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• NATO imasi griežtes
nių nutarimų sustabdant 
Jugoslavijos prez. Slobo
dan Milosevic tironišką 
egzekucinį elgesį prieš 
albanus Kosovo srityje.

JT 16-kos valstybių re
zoliucija š.m. rugsėjo 
mėn. 23 d. įgaliojo NAT 
O griežtai įspėti prez. 
S. Milosevic, kad jam 
nesutikus, bus pavartota 
karinė jėga prieš, jį.

Šeši kanadietiški F- 
18 kovos lėktuvai patru
liuoja su NATO Įgula, 
saugodama neperskraidi- 
numo zoną virš buv. Bos* 
nijos teritorijos.

• INDIJA paskelbė esan
ti pasiruošus pasirašyti 
nuosprendį nebedaryti 
atominių bandymų, kaip 
yra nutarta JT Visuotino 
susirinkimo. Iki dabar 
Indija nebuvo prisidėjusi 
prie ta nuosprendi priemu 
siu valstyviu saraso.

• Helmut KOHL, 16 
metų buvęs labai reikš
mingu ir sėkmingu Vokie
tijos kancleriu, pralaimė
jo rinkimus Gerhard 
Schroeder’iui prelimina
riniais balsavimo duome
nimis. Daugiausia tačiau 
nulėmė H. Kohl’ io am
žius, ir tai, kad gyvento
jai tiesiog panorėjo pa
keitimo, o naujasis kanc
leris yra jaunesnis, mo- 
derniškesnis, pažadąs 
krikščionių demokratų ir 
socialdemokratų koaliciją.

• Spalio mėn. 19 d.prez. 
Valdas ADAMKUS darbo vi
zitą pradės Washington'e, 
kur susitiks ir išsamiau ap
tars su JAV prez. B.Clin- 
ton’u svarbius abipusius 
valstybinius reikalus.
G. ŽlUGANOVAS UŽTIK- 
RINO V. LANDSBERGĮ, 
JOG RUSIJA VYKDYS- 
SAVO ĮSIPAREIGOJIMUS 
LIETUVAI

Rusijos Dūmos komu
nistų frakcijos pirm. Ge- 
nadij Ziuganov’as laiške 
Seimo pirm. Vytautui 
Landsbergiui užtikrino, 
jog Rusija tvirtai garan
tuoja, kad visi paskuti
niaisiais metais Rusijos 
prisiimti įsipareigojimai 
prieš tarptautinę bendri
ją ir Lietuvą bus vykdo
mi ’’pacta sunt conser- 
vanda” principu. Laiške 
tvirtinama, jog Rusija 
nesikiš į kitų šalių vi
daus reikalaus.

Savo atsakyme Genadi
jui Ziuganovui Vytautas 
Landsbergis pabrėžė, kad 
jį džiugina gautas laiš
kas ir dauguma jame iš
dėstytų muostatų. Jis 
teigia, jog Lietuvos Sei- 

- me džiaugiamasi ketini
mu laikytis Rusijos įsipa
reigojimų ir vykdyti juos 
Lietuvos bei tarptautinės 
bendrijos atžvilgiu. Mūsų 
atveju tai liečia konkre
čius turtinius ir finansi
nius klausimus, taip pat 
Rusijos federacijos suti
kimą, kad Lietuva lais 
vai renkasi kelią į tarp
tautines struktūras”, ra
šo Vytautas Landsbergis.

Jo manymu, nesikiši
mas ir bet kokios dikta
tūros atsisakymas parodo 
išties naują demokratinės 
pakraipos partijos veidą.

• MURMANSKO guberna-

Juneau, Aliaska Nuotr. Dovydo GirdŽiaus
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Asmenys, įsipareigoję dalyvauti abiejuose suvažiavimuose, turės progos tai 
padaryti, nes laikas suderintas.
*************************************************************************
torius besilankančio Šuo* 
mijos ministerio Europos 
reikalams prašė pagelbė
ti maisto produktais 
ateinant žiemai šios šiau* 
rinės srities gyventojams.

LATVIJA PATVIRTINO .
PLANĄ DEL PILIETYBES 
RUSAMS ’

Latvijai atgavus Nepri
klausomybę. 1991 m.pilie
tybė buvo pripažinta lat
viu tautybės asmenims ir 
visiems jos gyventojams, 
kurie pries II Pas.kara • 
buvo gyvenę Latvijoje i

ki sovietų įvykdytos a - 
neksijos 1940 m.

Tokiu būdu tūkstan - 
ciai rusų, užplūdusių Lat- 
viją, per sovietinį režimą 
ir jų vaikai, gimę Latvi
joje, negavo pilietybės . 
iš apie 740.000 rusų,gy
venančių Latvijoje, apie 
452.000 neturi jokios pi
lietybės.

Rusija grąsina rimtomis 
mis sankcijomis,jei Latvija 
nepalengvins pilietybės įs
tatymų rusams. Vakarai , 
iš kitos pusės-Europos Sau
gumo ir Bendradarbiavimo 

organizacija bei Europos 
Sąjunga,prieš priimant na
rėmis valstybes, reikalau 
ja,kad jų pilietybės įsta - 
tymai būtų lengvesni.

Spalio mėn.3 d.vyku - 
šiame referendume Latvi
joje 52/46 balsais buvo 
priimtas sprendimas tokį 
palengvinimą padaryti.

Reikia tikėtis,kad vis 
dėl to, gavę pilietybę, bus 
už tai dėkingi ir lojalūs... 
valstybei ,kuri juos bent iš
maitina...ir sugebės funk - 
cionuoti valstybine kalba.

1998 m.MĘTINIS VISUOTINAS ŠALFASS 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinas 1998 m. suvažiavi
mas įvyks Š.m.lapkričio mėn.21 d., šešta
dieni, CLEVELAND^ Lietuvių Namuose, 
877 East 185-th Str., Cleveland, Ohio, 
tel: 216-531-2131.

Suvažiavimo pradžia - II val.ryto.
Pagal ŠALFASS-gos Statutą, suvažiavi

me sprendžiamuoju balsu dalyvauja sporto 
klubų rinktieji atstovai, sporto klubų pir
mininkai ar jų įgaliotiniai, ŠALFASS-gos 
rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir ŠAL-

FASS-gos garbės nariai.
Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti 

sporto darbuotojai, fizinio auklėjimo mo
kytojai, sporto veteranai, lietuviškų organi
zacijų bei spaudos atstovai ir visi lietuvių 
sportinių judėjimu besidomį asmenys.

Smulkios informacijos pranešamos ŠAL- 
FASS-gos sporto klubams ir ŠALFASS- 
gos pareigūnams. Organizacijos ar asme
nys, norintieji gauti smulkesnių informaci
jų ar pateikti pasiūlymų, prasdmi kreiptis 
į ŠALFASS-jgos Centro Valdybos pirminin
ką, Audrių Šileiką^ 150 Colbeck St,,Toron

to, Ont., M6S 1V7, CANADA. Tel: 416- 
767-6520; faksas: 416-760-9843.

Vienu jš svarbesnių darbotvarkės punk
tų bus SALFASS-gos organų (Centro Val
dybos, Revizijos Komisijos ir Garbės Teis
mo) rinkimai.

Sporto klubai, ŠALFASS-gos pareigūnai 
ir sporto darbuotojai prašomi visu rimtu
mu atsižvelgti į. musų sportinio gyvenimo 
gyvybinius reikalus ir pasistengti suvažia
vime gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSdiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami ti 
iš anksto susitarus. U z skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Su PASAULIO LIETUVIO žurnalu bet kokį ryšį turintiems pranešu, 
kad šio žurnalo daugiau neberedaguoju. 1998 m.rugpjūčio-rugsėjo numeris 
buvo paskutinė mano redaguota, spausdinimui paruošta laida. Visą spalio mėn. 
laidai atsiųstą ir rugpjūčio-rugsėjo mėn.laidai skirtą, bet joje netilpusią, užsi
likusią medžiaga bei nuotraukas PASAULIO LIETUVIO leidėjos PLB Valdybos 
pirmininko Vytauto Kamanto nurodymu, jam perdaviau 1998 m. rugsėjo mėn. 
25 d.

Nuo šios dienos už bet kokius su PASAULIO LIETUVIU susijusius rei
kalus nebesu atsakingas. ,Bronius Nainys

1998,rugsėjo mėn.25 c,

bą Rusijai, buvo linkęs 
gana 
krizės 
ūkiui, 
sutikti

vertinti
Lietuvos 
nenorėjo

radikaliai 
įtaką 

Su tuo 
G. Vagnorius.
Landsbergis taip

pat kritikavo rengiamą 
ilgalaikio bendradarbia
vimo sutartį su Kalinin
grado sritimi. Seimo 
vadovo nuomone, rusams 
nuolaidžiaujama ir sutei
kiamos prioritetinės po
zicijos, dėl to Lietuvai

ŽIlėllŽniHŽllŽRŽRŽliŽllillŽllŽHŽllėllŽllŽIl*' gali kilti grėsmė.
Sutarties pengejai tvin 

. tina, kad šis teisinis ak
tas tik užfiksuoja dabar 
egzistuojančius santykius 
tarp Lietuvos ir Kalinin
grado
• Su 
riumi 
pirm.
rius ir apie spalio pabai
goje numatomą vizitą į 
Maskvą. Jo metu ketina
ma pasirašyti paketą do
kumentų, kurie reglamen
tuotų Lietuvos bei Kali
ningrado srities santykius. 
K. Mozelis atmetė bet 
kokias kalbas apie srities 
demilitarizavimą, 
anot jo, skleidžia 
rie politikai.
• G. Vagnorius 
Mozelį perdavė sveikini
mus neseniai paskirtam 
Rusijos premjerui Jevgeni
jui Primakovui.

