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WMIR" KOSMONAUTAI 
GRĮŽO NAMO

Po dramatiško ir sun
kiausio erdvių stoties 
istorijoje uždavinio du 
Rusijos kosmonautai sau
giai nusileido ant Kaza- 
kijos stepių. "Sojuz" kap
sulėje, palikę erdvestotį 
"MIR" su kita įgula, ku
ri bandys toliau remon
tuoti apgadinta "MIR".

Abu kosmonautai -
Vasilji Tsiblijev"as, 43 

m. ir skrydžių inžinie
rius Aleksandre Lazutkin 
39 m., išgelbėję "MIR" 
nuo galutinės katastro
fos, atrodė labai pavar
gę, bet laimingi, ir tuo
jau pat malšino troškulį 
šviežiu gyvu vandeniu. 
("MIRJ' erdvėstotyje buvo 
suvaržytas ir deguonis ir 
vanduo). Gydytojams pa
tikrinus jų sveikata,

zervate būtų įvesta "pir
mųjų žmonių bendruome
nės suorganizuota vietinė 
policija. Šis sutarimas 
sustiprino savitarpio pa
sitikėjimų ir sudarė są
lygas geresniam bend - 
radarbiavimui.

• NAUJU Kanados indė
nų vadu išrinktas PHIL 
FONTAIN, 1991 m. pra
laimėjęs Ovid' ui Mercre- 
di, šių metų rinkimuose 
po 4-rių balsavimų, pa
žadėjo, kad jis nekovo
siąs su federalinės vyriau
sybės nutarimais atski
ruose indėnų regionuose. 
Jis yra pragmatiškas, 
atviras, yra gavęs baka
lauro laipsnį politinių 
mokslų srityje. Ne toks 
"kietas" kaip buvo Ovid 
Mercredi, tikisi galų ga

le išgauti iš federalinės 
vyriausybės savivaldą 
švietimo srityje nuo šio 
rudens. Phil Fontain 
palaiko artimus ryšius su 
Liberalų partija.

Nors kai kam atrodė 
kad advokato Ovid Mer
credi laikysena buvusi 
per kieta - jis pravėrė 
plačiau duris , kad butu 
rimčiau rūpinamasi in
dėnų ekonomine bei kul
tūrine padėtimi.

• LIETUVOS KRAŠTO 
APSAUGOS min. Češlo^ 
vas Stankevičius aplankė 
Bosnijoje tarnaujančius 
Lietuvos taikdarius. Su 
juo kartu lankėsi ir Da
nijos, Estijos ir Latvijos 
gynybos ministerių vado
vai.

************************************************
KVIEČIA DALYVAUTI 26-įe KASMETINĖJE 
LIETUVIU FOTOGRAFIJOS PARODOJE ČIKAGOJE

Paroda vyks š.m.spalio 24 - lapkričio 2 d., 
ČIURLIONIO Galerijoje,Čikagoje.

Šių metų parodos tema - AMATAI. Tai etnogra
finė tema, kurioje atsispindi tradicinė liaudies veik
la. Tačiau laukiami ir konceptualaus pobūdžio dar-

buvo skraidinami į Mask
vą, vaišinami kaviaru, 
virtomis bulvėmis, agur
kais ir arbūzu. Maskvoje 
juos pasitiko masė gėlių 
ir jų šeimos.
MIR stoties antroji pamai- 
na-inž.Pavel Vinogradov 
as ir Anatolij Solovjevas- 
labiausiai patyręs erdvių 
"pėstininkas"- atliko nepa
prastai rizikingus manev - 
rus stoties "aplopymui".Jų 
ir darbo laikas buvo ribo
tas dėl mažo deguonies 
kiekio. įtampa ir riziką 
didino ir tai,kad ryšys su 
Žeme reguliariai nutrūks
ta 30-čiai minučių,. sto
čiai apskriejant Žemės or
bitą. Jie dar lieka stotyje.
SENSACINGA SĖKMĖ

Quebec'o policija ir
RCMP pavyko sučiupti ne- scenarijų ir, be abejo,ge- 
itikėtinos apimties nele - 
galaus alkoholio gamyklą, 
kurią surado po 6 mene - 
sius ^trukusio tyrimo.Kon- 
fiskuota pinigai,kontraban
dinės cigaretės, puikiai pa- nijos kalnus.

Kai kurie . užklaustieji 
kaimynai sakė, kad ", jie 
nepadarė daugiau blogo, 
negu Bronfmanai ar Ken- 
nedys prohibicijos laikais 
Amerikoje...

Vis dėlto. Kanadoje nė- mėn.Ottawa,Quebec'as 
ra prohibicijos, valstybė ne- Mohawkai sutarė, kad te

Restauruojama senoji Medininkų pilis

Prieš 6 metus,rugpjūčio mėn. 31 d.,Medininkų muiti
nėje buvo brutaliai nužudyti 7 beginkliai muitininkai 
ir policininkai. Vienintelis išlikęs gyvas,visam gyve
nimui sužalotas , Tomas Šernas liudijo,kad Žudikai 
kalbėjo rusiškai ir šaudė iš automatinių ginklų su 
duslintuvais- buvo specialiai tam pasiruošę. Pilies 
atstatymas - lietuviškumo liudijimas,kad ir lėtai- 
-eina i prieki.

beau šeimos 4 nariai,ku
rie įkūrė ir vadovavo šiai 
"namų pramonei".

Apskaičiuojama,kad jie 
per 1 metus yra pardavę 
alkoholio už 270 mil., do-

Daugiausia ši "naminė" 
buvo pardavinėjama pi - 
gesne kaina barams. Visa 
ši istorija, kaip ir jos a - 
tomazga tikriausiai pa
klius j kokį nors filmų

ro žurnalisto puslapiuo - 
se.

Akcija vyko 
lio pietinėje • 
šiurėje,artėjant

Montrea- 
dalyje ir

dirbtos klijuotes ant bu ••• 
telių žinomųjų gėralų ga
myklų, įrangos, sandėlia
vimo vietos ir apie 330 
tūkstančių litrų 94% ai - 
koholio.

Suimta 19 asmenų, jų 
tarpe pagrindiniai Bar-

bai, interpretuojantys įvairius žmogaus darbo aspek
tus. Darbų stilius gali būti įvairus - pradedant isto
rinėmis ir baigiant eksperimentinėmis nuotraukomis. 
AMATŲ, tema parinkta neatsitiktinai - išleistame 
kataloge,tikimės, atsispindės ir etnografija, ir tradi
cines amatų šventės, ir Šiuolaikiniai miesto "amatai? 
Kataloge bus reprodukuojamas bent vienas kiekvieno 
-os dalyvio- ės darbas.

Visi vyresniųjų grupės dalyviai-profesionalai ir 
mėgėjai- traktuojami vienodai. Jaunesniųjų- iki 18 
metų- ir pradedančiųjų paroda vyks atskirai. Spalvo
tos ir nespalvotos nuotraukos dalyvauja lygiomis 
teisėmis. Kiekvienas dalyvis gali pateikti ne daugiau 
kaip 6 nuotraukas. Darbų dydis neribojamas, tačiau 

; didesnis-parodinis- formatas. Kitoje

gavo mokesčių didelės da
lies už alkoholĮ, o ir iš le
galių gamyklų, per tai, e- 
sant mažesniam suvartoji - pageidautinas didesnis-parodinis- formatas. Kitoje 
mui, reikėjo sumažinti dar* nuotraukos pusėje turi būti užrašytas dalyvio vardas> 
bimnkų skaičių... pavardė, adresas, telefonas, nuotraukos pavadinimas.

JAV gyvenančio dalyvioJAV gyvenančio dalyvio mokestis yra 5 doleriai.
INDĖNAI ATGAVO TEISĘ Lietuvoje ir kitose šalyse gyvenantys nuo mokesčio
I KAPAVIETĘ

š.m.rugpjūčio men. 19 d. 
indėnų Mohawk gentis le
galiai atgavo žemės plotą 
pratęsti savo kapinynuiOka- 
apylinkėje.

Visos derybos užsitęsė 7 
metus po įvykusio susikir
timo 1990 m.,trukusio 78 
dienas, nenusileidžiant Mo
hawk'ų rezistentams.Buvo 
reikalaujama senojo kapi *■ 
nyno dali perleisti 
nam, o ne Okos savivaldy
bei, kuri planavo toje vie
toje Įrengti golfo lauką-

Praeitu metų gruodžio 
i ir

atleidžiami.
Eksponatus reikia siųsti

Algimantui Keziui:4317 S.Wisconsin Ave.,STICKNEY, 
1L 60402, USA.

Iš atsiųstų nuotraukų komisija atrinks pa - 
rodai tinkamus. Premijuotus darbus išrinks parodos 
lankytojai per visą parodos laiką, balsuodami už 
jiems įdomiausias ir geriausias nuotraukas.

Premijos vyresniųjų kategorijoje: I-a vieta -$150,- 
Il-a $100,- III-ia - $50. Jaunesniųjų bei pradedančių
jų: I-a vieta - $75,- II- $50,- III-ia- $25.

Premijos bus įteiktos lapkričio mėn. 8 d.Jauni- 
indė- mo Centro Kavinėje, Čikagoje.

iki š.m.spalio 1 d.

Premijų ir visos parodos mecenatas yradr. Stasio 
Budrio Fondas

Visais parodos klausimais kreipkitės į parodos 
organizatorių Algimantą Kezį tel:(708) 749-0888; 
faksas: (708) 749-8804; E-mail:Kezys a msn.com

Sėkmės ir iki pasimatymo parodojel

msn.com


U z Lietuvos išlaisvinimą! Ui ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyqutd au Canada ! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
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Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 25,- 
Rėmėjo - $ 30,-

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoliūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

APSILEIDIMAS ONTARIO 
HYDRO VADOVYBĖJE

JAV-ių atominės ener
gijos specialistai pranešė 
savo tyrimų labai nema
lonius Kanadai davinius. 
Pasirodo, kad jau ilgoką 
laiką Ontario Hydro jė
gainės priežiūra, jos val
dymas, aplinkos apsau
gos reikalai gerokai ap
leisti. Išvada labai nera
minanti: "Kanada moka 
(ir pastatė) puikias jė
gaines, bet nemoka jų 
prižiūrėti".

Po tokių pareiškimų 
tuojau pat atsistatydino 
Ontario Hydro B-vės 
pirm. Allan Kupcis. 7- 
nių reaktorių ateitis 
pasidarė neaiški. Siūloma 
tuojau pat sukurti nepri
klausomą komisiją, kuri 
surinktų visus Ontario 
Hydro duomenis apie jų 
valdymą.

Stipriai reagavo Kana
dos Energijos min. Norm 
Sterling’ as, pasiryžęs in
formuoti visuomenę, 
kaip galėjo taip nusmuk
ti jėgainės aptarnavimo 
standartas. įdomu bus su
žinoti, ką veikė visi tie 
aplinkos stebėtojai, pri
žiūrėtojai, inspektoriai, 
komisijos... Gal apsvaigo 
nuo pagyrų -’Kanada ge
riausias ir saugiausias 
kraštas gyventi?’

į viešumą iškilo neįti
kėtinas jėgainių darbuo
tojų apsileidimas. Visi 
branduolinės jėgainės plo
tai reikalauja didelio 
atsargumo ir apsaugos, o 
radiaciją skleidžiančios - 
ypatingai. Tai yra visiems 
seniai žinomas reikalavi
mas. Tačiau Pickering’o 
branduolinėje "A" stotyje 
pernai penktą kartą bu
vo rasta darbuotojų pa
likti tušti alaus buteliai, 
skardinėlės ir išgertas 
stipraus gėrimo butelis 
"radiacijos plote". Rasta 
ir marijuanos, du kartu 
rastos hašišo pypkės 
įvairiose vietose, įskai
tant tualetus, skalbimo 
kambariuose ir keltuvuo- 
2 psl.

se. Darbuotojai buvo 
įspėti, kad toks elgesys 
gali privesti prie jėgai
nės uždarymo.

Dviejose Pickering'o 
stotyse, nuo 1995 m. 
užregistruota 50 "darbuo
tojų suklydimų", kurie iš 
šaukdavo saugume nepa
kankamumą.

Darbuotojai, neklausy
dami uždraudimų, paslap
čia vis tiek valgydavo 
radiacijos plotuose; taip 
radiacijos ženklai pasirc • 
dė ten. kur to neturėjo 
būti. Taip pat -buvo pa
liktas atidarytas vožtu
vas, kuris praleido vande
nį, paliečiantį elektros 
įtaisus. Šie reguliuoja ap
sauginę įrangą. Inspekto
rių pranešimai apie tai 
liko "vidaus reikalu" iki 
dabar.

Ar ne geda? O gal tai 
jau ir tokio savimi paten
kinto liberalizmo pasėka? 
Negali būti,kad nebėra są
žiningų darbuotoju-specia- 
listu.
o KANADOS vyriausy
bės Tarptautinio Vysty
mo agentūra pranešė, 
kad š.m. rugpjūčio mėn. 
10 d. padarytas nutari
mas padidinti Šiaurės Ko
rėjos badaujantiems mais
to kvotą 4.5 mil. dole
riais. Bus nusiųsta žuvų 
konservų ir Kanados grū
dų. Maistas siunčiamas 
per WFP (World Food 
Program), kad būtų gali
ma padvigubinti maisto 
davinį vaikams iki 7 m. 
amžiaus.

» MASKVA švęs 850 mju- 
biliejų š.m.rugsėjo mėn.5- 
7 d.d. Šventės tema - 
"Maskva: vakar, šiandien 
ir rytoj”.

Bus stengiamasi paro - 
dyti Maskva ir kaip mo — 
dernią, europietiška dide
lės valstybės sostine.

Rengėjai tikisi susilauk
ti apie 30.000 turistu ir 
apie 10.000 kviestų svečių 
iš viso pasaulio, iškaitant 
didžiųjų miestų metus (gal 
ir JAV viceprez.Al Gore) 

Koncertuos Luciano Pa-

NELAIMĖ AUSTRALIJOS 
LIETUVIŲ TELKINYJE

Australijoje, per 4 va
landas trukusį gaisrą, su
degė Lietuvos Bendruo
menės namai Geelonge, 
Viktorijos valstijoje.

Gaisre žuvo beveik 
per pusšimtį metų kaup
tos vietos lietuvių veik
los archyvas, visi sporto 
klubo VYTIS trofėjai, 
skautų ŽIDINIO, Moterų 
D-jos dokumentai, biblio
teka, pianinas, daugybė 
visiems brangių nuotrau
kų. Taip pat nuolatinė 
lietuvių tautinių drabu
žių paroda, audinių ir 
gintaro rinkiniai, virtuvė 
su visais įrenginiais...

Geelonge LB pirminin
kas Stasys ŠUTAS prane
šė, kad bendruomenės 
susirinkime nutarta, ga
vus pinigus, atstatyti 
Lietuvių Namus toje pa
čioje vietoje, o jeigu 
prisidės ir miestas savi
valdybė - tai kitoje - 
-geresnėje.

Namų salė talpino 
apie 200 žiūrovų. Gaisro 
priežastis aiškinama. Lie
pos mėn. 3 savaitėms sa
lė buvo išnuomota polici
jai, kuri vykdė supirkimą 
ginklų iš gyventojų. Ga
lėjo būti, kad gaisru 
buvo dėl to keršyta, 
nors policijos apsauga 
buvo žadėta.

Tai rimtas įspėjimas 
visiems išeivijos archy
vams: nelaimė gali visur 
įvykti. Reikia tikėtis, 
kad archyvinė medžiaga 
yra įvesta, atsargos dė
lei, į kemopiuterius, 
svarbieji dokumentai ir 
nuotraukos sudėti į ne
degamas spintas.

