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Robert Bourassa
MIRĖ ROBERT BOURASSA 

š.m. spalio mėn. 2 d., 
ankstyvą rytmetį Notre 
Dame ligoninėje Montrea- 
lyje mirė buvęs Quebec'o 
provincijos premjeras, Libe
ralą Partijos vadas Robert 
Bourassa, 63 m. amžiaus.

Po sėkmingo odos vėžio 
ligos sustabdymo, vartojant 
eksperimentinį vaistą 1993 
m.Vėžio Ligų Institute 
Bethesda,Md., * JAV, - liga 
vėl atsinaujino ir paskuti
niu metu išsiplėtė į sme
genis.

[domus, kontroversiškas 
politikas, sokratiškai atsi
nešdamas į liberalu vaid
menį Quėbec'o provincijoje, 
buvo stebinančio asmeniško 
patvarumo asmenybė poli
tinėje karjeroje ir asmeniš
kame gyvenime.

1970 m. Robert Bouras
sa buvo jauniausias amžiu
mi - 36 m.- išrinktas 
Qudbec'o premjero postan. 
Jis yra pergyvenęs 4-ias 
valdymo kadencijas. Pra
laimėjo 1976 m., PQ lyde
riui Renė Ldvesque.

Jo bandymai įtvirtinti 
Qudbec'a "saugioje nišoje 
Kanados Konstitucijoje", 
kartais nesutikdavo su li
beralą politika bei sukelda
vo abejonių, ar tikrai prem
jeras Bourassa yra federa- 
listas . "Aš studijavau poli
tinius mokslus", - kalbėjo 
jis "The Gazette" pokalbyje, 
pralaimėjus prieš PQ,- "ir 
pamačiau, kad švytuoklė 
visada sugrįžta į pradinį 
tašką. Dalykai, kurie atro
dė nenatūralūs prieš 4 
ar 5 metus, atrodo visai 
logiški šiandienį'.

Ir štai, 1980 m. Robert 
Bourassa, vėl buvo išrink
tas Qudbec'o Liberalą Par
tijos vadu ir po dvieju 
metų vėl jis tapo Quėbec'o 
premjeru, išrinktas didele 
dauguma.

š.m.spalio mėn. 16 d.pradėjo kelionę DLK GEDIMINO paminklas, nuliedintas Estijos 
paminklų liejykloje pagal skulp. Aleksandro Kašubos projektą, į VILNIŲ, Lembit Michelson/eta/

Jo įsitikinimas (nežiū
rint įtvirtintų, prancūzų 
kalbos įstatymu), kad Quė- 
bec'ui saugiausia vieta 
yra federalineje Kanadoje- 
pasireiškė 1992 m. Charlot
tetown susitarimų gynime 
ir jo padarytuose pareiški
muose 1995 m.rudens refe
rendumo Quebec'e metu.

Premjeras L.Bouchard' 
as ir Opozicijos vadas D. 
Johnson as pranešė, kad 
James Bay elektrinės komp
leksas nuo dabar bus pava
dintas Robert Bourassa 
vardu.

LEBED'IS NORĖTŲ 
JELCIN'O ATSISTATYMO
Š.m. rugsėjo mėn. 28 d. 
Maskvoje, pasikalbėjime
laikraštyje "Moskovsky 
Komsomolec", prez. Boris 
Jelcin'o Valstybės Saugu
mo patarėjas Aleksandr 
Lebed' pareiškė esąs labai 
susirūpinęs, kad Prezidento 
širdies problemos ir . dar 
keletui savaičių atidėta 
operacija palieka Rusijos 
valstybę mindžikaujančių 
vietoje: "Yra prezidentas, 
ir jo nėra",
- sakė jis, "nes nebeaišku, 
kas atsakingas už valstybė 
ir esą pavojinga, " kai 
tvarko tiktai prezidentą 
apsupantys asmenys".
Davęs suprasti, kad valsty
bės problemas geriausiai 
tvarkytų jis pats 
Lebed' is, -jeigu jam būtų 
suteikta daugiau atsakomy
bės.

Anot jo, prezidentines 
galias B.Jelcin'as turėtų 
oficialiai perduoti svarbiau
siam valstybės darbuotojui 
ir jas atsiimti, kai atgautų 
sveikatą po operacijos.

Premjeras Viktor Cerno- 
myrdin'as buvo susitikęs 
su prez. Boris Jelcin'u 
ir po to pareiškė, kad ne
gali būti jokios kalbos apie 
prezidento atsistatydinimą.

LEBED'IS - PIRMĄ
KARTĄ VAKARUOSE

NATO lyderiai susitiko 
su Rusijos Saugumo Tary
bos Sekretoriumi Aleksandr 
Lebed'žiu Briuselyje, kuris 
paskutiniu metu yra pareiš
kęs stipriai agresyvių nuo
monių dėl NATO ir Vakarų 
blogos įtakos tradicinėms 
Rusijos vertybėms.

Iki dabar neaišku,kokios 
yra tos Rusijos vertybės?

Buvęs generolu, A.Le- 
bed'is nėra niekur iškėlęs 
kojos iš Rusijos ribų, iš
skyrus Afganistaną. Apie 
NATO jis jau porą kartų 
kaitaliojo savo nuomones. 
Praeitą savaitę jis pareiškė* 
kad Rusija pasitiks NATO 
ekspansiją su jėga:"Mes 
turime raketų, kurios gal 
ir kiek parūdijusios, bet 
dar vis efektingos",- kalbė
jo jis. Liepos mėnesį jis 
kalbėjo, kad jam esą visai 
nesvarbu ,ar NATO plėsis, 
nes tai kainuotų Vakarams 
bilijonus dolerių išlaikyti 
alijansą, kuris nebeturi 
priešo.

Politinis tyrinėtojas 
Maskvos Strateginių Studijų 
Centre- Andrei Piontkows- 
ky tvirtina, jog A.Lebed'is 
dar pakeis nuomonę, grįž
damas namo, nes jis esą 
neturįs jokios tvirtos nuo
monės apie nieką, jam 
rūpi tiktai tapti prezidentu.

Maskvoje kalbama, kad 
NATO ekspansija į Rytus, 
kaip tvirtinama , sustiprinti 
Europos saugumui, faktinai 
sukurtų naują skirtumą 
tarp "mes ir jūs".

Rusija dar vis negali 
nusikratyti paranoiškos 
baimės būti "užpultai".To
kią sėk M giliai įdiegė Sta
linas , tokio galvojimo 
procesą stipriai įsuko II- 
sis Pasaulinis Karas su 
hitleriškuoju "Drang nach 
Osten"...

. PRIIMTA. REZOLIUCIJA 
DEL KLAIPĖDOS KRAŠTO

Š.m. rugsėjo mėn. 26 
d. Washingtone, DC, At
stovų Rūmų narys Christo
pher Cox patiekė Rezoliu
ciją nr. 51 dėl Karaliau
čiaus Krašto demilitariza- 
vimo. Atstovų Rūmuose 
rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta rugsėjo mėn. 26 
d.

• NOBELIO TAIKOS PRE
MIJA bus paskelbta s. m. 
spalio mėn.. 11 d. IŠ Oslo 
Norvegijos pranešama, kad 
šiai premijai yra daugiau 
kaip 129 kandidatų. 
Pirmauja JAV taikos tarpi
ninkas Bosnijoje Richard 
Holbrooke, buv. prez. Jim
my Carter ir trys kalina
mi disidentai -Turki jos par - 
lamentarė Layla Zana, Kini
jos disidentas Wei Džingsen- 
g' as ir Izraelio mokslinint— 
kas Mordecai Vanunu (pasta
rasis buvo paskelbęs, kad Iz
raelio valstybė gamina ato
minius užtaisus, todėl buvo 
suimtas ir iki dabar kalina
mas).

♦ RUSIJOS Federacine pasie
nio tarnyba pranešė, kad 
BALTARUSIJOS (Gudijos) 
sienos su Lietuva ir Latvija 
dalies apsaugą Rusija finan- 
nansuos tiktai 50%.

Tuo nėra ko džiaugtis: 
Rusija nebijo nei Lietuvos, 
nei Latvijos dabartinės būk
les kariuomenių ir jų apsau
gos tarnybų. Tai kam jiems 
eikvoti daugiau lėšų? Be to 
palankiai Rusijai darbuojasi 
ir pati Gudija.
LENKIJOS POETĖ - NOBE
LIO PREMIJOS LAUREATE

Š.m. Nobelio literatūrinę 
premiją laimėjo poetė Wis- 
lawa Szymborska už jos 
"laisvą mintijimą, išradingu
mą pranešime.
Ji pavadinta "Poezijos Mo- 

zartu", kuri"sujungė kalbos 
eleganciją su bethovenišku 
šėlimu" ir kuri nepabijojo 
imtis rimtų temų su jumo
ru.

Wislawa Szymborska 73 
m. gyvena Lenkijos vasaro
jimo vietovėje Zakopanėje, 
Savo pokalbyje Lenkijos 
Televizijos programoje pa
sisakė, kad prisibijanti 
kurį laiką po tokio laimėji
mo nebūsianti palikta ra
mybėje, o ją ji labai ver
tinanti.

Jos kūryba įkvėpė 1994 
m. filmą "Red", Lenkijos 
roko žvaigždes*

Literatūros kritikai tvir
tina, jog ji yra kartu gi
liai politiška ir sąmojinga 
vartoja jumorą žavingu ir 
netikėtu būdu. Ji yra pa
rašiusi: "Apie Rašymo
Džiaugsmą'Ų 
Džiaugsmas rašyti, 
Galia išlaikyti j — 
Tai kerštas mirtingosios 
rankos.

Šių metų literatūrinė 
premija-$ 1.5 milijono.Siur
prizas- pirmą kartą šiemet 
pasigirdo viešai nepasiten
kinimo balsų dėl Švedijos 
Literatūros Akademijos 
Nuolatiniojo Sekretoriaus 
Sture Allen'o savavališko 
elgesio.Vienas narių- Knut 
Ahnlund'as pareiškė, jog 
i tradicines ketvirtadieniu 
sesijas jis nebeateis, kol 
S.Allen'as dar vis savava- 
liauja ir nepasitrauks iš 
pareigų.

Knut Ahnlund'as jau 
geroka laiką yra žinomas 
kaip vienas iš geriausių 
literatūros kritikų. Jis pa
sižymėjo prancūzų, anglų 
ir ispanų literatūros nagri
nėjimais, taip pat originale 
gali skaityti lenkiškai ir 
rusiškai. Švedijos Literatū
ros Akademijoje jis dirba 
26-rius metus. Prieš keletą 
metų, iš Nobelio Komisijos 
yra pasitraukęs 1 žymus 
švedų prozaikas ir kritikas, 
1 kriminalinių apysakų 
rašytojas dėl to, kad nebu
vo pasisakyta prieš vie
no religiniu fanatikų mir
ties nuosprendį britą rašy
tojui Rashdi. Taip pat pa
sitraukė 1 profesorius ir 
kritikas-medicinos specialis
tas.

Dėl griežtų priimtų 
taisyklių šie pasitraukimai 
Akademijos oficialiai nepa
tvirtinti.

ĮDOMI STATISTIKA
Priešrinkiminiu laikotarpiu 
su nemažėjančia energija 
JAV prez. Bill Clinton'as 
paskelbia naujus ir dažnai 
praktiškus nuostatus. Vienas 
paskutiniųjų - griežčiau pri
griebti tėvus, o kai kuriais 
atvejais ir motinas, kurie 
atsisako mokėti privalomus 
už vaiko išlaikymą pinigus.

JAV Prezidentas pareiškė 
savaitinėje radijo programo
je, kad "Jeigu visi šio kraš
to tėvai užmokėtų vaiko iš
laikymui nustatytas sumas, 
galėtume jau rytoj išbrauk- mas

ti apie 800,000 moterų ir vai- 
kų~ iš valstybinu pašalpų są
rašų.

Prez. B. Clinton'as įgalio 
jo federalines įstaigas ne - 
teikti paskolų pav. smulkaus 
verslo, butų ar ūkių sričių 
savininkams, kurie neatlieka 
vaiko išlaikymo pareigų.

"Jeigu jūs esate skolingas 
už savo vaiko išlaikymą,jūs 
neturėtumėte gauti valsty 
bes paramos. Negalite pasi 
daryti dau pragyvenimą iš 
mokesčių mokėtojų, . jeigu 
atsisakote išlaikyti savo va 
vaikus",- patvirtino prez. B 
Clinton' as.

"Dideliuose JAV plotuose 
lengva pradingti " nusiė 
mus nuo pareigų ir pradėti 
naują gyvenimą ten, kUŲ 
sunku atsekti." Spaudoje daž
nai užtinkame pranešimų, 
kad net po 5 ar 10 metų 
ieškojimo atsiranda įsiskoli 
nęs tėvas...

POPIEŽIUS PAULIUS II
Š.m. spalio men.6 d. 

Popiežius Paulius II atvyko 
j Roma, kur jis bus operuo 
tas. Jo besitęsiantis apen
dicito uždegimas toliau 
nebegali būti ignoruojamas. 
Pastebimas Popiežiaus nuo
vargis ir susilpnėjimas pas
taruoju metu kelia susirū
pinimą ne tiktai Vatikane, 
bet ir visame pasaulyje. 
Prieš išvykdamas, Popie
žius prašė visu pasimelsti 
už ji ir sveikindamas visus 
esančius ligoninėse ar slau
gos namuose,sakėsi jaučiasi 
arti jų.

Popiežius Paulius II 
labai dinamiška ir veikli 
asmenybė, pakėlęs sunkių 
sveikatos bandymu dėl 
pasikėsinimo į jį, visą, laiką 
yra buvęs ir sportuojantis 
Popiežius- mėgo kalnus, 
i kuriuos ne kartą kopdavo* 
o slidinėjimas buvo vienas 
mėgiamiausiu sportu.

l
♦ ESTI J A tvarkingai ir 
tvirtai atsistojusi ant kojų, 
nežiūrint tebesamų sunku
mų, užsienio paskolų atei- 
nančiams metams - atsisa
kė. Valioj

LATVIJA RŪPINASI DĖL
Konkurencijos

Baltijos valstybių laisvos 
prekybos agrikultūros pre
kėmis susitarimas principi
niai buvo priimtas Latvijos 
Parlamente š.m. rugsėjo 
mėn. 5 d. Tai, anot daugu
mos parlamentarų, sustip
rintų bendrą Baltų 
prekybos apimtį bei parem
tų Latvijos pastangas pri
artėti prie Euopos Sąjun
gos agrikultūrinio standar
to.