Ambasadoriaus teigimu 
paskyrus premjeru J. 
Primakov’ą, Rusijoje sta
bilizuojasi politinė padė
tis: "Jaučiama, kad ši 
politinė figūra suvaidins 
konsoliduojantį vaidmenį".

Lietuvoj e
B.N.

LIETUVOS VERSLININ
KAI IR BANKININKAI 
DUODA SIŪLYMUS 
VYRIAUSYBEI

Prez. Valdas Adamkus 
rugpjūčio mėn. pabaigoje 
žurnalistams pareiškė: 
"Mes esame ant tvirtų 
ekonominių pagrindų, ku
rie nėra paremti vien 
tiktai situacija Rusijoje" 

pažymėjo, kad dėl 
premjerų keitimosi ir 
ir rublio nuvertėjimo pa
nikos nėra, ir nors padė
tis "neideali", bet Rusi
joje "savaime susitvar-

Algirdu

priėmi- 
nebuvo 
Po su-

Lietuvos verslininkai 
ir bankininkai į tai rea
gavo praktiškais pasiūly
mais Lietuvos vyriausy
bei viešu kreipimusi: 

"Nationalinė Verslinin
kų . Konfederacija" _ po 
posėdžio su bankų, Ūkio 
ir Užsienio reikalų minis
terijų atstovais persvars- 
tė galimos Rusijos kri
zes, jei ji tęstųsi, pasek
mes Lietuvos verslinin
kams.

nio reikalų min. 
Saudargu.

Dėl skubesnio 
mo į NATO jis 
tiek optimistas,
sitikimo su Lietuvos Pre
zidentu, Min. Pirmininku 
ir Užsienio reikalų minis- 
teriu, min. Niels Helveg' 
- teigiamai įvertino Lietu
vos pastangas padėti 
Karaliaučiaus (Kalinin
grado) sričiai dabartinės 
krizės metu ir pasakė, 
jog Danija taip pat svars
to, kaip būtų galima pa
dėti.

"Lietuvos Ryto" kores
pondentai, lankęsi Kara
liaučiaus srityje tvirtino, 
kad ten vaistų užtektų 
tiktai vienai savaitei, ku- 
ro-mazuto sukaupta tik
tai 5% planuoto kiekio. 
Iki dabar 80% viso var
tojamo maisto kiekio 
buvo įvežama iš Lietu
vos ir Lenkijos. O Kara
liaučiaus srities verslinin
kai nesutinka su gaminių 
pasikeitimo metodu atsi
lyginant už prekes. Netu
ri nė ką pasiūlyti.

srities.
Rusijos ambasado- 

kalbėjosi m in. 
Gediminas Vagno-

vežamais kailiniais ir 
striukėmis, trikotažu ir 
avalyne, tačiau pastaro
siomis dienomis tokios 
prekės neturi jokios pa
klausos, pirkėjų nematyt.

Toje turgaus pusėje, 
kur prekiaujama maisto 
produktais, žmonės stovi 
eilėse prie duonos, ko
operatyvų atvežtų miltų 
Čia pat esančioje valdiš
koje parduotuvėje pirkė
jai grūdasi prie palygin
ti nebrangios jautienos. 
Žmonės atrodo išvargę, 
kai kurie ir atvirai pikti,

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srities gubernato
rius Leonidas Gorbenka 
kreipėsi į Rusijos Federa 
cijos valdžią, prašyda
mas skubiai skirti sričiai 
40 mil. rublių. Bet ir 
patys srities administra
cijos valdininkai netiki, 
kad Rusijos politikai, už 
siėmę savo reikalais, fe
deracijos užkampiui skir
tų daug dėmesio.

bendrovė Lietuvoje, jau 
seniai pasižymi savo ko
kybiniais gaminiais. Eks
portuojama į 22 užsienio 
valstybes, 
pos, bet 
Ameriką.

ne tik į Euro-
ir į Lotynų

per pirmuosiusŠiemet
7 mėnesius 1/3 daugiau 
parduota šaldytuvų, negu 
pernai per tą patį laiką, 
eksportuota 85% produk
cijos.
• Draugiško 
Klaipėdą 
atplaukia 
patrulinis 
Lietuvos 
pajėgoms
duos reikmenų 
naudosis bendra Baltijos 
šalių karinių jūrų pajėgų 
eskadra BALTRON.

vizito į 
ketvirtadienį 

Prancūzijos 
laivas ”Flamant’.‘ 
karinėms jūrų 
prancūzai per

kūnais

kurias, 
kai k u-

per K.

Siūlyta atsiskaityti su 
Rusija lietuviškais pro
duktais (ypač mėsa) už 
dujas ir naftos produk
tus, padaryti lankstesnę 
muitų sistemą importuo
jamiems maisto produk
tams (Apie tokį asiskai- 
tymą su Rusija buvo anks
čiau kalbama ir kitų siū
lytojų, tik Rusija į tai 
nereagavo. Gal dabar 
situacija atrodys jai nau
dinga tokį pasiūlymą 
priimti.

KĄ SAKO SEIMO P-KAS 
APIE RUSIJOS KRIZE

Konservatorių lyderių 
Vytauto Landsbergio ir 
Gedimino Vagnoriaus nuo
monės dėl Rusijos krizės 
padarinių Lietuvai išsis
kyrė. Pas prez. V.Adam

kų vykusiame Užsienio 
politikos koordinacinės 
tarybos pasitarime Sei
mo pirm. V. Landsbergis, 
beje, 
vos 
apie

pirmasis is Lietu- 
politikų prakalbęs 

humanitarinę pagal-

• KARALIAUČIUJE di
desnės maisto prekių 
parduotuvės niekuo nesi
skiria nuo ’’brandaus so
cializmo" laikų gastrono
mų - mineralinis vanduo, 
vietinės gamybos degtinė 
ir duona. Anuomet nebū
davo nebent vokiškų jo
gurtu. Pasak kaliningra
diečių, dar prieš porą sa
vaičių tos parduotuvės 
buvo pilnos lietuviškų ir 
lenkiškų produktų.

Centrinis Karaliaučiaus 
turgus būdavo 
iš Turkijos bei

KLAIPĖDOJE NUTEIS
TAS A. KISELIOVAS

.Klaipėdos apygardos 
teismas trijų moterų ir 
vieno^ vyro žudikui klai
pėdiečiui Anatolijui Ki- 
seliovui (g. 1954 m.)
paskyrė išimtinę mirties 
bausmę.

Žudikui talkinęs jo 
svainis Aldas Mikalaus
kas nuteistas devynerius 
metus sustiprintojo reži
mo pataisos darbų kolo
nijoje.

Malonės prašymų ne
svarsto. Lietuvoje tebe
galioja mirties bausmė, 
tačiau kelerius pastaruo
sius metus ji nebevykdo
ma.

’’SNAIGĖ”, šaldytuvų

SAULĖS LAIKRODIS 
NIDOJE

Parnidžio kuopos ap
žvalgos aikštelėje Nidoje 
įtemptai darbuojasi Sau
lės laikrodžio-kalendo- 
riaus projekto vienas kū
rėjų - vyr. architektas 
Ričardas Krištapavičius 
ir jo bendradarbiai: do
centas Libertas Klimka 
ir skulptorius Klaudijus 
Pūdymas.

Patyrę meistrai - Eligi- 
jus Dulevičius, Leonas 
Šiaučiulis, Vidas Valec
kas stengiasi, kad šis 
saulės laikrodis, laiko
mas tiksliausiu Europoje, 
būtų užbaigtas šiemet.

Kiekviena valanda 
pažymima atskiru laipte
liu aikštelėje, ciferblato 
formos centre - vadina
ma stela, 15 m. aukščio. 
Stela buvo pakelta 1995 
metais kovo mėn. 11 d. 
Visa taj ant aukštos ko
pos, iš juodo granito, 
atrodo labai įspūdingai.

Dešinėje:

Saules laikrodžio

stela pakelta

1995 m.
uzverstas
Lenkijos kovo mėn.ll d.

DANIJOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTERIS 
LIETUVOJE

Š.m. rugsėjo mėn. 12 
d. savo vizito metu min. 
Niels Helveg'as pareiškė 
kad: "Rusijos krizė įrodo 
Europos Sąjungos plėtros 
būtinybę. ES turi būti 
plečiama sparčiai" kalbė
damas su Lietuvos Užsie-
2 psl.

Kairėje:

Ant
Parnidžio 
kopos jau 
paruoštos 
granito 
plokštės 
Saulės 
laikrodžiui
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• Šių metų spalio mėn.
1 dieną Ministras pirmi
ninkas Gediminas Vagno
rius su vienos dienos 
darbo vizitu lankėsi _ 
Belgijos_____ Karalystėje,
Briuselyje. Numatyti 
susitikimai su Europos 
Komisijos prezidentu 
Žaku Santeru (Jacques 
Santer), Europos Komisi
jos nariu Hansu van den 
Bruku (Hans van den 
Broek), Belgijos Karalys
tės Ministru pirmininku 
Žanu Luku Dejanu (Jean 
Luc Dehaene).
• Min. p-kas Gediminas 
Vagnorius sąryšyje su 
vykstančia krize Rusijoje 
pasakė: "Vyriausybė pasi
mokė iš kaimyninės vals
tybės padarytų klaidų. 
Viena iš Rusijos krizės 
priežasčių - pašlijusi fi
nansinė drausmė, nemo
kami mokesčiai, didėjan
čios valstybės ir įmonių 
skolos arba sutrikusi fi
nansinė sistema. Turime 
pasiekti, kad finansinė 
tvarka Lietuvoje taptų 
dar griežtesnė, ir mūsų 
neištiktų Rusijos likimas" 
- sakė ministras pirm. 
Gediminas Vagnorius. 
Stengiantis sušvelninti 
Rusijos krizės įtaką Lie
tuvos ekonomikai, vyriau
sybei teko panaudoti 
dalį anksčiau sukauptų 
valiutos atsargų. "Tačiau 
atsargos tam ir yra kau
piamos, kad jomis, esant 
reikalui, būtų galima pa
sinaudoti, vyriausybė ir 
ateityje taip darys, kai 
tai bus būtina" - sakė 
premjeras. Vyriausybe 
sieks, kad kitų metų biu
džetas būtų be deficito.
MĖSOS IR PIENO PER
DIRBĖJAI JAU PAJUTO 
RUSIJOS KRIZĘ.