PIETŲ AFRIKOJE 
SENIAUSIO ŽMOGAUS 
PĖDŲ ŽENKLAI

Daugiau žmogaus pėdų 
ženklų galima dabar su- 

varotti,Raudonojoje Aikš - 
tėję vyks Prancūzijos eks
travagantiškas spektaklis , 
atvirame ore, dalyvaujant 
komp. Jean-Michel Jarre, 
užsakyta speciali Bolšoi
Baleto programa. Taip pat ix-asis PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
vyks paradai naujai gris- SEIMAS ĮVYKO VILNIUJE, JAME DALYVAVO IŠ 
tomis Maskvos gatvėmis. VALSTYBĖS 132 ATSTOVAI ~

Katedros aikštėje ruo- —— ----------------------———
šiamasi ištraukoms iš žy- Stasys Dalius 
mil4jų rusų istoriniu ope- figai diskutuotas (kur rengtį šį seimą) ir kruopš-

°r!S ,, unov ir rengtas šis bendruomenės seimas pirmą kartą 
Prince Igor . Per pasku ■ įvyko nepriklausomoje Lietuvoje 1997 m. liepos

timus 18 menesių Mask mėn. 1-7 dienomis, iš Kanados dalyvavo 17 išrinktų
vos pastatai yra valomi atstOVųy kurių tarpe iš Hamiltono buvo Juozas Kris* 
smėlio čiurkšlėmis,grindi - tolaitis ir Stasys Dalius. Atskridau į Vilnių birželio
n1^ atnauiinami» 'aikštes 29 per £v. Petro ir Povilo šventę, o Juozas at-
apželdinamos ir atstatomos skri<j0 keliomis dienomis anksčiau. Aerouoste buvau 
mos bei atnaujinamos cerk-sut|ktas dukters Auksutės su vyru. Atvažiavom į 
ves, katedros. vaizdingi Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centro 

u^lai girtuoklių ir prošti- viešbutį-bendrabutį "Victoria" (Lietuvoje dar labai 
tu lų bus susemti ir išga- macjoje Ugi griozdiški pavadinimai), kur buvau jau 
benti už miesto. jg anksto įregistruotas. Gavau kambarį su dviem

Dauguma Lenino ir Mark- lovom, švaria patalyne^ ir atskira prausykla-tualetu, 
so statulų yra nukeltos ir Dukra labai norėjo vežtis į Kauną, kur ji gyvena, 
išgabentos. Tik, kaip ra- nes dar dvi dienos iki prasidedančio seimo, tačiau 
šo žurnaliste Alessandra užsispyriau vienai nakčiai likti Vilniuje, nes po laiko 
Stanley, Leninas-dar įrė - pasikeitimo labai sunku yra miegoti ir ilsėtis naujo- 
męs kaltintojo žvilgsni į a-je vietoje.
teitĮ,—21 metro aukščio,te- Toronte įšskrendant, buvo palikta 41°C šilimos, 
bestovi Oktjobrskaja aikš - o tiek pat šilimos pasitiko ir Vilniuje, tad teko 
tėje.Žemiau, apšviesta ne- gerokai prakaitą braukti, nes bendrabutyje nebuvo 
ono šviesomis jauki ame-vėsinimo.
rikietiško tipo užkandinė... /nukelta į 3 psl............/
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1997 m S. A. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES vykdo Clevelando LSK 
Žaibas, 1997 m rugsėjo 6^7 d.d., Cuyahoga Commu
nity College, Western Campus, Parma, Ohio (Cleve
lando priemiestis). Informacija: Algirdas Bielskus.

1997 m. Š.A. Baltiečių ir Lietuvių Sportinio Šau
dymo pirmenybės numatomos rugsėjo mėnesį Kana
doje: Rugsėjo 6 d. (Trap) šaudymas, tik baltiečių 
pirmenybės; Rugsėjo 7 d. Smulkaus kalibro (.22) šau
tuvų (baltiečių ir lietuvių); Rugsėjo 20 d. - Pistole
tų, baltiečių ir lietuvių.

Rugsėjo 6&7 d.d. varžybos vyks Hamiltono LMŽK 
"Giedraitis" šaudykloje. Rugsėjo 20 d. - latvių šau
dykloje "Berzaine". Varžybas vykdo lietuviai. Infor
macija: Kazys DEKSNYS, ŠALFASS-gos Sportinio 
šaudymo vadovas, 1257 Roval JDr., Burlington, Ont. 
L7P 2G2, Tel: 905-332-6006. Šaudymo varžybų da
tos dar nėra galutinai patvirtintos.

1997 Baltiečių ir Lietuvių Plaukimo pirmenybės 
numatomos galbūt Clevelande, spalio gale ar lapkri
čio pradžioje, tačiau data nei vieta dar nenustatyta. 
Kontaktas- Algirdas Bielskus.

1997 m. Baltiečių Vyrų Krepšinio turnyras planuo
jamas surengti šių metų rudenį Toronte. Vykdytų 
Toronto PPSK AUŠRA. Data dar nenustaty ta. I n f o r - 
m a c i j a: RIMAS MIEČIUS, 54 Burrows Ave., Etobico
ke, Ont. M9B 4W7; Tel: 416-234-0878; faksas: 416- 
234-8506.

Amerikos estai yra pasišovę surengti šį rudenį 
-Tinklinio turnyrą New Yorko apylinkėje. Daugiau in
formacijos bus vėliau.

Visų varžybų reikalais galima kreiptis į ŠALFASS- 
gos Centro valdybos gen. sekretorių ALGIRDĄ BIEL- 
SKŲ, 3000 Hadden Rd.. , Euclid, OH. 44117-2122. 
Tel: 216-486-0889; faksas: 216-481-6064.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
*************<***************-^*****************-

rasti mėnulio paviršiuje, 
negu žemės planetoje, 
ieškant žmogaus prototi
po suakmenėjusių palaikų.

Šiomis dienomis, dau
giausia Afrikoje, yra su
rasta apie 30 tokių lie
kanų, o dabar paskelbta, 
kad rasta suakmenėjusių 
pėdų ženklų, anatomiš
kai atitinkančių žmogų. 
Johannesburg’o Australi

jos prof. Berger sako, 
kad Valstybiniame parke 
F. Afrikos vakariniame 
krante atrasti pėdų įspau
dai jodo jų kilmę esant 
prieš 117,000 metų senu
mo. "Tai buvo labai 
komplikuoti sutvėrimai, 
bet tikriausiai nesugebė

ję išvystyti mintis, su
vokti savo ir kitų mirtin 
gumą, kurti dailę. Tuo 
laiku jie sugebėjo pasida
ryti ir vartoti paprastus 
įrankius bet dar nesuge
bėjo pagalvoti, kad rei
kia kokių nors naujų".

Geologas David Rob
erts, atradęs tas pėdas 
jau prieš pora metų, su
sisiekė su "National Geo 
graphic Society", kad pa
remtų jų konservavimo 
projektą. Kol kas pėdos 
yra apipiltos specialia 
apsaugine medžiaga. Pė 
dos esančios apie 8^" di
dumo, spėjama moters 
arba nedidelio ūgio vyro 
einant į lagūną.



DRUSKININKUOSE:

• Liepos mėn. 10-20 
d.d. Muzikų Rėmimo 
Fondas ir miesto savival
dybė surengė pirmąjį 
smuiko muzikos festivalį 
"DRUSKININKŲ VASARA- 
97.”

Tuo pat metu vyko ir 
Tarptautinės Smuikininkų 
ir Jaunųjų Smuikininkų 
meistriškumo mokyklos 
renginiai.

Muzikų Rėmimo Fondo 
dir. Liucija Stulgienė 
labai remia tokią "Drus
kininkų Vasaros" progra
mą, nes suvažiuoja į šį 
kurortą daugiatautė pub
lika.

įvyko 10 renginių: kon
certai sanatorijoje, M.K. 
Čiurlionio name - muzie
juje, Muzikos mokykloje, 
Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčioje, vaikų ligoni
nėje SAULUTĖ. Taip 
pat meistriškumo pamo
kos, pedagogų ir dalyvių 
pokalbiai, "Kaip aš mo
kau ir mokausi smuikuo
ti", vadovaujant Lietu
vos Muzikos Akademijos 
prof. Algirdui Griciui. 
Jis yra sukūręs savo 
originalią mokymo meto
diką.

Programose grojo ge
riausi Lietuvos smuikinio 
kai, tarptautinių konkur
sų laimėtojai: Danutė 
Pomerancaitė ir Jurijus 
Mazurkevičius, Bostono 
u-to profesoriai, Raimun
das Katilius, alto, smuiki
ninkė Audronė Pšibilskie
nė ir besitobulinanti 
Vokietijoje Dalia Stulgy
te, Vilniaus Styginis 
Trio.

Liepos mėn. 15 d. 
buvo skirta lietuviškai 
smuko muzikai.

• LIETUVOS min. Euro
pos Reikalams-Laima AN
DRIKIENĖ, susitikusi Vo
kietijoje su Užsienio 
Reikalų min. ir Ekonomi
jos min. parlamentiniu 
sekretoriumi, patvirtino, 
kad Lietuva pasiryžusi 
siekti, kad būtų pakvies
ta gruodžio mėn. daly
vauti Luxemburge vyk
siančiame Europos Sąjun
gos vadovų susitikime.

Kaip žinome, Vokietija 
yra iš Europos S-gos 
valstybių didžiausia Lie
tuvos prekybos bendra
darbe.

• LENKIJA, ČEKIJA, 
UKRAINA yra stipriai 
nukentėjusios nuo neį
prastinių potvynių ir 
siaučiančio uragano. Lie
tuvos vyriausybė paskyrė 
po 1/2 mil. litų vertės 
humanitarinę pagalbą. į 
Lenkiją pasiųsta 30-ties 
ugniagesių gelbėjamasis 
būrys. Jame yra 10 ge
riausiai paruoštų narų iš 
5-ių didžiausių Lietuvos 
miestų. Ugniagesiai aprū
pinti naujausia gelbėjimo 
technikos įranga.

1/2 mil. litų pagalbą 
yra gavusios nuo uraga
no nukentėjusios Minsko 
ir Bresto sritys Baltaru
sijos gyventojams.
1997. VIII. 26

ĮSPŪDŽIAI IŠ PLB SEIMO 
SUVAŽIAVIMO LIETUVOJE
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VILNIUJE, 

"LIETUVOS” viešbutyje 

IX- tojo PLB Seimo 

atstovus linksmina 

smagi kapela.

Nuotr: 
Stasio Daliaus

Pats seimas prasidėjo liepos 1 d. 5 vai. p.p. 
"Lietuvos" viešbutyje atstovų susipažinimo vakarone 
-balium bei registracija, iš nakvynių vietos buvome 
visi atvežti autobusais į viešbutį. Suėjo, suplaukė iš 
viso pasaulio valstybių bendruomenės atstovai. Brau
nantis per sausakimšą žmonėmis salę, teko susipa
žinti ir pasikalbėti su daugeliu atstovų. įsidėmėjau 
vieną, kai prisistatė pokalbiui Latvijos lietuvių pir
mininkė, kuri tuojau pradėjo dėstyti apie ten vyks
tančius nesutarimus, ginčus, nepasidalijimą kam at
stovauti seime. Klausausi ir stebiuosi, kad tokia 
nedidelė bendruomenė, o jau turi tarp savęs ginčus 
ir nesklandumus, kurių nepajėgė (kaip vėliau sužino
jau) ir PLB valdyba išspręsti.

Laisvai vaikščiojant ir bešnekučiuojant tarp įvai
rių valstybių atstovų, laikas bėgo, nes visą laiką 
susirinkusius linksmino lietuviška kapela muzika ir 
dainomis. Tačiau nežmoniškai teko prakaite maudy
tis, nes prie tokios daugybės žmonių, o nesant vėsi
nimo, - tiesiog buvo sunku alsuoti. Bet, nežiūrint 
to, ištvėrėme, niekas neiškrito.

Registruojantis teko sumokėti 110 JAV dol., 
arba 440 litų už susipažinimo ir seimo 'uždarymo 
pokylius bei ketverius pietus Lietuvos Seimo rū - 
muose. Šio mokesčio nemokėjo Rytų kraštų atsto
vai, o vakariečiams reikėjo apsimokėti. Rytų kraštų 
atstovus atvežė ir viskuo aprūpino Lietuvos vyriau
sybė, apmokėdama visas pragyvenimo išlaidas. Lie
tuvos vyriausybė paskyrė ir Bendruomenės seimo 
renginiui 160,000 litų, nes PLB valdyba dėl lėšų trū
kumo būtų nepajėgusi visko paruošti.

Liepos 2 d. pusryčiavome gretimoje Kultūros 
darbuotojų kavinėje. Kainavo 10 litų. Ten pat valgė
me ir vakarienę, kuri irgi kainavo po 10 litų. Prieš 
tai buvau apsirūpinęs litais, nes per laisvas dienas 
išsikeičiau Kanados dolerius. Juos iškeisti nebuvo jo
kios bėdos - visur juos ėmė. Pradžioje, nuėjus į ban
ką pasiūlė 2.76 litus už Kanados dolerį, o paėjus 
porą žingsnių nuo banko, pinigų keitykloje jau ga
vau 2.86 litus. Tai labai geras kursas.

IX-jo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimo po
sėdžiai vyko Lietuvos Seimo rūmuose, kur buvo pa
skirta patogi posėdžių salė. Registracija prasidėjo 9 
vai. ryto, kur buvome autobusais suvežti iš nakvy
nių vietos.

iškilmingą posėdį atidarė pasveikindamas atsto
vus PLB valdybos pirmininkas Bronius Nainys, pa
kviesdamas Vilniaus arkivyskupą Audrį Bačkį sukal
bėti invokaciją. Posėdyje dalyvavo Lietuvos respub
likos prez. Algirdas Brazauskas, Lietuvos Seimo 
pirm. prof. Vytautas Landsbergis, užsienio lietuvių 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, ir Vilniaus miesto 
meras Rolandas Paksas.

Jie visi sveikino žodžiu. Prez. Algirdas Brazaus
kas, pasveikinęs atstovus, susirinkusius iš įvairių vals
tybių, priminė, kad Lietuva dabar yra laisva, tad 
PLB-nei tenka rūpintis lietuviais, gyvenančiais už 
Lietuvos ribų. O Lietuvos valstybė yra pasiryžusi 
padėti, ypač Rytų kraštuose gyvenantiems. Tam 
tikslui yra sudaryta trims metams programa, kuriai 
numoatoma kasmet skirti po 3-4 milijonus litų. 
Tokia parama, kur daugiau kompaktiškai svetur 
gyvena lietuviai, jau vykdoma: LENKIJOJE stato
mas lietuvių kultūros centras Seinuose, Rusijos fede
racijos KALININGRADO srityje-Tilžės bažnyčia ir 
krašto lietuvių bendruomenės namai, BALTARUSIJO
JE (Gudijoje) - lietuviška mokykla PELESOJE.

Praeitais metais buvo GERVĖČIUOSE lietuviams 
pastatyta puiki vidurinė mokykla. Vykdoma ir trem
tinių grąžinimo iš Sibiro programa. Iki dabar nupirk
ta ar pastatyta 560 butų ir kompensuojama persikė

limo išlaidos. Vien šiais metais paskirta virš 8 mil. 
litų tremtinių butams statyti. Priminė taipgi, kad 
2009 metais sukanka 1000 metų, kai Lietuvos var
das buvo paminėtas kronikose ir norima tą sukaktį 
iškilmingai paminėti.

Po garbės svečių sveikinimų iškilmingas posėdis 
buvo baigtas, paskelbiant 15 minučių pertrauką. 
Pertraukos metu Prezidentas ir Seimo pirmininkas, 
apsupti dalyvaujančių, dar ilgokai šnekučiavosi, ne- 
skubėdmi iš salės išeiti.

Prasidėjus darbo posėdžiui, PLB vicepirmininkė 
Milda Lenkauskienė pristatė visų kraštų vadovus ir 
atstovus kviesdama atsistoti, paminėdama, kiek kiek
viename krašte gyvena lietuvių. Didžiausia delegaci
ja buvo iš JAV lietuvių - 50 asmenų (iš jų keletas 
neatvyko). Seime nebuvo atstovų iš Vengrijos, Pran
cūzijos, Olandijos ir Uzbekijos. Nors gražiai išleista
me leidinyje "Devintasis Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Seimas 97" šios lietuvių bendruomenės yra 
aprašytos. Leidinys 96 psl. dydžio, redaguotas Bro
niaus Nainio, Prano Nario, Alekso Vitkaus, buvo 
įteiktas visiems Seimo delegatams. Tai išties labai 
išsamus PLB valdybos ir atskirų kraštų veiklą nu
šviečianti® leidinys, kuris liks ne tik kaip atsimini
mas Seimo dalyviams, bet kaip svarbus istorinis 
šaltinis, besidomintiems bendruomenės veikla.

