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1918-uįu lapkričio 23-oji -
Lietuvos kariuomenės gimimo diena
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BRAZAUSKAS PASIMATĘ 
SU J ELGIN’U

Eltos pranešimu, 
lapkričio 4d. Maskvoje 
Lietuvos prezidentas Al
girdas Brazauskas susitiko 
su Rusijos prezidentu Bo
ris Jelcin'u.

Specialiu skrydžiu 
į Rusijos sostinę kartu 
su Lietuvos prezidentu 
atvyko užsienio reikalų 
ministras Povilas Gylys 
ir prezidento patarėjas 
užsienio politiko^ klausim
ais Justas Paleckis. "Vnu- 
kovo-2" aerodrome, pa
puoštame Lietuvos Res
publikos ir Rusijos Fede
racijos valstybinėmis vė
liavomis, prezidentą pasi
tiko Lietuvos ambasado
rius Rusijoje Romualdas 
Kozyrovičius, Rusijos mi
nistro pirmininko pavaduo
tojas Jurij Jarov ir už
sienio reikalą ministro 
pavaduotojas Sergej Kry
lov. Taip pat dalyvavo 
Rusijos ambasadorius Lie
tuvoje Nikolaj Obertyšev.

Prezidentų pokalbis 
didžiuosiuose Kremliaus 
rūmuose prasidėjo 12 vai. 
ir truko 40 minučių.

Plačiau apie pokalbį 
informavo Lietuvos prezi
dento patarėjas užsienio 
politikos klausimais Justas 
Paleckis. Pokalbio metu 
Boris Jelcin'as pažymėjo, 
kad Lietuva pirmoji iš 
buvusių Sovietų Sąjungos 
respublikų aiškiai pabrėžė 
savo nepriklausomybės sie
kį, o demokratinė Rusija 
jį palaikė. Mes pirmieji, 
anot Boris Jelcin'o, sto
jome ginti Lietuvos neprik
lausomybės ir tai turėjo 
lemiamos įtakos sausio 
įvykių^ metu. Rusija j/ra 
pasiryžusi plėsti rysius 
su Lietuva abipusio supra
timo ir geros kaimynys
tės dvasia.

Prez. Algirdas Bra
zauskas susitikime papasa
kojo aęie padėtį Lietuvo
je, pažymėjo, kad prieš 
metus įvykę rinkimai at
vedė į valdžia LDDP, kuri 
savo rinkiminėje progra
moje pabrėžė santykiu 
su Rusija derinimo būti
nybę. Brazauskas akcen
tavo, kad ir buvusi Lietu
vos vadovybė stengėsi pa
dėti gerą pagrindą san
tykiams su Rusija, buvo 
pasirašytos labai svarbios, 
su Lietuvos ir Rusijos san
tykiais susijusios, sutartys.

Dabar, kai Rusijos 
kariuomenė yra išvesta 
iš Lietuvos, kalbėjo A. 
Brazauskas, reikia "įvilk-

Nepriklausomybės metais pro Karo muziejaus sodelį iškilmių dieną žygiuoja Karo mokyklos kariūnai.

1992 m. Lietuvos Respublikos kariai prisiekia prie Parlamento rūmų Vilniuje.
Vikt. Kapočiaus nuotr.

ti į sutarčių rūbą" preky
bos ir ekonomikos santy
kius, sutvarkyti pasienio 
režimą taip, kad jis netruk
dytų žmonėms bendrauti 
ir pervežti prekes. "Preky
bos su Rusija apimtys mū
sų eksporto ir importo 
struktūroje užima svarbią 
vieta ir mes labai suinte
resuoti, kad musu produk
cija nebūtų apmokestinama 
muito mokesčiais", akcen
tavo pokalbyje Lietuvos 
prezidentas.

Konkrečiai kalbėta 
apie 20 rengiamų dvišaliu 
sutarčių pasirašymą.

