
• LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA •

Nr. 24 (52-ji metai) • 1992 m. Gruodžio - December 16 d. DVISAVAITINIS LIETUyiU LAIKRAŠTIS • 7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P 1C4. • T»L: 366-6220 • $ 1-

-

® SVEIKINAME su Sv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais«g|E3|^
* lietuvius Šiapus ir anapus atlanto ♦

ĮVYKIU 
APŽVALGA 

h. n.
JT KARINIAI DALINIAI 
BADAUJANČIOJE

SOMALIJOJE
Dar vieną komunistinės 

sistemos nualintą kraštą 
tenka gelbėti Jungtinių 
Tautų pasiųstiems vakarie
čių daliniams. JAV mari
nai jau išsikėlė krantan ir 
iš lėto traukia į krašto gi
lumą, kur kaip tiktai ir 
miršta iš bado Somalijos 
gyventojai, ypač vaikaj ir 
negaluojantys. Jų jau išmi
rė beveik milijonas, nes 
krašte nuvertus buvusį so
vietų pastatytą režimą, 
viešpatauja chaosas. įvai
rios ginkluotos gaujos api
plėšinėja maisto siuntas ir 
žudo jos sargybinius. Kraš
to sostinėje, Mogadishu , 
kur jau įsitvirtino JAV ma
rinai, yra tonos grūdų ir 
kitokio maisto bei vaistų, 
bet visa tai nebuvo galima 
nugabenti badaujantiems ir 
ligoniams, nes siuntas pa
grobdavo ginkluotos gaujos 
vietinių bandintų. Atvykus 
vakariečių ginkluotiems 
kariams, plėšikavimas bus 
sutramdytas. Somalijon 
taip pat kiek anksčiau 
atvyko Prancūzijos svetim
šalių legiono parašiutinin
kai, o gruodžio 15 d. - 
ir Kanados kariai.

BOSNIJA IR SARAJEVAS
tebekraujuoją

Dar vienas Europos skau

Kalėdų 
Švenčių 
ir laimingų 
naujų metų

FONDO NARIAMS, RĖMĖJAMS / /$ B \ ^ •»
IR VISIEMS LIETUVIAMS, ■»
KUR JIE BEBŪTŲ, LINKI B?

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS fe

dulys ne tiktai negyja, bet 
kasdien blogėja. Tur būt 
tiktai stebuklas tebeišlaiko 
gyvais Sarajevo gyventojus. 
Nežinia po kelinto paliau
bų paskelbimo, miestas yra 
apšaudomas serbų artileri
jos ir lengvųjų ginklų. Mais
to beveik neįmanoma atga
benti, ligoninės beveik 
visos sudaužytos, nėra vais
tų, mažai gydytojų beliko, 
nėra elektros, vandens, žo
džiu, gyvenama nebent vil
timi, kad visų gyventojų 
neišžudys ir vieną oieną savi
žudis karas pasibaigs. Kodėl 
šiame nelaimingame buvu
sios Jugoslavijos kampe 
Jungtinės Tautos ir Euro
pos Bendrija leidžia siautė
ti serbų "imperijos fanati
kams" ir nieko, be ilgų 
prakalbų, nedaro, sunku at
spėti. Gal numatoma leisti 
taip ilgai skerstis, kol visi 
pavargs, ir karas savaime 
subliūkš. Betgi miršta dau
giausia nekaltu žmonių. 
Lyg ir reikėtų ryžtingesnio 
žingsnio, karinės interven
cijos, panašios kaip Somali- 
joje, Kuwaite, Panamoje ir 
Grenadoje.

JELCIN* O KOVA SU
KOMUNISTINIU KONGRESU 
IR ŠLYJANČIA EKONOMINE 
BŪKLE

Šiuo metu posėdžiaujan
čiame Liaudies Deputatų 
kongrese, kuris, kaip jo 
vardas rodo, dar yra komu
nistinių laikų atlieka, yra 
ne juokais sprendžiamas 
paties Jelcin' o politinis li
kimas. Sprendžjama ir 
Rusijos ateitis, nes tasai 
kongresas, prikimštas senų 
užsitarnavusių generolų ir 
bolševikų, norįs iš Jelcin' o 

atimti teisę skirti ministe- 
rius, nustatyti krašto poli
tinę kryptį ir toliau tęsti 
ekonominę reformą. Tą 
teisę jie norėtų patys pa
siimti, o Jelcin' ą palikti 
panašia dekoracija, kaip 
Britanijos karalienė. Tik 
kelių balsų pritrūko, kad 
taip nebuvo padaryta.

Jelcin'as rimtai išsigan
dęs ir įtūžęs pagrasino 
paskelbti referendumą ir 
atsiklausti žmonių ar jie 
nori jo, ar kongreso. Nors 
jelcin'as prašė Kongreso, 
kad einantį ministėrio pir
mininko pareigas J.Gaidar'ą 
patvirtintų, Kongresas pri
vertė Jelcin'ą, priimti jų 
siūlomą kandidatą, buvusį 
Sovietų Sąjungos aparačiką 
Viktor'ą. Černomyrdin'ą.

Yra tačiau neraminančių 
ženklų: ekonominė padėtis 
dar vis blogėja, rublis smun
ka, o gatvėse vis dažniau 
pasirodo minios su Lenino 
ir Stalino atvaizdais, raudo
nom vėliavom su kūjais ir 
pjautuvais ir rėkiančiais 
bolševikiniais agitaroriais, 
reikalaujančiais sovietinės 
imperijos atstatymo su fana
tikais nacionalistb is (kaip 
Žirinovskis) ir senojo raugo 

KANADOS LIETUVIU

Tėvynėje ir
išeivijoje.

Nuoširdžiai

linkime likti

mūsų veiklą.
Prašome ir

vieningai 
remiantiems

stipriais savo 
įsitikinimuose 
ir būti
Švyturiu 

mūsų tautai.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
KRAŠTO VALDYBA

Šv. Kalėdų 
Naujų Metų 

proga 
SVEIKINA 

tautiečus

dėkoja Kanados 
lietuviams

komunistais (kaip Volski's) 
valdžioje. Ko galima būtų 
laukti iš tokių "vadų" aiš
kinti nereikia. Todėl dau
gelio tautų likimas (taigi 
ir Baltijos šalių) gali pri
klausyti nuo vienokio ar 
Kitokio Rusijos politinio 
posūkio. Reikia tikėtis, 
kad Vakarų šalys tai mato 
ir supranta.

REKORDINIS BEDARBIŲ 
SKAIČIUS MONTREALYJE 
IR QUEBEC'O PROVINCI- 
1P1Ę.

Šiuo metu, kaip praneša 
Statistics Canada, bedar
bių šioje provincijoje yra 
beveik pusė milijono, taigi 
91.000 daugiau negu tuo 
įiačiu laiku praeitaisiais 
metais. Montrealyje bedar
bių dabar yra 215.000. 
434.000 gyvena gaudami 
pašalpas (chomage) ir, anot 
ministėrio Andrė Bourbeau, 
tas skaičius šią žiemą 
dar gerokai padidės. Ar 
visi, kurie tokias pašalpas 
gauna, yra jų tikrai reikalin
gi,jau ne vieną kartą buvo 
svarstyta. Jokia paslaptis, 
kad Montrealyj yra gausu 
veltėdžių, besivalkiojančių 
gatvėse arba neva demons

truojančių už nepriklauso
mybę, neva studijuojančių, 
neva menininkų,- daugiau 
negu bet kuriame kitame 
Kanados mieste. Juos ten
ka išlaikyti dirbantiesiems, 
nes šios provincijos gyven
tojai moka didžiausius mo
kesčius ne tiktai Kanadoje, 
bet ir visoje Šiaurės Ame
rikoje.

Parti Quebecois vadas 
Jaques Parizeau pareiškė, 
kad šią mizeriją galima 
išspręsti tiktai tuojau pat 
skelbiant provincijos rinki
mus ir išrenkant valdžion 
jo separatistus ir paskel
biant nepriklausomybę. 
Reikia tikėtis, kad kvebe- 
kiečiai dar atsimena kokia 
įšlatdi ir niekam nejik,usi 
buvo netolimos praeities 
Parti Quebecois valdžia, 
beveik nuvedusi provinciją 
į bankrotą.
APGAILĖTINAS QUEBEC'O 
PROVINCIJOS GREITOSIOS 
PAGALBOS STOVIS

Montrealio dienraščio 
THE GAZETTE š. m.gruo
džio mėn.9d d. numeryje 
paskelbtuose specialios 
komisijos tyrinėjimo duo
menyse nurodoma, kad 
nuo 1987 m. iki 1988 m. 
sužeistųjų, gelbėtų šios 
provincijos greitosios pa
galbos personalo, mirtin
gumas buvo net 80% di
desnis, negu kitose Šiaurės 
Amerikos šalyse ir vieto
vėse (t.y.Kanadoje ir Ame
rikoje). Tyrinėjimą atliko 
5 daktarai, ištyrę 355 pa
sirinktus atvejus. Per mi
nėtus vienerius metus mirė 
70 sužeistųjų. URGENCE 
SANTĖ, apie kurią čia 
kalbama, aptarnauja visą 
Montrealio salą ir Lavai 
priemiestį. Ne geresnė 
padėtis, dažnai blogesnė,y- 
ra ir visoje Quebec'© pro
vincijoje. Panašus nuošimtis 
ir susirgusių širdies ligomis 
miršta pakeliui į ligonines.

To priežastys, kaip 
pranešime nurodoma, yra 
užgaištas laikas iki ligonis 
pasiekiamas, nepakankamas 
gydymas vietoje ir ligoni
nių specialiose EMERGEN
CY skyriuose. Didelis tos 
sistemos trūkumas - netu
rėjimas paramedikų (t.y. 
specialiai apmokyto greito
sios pagalbos personalo), 
kurie sugebėtų vietoje su
teikti būtiną medicinišką 
pagalbą. Nors svarbiausia 
esą kiek galima greičiau 
ligonį nugabenti į ligoninės 
specialų traumų skyrių, 
kur gydytojai specialistai 
suteiktų reikiamą gydymą.

Pranešime nurodoma, 
kad šiuo metu padėtis e- 
santi kiek pagerėjusi, bet 
Quebec'o provincija (kaip 
teigiama kitame kiek anks- 
tyvesniame pranešime) 
yra dar vis atsilikusi šioje 
srityje nuo kitų provincijų 
ir JAV apie 15-20 metų.

UŽ QUEBEC'O VALDŽIOS 
PADARYTAS KLAIDAS 
BAUDŽIAMI PENSININKAI 
MOKYTOJAI

š.m. gruodžio men. šios 
provincijos mokytojų pensi
jas tvarkanti komisija (Gou- 
vernement du Quėbec- 
Commission administrative 
des regimes de retraite 
et d'assurances) išsiuntinėjo 
kai kuriems mokytojams, 
jau išėjusiems į pensiją, 
pranešimus, kuriuose reika
lauja grąžinti vyriausybei 
keliolikos tūkstančių dole
rių sumas, nes esą prieš 
septyneris metus ši Komi
sija padariusi klaidą ir 
išmokėjusi daugiau pinigų 
per tą laiką gavėjui, negu 
priklauo.

Raštą pasirašiusi Mme 
Colette Perron nesi
leido į kalbas ir atsisakė 
kalbėti anglų kalba. Pa
kviesta jos padėjėja norin
čiam šį keistą nuosprendį

/nukelta į 2 psl.......... /
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lietuvius

LIETUVAI

Lietuvos

Sveikinu mielus Kanados

Linkiu ir toliau nepailstamai 
remti mūsų Tėvynę ir prisidėti 
prie jos gerovės kilimo -

Haris Lapas,
Generalinis Konsulas Kanadai.,

dėkoju uz
Jūsų didelį įnašą
NAUJAI ATGIMUSIAI
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Henrikas N a g y s

DIDŽIOJI NAKTIS

Kai Jis pravėrė pirmą karta kūdikio akis - 
dangus su žvaigždėmis jose paskendo ...
Ir Jis žiūrėjo: -
kaip Motinos ir Tėvo bailios rankos
Jo kūną segė kailiniais, nes naktis 
buvo šalta ir didelė:

mus kolegijų lygio diplo
mus. G. Breton nustatė, 
kad 1991 metais 10% bend
rųjų priešuniversitetinių ir 
30 % profesinių diplomų 
buvo įteikti studentams, 
neturintiems jokio įrody
mo, kad jie yra savo kursą 
išklausę. Tokių diplomų
1991 metais išduota net 
40,u00. Vyr. Revizorius
tvirtina, kad jau metų
metus Švietimo ministerija 
buvo įspėjama apie tokių 
netikusių diplomų išdavinė
jimą, bet kol kas nieko 
nepadarė, kad tą apsileidi
mą pašalintų. Seniai esą 
buvo nustatyta, kad iš kom
piuterių yra vagiami diplo
mų užprogramuotieji teks
tai, nes kompiuterių apsau
ga yra visiškai nepakanka
ma. Už tai atsakinga mi- 
nisterė Lucienne Robillard 
atsisakė apie tai kalbėti 
su reporteriais.

Vyr. Revizorius nustatė, 
kad iš minėtos ministerijos 
buvo pavogta 108 kompiu
terių užprogramavimai 
(software). Jis taip pat 
konstatavo, kad tos vagys
tės kainavo Švietimo minis
terijai 1991 metais beveik 
ketvirtį milijono dolerių 
($220,000). įdomu, kas už
mokės už tuos nuostolius? 
Gal pensininkai mokytojai? 
Dabar aišku, kodėl septy
nerius metus nerandamos

joje sutilpo bokštai miegančiais varpais 
ir aukštos, trapios palmės, 
sutikusios atjojančių karalių eiseną: 
ir žėrinti ž v a i g ž d ė,kuriau kažkas ant 
padėjęs nešė dangumi...

delno

QUEBEC’ OKO VERTI 
PROVINCIJOS DIPLOMAI
IR KODĖL

tariamos kompiuterių klair 
dos ir kodėl tokiu drakoniš
ku ir neteisingu būdu sxal- 
puojamos, ir taip jau ne- 
perdidelės, mokytojų pensi
ninkų pensijos.

...Tokia didžiulė buvo ta naktis .
Bet Vaiko akys buvo dar didesnės :
ir tokios naktys - kaip žuvis gelmėn - jose paskęsta.

Lietuvoj e
• š.m. gruodžio mėn. 1
A. Brazauskas Lietuvos 
Seime pasiūlė kandidatu į 
ministro pirmininko parei
gas dabartinį vicepremjerą 
Bronislavą 
Klausantį

d.

1992 m. Kalėdos.

esame mes gwe. 
afeluitais (uMme u ixitl Lubį, nepri

LDDP partijai.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE praneša, kad
Seimas gruodžio

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos vardu nuoširdžiai sveikinu 
Lietuvos žmones.ir po pasaulį pasklidusius lietuvius, sulaukusius KRISTAUo 
GIMIMU ŠVENTĖS - KALĖDŲ ir viltingai žengiančius į NAUJUOSIUS 
METUS. KALĖDOS - krikščioniškajam pasauliui, taigi ir mums lietuviams 
- Taikos ir Ramybės šventė. Teatneša jos rarąybę į išeivių namus, tesu
žydi ji ir pirmuosius žingsnius žengiančioje jaunutėje Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Darna, susipratimas ir susiklausymas telydi mūsų darous ir 
tepadeda kurti šviesesnį, turtingesnį ir laimingesnį Lietuvos žmonių ir 
lietuvių išeivių gyvenimą ateinančiais metais.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

2 psl

Ottawa, 1992

Mila ir mūsų vaikai prisijungia prie mano šilčiausių linkėjimų-, kiekvienam 
iš jūsų tebūnie šventės džiaugsmingos.

Šis metų laikas suteikia Kanados gyventojams progą susitikti su draugais 
ar šeimoje, ir švęsti geros valios, vilties šventę bei prisiminti visa gera, ką 
bendrai patiriame.

