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NAUJASIS RUSIJOS 
MIKUsTĖ~RiS PIRMININKAS
Rusijos Parlamento Že- 
mieji rūmai - Dūma >du 
kartu atmetusi V. Černo- 
myrdin’o kandidatūrą, su
tiko su prez. B. Yelcin*o 
"bėdos” kandidatu - Jev- 
geny Primakov1 u 68 m. 
amžiaus ir jį patvirtino.

Naujasis Min. Pirminin
kas pareiškė, kad savo 
naujo darbo pavyzdžiu 
laiko Franklin D. Rose- 
velt’ą su jo "New Deal" 
programa. Tai reikštų, 
jog Rusijai reikia, kad 
vyriausybė reguliuotų ir 
įsiterptų į ekonominį 
krašto gyvenimą industri
jos naudai, - sakė jis.

Šis veteranas, sovieti
nis valdininkas, buvęs 
užsienio žvalgybos virši
ninku ir Užsienio reikalų 
ministeriu- tvirtino, jog 
ryšiai su užsieniu nebus 
keičiami ir ragino Dūmą 
patvirtinti START-2 gink
lų kontrolės susitarimą, 
nors komunistinis ir na
cionalistų blokas nėra 
tam palankus.

Prez. B; Jelcin' as per 
televiziją paragino žmo
nes nenusiminti. Tris sa
vaites trukęs "nevalsty- 
bingumas,! dėl Ministerio 
Pirmininko nepaskyrimo- 
pasibaigė i ir to būtinai 
reikėjo.

Prezidentas taip pat 
telefonu pranešė JAV 
prezidentui, kad J. Pri
makov’o patvirtinimas 
nereiškia, kad bus grįž
tama prie senojo Sovietu 
Sąjungos ekonomikos ir 
programos modelio.

Min. p-kas J. Primako
vas pabrėžė, kad su tais 
pakeitimais bus ir toliau 
laikomasi laisvos rinkos 
galimybių ir kad Rusija 
niekuomet nebankrutuos 
ir visada mokės skolas. 
Tegul jam sekasi tai 
įvykdyti... Aišku, kad be 
pagalbos iš užsienio to 
nebus galima atlikti.

Tuo tarpu Centralinio 
Rusiios Banko taryba 
buvo atleista nuo parei

gų ir jos pirm. Sergiej 
Dubinin’ as priverstas pa
sitraukti. Jo vieton Dū
ma patvirtino V. Gerašen- 
ko, 60 m. amžiaus, buvu
sį paskutinįjį banko tar
nybos aukštą valdininką, 
vykdant Rusijos valiutos 
reformas 1991 m.

Aišku, kad kritiška 
ekonomine situacija nau-
dojasi opozicija ir skati
na, jau ir šiaip kylan
čias demonstracijas, prieš 
vyriausybę.

Rugsėjo mėn. 18 d. 
prez. B. Jelcin’ as susiti
kime nurodė Vidaus rei
kalų min. S. Stepašin’ ui 
neleisti pavojingai įsisiū
buoti masėms spalio 
mėn. 7 d. komunistų ir 
unijų organizuojamose de
monstracijose. Kariniams 
daliniams bus visai už
drausta demonstruoti.

v Tuo tarpu antrasis di
džiausias Rusijos taupo
mojo banko SBS-AGRO 
skola priartėjo prie 2 
bil. dolerių.

Šiuo banku pasitikėjo 
5.7 milijonai taupytojų. 
Rusijoje Centralinis ban
kas paskyrė laikinus 
administratorius SBS- 
AGRO ir reikalauja dėl 
netinkamo administravi
mo jį nacionalizuoti.

SBS-AGRO neįsileidžia 
auditorių, o banko atsto
vas pareiškė, kad jis 
turi pakankamai priemo
nių padengti tris ar net
keturis kartus didesnę 
skolą ir apkaltino Cent- 
ralinį Banką noru pa
glemžti "vieną skaniau
sių kąsnių" iš bankų 
sistemos.

Tų dviejų bankų konf
liktas tik dar labiau ne
ramina gyventojus ir ban
kų vadovus. Dauguma, 
net ir pajėgiausių bankų 
valdytojai turi tik 5-
7 metų patirtį šiame 
darbe, anot Europos At
statymo ir Vystymo Ban
ko atstovo Maskvai Neil 
Parison’o pareiškimo.

IŠ viso, nuo finansinių 
sukrėtimų Rusijoje pra - 
džios, gyventojai iš Lie
tuvos Taupomojo banko 
atsiėmė 45 mil.litų in - 
dėlių, dalį jų pavertė į 

u/sienio valiutą, ir’ per - 
vedė į savo valiutines są
skaitas banke.

© Kol kas, dar nepasky- 
rus Finansų ministerio 
Rusijoje, pirmasis griež
tas naujojo ministerio 
Pirmininko nutarimas - 
nacionalizuoti degtinės- 
vodkos- pardavinėjimą. 
Didelė dalis šio "vande
nėlio" yra gaminama, 
perdirbinėjama ir parda
vinėjama įvairiuose kios
kuose, be jokios kokybės 
kontrolės. Todėl atsitin
ka daug apsinuodijimų ir 
mirčių.

Taip pat tikimasi, kad 
valstybei perėmus vėl šį 
monopolį, nemaža suma 
paklius į valstybės iždą.

Tiktai neaišku, kiek 
kainuos visokių alkoholio 
"namudnikų" suradimas...

KANADOS SVEIKATOS 
MINISTERIS PAKEIS 
PAREIGAS

Liberalų lyderis Jean 
Charest pareiškė, kad 
dėl netinkamos kontro
versiškų sveikatos apsau
gos sistemos pakeitimų 
Quebec’o provincijoje, 
Sveikatos min. Jean Ro
chon’as turės pereiti į 
kitą ministeriu kabineto 
postą.

• PRITARĖ PREMJERUI
Parti Quebecois aršie

ji, stipriai reikalavę dar 
šį rudenį pravesti dar 
vieną referendumą dėl 
atsiskyrimo nuo Kanados 
vis dėlto, beveik vien
balsiai pakeitė nuomonę 
po PQ tarybos susirinki
mo rugsėjo mėn. 19 d., 
kuomet realistiniai galvo
jančiam šiuo metu prem
jerui Lucien Bouchard’ui 
pavyko įtikinti narius, 
kad šiuo (įvairių kritinių 
aplinkybių) metu referen
dumas negarantuotų PQ 
separatistų laimėjimo.

Priimta rezoliucija, 
kad ši atsiskyrimo pro
cedūra ir referendumas 
paliekamas vykdyti lai
mėjus sekantį mandatą.

BELGIJOS AMBASADA 
VILNIUJE

Savo pirmąją ambasa
dą Baltijos valstybėse 
belgai pastatyti pasirin
ko Vilniuje.

Belgijos Užsienio rei
kalų min. Eric Deryck 
pareiškė, jog Lietuva 
yra tapusi labai svarbia 
Belgijos partnere ne tik 
politikos, bet ir ekono
minių ryšių srityje. Nau
jąją ambasadą žadama 
atidaryti š.m. rugsėjo 
mėn. 15 d.

Belgijos Flandrijos re
giono verslininkai nutarė 
investuoti Kauno laisvojo^ 
je ekonominėje zonoje. 
Vilnius Belgijai yra svar
bus, turint omenyje Rusi
ją ir Baltarusiją-Gudiją. 
Jis teigiamai įvertino 
Lietuvos vyriausybės 
sprendimą (konflikte dėl 
ambasadų) nenutraukti 
visiškai santykių su Gu
dija ir likti tarpininke 
tarp Minsko ir Vakarų. O 
Belgija irgi laikosi, sakė 
UR min. E. Deryck'as, 
kiek nuosaikesnės, negu 
kitos Europos Sąjungos 
valstybės, minimo Mins
ko konflikto atžvilgiu.

NATO SUSIDOMĖJO 
LIETUVOS MINŲ 

Į IEŠKIKLIAIS
NATO Tarptautinis šta

bas svarstys naujų minų 
ieškiklių projektą, pasiū

dytą Lietuvos Fizikos 
instituto ir Kauno Tech
nologijos universiteto. 
Ieškiklis skiriasi nuo kitų 
tuo, kad gali atrasti 
sporgmenis pagal kvapą. 
Pasiūlyta ir gamybos 
technologija mokomajai 
šaudymo įrangai naudo
jant lazerius. Lietuva 
siūlo drauge su NATO 
gaminti įrangą.

Abu projektai derina
mi NATO Tarptautinia- 

, me štabe ir Valstybinės 
Ginkluotės direktorių 
kompeticijoje.

Didysis DLK Vytau
to antspaudas.

Jo raktinėje buvo 
pradėti svarbiausi 
Viduramžių Lietu - 
vos kultūros dar - 
bai -
Lietuvos metraščiai 
ir Lietuvos
Metrika .

PAVOJINGA VARŠUVOS 
AUTOBUSŲ STOTYSE

Lietuvos Generalinis 
konsulatas Varšuvoje ne 
kartą kreipėsi į Varšu
vos vakarų autobuso sto
tį, kur atvyksta daugu
ma autobusų iš Vilniaus. 
Ten dažnai vyksta apiplė
šimai keleivių, vos išli
pusių iš autobuso. Birže
lio mėnesį keli vyrai 
apstoję du lietuvius ru
siškai pareikalavo "palū
kanų" nuo atsivežtų su 
savimi pinigų. Pabėgti 
nepavykus, is vieno buvo 
atimta 300, iš kito - 
222 am. doleriai. Rugpjū 
čio mėn. bent du kartu 
buvo vėl apiplėšti Lietu
vos piliečiai.

į Lietuvos gen. Konsu
lato kreipimąsi nei poli
cijos komendantūra, nei 
po skundo laiško Lenki
jos policijos vyr. komen
dantui gen. J. Michin'’ui 
nei jis, nei policija nere
aguoja. Tik paskelbta 
spaudoje, kad bus ima
masi efektyvių priemo
nių užtikrinti keleivių 
saugumui.

Panašiai skundžiasi ir 
ne lietuviai: Rusijos 
ambasada pasiuntė notą 
Lenkijos Užsienio reikalų 
ministerijai, kad buvo už
pultas Rusijos turistų au
tobusas (kasmet kelios 
dešimtys Rusijos autobu
sų būna apiplėšti), nekal
bant apie pavienius žmo
nes. Bijodami keršto, ne 
visi praneša apie užpuo
limus.

