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BOSNI J A-HERZEGOVIN A
BALSAVO TAIKINGAI ' ~

Iš Sarajevo pranešama,
kad trigubos prezidentinės 
vyriausybės pirmininku
išrinktas musulmonas, Bos
nijos prez.Alija Izetbegovi- 
c'ius, kuris vadovaus se
kančius 2 metus.

Musulmonu-kroatu Fe
deracija balsavo 85% už 
Izetbegovic'ių ir 79% Bos
nijos Serbų respublika už 
serbat Momcilo Krajisnik'ą.

Pagal tarptautinį susi
tarimą ir rinkimines taisyk
les, trigubu prezidentūra 
sudaro 1 musulmonas, 1
bosnietis serbas ir 1 Bosni
jos kroatas,- šiuose rinki
muose laimėjęs Kresimir 
Zubak'as.

Tikras iššūkis šiai rota-
cinei trigubai vyriausybei 
yra našiai dirbti kartu, 
nežiūrint baigtų karo veiks- - 
mų pasekmių. Dauguma 
gyventojų kenčia nuo dide
lių psichologinių traumų,ša
lia krašto ekonominio su
žlugdymo.

Sekantis žingsnis būtų 
geros valios ir inteligenci
jos pasireiškimas ypač Bos
nijos Serbų -Respublikos 
Srpska prez. M.Krajisnin- 
k'o, kuris dar pilnas ambi
cijos ir nenori atvykti j 
pirmąjį trijų prezidentų 
susitikimų, kviečiamą Sara
jevo mieste. Jis teisinasi, 
kad nesijaučiąs saugus vyk
ti į šį miestą, kurį buvo 
apgulę karo metu serbai. 
Per 43 mėnesius žiauraus 
karo, žuvo daugiau kaip 
200.000 žmonių.

Tai, atrodo, nedaro 
per didelio įspūdžio to
kiems kaip pav.Karadič 
ar čia minimam Krajisnin- 
k'ui ir panašiems. O vis 
dėl to, didesnės pusės ir 
labiausiai nukentėjusių gy
ventojų - moterų, vaikų 
ir senesnio amžiaus žmonių 
-niekas neatsiklausė ar 
tokio karo reikia. Niekas 
neklausė ir leidimo naikin
ti, griauti pastatus, mies
tus, kaimus ir kitokį užsi
dirbtą per kartų kartas 
gyventojų turtą. Tokia 
- piratų moralė!..

Kol kas tik lengviau 
atsidūstama, kad Dayton, 
Ohio , JAV susitarimu 
pavyko susitarti dėl taikos 
nuosprendžių.
PREZ.BORIS JELCIN’AS 
PASILIEKA LIGONINĖJE

Rugsėjo mėn. 18d. pra
nešta, kad Rusijos Prezi
dentas po numatytu poros 
dienų . sveikatos * tyrimų 
Centrinėje Klinikinėje Li
goninėje Maskvoje, turės 
joje ilgiau pasilikti. Tyrimų 
rezultatai oficialiai neskel-
biami, 

T"
širdies operacijos

data 25-26 rugsėjo mėn. 
nepatvirtinta.

Min.p-kas Viktor Černo- 
myrdin'as yra įgaliotas 
perimti daugumų prez.Boris 
Jelcin'o funkcijų, o bran-

cliečiai iš Toronto, laimėjo 
amerikiečių filmininkp žy
menį EMMY už dokumenti
nį. filmų "The Plague Mon
key". Tema liečia nepapras
tai aukštos kokybės tyri-

tąip nenori grįžti į savo 
tėvynę ir būti ten aprūpi
namiems? Kodėl gi Rusijos 
vyriausybė vis dar galvoja, 
kad jie neskolingi nieko 
Lietuvai...

duolinių raketų kontrolę 
galiausiai irgi jam perleido.

Šiuo metu Maskvoje 
vyksta ir tarptautinė gydy
tojų specialistų konferencija 
širdies kraujagyslių perso
dinimo srityje.

BALTGUDŲOJE KYLA 
ĮTAMPA'
Prez. Aleksandr Luka- 

šenko pradėjo reikalauti 
konstitucijos papildymo, 
kuris jam suteiktų ypatin
gas teises ir tuo klausimu 
ragina skelbti referendumą 
šį rudenį.

Visos didesnes politinės 
partijos, įstatyminių įstaigų 
vadovai, Aukščiausioji Ta
ryba jam nepritaria ir gra
sina jį pašalinti, jeigu jis 
nesutiks pristabdyti savo 
vienavaldiškumo.

Prez. Lukašenko yra 
jau padidinęs Rusijos ka
rinių pajėgų, teises priartė
ti prie Baltgudijos ir prita
ria Rusijos aršiesiems dėl 
NATO neplėtimo į Rytus, 
atsieit , kad Baltgudija ir 
Lenkija nebūtų priimtos 
i NATO. Jis taip pat labai 
atsargus dėl krašto refor
mų ir spaudžia Maskvą, 
kad būtų artimesni ryšiai 
ir daugiau ekonominių kon
cesijų.

A.Lukašenko oponentai 
kaltina jį masyvia korupci
ja, kuria naudojasi jis ir 
jo siauras ratelis pritarėjų.

Nors prez. A. .Lukašenko 
atmeta kaltinimus, tačiau 
jo administracija pradėjo 
cenzūruoti pranešimus apie 
korupcinius veiksmus.

14 politinių judėjimų 
ir didelė parlamentarų 
dauguma grasina prez.Lu
kašenko atstatydinti, jeigu 
jis neatsisakys savo diktato
riškų planų.

KANADIEČIAI LAIMĖJO 
"EMMY" ŽYMENĮ

Elliott Halpern ir Sim-
cha Jacobovici, abu kana-

nėjimų pasekmes, surandant 
Ebolos virusą.

Laimėjimas mums tolygus 
aukso medaliui Atlantos 
olimpiadoje,- pasakė filmi- 
ninkas Jacobovici. šis fil
mas laimėjo šiais metais 
ir "GEMINI" prizą, buvo 
rodomas "Arts and Enter
tainment Network's Inves
tigative Reports" serijoje 
TV ekranuose ir taip pat 
rodomas 30-tyje valstybių.

RUSIJA RAGINAMA 
ATSILYGINTI UŽ__
KARIŠKIU GYDYMĄ

Rugsėjo mėn. pradžioje 
Vilniuje, Sveikatos Ministe
rijoje vyko apskričių gydy
tojų pasitarimas. Jo metu 
iškilo būtinybė stipriai 
raginti Rusiją, kad ji pa
skirtu lėšų Lietuvoje nuo
lat gyvenantiems jos kariš
kiams pensininkams gydyti.

Tokia sutartis buvo 
sudaryta š.m.rugpjūčio mėn. 
viduryje, bet dar vis nesu
sitariama dėl gydymo išlai
dų dydžio vienam asmeniui-

Lietuva siūlo vidurkį 
- 354 litai-koks taikomas 
Lietuvos piliečiams šiemet.

Rusija dar vis nepatiekė 
sąrašo -skaičiaus, kiek 
tokių kariškių gyvena Lie
tuvoje. Manoma, jų yra 
apie 10.000. Paaiškės, kai 
patys susirgusieji kreipsis 
į medicinos įstaigas.

Jie privalės pateikti 
pasus, kuriuose pažymėta, 
kad jie yra nuolatiniai 
Lietuvos gyventojai, taip 
pat karinius pensininko 
pažymėjimius, išduotus 
Sovietų Sąjungos Gynybos 
Ministerijos.

Kaip ir visi Lietuvos 
piliečiai, jie galės gydytis 
bet kurioje gydymo įstai
goje, jeigu Rusijos vyriau
sybė garantuos , ir vykdys 
įsipareigojimus del gydymo 
išlaidų.

AMERIKIEČIAI TARDO 
DU LIETUVIUS 
KRIMINALISTUS
AGEP agentūros pranešimu 
iš Kauno, JAV teismas 
Seattle, Wash.,nepaleido
už užstatą Egidijaus Klimo 
31 m. amžiaus ir Gario 
Cerno,35 m.,kurie buvo 
suimti rugsėjo mėn. 8 d. 
už pagrobimą ir pinigų 
reikalavimą.

Amerikos pareigūnai 
sako, kad tie du minimi 
asmenys turi stiprių ryšių 
su Kauno -organizuotų 
kriminalistų gauja "Dakta
rai", nežiūrint to >kad ji 
dar nėra tarptautinės poli
cijos Interpol sąraše. Kau
no speciali policijos tarny
ba yra užfiksavusi E.Klimo 
ryšius su "Daktarais",

E.Klimas yra turtingai 
gyvenančio G. Cerno "deši
nioji ranka" ir asmens sar
gybinis. Pats Cernas turi 
nuostolį, nešančias įmones 
Rusijoje ir Ukrainoje. Tai 
jam nekliudė važinėti liuk
susiniu, pačiu brangiausiu 
"Lamborghini" automobiliu; 
turi dvejus namus Seattle, 
WA priemiestyje.

Abu suimtieji tačiau 
yra apkaltinti 1994 m. 
ruso studento pagrobimu 
Seattle mieste ir grasinimu 
jį nužudyti, jeigu tėvas 
nesumokėtų 315,000 dolerių 
verslo skolos. Studentas 
buvo paleistas, bet jo tėvas 
už tai atsisakė savo dalies 
vienoje Rusijos gamyklų.

H.Černo advokatai gin
čija, kad jo pajamas sudaro 
pastato Seattle mieste 
nuoma ir žmonos turistinės 
agentūros pelnas. Jis iki 
pat suėmimo važinėjo auto
mobiliu, kurio registracijos 
numerį "puošė" raidės KGB 
(parodo jo inteligenciją), 
kurios buvo skirtos įbaugin
ti kitus išeivius iš buvusios

Kodėl gi tie 10.000- Sovietų Sąjungos.

XXXIV KANADOS LIETUVIU į 
DIENOS TORONTE, 1996 I

Programa i
PENKTADIENIS, spalio 11 d.
7 v.v. LITERATŪROS VAKARAS

• Prisimenant poetą Henriką Nagį
• Rašytojas A. Šileika
• “Istorijos aidai” - atlieka Hamiltono “Aukuras”

Prisikėlimo parapijos parodų salėje - $7. .
9 v.v. JAUNIMO SUSIPAŽINIMO VAKARAS - vyno ir alaus

ragavimas, muzika, šokiai Prisikėlimo parapijos salėje - $5.

ŠEŠTADIENIS, spalio 12 d.
9.30 v. r. MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS Prisikėlimo par.parodų salėje.

SPORTAS
10 v. r. • Šaudymo varžybos Hamiltono medžiotojų ir

žūklautojų Giedraičio klube
12v.p.p. • Krepšinio varžybos: “Marčiulioniukai” prieš Kanados

lietuvių jaunių rinktinę, Loyola Catholic Secondary School, 
3566 South Common Court, Mississauga.

11 v.r. TAUTODAILĖS INSTITUTO SUVAŽIAVIMAS
Anapilio mažojoje parodų salėje 2-me aukšte.

2 v.p.p. DRAMOS POPIETĖ - “Audra giedroje”, T. Rutkausko 3-jų 
veiksmų komedija. Atlieka Toronto dramos teatras “Aitvaras”. 
Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje - $ 7.
TAUTODAILĖS ir MENO PARODŲ ATIDARYMAS

5 v.p.p. • Tautodailės
6 v.p.p • Kanados lietuvių dailininkų

Anapilio parodų ir muziejaus salėse.
7 v.p.p. IŠKILMINGAS POKYLIS. Meninę programą atlieka pia

nistės Vitalija Paulauskaitė ir Leokadija Paulauskaitė-Ka- 
novičienė. Šokiams groja orkestras "Gintaras” iš Čikagos. 
Šilta vakarienė su vynu. Anapilio didžiojoje salėje - $30.

SEKMADIENIS, spalio 13 d. -mišios/pamaldos
9.30 v.r. • Evangelikų-liuteronų Išganytojo šventovėje,

1691 Bloor St. West,Toronto.
10.15 v.r. • Prisikėlimo šventovėje
11 v.r. • Lietuvos kankinių šventovėje, Anapilyje.
12 v.p.p. KREPŠINIO VARŽYBOS. “Marčiulioniukai” prieš Toron

to “Aušros” jaunius Prisikėlimo parapijos salėje.
4 v.p.p. KONCERTAS. Dalyvauja: Hamiltono “Gyvataras” ir A.V. 

parapijos choras; Montrealio vyrų oktetas ir moterų 
kvintetas “Aušra”; Londono “Pašvaistė”; Toronto “Ginta
ras", “Aras”, "Daina”, “Angeliukai”, "Volungė”, Prisikėlimo 
ir Lietuvos kankinių parapijų chorai. Anapilio salėje - $10.

8 v.v. LINKSMAVAKARIS-ATSISVEIKINIMAS. Gros Toronto
“Kapela”. Lietuvių Namų Karaliaus Mindaugo menėje-$5.

ADRESAI • Anapilis, 2185 Stavebank Rd., Mississauga • Prisikėlimo para
pija, 1011 College St.,Toronto • Lietuvių Namai, 1573 Bloor St. W., Toronto.
PASTABOS • Jaunimui iki 14 m. amžiaus įėjimas į pokylį ir koncertą pusė 
kainos • Bilietai parduodami sekmadieniais po pamaldų parapijų salėse bei 
Lietuvių Namuose. Skambinti pokylio klausimais - (905) 824-4461, koncerto 
- (416) 621-5468 • Nakvynių reikalais skambinti R. Valadkai (905) 844- 
6437. (Kambariai rezervuoti papiginta kaina Valhalla Inn).

DEL NAKVYNIŲ GALIMĄ, kambariai ir laikomi IKI 
KREIPTIS I RAIMONDA spalio 1 d. VALHALLA 
VALATKĄ/tel:99050 844- INN (1 Valhalla Inn Rd., 
6437 po 6 vai.vakaro. Toronto).
(Neskambinti į viešbutį!). Už mini-suite (Queen 

didumo lova, priedo ištrauJ 
Kanados Lietuvių. Die- kiama lova) kainuoja $79,-, 

ndmš yra REZERVUOTI Yra baseinas ir sauna. |

• Į BOSNIJĄ Kanada 
buvo pasiuntusi . 30-ties 
asmenų, misiją stebėti rin
kimus pagal Saugumo ir 
Bendravimo Organizacijos 
Europoje (OSCE) ir Kana
dos Tarptautinio Vysytmosi 
Organizacijos CIDA) susita
rimus.

Toje misijoje dalyvavo 
4 federalinio Parlamento 
nariai:Gar Knutson (Elgin- 
Norfolk), Carolyn Parrish 
(Mississauga West), Nelson 
A.Riis (Kamloops) ir And
rew P.Telegdi (Waterloo).

Rugpjūčio mėnesį buvo 
pasiųsta 15 kanadiečių 
darbuotoju paruošiamiems

rinkimų darbams. Jų tarpe 
Craig jenness, kuris vado
vauja OSCE Žmogaus Tei
sių. sekcijai.

(Dept.of Foreign Affairs 
and International Trade 
Foreign Policy Communi
cation Division Inf.).

KUR RANDASI LIETUVOS 
GEOGRAFINIS CENTRAS? 
PRANCŪZIJOS valstybinis 
Geografijos Institutas prieš 
keletą, metų buvo patiksli
nęs Europos geografinį 
centrą, kuris yra šalia 
VILNIAUS-UTENOS kelio, 
'27 km nuo Vilniaus.
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PJ3. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redax- 
ciįos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turini, redakcija arba leidykla neatsako.

j j L&J j

[LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA OTTAWOJE Į 
| PRANEŠA:

LR Ambasada Otavoje praneša, jog šių metų rugpjū
čio 28-29 d.d. su vizitu Lietuvoje lankėsi Kanados Užsie
nio reikalų ministras Lloyd Axworthy.

Įvyko darbiniai susitikimai su Respublikos Prezidentu 
Algirdu Brazausku, Užsienio reikalų ministru Povilų _GĄį- 
liUj Energetikos ministru Saulium Kutu._ Pokalbių metu 
aptartos Lietuvos-Kanados dvišalių santykių vystymo per- 
speKtyvos, daug dėmesio skirta Lietuvos saugumo užtik
rinimo klausimams, jos integracijos į Europos ir Kitas 
tarptautines organizacijas proceso eigai, santyKių su 
kaimyninėm valstyoėm aptarimui.