RUSAI GRĮŽTA Į SAVO 
TĖVYNĘ

Is Maskvos prane
šama, kad apie 2 mil. pa
bėgėlių ir perėjūnu atvy
ko šiais metais į Rusiją, 
nežiūrint,kad trūksta jiems 
butų ir nepakanka darbų. 
Manoma, kad per ateinan
čius porą metų tokių at
vyks dar keli milijonai. 
Tatjana Regent, Rusijos 
Federalinės Imigracijos 
Įstaigos vedėja sako, kad 
daugelis tų atvykėlių yra 
etniškieji rusai, priversti 
palikti buvusias Sovietų 

respublikas. Ji numatanti, 
jog atvyks dar apie 3 mil. 
iš Centrinės Azijos, į mi
lijono iš Baltijos respubli
kų ir apie 400.000 iš 
Transkaukazijos.

Atrodo, gerokai per
deda. iš Baltijos "nations" 
(kaip rašoma "The Gazet- 

I te") - respublikų nemaža 
dalis jau išvykusi. Dau
giausia užsisėdėjo kariuo
menė - ypač Latvijoje.

Na, sugrįžę , galės 
galų gale rūpintis tikra 
savąja Tėvyne.

234-200 PASISAKĖ UŽ 
NAFTA - SUTARTIES 
VYKDYMĄ

Lapkričio mėn. 17 d., po 
maratoniškų prez. B. Clin
ton pastangų, JAV parla
mentas balsavo 34 balsų 
persvara už NAFTA susi
tarimus.

Prez. Clinton’ o milži
niškoms pastangoms ne 
visi pritarė, nes šį susita
rimą vykdant, daugiausiai 
laimėtų, atrodo, neskrupu
lingi investoriai, o esant 
sunkėjančiai ekonominei 
būklei visame pasaulyje 
daugelis rūpinasi, kad susi

tarimo dėka, įvairių sričių 
darbininkai prarastų darbus 
tiek Amerikoje, tiek ir 
Kanadoje.

Kanados min. pirm. Jean 
Chretien, po susitikimo su 
JAV prez. B. Clinton' u 
Seattle, ir diskusijų dėl 
Kanados NAFTA sutarties 
pasirašymo pareiškė, kad 
sutartis pasirašyta G. Bush 
ir Br. Mulroney, reikalinga 
peržiūrėti, nes ne visi jos 
punktai yra naudingi Kana
dai ir dabartinė Kanados 
vyriausybė yra pasiryžusi 
dėl to derėtis.

NEIŠLAIDUS MINISTERIS 
PIRMININKAS

Kanados naujasis min.p- 
kas Jean Chretien po ofi
cialaus prisaikdinimo, tuo
jau apsigyveno Ottawoje, 
24 Sussex Drive. Jis nepa
geidavo lėšų, kad būtų 
pertvarkyta šios vyriausy
bės gyvenvietė ar kokiam 
kapitaliniam atnaujinimui, 
kaip kad buvo priimta da
ryti jo pirmatakų. Tik vie
nas kambarys buvo perda
žytas ir kai kur atlikti 
smulkūs remonto darbai.

Užsienių Reikalų De
partamentas tarpininkavo 

išnuomavimui baldų, porce
liano, kristalo bei sidabro 
indų. Tie daiktai yra Ka
nados gamybos, geros ko
kybės, tinkantys vartoti 
ilgą laiką. Jie dabar yra 
atlikę, uždarius Kanados 
misiją Zaire dėl ten vyks
tančių neramumų ir, pakei
tus misijų sąrangas Vienoje, 
Cleveland'e.San Franciscoe 
ir Sevilijoje-Ispanijoje.

Neplanuojama išleisti 
pinigų nei atnaujinimui 
Ministerio Pirmininko darbo 
kabinetų, kurie randasi 
pastate priešais Parlamento 
kalvą,

BULGARJIOIE - BLOGAS, 
ATOMINES JĖGAINES
STOVIS

Iš Sofijos pranešama, 
kad sovietinio modelio 
jėgainė Bulgarijoje, Kozlo
duy vietovėje, tiek pat 
grėsminga, kaip Cernobyl'io 
jėgainė

1990 m. Vakarų atomi
nių jėgainių mokslininkai 
buvo aplankę 6-ias toldas 
jėgaines Koziuduy'je *Tr 
buvo giliai sukrėsti, pama
tę. nutriušusius Įrengimus 
ir jų darbuotojų apsileidimą. 
Vandens klanai telkšojo ant 
grindų, nepatikrinti ar yra 
užkrėsti radiacija. Alyva, 
vanduo ir garai varvėjo 
ir sklido iš įvairių vamz
džių. Trūko užsukimams 
rankenų. Šiukšlių krūvos 
mėtėsi ant grindų, o per 
įdaužtus langų stiklus lau
kiniai žvėreliai galėjo įeiti 
ir išeiti, kaip jiems patiko. 
Dirbantieji nebuvo aprūpin
ti jokiomis apsauginėmis 
uniformomis.