BNS skelbia, kad Len
kijos teritorijoje veikia 
kelios dešimtys bendrų - 
lenkų ir rusų - nusikaltė
lių grupės.
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SVARBU ŽINOTI

Lietuvos Vyriausybės 
nutarimu, pakeistos tai- 
syklės^ dėl muitų mokes
čių už į Lietuvą įveža
mą užsienyje įsigytą tur
tą.

Iki dabar žmonės, il
giau vkaip metus išgyve
nę užsienyje, grižę į Lie
tuvą, galėjo be muito 
įvežti jiems ar jų šei
mos nariams priklausan
čius ir užsienyje naudo
tus daiktus. Tą jie turė
davo padaryti per 3 mė
nesius.

Kai kurie, pasinaudoda
mi šiuo Vyriausybės nu
tarimu, sugalvojo iš to 
pasipelnyti. Kas mėnesį 
arba dažniau , įveždavo į 
Lietuvą automobilius, 
baldus ar kitas apmokės- 
tinamas prekes, nemokė
dami muito ar importo 
mokesčių.

Dabar Lietuvos pilie
tis, laikinai gyvenęs už
sienyje, grįždamas atgal 
į Lietuvą, privalės mokė 
ti valstybei importo mo
kesčius už asmeninį įve
žamą turtą, įsigytą ii 
naudotą užsienyje. Tai 
būtų baldai ir kita būs
to įranga, asmeninio nau
dojimo transporto prie
monės ir kitos prekės, 
kurių įvežimui yra nusta
tyti mokesčiai.

Dabar mokesčių NE- 
REIKĖS MOKĖTI tik tuo 
atveju, jei žmogus kei
čia nuolatinę gyvenamą 
vietą, t.y., PERSIKELIA 
GYVENTI į LIETUVĄ ir 
yra gavęs leidimą nuolat 
gyventi Lietuvoje, turi 
atitinkamus dokumentus, 
patvirtinančius jo persi
kėlimą.

Mokesčių NEREIKĖS 
MOKĖTI už paveldimą 
turtą užsienyje ir perve- ’ 
žarną į Lietuvą, kur nuo
lat gyvena paveldėtojas.

DAR viena IŠIMTIS 
tiems, kurie gyvena už
sienyje ir įsigyja antraei

lę GYVENAMĄJĄ VIETĄ 
LIETUVOJE. Šie žmonės 
taip pat neprivalės mokė
ti importo muito mokes
čių už įvežamus savo 
daiktus, ^įsigytus ir nau
dotus užsienyje. (LA)

• LIETUVOJE smarkiai 
supirkinėjami JAV dole
riai, ypač nuo š.m. rug
pjūčio mėn. vidurio > Vil
niaus Bankas pardavinėja 
po 4.01 lt. už $1, o 
Snoro bankas - brangiau
siai - po 4.08 lt.

Bankininkai nepataria 
atsiimti pinigus iš savo 
sąskaitų ir pirkti dole
rius, nes juos teks vistiek 
sugrąžinti į sąskaitas, 
bet tai jau būtų nuosto
linga.
EILINĖ PARLAMENTO 
RUDENS SESIJA prasi
dėjo rugsėjo mėn. 10 d. 
Vienu pirmųjų svarstyti
nų įstatymų projektu yra 
azartinių lošimų legali
zavimas Lietuvoje, įskai
tant kazino ir loterijas.

ELTA rašo, jog Finan
sų ministeris Rimas SUR
VILA, kartu su sudaryta 
vyriausybine komisija 
nuo š.m. sausio mėn. iki 
š.m. gegužės mėn. 1 d. 
dirbo, parengiant įstaty
mų projektus šiuo klausi
mu, o paskutinais mėne
siais derino projektą, 
kaip rašo, "su įvairiomis 
suinteresuotomis žinybo
mis”. (Jų tarpe manome 
kad nesunku atspėti ypa. 
tingus interesus... Red.)

Gauta įvairių pasiūly
mų kaip patobulinti siūlo
mus įstatymus. Projek
tai bus patiekti Vyriausy
bei, o ji perduos toliau 
svarstyti Seimui.

Finansų vicem. R. 
Survila tvirtino, kad ren
giant šių metų įstatymų 
projektus buvo pasinau
dota užsienyje priimtais 
ir galiojančiais atitinka
mais įstatymais.

Tačiau (gal nujausda
mas tokio projekto, ypač 

kazino, nebūtinybę), jis ; 
manąs, jog Vyriausybė iš 

■principo neprieštaraus, 
tačiau esą sunku numaty

ti Seimo nuomonę. Jeigu 
lošimo namai nebūtų le
galizuojami, tai tuomet 

■ svarstytų tiktai loterijų 
įstatymo projektą. Iki 
dabar loterijų rengimo 

; taisyklės yra Vyriausy
bės nustatomos.

iš šalies stebint, aišku 
kad kazino namų legali
zavimo labai tikisi tam 
tikros grupės, o Lietu
va apkrauta svarbesniais 
ir rimtesniais reikalais, 
ir lėšos, kurios būtų jai 
pažadėtos iš to pelno,- 
- sudėtinga procedūra ir 
neaktuali. Vyriausybė ir 
Seimas lėšas sukelti su
gebės ir kitais būdais, 
rimtai dirbdama.

Linkėtina, kad dar ne
sapnuotų apie kazino, 
prisižiūrėję užsienietiškų 
nuotykių filmų (o gal 
per mažai matę?). Keis
tai skamba Viceministe- 
rio tvirtinimas, kad "at
rodo, visuomenė jau yra 
pasirengusi matyti Lietu
voje legalius lošimų na
mus".

Visuomenė į daug ką 
žiūri ir, svarbiausia, 
daug ką pamato. Gal 
vertėtų pažiūrėti plates
niu lauku ir pačiam Vice- 
ministeriui bei sugalvoti 
geresnių būdų kaip Vals
tybei sukelti lėšas.

GAL VISAI NE 
VELNIAVA?

Teigiama, kad nelabie
ji mėgsta gyventi ir ka
tilinėse, kitose šiltose 
vietose. Bet dabar katili
nės jau ne katilinės, o 
specialios paskirties ak- 
'cinės bendrovės, todėl 
sunku patikėti, kad jas 
kas nors sietų su velniais 
ir velniava. Tiktai SPAB 
"Druskininkų šilumos 
tinklų" darbuotojai yra 
kitos nuomonės. Ties? 
gyvo velnio niekas nėra 
matęs, tačiau velniavos, 
sako, iki soties. Tuo įsi
tikinta patikrinus faktus 
išdėstytus laiške Seimo 
nariui J. Galdikui ir ku
rorto merui A. Makniui. 
Kaip įprasta sakyti, fak
tai pasitvirtino. Nors vi
saip juos galima supras
ti.

Pavyzdžiui, katilinės ga
ražuose laikomi bendro
vės direktoriaus R. Babi- 
lo, jo žmonos ir jo pava
duotojo asmeniniai auto, 
mobiliai, o bendrovės 
technika - lauke, po at
viru dangumi. O kas čia 
blogo? Kas gi sutiks, 
kad ant jo nuosavo auto
mobilio lytų ir snigtų?

Kitas faktas: bendrovė
je vyr. finansininkės pa
reigas einanti B. Valio
nienė savo dukrą J. Gon- 
čarovienę paskyrė dirbti 
vedančiąja finansininke. 
Negi čia jau- pasaulio pa
baiga? Vis dėlto savas 
žmogus, patikimas. Kai 
tai pačiai B. Valionienei 
sukako tiek ir tiek metų, 
gimtadienis buvo švenčia
mas Melnyčėlės katilinė
je, esančioje pirtyje ne
mokamai. Negi už tokį 
menkniekį dar reikia mo
kėti? Juk maudėsi ne ko

kie žemės vabalai, o so
lidūs viršininkai.

Nustatyta, kad bendro
vės vadovas naudojo įmo
nės transportą asmeni
niais tikslais. Pavyzdžiui 
sausio 28-30 d. R. Babi- 
las tarnybiniu automobi
liu buvo nuskriejęs į 
Šventąją, jam net apmo
kėtos komandiruotės iš
laidos. Vasario 14 d. dar
buotojus į Vilniaus operos 
ir baleto teatrą vežusia- 
me autobuse buvo laisvų 
vietų, tačiau direktorius 
su direktoriene važiavo 
bendrovės automobiliu 
"Renault". Ir kas čia
baisaus? Negi direkto
rius privalo kratytis
autobuse ir dar savo 
žmonelę varginti?

Valstybinę "Švarių ran
kų" komisiją pasiekė
gandas, kad užpernai 
kelis mėnesius šilumos
tinklų darbuotojai darba
vosi asmeninėje R. Ba- 
bilo sodyboje Žiogelių
kaime. Ar blogai, kad 
darbavosi? Juk darbas } 
žmogų puošia. O to, kad 
pinigus sumokėjęs ne R. 
Babilas, o akcinė bend
rovė, niekas neįrodė, 
nes iš bendrovės dingo 
katilinės operatyviniai 
žurnalai. Būna juk, kad 
kas nors dingsta. Tiesa, 
už tai mokesčių inspek
cija gerbiamą direktorių 
pagerbė 400 litų baudele. 
Gal be reikalo?

Stasys Vytenis 
(iš "Valstiečių laikraš
čio nr. 67)

o ELTOS žiniomis, Lietu
va savo sienos su Gudija! 
330-ties km. atkarpą nu
mato baigti atžymėti 
jau šiais metais.

Nors šiais metais nele
gali imigracija per Gudi
ją į Lietuvą žymiai su
mažėjo, tačiau neatmes
tina galimybė, kad galės 
padaugėti politinio ar 
ekonominio prieglobsčio 
prašančiųjų, sustvirtėjus 
Lietuvoje ekonominiam 
gyvenimui.

Tuo tarpu gi Gudija 
yra gerokai atsilikusi sie
nos tvarkyme... O gal ir 
ko gero, tyčia neskuba.

• Šiemet MOKYKLŲ VA- 
DOVĖLIAMS buvo paskir
ta 19 mil. litų, vienu 
milijonu daugiau, negu 
pernai.