"Šiaulių maistas" ir 
Šiaulių pienas" didžiausią 
savo produkcijos dalį iš
veždavo į Maskvą. Šią 
savaitę, po Rusijos rublio 
devalvavimo šios įmonės 
sustabdė prekių išvežimą 
į Rusiją, nes patys rusai 
bijo pirkti, manydami, kad 
negalės atsiskaityti. Lie
tuviškų produktų kainos 
labai išaugo dėl didelių 
importo mokesčių. Kilo
gramas lietuviškos deš-. 
ros Maskvoje kainuoja 
beveik 10 US dolerių. 
"Šiaulių pienas" į Rusiją 
veža fermentinius sūrius. 
Tačiau dabar savo gami
nius stengiasi parduoti 
Lietuvoje. Gamyba kol 
kas nesumažinta, tačiau 
sandėliuose susikaupė sū
rių daugiau kaip už 10 
mil. litų. Bendrovės va
dovai tarsis dėl tolesnės 
gamybos dydžio bei pie
no supirkimo, tad gali 
būti, kad sumažinus ga
mybą, teks atleisti apie 
200 darbuotojų. Savo 
saldainių eksportą į Ru
siją perpus sumažino ir 
Šiaulių fabrikas "Naujoji 
rūta". LA.
RYTINĖS LIETUVOS sie
nos apsauga yra sustip
rinta. Kol -kas pasienie

čiai nesusidūrė su kokia 
maisto kontrabanda į
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Rytus ar į Lietuvą nele
galiai bandančiais įsmuk
ti žmonėmis. Sustiprinta 
apsauga tikrai nekenkia 
Lietuvai.
ĮDOMUS pasiūlymai 
KURO TAUPYMUI

Socialliberalų lyderis 
teisininkas Artūras Pau
lauskas prezidentui Val
dui Admkui pateikė pro
jektą, kaip iš Lietuvoje 
išaugintų grūdų pertek
liaus gaminti spiritą ‘ ir 
jį, kaip priedą įmaišius 
į benziną, naudoti auto
mobilių kurui. Projekto 
autorius - .Kauno mokslo 
ir technologijų parko 
"Nova" vadovas Gintau
tas Petrauskas. įgyvendi
nus šį projektą būtų 
keleriopos naudos, teigia 
Artūras Paulauskas: būtų 
išspręsta žemdirbių išau
gintos produkcijos supir
kimo problema, atgaivin
tos merdinčios spirito ga
myklos, sumažinti naftos 
importo poreikiai ir galų 
gale būtų apsaugota gam
ta.

Mokslininkai ir inžinie
riai gana atsargiai verti
na šio projekto perspek
tyvas. Ūkio ministerija 
apie panašų siūlymą jau 
galvojo ir gruodžio mėne
sį turėtų būti parengta 
alternatyvaus bio-kuro ir 
bio-energetikos plėtros 
programa. LA

EKOLOGINIAI ŪKIAI

Šiuo metu ekologiniai 
ūkiai yra 29 rajonuose. 
Pernai buvo patvirtinti 
106 ekologiniai ir perei
namojo laikotarpio ūkiai. 
Daugiausia ekologinių 
ūkių yra Biržų rajone - 
20, Pasvalio raj. -7. Ne
mažai ūkių yra ir derlin
gose žemėse, pav., Kau
no ir Molėtų rajonuose 
atitinkamai 11 ir 10, 
Kaišiadorių ir Prienų ra
jonuose. po 4. Mažiau 
derlingų žemių kraštuose 
- Teisių,Utenos, Varėnos 
rajonuose yra po 6 ekolo
ginius ūkius.

Lietuvos vyriausybė, 
norėdama paremti ekolo
ginius ūkius, yra numa
čiusi lengvatas. Pirmus 
3 metus ekologinio ūkio 
šeimininkai bus subsidi
juojami nuo 150 iki 700 
litų vienam hektarui. 
Subsidijos dydis priklauso 
nuo auginamų kultūrų. 
Jei ekologinio ūkio per 
numatytą laiką nepavyks 
sukurti, gauti pinigai 
turės būti grąžinti.

• KAUNO bendrovė "M ag- 
nalis" pernai laimėjo pa
skelbtą konkursą ir jau 
pradėjo surinkinėti čekiš
kus miesto bei priemies
čio autobusus "Karosa". 
Šiuos autobusus tikimasi 
parduoti ne tik Lietuvos 
autobusų bendrovėms, 
bet ir estams, latviams 
bei Rusijos Kaliningrado 
sričiai, iš pradžių "Mag- 
nalis" atlikinės tik auto
busų vidaus apdailą, ta
čiau jau kitais metais 
ketinama atlikti maždaug 
trečdalį autobuso surin-

kimo darbų.
Ateityje Lietuvoje 

ketinama gaminti ir stik
lus bei plastmasines de
tales. Vienas autobusas 
"Karosa" kainuoja beveik 
390,000 litų. Lietuvoje 
surinkti autobusai kai
nuos 10-15% pigiau. Če
kijos autobusų gamykla 
priklauso Prancūzijos au
tomobilių gamybos gigan
tui "Renault".
’’WILLIAMS LIETUVA” 
PATVIRTINO IN VESTA- 
CIJOS PROJEKTĄ

Gen. direktorius Ran
dy Majors patvirtino, 
kad "Williams" direkto
rių valdyba apsisprendė 
suderinti galutines su
tartis ir pradėti darbus 
Lietuvos alyvos pramonė
je.

Seimas skubos tvarka 
svarstė įstatymo pertvar
kymą. Pagal jį, prie "Ma
žeikių Naftos" bus pri
jungta "Būtingės Nafta" 
ir "Naftotiekis" ir tokiu 
būdu neturės atskirtos 
juridinės teisės.

Nutarta, kad už 33% 
"Mažeikių Naftos" akcijų 
JAV bendrovė "Williams" 
sumokės 150 mil. dolerių.
PREZ.VALDAS ADAMKUS 
NEW YORK’E

JT Generalines Asam
blėjos posėdyje New York’ 
Lietuvos prez. V.Adamkus 
pakvietė gen.sekr.Kofi A- 
nan'ą apsilankyti ir Lie
tuvoje. Tokia galimybe, 
sakėsi, pasinaudotų.
• Jau pora metų brolius 
Saulių ir Žydrūną Čiapus 
lydi ginkluota apsauga. 
Už šių ypač svarbių liu
dytojų galvas Kauno 
banditai samdytiems žu
dikams žadėjo 300,000 
litų. Kažkada patys vogę 
plėšę, vykdę kitus nusi
kaltimus, priklausę vie
nai iš Kauno mafijos šei
mų, broliai Čiapai šian
dien pareigūnams padeda 
atskleisti per 120 Kaune 
ir jo apylinkėse pasta
rąjį dešimtmetį įvykdytų 
nusikaltimų organizato
rius ir vykdytojus, taip 
"Respublika" pirmame 
puslapyje skelbia rašinį 
"Buvę vagys - prieš 
Kauno mafiją".

"Nusikaltėlių taikinyje 
atsidūrė Panevėžio proku
roras", informuoja pirma
me puslapyje "Lietuvos 
rytas". Vakar apie 4 
vai. 45 min. Panevėžio 
Naujamiesčio gatvėje ne
žinomi nusikaltėliai pade
gė statomą medinį gyve
namąjį namą, priklausantį

Atnaujintas

"KAUNO

GRŪDU”

malūnas

Panevėžio apygardos 
prokuratūrai.
KARALIAUČIAUS 
SRITYJE:

Militarizmo citadelė
Rusijos kariškiai, kaip 

ir sovietų laikais, gyve
na visuomenei nematomą 
gyvenimą Budintis Balti
jos laivyno štabo karinin
kas "Lietuvos ryto" žurna
listams paaiškino, kad 
norint gauti interviu, 
reikia iš Maskvos atsi
vežti generalinio štabo 
leidimą.

Oficialiai pripažįstama 
kad Baltijos laivynas yra 
vienas galingiausių visoje 
Rusijoje. Vien šią vasarą 

laivyną papildė 347 
karinio jūrų laivyno mo
kyklų absolventai.

Teigiama, kad per pas
taruosius penkerius me
tus Baltijos laivynas ne
teko labai daug technikos 
ir dabar turi tik 112 
laivų. Tai esanti jau kri
tinė riba.

Be plaukiojančios tech
nikos, Baltijos laivynas 
turi apie 10 tūkstančių 
karinės paskirties pasta
tų, per pustantro tūks
tančio gyvenamųjų namų.

Gatvėje užkalbintas 
laivyno karininkas papa
sakojo ir apie kelis mė
nesius vėluojančius atly
ginimus, ir apie tai, kad 
pusantro tūkstančio Bal
tijos laivyno jūrininkų ne
turi butų. Kai kurie lai
vai panaudojami kaip 
šeimyniniai bendrabučiai. 
Kaliningrado sritis garsė
ja kaip vienas labiausiai 
militarizuotų Rusijos re
gionų.