Aš turiu viltį, kad susirinkę džiaugtis šventėmis, pagalvosime ir apie bend- 
rusv mūsų krašto atsiekimus, ir kad esame neišmatuojamai praturtinti mūsų 
krašto gyventojų įvairumu.

Mano šeima ir aš linkiu jums ir jūsų artimiesiems atmintinas ir laimingas 
švenčių dienas bei geros sėkmės ateinantiems metams!

» Kaip praneša ELTA, 
.m. lapkričio mėn. 26 d. 

buvo paskelbtos 5 Lietuvos 
Seimo Politinių partijų gru
puotės, pavadintos frakcijo
mis. Jas sudaro išrinktieji 
Seimo nariai f’ 
Lietuvos 
Darbo Partijos 
pirmininkas J. 
Lietuvos Sąjūdžio 
A. Stasiškis);

sių partijų: 
Demokratinės 

(frakcijos 
Karosas); 
(fr. pirm. 
Lietuvos

• Lietuvos Seimo pirmi
ninku išrinktas Algirdas 
Brazauskas. Už jį balsavo 
81 Seimo narys. Už antrą 
pasiūlytą kandidatą -Aloy
zą Sakalą - balsavo tik 7. 
Seimo pirmininko pavaduo
toju išrinktas Česlovas Jur
šėnas, taip pat LDDP na
rys.

A. Brazauskas laikinai 
eis ir Lietuvos Respublikos 
prezidento pareigas iki bus 
visuotinu balsavimu išrink
tas Lietuvos Respublikos 
prezidentas. LDDP siūlo 
prezidentą rinkti jau 1993 
metų sausio mėnesį, bet 
opozicija siūlo tuos rinki
mus vykdyti tiktai balan
džio mėnesį.

Pirmajame Lietuvos
/nukelta į 3 psl................ /

• ELTA
Lietuvos
mėn.3 d.patvirtino penktuo- 

Respublikos minstru pir- 
1 in k u Bronislavą. Lubį. 
.ubys, gimęs 1938 m.

Plungėje, yra baigęs Kauno 
Politechnikos Institutą.

Piliečių chartijos (fr. pirm. 
S. Šaltenis); Lietuvos So
cialdemokratų Partijos (fr. 
pirm. A. Sakalas) ir Lietu
vos Krikščionių Demokratų 
Partijos (fr. pirm. P. Ka
tilius). Po šio pasiskelbimo 
kiekviena frakcija išplatino 
savo deklaracijas.

. . . A P Ž V A L GA
Į............ atkelta iš 1 psl./
išsiaiškinti mokytojui, vienu 
metu susierzinusi net pa
siūlė grįžti į savo kraštą, 
iš kurio esąs atvykęs, jei 
jam nepatinkanti šios pro
vincijos klaidų sprendimo 
tvarka. PACT- šios provin
cijos Katalikų Mokytojų 
Profesinė Sąjunga- jau 
įteikė dėl šitokio elgesio 
protestą, nes tokia prieš
šventine "dovana" yra ap
dovanota daugiau mokytojų 
(įskaitant ir rašantįjį šią 
žinią, h.n.).

Kyla bent keli klausi
mai: 1. Kodėl toji "klaida" 
nebuvo surasta net per 
septyneris metus? Juk ši 
provincija turi didesnį 
valdininkų skaičių negu 
visos kitos provincijos. 
2.Kodėl už valdininkų pa
darytas klaidas yra bau
džiami niekuo nenusikaltę 
mokytojai pensininkai? 
ir 3. Iš kur pensininkai 
gaus tas tūkstantines su
mas? (Mme C.Perron "gai
lestingai" nurodė, kad ne
galint tos sumos iš karto 
sumokėti, bus atskaitoma 
po virš šimtinę kas mėnesį 
iki 2000 metų). Kaip savo 
metu ši provincija išdidžiai 
garsinosi- Quebec knows 
how. Tikra tiesa.

PAULIAUS A, BALTAKIO, OFM, VYSKUPO 
LIETUVIAMS KATALIKAMS IŠEIVIJOJE

SVEIKINIMAS

...Naktis, tamsa yra mūsų skausmo, mūsų nuo į 
Dievo nutolimo vaizdas. KALĖDOS pradedamos •] 
švęsti vidurnaktį, kada šviesa nugali tamsą, mums 
primena, jog Dievo meilė yra galingesnė už juo- | 
džiausią mūsų gyvenimo tamsą. Kalėdų naktį mes J 
dar nematome užtekančios saulės, tačiau žinome, ’ 
kad aušra jau pakeliui. Šiandienos gyvenime ma- j 
žai jaučiame pirmąją Kalėdų naktį angelų paskelb- i 
tą. "garbę Dievui ir ramybę jo mylimiems žmo- > 
nėms" \plg. Lk. 2.13), tačiau žinome, kad kai j 
"Dievas yra su mumis", žmonijai ateis šviesesnis A 
rytojus ir kad "kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražus, I 
o turės amžinąjį gyvenimą (plg. Jn. 3,18). į

Džiugaus Kristaus - "Dievas Su Mumis" - gim- į 
tadienio ir viltingų, Dievo laiminamų Naujųjų ' 
1993 metų linkiu visiems, gyvenantiems vaistytu- | 
nę nepriklausomybę atgavusiems Tėvynėje ir čia į 
išeivijoje. ” J

THE GAZETTE dienraš
čio gruodžio 9 d. numery
je paskelbti šios provinci
jos vyriausiojo revizoriaus 
(auditor-general) Guy Bre
ton metinio pranešimo pa
stabos apie Quebec' o Švie 
timo ministerijos išduoda-

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES VALDYBOS 
PARE! Š K I M A S *

Lietuvai pradėjus laisvėti, PLB valdyba susirūpino 
paveikesnių ryšių sudarymu tarp Lietuvos ir išeivijos. 
Vasaros pradžioje JAV,Lemonte, įvykęs PLB seimas pri
ėmė rezoliuciją, numatančią reikalą Lietuvos parlamente 
turėti bent vieną atstovę, užtikrintą Lietuvos konstituci
ja. 1992 m.rugsėjo mėn. 15 d. Vilniuje, Lietuvos Res
publikos Seimo trečiuosiuose rūmuose, buvo atidaryta 
PLB valdybos būstinė ir paskirtas PLB atstovas Lietuvai 
daugiametis Bendruomenės darbuotojas dr.Petras Lukoše
vičius. Lietuvos Kultūros ir Švietimo ministerijoje buvo 
įsteigta ryšiams su užsienio lietuviais tarnyba ir Audrys 
Antanaitis buvo paskirtas jos direktoriumi.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybai kreipiantis 
į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą dėl išeivijos atstovo 
Lietuvos parlamente, tam klausimui spręsti buvo duota 
palanki eiga ir, atrodo, kad netrukus išeivija galės tokį 
atstovą, gal net du, išsirinkti. Šalia to, Lietuvos vyriau
sybė pradėjo svarstyti ir atskiro departamento ryšiams 
su užsienio lietuviais steigimo klausimą, tačiau 1992 
m.lapkričio mėn.21 d.Vilniuje įvykęs Rytų kraštų Lietu
vių Bendruomenių pirmininkų suvažiavimas manė, jog 
nebėra reikalo tokį atskirą departamentą steigti ir priė
mė nutarimą, prašantį Kultūros ir Švietimo ministerijoje 
veikiančią ryšiams su užsienio tarnybą paaukštinti iki 
viceministro rango.

PLB valdybai atrodė, kad taip susiorganizavus, ryšių 
palaikymas jau galėtų būti pakankamai paveikus. Tačiau 
PLB valdybos pirmininkui Broniui Nainiui lapkričio mėn. 
pabaigoje lankantis Lietuvoje, laikinas prezidentas Algir
das Brazauskas PLB valdybai pasiūlė joipeskirto premje- ,, 
ro sudarytos vyriausybės kabinete turėti GMinistrą be 
portfelio išeivijos reikalams ir prašė parinktirkandidatą. >

Pasiūlymą gavusi, PLB valdyba jį labai išsamiai svars
tė net dviejuose atskiruose PLB valdybos bei jos Visuo
meninių reikalų komisijos posėdžiuose, nagrinėjo PLB, 
JAV ir Kanados Bendruomenių valdybų pasitarime gruo
džio mėn. 5 d., tarėsi su visuomenės atstovais, politi
kais bei kultūrininkais, svarstė kandidato, ypač jo parei
gų, atsakomybės bei pavaldumo klausimus ir priėjo išva
dos, kad šiuo metu gal reikėtų pasitenkinti dviem turi
mais ir vienu netrukus numatomu ryšių palaikymo taš
kais, todėl Ministro be portfelio įstaigos kūrimas nebūtų 
skubos reikalas, ypač, kad bent kol kas tokias pareigas 
galėtų atlikti PLB būstinės Vilniuje pareigūnai.

Tokia PLB valdybos nuomonė 1992 m.gruodžio mėn.7 
d. buvo perduota telefonu jos pasiteiravusiam laikinam 
Lietuvos Respublikos prezidentui Algirdui Brazauskui.

/perduota telefaksu "NL"/ Bronius Nainys

• š.m. lapkričio 27 d. 
Lietuvos Seimas priėmė 
viešą pareiškimą, kuriame 
sakoma, kad "Lietuva nenu
krypdama tęs nepriklauso
mos valstybės įtvirtinimą 
ir demokratijos plėtojimą, 
toliau kurs pilietinę visuo
menę ir rinkos ekonomiką, 
visapusiškai skatins savo 
piliečių privačią iniciatyvą 
ir užsienio investacijas."



įdį XX BALTIEČIŲ 
MJ VAKARAS
W OTTAWOJE

J.V. Danys

Prasminga ministro Wilson kalba.
XX-tasis. kol kas kasmetinis, Baltiečių Vakaras federa

linio parlamento rūmuose Ottawoje Įvyko 1992.XI.24 d. 
Programą pravedė Rūta Danaitytė iš Ottawos, sklandžiai 
laisvai vartojant oficialias Kanados kalbas - anglų ir 
prancūzų. Trumpai bet esmingai pristatyti programos da
lyviai.

Įvedamąjį žodį tarė dabartinis Kanados Baltiečių Fede
racijos pirmininkas, latvis Viesturs Zarinš. Jis nurodė, 
kad tai jau dvidešimtąjį kartą estų, latvių ir lietuvių 
Kanados Bendruomenių atstovai susirenka į Ottavvą susi
tikti su senato, parlamento ir vyriausybės nariais. Dėkojo 
už nuolat rodytą pritarimą Baltijos valstybių nepriklauso
mybės siekimams, ir ypač, už šiuo metu padarytus diplo
matinius įspėjimus Rusijai, kad kariuomenės išvedimas ne
būtų sustabdytas.

Parlamentarų Grupės Remti Baltijos kraštus - pirmi- 
mininkas John Reiner sveikino tos grupės vardu ir 
pabrėžė, už Kanados Užsienių reikalų ministrės Barbara 
MacDougall notas Rusijos vyriausybei dėl kariuomenės iš
vedimo iš Baltijos kraštų. Grupė prisidėjo prie spaudimo 
vyriausybei padaryti tokį įspėjimą Rusijai. John Reiner, 
kaip ir kiti Grupės parlamentarai mato, kaip Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai sunku susitarti su Rusija, nes ten dar 
vyrauja sovietinės imperijos užmačios.

Estijos ministro pirmininko sveikinimas

Tarptautinės Prekybos ir Pramonės ministras Michael 
Wilson, Baltiečių Vakaro parlamentarų Globos Komiteto 
ko-pirmininkas, perskaitė gautą Estijos ministro pirminin
ko Mark Laar laišką. Pastarasis dėkoja Kanadai už ilga
metį Estijos, Latvijos ir Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą nepripažinįmą, kad stiprino tų kraštų viltis. Taip 
pat dėkoja už greitą nepriklausomybės atstatymo pripa
žinimą ir dabartinį spaudimą Rusijai išvesti kariuomenę 
iš tų kraštų.

Ministro Wilson kalba

Kalboje sutrauktai paminėjo svarbiausius įvykius Bal
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tijos kraštuose per praėjusius metus ir Kanados nusista
tymą bei paramą. (Žiūr. originalų tekstą "NL" nr. 23).

Prieš metus susirinkę pakilia nuotaika minėjome fak
tiškai atkurtas nepriklausomybes, reiškėme dideles viltis 
ir lūkesčius ateičiai. Pats ministras Wilson buvo asme
niškas specialus • Kanados pasiuntinys nuvykti ir pasirašyti 
diplomatinių santykių atnaujinimą.

Jis kalbėjo, kaip neproduktinga centralizuota sistema 
per pusšimtį metų nuniokojo kraštą. Trūksta kuro, ener
gijos, gyvenimo lygis nukrito. Bet išeitis yra tiktai perei
nant į laisvos rinkos sistemą, modernizuojant pramonę, 
ūkį. Reikės drąsių, griežtų sprendimų, sunkaus darbo ir 
pasiaukojimo.

Bet kelyje į demokratiją jau daug pasiekta, daug rei
kalingų reformų vykdoma, kaip pav., privatizacija, savo 
valiutos įvedimas...
įvykdymas Estijoje ir Lietuvoje rinkimų rodo, kad einama 
demokratijos keliu. Kanada bendradarbiaus su naujomis 
vyriausybėmis politinėse ir ekonominėse reformose.

Išvardinta Kanados ekonominė ir kitokia pagalba, kiek
vienam kraštui suteikiant po 10 milijonų dolerių paramos 
įvairioms programoms vykdyti, ir jos jau vykdomos.

Rusija reiškia priekaištų dėl rusų mažumų teisių sau
gumo, ir į tai reikia realiai atsižvelgti.

Svetimos kariuomenės buvimas varžo pilną suverenu
mą, atsiliepia į užsienio investacijas. Kanada, sakė jis, 
stipriai ragina Rusiją kariuomenę išvesti iš Pabaltijo.

Jo kalba buvo sutikta ilgais plojimais. Vakaro nuotai
ką palaikė geras kamerinis kvartetas, parinkęs įvairių 
etninių kūrinių orkestracijas.

Suprastinus Baltiečių Vakarus - sumažėjo parlamentarų 
dėmesys.

Šiais metais dalyvių skaičius buvo tarp 120 ir 150. 
Svečių knygoje pasirašė 10 parlamento narių, nė vieno 
senatoriaus parašo. Ankstyvesniuose tokiuose Baltų Va - 
karuose dalyvių skaičius būdavo apie 220 (tiek, talpina 
salė ruošiant vakarienę, kai dalyviai sėdi prie stalų)’, 
parlamentarų būdavo 50-70, apie 10 iš ambasadų, taip 
pat keletas žurnalistų ir Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnų - dalis jų dalyvaudavo su žmonomis. Taigi, jau 
skaičiai rodo negatyvų skirtumą.

Baltiečių Vakarai buvo pagrindinė estų, latvių ir lietu
vių Kanados valdžios įtaigojimo priemonė. Ypatingai lietu
vių, nes kitos tautybės yra išvystę ir kitokius kelius įtai
goti parlamentarus, tuo pačiu ir vyriausybę. Nuosmukio 
pagrinde yra ir dvi organizacinės priežastys.

Pirmiesiems keliolikos Baltiečių Vakarų organizavimui 
vadovavo Ottawoje lietuvių, latvių ir estų Bendruomenių 

įgaliotinių komitetas su plačia teise veikti savarankiškai. 
Prieš ketverius metus Baltų Federacijos centras Toronte 
nutarė perimti organizavimą ir jį vykdyti iš centro. Bu
vęs Ottawos komitetas praktiškai veikė ištisus metus ir 
palaikė nuolatinius santykius su svarbiausiais parlamenta
rais. Organizuojant iš Toronto, valdybų nariai mažai gali 
paskirti laiko gana sudėtingai procedūrai (nes vyksta par
lamento rūmuose), kaip kad ir jų samdomi tarnautojai. 
Mažinant rengimo darbus, prastinta programa ir pereitais 
metais drastiškai pakeistas Vakaro formatas.