_Lietuvos ir Kanados Užsienio reikalų ministrai pasira- 
šė sutartį dėl dvigubo aprnoKestinimo išvengimo.

Įvykusiame susitikime su Lietuvos masinių informaci
jos priemonių atstovais Kanados Užsienio reikalų minist
ras L. Axworthy labai palankiai įvertino susitikimų su 
aukščiausiais Lietuvos pareigūnais rezultatus, kurie pa- 
cles Kanadai geriau suprasti ir nustatyti savo poziciją 
vykstančioje diskusijoje saugumo užtikrinimo Europoje 
bei NATO plėtojimo Klausimais, Lietuvos poziciją ir sie
kius šiame procese.

Minėtuose susitikimuose taip pat dalyvavo Kanados 
Ambasadorius Stokholme William Clarke, Kanados Laiki
nasis Reikalų patikėtinis Rygoje Gerald Skinner, Lietu
vos Laikinasis Reikalų patikėtinis Kanadoje Jonas Pąs- 
Iaūskas_bei eilė'~kitų abiejų valstybių pareigūnų.

A.Simanaitienė, LR Ambasados Otavoje 
Pirmoji sekretorė

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

1996 m. METINIS VISUOTINIS ŠALFASS-gos 
S U V A Z I A V I M_A S

1996 m metinis Visuotinis ŠALFASS-gos suvažia 
vimas šaukiamas š.m. LAPKRIČIO men. 23 d., šešta
dieni, TORONTO LIETUVIU NAMUOSE, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, Ont., CANADA. Tel: 416-532-3311.

Suvažiavimo pradžia - 11 vai. ryto.
Pagal ŠALFASS-gos statutą, suvažiavime spren

džiamuoju balsu dalyvauja sporto klubą rinktieji atsto
vai, sporto klubą pirmininkai ar jų įgaliotiniai, ŠAL
FASS-gos rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠALFASS- 
gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto vete
ranai, lietuvišką organizaciją bei spaudos atstovai ir 
visi lietuvių sportiniu judėjimu besidomį asmenys.

Smulki informacija pranešama ŠALFASS-gos 
sporto klubams ir ŠALFASS-gos pareigūnams. Organi
zacijos ar asmenys norintieji gauti smulkesnes infor
macijos ar pateikti pasiūlymą prašomi kreiptis i ŠAL
FASS-gos Centro Valdybos pirmininką Audrių Šileiką, 
150 Colbeck St., Toronto, Ont., M6S 1V7, tel: 416- 
767-6520.

Suvažiavimo darbotvarkė ir kitokia tolimesnė 
informacija bus skelbiama vėliau.

Sporto klubai, ŠALFASS-gos pareigūnai ir sporto 
darbuotojai prašomi visu rimtumu atsižvelgti į mūsą 
sportinio gyvenimo gyvybinius reikalus ir pasistengti

šitaip kvedariškis tremtinys B.Liatukas su dukra Irkutsko sri-
1953 metais kaupė daržoves... Šiemet Lietuvos ūkinin- 

sunkiai
tyje, 1
kams , esant šiltai vasaros 
teks nuimti derlią

pabaigai, tikimasi ne taip

Lietuvoje
KĄ. GALVOJA LIETUVOS 
KULTŪROS MINISTERIS 
APIE X-TĄJĄ LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĘ 
Toki raštą atsiuntė 
Juozas Nekrošius, Lietuvos 
Kultūros Ministeris 
gus LTŠ šventei:

pasiba-

• LIETUVIŲ. GIMNAZIJA 
PUNSKE yra pavadinta 
KOVO 11-tosios vardu.

Trečdali gyventoju 
nuošė sudaro 
tačiau iki dabar 
nemaža trintis 
noro sulenkinti 
ir del lietuvių
buvo atkakliai, ilgai kovota-

Prasmingu vardu pasiva
dinusiai gimnazijai- geriau
sios sėkmės.

Sei- 
liėtuviai, 

dar vyksta 
tarp lenkų 

visus, o 
gimnazijos

seses, 
lietuvių

"Mieli broliai ir
Dešimtosios 

tautinių šokių šventės mar
gaspalvė pynė dar ilgai 
mirguliuos mūsų akyse, 
žadins taurius jausmus, 
audrins kraują. Žilagalvių 
šokėju susikaupimas, vaiku
čių žėrinčios akys, jaunimo 
entuziazmas, lietuviškos 
melodijos, nepaprasta dva
sinės ir kultūrinės vienybės 
išraiška 
no iki 
ašarų.

Ačiū 
šventės 
bei rėmėjai, už tokią pras- 
mingau lietuvybės šventę.

AVIACIJOS ŠVENTĖJ E- 
DIDŽIAUSIA PASAULYJE 
TRISPALVĖ

Vykstant rugpjūčio 
mėn. 3d. Vilniuje aviacijos 
šventei- du kauniečiai^ pa
rašiutininkai - Valdas Ūsas 
ir Aidas Varanauskas- 3 
kilometrų aukštyje išskleidė 
didžiausią pasaulyje Trispal
ve.

Parašiutininkai pagerino 
Gineso rekordą, nes mūsiš
kė trispalvė buvo 210 kvad
ratinių metru dydžio, t.y. 
60 kv. metrą didesnė už 
paskleistą. Žiemos Olimpia
doje Norvegijoje. Mūsų 
parašiutininkai naudojo 
sudėtingą mechanizmą, 
12 kg. sverianti vėliava 
buvo Lietuvos Trispalvė, 
šventės renginio kulminaci
nis momentas, garsindamas 
Lietuvos vardą, nesustabdė 

dangum mes jautėmės tar- tarptautinio 
turn namie, nes aplink 
skambėjo lietuviška šneka, 
mirgėjo tautiniai 
ir oficialiai, ir 
kalbėjome bei 
apie ateities veiklą, bend
rus darbus mūsų mylimos 
Lietuvos labui. Tokie susi
būrimai įprasmina mūsų 
kasdienybę, pakelia mus 
virš jos, padeda susikaupti 
ir pasiryžti naujiems lietu
vybės darbams.

Per ilgus dešimtmečius 
lietuviškas Šokis tapo neiš
senkamu tautinės atgaivos 
šaltiniu.. Jis buvo, yra ir 
bus reikalingas mums vi
siems ir visada.

Naudodamasis proga, 
kviečiu visus ruoštis Pa
saulio lietuvių sporto, šokių 
ir dainų šventei, kuri įvyks 
Lietuvoje 1998 metais.

remonto.
Prie tokios blogos pa

dėties prisideda 
kad Tauragės 
patikrinus gilaus 
vandens šulinius,rasta apie 
36% netinkamu, ir šuliniai 
valomai neorganizuotai.

Tauragės 
miestuose ir 
nėra 
džioti 
teršia 
žaidimo 
spręstas i 
šunu bei 
klausimas, 
įkandimo, 
gę, buvo 
žmonės.

Galėtų
Joniškio ^arba ir imtis galu 
gale gyventojų talkos me
todų. Kodėl ne"?

apskrities 
miesteliuose 

įrengtų šunims ver 
aikštelių ir šunys 

aplinką, ypač vaikų 
aikštelėse. Neiš- 
ir valkataujančių 

kačių naikinimo 
Šiemet nuo šunų 
įtariant pasiutli- 

paskiepyti 59

pasimokyti

ntus visus sujaudi- 
širdies gelmių, iki

Jums , brangūs 
rengėjai ir dalyviai

Mes, Lietuvos Respubli
kos delegacijos nariai, dė
kojam visiems seniems 
bičiuliams ir naujiesiems 
draugams už nuoširdų pri
ėmimą, svetingumą ir gera
noriškumą. Po 4 Čikagos

• MARIJAMPOLĖS Švieti
mo Centre buvo surengti 
pirmosios medicininės pa
galbos instruktorių kursai, 
kuriuos surengė ir vadova
vo Norvegijos Raudonojo 
Kryžiaus Hordaland Komi
tetas. Kursai vyko 4 die
nas.

UTENOJE, 
d. Rašės

Baltijos

aerodromo

rugpjūčio 
hipodrome 

valstybių 
dėl Pabal- 

individualių

darbo.

raštai, 
privačiai 
tarėmės

Tad , iki susitikimų Vil
niuje - mūsų mylimos,Tė
vynės garbingoje sostinėje.

Su gilia pagarba ir dė
kingumu,

Juozas Nekrošius, 
Lietuvos Kultūros Ministras

• JONIŠKIS 
valkataujančių 
čiu. Už kiekvieną pagautą 
ir pristatytą palaidą šunį 
ar katę, vicemero potvar
kiu ?bus išmokama už šunį-

20 lt., katę- 51t.
Savininkai, norėdami 

atsiimti gyvulėlius, privalės 
sumokėti už jo pagavimą 
ir išlaikymą.
• TAURAGĖ atsilieka 
higienos srityje. Sumažėjus 
pirtims, padaugėjo užkrečia
mų. ligų susirgimų ir apsi- 
krėtimų parazitais. (Lyg 
dar gyventų visi baudžiau- 
nininku kumetynuose;, carų 
valdymo laikais’...).

Nėra sudarytų 
ir prekiauti greitai gendan
čiais produktais, - visuose 
rajonuose bloga pieno supir
kimo punktų priežiūra. 
Apie pusė jų, (kaip rašoma 
"Respublikoje", š.m.rugpjū
čio mėn. 20 d. laidoje),ne
turi vandentiekio, kanaliza
cijos, šaldytuvu ir apie 
90% jų reikalingi skubaus

valosi nuo
šunu ir ka

sąlygų

2 psl.

17
vyko
žirgu lenktynės
tijo taurės ir 7
prizų.

Pabaltijo taurę laimėjo 
pirmoji Lietuvos komanda. 
Il-ą vietą- Estija, III-ia 
Lietuvos antroji komanda.

I-a individualų prizą 
gavo Estijos važnyčiotojas, 
II-ą_ - Lietuvossporto meis
tras K.Toras.

suvažiavime kuo gausiau dalyvauti.

ir tai, 
apskrityje 

gręžimo
Prie Druskininkų - Grūde- Įsikūrė V.Malinausko šeimos "Hesena" bendrovės rūmai. 
Juose per paskutiniuosius metus perdirbami ir eksportuojami Dzūkijos grybai. Šiuo 
metu toje bendrovėje dirba 250 žmonių. Nuotr: Nijolės J agelaitės-Šalčiūnienės

SPORTAS IR SPORTININKAI 
Ed. Šulaitis

PAVOGĖ OLIMPINI 
MEDALĮ

Kaip praneša dienraštis 
KLAIPEDA, iš Lietuvos1 
rinktinės krepšininko Eure- 
liįaus Žukausko buto Klai
pėdoje pavogtas jo olimpi
nis bronzos medalis. Šis 
krepšininkas tuo metu su 
vietos NEPTŪNO Klubu 
buvo išvykęs rungtyniauti 
į Švediją. Šugrįžes iš ke
lionės, rado išplėštą spynų 
ir sujauktą, butą. Vagys, 
atrodo, ieškojo pinigų, ku
riuos buvo paskyrusi Lietu
vos vyriausybė už laimėtą 
III-ją vietą Atlantos Olim
piadoje. Bet krepšininkas 
Žukauskas už tuos pinigus 
buvo nusipirkęs įvairios apa
ratūros, kuri irgi buvo 
pavogta.

KLAIPĖDOS dienraštyje 
į vagis kreipiamasi taip: 
"Tie, kurie buvote Žukaus
ko bute naktį iš pirmadie
nio i antradienį, susimąsty
kite *" ir būkite malonūs 

grąžinkite (kokiu nors 
būdu) medalį tikram šeimi
ninkui, kuris pats labai 
jūsų prašo. Mat jam tai 
atminimas ir relikvija vi
sam gyvenimui".

ŠOKIŲ MARATONAS 
DRUSKININKUOSE

Druskininkų 
vyko šeštasis 
šokių maratonas, pasivadi
nęs "z ..........
Jame ; 
žmonėms 
amžiaus, 
pradinį 100 lity mokesty, 
šiemet dalyvavo 100 porų.

Maratono metu dalyvius 
ir žiūrovus linksmino dide
lis būrys geriausių disko 
žokėjai.

Amfiteatre pabaigai 
konsertavo vilniečių grupė 
"Naktinės Personos".

amfiteatre 
valstybinis

"DRUSKININKAI'96". 
galima dalyvauti 

nuo 16-45 m. 
sumokėjusiems

Šokių maratono rekordą 
sušoko M.Vidūnaitė, ištisai 
šokusi 58 vai. ir 21 minutę.

pos šalių pliažo tinklinio 
čempionate Šveicarijoje, 
iškovojo 9-tą vietų iš 29- 
ių valstybių rinktinių. Mū
siškiai tarp kitų nugalėjo 
ir Vokietiją, kuri užėmė 
IlI-ią vieta. "Mūsų tikslas- 
atstovauti Lietuvai atei
nančioje olimpiadoje Syd- 
nėjaus mieste Australioje", 
- sakė 27 m. amžiaus tink- 
lininkas Vytautas Dailidė.

LIETUVOJ FUTBOLO 
RINKTINE PRALAIMĖJO 
RUMUNIJOJE

Lietuvos valstybinė 
futbolo rinktinė rugpjū
čio mėn. 31 d. Bukarešte 
dalyvavo pirmosiose 1998 
m. pasaulio čempionato 
atrankos turnyre. Prieš 
labai stiprius rumunus, 
kurių eilėse žaidė ne vie
nas tarptautinio lygio žai- 

lietuviai negalėjo 
i ir pralaimėjo 

didesnio pralai- 
mūsiškius gelbėjo

po olimpiados Atlantoje, 
varžosi įvairiose lenktynėse 
pasaulyje. Jos gerai pasiro
dė prestižinėse varžybose 
"Tour Cycliste Feminin" 
ir čia pirmoji laimėjo II- 
ą vietą, o Jolanta- IV-tąją»

TRYS AUKSO MEDALIAI 
KLAIPĖDIETĖMS

.Tame pačiame KLAI
PĖDOS dienraščio numeryje 
rašoma ir apie dvi klaipė
dietes, 
aukso medalius Parolimpi- 
nėse 
Tai 
Baumgartė ir Aldona 
galiūnienė. Pirmoji 
31 m.amžiaus, gimusi 
Ventspilyje Latvijoje 
iškovojo du aukso medalius • 
Antroji - gimusi Telšiuose 
prieš 41 metus, iškovojo 
aukssį šuolyje į tolį. Malda 
laimėjimus pelnė disko 
metime ir rutulio stūmime .

kurios laimėjo tris

žaidynėse Atlantoje, 
latvių kilmės- Malda

yra

LIETUVIAI PASIŽYMĖJO 
PAPLŪDIMIO TINKLINYJE

Lietuvos pora- Vytautas 
Dailidė ir Haroldas Čyvas, 
dalyvaudami IV-jame Euro-

dejas, 
atsilaikyti 
3:0. Nuo 
mėjimo i 
vartininkas Gintaras Staučė. 
Lietuvos rinktinėje nesima
tė užsienyje rungtyniaujan
čią mūsų "žvaigždžių".

Rungtynes stebėjo 14.000 
žiūrovų. įvairiomis 
nančiomis 
iš Lietuvos 
17 žiūrovų, o futbolininkai 
su vadovais, treneriais 
ir palydovais skrido Lietu
vos futbolo federacijos 
specialiai užsakytu lėktuvu; 
kuris kainavo apie 60.000 
litų.

NEPASIPUIKAVO SABONIS 
NEI MARČIULIONIS

Rugpjūčio mėn. 27 d.
PLUNGĖJE vyko žemaičių 
krepšinio centro atidary
mas, kuriame vietos ŽE
MAITIJOS OLIMPO koman
da rungtyniavo prieš 1981 
m. Sov.Sąjungos moksleivių 
spartakiadoje aukso meda
lius laimėjusius Lietuvos 
rinktinės vyrus. Jų sudėtyje 
buvo ir garsiosios žvaigž
dės - Sabonis ir Marčiulio
nis.