Prez. Valdas ADAM
KUS buvo susitikęs su 
Švietimo ir Kultūros 
min. Kornelijum PLATE
LIU, išklausė jo praneši
mo apie Lietuvos švieti
mą ateityje. Pasiūlė išsa
miau konkretizuoti pasiū
lymus.

© "PANEVĖŽIO DUONA" 
akcinė bendrovė mokslo 
metų pradžiai Panevėžio 
pirmokėliams rugsėjo 1 
d. padovanojo kiekvienam 
(o jų buvo apie 2000) po 
vaflinį tortą.

• MEDININKUOSE sulaiky
tas Rusijos pilietis Alek
sandr Kiseliov’as, kuris 
vežė automobilio prieka
bą su radioaktyviais mil
teliais.

® Toks Baltijos kelio šių 
metų ženklas žymėjo 
Juodojo Kaspino dieną 
tarptautinėje estafetėje,, 
primenant pasaulio visuo
menei 3-jų Baltijos vals
tybių vienybę ir solida
rumą kovoje už savo 
laisvę ir nepriklausomy
bę.

Lietuvos Bėgimo mėgė
jų asociacija per 3 die
nas nuo Vilniaus kated
ros aikštės per Rygą nu
bėgo iki Estijos Parla
mento rūmų Tallinn’e, 
pradėję startą rugpjūčio 
mėn. 21 d.

Taip jau 7-tą kartą vy
ko džiaugsminga tradici
ja,-* pažymėtas Ribbentro- 
p>)-MoloWo suokalbio 
prieš Baltijos valstybes, 
galutinis pralaimėjimas.
o KLAIPĖDOJE suimtas 
vienas iš nusikaltėlių gru
puočių narys - Artūras 
Damkus (Damke pravar
džiuojamas), 29 m. am
žiaus. Per kratą rastas 
Lietuvos Respublikos 
piliečio pasas, vairuotojo 
pažymėjimas. A. Dam
kus uždarytas į Klaipė
dos areštinę.
IŠRADINGI KONTRA
BANDININKAI

Lietuvoje pirmą kartą 
buvo atidengta ypatinga 
kontrabandinio spirito 
sistema. Šiaulių ir Akme
nės policininkai Jucių 
kaimo sodyboje aptiko 
įkastą į žemę 12,000 to
nų talpos cisterną, kurios 
dugne buvo rasta spirito. 
Spiritas plastmasiniu 
vamzdžiu atitekėdavo iš 
tokios par cisternos Lat
vijos vienkiemyje. UŽ 
spirito laikymą iškelta 
byla buvusiam pasienio 
policininkui sodybos sa
vininkui Ramūnui Vana
gui. Deja, jis nėra vie
nintelis tokios spirito sis
temos kūrėjas. Spiritotie-. 
kis buvo nutiestas trakto
riumi per keturias nak
tis, tačiau to nepastebė
jo pasieniečiai. Spirito ' 
kontrabanda piktinosi tik 
brakonieriai, kurie meta 
tinklus Vadaksties upely
je.

Praėjusių metų vasarą 
litras pilstuko (skiesto 
kontrabandinio spirito) 
Juciuose kainavo 6 litus. 
Stacionarusis spiritotie- 
kis buvo nutiestas birže
lio mėnesį ir turėjo pra
dėti veikti visu pajėgu
mu. Per valandą būtų 
buvę galima perpumpuo
ti apie toną spirito. Lat
vijos pareigūnai taip pat 
tiria nelegalaus spirito- 
tiekio bylą.
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Momentas iš Laisvės Gynėju Šventės Ariogaloje, 1998.VIII. 8 d.
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Lietuvai 
kritišku 
metu, 
atgaunant 
Nepriklau - 
somybę, 
sis muzikas 
grojo

ir buvo 
matomas TV 
ekranuose

54-sioms 
Didžiosios 

ir

LIETUVOS TREMTINIŲ 
IR PASIPRIEŠINIMO 
DALYVIŲ ŠVENTĖ 
ARIOGALOJE

Jau 8-tą kartą į Lais
vės Gynėjų šventę puikia
me Ariogalos slėnyje iš 
visos Lietuvos kampelių 
rinkosi rezistencijos ko
vų dalyviai, politiniai ka
liniai, tremtiniai, įvairių 
laikų mūsų valstybės 
laisvės gynėjai, visi, ku
riems šventa mūsų valsty
bės LAISVĖ. Šiemet, jau 
tradicine tapusi, šventė 
buvo skirta ginkluotojo 
pasipriešinimo 
metinėms,
tremties 50-mečiui 
pirmosios Lietuvos trem
tinių ir politinių kalinių 
sąjungos įkūrimo 10- 
mečiui paminėti.

Pirmieji šventės akor
dai prasidėjo š.m. rugpjū
čio mėn. 7 d., kuomet į 
Ariogalą suvažiavo gimu
sieji tremtyje ir tinkli
nio aikštelėje rungtynia
vo dėl Ariogalos seniūno 
įkurtos taurės. Vakarop 
jie susirinko prie uždeg
to laužo, pasidalino pri
siminimais, pasidžiaugė 
ateities perspektyvomis.

Rytojaus rytą, po kelias 
dienas trukusio pažliugu
sio oro, įsivyravo giedra 
ir saulė savo spinduliais 
šildė visus atvykusius į 
šią šventę, į Lietuvos 
miestų, miestelių ir orga
nizacijų vėliavomis pasi
puošusią Ariogalą. O 
atvykusių buvo tikrai 
daug - apie 30,000. Visa 
tai renginio organizato
rių A.ir D. VIZBARŲ, 
Kauno apskr. viršininko 
K. STARKEVIČIAUS ir 
jo administracijos, Rasei, sila 
niy rajono mero N. STAN
KŪNO,Ariogalos seniūni
jos, LPKT-o sąjungos va
dovų ir visų prisidėjusių 
prie šventės rengimo 
nuopelnas.

Dalyviai rinkosi Ario
galos Sv. Arkan^elo My
kolo bažnyčios šventoriu
je, kur ieškojo savo ko
vos bičiulių, sovietinių 
kalėjimų ir lagerių drau
gų, su kauriais teko 
kęsti baisias kančias 
Gulago lageriuose ir ka
lėjimuose, klausėsi kari-

nių orkestrų melodijų, 
turėjo galimybę įsigyti 
tremtinių ir politinių ka
linių išleistum leidinius. 
Jauniesiems šventės daly
viams tremties vietų už
rašai bylojo apie senelių, 
tėvų, vyresniųjų brolių 
ir sesių žūties, mirties 
ir kančių vietas, o tokių 
Sovietų sąjungoje buvo 
šimtai. į renginį atvyko 
ir visi LŠS rinktinei at
stovaujantieji šauliai, sa
vanoriai, MPB ’’Geležinio 
vilko” brigados ir Kau

no Vytauto Didžiojo 
jėgerių bataliono kariai, 
Karinių oro pajėgų kariš
kiai, Norisi pažymėti, 
kad organizuojant aprašo
mą renginį, savo indėlį 
įdėjo Kauno Vytauto 
Didžiojo rinktinės vadas 
ats. vyr. Itn. R. DU- 
NAUSKAS, Kauno, Ario
galos, Raseinių ir Viduk
lės kuopų šauliai, kurie 
padėjo organizatoriams 
sutvarkyti šventės vietos 
aplinką, palaikė viešąją 
tvarką, koncertavo me
ninėje programoje. Atvy- branginsimetą pergalę, 
ko ir gražus būrelis gar
bių svečių - Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 
V. ADAMKUS, Seimo pirm, 
prof. V. LANDSBERGIS, 
Seimo ir Vyriausybės na
riai, apskričių bei rajonų 
vadovai, karinių oro pa
jėgų vadas pulk. Z. VE- 
GELEVIČIUS, Krašto ap- 
saugos savanoriškų pajė
gų stabo viršininkas pulk. 
Itn. S. VEPRAUSKAS, 
KASP Kauno ATGR va 
do pavaduotojas maj. A. 
PLIESKUS, Kauno apskr. 
Vytauto Didžiojo šaulių 
rinktinės štabo virš, vir-

i K. ŽILINSKAS ir 
kt. kariškiai bei politinių 
partijų, visuomeninių or
ganizacijų atstovai.

Prie Ariogalos bažny
čios susiformavusi daly
vių kolona pajudėjo prie 
miestelio kapinių. Prie 
Lietuvos Kankinių pamink
lo ir degusios Amžinosios 
ugnies gėles padėjo prez. 
V. ADAMKUS, Raseinių 
rajono meras R. STAN
KŪNAS ir jo pavad. G. 
MIKOLAITIS.

Siaurais kapinių take
liais tūkstančiai šventės

M.K. ČIURLIONIO KURY 
BA KOMPAKTINIAME 
DISKE

Pasaulinio masto violon
čelistas ir dirigentas 
Mstislav Rostropovic’ ius 
supažindino ir sudomino 
Londono leidyklos "EMI 
CLASSIC” vadovą R. 
Lyttelton’ ą su Čiurlionio 
muzika, įrašyta kasetėje.

bergis skambina M.K. 
Čiurlionio sonatas forte
pijonui". Joje yra įgrota 
ir 24 M.K. Čiurlionio 
aranžuotas lietuvių liau
dies dainos.

Viršelyje - M.K. Čiur
lionio tapyto paveikslo 
’’Pilies pasaka” reproduk
cija.

1998. IX. 22

pripažino 
žygdarbį,savo 

deramai 
Lietuvos 
šiandieniniai jos kariai 
iš jų žygdarbio semiasi 
ryžto, valios, mokosi 
ginti Tėvynę. Šioje šven
toje vietoje, mintimis 
grįždami pusę šimtmečio 
atgal, kartu žiūrime į 
ateitį ir kiekvienas šir
dyje įsipareigojame, kad

Jis pakvietė įgroti kū
rinius į CD prof. Vytau
tą Landsbergį ir leidykla 
"Abbey Road" Londone, 
Anglijoje ją išleido pava
dinimu "Vytautas Lands-

M. Rostropovičius 
nuo 1989 m. arti- 

bendrauja su Lietu- 
Kameriniu orkestru, 

dažnai

ypač
mai
vos
grodamas kartu
atsilankydamas .arba daly
vaudamas ir išvykose.

dalyvių nusileido prie 
Partizanų koplytėlės, 
kurią savo iniciatyva ir 
jėgomis ant puikaus Du
bysos skardžio pastatė 
politinis kalinys, šaulys 
ariogališkis V. SMITRIUS.