Buvęs gubernatorius 
Jurijus Matockin"as, kri
zės akivaizdoje pasigen
dąs konkrečių srities va
dovų veiksmų, mano, 
kad metas įkurti visuo
meninį gelbėjimo komite
tą. Kažkas panašaus ban
doma kurti pačiame 
miesto centre, Lenino 
paminklo papėdėje. Už
rašas skelbia, kad tai ko
vos su krize štabas. Be
tono tribūnose budėjęs 
žmogus paaiškino, jog da
bar galima kliautis tik 
širdingumu, savitarpio pa
galba.

Vienur vaikų darželio 
auklėtoja alkaniems vai
kams iš namų atneša 
paskutinius produktus. 
Kitur felčeriai už savo 
pinigus perka būtiniausių 
vaistų. Mokyklose bando
ma apsaugoti iš alkio 
alpstančius mokinius.

Daugelis kaliningradiečių 
bando atsigręžti į Dievą. 
Čia pat, keliolika žings
nių už Lenino nugaros, 
jau antri metai statoma 
Kristaus išgelbėtojo cerk
vė, o kol kas ieškoti pa-- 
guodos žmonės užeina į 
salia statybų tvoros pa
statytą laikinę medinę 
cerkvelę.

"Jeigu dabartiniai 
maisto produktų impor
tuotojai iš Lietuvos ne
sugebės mums duoti 
prekinių kreditų, sričiai 
pagelbės Rusijos ir kitų 
šalių gamintojai"- aiški
no K. Anučina’as, apkal
tinęs Lietuvos maisto 
perdirbimo įmonių vado
vus netoliaregiškumu.

Čekijos Užsienių rei
kalų ministerijos delega
cija atvykusi netrukus 
žada pasirašyti sutartis 
ir pristatyti pirmąsias 
prekių siuntas.

"Visi žinome, kad Lie
tuvos ir Lenkijos ekono
mika pakilo vien dėl eks
porto į Kaliningrado sri
tį. Žodžiu, jūs esate pri
klausomi nuo mūsų. Ir 
jeigu jūs dabar nesuge
bėsite mums padėti, tai 
kas šiandien vyksta Ka
liningrado srityje, pas 
jus bus rytoj" - gąsdino 
K. Anučin’as.

į Lietuvos konsulatą 
Karaliaučiuje praėjusią 
savaitę kreipėsi srities 
paukštynų vadovai, pra
šydami rasti galimybių į 
skolą atvežti iš Lietuvos 
pašarų.
Reakcija buvo skirtinga

Skirtinga buvo reakci
ja į Vytauto Landsbergio 
pasiūlymą suteikti huma
nitarinę pagalbą Baltijos 
laivyno jūrininkams, ku
rių vadas admirolas Vla
dimiras Jegorovas paskel
bė apie ribotas maisto 
produktų atsargas.

Kaliningrado srities 
dūmos pirmininkas VladL 
miras Sazonov1 as žurna
listams sakė, kad su Lie- 
tuva šiandien gali
ma susitarti. Tuo tarpu 
gubernatorius L. Goroen- 
ka trečiadienį savo min
tis reziumavo tokia fra
ze: "Ir apskritai mums 
nereikia jokios humani
tarinės pagalbos?"

iš V. Landsbergio idė
jos pasišaipė ir Baltijos 
laivyno laikraštis "Straž 
Baltiki": "Toks "dėmesin
gas" požiūris į regiono 
problemas, žinoma, jau
dina. Tik ar ne per anks
ti ponas Landsbergis 
ėmė skambinti varpais?"

3 psl.



I?KAS BUVO PIRMOJI 
I STALINIZMO AUKA? ---------------------------------

Bebūnant tremtyje Ir
kutsko srityje vienos 
įstaigos buhalteris, pa
varde Iljinas, pasakojo, 
kad jis buvo vienas pir
mųjų, įžengęs į Lietuvą 
ir viską matęs, kas at
sitiko Lietuvos pasienyje.

Priėjus sieną, prie nu- 
leisto užkardo pamatė 
bestovintį gražia žalia 
uniforma apsirengusį Lie
tuvos pasienietį. Tarybi
nis politrukas įsakė pa
kelti užkardį ir praleisti 
dalinį. Lietuvis pasienie
tis atsisakė tai padaryti, 
nes negavęs įsakymo iš 
savo viršininkų. Tada 

i politrukas tą lietuvį pa
sienietį nušovė, o pripuo’ 
lę kareiviai jį nutempė 
į nuošalę, ir taip dalinys 
patraukė pirmyn.

Tas buhalteris, jeigu 
galima juo tikėti, anks
čiau buvęs partietis ka
rininkas, bet už kažką 
iš jo atėmė partijos 
bilietą, karininko laipsnį 
ir jį ištrėmė. Jis pasako
jo, kad prieš peržengiant 
Lietuvos sieną, buvo įsa
kyta: jeigu pastebėsit 
kokį nors pasipriešinimą, 
tą vietovę sulyginkite su 
žeme.

Bėgo metai. Besilan
kant Varėnos rajone 
girdėjau, kad toks įvykis 
čia tikrai buvęs, ir buvo 
minima net to narsuolio 
pavardė. Bet viskas din
go užmarštyje.

Gerbiami varėniškiai! 
Gal kas girdėjote, gal 
žinote to narsaus pasie
nio policininko pavardę 
ir kur tai atsitiko? Būtų 
įvardinta tikrai pirmoji 
stalinizmo auka, kurią 
reikėtų pagerbti.

Kas žinote, plačiau ap- 
, rašykite ir atsiųskite 
’’Lietuvos Aidui”, Maironio 
g.1, VILNIUS 2710,Lietuva

A. Imbrasas
*************************************************************************
LIETUVIŲ KALBA

Pradedant Lituanisti
nės Mokyklos mokslo 
metus, norėtųsi paminė
ti, kad kiekvienų tėvų 
rūpestis^ yra -kad jų vai
kas išmoktų lietuvių 
kalbą. Todėl jie namuose 
kalba su jais lietuviškai 
ir siunčia juos į šeštadie
nines mokyklas. Bet pa
sitaiko ir tokių tėvų, ku
rie su savo vaikais kalba 
angliškai, lyg tai tas 
vaikas būtų ne jų, bet 
adoptuotas svetimtautis. 
Šalia to, jie yra įsitikinę, 
kad lietuvių kalba jiems 
gali pakenkti vietinėje 
mokykloje. Tai yra tikra 
nesąmonė!

Pavyzdžiui, mano vy
resnioji duktė, kai pradė
jo eiti į prancūzų pra
džios mokyklą, nemokėjo 
nė vieno žodžio prancū
ziškai, tik lietuviškai. Ir 
per labai trumpą laiką 
išmoko šią kalbą. O 
dabar jau jos dukrelė 
pradėjo eiti į parengia
mąjį skyrių, irgi nemo
kėdama ne žodžio pran
cūziškai. Tai pastebėjusi

PROTESTANTAI DAR 
VIS NEATGAUNA BAŽ
NYTINIO TURTO

Protestantų S-gos gen. 
sekr. Stephen Scott-Pear^ 
sen’ as kuris yra ir Lie
tuvos evangelikų-Refor- 
matų Bažnyčios teologi
nės k-jos narys, oficia
liai pasiskundė Lietuvoje 
delsiamą nuosavybės per
davimą evangelikų-refor- 
matų religinei bendruo
menei. Tuo reikalu jis 
žada kreiptis į Europos 
sąjungos Žmogaus teisių 
komitetą ir Didžiosios 
Britanijos Užsienio reika
lų ministeriją su skundu.

Iki dabar buvo grąžin
ti maldos namai, kuriuo
se anksčiau buvo įsitai
sęs ’’Kronikos” kino te- 
tatras. 1993 m. Vilniaus 
savivaldybė grąžino dar 
2 šalia esančius pastatus. 
Ironiška, kad po kurio 
laiko dalis šios grąžintos 
nuosavybės buvo parduo
ta (!) privatiems asme
nims... 4 butai buvo per
parduoti bendrovei "Soft- 
ronik”. Pastaroji užmez
gė sudėtingą bylinėjimą
si su evang.-liuteronų 
Bažnyčia ir Vilniaus 
savivaldybe, reikalauda
ma, kad pirminis nutari
mas ir įsipareigojimas 
būtų panaikintas.

• Vilniaus universitetinė
je Žalgirio ligoninėje 
iškilmingai atidaryta Sto
matologijos klinikos stu
dentų mokymo bazė. 
Ligoninės vyriausioji 
gydytoja Alina Purienė 
pavadino ją dvidešimt - 
pirmojo amžiaus įstaiga. 
Visos darbo vietos 
Vokietijoje nupirktos 
stomatologinės kėdės su 
atitinkama įranga - yra 
naujausias pasaulio medi
cinos technikos žodis. 
Šio centro įrengimas kai
navo apie 5 mil. litų, 

• juos skyrė Lietuvos vy
riausybė,

mokyklos autobuso sole- 
rė, paklausė mano duk
ters, "Ar jūsų mergytė 
nekalba prancūziškai?" 
Tai jinai atsakė: "Ne, 
bet netrukus išmoks tą 
kalbą. AŠ irgi, kai pradė
jau eiti į mokyklą, nemo
kėjau nė žodžio prancū
ziškai, o šiandien aš kal
bu keturiomis kalbomis".

Vienas lietuvis visą 
laiką su savo berniuku 
kalbėdavo angliškai, atve
dė jį į pirmą skyrių, o 
po kiek laiko tėvą iššau
kia mokytojas ir klausia 
jo, kokia kalba jis kalba 
su savo vaiku namuose. 
Tai tėvas ^su pasididžia
vimu atrėžė: "Angliškai!

