė generolo Samsonovo 
adjutantas; beveik niekur neminimas faktas.

Antanas Sniečkus mėgdavo čia vienatvėje pasvajoti. 
Kai dirbo mūsų mieste pogrindinį partinį darbą užsimas
kavęs telegrafistu. Gal apie 1927 metus. Vėliau niekad.

1930 metais, pasodinęs miesto ode Vytauto ąžuolą, 
prezidentas Antanas Smetona automobiliu per pušyną at
vyko į pylimo papėdę, su visa svita smėlėtu taku užsi
ropštė į patį viršų, nužvelgė gelžkelio tilto likučius, 
kitoje pusėje žvilgtelėjo į rąsteliais per pelkę dailiai 
grįstą Skautų taką į Piemenų maudyklę, vėl metė akį į 
kitame krante dunksantį senovės lietuvių piliakalnį su 
dviem kuprom ir, girdint mažiausiai trisdešimčiai vyrų 
bei moterų, aiškiai pasakė: Graži mūsų Lietuva!

1941 metų birželio pabaigoje, gerai išsimaudę ir iš- 
siprausę Nemune, Guderiano tankistai čia fotografavosi 
atminčiai. Vieną tokią mažytę, bet labai ryškią nuotrau
ką mačiau 1992 metais VVolfsburge - tankistui, kuris 
man ją parodė, buvo jau per aštuonias dešimtis. Nesu
painiosi - vieninteliai tokie tilto griuvėsiai Euroazijoje, 
o ir ponas Thulke patvirtino: Ja,ja, sicher. Glitą! Po ši- 
tiekos metų!

1946-1949 metais nuo šitos gražios aikštelės vieti
niai stribai ‘ot nechrena delat' pildavo ir pildavo į kiek 
aukštėliau srovėje įstrigusį Klebono akmenį: plaukdamas 
upe gali aiškiai įžiūrėti kulipkų žymes.

Jei vienu metu čia susirinktų visi šioje vietoje sto
vėję ir gamtos puikumu gėrėjęsi žmonės, oi ankšta būtų. 
Daugeliui tektų lūkuriuoti papėdėje ar gerti alų miške, 
įvairiausio plauko, pažiūrų, religijų, laipsnių, nuostatų - 
- paties įvairiausio kalibro publika! Ožkaganiai, Lumpė
nai, gimnazistai, kareiviai, krikdemai, komunistai, kek
šės, drovūs įsmylėjėliai, valkatos, grybautojai, nuotykių 
ieškotojai, nusmuktkelniai varliamušiai, o ir SSSR liau
dies dailininkas Žmuidzinavičius, irgi Antanas. Kaip Sme
tona, Sniečkus ir abu minėti poetai. Smagu či būtų per 
Antanines.

Bet palaukit! Atramos krantuose tebestūkso. Tašytų 
akmenų kesonas palei dešinįjį krantą irgi. Viskas amžina 
mirtingojo akimis žvelgiant. Niekas taip nekelia amžiny
bės pojūčio, kaip gerai išsilaikę griuvėsiai. Būtų stačiai 
apmaudu, jei kas imtų ir sumanytų tą tiltą kaip nors 
atstatyti, suremotuoti. Istorija šito neatleistų. Juk nieko 
tuomet čia nebeliktų!

O dabar paklausykit. Vieną vasarą iš kažkur čia atva
žiavo toks atletiškai sudėtas keistuolis, pritvirtino abie
juose krantuose storą lyną (daugmaž 45 metrų aukštyje 
viršum upės vagos!) ir visam miestui paskelbė, kad per
važiuos Nemuną dviračiu. Prašė jis visai nedaug - 2000 
litų. Kuklioms laidotuvėms, žinoma, būtų pakakę. Bet 
miestas nedavė, kur tau! O ir žmonės šykštėjo - va
žiuok, sakė, kad nori, kas mum rūpi! Juk būtų galėję ir 
nemokamai stebėti tą važiavimą - griuvėsiai matyti per 
pusmylį. Ogi tas vyras pats vienas viską įrengė - įvar- 
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JAUNA LIETUVE 
MOKSLININKĖ
PALAIS DES CONGRAIS

Šią vasarą, rug
pjūčio mėn.viduryje buvo 
netikėta proga susitikti 
jauną mokslininkę Danguolę 
Beresnevičienę 
__Danguolė dirba Kaune 
ir Vilniuje, yra psichologi
jos mokslininkė, sudaranti 
iš savo ir kitų mokslininkų 
darbų įvairias statistikas 
ir kitokius nagrinėjimus.

Ji supažindino šio Kong
reso dalyvius su savo nese
niai išleistos knygos tema 
"Selfesteem and interper- 
sonel attractiveness among 
drop-outs", patiekė ir eilę 
statistiniu duomenų 
tema.

Ji su entuziazmu 
kojo, kaip dėmesingai buvo 
sutikta jos paskaita,-išdalin
tu klausytojams temos 
santraukų nepakako, nes 
buvo didelė paklausa. Taip 
pat po paskaitos buvo iš
kelta labai daug klausimų, 
kiti užsirašinėjo atsakymus 
kai kurie gavo jos knygų. 
Atrodo, kad tema pataikė 
į labai aktualią ir ypač 
šio kontinento, problemą.

Danguolė- jauna, žvali, 
pilna entuziazmo, intensy
viai atsidavusi savo profe
sijai, gerai apvaldo keletą 
kalbu, jų tarpe ir angly 
kalbą. Ji yra apgynusi dok
toratą Vilniuje, o darbą 
turėjo susirasti pati. Ji 
dėsto Kaune ir Vilniuje.

žas, lyną, starto aikštelę, savo lėšomis išleido atsisauki- 
mą. Paskelbė ir laiką, parinko geriausias stebėjimo vie
tas. Kur ten, niekas neatėjo. Dabar žmonės per televizi
ją ne tokių kvailysčių prisižiūri. Na ne, susirinko vis 
dėlto koks šimtas, dar meškerioję vyrai akis nuo plūdžių 
pakėlė į svaigią aukštybę. Istorijos mokytojas Eugenijus 
Svetkas atvedė dvi šeštokų klases, atžygiavo ir Birutės 
pulko kuopa, negali sakyt, kad žiūrovų nebuvo. Atėjo 
abu miesto fotografai, kultūros skyriaus vedėja, bankinin
kas Maksas Kynas ir akvarelistas Benas.

Tada žmogus apžergė savo keistą dviratį labai sto
rom ir plačiom padangom, pamojavo publikai ir su įkvė
pimu nuriedėjo tolyn. Gražu buvo pažiūrėt! Bet įveikęs 
didesniąją pusę distancijos kažkodėl grįžtelėjo, vairas 
susimetė ir visų akivaizdoje... Ot čia tai ir būta į ką 
pasižiūrėt! Dviratis nulėkė į Nemuną , o kaip jis spėjo 
įsitvert į lyną, niekas negalėtų paaiškint. Bet įsitvėrė - 
iš pradžių viena ranka, paskum jau ir abiem. Kaip? Ką 
klausiau, visi tik gūsčioja, nors patys stovėjo Dainų 
slėny, o ir atokiau, viską savo akimis matė.