Žodį tarė, cituodamas 
Šventąjį Raštą, Lietuvos 
kariuomenės vyr. kapelio
nas maj. A. BULOTA: 
"Lietuvoje ne tik didelio 
miesto, bet ir mažo 
miestelio grindinio akme
nys ar medžiai apšlaksty
ti partizanų krauju. Šven
ta ir išganinga mintis 
yra melstis už juos, Lie
tuvos didvyrius".

"Lietuva
karių

juos pagerbia.
kariuomenė, A.ir D. Vizbarai, Kauno 

apskr. virš. K. Starkevi
čius. Pasidžiaugę dalyvių 
gausa, prez. V. Adamkus 
linkėjo kitąmet į Arioga
lą sukviesti... 50,000 
žmonių. Ariogalos, pasak 
Prezidento, labai patogi 
geografinė padėtis, beveik 
pačiame Lietuvos vidu
ryje, aplink nuostabi gam
ta, todėl būtina tęsti šio 
renginio tradicijas. Mo
kyklos salėje jam teko 
susitikti ir bendrauti su 
visų devynių Lietuvoje 
veikusių partizanų apy
gardų atstovais. Susirin
kusieji mokyklos salėje
************************************************

kurią jie iškovojo savo 
krauju ir kuri šiandien 
pražydo Lietuvos nepri
klausomybės žiedais” 
taip susirinkusiems kalbė 
jo Krašto apsaugos min. 
Č. STANKEVIČIUS.

Karių saliutu ir tylos 
minute pagerbę žuvusių
jų šviesų atminimą, daly-, 
viai grįžo į Ariogalos 
bažnyčią, kurioje šv. Mi
šias už žuvusius, nukan
kintus ir tremtyje miru
sius Lietuvos laisvės ko
votojus aukojo Kauno 
vysk. Rimantas NORVI- 
la. Jam talkininkavo Lie
tuvos kariuomenės kape
lionas A. BULOTA ir 
Kauno Karmelitų bažny
čios kleb. A. KEINA. 
Dėl gausybės atvykusiųjų 
ne visiems buvo lemta 
patekti į vidų ir švento
rių, todėl buvo priversti 
šv. Mišių klausytis aplin
kinėse gatvelėse.

Grojant KOP orkest
rui, grįžus į miestelį, 
Prezidentas buvo sutik
tas vidurinės mokyklos 
salėje. Susitikimą trum
pomis kalbomis pradėjo 
šventės organizatoriai

buvo pavaišinti šampanu 
vaisiais ir kitais skanės
tais.

į gražųjį Dubysos slė
nį ėmė leistis margaspal
vė kolona, 
vomis ir 
Drauge su dalyviais į 
stadioną atvyko ir Lie
tuvos Prezidentas, Seimo 
pirmininkas, Seimo bei 
Vyriauybės nariai, ir 
kiti svečiai.

Prie stadiono pasirodė 
daugiau nei 500 bėgikų 
vora ir neįgaliųjų grupe - 
lė - bėgimo "Laisvės 
ugnis- ateities kartoms"

nešina vėlia- 
dainuodama.

Vytautas Mačernis
DON KICHOTO IR SANČO PANSA POKALBIS
Don Kichotas: - Ar matai tu jojant raitelį keliu? 
Sando Pansa: - Taip! Ant asilo kažkas į mus artėja. 
Don Kichotas:- AŠ Mambrino šalmą, spindintį regiu . 
Sando Pansa: - Aš tik vario lėkštę - įprastą skutėjui.

Don Kichotas:- Šalmą tuoj išsikovosime mūšy.
Sando Pansa:- Dėl lėkštės neduosiu sau nuleisti kraujo. 
Don Kichotas:- Pasitrauk iš kelio,jei širdis baili.
Sando Pansa: - Taip,SenjoreiAš bailus,Čia nieko naujo.

(Po mūšio, kuriame skutėjas pabėga,viska^ palikes):

Don Kichotas: - Sando Pansa, Šalmas-didelis laimikis.1 
Sando Pansa: - Bet skutėjo asilas taip pat nemenkas! 
Don Kichotas:- Ne,tai grobis riteriams netikęs.

Sando Pansa:-Bet ginklanešiams bailiems irto užtenka. 
Don Kichotas: - Sančo,būk teisingas ir įstatymo 

žmogus.
Sando Pansa: -Malonybe, vien tik nugalėtojas teisus.

1944.1.20.
3 psl.



Lietuvių Tautodailės instituto suvažiavimo dalyviai š.m. rugpjūčio mėn. 22 
d. RAMBYNE, netoli Gananoque, Ont. su dail. Antanu Tamošaičiu Vaivorykštininkė Regina Brikienė iš Montrealio su 

savo gobelenu "Gėlės šypsenos"

Š.m.rugpjūčio mėn. 22 d.,šeštadieni,
Rasos ir Lino Veselkų buveinėje RAMBY- 
NAS, Gananoque,Ont., vyko tradicinis me
tinis LTI suvažiavimas. Atvyko nariai is 
Philadelphia, Toronto, Bostono, Čikagos, 
Montrealio, Toronto, ir keletas svečių.
^Kaip paprastai, pradėta Tarybos posė

džiu po LTI V-bos pirm. Aldonos Veselkie- 
nės sveikinimo žodžio.

I Taryba buvo išrinkti 3 nauji nariai: 
Aldona Page (Philadelphia), Aldona Vaito- 
nienė (Toronto) ir Danute Staskevičienė 
(Montrealis).
Tomas 
nariais.

Kraun
Aldona Page-Rastenyte ir 
patvirtinti naujais Instituto

Bakšyte-Richardson ir Madison Wisconsin’e 
dirbanti Universitete Rūta Saliklienė rašo 
straipsnius, skaito paskaitas, o pastaroji 
gavo stipendiją studijuoti lietuvių tautinius 
drabužius, lyginant austus Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Supažindino su pavieniu narių veikla: 
Rasa Krokyte-Veselkiene atliko programa 
Ottawoje, minint Martyną. Mažvydą, Aldo
na Veselkienė jKlngstone dalyvavo su 5- 
kiais audiniais.

Padėkota už pasiūlymus, ypač Broniui 
Krokiui iš Philadelphijos, kur skyrius atro
do ypatingai stipriai veikia, ir visiems 
kitiems.

Sekantis metinis suvažiavimas bus 
rugsėjo men.26 d. Šiame dalyvavo 54 na
riai (įskaitaririgaliojimus). Dvi narės- Irena 

• Lukoševičiene ir Regina Brikiene buvo 
atvežusios po savo naujausią gobeleną.

- Susirinkimas buvo našus, rūpintasi Ta
mošaičių Galerijos eiga Vilniuje, ir - pasi
grožėta ežeru, kalvomis ir jau besiruo
šiančiais rudeniui apylinkės miškais, b. n.

vich turėjo progos tiesioginiai išgirsti Lie
tuvoje šventes dalyvių nuomones, kritikuo
jančias išeivijoje puoselėtus, šventadieniš
kus tautinius drabužius.Kritikos pareikštos 
nebūtinai taip giliai, nuosekliai ir kūry
biškai dirbusių tautinių drabužių rinkime 
jų istoriniame "kontekste, kaip kad tą dar
bą dirbo vienas pionierių šioje srityje dail 
Antanas Tamošaitis ir Anaztazija Tamošai
tiene. Taigi, diskusijoms buvo pakankamai 
ugnies.Visos narės, dešimtmečiais ^sekusios 
ir dirbusios su dail.A.ir A.Tamosaiciais,ge
rai supranta šio konflikto pagrindus.

Tylos minute buvo prisimintos ir pa-, 
gerbtos £ Anapus iskeliavusios narės:audėja 
Hilda Lasiene (Toronto)' ir medžio drožė
jas Juozas Piečaitis (Montrealis); Tarybos 
nare Audrone Kazanavičiene- audėja ir 
šiaudinukų kūrėja .ir juostų audėja Marija 
Girčiene.

Aldona Veselkiene paragino ir sparčiau 
siųsti nuotraukas ir aprašymus i planuoja
ma jubiliejinį LTl-to leidinį, kurį redaguo
ja Nora Kulpavičiene. Pranešė apie atsar
goje likusių LTI leidinių pergabenimą ir 
išskirstymą Lietuvos bibliotekoms.

LTI skyrių veiklos pranešimuose išryš
kėjo pasiūlymai, kaip suintensyvinti litua
nistiniu mokyklų mokinių susidomėjimą 
lietuvių liaudies kūryba. Aldona Veselkie- 

■ nė atkreipė dėmesį, kad Bostone Milda

pirmininkė ir toliau yra 
vicepirm- dr.Angele

LTI 
Aldona 
Kazlauskienė, sekretorė-Irena Meiklejohn, 
specialiems projektams - Lilė Nakrošiene.

Po trumpos pertraukos ir dailiu už
kandžių, A.Veselkienė pakvietė kuratorių, 
dil.Antana Tamošaiti paskaitai. Nuo numa
tytos temos buvo spontaniškai pasukta 
kita tema. Ypač po įvykusios Lietuvoje 
PL Dainų šventes. Ir todėl, kad Tamošai
čiu Galerija Vilniuje yra irgi susidūrusi 
su kai kuriais nesklandumais. Šventėje 
dalyvavusi čikagiete narė Violeta Fabiano-

V-bos 
Veselkienė,

ŠVENTĖ ARIOGALOJE 
„atkelta iš 3 psl./

atstovai. Jie prie aukuro 
atnešė ugnį iš visų Lie
tuvoje veikusių partizanų 
apygardų vietų. Tai sa
votiškas palikimas atei
ties kartoms... Šio auku
ro ugnies dalelė turi deg
ti kiekvieno mūsų ir 
ateityje gyvensiančių šir
dyse.