Pakviestas darbo prezidiumas: Vytautas Kaman- 
tas,JAV, Antanas Stepanas, Australija, Andrius Šmi
tas, Vokietija. Sekretoriatas iš Kanados atstovų: 
Marytė Balaišytė, Juozas Krištolaitis, kun. Edmun
das Putrimas. Mandatų komisija: Tomas Bartusevi
čius, Vokietija, Dr, Vilius Bernatonis, Sibiras, Joana 
Lasienė, Kanada, Algis Rugienius, JAV.

Labai ilgai užtruko diskusijos ir balsavimai dėl 
pristatytos dienotvarkės pakeitimų bei įvairių Seimo 
komisijų sudarymo. Vienas po kito stojo nauji kalbė
tojai, siūlydami naujus dienotvarkės punktus ar rei
kalaudami, kodėl nėra įrašyto praeito Seimo nutari* 
mų skaitymo, PLB valdybos finansinės apyskaitos 
bei PLB konstitucijos keitimo klausimų. Visi šie 
klausimai atėmė daug laiko kalbėjusiems, ir iki pie
tų nebuvo prieita prie PLB valdybos ir kraštų pra
nešimų. Atrodė, kad PLB valdybos dienotvarkė buvo 
kruopščiai parengta, bet Seimo dalyviai, lyg norėda
mi parodyti savo galią, neatsižvelgdami į tai, ją 
"kapojo" bei kritikavo su naujais pasiūlymais bei 
ilgai trukusiais balsavimais jos keitimui...

Pagaliau dienotvarkė priimta, valio! Pietų per
trauka, juos valgome Lietuvos Seimo nariams skirto
je valgykloje, tuose pačiuose Seimo rūmuose, tik 
kitame rūmų sparne. Šiaip valgantiems, kurie turi 
teisę ten valgyti, pietūs kainuoja apie 10 litų.

Popietyje sekė gan ilgi PLB valdybos ir atskirų 
kraštų pranešimai. Nors buvo prašyta kalbėti suglaus
tai, trumpai, bet tiek daug buvo kraštų pranešėjų, 
kad kol juos išklausėme, atėjo vėlyvas popietis! 
Kalbėjusieji iš Vakarų kraštų kėlė visiems panašias 
bėdas: tai nuolatinė kova su nutautėjimu, pastangos 
su lietuvybės išlaikymu, mažėjantys skaičiai aktyvių 
bendruomenės narių, ryšiai su gyvenamų kraštų poli
tikais bei informacija apie lietuvius ir Lietuvą. Ta
čiau visur dar išlaikomos lituanistinės mokyklos, 
tautinių šokių grupės, chorai, veikia. stiprios sporti
ninkų grupuotės.

Rytų kraštų bendruomenės turi daug finansinių 
sunkumų, nes neseniai įsikūrusios. Trūksta susirinki
mams patalpų, informacijos ir kontaktų tarpusavyje 
nes pav., Rusijoje, yra dideli atstumai tarp atskirų 
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vietovių. Tačiau visos įsikūrusios bandruomenės pa- 
siryžusios dirbti lietuvybės bei tarpusavio ryšio pa
laikyme, džiaugiasi galėdamos priklausyti PL Bend
ruomenei ir dėkingos už jos pirmininko atsilankymą 
Sibiro plotuose.

Beveik visose kraštų bendruomenėse veikia Jauni
mo sąjungos ir jų pranešimuose ypač išsamų ir pui
kiai paruoštą pranešimą padarė iš Kanados Onutė 
Stanevičiūtė, nušviečiant Kanados lietuvių jaunimo 
veiklą ir rūpesčius.

Atskiras, papildomas pranešimas buvo padarytas 
apie Sibiro Krasnojarsko srities lietuvių gyvenimą. 
Kultūrinei lietuvių bendrijai Sibire š.m. gegužės 
mėnesį sukako penkeri metai. Kalbėtojas priminė 
istoriją: didžiausi lietuvių trėmimai įvyko 1948 me
tais gegužės mėnesį, 1949 m. kovo mėnesį ir 1951 
m. spalio mėnesį. 1948 metais buvo numatyta iš
tremti 12,000 šeimų. Tremtiniai buvo išvežti į Kras
nojarsko kraštą, Irkustsko sritį ir Buretiją. į tą 
sritį buvo išvežti 1949 m. kovo mėn. tremtiniai. 
Per šiuos trėmimus buvo išvežta virš 100,000 Lie
tuvos gyventojų. Per 1989 metų surašymą, Sibire gy
veno daugiau negu 40,000 lietuvių. Kompaktiškai 
vienoje vietoje gyvenančių lietuvių neliko. Tuo būdu 
nyksta lietuviška kultūra, tradicijos, užmirštama lie
tuvių kalba. Vyresnio amžiaus žmonės, prislėgti bu
vusios komunistinės vergijos, nori bendradarbiauti 
gimtąja kalba, todėl pirmoji bendrija sukurta 1990 
metais. Prie tų ištakų sukūrimo stovėjo mokslinin
kas iš Tomsko dr. Vilius Bernatonis, kuris 1948 m., 
būdamas trejų metų amžiaus, buvo ištremtas į 
Krasnojarsko kraštą, iš to krašto daugelis grįžo į 
Lietuvą, o Vilius pasiliko po aukštojo mokslo baigi
mo, Tomsko mieste.

1992 m. iš Lietuvos į Krasnojarsko kraštą atvyks
ta iš Lietuvos Kultūros ministerijos atstovas, kuris 
kartu su Bernatonių pasiryžta lietuvius suburti į 
bendriją.

Pirmasis susirinkimas įvyksta gegužės mėn. 22 d. 
dalyvaujant 24 lietuviams. Apie rengiamą lietuvių 
susirinkimą buvo pranešta per vietinę radijo stotį. 
Susirinkime buvo nustatytos pagrindinės gairės, kaip 
išsaugoti lietuvių kalbą, kultūrą, tautinies tradicijas. 
Bendrija išaugo per beveik dešimt metų, ji apima 
bemaž visą Krasnojarsko kraštą. Daugelis išvyko į 
tėvynę Lietuvą. Likusiems daug padėjo atvykusi 
dirbti iš Lietuvos mokytoja Teresė Buruskienė, kuri 
mokė jaunus ir suaugusius lietuvių kalbos. Dabar 
dalis jaunimo mokosi lietuvių namuose Vilniuje, stu
dijuoja aukštosiose mokyklose. 32 asmenys įgijo Lie
tuvos pilietybę ir gavo Lietuvos pasus.

Dar daug pavienių, senesnio amžiaus lietuvių gy
vena išsiblaškę šiame krašte, kurie sudarę mišrias 
šeimas ir nėra gavę nei lietuviško nei rusiško mo
kyklinio išsilavinimo. Su tokiu atveju bendruomenė 
susitiko, kai 600 km. nuo Kransojarsko atstu rastas 
gyvenantis tautietis 70 m. amžiaus. Kai mirė jo 
žmona, pasiliko visiškai vienas invalidas. Buvo padė
tos pastangos^ ir tremtinys, išgyvenęs 50 metų trė
mime, buvo grąžintas į Lietuvą ir dabar gyvena Ute
noje.

Beklausant kraštų ir Jaunimo sąjungų valdybų 
pranešimus, atslinko vėlyva popietė ir vakaras, o 
pranešimų taip ir nesuspėjome tą dieną baigti, nors 
sesijos posėdžiai baigėsi 9 vai. v. Gerokai išvargino 
sėdint nevėsinamoje posėdžių salėje, kur visiems 
delegatams prakaitas upeliais tekėjo...

Grįžtame atgal į nakvynių vietas, o vakarienės 
metu jau pradedam arčiau susipažinti su kitų kraštų 
atstovais. Mūsajame bendrabutyje apsigyvenę Estijos 
lietuvių, Sibiro lietuvių bei JAV kai kurių valstijų 
atstovai. Greit surandame bendrą kalbą, nes juk 
visi atvykome atstovaudami bendruomenės idėjai. 
Nuoširdi pažintis išsivystė su Estijos lietuvių bend
ruomenės pirmininke Rasa, kuriai Vilniaus miestas 
gerai pažįstamas, nes čia baigusi universitetą. Prieš 
tai dirbusi Lietuvos ambasadoje Estijoje, tai daug 
Lietuvos veikėjų ir ministrų asmeniškai pažįstanti.

Bendromenė gegužes 29-30 dienomis švente pen
kių metų jubiliejų, kur buvo paruošta programa, 
suderinta su krašto administratorium. Atvyko iš Lie
tuvos ministerijos atstovas. Buvo surengta knygų pa
roda lietuviškų autorių rusų kalba. Paroda buvo 
surengta Krasnojarsko mieste kartu su kitomis 23 
tautybėmis.

1998 m. sukanka nuo masinių trėmimų 50 metų. 
Norima paruošti du turistinius masinių trėmimų 
maršrutus, kad galima būtų aplankyti lietuvių trėmi
mo vietas. 1997 -98 m. numatoma atidaryti lietuvių 
sekmadieninę mokyklą.

Sekančią dieną liepos 3, iš pat ryto vyko nebaig
ti kraštų valdybų pranešimai ir Rasos Kurienės pa
skaita apie PLB tikslus ir veiklos gaires. Rytmetinė- 
4 psl.

LlCTUVm TAUTODAILE i N SU t U TA S
LTI šaukia visuotini nariu susirinkimą 1997 m. RUG 
SĖJO men. 13 d., Lino ir Rasos Veselkų sodyboje 
RAMBYNE, 198 Simpson Road, Leedsgrenville Coun 
ty, netoli Gananoque, Ont.

Pradžia 11 vai.r. - Tarybos posėdis. 11:30 va.- 
dail. Antano Tamošaičio paskaita: Literatūra apie 
lietuviu ir kitu tautu liaudies mena. 1.00 vai.- L.T.I 
visuotinis metinis nariu susirinkimas.

Sis susirinkimas yra 20-tasis, irtodėl bus pami
nėtas liaudies dainų koncertu. Ji atliks Rasa Korky- 
te-Veselkiene,Bronius Krokys, Juozas Kasinskas-jis
ir gitara pritaria,o Brigita Kasinskiene kvartetui 
pritaria smuiku.**************************************************************************

je sesijoje dalyvauja 131 atstovas (prisidėjo Švedijos 
atstovas). Posėdžių salėje sėdime vienoje eilėje: P. 
Adamonis, St. Dalius, J. Krištolaitis, dr. P. Lukoše
vičius. Dažnai mano dėmesį nutraukia su šmaikš
čiais komentarais P. Adamonis, kuris viskam labai 
greitai reaguoja...

Paskiau, plenariniame posėdyje buvo trumpai nu
šviečiamas diskutuojamas klausimas: visuomeninis 
organizacinis darbas, švietimas, kultūra. O jau disku
sijos buvo padarytos atskirose darbo grupėse, išsi
skirsčius atskirai po paskirtus kambarius. Visi atsto
vai buvo padalinti į dešimt grupių, kiekvienam po 
15 asmenų, sumaišant įvairių kraštų atstovus. Tas 
suskirstymas į atskiras darbo grupes diskusijoms 
nors ir naujas bandymas, bet pasirodė labai naudin
gas. Mažose grupelėse visiems buvo galimybė pa
reikšti tuo ar kitu klausimu savo nuomonę. O gru
pių vadovai po diskusijų išnešdavo pagrindinį nusista
tymą diskutuojamu klausimu, patiekdami jį sesijos po
sėdžiui.

Buvo kažkokio netikrumo ir nerimo dėl PLB struk
tūros ir vardo keitimo, kuris labai nuodugniai buvo 
diskutuojamas ir aptariamas visose darbo grupėse. 
Didžiulė dauguma pasisakė palikti dabartinį statusą, 
pakeičiant tik keletą konstitucijos paragrafų, kurie 
plenariniame posėdyje buvo irgi didžiule balsų dau
guma patvirtinta. Taigi, buvo išsaugotas PLB var
das, apimtis ir darbo laukas, vienijant atskirų kraš
tų bendruomenes.

Taipgi šioje sesijoje buvo įterptas Donato Skučo 
pranešimas apie JAV ir Lietuvos Seimo sudarytą 
komisiją, veikiančią nuo 1994 m. Nors pranešėjas la
bai entuziastiškai kalbėjo apie jos veiklą liečiančią 
tik Amerikos lietuvius, bet Seimo delegatai gan šal
tai reagavo, nes į tą komisiją nepritraukta kitų 
kraštų bendruomenės, taipgi ignoruota ir neatsižvelg
ta į PLB valdybos jau įsteigtą PLB atstovybę, įsikū
rusią Lietuvos Seimo rūmuose, pajėgiančią gerai ap
tarnauti visų kraštų lietuvius. (Bus daugiau)

NUSIŠYPSOKI M E:
reikia pinigų, - prašo sū-

Lietuvoje
RENGIAMASI ALEKSAND 
RO LILEIKIO BYLAI

Lietuvos Generalinė Pro
kuratūra baigė parengia
muosius pasiruošimus 
baudžiamajai bylai dėl 
A. LILEIKIO nusikalsta
mos veiklos 1941- 
1944 m. Lietuvoje.

Jis kaltinamas pagal 
surinktą medžiagą pasi
rašymu dokumentų nacis
tinei policijai sušaudyti 
75 žydų tautybės pilie
čius. Vienas pasmerktųjų 
išliko gyvas. Nustatyta, 
kad A. Lileikio pasirašy
tais 7-niais dokumentais 
buvo suimti ir keli žy
dus gelbėję k lietuviai.

Liepos mėn. 7 d. Vals
tybės Teisės Medicinos 
tarnyba po pakartotino 
tikrinimo patvirtino, kad 
apkaltintasis serga nepa
gydomomis ligomis ir 
bet kokia įtampa gali 
būti pavojinga jo gyvy
bei.

Pagal įstatymus, tokia 
išvada remiantis, tardy
mas nepareikštas, bet jo 
bylos teisminis nagrinė
jimas bus pradėtas.

• Tėveli, man verkiant 
nūs savo tėvą.
- Neturiu tiek, kiek tau reikia.

- Pasiskolink kur nors, ir duok.
— Juk tu pilnametis, ir jau laikas pačiam išmok

ti skolintis.

o Mokytojas, norėdamas išaiškinti gerojo piemens 
sąvoką, klausia savo mokinių:

- Jei jūs būtumėte avelės, kas būčiau aš?
Didelis avinas, - atsakė keletas mokinių.

• Petriukas parėjęs namo sako:
- Mes vakar rašėme diktantą, o šiandien aš už 

tai gavau knygą.
- Ar tikrai? O apie ką ta knyga?
- Taisyklingo rašymo žodynas!- atsakė Petriukas.

• Ėjo šnekučiuodami trys vyrai.
- Ei, kvaily'-šūktelėjo praeivis už nugaros.
Visi trys kaip vienas, atsigręžė.

• Grobikas banko kasininkui tyliai paduoda raštelį: 
"Sudėkite visus banknotus į didelį paketą ir, nepa
traukdamas dėmesio, paduokite man".

Atsakydmas, kasininkas kyšteli jam kitą raštelį: 
"Pasitaisykite kaklaraištį. Jus forografuoja".

• Nesuprantu, kam mano šeima mane atvarė pas 
tamstą, - skundžiasi suirzusi ponia psichiatrui. - Kas 
gi bloga, jei aš mėgstu blynus?

- Nieko blogo, - sutiko kiek nustebęs psichi
atras. - Aš pats mėgstu blynus.

- Vaje, vaje! - šūktelėjo ponia. - Jei taip, tai 
ateikite į mano namus, aš parodysiu tamstai mano 
blynų kolekciją. Jau keturis lagaminus prikroviau 
skaniausių blynų!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 18

ATSTATYTA KNYGNE
ŠIŲ SIENELĖ

Kaune, Karo Muzie
jaus sodelyje buvo pa
šventinta, okupacijų laik
mečiu sunaikinta, dabar 
atnaujinta, Knygnešių sie
nelė ir jų aikštelė. Siene
lėje įrašyti vardai veik
liausios šimtinės knygne
šių, rizikavusių savo gy
vybėmis, kad išgelbėtų 
lietuvių kalba rašytas 
knygas ir skleistų jas sa
vo Tėvynėje.