Pirmame kėlinyje ge
riau sekėsi Žemaitijos at
stovams, 
laimėtas 
rungtynės 
čempionų

buvo jų
Tačiau

ir jis
33-29.
baigėsi buvusių 

naudai 62-55.

Ne

vargi- 
priemonėmis 

buvo atvykę

paslaptis, kad 
mokytojų atlyginimai nėra 
tokie viliojantys, kaip sa
kysim, bankininkų... Tačiau 
viena svarbiausių profesijų 
-yra mokytojai-jos!

LAKŪNAS JURGIS KAIRYS 
LAIMĖJO SIDABRĄ

JAV, Oklahamoje įvyku- 
siame pasaulio akrobatinio 
skraidymo čempionato fi
nale lietuvis lakūnas Jurgis 
Kairys tapo pasaulio vice
čempionu ir gavo sidabro 
medalį. Absoliučioje įskai
toje, sudėjus visų rungčių 
taškus, mūsiškis liko ketvir
tuoju pasaulyje.

LIETUVAIČIŲ SĖKMĖ 
PRANCŪZIJOJE

Lietuvaitės 
dviratininkės 
Jolanta

dvynukės
Rasa ir

Polikevičiūtės,

Per keleris paskutinius 
metus, deja , ypač dėl 
tų ne perdidelių atlyginimo 
mokėjimų vėlavimų, iš 
aukštųjų mokyklų pasitrau
kė ir dalis gerų, aukštos 
kvalifikacijos mokytojų- 
dėstytojų. Kai kurie, taip 
pat ypatingai naudingi'moky
tojai,ar galimi mokytojai 
mano kad darbo valandos 
per ilgos...

Dažniausiai pasitrauku
sieji pradėjo verstis priva
čia veikla arba dirba kartu 
su verslininkais. Rūpinama
si, kad jauni žmonės, baigg 
aukštąsias mokyklas ir 
gabūs tęsti studijas bei 
tapti gerais dėstytojais, 
nebenori, daugiau mokytis. 
Taip dėstytojais yra vis 
vyresnio amžiaus mokytojai 
aukštesniosiose mokyklose jų

/nukelta į 3 psl.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Lietuvoje ČEČĖNU RESPUBLIKOS 
iCKERIJOS PENKMETIS

VILNIUJE, rugsėjo 
mėn.5-6 d.d.Tarptautinė 
Parlamentaru a Grupė suor
ganizavo čečėnijos-ičke- 
RIJOS Nepriklausomybės 
paskelbimo penkmečio mi
nėjimą.

Jame dalyvavo Ičkerijos 
Užsienio Reikalų min. Rus
lan Čimajev'as, profesoriai 
Salman Vatsanajev'as iš 
Maskvos ir Deni Said Teps 
iš Sankt Peterburgo.

Jie dalyvavo ir parla
mentinių partijų apskritojo 
stalo diskusijoje "Kuo , ir 
kaip Lietuva gali padėti 
Čečėnijai". Taip pat susiti
ko su Čečėnijos Nepriklau
somybės Gynimo Komiteto 
nariais, su Vilniaus meru 
Aliu Vidūnu.

Ta proga vykusiame 
Vilniaus miesto tarybos 
posėdyje nuspręsta kurią 
Vilniaus aikštę pavadinti

Džochar Dudajev'o vardu.
KAUNE taip pat bus 

atidaryta Džochar Dudaje
v'o aikštė, aukotos Mišios 
už Čečėniją.

Prie Seimo rūmą Vilniuje: Iš kairės- LŠS Centro 
V-bos narys J.Petrikas, J.Šiaučiulio duktė R.And- 
riuškevičienė, apdovanotasis Juozas šiaučiulis, Pre
zidentūros patarėja Z.Andrijonienė, Gen.T.Daukanto 
Juru Šaulių Kuopos vadas, LAKS "Ramovė" pirm.
S. Vengianskas ir LŠS vado pavad. S.Ignatavičius.

APDOVANOTAS ILGAME
TIS LŠS IŠEIVIJOJE 
VILNIAUS RINKTINĖS 
KANADOJE PIRM.JUOZAS 
ŠIAUČIULIS

Š.m. rugpjūčio mėn. 9 
d.Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje už nuopel
nus Lietuvai Didžiojo Lietu 
vos Kunigaikščio GEDIMI
NO Ordino medaliu buvo 
apdovanotas ilgametis LŠS 
Išeivijoje VILNIAUS Rinkti
nės Kanadoje pirm., LŠS 
Garbės šaulys Juozas Šiau
čiulis.

Apdovanojimą jam įtei
kė Prezidentūros kancelia
rijos vadovas, Ordinų kanc
leris A.Meškauskas, kuris, 
perskaitęs LR prezidento 
A. M. Brazausko dekretą, 
pažymėjo J.Šiaučiulio nuo
pelnus ir veiklą. Džiaugėsi, 
kad į Lietuvą sugrįžta 
tokie nusipelnę žmonės,

spalvotomis nuotraukomis, 
gerai ir įvairiai patiektą 
informacija^ ir straipsniais 
leidinį anglų kalba-"Lithua- 
nia in the World". Žurnalo- 
leidinio kaina 1 metams 
- $39 (am.)., adresas:
T.Vrublevskio 6, 2600 VIL- 
NIUS-
(370-2) 61 35 
432; faksas: 
-521.

LITHUANIA.
21 arba 
(370-2)

Tel:
614
613

IŠSIUNTJNĖTI
VADOVĖLIAI MOKYKLOMS

Visi pagrindiniai vado
vėliai- jų yra 100-to pava
dinimų- vidurinėms mokyk
loms Lietuvoje yra išsiun
tinėti. Jų atspausdinimui 
užmokėta apie 10 mln.litų, 
anot Mokslo ir Švietimo 
min.Vladislovo Domarko.

Daugelis vadovėlių yra 
naujai parašyti, atitinka 
naujas mokymo programas, 

ir jam didelė garbė įteikti’ ' Konkurso tvarka juos rengė 
žinomi Lietuvos mokslinin
kai ir pedagogai.

Taip pat yra 
visi vadovėliai bei 
mokymo priemonės 
ir 
mokyklose, 
kykloms, 
vaikai su negalia.

Min. 
giasi, 
penkerius metus 
lavinimo mokyklų 
padidėjo nuo 2157 iki 2361. 
Nemaža pradinių 
yra įsteigta 
kaimuose ar 
miesteliuose.Šiemet mokosi 
537.000 moksleivių. Padau
gėjo ir mokytojų: šiemet 
jų-48.000. Prieš penkeris 
metus jų buvo 43.000.

Neskelbiama, 
tojams laiku 
algos, dėl ko 
buvo įvairiose 
nusiskundžiama.
SAVIVALDYBĖS REIKA
LAUJA REMTI MOKSLEI 
VIŲ. TRANSPORTĄ I 
MOKYKLAS

Lietuvos Savivaldybių 
Asociacijos taryba išplatino 
kreipimąsi. reikalaujant 
iš Vyriausybės paskirti 
lėšų moksleivių transportui 
palengvinti.

Nors biudžeto įstatymo 
pataisose numatyta trans
porto lengvatomis kompen
suoti aukštesnių, profesinių 
bei mokslo ir studijų insti
tucijų moksleivius tokių 
negauna bendrojo lavinimo 
mokyklos. Pastarosios pri
klauso savivaldybėms.

Vilniaus meras komen
tuoja, kad tai daroma poli
tiniais sumetimais, norint 
parodyti, kad tik Seimo 
daugumos vadovaujamos 
ministerijos gerai tvarkosi, 
o savivaldybės- ūkiniais 
reikalais tvarkosi blogai...

apdovanojimą vienam iš 
tokių.

Juozas Šiaučiulis padė
kojo už apdovanojimą ir 
pareiškė, kad kol jėgos 
leis, dirbs Lietuvos labui 
ir tautos gerovei. Apdova
notąjį pasveikino ceremoni
joje dalyvavę J.Šiaučiulio 
duktė Rima Andriuškevi- 
čienė, LŠS vado pavaduo
tojas S.Ignatavičius, LŠS 
Išeivijoje Gen. T.DAUKAN- 
TO jūrų šaulių kuopos va
das, LAKS RAMOVĖ pirm, 
dim.majoras E.Vengianskas 
ir LŠS Centro v-bos narys 
J.Petrikas.

Tat patį 
Centriniame 
tuvos 1941 
28 dienų sukilėlių sąjungos 
organizuotoje 
vakaronėje, 
buvo įteiktas 
Birželio Sukilimo 
metinių atminimo

vakarą Kauno 
knygyne, Lie- 
m.birželio 22-

atsiminimų 
J.Šiaučiuliui 
1941 metų 

55-tųjų 
ženklas. 

Šioje vakaronėje dalyvavo 
daug sukilimo dalyvių, Išei
vijos ir Lietuvos šaulių.

S.Ignatavičius, 
LŠS vado pavaduotojas

« "LIETUVOS AVIALINIJA" 
tarptautinių skrydžių bend
rovė , š.m.rugsėjo mėn. 
25 d. mini savo veiklos 
penkmetį.

Personalas dirba atkak
liai ir šiemet pajamomis 
pasistūmėjo į prieki, varto
ja trijų modelių lėktuvus: 
42D, Boeing 
Jetstar 731.

737-200 ir

Respublika 
Tarptautine i

Lietuvos 
priklauso 
Civilinės Aviacijos Organi
zacijai ir "Lietuvos Aviali
nija"- Lithuanian Airlines 
priklauso Tarptautinei Oro 
Transporto Sąjungai (IATA)

"Lietuvos Avialinija" 
leidžia puikiai paruoštą, 
iliustruotą pirmaeilėmis
1996. IX. 24

NAUJI

išleisti 
kitos 
rusų 

lenkų kalba dėstomose 
Taip pat mo- 

kuriose mokosi

V.Domarkas džiau- 
kad per paskutinius 

bendrojo 
skaičius

mokyklų 
didesniuose 

kai kuriuose

ar moky- 
išmokamos 

dar pernai 
vietovėse

Dalis Kauno, žiūrint nuo Vienybės Aikštes

Amerikos Lietuvių Tautines S-gos 24-tojo seimo,vykusio 
rugpjūčio 31-rugsėjo 1 d.d., Balzeko Kultūros Muziejaus patal
pose, Čikagoje,- spaudos komisija: Edvardas S’ulaitis, Juozas 
Žygas ir Zuzana Juškevičienė;

Toliau- Dabartinė ALT S-gos valdyba: sėdi iš kairės- Petras 
Buchas. dr.Laima šimulienė. nirm.dr.Leonas Kriaučeliunas. Sto-Buchas, dr.Laima šimulienė, pirm.dr.Leonas Kriaučeliunas. 
vi, iš kairės- Stasys Briedis, Oskaras Kremeris.

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINES SĄJUNGOS SElMASį

ALT SĄJUNGA Darbo Dienos šventes savait
galyje - rugpjūčio 31-rugsėjo 1 d.d. sukvietė savo 
dvimetinį ( jau24-tąjį iš eilės) seimą, kuris buvo pra
vestas BALZEKO Lietuviu Kultūros Muziejaus patalpo
se Čikagoje.

Ši, 47-erius i J ’ _ \
eilėse turi daug darbščių žmonių, ju tarpe - <" ' "į 
lietuvių ir Lietuvos mecenatą- dr.Leoną Kriaučeliūnęt 
Jis 12 metų laikotarpyje net 10 metų yra buvęs šios 
organizcijos pirmininku. Kaip žinome, veterinarijos 
gydytojas dr. L.Kriaučeliunas neseniai Lietuvoje įrengė 
750.000 dolerių vertės smulkių gyvuliukų gydymo, ty
rimo ir mokymo kliniką, kuria"naudosis Lietuvos vete
rinarijos studentai.

Pradedant šį seimą, žodį tarė dabartinis. Sąjungos 
pirm. dr.L.Kriaučeliunas, o iškilmingam posėdžiui va
dovavo Sąjungos vicep. Petras Buchas. Po himnų sugie- 
dojimo, invokacijos perskaitymoir mirusiųjų narių pa
gerbimo, prasidėjo sveikinimai. Pirmuoju tokių sveiki
nusių eilėje buvo iš New York'o atvykęs Sąjungos 
garbės narys ambasadorius Anicetas Simutis. Po to 
sveikino: Lietuvos gen.garbes konsulas Los Angeles 
-Vyt.Čekanauskas, PLB pirm.Br.Nainys, LietuviųiŠauliu 
S-gos Išeivijoje pirm.M.Abarius, dienraščio "Draugas" 
vyr.red.D.Bindokienė, "Dirvos" dvisavaitraščio red. 
dr.J.Jasaitis, Lietuvių Tautinio Kultūros Fondo pirm.St. 
Briedis "Vilties" Spaudos D-jos ("Dirvos" leidėjas) pirm. 
Alg.Matulionis, Politinių Kalinių S-gos pirm.P.Narutis, 
SLA pirm.dr.Vytautas Dargis, Mažosios Lietuvos Re
zistencinio Sąjūdžio pirm. Alg.Regis.

Taip pat buvo sveikinusių raštu, kurių tarpe buvo 
perskaitytas Lietuvos garbės konsulo Čikagoje V.Klei-

metus gyvuojanti organizacija savo 
: - didelį

atkelta iš 2 psl./

amžius 50-55 metai. Žino
ma, tai jokia bėda, 
virkščiai

o at- 
žmonės patyrė 

ir kantresni. Tačiau, galvo- 
J 5 ■ rūpinamasi apiejama ir rūpinamasi 
ateities dėstytojus, 
Švedijos verslininkas 
APKALTINO LIETUVOS 
VALSTYBINĖS ĮMONES 

DIREKTORIŲ
Verslininkas Gustav 

Vegert,"Baltic Fast Food 
Compaby AB"direktorius 
nusiuntė raštišką apkaltini- 
mą^prez.Algirdo Brazausko 
dėmesiui.

Lietuvos valstybines 
įmonės Greminta direkto
rius Virgilijus Tranas vers
lo partneris, apkaltintas 
mėginimu pasisavinti Veger-~ 
t'o kompanijos planus,mais
to produktų platinimo sis
temą ir grasinimu fiziniai 
susidoroti, t.y.smurto veiks
mais.

Prie visa to prisideda 
dar ir tai. kad Greminta

yra įsikūrusi Lietuvos Sei
mo rūmuoseU), vis dėl 
to, -prezidentūros globoje, 
kas prie Lietuvos įvaizdžio 
tikrai neprisideda...
VISAIP BANDOMA IŠ 
NAUJO APJUODINTI 
VAGNORIŲ IR BUVUSIĄ 
VYRIAUSYBĘ

Š.m.
pabaigoje 
nutarė ir 
mui, kad 
kaltinimo 
buvusį III-sios Vyraausybės 
vadovau už tai, kad jis su
griovė žemės ūkį ir padarė 
35 milijardus litų nuostoli:*. 
Tuo bandoma kaltinti ofi
cialiai ekspremjerą Gedi
miną Vagnorių.

Seimui buvo patiektas 
41 psl., lentelėmis ir diag
ramomis gausiai iliustruo
tas leidinys, 
"Pažyma apie

rugpjūčio men.
LDDP frakcija 
pritarė sumany- 

būtų pradėti ap- 
procesai prieš

pavadintas 
agrarines 

reformos vykdymo teisines, 
ekonomines 
pasekmes".
užsakant LDDP frakcijai, 
Žemės Ūkio Ministerijos

ir
Ji

socialines 
parengė,

zos ir ALT'o pirm.G.Lazausko sveikinimai.
Dr. L.Kriaučeliunas dar supažindino su naujuoju 

Sąjungos garbės nariu - dr.Br.Nemicku. Iškilmingojo 
posėdžio pabaigai ilgokų paskaitą paskaitė svečias 
iš Lietuvos, Seimo narys dr.Leonas Milčius.