Ankstyvesniuose Vakaruose priėmimo dalyje (kur pri
prasta vaišinti norinčiuosius ir gėrimais) vykdavo kultū
rinės parodos, vaizduojančios mūsų tautodailę, meną. 
Pagrindinėje dalyje vakarienės metu būdavo aukšto lygio 
koncertas su atitinkama mūsų kultūrą vaizduojančia pro
grama. Politinėje dalyje buvo ministrų kabineto atstovo 
kalba, atitinkamai atstovaujanti Kanados nusistatymą Bal
tijos kraštų atžvilgiu, visų federalinių politinių partijų ir 
Bendruomenių atstovų pareiškimai ar pasirodymai. Parla
mentarų ir ambasadorių informavimas vyko ne tik oficia
liomis prakalbomis, bet ir asmeniškai, nes prie kiek
vieno stalo šalia parlamentarų buvo ir lietuvių, latvių ar 
estų atstovai. Pokalbiai su pralamentarais vyko ir priė
mimo metu, ir pasibaigus vakarienei.

Dabar pasirinktą Baltiečių Vakaro formatą gana tiks
liai apibūdino vienas veikėjas iš Toronto, kaip "stovinėji- 
mą, gurkšnenimą ir tarpusavio pasišnekučiavimą”. Parla
mentarų buvo ir mažai ir jie buvo neatskirianli nuo ten 
esančių lietuvių, latvių ar estų, nes jie nebuvo susirinku
siems pristatyti. Vienas iš parlamento narių, lankęsis 
bene visuose Pabaltiečių Vakaruose (gimęs Lietuvoje, 
nors ne lietuvių tautybės), pastebėjo, kad tik vienos poli
tinės partijos parlamentarai buvo pakviesti kalbėti. Bal
tiečių Vakaruose visada oficialioje dalyje pasireikšdavo 
visų partijų atstovai. Tiesą sakant, ir Lietuvių Bendruo
menės valdybos atstovas oficialioje dalyje nepasireiškė.

Kai anksčiau Baltiečių Vakarų parlamentarų globėjų 
komitetas buvo išaugęs iki 55 narių, o panaši Baltijos 
kraštams^ remti parlamentarų grupė iki beveik 40, tai 
toks mažas parlamentarų skaičius šį kartą rodo, kad grei
tai galime nustoti parlamentarų rėmėjų Lietuvos, kaip ir 
Latvijos ir Estijos reikalams.

Puiku, kai Kanados lietuviai Pagalbos Lietuvai vajui 
surinko milijoną, bet vis tik Kanados 10 milijonų dolerių 
piniginė parama yra daug didesnė. Negalime pamiršti 
politinės paramos, kuri buvo ir bus Lietuvai reikalinga, o 
be politinio įtaigojimo negalima bus apsieiti.

. atkelta iŠ 2 psl./ 
LIETUVOJE

Seimo posėdyje buvo suda
ryta Tėvynės Santaros gru
puotė. Tėvynes Santaros 
vadovu išrinktas Vytautas 
Landsbergis. TĖVYNĖS 
SANTARĄ sudaro ir jos 
deklaraciją pasirašė 52 
Seimo atstovai, priklausan
tys šioms politinėms gru
puotėms: Lietuvos Sąjū
džiui, Lietuvos Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Sąjun
gai, Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijai, Lietu
vos Demokratų Partijai , 
Lietuvos Tautininkų Sąjun
gai ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Partijai. Oficialiu 
Lietuvos Seimo opozicijos 
vadu patvirtintas Vytautas 
Landsbergis.

• Pasklidę gandai, kad 
ambasadoriui Stasiui Lozo
raičiui bus pasiūlyta kandi
datuoti į Lietuvos Respub
likos prezidento vietą,., ša
lia numatomų kandidatų 
A. Brazausko ir Vytauto 
Landsbergio), pasitvirtino, 
bet neatrodo, kad iš to 
kas nors išeis, nes LDDP 
(Brazausko partija) jpaskel- 
bė, jog jie Lozoraičio ne
rems, nebent jis įstotų į 
jų partiją, o ir pats Lozo
raitis jau pasisakė prieš 
tokią galimybę: "Lietuvoje 
yra kilęs projektas į pre
zidentinius rinkimus įvesti 
visiškai naują asmenį ir 
man pasiūlyti kandidatuoti. 
Šitokį pasiūlymą aš galė
čiau priimti tiktai konsta
tavęs, kad jam yra rodo
mas tam tikras politinių 
partijų bei visuomeninių 
junginių pritarimas. Be jo, 
manau, kad mano kandida
tūra neturėtų tos prasmės, 
1992.XII. 16 d. 

kurią jai norėčiau duoti ir 
todėl nebūtų naudinga mū
sų kraštui".

• Lietuvos Seimas nutarė, 
kad Lietuvos prezidento 
rinkimai jvyks 1993 m. 
vasario mėn. 14 diena.

• Buvęs montrealietis dr. 
Petras Lukoševičius, dabar 
Vilniuje Lietuvių Bendruo
menės atstovybės vadovas, 
kaip skelbiama spaudoje, 
prieš šventes grįš laikinai 
į Torontą. Jam Lietuvos 
Žemės ūkio akademija 
neseniai suteikė garbės 
daktaro vardą.

• 1993 m. pavasarį per 
Lietuvos teritoriją ims kur
suoti tarptautinis greitasis 
traukinys tokiu maršrutu: 
Tallinn'as - Ryga - Kaunas- 
Šeštokai - Suvalkai - Var
šuva. Apie tai paskelbė 
Lietuvos Susisiekimo minis
terijos geležinkelio departa 
rnento inžinierius G. Saka
lauskas.

• Lietuvoje Kelia rūpestį 
ir neramumą nuolat garsė
janti ir įžūlėjanti Rusijos 
buvusių komunistų laikyse
na dabartinio Kongreso 
posėdžiuose ir Maskvos 
gatvėse demostruojančių 
kraštutinių kairės ir deši
nės fanatikų reikalavimai 
atkurti subyrėjusią Sovietų 
Sąjungą su jos 1985 metų 
sienomis, taigi, su vėl oku
puotais Baltijos Kraštais. 
Tos nuotaikos nepagerina 
Lietuvos Seime sėdinti, 
anot Seimo atstovo Romu
aldo Ozolo, "kaip ledo lui
tas viena frakcija, kartas 
nuo karto pasišiaušianti 
vieningu rankų mišku".

Aišku, turima galvoje,

LDDP, Brazausko buvusi 
komunistų partija.

• A. Jasmantas, Lietuvos 
UNESCO (Jungtinių Tautų 
švietimo, Mokslo ir Kultū
ros Organizacija) komisijos 
generalinis sekretorius 
pranešė, kad ši organizaci
ja sutiko finansuoti aštuo- 
nias, iš jo pasiūlytų 10- 
ties, programų. Minimos: 
Nacionalinės (kodėl ne 
Valstybinės? h.n.) Mažvydo 
Bibliotekos Vilniuje peror
ganizavimas (skirta 24,700 
dol.), Televizijos informa
cijos centras (30,000 dol.), 
Švietimo informacijos prog
rama (30,000 dol.) ir kt.

• Š.m. lapkričio mėn. 
įvyko Varšuvoje 8-nių kri
minalinės policijos vadovų 
susitikimas. Kaip informuo 
ja LIETUVOS AIDAS, Len
kijos kriminalinės policijos 
vadovybė pasiKvietė kole
gas iš Baltijos šalių, Moldo
vos, Ukrainos, Baltarusijos 
ir Rusijos. Lenkai suneri
mę, kad nuo 1990 metų, 
kai į rytų Europą ėmė 
plūsti įtartini gaivalai iš 
buvusios SSSR, Lenkijoje 
padaugėjo smurtinių nusi
kaltimų. Ir ne tiktai Len
kijoje. Kuo toliau, tuo nu
sikaltėlių pasaulis darosi 
agresyvesnis, žiauresnis ir 
geriau ginkluotas. Automa
šinas su keleiviais stabdo 
keliuose automatais gink
luoti banditai ir apiplėšia 
arba nužudo keleivius.

Anot vyr. Lenkijos poli
cijos komisaro: "Jeigu nu
sipirkote automobilį Vokie
tijoje ir per Lenkiją grįžta
te į Lietuvą, galiu beveik 
garantuoti, kad vargu ar 
su šiuo automobiliu parva
žiuosite į namus, jeigu iš

vis grįšite." Tai vis "ko
munistinio rojaus dovanos" 
Europai.

• Iš Lietuvos pranešama, 
kad tie buvusios sovietinės 
armijos daliniai, kurie jau 
paliko Lietuvą, su savim 
pasiėmė viską, ~ ką galėjo 
nulaužti, nuplėšti ir išsi
vežti. Garsioji "nenugalimo
ji" Raudonoji armija elgia
si, kaip tikrų vandalų gau
ja-

• Kaip praneša LIETUVOS 
AIDAS, beveik metus tru
kęs paruošiamasis darbas 
dėl labiausiai išsivysčiusių 
Vakarų šalių ir Tarptauti
nių Finansinių Organizacijų 
paramos Lietuvai, iš es
mės yra baigtas, ir Lietu
vos ekonomikai pertvarky
ti paskirta apie pusė mili
jono JAV dolerių.

• LIETUVOS AIDAS infor
muoja, kad Lenkų Sąjungos 
atstovai, išrinkti į Lietu
vos Seimą, prisiekdami ne
padėjo rankos ant Lietuvos 
Konstitucijos, kaip reikala
vo priesaikos nuostatai. 
Lietuvos Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkas M. 
Lošys, vadovavęs priesai
kos ceremonijai, pakomen
tavo, kad nėra duomenų, 
ar tai buvo padaryta tyčia, 
(Be reikalo M. Lošys ban
do tokį vaikišką arba suk
tą lenkų elgesį pateisinti. 
Jeigu priesaika neatlikta 
tinkamai - ji negalioja. Mū
sų pastaba).

• Latvijos dešiniosios par
tijos pradėjo aktyvią kam
paniją prieš Aukščiausio
sios tarybos mėginimus 
didinti Latvijos piliečių 
skaičių. Didžiuosiuose Lat

vijos mietuose pradėti 
rinkti parašai po peticija 
AT-ai, kad rusiakalbiams 
nebūtų suteikiama Latvijos 
pilietybė. Latvijos dešinių
jų nuomone (LNNK, Tau
tos Fronto) jei Latvijos 
Seimo rinkimuose dalyvaus 
kolonistai, tai Seimas bū
siąs toks, kaip Lie
tuvoje. (Kaimynai pa
simokė, atrodo. Mūsų pasta
ba).
• Klaipėdoje, Lietuvos 
Jūrų Laivininkystė buvo 
pravedusi tarptautinį semi
narą tema "Valstybinės 
informatikos programa Lie
tuvos Respublikoje ir Klai
pėdos jūrų prekybos uosto 
informatikos projektas 
pagal Europos Bendrijos 
projektą ESTEL-2".

• Lietuvos Seimo atsto
vas ir Lietuvos Sąjūdžio 
narys Algirdas Patackas, 
atsisakė prisiekti su visais 
kartu, protestuodamas, kad 
Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas atmetė Vyr. Rin

kimų komisijos nutarimą 
ištirti būsimų Seimo narių 
santykį su KGB.

Kadangi priesaikoje, tvir 
tino A. Patackas, yra išta
riami šventi ir visiems 
svarbūs žodžiai, jis ceremo
nijoje nesutinkąs dalyvauti. 
A. Paseckui vėliau buvo 
leista prisiekti atskirai ir 
jis tai atliko vienas tuščio
je Seimo salėje pertraukos 
metu.
• Popiežius, lankydamasis 
Lietuvoje, atnašaus šv. Mi
šias ir prie visame pasauly
je žinomo Kryžių kalno, 
netoli Šiaulių miesto. Toms 
nepaprastoms iškilmėms 
pradedama ruoštis jau da
bar. Teks atlikti nemažai 
darbų: Rengti malūnspar
nio aikštelę, kurion galės 
nusileisti garbingasis sve
čias, įvažiavimus į Šiaulių 
miestą papuošti tautodaili
ninkų sukurtais kryžiais, 
įruošti altorių kalne, pasi
rūpinti įvairiais aukštos ko
kybės gaminiais su atitin
kama simbolika.



Dalis LTI suvažiavimo dalyvių.

LTI metiniame narių suvažiavime š.m.rugsėjo mėn.19 d., 
p-kė, dail.Antanas Tamošaitis,kuratorius

LIETUVIU TAUTODAILĖS INSTITUTO METINIAME 
SUVAŽIAVIME

Šįmet LTI tradicinis metinis suvažiavimas vyko 
nebe dail. Antano ir Anastazijos Sodyboje, nebe ROMU
VOJE. Užsibaigė Lietuvių Tautodailės Instituto išeiviško- 
sios epochos viena dalis, savotiškai sutapusi su dail.Anas-

Visos 
nuotraukos

Jono

Urbo n o

Gananoque, Ont.: tautodailininkė Aldona Veselkienė,

visus su šypsena. Prieangyje- pirmas siurprizas-

LTI

medžio 
dirbinių parodėlė iš Lietuvos besisvečiuojančiu kaimynys
tėje tautodailininkų:Algirdo Liepinaičio, Roberto Jonavi- 
čiaus ir Edmundo Akulausko. įėjus, i erdvu, šviesų namų 
- į mus sužiuro gerai pažįstami, mieli ornamentai, dail. 
Antano Tamošaičio tapybos darbai.

Apatinėje erdvioje patalpoje grožėjomės ir vėl

kurią patyrė iš Instituto pirmininkės A. Veselkienės ir 
kuratoriaus A.Tamošaičio.

Sklandžiai vyko ir Tarybos rinkimai aklamacijos 
būdu. Pirmininku būti ir toliau sutiko Albinas Paškevičius 
su 20 nariu, Revizorė- O.Taseckiene.

Egzekutyvinis Komitetas lieka toks pat, tiktai ku
ratorius Antanas Tamošaitis, paprašytas, perėmė ir švie
timo vadovo pareigas.

Musų laukė malonus siurprizas, sužinojus, kad už 
kelių minučių pėstute randasi- sumaniai atkurta iš seno 
sandėlio-Lietuviškoji Seklyčia. Tai senas sandėlys- kluonas, 
stilingai atnaujintas ir pritaikytas eksponatams, vėl atku
riant nepamirštamą lietuvišką seklyčią pirmojoje Sodyboje. 
Kaip miela buvo visa tai matyti- ir stakles, ir kraičio 
skrynias, ir ratelį su verpste, rankšluostines ir šaukštdė- 
tę...Ir kaip atsidėkoti už visą tą ištvermę, tą meilę, tą 
darbą, tą auklėjimą ? Turbūt nesuklysiu, kad visi mintyse 
išgirdome staklių dunksėjimą ir šaudyklės sklandymą a.a._

tazijos Tamošaitienės išėjimu negrįžtamai, o taip pat ir 
sulaukus džiaugsmingo sukrėtimo - Lietuvai laimėjus Va
karų pasaulio Nepriklausomybės pripažinimą.

Daugeliui, daugeliui jaunos ir vidutinės, o taip 
pat ir vyresniosios, kartos lietuviams šiame kontinente 
ir Tamošaičių SODYBA ir galerija ROMUVA, o taip pat 
LTI buvo (ir kaip šiame suvažiavime pasitvirtino) tebėra 
lietuviškosios dvasios sala. Ji įaugo į mūsų širdis ir į 
mūsų sąmonę, išlaikydama ir pagilindama bei puoselėdama 
mūsų meilę savo Tėvynei.