Sovietinės rusų okupa
cijos išdavoje Karo Mu
ziejaus sodelyje buvo iš
griauti visi paminklai, 
įskaitant ir Laisvės sta
tulą ir minimą sienelę 
(jos nuolaužos, kaip rodo 
dokumentai, buvo panau
doti dviejų Kauno gatvių 
grindiniui).

į Sienelės atstatymo 
iškilmes buvo atvykę 
moksleiviai, Miesto savi
valdybės darbuotojai, 
Seimo pirmininkas Vytau, 
tas Landsbergis ir kt.

Knygnešių sienelę ati
dengė meras Henrikas 
Tamulis ir I-asis jo pa
vaduotojas Alfonsas And
riuškevičius, Lietuvos 
Kultūros Fondo valdybos

/nukelta į 5 psl......... /
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KNYGNEŠIŲ SIENELE 
narys Aidas Rimša.

Pašventinimo apeigas at
liko Kauno ark. metro
politas Sigitas Tamkevi- 
čius.

Aktorės Virginija Ko- 
chanskytė ir įneša Paliu
lytė skaitė visų pavar
des iškaltas paminklinėje 
lentoje, trumpas jų bio
grafijas.

Padėtos gėlės, uždeg
tos trispalves žvakės.

Pertraukėlių metu dai
navo choras "Leliumai" 
liaudies dainas, "Ąžuoly
nas” grojo^ pučiamaisiais, 
o knygnešių vaikai-vai- 
kaičiai skaitė savo eiles.

Garbės sargyboje sto
vėjo Lietuvos Šaulių są
jungos Vytauto Didžiojo 
Rinktinės kuopa, Politi
nis Kalinių -Tremtinių 
organizacijos atstovai su 
vėliavomis.

Šv. Mišias kitą dieną 
atnašavo arkiv. Sigitas 
Tamkevičius už žinomus 
ir nežinomus Laisvės ko
vų šauklius ir dalyvius, 
knygnešius, ir daraktorius.

Kur plaukia Lietuvos laivininkystė?_______ Nuotr.g žurnalo’jūra*

RŪPINASI DĖL LIETU- tų tik neprotingas šuolis-, 
VOS PREKYBINIO už gautas papildomas
LAIVYNO lėšas būtų greičiau įsto-

Alfonsas RAMANAUS
KAS, Lietuvos laivinin
kystes įkūrėjas ir buvęs 
ilgametis jos vadovas, la
bai nepatenkintas ir susi
rūpinęs, kad būtų didelė 
klaida, jeigu mūsų vy
riausybė parduotų savo 
laivyną bet kur, kas tik
tai brangiau mokės.
. Jis mano, kad tai bū

Ž V I G A I

Z. Stunženienė

ti į Europos Sąjungą. O 
ši reikalauja privatizuo
ti valstybines įmones ir 
sukurti galimybę laisvai 
konkurencijai.

Tačiau jis. ir daugelis 
kitų įvairių sričių žmo
nių primena, kad dauge
lyje Europos kraštų ir 
dabar egzistuoja Valsty
bės kontroliuojamos įmo 
nės.

Vos už keleto kilometrų nuo Šiaulių, atokiau 
nuo miškų, įsikūręs Žvigų kaimas. Jau nuo 1944 m. 
nuo pat okupacijos ir partizaninio judėjimo pradžios 
čia veikė ryšių punktas. Anuomet dar buvęs jaunas 
vaikinukas Petras Balčiūnas, prisiminęs tuos metus, 
pasakoja:

SUSIMĄSTYMAS GEDULE
minutę

Ant kalvos, po beržais,po žaliais 
Guli broliai gražūs,jauni - 
Partizanų bendram kape, 
O kiti - giliam šuliny...
Guli žemėj savęs neapgynę, 
Bet apgynė savo Tėvynę.

Ar išliksim po laiko ženklais? 
Ar pajusime didvyrių dvasią 
Ant piliakalnių bočių šventų? 
Ar didybę tautos dar surasim? 
Ar ant gedulo juostos juodos 
BeiŠliksim po vėtros sparnais? 
Ar likimas visus mus nušluos 
Už tai, kad buvom vergai 
Tų grandinių, 

suvaržiusių širdį,
Tu dienų,

kur melu girdė,
Tų gariūnų, 

tų džinsų, tų markių,
Tų mankurtų, 

pavirtusių erkėm,
Kurios jau užmiršo verkti, 

užmiršo save pasmerkti.
* * *

Prie Sienelės atstatymo 
darbų talka ir kitaip 
prisidėjo architektai, be
tonavimo darbų darbi
ninkai, "Akmelita" kalė
jai ir "Viscum" b-vė, 
padovanojusios reikalingą 
mišinį akmens ir betono 
izoliacijai.

• Seimo pirmininkas 
V.Landsbergis kritikavo 
buvusios Generalinės pro-,x 
kuratūros darbą. Pasak 
V.Landsbergio, iškelta 
tik viena kita parodomo
ji byla, o ten kur buvo 
vagiami šimtai milijonų- 
buvo ramu ir tylu! Da
bar imtasi EBSW, "Hol
dingo kompanijos", LAIB? 
"Aurabanko" ir kitų afe
rų tyrimo. Seimo P - kas 
sakė, jog reikia ištirti 
buvusios "Vilties" spaus
tuvės istoriją, kur buvo 
sukišta daug valstybės 
pinigų į jos moderniza
vimą, o po to ji buvo 
sužlugdyta ir privatizuota 
su naujausiais įrengimais, 
kuriuos nupirko valstybė. 
Reikia, pasak V. Lands
bergio, ištirti, kokie 
buvo šios aferos ryšiai 
su buvusia LDDP vyriau
sybe.

Kalbėdamas apie "Jū
ros" įmonės sužlugdymą, 
V. Landsbergis sakė: 
"Čia aš galiu' matyti prieš
valstybinę veiklą su itin 
tyčiniu nuostoliu valsty
bei". Jis priminė, kad 
V. Nikitino vadovaujama 
Generalinė prokuratūra 
nieko nedarė nusikalsta
mam gobšumui ir aplai
dumui ištirti.

"Nedidelis buvo musų xaimas - apie 15 gy
ventojų. Penkiose sodybose nuolatiniai svečiai buvo 
partizanai ir ryšininkai. Tikrieji ryšių punktai buvo 
Dargužio ir Jasuičio sodybose. Dargužiu duktė, bom
barduojant Šiaulius, su vyru Kaziu Ivaškevičium, 
atbėgo iš miesto pas tėvus. Kazys taip ir liko kai
me ir tapo partizanų ryšininku. Vėliau po tarnybos 
sovietų armijoje ryšininku tapo Liudas Jasuitis. Abu 
areštavo 1949 m. Kitose trijose sodybose - M. Bal
čiūno, A. Dirvono ir P. Ramono - buvo tarsi seki
mo ir sargybos punktai. Ryšininkės ir partizanai pir
miausia užsukdavo į šias sodybas, o tik po to eida
vo pas tikruosius ryšininkus. Gana dažnai pas mus 
ir apsinakvodavo. Čia gydydavo sužeistuosius. Parti
zanams labai padėjo vet. gydytojas Švedas: suteikda
vo ir pirmąją pagalbą ir parūpindavo vaistų, prirei
kus surasdavo ir gydytoją. Mūsų sodyba buvo aiškio
je vietoje, be jokio krūmo aplinkui, gal todėl karei
viai ir stribai kartais praeidavo neužsukę, nors tuo 
metu ir būdavo kas nors užėjęs.

Prisimenu, kartą (atrodo, tai buvo 1947 m. Kū
čios) atėjo dažnai užsukanti ryšininkė Marytė, o su 
ja dar vienas jaunas bernužėlis. Rytą susiruošėme 
važiuoti į Kairių bažnyčią, į Piemenėlių Mišias. 
Panoro važiuoti ir Marytė - pasiėmėm. Važiuojan
čius sustabdė kareiviai. Šį kartą tik pasiteiravo, 
kur vykstame, netgi dokumentų netikrino. Po Berne
lių Mišių grįžome kitu keliu. Tėvas namuose buvo 
labai išsigandęs. Rytą eidamas šerti gyvulių, pama
tė mūsų narnų link einančius kareivius. Bėgti perspė
ti ryšininką jau nebuvo kada. Bet, laimė, kareiviai 
pasuko pas kaimyną.

Pavardes ir slapyvardžius žinojau tik kelių parti
zanų: Stasio Raziulio-Mažylio, Stasio Vilkino -Volun 
ges, V. Sinkaus -Sakalo ir dar keleto kitų. Dažnai 
su jais užeidavo man nepažįstamų. Suprasdavau, kad 
tai aukštas pareigas užimantys vadai. Juos saugoda
vo stipri sargyba, visi labai juos gerbė. Aš jiems iš 
kviesdavau jų pageidaujamus asmenis, ir mūsų name 
jie susitikinėdavo".

Dabar aiškėja, kad čia užsukdavo Bartkus-Žadgai- 
la ir net vvriausiasis partizanų vadas J. Žemaitis- 
Vytautas. "Laisvės kovų archyvo" Nr. 7, rašoma, 
kad J. Žemaitis minėjo Žvigų kaimą. Čia buvo ban
doma įrengti bunkerį vyriausiajai partizanų vadovy
bei^ bet dėl susiklosčiusių aplinkybių (ryšininkės 
arešto, išdavysčių) teko iš šio kaimo pasitraukti. 
Kita J. Žemaičio minima slėptuvė buvo gretimame 
Zapalskių kaime, bet dėl tų pačių priežasčių irgi 
teko pasitraukti. Kadangi P. Balčiūnas anuomet

Mainos laikas - nauji veidai 
Kelio juostą tolyn palydi... 
Tie veidai - svetimi ar savi? 
Ar pakilę už Tėvynę į žygį?

AiDČnmc • DAMI7 dauS PadėJ° partizanams, 1951 m. visą jų šeimą 
•JSEA’PEDOJE ,r PANE- ištrėmė į Sibirą.
VEZYJE vyko ši^ vasary p. Balčiūnas prašo visus, kas prisimena Žvigų kai- 
Lietuvos galiūnų varžybos. rna įr Balčiūnų šeimą, daug padėjusią kovų broliams. 

Stipriausiu šių metu v y.rašyti šiuo adresu: Petras BALČIŪNAS, Statybinin- 
ru pripažintas . Arvydas kų 9_47> giauliaL 5410.
Pintinas. Antroje vietoje - Alfonsas Daunys
Ž.Savickas, III-je- S.Mieži-
nis. ŪŠ TREMTINYS nr. 26, 1997.VII.11)

JUODOJO KASPINO DIENA- rugpjūčio men. 23-ji,kai 
MOLOTOV’O ir von RIBBENTROP’O slaptas protoko*- 
las leido užimti Pabaltįjį Sovietų Rusijai.
************************************************■ I

(iš Vinco Kudirkos "Satyrų")
PIERNIKOVSKIS

Buvo sau menku apskrities raštinės valdinin
kėliu. Pirmą kartą į save atkreipė^ žmonių 
dėmesį, kai Suvalkuose karininkai išpėrė jam 
kailį, pasiguldę lyg mažą vaiką. O tai mat, už 
mergas.

Jeigu jūs man gailitės šitokių niekų, - 
tarė pats sau, važiuodamas iš Suvalkų, tai aš jums 
parvešiu generolo dukterį.

Tarė tik taip sau, iš piktumo, visai nemanyda
mas, kad tas pažadėjimas gali išsipildyt.

Atsilankė pas vieną pažįstamą dvarponį, kur vie
šėjo tolima giminaite, generolo duktė. Kažin, ar 
Piernikovskis atsiminė išreikštą karininkams 
pagiežą, ar pati mergina jam patiko ir jis jai, ar 
namiškiai taip apsukriai mokėjo įkalbinėti, minėda
mi dargi didelį kraitį, tik Piernikovskis, netrukus jau 
buvo generolo dukters vyru. Kraičio, teisybė, 
negavo nieko, bet uošvis pasirūpino įkišt jį į 
viršininko pagalbininkus. Dabar pats nežinojo, kuo 
labiau gėrėtis: pačia ar vieta. Iki dar nebuvo pirkęs 
iš viršininko kyšių monopolio, gėrėdavosi pačia. 
Kasdien eidavo pats į paštą ir garsiai klausdavo:

- Ar nėra laiško Jeja prevoschoditelstvu mano pa
čiai?

Bet kada susiderėjo su viršininku dalytis pelnu, 
ėmė gėrėtis vieta. Kiekvienas viršininkas turi savo 
ypatingą požvilgį į kyšių ėmimo būdą ir jų pavidalą. 
Piernikovkis, be paprasto ėmimo pinigais, stengėsi 
gauti kuo daugiausia "aukų" in natūra. Tur but, jam 
atrodė, kad pav., paršiukas ne tik nepuola į akis ir 
kad čia, galima sakyt, ne dovana, tik pirkinys. Be 
to, laikėsi senos lenkų sistemos: jeigu neduoda, - 
nedaryk nieko, nes nėra už ką; jeigu duoda, taipgi 
nieko nedaryk, kad kas nepasakytų "ima". Taigi, 
žmonių reikalų neatlikdavo. Ateis žmogus su reikalu 
tai Piernikovskis tuoj:

- Atnešk žąsį!
- Kad jau ponas, žąsį daviau.
- Tai atnešk paršą!
Daugiau nė šnekėti nešneka. Po kelių dienų vel

ka žmogus jau paršą ir eina į virtuvę. Išei
na ponia. Žmogui nedera kitaip sakyti, kaip tik 
taip: /tęsinys 6 psl........ /
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VINCO KUDIRKOS "SATYROS** 
(tęsinys)

- Atnešiau poniutei paršiuką...
- Tai man, o ponui ką?

Žmogus susigėdinęs grįžta namo, nei su ponu 
nesimatęs, nei apie reikalą pasikalbėjęs. Uždarbiau
ti daug padėdavo, žinoma, vaitai su raštininkais, 
bet pasitaikydavo ir kitokių pagalbininkų. Atsilanko 
pas Piernikovskį apskrities veterinorius Pazdziernic
kis ir giriasi:

- Važiuoju šiandien iš Senapilės ir sutinku žydą 
su odomis, o be liudijimo. Pagąsdinau tik žydapalai- 
kį, kad liepsiu odas sudeginti, tuoj pasiūlė trirublinę. 
AŠ reikalauju 10 rublių. Sutikome septynis, o kažin, 
ar visos tos odos vertos 10 rublių, - nusijuokė vete
rinorius. -Tai tokiu būdu uždirbami pinigai, pabaigė.

-Juk ir mes mokame neblogiau uždarbiauti, atsa
kė Piernikovskis.

- Žinau, žinau, ir del to ateinu pasitarti, ar ne
galima būtų sugriebt kur skatiko, nes labai striuka, 
...kaimyne! - tarė ir reikšmingai mirktelėjo.

- Gerai, atsakė kaimynas.

Pazdziernickis keliauja namo, o Piernikovskis 
siunčia du zemskiu į ištikimiausio vaito valsčių pa
žiūrėt, ar sveiki gyvuliai. Zęmskiąi žino, kaip reikia 
elgtis tokiu atveju, ir praneša viršininkui, kad tuose 
laukuose ir tuose kaimuose esąs arklių plautis. Tuoj 
įsakoma paminėtiems kaimams suvest į paskirtą vie
tą arklius apžiūrėt. Atvažiuoja veterinorius ir žiūri 
pro stiklą arkliams į šnerves. Kuriam tik pažiūrės - 
negerai! -sako. Kaip tik "negerai" tai reikia arklį 
užmušti. O Puskepalių Diržius turėjo gražią veislinę 
kumelę- tokios toli aplinkui nebuvo matyt. Ką saky
site, ir ta "negerai". Gaila žmogui tokio gyvulio; 
taigi, priėjęs prie veterinoriaus ir kimšdamas jam į 
delną 25-rublinę, prašo: -Nagi, dar sykį, ponas, pa
žiūrėkite. Rodosi, kumelė sveika.