Skeptikai tačiau 
baiminasi, kad į Latviją pa
klius pigesni žemės ūkio 
produktai iš Lietuvos ir 
tai neigiamai atsilieptų vie
tiniu žemdirbių gaminiams.

Rugsėjo pabaigoje mini
mas susitarimas numato- 

patvirtinti.
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Rainer Maria Rilke
RUDENS DIENA

Viešpatie: laikas. Vasara buvo brandi. 
Pridenk savo šešėliu saules laikrodžius, 
paleisk ir vėjus lygumom skraidyt.

Nunokt paskutiniesiems vaisiams liepk: 
kelias dienas saulėtas dovanok dar, 
tada į vyną tirštą ir putotą 
jų paskutinę saldžią sultį liek.

Jei kas dabar benamis - liks ilgai toks.
Jei vienišas - ilgai dar vienas bus: 
budės, skaitys, rašys ilgiausius laiškus 
ir neramus tuščiom alėjom klaidžios, 
kai vėjai neš, blaškys rudens lapus.
/1939 - 1995.XI.3./ Vertė Henrikas Nagys

Vilniaus senamiesčio vaizdas iŠ Filharmonijos rūmu

LIETUVOS SEIMO 
RINKIMUOSE

dalyvaus 28 Lietuvos 
politinės partijos ir organi
zacijos, š. m.rugsėjo mėn. 
16 d. BNS žiniomis.

Apie 1.000 kandidatų 
pretenduos į 141 Seimo 
nario vieta.
• Vykstant rinkiminei kam
panijai, norintiems VIL
NIAUS mieste klijuoti savo 
rinkiminius plakatus, jų 
išvaizdų ir turinį pirmiau
sia reikia suderinti su mies
to vyriausiu dailininku ir 
kalbos tvarkytoju.
KAS BUVO SUSPROGDINĘ 
"LIETUVOS RYTO"
PASTATĄ.

VILNIAUS apylinkės pro
kuratūra yra nustačiusi 
Įtariamuosius, kurie prieš 
10 mėnesių buvo susprogdi
nę laikraščio "Lietuvos 
Rytas" pastato priestatų.

Anot vyr.prokuroro Ro
mučio J ancevičiaus, nusi
kaltimo tyrimui trukdė 
Vidaus Reikalų ministerija, 
kuriai tuomet vadovavo 
Romasis Vaitiekūnas ir 
todėl taip ilgai truko įta

[KOALICIJOS NAUDA ATEINANČIUOSE RINKIMUOSE
Dešiniosios partijos, kurių frakcijos Seime buvo 

sudariusios Tėvynės Santaros bloką, deklaruoja, kad sie
kia tarpusavio sutarimo (ar koalicijos) rinkimuose į nau
ją Seimą. Tokios koalicijos laukia ir tikisi dauguma 
patriotiškai nusiteikusių rinkėjų, įžvelgdami tame vienin
telę pergalės galimybę. Atrodo, kad nesudarius koalici
jos būtų apvilta daug rinkėjų, kurių dalis gal net į rinki
mus neateitų.

Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga dar 
metų pradžioje buvo paskelbusi, kad yra pasirengusi įei
ti į kuo platesnę dešiniųjų jėgų koaliciją rinkimams į 
Seimą teisingu pagrindu. Ką į tai atsakė kitos dešinio
sios partijos? LKDP iš karto paskelbė, kad rinkimuose 
dalyvaus viena, atskiru sąrašu ir savo kandidatus kels 
visose rinkimų apygardose.

TS(LK) pasiūlė kitų partijų veiklesnius žmones savo 
nuožiūra įrašyti į savo sąrašą, be tų partijų pavadinimų 
ir tartis dėl kandidatų kėlimo apygardose. Bet vėlgi 
savo kadidatus kelia visose apygardose, neigia galimybę 
kitų partijų nariams, išrinktiems TS(LK) sąrašuose, 
sudaryti Seime savo atskirą frakciją. Tai diskriminuojan
čios ir žeminančios kitas partijas sąlygos.

Reali yra trijų likusių politinių jėgų -LPKTS, LTS ir 
LDP koalicija. Tokios koalicijos sudarymas parodytų 
rinkėjams, kad yra Lietuvoje politinės organizacijos, ku
rioms valstybės, jos žmonių interesai ir lūkesčiai yra 
aukščiau partinių ineteresų. Mat kiekvieną koaliciją su
daranti politinė organizacija - ko nors turi atsisakyti, 
atsižadėti, nusileisti vardan sutarimo. Jei partijos suge
ba susitarti, ieško ir suranda kompromisinius sprendimus 
prieš rinkimus, tai realu tikėtis, kad jos bendradarbiaus 
ir susitars vėliau, dirbdamos Seime. O Seime būtinai 
reikės susitarti, kad pakeistų blogus, korupcinius įstaty
mus, kad įveiktų dažnus Prezidento "veto". Taigi, 
prireiks 71 ir daugiau balsų. Tokio skaičiaus mandatų 
negali tikėtis turėti nė viena partija.

Antra vertus, koalicija užtikrina, kad nebus "pames
tas" nė vienas už dešiniuosius atiduotas rinkėjų balsas, 
atkris priekaištai, kad dešinieji "skaidosi" dėl ambicijų. 
Koalicija nuramins ir pritrauks rinkėjus.

Nereikia pamiršti , kad gal pusė rinkėjų nėra 
apsisprendę už ką balsuoti arba iš viso nežada balsuoti. 
LDDP jie ^skaudžiai nusivylę, o konservatoriams dar 
neatleido už jų padarytas klaidas, "sugriovimus". Reikia 
platesnės alternatyvos dešinėje pusėje, kitaip svyruo
jančius rinkėjus patrauks LDDP "palydovės" partijos- 
Moterų, Valstiečių, Ūkio ir kitos. Tokiu atveju po rinki
mų vėl valdytų komunistai, visai Lietuvą suvarytų į 
"ožio ragą", nugintų į NVS daržą.

Ir dar vienas argumentas už koaliciją. Tai Valdo 
Adamkaus faktorius. Daug rinkėjų, ypač kaimuose, juo 
pasitiki. Koalicija sudarytų palankią dirvą jo veiklai rin
kimų kampanijoje ir patrauktų daugiau rinkėjų.

Povilas Jakučionis
(Iš Tremtinys, nr. 33, 1996 m. rugsėjis)

riamųjų paieškos.
Vyriausias Prokuroras 

sakė, kad jau pirma diena 
po sprogdinimo policijai, 
policijos vadovams buvę 
žinomi kai kurie daviniai, 
kurie visa byla būtų bent3- 
4 mėnesius paspartinę...

LIETUVOJE PRASIDĖJO 
ŠILDYMO SEZONAS

Nuo spalio mėn. 1 die
nos, esant lauko tempera
tūrai žemiau 8°C,šiluminę 
energija pradėta tiekti. 
Pagal taisykles, turės būti 
užtikrinta., kad patalpų 
temperatūra nebūtu žemes
nė negu 15°C (t.y.59°F). 
Karšto vandens temperatū
ra privalės būti ne mažes
nė kaip 52°C(126°F).

Nesudarę sutarčių dėl 
šilumos energijos tiekimo, 
nesumokėję už šilumos 
energiją ar už dujas, ir 
jei pastatai neparuošti 
žiemai- dujos nebus teikia
mos.

Ką darys pensininkai, 
kuriems vos užtenka užsi
mokėti už butą, o valgiui 
ir drabužiams jau trūksta 
pinigų? Apie kokias išimtis 
tokiems - kol kas dar vis 
nerašoma...

Griežynes" Festivalio muzikantai Vilniaus gatvėje

LIAUDIES INSTRUMENTŲ 
MUZIKOS FESTIVALIS 
"GRIEŽYNĖ"

Š.m. rugsėjo mėn. 12- 
15 d.d. Vilniuje vyko 
tradicinis Tarptautinis 
Liaudies Instrumentų Festi
valis. Jame linksmai daly
vavo grojėjai iš Danijos, 
Suomijos, Latvijos ir Lie
tuvos. Grojo praeiviams 
gatvėse, baruose, kavinėse.

Festivalio sugalvotojas - 
Algirdas Klova ir koncertų 
pravedėjas, pasisakė jog 
nuo pat pradžių nebuvo 
mestasi į didingus rengi
nius: "Tai daugiau kameri
nis festivalis, kad muzikai 
galėtų susitikti savo tarpe 
pasikeisti muzika ir susipa
žinti arčįau su Lietuvos 
folkloro kultūra".

Šiemet Festivalyje prog
rama buvo praplėsta: įves
tos liaudies šokių klasės, 
peržiūrėti filmai, supažin
dinusieji su įvairiais instru
mentais.

įdomu, kad instrumentai 
dažnai yra archaiški ir 
vienkartiniai kiekvienai 
tautai. Dažnai panašūs ar 
tokie patys ritmai suskam
ba muzikoje visiškai skir
tingų kultūrų apraiškose.

Vienas labai giminingų 
instrumetų buvo lyg kank
lės- kantelle, įvairaus dy
džio, su 5-iomis ar 8- 
niomis stygomis.

Suomis Timo 
Vaananen'as jomis grojo, 
kaip aprašo "The Baltic 
Times" nepamirštamas me
lodijas.

Festivalyje buvo naudota 
daugelis senoviškų origina
lių instrumentų, jų tarpe 

skudučiai, senoviniai būg
nai, viduramžiškieji smui
keliai, dažnai pagaminti pa
čių muzikantų. Skambėjo 
autentiškai ir žavinčiai.

Latvijos muzikantų 
pora pademonstravo savo 
versijas melodijų, išlikusių 
iš archaiškų ritualų ir mi
tologiškų ceremonijų
įvairiose Latvijos ir Lietu
vos vietovėse.

ARKG'S Galerijoje 
tapytojas Luffe parodė su
kurtus vaizdus, įkvėptus 
liaudies melodijų.

Viena nepaprasčiausių pa
sirodžiusių festivalyje mu
zikantų buvo Vilniaus Šiau
rės Indijos klasikinė mu
zika. Šios grupės vadovu 
yra Anatolijus Lomonosov, 
ukrainietis, studijavęs mu
ziką Kalkutoje, Indijoje, 
pas Sitros meistrą ir yra 
vienintelis sitaristas Lietu
voje. Grojama Indijos inst
rumentais. Festivalio
pabaigoje jie grojo savotiš
kų ir įdomių lietuviškųjų 
liaudies melodijų, atlieka
mų Indijos instrumentais, 
junginį.

Klausytojai visas progra
mas labai šiltai priėmė, 
kaikada ir patys prisidėda
mi plojamais ritmais ar 
skandavimais.

Algirdas Klova pavargęs 
bet laimingas pasisekimu, 
tikisi, jog šis nuoširdžiau
sias, be pretenzijų, 
intymus festivalis bus 
kartojamas, išaugs ir išlai
kys tokį savo charakterį".

Anne Jennings plačiau 
aprašo šį festivalį "The 
Baltic Times" rugsėjo 
mėn. 19-25 nf. laidoje. 

e Juditai Vaičiūnaitei 
paskirta Baltijos Asamblė
jos literatūrinė premija 
už jos poezijos rinkinį ŽE
MYNOS VAINIKAI”.

KAIMAI RENKA 
SENIŪNUS %

PLUNGĖS rajone, Tvėru 
seniūnija yra viena didžiau
sių, su 1,900 gyventojų. 
Vienam seniūnui viską atlik
ti yra sunku, o pablogėjus 
orams ar susisiekimui, žmo
nėms sunku nuvažiuoti 
pas seniūną. Todėl nutarta 
rinkti kaimų seniūnus.

Aštuoni didieji kaimai 
jau išsirinko gerai pažįsta
mus, gerbiamus asmenis, 
dažniausiai turinčius savo 
susisiekimo priemones, 
telefoną. Savo naujaisiais 
pagelbininkais seniūnai 
R. Šimkevičius pasisakė e- 
sąs patenkintas, nes jie 
padės palaikyti viešąją 
tvarką, spręs vietinius ne
susipratimus, rūpinsis švara, 
organizuos talkas, vakaro
nes, išvykas, o senesniems 
žmonėms padės sutvarkyti 
reikalingus dokumentus,ir
1.1. Apie tai pranešė "Vals
tiečių. Laikraštis".

Gero . jiems pasiryžimo 
ir sėkmės!

LENKAI, RUSAI IR 
GUDAI PRIEŠ RINKIMUS 
VIENIJASI

Lenką Rinkimų Akcija, 
įtraukė j savo kandidatų 
sąrašus Lietuvos rusų ir 
gudų organizacijų atstovus, 
tikėdamasi taip laimėti 
iki 20 vietų Seime.

Jų Seimo narių sąraše 
yra 31 asmuo, iš jų 24 
vienmandatinėsa apygardose 
Vilniaus krašte, Kaune 
bei Šiauliuose. Iš jų apie 
90% yra baigę aukštuosius 
mokslus.

Tokia slavakalbius vie
nijanti Lietuvos Lenkų 
Rinkimų Akcija turi apie 
800 narių iš 6-ių visuome
ninių Lietuvos lenkų orga
nizacijų- Lenkų Sąjungos 
bei Mokytojų, sporto, kata
likų, turizmo draugijų ir 
klubų.

Su šia Akcija dalyvauja 
ir Vilniaus krašto gudų
Pr.Skorynos draugija , ir
5-ios rusakalbių organizaci
jos.

Lietuvos Lenkų Rinkimą 
Akcijos vadovas Jan Senkie- 
vizc sako, kad "Pagal savo 
ekonomikos politikos nuosta
tas mes esame dešiniajame 
sparne.

Tuojau pat Lietuvos 
Lenkų S-gos pirm. Ryszard 
Maceikianec įteikė prašymą 
Vyriausiajai Rinkimų Komi
sijai, kad rinkimų balsavi
mo lapeliai būtų atspausdin
ti ne tiktai lietuvių, bet 
ir pagrindinių tautinių ma
žumų kalbomis. (O kokia 
gi valstybinė kalba, atrodo 
pamiršo... O lietuvių "ma
žumai" buvusioje lietuviš
koje srityje, net ir melstis 
lenkai uždraudė sava gimtą
ja kalbą).

Tiek to, gal jei tik 
žinomas tokių "vienakalbių" 
skaičius- tai tegu paduoda 
ir tikslius tokių balsuotojų.

skaičius ir tada atitinka
mai atspausdinti ir jiems 
išdalinti, bet tikrai to ne
reikia daryti ant visų bal
suotojų lapelių. Juk ne 
okupacija.

NEĮTIKĖTINAS 
NEATSARGUMAS

Kauno Mariose rugsėjo 
mėn. 4 d. gamtos išvykoje 
9 gimnazistai paprašė 
paplaukiojimo laivu ir savi
ninkui sutikus, sulipo į jį 
kartu su savo klasės auklė
toja.