Gananoque,Ont. miestelyje, netoli nuo vietovės, 
kur buvo Sodyba ir Romuva, atvykę LTI nariai ir svečiai 
saulėtą auksinio rudens dieną, nudžiugo, jau iš tolo pa
stebėję "persodintas" iš Sodybos metalo skulptūras. Kaž
kaip palengvėjo jas pamačius- niekas nenutrūko, dail. 
Antanas Tamošaitis yra, nepasikeitęs ir jo dėvimas tauti
nių raštų kaklaraišis, ir Aldona Veselkienė čia, pasitinka

SENIEJI LIETUVIŲ KŪČIŲ PAPROČIAI:
* Kad bitės vasarą eitų į darbą,Kūčiose neturtingiems 
neša alaus.
* Kūčių vakarą reikia tris kartus pakiloti bites, tai dau
giau spiečių leis.
* Jei per Kūčias pusto, tai vasara bitės išlėks į mišką.
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sveikinu visus artimuosius« 
brolius ir seses šaulius-les, fa 
bei pažįstamus, esančius 
išeivijoje ir Tėvynėje -

JUOZAS ŠIAUČIULIS K

VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS 
VALDYBA KANADOJE

stebėjomės dailiai paruošta, gausia lietuviškųjų margučių 
paroda. Jie iš naujo žavėjo mus meniškai paruoštuose 
piešiniuose ir sudėti j du didelius pintus krepšius. Jų tiek 
daug, ir nė vieno tokio paties'. Suvažiavimo tema ir buvo 
lietuviškieji margučiai.

Dail. Antano Tamošaičio rinkinyje vien piešiniuose 
jų yra 1.500. Jis savo suvažiaviminėje paskaitoje pasidali
no prisiminimais, kaip padrąsintas šviesios mokytojos, 
jam lankant pradžios mokyklą, leidosi margučiauti per 
visą savo gyvenimą, šalia visų kitų tautodailės darbų.

II-jo Pasaulinio Karo išdavoje, vos tik atvykus i 
Kanadą- Montreaįj, jis buvo suruošęs pirmąją margučių 
parodą šiame kontinente.

Rodos ir klausėmės he kartą dail. A. Tamošaičio 
kalbant apie lietuvių tautodailę, įvairias jos rūšis, tačiau 
ir šį kartą nenorėjom praleisti nė vieno jo žodžio. Jo 
užsidegimas ir nesugriaunarha tai tautodailei meilė, vėl 
mus veikė ir gaivino. įdomi!1 buvo išgirsti, kad net latviai 
ir estai neturi jokių tradicinių margučiu1 ornamentu. O 
lietuviškieji margučių raštai, lyg ieroglifai, dar tyrinėja
mi archeologų ir specialistu, ir jų prasmės dar ne visos 
išaiškintos.

A.Tamošaitis margučių piešinius rinko ir išeivijoje. 
Šioje parodoje taip pat matėme ir kelių kitų margintoju 
darbų: J.Jasiūno, J.Gustainienės, O. Valaitienės, G.Urbo- 
nienės, p.Matonienės, R.Dankienės, E.Bulevičienės, D.Pet- 
kūnaitės, L.Sendžikienės, S. Augustaitytės ir torontiečių- 
Lilės Nekrošienės ir Ados Vodopalaitės.

Prelegentas papasakojo kad jau dr.J.Basanavičius 
1909 m.savo straipsnyje yra skatinęs susidomėti margu
čiais , nes juose yra randami senieji simboliai. Šios tau
todailės šakos šalia kitu, irgi nederėtų apleisti ir rengti 
jų parodas.

Dėkingi už įdomią paskaitą, pasistiprinę užkan
džiais ir dar kartą apžiūrėjus paroda, susirinkimą atidarė 
LTI pirmininke Aldona Veselkienė, Pakvietė suvažiavimui 
pirmininkauti Vidą Rimienę, sekretore- Birutę. Nagienę.

Toliau vyko skyrių ir pavienių narių pranešimai apie 
atliktus darbus vienerių metų bėgyje, atstovaujant lietuvių 
tautodailę savųjų ir kitataučių parodose įvairiomis progo
mis. Visi darbotvarkėje numatyti punktai buvo sklandžiai 
ir mikliai perduoti, revizorė patenkinta, pasidalinta kai 
kuriais pasiūlymais,vykdant tolimesnius LTI projektus, iš
vadoje A.Paškevičius pabrėžė,kad LTI veikia 15 metų ir jo 
darbai labai reikalingi ir toliau, nors Lietuva ir atgavo 
Nepriklausomybę. Jis įteikė LTI Garbės Nario žymenius 
Instituto steigėjai ir švietimo vadovei dail.Anastazijai Ta
mošaitienei ir kuratoriui dail.Antanui Tamošaičiui. Priėmė- 
męs abu žymenius, A.Tamošaitis padėkojo už įvertinimo 
žodžius ir žymenų įteikimą.

Suvažiavimą pasveikino jau minėti svečiai iš Lietu
vos,džiaugėsi galėję dalyvauti suvažiavime. Robertas Jo- 
navičius, Lietuvos Tautodailininkų Sąjungos Kauno skyriaus 
vardu įteikė LTI pirmininkei Aldonai Veselkienei Kauno 
"Marginių" išaustą lininį rankšluostį su Lietuvos Himno 
žodžiais,papuoštais ąžuolo lapų ornamentu.
Algirdas Liepinaitis padėkojo už jų visokeriopą globą,

Anastazijos rankose...

Tegul tie visi darbai- mūsų liaudies, dail. Anasta
zijos ir Antano Tamošaičių, LTI-to nariu ir toliau šviečia 
kitai kartai, tegul jie lieka ir brangus mums visiems, 
kurie su jais susipažinome.

Išsiskirstėme, atsisveikinę palinkėjome iki pasima
tymo!

Šia proga verta prisiminti, kad LTI turi ne tiktai 
puikiai išleistų tautodailės knygų, bet taip pat įdomių 
vaizdajuosčių. Jas galima arba išsinuomoti, arba įsigyti,pa
rašius: Mrs. A.Veselka, 216 Brock Street, GANANOQUE, 
Ont.,K7G 1K4, Canada. Birutė Vaitkūnaitė-Nagiene

KALĖDŲ RYTĄ 
SAULĖ PRAŽYDO, 
VAI LĖLIU LĖLIU, KALĖDA

SEKMINIŲ RYTA
EŽERAS SALO

KAS TOKIS MANDRAS 
PAEŽERIAIS JOJO?

PAEŽERIAIS JOJO, 
LEDĄ KAPOJO.

LEDĄ KAPOJO, 
EKETES KIRTO.

EKETES KIRTO, 
ŽIRGELIUS GIRDE.

t '. i i. f.W:i T ; .1 ■ ■

ŽIRGELIUS GIRDĖ. 
MERGELES VIRKDĖ.

ATBĖGO ELNIS 
DEVYNIARAGIS.

DEŠIMTAM RAGE 
NAUJA SEKLYČIA.

TOJOJ SEKLYČIOJ,
TOJ O J NAUJOJOJ,

MUZIKA GRAJINA, 
JAUNIMAS ŠOKA, 
VAI LĖLIU LĖLIU,KALĖDA!

/Liaudies daina
dr. Jonas Balys/

JURU, ŠAULIU, KUOPA ’’NERINGA” 

Montrealyje

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius

NAUJŲ METŲ g
Šviesoje už Lietuvos laisvę Žuvusiųjų K?
brolių, tėvynės meilės ugnis tebūna 'š
svyt uriu visiems pasaulyje esantiems K
sesėms ir broliams šauliams -

L.K.MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA jg

le-LLL PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1992 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

proga, sveikiname visus 
Ramovėnus išeivijoje 
atgimstančios Lietuvos 
Kariuomenę Tėvynėje -

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

L.K.V.S-gos ’’Ramovė" 
Montrealio Skyriaus Valdyba



NAMELIS "P ERE § EIK A"
/ pabaiga /

Privažiavęs prie mašinos ir pamatęs joje daugiau kaip 
pusę šimto maišų, gudruolis pareikalavo: "Du maišai - 
arba grįžtu prie rogių; jos jau bus pakrautos. Kaip norit, 
spręskit greičiau!" Pasitartam su Binderiu ir nutariam 
duoti jam tuos du maišus - vis vien ne iš savo kišenės!

Dabar mašina jau stovėjo prie atkasto Perešeikos prie
angio. O Kliackinas dar vis nesirodė. Vakar surengėme 
eilinę, šį kartą pastiprintą nuorūkomis, omulių puotą. Po 
to nuėjome gulti. Peišė, pajutęs suminkštėjusią savo pa
galvę, pradėjo pirštu badyti man šoną. "Kas yra, Peiše?" 
- tyliai paklausiau. "Tie banditai iškraustė pusę mano 
skahmaliukų!" - labai susijaudinęs sušnabždėjo man į ausį. 
Šokau nuo grindų, uždegiau žibalinę lempą ir pasiėmęs 
kirvį sušukau: "Tuoj pat atiduokite Binderiui daiktus! 
Prisipažinkite geruoju, niekšai, kas tai padarė, kitaip iš- 
kviesiu miliciją iš Tiksio!"

Maksimas pirmas šoko ant Ivano. Pasipylė keiksmų lie
tus. Po to Ivanas čiupo Maksimą už krūtinės ir prispau
dęs jį prie sienos pradėjo jam dėstyti kaltinimus, matyt, 
ne pirmą kartą. "Kur, niekše, prostitute tu, paslėpei Pei- 
šės daiktus?"- su įniršiu jį trankydamas į sieną, klausinė 
jo Ivanas. "AŠ jų neėmiau, garbės žodis", - vos neverkda
mas atsikalbinėjo Maksimas. Ir jis negailėjo panašių kalti
nimų savo oponentui. Staigiai pripuolęs prie manęs, Iva
nas atėmė kirvį. "Viešpatie, - pagalvojau, -tuoj prasidės 
baisios skerdynės!" Jis puolė ant grindų ir pradėjo lupti 
neseniai prikaltas lentas. Sukišęs rankas iki pažantų, pra
dėjo ieškoti daiktų. Pasirausė šen ir ten, bet nieko nera
do. Tada Maksimas, atėmęs iš jo kirvį, mikliai išlupo len
tas Ivano gulto pusėje ir iš po grindų ėmė svaidyti lieme
nėles, moteriškas kelnaites, po to išlėkė keli baltiniai ir 
palaidinukės. Kiekvieno skarmalo skrydis buvo palydimas 
tinkamais šiai situacijai keiksmažodžiais.

Stovėjome su Binderiu išsižioję, nesuprasdami, kas čia 
darosi ir kas tikrasis tos vagystės kaltininkas. Šią sceną 
nutraukė lautce pasigirdęs šunų lojimas. Po kelių sekundžių 
į Perešeiką įėjo Kliackinas. Apstulbo išvydęs žuvim ir 
dar velniaižin kuo pasmirdusią landynę, primėtytą mote
riškos atributikos, su apatiniais stovinčius vyrus ir išlup
tas grindų lentas. Prie Kliackino prišoko Ivanas: "Duok 
užrūkyti!" įsiaudrinę po šių įvykių sustojome į eilę prie 
prikimštos Kliackino tabokinės.

Sutrikęs transporto viršininkas nežinojo, nuo ko pradė
ti klausinėti. Tik po to, kai visi gerai parūkėme, pradėjo 
po truputį narpliotis visų tų dienų įvykiai ir fokusai. Tą 
pačią naktį, šiaip taip atšildę ir užvedę mašinos variklį, 
laiminai palikome Perešeiką. Kliackinas su tuo pačiu kin
kiniu išdūmė atgal į Tiksį.

Kas iš tikrųjų pavogė daiKtus - taip ir liko neaišku. 
Greičiausiai tai buvo abiejų banditų prieš mus suvaidin
tas spektaklis, nes jie abu buvo likę landynėje, kol mes 
atkasėme sniegą ir kol atitempė mašiną.

Pasiekę Tiksį, kaip buvo liepęs Kliackinas, atidavėm 
žuvį į aerouosto sandėlį. Kiek jos trūko ar netrūko, nie
kas nesidomėjo - net maišų neskaičiavo. Ta žuvis vis 
vien kitu lėktuvo reisu iškeliaus į Maskvą raudoniesiems 
budeliams.

Kliackiną susiradom Vyriausiosios uosto valdybos kon
toroje ruošiantį dokumentaciją, 2,5 tonos medžio anglių 
žuvies įmonės kalvei. Apsistojom tresto užeigos namelyje. 
Tai buvo toks pseudoviešbutis su dviem lovom, pilnom 
blakių. Tą patį vakarą sulaukėme svečių iš Bykovo. Jaku- 
tas klajūnas atgabeno man padėjėją Petią Filatovą, at
seit direktorius Avakimovas, susirūpinęs mašinos likimu, 
nutaręs sustiprinti jos ekipažą.

Trise - Filatovas, Kliackinas ir aš - išvažiavome į 
sandėlį pasikrauti anglių. Binderis su savo nelaiminguoju 
maišu liko Tiksyje komerciniais tikslais.

Pagaliau pasikrovę po 12 dienų patraukėme į Bykovą. 
Kaip norėjosi kuo greičiau po to gulėjimo ant nešvarių 
grindų ir nesiprausimo patekti namo ir žmoniškai išmiego
ti švariam, savam patale.

Artėjant prie nelemto Perešeikos namelio, Filatovas 
bosu užbaubė: "Vėl bus pūga!" Kliackinas, taip pat sėdė
jęs kabinoje, išgirdęs šiuos baisius žodžius, drebančiom lū
pom vos ištarė: "Neduok Dieve". Oras iš tikrųjų vėl ėmė 
po truputį bjurti. Privažiavę Perešeiką, užėjome pasišil
dyti. Lauke jau smarkiai pustė. Abu sukčiai ramiai sėdė
jo ant savo guolių nuleidę kojas, dairėsi čia į vieną, čia 
į kitą įsibrovėlių kompanijos dalyvį ir, matyt, spėliojo, 
kas bus toliau.

s Sveikinu
i gimines, draugus bei 
į pažįstamus švenčių 

proga
į ir linkiu laimingų 

bei sveikatingų

! naujų metų -
Į ANTANAS TAMOŠAITIS 
į Ganonoque, Ont.

Ivanas ir Maksimas skundėsi, kad tinkluose radę tik 
tris žuveles ir jas vakar suvalgę. Nuvažiavęs į Tiksį, 
Klackinas per radiją susisiekė su Bykovu ir paprašė at
siųsti pajėgių vyrų brigadą.

Atsiguliau, dabar jau su Petia, ant dar nespėjusių 
atšalti Perešeikos grindų. Tą naktį mus prikėlė šunų loji
mas.į namelį įėjo dvi žmogystos, apsivilkusios gerais šuns 
kailiniais. Vienas buvo jaunas, kokių 25 metų rusas. Pa
žiūrėjus į jį atrodė, kad jis perėjęs ir vandenį, ir ugnį. 
Kitas, kai nusivilko kailinius ir nusirišo gerą vilnonį ša
liką, pasirodė besą jauna nepaprasto grožio mergina. Jos 
vardas — Liubov Ivanovna — taip ją vadino kavalierius 
-- labai jai tiko. Pabuvęs apie porą valandų ir skaniai 
užvalgęs, jaunikaitis, pasivadinęs Nikolajumi, paliko savo 
gražuolę draudę keturių vyrų globai, keiksmais pakėlė 
snaudžiančius sunis ir nėrė į tamsą.

Liuba bematant ėmėsi darbo. Mikliai išplovė grindis, 
sukabino ant- virvių išmėtytus rūbus. Su pelenais išplovė 
neypatingos švaros puodus, užkaitė virdulį, pradėjo ruošti 
atsakančią vakarienę. Darbas tirpo jos rankose. Ryžių 
košė bematant buvo gatava. Ji išvirė porą kilogramų 
geriausios^ elnio mėsos ir dar pagardino konservuotais 
amerikoniškais svogūnais. Padėjusi ant stalo baltos duo
nos kepalą, pripjaustė visą lėkštę vienodų riekučių. Ketu
riese varvančiom seilėm, neatitraukdami akių žiūrėjome 
ir žavėjomės mergina. Ji dėvėjo lengvą palaidinukę, ir 
krosnelėje šokinėjančios liepsnelės viliojančiai atsispindėjo 
didelėse mėlynose akyse. Dar (žavingesnės jos atrodė, kai 
ilgos juodos blakstienos suplazdendavo — kaip gražiausios 
peteliškės sparnai.