Pažiūrėjo dar sykį ir sako:
-Gerai.
Dabar žmonės pamatė, ko čia reikia ir, artinda

miesi prie veterinoriaus su keletu užgniaužtų rublių 
pagal gyvulio vertę, prašė, kad dar sykį pažiūrėtų. 
Kas neturėjo pinigų su savim, tai pasiskolino pas 
kaimynus, o kitas ir namo pabėgėjo. Vienu žodžiu, 
visas apžiūrėjimas prasidėjęs nuo "negerai", pasibai
gė "gerai”. Veterinorius nuvažiavo pas Piernikovskį 
dalytis uždarbiu, o žmonės parsivedė arklius atgal, 
džiaugdamiesi, kad taip pasibaigė. Pasiskųsti kam 
už aiškų apgavimą jiems nė į galvą neatėjo, nes 
žinojo, kad niekas jų neišklausys, kad be reikalo 
būtų tik gaišti, o įerzinti valdininkai atkeršytų dar 
bjauriau. Piernikovskis pats rūpestingai žiūrėjo, kad 
aukų šaltinis neišsektų. Važinėdamas po apskritį, 
dalydavo vaikams cukrainių, o vyresniems sakydavo:

- Broliai! Kas tik turite kokį reikalą, eikite 
tiesiog pas mane. Nesibijokite, kas aš ir didelis po
nas, nesididžiuoju ir kiekvienam pagelbėsiu.

Kurgi žmonės nepaklausys tokios gražios kalbos 
(o be to, gerai kalbėjo lietuviškai) - pradėjo eiti 
pas jį net su tokiais reikalais, kuriuos pavest ap
skrities viršininko globai ir netiko, ir nederėjo. Na, 
o mūsų žmoneliai su tuščiomis rodytis nepratę - 
vis šiuo ar tuo pasigerina. Rėklių davaro darbinin- - 
kai pasiskundė pačiam ponui Vronskiui, kad užveiz- 
da paskyręs jų bulvėms tokį lauką, kur niekas neau
ga. Vronskis atsakė nenorįs kištis į užveizdos daly
kus, o užveizda tik graudeno darbininkams su kan- 
čium ir plūdo, kad jie, nieko iš pono neišgavę, 
kreipstusį į jį. Atsiminė žmonės Piernikovskį ir, 
susitarę visa kuopa, nuėjo į Vilkpilę ieškoti teisybės.

- Broliai! Aš šiandien neturiu laiko, ateikite 
rytojaus dieną, - pasakė nusiminęs Piernikovskis, 
tikėdamasis, kad darbininkai jau antrą kartą neateis 
Bet apsiriko. Rytojaus dieną susirinkę darbininkai, 
vyrai ir moterys, jau neprašė užtarimo, tik reikala
vo. Piernikovskis mato, kad čia ne juokai, liepia 
darbininkams eiti namo, o pats važiuoja pas Vronskį.

- O tamstai kas galvoj? - atrėmė stačiai Vrons
kis. - Čia tamsta nesikiški, tai ne tavo dalykas.

Piernikovskis, šitaip nupraustas, išeina pas darbi
ninkus, laukiančius kieme ir taria:

- Broliai! Aš čia nieko negaliu padaryt.
- Broliai, ne broliai, - atsiliepia vienas balsas, - 

o tu, rupūže, kam mus apgaudinėji?
- Aš per tave sugaišau dvi dienas, ir man dabar 

iš algos atskaitys penkis auksinus, - atsiliepia kitas.
- Aš daviau gaiduką, o nieko nepadarei, - rėkia 

moteriškė.
- Kvaile! juokiasi vyriškis. - Reikėjo duot par

šiuką, tai būtų padaręs.
Tuo tarpu minioje kažin kas subraškėjo. Pierni- 

kovskiui pasirodė, kad jau laužo pinučius, tai kaip 
vėjas išpyškėjo į Vilkpilę. Suerzinti darbininkai pa
reikalavo patį poną pasikalbėti. Tas iš pradžių bijo

Čikagos gubernatorius palaiko glaudžius ryšius su etniška spauda. Surengtame 
jo įstaigos susitikime Jim Edgar pasveikino Frances Šlutą ir Joseph Žygą - 
Amerikos lietuvių medijos darbuotojus-
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Nuotr:
Raimundo Šuikos

"NL" gavo įdomų laiš
ką iš kūrybingo Tautiečio 
Jokūbo Lazdunskio:
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Jokūbas Lazdunskis

MIELA REDAKCIJA, 
MIELI TAUTIEČIAI?

Mes, vilniečiai konstruk- 
toriai-išradėjai: Jokūbas 
LAZDUNSKIS ir Raimun
das PAKALNIŠKIS, sukū
rėme ir užpatentavome 
naujo tipo dviratį su pa- 

a rankine pavara.
Naujasis dviratis daug

išeiti, bet paskui įsidrąsino ir pasirodė lange.
- Tu nieko nedirbi ir pavalgęs, tai tau vis tiek,- 

šaukia minia. - Mes sunkiai dirbame, o tu dar nori, 
kad mes nė valgyti neturėtume ko! Juk mes ne 
sau, tik tau dirbame!

Vronskis pažadėjo darbininkams pakeisti lauką 
geresniu, ir viskas nutilo.

Visiems yra žinoma, kaip sunku prastam ūkinin
kui atsiimti ugniapinigius. Jeigu jau ne pusė, tai 
tikrai trečia dalis pinigų lieka valdininkų rankose. 
Piernikovskis iš šito 
semti. Štai Gaisrių 
kone visus pinigus.

- Jau nežinau nė 
pažįstamiems- su tais 
kiu, gaišuoju, o negaliu išgriebt savo pinigų, ir gana. 
Nunešiau Piernikovskiui medaus gorčių- nieko; nune
šiau žąsį - nieko; daviau lašinių paltį- nieko; nune
šiau prielaidinuką- tai prakalbėjo: - Pažiūrėsiu. - 
O kada jis pažiūrės, tai Dievas žino.

Ar pats Vargius susiprato, ar kas jį pamokė, tik 
apskundė Piernikovskį, kad neatiduoda ugniapinigių. 
Piernikovskis tarė, jog tai buvusio valdininko Taru
čio darbas, norėjo iškelti jį iš apskrities, bet, to 
neįstengdamas, padavė į teismą už neteisingą kalti
nimą. Užgautas Tarutis jau nesigailėjo ir išdėstė 
visus Piernikovskio darbus, visas šunystes ir aiškiai 
parodė, kad su Vargulio ugniapinigiais dokumentai 
suklastoti: per vėlai apžiūrėta ugniavietė, nei tas 
vaitas pasirašęs, nei tas mėnesis padėtas, nei ta 
diena ir 1.1. Piernikovskis netikėjo, kad taip dalykai 
pakryps, ir dabar pats pateko į teismą. Pradėjo pul
dinėti ir šen it ten, ieškodamas pagalbos. Nors bi
čiuliai gana triūsė, nors kunigas dekanas net po 
kelis kartus mokė liudininkus meluot, nieko nepada
rė: kaltė per daug buvo aiški. Betardant Piernikovs
kio bylą, aikštėn iškilo tokie baisūs dalykai, tiek 
daug į juos įmaišyta buvo didesnių ir mažesnių val
dininkų, jog nusigandęs gubernatorius nubėgo pas 
gubernijos prokurorą prašyti viską paslėpt ir palikt. 
Piernikovskiui tiktai vieną kaltę už aktų suklastoji
mą: to jau paslėpti nebuvo galima. Prokuroras suti
ko. Suprantama, tai į gerą ir pačiam Piernikovskiui 
išėjo.^ Menkai buvo nubaustas, - tik žodžiu, iš vie
tos, žinoma, buvo atleistas.

Beje, Piernikovskis buvo katalikas.

saltinio per daug jau norėjo 
Varguliui pasirengė parvežti

ką daryti, - skundėsi žmogus 
ug^niapinigiais. Kada jau lau-

tobulesnis už paprastą, 
ir turi didelį pranašumą. 
Važiuojant paprastu dvi
račiu, dirba tik kojos; su 
naujuoju galima važiuoti 
dirbant kojomis ir ranko
mis kartu, arba atskirai. 
Juo daug lengviau va
žiuoti; rankų judesiai 
primena 
mankštinasi 
raumenys.
ypač užmiestyje, teikia 
didelį malonumą- tai 
sveikatos ir jaunystės 
eliksyras, bet tinka bet 
kokio amžiaus žmonėms). 
Naujo dviračio gamyba 
nesudėtinga ir jo kaina 
kaip paprasto dviračio. 
Šios gamybos įvykdymui 
reikia reklamos. Rekla
ma - tai lėšos, kurių, de
ja, neturime. (Lazduns
kis 90-ties metų netur
tingas pensininkas, o Pa
kalniškis dirba įmonėje, 
kuri jau metai nemoka 
atlyginimų (vienas dar
bininkas nusižudė).

Prašome mums padėti. 
Mums reikalingas rėmė
jas. Gal Jūs sukursite su 
mumis bendrą akcinę 
bendrovę, reklamuosite 
ir įvykdysite šią naujovę?

Lietuvoje dviračiai ir 
darbo jėga pigi (dviračio 
kaina 130 dolerių). Arba 
suraskite mums kompani- 
joną. Platindami naująjį 
dviratį užsienyje, išgar
sinsime Lietuvą, sukursi
me darbo vietas ir bus • 
abipusis pelnas, nes be 
abejo, naujasis dviratis 
paplis visame pasaulyje. 
Labai prašome išspausdin
ti mūsų laišką. Kaip pre
miją išsiųsime 
tipo dviratį.

Važiuojant juo 
mi šimtamečiai, 
sveiki ir žvalūs.

"Lietuvos 
anot jo, 
kainuoja 
o toks 

gamybos 
. daugiau 

nes

rankų
irklavimą 

viso kūno 
(Važiuojant,

straipsnį 
"Dabar, 
dviratis

750 litų, 
serijinės

naujojo

ir būda- 
liksite 

Prideda-
me 
aide": 
toks 
apie 
pat 
kainuotų ne ką 
už papratą dviratį, 
jį bemaž visą galima su
rinkti iš paprastų dvi- 
čių dalių".
Jokūbas Lazdunskis, Kli
nikų 11-8; 2055. Vilnius, 
Lietuva.
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Montrealietis Leonas Balaišis susitiko parko steigėją 
Kęstutį Klatenį (dešinėje) šią vasarą Skanderiškyje

KAIP ATSIRADO IR IŠSIVYSTO PARKAS

Skinderiškių parkas buvo vyriausybės 
jauniausias

Prieš 25 metus, vakariniame Kėdainių apylinkes 
pakraštyje, buvusiame Pajieslio kolūkyje, dar anks
čiau - buvusio Skinderiškio dvaro ir kaimo vietoje, 
buvo pasodinti pirmieji medeliai ir taip pradėtas 
Skinderiškio dendroparko vystymas ( dendrologija- 
botanikos mokslo sritis, tirianti įvairias krūmų ir 
medžių apraiškas). Tikslas- užauginti didelį pasaulio 
medžių ir krūmų rinkinį. Parkas yra 100 ha ploto, 
į jį įeina ir Šušvės užtvankos plotas.

Tvenkinio vandenys su sausuma - pusiasaliais, 
salomis, įlankomis - sudaro nuostabią visumą dviejų 
geografinių plotų - Žemaičių aukštumų ir Vidurio 
Lietuvos lygumų- susiėjime, kairiajame Šušvės krante.

Parke ruošiama parodai ir daugybė riedulių- ak
menų iŠ ledynmečio Lietuvoje, planuojamos skulptū
ros Nežinomam knygnešiui, Žemdirbiams ir Miškinin
kams.

1986 m.
paskelbtas gamtos paminklu, yra pats 
iš 234 Lietuvoje esančių parkų, pačiu vienas didžiau
siu ir laikomas geriausiu Lietuvos parkų dešimtuke.

Šio parko įkūrėjas, puoselėtojas Kęstutis Kaltenis 
savo laiku sugebėjęs pritraukti ir įtikinti eilę nuo
širdžių bendraminčių, ir toliau rūpinasi šio parko 
plėtote. Kai visa tai buvo pradėta prieš 25 metus, 
parko vieta buvo tiktai nuošalus kolūkio kampas, 
kuriame buvo siūloma įrengti - savartyną. Daug 
pastangų, kad taip neįvyktų, padėjo tuo metu ir 
buvęs kolūkio pirm. Vaclovas Vitas. Atsirado ir kitų 
susipratusių ir pritariančių žmonių. Atsirado ir tal
kos iškasti tvenkinėliams, atvežti reikalingų medžia
gų, ir kt. Nors tas anuometinis kolūkis nebuvo tur
tingas, rėmė šį užmanymą ir lėšomis. Reikalai Žy
miai pagerėjo, kai šio parko ugdymui buvo Valdo 
Adamkaus paskirta gamtos apsaugos premija 1993 
m.,o po to prisidėjo lėšomis ir apylinkės Savivaldybe.

Skinderiškio parke auginama dabar daugiau kaip 
700 medžių ir krūmų rūšių, jų tarpe ir labai rety, 
neužtinkamų ir botanikos soduose. Medeliai daugiau
sia auginami iš sėklų, nes taip lengviausiai pritampa 
prie Lietuvos klimato.

Parko istorijų galima atsekti ir iš ’’Sodintoju 
Knygoje” parašų visų čia atsilankiusių ir pasodinusių 
po medelį. Lankytojui 
mui nepasiūloma.

Parkas padalintas į šias geografines augalų gru
pes: Europos, Sibiro, 
Kinijos-Japonijos, Šiaurės Amerikos Rytų ir Šiaurės 
Amerikos Vakarų sričių. Šalia to išskiriama centrinė 
-reprezentacine dalis, Sodyba, Atgimimo Ąžuolynas, 
pradėtas sodinti 1989 m.pavasarį, kur šiuo metu 
auga 10 rūšių ąžuolo rūšių.

Kalbėdamas apie šį savo išsvajotą parką, jo įkū
rėjas Kęstutis Kaltenis_rašo gražiai išleistame lanks
tinuke:” Neglima pamiršti ir daugelio daugelio pap
rastų žmonių įdėto triūso, kuriant parką- visu ir 
neišvardinsi. Daug metų šiame darbe talkino Tadas 
Tūlis, nelaiku Anapilin iškeliavęs brolis Izidorius. 
Kažin ar kas pastebėdavo tarp medelių susilenkusią 
senutę. Tai buvo mano Mama. Jos ramstis buvo 
ne lazda,o kauptukas. Su juo tarp medelių ir sukniu
bo, kad daugiau nesikeltų. Ačiū visiems.”

Taigi, kai vėl lankysime Lietuva- aplankykime 
ir didelio triūso pareikalavusį Skinderiškio parką.

be medelio- knyga pasirašy-

Kaukazo, Vidurines Azijos,

ATGIJO MOKSLEIVIŲ 
DAINŲ ŠVENTĖ

Vingio parke Vilniuje 
šoko ir dainavo tūkstan-

1997. VIII. 23

čiai Lietuvos vaikų, po 
10 metų pertraukos.

Šventė vyko Valstybės 
Dienos išvakarėse, liepos 
mėn. 5d., ir šį kartą

buvo skirta sietuvos 
mokyklų veiklos 600 
metų jubiliejui.

Prie Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio GEDIMINO 
paminklo, po Mišių Vil
niaus archikatedroje, iš
sirikiavo eitynėms į Vin
gio parką. Ten buvo 
surengta mokleisvių dar
bų paroda, vaidino vaikų 
teatrai, grojo pučiamųjų 
orkestras.

Po pietų prasidėjo 
moksleivių šokių grupių 
koncertas, priešais est
radą. Buvo iškelta šios 
VlII-sios Moksleivių Dai- 
nų Šventės vėliava, už
degta šventės ugnis. įdo
mus buvo vykęs aitvarų 
paradas. Taip pat sureng
ta profesinių mokyklų auk
lėtinių sukurtų drabužių 
paroda.

Pavakare įvairūs moks
leivių chorai virpino Vin
gio parką ir apylinkes, o 
moksleivių buvo apie 
20,000!

• Viena brangiausai ap
mokamų advokačių Lietu
voje, vilnietė M. ŠAL
KAUSKIENĖ, ne kartą 
gynusį nusikalstamo pa
saulio atstovus, pati at
sidūrė teisiamųjų suole. 
Už 7000 dolerių kyšio 
davimą prokurorui ji nu
bausta pusketvirtų metų 
kalėjime.
VASARĖLĖ BUVO GRAŽI 
LIETUVOJE

Du mūsą, laikraščio 
darbuotojai šią vasarą 
pabuvojo Lietuvoje, atos
togaudami.