Taigi, jis įsikibo į tą lyną ir keikdamasis - mintyse, 
aišku, - ėmė varytis į kitą krantą. Tarsi kokį kliūčių 
ruožą įveikdamas. Tiesa, atrodė tikras atletas, jėgų jam 
pakako.

Valtimi jį kažkas parplukdė į mūsų krantą, išlipęs jis 
gailėjo tik vieno - dviračio. Veltui kariškiai nardė, ieš
kojo, paskui jau tik žadėjo, kad suras ir atvarys jam, 
tegul tik pasako kur.

Niekam netilpo galvoje, kaip jis nenudribo drauge su 
dviračiu, bet užvis keisčiausia, kad negausi publika skirs
tėsi aiškiai nusivylusi - daugeliui, matyt, būtų kur kas 
labiau patikę, jei tas beprotis- kaip gi kitaip tokį pava
dinsi? - būtų ir pats drėbęsis į upių tėvą, nugarmėjęs į 
patį jo dugną, o po kokios savaitės būtų surastas kur 
ties Putinais ar Balbieriškiu. Kur tau! Parplukdė jį iš 
kito kranto valtele, išlipo visas sumuręs, paišinas, kan
džiodamas iš apmudo lūpas ir iškart: kur mano dviratis, 
kur mano dviratis?

Kaip šiandien matau: kuopa, mušdama koją, nužygia
vo asfaltuotu miško keliu. Svetikas paleido savo šešto
kus namo, kiti šaipydamiesi ėjo sau ir nuėjo. O jis vie
nas, tikras Don Kichotas, užlipo ant pylimo, bandė at
mazgyti savo lyną, bet jau nebepajėgė. Šitoks lynas! 
Numojo tada ranka, jau visko netekęs numojo. Visko - 
-šlovės, dviračio, gero tvirto lyno.

Norėjau šūktelti, pasivyti, gal net žodį tarti.Bet pa
maniau - išdidūs tokie, įsižeis. Supyks, ims plūstis, kal
tint visą pasaulį, gali net užsimot. Ne užsimojimo, žino
ma baisu. Baisu paniekinto žmogaus. Bent naują dviratį 
miestas galėjo pasiūlyti. Nei tie kariškiai nardys dau
giau, nei iškos.

Ėjo pylimu vienas ir 
bet vis tiek - atletas! Ir 
nedaug tetrūko! Štai stabtelėjo, daužo per kelnių kiše
nes, degtukų tikriausiai neranda. Tai prisidega cigarką 
nuo prošal ėjusio snargliaus ir mina toliau. Pylimu, pyli
mu, vis pylimu. Kaip nusilesęs strazdas giesmininkas. į 
Lentpjūvės pusę, vienas kaip pirštas....

... guliu ant pylimo stataus... ryšys dar buvo, bet 
jau stigo oro... keliu riedėjo juodas mersedesas... kas jį 

Beresne-

Jos knyga "Nuolatinis 
mokymasis Lietuvoje" 
monografija buvo išleista 
savomis lėšomis, nes vyriau
sybė kol kas tokio, kad 
ir aktualia tema darbo,fi
nansiniai neparėmė. Šią 
knygą palankiai recenzavo 
Amerikos lietuvis prof.Vy- 
tautas Černius ir prof.Leo- 
nas Jovaišas. Yra ir dau
giau monografijų, laukian
čių savo eilės ir...finansuo
toju.

Su Danguolės
vičienės darbais yra susi
pažinę ir ypač susidomėję 
Vokietijos specialistai ir 
jų rekomendacijų dėka 
jai buvo gautas pakvieti
mas dalyvauti XXVI-joje 
Tarptautinėje Konferencijo
je Montrealyje.

Ji lankėsi Kanadoje 
pirmą kartą. Nepaprastai 
nudžiugo pamačiusi ir susi
tikusi mūsų telkinio žmo
nes sekmadieni. O po jos 
atliktos paskaitos pirma
dieni, abi perėjome sena
miesčio pakrančių, pro 
kiniečių miesteli, suvalgėm 
ledų ir atsigėrėm sulčių, 
kad nenualptume nuo karšy
čio. Labai džiaugėsi, galė
dama po labai intensyvios 
ir ilgos Kongreso keliu 
dienų programos atsikvėpti* 
ir, kaip sakė - kalbėtis 
Montrealio mieste, St.Cath
erines gatve srūvančioje 
minioje - lietuviškai! Labai 
jau buvo pasiilgusi saviškių. 
Su savo vyru, kuris atlieka

nuėjo - aukštas, kumptelėjęs, 
ko jam prireikė dairytis? Tiek

ten gena?... ten nebepukši lentpjūvės motorai. Ir pjuve- ~ ~ —i_^_—_—p—_r
nos nebelekia pro duris....

Aha, narsuolio laukia mašinėlė! Tai ko jis sprunka ša
lin? Kaip tik ties Lentpjūve, kur pylimas ir baigiasi. 
Toliau neveikiantis depo, daržai, buvusi stotis iš gelsvų 
cariškų plytų ir alaus paviljonas "Topolis". Gal ten trau
kė? Stovi toji mašinėlė. Toks pikapas, pilkšvai dažytas. 
Tai ko jis ritasi pylimo šlaitu žemyn, kaip kad mes vai
kystėje? Mes tai tyčia risdavomės, kad galva susisuktų. 
Nusiriti, būdavo, pasikeli ir svyruoji kaip girtas. Kaip 
girtas! Kaip jis va dabar... Juk ir papėdėje jo laukia 
dviese. Na, ne su maišu... ne. Bet čiumpa už pažastų, 
suverčia pražiodinę kaži kokio skystimo, lyno akrobatas 
kaipmat suglemba, tada jį užmeta ant brezento neštuvų 
ir kaip kokį pašautą elnią tempiasi į tą savo negražią 
mašiną.

Nepavyko ereliui. Nei su tuo dviračiu, nei dabar. 
Mįslinga istorija! Tik ša! Sarmata gi: ir birutiečiai atžy
giavo, ir Svetikas vaikus atvedė. O čia kažkoks... Negra
žu, kalbų bus, vieni kitus kvailins, kad ėjo žiūrėti. Jau 
ir dabar tų kalbų pakanka. Miesto tėvai gali tik džiaug

Danguolė Beresnevičienė su savo vyru ir sūnumis.

spaudos ir maketavimo 
darbus kompiuteriu, augina 
du mokyklinio amžiaus 
sūnus.

Bendrai, per 4 metus 
jai teko dalyvauti, vis taip 
gerai susidedant aplinky
bėms, įskaitant Montreal} 

10-tyje konferencijų: 
Lieže, Briuselyje, Berlyne, 
Tallinn'e tema - Suaugusiuju 
Švietimas), Helsinkyje, 
Liublijanoje, Nainingene(O- 
landijoje), Madride (Ispani
joje laimėjo stipendiją), 
Istambulo konferencijoje.