Tuomet mokytojas jam 
ir sako: "Would you do 
me a favor! Kalbėkite 
su savo sūneliu namuose 
lietuviškai, nes kitaip 
jūs sugadinsite jo angliš
ką akcentą".

iš daugelio atvejų 
matyti, kad tie vaikai, 
kurie nuo mažens kalbė
jo tik angliškai, kai iš
augo į jaunuolius, gailėjo
si, kad tėvai su jais ne
kalbėjo lietuviškai.

VIRGILIJUS ALEKNA-
GERIAUSIAS DISKO 
METIKAS EUROPOS 
RINKTINĖJE

Pasaulio Taurės varžy
bose Johanesburge (P. 
Afrikos Respublika) pir
mąją vietą laimėjo VIR
GILIJUS ALEKNA, nu
skraidinęs diską 69 m. 66 
cm. Jis vienintelis lietu
vis atstovavęs Europos 
rinktinei. Už laimėjimą 
jis gavo 50,000 dolerių 
(Am.)

II vieta teko Pasaulio 
ir Europos čempionui 
vokiečiui L. RIEDEL’iui 
(67 m.47 cm.); III-čioji - 
Afrikos Rinktinės atsto
vui Fr. KRUGER’iui (65 
m. 73 cm.).

Pasaulio Taurės varžy
bos truko 3 dienas, daly, 
vavo JAV, Afrikos, Eu
ropos, Pietų ir Šiaurės 
Amerikos, Okeanijos, 
Azijos rinktiniai vyrų ir 
moterų sportininkai.

• Rūpinamasi Lietuvos 
gyventojų sveikata. Pir
mą kartą Pasaulio Svei
katos organizacijos PSO 
duomenų bankui bus pa
tiekti apklausos duome
nys apie maisto suvarto
jimą, ligas, susijusias su 
mityba, žalingus įpročius, 
fizinį aktyvumą. Lietuvo
je apklausta 3000 gyven
tojų nuo 19 iki 64 metų 
amžiaus.

Yra žinoma, kad Lietu
vos žmonių maiste paste
bėtas didelis jodo trūku
mas. Pagal Lietuvos 
UNICEF komiteto nario 
K.R. Šukevičiaus atliktą 
tyrimą, sveikatos apsau
gos valdininkai nekreipia 
pakankamai dėmesio į 
šią problemą, dėl kurios 
nukenčia kas trečias gy
ventojas.

PSO sveikatos tyrimai 
atliekami ir Latvijoje 
bei Estijoje.

O kalbų niekuomet 
nėra per daug išmokti. 
Žinomas Kanados neuro
logas dr. W. Penfield yra 
pasakęs, kad iki aštuonių 
metų amžiaus vaikas be 
jokių sunkumų gali iš
mokti dešimtį įvairių 
kalbų.

Kartais atsiranda žmo
nių, kurie kritikuoja 
tuos, kurie lietuviškai 
prastai kalba ir jiems 
tai pasako. O jie, tai iš 
girdę, daugiau niekuo
met ir nesistengs kalbė
ti lietuviškai. Todėl, 
kaip jaunuolis bekalbėtų 
reikia tik džiaugtis, kad 
jis iš viso kalba lietu
viškai, bet ne kritikuoti.

Prsisimenu, kai po 
karo, gyvendamas Pary
žiuje, buvau sutikęs la
bai daug Amerikos lietu
vių kariškių. Buvo malo
nu išgirsti juos kalbant 
lietuviškai. Pavyzdžiui, 
aš paklausiau vieno aukš
to rango karininko iš 
kur jis taip gerai kalba 
lietuviškai. Tai jis sakė, 
kad jo tėvas buvo labai 
griežtas, ir kai jie, ke
turi vaikai, susėsdavo 

prie stalo valgyti, jei 
nors vienas iš jų prakal
bėdavo angliškai, tai tė
vas jam kaukštelėdavo 
su samčiu per galvą...

Yra malonu matyti ir 
svetimtaučius kartais 
kalbančius lietuviškai. 
Prieš daugelį metų, lan
kydamasis Anglijoje, 
sutikau vieną anglą arba 
tiksliau pasakius, valą iš 
Walles, kuris puikiai lie
tuviškai kalbėjo ir net 
Londone mokė lietuvių 
vaikus sekmadieniais lie
tuviškoje mokykloje (Lon
done mokyklos būdavo 
ne šeštadieniais, bet sek
madieniais). Aš jį ir pa

klausiau, kur jisai taip 
gerai išmoko lietuviškai 
kalbėti. Jisai atsakė, 
kad dar prie rusų studi
javo lietuvių kalbą Vil
niaus universitete. Ten 
susipažino su vienu nor
vegu, kuris irgi mokėsi 
lietuviškai ir su juo 
dar ir dabar susirašinėja, 
įdomumo dėlei paklau
siau, kokia kalba jie 
susirašinėja. Tai jisai at
sakė: "Žinoma, tas nor
vegas moka laisvai ang
liškai, bet mes susiraši
nėjame lietuviškai, mums 
tai yra maloniau."

Per rusų okupaciją, 
kiek kartų būdamas Lie
tuvoje, niekuomet nesu 
prakalbėjęs rusiškai. Gal
vojau, kad rusas, gyve
nantis Lietuvoje ir val
gantis lietuvišką duoną, 
turėtų stengtis kalbėti 
lietuviškai, o aš savam 
krašte neturiu jam lanks
tytis ir pataikauti. Kai 
nueidavau į kokią krau
tuvę ir mane užkalbinda
vo rusiškai, tai aš visai 
paprastai atsakydavau: 
"Nesuprantu".

Kartą Vilniuje viešbu
čio vedėjo pavaduotojas 
rusas, mokėdamas keletą 
žodžių lietuviškai ir tu
rėdamas reikalų pas 
mane, kadangi buvau gru
pės vadovas, atėjo su 
vertėju, o aš jam atsaki
nėjau lietuviškai, nors ru
siškai kalbu daug geriau 
už tą vertėją. Baigda

VINCO KUDIRKOS PAMINKLAS 
SOVIETMEČIU

Romas Treideris 

Pokaryje naumiestiečius stebino komunis
tų veiksmai. Vinco Kudirkos gatvę pervan. 

V dijo į Marytės Melninkaitės, nuplėšė nuo 
dr. Vinco Kudirkos tilto paminklinę 

A plokštę su jo atvaizdu, o miesto centre,
aikštėje ant aukšto postamento, tebestovė- 

K jo Vincas Kudirka. Tik dvi Lietuvos
himno žodžių eilutės buvo įrašytos 
mokyklos salės sienose ir tos sunaikintos, 
o paminklo postamente tebežadino laisvės 

J viltį visi Lietuvos himno žodžiai.
Dramatiškuose, tragiškuose pokario 

A įvykiuose - tai retas reiškinys.
Grėsmė Vinco Kudirkos paminklui iškilo 

1945-aisiais - rusai norėjo jį nugriauti dėl 
Nr.l. lietuviams nesuprantamų "tradicijų". Mat 

miestų aikštėse dažniausiai įrengdavo rau
donarmiečių kapines. Ir Kudirkos Naumies
čio aikštėje, pasibaigus karui, perlaidojo 
žuvusius. Atvykęs kariuomenės dalinys mū
rijo aukštą, į kaminą panašų obeliską, ku
rį naumiestiečiai "kaminu" vėliau ir

,/ziūr. 5 psi..../

mas pasikalbėjimą tam 
vedėjo pavaduotojui pasa
kiau, kad kai kitais me
tais atvažiuosiu į Lietu
vą, tai tikiuosi kad jis 
jau kalbės lietuviškai.

Negalima smerkti ir 
tų lietuvių, kurie nekal
ba lietuviškai, kadangi 
jie kartais būna didesni 
lietuviai patriotai, negu 
tie, kurie laisvai kalba 
lietuviškai, bet nieko ne-1 
nori turėti bendro su lie
tuviais.

Štai pavyzdžiui, gyve
nant Paryžiuje, man tek
davo kas vasarą važiuo
ti į jaunimo stovyklą pie
tų Prancūzijoje prie jū
ros. Ten stovėjo iš ame
rikonų nupirktos kariškos 
palapinės su lovomis. į 
tą stovyklą suvažiuodavo 
jaunimo iš įvairių kraštų.

Tos stovyklos vedėjas 
buvo lietuvis K. Brazaus
kas. Jis samdė darbams 
į stovyklą lietuvius iš 
Paryžiaus. Tokiu būdu 
stovyklos virėja buvo vy
resnio amžiaus lietuvė o 
prie virtuvės darbų jisai 
priėmė Dulevičių ir ma
ne su broliu. Man tekda
vo skusti bulves ir išda
linti maistą, o po darbo 
buvau laisvas ir galėjau 
maudytis jūroje, bendrau
ti su jaunimu.

Kartą dviračiais atva
žiavo grupė jaunų ameri
konų, kuriuos Brazauskui 
ir man teko pastikti 
prie stovyklos vartų. Su
žinoję, kad mes esame 
lietuviai, jie sakė, kad 
jų grupėje yra irgi vie
nas lietuvis, kuris atva
žiuos kiek vėliau. Tuo
met Brazauskas visiems 
pranešė: "Šį vakarą turė
sime statyti bonką vyno 
ant stalo, kadangi bus 
svečias lietuvis iš Ame
rikos".

Vakare atvažiavo gra
žus šviesiaplaukis lietu
vis, bet nemokėjo kalbė
ti lietuviškai, o vistiek 
didžiavosi būdamas lietu
viu ir visi jo draugai 
amerikonai žinojo, kad 
jis yra lietuvis.