Fanfaromis "UŽ Rasei
nių, ant Dubysos..." pra
sidėjo iškilmingoji šven-. 
tės dalis. Devyni vy-- 
rai, atstovaujantys kiek
vieną partizanų apygardą 
pakėlė šventės vėliavą, 
Lietuvos 
sąjūdžio 
pajėgų
RAMANAUSKO-VANAGO 
duktė ir žymiojo parti
zanų vado vaikaitė Auk
sė SKOKAUSKIENĖ ir 
Norbertas SKOKAUSKAS 
uždegė šventės ugnį au
kure. Nuvilnija Tautos 
himnas.

Solistai A. DRIUKAS 
ir R. EIČAS, kartu su 
jungtiniu choru, atliko 
jausmingą ir puikią dai-

Laisvės Kovų 
ir ginkluoto 

vado gen. A.

ą psi.

ną "Partizanų motina", 
diriguojant A. VIZBARUI.

Ne vienas iš susirinku
siųjų Ariogalos stadionan, 
krūptelėjo nuo Kauno 
Karo Istorijos klubo narių 
iššautų iš senovinio pabūk
lo trijų šūvių: už Lietu- 

kovotojus ir

V. Adamkus 
susirinkusiuo-

vą, Laisvės 
Prezidentą.

Prez. 
kreipėsi į
sius: . "Brangūs broliai ir 
seserys! Jūsų kovose ir 
kančiose išsaugota, apgin
ta ir 
laisvės 
minime

prikelta Tėvynės 
Pagarbiai 

auką, 
jos 
Tai 

auka, 
ragina

idėja 
žuvusiųjų 

suprasdami 
šiandien.

ir teisingumo pa- 
Ta tiesa sunki ir 
o teisingumas ne 
lengvai pasiekia-

prasmę 
mus įpareigojanti 
Jos atminimas 
kuriamą Lietuvos valsty
bę statyti ant istorinės 
tiesos 
grindų, 
skaudi, 
visada
mas. Be tvirtų moralinių 
pagrindų nebus tvirta 
Lietuvos valstybė, bran
di lietuvių tauta. Istori
jos tiesa šiandien turi 
tiesinti mūsų žingsnius, 
privalo padėti atsitiesti.

Baigdamas jis pareiškė 
gilią pagarbą tiems, ku
rie pramynė kruviną ke
lią į tautos laisvę. Sakė, 
kad prašys Dievo saugo
ti likimus tų žmonių, ku
rių ašaromis ir krauju 
buvo parašytas vienas 
tragiškiausių šio amžiaus 
istorijos puslapių, kad 
mūsų tautos ir valstybės 
kūrimą lydėtų tiesos 
atmintis ir brolybės jaus
mas.

"Lėtai ateina partiza
nų pergalė, bet ateina, 
bet skleidžiasi, kad ir 
visaip slopinama" - kreip
damasis į kovotojus ir 
partizanus, tremtinius ir 
jaunimą, ateisiantį perim
ti laisvos valstybės vairą, 
- savo kalbą 
prof. V.Landsbergis 
^išlaisvinimas, kurio pa
grindus jūs padėjote, atė
jo kaip valstybinė nepri
klausomybė, bet dar ne
atėjo visos Lietuvos iš
laisvinimas. Dar jaučia
me išorės pastangas su
varžyti Lietuvos laisvę 
iš per lėtai besikeičian
čio Maskvos diktato, 
kaip gyventi ir su kuo

jungtis bendram saugumo 
ir gerovės reikalui".

Povilas JAKUČIONIS 
Lietuvos Politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos 
pirm, kalbėjo apie naują 
tautos atgimimą, kad 
toks vyksta akivaizdžiai 
parodo šios šventės daly
vių gausa, - sakė jis. 
Taip pat pakvietė visus 
rugsėjo mėnesį į Vilnių 
manifestacijon prieš išli-

Virs Dubysos savo meist
riškumą demonstravo 
karo lakūnai ir Kauno 
aero-klubo pilotai. Saulė
ta padangė pasipuošė 
minėto klubo parašiutų 
kupolais.

Vakarėjant, prasidėjo 
prisiminimų vakaras. 
Prie bendro stalo rinko
si partizanai, politiniai 
kaliniai, tremtiniai, įvai
rių laikų laisvės kovoto
jai. Prie šių stalų buvo 
galima matyti ir valdžios 
vyrų 
mino 
tyvai

veidus. Visus links- 
įvairūs meno kolek- 
ir orkestrai.
Sutemus, prasidėjo 

kusią sovietinę bjaurastį. IV-sis Jaunimo festivalis
H If 1 11 1 m /-J O T!

Po iškilmių, 
certas. Šalia 
choro, dalyvavo 
įvairių miestų ir rajonų 
kolektyvų, grojo Karinių 
oro pajėgų, MPB "Gele
žinio vilko", Klaipėdos 

pradėjo dragūnų bataliono ir 
Klaipėdos "Bangpūčio"

■Kulgrinda", kuriame 
įvyko kon- dalyvavo keletas Lietuvo- 

jungtinio 
daug

je populiarių grupių. Kon
certas ir diskoteka tęsė
si iki aušros.

Džiugu, kad tokiuose 
renginiuose su Lietuvos 
kovotojais dalyvauja vis 
daugiau ir daugiau 
mo. Bendraudami 

dūdų orkestrai, pasirodė semiasi patirties ir 
šauliški meno saviveiklos vis daugiau žinių 
kolektyvai. Susirinkusieji'Lietuvos istoriją ir 
galėjo paskanauti karei- priešinimo kovas,
viškos košės, kurią pa- mės, 
ruošė Kauno Vytauto 
Didžiojo atskirojo jėge
rių bataljono virėjai.

Pasibaigus koncertui, 
Ariogalos padangėje su
ūžė lėktuvų varikliai.

jauni-* 
jie 

igyja 
apie 

pasi- 
Tiki- 

, kad šis jaunimas 
užaugęs taps sąmoningu 
Lietuvos kovotoju ir nu
ties gerbūvio kelią atei
ties kartoms.

Parengė LŠS Garbės 
šaulys S. Ignatavičius
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JUODIEJI KOMUNISTINIŲ 
PIKTADARYBIŲ SĄRAŠAI

IR LIETUVA
Vytautas A. Jonynas

Visokių sutapimų pasitaiko gyvenime. Štai 
vartydamas š.m. Tėviškės Žiburių liepos 
mėn. 7 d. numerį, aptinku, kad vokiečių 
žurnalas "Das Bild” pripažino SVARBIAUSIA 
ŠIŲ METŲ KNYGA ’’Schwarzbuch des Korn- 
munismus” leidinį. O man prieš nosį ant 
stalo guli to paties pavadinimo storiausia 
"plyta” - ”Le livre noir du communisme” 
(Juodoji komunizmo knyga).

Tikriausiai ne tos pat apimties ir turinio; 
nes ne taip lengva susidaryti vaizdų apie 
vokiškąjį tekstą. Iš ”T.Ž.” korespondento pa
tiriame ne kažinką. išskyrus tai, kad tame 
leidinyje esama tūlo ruso W. Sidorow'o 
kančių lageryje išsipasakojimo. Šiaip nieko Dainiu Šventes vasara - ...Kiek rovė - neišrovė 1
nepasakoma apie leidinio autorių, veikalo 
dydį ar kitką... Neužsimenama, ar jame 
kalbama apie Lietuvą.

Prancūziškasis leidinys tuo tarpu įspūdin
gas. Visų pirma - savo sudarytojų govėda. 
Pagrindiniais bendradarbiais suminimi šeši 
asmenys-specialistai istorikai, įvairių veika
lų autoriai bei mokslinių žurnalų redakto
riai. Du slaviškomis pavardėmis. Šalia jų 
išvardijami dar penki jų talkininkai. Jei, 
kaip leistina spėlioti, vokiškasis leidinys ap
siriboja valdžios smurto prieš savo žmones 
atpasakojimu, tai prancūziškasis leidinys su
sideda iš penkių dalių. Vien pirmoji jų su
rašo jaučio skūron bolševikų piktadarybes 
savojoje teritorijoje. Likusiose aptariamas 
komunizmo židinių atsiradimas visame že
mės rutulyje: Rytų ir Vidurio Europoje, 
Azijoje, Kinijoje, Šiaurės Korėjoje, Vietna
me, Kambodijoje ir 1.1. (Afrikoje ir Pietų 
bei vidurio Amerikoje).

Iki šiol nėra tekę girdėti ar ši stambi 
kompiliacija yra sukėlusi kokį plačios visuo
menės ar žurnalistų susidomėjimą. Ar ji su
silaukusi panašių kaip "Das Bild" atestacijų. 
Tačiau vienu atžvilgiu, jau vien jos pasiro
dymas Prancūzijoje, yra didžiulė sensacija. 
Niekam ne paslaptis (ir suprantama, kad 
patys prancūzai nelinkę tuo didžiuotis), bet 
yra faktas, kad mažiausiai per trisdešimt 
metų šis kraštas, andai suteikęs pasauliui 
Apšvietos Amžių, skendėjo nuo 1945 metų 
politiniame obskurantizme ir garsėjo kaip 
besąlyginių komunizmo šlovintojų šalis. Tie
sa, šis kraštas nepagimdė tokių degeneratų
- išgamų, kokiais buvo Cambridge’© šnipų 
penketukas, bet šiaip visuotino apjakimo, 
komunizmo kaip "pasaulietiškos religijos" iš
pažinimo plotmėje, Prancūzija lenkė visas 
laisvojo pasaulio šalis. Apmaudžiausia, kad 
to tikėjimo mulom ir ajatolom Prancūzijoje 
nebuvo jų apšviestūnijai, akademikai, pro
fesūra, meninis-kultūrinis elitas, veikęs per 
30 metų priaugančias kartas, tiek per pa
skaitas, tiek per spaudą, teatrą, televiziją, 
radiją ir kitką.