Papietavus, vyko seimo I-asis darbo posėdis 
su plačia programa. Jo metu buvo surengtas įdomus 
simpoziumas tema "Lietuvos politinė padėtis 1938- 
1940 metais". Šia istorinę temą gvildeno : dr.Kazys 
Ambrozaitis, dr.Kazys Karvelis, dr.Leonas Milčius 
ir dr.Bronius Nemickas. Moderatoriumi buvo Petras 
Buchas. Taip pat vyko diskusijos dėl iškeltų minčių.

Pirmoji diena baigta gražiu pokyliu kitoje BALZE- 
ko Kultūros muziejaus pastato salėje.

Sekmadienį, po pamaldų_ vyko II-asis darbo po
sėdis. Jo pagrindinę dalį sudarė pranešimai iš Sąjungos 
skyrių. Juos patiekė: R.Veitas ^Bostonas,') E.Valiukėnie- 
nė (Čikaga), Alg.Matulionis (Cleveland'as), Eug.Bulo- 
tienė (Detroit'as), R.Šakienė (Los Angeles), Jz.šulaitis, 
(St.Petersburg'as). Kelių skyrių pranešimai buvo gauti 
raštu ir čia perskaityti.

Vyko ir Sąjungos valdybos bei Garbės teismo 
rinkimai. Aklamacijos būdu buvo išrinkti dviejų metu 
terminui :Dr.Leonas Kriaučeliunas, Petras Buchas, 
dr.Laima Šimulienė, Oskaras Kremeris.

Pabaigoje buvo perskaityti nutarimai ir tai atli
ko R.Veitas.

šiam seimui pirmininkavo M.Abarius, Jz.Šulaitis, 
J.Petronis. Sekretorėmis dirbo: dr.L.Šimulienė ir R.Ša
kienė. Spaudos komisiją sudarė: Z.Juškevičienė, Ed.Šu- 
ląitis ir J.Žygas.. Registracijos ir nominacijų komisijon 
įėjo Albertas ir Bronė Kremeriai, o nominacijų- Eug. 
Bartkus, T.Blinstrubas, V.Mažeika.

Seime dalyvavo 48 turintieji teise balsuoti de
legatai ir 36 svečiai. Ed.Šulaitis

ir Agrarinės Ekonomikos 
Institutas. Duotoje išvadoje 
pagrindinai yra kaltinamas 
Gediminas Vagnorius, kurio 
vyriausybės nutarimų dėka 
buvo pradėta žemės Ūkio 
reforma. Vertinant 1994 
m.kainomis,nuostoliai siekia 
35 mljr.litų sumą.

LDDP komisijos pirm. 
Algirdas Ražauskas patiekė 
Seimui nutarimo projektą, 
kurio 6 punkte siūloma 
"Inicijuoti (kodėl ne "pra
dėti"? Red.)apkaltos proce
są. Seimo nariui G.Vagno
riui".

Vis dėl to, Seimo Juri
dinio Skyriaus sprendime
nurodoma, kad Seimas ne
turi įgaliojimu spręsti,
ar G.Vagnoriaus Vyriausy
bės nutarimai neatitiko 
laikinojo pagrindinio įstaty
mo.Šalia tų siūlymas 

apkaltos procesą 
buvusį Vyriausybės 

neatitinka teisės 
normų bei Seimo Statuto.- 

Opozicijos atstovai tvir
tina, kad šis LDDP nutari-

pradėti 
prieš 
vadovą

mo projektas bendrai nega
lėjo būti patiektas Sei
mui.Teigė, kad kolūkių 
turtą išvogė patys buvę 
kolūkių nomenklatūrininkai, 
o ne tuometinis premjeras. 
M.Pronckus į tai reagavo: 
"Kaip Stalinas ir Hitleris 
patys žmonių nešaudė, 
taip ir G.Vagnorius tik su
darė sąlygas grobstyti".

Tačiau- tarp žmonių 
šaudymo ir vogimo - prisi
menant ano laiko sąlygas 

yra didelis, o didelis 
skirtumas! Ir faktas- nei 
Gediminas Vagnorius, 
"landsbergininkai" 
vagysčių neskatino, < 
padarė klaidų- tai 
žmonės jas didino 
riopai...

Bet - prieš rinkimus- 
LDDP galvoja kaip 
labiau save išbaltinti, 
dangstyti tikrą 
korupciją, vykdomą 
tinęs vyriausybės 
ar jai pritariančiųjų 
mis.

nei 
jokių 

o jei 
patys 

šimte-

dar 
už- 

m asinę 
dabar- 

narių 
ranko-

3 psl.



BENDRA LIETUVOS SEIMO IR JAV LB KOMISIJOS 
REZOLIUCIJA DEL NATO

Š.m. rugsėjo mėn. 6 d.,Lietuvos Seimo ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės atstovų komisija priėmė RE- 
ZOLIUČIJĄ dėl NATO plėtimosi. Jos tekstas:

Komisija,
* susidedanti iš Lietuvos Respublikos Seimo nariu, 
visų Lietuvos parlamento partijų atstovu, bei JAV 
Lietuvių Bendruomenės įgaliotu atstovų, ir

* jausdama atsakomybę dėl taikos, stabilumo ir sau
gumo Lietuvoje ir visoje Europoje užtikrinimo, kaip 
pagrindinio nepriklausomos, demokratinės ir klestinčios 
Lietuvos egzistavimo garanto,

* matydama svarbiausiu Lietuvos Respublikos saugumo 
garantu narystę NATO,

* pripažindama, kad nepriklausomos Lietuvos valstybės 
tolesnė sėkminga raida ir stiprėjimas priklauso ir nuo 
bendro lietuviu tautos, kuri gyvena tėvų žemėje ir 
už jos ribų, veiksmų siekiant svarbiausių tikslų koordi
navimo,

Pareiškia:
1. NATO šiandien yra svarbiausia transatlantinės erd
vės saugumą garantuojanti organizacija. NATO buvi
mas Europoje įgalina šiame kontinente išlaikyti ir 
plėtoti demokratinę santvarka bei laisvos rinkos eko
nomika. JAV Įsipareigojimas NATO ir dalyvavimas 
sprendžiant Europos problemas bei NATO plėtimas 
yra ypatingai svarbūs veiksniai Lietuvai.

2. Lietuva yra neatsiejama Vakaru civilizacijos dalis 
ir turi visas bei pilnas teises dalyvauti NATO. Lietu
vos saugumą gali užtikrinti tiktai greita integracija 
į Europos ir transatlantines struktūras. Mes, lietuvių 
tautos atstovai Tėvynėje ir užsienyje, pasisakome už 
neatidėliotiną Lietuvos Įsijungimą j NATO.
Lietuvos palikimas už integracijos procesų ribų ne 
tik apsunkintų šiuo metu Lietuvoje vykstančių reformų
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Stasys Tomonis
... Birželio 30 d. mes su Jonute ir Mindaugėliu išva

žiavome atsostogų į Kampus. Negalvojome ilgesnį laiką 
užsibūti. Sutarėme, kad aš dar grįšiu į Vilnių apsižiūrė
ti. Jei reikės, pasiimsiu daugiau daiktų. O dabar pasiė
mėme tik reikalingiausius vartojimui dalykus. Palikome 
ir baldus, ir drabužius, ir patalus, ir knygas. Mes turėjo
me lebai patogią galimybę su geležinkelininkais patraukti 
į Vakarus. Galima buvo net gana daug daiktų pasiėmus 
keliauti kur nors į Prancūzijos rytinius pakraščius. Bet 
aš nieku gyvu nenorėjau trauktis iš Lietuvos. Jonutė 
man pritarė.

Sėkmingai pasiekėme Kampus. Ten buvo visai ramu, 
žmonės užsiėmę laukų darbais, ir tiek. Po kelių dienų 
nutariau grįžti atgal į Vilnių. Kartu susiruošė geležinke
lių valdybos bendradrbis Pasvalskis. Didžiąją dalį kelio į 
Kauną teko žingsniuoti pėsčiomis, iškeliavome liepos 4 
d., Kauną pasiekėme sėkmingai, bet ten paaiškėjo, kad 
Vilniaus neįmanoma pasiekti. Frontas jau visai priartėję 
prie miesto. Teko palikti Dievo valiai visą savo mantą 
Vilniuje ir vėl grįžti į Kampus.

į Kampus atsikėlė ir patsai šeimininkas Jurgis Karna
vičius, kompozitoriaus Karnavičiaus sūnus su motina ir jų 
pažįstama mergina. O Karnavičių namuose padėtis buvo 
labai keista. Dalis namo vis dar buvo užrakinta. Leona
vičius bėgiojo susirūpinęs, nuolat griebdavosi už galvos. 
Jis man netrukus pasakė, jog toje uždarytoje namo daly
je slepiasi iš Kauno geto pabėgę žydai. Viena iš jų - 
nebejauna kėdainietė mergina Gėlaitė - organizavo žydų 
pabėgimą, Nepanaši į žydę, užsirišusi kaimietišką skare
lę, ji pabėgo iš geto, toli nuėjo pėsčia ir susitarė įvai
riose vietose, kad žmonės priimtų pabėgėlius. Paskui 
grįžo į getą ir ėmė iš ten naktimis vedžioti pabėgėlių 
būrelius į sutartas vietas. Didžiausią grupę apgyvendino 
prie Josvainių. Pas Leonavičių apsigyveno ji pati. Kaga- 
nienė su dviem berniukais, senoji Reznikiene su Berkhau- 
saite, taigi šeši žmonės. Jaunoji Reznikiene su dukra 
apsigyveno pas Graužų kaimo valstietį. Aš, be abejo, 
pritariau Leonavičiaus sumanymui gelbėti pabėgėlius iš 
geto, nors vieta tam buvo ir labai pavojinga. Netoli 
Karnavičiaus ūkio buvo apgyvendinti trys repatriantai. 
Nors jie nebuvo piktybiški - net Fromos Vyšniauskienės 
neapskundė - bett sužinoję apie visą būrį pabėgusių žy
dų, galėjo vien iš baimės dėl savo kailio ką nors iš
pasakoti.

Bet labiausiai Leonavičius bijojo šeimininkų. Jis jiem 
nieko nebuvo sakęs, neprašęs leidimo priimti pabėgėlių 
iš geto. Dabar bijojo su jais šnekėti. O šeimininkai, be 
abejo, iš karto pastebėjo, kad namuose vyksta neaiškūs 
dalykai. Leonavičius manęs paprašė, kad aš tarpininkau
čiau, ir kaip nors viską su Karnavičium suderinčiau. 
Na, aš dar nuėjau pakalbėti su Karnavičium bei jo mo
tina. Juodu pritarė, kad būtina gelbėti pabėgėlius, bet 
labai susirūpinodėį ją,buvimo namuose, hitlerininkai labai 
lengvai juos gali aptikti. Karnavičiai pareikalavo, kad 
Leonavičius būtinai artimiausiu laiku ^surastų kitą saugią 
slėptuvę ir juos perkeltų. Leonavičius pažadėjo, bet 
nieko nedarė, tik skėsčiojo rankomis.

Po poros dienų iš sodybos anapus Nevėžio, iš Leo
navičiaus tėvo ūkio, atbildėjo vežimas, kuriuo atvežė 
dar du pabėgėlius iš Kauno geto: inžinierių Michelso- 
ną. ir jo seserį.. Vokiečiai pradėjo kasti apkasus netoli 
sodybos. Šeimininkai išsigando, kad jie gali užtikti 
abu pabėgėlius ir išginė juos pas Leonavičių, manyda
mi, kad tuos du bus nesunku priglausti prie būrelio 
kitų.

Bet čia visai netikėtai tarp pabėgėlių kilo didelės 
peštynės. Anksčiau apsigyvenusieji nenorėjo priimti 
į. savo tarpą naujai atvykusią. Sakė, kad čia esą per 
maža vietos, kad slėptuvėje, kuri įrengta laiptinėje, 
po grindimis, netilps tiek daug žmonių. Atvykusieji 
esat jauni ir stiprūs, jie gali slapstytis ir kur nors 
miške ar Šušvės krūmynuose. Michelsonas ir jo sesuo 
ėmė šaukti, kad jie irgi žmonės, kad jie irgi nori 
ir turi teisę gyventi. Nė viena pusė nenusileido, kilo 
labai triukšmingas barnis. Leonavičius visai sutriko, 
4 psl.

eigų, bet ir pakenktų visos Europos saugumo ir pasto
vumo plėtrai.

3. Siekiant užtikrinti Europos saugumo nedalomumo 
ir NATO plėtimosi proceso vientisumo bei atvirumo, 
Lietuva privalo- būti integruojama i NATO kartu su 
kitomis Vidurio Europos valstybėmis. Atsižvelgiant 
į stiprėjančio dvišalio Lietuvos ir Lenkijos bendradar
biavimo svarbą, užtikrinant saugumą ir stabiluma Bal
tijos jūros regione, svarbu, kad Lietuva pradėtu*stoji
mo Į NATO procesą kartu su Lenkija.

4. Sveikintina JAV Kongreso iniciatyva įstatyminiu 
keliu paremti NATO plėtimosi j Vidurio Europa idėją. 
JAV parama ir dalyvavimas ,sprendžiant Baltijos jūros 
regiono klausimus, visada turėjo ypatingą reikšmę Lie
tuvai. Mes pripažįstame ir vertiname ypatinga JAV 
teikiamos pagalbos Lietuvai reikšmę, jai siekiant pa
tenkinti NATO narystės kriterijus bei praktinį suderina
mumą ir sąveikumą su NATO pajėgomis. Raginame 
JAV administraciją pasisakyti už neatidėliojama Lietu
vos priėmimą i NATO.

5. JAV "Baltijos veiksmų planas" ar kiti panašūs 
dvišaliai projektai turi svarbią reikšmę JAV-Lietuvos 
santykiams ir gali padėti Lietuvai stoti i NATO, ta
čiau jokiu būdu, nepriimtini kaip kompensacija vietoj 
pilnateisės narystės šioje organizacijoje.

6. Komisija kreipiasi i JAV Prezidentą, Kongresą 
bei kitų NATO valstybių - narių parlamentus ir vyriau
sybes, šių valstybių visuomenines bei politines organi
zacijas ir piliečius, o taip pat ir į Lietuvos išeivius 
JAV ir kitose valstybėse,, kviesdama juos visokeriopai 
paremti Lietuvos sieki vienu metu su kitomis Vidurio 
Europos valstybėmis pradėti derybas dėl Lietuvos sto
jimo į NATO.

Komisija kreipiasi i Lietuvos vadovybę, kad, 
siekiant pilnateisės narystes NATO bei stengiantis 
atitikti jos keliamus reikalavimus, būtų atitinkamai 
padidintos šalies gynybai skiriamos lėšos.

Rezoliuciją pasirašė abu komisijos pirmininkai: 
Everistas Raišuotis ir Donatas Skučas.

nulindo kažkur į kampą. Tada teko įskišti man. Aš 
griežtai juos subariau, pareikalavau nutilti, nes triukš
mą gali išgirsti repatriantai. Pasakiau kad mes visai 
nenorėtume būti sušaudyti kartu su jais. Nugabenome 
ivlichelsoną kartu su seserim į nedidelį kambarėlį pas
togėje, o būrelis kitų liko apačioje, kambaryje, ku
riame ir anksčiau gyveno. Triukšmas liovėsi, bet abi 
pusės vis dėlto nesusitaikė. Leonavičius nešiojo maistą, 
anksčiau atvykusioms, o šie nesutiko dalytis juo su 
Michelsonais. Mudu su Jonute nunešdavome tiems 
dviem savo maisto.

Taip ir slinko valandos. Laikas buvo toks Įtemptas, 
jog valandos virsdavo dienomis. Frontui trukiantis 
į Vakarus, kaimuose vis gausėjo vokiečių kariuomenės. 
Nuolat koks kareivis atsibaladodavo Į virtuvą, reikalau- 
darąas "Speck, Eier, Wurst" (lašinių, kiaušinių, dešros). 
Kai tik koks vokietis ateidavo, visi žydai sulįsdavo 
į slėptuvę po laiptinės durimis. Toji slėptuvė buvo 
labai ankšta. Pabėgėliai vos tilpdavo joje stati vienas 
prie kito. Jiems pritrūkdavo oro, tad jie su dideliu 
bildesiu imdavo kelti aukštyn slėptuvės dangtį. Karnavi
čiai vis labiau nerimo, Leonavičius tebeskėsčiojo ranko
mis.