Pasirodo, kad Lietuvoje 
esama 3-jų psichologijos 
mokslininkų, o Vilniuje 
irgi vyksta didesnio ar 
mažesnio masto konferen
cijos.

Paklausus, ar jai buvo 
naudinga ši, Montrealio 
konferencija, labai pozity
viai ją Įvertino. Galima 
daug išmokti,- sakė ji. 
Tiek pasiruošimas, tvarka, 
programa techniškos prie

monės, leidinių paroda- 
-buvo pavyzdingos .Užmegz. 
ti ir svarbus tarpusavio 
ryšiai.

O atpažinome viena 
kita^ didžiojoje rūmų salėje 
per...estą. Laikiau rankoje 
mūsų laikrašti, kurio pirmo 
puslapio didelių raidžių 
antgalvis rodė....LIETUVA? 
Prieina toks vyrukas švie
siais plaukais ir pakreipęs 
galvą, paraidžiui perskaito 
visat pavadinimą.
- Ar Jūs lietuvis?- klausiu.
- Estas. Iš Vancouver'io.

Paaiškėjo žinąs kaip 
atrodo prelegentė Danguolė, 
vienintelė lietuvė šioje 
minioje ir po kiek laiko
- susiradome.

Sėkmės ir ištvermės 
linkime Danguolei Beresne- 
vičienei, gražiai atstovavu
siai Kauno Vytauto Didžio
jo Universitetą ir Lietuvą 
Montrealyje, ir vėl susitikti, 
po konferencijos , Palais 
dės Congrais. b.n.

***-X-*-)t-X-)(-K****-K*-)e***-K*-X-*******-X-*************-***********

VILNIAUS DIENOS 96

Rugpjūčio pabaigoje Vilniuje vyko visą savaitę "Vil
niaus Dienos 96" šventė, Tarptautinis gatvės renginiu 
festivalis. Teatriniai pasirodymai, muzika, šokiai vyko 
Rotušės aikštėje, Kalnų, Sereikiškių parkuose. Vilnie
čiai, gausiai dalyvavę, parodė, kad Vilnius- tai ne ko
kios imperijos provincija, o saugotino senamiesčio 
iškylantis savita kultūra, miestas.

/Nuotr: "L ir M", Arnoldo Baryso

tis, kad neskyrė tų 2,600 litų.
Et. Vargas tau, Jeruzale!
Antai, atšlubuoja pylimu dar vienas su lazda. Čia

buvis, tororiumi vadinamas, nors koks jis totorius. Gir
tuoklis priešpaskutinis. Aišku, kur jis kruta - lyno nusi- 
rišt, ko daugiau! Toks lynas. Tik gali jau ir neberast - 
žmonės čia biedni, bet greiti. Ir kaip jis vienas parsi- 
vilktų? Anas tai mašinėlę buvo nusisamdęs ar prisipra
šęs ko. Nesupaisysi.

Et. Ir taip nesmagu dėl visko. Dėl to pylimo net, 
dėl supleškėjusios lentpjūvės, nepavykusio reiso virš upės, 
nugarmėjusio dviračio labai storom ir plačiom padangom, 
o dabar dar šitas šlubis kaip šakalas! Maciunskas jo pa
varde, ar Kazbaravičius? Ne, Maknickas berods. Totorių 
pavardėse visuomet yra tasai ck. Ir totorius neturi deg
tukų! Te, imk!

Jam nutolus, dar pamanau: oi kiek blizgių paliks ta
me nuskendusiam dviraty! Špykiuose, lenciūge, o ir kitur. 
Kiek blizgių! Bet nieko. Nieko. Nemunas viską iškęs. Ne 
tiek iškentė. Tai su Dievuliu.

5 psl.



Lietuvių Namų 
Žinios

• LN rugpjūčio men. 11d. 
popietyje dalyvavo 200 
žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 1 iš Suvalkų Tri
kampio, 1 iš Kauno ir 2 
iš Australijos- Adelaidės.

Svečius supažindino 
LN Moterų Būrelio narė 
D.Dargienė.

e LN rugpjūčio mėn. 18 
d. popietėje irgi atsilankė 
200 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 5 iš Vokietijos, 
1 iš Tauragės.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Kultūrinės K-jos narė 
Lydija Balsienė.

• LN valdyba, po atostogų, 
posėdžiavo rugsėjo mėn. 
5 d.

e Rugsėjo mėn. 3 d. posė
džiavo LN Visuomeninės 
Veiklos komitetas. Dalyva
vo ir atstovai ir Kultūros 
K-jos, ATŽALYNO, Moterų 
ir Vyrų būrelių.

• KAUNO "AINIŲ" sėkmin
gas koncertas vyko rugju- 
čio mėn. 6 d., Lietuvių 
Namuose.

Dalyvavo daugiau kaip 
200 žmonių. AINIUS, pasveit 
kino Lietuvos Garbes kon
sulas Haris Lapas.

Koncerto atlikėjai buvo 
šiltai sutikti, apdovanoti 
gėlėmis ir nupirkta nemaža 
jų garsajuosčių.

® LN rugpjūčio men.25 
d. popietėje dalyvavo 214 
žmonių.

Svečiu knygoje pasirašė 
Marijampolės, v Šilutės, Vil
kaviškio, Plungės, Kauno, 
Vilniaus kredito unijų va- 
dovės-vai.taip pat ir tarp
tautinis direktorius ir vy
riausias kredito kooperaty
vų Lietuvoje steigimo ko
ordinatorius Yves Boilly 
Desjardins. Taip pat 3

asmenys iš Vilniaus. Irena 
ir Viktoras Priščepionkos 
iš Ottawos.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažidino LN 
valdybos narė Aldona Dar
gyte- Byszkiewicz.

• ANAPILIO SODYBA 
ieško salių sargų - prižiū- 
retojų.kurie galėtų su kli
entais susikalbėti ir angliš
kai. Kreiptis į ANAPILIO 
raštinę tel: (905) 277-1270.

• PRISIKĖLIMO P-J OS 
CHORAS pradėjo repetici
jas naujam sezonui Muzi
kos studijoje. Choras taip 
pat ruošiasi Kanados Lie
tuvių Dienoms spalioll- 
12-13 d.d.

Chorui vadovauja D.Vis- 
kontienė ir D.Radtke, tal
kinant P.Vytui.

Parapijos Kavine su 
lietuviškais valgiais, taip 
pat ir biblioteka pradėjo 
veikti rugsėjo mėn. 8 
d.

Kavinės vedėjos pasi
keisdamos dirba kiekvienų 
sekmadieni - B.Greičiūnienė 
ir E.Walanciej su savo 
padėjėjomis.

Parapijos bibliotekai 
vadovauja P. J urenąs , pade
dant R.Žiogariui. Taip pat 
veikia ir Kioskas, kurį 
tvarko S.Prakapas.

Taigi,- nežiūrint tebesi
tęsiančių, karščių - įžengia
ma į naujo sezono vėžes.

o IŠGANYTOJO - lietuviu 
evangelikų-liuteronų - P-ja 
yra pakviesta dalyvauti 
bendrose pamaldose REDE
EMER Parapijai švenčiant 
įsteigimo 50-metį.