Paklausus apie įspū
džius, abu: ir Genė Mont 
vilionėj ir Leonas Balai
šis, užtikrino, kad žy
miai tvarkingiau ir gra
žiau, negu anksčiau. 
Apžiūrėti namai, parkai, 
gatvės, visa aplinka.

Genė vyko per Helsin
kį. Ten sustojus porai va
landų, jau sėdo į "Lithu
anian Airlines" lėktuvą. 
Lėktuvas gažus, talpi
nantis apie 100 žmonių, 
ir po vienos valandos 
jau nutūpė Vilniaus aero
drome, kur jos laukė se
suo Alė su šeima.

Daugiausia laiko pra
leido Kaune, kuris ryš
kiai pagražėjęs. Apvaikš
čiojo Botanikos sodą, 
Zoologijos, - kurie buvo 
gerai aptvarkyti ir šva
rūs.

Aplankė Dzūkijos vie- 
L jOS 
gimi- 
proga

KAI NETRŪKSTA 
GERU SUMANYMU

MAŽEIKIlį mieste bu
vusi zootechnikė Irena 
Girdvainienė įsteigė ožkų 
veislyną. Šiuo metu jame 
laikoma 14 ožkųpr nese - 
niai įsigijo Zaneno veis. - 
lės ožį.

Litras ožkų pieno kai
nuoja 2į lt., ir jį dabar 
perka pasiturintesni gy - 
ventojai. Su laiku,gal ir 
ožkų sūrį pradėt gaminti 
būtų verta- Europos Kraš
tuose- Graikijoje, Prancū
zijoje, Ispanijoje jis yra 
populiarus, prigyja imi-' 
grantų dėka ir Kanadoje.

Lietuvos 
sesijos 

mėn.
atleiskite, 

daug laiko 
ginčams,

• Artėjant 
Seimo pavasario 
pabaigai, birželio 
30 d., šis,
atrodo per 
praleidžiantis

coves, kur gyvena 
a.a. vyro Prano 
nės. Džiaugėsi | 
pabuvoti Dainavoje prie 
Daugų ežero. Tik gaila 
kad oras buvo vėsokas, vis dėlto sugebėjo priim- 
tad neteko pasimaudyti.

Aplankė Vinco Krėvės 
gimtinę, Merkinę, Perlo
ją, Prienus, Varėną. Ko
pė į Liškiavos ir 
nės piliakalnius.

Patiko gražus 
ninku parkas,

■ Aidas", kuriame 
kurtų įdomių 
skulptūrų, vaikų 
personažų. Ten pat matė- paimti į okupuvasių vals- 
si ir net gyvų miško žvė- tybių dalinius arba pri- 
relių. Bet daugiausia tai verstinus 
žvėrelių iškamšos, dide- politinių ar kilmės moty- 
lis, storas ąžuolas, lyg vų buvo persekioti, nega- 
užburtas pasakų namelis, Įėjo dirbti pagal specia- 
kuriame įrengtos didelės lybę. Nukentėjusiais lai- 
lyg pakeliamos durys, at-komi ir žuvę nuo okupan- 
siveri&nčios į didelę olą, 
su baidyklėmis ir žvėri
mis, kurie gąsdiną vai-

Merki-

Druski- 
"Girios 

buvo su- 
medžio 
pasakų

ti įstatymą, nusakantį, 
kurie Lietuvos žmonės 
laikomi nukentėję nuo 
1939-1990 metų okupa
cijų ir jų valdžių. Galu
tinai nutarta, kad tai 
yra tie, kurie buvo oku
pacinių režimų 
ištremti 
laisvės, 
kurie

arba
Taip 

buvo

įkalinti, 
neteko 

pat tie, 
prievarta

darbus, dėl

kus...
Šį kartą Genė galėjo 

aplankyti ir Kryžių kal
ną, bei Šiluvos koplyčią.

Žmonių buitiniame 
gyvenime yra pagerinimų 
tik labai lėtai vykdomi. 
Pav., daugelyje butų 
įvesti vandens ir šildymo 
skaitliukai, tad lengviau 
nepermokėti, ir be reika
lo neeikvoti vandens ar 
šildymo, o daug butų jų 
dar neturi.

Gyventojai kalba apie 
artėjančius rinkimus, j 
voja, kad A. Brazauskas 
turėtų išeiti į pensiją, 
nes ’’jam užteko valdyti, 
jau gana gerai viskuo ap
sirūpinęs" O už V. Adam
kų balsuotų tik dėl to, 
kad "gi jis tikrai nevog
tų".. Dauguma tikisi, 
kad H. Paulauskas - tei-' 
sininkas, prokuroras, 
turi daugiausia galimybių 
laimėti, nes jis suvaldy
tų mafiozus ir panašius 
nusikaltėlius...

Paklausus ko labiausia 
pasiilgo, pasakė- savo 
lovos ir vonios.

Lietuvoje visi buvo la
bai paslaugūs, mieli, 
smagu buvo svečiuotis, 
bet gera sugrįžti į na
mus.

tų veiksmų bei tie, ku
rių artimieji buvo suluo
šinti, praradę sveikatą 
ar turtą.”
Priimtu įstatymu tokie 
asmenys turi teisę gauti 
nustatytas socialines 
rūpybos bei kitas lengva
tas ir valstybės paramą.

O kiek ir kaip atsily
gina buvusių okupacinių 
valstybių iždai
MASKVAI PATINKA 
LIETUVIŠKOS DEŠROS 
IR SŪRIAI

Seimo pirmininkas V. 
Landsbergis susitiko su 

įal- Maskvos vyriausybės mi
nistru V. Morozovu, vie
šėjusiu Lietuvoje. Pokal
byje daugiausia dėmesio 
buvo skirta lietuviškos 
maisto pramonės produk
cijos tiekimo Rusijos sos
tinės klausimams. Sve
čias ypač pabrėžė, kad 
Maskvos valdžia nepra-*- 
šys niekieno leidimo ir 
pati nuspręs su kuo jai 
bendradarbiauti ir pre
kiauti. Pasak Morozov’ o 
maskviečiams gerai pa
žįstami lietuviško maisto 
produktai. Kalbėdamas 
apie mėsos ir jos pro
duktų įvežimą į Maskvą^ 
V. Morozovas teigė, jog 
pagal Rusijos įstatymus 
Lietuvai taikomas toks 
pat režimas, kaip ir Vo
kietijai, Prancūzijai, Ang- 

kitoms šalims, 
priskiria- 
kategori- 
pastebėjo
su Lietu-

nes 
mos 
jai. 
kad 
va,

ir
jos visos
tai pačiai

Morozovas
prekiaujant
atsisakyta barterinių 

mainų ir už prekes atsi
skaitoma tik pinigais.
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KANADOS MOZAIKOS 
VAIZDAI

"The Hamilton Specta
tor" dienraštis š.m. lie
pos mėn. 26 d. atspaus
dino meno istorijos ir 
rašytojos prof. Reginos 
Haggo-Varanavičiūtės iš
samią A. Šileikos išleis
tos knygos "Buying On 
Time" apžvalgą, kurios 
vertimas pateikiamas NL 
skaitytojams. J. Karklius

Mes gyvename imigran
tų krašte, kurio pobūdį 
sudaro imigrantai. Tačiau 
daugumas kanadiečių
nesupranta imigranto
pergyvenimų.

Antano Šileikos trum
pų pasakojimų rinkinys 
vaizduoja Rytų Europos 
šeimos įsikūrimą 1950- 
1960 m. naujame name 
Toronto pakraštyje. Kny 
gą sudaro 13 humoristi- 

. nių, kartais aštrių pasa- 
' kojimų, kuriuose aprašo
mas daugelio imigrantų 
vaikų gyvenimas. "Buy
ing On Time" žodžiais 
vaikai buvo "auginami 
kaip užsieniečiai mūsų 
gimtame krašte". Su 
skaudžiais, nepamiršta
mais Antrojo pasaulinio 
karo pergyvenimais šei
ma pradeda naują gyve
nimą dar nebaigtame 
statyti name Weston'e. 
Tėvas statybininkas, sta
to savo namą, kai turi 
laiko ir pinigų. Motina 
irgi dirba, susiradus bet 
kokį apmokamą darbą. 

Jos vyras dėl to protes
tuoja ir net išjuokia. Ta
čiau jos uždarbis padeda 
išmaitinti šeimą ir įgali
na juos nusipirkti pirmą 
televiziją. Tėvas atvežė 
ją iš krautuvės namuose 
padarytame vežimėlyje. 
Vėliau šeima pirko auto
mobilį išsimokėjimui, pa
siduodama kanadiečių 
populiariu papročiu "buy
ing on tine".

Visus šeimos vargus ir 
džiaugsmus skaitytojas 
sužino iš "Dave", kuris 
turi dar du brolius. Auto
rius yra lietuvių imigran
tų sūnus. Jis sako, kad 
knyga nėra autobografiš- 
ka. Knygos pagrindą 
sudaro anekdotai, pasako
ti šeimos narių ir drau
gų apie pergyvenimus 
Kanadoje, pasitraukus 
1940 metais iš savo gim
tojo krašto.

"Buying On Time" 
autorius atvaizduoja 
ne tik imigrantų gyveni
mą, bet ir kandiecių gy
venimą priemiesčiuose 
ekonomijos gerovės lai
kais, kai NHL (National 
Hochey League) turėjo 6 
komandas ir Eaton'as ne
turėjo rūpesčių dėl pirkė
jų. Tačiau autorius pami
ni, kad tos aukso dienos 
nebuvo tokios auksinės 
žemesnio ekonominio 
gyvenimo lygio gyvento
jams, nes dar nebuvo so
cialinio draudimo, dar 
neveikė OHIP. Kai Dave 
skaudžiai susižeidė koją, 
buvo nuvežtas pas gydy

toją. Jc tėvas iš medžio 
padarė vaikui atitinkamą 
lazdą. Kai motina susir
gus apendicitu gydosi 
ligoninėje, tėvas visuo
met pasiimdavo savo če
kių knygelę ją aplankyda
mas.

Rytų Europos imigran
tų vaikai visuomet prisi
mins piktų žmonių ten
dencingą elgesį su jais, 
kurie jų gyenimą padarė 
pragarišku ir paaugę 
skaudžiai nusišypsos, pri
simindami praeities ne
malonumus. Tėvas moko 
savo vaikus žaisti beisbo
lą ir kitų dalykų, apie ku
riuos jis nesupranta. Jis 
atsisako valgyti vištieną 
vadindamas ją moterų ir 
invalidų maistu. Jis ti
piškas senosios kartos 
rytų europietis. Šeima 
laisvai kalbančius angliš
kai vaidna "anglais" net 
ir penktos kartos gimu
sius Kanadoje. Kai moti
na nori susidraugauti su 
kaimynais kanadiečiais, 
ji iškepa jiems tortų 
karalių "Napoleoną". Po 
poros dienų vyriausias sū
nus rado šį tortą nepa
liestą kaimyno atmatų 
dėžėje. Taigi, vienos kul
tūros skanumynas yra 
kitos kultūros nuodai.

Skaitytojai, kurių tėvai 
atvykę iš Sovietų Sąjun
gos okupuotų kraštų, bus 
sujaudinti, kaip ir Dave, 
neradę savo gimtojo 
krašto sudarkytu pavadi
nimu mokyklos žemėla

piuose. Kitas jo brolis 
pasipiktinęs savo gimtojo 
krašto sudarkytu pavadi
nimu, nes jo galūnė "ania" 
panašiai kaip Ruritania, 
pasakiškas kraštas kome
dijų filmuose.

Berniuko gudrusis "se
nas" vyras yra jo tėvas, 
pagrindinis veikėjas. Jis 
yra juokdarys ir mėgsta 
argumentus ginčuose. 
Kita komiška asmenybė 
yra jo sesuo Ramona, ji 
yra tokia viliojanti, kad 
vyrai šventovėje alpsta, 
kas sukelia baimę labai 
pamaldžiam broliui.

A. Šileika yra labai 
gabus komiškų pasakų kū
rėjas. Mano draugė pasa
kojo, kai knygos autorius 
skaitė savo kūrybą To
ronte, salėje dalyviai 
besijuokdami ašarojo.

Man patiko dauguma 
pasakojimų, išskyrus kele
tą neįdomių. Pavyzdžiui 
aprašymas klasės peštu
ko ir dvasininko sūnaus 
muštynių, kurių pasyvūs 
stebėtojai buvo lietuvių 
berniukai. Vaikai auga ir 
jie pasiekę pauglių am
žių pasikeičia į grubius, 
neišauklėtus jaunuolius, 
kurie kalboje naudoja 
vulgarius žodžius ir 1.1. 
Aš neabejoju, kad tai 
tiesa, bet istorijos apie 
mokyklos peštukus ir jau
nuolių seksualinės svajo
nės nuvertina knygą. 
Būtų daug maloniau skai 
tyti specifinius lietuvių 
imigrantų pergyvenimus.

Tik knygos pabaigoje 
A. Šileika paaiškina, kad 
Dave tėvai yra lietuviai. 
Šis pareiškimas yra tin
kamas, nes toki pergyve
nimai vyksta ne vien tik 
lietuvių, bet kitų tauty
bių šeimose. Daug jaunų 
kanadiečių nesuranda 
savo gimtojo krašto že
mėlapiuose. Jie daug gir
dėjo pasakų apie savo 
gimtąjį kraštą, bet jie 
nematė jokių nuotraukų, 
žmonių ir vietovių vaiz
dų, neturi jokio albumo, 
kuris saugotų šeimos 
istoriją.

"Buying On Time" yra 
autoriaus vaizduotės kū
rinys, kuris patvirtina 
tėvų praeities tikrovę vi
siems, kurie gimė Kana
doje ir kurių tėvai buvo , 
karo pabėgėliai ir imi
grantai. Ši knyga visiem 
kanadiečiams įdomi, 
kuri skaitytojus supažin
dina su viena svarbia 
Kanados mozaikos dalimi.

LIKAU BE TĖVELIŲ, BE PAVARDĖS naus kvapo. Netikėtai į vaikų namų kiemą įvažiavo 
„ . v .. tamsus blizgantis automobilis, iš jo išlipo keli vyrai

Po daugybes metų bergždžių ieškojimų, kol dar tamsiomis uniformomis. Vienas jaunas vyras priėjo 
Dievulis duoda sveikatėlės ir gyvenimo metų, ^mano ppįe mūsų auklėtojos ir kažko jos paklausė. Kai 

gal kasjgalėtų padėti, isnarp- aui<iėtoja mane pakvietė, jis pakėlė mane ant rankų, 
davė obuolį, truputį pasivaikščiojo. Galbūt tai buvo 
kas nors iš mano tėvelių artimųjų ar pažįstamų. Ir 
kitą sykį atvažiavęs vėl mane nešiojo, su manimi 
pasivaikščiojo. Jau po pirmo jo apsilankymo auklėto
ja, mano nuostabai, perkėlė mane į patį rikiuotės 
priekį, nors man labai gaila buvo tos nesveikos 
mergaitės.

Netrukus mus grąžino atgalios į Kauną, į vaikų 
namus, o kitą dalį raudondvariečių nuvežė į Gelgau
diškio vaikų namus. Raudondvaryje įsikūrė komen
dantūra. Kaune vaikų namų kieme pamatėme krau
pų vaizdą - čia buvo suvarytos su įvairaus amžiaus 
vaikais žydės. Klyksmas, maldavimai, kad auklėto
jos paslėptų jų kūdikius. Mes irgi verkėme. Kitą 
rytą atsibudusios radome kiemą tuščią.

Prisimenu sirenų kauksmą, bombų sproginėjimus, 
gaisrus. Netrukus mus (apie 100 mergaičių) susupo 
į antklodes, susodino į du autobusiukus ir išvežė į 
Trakų rajono, Tamošavos vaikų namus. Tai buvo 
tikras konclageris; už mažiausius nusikaltimus - 
- diržas, belangė kamara, o už juoką ramybės metu, 
basus išvarydavo ant sniego. Čia badavome, šalome, 
O labiausiai kamavo begalinis tėvelių ilgesys.