Michelsono sesuo panoro aplankyti jaunąją Ręznikie- 
ną Gaužų kaime. Paprašė ją palydėti. Sutikau. Ėjome 
sėkmingai. Šušvės slėnyje, laukuose, pievose nieko 
nesutikome. Ir čia pabėgėlė ėmė pasakoti siaubingą 
istoriją apie savo mažą dviejų metukų sūnelį, kuris 
buvo sušaudytas Kauno IX forte.

- Jis buvo toks gražus, - kalbėjo nelaimingoji mo
tina, - tokie geltoni plaukai ir mėlynos akys. Toks 
jaukus, malonus...

Mane giliai sukrėtė moters žodžiai. Tai buvo šiur
piausias įspūdis mano patirtas karo metais. Bet vėliau 
kai aš sužinojau apie savo tėvų mirties aplinkybes, 
apie tai, kaip Šiaurės ledjūrio salose maži vaikai buvo 
išrengiami plikai ir metami į baisų šaltį, kad grei
čiau numirtų, supratau, kad raudonieji fašistai niekuo 
nesiskyrė nuo rudųjų.

Praslinko dar diena, kita. Vieną. rytao Jurgis Karna- 
vičius skutosi barzdą prie kūdros priešais namą. Nuo 
kelio į sodybą pasuko du įtartinos išvaizdos vyrai 
odiniais švarkais ir vokiškomis kepurėmis, užmaukš
lintomis ant akių. Jie priėjo prie pat Karnavičiaus 
ir ėmė labai kategorišku tonu klausinėti, kas čia gy
vena, iš kur atvyko, ką veikia? Karnavičius pašiurpo. 
Jei užtiktų žydus, būtų visiems galas. Jis atsargiai 
šūktelėjo, norėdamas įspėti apie didelį pavojų. Tada 
abu atvykėliai išsitraukė pistoletus, ėmė jais grasinti. 
Laimė, kad Karnavičius paskutinę akimirką susivokė, 
kaip reikia su vokiečiais elgtis. Jis išsitiesė visu ūgiu, 
suraukė antakius ir ėmė garsiai, labai rūsčiu balsu 
kalbėti vokiškai:

- Kaip jūs drįstate šitaip įžūliai elgtis ir gąsdinti 
žmones? Aš esu konservatorijos profesorius. Čia yra 
dar vienas universiteto profesorius su šeima. Mes trau
kėmės nuo bolševikų, o jūs čia grūmojate. Jeigu tuč
tuojau nepasitrauksite ir neisite savais keliais, aš būti
nai apie jūsų elgesį pasiskųsiu generolui Justui, kuris 
jus pamokys mandagumo'.

Abu atvykėliai sumišo, ypač išgirdę rūsčiojo genero
lo Justo pavardę, susikišo pistoletus į kišenes ir niur
nėdami pasitraukė. Nuėjo į gretimą sodybą ir ilgai 
ten gulinėjo lauko pakraštyje. Paskui pradingo. Vėliau 
paaiškėjo, kad toje sodyboje gyveno repatriantas, pasi
ėmęs darbams sovietų belaisvį. Tasai belaisvis pabėgo. 
Repatriantas išsikvietė gestapininkus belaisvio gaudyti. 
To belaisvio jie nerado ir nepagavo. Bet mums pavo
jus buvo mirtinas. Jeigu ne drąsi Karnavičiaus šneka, 
gestapininkai būtų įsiveržę į namus ir užtikę besislaps
tančius žydus.

Tos dienos vakare Karnavičius su motina kategoriš
kai pareikalvo išvesti visus pabėgėlius iš sodybos. Leo
navičius bandė nuvesti juos į daržinę, bet Šeimininkai 
ir iš ten išvijo. Tada mudu su Leonavičium nuvedėme 
visą būrelį į valstiečio Žutauto daržinę, stovėjusią 
už poros kilometrų. Jo sklypas buvo iš dviejų dalių. 
Daržinė buvo atokiai nuo sodybos. Karnavičiai labai 
gerai padarė, privertę išvesti iš sodybos žydus ir ieš-
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koti geresnės slėptuvės. Po poros dienų vokiečiai užė
mė visą gyvenamąjį namą. Jei žydai būtų likec ten, 
katastrofa būtų buvus neišvengiama. O dabar nakčia 
daržinėje ėmėme tartis. Ilgiau kaip vieną kitą dieną 
pabėgėliai čia jokiu būdu negali likti. Kiekvienu mo
mentu vokiečiai gali čia užeiti arklių pastatyti ar 
dar ko. Bet kur dėtis? Gėlaitė pasiūlė visus nugabenti 
pas Žiužnį. Ten yra didelė slėptuvė po pirtimi. Ten 
jau yra 20 žmonių. Galės pabūti ir kiti. Tik labai 
pavojinga, nes iki Josvainių keli kaimai prisigrūdę 
vokiečių. Nieko kito negalėdami sugalvoti, nutarėm, 
kad rytoj iš ryto aš su Gėlaitė, kuri nepanaši į žydę, 
nueisim pas Žiužnį, prašysime, kad jis priimtų visus. 
O paskui reikės kaip nors bandyti visą būrelį ten per
gabenti.

Kaip sutarėme, taip ir padarėme. Rytojaus rytą 
išėjome su Gėlaitė į Josvaivių pusę. Susitarėm, kad 
aš eisiu pirmas, o Gėlaitė gerokai atsilikusi. Jei mane 
sulaikytų vokiečiai, aš imsiu vokiškai aiškinti, kad ma
no žmona susirgo, einu ieškoti gydytojo. Jei labiau 

priekabiaus, imsiu šaukti, kad esu profesorius, kad apskų
siu visokiems generolams. O Gėlaitė tuo tarpu ners kur 
nors į javus ar krūmus. Skara apsimūturiojusi, ji atrodė 
tikra kaimo bobutė. Ėjo basa. Tik koks nors įžvalgus 
seklys galėjo pastebėti, kad jos kojos nenormaliai baltos 
- ne kaimo moters. O baltos buvo nuo nuolatinio slaps
tymosi. Bet mums sekėsi. Ėjome keliu per krūmus, ku
riuose buvo daugybė vokiečių. Bet jie nekreipė dėmesio 
į praeivius. Paprasti kareiviai tvarkėsi, kuitėsi, o ypač 
rūpinosi valgiais. Garavo lauko virtuvėse verdama sriuba.

Sėkmingai atėjome pas Žiužnį. išklausęs mūsų pasa
kojimo, jis sutiko priimti pabėgėlius iš Kampų. Parodė 
pirkelę, po kuria buvo didžiulė slėptuvė. Prieš porą die
nų būta pavojingo įvykio, iš slėptuvės^ išlindęs pirtelėje 
skustosi barzdą gydytojas Richmanas. Ūmai atsidarė du
rys, įėjo vokiečių kareivis. Jis ėmė teirautis "Speck, 
Eier"? Richmanas gerai mokėjo vokiškai, bet nedrįso ta 
kalba prabilti, kad nesuKeltų kareiviui kokio įtarimo. 
Tad jis tik papurtė galvą ir išskėtė rankas. Kareivis, 
atidžiau pasižiūrėjęs, pastebėjo, kad Richmanas nepa
prastai išbalęs. Parodė pirštu į Krūtinę, duodamas supras
ti, kad Richmanas tikriausiai serga plaučių tuberkulioze. 
Pastarasis teigiamai linktelėjo galva. Kareivis su užuo
jauta atsiduso, palingavo galva ir išėjo. Gėlaitė tuoj 
nuskubėjo į pirtelę ir įsitaisė slėptuvėje pas savo nelai
mės draugus.

Žiužnys paliepė savo sūnui eiti su manimi į Kampus, 
ten apsižiūrėti ir bandyti kaip nors visą būrelį atgaben
ti į slėptuvę. Mes su juo ir išėjome šnekučiuodami. Ne
toli kelio buvo Šušvės slėnis. Kitoje pusėje - Josvainių 
miestelis. Ūmai išgirdome skardžius šūvius slėnyje. Ne
trukus iš ten į viršų išbėgo vienas, antras, paskui dau
giau vyrų. Jie galvotrūkčiais bėgo ir šaukė, kad vokie
čiai gaudo darbams į Vokietiją vyrus, o bėgančius šaudo. 
Mes su Žiužniu šokome bėgti kiek įkabindami miško 
link. NetruKus jau ir ginkluoti vokiečiai išbėgo iš slėnio. 
Šaudė į bėgančiuosius, į mūsų pusę. Aš bėgau didžiuliais 
žingsniais, smarkiai susilenkęs. Taigi, jei man būtų pa
taikiusi kulka, tai tikrai ne į galvą. Bėgome į miško 
pusę, o iš ten aidėjo šūvių papliūpos, kulkosvaidžių seri
jos. Ten hitlerininkai kovėsi su sovietų partizanų būriu.

Po kurio laiko mes su Žiužniu atsidūrėme už nedide
les aukštumėlės, čia kulkos nebesiekė. O netrukus nusto
jo šaudyti, vokiečiai liovėsi viję pabėgusius vyrus. Kiek 
vėliau sužinojome, kad per tas gaudynes du bėgančius 
/yrus nušovė. Jaunasis Žiužnys nepaprastai susijaudino. 
Jis nutarė bėgti į mišką pas sovietų partizanus ir kvie
tė bėgti mane kartu. Aš sakiau, kad negalima palikti 
pabėgėlių iš geto. O juk Kampuose likusi mano žmona 
ir sūnelis. Bet mes nesusikalbėjom. Žiužnys viską pali
kęs, nudūmė į mišką. AŠ likau vienas.

Ėjau atgal iš lėto, saugodamasis vėl pakliūti į kokias 
nors gaudynes. Ėjau labai nusiminęs. Dabar bus neįmano 
ma nuvesti besislapstančių žydų į Žiužnio slėptuvę. Ką 
daryti? Toje daržinėje juos gali vokiečiai bet kurią va
landą užklupti. Taip eidamas pamačiau prie Šušvės Švie 
siakalnio sodybą. Nutariau ten užsukti, pakalbėti su šei
mininkais Vidugiriais, o ypač su ten dabar gyvenančiu 
kompozitoriaus Karnavičiaus broliu Mitiuku. Taigi užėjau 
ir pirmiausia susiieškojau Mitiuką, kuriuo visiškai pasiti
kėjau. Atvirai jam papasakojau visą istoriją ir klausiau 
patarimo, ką daryti. Mitiukas patarė man pasikalbėti su 
Vidugiriais. Jų sodyba didelė, yra visokiausių užkaborių, 
kuriuose būtų galima paslėpti visą būrelį pabėgėlių. Vi
dugiriai labai geri žmonės. Jei jie bijotų priimti pabėgė
lius, tai jau tikrai neišduos.  ___ (Bus daugiau)
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zv Visos žinybos greitai ir atkakliai reikalavo iš vyriausy
bės dolerių, grasindamos neišvengiamu krachu. Ir nėr ko 
pasakoti, kaip dolerį mylėjo nomenklatūra!

Tik bėda, kad skirtingai nuo rublio, dolerį reikėjo už
dirbti. O dirbti niekas nemokėjo ir nenorėjo. Dėl to gy
venimo lygis "stebuklų šalyje" taip gėdingai nusmuko, 
kad aukščiausio ran^o specialiose parduotuvėse žiemą 
negalėdavai gauti braškių ar arbūzų. Visa šalis jau seniai 
užmiršo paprastą dešrą, buvo įvesti pieno ir sviesto 
talonai, alkani gyventojai iš visų pašalių plūdo į, Maskvą 
tikėdamiesi gauti ką nors nusipirkti už savo nelaimingus 
rublius. Ir kaip tik tuo laiku generaliniu sekretoriumi 
tapo Michailas Gorbačiovas.

Jis palaidojo tris generalinius sekretorius, savo pirm
takus: Brežnevą, Andropovą ir Černenką, iš likusiųjų, 
išskyrus pastarąjį, labai daug ko pasimokė. Jam buvo vi
siškai akivaizdu, kad Brežnevo ir Andropovo metodais 
dirbti negalima. Tai~ - kelias į pražūtį: Brežnevo meto
das veda i šalies pražūtį, Andropovo - į savo paties pra
žūtį.

Partinė nomenklatūra taip suaugo su "šešėline" eko
nomika, kad bet kOKį pasikėsinimą į mafiją vertino kaip 
pasikėsinimą į didžiąją Lenino partiją, kuri pati buvo 
mafija ir gyveno pagal jos dėsnius. Na, o kas bloga 
partijos ir nusikalstamo pasaulio drauge sukurtoje "šešė
linėje" ekonomikoje? Tai tik būdas kartu daugiau ar ma
žiau padoriai gyventi šioje siaubingoje šalyje... Greta su 
liguista ir neveiksminga socialistine ekonomika sukurtos 
veiksmingos ir labai našios rinkos, grynai kapitalistinės 
ekonomikos stuktūros. Žmonės ten dirba, uždirba gerus 
pingus, gamina prekes ir teikia paslaugas, kurios turi pa
klausą net Vakaruose, ir, suprantama, moka mums už 
tai, kad mes apsKritai leidžiame jiems dirbti, aprūpina
me žaliavomis ir įrengimais, saugome juos nuo neišven
giamo tokiomis sąlygomis reketo, tarnaujame arbitražu. 
Tai galų gale kelia ir visuomeniną gerovę, nes "šešėli
nės" ekonomikos prekės ir paslaugos vienaip ar kitaip 
paplinta ir vidaus rinkoje, sukurdamos vadinamąją "juo
dąją rinką", kuri leidžia be vargo egzistuoti daugeliui 
gyventojų kategorijų. "Šešėlinės" struktūros beveik nelie
čia karinio pramoninio komplekso, leidžia jam diroti 
savo darbą. Bet juk šios "šešėlinės" struktūros sunkia 
syvus iš oficialiosios ekonomikos ir ją žlugdo. O kam 
reikalinga toji oficiali ekonomika! Seniai žinoma, kad 
tai - nes kas kita, kaip apmokamas nedarbas. Kad žmo
nes dirbtų nuo ryto iki vakaro, gaudami už tai 100 kar
tų mažiau negu bedarbis negras JAV-ėse gyvenantis iš 
pašalpos.

Tai gal padarykim visą ekonomikos rinką veiksminga. 
Kaip į šį klausimą pažiūrės draugai? Legalizuokim "šešė
linę" ekonomiką ir prijunkim prie jos oficialiąją. Svar
biausia - pradėti, įtvirtinti ir viskas susiformuos - pro
cesas pajudės!

Na kaip, draugai? Draugai tyli.
"Svarbiausia, draugai, tęsia naujasis generalinis sekre

torius, - turime pakelti ekonomiką, nes tai - pradžių 
pradžia!"

Tam reikia oolerių, daug dolerių. Kur jų imti? iš 
imperialistų, ir paimsim!

Daugiau neduos. Jūs su Andropovu, Michailai Sergeje- 
vičiau, tiek malkų priskaldėt, kad daugiau nebeduos. 
Velionis Leonidas Iljicius dar mokėjo su jais susikalbėti, 
o Andropovas viską sugadino. Nėra kaip daugiau prašyti. 
Ir taip per 30 milijardų įsiskolinom, o kaip garantas - 
dar 40. Ne veltui Leonidas Iljicius, Dangaus karalystę 
jarn, mėgdavo juokauti: "Jei prašys skolas grąžinti, tai 
nors karą pradėk. Kitos išeities nėra".

Ir vis dėlto, yra vienas straipsnis, kuris privers jų 
duoti. Nesuprantantys, susidomėję ir atsargūs žvilgsniai 
susmigo į jauną generalinį sekretorių, sėdintį ilgo poli
ruoto stalo gale po dideliu Lenino portretu.

- "Žmogaus teisės, Viešumas, Visos mūsų visuoeme- 
nės pertvarka! - Duos būtinai!"