Pamaldos vyks rugsėjo 
29 d., 10 val.r. dalyvaujant 
vysk.W.D.Huras, kunigams 
Dutcher-Walls ir A.Žilins- 
kui.

VISI į KANADOS 
LIETUVIŲ, DIENAS !

KLB TORONTO A-kės 
rengiamos KL Dienos vyks 
SPALIO mėn. 11-12-13 d.d.

Numatyta plati progra
ma: spalio mėn. 11 d.- 
literaturos vakaras ir jau
nimo susinažinimo pobūvis

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

MOKA:
3.50% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.50% už 90-179 dienų term. Indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.75%. už 1 m. term. Indėlius 
4.50%> už 2 m. term. Indėlius 
5.00%. už 3 m. term. Indėlius 
S.25%> už 4 m. term. Indėlius 
5.75%. už 5 m. term. Indėlius 
3.75%. už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00%. už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.75% už 2 m. GIC Invest pažym. 
5,375%už 3 m. GIC invest pažym. 
5.625%už 4 m. GIC Invest pažym. 
6TI25%uŽ 5 m. GIC Invest pažym. 
3.00% ■ už RRSP Ir RRIF Ind.

' (variable rate)
4.00% 1,2 RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.75% °* RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.375% u* RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.625% RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.125% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.00% ui OHOSP (variable rate) 
2.75% ' u* taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
3;50% kaad- PaL

, >?;.• sąsk. nuo 50.000
3 95%' už Amerkos dol. 1 m. GIC
9 7c<v ' už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 motų...................,6.00%
2 metų...................,6.50%
3 metų....................7.00%
4 metų................... 7.50%
5 metų...................7.75%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...... 6.25%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrlell 
mortglčlal.

savaitės eigoje
AKTYVAI per 1 O^rnilijonus dolerių

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mort
gage) drauda (Credit Union Insurąnce Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149

6 psl.

PRISIKĖLIMO P-jos patal
pose; spalio men. 12 d.-mo
kytojų suvažiavimas, sporto 
varžybos, dramos popietė, 
meno ir tautodailės paro
dos, iškilmingas pokylis; 
spalio mėn. 13 d.- sekma
dienį - Mišios / Pamaldos 
LIETUVOS KANKINIU, 
PRISIKĖLIMO ir IŠGANY
TOJO parapijų šventovėse, 
didysis koncertas ANAPI
LIO salėje ir atsisveikinimo 
linksmavakaris LIETUVIŲ 
NAMUOSE.

TORONTO MAIRONIO 
MOKYKLA 
ir LITUANISTINIAI KUR-

nimc Centro Čikagoje di- 
džioioie salėie.

Ansamblis tris dienas 
koncertavo dar vienintelės 
Čikagoje likusios didesnes 
lietuvių kolonijos Brighton 
Parko tradiciniame festiva
lyje, liepos 26-28 dienomis 
Western Blvd. Tada ksunie 
čiai išvyko Kanadon.

Kas yra tas "Ainių" an
samblis? Tai prcfesonalių 
žmonių grupė: instrumenta
listai (daugumas narių gro
ja įvairiais ninstrumentais) 
dainininkai ir vienas akto
rius. O šis aktorius - Pet-

SAI pradeda mokslo metus 
rugsėjo mėn.21 d., "Our 
Lady of Peace" mokyklos 
patalpose, 70 Mattice Avė.

Registracija- 9.30-12 
vai.

Daugiau informacijų 
gausite pas G. Paulioniene 
tel: 416-249-9893, D.Pute- 
rienę tel: 416-766-9852 
arba A.Rašyma - 416-
233-7757.
• Toronto RAMBYNO ir 
ŠATRIJOS skautų -čių tun
tai bei skautininkų-kių
draugovės reiškia Montrea- 
lio GELEŽINIO VILKO
tuntininkui s.Gintarui NA
CIUI, jo skautiškai šeimai 
ir mamytei nuoširdžia^ užuo
jautų netekus 
velio poeto 
Nagio.

mylimo tė-
dr.Henriko

skautininkuC-
• TORONTO ’
draugovės sueiga vyko rug
pjūčio mėn. 6 d.,drauginin
ko v.s. V.Skrinsko

Ypatingai buvo diskutuo
jami artėjantys 
rinkimai, knyga 
koji Skautija", 
stovyklos reikalai ir talki
ninkavimas.

namuose.

LSS-gos 
"Lietuviš- 

ROMUVOS

SUSILAUKĖME KAUNO 
"AINIŲ" ANSAMBLIO

Liepos mėn. 16 d. Čika 
gą pasiekė Kauno miesto 
muzikos ansamblio "Ainiai" 
nariai (viso 11 asmenų), 
kurie čia liepos mėn. 21 
d. davė du koncertus: Pa
saulio Lietuvių Centre 
Lemonte ir vakarop - Jau-

ras Venslovas yra kolekty- Pintuvių Vakaras 
vo meno vadovas. Kitas 
ansamblio šulas yra muzi
kos vadovas Jonas Urbonas 

Pats ansamblis buvo 
įsteigtas 1991 m. ir save 
veiklos pradžioje parodė 
premjerinę programą, pa- 
vaditą "Lietuviškos širdys" 
Turėta nemaža pasirodymų 
Lietuvoje, o tada pasileis
ta pirmajai ansamblio išvy
kai į tarptautinį meno festi
valį "Diagilevo sezoną" 
Sankt Peterbuge. Garsas ' 
apie šį kolektyvą tuoj pa
sklido po 1 
juos sekančiais metais 
kvietė Vokietijon, Anglijon,1 
Prancūzijon, Norvegijon ir 
kitur. Daug kilometrų "Ai
niai" suvažinėjo, daug tuks 
tančių žmonių girdėjo lie
tuvišką muziką, dainas.

Sunku apibūdinti šio 
vieneto pobūdį. Jo repertu
aras platus. "Ainiai" sukū
re ne vieną spektaklį, pa
ruoštą pagal lietuvių liau
dies muziką, mitologiją ir 
šiuolaikinių lietuvių kompo
zitorių kūrybą. "Ainiai" 
- tai vienas iš nedaugelio 
kolektyvų, sugebančių pada
ryti senosios ir klasikinės 
muzikos sintezę.

E. Šulaitis

■ Gobelenas Anastazija Tamošaitienė 
KODĖL TYLI ŽEME ?

Kas zemelen gj~izo - amžinai nutilo 
If jau niekad niekad niekad neprabils. 
Uogele raudona sirps pakrūmėj šilo, 
Smiltele geltona, viesulu pakils.

Kodėl J:yli žeme, ko saulutei linksi. 
Tau as pasakyt , vaikuti,negaliu.
Tik žinau: nežūsim, niekada nedingsim. 
Kol riedės mūs žemė amžinu keliu.

Salomėja Neris
Z* O O O o o o OO O O O O Mis zs

_ . Prieš 5 metus, rugpjūčio men.28 d. mirė tautodailininkė
visą Europą ir Anastazija Tamošaitienė .