Gamta jai nieko nepagailėjo. Nei moteriškumo, nei 
skambaus malonaus balso, nei gracingų judesių, o svar
biausia — įgimto intelekto. Susėdę prie stalo, mes ją 
rijome žvilgsniais ir klausėmės jos nuostabiai pasakojamų 
istorijų, kurios galėjo lygintis, su geriausiomis novelėmis. 
Po unikalios vakarienės ji mums padainavo rusiškų ro
mansų. Po to sugulėm ant grindų. "Aš gulsiu šalia tavęs. 
— pareiškė ji man, — tu esi jauniausias šioje kompani
joje ir atrodai tarybinio gyvenimo dar nesugadintas", šis 
komplimentas mane labai nudžiugino. Gulėdamas šalia, 
jutau svaiginantį jos plaukų kvapą, jos gražios krūtinės 
alsavimą.

Naktis, žinoma, buvo nerami, nes Maksimas, įkaitin
tas jausmų liepsnos, įkyriai stengėsi ją prisivilioti. Tačiau 
jo pastangos buvo bergždžios, t

Dvi paros pralėkė kaip akimirka. Jos skaniai paruoš
tas maistas, įdomūs, protingi, pašnekesiai ir dainos ati
traukė mus nuo banalios, igrisusios kasdienybės. Gryžo 
Nikolajus, ir jie, draugiškai atsisveikinę, išvažiavo.

Kas jie buvo ir iš kur jie atkeliavo, liko paslaptis. 
Rytojaus dieną iš Tiksio grįžo Kliackinas. Jis pranešė, 
kad antrasis "Studebekeris" sugedęs ir galės atvažiuoti į, 
Perešeką ne anksčiau kaip po trijų parų. Jis mums paliko 
visą maišą omulių ir liepė taupyti, nes Tiksyje belikę tik 
trys maišai. Dar mums atvežė porą kepalų duonos ir de
šimt machorkos pakelių, kuriuos nupirko Tiksio parduo
tuvėje.

Dabar susiklostė draugiškesni santykiai. Ščepkinas 
teisinosi, kad Binderio jis pakęst negalėjęs ir apskritai 
sakėsi esąs didelis antisemitą? ir todėl nutaręs jį apvogti. 
Berezovskis, npfs tam nepritaręs, tačiau leidęs taip pasi
elgti,. Prisipažinsiu, pirmą kąptą savo gyvenime susidū
riau su tokiomis svetimomis man pažiūromis.

Praėjus dviem dienoms, gerokai po vidurdienio su 
trimis keleiviais iš tamsos išnėrė dvylikos šunų traukia
mas sunkus kinkinys. Vežė į Tiksį mūsų šeimai labai arti
mą Pranaitienę su sergančiu sūnum Vaidevučiu, mano 
vienmečiu. Su šia šeima mus likimas tvirtai sujungė 1941 
metų birželio 14-ąją Kauno geležinkelio stotyje. Pate
kusi į tą patį dūstantį vagoną, Pranaičių šeima — mo
tina, Danguolė, Gailutė ir Vaidevutis — kėlė mūsų opti
mizmą toje tragiškoje tremtinių kamšatyje. Bet Vaide- 
vutis buvo silpnos sveikatos. Ir jo liga — epilepsija - 
greit progresavo. Vargšas Vaide dirbti negalėjo. Su didele 
viltim važiavo į Tiksį pas garsųjį daktarą Genadijų Alek- 
sejevičių Sokolovą.

Mes stovėjome prie įkaitusios geležinės krosnelės, 
ant kurios kaito virdulys, ir kalbėjomės su Vaidevučiu, 
tik jis staiga griebė rankomis įkaitusį geležinį dūmtraukį, 
keistai persilenkė ir krito ant krosnies, užsiversdamas 
karštą virdulį. Po kelias minutes trukusių baisių konvulsi
jų visiškai neteko sąmonės, bet, laimei, ne per daug nusi- 
plikino. Kiek- galėdami jį su motina aptvarkėme, ir jie 
tuoj pat išvažiavo į Tiksio ligoninę.

Netrukus^ Kliackinas vis nekantraudamas liepė Petiai 
išeiti ir pažiūrėti, ar galima važiuoti toliau. Tas grįžęs 
pasakė, kad apie porą valandų reikėtų palaukti, per tą 
laiką vėjas turėtų kiek aprimti. Po penkiolikos minučių 
vis zirzėdamas Kliackinas mane išstūmė laukan: "Pažiū- 

‘ rėk gerai, gal jau galėsim važiuoti?" Lauke smarkiai 
pustė, mėnulio nesimatė, o tamsu - kaip pekloje, bet 
tikros pūgos nebuvo. Po dešimties minučių Kliackinas vėl 
išvarė Filatovą laukan. Šis užpykęs tuoj pat apsisuko, 
grįžo atgal ir išdrožė: "Oras stebuklingas, galime zvimb
ti!"^ Atsisveikinę su paniurusiais ivanais, sėdom į mašiną 
ir šovėm Bykovo link.

Netrukus mašinos žibintai pro pustomą sniegą apšvie
tė-nelemtą apykaklę. Atsargiai privažiavę, išlipome apsi
žiūrėti. Plyšys šį kartą buvo sumažėjęs - ne platesnis 
kaip 10 centimetrų.

"Ką darom? - paklausiau Kliackino. - Gal grįžkim į 
Tiksį, ten surasim gerų lentgalių". Filatovas pareiškė, 
kad toks plyšys grybo vietoj, tik reikia jį šokte peršokti. 
Kliackinas jam pritarė. "Gerai, tada aš atsisakau atsako
mybės!" Tikrai nesinori grįžti į Tiksį - jis taip man įkyrė
jo su savo blakėmis ir omuliais. "Važiuojam narno", -
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nusprendė Kliackinas. Įjungiau atbulinę pavarą, pavažia
vau apie 200 metrų tiesiai ir sukomandavau: "Kliackinai, 
lipk į kėbulą, ant anglių, o mes su Petia važiuosim ant 
kabinos laiptelių. Gerai, jei namo, tai su muzika!" įjun
giau pirmą, antrą, trečią pavarą ir, užtraukęs rankinio 
kuro rankenėlę, šoviau į priekį! Plyšys artėjo. Jis jau čia 
pat. Staiga priekiniai ratai trenkėsi į jo kraštą ir atskėlė 
didžiulę pusmėnulio formos ledo lytį, kuri iš karto sutru
pėjo, bet dar laikė mašinos priekį. O užpakalinis tiltas 
tuoj pradėjo grimzti. Kliackinas su ilgais plevėsuojančiais 
kailiniais, rėkdamas visa gerkle, kaip katapultuotas išlėkė 
per kabinos stogą į priekį, nuskrido dešimt metrų oru ir 
lyg gulbė pilvu nutūpė ant sveiko ledo. Mašinos kėbulas 
su anglim lėtai nuskendo ir atsirėmė į dugną, tačiau 
priekinis buferis, užkliuvęs už tvirto ledo tilto, laikėsi.

Dabar mašina stovėjo po vandeniu vertikaliai, tik du 
jos žibintai švietė į dangų. Kliackinas liko sausas kaip 
parakas, o mes, aptėkšti mašinos smūgio į vandenį, šoki
nėdami per ledus apšalome. Eiti prieš plikinantį 45 laips
nių šaltyje stiprų vėją su stingstančiais veltiniais nebega
lėjome. Kliackino sausos kojos neslidinėjo - jis ėjo sta
čias. įsikibome į jo kailinių skvernus ir po truputį yrė- 
mės prieš vėją.

Ir vėl įgrisęs iki gyvo kaulo Perešeikos namelis! Šį 
kartą jau ilgam. Jo gyventojai mus sutiko labai nedrau
giškai. Mūsų fizionomijos jiems seniai įgriso. Neturėjome 
nei omulių, nei duonos. Tabaku jie buvo apsirūpinę - su
vaikščioję per tas dienas į Tiksį . Ką padarysi, sudrums
tėme ramų tinginių gyvenimą!

Po paros apdžiūvę, mes trise pėsčiomis patraukėme į 
Tiksį. Ten reikėjo gauti traktorių, kelis rąstus, lynų ir 
kitokios įrangos. Sunku buvo susitarti dėl paramos. Nuta
rėm sužinoti, ar garsieji omuliai dar neišskridę į Mask
vą. Sužinojęs, kad jie dar tebeguli sandėlyje, Kliackinas 
pradėjo kombinuoti, kaip nors bent kiek jų atsiimti ir 
kaip kyšį išdalinti_ uosto viršininkams. Vienam sunkveži
mio vairuotojui pažadėjome maišą omulių, kad jis mus nu
vežtų į-aerouosto sandėlį: mes juos ten pasikrautume, o 
po to išvežiotumėm įvairiems veikėjams. Aerouoste už jų 
saugojimą sandėlininkui palikome du maišus, nors aiškiai 
matėsi, kad jis pats saubuvo paskyręs daug didesnį ho
norarą! Sau į tresto viešbutį atsivežėm dar apie dvide
šimt - nenumatytiems kyšiams.

Tą patį vakarą sunkvežimio vairuotojas, matyt, para
gavęs omulių, iškaulijo dar vieną maišą. AŠtuoni maišai 
išgaravo mums nesant tresto užeigoje.

Po trijų parų ruošimosi su traktorium ir reikiamu in
ventorium atvažiavom į Perešeiką. Traktorininkas, pama
tęs tik pusę buferio ir du žibintus, kyšančius virš ledo, 
pasakė, kad net nemanąs artintis prie plyšio. Numetęs 
ilgą-lyną, keturis rąstus, jis grįžo namo, už tai gavęs du 
maišus.

Su juo išvažiavo Kliackinas. Mes su Petia likome sve 
čiuotis Berezovskių kompanijoje. Šį kartą, nieko neturė
dami, mes buvome, kaip sako diplomatai, "personae non 
gratae" tame’ namelyje, kuris prieš dvi savaites mus iš
gelbėjo nuo pūgos ir atrodė pati jaukiausia vieta pasau
lyje.

Po kelių dienų iš Bykovo atvyko penkių žmonių briga
da, visi lietuviai. Jie atsivežė erdvią palapinę, kad tu
rėtų kur apsigyventi. Pjūklais pjaustėm kietą Perešeikos 
sniegą į blokines plytas, kuriomis dengėm palapinę. Kele
tas vandens kibirų, užpiltų ant jos, visa gerai sukaustė, 
ir eskimietiškas namelis buvo baigtas. Paskui iškapojom 
ledą aplink maišą. Du ilgus rąstus pakišome po užpaka
liniais ratais. O trečią rąstą pastatėme stačią, kad apie 
jį būtų galima vynioti prie buferio pririštą lyną. Ši ope
racija užtruko penkias dienas.

iškėlę maišą, už likusius maišus gavome traktorių ir 
ant rogių ją nuvilkome į Tiksį. Ten, garaže, atitirpinę 
ledus, sutvarkėme visus mechanizmus. Vėl pasikrovę an
glių, galų gale išvažiavome į savo taip išsiilgtą Bykov 
Mysą.

Taigi pradžioje minėtas didysis 30-ies metų revo
liucijos jubiliejus Maskvoje buvo be mūsų Bykovo žuvies 
įmonių skaniųjų omulių!

Juos suvalgėme mes ir kiti žmonės, kurie mums kuo 
nors padėjo, suprantama, didele kaina!

Vėliau, sausio pradžioje, į Bykovą iš Tiksio atvažiavo 
milicijos visureigis. Keli enkavedistai kažko ieškodami 
pora parų lakstė po Bykovą. Kai nieko tokio nerado, jų 
uoslė nukreipė juos į Molotovo jakutų žvejų kaimelį, už 
4 kilometrų nuo mūsų gyvenvietės. Ten užėję į vienos 
šeimos jurtą, jie areštavo jauną moterį. Jai' pavyko iš
sprukti. Lauke buvo tamsu ir spaudė didelis šaltis. Bėgda
ma nuo jų vienais baltiniais ji sušalo. Tai buvo Liu
ba Ivanovna, žinoma šiaurėje aferistė, apiplėšusi kelių 
organizacijų kasas ir beviltiškai besislapstanti šiose šiau
rės platybėse. Apie jos nusikaltimų bendrininką Nikola
jų nieko neteko girdėti.
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"TIME” ŽURNALE APIE PABALTIJĮ

š.m. XII.7d.TIME žurnalas patiekia specialaus reportažo 
seriją, pavadintą viršelyje- "Can Russia escape its past" 
ir pradeda reportažą-studiją, pavadinimu THE WINTER 
OF DISCONTENT. Yra atskira dalis, skirta išsivadavusiam 
iš Sovietų politinės sistemos PABALTIJUI - LIETUVAI, 
LATVIJAI ir ESTIJAI, šis skyrius pavadintas COLD AND 
FED UP. Žurnalistas-James Carney, iš Rygos, talkininkau
jant Londono reporteriui William Mader'iui.

"Latviai, estai ir lietuviai tikėjosi, kad komunizmo 
pabaiga reiškia pradžią puikaus gyvenimo, bet dabar dau
gelis jų yra sušalę ir išvargę.

Atrodo nesuprantama: mažiau kaip trims metams 
praėjus po Nepriklausomybės paskelbimo ir įžiebus atsi
skyrimą nuo Sovietų Sąjungos, lietuviai (balsavo savo 
buvusius komunistinius vadus į valdžią. Tačiau, naujai 
pasivadinusios Demokratinės Darbo Partijos laimėjimas 
nereiškia grįžimo į ortodoksinį komunizmą. Tai tik daug 
ryškiau liudija kaip stipriai nusivylusios 3 Pabaltijo res
publikos - Lietuva, Latvija ir Estija - kad Sovietų valdy
mo pabaiga neatnešė gero gyvenimo pradžios.

Realybė lūkesčių nepatvirtino ir Nepriklausomybė 
iškėlė naujus konfliktus. Šaltą popietę RYGOS Laisvės 
Aikštėje senas žmogus laikė plakatą su užrašais, nusakan
čiais Rusijos nusikaltimus prieš mažą Latviją: OKUPACI
JA, GENOCIDAS, TERORAS. Jauna rusė prieina prie 
jo. Ji kalba, jis šaukia. Jo žodžiai išreiškia visą užgniauž
tą skriaudą ir pyktį dėl praleisto gyvenimo po Maskvos 
priespauda. Rusai, kurie sudaro dabar beveik pusę gyven
tojų, turi išeiti, sako jis, arba Latvijos kultūra sužlugs. 
Jauna moteris nueina nuo jo verkdama. Rusas vyras, gi
męs Latvijoje ir pasiryžęs joje pasilikti, bando ginčytis. 
"Jūs negalite kaltinti visų rusų",- sako jis, ir jo rankos 
dreba. Tada sulinkusi sena latvė į susirinkusius šaukia: 
"Pasiimkit savo įmones, pasiimkint savo tankus, patys 
save ir išeikit1."

Vien tik tai parodo, kaip pasikeitė pasaulis, kad 
rusai, kurie buvo Baltų respublikų valdovai per 50 metų, 
dabar karčiai skundžiasi esą diskriminuojami naujųjų jose 
vyriausybių. (Tai tokia jų imperialistinė logika.Red.).

LATVIJOJE ir ESTIJOJE, kur rusai sudaro reikš
mingas gausumu mažumas, debatai kur ir kaip suteikti 
jiems piliečių teises apkartino (pažodžiui- aprūgštino) 
santykius su Maskva ir įtempė ryšius su Vakarų valstybė
mis, kurios per ilgą laiką palaikė Baltų rezistenciją. 
Grumtį už Nepriklausomybę pakeitė labiau komplikuota 
ir dažnai skaldanti užduotį kuriant demokratines valsty
bes ant komunistinių griuvėsių.