Pasibaigus karui, pradėjau lankyti mokyklą. Ga 
vau Juodytės pavardę, paskui mane pavadino Baraus
kaite, o Juodyte pavadino žydų tautybės Onutę. Ją 
vėliau žydai atsiėmė, ir mes jai pavydėjome. Kur 
dingo mano ir kitų trijų mergyčių dokumentai, nie
kas negalėjo pasakyti.

1956 m., kai baigiau baisią Kauno amatų mokyk
lą Nr. 11, dvi mūsų lietuvaičių grupės (apie 50 
mergaičių) prievarta išvežė į Vidurinę Aziją, į Uzbe
kiją, Margelano miestą.

Nors mano darbo stažas 34 metai, pensijos gau
nu tik 208 litus. Esu II grupės invalidė dėl širdies.

Siunčiu pirmąją savo 1951 metų fotografiją - 
gal kas nors atpažins šią našlaitėlę Birutę, Jono 
dukrą. Mano adresas: Birutė ŽILINSKIENĖ, Serbinų 
k. Labūnavos pšt., Kėdainių raj.

(Iš TREMTINYS, nr. 26, 1997 m. liepos, 11d.)

dvasia vis nerimsta 
lioti mano gyvenimo nežinomybės kamuolį, kurį 
pamėtėjo man okupantai visiškai mažutėlei, kai 
neturėjau nė trejų metukų. Palikau be tėvelių, be 
pavardės, be namų. Aš vis dar tikiuosi, kad iš se
nesnių Kauno politinių kalinių ar tremtinių atsiras 
žmogus, kuris galbūt pažinojo ar prisimena mano 
tėvelius. Širdimi jaučiu, kad mano tėveliai buvo in
teligentiški žmonės, labai kultūringi. Jie dingo prieš 
karą. Augant vaikų namuose, visada mane kamavo 
mintis - kas jiems atsitiko? Mums niekas niekada 
nesakė, kad prieš karą buvo tremiama. Mano tėve
lio vardas buvo Jonas, o mano - Birutė; mes gyve
nome erdviame dviejų aukštų geltonai dažytame 
mediniame name, Kaune. Kiemas buvo uždaras, po 
jį vaikštinėjo vištos. Aš turėjau labai daug žaislų, 
bet mėgstamiausias buvo supamasis arkliukas, iš mu
sų puikios šeimos pirmasis dingo tėvelis. Tai galėjo 
būti apie 1940-uosius metus. Prisimenu, kai kartą 
sujaudinusi mama mane paliko prie svetimų žmonių 
bet greitai atsiėmė. Paskui vesdavo į kažkokią vai
kų įstaigėlę (darželį?). Kai prasidėjo karas, mamytė 
nebesirodė. Atėjo 1941 metų Šv. Kalėdos, pirmosios 
be savųjų, valdiškuose namuose. Auklėtoja aprengė 
mane mėgstamiausia mano tamsiai mėlyna suknute 
ir balta gipiuro apykale ir paprašė, kad užlipusi ant 
scenos padainuočiau dainelę: "Aš lietuvaitė, graži 
mergaitė”... Salėje buvo pilna žmonių, visi plojo , o 
kai visi išsiskirstė ir likau viena, neapsakomai grau
džiai pravirkau... Vasarą mane ir dar tris mergytes 
išvežė į Raudondvario vaikų namus, kur pervilko 
negražiais ilgais drabužiais. Gražioji mano suknytė 
dingo.

O baisiausia - kad pradingo tėveliai. Apie juos 
nežinau lig šiolei.

Raudondvaryje mus, mažiausias mergaites, ap
gyvendino baltame mūriniame pastate. Karta auklė
toja, vesdama mus pasivaikščioti, sustatė poromis. 
Aš atsistojau eilės pabaigoje prie nelaimingos, visų 
atstumtos mergytės: jai labai skaudėjo ir smarkiai 
pūliavo abi ausytės, ir visi jos šalinosi dėl nemalo- 
8 psl.

JHI Vilhelmas Čepinskis

• SMUIKININKAS - 
VIRTUOZAS Wilhelmas 
ČEPINSKIS, baigęs tobu
linimosi studijas Juilliard 
Muzikos mokykloje, Car
negie Hali, atlikęs savo 
solo koncertą, grįžo Lie
tuvon atostogų ir ruošia
si koncertams ne tik Lie
tuvoje, bet ir Europoje.

Lietuvos Valstybinio 
Simfoninio Orkestro diri
gentas Juozas DOMAR
KAS tvirtina, kad tokio 
masto talento, kaip Vil
helmas Čepinskas, susi
laukiama tik kartą ar du 
per šimtmetį. Jaunasis 
smuikininkas pradėjęs 
groti būdamas 4 m. am
žiaus, kaip solistas debiu
tavo su Kauno Filharmo
nijos orkestru sulaukęs 
7-nių(!) metų jubiliejaus.

LIETUVOS KREPŠININKĖS 
- EUROPOS ČEMPIONĖS

Šią vasarą vykusiose , 
labai intensyviose žaidy 
nėse, Lietuvos krepšinin - 
kės parodė išskirtiną su - 
siklausimą, entuziazmą ir 
valios stiprybę. Lietuvos 
krepšinio komanda nuste
bino Europa,-rašo Vytau - 
tas Rubavičius,ypač, kad 
kaip teko sužioti, jos net 
nebuvo apdraustos, ' o 
varžybos buvo itin inten
syvios. Daug pagarbos i- 
susilaukė ir treneris V. 
Gedvilas, sugebėjęs su
burti tokį pasiryžusį mo
terų, vienetą k.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 18



toronto
GERAI PAVYKO 
VASAROS POILSIO 
STOVYKLOS

e Antrojoje "Kretingos" 
stovykloje,ruoštoje Prisikė 
limo P-jos,dalyvavo 110
lietuvių kilmės vaiku.

Stovyklai vadovavo L. 
Kuliaviene, komendantas 
A. Kaknevičius, muzikos 
vadovė Jau eilę metu at
vykstanti į šią stovykla 
iš LemontoJL- Rasa Pa- 
skočimiene. Stovyklos ka
pelionu buvo kun. E.Put - 
rimas.

Stovyklavo ir šeimos 
su vaikais- rugpjūčio rtien. 
2-9 d.d.

o Sukaktuvinėje ROMU - 
VOS skautu stovykloje da
lyvavo 120 skautų-čių Jų 
tarpe buvo ir svečiu iŠ 
JAV.
• LN poilsio stovykla pa
vyko labai gerai, o už
baigimo programa, rugpjū
čio mėn. 16 d.,šeštadienio 
vakare atliko "Linksmieji 
Broliai"- Algis Ulbinas ir 
Aleksas Kusinskis.

Stovyklos komendantu 
buvo Zigmas Rėvas.

Vasarėlė tikrai eina i 
pabaiga, kai viena po ki
tos baigiasi ir stovyklos.

e Trečiosios bangos lietu
viai ateiviai sušaukė susi
rinkimą PRISIKĖLIMO P- 
jos patalpose. Dalyvavo 
13 žmonių.

Buvo aptartos svar - 
blausios problemos- įsi
kūrimo, darbų bei butų .

Nutarta prie Kanados 
Lietuvių B-nės įsteigti sa
vo visuomeniniams reika - 
lams komitetą- "Naujaku
rių Centrų".

į šį komitetą buvo iš
rinkti Stasė Pabricienė 
pirmininkė, tel:416-762- 
5419; Regina Miltenienė - 
informacijai,tel: 416-536- 
4742 ir Lijana Jurgutytė - 
kultūrinei veiklai,tel:416- 
766-8321.

IŠLAIKYTI SVEIKATĄ - 
VISŲ ATSAKOMYBE

iš Ottawos pranešama, 
kad Kanados ir JAV mi
tybos mokslininkai, disku
tuodami savo tyrimus, pa
ruošė seriją bendrų pra
nešimų, kaip išlaikyti ge
resnę sveikatą .

Pirmajame jų pabrėžia
ma, jog kalcijaus svarba 
ne tiktai sveikatos palai
kymui, bet ir kai kurių 
ligų galimybių atitolini
mui. Ypatingai žmonėms 
virš 50 metų amžiaus, 
kalcijaus reikia 1,200 
miligramų kasdien (t.y. 
3-4 puodeliai pieno). 
Jaunesniems 9-18 m. am 
žiaus, būtina 1,300 m]g. 
per dieną.

Kalcijaus trūkumas 
susilpnina vėlesniame 
amžiuje kaulus ir todėl 
įvyksta klubų ir galūnių 
kaulų lūžiai.

Nors pienas svarbiau
sias kalcijaus šaltinis, 
bet jo randasi ir pieno 
1997. VIII. 26

jfHajoSioa Hietuboa Jfonbaž
6980 Cdte St. Luc Rd., Con. # 807, Montreal, Quė.

H4V 3A4 Canada
ML Fondui aukojo:

$1.250,- Tautos Fondo atstovybė Kanadoje ($650, 
ML Enciklopedijai, po $300,- Karaliaučiaus Krašto 
mokyklai, stovyklai); po $500,- P.Kučinskaitė (viso 
$1.500), S.Jarembauskas (viso $5.432.64. Abu - ML 
Enciklopedijai); $ 350,- G.M.Šernas (viso $1.020) 
- $250,- ML Enciklopedijai,$100,- mokykloms; $300,- 
C.A.J anuškevičius (viso $1.500)- ML Enciklopedijai; 
po $200,- PRISIKĖLIMO P-jos Kredito U-ja (viso 
$1.600), Kanados Lietuvių Fondas (viso $3.000); po 
$100,- Vyt.Montvilas (viso $630), prel.dr.P.Gaida 
(viso $500)- ML Enciklopedijai; $80,- Ant.Bumbulis 
(viso $1.000); po $50,- M.Miliauskas-Poderyte (viso 
$250), H.Stepaitis (viso $350) ML Enciklopedijai, 
V.Aušrotas (viso $310)- Kar Kr.Mokyklai; E.Petrus 
(viso $225); $30,- A.Gailius (viso 320); po $20,- 
B.Stundžia (viso $50), A.Masioniene (viso $225).

Nuoširdi padėka Tautos Fondui už stambia auka 
ir visiems kitiems- už Įnašų padidinimą. Mažosios 
Lietuvos Enciklopedijos parengimas vyksta pilnu 
tempu, kas pareikalauja nemažai lėšų.

M.L.F. Valdyba 
**#****************+****************************
produktuose bei mažes
niais kiekiais jo yra 
pupelėse, sojos pupelėse, 
lašišos konservuose, mig 
doluose, riešutuose (laz
dynų), brokoliuose ir špi
natuose.

Svarbu, kad dabar 
mokslininkai nustatė kas
dieninę kalcijaus, fosforo 
magezijaus, vitamino D 
ir fluorido proporciją. 
Prie tų davinių nustaty
mo dirbo 30 Kanados ir 
JAV mokslininkų.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
VIENA GRAŽIAUSIU KALBŲ - LIETUVIŠKAI ’

999 College St.. Toronto. Ontario M6II I AS .

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

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind....................2.25%
180-364 d. term.lnd.................. 2.50%
1 metų term. Indėlius................ 2.75%
2 metų term. Indėlius................3.50%
3 metų term. Indėlius....... -.....4.00%
4 metų term. Indėlius...... ..........4.25%
5 metų term, indėlius.................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
4 metų GlC-met palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.............. 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd...... 3.7S^/o
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pai.

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musu tikslas - ne pelnas, bot sąžiningas patarnavimas

Rekomenduojama ne
peržengti kalcijaus kas
dieninės • porcijos 2!4 
gram’ų (t.y. 8 1/3 puode 
lio pieno).

Sekantys 6 pranešimai 
būsią parengti per 3 
metus: apie vitaminus 
B,C,E, selenijų, protei
nus, karbohydratus, gele
žį, cinką, elektrolitus, 
vadenį, skaidulinę me
džiagą .

Taigi, kas to nedaro - 
sakykime, pakėlę pucdelį 
pieno - "į sveikatą"!

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo.................. 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo....................7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.25%
2 metų.......................6.25%
3 metų.......................6.75%
4 metų.......................7.00%
5 metų.......................7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2,3 metų............4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupos taBmmas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl V/8U rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir j Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, LAX 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406 
FAX 905 624*8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto Įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5586

----------------------———

L,ETUV,y /WM
KREDITO 1T I T
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC Invest pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)•
3.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... 5.10%
2 metų.................... 5.90%
3 metų.................... 6.40%
4 metų.................... 6.75%
5 metų.................... 6.95%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 4.95%

4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. Asmenines paskolas
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

HALUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) Į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. Ir trečlad. 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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

9 psl.



iš kairės į dešinę: R. ir V. Bulotai •* krikštatėviai dr. A. Žibaitis su šuneliu 
Gabrieliumi, Tėv. Rafaelis Šakalys, OFM, ir naujagimio motina Diana

Dukrelei

A LISSA I MAKAUSKAITEI 
mirus po sunkios ligos, 

nuoširdžiai užjaučiame Jos motiną KRISTINĄ 
tekstilės dailininkę ir mūsų narę, tėvą 

DONALDĄ, sesutes EMĄ ir STEFĄ bei 
visus artimuosius -

"VAIVORYKŠTĖ"

KL Fondo kapiteli* 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.

Toatamontuooo neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

RETA IŠKILME KETĖS 
IR WALTERIO GENTE- 
MANN’Ų ŠEIMOJE

iškilmė vyko gražiame 
liepos 20 dienos sekma
dienyje, saulė nepagailė
jo pažerti karštų spin
dulių ir taip pat svete
liai suplaukė iš arti ir 
toli. Atvyko Pranciško
nas Tėv. Rafaelis Šakalys, 
OFM, iš tolimos Main'o 
valstijos. Jis yra senas 
šios šeimos draugas. Taip
gi giminaičiai - Milda ir 
Vytas Murauskai, kun. 
K. Ambrasas, SJ, kompo
zitorius Aleksandras 
Stankevičius su savo šei
ma ir svečiais artistais 
iš Paryžiaus, Dalytė Lu- 
kauskaitė iš Ottawos, 
Rolf Hagen su ponia, 
dr. Alain Pvailanis su 
žmona, Vilią ir Rytis 
Bulotai su savo vaikais, 
dr. J. Mališka, G. Kudž- 
mienė ir A. Keblys.

Gražios iškilmės-krikš-

onaa
PAMINĖTI LAKŪNAI 
DARIUS IR GIRĖNAS

Liepos 20 d. Klubo sa
lėje buvo prisiminti mū
sų tautos didvyriai lakū
nai DARIUS ir GIRĖNAS 
jų skydžio per Atlantą 
64-jų metinių proga.

įdomią paskaitą apie 
anų laikų nuotaikas ir 
skrydžio ruošą skaitė 
Antanas JONAITIS, išryš 
kindamas jų žygio reikš
mę Lietuvai.

Dar jaunas būdamas įsto
jo į organizaciją, kur 
irgi ėjo įvairias pareigas. 
1924 m. Lietuvos Univer
sitete buvo vienas iš 
Akademikų skautų viene
to kūrėjų. Skautybės 
neužmiršo nei gyvenda
mas Toronte nei St. 
Petersburge. Čia, jau bū
damas pensininku, kartu 
su skautininku Kazimieru 
PALČIAUSKU buvo vie
ni iš organizatorių 1978 
m. paminėti lietuviškos 
skautijos 60 m. sukaktį. 
Būdamas teisininku, daug 
padėdavo klubui ir ki
IU psl. 

tynos vyko dr. Audriaus 
ir Dianos Žibaičių vilos 
kieme gražioje St. Aga- 
the apylinkėje, Lauryni- 
jos kalnų apsuptoje vieto
vėje. Čia šiuose kalnuo
se Dianos ir Reinerio tė
vai - Kėtė ir Walteris 
yra pastatę daugelį ba
variškos statybos namų.

Gamta viduryje vasa
ros neapsakomai puiki. 
Čia pat ir ežerėlis at
gaivai, o žiemą daug ga
limybių naudotis žiemos 
sportu. Svarbiausia - ty
ras kalnų oras!

iškilmės pradėtos šv. 
Mišibmis. įsijungėme 
visi į giesmes, kurios iš
kiliai nuskambėjo per 
kalnus. Manau, kad pa
siekė ir dangaus skliau
tus, ir kad malda -gies
mė stiprins ir gaivins 
šių iškilmių dalyvius, o 
ypatingai naujagimį, 
tėvelius bei senelius.