PLB PIRMININKAS 
PASIDALINO ĮSPŪDŽIAIS

Pasaulio Lietuvių Cent
ro Lemonte, 1L kultūrinių 
renginių komitetas rugpjū
čio 4 d.surengė tradicinius 
pietus ir pakvietė PLB 
V-bos pirm. Bronių Nainį 
pokalbiui. J Is grįžo iš ilges
nės viešnages 
kur jam

Lietuvoje, 
teko aplankyti 

Bendruomenės 
skyrius Lenkijoje, Punsko 
ir Seinų lietuvius bei Puns
ko lietuvių gimnaziją.

Svarbiausias uždavinys 
buvo peržiūrėti kaip atlikti 
1992 m. PLB numatyti 
darbai ir taip pat pasiruoš
ti 1997 m. Lietuvoje Įvyk
siančiam Pasaulio Lietuviu

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.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p.
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antra
dieniais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
--------------- 999 College St., Toronto. Ontario IV16H 1A8

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

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...................3.50%
180-364 d. term.lnd..................3.50%
1 metų term, indėlius............... 3.75%
2 metų term, indėlius............... 4.50%
3 metų term, indėlius............... 5.00%
4 metų term, indėlius............... 5.25%
5 metų term. Indėlius............... 5.75%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 4.75%
3 metų GlC-met. palūk........... 5.375%
4 metų GlC-met. palūk........... 5.625%
5 metų GlC-met. palūk........... 6.125%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.............3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd...5.375% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd. ..5.625% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd. ..6.125% 
Taupomąją sąskaitą................. 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........3.50%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo..............7.75%
Sutarties 
paskolas 

nuo............. 7.75%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................6.00%
2 metų.................6.50%
3 metų.................7.00%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų6.25%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
klų Ir taupymo sąskaitas

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Seimui.

Prelegentui , tarpe kitų 
darbų , teko dalyvauti PLB 
atstovų suvažiavime ir 
Sibiro lietuvių atstovų su
važiavime, 1941 m. sukili
mo ir ano meto Laikino
sios Vyriausybės minėjime 
Kaune.

Pastarajame, kaip pre
legentas kalbėjo, nebuvo 
nė vieno dabartinės Lietu
vos vyriausybės nario ir 
daugelis , net vyresnio am
žiaus žmonių, net nežinojo, 
koks tas sukilimas buvęs.

Kai 
1941 
neva 
padedant vokiečiams. Savo
tiškai kai kas interpretuo
jama nepakankamai plačiai 
informuotų gyventojų: esą 
PLB neutrali laikysena
besiruošiant Seimo rinki
mams partijų atžvilgiu-
reiškia kad PLB remia 
LDDP...

Kadangi PLB yra ne
partinė organizacija - ji 
taip ir privalo laikytis.

kurios grupuotes 
m. sukilimą laiko 
fašistų veiksmais,

Iš susitikimų vis dėlto 
išryškėjo, svarstant su val
džios Žmonėmis , i“ 
pagalba Lietuvai 
vos - išeivijai.

Išryškėjo (kuo 
vijoje nuolat 
ir apie tai kalbame), kad

, išeivijos 
ir Lietu-

mes išei- 
rupinamės

šiuo metu labai reikalingi 
žygiai visose Vakarų valsty
bėse, kad LIETUVA būtų 
priimta į NATO.

reikalinga
parama

nes

O išeivi- 
Lietuvos 
išlaikant 
Lietuvos 

kultūrinis gyvenimas- nežiū
rint visų sunkumų,—kaip ir 
mokslinė pažanga— plečiasi.

iai 
kultūrine 
lietuvybę,

e AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖ SĄJUNGA suren
gė malonu pobūvį Balzeko 
Lietuvių, Kultūros, Muzie
jaus GINTARO salėje, paly
dint vasarėlę.

• JAV LB LEMONTO 
apylinkė išaugo į vieną 
kompaktiškiausių Vidurio 
Vakarų lietuvių apylinkių.

Valdybai vadovauja pirm. 
Gediminas Kazėnas.

ĮVERTINTA LIETUVE 
ARCHITEKTĖ

Architektė Lina Grigai- 
tytė už ypač pavyzdingų 
vadovavimų Illinois Institu
to Architektūros Skyriui, 
buvo apdovanota 1996 m. 
Amerikos Architektu "Na
tional Honor Citation" 
žymeniu.

Ji gavo pakvietimą 
dalyvauti architektų suva
žiavime Washington'e, DC, 
kur ji bus pagerbta už 
savo nuopelnus.

KA L BĖKI ME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GR/ 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU, KALBU. - LIETUVI S'K A i

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešėris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. 
Kreiptis (Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St, West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8 
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” bi uro

Patarnavimas - greitas ir tikslus! 
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
- insurance

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

1
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JURBARKO POLITINIŲ 
KALINIŲ IR
TREMTINIŲ CHORAS 
"VERSMĖ" DĖKOJA 
MONTREALIEČIAMS

Šį mišrų chorą sudaro 
apie 40 dainininkų-kių. 
AV P-jos Montrealyje cho
ro dainininkas Albinas Ur
bonas, šią vasarą lankęsis 
Lietuvoje, dalyvavo ir A- 
RIOGALOJE, visos Lietu
vos buvusių tremtinių ir 
politinių kalinių suvažiavi
me. Jo metu jis turėjo 
progos įteikti padovanotuo
sius montrealiečių lietuvių 
akinius (apie 116 porų) 
Jurbarko chorui VERSME.

Gavusieji (iki graudumo 
kaip pasakojo Albinas) buvo 
nepaprastai dėkingi ir sakė 
tokios jiems labai reikalin
gos dovanos savo gyvenime 
nesitikėjo gauti iš užjūrio 
lietuvių. Atsidėkodami Al
binui už akinių rinkimą 
ir atvežimą, apjuosė jį 
gražia tautine juosta, įtei
kė padėkos raštą,rėmėjo 
žymenį ir didele rožių 
puokšte.

Ariogalos sporto stadio-

ŠIS TAS APIE ARIOGALĄ
Ariogalos miestelis Duby

sos kairiajame krante, 
Kėdainių apskr.- Viena se
niausių Žemaitijos istorinių 
vietų. Jau XVI a. Lietuvos 
metraštis vadina A. Vyte
nio tėviške, taigi rodo, 
kad Gedimino dinastija 
buvo kilusi iš Žemaitijos, 
iš Ariogalos. Istoriniuose 
šaltiniuose minima jau 
1253, Mindaugui užrašius 
Livonijos ordinui "Eregalle 
medietatem". Nuo XIII a. 
pabaigos Ariogala yra nuo
latos minima Kryžiuočių 
žygių pries Žemaitiją apra
šymuose, kur ji vadinama 
įvairiais vardais: Aragel, 
Eragelen, Erogel, Erogeln 
ir kt.