Vienai gimnazistei, kaip 
sako savininkas, paprašius 
pavairuoti, ji pasuko vairą 
per staigiai ir laivas apsi
vertė. Nuskendo 5 gimna
zistai, kurių nepavyko at
gaivinti. Laive nebuvo jo
kių gelbėjimosi ratų, o lai
vo talpa - tiktai 5- 
6 asmenims...

LENKAI KELIA 
NEPAGRISTUS 
KALTINIMUS

Naudodamiesi priešrinki
minėmis nuotaikomis, ypač 
suaršėjo lenkų skundai Rin
kiminei komisijai, kad esą 
lenkai ir "rusiškai kalban
tieji gyventojai sistema- 
tingai bandomi išstumti iš 
politinio gyvenimo."

Rugsėjo mėn. 3 d. Vil
niaus ir apylinkės lenkai 
buvo surengę demonstraci
jas prie Parlamento rūmų, 
nes Rinkiminės komisijos 
pirm. Leonas Vainauskas 
kai kuriuos lenkus is rinki
minės apylinkės komisijos 
išbraukė.

L.Vaigauskas pareiškė, 
kad išbrauktieji neturi tei
sės minėtoms pareigoms, , 
nes jie priklauso Lenkų 
Unijai Lietuvoje organiza
cijai - grupei, kuri nėra re
gistruota kaip politinė par
tija ir todėl neturi teisės 
tiesioginiai dalyvauti rin
kimuose.

Pagal naują Lietuvos rin
kiminį įstatymą, sociali
nės grupės neturi teisės 
varžytis dėl vietų Parla
mente. Lenkai jau turi įre
gistravę savo politinę par
tiją, pavadintą Lenkų 
Rinkiminė Akcija ir 
prijungti prie jos dar LUL 
kandidatus neturi teisės.

Rugpjūčio 24 d. 
konferencijoje rusiakalbiai 
sukūrė Rusų Uniją Lietuvo
je. Jos vadovas, Sergej Di- 
mitrejev pasiūlė sudaryti 
koaliciją su Unija Lenkų 
Lietuvoje, bet pastaroji at- 

^sisakė, prisibijant, kad ru- 
■"sų organizacija neturi 

tikrų ryšių su rusų 
gyventojais, o gal tik įtai
gojamoje kairiųjų LDDP.

S. Dimitrijev"as ginčija, 
kad jo partija norinti tik
tai atstovauti rusams 
tiesioginiai Parlamente.

Mokydamas demokratijos, 
pabrėžia, kad tiktai mažu
moms (nežiūrint kiek 
procentų jų būtų) tiesio
giniai dalyvaujant
vyriausybės politiniame pro
cese "bus galima tvarkyti 
valstybę be konfliktų".
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Irena Kriaučeliūnienė, dr.Leonas Kriaučeliūnas ir Lietuvos
Veterinarijos Akademijos prorektorius, habil.dr. Henrikas - 
Žilinskas prie dovanotos Veterinarijos Klinikos Lietuvai , 
po pagerbimo ceremonijų. Nuotr: V.Babarsko
Ht***-*-*****************************************************

[APIE SENSACINGĄ, KNYGĄ "L E D L A U ZIS":

PAMINKLAS ŽMONIŲ AKLUMUI
Vladimiras Bukovskis

Kai pirmą kartą sutikau Viktorą Suvorovą, jis jau 
svajojo apie šią knygą, bėrė skaičius ir faktus, tiesiog 
apie nieką kita kalbėti negalėjo, bet dar daugelį metų 
nesiryžo visa tai išdėstyti popieriuje: gal ne visai 
pasikliovė savo išvadomis, gal bijojo pakenkti sumany
mui, nes nesitikėjo būti išgirstas. Dar nebuvo paraštyti 
nei "Akvariumas", nei "Specialiosios paskirties būrys", 
išgarsinę jį pasaulyje, ir tik visai neseniai buvo pasiro
džiusi pirmoji jo knygelė, kariuomenės gyvenimo siužetų 
rinkinys "išvaduotojo pasakojimai". Tiesą sakant, kaip 
tik dėl tos knygelės mes ir susitikome. Taip jau 
atsitiko, kad Londono "The Times" redakcija man ją 
atsiuntė recenzuoti, ir buvau vos ne vienintelis, pagyręs 
ją spaudoje.

Dabar juokinga prisiminti, tačiau tais tolimais 
metais antikomunizmas, o ir tiesiog negatyvus požiūris 
į Sovietų Sąjungą Vakarų inteligentų buvo vertinamas 
kaip kvaila liga, ir sąžiningas surambėjusio socializmo 
buities vaizduotojas negalėjo tikėtis ne tik savo talento 

■ pripažinimo, bet ir paprasčiausios recenzijos. Tik 
nedaugeliui iš mūsų tuo laiku pavyko pramušti plyšį 

^tylėjimo sienoje.
O Viktorui buvo dar sunkiau negu mums. Juk net 

man kažkokia kairuoliška menkystė viename ginče per 
televiziją išdrįso užsiminti, jog "kai kurie žmonės" mano 
pažiūras galį įvertinti kaip savo šalies "išdavimą". Bet 
tai buvo vieną kartą, ir man, turint galvoje mano bio
grafiją, lengvai pavyko atsikirsti. O jam iš pat pradžių 
teko gyventi su tokia kvaila dėme. Be to, už akių nu
tiestas mirties bausme, jis buvo nuolat saugomas, turėjo 
laikytis savo "angelų sargų" reikalavimų ir todėl negalė
jo viešai nei ginti savo pažiūrų, nei reklamuoti savo 
knygų, nei atvirai susitikti su žurnalistais. Dar visai ne
seniai jis net savo tikrosios pavardės ir vardo negalėjo 
pasakytL Suprantama, tuo pasinaudojo sovietiniai 
pakalikai, kurie tvirtino, jog iš tikrųjų nėra jokio Vikto
ro Suvorovo, o knygas, šia pavarde prisidengusi, rašo 
Britanijos žvalgyba.

Žodžiu, jis ilgai nesiryžo "Ledlaužio" pradėti, nes jam 
tai buvo ne šiaip knygelė, o viso gyvenimo reikalas. Ir 
nebūtų jokio Viktoro Suvorovo, nebūtų nei "Akvariumo", 
nei "Specialiosios paskirties būrio", nei "išvaduotojo pa
sakojimų", o būtų tik Vyriausios žvalgybos valdybos 
karininkas Vladimiras Rezunas, šventai tikėjęs, kad tar
nauja savo reikalui ir savo šaliai vogdamas Vakarų pa
slaptis, jeigu štai ne ši knyga, kurią dabar laikote ran
kose. O tiksliau pasakius - jeigu ne tas sukrečiantis 
atradimas, kuris joje yra ir kuris aukštyn kojomis ap
vertė paprasto sovietinio karininko gyvenimą, išauklėtas 
frontininko šeimoje, jis kitaip ir negalėjo sureaguoti, 
kai sužinojo baisią tiesą apie "šventąjį karą". Dėl to jis 
ir pabėgo, pasiliko Vakaruose, pasmerkė save visam gy
venimui su "išdaviko" dėme, be jokios vilties kada nors 
pamatyti savo giminaičius, draugus - ir viskas dėl to, 
kad galėtų pasakyti žmonėms tiesą, kuri jam atsivėrė.

O tai pasidarė, anot jo, visai atsitiktinai.Jau akade
mijoje taip susiklostė, kad karo istorijos paskaitos vyk
davo iš karto po strategijos paskaitų. "Ir štai,- 
pasakojo jis, sėdžiu ir klausausi, kad jeigu mūsų priešas 
rengiasi netikėtai pulti, tai jis privalės savo kariuomenę 
sutelkti prie sienos ir savo aerodromus išdėstyti kaip ga
lima^ arčiau busimojo fronto linijos. O paskui, iš karto 
po šios paskaitos, man pasakoja, jog Stalinas 1941 m. 
karui buvo nepasirengęs, padarė daug rimtų klaidų, ir 
viena iš jų ta, kad išdėstė savo aerodromus visai šalia 
sienos su Vokietija, sutelkė čia savo geriausius karinius 
dalinius... Kas per keistenybė? Ir viena, ir kita negali 
būti teisybė: arba istorikas meluoja, arba strategistas 
klysta".

Tačiau kad ir ką dabar kalbėtų Viktoras, tai buvo 
dingstis, ne priežastis. Juk ne jis vienas klausėsi tų 
paskaitų. O ką jau kalbėti apie milijonus aprašomų 
1996. X. 8

medininkai

Gėlės ...
Baltos ir margos.
Ir kvepiančios...
Tyli lūpos bekraujės. 
Be balso.
O šalia -
Lelija virpa nuotaka, 
Nesulaukus 
Vestuvinio valso.
Krūpsi žvakė.
Ant motinos veido 
Pasilenkus šešėlis 
Gūdus -
O iš nuotraukos 
Šypsosi jaunas, 
Jau negrišiantis 
Niekad 
Sūnus.
Verkia vaikas.
Sustingusią kaktą 
Jautriai
Mažos rankutės palyti- 
Nesupuos,
Virš galvos nepamėtys 
Jo stiprus, 
Jo vienintelis 
Tėtė.
Gedulinga melodija. 
Maldos.
Jau be jy
Saulė rytmetį kelsis - - - 
O atleiski man, 
Viešpatie Dieve, - 
Neišmokau 
Už kraugerius 
Melstis.

1991 m. rugpjūčio 10 d.

Ils "Laukų žolė"/ 
Aniuta Vitkauskaitė- 
Dukynienė 

VALSTYBINĖ VĖLIAVA 
KELIAMA 13-ką KARTU 
PER METUS

Lietuvos Savivaldybių 
Bendrija pasiūlė vyriausy
bei valstybinių vėliavų 
iškėlimo dienas. Siūlymas 
buvo priimtas.

Prie valstybinės valdžios 
ar valdymo institucijų, 
įmonių, įstaigų ir organiza
cijų pastatų, gyvenamųjų 
namų nustatytąja tvarka 
trispalvės iškeliamos šiomis 
dienomis:
SAUSIO 13-tąją- Laisvės 
Gynėjų Dieną,

VASARIO 16-tąją-Lietuvos 
Valstybės Atkūrimo Dienų, 
VASARIO 24-tąją- Estijos 
Nepriklausomybės Dieną,

KOVO 11-tąją -Lietuvos 
Nepriklausomos Valstybes 
Atkūrimo Dieną,
BIRŽELIO 14-tąją -
Gedulo ir Vilties Dieną 
(su gedulo ženklu),
LIEPOS 6-tąją - Karaliaus 
Mindaugo Karūnavimo-Vals
tybės Dieną,
LIEPOS 15-tąją- Žalgirio 
Mūšio Diena,
RUGPJŪČIO 23-iąją- Juo
dojo Kaspino Dieną (su

įvykių dalyvių, vėliau - tūkstančius Antrojo pasaulinio 
karo tyrėjų, daugybės disertacijų ir monografijų autorių.

O juk ir mintis tokia paprasta, tokia aikvaizdi, kad 
tiesiog stebėtis reikia, kodėl ji anksčiau niekam į galvą 
neatėjo?

Iš tiesų, nejaugi galima rimtai vertinti oficialią so
vietinių istorikų versiją, kad Stalinas, nepasitikėjęs net 
savo šešėliu, taip "patikėjo" Hitleriu, jog pražiopsojo 
karą? Patikėjo žodžiu to žmogaus, dėl kurio ką tik su
šaudė savo vyriausiuosius vadus, nes įtarė, kad jie palai
ko ryšius su juo? Taip patikėjo, kad visiškai demontavo 
visą savo gynybos liniją prie vakarinių sienų? Ir taip 
patikėjęs toliau pašėlusiai didino ginklavimosi tempą, 
fprmavo vis naujas divizijas^? Tad su kuo gi jis tada ren
gėsi kariauti?

0 juk tuo, kad rengėsi karui, niekas, atrodo, lyg ir 
neabejoja. Tai nepaneigiamai įrodo šioje knygoje surink
ti faktai - ne tik daugelis "tautų vado" kalbų, bet ir la
bai akivaizdžios prieškario laikų detalės. Pavyzdžiui, iki 
karo beveik kiekvieno Sovietų Sąjungos miesto kultūros 
ir poilsio parke kaip "atrakcionas" stovėjo parašiutiniai 
bokštai, o po karo juos, mano dideliam apmaudui, išardė. 
Ir mes stebimės, skaitydami Suvorovą, kad 1941 metais 
sovietinė kariuomenė turėjo penkis parašiutinės 
desantinės kariuomenės korpusus, apie milijoną treniruo
tų parašiutininkų. Kur, kada Stalinas spėjo parengti to
kią armadą, ir dar nepastebimai?

Arba štai dar viena detalė, kurią pats neseniai apti
kau skaitydamas ir apstulbau: juk ne aš vienas tai per
skaičiau, bet niekas nepastebėjo, nesusimąstė. O 
reikalas tas, kad garsiosios patriotines dainos "Pakilk, 
šalie didžioji", tos pačios, kuri pasigirdo pirmosiomis 
karo dienomis (tos pačios, kurią dabar taip mėgsta su 
"tauriu užsidegimu" dainuoti "mūsiškiai"), autorius savo 
atsiminimuose tvirtina, jog Stalinas pats jam užsakė pa
rašyti šią dainą... 1941 m. vasario mėnesį! Ką ir 
sakyti, išmintingas buvo vadas ir mokytojas, net daina 
pasirūpino. O karo, vadinasi, nenumatė?

Lengva suprasti, kodėl sovietiniai istorikai labiau yra 
linkę geriausią istorikų draugą vaizduoti naiviu kvaileliu 
arba bent jau pamišėliu, negu pastebėti šiuos neatitiki
mus. Priešingu atveju jiems neišvengiamai tektų 
pripažinti, kad Stalinas buvo pamišęs ne labiau negu 
kuris nors kitas komunistas, pradedant Leninu, o gal ir 
Marksu: juk visi jie tikėjo, kad Pasaulinė revoliucija bus 
pasaulinio karo padarinys. Karas jiems buvo ne katastro
fa, ne nelaimė, o visai pageidautina "istorinė neišven
giamybė".