Sovietų Rusijos specia
listai, dirbę prie įrengimų, 
iškeliavo namo 1989 m., 
pasiėmę su savimi ir jėgai
nės planus, ir nurodymus, 
kaip operuoti mašinas. 
Tarptautinės Atominės 
Energijos Agentūra Bulga
rijos vyriausybei tuojau 
pat patiekė savo sprendimą 
nedelsiant uždaryti Kozlo
duy jėgainę.

Tačiau - kaip aprūpinti 
Bulgariją 32.5% elektros 
energija vyriausybė nesugal
vojo. Tokiu būdu, dar vieną 
žiemą valstybė bus stipriai 
priklausoma nuo sovietiškų
jų jėgainių, kurios Atomi
nių Mokslų Biuletenyje 
yra apibūdinamos galinčios 
sprogti bet kada.

1991 m. IAEA /Interna
tional Atomic Energy A- 
gency/ apskaičiavo, kad, 
bendrai imant, Sovietų 
statyti jėgainių modeliai, 

PRANEŠIMAS APIE lietu vos 
RESPUBLIKOS PI - IETYSĘ

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIO PAŽYMĖJIMAI 
NUO 1993 METU LIEPOS 1 DIENOS NEBEGALIOJA. 
ASMENYS, NORINTYS ĮSIGYTI L.R.PASUS.YRA RAGI
NAMI ATSIUSTI SAU UŽADRESUOTĄ VOKĄ, NE MA
ŽESNĮ, KAIP 15 cm. x 12 cm. , SU PRIKLIJUOTAIS 
ATITINKAMAIS PAŠTO ŽENKLAIS Į:

Consulate General of Lithuania,
235 Yorkland Blvd.,Suite 502, Willowdale, Ont., 
M2J 4Y8.

Jums bus suteikta smulki paso įsigijimui informa
cija ir anketos.

kaip kad seniausieji Kozlo- 
duy'je, gali perdegti per 
5-rius metus, nors jie skir
tingi savo konstrukcija 
nuo černobylinio tipo. Taip 
įvykus- būtų paskleista 
tokia pat nuodinga tarša 
didelei Europos kontinento 
daliai, nes tos jėgainės 
neturi jokių apsaugos bokš
tų.

Dabar Bulgarijos Kon
servatorių ir Ekologijos 
Partijos vicepirm. Isak 
Avramov'as reikalauja, 
kad bent dvi seniausios 
jėgainės - 1974 m. staty
bos - būtu visiškai uždary
tos. Kita*- išeitis - leisti 
Bulgarijos gyventojams 
šalti per žiemą tamsoje. 
Ir tai butų didelė politine 
rizika, tebevykdant demo
kratinį procesą.

Verta priminti tokiu 
atveju galimiems "antide- 
mokratininkams", kas gi 
pirmiausia tokias neišma
nėliškas jėgaines pastatė 
ir kas paskyrė neatsakingus 
apsileidėlius jas operuoti 
ir prižiūrėti.. Tikrai ne 
demokratija dėl to kalta.

Jis pamiršta, kad nuo
latinis trukdymas ir nepa- 
siūlymas jokių pozityvių 
sprendimų problemoms 
iš jo vadovaujamos partijos 
pusės, iki dabar vis stabdė 
Rusijos pažangą. Taip pat 
pamiršo (ar nenori prisi
minti), kad tikrieji Rusijos 
diktatoriai iki dabar buvo 
carai ir ypač komunistų 
partija.’ Be šiokios tokios 
diktatūros Rusijai ir toliau 
grėstų chroniška betvarkė. 
Tad- kodėl nepasirinkti 
Jelcin'o "diktatūra"?, bent 
kuriam laikui?