Visose trijose valstybėse, taip atrodanti arti šviesi 
ateitis, per paskutinius 12 mėnesių buvo pritemdinta aš
traus ekonominio kritimo, socialinės poliarizacijos ir poli
tinių. barnių. Juk turėjo būti geriau Pabaltijyje. Niekas 
neabejojo, kad bus sunku pakeisti Sovietinį autoritarinį 
diktatą į laisvos rinkos ekonomiją ir demokratiją. Kadan
gi Latvija, Lietuva ir Estija yra europietiško paveldo 
kraštai ir nedidelės apimties, tai jų pereinamasis laiko
tarpis tikėtasi, būsiąs daug trumpesnis ir lengvesnis.

Daugelis baltų džiaugėsi prekių gausa ir savų lėk
tuvų skrydžių įsteigimu, laikydami tai sėkmės patvirtini
mu. ESTIJA netgi panaikino paralelę ekonomiją, kuri buvo 
padalinusi visuomenę tarp negausaus elito, kurie turėjo 
Vakarų valiutos ir visuomenės, kuri galėjo operuoti tiktai 
rubliais.

Bet - verta atsižvelgti:
• Politiniai vidaus nesutarimai ir nepasitenkinimas dėl 
žlungančios ekonomijos įstūmė buvusius komunistų vadus 
atgal į kabinetus už pažadus, kad bus prieita prie tvar
kos ir bus sulėtintas skausmingas reformų procesas. Pre
zidento Vytauto Landsbergio vyriausybė, kuri narsiai vedė 
rezistenciją ir atlaikė smurtu įvykdytą Sovietų armijos 
Sausio mėn., 1990 m.kraujo praliejimą, nepajėgė savo 
sugebėjimu priešintis pervesti į tokį pat tinkamą krašto 
vairavimą.

Politiniai reikalai pasisuko priešinga kryptimi ESTI
JOJE, kur Tėvynės Koalicija laimėjo, žadėdama "išsivaly
ti namą" - žodžiai, kurie reiškia, kad visi buvę komunis
tai privalės pasitraukti iš savo vadovaujančių vietų.

• Visos trys respublikos kenčia dėl stipraus industrijos 
produkcijos nuosmukio, kaip ir dėl chroniško trūkumo 
energetikos, kurią buvo pigiai ir gausiai tiekusi Rusija.

Lietuvoje ir Latvijoje energijos krizė privertė dau
gelį gyventi be šilumos ir šilto vandens, Lietuvoje gazoli
nas yra griežtai apribotas privatiems automobiliams.

ESTIJOJE, kur įvedimas naujos konvertuojamos 
valiutos pagelbėjo panaikinti vartotojų prekių trūkumą, 
infliacija padarė tai, kad tiktai patys būtiniausi reikme
nys yra prieinami vidutiniam eiliniam žmogui.

• Buvusios Sovietų armijos kariai dar tebėra visose 
šiose trijose respublikose, nežiūrint sporadiškų derybų 
dėl jų atsitraukimo. Rusijos prez. Boris Jelcin'as, spau
džiamas savųjų nacionalistų ir ekonominės sunkios padė
ties, sulaikė kariuomenės išvykimą, kad nubaustų Latviją 
ir Estiją už, kaip jis išsireiškė: "triukšmingą diskriminaci
ją" rusų.

Stebint politinį neramumą Maskvoje, Baltų lyderiai 
yra slegiami baimės, kad kitas pučas galėtų paskatinti 
"kietuosius" naudoti kariuomenę ir jėgą atsiimti respubli
kas.

Bloga savijauta ir išvargimas užgulė daugumą 
baltiečių. Kainos daugumai neprieinamos, ekonominės 
reformos skaudančiai lėtos ir politinis vystymasis užkliu
vęs. "Gyvenimas nepasidarė staiga šviesus ir lengvas",- 
sako Kaupo Pollisinski, Estijos Banko įgaliotinis. Grum
tynės už Nepriklausomybę daugelį baltu padarė apatiškais. 
"Dvejus metus aš ėjau į kiekvieną demonstraciją",- sako 
Lauri Sillak, 23 m. amžiaus Estijos menininkė. "Man pa
tinka Nepriklausomybe, bet dabar aš pavargau nuo politi
kos". Respublikos tikėjosi neproporcingai didelio dėmesio 
iš Vakarų, bet jis susilpnėjo, ir kai kurie Baltų vadovai 
rūpinasi, kad Europa ir JAV gali nebesirūpinti tais kraš
tais, kur yra daugiausiai galimybių ekonominėms ir politi
nėms reformoms. "Dar ilgai užtruks", - sako Latvijos 
žurnalistas Valdis Berzins,-"kol mes galėsime gyventi 
kaip kiti Europos kraštai".

Užsitęsę debatai dėl vietinių rusų nukreipė Baltų 
vadovų dėmesį nuo kitų reikalų. Dauguma 1.8 milijono 
vietinių rusų gali tikėtis būti nepageidaujamais svetimša
liais. Lietuvoje, kur 20% svetimtaučių nesudaro didelės 
grėsmės- tokie yra gavę pilietybę. Bet .Estijoje ir Latvi- 
6 psl.

RETAS SVEČIAS TORONTO 
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIME

Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo šventės minėji
mas Toronte vyko š.m.lap
kričio mėn. 29 d. Lietuviu 
Namuose.

Paskaitą tema"Sovietinė 
armija ir Lietuva" skaitė 
svečias iš Lietuvos, buv. 
Sovietų kariuomenes atsar
gos leitenantas- muz.Algir
das STULGYS.

Meninę programos dalį 
atliko Toronto vyrų choras 
ARAS, vadovaujamas Lin
dos Marcinkutės. Chorui 
pianinu pritarė jauna muzi
kė Ellen.

Sveikinimo žodi tarė 
svečias iš JAV, išeivijos 
šaulių sąjungos centro val
dybos pirmininkas garbės
šaulys Mykolas ABARIUS, 
Baltų Veteranų Sąjungos 
pirmininkas Ed. OZOLS 
ir Hamiltono DLK ALGIR
DO Šaulių Kuopos pirm. 
P. KANOPA.

Minėjime dalyvavo ir

1992 m.lapkričio mėn.29 d. Lietuvos Kariuomenės atkūrimo šventės minėji
me, Baltų Veteranų Išeivijoje Sąjungos pirmininkas latvis Ed OZOLS apdova
noja MEDAL of MERIT žymeniu Vl.PŪTVIO šaulių Kuopos šauįi Vytautą 
Pečiulį.

Iš kairės: Vyt.Pečiulis, Ed Ozols ir Balys Savickas, Vl.Pūtvio šaulių Kuo
pos pirmininkas. Visos nuotr: Stepo Varankos

dar vienas garbingas sve
čias, 93 m. amžiaus sava
noris Viktoras UŽPALIS 
iš Lietuvos. S.V.

joje, kur ne ten gimusieji sudaro 40% ir 50% gyventojų, 
pilietybės klausimas yra labai įtemptas.

Praeitą pavasarį ESTIJOS vyriausybė suteikė pilie
tybę tik tiems gyventojams ir jų palikuonims, kurie buvo 
gyvenę repspublikoje nepriklausomybės metu tarpe dviejų 
Pasaulinių Karų. Visi kiti, daugiausia rusai, imigravę So
vietų valdymo metu, jos negavo ir negalėjo balsuoti pas
kiausiuose rinkimuose.

Estijos natūralizacijos taisyklės yra palyginant at
laidžios, tačiau reikia būti išgyvenusiu 3 metus, mokančiu 
estiškai ir prisiekti lojalumą valstybei.

LATVIJOJE, kur pateisinama didesnė rusų politinio 
ir kultūrinio dominavimo baimė, parlamentas svarsto 
griežtą 16 metų rezidencijos periodą.

Visa tai kritikuoja ne tiktai Maskva, bet ir Vaka
rai, ir tai yra rimtas ženklas valstybėms, kurios savo 
viltis ateičiai sieja su integravimu į Europą. "Ką jie da
bar daro, tai yra tam tikra civilizuota etninio valymo 
forma",- sako vienas vyresnis Britų diplomatas. "Tai at
stumianti nacionalizmo forma". (Galėjo pasakyti ir "Kova 

Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime: Vl.PUTVIO Šaulių 
Kuopos pirmininkas Balys Savickas ir svečias iš Lietuvos- 
savanoris-kūrėjas Viktoras Užpalis, 93 metų amžiaus.

Stasys JOKŪBAITIS

už būvį", jeigu būtų įsigilinęs į situaciją. Red.).
BALTAI į tą klausimą Žiūri skirtingai} rusų migra

cija buvo viena Kremliaus priemonių juos pavergti. "Ar 
latvių kalbos paskelbimas oficialia valstybine kalba yra 
Žmogaus Teisių nesilaikymas? " - klausia Viesturs Kar- 
nups, Latvijos Pilietybės Departamento direktorius. Estų 
žurnalistas Tarmu Tammerk argumentuoja: "Vakarai yra 
neteisingai informuojami. Dauguma čia esančių rusų priė
mė faktą, kad tai yra ne jų kraštas".

Kol kas rusu bendruomenės nėra suorganizavusios 
plataus protesto prieš taip vadinamą diskriminaciją. Pag
rindinė priežastis- ekonominė: nežiūrint visų nedatekliu 
Baltų respublikose, dauguma rusų žino, kad gyvenimas 
už jų sienų yra daug blogesnis. "Mes esame tarp dviejų 
ugnių",- sako Dmitri Klenski, Estijoje gimęs rusas. "Nie
kas musu netraukia Rusijoje ir niekas musu nenori Estijo
je"- ' 1

Jeigu Baltų vyriausybės sugebės reformuoti savo 
ekonomiką neįvedant baisaus skurdo ir nedarbo, pilietybės 
konfliktai gal išnyktų. Estija, padedama savo stiprių ryšių 
su Suomija, pajudėjo greičiausiai, išleisdama savo padengtą 
auksu valiutą- kroną. Tai sukomplikavo atsiskaitymus 
su Rusija, bet pagelbėjo padidinti užsienio investacijas 
ir prekybą.

Nežiūrint to, atšiauri žiema galėtų priversti vyriau
sybę pakelti namų apšildymo kainas tiek,kad jos būtų 
neprieinamos daugeliui estų. Jau dabar naujieji vargšai 
susirikiuoja i eilę prie sriubos davinio sostinėje Tallinn'e, 
ir tai būtų jų vienintelis valgis per dieną. "Yra tikro 
nedatekliaus čia",- sako tų sriubos virtuvių direktorius 
Jevgeni Urbanus, kuris prižiūri senesnio amžiaus žmones,
atsinešusius savo indus tai sriubai.

Energijos trūkumas stipriausiai paveikė LIETUVĄ, 
kur ginčai tarp nacionalistų ir konservatyvios Demokrati
nės Darbo . Partijos dažnai paraližavo ekonomines refor
mas. Kadangi Rusija sustabdė degalų pristatymą beveik 
per visą vasarą, jų rezervai Lietuvoje bauginančiai suma
žėjo. Valstybė taip pat priklauso nuo pavojingai supro
jektuotos Ignalinos jėgainės, iš kur ji gauna beveik visą 
elektros energiją; keletą mažos apimties sugedimų sukė
lė neramumą ir kitokio Černobylio baimę. Įpykinti ky
lančių kainų ir politinio "girgždėjimo", balsuotojai buvo 
pasiruošę duoti kitą galimybę Algirdui Brazauskui, buvu
siam Komunistų partijos vadui, kuris nutraukė ryšius su 
Maskva 1989 m. ir palaikė Nepriklausomybę.

Nežiūrint nedidelio užimamo ploto, Baltų tautos 
plačiai įtakojo Sovietų ir post-Sovietų erą. Dabar pasaulis 
stebi jas; ieškodamos ženklų dėl galimybių reformoms 
ir kitose buvusiose Sovietų respublikose.

Ką pasaulis dabar mato- neviskas užtikrinančiai 
atrodo. LIETUVOS rinkimai yra ir įspėjimas, kad yra 
ribos kiek naštos gali pakelti žmonės dėl politinių ir eko
nominių reformų. Vis dėl to, jeigu ir kieti nedatekliai 
bei sumišimas kankino per pirmuosius 12 reformos mėne
sius, Baltų valstybės pasiaukojo perdaug siekdami Nepri
klausomybės, kad atsisakytų savo geresnio gyvenimo sva
jonės. Nedaugelis baltų,po visa to, norėtų iškeisti savo 
tautos ateiti - kokia netikra ji bebūtų- į praeitį."

Šis reportažas- studija apima apie 34 psl.,paivairin- 
ta įdomiomis nuotraukomis. Yra po vieną iš Tallinn'o, 
kur moterys perka bulves,kita iš Latvijos, kur vyksta 
dialogas su rusų kareiviu. Nėra nuotraukos iš Lietuvos.

/ Vertė Birutė Nagienė /

PAGERBĖ LIETUVIUS 
KANADOS VYRIAUSYBĖ 

1992 m. lapkričio mėn.
29 dieną, Lietuvių Na
muose Kanados Liberalų 
Partijos metinio suvažiavi
mo ir 125-rių metų Kana
dos sukakties proga, tarpe 
gausios įvairių tautybių 
grupės, pasižymėjusių savo

bendruomenine veikla, buvo 
pagerbtas ir Commemora
tive Medai žymeniu apdo
vanotas lietuvis veikėjas, 
Toronto šaulių VL.PŪTVIO 
Kuopos garbės šaulys Sta
sys JOKŪBAITIS.

Tokiu pat medaliu buvo 
pagerbta ir veikėja LYDI- 
JA BALSIENĖ.

Stasys, Marija ir Dana
Jokūbaičiai

Malonių Kalėdų švenčių ir 
laimingų naujų metų

giminėms, draugams bei 
visiems lietuviams 
nuoširdžiai linki

i

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvių Namų
Žinios

e NL sekmadienio popietė-

je lapkričio mėn.29 d. da
lyvavo 235 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Kauno ir Kačerginės; dr.V. 
I.Pavilaniai iš Montrealio, 
B.B.Žutautai iš Red Deer, 
Altą; R.Ą.Batten iš Brad
ford,Ont., R.D.ir A.Veitai 
iš Bostono, JAV, T.M.Mic-

kai iš Washington'oJ AV, 
M.Abarius iš Detroito,Mich., 
JAV. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
valdybos narys Rimas Juo
dis.
• Bilietai į NAUJŲ METŲ 
sutikimą gaunami sekma
dienio popietėje ir LN

raštinėje. Stalus galima 
rezervuoti skambinant LN 
administratorei Danutei 
Sysak-Simonaitytei tel:532- 
3311.

• Svetainės LOKYS atnau
jinimo projekto darbai eina 
į priekį: nupirkti nauji 
stalai ir kėdės. Kviečiame 
apsilankyti ir susipažinti 
su nauja aplinka.

• Gruodžio 15 -Kalėdų 
diena- ir sausio 1 Naujų 
Metų dieną Lietuvių Namų 
svetainė LOKYS ir Bingo 
bus uždaryti. Gruodžio 
mėn.27 d. nebus gaminami 
sekmadienio pietūs.

TOJROMTO
LIETUVIŲ NAMAI

nuoširdžiai

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

VISUS LIETUVIUS, 

IŠSIBLAŠKIUSIUS PO

SAVO NARIUS IR

PLATŲJĮ PASAULI, 

linkėda
Linksmų 
ir sėkmingų

NAUJU

mi

• Gruodžio mėn. 6 d.,3 
val.p.p. vyko V. Kernagio 
dainų ir muzikos vakaras 
"Ir mažiems ir dideliems”. 
Ta proga surengta Roberto 
Jonavičiaus paveikslu paro
da.