Be to, pakanka peržiūrėti , ką 1920-1921 metais 
parašė Leninas, kad suprastume, kokioje aklavietėje atsi
dūrė bolševikai, pasikliaudami pasauline revoliucija; 
paskubėję paimti valdžią Rusijoje. Suprantama, niekas iš 
jų nesirengė kurti socializmo "vienoje atskirai paimtoje 
šalyje", juo labiau agrarinėje šalyje. Lenino žodžiais ta
riant, Rusijos revoliucijos pergalė buvo "mažiau negu 
pusė reikalo". Kad ši pergalė taptų galutine ir negrįžta
ma, mes turime pasiekti, kad proletarinė revoliucija lai
mėtų visose^ arba bent keliose pagrindinėse kapitalo 
šalyse". Be šių šalių pramoninio potencialo nebuvo ko ir 
galvoti apie socializmą. Dėl to atsirado ir Lenino nau
joji ekonominė politika, ir naujoji "kapitalizmo citadelės 
apgulos", kapitalistinių šalių prieštaravimų panaudojimo 
pasaulinei revoliucijai, t.j/. pasauliniam karui, 
paspartinti taktika. Šiuo atžvilgiu Stalinas buvo tik 
ištikimas Markso ir Lenino mokinys.

Taigi, suprantama, kad mūsų tėvynainiai istorikai nie- 
kaip negalėjo pripažinti šioje knygoje išdėstytų faktų ne< 
pripažinę agresyvios komunizmo prigimties ir jo atsako
mybės, tokios pat kaip hitlerizmo, už nusikaltimus žmo
nijai. Tačiau kas trukdė Vakarų istorikams pastebėti to
kią akivaizdžią tiesą?

Ogi visai tas pat, kas ir jų sovietiniams kolegoms: 
konformizmas. Juk ir čia, Vakaruose, yra galingos poli
tinės jėgos, kurios gali padaryti labai nelaimingą kiekvie
ną gudruolį, netikėtai atskleidusį joms nepatinkamas tie
sas. Pripažinti, kaip žinomame anekdote, kad Hitleris te

VILNIAUS Politinių Kalinių ir Tremtinių Choras Sibirinių trėmimų minėjimo - 
BIRŽELIO 14 - VILTIES ir GEDULO Dieną,-Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje bė - 
gius nuklojo gėlių žiedais

gedulo ženklu),

RUGPJŪČIO 31-ąją- Išsi
vadavimo Dieną (t.y., kuo
met rusų kariuomenė pasi
traukė iš Lietuvos teritori
jos), .
RUGSĖJO 23-iąją- Žydų 
Genocido Dieną (su gedulo 
ženklu),
SPALIO 25-tąją - Konsti
tucijos Dieną,
LAPKRIČIO 18-tąją 
Latvijos Nepriklausomybės 
Paskelbimo Dieną,

LAPKRIČIO 23-iąją- Lietu
vos Karių Dieną.

:-*■**■*•****** t-*******************************************************************

buvo "smulkus stalininės epochos tironas", čionykštė vi
suomenė ir dabar dar nėra pasirengusi, o visai neseniai 
tokios teorijos šalininkas būtų buvęs persekiojamas kaip 
"fašistas". Toks drąsuolis niekada nebūtų nei karjeros pa
daręs, nei profesoriumi tapęs, nei knygos išleidęs. Todėl 
ir Vakaruose nė kiek ne daugiau žmonių negu buvusioje 
SSRS išdrįso pasivadinti antikomunistais.

Net dabar, kai pagaliau yra atskleistos kruvinos 
komunistinės paslaptys, Lotynų Amerikos džiunglėse te- 
begaudome senukus, nusikaltusius prieš pusšimtį metų, 
tačiau piktinamės matydami Erichą Honekerį kaltinamų
jų suole. Koks žiaurumas! Juk jis paliegęs ir senas žmo 
gus! Ir mes užjaučiame Michailą Sergejevičių, kurį - 
žiūrėkite, koks įžūlumas! - verčia atvykti į tejsmą (ne, 
ne į Niurnbergo, o tik į Konstitucinio Teismo ir ne kaip 
kaltinamąjį, o tik kaip liudytoją). O ar mes drįstame 
SSKP pavadinti nusikalstama organizacija? Na ką jūs, ši 
partija tėra "nekonstitucinė"...

Ne, ši knyga mums įsimins ne dėl nuodugnaus 
tyrimo, ne dėl kokių nors stulbinamų ir iki šiol nežino
mų faktų - autorius sąmoningai remiasi tik visiems ži
nomais ir visiems prieinamais duomenimis. Knyga išliks 
mūsų atmintyje kaip paminklas žmonių aklumui, dėl 
kurio pats nezmoniskiausias žmonijos istorijoje režimas 
galėjo gyvuoti 74 metus. Arba tiksliau - kaip paminklas 
keistai ausų ir akių ligai, paplitusiai komunistiniais lai
kais, kai viena buvo girdima, kita matoma, ir niekas tuo 
nesistebėjo.

O autorius Viktoras Suvorovas tebegyvena Anglijoje, 
kaip jis pats rašo, "tarp mirties nuosprendžio ir mirties 
bausmės įvykdymo". Niekas taip ir nesusiprotėjo 
panaikinti jam paskelbto nuosprendžio.

Kembridžas, 1992 metų lapkritis

KUPETINIAI KAIMĄĮ
Istoriniai šaltiniai liudija, kad 2 tūkstantmetyje 

pr.Kr., musu krašte jau būta kaimų, arba sodžių. Se
niausi Lietuvos gyventojai stovyklas kurdavo prie van
dens - upių ir ežeru pakrantėse, taip pat ir prie pilia
kalnių, miškelių.

Iki pat 16 a. vidurio daugelis Lietuvos sodžių 
buvo kupetiniai. Tai seniausia lietuviškų kaimu forma. 
Jie užėmė nedidelę teritorijų, jų cęntrą-branduolį suda
rė laisvai išsidėsčiusių be aiškaus plano sodybų.Aplink 
jas buvo netvarkingai išmėtyti ir susipynę savininkų 
žemės sklypai.

įvykdžius valakų reformų (16 a.antroje pusėje), dau
guma Lietuvos kaimų pertvarkyta i gatvinius rėžius.

KADA BUVO NUSTATYTAS LIETUVIŠKOS MYLIOS 
DYDIS

Nors Lietuvos valstybė , būdama Europoje jau se
nai įsivedė metrinę sistemą (ne taip kaip modernioji A- 
merika...), tačiau buvo laikas, kai reikėjo nuotolius ma
tuoti myliomis.

Prieš 455 metus oficialiame dokumente pirmą kartą 
tiksliai nurodytas lietuviškosios mylios didumas. GAR
DINO žemės teismo akte pasakyta, kad mylia - tai 
atstumas nuo VYTAUTO pilies tilto iki GYVAČIŲ eže
rėlio.

Pirmuosiuose Lietuvos žemėlapiuose mylia lygi 
maždaug 8,8-8,6 km. Garsiojo karo inžinieriaus K.Se- 
menavičiaus 1650 metais išleistame veikale "Didysis 
artilerijos menas" nurodoma, kad mylia lygi 8,94 km. 
Be šios, vadinamos didžiąja, dar buvo vartojamos vidu
tinė ir mažoji mylios.

Lietuviškoji mylia buvo kiek mažesnė už plačiai 
Europoje paplitusiąją vokiškąją. Kitaip yra su žemės 
ploto matais: lietuviškasis margas (tai plotas, kurį ar
tojas jaučiais suaria nuo saulės patekėjimo iki pietų) 
buvo gerokai didesnis už vokiškąjį.

Kaip romėnų rašytojo P.K.Tacito dar 98 metais 
po Kristaus pasakyta: "Javus ir kitus laukų vaisius ais
čiai rūpestingiau augina negu neramūs germanai". Taigi 
iš metrologijos istorijos galime spręsti, kad mūsų toli
miems protėviams labiau rūpėjo ne kelionės, o žemės 
darbas. /Libertas Klimka/
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Skautijos 'Vienybės 
Kelio” Stovykloje 
Anglijoje

Šių metų liepos 27- 
rugpjūčio 3 d.d. Europos 
Skautų Rajonas suorganiza
vo VIENYBĖS KELIO 
stovyklą ir skiltininkų kur
sus. Tai vyko su Lietuvių 
Skautų Sąjungos pritarimu 
ir parama Anglijos 
Lietuvių Sodyboje..

Programą paruošė ir 
vadovavo atvykę iš Šiaurės 
Amerikos instruktoriai: 
v.s. Laima Kiliulienė, v.s. 
Birutė Banaitienė, ps. 
Naida Šnipaitė (is JAV)j 
y,s. Romas Otto (is. 

.Kanados) ir S. Donatas 
Jiamanauskas (JAV).

į šią stovyklą ir kursus 
buvo atvykę 67 skautai- 
-tės iš Lietuvos, represen- 
tuojantys 5 skautų dalinius 
Lietuvoje. iš pačios 
Anglijos buvo prisijungę 40 
skautų-čių, kurie dalyvavo 
šios stovyklos programoje.

Šie kursai buvo naudingi
ne tiktai juose
dalyvavusiems skautams-

/ tęsinys/^GYVENIMO VINGIAIS
Tad aš susiieškojau Vidugirį ir pradėjau su juo kalbė

ti. Jis buvo be galo nusiminęs ir tuoj ėmė skųstis, de
juoti. Žmogus paniškai bijojo bolševikų ir trėmimo į Si
birą. O trauktis į Vokietiją, palikti Lietuvą ir savo ūkį 
visiškai nenorėjo. Frontas sparčiai artėjo, būklė jam 
atrodė beviltiška, be išeities. Tada aš jam tiesiai pasa
kiau:

- Gerbiamasis, o jūs ir nesitraukite į Vokietiją. Kam
puose yra grupė iš Kauno geto pabėgusių žydų, kuriems 
nėra žmoniškos slėptuvės. Priimkite juos į savo sodybą, 
palaikykite, kol frontas priartės. Ir bolševikai tikriausiai 
jūsų nelies.

Vidugiris nustebo, susimąstė, o paskui nušvito. Jis 
sutiko priimti pabėgėlius ir pasiūlė atvesti juos į sodybą
artimiausią naktį. Pasakė turįs puikią slėptuvę įr nuvedė 
mane jos apžiūrėti. Sodybos pakraštyje buvo mūrinė kie
tis. Žmonės sakė, kad čia kadaise buvusi senovinė bažny
tėlė. Po ta klėtimi buvo didelis rūsys, su mūrinėmis 
skliautuotomis lubomis. Pakėlus klėties grindų lentas 
buvo galima įlipti į tarpą tarp skliautų. Ten buvo ga
lima sėdėti, o mažas vaikas galėtų ir stačias stovėti. 
Vidugiris pasakė, kad jis čia įleis pabėgėlius, atneš šie
no, šiokių tokių patalų, parūpins pakankamai maisto ir 
vandens. Slėptuvė atrodė tikrai nebloga.

Aš leidausi atgal į Kampus visai neblogai nusiteikęs. 
Parėjęs papasakojau apie viską Leonavičiui, o paskui, 
užsukęs į Žutauto daržinę, ir pabėgėliams žydams. Suta
rėme, kad mes su Leonavičiumi ateinančią naKtį juos ir 
nuvesime pas Vidugirius. Nusprendėme Berghauzaitę, ku
rios pase buvo įrašyta, kad ji lietuvė, palikti Kampuose 
apgyvendinti pas netolimą kaimyną Makčinską. Ji sėk
mingai ir išbuvo pas Makčinską, kol vokiečiai iš tų apy
linkių pasitraukė.

Visiškai sutemus, mes nuėjome su Leonavičium ir jo 
sūnumi Vytuku į Žutauto daržinę ir išvedėme iš ten pa
bėgėlius. Susitarėme, kad aš eisiu pirmas. Jei mane su
stabdys kokie vokiečių sargybiniai, aš šauksiu vokiškai, 
kad einu ieškoti gydytojo žmonai. Reikalaui esant, visaip 
koliuosiuos. Pabėgėliai išgirdę triukšmą, turėtų sprukti.

...Protarpiais buvo aiškiai girdėti, kaip kažkur neto
liese kalbasi vokiečių sargybiniai. O čia ėmė burgzti 
sovietų lėktuvas.~ Ir išmetė parašiutinę raketą. Viskas ap
linkui aiškai nušvito kaip dieną. Mes su Michelsonais 
vos spėjome suvirsti į griovį. Raketai užgesus, vėl ėjo
me. Naujas šviesos protrūkis, nauja raketa - vėl mes 
griovyje.

Ir vis dėlto tasai pavojingas naktinis žygis, ištąsęs 
visus nervus, baigėsi laimingai. Arčiau Vidugirių sodybos 
voKiečių nebuvo. Sovietų lėktuvai nuskrido tolyn, raketų 
nebemėtė. Vidugiriai mūsų laukė. Tuoj nuvedė visą būre
lį pabėgėlių į klėtį. Nukėlė grindų lentas. Su žibintu 
viską apšvietė. į tarpus tarp skliautų pakreikė šieno, 
prikrovė įvairios patalynės. Pastatė kibirą su vandeniu, 
pridėjo gana daug maisto. Pabėgėliai naujoje slėptuvėje 
įsitaisė visai žmoniškai. Vienintelė bėda, kad negalėjo 
stovėti. Apgyvendinę pabėgėlius, mes su Lenonavičium 
ir Vytuku atsisveikinome su Vidugiriais ir grįžome atgal 
į Kampus.

Karnavičių namuose mūsų susirinko gana daug. Leona- 
vičiai su dviem vaikais, Karnavičiai, mes ir dar viena 
kita atvykusi moterėlė. Kilo idėja išsikasti sode gerą 
slėptuvę, kad užėjus frontui, būtų kur pasislėpti ir nuo 
karo ugnies apsisaugoti. Žydų splėptuvė namuose buvo 
per maža ir netikus, o ypač pavojinga kilus gaisrui. 
Slėptuvės itin atkakliai reikalavo Jonutė. Aš kasiau 
kiek galėdamas. Jonutė labai mažai tegalėjo pagelbėti, 
nes jau senokai buvo nėščia. Kiti mūsų gyventojai labai 
mažai domėjosi slėptuve, tik kartais Leonavičius truputį 
padėdavo kasti. O slėptuvės reikėjo nemažos. Tai ji taip 
ir liko nebaigta.

Praėjus dar porai dienų, mes visi labai džiaugėmės, 
kad Karnavičiai privertė pabėgėliams iš geto suieškoti 
naują saugią slėptuvę, nes atvykęs naujas vokiečių dali
nys be jokių ceremonijų staiga užėmė sodybos gyvenamą
jį namą. Vokiečių kariuomenė elgėsi įžūliai. Namuose 
tvarkėsi, kaip jiems patiko. Daug pridaužė indų, o mes, 
4 psl.

"Vienybes Kelio" stovyklos dalyviai Anglijoje.
Nuotr. R. R. Otto

pagilino tikros skautybės viai skautai panoro geriau
tems, bet ir iš abiejų kon
tinentų atvykusioms vado
vams. Ypač, kad kai kurių,, 
atvykusių iš Lietuvos, vado
vavimo supratimas ar 
skautybės tikslai buvo 
skirtingai suprantami, To
kio pobūdžio stovyklos 
programos tikslingumą pat

virtino ir dalyvavusio joje 
jaunimo entuziazmas.