Daugelio stebėtojų nuomone, didžiausią 
smūgį šitam apjakimui sudavė 1973 m. pa
sirodęs Aleksandro Solženycin’o "Gulago 
Salyno" vertimas. Nuo tada vis didesnis 
skaičius žmonių (išaugusios jaunos kartos) 
liovėsi tikėti intelektualų paistalais. Tai 
įvyko prieš ketvirtį šimtmečio, ir tai atida
rė prancūzų istorikų sukompromituotą repu
taciją. Ši aplinkybė padrąsino mane susipa
žinti su aptariamuoju leidiniu, juo labiau, 
kad antrinis, paaiškinamasis veikalo pava
dinimas "Nusikaltimai, teroras ir represijos"
- kažkaip leido laikyti knygą ne sovieto- 
filiška. Antra vertus, norėjosi pasitikrinti, 
ar leidinyje nėra pamirštamas genocidas 
Lietuvoje, ar nepraleidžiama negirdomis 
mūsų tautos golgota.

iš čia toliau pateikiamų pastraipų verti- 
mėlių skaitytojai, manau, patys galės susi
daryti savo nuomonę apie prancūzų moksli
ninkų darbo rimtumą ir manieji komentarai 
čia nereikalingi. Norėtųsi mestelti žodelį 
tik apie du dalykus. Paėmus tokį leidinį 
kaip "Livre noir du communisme" į rankas, 
bematant savaime iškyla noras pažiūrėti ar
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straipsnių autoriai naudojosi pabaltiečių is
torikų vykdytais tautžudystėš tyrinėjimo 
darbais, iš pateikiamų bibliografijoje nuoro
dų to nesimato. Kelis kartus minima yra 
nesenai J.J. Marie studija "Les peuples 
deportės d’: Union sovietique" (Bruxelles, 
complexe, 1995), bet ar šioje kompiliacijoje 
autorius naudojosi pabaltiečių informacija, 
neaišku. Žvelgiant prancūziškai kalbančio 
skaitytojo akimis, pateikiami tekste daly
kai bei statistiniai duomenys skamba įtai
giai. Ta proga prisimintinas dar vienas da
lykas. Būtent, kad iki šiol veikalų, kuriuose 
būtų kalbama apie tautžudystę Pabaltijyje 
Vakarų pasaulyje buvo pažymėtinai nedaug.
Ta prasme "Le livre noir du communisme" 
yra pirmąja kregžde. Kaip besimatytų ne
pilnas ar paviršutiniškas šių kraštų tragedi
jos nušvietimas, apie ją kalbama, išsiten
kant veikalo rėmuose, perteikiant įvykių pa
čią eigą.

iš kitos pusės, mūsų pateikiami tekstai 
yra faktiškai vien nuobiros, kuriose mini
mas Pabaltijys ir Lietuva. Spręsti iš jų 
apie visuminę "Le livre noir... vertę, būtų 
nepatartina.

♦ ♦ ♦ *

1939 m. rugsėjo mėn. 17 d., pasinaudo
dama dingstimi, kad ji einanti į pagalbą 
savo kraujo broliams ukrainiečiams ir gu
dams, kuriems grėsė Lenkijos valstybės 
anarchija, Raudonoji armija įžengė į Lenki
ją, Sovietinė intervencija įvyko tuo metu, 
kai lenkų kariuomenė buvo beveik galuti- 
tinai sutriuškinta, ir ji sutiko labai menką 
pasipriešinimą. Sovietai paėmė 230.000 
karo belaisvių, jų tarpe 15,000 karininkų.

Vienu metu vokiečiams ir sovietams bu-» 
vo toptelėjusi idėja sukurti buferinę Leki- 
jos valstybę, bet tos minties buvo skubiai 
atsisakyta. Tai sukomplikavo sienos tarp 
Vokietijos ir TSRS nustatymą. Pramatytoji 
per rugsėjo mėn. 22 dienos pasitarimus, 
kad jinai eisianti palei Vyslą Varšuvoje, 
buvo nustumta tolyn į Rytus iki Būgo upės 
kai von Ribbentrop’ as apsilankė Maskvoje 
rugsėjo mėn. 28 d. Mainais už šią sovietų 
"nuolaidą" Vokietija, priešingai slaptojo rug
pjūčio mėn. 23 d. protokolo nuostatams, 
priskyrė Lietuvą sovietinių interesų sferon. 
(232 psl.).

Tuoj po prisijungimo sričių, anksčiau 
priklausiusių Lenkijai, tarybinė valdžia, 
laikydamasi sutarčių, pasirašytų su Vokieti
ja, susikvietė Maskvon estų, latvių ir lietu
vių pareigūnus ir primetė jiems savitarpio 
pagalbos sutartis, pagal kurias tie kraštai 
suteikė Sovietų sąjungai karines bazes. 
Bematant 25,000 sovietinių karių įsikūrė 
Estijoje, 30,000 -Latvijoje ir 20,000-Lietu- 
voje.

Šie skaičiai smarkiai viršijo tų kraštų 
oficialiai nepriklausomų, karines pajėgas. 
Sovietinių dalių atsikėlimas 1939 m. spalio 
mėnesį tikrumoje ženklino Pabaltijos valsty
bių nepriklausomybės pabaigą. 1939 m. spa
lio mėn. 11 d. Berija įsakė "išrauti" su šak
nimis visą antisocialinį ir antisovietinį ele
mentą šiuose kraštuose.

1940 m. birželio mėnesį, tuojau po žai
biškos ir triuškinančios vokiečių ofenzyvos 
Prancūzijoje, tarybinė valdžia nusprendė 
konkrečiai įgyvendinti visus slaptojo 1939 
m. rugpjūčio mėn. 23 d. protokolo paragra
fus. Birželio mėn. 14-tąją d., pasinaudoda
ma priekabe, jog būta provokacinių veiks
mų prieš sovietines įgulas, ji įteikė Pabal
tijo vyriausybėms ultimatumus, pareikšda
ma įsakmiai, kad jos privalančios sudaryti 
valdžias, nusiteikusias sąžiningai laikytis 
savitarpio pagalbos sutarčių ir tramdyti tų 
sutarčių priešininkus. Sekančių dienų būvyje 
šimtai tūkstančių sovietinių karių užėmė 
Pabaltijo kraštus. Stalinas pasiuntė į sosti
nes savo įgaliotinius, kuriems buvo pavesta 
pradėti tų trijų respublikų sovietizaciją: 
prokurorą Višinskį į Rygą, Ždanovą - į Tal- 
linną ir Slaptos policijos vadą bei Užsienio 
Reikalų vice-minstrą Dekanazov’ą-į Kauną. 
Čia pat buvo paleisti parlamentai, sustabdy
ta vietinių institucijų veikla ir daug jos 
narių buvo areštuoti. Koministų partija 
buvo vienintelė partija, kuriai buvo leista 
pasirinkti kandidatus naujiems (Seimo) rin
kimams, kurie įvyko 1940 m. liepos mėn. 
14 ir 15 dienomis.

* * * *

Nuo pat 1945 metų yra išlikęs žmonėse 
vien paauksuotos medalio pusės, šlovinan
čios nuniokotą bet triumfuojantį kraštą, į- 
vaizdis. Niekas nemato, nenori matyti ki
tos medalio pusės: jinai rūpestingai slepia
ma.

1939-1940 metais aneksuotos sritys - 
Pabaltijys, vakarinė Gudija, vakarinė Ukra
ina - kurios karo metu buvo išlikusios stam
biausią laiko dalį anapus sovietinės siste
mos - visos šios sritys buvo pasmerktos 
"antrajai (po pirmosios, įvykusios 1939- 
1940 m. būvyje) sovietizacijai". Tai iššaukė 
ištisą karinio pasipriešinimo, jo malšinimo 
ir represijos veiksmų grandį. Pasipriešini
mas aneksijai buvo ypatingai stiprus Ukrai
noj ir Pabaltijyje.

Labai nepilni statistiniai duomenys rodo 
kad vien Lietuvos teritorijoj būta 2,257 
"valymo operacijų sausio-kovo 15 d. laiko-, 
tarpyje 1945 metais. Jų būvyje buvo nuū
kauta virš 6000 "banditų" (nacionalistų ir 
dezertyrų) šalia to, 1945 m. buvo deportuo
ta virš 38,’000 "nacionalistinių banditų" gi
minių.

Trisdešimtųjų metų dekadoje išvežtųjų ir 
"specialių kolonistų grįžimo į namus teisės 
klausimas buvo sprendžiamas dažnai nesklan
džiai ir prieštaringai. Keturiasdešimtųjų me
tų dekados pabaigoj ši problema susilaukė 
radikalaus sprendimo. Buvo nutarta, kad 
visi išvežtieji 1941-1945 metų laike pilie
čiai yra ištremti iki gyvos galvos. Kadangi 
nebekilo problemos dėl išvežtųjų vaikų, 
pasiekusiųjų brandos amžių, jiems teko 
pasmerktis likti ir toliau specialiais kolonis
tais. / bus daugiau /

5 psl.



moot real

JUOZAS J.PIEČAITIS - ABITURIENTASJuozas Piecaitis, Reginos

ir a.a. Juozo Pievaičių sūnus, baigės Riverview pradžios mokyklą. Verun'e, Que., prieš penkerius metus [stojo į Verdun'o Kataliku Vidurinę Mokyklą. Po vieneriu metą su tėvais išsikėlė į Lietuvą ir trejus metus Kaune lanke Jono Jablonskio Gimnaziją-Grįžęs L Montreal!, vienerius metus vėl lankė Verdun’o Vidu- riną Mokyklą, kurią sį pavasari ir baigė.Š.m. rugsėjo men. vyko iškilmingas abiturientams diplomu įteikimas. Juozas gavo premijas uŽ geriausius ŠeŠerių mokslo dalyku pažymius, o taip pat Generalinio Gubernatoriaus medalį už aukščiausia^ pažymį.Juozas abiturientu vardu išreiškė padėka^ mokytojams, tėvams ir draugams. Trumpai prisiminė ir mokymąsi Lietuvoje,Dabar jis studijuoja tiksliuosius mokslus Vanier Kolegijoje, Montrealyje.

Juozas J.Piecaitis yra baigęs ir Montrealio Lituanistinę Mokyklą ir vienerius metus joje dirbęs kaip pagalbinis mokytojas .
B. S.