• LN gruodžio men. 6 
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 196 žmonės. Sve
čių knygoje pasirašė 1 
iš Kauno, pridėjęs pastabą: 
"pirmą kartą laisvame pa
saulyje". Iš Vilniaus atvykę 
Lietuvos- Suomijos įmonės 
ARS direktoriai: Eugenijus 
Rudinskas, Stasys Drakšas 
ir Jonas Ašmonas.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
valdybos narys ir statybos 
bei remontų komiteto pir
mininkas Balys Savickas.

• Svetainė LOKYS
veiks sutrumpintomis va-

25,31 ir sausio 1 d.d.

landomis: gruodžio 24 ir
31 d.d.- i
5 vai.v.

nuo 12 vai. iki

• BINGO žaidimai nebus
pravedami gruodžio 24,

• Gruodžio mėn. 12 d.
4 vai.p.p. D.L.K.Gedimino 
Menėje vyko LN Moterų 
Būrelio rengiama kalėdinė 
popietė.

• Toronto LIETUVIŲ NA
MAI ir LABDAROS FON
DO narių metinis -visuoti
nis susirinkimas bus šau
kiamas 1993 m.kovo men.

1:30 
MIN-

$50 - Vyt.Paulionis. A.a.
Stasio Ginčausko atmini
mui aukojo: po $50- dr.Su- 
san Leet, Amalgamated 
Transit Union Local 113; 
a.a.Magdalenos ženkevičie- 
nės atminimui- $25- L.V. 
Pevcevičiai; 
Kregždienės 
$100 
S.NeimanasJr., 
1L.JAV; po $50 
nas ir Sofija
J. R.Websters;
K. J.Neįmanai, Čikaga,IL,JA 
V., S.R.Neįmanai, Evanston 
IL, JAV; po $30 - A.S.Cip- 
lijauskai, E.M.Kazakevičiai; 
po $25 - R.I.Pipynė, Whea
ton,IL, JAV, Kęstutis Bud- 
revičius; po $20 - L.Grei
čiūtė, J.Pacevičienė, V.G. 
Butkiai, J.V.A.Šimkai, D. 
Keršienė, E.Šernienė, J.I.
Meiklejohn; $10 - D.Zaka
revičienė.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 853,936.

a. a. Danutės 
atminimui: 

dr.Jonas Yčas;$63- 
Winnetka, 

- dr. Anta- 
Pacevičiai, 

po $31

s

Sveikiname visus 
lietuvius

SVKALEDU
irNAUJŲ MĘTŲ

proga ir linkime
Dievo palaimos 
ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto

Telefonai : 532-8723

28 d., sekmadienį,
vai.p.p., Karaliaus
DAUGO MENĖJE.

e Slaugos Namams
$1.000-dr. J advyga

šaitė; $500 - J.M.Vaseriai;
$100 - Vanda J asinevičienė;

aukojo
Rim-

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti 
tiesiog šiuo adresu: Labda
ros Fondas, Lietuvių Slau
gos Namai, 1573 Bloor 
St., W., Toronto, Ont., M6P 
1A6.

Tbo Canadian Red Crete Sooefy

mieliems

LIMITKD

830 Main

.W Mielus savo klientus 
draugus bei pažįstamus

Kalėdų šventėse

) r į s i k i : i . i mo 
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St., Toronto. Ontario M6II 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-34 14

• Bilietai į NAUJŲ METŲ 
ębtikimą ir KŪČIŲ vaka
rienę gaunami sekmadienio 
popietėse ir LN raštinėje.

Kūčių meninę programą 
atliks muz.L.Turūtaitė iš 
Lietuvos. Stalus galima 
rezervuoti skambinant LN 
administratorei Danutei 

’Sysak-Simonaitytei tel:532 
3311.

THIS HOLIDAY 
SEASON, 

GIVE THE GIFT 
OF LIFE!

Tfff S 40
PARAMA KOOPERATYVAS

K
S

proga

LAIMĖS ir
SĖKMĖS

nuoširdžia i 
linkime

kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas 
999 College St., Toronto, Ont. e Telefonai: 532-3400 
M6H IAB • 532-3414

’JJ "/)’. )j>» (Ollk 'it ;•'-••' • 4Bk '

AV1OM,

MOKA : 
5.25%už 90 dienų term, indėlius 
5.25%už 6 mėnesių term, indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.00% už 5 m. term. Indėlius 
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.25%už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.50% u* RRSP Ir RRIF Ind.
6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP ir RRiF 2 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.50% UŽ OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk, (Byvyb*» dr.ud.) 
3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A : 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

ir linkiu laimingų

1993 Naujųjų Metų 
ERNEST LENGNIKAS 
"Talkos" (Hamiltone) 

Kredito Unijos patarėjas 
St.E., Hamilton, Ont. L8M 1L6

Tel: 544-7125, res: 529-6803 «y

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

7.75%
8.00%
8.75%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 7.75%
(variable rate)

A s m e n i n e s paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI - DAUGIAŪ~95 MILIJONU DOLERIŲ

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

MastcrCeircL'. Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treC. nuo 9 v.r.- 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
val.r.-8 vai.v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINE: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

1992.XII.16

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-364 d. term. ind. ...
1 metų term. Indėlius .
2 metų term. Indėlius ..
3 metų term, indėlius .,
4 metų term, indėlius .
5 metų term. Indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.75%
6.25% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
7.00% 
3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 9.50%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 9.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 7.75%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 7.75%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP,
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. Ind.
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal.čekių sąsk.Iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.... 2.25%

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

7.00%
Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir darių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų metų 

savo klientams bei visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki

WALTER DAUGINIS

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
1613 Bloor Št. West, Toronto, Ont., M6P 1A6

(416) 533-1121 FAX 533-1 122

Ratarnavimas — greitas ir tikslus!
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SVEIKINAME
savo mielus Klientus, 
draugus bei pažįstamus 
linkėdami gražių

Kalėdų Švenčių
ir laimingų

Naujų Metų
DRESHEB INSURANCE 

BROKERS 
231-2661 

4>3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ

7 psl.

Fax 233-0285 - Tel.



Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime Montrealyje Š. m .lapkričio 22 d.: Vyrų Okteto nariai su muz. A.Stankevičių m: 
A.Gudas, Alb.Urbonas,R.Bulota,P.Dunderas,V.Murauskas,H.Cėltoiius ir A. Mickus; prelegentas Henrikas Nągys ir dairri-_, 
nin.kės D.Savignac, D. daugelis, L Gedrikienė ir A. Celtoriūtė. _____ Nuotr: A. Kalvaičio

Hamilton
PAGERBDAMI MIRUSIUOSIUS IR REIKŠDAMI 
UŽUOJAUTA giminėms ir artimiesiems, KANADOS LIE
TUVIU FONDUI aukojo:
e a.a.Barbaros LATAUSKJENĖS atminimui: $25 - J.E.Ba- 
joraičiai; po $20 - B.D.Mačiai, L.E.Klevai, V.M.Leparskai, 
P.Žulys, J.G.Krištolaičiai, P. A. Volungės, T.B.Stanuliai(iš 
Toronto), $15 - J.R.Pleiniai, po $10 - A.Leščienė, P.M. 
Šiūliai;
• a.a.Birutės STONKIENĖS atminimui $20 - B.D.Mačiai.

ŠVENČIŲ PROGA SAVO ĮNAŠĄ FONDE PAPILDĖ:
$100 - P.ir Z.Sakalai.
Nuoširdžiai dėkoja KLF

ir tuojau nuvy-

/Parinko Ž A LIA N Y K ŠTIŠ/

Kooperatyvas
dugną ir tik pri- 
narcizus, kurie

• Nuo sausio mėn. 8 d. iki 
kovo mėn.30 d. skridimas 
LOT’u ten ir atgal kainuos 
$550, su sąlyga, kad bilie
tas būtu nupirktas prieš

sausio mėn. 7 d. Bilietas 
galioja 6-iems mėnesiams. 
Daugiau informacijų gausi
te pas Liuda Stankevičių, 
tel:669-8834.

*

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ŲSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sf 
%

Lietuvių Kredito

ŠVENČIŲ

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS 
BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI 
GRAŽIŲ, SVEIKŲ IR LAIMINGŲ DIENU -

Valdyba, Komitetai ir Tarnauto/ai

E ii j
kilk

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ 

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ....12.25% 
neklln. turto pask. 1 m......6.5%
nekll.turto pask. 3 m. ... B.5% 
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Tautoje”
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

MOKAME UŽ:
kaed. pal. čekių sąsk. Hd.,.3% 
santaupas........„...................3%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2,25% 
90 dienų indėlius .... „...4.25%
1 m. term. Indėlius... ........... 6%
1 m. term. Ind. mėn. pal...... 5.5%
3 m. term.Indėlius ......... 6.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos.-2.75% 
RRSP Ir RRIF 1 m............... 6%
RRSP Ind. 3 m................. 6.25%

8 psl.

KAIP IŠLAIKYTI KALĖDINES GĖLĖS

Sodininkas Stuart Robertson' as pataria, kaip ilgiau 
užlaikyti žydinčias gėles, kurias dažniausiai gauname Ka
lėdų švenčių ir Naujų Metų laikotarpyje:

• Pointsetia, kambario normalioje temperatūroje, reika
lauja kiek galima daugiau šviesos. Nelaikykite jos prie 
šalto lango ir saugoti nuo šalto skersvėjo (pav., vėdinant 
kambarį).

Gerai palaistyti tiktai ■■■ tuomet, kai lapeliai pradeda 
šiek tiek nuleipti ir vazonas yra lengvas. Visą vazoną 
įdėti į vandens dubenį, palaikyti 5 minutes, ir kuomet 
išvarva pakėlus vazoną, pastatyti į nuolatinę vietą.

• Cyklamenas mėgsta vėsų kambarį, iki 18°C. (65°F). 
Visuomet galite trumpesniam laikui įnešti į šiltą patalpą 
ir vėl grąžinti kur vėsu.

Laistyti pastačius vazoną į lėkštę šalto vandens, leis
ti nuvarvėti. Reikia nuskinti nuvytusius žiedus ar pagleĮs
tangius lapus. Taip prižiūrint, gėlė žydės keletą savaičių.

• Azalija mėgsta taip pat vėsią patalpą ir daug šviesos, 
bet ne stiprios saulės. Jas Teikia laistyti reguliariai, pa
merkiant vazoną į vandenį, neleisti išdžiūti.

Visas tas gėles nupirkus, reikia gerai apvynioti laikraš 
čiu ir plastikiniu maišu ,nešant šaltame ore iš krautuvės 
į automobilį, ar iš automobilio į namus, 
nioti,įnešus į namus.

• Stikliniame inde, akmenukus įbėrus į 
dengus juos vandeniu, galima sudaiginti 
žydės ir kvepės Kalėdoms. Niekada nepilti vandens tiek, 
kad siektų svogūnėlių viršūnes.

įdomu, kad narcizai mėgsta džiną. Jeigu lapai ir stie
bai linksta į visas puses, įpilkite jiems šaukštą džįno. 
Per naktį jie išsities! /Parinko Ž A LIA N Y K ŠTIŠ/

Padėka

POLISH AIRLINES

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LOT Polish Airlines 
Montreal (514)844-2674 

Ibronto (416)236-4242

SKRISKITE "LOT U 
ŠIĄ ŽIEMĄ, TAI 

SUTAUPYSITE!

MES SIŪLOME DIDELĮ PATOGUMĄ , SKREN
DANT BE SUSTOJIMO LOT U 767 SKRYDŽIU

Jūs daug sutaupysite, pasinaudodami 
žemomis nesezoninėmis kainomis, skrisdami 
Varšuvon LOT Lenkijos lėktuvais 
sausio mėn. 1 d. - kovo mėn. 31 d., 1993 m.

LOT naudoja Boeing 767 didįjį lėktuvą ir 
puikiai aptarnauja ir pirmą klasę.ir turistinę, 
iš Varšuvos LOT siūlo atitinkamus skrydžius 
į 24 Europos miestus.

Daugiau informacijų gausite kelionių 
agentūrose arba LOT lėktuvų bendrovėje.

*>.:ti$i0i0i9i9i9i9:9:9i9;9:9;9:9i9;9i9;9i9i9lfi9lti^
f ••..

Šventu

proga
visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina:

£ ONA Ir AUGUSTAS MYLĖS 

5!l1tWtWtltWtftWtW<Wt!9I9l9WtWt1 £ 
55 ALBINAS ir JANINA BLAUZDŽIŪNAI *S
S it! ewtw twommw ot<h o? ei mm £ 
55 MARIJA Ir JONAS ADOMAIČIAI jį*
^HtiiKiefeitii^i^Kieidai^ei^iiide^itiii £ 
*5 GENOVAITĖ MONTVILIENĖ <jf
S H9ie»9iaiai0?9f0?9i0l9l0!010l0’0?€?0l0l0l9l0l £ 
55 DANUTĖ ir BRONIUS STAŠKEVIČIAI <j*

55 PETRONĖLĖ JUCEVIČIENĖ

5jiiei«iafoi9toi9!ei9iei9i9i9i9i9i9;9i«;^ai9i<i(g 
55 ONA ir JONAS ŠEIDŽIAI *
^’O’9’O‘(fQ’O*O’WU’O’O:V'O*O'O*W0!0U^O*9ir£

MYKOLAS PETRAUSKIS jft

PETRAS JUODELIS

■įg JUOZAS ir SOFIJA SKUČAI *

55 ALDONA GAURIENĖ

9. MILANA Ir ALBERTAS JONELIAI *

A f A JURGIUI BLAUZDŽIŪNUI 

ramiai užmigus amžinybėje 1992 m. 
lapkričio mėn. 5 d., 

nuoširdžiai dėkojame gerb. klebonui dr. F. 
Jucevičiui už prasmingus žodžius laidotuvių 
apeigose, rožinį ir palydėjimą į amžino poilsio 
vietą.

Dėkojame sol. A. Kcbliui už jautrias gies
mes ir P. Adamoniui už maldų skaitymą. 

ačiū visiems giminėms, draugams ir pažįsta
miems gausiai atsilankiusiems į rožinį, dalyva
vusiems laidotuvių Mišiose ir palydėjusierns 
Velionį į Cote Dės Neiges.

Ačiū užprašiusiems šv. Mišias, aukojusiems 
Našlaičių Tėviškės Namams Lietuvoje, senelių 
globai, Heart and Stroke Foundation ir pareiš- 
kusieins užuojautą žoožiu bei raštu.

Jūsų visų nuoširdumas liks su mumis.

Nuliūdę: žmona Joana
dukros Vida ir Dana 
su šeimomis

J.F.Wilson & Sons Ine.
23Maple Blvd.,5784 VerdunAv

Chateauguy, Que», Verdun,Que 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

Modernios Koplyfeioa
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nuoširdžiaiproga
linkime

lietuvius visiems
ištvermės proga

SVEIKINAME

kur

gyvenimą

velkiname
vėl gimines, prietelius ir pažįstamus

SEIMĄ

linKime sveikatos

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

Sv. Kalėdomis SV. KALIW IR
IR SVEIKATOS

KALVAITISUNKSMĖJ Džiugių

švenčiu

1992.XH.16

dovanų, 
fotogra- 
didelius

visus Montrealio 
sveikina

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

globoja 
toliau

• mūsų

Meilė tarpe 
visų lietuvių 
tegul lydi 
ir gaivina 
mūsų ir mūsų 
Tėvynės 
Lietuvos

parapijiečiams 
džiaugsmo 
ir sveikatos.