Generolas Čebrikovas palingavo galvą. Ne, jie neabe
jojo, kad duos. Žinoma duos. Bet vėl kelti šitą seną 
Vakarų propagandos nuvalkiotą klausimą "dėl žmogaus 
teisių", kurį, kaip gerai žinoma, sugalvojo CŽV ir kurio 
Tarybų Sąjungoje nėra. "Mūsų žmonės turi visas teises: 
teisę į darbą, į poilsį, nemokamą mediciną. Kaip kiek
viename kalėjime ar Kareivinėse. Tik reikia mažiau ger
ti". Paskutinę mintį generalinis išsakė garsiai.

Kas už, kas prieš, kas susilaikė? Prašom nuleisti. 
Vienbalsiai!

...Šaižus netikėtai atgijusio telfono skambutis priver
tė krūptelėti kankinį akademiką. Pastaruoju metu telefo
nas atgydavo, kad perduotų Sacharovui ar~ jo žmonai 
seriją^ nuolatinių grasinimų^ ir įžeidinėjimų, iš kurių pats 
nekalčiausias buvo: "Tai už kiekgi dolerių tu, žydpalaiki 
pardavei mūsų tėvynę?" Nei Sacharovas, nei jo žmona 
nebuvo žydai, bet tarybinės masinės informacijos priemo
nės nuolat skalijo apie juos, kaip tarptautinio sionizmo
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agentus ir net siuntė jiems grasinti palestiniečius tero
ristus...

Sacharovas pakėlė ragelį:
"Andrejau Dimitrijevičiau, - išgirdo jis nepažįstamą 

balsą, - atleiskite už vėlybą skambutį. Jus trukdo Micha
ilas Gorbačiovas, generalinis sekretorius... Jūs galite 
grįžti į Maskvą, kai panorėsite. Partijos vardu prašau 
atleisti už viską, kas jums nutiko".

Kai Sacharovas išėjo iš namo, prie durų stovintis 
milicininkas pirmą kartą atidavė jam pagarbą. Ne kiek
vieną mirtingąjį telefonu pagerbia pats TSKP CK gene
ralinis sekretorius...

Pasaulis užspringo iš susižavėjimo. "Gorbačiovas iš
laisvino akademiką Sacharovą!" - saukė didžiulės laikraš
čių antraštės visomis planetos kalbomis.

"Šis Maskvos žingsnis neginčijamai liudija, kad po 
ilgų sąstingio metų TSRS vėl prasideda atšilimas, Kurį 
padiKtavo būtinumas vykdyti pribrendusias ekonomikos ir 
politikos reformas. Bet gremėzdiškas, didžiulis ir neval
domas tarybinės imperijos laivas jau nepajėgė^ apsigręžti 
kad plauktų nauju kursu. Jį nesulaikomai nešė į uolas. 
Laikas buvo seniai praleistas. Ir tai puikiai matė ant 
kapitono tiltelio stovintis Gorbačiovas. Jis tik mėgino 
sušvelninti neišvengiamą smūgį į uolas, kad sprogus bran
duolinių kovinių galvučių prikimštam laivui, nežūtų visas 
pasaulis ir jis pats, šis uždavinys buvo siaubingai sunkus. 
Bet įveiKiamas.

Naujai persitvarkančiai partijai visko reikėjo. Jie vis 
prašė pagalbos iš Vakarų: "duokite, duokite, duokite". 
Vakarai tuo tarpu spaudė suteikti daugiau i a i s v i ų 
žmonėms, išvesti kariuomenę iŠ" užimtų kraštų. Bet 
naujoji partija ir to negalėjo padaryti- nebuvo kariuome
nei apgyvendinti pastatų...

Galų gale tarybinė kariuomenė išvedama iš Afganis
tano. Armija išėjo organizuotai ir efektingai. Ant pasie
nio tilto grojant orkestrui, o ant tankų ir kovinių maši
nų iškeltos didžiulės raudonos vėliavos.

Tuo tarpu Michailas Sergejevičius, grįžęs iš eilinės 
kelionės užsienin, paskelbia ketinąs įvesti TSRS prezi
dento valdymą, suprantama, kaip vienintelį kandidatą į 
prezidentus iškeldamas pats save. Kad viskas atrodytų 
žmoniškai - visur prezidentai, tai ir pas mus preziden
tas. Apie jokius visuotinus rinkimus net nekalbama. Gor
bačiovą suvažiavime išrenka deputatai, ir jis tampa pir
muoju (ir paskutiniu) TSRS prezidentu, pasilikdamas ir 
TSKP CK generalinio sekretoriaus postą.

Nuo to momento partija ouvo pasmerkta. Nespėjo 
Gorbačiovas tapti prezidentu, kaip visoje šalyje prasidė
jo kampanija, jog būtina teisti TSKP ir nacionalizuoti 
jos turtą. Negana to, iš partijos ketino atimti TSRS 
Konstitucijos 6-jį straipsnį, įtvirtinantį TSKP politinę 
monopoliją šalyje.

Gorbačiovas dar galutinai nemetė savo partijos. Per
davęs organizacinius reikalus TSKP savo pavaduotojui 
Ivaškai, jis vis dar turi beveik neaprėpiamą generalinio 
sekretoriaus valdžią.

O per šalį žygiuoja, paties Gorbačiovo žodžiais ta
riant, "suverenitetų paradas". Gorbačiovo pavyzdys pasi
rodė esąs užkrečiantis. Visi buvę respublikų komunistų 
partijos pirmieji sekretoriai panoro būti prezidentais.

Respublikų komunistų partijos perėjimą į "nacionalinį 
suverenitetą", suprantama, lydėjo gerai kurstoma ir fi
nansuojama laukinio nacionalizmo, nukreipto ir prieš 
artimiausius kaimynus, ir prieš "rusų okupantus", kampa
nija. Baisios skerdynės vyko Kaukaze ir Vidurinėje Azi
joje. Moldovoje aidėjo pirmieji moldovų ir rusų šūviai 
vienas į Kitą. Net civilizuotose Pabaltijos respublikose, 
tiesa, be šūvių, vyko kampanija prieš rusus. Rusų pabė
gėliai plūstelėjo iš respublikų į Rusiją, kur jie, supranta
ma, niekam nebuvo reikalingi. Jie metė savo namus ir 
turtą, atvyko į "tėvynę" nuskurdę, alkani, pusplikiai. 
Nebuvo kas juos maitina. Per visas masines informaci
jos priemones buvo perduodami kreipimaisi į rusų žmo
nes padėti savo tėvynainiams, patekusiems į baisią bėdą. 
Pinigų niekas neturėjo. Reikėjo milijonų namams, mokyk
loms ir vaikų darželiams statyti, naujoms darbovietėms 
steigti, savo ateičiai gelbėti. į veiklą įsitraukė Tarptau
tinis Raudonasis Kryžius, siuntiniai pabėgėliams keliavo 
net iš pusiaujinio Kongo. Bundesvero sunkvežimių kolo
nos vežė maistą, palapines, šiltus drabužius. Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir net Izraelio lėktuvai dirbo "oro 
tilto" režimu, tarsi būtų rūpinę savo apsuptą armiją. 
Dar gerai, kad jų nenumušinėjo...

... Partija kariavo negailestingą karą už savo nuosa
vybę prieš galutinai suįžūlėjusią visuomenę, nuolatos 
kviesdarnasi į pagalbą KGB specialiąsias dalis, desanti
ninkus, ~ vidaus kariuomenę, o kai nuosavybė galutinai 
slydo iš rankų, ir tankus. Jau aidėjo šūviai Vilniuje ir 
Rygoje, kur į partijos nuosavybę kėsinosi ypač aktyviai. 
Bet dar blogesnės žinios plaukė iš pietinių respublikų. 
Ten į partijos nuosvybę lyg ir niekas nesikėsino, bet pa
tys partinio aparato darbuotojai liovėsi mokėję duoklę 
Maskvai, klykė apie nacionalinę nepriklausomybę ir pri
siekinėjo ne Leninu, bet Koranu.

Paskutiniai imperijos jėgų likučiai, besigrupuojantys 

apie KGB pirmininką Kriučkovą ir saujelę karinių ir 
partinių^ ortodoksų, karštligiškai mėgino užkirsti kelią 
jau visiškai akivaizdžiam komunizmo kaip ideologijos žlu
gimui, kad išsaugotų savo valdžią milžiniškoje imperijo
je. iš nevilties jie prisiminė Sadamą Huseiną. Išvedus 
tarybinę kariuomenę is Afganistano, Irako ir Irano karas 
tapo nereikalingas ir nuslopo savaime. Abi šalys neteko 
maždaug po milijoną žmonių ir labai didžiavosi. Husei
nas nerado vietos iš dyko buvimo, tingiai keikdamas Iz
raelį.

Jam atrado darbo. Planas atrodė labai perspektyvus. 
Huseinas užpuola kaimyninį Kuveitą ir jį okupuoja. Gry
nai simbolinė Kuveito emyro gvardija, suprantama, nega
lės pasipriešinti milijoninei Sadamo armijai, iki dantų 
ginkluotai naujausia tarybine technika ir turinčiai kone 
dešimties metų karo su Iranu patirtį. Huseinui atitenka 
turtingiausi Kuveito naftos laukai, o jis pats prijungia
mas prie Irako, kaip provincija.

Planas buvo grindžiamas tuo, kad Jungtinės Valstijos 
niekada nesusitaikys su tokiu tarptautiniu plėšikavimu ir 
bus privestos pradėti karą prieš Iraką, nes šito nepada
riusi, visiškai praras pasaulinės valstybės autoritetą. O 
jei padarys - įklimps, kaip Vietname, į ilgą ir kruviną 
karą. Kadangi TSRS su Iraku sieja draugystės sutartis, 
Jungtinėms Valstijoms nuo šiol teks dėkoti ne už nuosek
lų "demokratinių reformų" įgyvendinimą Tarybų Sąjungo
je, o už tai, kad TSRS laikosi neutraliteto. Tai iškart 
susilpnins Vakarų ekonominį ir finansinį spaudimą tarybų 
Sąjungai ir leis užgniaužti Gorbačiovo reformas.

Huseinas nielai sutiko. Jis pats neseniai gviešėsi ne
suskaičiuojamų Kuveito ir Saudi Arabijos turtų. Aptaręs 
moralinę TSRS paramą ir savo asmeninį 2 milijardų 
dolerių honorarą, Huseinas įsakė savo armijai okupuoti 
Kuveitą, ir tai buvo padaryta per 30 valandų be joKių 
nuostolių. Kaip ir buvo tikėtasi, JAV nedelsdamos pradė
jo siųsti savo kariuomenę į Saudi Arabiją, kurios persi
gandęs karalius pats paprašė VVašingtono padėti. Prisiden
gusi Sadamu Huseinu, partija išlindo iš apkasų ir pamė
gino susigrąžinti šalyje buvusią valdžią ir galybę. Tačiau 
tai vyko per patį derybų dėl naujų kreditų, kurias JAV 
ir Europoje vedė Gorbačiovas bei Ševardnadzė, įkarštį. 
Abu nedelsiant pasmerkė Kuveito okupavimą ir įstūmė 
Huseiną į visiškai kvailą padėtį.

Ortodoksai spaudė Gorbačiovą atsiriboti nuo Vakarų, 
pamėginti pasukti nevaldomų tarybinį laivą senu Lenino 
ir Stalino kursu. Tų įvykių sūkuryje neišlaikė net Ševard
nadzė, efektingai atsistatydinęs tiesiai iš suvažiavimo 
tribūnos. Jis numatė busimąjį TSRS subyrėjimą,ir žūvan- 
čios valstybės užsienio reikalų ministro postas jo jau ne
patenkino. Mintimis jis jau buvo gimtojoje Gruzijoje. 
Tuo tarpu amerikiečiai sutriuškino "draugo" Huseino 
armiją taip greitai ir ryžtingai, kad niekas Maskvoje iš 
karto negalėjo suprasti, kas įvyko. Mūšiuoe užgrūdinti 
Irano kareiviai tūkstančiais pasiduodavo į nelaisvę. Ku
veitas buvo išlaisvintas per parą. Amerikos tankams 
buvo atviras Kelias į Bagdadą. Bet svarbiausia buvo ne 
tai. JAV pademonstravo tokias naujos kartos ginklų sis
temas, tokius naujus elektroninio karo būdus, kokį tary
biniai generolai ir karinis kompleksas galėjo tik susap
nuoti.

...Tuo tarpu Michailas Gorbačiovas grįžo iš Londono, 
kur dalyvaudamas "septyneto" pasitarime, ilgai ir pri
vačiai kalbėjosi su savo draugu Robertu Maksvel1 u. Nuo 
kapitono tiltelio M. Gorbačiovas pamatė, kad valanda iš
mušė. Ir davė komandą: "Palikti laivą!" Laivai su viso 
pasaulio vėliavomis plaukė šalia, priimdami žmones ir 
krovinius, siūlydami buksyrus. Uolos artėjo. Gorbačiovas 
liko ant tiltelio, atidžiai stebėdamas padėtį. Ėjo 1991 
metų rugpjūtis. TSKP jau beveik išnyko iš šalies gyveni
mo. Kartkartėmis televizorių ekranuose pasirodydavo 
tai protingas draugo Dzasoehovo, raginančio gelbstint 
nacionalinę (!) kultūrą, neversti Lenino paminklų, veidas, 
tai Leningrado srities komiteto ideologo Belovo, įspėjan
čio, jog pilietinis karas neišvengiamas, jei bus kėsinama
si į partijos turtą, įtūžio iškreiptas veidas.

TSKP CK Reikalų valdyboje karštligiškai skirstė pa
skutinius pinigus: 10 mil. rublių Visuomenės mokslų aka
demijai, po milijoną keliems Lenino muziejams. Jie taip 
buvo įsitraukę į darbą, kad negirdėjo savo kapitono ko
mandos: "Palikti laivą!". Didžiulis laivas vis greičiau ir 
greičiau skriejo į aštrias uolas. Amerikos ir Europos gel
bėtojams šiaip taip pavyko permesti buksyro galą, kad 
bent šiek tiek sulėtintų skęstančio milžino greitį ir su
švelnintų smūgį į uolas. Tą akimirką grupė bepročių, iš
šokusių iš triumo, nukirto išganingąjį buksyrą ir išplėšė 
štruvalą iš Gorbačiovo rankų. Jie manė, kad laivą dar 
galima išgelbėti, iškėlę ant stiebų raudonas vėliavas su 
kūju ir pjautuvu, jie įsakė: "Visu greičiu pirmyn". Lėkda
mas laivas rėžėsi į uolas. Milžiniškas korpusas džergžda- 
mas suskilo į dalis. Goroačiovas, dar abejingai stovėjęs 
ant tiltelio, buvo parblokštas, bet greitai atsikėlęs šoko 
už borto ir buvo išgelbėtas. Daugelis jį kaltino, kad 
būdamas kapitonas, jis pirmasis paliko skęstantį laivą. 
Tai toli gražu ne taip. Kaip ir dera tikram vadui, jis 
pasitraukė pats paskutinis, įsitikinęs, jog visi jo žmonės 
ir kroviniai saugioje vietoje. Šis įvyKis buvo pavadintas 
"Rugpjūčio puču".

Praėjus keturioms dienoms po atmintinų rugpjūčio 
19-tosios įvykių, TSKP ir RKP veiKla buvo oficialiai už
drausta, partijos turtas nacionalizuotas, bankų sąskaitos 
areštuotos. 14 žmonių pasodinta į kalėjimą. Beveik visa 
nomenklatūra suspėjo pereiti į naujas valdžios struktū
ras, dar kartą patvirtinusi, jog yra nepaskandinama ir 
amžina.

Nikalojus Kručina "iškrito" iš savo buto nomenklatū
ros name penktojo aukšto balkono. Netrukus tas pats 
įvyko ir su jo pirmataku Georgijum Pavlovu. Paskui iš 
savo buto 12-ine aukšte iššoko CK tarptautinio skyriaus 
atsakingas darbuotojas Dmitrijus Lisovolikas.

Kitame pasaulio krašte iš savo ištaigingos jachtos 
iškrito negyvas (o gal dar gyvas) Robertas Maksvel. Net 
jam toks žaidimas pasirodė per sunkus. Milijonieriaus 
kūną rado jūroje pro trijų dienų ir iškilmingai, dalyvau
jant vyriausybės nariams ir garbės sargybai, palaidojo 
Jeruzalėje. Mažiau žinosi - ilgiau gyvensi.