Sveikiname.' Jis taip pat skautas Vytis,groja birbyne ir skudu - čiais. /Red./

toro t to
KETVIRTAS VASAROS 
ATOSTOGAS SKYRĖ
LIETUVAIKanados lietuvės mokytojos buvo pakviestos ir šią vasarą vadovauti mokytojų kursams bei seminarams įvairiose lietuvių vietovėse.Šiemet tokie kursai C.A.N.D.L.E. (Canadian Dialogue with Lithuanian Educators) rėmuose vyko Tauragėje. Juose dalyvavo 120 mokytojų.Kursus suorganizavo mok. Giedra PAULIONIE- NE, o Vida JUOZAITY- TĖ supažindino su labai praktiškais, naujausiais bibliotekininkystėskompiuterio principais mokytojų ir bibliotekininkų bendradarbiavimo galimybėmis ir nauda.Giedra Paulionienė dalijosi pozityvumo ugdymo, konfliktų tarp moki-, nių ir mokytojų sprendi- •! mo patirtimi. Abi šios mokytojos - torontotie- tės. Pradžios mokyklos. mokytojos - Aldona AUŠ-, ROTAITIE-ŠIMONELIENĖ i IR Vida PETRAŠIŪNAI- TE iš Vancouver' io dirbo su anglų kalbos pradinių1 klasių mokytojais. Pasidalino metodika, švietimo medžiaga praktiškai dirbdamos su kursantais.Aušra KARKIENĖ- torontietė, darbavosi su vyresniųjų klasių mokytojais, naudodama daug papildomos medžiagos.Šalia labai intensyvaus darbo, laimei, buvo proga aplankyti gražias Tauragės apylinkes ir įdomius muziejus, pavyzdingai tvarkomą Tauragės Vaikų Reabilitacijos centrą neįgalintiems vaikams. Centro vedėja Elena KEDARAVIČIENĖ visiem Kanados lietuviams oer "Vaikų Vilties" organizaciją rėmusiems vaistais, žaidimo ir mokymo priemonėmis šį centrą, perdavė nuoširdžią padėką..Vida PETRAŠIŪNAITĖ -kursų vadove- atsisvei
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RAŠYTOJAS ANTANAS 
ŠILEIKA PAKVIESTAS 
į MONTREAL/Š.m. spalio men. 18 
d. gerai pažįstamas to- rontiečiams lietuviams,' Antanas ŠILEIKA pakviestas atvykti į Montrealį, Apylinkės Valdybos ruošiamą Literatūrinę popietę.Šioje knygoje, kaip žinoma, perduodama atvykusiųjų DP ("Dievo paukštelių", kaip lietuviai imigrantai save buvo prava- dinę) įsikūrimo istorija tuo laikotarpiu, kuomet galėjai prasigyventi "ant išmokėjimo".

Rašytojas Antanas Šileika dėsto anglų kalbą ir literatūrą Humbert Kolegijoje, yra laisvai samdomas žurnalistas ir radijo programoje CBC komentatorius.Antano ŠILEIKOS knygą "Buying on Time" išleido 1997 m. "Porcupines Quill, Ine." leidykla. Ši jo knyga - antroji- buvo plačiai ir labai teigiamai įvertinta "Toronto Star", Montrealio "The Gazette", "The Globe and Mail", "Hamilton Spectator", London Free Press" dienraščių kritikų^ bei radijo CBC programoje. b.kinant, padėkojo už viso kią paramą Toronto lie- lietuvių kooperatyvams: ’Paramai", "Prisikėlimo p-jai, KL Fondui, Tautos Fondui Kandoje ir visiems Kanados lietuviams.Mokytojų penketukas yra visų labai mėgiamas gražiai savo tarpe susigyvenęs, kėlė Lietuvoje nuostabą, kad taip švariai ir gražiai kalba lietuviškai. Geros sėkmes joms ir kitą vasarą.
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS• Rugpjūčio mėn. 30 d. LN sekmadienio popietėje dalyvavo 190 žmonių.Svečių knygoje pasirašė 2 iš Kauno, R. ir J. Pleiniai iš Hamiltono, iš Čikagos - J. Bartminas,

E.L. Bartminas.Pranešimus padarė ir su svečiais supažindino LN Moterų būrelio narė A. Skilandžiūnienė.• LN Kultūros komisija turi pardavimui arba nuomojimui įdomių vaizdajuosčių iš Lietuvos.Dėl sąlygų kreipkitės į Vyt. Kulnį, tel: (416) 769-1266.Anksčiau duota dar kita pavardė ir telefono numeris patarnavimo neatliko, jperdavus pageidavimą is Montrealio.• , A.a. Elena BERSĖNIE- NE Slaugos namams savo testamentu paliko $500. Lietuvių Slaugos Namai, 1573 Bloor St.W., Toronto, Ont. M6P 1A6
pRISIKELIMO

'HaRAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 .

FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.i 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 nuoJ. vtp,pJN.8 v&___

A/j.7yL4/ per 58 mūĮjonus doleriiį
MOKA UŽ: IMA UŽ:

90-179 d. term, ind....................3.25%
180-364 d. term.ind...................3.50%
1 metų term. Indėlius................ 3.75%
2 metų term, indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............ 3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.00%
2 metų GlC-met. palūk..............4.25%
3 metų GlC-met. palūk..............4.55%
4 metų CJC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP............ 2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Asmenines paskolas
nuo.......................... 7.50%

Sutarties paskolas
nuo..........................7.50%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų......................6.30%
2 metų............t 6.40%
3 metų..........., .6.55%
4 metų......................6.65%
5 metų............. ....... 6.70%
Su keičiamu 1
nuošimčiu
1, 2,3 metų........... 5.65%

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

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

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

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA UDA-INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir eioor)Toronto, Ont M6S4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
4.00% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 6.30%
2 metų.................... 6.40%
3 metų....................6.55%
4 metų....................6.65%
5 metų....................6.70%

su keičiamu
nuošimčiu............. 5.65%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P 1A6

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8

Telefonas: 416 207-9239
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LIETUVOS ISTORIOGRA
FIJA PASAULINIAME 
VEIKALE

Lietuvos istoriografi
jos tikroji raida yra pir
mą karą apžvelgta pasau
linės reikšmės dvitomyje 
veikale "A Global Encyc
lopedia of Historical 
Writing”, kuris ką tik bu
vo išleistas New Yorke 
ir Londone. Ši enciklope
dija (kainuojanti 175 
dol.) bus prieinama dau
geliui didžiosiose biblio
tekose.

Enciklopedijos vyr. re
daktoriaus prof. D.R.
Woolf pakviesti, straips
nį apie Lietuvos istori
nius darbus ir jų lietu
vius bei kitataučius auto
rius parašė Jonas DAI- 
NAUSKAS ir prof. Jonas 
RAČKAUSKAS. Beveik 
trijų puslapių straipsnis 
apibūdina lituanistinius 
istorinius rašinius ir jų 
rašytojus nuo anksty’"' 
šių laikų, pradedant -1420 
m., iki dabarties.

Pirmuoju tikru Lietu
vos istoriku Dainauskas 
ir Račkauskas laiko Au
gustiną Rotundus arba 
Mielecki, kurio ’’Chroni
ca sive historia Lithua- 
niae” pasirodė 1569 m.

Ši didžiulė istoriogra
fijos enciklopedija papil
doma ’ naujais duomeni
mis tik kas 10 metų. 
Šio dešimtmečio laida 
pažymi pirmąjį Lietu
vos pasirodymą jos pusla
piuose atskiru straipsniu.

• Vaikų MENO MOKYK
LĖLĖ Lemonte, IL, Pa
saulio Lietuvių Centre 
pradėjo veikti vaikams 
ir jaunimui. Veiks daina
vimo, dailės, baleto, 
tautinio šokio pagrindų 
skyriai. Taip pat muzi- 
kos-gitaros, kanklių ir 
akordeono klasės.

Priimami mokiniai nuo 
3% - 18 metų amžiaus.

Pamokos vyksta nuo 
š.m. rugsėjo mėn. 17 d., 
PLC didžiojoje salėje, 
ketvirtadieniais, 6:30 v.v.

PLB LITUANISTIKOS 
KATEDRA PRADĖJO 
MOKSLO METUS

Šių metų rudens se
mestre Katedros vedėja 
prof. Violeta KELERTIE
NĖ dėsto du seminarus: 
’’Lūžis iš modernizmo į 
postmodernizmą lietuvių 
prozoje” bei ’’išeivijos kū
ryba”.

Prof. Giedrius SUBA
ČIUS skaito ’’Lietuvos 
kultūros”, "Lietuvių kal
bos istorijos" kursus, 
taip pat kartu su asisten
te Jurgita BALTRUŠAI
TYTE dėsto praktinę lie
tuvių kalbą.

Neseniai stažuotis į 
PLB Lituanistikos kated
rą atvyko garsus baltis
tas iš Italijos, Pisa u- 
to Baltistikos katedros 
vedėjas prof. Pietro U. 
DINI, lllinojaus u-te 
Čikagoje skaitęs paskai
tą "The Linguistic Dis
putes of Vilnius Huma
nists about Latin, Lithu
anian and Ruthenian".

1998. IX. 22

I- oje eilėje: 

pianistė E.Frances, 
Tėv.Leonardas 
Andriekus, OFM, 
sol.Angele 
Kiaulaitė,
sol. Gina 
Čapkauskienė, 
Ald.Rigelienė.

II- je eileje: 
prof.C.Masaitis, 
pianistas-akomp. 
dr.Saulius E.Cibas, 
Tev.Gabrielius,OFM, 
dr.J.Stankaitis, 
p.Rigelis,
po koncerto, 
Kennebunkporte, J AV, 
1998 m. rugpjūčio 
men., 21 d.

STUDIJŲ SAVAITĖS
UŽBAIGIMUI-KONCERTAS

Š.m.rugpjūčio men.21 
d.žinomoje,gražioje Tėvų 
Pranciškonu vasarvietėje 
Kennebunkporte,JAV, A- 
teitininkų Sendraugių Stu
dijų Savaitės užbaigimas 
sutapo su dviejų solis - 
Čių ir dviejų pianistų kon
certu.