L. Stankevičius

4 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 21
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KUDIRKOS PAMINKLAS ....

vadino. Obeliskui vietą parinko prieš pat 
ketintą nugriauti V.Kudirkos paminklą. 
Dvi vazas nuo jo paėmė ir pastatė prie 
obelisko, vieną atokiau stovėjusį 
postamentą pašalino.

Tačiau paminklą nugriauti buvo ideolo
giškai keblu: Vincas Kudirka nebuvo pri
skirtas prie "liaudies priešų". Todėl 
nutarta palaukti atvykstant LKP (b) 
pirmojo sekretoriaus Antano SNIEČKAUS, 
kuris 1946 metų pradžioje turėjo susitikti 
su rinkėjais. Atvyko sausio 27 tąją, saugo
mas gausios giDKiuoios paiyaos. baleje, Ku
rią padėjo užpildyti suvaryti progimnazi
jos mokinukai, jis kalbėjo, kad suprantąs 
naumiestiečių norą nugriauti paminklą, 
bet patarė neskubėti, palaukti.

Po metų kitų požiūris į Vincą Kudirką 
pasikeitė^ jis jau buvo tapęs "liaudies prie
šu". Aukščiausioji tuometinė valsčiaus ir 
miesto valdžia - MGB viršininkas Michail 
Karmaliuginas pradėjo jį vadinti "bolšoj 
nacionalist", o moterų organizacijos vado
vė Evpraksija Arciševskaja vesdavo prie 
paminklo naumiestiečius ir aiškindavo: 
"On bolšoj buržuj". Kiti kibo ir prie pa
minklo skulptūros^ iškėlęs ranką į 
Vakarus, kviečiasi iš ten pagalbos.

Vieną rytą, eidamas į mokyklą, 
gatvėje pastebėjau Bublelių valsčiaus par
tinės organizacijos sekretorių Stasį Gudai
tį, apsuptą keleto naumiestiečių. Jis su iš
keltu kriukiu grūmojo Vincui Kudirkai ir 
piktai šaukė: "Užteks jam ten stovėti". 
'Atrodė tuoj tuoj grius.

Buvęs Bublelių valsčiaus vykdomojo 
komiteto pirmininkas Valentinas Baukus 
vėliau pasakojo:

"Berods 1947-jų rudenį į valsčių atėjo 
Michailas Karmaliuginas ir liepė nugriauti 
Vinco Kudirkos paminklą. Suglumau. 
Ranka nekilo. Galvon šovė mintis paprašy
ti Ministrų Tarybos rašto. Vyliausi, kad jo 
negaus. Dar kurį laiką neatstojo^ ragino. 
Ypač uoli buvo Evpraksija Arciševskaja. 
Neiškentęs vieną kartą atrėžiau, kad čia 
ne bobų reikalas. Ji tsizeide: "Ja me 
baba, a ženorg" (atseit, moterų organiza
torė - Red.). Bet matyt, kad to rasto nega
vo, o gal net neprašė) sunku dabar pasaky

ti. Vėliau Šakių apskrities MGB viršinin
kas Aleksandras Komendantas man prikišo, 
kad nepaklausiau".

Tačiau MGB viršininkas neatlyžo.
"1948-jų pavasarį, - pasakojo tuo metu 

buvęs Kudirkos Naumiesčio Vykdomojo 
komiteto pirmininku Stasys Matulaitis, - 
man paskambino Michalilas Karmaliuginas 
ir pakvietė atvykti pas jį. Pasitiko mane 
priekaištaudamas: "Počemu deržis etovo 
balvana?" Nesusigaudžiau, apie ką kalba. 
Supratęs atsakiau, kad jis didis revoliucia 
nierius, kurio himną giedame. O Karma
liuginas rėkė: "On bolšoj nacionalist". Pa
prašiau, kad parašytų raštą. Nerašė, bet 
įsakė per dvi savaites paminklą nugriau
ti. Praėjus dviem savaitėm, vėl iškvietė. 
Šį kartą pasitiko jau su keiksmažodžiais. 
Ir vėl įsakė per dvi savaites paminklą nu- 
griauti. Čia man padėjo laimingas atsiti
kimas. Gavau iš Vilniaus raštą, kad rei
kia išvardyti saugotinus paminklus. Pa
siūliau saugoti Vinco Kudirkos, Vytauto 
Didžiojo ir sudegintą bažnyčią. Kitais
metais pirmininku nebedirbau. Vytauto 
Didžiojo paminklą ėmėsi griauti...

Žmonės pasakojo, kad neapsikentusi Ev
praksija Arciševskaja pati užsimojo nu
versti Vinco Kudirkos paminklą. Trims 
miesto darbininkams ir Šapalų tarybinio 
ūkio traktorininkui pažadėjo labai gerus 
pinigus - po 200 rublių. Bet rytą, išvydę 
prie durų priklijuotus grasinančius lape
lius, šie pabūgę...

Neseniai sužinotas dar vienas faktas. 
Kai nepavyko naumiestiečių rankomis nu* 
griauti V. Kudirkos paminklą, tai buvo 
įsakyta tą padaryti Gelgaudiškio plytinės 
direktoriui. Bet ir jis griovėjų nepasiuntė.

Tuo metu respublikos sovietinė valdžia 
nesuprantamai tylėjo: nei įsakė paminklą 
nugriauti, nei rūpinosi jį išsaugoti.

1979-jų spalio 28-ąją atvyko į Kudir
kos Naumiestį Justas Paleckis, buvęs 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo 
pirmininkas. Jis kalbėjo,v kad į rengiamą 
griautinių paminklų sąrašą buvo įtrauktas 
ir Vinco Kudirkos paminklas. Jis rizika
vęs: paminklo numerį apvedęs ir nurodęs 
kaip negriautiną. Mat, "Varpas" Rygoje 
jam išgelbėjęs gyvybę...

Tik praslinkus metams po Stalino mir
ties, 1954-aisiais, raudonarmiečių kapines 
iš miesto aikštės pagaliau iškėlė į Meiš- 
tų kalnelį. Obeliską nugiovė. Nežinia 
kodėl kartu nugriovė ir antrąjį atokiau 
stovėjusį postamentą. Taip buvo sunaikin
ti abu postamentai, ant kurių miesto bur
mistras Zigmas Skirgaila ir skulptorius 
Vincas Grybas svajojo pastatyti knygne
šių skulptūras.

Paminklų naikinimas buvo vykdomųjų 
komitetų pirmininkų darbo sritis. O KGB 
viršininko nurodymus jie privalėjo uoliai 
vykdyti. Tik šiuo atveju Valentinui Bau- 
kui ir Stasiui Matulaičiui prireikė raštų. 
Pasak Valentino Baukaus, Vinco Kudirkos 
paminklas buvo gražus ir jis negalėjęs 
prisiimti atsakomybės už jo sunaikinimą. 
Be abejonės, ir Stasį Matulaitį, ir Micha
ilą Karmaliuginą taip pat kamavo atsako
mybės baimė.

Rusų valdininkų užmačios nugriauti dr. 
Vinco Kudirkos paminklą - lietuvybės sim
bolį - pačių lietuvių rankomis, neišdegė.

Vinco Kudirkos paminklas (dešinėje) pasmerk 
tas nugriauti...

/ Korespondencija ar prenumerata 
siusti: "Suvalkija" a/d 14, LT- 
4520 MARIJAMPOLE 
Telefaksas: 8-243-7740. /

Election*
Montreal?

1or novembre I

LAPKRIČIO MĖN. 16 d. VYKS RINKIMAI MONTREALYJE 

Nuo 9 vai. r. iki 7 vai. v. montrealiečiai prašomi išrinkti 
miesto tarybą, kuri tvarkys miesto reikalus per keturis 

ateinančius metus.

KAS GALI BALSUOTI?

Asmuo, kurio vardas įrašytas į rinkimų sarašą, gali bal
suoti. Kiekvienas jų 1998 m. rugsėjo mėn. 1 d. privalo:

• būti 18 m. amžiaus, ar daugiau

• Kanados pilietis
• išgyvenęs Montrealyje bent vienerius metus.

Jeigu jūsų pavardės nėra rinkiniame sąraše po sąrašų 
peržiūros spalio mėn. 14 d., 1998 m., jūs negalite balsuoti.

IŠANKSTINIS BALSAVIMAS

raw

Jeigu negalite atvykti balsuoti lapkričio mėn. 1 d., galite 

tai atlikti balsavimo stotyje sekmadienį, spalio mėn. 25 d. 
nuo 12 vai. iki 8 vai. vakaro.

Balsuoti yra jūsų pilietine pareiga.

INFORMACIJA: Rinkimų Biuras, tel. 827-5130.

Ville de Montrėal

1998.X.6



montreal
Kairėje -

Dovydas 
Girdžius su 
žmona Marija 
sį rudenį 
dalyvavo 
ekskursijoje 
laivu tolimoje 
Aliaskoje.

Jis padarė 
daug nuotraukų 
kuriomis žada 
pasidalinti 
su "NL".

Aliaska - 
indėnu žodis, 
reiškia 
didelė žemė.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
LIETUVOS KANKINIŲ

Vilniaus, Kauno. Su sve
čiais supažindino ir pra
nešimus padarė LN V- 
bos narė Aldona Dargytė- 
Byszkiewiez.

mėn. 27 d.) žmona Pra- 
nė ir sūnus Rimas su 
Šeima $50, (viso $1,000)$ 
a.a. Juozo Červinsko at
minimui aukojo $30. L

PARAPIJOS SUKAKTIS

Š.m. rugsėjo mėn. 27 d. 
vyko 70-mečio minėji
mas ANNAPILYJE, prisi- 
menent įkūrimą ir veik
lą LIETUVOS KANKINIŲ 
PARAPIJOS.