ARTĖJANT RUSIJOS 
PARLAMENTINIAMS 
RINKIMAMS

Naują partiją pro-Jel
cin'o grupėje ruošiasi pa
skelbti Sergej šakhraj, 
37 m. amžiaus, įgaliotas 
ministeris pirmininkas, 
besirūpinąs tolimomis Rusi
jos provincijomis. šiomis 
dienomis jis, norėdamas 
atsitolinti nuo vyriausybėje 
esančių korupcija susitepu
sių asmenų, viešai paskelbė 
kokia jo alga ir kaip jis 
gyvena. Su žmona ir dviem 
vaikais užima priemiestyje 
4-ių kambarių butą, "netu
ri saunos, virėjų ar tarnai
čių" ir dalinasi vieninteliu 
Volga firmos automobiliu 
su savo uošviais. Jo. alga 
- $115 vertės į mėnesi, 
gyvenąs kukliai, neturįs 
net asmeniško kompiuterio. 
Tai retenybė Rusijos vals-

(N ūkei t a į 2 psl....)
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ATSILIEPKITE!

"Tremtinio" Nr. 16(97) 
ir Nr. 19(100) buvo rašy
ta apie Onutę ir Zosę 
Martinaitytės. 1956 m. 
as su jomis kartu kalė
jau Panevėžio kalėjimo 
49-oje kameroje. Jos 
dar buvo neteistos. 1960 
m. Panevėžyje buvau 
susitikusi Onutę Marti
naitytę jau grįžusią na
mo. Ji dirbo miesto 
autobusų konduktore,

gyveno su mama ir bro
liais mažame namelyje. 
Zosė jau buvo mirusi. Ji 
palaidota miesto kapinė
se (Ramygalos g.) .
Ieškau Ninos Nausėdai
tės. Su ja 1950 m. kalė
jau Balchaso lageryje.

Atsiliepkite šiuo adre
su: Monika Griškėnaitė- 
Černienė, Pakalnės 27- 
45, Lentvaris, Trakų 
raj.

Kalba JAV LB Visuomeninių reikalų pirm. Algimantas

lias yra kiek kitoks, negu vyresniųjų, tačiau viskas juk 
keičiasi, tad vargu ar galima laukti, kad įvairios kartos 
galvotų vienodai. Smagu, kad bendruodeminė idėja pri
gyja, kad randasi pakantumas įvairioms mintims, kad 
diskusijų metu gerbiami demokratiniai principai. O tai 
jau yra geras žingsnis į priekį.

Deimantinis Latvijos jubiliejus
- sveikiname ~

Alfreds Zarins

LAIŠKAS MYLIMAJAI

Visą naktį laiko akmenyj 
as rašiau Tavo vardą. 
Taigos saule rytą padėjo 
raudoną rožę ant jo. 
Rožę be kvapo.

Dieną darbe kirtau akmeny 
kelią į* savo namus 
ir laužtuvu sniege vedžiojau 
eiles apie prosenių žemą. 
Eiles be žodžių.

Pilkas vakaras sutemomis 
lagerin nusileido, 
vėl viršum tvorų įsižiebė 
ugnis šaltoje migloj.
Šviesa be sviesos.

Visą naktį manyje sviete 
vilties šiltieji žiedai.
Tavas akis laiko akmenyj 
regėjau, m ano miela. 
Bet be žiburių.

Paskui tamsoj iškėliau 
delnuos Tau priešais 
savo raudoną rošą 
virš lagerio spygliuotų vielų. 
Viršum laiko akmens beirstancio.