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P1A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
$ v. 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 DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas..................................2.25%

.kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind.......................................4.00%
2 m. ind.......................................4.25%
3 m. ind.......................................4.50%
4 m. Ind.......................................4.75%
5 m. ind.......................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

3.00% 
,3.25% 
4.00% 
4.25% 
4.50% 
4.75% 
5.00%

Montrealietė solistė, 
eilę metų koncertuojanti 
įvairiomis progomis. Šioje 
vasarvietėje-Gina Cap - 
kauskienė -atliko I-oje pro 
gramos dalyje muzikų- G. 
Gudauskienės,B.Budriūno, 
J.Gruodžio, B.Dvariono , 
kūrinius,-žodž. J. Aisčio, 
D.Mitkienės, K.Binkio, L. 
Stepanausko, L.Andrie* 
kaus.

i

PASKOLAS
Asmenines nuo............6.25%
nekiln. turto 1 m...........6.50%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu 

Angele padainavo Fr. 
Schubert’ o ir Fr.Lehai0 o 
dainas, o sol.Gina-G.Si - 
bella, W.A.Mozart’o, R. 
Sieczynski ir pabaigė V. 
Kuprevičiaus “Lakštingalos 
Giesme4,’ žodŽ. P.Babicko.

Koncerto pabaigai so
listės padainavo iŠ G.Pu
ccini operų du duetus: O 
Mio Babbino Caro ir 
Quando Menvo.

Duetui ir sol. Ginai 
programoje akompanavo 
muz, dr. Saulius E.Cibas, 
o sol.Angelei Kiaulaitei 
.Esther Frances-

Publika- apie šimtinė 
susirinkusiųjų- labai šiltai 
sutiko solistes ir bisui iš
prašė duetų "Plaukia sau 
laivelis" ir _ arija* iš 
"Linksmosios Našlės".

Tradicija tape vasaros 
pabaigos koncertai šioje 
vasarvietėje j ir šį kartę 
maloniai nuteikė tiek so
listes, jų akompaniatorius 
ir publiką, tiek ir rengė-

Sekė trys liaudies dai
nos, atliktos sol. Angelės 
Kiaušai tės. Po jos - Gina 
padainavo Motinos Raudą 
iŠ Kantatos "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva"- žo- jus. 
džiai Henriko Nagio, rnuz 
komp. Aleksandro Stanke - 
viČiaus ir ariją_ iš K.V.Ba
naičio operos Jūratė ir 
.Kastytis.

Po pertraukos, solistė

Po koncerto buvo sma
giai pabendrauta prie vai
sių stalo.

viešbučių, mašinų rezervavimą 
draudimus Jums mielai 
Inga Giedrikienė 
0 tdipOty muu-aųfoGMif 

žmonių. , 
mainu, 4 

u Matymai.
CMumi/m į Torontu. Maųaroą KrioMiua.

Aviabilietus į visas pasaulio

P/fatvų, donoTnių Mtyifnaa ir J 
wm A/fa, fa? tik ./(ū poąMHi/af&t (į

___ i Darbo tel.: 341-7373
Autobusų, Namų tel.: 762-6370

, DonaliM
įi.762-6370

fflaattee 'Kd/td*
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A .

Montrėal,Que., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
P M T oi PO IT BAITS
2 J1 ° T °|PAS$BP0IT * COMMBBCUL

I MARIAOB - WEDDINGSSTUDIO
460 St. Catherine St. West, # 605. 

Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.r 395- 6050
TONY LAURINAITIS

7 psl.



montreal
• INFORMACINĖ SESIJA 
apie ’DETUVOŠ RaRYS- 
TĘ NATO ir kaip paveik
ti Kanados vyriausybę 
šiuo reikalu, vyks š.m. 
rugsėjo mėn. 27 d., 12 vai, 
p.p. AV parapijos salėję.

Sesiją praves Antanas 
RAŠYMAS, KLB Krašto 
V-bos narys.

Visus maloniai kviečia 
atsilankyti

Montrealio A-kės 
Valdyba

• KLK MOTERŲ d-jos 
Montrealio sk. SUSIRIN
KIMAS vyks spalio1 
mėn. 4d.., po 11 vai... 
pamaldų Seselių Namuo
se. ,Kviečiami visi!

Šeštadieninė Mokykla 
veikia nuo 9-12 val.,Sese-- 

liu Namuose.

Š.m. spalio mėn 18 d., sekmadienį, 12 vai.

NAUJIENA!

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreal 

vyks

Dalyvauja rašytojas ANTANAS ŠILEIKA , 
svečias iš Toronto, pagarsėjęs savo romanu 
’’Buying on Time”, tema iš ateivių lietuvių 
gyvenimo. Autorius skaitys anglų ir lietuvių 
kalbomis ištraukas iš šios, labai teigiamai 
įvertintos knygos.

Vaišės ir susitikimas su autoriumi. 
Kviečiami visi, ypač jaunimas.

Rengia KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

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

1 metų"—5*oo—9 metų ---------------
3 metų.------5J1Q---
4 metų ---- 5.QQ----
5 metų 5.25__

00)
Taupomos sąskaitos
Specialios. .. 1.25
Kasdieninės .1.25

Terminuoti indeliai%
1 metų ....... —_4.25
180 d. - 264 c__4.00
120 d. - 179d._4.00. 
60 d. - 119d._4.QQ. 

30 d. -59 d._ 4.,QQ.
iki 30 d........ .....0___ .
30 o.- 364 d. (isiinan

MONTREALIO TELKINYS 
MINĖJO TAUTOS ŠVENTE u

Poatostoginė veikla 
mūsų telkinyje prasidėjo 
Tautos šventės minėjimu 
ir AV p-jos choro 49-- 
tojo sezono atidarymu.

Š.m. rugsėjo mėn. 6 
d., sekmadienį AV p- 
jos bažnyčioje, 11 vai., 
sugaudus vargonams, įžy
giavo mūsų telkinio šau
liai, įnešdami Kanados, 
Quebec’ o, Lietuvos, LK 
Mindaugo, šaulių ir Ne
ringos jūrų šaulių kuopų 
vėliavas. Juos palydėjo 4 
Lietuvos kariškiai, atlie-

Misias atnašavo ir 
intencijai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Ka
zimieras Ambrasas, SJ.

Apeigų metu išgirdo
me neįtikėtinai pailsėju
sius mūsų choristus, gie
dančius atitinkamai pa
rinktas giesmes, vargo
nuojant muz. komp. Lav- 
renti Djintcharadze. 
Mūsų dirigentas kompo
zitorius Aleksandras 
Stankevičius irgi pagrojo 
vargonais ir paskui savo 
gražiu balsu prisijungė 
prie choristų. Pasirodo, 
kad prisidėjo dar pora- 
naujų moterų balsų, kuo

Choro vadovas Antanas 
Mickus suorganizavo cho
ristams ir svečiams cepe
linų vaišes, kurias paruo
šė jau įgudę žinovai - 
Jordanas Žilinskas ir 
Linas Šlyka.

Vaišinosi ir svečiai 
šauliai bei gerbiamieji 
kariškiai - kpt. Gedimi
nas Jurgutis, kpt. Sergie. 
jus Venclovaitis, vyr. 
Itn. Irmantas Samulioras 
ir vyr. Itn. Vidas Šara- 
kauskas. (Pasikalbėjus, 
paaiškėjo, kad trys jų 
alytiškiai, o vienas nuo 
Šiaulių-Panevėžio. Jie

RRSP A RRIF
Taupoma .  1.50
1 metų.... 4.50
2 metų ... 5.00
3 metų ... 5.00
4 metų ... ' 5.00
5 metų ... ~ s,25 

Čekiu sąskaita n - 50 
prieš laixą *770’0
i užr

Nekilnojamo turto paskolos (Residential ip to

1 metų... . / »^0
2 metų   7.30 4 metų ... 7,40

3 metų ---- 7.35_ 5 metų ... 7.45
Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS. 8.00- 
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9.0fl_ 
Personal loan regular ..................... 9.50

Overdraft ................................................ 17.00
DESJARDINS PRIME 7.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50—

kantys, kaip buvo skelb- vadovai labai apsidžiau- patenkinti, kad dabar vy
ta, prancūzų kalbos sta- 0 gė. riausybė geriau aprūpina
žą čia iki gruodžio mė- Po Mišių visi bendrai kariškius tiek programų, 
nėšio vidurio. sudiedojo Tautos Himną., tiek buitiniu atžvilgiu).

PaSISVeCiaVO ir FDUZ.
g g i Aleksandras Stankevičius
g HONEY FOR SALE! § P-jos komiteto nariai,
g g A-kės pirm. Arūnas Staš-
S Direct from the beekeeper, Į 1.50 per pound. S kevičius, "Rūtos" klubo
g S pirm. Romas Verbyla ir
g Delivery could be arranged too! Please call: g ponia, sol. Antanas Keb-
ta ta
g Tel: 962-3780 §
ta rc k.

Tel: 962-3780

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 ■ ■■■"■ ■
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.0O- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

DEMESIO!
Išnuomojamas prieinama kaina gražus butas 

ta Salle, 355- 8-th Avė., Il-me aukšte.
Kreiptis tek 365-7523.

«xs*tor»

lys; iš Toronto buvo at-
§ įvykęs dr. Kazimieras 

Ambrozaitis (sūnus buvu- p” 
šio mūsų choro dirigento 
Aleksandro Ambrozaičio).

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTASKALBĖKIME SU VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS SAVO

PROTĖVIU KALBA - LIETUVIŠKAI1.

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- 
L1SKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

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

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-&441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281'6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

Atsilankė red. B. Nagie- 
nė jr kt. O svarbiausias 
svečias - tai kun. J. 
Aranauskas, SJ., kuris 
palaimino stalus ir visus 
gražiai pasveikino. Cho
ristai jam užgiedojo 
"Ilgiausių Metų". Jis da
bar gyvens Jėzuitų poil
sio Namuose, bet tiki
mės, nepamirš mūsų tel
kinio.

Dalyvavo pobūvyje 
taip pat kun. K. Ambra
sas, SJ, ir Seselė Judita.

Vaišių metu fone gir
dėjosi maloni liaudies 
instrumentų muzika ir 
visi linksmai praleido 
keletą valandų.

AV p-jos choras ruo
šiasi dviem renginiams: 
spalio mėn. per Tėv. J. 
Aranausko SJ, išleistu
vėms ir lapkričio mėn. 
Lietuvos Kariuomenės 
šventės minėjimui. Linki
me, kad šios vasaros sau. 
lė • malonės juos išlaiky 
tų linksmus ir dainin - 
gus iki kitos vasaros* 
atostogų, ir sakome AČIŪ 

b.n.

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

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

Tel. 514 722-3545 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.IA Rec 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

MIRON INC

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

8 psl.

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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