Nusimetusi seną komunistinį kailį, nomenklatūra paju
to naujų kūrybinių jėgų, netemdomų marksistinių šūkių, 
antplūdį. Valstybinis bankas nedelsdamas paskeloė naują 
rublio kursą dolerio atžvilgiu - 10U rublių už dolerį.

... Milžiniška ^ branduolinė valstybė - Tarybų Sąjunga su
byrėjo, spaudžiama dolerio, ir liovėsi egzistavusi. '

/ Pabaiga kitame "NL" nr. / 
b' psl.



toronto
Lietuviu Namu 

Žinios
• LN sekmadienio popietė
je rugsėjo rnėn. Į d. daly
vavo 228 žmones. Svečių 
knygoje pasirašė J.Balčiū
nas, Ir.Kalinkurčienė iš 
Port Severn; M.Paulikaitie- 
ne, O.Galinaitienė iš Čika
gos; I.Jonušaitiene,J.Norkus 
iš Hamiltono; A.ir R.Zub- 
rickai iš Cambridge,Ont.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos nare L.Pociene.

• Rugsėjo mėn.4 d. ,LN 
Vyrų Būrelio valdyba posė
dyje aptarė įvykusios poil
sio stovykla ir aptarė atei
ties planus.

e Rugsėjo mėn.22 d.Visuo- 
meninės Veiklos komitetas 
surengė simpoziumą^ "Lie
tuvos energetika, ekonomi
ka ir socialiniai reikalai".

Pranešimus padarys inž. 
K.Astravas, prof. V.Samo- 
nis, ir I.Lukoševičienė.

® LN rugsėjo 15 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
211 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 3 iš Vilniaus,! 
iš Kauno,S.J.SendžikasJ.J. 
Darūnai iš St.Catharines,j. 
Sodaitis iš Colorado,]AV. 
Pranešimus padare LN 
V-bos nare A.Dargyte-Bisz- 
kiewicz.

• Į KANADOS LIETUVIŲ 
DIENU .POKYLĮ,vykstant] 
spalio men. 12 d. Anapilio 
salėje, bilietus galima Įsi
gyti pas Vytautą Tasecką 
sekmadieniais ( po pamaldų. 
Parapijos saleje arba tel: 
905-824-4461.Taip pat ir 
Anapilio . knygyne.

Prisikėlimo P-joje plati
nami KLD iškilmingam 
pokyliui bilietai sekmadie
niais po Mišių.
e Prof.Romas VAŠTOKAS 
Trent'o Universitete išdirbo 
31 metus ir šios vasaros 
pradžioje gavo profesoriaus 
emerito titulą.

Pasirinko gyventi dali 
laiko Lietuvoje, Vilniuje, 
kur dirba Kanados Urbanis
tikos Instituto projekte 
patarėju.

• KANADOS LIETUVIU 
DIENŲ proga iškilmingas 
pamaldas spalio mėn. 13 
d. Išganytojo P-joje pamal
das laikys kun. A.Žilinskas.

e EVANGELIKŲ-LIUTERO
NŲ 50 m.sinodo įsteigimo 
sukaktis bus minima To
ronte spalio mėn.27 d., 
1 vai. p. p.

Iškilmėse dalyvaus Pa
rapijos ir ARO Chorai.

Po pamaldų vyks minė
jimas ir pietūs Lietuvių 
Namuose.

Bilietus galima gauti 
pas. p.Langienę tel: 416- 
233-0511 arba pas Parapi
jos pirm. E.J.Steponą, tel: 
416-622-5898.

Hamiltono AUKURAS vaidina Montrealyje "Petrą Kūrinėlį" š.m. rugsėjo 
mėn. 8 d. Aušros Vartų parapijos salėje.

www.bns.1t
Lietuva Internete 

anglų ir lietuvių kalbomis

"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 pasaulio.

"Tikimės",- rašo mūsų 
laikraščio redakcijai prog
ramos direktorius Edvinas 
Butkus,-"kad mūsų pastan-

® LN rugsėjo 8 d.sekmadie- 
nio popietėje dalyvavo 
171 žmogus. Svečiu knygo
je pasirašė 3 iš Vilniaus, 
L.Stulpinienė iš Eastport, 
Maine,] AV.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narys J.V. 
Šimkus.
® Spalio men. 6 d., sekma
dienį, 3 val.p.p.LN Visuo
meninės Veiklos k-tas ren
gia literatūros ir muzikos 
popietę.Pr ogr a moje-poetė 
Violeta Palčinskaitė,dainuos 
Adriana Karkaitė ir Indrė 
Viskont aite, akomp. D. Radtke.

e PRISIKĖLIMO P-J OS 
TARYBOS Labdaros sekcija 
vėl ruošia naudotų drabu
žių ir daiktu išpardavimą 
š.m. spalio mėn.2-2 d.d. 
nuo 10 val.r. iki8 val.v.

Gautos lėšos naudoja
mos tiktai Šalpai Lietuvoje 
ir kitur.

Labdaros sekcijos pir
mininkė - dr.Judita Cuplins- 
kienė.

FILATELISTAI KVIEČIA
Į SUSIRINKIMĄ

Toronto Lietuvių Fila
telistų ir Numizmatikų 
Draugija kviečia visuotinį

Dalis aukuriecių priėmimo metu po spektaklio.

gos nenueis veltui ir išei
vija, užsieniuose besimo
kantys studentai, jaunimas 
turės geras galimybes gau
ti objektyvių ir naudingą 
informacijų apie įvykius 
Lietuvoje".
Telefonas- Vilnius, 42 90 
10, faksas:228 028.
Adresas: Laisvės pr., 58- 
914, VILNIUS 2056

susirinkimą rugsėjo mėn.29 
11:30 val.r. PRISIKĖLIMO 
P-joje, posėdžių kambaryje.

Draugijos pirmininkas 
A.Laurinaitis kviečia ir 
naujus narius įstoti i fila
telistų draugiją.
NAUJA PARODA
KANADOS LIETUVIŲ 
MUZIEJUJE

ANAPILIO Sodyboje 
rengiama nauja paroda-

19-tojo šimtmečio VIL
NIAUS nuotraukos, atvež
tos iš Lietuvos Valstybinio 
Muziejaus.

Atidarymas vyks rugsėjo 
mėn. 29 d.

Žiemos sezono metu 
Muziejaus-Archyvo ir biblio
tekos lankymo valandos 
numatytos tokios: sekma
dieniais 10:20-11 val.r. 
ir 12-8 val.v. Pirmadie-

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS F

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 
5.25%. 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. 
5.125%už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% ■ už RASP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term.. Ind. 
4.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.375% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.625% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.125% u* RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3*00% OHOSP (variable rate) 
2^75% taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
3;50% kasd. pal. čekių 
?. sąsk. nuo 50.000
&25% Amerkos dol. 1 m. GIC 
2.75% Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

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

’ARAMA
IMA: 

už asmenines 
paskolas nuo...... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................,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 
mortgičlus Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlai.

savaitės eigoje

• 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 apsimokėti tik už
pragyvenimą.

Smulkesnę informaciją teikia KLB raštinė: 1011 Col
lege Str., Toronto, Ont. M6H 1A8. Tel: (416)-533-3292; 
Fax: (4161-533-2282.

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St., Toronto, Ontario M6H IA8

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

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.

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių

AKTYVAI per 1 04 milijonus 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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 3.50%
180-364 d. term.ind................... 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 RRĮF-1 m.term.ind..... 4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...5.375% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind. ..5.625% 
RRSP ir RRlF-5 m.term.ind. ..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%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................6.00%
2 metų..................6.50%
3 metų..................7.00%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų....... 6.25%

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

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

Kiti patarnavimai INTERAC” kOftBlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Nuotr. G. Montvilienės

niais- nuo 1 val.p.p.- 8 
val.vakaro.

Vedėjos tel:905-366- 
8755.

LITERATŪROS VAKARO 
MONTAŽAS KANADOS 
LIETUVIŲ DIENOSE

Literatūros Vakarą 
praves aktore -režisorė 
Elena Dauguviety tė-Kuda- 
bienė. Programą pradedama 
poeto Henriko Nagio prisi
minimu. Bus suvaidintaos 
ištraukos iš veikalų Ant. 
Rūko "Svajonių šalis", Mai
ronio - Kęstutis pas Kry
žiuočius",K.Inčiūros "Vin
cas Kudirka", Just.Marcin- 
kevičiaus "Mindaugas", 
J.Griniaus "Gulbės Giesmė" 
J.Jankaus "Peilio ašmenys" 
St.Lauciaus- "Paslaptingoje
Zonoje".

Poezijos dalyje- Putino, 
Brazdžionio, Aisčio Miški
nio, Radausko eilėraščiai.

Kaip žinoma, Hamiltono 
Lietuvių Teatras per 45 
metus pastoviai dirbęs, 
dalyvavęs ne viename fes
tivalyje, šiuo metu savo 
eilėse turi 15-20 pastovių 
dalyvių. Yra aplankę di
džiuosius ir mažesnius lie
tuvių telkinius Kanadoje 
ir JAV. Šį rudeųi žada 
dar aplankyti Baltimorę, 
Filadelfiją, Čikagą, Lemen
tų ir New York'g.

Literatūros vakare bus 
įdomu pasiklausyti Antano 
Šileikos Jis paskaitys 
ištraukų iš savo naujojo 
romano.

Antanas Šileika, gimęs 
ir augęs Toronto mieste, 
yra anglų kalbos mokytojas, 
rašytojas-eseistas.

Jo straipsniai pasirodo 
"The Toronto Star", "Globe 
& Mail" ir "Reader's Di
gest". jis taip pat yra 
pravedęs įvairias CBC ra
dijo programas ir recenza
vęs daugelį knygų spaudai.

1995 m. išleido pirmąjį 
savo romanų "Dinner at 
the End of the World", 
kuris susilaukė teigiamų 
įvertinimų vietinėje spau-
doje.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRZ 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ V LIETUVI Š'K A k

O DRESHER
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 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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 *
DRAUDA -
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 ' FAX 41 6 762-5588
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Montrealio pensininkų klubas "Rūta" ruošia

Baza rą
1996 m. spalio mėn. 20 d.

SEKMADIENĮ, nuo 8:30 v.r. iki 3:00 vai p.p.

Aušros Vartų parapijos salėj,
1465 rue de Sere, Montreal.

Bus CEPELINŲ PIETŪS, kava, pyragai, Didžioji ir 
Mažoji loterija, ir drabužių kampelis.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI 
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SAI ir Vysk. M.VALAN
ČIAUS MOKYKLA mokslo 
metus pradėjo rugsėjo mėn. 
14 d., Šv. Juozapo Mokyk
los patalpose (Locke ir

LIETUVIU TAUTODAILĖS 
INSTITUTAS, KLD proga, 
KVIEČIA j ssavo suvažiavi
mų spalio 12 d., Anapilyje, 
buv.Parodų salėje? II-e 
aukšte^

11 val.r.-Tarybos posė
dis, 12 val.-narių susirinki
mas. 5 vai.p.p.- Tautodai
lės parodos atidarymas.

Kviečiami - visi!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU jCALBLL LIETUVIŠKAI!

Herkimer gt.kampas)

ALBERTUI JANKŪNUI

LITUANISTINIAI KUR

buvusiam "RAMBYNAS Ine." steigėjui ir 
pirmininkui Lietuvoje mirus, žmonai Birutei,

X

sūnui su šeima ir visiems artimiesiems
nuoširdžią užuojautą reiškia —

RAMBYNAS Ine. VADOVYBĖ
ir GYVENTOJAI

nutarė pavadinti savo pasta
to konferencijų salę POVI
LO POVILAIČIO vardu.

ne valdžia sąryšyje su 
"Churchill Falls Hydro' 
elektrine jėgaine. Jo patir

GX X Et
.0)0. ox® OX X. »X« <&X’I'

®X«t ’I'X.’I'

Mokiniai priimami nuo 
4 m. amžiaus.

Teirautis ir registruotis 
galima tel:905-529-5747, 
pas Rūtą Kamaitytę.

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE,

f,

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

“T A L K A"-LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS Į
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 UZ:
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. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje” 

1996.IX.24

NEPAPRASTAS LIETUVIO
įvertinimas'
"HYDRO QUEBEC" pager
bia šviesų POVILO A. Dešinėje- 
POVILAIC1O ATMINIMĄ

Netekčių metinės visa
dos skaudžios. Ypatingai, 
kai artimųjų pajuntama, pauUus 
kad žmonės ima tolydžio 
velionį pamiršti. Povilaitis

Tokia liūdna sukaktimi 
mums yra šių metų rugsėjo su savo 
mėn. 21 diena - darbštaus 
ir veiklaus mūsų telkinio vaikaite 
nario ir Dainavos vasarvie
tės gyventojo POVILO PO- poilsio 
VILAlClO mirties data.

Aktyviai pasireiškęs va^and% 
Lietuvių Bendruomenėje, atosto - 
"LITE", "NEPRIKLAUSO
MOS LIETUVOS" valdyboje, gose , 
LIETUVIŲ AKADEMINIAME
SAMBŪRYJE, dar taip 
neseniai kėlęs įvairius klau
simus mūsų spaudoje, Povi
las Povilaitis paliko gilius 
pėdsakus savo draugų, bend
radarbių ir pažįstamų at
mintyje.

Pasirodo, kad jo dina
miška asmenybė, o taip 
pat ir sugebėjimai dirbti 
darniai su kitais, paslaugu
mas ir draugiškumas buvo 
nemažiau vertinami ir jo 
paskutiniosios darbovietės 
vadovybės bei personalo. 
Atžymėdama jo nuopelnus, 
HYDRO-QUEBEC neseniai

Savo gyvenime Povilui 
Povilaičiui yra tekę užimti 
eilę atsakingų postų. Pra
džioje draudimo technikos 
srityje (aktuarijos sritis), 
"Standard Life Assurance" 
kompanijoje. Vėliau - pres
tižiniame "Canadien Nation 
Railway", kur buvo direkto
riumi (1956-1966). Bet 
ilgiausia metų skaičių, 
nuo 1966 iki savo mirties. 
Povilas Povilaitis yra išdir
bęs H YDRO-QUĖBEC, gin
damas mūsų visų kvebekie- 
čių interesus derybose su 
New Foundland'o provinci-
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Druskininkai - sveikatos miestas, kurortas Nemuno Kran
te , kur įteka Ratnyčia. Be sūraus vandens versmių, ir 
pati gamtinė aplinka Druskininkams teikia palankias sąly
gas: sausi pušynai, dailus Nemuno vingis, gražios apylin
kes. Druskininkai dažnai būdavo puolami kryžiuočių ir 
minimi jų kronikose. 1311 m. didysis magistras Henrikas 
Olecke nugalėjo Vytenį ir paėmė Druskininkų pilį. Sūri u 
vandeniu buvo pradėta gydyti dar XVIII a.

O. LAŠAS 
r--------------------- -- -------------------- :---------------------  ....

NIEKADA NĖRA PERVELU__ MESTI RUKYTlj___ J
Paskutiniaisiais metai ypatinga dėmesį sukėlė 

duomenys, kad smarkieji rūkoriai ne tiktai kenkia 
savo sveikatai, bet ir jų_ aplinkoje besirandantiems 
asmenims. Ypatingai susirūpino medikai ir socialinės 
rūpybos darbuotojai dėl jaunimo ankstyvų, rūkymo įpro
čių ir dėl žymiai padažnėjusių susirgimu ir mirčių 
plaučių vėžiu, pagreitinimu širdies l - igų atsiradimu, 
Įskaitant ir dažnėjančius tokius simptomus moteryse.

Kai kurie tyrinėtojai Įsitikinę, kad šias ligas 
paskatina ir paspartina šiame kontinente vartojami 
priedai tabako perdirbimo cigaretėms procese. Atsieit, 
tikrai grynas tabakas ne toks esąs kenksmingas, negu 
"sucivilizuotas". Kol kas tabako bendrovėms nepavyko 
pagaminti maloniai kvepiančio ir visai nekenksmingo 
tabako.