Pašnekesys "Kas yra 
skautybė - skautams", 
pravestas v.s. fil. Kęstučio 
Ječiaus ir dalyvaujant fil.. 
Daliai Ječienei (jie išbuvo 
stovykloje 3 dienas)

supratimą ir diskusijas.

V.s. Romas Otto pasida
lino savo daugiadešimtme- 
tiniu patyrimu skautavimo 
praktikoje gamtos aplinko
je ir bendravime su 
jaunaisiais.

Kai kurie Anglijos lietu-

visi gyventojai, išsinešdinome į gilų griovį netoli sody
bos. Ten susigabenome drabužius, patalus, reikalingiau
sius daiktus ir Kiek galėdami daugiau maisto. Mūsų lai
mei, vasara buvo nepaprastai šilta ir sausa, lietaus ilgą 
laiką nebuvo nė lašo. Vokiečiai ruošėsi gintis prie Nevė
žio, įvairiose vietose kasė apkasus.

Prabėgo diena kita mums tupint krūmuose. Vieną
rytą į Kampus atbėgo vyresnioji Vidugirių duktė. Neradu
si mūsų sodyboje, nuėjo į griovį. Ji buvo išbalusi, labai 
persigandusi. Surado mane ir paprašė, kad eičiau kuo 
greičiausiai į Sviesiakalnį. Jų sodybą netikėtai užėmė 
esesininkų dalinys. Tėvas, sakė ji, iš susirūpinimo ir 
baimės vos nuovokos neprarado. Jis reikalauja, kad aš 
tuojau pas juos ateičiau ir kuo greičiausiai išvesčiau 
visus žydus. Beje, kitą dieną po to, kai atbėgėliai iš 
geto apsigyveno pas Vidugirius, iš Žiužinių į Kampus 
atėjo Gėlaitė. Jaunajam Žiužniui pabėgus į mišką pas so
vietų partizanus, ji labai susirūpino ir nutarė bandyti 
pati viena visą būrelį kaip nors nuvesti pas Žiužnį. Suži
nojusi, kad jau rasta nauja slėptuvė, ji nuėjo pas Vidugi
rius ir palindo po klėties grindimis.

Aš buvau labai susirūpinęs. Neįsivaizdavau, kaip galė
čiau pagelbėti. Bet nuėjau su Vidugiryte. Apžėlęs^ lopyt- 
kelnis, basas su dideliu pagaliu, atrodžiau labai šauniai. 
Pakeliui ouvo pilna vokiečių. Kai kurie žiūrėdami į mus 
šaipėsi, ir rodydami į mane sakė: "Partizane, puf pufl". 
Grasino automatais, bet nešovė. Taip ir atėjome į Vidu
girių sodybą. Padėtis ten iš tikro buvo nelinksma. Visur 
šmirinėjo esesininkai su kaukolėmis ant kepurių. Ir dar 
buvo atsigabenę visą rują vilkinių šunų. Žinoma, jie 
nieko nenujautė apie žydus, bet pavojus buvo labai dide
lis. Vidugirienė buvo taip persigandus, jog nė žodžio iš
tarti negalėjo. O Vidugiris buvo mirtinai išbajęs, rankos 
drebėjo. Jis nervingai ėmė reikalauti, kad aš tučtuojau 
išvesčiau žydus iš jo sodybos. Aš mėginau jį nuraminti. 
Sakiau, kad esesininkai nieko apie tuos žydus nenujaučia 
ir jų neieško. O jei mes bandysime juos išvesti, jie, be 
abejo, pastebės. Dieną visiškai neįmanoma, o naktį budi 
jų sargybiniai, be to, pajus šunes ir pakels baisų triukš
mą. Na, o frontas čia pat, esesininkai čia ilgai nebus. 
Beje, tuo metu iš Kampų ir kitų vietų jau buvo išvykę 
į Vokietiją visi repatriantai.

Vidugiris susimąstė, ilgai sėdėjo, netardamas nė žo
džio. Paskui jis nušvito, pakėlė galvą, sudavė man per 
petį ir pasakė, jog sugalvojęs puikią mintį. Prašė manęs 
palauKti, aš painatysiąs, kaip viskas puikiai susitvarkys. 
Jis nuėjo pas esesininkų karininką ir labai maloniai pra
šneko:

- Mieli jjonai, mes jus labai gerbiame, nes jūs mus 
ginate nuo žiauriausių mūsų priešų - bolševikų. Mudu su 
žmona labai norėtume, kad jūs kuo patogiausiai jaustu
mėtės mūsų sodyboje. Todėl labai prašome ponus karinin
kus apsigyventi mūsų namuose. O mums su žmona ir 
dukromis leiskit apsigyventi toje klėtelėje. Tik būkite 
tokie~ geri ir laikykite toliau nuo klėtelės savo puikiuo
sius šunis, kurių mano žmona labai bijo.

- Ja, ja, sehr schon, natūrlich, jawohl! (Taip, taip, 
žinoma, tikrai^ taip!) - atsakė vokietis, labai patenkintas 
ir plačiai išsišiepęs. Jį labai nustebino nepaprastas šei
mininkų jnandagumas. Lietuviai labai nemėgo draugauti 
su vokiečiais, o ypač su esesininkais. Kareiviai susikraus
tė į namą, o Vidugiriai įąitaisė klėtelėje. Šunis esesinin
kai pririšo atokiau. Didžiulis akmuo nusirito man nuo 
krūtinės, ir aš patraukiau atgal į Kampus, pas Jonutę ir 
Mindaugėlį.

Apie tolesnį žydų likimą sužinojome tik po kelių 
dienų, iš pradžių dieną kitą viskas klojosi gerai. Esesi
ninkai šeimininkavo gyvenamajame name, buvo manda
gūs su šeimininkais, kurie gyveno klėtelėje. Ten jie ne
trukdomi galėjo susisiekti su pabėgėliais, paduoti jiems 

pramokti lietuviškai, pasto- 
vyklauti Lietuvoje, o lietu
viai iš Lietuvos buvo labai 
patenkinti "Sodyba" ir kur
sais. Sakėsi, norėtu vėl 
kada į čia sugrįžti.

Stovyklos uždaryme vado 
/ nukelta Į 5 psl........./

visko, kas reikalinga. Bet frontas sparčiai artėjo. Esesi
ninkai pradėjo įtarinėti Vidugirius. Jeigu jie taip bijo ir 
neapkenčia bolševikų, tai ko negalvoja trauktis. Visiems 
buvo aišku, kad prie Nevėžio vokiečiai ilgai neišlaikys. 
Pasikeitė esesininkų elgesys. Jie ėmė piktai plūstis, 
atiminėti Vidugirių gyvulius. Tada Vidugiris pasakė Kari
ninkams, kad jis traukiasi į Vokietiją. Pakinkė vežimą
su pora arklių, susikrovė reikalingiausius daiktus, pasiso
dino į vežimą žmoną ir dvi dukras ir išvažiavo. Keliavo 
visai netoli, vos pora kilometrų. Privažiavę artimiausią 
mišką, ten sustojo ir pralaukė kol praėjo frontas ir vo
kiečių nebeliko.

Prieš išvažiuodamas Vidugiris pridėjo žydams į slėp
tuvę maisto ir vandens. Be to, apie bėglius pasakė pati
kimam savo bernui, kurio prašė kartkartėmis nueiti prie 
mažos angos klėties pamatuose, paklausti, ar bėgliams 
ko netrūksta. Taip pabėgėliai iš geto liko savo slėptuvė
je po klėties grindimis visiškai vieni. Dar blogiau. Vidu
giriams išvažiavus, dalis esesininkų sulindo į klėtį ir ten 
įsitaisė. Netrukus prasidėjo fronto kautynės. Esesininkai 
nuo lėktuvų antpuolių ir smarkesnio apšaudymo slėpda
vosi klėties rūsyje. Buvo tokių valandų, kai viršuje, klė
tyje, tūnojo esesininkai, apačioje rūsyje, taip pat lindėjo 
esesininkai, o tarp jų per vidurį, po grindimis slėpėsi pa
bėgėliai iš geto. Vieną iš paskutiniųjų vakarų klėtyje į- 
sikūrę esesininkai ėmė kažką įtarinėti. Gal jie ką nors 
nugirdo, kokį neatsargų krebždesį, gal suuodė česnakų 
kvapą - žodžiu, jie pamėgino atplėšti grindų lentas. 
Neaptiko tų, kurios lengvai pasikeldavo, tad netrukus 
liovėsi. Taip pabėgėliai iš geto išliko gyvi ir sveiki.

O mes tuo metu visu būriu lindėjome giliame griovy
je tarp krūmų ir nesiliovėm džiaugtis, kad nelyja. Vieną 
rytą į mūsų landyną atėjo vokiečių karininkas, matyti, 
padorus žmogus. Jis pasakė, kad netrukus prasidės kauty
nės, artilerijos apšaudymas. įspėjo, kad šitame griovyje 
būti mūšio metu yra labai pavojinga. Patarė eiti arčiau 
namų ir išsikasti kur nors sode slėptuvę. Netrukus prabi
lo pirmosios patrankos. Artilerijos sviediniai pradėjo 
dribti Karnavičių laukuose. Jie trenksmingai sproginėjo, 
išmesdami aukštai į orą žemių stulpus. Visas mūsų bū
rys kuo greičiausiai išdūmė iš griovio atgal į sodybą. 
Ten Leonavičius, Karnavičius, Vytukas, kitų padedami, 
greitomis pagilino mūsų iškastą slėptuvę, uždengė rąstų 
lubas ir apmetė jas žemėmis. Jonutė buvo nepaprasatai 
įsibaiminusi. Aš paėmiau po pažasčia Mindaugėlį ir išbė
gau iš griovio. Atsiguliau lauko pakraštyje, laukdamas 
Jonutės, bet ji nesirodė. Grėsmingai atrodė sprogstantys 

-sviediniai, nors jie sproginėjo toli vienas nuo kito. Lau
kiau, bet pagaliau turėjau apsisukti ir nešinas mažiuku 
grįžti atgal į griovį. Jonutė taip ir neišdrįso išlįsti.

Šį tą pasikloję, taip ir tūnojome. Artilerijos ir mino
svaidžių apšaudymas nepaprastai suaktyvėjo, virto tie
siog uraganinė ugnimi. Nebebuvo galima atskirti paskirų 
sviedinių ir minų sprogimų. Toji ugnis truko apie valan
dą. Apšaudymui nurimus, prasidėjo sovietų pėstininkų 
puolimas. Iš tolo aidėjo šauksmai "Ura!" Tada vokiečiai, 
iki tol tylėję, pradėjo smarkiai tratinti kulkosvaidžiais. 
Sovietų puolimas netrukus buvo atremtas. Bet po kurio 
laiko viskas prasidėjo iš naujo: uraganinė ugnis, pėstinin
kų bandymai pulti. Maisto ir vandens turėjome daug. 
Bet taip gulėti buvo šiurpu. Už puskilometrio vokiečiai 
buvo pasistatę artilerijos bateriją, iš kurios apšaudė 
sovietus. Pradėdami uraganinį apšaudymą ir norėdami nu
tildyti vokiečių bateriją, sovietai paleisdavo ištisas svie
dinių bei minų serijas ir į mūsų griovį. Lėtai slinko 
likusioji dienos dalis ir naktis. Griovio gale buvo pririš
tas arklys. Per apšaudymą jis nusitraukė ir kažkur nubė
go. Mindaugėlis tą arklį gerai įsidėmėjo.

/ bus daugiau /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvos skautų dovana užsienio lietuviams 
skautams Anglijoje. Nuotr. R. O R-R- Otto

Užsienio Vyriausio Skautininko pavaduotojas Romas Otto prie 
Gilwell1 io skulptūros parke, Anglijoje, kur prasidėjo skautybė. 
Tai Pasaulio Skautų Biuro dovana Anglijai.

KĄ SAKO MOKSLININKAI APIE:
• Mūsų planetos klimato pastebimas šilimas gali veikti 
į gyventojų sveikatą, - sako mokslininkai, neseniai susi
rinkę Australijoje, Canberra mieste, konferencijon. 
Prof. Paul Epstein'as ir "Harvard’ s School of Public 
Health” skelbia kad pav., vabzdžiai gausiau negu bet ka
da perneša Azijoje išplitusias ligas: maliariją ir 
"dengue" jau dabar! 5-se aukštesnėse vietose besirandan
čius plotus Afrikoje, Azijoje ir Lotynų Amerikoje. 
Jeigu ir toliau Žemės planetos klimatas eis šiltyn, 
atsiras daug galimybių išplisti ir kitokioms ligoms, jų 
tarpe ir smegenų uždegimui, bei. geltonajam drugiui 
(yellow fever).
® Australijos mokslininkas genetikos specialistas Jim 
Peacock1 as numato, kad tam tikra piktozolių rūšis gali 
būti pritaikyta maisto pagausinimui ateinančiame 
šimtmetyje. Augalo vardas - Arabidopsis. Jo žinomi ge- 
nusai turi galimybių dabar valgomus augalus padaryti at
sparesniais. arba augančius šiltame klimate 
"pertvarkyti" , kad užderėtų ir šaltesniuose.

Ši. projektą, vadovaujant genetikui Jim Peacock, 
vykdo 12-kos valstybių mokslininkai.
• Gudri ir meili Balandė - pavadinta Vikingų karaliene 
jo savininko, parodė nepaprastą prisirišimą prie savo 
šeimininko ir gimtinėje < Britanijoje yra populiarus 
vienas iš "švelniųjų" sportų: balandžių lenktynės. Šią 
vasarą vyko toks turnyras liepos mėnesį, skrydžiams iš 
Škotijos į Valiją. Vikingų Karalienė, 2 metų amžiaus, 
pasiklydo ir nesugrįžo namo.

Norvegijoje, kitas balandžių mėgėjas užtiko paukštį 
jau perskridusį Šiaurės jurą, ir apžiūrėjęs, rado jo 
šeimininko vardą ant paženklintos kojos, ir susisiekė su 
juo. Šeimininkas jam leido pasilaikyti balandą, nes ji jau 
buvo nuskridusi apie 1,500 km. ir jai būtų per sunku 
sugrįžti. Tačiau paukštis atrodė taip nusiminęs ir išsi
ilgęs savųjų, kad ryžosi jį paleisti spalio 6 dieną. 
Vikingų karalienė saugiai parskrido namo, turbūt pro

Nuotr. Laimos Kiliulienės

Kairėje: 
"Vienybės 
Kelio"

skautai
užsiėmi-
muose.