1982 m., M ordovija

Gečys, šalia sėdi prezidiumo pirm. Vytautas Kamana tas.
Nuotr. Ed. Šulaičio

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TARYBOS SESIJA

Edvardas šulaitis

XXXXX

Lapkričio 18 d. Latvija 
švenčia savo deimantinį 
Nepriklausomybės jubiliejų 
-75-ąsias metines. Ta pro
ga Latvijos ambasada Lie
tuvoje suruošė eilę rengi
nių: "Vartų" galerijoje ati
daryta latvių^ dailininkų 
Andrejs Kalnačs ir Gun- 
tars Sietinš grafikos paro
da. Atiarymo metu kalbėjo 
Latvijos ambasadorius Al
berts Sarkanis. iškilmėse 
dalyvavo beveik visi am
basados darbuotojai. Vilniu
je tai bene vienintelė už
sienio šalies atstovybė, 
kurios darbuotojai puikiai 
kalba lietuviškai.

Lapkričio 10 d. Pane
vėžyje Baltoskandijos Aka
demija surengė studijų 
dieną "Baltiškieji paribiai", 
kurioje pranešimą apie 
mūsų valstybių sienos kū
rimo istoriją ir dabartį 
skaitė Latvijos ambasado

rius A. Sarkanis. Vilniuje 
ir Kaune planuojami popu
liarios latvių estrados dai
nininkės Ievos Akuratere 
ir kompozitoriaus bei mu
zikanto Jurio Kulakovs kon
certai. Dar vienas rengi
nys Kaune, M. Žilinsko 
Dailės Galerijoje, latvių 
tapybos klasikos darbų 
paroda.

Lapkričio 13 d. iškil
mingas Šv. Mišias Latvijos 
Respublikai aukojo arkivys
kupas A.J. Bačkis. Vilniaus 
Šv. Kazimiero bažnyčioje 
tradicinėje religinės muzi
kos ir susikaupimo valan
doje vyko latvių muzikos 
ir poezijos rečitalis.

Taikomosios Dailės mu
ziejuje atidaryta paroda 
"Senoviniai latviški rūbai", 
o Mokslų Akademijos bib
liotekoje pradėjo veikti 
Latvijos knygų paroda.

ČIKAGOJE ( arba, tiksliau pasakius, šalia Čikagos 
esančiame Rosemont miestelyje, kur pernai vyko ir Pa
saulio Lietuvių Tautinių Šokių švente), š.m.spalio 9-10 
d.d. vyko JAV LB XIII Tarybos sesija. Į Embassy Suites 
viešbutį buvo atvažiavę 49 rinktieji Tarybos nariai iš 
69 turėjusiųjų teisę čia dalyvauti. Kadangi kelionių ir 
viešbučio išlaidos neapmokamos, tai kiti nariai, turbūt, 
nenorėjo prarasti sunkiai uždirbtų dolerių ar turėjo šiaip 
rimtų priežasčių. Reikia pažymėti, kad nepasirodė ir 
keli čikagiečiai," kurie tokiomis priežastimis vargu ar 
galėjo pasiteisinti.

Dalyvavo ir daugumas LB apygardų pirmininkų, 
o taip pat ir JAV LB Krašto valdybos narių. Sudėjus 
ir kviestinius bei kitus svečius, o taip pat ir spaudos 
atstovus (jiems čia buvo net atskiras stalas), susirinko 
gal apie 80 žmonių.

Reikia pažymėti, kad šią^ sesiją globojo LB Vid. 
Vakarų Apygarda su jos ilgamečiu, energingu pirmininku 
Kaziu Laukaičiu. Ji šios sesijos išvakarėse surengė tame 
pačiame viešbutyje susipažinimo vakaronę - vaišes, ir 
atliko eilę šiaip jau mažiau pastebimų dalykų Rengėjai 
tame pačiame viešbutyje susirinkusius ir maitino, ypa
tingai žinant, kad posėdžiai užtrukdavo nuo ankstyvo 
ryto iki . vėlyvo vakaro ir išvažinėti valgiui negalėjo būti 
skiriami daug laiko.
°ls Sesijos darbotvarkė' Mjuvo plati ir apimanti daug 
dalykų kuriuos visus, normaliai imant, niekas negalėjo 
suspėti išdiskutuoti per dvi dienas. Kai kas norėjo, kad 
tik būtų paplojama pranešėjams ir einama tolyn. Bet 
tokiu atveju, vargu ar yra reikalas daryti dideles išlai
das ir važiuoti tolimas distancijas. Kai kuriais atvejais 
buvo pareikalauta dalykus diskutuoti iš esmės ir leisti 
visiems pasisakyti. Tokiu būdu dienotvarkės pravedimas 
užsitęsė ilgiau negu tikėtasi. Nepadėjo nė suvažiavimo

■ pirmininkų raginimas užbaigti diskusijas, "sušluojant vis
li ką po kilimu", kaip kad buvo kitų išsireikšta.