1382 m.kryžiuočių marša
las Hattenstein buvo paė
męs A. pilį. XIV a. pra
džioje Ariogala buvo vieno 
Žemaitijos apskričio cent
ras, paskiau Žemaitijos 
valsčiaus centras; XVI a. 
pabaigoje atskira seniūnija. 
1640 m. Vladislovas IV 
suteikė miestelio teises su 
turgais ir prekymečiais. 
1792. gavo miesto teises ir 
herbą - du kryžmai sudė
tus kardus raudoname lau

atliktos koncerto
Chorui vadovauja

no - kur vyko suvažiavi
mas - aplinkoje randasi 
daugybė liaudies meistrų 
sukurtų, medžio skulptūrų, 
apie 50. Dainos buvo labai 
gražiai 
metu.
gabi ir entuziastinga muz.
Marija Tautkuvienė. VERS
ME yra buvusi pakviesta 
koncertuoti Italijoje ir 
Anglijoje,ir ten labai gra
žiai įvertinti.

VERSMĖ prašo perduoti 
savo nuoširdžiausią, padėką 
visiems sunešusiems akinius 
montraliečiams.

Albinas Urbonas taip 
pat nuoširdžiai dėkoja savo 
tautiečiams Montrealyje 
davusiems tokią mielą pro
gą pradžiuginti tą akinių 
taip labai reikalingus tau
tiečius.

Dešinėje:
Juroarko Politinių 
kalinių ir Tremtinių 
choras "Versmė"

Apačioje:

Polininiai kaliniai 
ir tremtiniai 

renkasi į 
suvažiavimą 
parke

ke. Tačiau XIX a. liko 
vien bažnytkaimis ir XV 
a. pradžioje įkurta bažny
čia. Ten par randasi ir 
Ariogalos piliakalnis.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"T ALK A"-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905-544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....... 3.00%
santaupas................................. 3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... 3.50%
180 dienų indėlius................... 3.50%
1 m. term, indėlius.................4.00%
2 m. term, indėlius.................5.00%
3 m. term, indėlius.................5.50%
4 m. term, indėlius .................5.75%
5 m. term, indėlius................. 6.25%
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 3.00%
1 m. ind......................................4.00%
2 m. ind......... .......... ..................5.00%
3 m. ind......................................5.50%
4 m. ind......................................5.75%
5 m. ind......................  6.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo..........13.00%
nekiln. turto 1 m.........6.125%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda Iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje’’

1996.IX.10.

padėka
Iškeliavus į Anapilį

H E N R
Patyrėme nuoširdų 
lioniui ir mums, Jo

1 K U 1 N A G I U I

Ariogalos parke suvažiavimo metu,

floridą
————-——-----------— ,

LIETUVOS OLIMPINES 
AKADEMIJOS PIRMININ
KAS FLORIDOJE

Grįždamas iš Atlantos, 
JAV, trumpam apsistojęs
pas giminaičius Floridoje, 
St.Petersburge, prof.dr.Po^ 
vilas KAROBĖlS apsilankė 
ir Lietuvių Klube.

Rugpjūčio mėn. 11 d. 
jis svečius trumpai supažin
dino su Akademijos darbu 
ruošiant atletus olimpinėms 
žaidynėms.

Paminėjo, kad nors 
Šiemet medalį pelnė tiktai 
Lietuvos krepšinio komanda, 
yra keletas kitų atletų, 
kurie pasiekė ger^ rezulta
tų ir pralenkė iki dabar 
turimus Lietuvos rekordus.

Prof. Povilas Karoblis 
įsitikinęs, kad sekančioje 
Olimpiadoje Australijoje, 
2000 m., Lietuvos atletai 
bus dar geriau pasiruošę.

Lietuvoje šiuo metu 
yra leidžiamas žurnalas

■

"Sporto Mokslas" ir kitas, 
pavadintas "Treneris", ski
riamas įvairių sporto šakų 
mokytojams.

Šauliai ruošiasi
GEGUŽINEI

ROMO KALANTOS 
Šaulių Kuopa kviečia visus 
i gegužinę- išvyką rugsėjo 
mėn.25 d. Veteranų Parko 
2-jame paviljone.

Po karštų pietuicepeli- 
nų) ir kitokių valgių, bus 
programa su muzika, dai
nomis, loterija ir kt.

Šaulių gegužinė yra 
labai populiari, tikimasi 
tokia bus ir šį karta.

VEIKIA LIETUVIAI 
RESPUBLIKONAI

Š. m. liepos mėn. 30 
d. TRANSPAK įstaigos 
patalpose vyko Amerikos 
Lietuvių Respublikonų Fe
deracijos skyriaus susirinki
mas. Nauju skyriaus pirmi
ninku sutiko būti Vytautas 
Mažeika, susirinkimo metu 
įstojo keletas naujų nariu.

Rugpjūčio mėn. 4 d.

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBU - LIETUVIŠKAI!
* —— —— —• — —• —rf — — —- — — — — -M — —- —• • — —>

rūpestį, atjautimą, pagarbą Ve- 
šeimai.

ACiU lankiusiems Ji ligoninėje.
AČIŪ visiems, taip gausiai dalyvavusiems 

AV P-jos bažnyčioje Rožinyje, gedulinėse apeigose.
AČIŪ kleb.kun.J.ARANAUSKUI.SJ., kun. K. 

AMBRASUI, SJ., svečiui kanauninkui Br.ANTANAI
ČIUI už įspūdingai pravestą Rožinį, gedulines Mišias 
ir laidojimo apeigas.

AČIŪ solistams Ginai ČAPKAUSKIENEI ir 
Antanui KEBLIUI, muz. Aleksandrui STANKEVIČIUI, 
AV P-jos CHORUI ir jo vadovui Antanui MICKUI 
už jautrią muzikinę dalį, giedojimą bažnyčioje.

AČIŪ už Trispalvės įteikimą- šauliams Leonui 
BALAIŠIUI ir Antanui ŽIŪKUI.

ESAME giliai sujaudinti jūsų užsakytomis 
Mišiomis Velionio intencija, gausiomis aukomis HEN
RIKO N AGIO Stipendijų Fondui. Ir mus apgaubusio
mis nuoširdžiomis užuojautomis žodžiu ar raštu.

Begalinis Viešpaties pasaulis: 
Žemė, žvaigždės ir dausų keliai. 
Šiapus saulės ir anapus saulės 
_______ ____ 1 tik Jojo spinduliai.Šviečia vien

Begalinė upė 
Be pradžios, 
Jo ranka jos 
Ir Jo rankoj

Dievo laiko: 
be jįalo, be krantų, 
amžių srovę laiko, 
esam - as

Dėkingi - 
žmona Birutė, sūnus 

ir vaikaičiai-

1 MR*

ir tu.

Bernardas Brazdžionis

Gintaras, marti Aldona
Justinas, Marius_______

Lietuvių Klube pietų metu 
buvo kviečiami nauji nariai 
įstoti į skyriaus nariu eiles. 
Darbščios visuomenės vei
kėjos Aldonos Česnaitės 
dėka pasekmės buvo labai 
geros, nes įstojo apie 15 
naujų narių.

Lietuvių dalyvavimas 
šio krašto- JAV - politi
niame gyvenime yra būti
nas, nes esame šio krašto 
piliečiai. Tinkamai susior
ganizavę, galime paveikti 
valdžios pareigūnus, ir, 
reikalui esant > taip pat 
padėti Lietuvai.