Surengta veiklos paro
da Lietuvos kankinių pa
rapijos parodų salėje - 
archyve, religinis koncer
tas, iškilmingos šv. Mi
šias aukojo vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, asistuo
jant 7-niems kunigams. 
Buvo pašventinta Paraph, 
jos vėliava, lietuvių ka
pinėse - sukaktuvinis kry 
žius, prisimintas maldose 
šios parapijos įkūrėjas ir 
kapinių įsteigėjas kun. 
Petras AŽUBALIS. Gau- 

’ta daug sveikinimų iš lie
tuviškų parapijų.

Vaišės ir koncertas 
vyko Anapilio salėje. į 
iškilmingą pobūvį atsilan
kė Mississaugos me
rė Hazel McCALLION. 
Savo sveikinimo žodyje 
ji nuoširdžiai įvertino lie
tuvių telkinio įvairius 
darbus ne tik savo bend
ruomenei, bet ir Missis
saugos apylinkei. Pagei
davo, kad daugiau lietu
vių atvyktų gyventi į šią 
vietovę.

e LN ruošia savo tradi
cinį pobūvį LAPKRIČIO 
mėn. 7 d. šeštadienį, Ka
raliaus Mindaugo Menėje.

Bus šilta vakarienė su 
vynu, programa, 
baras. Daugiau 
te paskambinę 
532-3311.

SLAUGOS

šokiai, 
sužinosi

te!: (416)

Namams 
aukojo: a.a. Jono Juodžio 
mirties 30-meČio atmini^ 
mūF (1968 rm rugsėjo

ir F. Meyn. i
Aukos priimamos To- ' 

ronto ir Hamiltono lietu
vių kredito kooperatyvuo
se arba siunčiant "Labda
ros Fondas”, Lietuvių 
Slaugos Namai, 1573 
Bloor St. W. Toronto, 
Ont. , M6P 1A6.
• MAIRONIO Mokyklos 
kanklininkės pakviestos 
koncertuoti Montrealyje, 
s.m.lapkričio mėn. 14-15

pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPF.RATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6U 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.; 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-I ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, iki 8 v.v.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

A t A

JONUI DALMOTUI 
mirus,

nuoširdžią užuojautą reiškiame Velionio 
žmonai ELENAI, sūnui DAINIUI ir jo 
šeimai.

M.A. Kringeliai,
A.G. Dasiai ir 
V.N. Jakoniai

Patarnavimas- greitas Ir tlkalual
V. DAUGINIS - Metanai 416 762-4238,905 022-7376

Lilija PęcavMIanė-Metanai 416 762-4232, 519 8534652 
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampu Jane ir aioor)Toronto, Ont M6S4W3 
416-762-4232 FAX 416 762-5588

■ — — ■ ' ----------- - ------------*-

NUSIŠYPSOKIME...
• Tikybos pamokos metu kapelionas liepė vaikams 
nupiešti šventąją šeimą. Daugumas piešė prakartėlę 
bėgimą į Egiptą, gyvenimą Nazarete ir 1.1. Vienas 
berniukas nupiešė lėktuvą, pro kurio langus matėsi 
keturios galvos.

- Aš suprantu, kad trys iš jų yra Juozapas, Mari
ja ir Jėzus. Bet kas yra tas ketvirtasis?

- Tai Pontius - pilotas, - atsakė berniukas.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS
• LN sekmadienio popie
tėje rugsėjo mėn. 6 d. 
dalyvavo 167 žmonės. 
Svečių knygoje pasirašė 
1 iš Kauno, 4 iš JAV.

Rugsėjo mėn. 13 d. 
sekmadienio popietėje 
buvo 159 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė Ą iš 
Kauno.
• NAUJA LN narė - Zita 
Bacevičienė.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...................4.25%
180-364 d. term.ind..................4.50%
1 metų term, indėlius............... 4.75%
2 metų term, indėlius............... 5.00%
3 metų term, indėlius............... 5.00%
4 metų term, indėlius............... 5.00%
5 metų term. Indėlius............... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.50%
1 metų GlC-met. palūk............. 5.00%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
3 metų GlC-met. palūk.............5.25%
4 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.............3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 5.00%
RRSP ir RRlF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.25%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.30%
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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................ 8.00%

Sutarties paskolas 
nuo................ 8.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

MOKA:
4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
4.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.75% už 1 m. term. Indėlius 
5.00% už 2 m. term. Indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.00% už 4 m. term. Indėlius 
5.25% už 5 m. term. Indėlius 
4.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.25%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
525% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC Invest pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
5.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
525% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
525% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAVdol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.j.

IMA
už asmenines 
paskolas nuo........8.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų..................7.15%
2 metų..................7.25%
3 metų..................7.25%
4 metų..................7.25%
5 metų..................7.25%

su keičiamu 
nuošimčiu............ 6.55%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortglčius Iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

7.15% 
7.25% .
7.25%
7.25%
7.25%

6.55%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortglčius iki $725,000.

MasterCard

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) j Lietuvą 
ir kitus kraštus.

• LN Sekmadienio popie* 
tėję rugsėjo mėn. 20 d. 
dalyvavo 206 žmonės. 
Svečių knygoje pasirašė 
3 iš Lietuvos- Tauragės,

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

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 M6P 1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239
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• SANTAROS-ŠVIESOS 
suvažiavimas-konferenci- 
ja vyko LEMONTE, IL, 
š.m. rugsėjo mėn. 10- 
13 d.d., dalyvaujant pa
žymėtinai gausiai jaunes- 
nio amžiaus lietuviams.

Prof. Violeta KLELER- 
TIENE pravedė vieną 
aktualiausių pokalbių . "Po- 
kolonializmas lietuvių 
kultūroje" su svečiu iš 
Lietuvos Almantu SAMA- 
LAVIČIUMI.

naujas sezonas žada 
būti gražus. Visuomenė 
jo laukia, Operos vado
vai ir rėmėjai taip pat.

Meno vadovu ir dirigen
tu šiais metais vėl pa
kviestas muz. Alvydas 
VASAITIS.

Pirmoji repeticija bu-

vo rugsėjo mėn. 18 d. 
Jaunimo Centre.

Metinis Lietuviu Ope
ros tradicinis pokylis nu
matytas Lapkričio mėn. 
14 d., Jaunimo Centro

PADĖKA

• "LITHUANIAN MERCY 
LIFT" labdaros organ i za* 
cija š.m. rugsėjo mėn. 
12 d. surengė .gražų 
pokylį atnaujintoje, gra
žioje Čikagos "Cultural 
Center" salėje.

Šiai organizacijai vado
vauja Jurgis LENDRAI- 
TIS. Tikslas - siųsti me
dicininę paramą Lietu
vai: vaistus ligoninėms 
ir ligoniams būtinus reik
menis, surinktus iš ame
rikiečių sveikatos bei 
labdaros institucijų.

Šio pastarojo pokylio 
pagrindinis tikslas - su
rinkti lėšų vaistams nuo 
tuberkuliozės visiems 
šiuo metu sergantiems 
džiova. Reikia surinkti 
$25,000, o kita tiek 
žada pridėti Lietuvos vy
riausybė. Tuomet su šia 
suma kiekvienas džiovi
ninkas bus aprūpintas tin
kamais vaistais, 
s ■' Ą r.
g __ ______ .

Pokylyje dalyvavo 
Lietuvos Prezidento žmo
na Alma ADAMKIENĖ, 
Lietuvos gen. konsulas 
Čikagoje Giedrius APUO
KAS su žmona, daug jau
nesnio amžiaus profesio
nalų svečių, taip pat 
"Christian Relief Servi
ces" pirm. Eugene KRI- 
ZEK su žmona, Jennifer 
PATTERSON, Laura 
JOHNSON, "Missionary 
Expediters" pirm. J. 
FONG ir S. BROWN, vie
nuolis iš "Salvatorian Mi
ssion" R. Fust ir Sės. 
DORA iš "SIMS/PORTEX 
Kurt MARTIN ir kt.

A.A. MYKOLAS JUODVIRŠIS
mirė rugpjūčio mėn. 9 d. 1998 m. Mont- 

realyje, Quė. Palaidotas Šv. Jono Lietuvių 
kapinėse, Mississauga, Ont.

Dėkojame Montrealio AV p-jos kleb. Ka
zimierui Ambrasui, SJ. už gražias religines 
pamaldas.

Ačiū sol. Ginai Čapkauskienei ir muz. var- 
goninkui Lavrenti Djintcharadze.

Nuoširdžiai dėkojame provincijolei Seselei 
Paulei už dvasinę pagalbą, Nekaltai Pradė
tosios Marijos Seselėms už atnašąutas šv. 
Mišias Putname, Seselių vienuolyne.

Didelis ačiū dr. Petrui ir Irenai Lukoševi
čiams iš Toronto už asistavimą kleb. K. Am
brasui, SJ, maldų metu ir rūpestį surengiant 
Velionio palaikų laidojimą Šv. Jono kapinėse 
ir kapo priežiūrą.

Ypatinga padėka^ Genei ir Lilijai Gedvi- 
loms ypač už priežiūrą ir rūpestį suteiktą 
Velioniui dar gyvam esant ir už gražiai su
rengtas laidotuves.

Širdinga padėka visiems dalyvavusiems 
Velionio laidotuvėse ir užprašytas šv. Mišias.

Nuliūdę broliai Jonas ir Pranas
Juodviršiai su šeimomis

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-CanadianToundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Minėtai sumai surinkti 
reikia papildomų aukų. 
Prašo siųsti šiuo adresu: 
14911-127th St., Lemont 
IL, 60439.

Šis labdaros pokylis 
buvo pavadintas "KRYŽ
KELĖ *98".