Gal būt, be reikalo į šią sesiją su ilgokais pra- 
[i nešimais buvo pakviesti svečiai: APPLE, Mercy Lift 
t ir US Batik Founadation atstovai. Jų mintys, nežiūrint, 
f kaip būtų buvusios įdomios, tiesioginiai nelietė gvildena- 
į, mų bendruomeninių ir organizacinių temų.
5 įdomu, kad sekmadienio popietę, kuomet reikėjo 
k priimti komisijų pateiktus nutarimus ir turėjo būti spren
di" džiami einamieji reikalai, jau nebuvo kvorumo, kadan- 
: gi nemaža Tarybos narių "prapuolė" pavalgę pietus, ne

žiūrint, kad išsiuntinėtoje programoje buvo rašoma, kad 
sesijos darbai užsitęs sekmadienį iki 6 vai. vakaro. Ka
dangi sesija ne viską užbaigė ir daug ko neišsprendė, 
tai padaryti teks korespondenciniu būdu, o šis darbas 

. pareikalaus nemaža pastangų ir išlaidų.
Visos šios pastabos nereiškia, kad sesijoje nieko 

Į nepadaryta. Visų pirma, smagu buvo matyti, kad įbend- 
lį ruomenininkų eiles įsijungia jaunesnio ir naujo kraujo, 
Ii kad ateina žmonės, kurie domisi lietuviškais reikalais 
h ir sugeba bei stengiasi dirbti. Gal jų galvojimas ir ke- 

sias troškimas yra, kad šiandien supranta tas prob- 
ta skubiai sudaryta rinki- lemas, kurios iškilusios Lie-

XIII Tarybos trečiąją, ir kartu paskutinę sesiją, 
pradėjo šios Tarybos Prezidiumo pirmininkas Vytautas 
Kamantas (jai taip pat pirmininkavo dr. Vytautas Naru
tis ir Birutė Vilutienė). Susi rinkusius sveikino PLB pirm. 
Bronius Nainys, Kanados LB Krašto valdybos pirm. Al
girdas Vaičiūnas, Lietuvių Fondo valdybos pirm. St. Ba
ras. Pastarasis kvietė visus tapti Lietuvių Fondo nariais, 
kadangi Fondas daugiausia lėšų skiria bendruomeninei 
veiklai (jis nurodė, kad ,kaip ne keista, tik apie pusė 
Tarybos ir Krašto valdybos narių yra LF nariais). Ren
gėjų vardu sesiją sveikino V. Vakarų apyg. pirm. Ka
zys Laukaitis.

Oficialiai atidarius sesiją (kun. J. Vaišnio invoka- 
cija ir himnais), pravesti pagrindiniai programos punk
tai. Apie nuveiktus darbus trumpai kalbėjo JAV LB 
Krašto valdybos pirm. V. Maciūnas. Tada buvo priimtas 
praėjusios sesijos protokolas, o taip pat ir šios sesijos 
darbotvarkė. Garbės Teismo pranešimą padarė jo pirm, 
dr. A. Razma, Kontrolės Komisijos vardu kalbėjo jos 
narys Pranas Joga, nes nepasirodė pirm. Linas Kučas.

Pranešimus padarė JAV LB Krašto valdybos na
riai, kurie kalbėjo dalykiškai ir sumaniai. Iš eilės pasi
sakė: Regina Narušienė, Algimantas Gečys, Regina Ku- 
čienė, Birutė Jasaitienė, Pranas Gvildys, ir kt. Po dau
gumos iš šių pranešimų buvo paklausimų ar papildymų, 
nors pirmininkas ne visiems norėjusiems kalbėti davė 
žodį.