Iš Rusijos vis girdint 
įtaigojimus ir grasinimus 
Pabaltijo valstybėms, prieš 
akis yra įstojimo į NATO, 
Karaliaučiaus demilitariza- 
vimo reikalai, dėl kuriu 
tikriausiai teks pasisakyti.

ĮDOMIAI KALBĖJO JAV 
PULK.ALGIMANTAS GAR- 
SYS

Tampoje gyvenąs pulk.Al 
gimantas Garsys JAV ka
riuomenėje yra ištarnavęs 
96 metus. Iš ju 7 metus

praleido Vietname, Okina- 
voje, Tailande, Korėjoje 
ir Japonijoje. Yra vadova
vęs operatyviniam brigados 
daliniui ir dirbo įvairiose 
štabo karininko pareigose 
ryšium su Kongresu, Pen
tagonu.

Teko dirbti gen.Schwar- 
tzkopf'o štabe Persų įlan
koje karo metu, buvo pa
tarėju Tailando jūrų pėsti
ninkų pareigose ir trejetą 
metų mokytojavo JAV Ka
ro Mokykloje. Jis yra pasi
ruošęs dirbti dabar Baltijos 
Institute ir pasidalinti savo 
patyrimu ir žiniomis. Yra 
buvęs Lietuvoje 9 savaites 
ir dirbęs su "Geležinio 
Vilko" brigada, šį rudenį 
Vėl žada lankytis Lietuvoje 
ilgesnį laiką.
® LIETUVIŲ KLUBAS 
pakvietė Kazimierą Jasins- 
ka eiti iki metų pabaigos 
Klubo direktoriaus pareigas, 
@ "TRYS MYLIMOSIOS"- 
Žemaitės komedija suvai
dins St.Petersburgo Lietu
vių Klubo pakviestas Los 
Angeles Dramos Sambūris, 
spalio mėn. 19 d.

7 psl.
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e Mūsų, notarė Rūta Po- 
causkaitė-Rudinskienė persi
kėlė i kitas patalpas.

Naujas adresas: 1610 
Ste-Catherine Street West, 
suite 405, 
MONTREAL, Que., H3H-2S2. 
tel: 932-7174.

KRIKŠTYNOS:
e Rimos ir Rimo PIECAI-
ClŲ sūnelis pakrikštytas 
AV P-jos bažnyčioje DA
RIAUS-JUSTINO vardais.

• Michelle ir Daniaus PIE- 
CAlClU, sūnelis pakrikšty
tas GABRIELIAUS-VINCO 
vardais AV P-jos bažny
čioje.

Aušros Vartų parapijos choro piknikas pas A. Gudą 1996.06.29 d. Linksminasi iš kai
rės: muz. komp. Aleksandras Stankevičius, Vilią Bulotienė, Antanukas Mickus, Dainius 
Juras, Nikolas Stankevičius, Pauliukas Mickus ir Antanas Mickus - choro vadovas. Jie 
kviečia visus prisijungti prie choro šį rudenį. Chcras pradeda dirbti 1996 m. rugsėjo 
8 d. per Tautos šventą Aušros _Vartų parapijos bažnyčioje. Nuotr. Ryčio Bulotos

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS viri $29,000,000f 

REZERVAS viri $2,000,000

• AV 
baigus 
grįžta 
nų. Maloniai kviečia ir nau
jus giedotojus-jas?
e . Sol.Gina CAPKAUSKIE- 
NE grįžo iš tradicinių atos
togų Pranciškonų vasarvie
tėje Kennebunkport'e, Main, 
atlikusi ten ir du koncer
tus. Pirmajame,kartu su 
pianistu dr.Saulium CIBU 
rugpjūčio 16 d.programoje 
gausūs klausytojai girdėjo 
poetų-Bernardo Brazdžionio, 
Jono Aisčio,Prano Lember- 
to, Henriko Radausko, Hen
riko Nagio, Jurgio Baltru
šaičio, Kazio Binkio- eilė
raščiams sukurtas kompozi
cijas: S.Sodeikos, G.Gudaus
kienės St.Gailevičiaus, O. 
Metrikienės, B.Budriiino, 
A.Stankevičiaus, J.Govėdos, 
Vl.Jakubėno.

Antroje koncerto dalyje 
žinomų kompozitorių kūri
niai- Sibella, Grieg, Rossi
ni, Mozart.Lincke, J.Straus, 
Puccini, Donizetti, Alabief.

Ekspromptu, esant va
sarvietėje ir sol. Angelei 
KIAUŠAS ir pianistui Wil
liam SMIDDY- rugpjūčio 
20 d. vyko antras, bendras 
jų koncertas, pasirinkus 
lietuvių ir tarptautiniu 
kompozitorių kūrinius:B. 
Budriūno, A.Stankevičiaus, 
J.Stankūno, St.Šimkaus -
ir Franck, 
bert, 1 ' 
eini, 
nius

O
pjūčio mėnuo dar neskelbia 
atostogų pabaigos, nors 
pradeda rinktis visi atosto- 
gininkai, ypač mokytojai 
ir vaikai.
DĖMESIO KELIAUTOJAMS

Nuo š.m.rugsėjo men.16 
d., kelionė į Lietuvą su 
LOT'u, kainuoja tiktai $950.

I šia kainą įeina visi 
aerouostų mokesčiai, vieš
butis Varšuvoje, pusryčiai 
ir transportas.

Paskutinis LOT'o lėktu
vas iš Montrealio išskrenda 
spalio men. 11 dieną. Po 
to daugiau šiemet neskrai
dys. Daugiau informacijų 
gausite pas Liudų Stankevi
čių, tel: 669-8834.

P-jos CHORAS,pasi- 
vasaros atostogoms, 
prie giesmių ir dai-

CertHikatus i m.- 
Certifikatus 2 m. . 
Certiflkatus 3 m. . 
Term. Indėlius:

1 metų ...................3.50%
180d. 364d........ 3.50%
120d. -179d.........3.50%

60d.-119d........ 3.50%
30d.- 59d. ... 3 50%

MOKA UŽ
4.00%
5.00%
5.50%

Taupymo - special................ 1 - 50%
Taupymo - su gyv. dr.  1.25% 
Taupymo - kasdienines....... 1 - 50 %
Einamos sąsk. .....................1.00%
RRIF—RRSP —1 m.term 3.00% 
RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 4.00% 
RRIF-RRSP - 3 m.term. .... 5.0 0 % 
RRIF-RRSP-taup........ ,5.50%

, Lincke, 
Mozart, Weber, 
Strauss, Chopin

netikėtai šiltas

Schu- 
Puc- 
kūri-

rug-

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658—i —■■■ ■■■■ i

MONTREALIO LIETUVIŲ ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS VAIKAI IR MOKYTOJAI. 
VASAROS ATOSTOGŲ^ PASIRUOŠĖ NAUJAI MOKSLO METŲ PRADŽIAI. VISI - IR 
NAUJI MOKINIAI SUSIRINKS rugsėjo mėn.21 d., 9 vai.r.SESELIŲ NAMUOSE]