LIETUVIŲ OPERA ČIKA
GOJE PRADĖJO RUOŠ
TIS NAUJAM SPEKTAK
LIUI

Jau 43-čius metus sėk
mingai veikianti Lietuvių 
Opera su atnaujintu in
tensyvumu ruošiasi "Car
men" operos pastatymui, 
ypač pasitelkus iš Lietu
vos solistus, pačioje 
Čikagoje įsijungus nema
žam būriui neseniai čia 
pradėjusių įsikurti jaunų 
dainininkų-kių būriui,

"TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v. ryto 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. pai. 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

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

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

1998.X.6

Netekus mylimo sūnaus ROBERTO, 
Jo montiną Onutę VORONINKAITIENĘ. 
Jos seserį VIDĄ ir brolį RONNIE, 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime -

E.ir J. Paunksniai

PADĖKA
A.a. Teodora Barauskaitė-Čipkienė-Gustai- 

nienė palaidota 1998 m. rugpjūčio mėn. 29 d. 
Cote dės Neiges kapinėse Montrealyje.

Nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų p-jos 
kleb. Kazimierui Ambrasui, SJ, už aukotas 
šv. Mišias, gražų ir gilų atsisveikinimo žodį.

Dėkojame visiems aukojusiems šv. Mišias 
ir pareiškusiems užuojautą.

Ačiū K.L.K. Moterų d-jos narėms už šv.
Mišių auką, prisiminimą mano mielos a.a. Se
sutės.

Širdinga padėka krikšto dukrai Reginai 
Čeponkienei ir Reginai Masionienei taip pat 
daug man pagelbėjusioms.

Dėkojame^ dukrai Rasai Vešelkienei, giedo
jusiai šv. Mišių metu.

AČIŪ visiems! Te Aukščiausias atlygina už 
Jūsų širdžių gerumą.

Liūdinti sesuo Juzė ir šeima

Turizmo ir kelionių Agrf 
Aviabilietus į visas pasaulio^ 
p>oil sines kolioTXOs la j 
viešbučių, mašinų rezervavimą, 
draudimus Jums mielai n 
Inga Giedrikiene Darbo teZ? 341-7373 

nnrlč ••• *• rti ttufofaMU. Namų tek: 762-6370H " 1 1 - ‘

uz/satymai. ą. 
rfasitunūjas į Torontą, ĮViaąaroa faiofaiua,. 
Ofavą, fa/obėTa. banąiruu at&bųima/i ir' j 

vim fata, fa tifc jug p(Kįe,idaiyat&t.

n

Z f

^762-6370

KAILIŲ SIUVĖJAS

a * Didelis pasirinkimas gatavų paltų
*Saugojimas vasaros lalku(storage)

' ’’ *Taisau ir
♦Siuvu Ir j

1449 rue St. Alexandre
Suite 500 A

Montreal,Que., H3A 2G6

remodeliuoju 
parduodu

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
POBTBAltS 

.PASSBPOBT- COHMBBCUL 
STU D I O| MABIAQB - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psL



rnontrea
MIRUSIEJI:
• IZABELĖ PAULAUS
KIENĖ,. 86 m., staiga 
mirė ligoninėje.

Liko brolio Aleksandro 
ir sesers Elenos šeimos.

Palaidota per Šv. Ka
zimiero p-jos bažnyčią 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.
• JONAS DALMOTAS,
75 m., buvęs veiklus
Montrealio telkinio na
rys, apsigyvenęs prieš ku
rį laiką Ottawoje, mirė 
rugsėjo mėn. 28 d.

Liko žmonas Elena, sib 
nūs Dainius su žmona, 
sesuo Bronė Dūdorienė 
su šeima ir kiti giminės 
Lietuvoje ir daugelis 
draugų Montrealyje.

Palaidotas iš Montrea
lio Šv. Kazimiero p- 
jos bažnyčios Cote dės 
Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

IŠKILŪS svečiai 
MONTREALYJE

Doc. Martynas Purvi -

Rašytojas Andrius Šileika
*“ ... „.„i ! . i. i i'"**^*“.

Primename: §.m. SPALIO mėn. 18 d., 12 vai., AV P 
jos salėje vyks LITERATŪROS POPIETĖ su rašytoju, 
puikiu skaitovu svečiu is Toronto - ANDRIUMI §1 - 
LEIKA. Jis skaitys ištraukas iŠ savo naujausio ku - 
rinio ’’Buying on Time”. Ši knyga buvo labai gerai į- 
vertinta visų Kanados kritikų už stilių, jumorą ir 
originalia temą, iŠ ateivių gyvenimo. Iki pasimaty- 
mo( Kviečiami visi, skaitys lietuviškai ir angliškai.

nas ir dipl. architektė Ma
rija Purvinienė, abu moks- _______________________
lininkai,abu pasižymėję y- torinių paveldu išlaikymu, 
pač Mažosios Lietuvos is- lankosi Montrealyje.

A t A

JONUI DALMOTUI,

IlgameČiui Montrealio "Nidos" klubo nariui 
mirus Ottawoje, nuoširdžiai užjaučiame Jo 
žmoną ELENĄ ir sūnų DAINIŲ su žmona 
JAYNE -

Žvejotojų-Medžiotojų 
klubas ’’Nida"

Montrealio A-kės Valdyba

I I TA C MONTREALIO LIETUVIULI I Ab KREDITO UNIJA

1475 de S^ve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tek 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)

1
9
3

4
5

metų., 
metų 
metų. 
mėtų 
metų

4.00 .
4.25 ,
4.50
-4.75—
5.Q0_._

Terminuoti indėliai
1 mėtų ----------3.75
180 d. - 264 <L_JLZ£ 
120 d. - 179 de_ 3.75 
60 d. - 119 d.__ 3.75 
30 d. -59 d. _3.75

iki 30 d.........._0

Taupomos sąskaitos
Specialius. .. 1.25
Kasdienines . 1 *25

RRSP A RRIF
Taupoma 1.50
1 metų.... 4.00
2 metų ... _4,25 . .
3 metų ... 4.50
4 metų ... _ 4.75
5 metu - _5,.flo 

Čekiu sąskaita 0.50
30 d.-364 d. (išimant prieš laiKą ■ 1.00

ima už:
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to 

c c c 4-plex)
1 metų... - b-oš--
2 metų ,r 6.75 _ 4 metų _6.90
3 metų ... 6.85 _ 5 metų 7.00

a + a

JONUI DALMOTUI

Ottawoje mirus, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną ELENĄ, sūnų DAINIŲ su žmona 
JAYNE ir kitus artimuosius -

Juozas ir Marie 
KANDIŽAUSKAI

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. ALENAS (ALAIN)

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi- 
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5
— ■ ■ i .Im.............—

P A V I L A N I S

Š.m.spalio mėn. 4 d., 
po 11 vai.pamaldų buvo 
išskirtinė proga juos su
sitikti,! pasižiūrėti labai 
įdomių skaidrių bei iš
klausyti nemažiau ido - 
mių komentarų apie so
dybas, kapines, kaimus, 
Tolminkiemi ir kitus re
ginius.

Dalyvius pasveikino 
Vilius Pėteraitis, supa - 
Žindino Ieva Andruškevi- 
čienė,o dalyviai įdėmiai 
išklausė prelegentų. b. 
Patiksliname: praeitame - 
”NL" 20 nr,aprašant abi - 
turientų J.J.Piečaitį, pa - 
siskubinome jį pavadinti 
skautu Vyčiu. Jis yra 
skautas, o Vyčiu gal bus 
ateityje. Atsiprašome."NL"
NUMATQMI RENGINIAI 
LAPKRIČIO MĖNESYJE
* AV Parapijos pietus^ 
dalyvaujant Tėv. J.A- 
ranauskui,
* KANKLININKIŲ, 
koncertas.
* KARIUOMENĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
* ”RŪTOS" Klubo 
BAZAR AS.

Visi Šie renginiai 
vyks AV P-jos salėje.

2nd mortgage +1%
open mortgage+1%

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS—SJJR____
Fully guaranteed (CSB) or other 9-00
Personal loan regular ....................... 9.50

Overdraft .....................................................17.00
DESJARDINS PRIME 7.on
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 -1O- 3
Antr., treciad. 9.00- 3.00 ——
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3D0- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas

932-8441
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.

Tek 931-7174.--------- :------------- - ------------------------

• ’’MOTINA IR SŪNUS” 
Rusijos žymaus režiso- 
riaus Aleksandre SOKU- 
ROV’O filmas laimėjo 
Berlyno festivalyje 1997 
m. prizą, specialų jury 
prizą ir Tarptautinį kri
tikų festivalio prizą 
Maskvoje 1997 m.

"Motina ir sūnus" rusų 
kalba yra rodomas Mont
realyje JCINEMA PARA- 
LLĖLE, 3682 St.Laurent 
gt. teksto parašai pran
cūzų kalba, rodomas iki 
š.m. spalio mėn. 15 d.

A. Sokurov’ as sako, 
kad "meno tikslas yra 
paveikti žmones, kad jie 
taptų švelnesni, morales, 
ni, pajustų gyvenimo tra
pumą. ". Inf.

8 psl.
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HONEY FOR SALE ! g
Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound. §

Delivery could be arranged too! Please call: §
Tel: 962-3780 g

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 

PAUL k 0 T K'A U S K A S / R O SS / 

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
NANAI • AUTOMOBILIAI -PREKYBA. ATSAKOMYBĖ 

3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Qua. HIX 1L7
Tel. 514 722-3545 722-3546

Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.
PETRAS ADAMONIS CXB. Ret: 256- 5355

Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

s. MIRON INC

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE.
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G TY9

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

kainomis
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