Kalėdų 
Kaip ir 
Tėvų 

buvo 
stalai.

sv. Kazimiero parapijos komitetas

IR LINKI DAUG LAIMĖS

K.L.B. montrealio apylinkės valdyba

Geriausias i
GUY RICH A]
Darba atliek c _x_................. r___________
Stogo’ dengimui "ar tai symui skambinkiteNAIJJV METU 

švenčių proga sveikinu

97 FUNERAL HOME 
■F J.F. Wli«on 8. Sons Ine.
123 Maple Blvd. 5784 Verdun Av

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

Z. ir A.URBONAI, 
M. ir V.MURAUSKAI 
V.SKAISGIRYS,

Žvejotojų Medžiotojų Klubas "NIDA"

ristaus Gimimo 
šventes ir

NAUJI/MĘTŲ proga 
LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS-

JULIJA ŽUKAUSKIENĖ

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS 
KUNIGAI IR SESELĖS.

parapijiečius ir visus 
tautiečius.
bebūtų.

proga 
sveikiname savo gimines.

bei linkėjimai nariams, 
bičiuliams ir pažįstamiems 

Sv. Kalėdų ir 
Naujų Metų 
proga-

šventų Kalėdų ir
Naujų metų 

proga gimines, draugus ir 
pažįstamus —

EMILIJA ir JUOZAS 
PAUNKSNIAI

KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS -

Vfawttee 'Karkta*
Kailių Siuvėjas
Tel: 288*9646

Tesaugo
Viešpats 
mus visus 
Tėvynę Lietuvą

GUY 4 
RICHARD 
ROOFER COU VREUR

7725 George LaSalle 
tarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
), kuris jau seniai I ietuvi am s p at arnauj a. 
alininaai ir prieinamomis kainomis.9 3M-U70

linkėdami laimės, džiaugsmo, 
to o labiausia - sveikatos

visus savo draugus, artimuosius 
ir pažįstamus, linkėdamas 

daug laimes —

GUY RICHARD - THE ROOFER 
7725 George St. LaSalle, P. Q.

Tel.: 364-1470

NIŲ ĮSTAIGA, vad. Vyt.
Gruodžio praneša, kad siun 
tiniai 
NUO

e KALĖDŲ NAKTĮ 12 vai.
AV P-jos bažnyčioje bus 
atnašaujamos Mišios. Prieš 
Mišias 11:30 vai.bus religi
nių giesmių pusvalandis.

Kalėdų Dieną Mišios 
kaip ir kiekvieną sekma- 
dienį:8,9,10 ir 11 val.r.
e "TĖVIŠKES VAIKŲ NA
MAMS" paaukojo: po $100- 
J.ir V.Žurkevičiai, RŪTOS 
Klubo Moterų Ratelis; $25- 
St. Baršauskiene; po $20- 
V.ir N.Jukoniai, P.ir V.Di- 
kaičiai.
» EUROPARCEL SIUNTI-

Šeštadieninės
Eglutės 

praeitais 
Komiteto 

paruošti 
Malonios

vo salėn Kalėdų Senelis, 
lydimas jaunųjų aktorių, 
ir prasidėjo vaidinimas. 
Veikalėlis parašytas Alės 
Paškevičienės_____ J'Kalėdos

sutalpino 
vyresnius 

. Nykštukai: J.Pie- 
M. Mainville, A. St aš- 

J.Nagys, D.Staš- 
Pūga- J. Landry;

A.Makauskaitė, 
Baltutė: 

Makauskaitė; Leng- 
Stefutė Greenspoon; 

A.Ptašinskaitė;
J .Greenspoon; 

; Varna 
Žvirbliu- 

Laputė 
Miško 

S.Main-

savo giminėms, 
draugams ir 

pažįstamiems linki

giminėms, artimiesiems, draugams 
ir pažįstamiems 

ir sėkmės :

pas Nykštukus", 
ir jaunesnius,ir 
mokinius 
čaitis, 
kevičius, 
kevičius; 
snaigės 
E.Makauskaitė 
Stefa 
vutė - 
Kiškis 
Meškutė 
Vilkas- P.Venskus 
- K.Ptašinskaitė; 
kas - A.Gorytė;

K.Greenspoon, 
žvėrys: A.Dasytė, 
ville, M.Nagys, Ch.Niedva- 
raitė, S.Ptašinskas, M.Savi- 
gnac, A.Staškevičiūtė, K. 
Žiaugraitė.

Vaikų linksmumas ir 
pagiedotos kelios giesmės 
pabaigoje nuteikė maloniai 
atvykusius. Geros vaišės, 
rūpestingai ir skaniai pa
ruoštos Tėvų Komiteto 
ir talkininkų , buvo tikrai 
įvertintos. Šįmet atsilan
kiusių svečių dėl įvairių 
išvykų, buvo mažiau.

Vaikai gavo 
o artimieji galėjo 
fuoti ir mažus , ir 
su Kalėdų Seneliu.

apylinkės 
linki ryžto bei 

visuose lietuvybės darbuose —

Valerija ir Jonas ŠULMISTRAI
£ir v-v- jffKXP v- v- v-

nebus priiminėjami
GRUODŽIO mėn.
iki SAUSIO mėn.

4 dienos.
Po švenčių darbas 

vyks normaliai.
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio mėn. 13 
AV P-jos salėje, vyko 
Montrealio 
Mokyklos 
programa, 
metais, 
iniciatyva 
svečiams 
dekoracijos mokinių vaidi
nimėliui traukė akį. Tarpe 
fone išdėstytų 3-jų eglaičių 
viena švietė ir baltais 
šiaudinukų ornamentais. 
Varpeliui skambant, įžygia-

J.N.VASILIAUSKAI, R
G.S1BITIENĖ, S

. M.MORKŪNIENĖ - g;

i Kalėdų Švenčiu ir f
Naujų Metu proga g

’’r bwSSm MfinSI sveikinu savo klientus ir *<gį~
■š B1HE sHIhm visus Montrealio lietuvius *X'



montrea [Ijekto vykdytojų.
Mūsų Draugija 

■ skyrusi dar $200-
• CFMB LIETUVIŠKA RA
DIO PROGRAMA, banga 
1410 , perduos specialia 
KALĖDINĘ PROGRAMĄ 
gruodžio , mėn. 25 d./ 12 
val.pietų metu. Programa 
vienos valandos ilgio. Kvie
čia pasiklausyti LIUDAS 
STANKEVIČIUS, programos 
vedėjas.
• Montrealio SKAUTAI 
VYČIAI ruoSia gerų darbe
lių dienas prieš Kalėdas, 
iki gruodžio mėn. 25 d.,pa
dėdami neturtingiesiems. 
Kviečia visus prisidėti ir 
papildyti PINTINĖLĘ, kuri 
yra padėta prie AV P-jos 
bažnyčios įėjimo durų.

SEKMINGAS SUSIRINKIMAS
KLK MOTERŲ D-jos 

Montrealio skyriaus valdy
bos surengtas narių susirin
kimas praėjo dalyvaujant 
gausiai publikai. Nemažą 
skaičių žmonių, jų tarpe 
ir vyrų, sutraukė Seselės 
PAULĖS paskaita: "Kiek 
mes surandame laiko Die
vui?" Šioje paskaitoje su 
klausytojais buvo pasidalin
ta mintimis, kaip reikia 
tiek maldoje, tiek ir dar
buose santykiauti su Dievu, 
ir kiek mes 
Jam laiko.

Po paskaitos 
nė Kudžmienė 
laišką iš CV
A.Sungailienės, kuri praeitą 
vasarą^ lankėsi Lietuvoje. 
Šiame laiške buvo plačiau 
sustota prie Lietuvoje vyk
domo "Tėviškės Namų" 
statybos projekto. Šiuo 
metu visi šiam projektui 
surinkti pinigai yra mūsų 
bankuose ir jie bus sau
giais keliais persiųsti Į 
Lietuva tik tada, kai gau
sime prašymą iš šio pro-

Savo mieluosius klientus ir draugus y
| KAŲfi/DŲi r NAUJŲ METŲ g

surandame

pirm. Ge- 
perskaitė 

pirmininkės

pa- 
šiam 

projektui, bendroje sumoje 
jau yra prisidėjusi $500- 
auka. Tarp kitko , pasku- 
tiniame"Nepriklausomos Lie
tuvos" gruodžio mėn. 2 d.n 
nr. paskelbtos "Tėviškės Vai
kų Namams" aukos,sumoje 
$110- ( aukotojai dr. V.
Giriunienė, V. M. Ma
kauskai, J. V. Priščepionkai, 
D.J.Daniai ir A.Šimanksie- 
nė) buvo suaukotos a.a.Jur
gio BLAUZDŽIŪNO atmini
mui.

Susirinkimo 
pranešta, 
bus , surengti 
PIETUS, salė jau užsakyta, 
todėl organizacijos ir pa
vieniai asmenys prašomi 
šitą datą- 18 balandžio 
1993 m. rezervuoti šiam 
parengimui.

Baigiantis susirinkimui, 
Valerija ir Pranas DIKAI- 
ČIAI buvo pasveikinti savo 
vedybinio gyvenimo 60- 
čio proga ir jiems Įteikta 
gėlių puokštė. V.Dikaitienė 
yra veikli mūsų narė, nie
kada neatsisakydama padė
ti musų darbuose.

Susirinkimui pirmininka
vo Julija Adamonienė ir 
sekretorė buvo Irena Val
kauskienė.

Besivaišinant sumušti
niais ir pyragais su kava, 
dar visi kuri laiką pabend
ravo.

G.Kudžmienės iniciatyva 
ir jos padovanoto paveikslo 
dėka buvo padarytas trau
kimas ir tą paveiksią lai
mėjo p.Savickienė - Sese
lės Paulės mama, kuri 
vieši Montrealyje.

Nijolė Bagdžiiinienė

• HISTO1RE du VILLAGE 
des RAPIDES vardu, 245 
psl.knyga, parašyta jauno 
miestų istoriko Denis Gra-

metu buvo 
kad Atvelykyje 

iškilmingi

vėl, pasirodė šiomis dieno
mis ir buvo padovanota 
"NL" redaktorei. Savo pir
mame serijos leidinyje 
autorius kalba apie mums 
gerai žinomą LASALLE.

Apsilankąs keletą kartų 
"NL"redakcijoje, išsamiai 
domėjosi šio laikraščio 
įkūrimu ir gyvavimu, Lie
tuvos įvykiais, lietuvių 
įsikūrimu, ypač Lasalle 
gyvenančiųjų. Stebėjosi 
veikiančiomis organizacijo
mis ir Įnašu į kultūrinį 
gyvenimą. Tų pokalbių 
išdavoje, gražiai išleistoje 
knygoje lietuviams paskirta 
2į puslapio. Iliustruota 
TonyStudio nuotrauka jau
nųjų liaudies instrumentų 
grojėjų ir dainininkų, kurie 
buvo dalyvavę "NL" tradi
cinio spaudosvvakaro prog
ramoje. Knyga parašyta 
išsamiai, pridėta bibliogra
fija. Yra duotas kreditas 
"NL" ir Birutei Nagienei.

Knygą galima Įsigyti,pra
nešus redakcijai, kuri gali 
ja parūpinti.

ATORTP^ALIO liėtuvkj
KRgDlTO CH\IJA

LITAS
Valdyba ir Tarnautojai 

sveikina
visus “Lito ” narius ir nares
švenčių proga ir linki

► laimingų bei

džia ugsmingų

1993 jų metų.

"LITAS" PRANEŠA , KAD ŠVENČIŲ LAIKOTARPYJE
DARBO VALANDOS BUS SEKANČIOS:
Atidaryta ketvirtadienį, gruodžio 24 d. ir ketvirtadienj, 
gruodžio 31 d. rue de Sfeve skyriuje 9 val.r.- 3 val.p.p., 
o Rosemount blvd.skyriuje 10 vai.r. - 2 vaT.p.p. '

"LITAS" bus uždarytas gruodžio 25,gruodžio 28, sau
sio 1 ir sausio 4 d.d.

EUROPARCEL
Aptarnaujame L 
Ukrainą, RusijąUkrainą , Moldaviją, Bielorussiją

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8
Tel: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.

95
i uz kg

AKTYVAS-VIRj $ 29.000.000; REZERVAS- YIR jf MILUDNO
MOKA UŽ:

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Certifikatus 1 m.-.... .. 6.50% Taupymo - special............ ...2.75%
Certifikatus 2 m......... ....7.00% Taupymo - su gyv. dr....... 2.00%
Term, indėlius:

1 metų .............. ....6,00% Taupymo - kasdienines ... ...3.25%
180 d. - 364 d. .. ... 6.00% Einamos sąsk................... ....1,50%
120d. - 179d. .. ...5.75% RRIF-RRSP — 1 m.term. . ...6.50%

60 d. - 119 d. .. . .5,50% RRIF-RRSP - 2 m.term. . ...7,00%
30 d.- 59 d . .... 3*00,>/° RRIF-RRSP-taup.........

IMA UŽ:
... 2t50%

Nekiln. turto nuo 8.50 % asmenines - nuo 9.50 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

proga sveikina

ELEKTROS ŠILDYMO 
SPECIALISTAS

MAURICE ANTONIUK.
Tel.:i 366-5484 102 A, Allion, LaSalle

Šv. KalėdųI *■

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

35 Farmacist M. CUSSON - Vaistinė
35 7635 Central St. La Salle, P.Q.

Tel: 366-9745 ir 365-0505

* Dr. J. MALISKA ir dr. M. HUYNH, dantistai 
1440 St. Catherine St. W. Suite 600 
Tel: 866-8235 ir 866-9297

Dr. Philip STULGINSKĮ . dantistas
4R 8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle
35 Tel.: 364-4658

£ MO?Ot;<H 0 £

5 Dr. A. S. POPIERAITIS 4»
«£ 1538 Sherbrooke St. W., .Suite 215, Montreal, P Q.

Tel.: 931-4024 S»

Dr. H. J. ADOMONIS, M.D., C.M.
ROYAL VICTORIA HOSPITAL, Jjiį
687 Pine Ave., IV. Montreal, P.Q. H3A 1A1 ♦

Tel: (514) 842-1231 g

Notare R.POCAUSKAS-RUDINSKAS,L.L.L. D.D.N. £
1155 rue Metcalfe, 1143, ;x.
Sun Life Building, Tel: 871-1430 S3

40»
Advokatas ROMAS IŠGANAITIS, &
822 He de France, St. LAMBERT, Que., 4$
J4S 1T7 Tel: 465-1538

10 psl.

PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES

- I VISAS VIETOVES
■ PAIMAME SIUNTINIUS 

IŠ NAMU,JEI 
PAGEIDAUJAMA

Siuntiniai pristatomi tiesog j namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimum yra 2kg, arba $10.00.
Neskaitome už pristatymą.

2600 RUE LEGER, LASALLE
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.

AAJ AAAA SKAMBINKITE INFOR-
LJJ | _ LT<UJ MACUOS IR APTARN-I JuCD n AVIMO REIKALAIS

Vįtas G^jo^jT BET KADA -7 DIENAS

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSev* 3907A Rosemont

Pirm., antr., treč, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10.00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-600

Newman

/ Teiraujantis raštu- pašto kodas H8N - 1A3 /

laimingų, džiugių

giminėms, draugams ir 
bičiuliams linki —

JONAS ir COTE REALTIES
Tel.: (5141-767-4690

SILVIJA IR VINCAS PIEČAIČIAI

ir laimingų 
fiaųįų jftetul

ADAM ON IS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

flauįu. JffletU 
proga visus savo klientus draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai sveikina —

ONA NORKELIUNIENEi

MONTREAL ENTERPRISES REG’D

SVEIKINA.

Mielus savo klientus, yį 
draugus bei V

■Aj j. pažįstamus <8
Kalėdų ir & 

Naujų Metų proga

PORTRAITS 
PASSE PORT* COMMERCIAL V
M ARI AGE * WEDDINGS W

5220 Queen Mary Rd. Suite 8i? TONY LAURINAITIS ■ į
MONTREAL. PQ H3W 1X5 Tek: 481-6608 it

. ,, .......... ..................................... ........... mjj
ft 7^ 7% 7& 7% 7^ 7%: 7& 7&. T&T&T&T&T&į*
$ .... ... . «

LAIMINGI! NAUJŲJŲ METŲ 

visiems savo bičiuliams 
ir kiijentams

linki
MIKE OSKOWICZ

3351 Belair St., Montreal, Que., 
Telefonas : 721-9496

TRANS QUEBEC SIDING'S LTD

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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