Nuotr: A.Mickaus

RUDENS VEIKLOS SEZO
NAS PRADĖTAS TAUTOS 
ŠVENTE IR "AUKURO" 
PASIRODYMU

Pasirodo, Montrealio 
ir apylinkių lietuviai tikrai 
pasiilgę spektaklių: karš
čiams atslūgus, sekmadienį, 
rugsėjo 8 d., Tautos Šven
tės proga, žiūrovai vos 
sutilpo mūsų salėje. Kuk
liai sustačius stalus maž
daug šimtinei - skubiai 
prireikė ridenti apvaliųjų 
stalų viršus ir papildyti 
juos kėdėmis. O ir spektak
lis ne eilinis: PETRAS 
KURMELIS. Hamiltoniečių 
AUKURO ir rež. Elenos 
Dauguvietytės-Kudabienės 
režisuotas, Žemaitės 5- 
kių veiksmų sudramatintas 
veikalas . Labai patraukė 
dar ir tai, kad jame vaidi
no ir vienas iš mūsų žino
mu ir r~:—1 —
veteranų- Vitalis 
ir du jauni klaipėdiečiai 
teatralai - Eglė Barauskai
tė ir Darius Meškauskas. 
Taip pat gražiai pasižymė
jusi per eilę metų hamilto-

mėgiamų scenos 
Vitalis Žukauskas

niete aktore,žinoma ir 
montrealiečiams - Marija 
Kaivaitiene ir kiti hamilto- 
niečiai ■> pastoviai darantys 
pažanga, kaip pasirodė 
spektaklyje. Tikrai karšta 
teatro meilė juos vis dar 
išlaiko kartu, o ir išaugina.

Šis vienetas pasirodė 
entuziastingai savo tarpe 
susigrojęs, nors ir buvo 
nelygumų kalbos tempe 
ir ištarimuose, bet veikalui 
įpusėjus, tie skirtumai su
švelnėjo. Nepaslaptis, kad 
ir musų salės akustika 
yra labai nedėkinga ir ypa
tingai nuo maždaug vidurio 
salės , link duru- garsas 
kažkur linkęs susigerti. 
Tačiau, - labai aiškiai gir
dėjome tuos labiau patyru
sius ir išmankštintus akto
rius.

Žiūrovai labai šiltai 
priėmė veikalu, Montrealio 
A-kės pirm. Arūnas Staš
kevičius padėkojo akto
riams ir visiems atvyku
sioms jų pasiklausyti, buvo

SĄŽININGAI

PO

įteikta gelių ir dovana, 
nuoširdžiai paplota.

Veikalo išvada - širdis 
svarbiau, negu pinigas...Vi
si tam pritarė.

Petras Kurmelis - ne 
visiems, ypač jaunesniems 
žinomas personažas, kai 
kurių ir pamirštas... Spaus
dinant programą būtų nau
dinga duoti po kiekvienos 
scenos-personažu ir juos 
atliekančių pavardes, o 
ne surašyti visa tai iš ei
lės pradžioje veikalo prog
ramos.

Apie Petrą Kurmeli 
išsamiau bus parašyta kita
me NL numeryje.

Taigi- ačiū Kęstučiui 
Kalvaičiui už Petrą, Vytau
tui Taseckui už Kupstj, 
Marijai Kalvaitienei už 
Kupstienę, Alinai Žilvytie- 
nei už jų dukrav Marcę, 
Eglei Barauskaitei- Janikę, 
Kęstučiui Kepanučiui už 
Gori, Petrui Šidlauskui- 
Zolį, Vitaliui Žukauskui- 
skerdžių. Virbą, Dariui

PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

Nekiln. turto:
1 metų .....
2 metų....
3 metų ....

IMA UŽ:
6.00% asmenines - nuo
6.75%
7.50%

6.75%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

KASOS VALANDOS:
147SDa8eve 3907A RoMinont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr.. treC. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.0J 2.00- 6.00

HONEY FOR SALE !
Direct from the beekeeper. $1.30,-per pound.
Delivery could be arranged too!. Please call: 

Tel.: 962-3780

INSCRIPTION AUX COURS DE FRANQAIS 
A TEMPS PARTIEL POUR LES NOUVEAUX IMTOTTGRANTS

NEMOKAMI PRANCŪZŲ, KALBOS KURSAI NAUJIEMS
IMIGRANTAMS

Quebec'o vyriausybė siūlo nemokamus prancūzų kalbos 
kursus imigrantams, apsigyvenusiems Quebec'e ir tiems, 
kurie gavo pabėgėlio statusą.

Kursai pritaikyti pagal sugebėjimus ir galimą laiko 
paskyrimą. Kursai vyksta daliniu laiku.

Užsirašyti reikia rugsėjo men. 9-16 dienomis.
Pradžia: rugsėjo 23 iki gruodžio 4 d. Vyksta Saint 

Roeh gt. (pagrindinis įėjimas ), Montreal (Metro važiuo
ti mėlyna linija iki stoties PARK).

Teirautis tel: 864-9191.

Meškauskui-Pranuką, Elenai 
Kairienei- Magdę, Julijai 
Kisielaitienei- Bronę. Ir 
tinkamus sceninius drabu
žius patiekusiems - Julijai 
ir Juozui Kisielaičiams, 
už scenos priežiūrą- Kęs
tučiui Keparučiui ir admi
nistratorei- Reginai Choro- 
manskytei. Dal.

PAIEŠKOJIMAS:
Kas žino apie Vytautę 

Giedraitį, gim. 1931 m.,ir 
Zigmą Abramavičių, spėja
ma gyvenę Kanadoje, pra

neškite "NL"Redakcijai
tel: 366-6220 arba Leonui 
Balaišiui, tel:366-8259.

LIETUVIU
REPRE- 

MARŠK1NĖ-

Rita Dirsė,

PARDUODAMI 
KREPŠININKU 
ZENTACINIAf 
LIAI

Filmininkė
gali užsakyti Lietuvos krep
šinio komandos Atlantos 
Olimpiados marškinėlius, 
vidutinio ir ekstra -didumo. 
Kreiptis tel: 282-6582,arba 
adresu 4481 Esplanade,
Montreal,Que.,H2W 1T2.

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 
Qiuv.dr. J. MALES KOS biurai 

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

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

EUROPARCEL
Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 

šeimos gydytojas ( bendra praktika )
2025 Plessis, Montreal,Que., tel:876 - 6900 

H2L 2Y4

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

vė\ 7Js Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami
kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve? 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.~10 uz kg + $15- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis, Jr.

TEL: (514) 937-9898

ADVOKATAS 
ROMAS IŠ G A N A IT I S

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q»» H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 LES TOITURES
QUEBEC

8 psi.

R.PS. IVIIROIX1 INC

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste^Catherine Street West, suite 405, 

Montreal, Quebec, H3H 2S2
Tel: 931 - 7174

TONY _____
P H OTO Į MARINE - WEDDINGS 
•tudioF 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

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

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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