Tėv. Rafaelis, OFM, 
pakrikštijo dr. Audriaus 

toms organizacijoms ruo
šiant įstatus. St. Peters
burge jis buvo sumanyto
jas ir vienas iš pirmųjų 
redakcijų narių mūsų 
biuletenio "Lietuvių Ži
nios", pradėto leisti 1976 
m. ir tebeeinančio iki 
šiol.

1978 m. vasarą Kana
doje pergyveno didelę 
automobilio nelaimę, 
kurios metu žuvo jo 
žmona Stasė. O jis pats 
buvo sunkiai sužeistas. 
1982 m. vedė Aleną 
Vileišytę-Devenienę, su 
kuria išgyveno 15 metų, 
paliko dvi dukteris. Pa
laidotas Toronto kapinė
se.

GEGUŽINĖ
Rugpjūčio mėn. 3 d., 

sekmadienį, Klubo val
dyba surengė nuotaikingą 
gegužinę Klubo patalpo
se su šokių ir pramogi
nes muzikos programa.

DĖMESIO! DĖMESIO?
BEACH TRAVEL kelio
nių biuras planuoja 1998 
m. kelionę į Lietuvoje 
rengiamas tautinių šokių 
ir sporto šventes. Po to 
ruošiama kelionė po Eu

ir Dianos Žibaičių antrą 
jį sūnelį Gabrieliaus 
Antano verdais. Krikšta
tėviais buvo Vilią ir 
Rytis Bulotai.

Tėv. Rafaelis taip pat 
priėmė priesaiką Ketės 
ir Walterio Gentemann’ ų 
jų 40-ties vedybinio gy
venimo sukakties proga.

Diana ir jos brolis 
Reineris sveikino visus 
ir ypatingai dėkojo savo 
tėveliams. Dr. J. Mališ
ka sveikino celebrantus 
Ketę ir VValterį.

Baliaus metu pasakė 
kalbą ir Walteris, dėko
damas visiems už atsilan
kymą į šią jų šeimos 
šventę.

Buvo sugiedota "Ilgiau
sių metų” ir palinkėta 
daug sveikatos ir džiaugs
mo jų tolimesniame gy
venime.

Sveteliai vaišinosi iki 
saulėlydžio. A. Keblys 

ropą. Suinteresuoti as
menys gali skambinti 
Alenai Glavinskienei 
(813)367-1933 (įstaigon) , 
(813) 367-1650 (į namus), 
arba Gražinai Viktorienei 
(813)343-7398.

MIRĖ KĘSTUTIS 
GRIGAITIS

Liepos mėn. 11 d. 
Palms of Pasadena ligo
ninėje mirė St. Peters
burge gyvenęs Lietuvių 
Skautų Sąjungos veikėjas,. 
Lietuvių Klubo Garbės 
rėmėjas Kęstutis GRI
GAITIS. Atvykęs iš To
ronto, Kanados, 1975 m. 
tuojau įsijungė į St. Pe- 
tersburgo lietuvių visuo
meninę veiklą.

Lietuvoje baigęs tei
sės studijas, dirbo kaip 
advokatas ir teisėjas.

MINĖJO IR BIRŽELIO 
TRĖMIMUS

Š.m. birželio mėn. 22 
d. popietės metu,
Birželio Trėmimų minėji
mo programą paruošė
Sofija Salienė, o mažojo
je salėje Juozas Taoras 
įrengė parodą, surištą su

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI

nepriklausomybės prara
dimu prieš 57 - rius 
metus,trėmimais į Sibirą 
ir kovas su okupantais. 
Parodai J. Taoras panau
dojo dalį savo turimos 
medžiagos ir apie šimtą 
naujų, St. Petersburge 
dar nematytų nuotraukų, 
darytų Lietuvoje, 

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo
9 v.i ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki iv.p.p.. 

penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto Iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAMEUŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......1.75% Asmenines nuo..........9.75%
santaupas............................... 2.25% nekiln. turto 1 m......... 5.050%
kasd. pal. taupypno sąsk........ 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................... 2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius....^............. 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius...................3.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 3.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius................... 4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term. Indėlius................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius................... 5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF3 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)...................................2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind...................................... 3.00% sumos draudimu
2 m. ind..................................... 3.75%
3 m. ind..................................... 4.50%
4 m. ind..................................... 4.75%
5 m. ind..................................... 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, Nr. 18:

paskolintų iš Los Ange
les p.Avižonienės rinki
nio.

Šv. Mišios už išvežtus 
ir nukankintus Sjbire lie
tuvius buvo atnašaujamos 
birželio 23 d. pirmadie
nį, 8:30 vai.r. Tėvų Pran
ciškonų koplyčioje, St. 
Pete Beach.



MONTREALIO AV P-ioc cunpn /-ev-i* .• * inJ°s CHORO GEGUŽINĖJE.s.m.liepos men. 19 d.nnontreal

SPjfcOIAL

I- oje nuotraukoje - ruošiantis Mišioms, mūsų choristai repetuoja nauja, giesmę: maj.Laisvydas BARSAUSKAS (buvęs choristas), AV 
kleb.kun.Kazimieras AMBRASAS, SJ., choristės - Nijolė MATUŠEVIČIUTĖ-FORSTER, Aldona MORKŪNIENE ir sol.Antanas KEBLYS;
II- je - dalis choristų prie išvykos L1MOCAR autobuso. Gale stovi vairuotojas M.BELANGER ir kleb.kun. K.AMBRASAS■> SJ.; III- 
je - jaunimui smagu vandenyje: V.BARŠAUSKAITE, P.MICKUS, S.BULOTAITE, N.STANKEVIČIUS ir S.STANKEVIČIŪTE; IV-je - 
skamba gražios lietuviškos dainos, visiems linguojant ir grojant akordeonu svečiui , muzikui iš Lietuvos - Vytui PILVELIUI

__________________ _________________ Nuotr: A. Mickaus
Te
i

1
Farm į

1 Oi -a

netoli 
maž-

KVIEČIA BALTIEČIUS 
PABUVOTI KARTU

Baltic Friends kviečia /** 
atnaujinti pažintis, pasi- Ds®r 
džiaugti gamta, paspor
tuoti, šeštadienį, rugsėjo 
13 d. Tervetėje, Rouge 
River krantuose, 
Pointe au Chėne,
daug 1.5 valandos kelio 

(nuo Ottawos (ar Montre- 
alio).

Baltic reunion prasi
dės apie 10 vai. ryto, 
kai atvyksite.

Proga pasportuoti - 
- tinklinis, beisbolas, bei 
kiti sportai ir žaidimai- 
pabendrauti su senais ir 
naujais draugais bei pa
žįstamais, pasidžiaugti 
gamta, gražiais vaizdais 
Bus smagu.

"Barbecue” apie Lmą 
valandą. Vaišinsimės BaL 
tų ir Kanados dešromis 
ir dešrelėmis. Bus kavos 
arbatos ir kitų gėrimų. 
(Svaiginantys gėrimai lei
džiami, bet nebus parda
vinėjami). Kviečiame pri
sidėti prie suneštų vai
šių įprasta tvarka.

$10.- suaugusiam žmo
gui (maisto, gėrimų, Ter- 
vetės paslaugoms padeng
ti). Vaikus, nesančius 
penkiolikos metų amžiaus 
priimame neapmokamai.

Prašome pranešti Juo
zui Radžiui (613)946- 
0846 prieš rugsėjo 8 d., 
jei dalyvausite. Norime 
žinoti kiek reikės apsi
pirkimui.

to Lachute

Grenville
Calumet

Hawkesbur^nte au Chene

2,9 N

Montrealyje skambinti 347-0583. Iki pasima-
Arūnui Staškevičiui, tel: tymo Tervetėje!

Sutton
ANTOINETTE
Agent immobilier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 
fax: (514)462-1509
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGRĖĖ

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPE SUTTON • ACTION ISC EST FRANCHISE INOĖPENOANT ET AUIO’iCAIE DE GROUPE SUTTON. QUEBEC

OUELLET - 
-Brilviciene .

res.: (514) 676-9705
Mtl: (514)990-5340

1997. VIII. 26

HONEY FOR SALE !
Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. || 
Delivery could be arranged too! Please calle

Tel: 962-3780
BEE!• -t 4 -i

Sąžinfngai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

4

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

TONY
PORTRAITS 

PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West , # 605, 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.: 395- 6050

TONY LAURINAITIS

11 psl.

’Tfta.cttčce "Ka/ila*
KAILIU SIUVĖJAS

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

Telefonai:1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646



MIRUSIEJI:
» ALISSA MAKAUSKAITE,
11 m. amžiaus, mirė š.m. 
rugpjūčio mėn.. 19 d.,namuo
se,ilgai kovojusi su vėžio 
iiga.

Liūdi tėvai-Kristina ir 
Donaldas, sesutės Erika ir 
Stefa, Makauskų ir Bend-, 
žiu šeimos,visi gausūs ar
timieji.

Palaidota iš AV P - jos 
bažnyčios.

Aukos Jos atminimui 
priimamos ’’Lamplighters" 
c/o Montreal Children's 
Hospital.

Užuojauta artimiesiems.

• Sofija ir Stasys Vaškiai 
iš Floridos atsiuntę rė
mėjo "NL" prenumeratą, 
siunčia linkėjimus mont- 
realiečiams lietuviams, 
kurie dar juos prisimena, 

Nuoširdžiai dėkojame*.
"NL"

o Vilutė IŠGANAITYTĖ 
ir Steponas LUKOŠIUS 
sumainė žiedus š.m. 
rugpjūčio mėn. 23 d. AV 
parapijos bažnyčioje.

Sveikiname!
e Anitos (BENIUŠYTĖS) 
ir Rick GUMPERT sūnus 
pakrikštytas^ AV parapi
jos bažnyčioje Robert 
Matthew vardais rugpjū
čio mėn. 23 d.

Sveikiname!
9 Dr. Ed. JUODIS, bu
vęs montrealietis, atliko 
Ottawos "General Hospi
tal" ligoninėje 5 mėnesių 
tobulinimosi kursą ypač 
neurologijos "Neuro Ima
ging" techrikoje.

Už savo darbą gavo 
pagyrimo raštą iš Otta
wos Universiteto Medici
nos Fakulteto. Rašte 
taip pat paminima, jog 
dr. Ed. Juodis yra išlai
kęs "American Board” 
egzaminus.

padėka
A.A. JUOZUI PIEČAIČIUI

1997 m. liepos mėn. 5 d. mirus,
nuoširdžiai dėkojame kun.J. Aranauskui,SJ, 
kun. K. Ambrasui,SJ ir prel. J. Staškevičiui 
už lankymą ligos metu, už maldas prie karsto 
ir už atnašautas gedulines Mišias bei 
palydėjimą ų kapines. Labai vertiname moterų 
vieneto "Aušra”, vad. muz. A. Stankevičiui, 
jautrų giedojimą Mišių metu.

Esame, dėkingi visiems, kurie a.a. Juozą 
lankė ir už Jį meldėsi ligos metu, ypač Nekal
to Marijos Prasidėjimo Seselėms.

Dėkojame draugams, pažįstamiems bei gimi
nėms už tokį -gausų dalyvavimą Rožinio bei 
laidotuvių metu, už pareikštas užuojautas - 
asmeniškai, raštu ir per spaudą; už užprašytas 
Mišias, aukas įvairioms organizacijoms ir ypa
tingą dosnumą "Juozo Piečaičio atminimo fon
dui Lietuvos kredito unijų projektus remti."

Jūsų parodytas nuoširdumas mus stiprina ir 
guodžia sunkiame netekties laikotarpyje.

žmona Regina ir
sūnūs: Rimas. Linas, Aras, Danius 

su šeimomis
bei Juozas jn.

o M.Pakulienė,prisiuntusi 
rėmėjos prenumeratą bei 
$20,-auka, prideda ir ge
riausius linkėjimus ilgai 
gyvuoti.

Nuoširdžiai dėkojame.NL

© 1 sukaktuvinę, skautų 
Romuvos stovyklą iš Montj 
realio buvo nuvykę 19 da
lyvių.

Montrealio skautai ir 
skautės taria ypatinga A- 
ČIŪ ’’Litui" už paramą, 
kuri buvo panaudota 
transportui.

Montrealio ir Toronto 
skautai buvo suruošę jdo- 
mią ir linksmą iškylą j 
Algonquin parką.

Plačiau- kitame NL 
numeryje.

• Iš Montrealio Aušros 
Vartų P-jos komiteto pa
sitraukė Bronius Niedva
ras.

Pagal arkivyskupijos

reikalavimus turėjo pasi
traukti Romas Otto ir Vy
tautas Gyvis,nes gyvena 
už parapijos ribų...

Dabar į komitetą įėjo 
Antanas Mickus, Pranas 
Barteška irDonaldas Gied- 
rikas.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209., LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 14«U 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 
Tel: 281 - 6027

• Vykdomi svarbūs re
monto darbai AV parapi
jos bažnyčios pamatams, 
jungiamojo koridoriaus 
su klebonija vandens nu
tekėjimo vamzdžiams. 
Viena klebonijos namo 
siena taip pat atnauji
nama. Laukia eilės ir ka
mino bei langų atnauji
nimo darbai.

Daug apvalymo darbų 
atlieka talkininkės-kai. 
Visiems nuoširdžiai dėko
ja A V parapijos Komi
tetas ir klebonas.

® Albinas URBONAS 
vėl renka akinius, kuriuos 
perduos Lietuvos partiza
nams ir tremtiniams, 
grįžusiems į Lietuvą iš 
Sibiro.

Ankstesnė tokia rink
liava buvo sėkminga ir 
dovana priimta su dide
liu dėkingumu. Jūsų jau 
nebevartojamus akinius 
galite atnešti į choristų 
kambarį AV P-jos salėn, 
arba asmeniškai perduo
ti Albinui. Jeigu kam 
patogu, galite palikti ir 
"NLr redakcijoje.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITO UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:
Certifikatai (min. $1000.00)

3.25% 
.4.25% 

. 4.75% 

. 5.00%
5.50

1
2
3
4
5

metų, 
metų 
metų 
metų 
metų

Terminuoti indėliai
1 metų
180
120
60
30

d. - 264 d.
d. - 179 d.

d. - 119 d., 
d. -59 d.

iki 30 d. ........

Taupomos sąskaitos
Specialios, ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

ADVOKATAS
Romas Išganaiti s,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

Notare

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS 
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405,
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.

• Montrealiečio Miros
lavo CAPKAUSKO knygą

"Nelegalios užuominos" 
šiais metais išleido Vil
niaus "Džiugo" leidykla.

Kietais viršeliais, gra
žiai išleista, 384 psl. 
knyga pažymi įvairias gy
venimo sritis liečiančiu, 
autoriui charakteringu ju
moro jausmu.

Knygą galima gauti 
pas autorių M. CAP- 

! KAUSKĄ, 854 - 39-th 
’ Ave., LaSalle, H8P 2Y5, 

Tel: 514-366-4629.
12 psl.

1
2

3.25%
4.25%
4.75%
5.00%

. 0.50%

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25%
0

4
5

RRSP & RRIF
Taupoma . 1.50% 

metų .. 
metų .. 
metų .. 
metų .. 
metų ..

Čekių sąskaita
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00%>

IMA UŽ t
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)
4
5

at

metų ... 6.95% 
metų ... 7.25

LITAS .. 6.00% 
..7.50% 
. 9.50% 
..17.00%

1 metų... 5.40
2 metų ... 6.25
3 metų ... 6.75%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit
Fully guaranteed (CSB) or other
Personal loan regular ...................

Overdraft ................................................
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.009(

De Sėve 3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

EUROPARCEL
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik liepos 30 d. rugsėjo 24 d., spalio 29 
d. ir lapkričio 26 d„, 

1450 De Sčve, Montreal, QC. H4E 2A7 
Tik $6.00 už 1 kg + $15.- už pristatymą 

į namus. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

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

TeL 722-3545; . Fwc 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

les toitures

IVIIROM hmc.

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9

Patrick Sweezey
Mark Richard

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

kainomis
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