Lietuvos 
skautai 
pasiruošę 
pasiro - 
dymo 
programai.

atkelta iš 4 psl./

vai pasikeitė dovanėlėmis, 
nuoširdžiai padėkojo 
siems prisidėjusiemš 
jos pasisekimo ir 
kad buvo sudarytos 
mybės Lietuvos skautams- 
tėms pasimoKyti 
pastovyklauti 
krašte.

Didelę 
sėkmingai atlikusiems šiai 
istoriškai stovyklai Euro
pos rajono vadui v.s. Jarui 
Alkiui ir jo vadovybei su
mūkta VALIO!

Uždaryme dalyvavo ir 
Lietuvos Respublikos Amba
sados įgaliotinis, Anglijos 
Lietuvių B-nės pirmininkas 
Skautų Rėmėjų kalbančių 
ir nekalbančių lietuviškai 
būrys, 

įdomu pastebėti, kad 
bendrai dauguma šio konti
nento ar Anglijos vadovų, 
ar jų tėvai, skautauti buvo 
pradėję dar pokario 
stovyklose, Vokietijoje.

Visos 
nuotraukos 
R.R. Otto

vi- 
prie 

ypač, 
gali-

ir 
kitame

pareigą

DP

Olandiją ar Belgiją.
Balandžių yra keliolikos rūšių pagal kūno, snapo 

formą, plunksnuotumą. Maitinasi grūdais ir vaisiais. Jų 
yra visuose kraštuose, išskyrus ašigalį. įdomu, kad jie 
geria vandenį ne kaip kiti paukščiai - užversdami 
galvas, - bet panėrę snapelį į vandenį, gali užspausti 
šnerves ir nuryja vandenį lyg gyvulėlis. Bent 4- 
5 jų rūšys gyvena Lietuvoje.

Jau senovėje buvo pastebėtas (ypač vienos rūšies) ba
landžių sugebėjimas gerai orientuotis erdvėje ir sugrįžti 
namo, į savo nuolatinę vietą. Yra žinoma, kad senovės 
valdovai- graikų ir romėnų - jau 330 m. prieš Kristaus 
gimimą, naudojosi balandžiais persiunčiant žinią ar įsaky
mą. 12-13 amžiuje saracėnai buvo įrengę daugelį 
balandžių pašto linijų. 16 a. paštinius balandžius į 
Europą atgabeno Olandų jūrininkai.

Dar prieš telegrafo išradimą 18 ir 19 a... balandžių 
paštu gausiai naudojosi įvairios prekybų ir bankų 
įmonės. Žinomoji REUTERIO žinių agentūra 1849 m. 
tokių profesionalių balandžių pagalba net 8- 
miš valandomis sutrumpino laiką, reikalingą perduoti 
žinias tarp Berlyno ir Briuselio.■ i > . n .). < • ? . ... j ■ i4’-.. ' i

Vykstant Prūsijos ir Prancūzijos karui (1870- 
1871 m.) vokiečių kariuomenei apgulus Paryžių, jis 
galėjo „su vyriausybe susisiekti tiktai balandžių pagalba. 
Balandžiai buvo aprūpinti ne tiktai žiniomis, bet ir 
specialiai pritaikytu lengvu foto aparatu, su nutaikytu 
objektyvu į žemę ir laikrodžiu, pagal kurio nustatymą 
aparatas fotografuodavo.

Pirmajame pasauliniame kare beveik visos kariaujan
čios valstybės turėjo didelius pulkus išdresiruotų 
balandžių. Pašto balandis skrenda 11)00-1,8000 m. per 
minutę, gali pakelti net iki 20 g. svorio. Tokiai 
tarnybai jis tinkamas nuo 1 iki 10 metų amžiaus. Jo 
instinktas sugrįžti yra toks stiprus, kad per 20 pratimų 
60-ties dienų laikotarpyje balandis be palydų u'rižta iš 
100 km. nuotolio. 6 h

partijos auksas
Igor B u n i C

/pabaiga/

... KGB generolas Alexandras Sterligovas 
net mūsų metui be galo įdomi .asmenybė. "Pučo" metu 
jis buvo vienas iš aktyviausių "Baltųjų rūmų" gynėjų ir 

* net asmeniškai suėmė savo šefą Kriučkovą. Paskui
Sterligovas gausyoėje interviu visokeriopai kaltino Kriuč
kovą, ypač akcentuodamas, kad buvęs KGB šefas ketino 
pradėti "įtakos agentų" medžioklę, tarp kurių galėjo 
patekti kiekvienas, kad ir už tai, jog dėvi suomiškus 
marškinėlius ar avi vokiškais sportiniais bateliais. Vėliau 
Sterligovas pradėjo vadovauti Ruckojaus aparatui, 
puldinėjamas ir iš dešinės ir iš kairės. Kairieji negalėjo 
atleisti Sterligovui jo "čekisto" praeities, o dešinieji - 
nežabotos privatizavimo aistros. Per trumpą laiką 
generolas Sterligovas, jų tikinimu, įsigudrino 
privatizuoti dvi valstyoines vilas ir du butus 
(kiekvienam po 80 kv. m.). Galiausiai generolas 
Sterligovas spjovė į visus ir įkūrė savo "Rusų partiją", 
kurios idėjinėje programoje buvo žadama ne tik kovoti 
pries sionizmą iki visiskos pergalės, bet „ir išduoti 
kiekvienai rusų seimai, Kai ateis ų valdžią, po 1 
milijoną rublių (tikriausiai iš "Alisos" fondų). Visiems 
norintiems išduodavo (ir dabar išduoda) atitinkamus 
sertifikatus. Duodamas interviu Nevzorovui, generolas 
Sterligovas patvirtino savo už grotų sėdinčio šefo 
įtarimus, kad dėl visko Kalti "įtakos agentai". Kalbant

* jūrininkų kalba, KGB generolas Sterligovas po 
"koordinanto" kairėn vėl grįžo į ankstesnį kursą. Na, ir 
džiugu. Geriau būti turtingu ir sąžiningu, negu vargšu ir 
sukčiumi.

Antra vertus KGB padarė bandymą, Kurio negalima 
pavadinti niekaip kitaip Kaip noru sužlugdyti partinį 
milijaroų taryoinių rublių transferą į dolerius. Anglijos 
savaitraštis "Observer" netikėtai išspausdino Kažkokios 
Dianos Miler straipsnį, kuriame ji pareiškė, Kad dešimt 
didelių Amerikos kompanijų įsigijo milžiniškas rublių 
sumas ir Ketina užtvindyti jais tarybinę ekonomiką. 
Nors tai buyo gryna tiesa, ja niekas nepatikėjo, nes 

I ^greitai paaiškėjo, jog D. Miler dar neseniai dirbo 
redaktore APN, kuri garsėjo kaip KGB filialas, šiuo 
1996. X. 8 

metu. D. Miler ouvo generalinė direktorė bendros 
įmonės "Dynamic Transfer", Kurią įkūrė Arkadijus 
Kruticninas - TSKP Leningrado srities komiteto reikalų 
valdytojas.

Tai amžina tarybinės žvalgybos tragedija. Kritiškiau
siais istorijos momentais ja niekas niekada netiki... Kol 
viena KGB valdyba organizavo Dianos Miler straipsnį 
"Ooserver", o kita vldyba ją demaskavo kaip KGB 
agentę Šveicarijoje, Liucernos priemiestyje, pasirodė 
pats TSRS finansų ministras Vladimiras Orlovas. Jis at
skrido, Kad asmeniškai pakontroliuotų ketvirtąjį transfero 
etapą, jog sutarta suma doleriais būtų pervesta į atitin
kamas bankų sąskaitas.

... Nomenklatūros sukaupti doleriai, į miltus 
trindami nacionalinę valiutą, užplūdo žūvančią šalį, iš 
visų pasaulio kampelių prie jų prisijungė pastiprinimai 
valiuta. Pusvelčiui buvo superkami mirštančios šalies 
nacionalinio turto likučiai. Vyko ir iki šiol vyksta 
nežabota nomenklatūrinė privatizacija, kurios metu 
"stebuklų šalies" gyventojai privatizavo viską, ką neteisė
tai valdė 73 metus.

Dabar jokiomis priemonėmis, nebent lenininėmis, iš jų 
šio turto neatimsi. Privačios nuosavybės neliečiamumas 
- rinkos ekonomikos pagrindas. Taip ir buvo sumayta. 
išmintingai pasinaudodama kone amžių kaupta patirtimi, 
nomenklatūra vėl blokavo maisto produktų sandėlius, 
nusiųsdama prekes į valiutos biržas, kurias viena ir 
valdė. Daugiau kaip 800 Diržų (JAV jų tik septynios) 
mistiškame sūkuryje parduoda ir perparduoda viena 
kitai prekes, keldamos kainas ir pribaigdamos 
nacionalinę ekonomiką. Beveik pusė prekybos vyksta 
doleriais. Doleris, pakeitęs komunizmo svajonę, tapo 
tokia pat nepasiekiama svajone milijonams skurstančių 
jo okupuotos šalies gyventojų.

Milžiniška branduolinė valstybė - Tarybų Socialistinių 
RespuoliKų Sąjunga - triukšmingai subyrėjo, spaudžiama 
dolerio ir liovėsi egzistavusi. Pati didžiausia pasaulyje 
armija, tūkstančiai strateginių branduolinių raketų, 
dešimtys tūkstančių supernaujų tankų ir kovinių lėktuvų, 
milžiniški lėtuvnešiai ir siaubingi povandeniniai 
raketnešiai nepajėgė užkirsti kelio katastrofai i r „„be 
naudos rūdija žūvančios šalies platybėse. Neiššo
vusios nė vieno šūvio ir nepraradusios nė vieno kareivio 

Jungtinės Valstijos pademonstravo iš principo naujus 
triuskinimo metodus ir šauniai laimėjo Trečiąjį pasaulinį 
karą, sutriuškino, sukapojo į gabalus ir ištrynė is pasau
lio geografijos žemėlapio savo svarbiausią priešą, paliko 
jį gulėti įsikniaubusį veidu į purvą bei apimtą chaoso ir 
melsti neseno mirtino priešo pagalbos bei gailestingumo. 
Kaip ir buvo sumanyta.

... TSKP Leningrado srities komiteto reikalų valdyto
jas Arkadijus Krutichinas liko gyvas ir sveikas. Tiesa, jį 
išvijo iš jo nuosavo banko ROSIJA valdybos. Bet jis ne
prarado šaltakraujiškumo. Tiesiog pučo dieną visus pini
gus perkėlė į jo sukurtos žemės ūkio bendrijos "Vartern- 
iaki" balansą. Balanso vertė - 22 mil. rublių.

...Gorbačiovas įkūrė "Gorbačiovo fondą" kur priglaudė 
savo draugą Jakovlevą, kuris rašo naują knygą, išleistoji 
1986 rn. buvo pavadinta "Kapitalizmo saulėlydis". Pats 
Gorbačiovas su privačiais vizitais važinėja po pasaulį, 
rinkdamas aukas fondui ir garbės titulus. Nepavydėkit - 
jis to nusipelnė. Sunaikinti komunistinę sistemą ir nepra
rasti gyvybės, buvo labai nelengva.

O partijos auksas liko patikimose rankose. Ir neieš
kokite jo, nes jei ir rasite, nieko nelaimėsite. Kodėl? 
Ogi todėl, kad pasaulinė revoliucija, apie kurią svajojo 
Iljičius ir Parvusas, jau įvyko. Doleris okupavo visą pa
saulį. Prieš jį bejėgės visos kovos su okupantais. Jo 
negalima sutraiškyti tankais ir terorizuoti partizanų bū
riais. Jį galima nugalėti tik stipresne valiuta. Bet kaip 
sukurti tokią, jei visą savo auksą partija faktiškai pa
siuntė į Jungtines Valstijas? Reikia dirbti, bet dirbti 
niekas nemoka ir nenori, o kas nori, tam neleidžiama. 
Kam leidžiama, tas sužlugdomas ir daroma tai sąmonin
gai. Humanitarinės pagalbos dingstimi šaliai paskirta 
tarptautinė globa, faktiškai ji prarado savo nepriklauso
mybę.

Kas ir kur dabar lemia jos ateitį?
Bolševikai išnyko taip pat netikėtai, kaip ir atsirado, 

ištirpo tose pasaulinėse struktūrose, kurios kadaise atsvie- 
dė juos į Rusiją.

Dabartinė Rusijos vyriausybė - lyg ir ariergardas po- 
grindin išėjusios nomenklatūros, lyg ir avangardas naujos 
iš pogrindžio išėjusios nomenklatūros. Nesuprasi. Viena 
džiugina - niekas daugiau nekuria komunizmo. Ir už tai 
dėkui. Sankt Peterburgas, 1992 m. sausis.

b psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN rugsėjo mėn. 22 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 125 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė T.ir C.
Aleksoniai iš Cape Cod., 
Mass., j AV, Kostas Astra
vas iš Calgary,Alberta.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Kultūros K-jos narė 
Genovaitė Bijūnienė.

e LN rugsėjo mėn. 29 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 221 žmogus. Svečių 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Seinų ir Punsko, po 1 iš 
Kauno ir Klaipėdos, Ir.Ku- 
sinskienė iš Wasagos, dr.R. 
Kačinskas iš St.Catharines.

Pranešimus padarė ir 
su večiais supažindino 
LN Moterų Būrelio narė 
Gražina Butkienė.

• Spalio mėn. 17-18 d.d.LN 
rengia vartotų drabužių 
ir daiktų išpardavimą nuo 
10 val.r. iki 8 val.v.

Daiktai priimami LN 
darbo valandomis nuo 9 
val.r.iki 5 val.v., tel: 
(416) 532-3311.

Rasa Mažeikaitė
Paskaitininkai buvo

paKviesti beveik iš visų 
Europos valstybių ir Siau
rės Amerikos. Pranešimai 
buvo patiekti anglų, pran
cūzų ir vokiečių kalbomis.

Apie 30 pranešimų pa
teikė prancūzai, vokiečiai, 
amerikiečiai, anglai ir kiti. 
Lietuvių paskaitininkų buvo 
60-tyje dalyvių - 3.

Nemaža gabių lietuvių 
studentų tobulinasi istorijos 
moksle Prahoje, kai kurie 
jų buvo atvykę į konferen
ciją.

Svarbu, kad Lietuvos 
istorija neužmiršta ir kal
bant apie Didžiosios Lietu
vos Kunigaikštystės žydėji
mo laikotarpį - 16-18 a., 
visur buvo minima ir "Po
lish-Lithuanian Common
wealth".