Rūkoriai, rūkorės, kurie nebegali gyventi be 
cigaretės, teisinasi, kad vis tiek jau per vėlu ką nors 
daryti, o ir žinomi nemažas skaičius atvejų, kai net 
nuo pat jaunystės pradėję nuolat rūkyti, išgyvena iki 
nemenkos senatvės, nesusirgę minėtomis ligomis...

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 - L1ETUVISKAII

tis ir išmanymas šioje sri- LAITIS gimė 1927 m., šau
lyje buvo tokie dideli, šio men. 1 d., Gelgaudiš- 
kad paskutiniuoju metu kyje, Šakių apskr., mate- 
jis buvo prašomas neskubė- matikas, inžinierius. 1944 
ti išeiti į pensija, kol ne- m.baigė vokiečių gimnaziją 
sulauks 75 metų amžiaus. Zwickau (Saksonijoje), 1948

Šalia to, Paulius Povi- rn. Kardinolo Mercier Ko- 
laitis dėstė kursą magisto legijų Braine-1'Alleud Bel- 
laipsnio siekiantiems stu- gijoje, 1952 Liuveno Uni- 
dentams L'Ėcole dės versitete gavo prekybos
Hautes Etudes Commerci- inžinerijos laipsni ir 1953 
ales nuo 1973-1980 m. ten pat * baigė aktuarijų 
Gilindamas ir plėsdamas mokslus ir gavo filosofijos 
žinias, Įsigijo; State Uni- bakalauro laipsnį.
versity of Colorado gamtos į Kanadą- Montrealį 
apsaugos diplomą 1976 atvyko 1953 m.
m. Gamtos apsaugos reika- i956 m-vedį Alvyra Pu- 
lais pravesdavo eilę semi- zarauskaitę,abu užaugino 
narų Kanadoje ir JAV-se. 2 dukras ir sūnų,susilau-

Povilas Algirdas POVI- kė 4-ių vaikaičių. V.A.J.

NEPERVĖLU,- tvirtina žinovai, ir drąsina:
* Vos tiktai užgesinate tų paskutiniąją cigaretę, 

jūsų kūnas pradeda keistis: po 20 minučių kraujo spau
dimas ir kūno temperatūra bei pulso dažnumas sugrįž
ta į normalia, padėtį.

* Po 8 valandų pradingsta rūkoriškas kvapas 
iŠ burnos. Atsiradusios nuodingos dujų sudėtys kraujuje 
sumenkėja ir deguonio kiekis pagausėja.

* Po 24 valandų - sumažėja širdies atakos ga
limybė.

* Po 48 valandų - nervų sistemos jautrumas 
atsinaujina ir pagerėja skonio pajutimas ir uoslė.

* Po trijų dienų - metus rūkyti,-pasidaro leng
viau kvėpuoti.

* Po 2-3 mėnesių - pagerėja cirkuliacija, leng
viau vaikščioti ir plaučių veikimas sustiprėja apie 
30%.

* Tarp 1-9 mėnesiu nerūkymo , sinusų užsikim
šimas ir kvėpavimo sunkumai sumenkėja. Padidėja 
energija ,ir plaučiai atstato savo galimybę išsivalyti.

* Praėjus vieneriems metams - rimta rizika 
gauti širdies ataką sumažėja per pusę, palyginus su 
tais, kurie rūko. .? ?..

* Po 2-jų metų širdies atakos rizika sumažėja 
iki normalaus vidurkio.

* Per 5-rius metus plaučių vėžiu mirtini susir
gimai, kurie ištinka rūkančius po 1 pakelį cigarečių 
į dieną ^sumažėja per pusę. Sumažėja ir rizika gauti 
apopleksiją. Per puse sumenkėja rizika, palyginus su 
rūkančiais, susirgti burnos, gerklės ir stemplės vėžiu.

* Per 10 metų plaučių vėžiu sirgti ir nuo to 
mirti galimybė nukrenta iki normalaus nerūkančiųjų 
vidurkio. Vos pradėjusios vystytis vėžio padermės ce
lės atnaujinamos organizme sveikomis.

* 15-kos metų laikotarpyje rizika dėl rūkymo 
gauti širdies ataką pasidaro tokia pati,kaip ir niekad 
nerūkiusiojo.

Taigi - išvada labai aiški, patvirtinta specialistų, 
jeigu pasiryžote - galite mesti cigaretes ar pypkes 
į šalį! Jeigu esate stipriai priklausomas nuo cigaretės, 
tarkitės su gydytoju,kaip tai padaryti lengviausiu būdu.

Sėkmės ir drąsos!
t
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Miniatiūriniai medeliai Montrealio Botanikos sode. Nuotr. A. Kalvaičio

MIRUSIEJI:
e CESĖ RŪGYTĖ, 70 
m. amžiaus, priklausiusi 
šv.Kazimiero P-jai, mirė 
rugsėjo mėn. 4 d.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos.

Stasys Ri m eikis

JAU VIENERI METAI 
šaulys, žvejotojas, dos

nus vaišintojas parengimuo
se ir gegužinėse savo gy
venvietėje, kulinaras, STA
SYS RIMEIKIS mirė 1995 
m.rugsėjo mėn.23 dieną.

Jo žmona Genė Rimei
kienė Jo atminimui atsiun
tė "NL" leidybai auką $25. 
Nuoširdžiai dėkojame. J i 
rašo, minėdama:
" Praėjo vieneri metai, 
kai Tu buvai pašauktas 
į Amžinybę.

Mes Tave visada mylė
sime, ir Tavęs mums visa
da trūks".

e SANDROS (SIMPSON) 
ir SEAN ANDERSON duk
relė pakrikštyta AV P-jos 
bažnyčioje Lauros-Dianos 
vardais.
• MONTREALIO LITUANIS
TINĖ MOKYKLA pradėjo 
veikti rugsėjo mėn.21 d. 
Kas dar neužsirašė, kvie
čiami nedelsiant tai pada
ryti. Pamokos vyksta nuo 
9 val.r.Seselių Namuose. 
Daugiau žinių gausite iš 
Mokyklos vedėjos Joanos 
Adamonytės tel: 256-5355.

® SESELĖ PAULĖ siunčia 
visiems montrealiečiams 
lietuviams sveikinimus iš 
Putnamo.

• Juozas ŠIAUClULIS, at
siuntęs "NL" Redakcijai 
sveikinimus ir linkėjimus 
iš Vilniaus, prašo perduoti 
visiems darbuotojams ir 
skaitytojams Montrealyje 
taip pat nuoširdžius linkė
jimus. Jo adresas: Žėručio 
13-57, VILNIUS 2043, tel: 
0-11-2-44-75-95.

• LIETUVOS KARININKA1- 
kpt. Gintautas Surgailis, 
Itn.Ričardas Bočkus ir Itn. 
Jonas Jurkonis nuo š.m.lie
pos mėn. mokosi prancūzu 
kalbos Kanados kariuome
nės bazėje St.Jean-sur 
Richelieu, Que.

Jų kursas tęsis iki gruo
džio mėn.pabaigos.

Kpt.G.Surgailis yra is
torijos daktaras, 1992 m. 
išleidęs savo knygą "Lietu
vos Kariuomenes Vadai".

Rugpjūčio men. pabaigoje 
visi trys .apsilankė Montre
alyje, RŪTOS Klube > pa
bendravo su tautiečiais.

Montrealiečiai tikisi, 
kad bus sudaryta proga 
juos susitikti ir visiems 
mūsų telkinio tautiečiams.

• Eleonora ir Juozas IN
TAI šios vasaros pabaigoje 
persikėlė gyventi Kanados 
Vakaruose- White Rock,B.C. 
apylinkėje.

Susituokė Montrealyje, 
visada priklausė AV P-jai, 
Eleonora buvo įsijungusi 
į anuomet kuriamą Mont
realio GINTARO Ansamblį, 
kuriam priklausė ir vienas 
jų sūnus. Dabar visi 3 jų 
vaikai gyvena Kanados 
Vakaruose- 2 Vancouver'yje, 
1 Edmontone.

Taigi,nors ir gaila, kad 
mūsų eilės šiame telkinyje 
menkėja, bet linkime mie
lai Intų šeimai gražiai 
įsikurti ir nepamiršti mūsų 
Čia.

Malonu, kad juos ir 
ten pasieks, pagal pageida
vimą,mūsų laikraštis "Ne
priklausoma Lietuva".

SOL. ANTANAS KEBLYS 
PRADŽIUGINO KLAIPĖDOS 
UNIVERSITETĄ.

Klaipėdos U-to Menų 
Fakulteto dekanas, "Auku
ro" Chorinės Bendrijos 
pirmininkas doc.Robertas 
Varnas, atsiuntė laišką 
sol.Antanui Kebliui ir prašo 
paskelbti.’

"Jau savaitė kai mus 
pasiekė brangi ir kilni Jūsų 
dovana - 4 dėžės labai

vertingų, įdomių, 
leidinių, muzikos 
dokumentų, skirtu 
dos Universiteto 
fakultetui, bei 3 
KU-to Centrinei I 
kai". ..."Kad ir kiek vertin
gas butų turinys, dar ver
tingesnis ir brangesnis yra 
Jūsų, taip pat ir D.A.Smil
gevičienės taurių jausmų, 
geros valios ir nuoširdumo 
pasireiškimas, dėmesys 
Klaipėdai, musų Fakultetuiy 
visam Klaipėdos Universi
tetui. Už visa tai leiskite 
Jums, gerbiamasis Maestro 
ir Gerbiamoji ponia A.D. 
Smilgevičiene, viso Fakulte
to pedagogų, studentu var
du nuoširdžiausiai padėkoti 
ir pasakyti, jog šia dovana 
mes tuoj viešai ir plačiai 
pasigirsime įvairioje Lietu
vos spaudoje. Taip pagarsin
sime mūsų gerųjų naujųjų 
bičiuliu Kanadoje vardus.

Šia dovana ypatingai 
džiaugiasi Klaipėdos Chori
nė Bendrija 
kurią jau nuo 
įkūręs ir 
iki šiol.

Jau tiek 
veikia vienas turtingiausių 
Lietuvoje Lietuvių išeivių 
muzikos archyvas. Čia 
nuolat kaupiami įvairiausi 
išeivijos muzikos leidiniai , 
muzikos įrašai, dokumentai, 
gaidos (originale rašoma- 
natos), nuotraukos ir kt.

unikaliu G 
įrašų, 

Klaipė- 
Menų 

i dėžės 
bibliote-

to bibliotekos direktorės 
nuoširdžius padėkos žodžius, 
kuriuos ji pati ketina išsa
kyti savo laiške.

Su didžiuliu dėkingumu 
ir pagarba, linkėdamas 
Jums ir Jūsų artimiesiems 
geriausios kloties, stiprios 
sveikatos,-

doc.Robertas 
doc. Robertas Varnas

jai

AUKURAS, 
1988m.esu 
vadovauju

pat metu čia

AUKURO iniciatyva sureng
tos jau 3 didelės mokslinės 
konferencijos- festivaliai, 
skirti Mažosios Lietuvos
bei išeivijos muzikinei kul
tūrai. Kad daugiau mūšy 
Archyvui tokių dovanų! 
Juk tai visos Lietuvos mu
zikos istorija, kurios neži
noti negalime. Mes jau 
sėniai bendraujame, keičia
mės laiškais, gaidomis ir 
pan. , su ne vienu žymiu 
išeivijos muziku - J.Kačins
ku, F.Strolia, A.Šimkumi, 
K.Skaisgiriu ir kitais.

"...Leiskite , perduoti 
Jums Klaipėdos Universite-

» Vaiko Tėviškės Namams 
aukojo:

E.ir V.Kerbeliai - $50,- 
V.ir S.Vasiliauskų 50 m. 
vedybinės sukakties proga.

Juozas Račinskas (Kit
chener,Ont.)- $50.

Dėkoja KLKM D-jos
Montrealio Skyrius

SUPAŽINDINO SU 
LIETUVIŠKA KULTŪRA

Sherbrooke, Que., uni
versitetiniame mieste, vei
kia MOUVEMENT MULTI
ETHNIC grupė asmenų, 
kurių tikslas supažindinti 
su mieste ir apylinkėse 
gyvenančių įvairiu kilmių 
gyventojų kultūra.

Maždaug kas 5-etą sa
vaičių surengiama pakaito
mis etninių grupių pobūviai.

Su montrealietės Joanos 
Adamonytės talka toks 
pobūvis vyko š. m.rugsėjo 
mėn.7 d., šeštadienį. Buvo 
surengta juostų, gintaro, 
medžio skulptūrėlių paroda^ 
Andrius Valevičius supažin
dino su Lietuvos istorija, 
parodė vaizdajuosčių. Buvo 
grojamos 
lietuvių 
o Alma 
apie 60 dalyvavusiųjų į 
lietuvių liaudies šokius. 
Buvo ir tipingų užkandėlių.

Malonu, kad svečiai 
labai domėjosi,klausinėjo
ir buvo labai patenkinti 
renginiu.

Iki birželio mėn. pra
džios 1997 m. numatyti 
renginiai šių grupių: švei
carų, meksikiečiu, maro
kiečių, zairiečių , filipinų, 
kubiečių , australiečių, slova
kų, hondur iečių.

garsajuostėmis 
liaudies dainos, 
ir Joana įtraukė

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS virš $29,000,000t 
REZERVAS virš $2,000,000

Certlfikatus 1 m.-.....
Certlfikatus 2 m..........

.. 4.00%
...: 5.00%

Certlfikatus 3 m......... .... 5.50%
Term. Indėlius:

1 metų ..... ......... ....3.50%
180± -364d. . .... 3.50%
120 d.-179 d. . ... 3.50%
60d. - 119d. . ....3.50%
30 d.- 59 d. .- 3.50%

MOKA UŽ:
Taupymo - special.................  3.00%
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 5.00%
RRIF-RRSP-taup............ . 5.50%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų .«...
2 metų....

3 metų .....

6.00% asmenines - nuo
6.75%
7.50%

6.75%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

KASOS VALANDOS
147SDeSeve 3907A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.W 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

renginiui buvo
ir vienintelė

Tokiam 
pakviesta 
ten gyvenanti lietuviu šei-

ma- Andrius ir Alma Vale
vičiai, kurie dirba Sher
brooke Universitete.

NUSIŠYPSOKIME:

• Ponas
Bet prieš
- Taigi,
• Vienas milijonierius skundžiasi savo draugui:

Įsimylėjau gražią, 20 metą mergina. Kai pasakiau, 
kad esu 60 metu amžiaus, tai ji nesutiko už manęs 
tekėti)
- Negudriai padarei- reikėjo pasakyti, kad esi 80 mėty, 
tai ji tikriausiai būtų sutikusi.

direktoriau, girdėjau, kad ieškote kasininko, 
savaitę jau buvote vieną nusamdę.
kaip tik Šito ir ieškau.

e Partijos nariu pertikrinimo komisija pakvietė tar
nautoja^ gražiai apsirengusį vyrą su didele barzda.

- Kas esi? - klausia komisijos pirmininkas.- Darbi
ninkas?

- Ne. Aš - rašytojas.
- Ką rašote?
- Knygas, straipsnius laikraščiams.
- Partinis?
- Ne.
- Ar kilęs iš proletariškos šeimos?
- Ne.Tėvas advokatas.
- Gal tamstos žmona proletariškos kilmės?
- Ne.
- Tai reiškia, buržuazinės?
- Ne, dvarininku.
- Po velniu'. Tai' kas gi toks tamsta esi?
- Aš? Karlas Marksas.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI•AUTOMOBIL1AI•PREKYBA■ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(jniv.dr. J.MAUŠROS 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: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

■■■■-■ ■ ■ i,

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB.
PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti. 
___ -___________________________________________________ __________

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

EURQPARCEL
/ Jjf Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 

kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve? 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $15- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis, Jr.

TEL: (514) 937-9898

ADVOKATAS 
ROMAS IŠG A N A IT I S

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

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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.O*, H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 LES TOITURES

8 psl.

R.P.S. IVIIROIX1 INC.

TONY 
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARI^-GE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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