• LIETUVIU NAMAMS 
reikalingassalių tvarkytojas 
(valymas, stalų sustatymas, 
ir 1.1.).

Daugiau informacijų 
gausite pas Lietuvių Namų 
vedėja Danutę Simonaitytę 
-Sysak tel: (416) 532-3311.

• Dr. Rasa Mažeikaitė 
dalyvavo TARPTAUTINĖJE 
ISTORIKŲ KONFERENCI
JOJE š.m.rugsėjo mėn. 
3-6 d.d.,Lenkijoje, Liubline. 
Konferencijos tema:"Chris- 
tianity in East Central 
Europe and its Relations 
with the West and East".

IŠGANYTOJO P-JOJE
Kanados Lietuvių Dienų 

proga iškilmingas pamaldas 
laikys kun. A.Žilinskas, 
spalio mėn. 13 d.

Evangelikų-liuteronų
50 m.sinodo įsteigimo su
kakties minėjimas Toronte 
vyks spalio mėn.27 d., 
1 val.p.p.

Iškilmėse dalyvaus Pa
rapijos ir ARO chorai. 
Po pamaldų bus pravestas 
minėjimas ir rengiami pie
tūs Lietuvių Namuose

Bilietai gaunami pas 
P.Langienę, tel: 416- 233- 
0511 arba pas Parapijos 
pirmininką E.J.Steponą, 

tel:416-622-5898.
Raginama kuo skubiau

A. TAMOŠAITIENE - SEKMINES

• LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA 
siūlo naują patarnavimą 
- INTERAC kortele.

Su ja galima elektroniš
kai pasiimti savo pinigus. 
Taip pat apmokėti už pir
kinius ir paslaugas.

Papildomą. informaciją 
gausite PARAMOS rašti
nėje 1573 Bloor Street 
West, Toronto,Ont.,M6P
1A6. Tel: (416) 532-1149, 
faksas: (416) 532-5595.

• Lietuvos Generalinis 
Konsulatas Toronte praneša, 
kad balsuotojai į Lietuvos 
Seimą, pasibaigus registra
cijai, turės progos pasitik
rinti, ar yra įtraukti į 
rinkėjų sąraša.

Sąrašai bus iškabinti 
ir Toronto lietuviškų para
pijų salėse bei Lietuvių 
Namuose.

KANADOS LIETUVIŲ DIE
NŲ metu vyks ir Lietuvių 
Tautodailės Instituto meti
nis narių suvažiavimas 
ANAPILIO Sodyboje, Missi- 
ssaugoje, Ont., KLB Muzie-* 
jaus salėje.

Pradžia- spalio mėn
12 d.,11 val.r.

Laikas taip suderintas, 
kad suvažiavimo nariai 
lengvai suspės dalyvauti 
ir visuose KLB DIENŲ 
renginiuose.

Puiki proga atlikti nau
dingų darbų ir dalyvauti 
įdomiose programose per 
šį ilgąjį savaitgalį.

Baltic News Service

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 nasaulio.

"Tikimės",- rašo mūsų 
laikraščio redakcijai prog
ramos direktorius Edvinas 
Butkus,-"kad musų pastan
gos nenueis veltui ir išei
vija, užsieniuose besimo
kantys studentai, jaunimas 
turės geras galimybes gau
ti objektyvią ir naudingą 
informaciją apie įvykius 
Lietuvoje".
Telefonas- Vilnius, 42 90 
10, faksas:228 028.
Adresas: Laisvės pr., 58- 
914, VILNIUS 2056

NAUJAUSIA KNYGA APIE 
KANADOS ISTORIJĄ^

Michael Bliss, Toronto 
U-to profesorius, parašė 
vaizdingą ir lengvai skaito-

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term. Indėlius
3.00% už 90-179 dienų term. Indėlius
3.25% už 180-364 dienų term. Indėlius
3.50% už 1 m. term. Indėlius
4.25% už 2 m. term. Indėlius
4.75% už 3 m. term. Indėlius
5.00% už 4 m. term. Indėlius
5.50% už 5 m. term. Indėlius
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.75% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.50% 
5.00% 
5.50% 
6.00% 
3.00%

už 2 m. GIC Invest, pažym. 
už 3 m. GIC Invest pažym. 
už 4 m. GIC Invest pažym. 
už 5 m. GIC Invest, pažym. 
už RRSP Ir RRIF Ind.
(variable rate)

už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo..... .7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. -5.90%
2 metų..................6.25%
3 metų................. .7.00%
4 metų..................7.50%
5 metų.................. 7.75%

(fixed rate)

užsisakyti bilietus, nes 
rengėjams svarbu žinoti, 
kiek bus dalyvių.

Nuo lapkričio mėn. 10 
d.pamaldos vyks 9:30 v.r. 
kiekvieną sekmadieni. Jas 
laikys kun. A. Žilinskas.

MENO PARODOS
KL DIENŲ PROGA

bus atidaromos spalio 
12 d., Šeštadienį, ANAPI
LIO Sodybos salėse: 5 vai.p 
p.- Tautodailės Instituto 
rengiama-buv. mažojoje 
parodų salėje; 6 val.v. 
Ontario provincijoje gyve
nančių lietuvių dailininkų 
- Muziejaus parodų salėje 
ir mirusiųjų dailininkų - 
Muziejaus antrame aukšte.
Parodu salėje su savo 

darbais dalyvauja: Snaigė 
Šileikiene, Otis Tamašaus
kas, Jurgis Račkus, Rita 
J.Bulova-Kvedaras, Andrius 
Butkevičius, Ona F.Craig, 
Luci Dilkus, Z.Dobilas,

šaulius Jaškus, Irma Maka- 
riūnaitė.

Il-ame aukšte:Anastazi- 
jos Tamošaitienės, Telesfo
ro Valiaus, Halinos Žmuid- 
zinienės, Jokūbo Dagio, 
Elenos Žebrauskaitės-Weir, 
V.Remeikos, R.Bukausko. 
Šios sekcijos paroda vyks 
ir po Lietuvių Dienų.

ATVYKSTA
LIETUVOS PARTIZANU 
KVINTETAS

" GIRIŲ AIDAS" koncer
tuos JAV spalio-lapkričio 
mėnesiais. Kanadoje lanky
sis spalio 28-lapkričio 4 
d.d.

Žada koncertuoti To
ronte, Hamiltone, Wasagoje

• PRISIKĖLIMO P-jos 
KREDITO KOOPERATYVO 
ANAPILIO SKYRIUS pra
deda veikti ir penktadie
niais nuo 1 val.p.p. iki 
8 val.vakaro.

"MAGNUS MAX” - 
NORVEGIJOS HEROJUS

Norvegijos rezistencijos 
lyderis II-jo pasaulinio 
karo laikotarpyje suorgani
zavęs "Oslo gaują" Max 
Manus, mirė sulaukęs 81 
m. amžiaus.

Jis tapo tautos herojumi 
nes jo gauja per Hitlerio 
nacių okupaciją sunaikino 
tiek daug Vokietijos karo 
laivų, išsprogdino karo lėk
tuvų, kad Norvegija 
neprarado optimizmo. Jo 
vardas buvo pirmoje^ vieto
je paieškomųjų sąraše, bet 
norvegai labai vieningai 
nusistatę prieš okupantus, 
jo neišdavė.

Valstybinis radijas, pra
nešdamas apie jo mirtį, 
paskelbė,^ kad Max "padarė 
daugiau žalos Vokietijos ka
ro mašinai, negu daugelis 
didesnių karinių antpuolių"

Turėjo Norvegija ir ko
laborantų "lėlinės" vyriausy
bės min. pirmininką Vidkun 
Quisling'!ą, kuris buvo ašt
riai pašiepiamas.

mą Kanados istorijos knygą, 
pavadintą "Right Honorable 
Men: The Descent of Ca
nadian Politics" (Harper 
Collins leidykla).

Kritikai sako, kad ši 
knyga turėtų būti platina
ma ne tiktai čia, bet ir 
Kanados pietuose, kaimynų 
knygynuose, kurie dar vis 
labai mažai susipažinę, 
kas yra Kanada.

Knygoje peržvelgiamas 
laikotarpis nuo pirmojo 
Kanados min.pirmininko 
Sir John A. Macdonald to 
Brian Mulroney.Kokia buvo 
šių. ministerių pirmininkų 
galia,ir kokią įtaką jie 
turėjo ^nušviečiama įdomiai 
ir intriguojančiai.

Knyga- svarbus indėlis 
šalia kitų Kanados istorijos 
knygų ir , kaip kritiku sa
koma, stipriai rekomenduo- 
jarm perskaityti naujiesiems 
ateiviams, "kad sužinotų, 
kaip Kanada tapo demokra
tiška valstybe/

3.75%
4.50% už rrsp Ir RRIF 2 m. term. Ind.
5.00%
5.50%
6.00%
3.00%
2.75%
3.00%

už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Jnd.
už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
už OHOSP (variable rate) 
už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
kasd. pal. čekių 
sąsk. nuo 50.000

3.75%, už Amerkos dot 1 m. GIC
3.00%, už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

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

su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų......5.95%

'ARAP1J0S KREDITO KOOPERATYVAS
—~ 999 Collegę St.. Toronto. Ontario M6H 1A8 

V Telefonai (416) 532-340Q ir 532-3414 

£ Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSHJ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ V LIETUVI Š'KA i

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) ir antrieji 
mortgičlai.

AKTYVAI per 104 milijonus dolerių
Kiti patarnavimai MasterCard.WPWr 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. - 3.3G 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

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 doleriu.
MOKA UŽ: IMA UŽ:

WDRESHER

90-179 d. term, ind......................3.00%
180-364 d. term.ind.....................3.25%
1 metų term, indėlius................ 3.50%
2 metų term, indėlius................ 4.25%
3 metų term, indėlius................ 4.75%
4 metų term, indėlius................ 5.00%
5 metų term, indėlius................ 5.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...............3.25%
1 metų GlC-met. palūk...............3.75%
2 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
3 metų GlC-met. palūk.............. 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.......... .5.50%
5 metų GlC-met. palūk.......... .6.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.. 3.75% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind... 4.50% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.. 5.00% 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.. 5.50% 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind... 6.00% 
Taupomąją sąskaitą............... 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk....... 3.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki........ .2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines 
paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. 5.90%
2 metų................. 6.25%
3 metų..................7.00%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų5.95%

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

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

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į 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” bi uro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - INSURANCE 
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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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• VISUOTINIS KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo men. 20 , d. 
Lietuvių Klube vyko sėk
mingas visuotinis susirin
kimas, kuru pravedė Klubo 
p-kas Albinas Karnius.

Iš pranešimu pasirodė, 
kad Klubas turi oficialiai 
593 narius , tačiau iš jų 
155 dar nesusimokėjo nario 
mokesčio. (Kodėl vis įvai
riose organizacijose tenka 
raginti nerangiuosius...). 
Šiais metais j Klubp įstojo 
10 naujų narių.

Klubo salė yra populia
ri ir per 8 mėnesius buvo 
išnuomota 15 kartu kita
taučiams ir 14 karty Klubo 
nariams ar organizacijoms.

Pajamos ir išlaidos veda
mos tvarkingai. Su talkos 
entuziazmu pavyko aptvar
kyti aplinką, išpuošti vi
daus patalpas, pagerinti 
vėsinimo sistemą.

Džiugu, kad gerai vei
kia choras, tautinių šokiu 
grupės, Kvartetas, Vyrų 
Vienetas ir Kultūriniu Po- 
piečiuA Būrelis . Administra
vimo išlaidoms kylant, 
puikios virtuves reikalams, 
sutikta piety kainą, pakelti 
vienu doleriu.

Po susirinkimo visi pa
sivaišino kava ir pyragais.

® TĖVYNES f SĄJUNGOS 
rėmėju popiete vyko rugsė
jo mėn. 13 d. Klubo salėje, 
kuria pravedė St.Petersbur- 
go įgaliotine* Janina Gerdvi- 
liene. Po pranešimų vyko 
Lietuvos Operos Čikagoje 
suruošto spektaklio "Jūrate 
ir Kastytis" video filmas.

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

prasidėjo pamaldomis
Šv.Vardo bažnyčioje, orga
nizacijoms dalyvaujant
su vėliavomis.

Pamaldų, metu giedojo 
muz. Aloyzo Jurgučio vad. 
Vyrų 'Dą^nės'‘Vienetas. ‘ Die-' 
nai pritaikytų pamokslu
pasakė misijos vadovas 
kun. Steponas Ropotas,
OFM. ,

Minėjimas vyko Lietuvių 
Klube po pietų. Apie Lie
tuvos valstybingumų kalbė
jo atvykusi iš Washington1© 
Lietuvių Bendruomenės 

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE,

°T A L K A"-LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.. .... 3.00% Asmenines nuo........... 13.00%
santaupas.......................... .... 3.00% nekiln. turto 1 m..........6.125%
kasd. pal. taupymo sąsk... .... 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............... .... 3.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius............. .... 3.50% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius........... .... 4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius........... .... 5.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius........... .... 5.50% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius ............ .... 5.75% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius........... .... 6.25% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)........................... .... 3.00% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind............................... .... 4.00% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind............................... .... 5.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind............................... .... 5.50% sumos draudimu
4 m. ind.............................. .... 5.75%
5 m. ind............................... .... 6.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
r '........ •

1996. X. 8

atstovė Asta Banionytė. 
Ji ragino Lietuvos jaunimą 
nenuleisti rankų, dalyvauti 
balsavimuose, siekti mokslo, 
kad laikui atėjus, galėtų 
tikrai atstatyti laisvą, tau
tiniais pagrindais tvarkoma 
Lietuvą.

Programą paįvai
rino Z.Dapkienė, padekla
mavusi keletą Bernardo 
Brazdžionio eilėraščių ir 
Mykolaičio Putino "Rūpin
tojėlį".

e LIETUVOS DUKTERŲ 
D-JOS valdyba St.Peters
burg© suskirstė ir supakavo 
30 dėžių ir išsiuntė i Lietu
va įvairios patalynės, rankš
luosčių ir kitokių reikmenų.

Dauguma jų teko VIL
NIAUS IV-tosios mokyklos 
internatui, po keletas dėžių 
ŠIAULIŲ Tuberkuliozinei 
ligoninei, Senelių Globos 
namams SEREDŽIUJE ir 
Vaikų Globos Nameliams 
VIDUKLĖJE.

Valdyba ruošiasi lapkri
čio mėn. 16 d. vėl daryti 
vartotų daiktų išpardavimą, 
kad galėtų papildyti Drau
gijos iždą. Nuoširdžiai dė
koja visiems , prisidedan
tiems prie šalpos darbų.

JAU VĖL NAUJAS 
SEZONO ATIDARYMAS

Spalio mėn.25 d.Klubo 
salėje vyks jau naujo sezo
no atidarymas su įdomia 
vietiniu menininkų progra
ma, karšta vakariene ir 
šokiais. Kviečia visus atsi
lankyti i šį tradicinį pokylį 

e LAPKRIČIO mėn. 6 d. 
vyks Koncertas Lietuvos 
Partizanams Paremti.

|chicago|
E.- Š.

Čikaga dar atsigaivina 
didžiųjų ir mažesnių šios 
vasaros renginių prisimini
mais. Ed.Šulaitis rašo, 
kad AINIAI buvo Šauniai 
pasirodė, ir klausytojai 
Lemonte labai pamėgo 
šio ansamblio solistų.
Violetos Sagaitytės ir Va
lentino Čepkaus dainas, 
jo muzikos vadovo Jono 
Urbono sukurtą muziką, 
kanklininkės Daivos Kimty- 
tės ir kitų jo narių pasiro
dymus. "AINIAI" šauniai

"Ainių" ansamblis po jų pasirodymo Čikagos Jaunimo Centre 
liepos 21 d. Viduryje Brighton parko savininkų draugijos pirm. 
V. Utara atsikvietęs šį vienetą. Abi nuotraukos Ed. Šulaieio

Kauno "Ainių ansamblio solistai: V.Čepkus ir 
V. Sagai tytė dainuoja Lemonte.

centras, į kurį yra įsijungę 
ir namažai jaunimo, kas 
ypatingai džiugu.

MARGUTIS II - Radijo
Stotis veikia nuo dabar 
ne 9 vai.v., bet 8 val.va- 
karo, stotis 1450 AM .

pasirodė ir Brighton Parko 
Lietuvių namų savininkų 
surengtame tarptautiniame 
festivalyje, kuris tęsėsi 
3 dienas liepos 26-28 . 
Čia kauniečiai koncertavo 
net 2-3 kartus į dieną, 
o liepos 31 d.iškeliavo 
Kanados link."

"Kaip koks gaivinantis 
viesulas pro Čikagą ir jos 
apylinkes prašvilpė Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventės 
sukeltas šurmulys, paįvairin
tas krepšiniu, teatru bei 
kitais mažesniais ir dides
niais renginiais.

Visa tai buvo lyg graži 
pasaka, smagi vizija, kuri 
retai pasikartoja: ateina, 
praeina ir lyg nieko nebūtų 
įvykę. Ir dabar vėl ramu, 
tik prisiminimuose stengies 
atkurti viską, kas įvyko."

PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE

Lemont'e IL., rugsėjo 
mėn. 8 d. LB Lemonto 
A-kėS' valdyba suruošė gegu
žine. paremti lietuvišką 
veiklą.

Atvažiuojantys į šį 
Centrą, mato pirmiausiai 
gražią, gėlėmis papuoštą,
iškabą, rodančią kelią į

Jau renkasi ŽIBURĖLIO 
Montessori Mokyklėlės vai
kai ir MAIRONIO Lituanis
tinė Mokykla taip pat pra
dėjo mokslo metus.

Bažnytinis Choras su 
vadovėmis Birute Mockiene
ir Rasa PaskoČimiene 
pradeda ruošti nauju giesmių 
repertuarą.

Gražiai veikia Centre 
ir dovanu parduotuvėle’ 
su įvairiu pasirinkimu. Dir
ba ir siuntinių j Lietuvę 
agentūros TRANSPAK bei 
BALTIJA, patarnaudamos 
savo klijentams.

Šauniai darbuojasi PLC 
pagalbinis Moterų Vienetas > 
kuriam vadovauja Bronė 
Nainienė. Jų pirmas šio 
sezono renginys- literatū
ros vakaras su Birute Pū- 
kelevičiūte, o spalio mėn. 
pabaigoje vyks Moterų 
Savaitgalio renginys, kuris 
pirmą kartą ruoštas pernai} 
praėjo labai sėkmingai.

Reikia pasakyti, kad 
didelį lankytojų skaičių 
sutraukia trečiadieniais 
vykstantis BINGO žaidimas^ 
į kurį atsilanko nemažas 
skaičius ir šiaip apylinkės 
gyventojų, nelietuvių.

Visą laiką vyksta 
skautų, tautinių šokių gru
pių užsiėmimai, repetuos 
ir DAINAVOS ansamblis. 
Prireikė jau ir grindis keis
ti į ąžuolines, kad atlaiky
tų tiek kojų judėjimol..

Šį sezoną atnaujinama 
ir virtuvė, ir šiluminė sis
tema. Veiklai plečiantis, 
norima įrengti ir apatinę 
salę, kuri galėtų būti pri
taikyta koncertams, spor
to užsiėmimams ir kt.

Tai šiuo metu pats 
gyviausias ir besiplečiantis

J G

NUSIŠYPSOKIME:

Sklido gandas, kad vienas senas vyras buvo labai 
protingas:

- Kaip taip atsitiko, kad tu toks protingas, - 
klausė ji vięnas jaunuolis.

- Tai labai paprasta, - atsakė senelis, - aš nie
kuomet nestudijavau universitete, nemoku skaityti, tu
riu naudoti savo smegenis, ir aš turiu protingai sam
protauti.

- Bet kaip tu gali protingai samprotauti?
- Tai labai paprasta. Protingas samprotavimas 

ateina iš patyrimo, o patyrimas yra kvailo samprotavi
mo' pasekmė.

© Senesnė moteris, įlipusi į autobusą, nerado laisvos 
vietos atsisėsti.

Konduktorius tai pastebėjęs, rodydamas į sėdintį 
jauną vyruką, garsiai sako:

- Ponia, tas jaunikaitis maloniai sutiko pasaugoti 
kėdę jums!"

AR ŽINOJOTE, KAD GERAI 
VEIKIANTIS SIGNALIZATORIUS GALI 
IGELBETI JŪSŲ IR JŪSŲ ARTIMŲJŲ 
GYVYBES?

KUR TINKAMIAUSIA VIETA JUOS 
BDĖTI IR KAIP JUOS PRIŽIŪRĖTI 
JUMS PATARS ACCES MONTREAL 
BIURAS, SUSIEKDAMAS JUS SU 
MONTREALIO GAISRŲ APSAUGOS 
TARNYBA.

PAGALVOKITE! KAD APSISAUGO
TUMĖTE, REIKIA VEIKTI TUOJAU!

7 psl.

Skambinkite 
Tel: 872-3800

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 SENIAUSIU KALBŲ - LIETUVIŠKAI!



montreal
MIRUSIEJI:

« ELENA PAULAUSKAITE 
-MALIŠAUSKIENĖ, 81 m. 
amžiaus, mirė rugsėjo mėn 
20 d.

Palaidota iš Šv.Kazi- 
miero P-jos Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Liko dvi dukterys su 
Šeimomis, sesuo, brolis 
ir kiti artimieji.

Užuojauta artimiesiems.

DĖMESIO:
© Otaviškiai,norintieji per
siųsti siuntinius laivu j 
Lietuvą, gali susitarti! 
su NIJOLE Ottawoje, tel: 
(613) 731-7276.

Siuntiniai siunčiami 
per Leoną Balaišį,Montrea- 
lyje.

k

• KANADOS LIETUVIŲ 
DIENŲ PROGA rengiamas 
EILĖRAŠČIU KONKURSAS.

I ši konkursą kviečiami 
jungtis visi mokyklinio 
amžiaus vaikai (8-15 m.), 
lankantys ir nelankantys 
lietuviškų mokyklų}

Geriausi eilėraščiai
bus premijuojami.

Eilėraščius siųsti adresu 
Regina_____ Choromanskyte,
75 Duke, Apt.306, Hamil
ton, Ont., L8P 1X4.

Raginami dalyvauti
ir mažesnių telkinių moki- 
niai-nes, todėl reikia ir 
Montrealio mokiniams- 
nėms pasigarsinti, nesvarbu 
laimėsime, ar ne, bet pa- 
rpdysime, kad turime vaiz
duotes ir dar šiek tiek 
valdome lietuvišką žodį.

PAIEŠKOJIMAS:
Sesuo ONA AUGUSTI- 

NIENĖ ieško savo brolio 
ANTANO JONYKOS. Jis 
gyvena Hamiltono mieste. 
Jis yra gimęs Prienų rajo
ne .Šiauliškių kaime. Jo 
sūnus - POVILAS, kuriam 
jau , turbūt , virš 40 metu 
amžiaus.

Žinantieji, prašomi pra
nešti seseriai [Lietuvoje ad
resas: Ona Augustinienė, 
KUPIŠKIO raj., Račiupėnų 
km..LIETUVA,4880.

Arba: "NL" Redakcijai- 
7722 George Str.,LASALLE 
Que., H8P 1C4,Canada, 
arba Leonui Balaišiui: 338

1st Ave., LASALLE, 
Que., H8P 2E8, Canada.

Iš anksto nuoširdžiai 
dėkoja ,
9 JUOZAS PIECAITIS, 
po sėkmingos skilvio opera
cijos sveiksta savo sesers 
ir namiškiu 
namuose.

Linkime 
rėti!

š.rp. LAPKRIČIO mėn. :10 d. ,po 11 vai. pamaldų^

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

AUKA $15.00
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI

TRADICINIAI AUŠROS V ARTU PARAPIJOS

PIETŪS LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827 Fax 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA
Certifikatus 1 m....4.00%
Certifikatus.2 m......5.00%
Certifikatus 3 m. ...5.50%
Certifikatus 4 m.... 3.75%
Certifikatus 5 m.....6.00%

UŽ:

i

a

savo 
priežiūroje

greitai sustip-

• Jaunosios kartos veikėja- 
Inga Pivoriūtė RUOŠIA 
Kanados Lietuvių Dienų 
linksmavakari- užbaigtuves 
spalio mėn. 13 d., 8 vai.v. 
Lietuviu Namų Karaliaus 
Mindaugo menėje.

Žada įdomią programą 
ir gerą nuotaiką, bei ne
brangius bilietus- $5.

LITUANIS-• MONTREALIO _______
TINE MOKYKLA pradėjo 
mokslo metus;

Užsirašė 24 
tikimasi dar

Mokytojai-

PRESSRELEASE

u
PUBLIC MEETING

DATE. October 10, 1996

:k

OOOOOOOOCOOOOCOOOOOOOOOOOOOO* ,

Montrealio pensininkų klubas "Rūta" ruošia

9 9 61

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

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

palio men. 20 d

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

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

m . s

Term, indelius
1 metų ...................... 3.50%
180 d.- 364 d........... .3.50%
120 d.- 179 d.............3.50%
6J d.-119 d..............3.50%
30 d.-59 d.................. 3.50%

IMA
Nekilnojamo turto:

1 metų ......... ............. 6.09%
2 metų ......... ............. 6.75%
3 metų ......... .............7.50%
4 metų ......... ........... 7.75%
5 metų ......... ........... 7.95%

DĖMESIO JAUNIMUI IEŠKANT DARBU

PirmadisnlaJa
Antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION

Taupymo spec 
Taupymo kasd 
Einamos sąsk..
RRIF — RRSP

1.50%
1.50%
1.00%

1
2
3
4
5

metus, 
metus 
,etus 
metus 
metus

.4.00% 
5.00% 
.5.50% 
5.75% 
6.00%

UŽ:

nuo

Asmenines:

6.75%

* I

KASOS VALANDOS: 
1475 DoGsvo 

9.00- 3.00 
9.00-

12.00- 8.C0 
10.00-

Z2O7A Ucesmsret
10- 2

3.00

6.CW
3.00- 7.C0
2.00- 6.00

COMMUNAUTE 
URBAINE .
DE MONTREAL

PUBLIC CONSULTATION ON YOUTH AND EMPLOYMENT
• Business sector

mokiniai, 
ir tikimasi dar keletos 
vėliau. Mokytojai- Inga 
Gėdrikienfe, Regina Kibirkš- 
tienfe, Asta Staškevičienfe, 
Silvija Staskevičiene; vedė
ja - Joana Adamonyte.
Į lietuvių kalbos kursus 

užsirašė 12 suaugusiųjų. 
Šių kursų vadovas- Arūnas 
Staškevičius.
Mokinių tėvų. komitetu 
sudaro Kristina Piečaitiene, 
Antanas Mickus, Gytis 
Niedvaras ir Linas Staške
vičius.
« Vitalija Pečiukaitytė- 
Keršulienė, perėmusi Spau
dos Kioską iš J uozo Šiau- 
čiulio, spalio mėn.6 d., 
sekmadienį, surengė Kiosko 
įkurtuves su vaišėmis.

Ji turi naujų sumanymų 
kaip panaudoti Kioską ir 
visi jai linkime 
geriausios sėkmes.

D
a

a

TIME: 7 : 00 p.m

PLACE.
Communautė urbaine de Montreal
Cours Mont-Royal 
1550, Metcalfe Street 
14th floor
Montreal, Quebec 
(Peel metro station)

Information: 280-3460

Three leaders active in the public, private and community sectors express 
their views and opinions concerning access to employment opportunities for 
the younger generation within the M.U.C. territory.

The second part of this consultation is devoted to hearing both students and 
institutions and will take place, October 17 at 2:00 pm at Cegep du 
Vieux-Montrėal

A question period is scheduled during the meeting. Persons who wish to ask 
questions must register between 6:45 and 7:00 p.m.

October 4, 1996

-30-

* *

ė

9 Į KLD iš Montrealio 
vyksta P.R.Brikiai ir Birutė 
Nagienė. Žada dalyvauti 
visuose renginiuose, taip pat 
ir LTInstituto suvažiavime. AUŠRA. Sėkmės?

programa
Oktetas

Keliauja su
Montrealio Vyrų 
su vad.Aleksandru Stankevi
čiumi, Moterų Vienetas ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3

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 
(įniv.dr. J. MALIŠKOS biurai 

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

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

NAMAI - AUTOMOBILIAI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS C.I.B. 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

ADVOKATAS
ROMAS IŠGANAITI S,B.A.?B.C.L.

Adresai:
Montrealyje: 2175 de la Montagne, Suite 202,H3G 1Z8 
St.Lambert, 882 lie de France, J4S 1T7 / namų /.
Telefonai: 465 - 1538; 781 - 5114; faksas: 465 - 1489.

Ir parduodu

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 LES TOITURES

MIRON INC.

KAILIŲ SIUVĖJAS
Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (storage) 
Taisau ir remodelluoju 
Siuvu

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

europarcel
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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

TONY
STUDIO

PORTRAITS

IPASSEPORT - 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

Tel: 767 - 9941

ŪCTĖBEC

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis 

■ 
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

f
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