Antrasis posėdis buvo pradėtas adv. Sauliaus 
Kuprio pranešimu apie JAV LB organų, vienetų ir asme
nų teisinę atsakomybę, pareigas ir kompetenciją, šio 
teisininko mintys sukėlė nemažų diskusijų, kurias irgi 
reikėjo trumpinti, nes jau laukė pietūs.

Po pietų platesnį pranešimą apie veiklą padarė 
PLB valdybos pirm. Bronius Nainys ir šios valdybos ats
tovas Vilniuje Juozas Gaila, šiuo metu viešintis Ameri
koje. Jų pranešimai buvo ilgoki, bet įdomūs ir davė 
daug informacijų. Atrodo ,kad jų pastangos ir atlikti 
darbai yra tikrai verti dėmesio ir pritarimo.

Šiame posėdyje buvo kalbėta apie darbą Apylinkė
se, kurios buvo pristatytos kaip "JAV LB pagrindas ir 
širdis". Savo mintis šiuo klausimu buvo pakviesti išsa
kyti 4 žmonės, dirbantieji ar dirbusieji tose Apylinkėse. 
Tai Salomėja Daulienė is Čikagos, Pranas Joga iš Cle
veland'©, Angelė Kamiene iš Michian'os ir Aidas Kup
činskas iš Bostono. Jie gana išsamiai ir dalykiškai supa
žindino su įvairiomis problemomis apylinkių veikloje 
ir davė vieną kitą pasiūlymą^ ateičiai.

Ketvirtas posėdis buvo pradėtas diskusijomis ko
misijose. Jų buvo aštuonios: švietimo (pirm J. Polikaitis) 
kultūros (dr. P. Kisielius), visuomeninių reikalų (Z. Vis
kanta), socialinių reikalų (A. Armalis), religinių reikalų 
(D. Kojelytė), jaunimo (T. Lora), finansų (C. Mickūnas), 
organizacinių reikalų (pirm. K. Laukaičio). Daugiausia 
domėtasi visuomeninių reikalų komisijos svarstymais 
ir juos sekė daugiau negu 20 asmenų, o religinių, orga
nizacinių bei jaunimo sąjungos komisijos turėjo mažiau
sia susidomėjimo.

Sekmadienio popietiniame posėdyje (aštuntame 
iš eilės) šių komisijų pirmininkai padarė trumpus prane
šimus bei patiekė išvadas iš šių komisijų diskusijų.

Sesijos suvažiaviman buvo pakviesti lietuvių spau
dos žurnalistai.

minė procedūra būtu boi-
(...Atkelta iš 1 psl.) 
tybinių tarnautojų tarpe 
šiais laikais.

Dabar Rusijoje randasi 
13 partijų su teise daly
vauti naujo parlamento 
rinkimuose gruodžio mėn. 12 
d. Jų tarpe - keturios pro 
jelcininės, atskilusios parti
jos, kurioms vadovauja 
žmonės, vedami asmeninių 
ambicijų. Jos siūlo skirtin
gus metodus reformai. 
Tai nebūtinai reiškia, kad 
jos sumenkins Jelcin'o ga
limybę gauti jam įstaty
mišką daugumą, bet sukelia 
spėliojimus, jog gali pasi
daryti perdaug dezorgani
zuoti ir skirtingi, kad pa
jėgtų dominuoti Parlamente 
net ir laimėdami daugumu 
vietų. "Galėtų, iškilti pavo
jus, susidaryti smulkes
nėms spaudimo grupėms, 
kurioms labiausiai rūpėtų 
specifinės sritys, o ne im

tis atsakomybės už krašto 
likimų",- pareiškė Ekono
mijos ministeris Jegor Gai
dar, vadovaujantis domi
nuojančiai pro-Jelcin'o 
partijai "Rusijos Pasirinki
mas".

Valstybės Dūmai (Parla
mentui) skiriama 450 vietų 
ir 176 Federacijos Tarybai.

Sergej šakhraj'us savo 
partiją vadina Rusijos Vie
nybės ir Sutarimo vardu, 
jis pasisako, kad tolimosios 
provincijos turėtų turėti 
didesnes autonominės tei
ses, negu Jelcin'as joms 
norėtų suteikti, ir sulėtinti 
reformų "šoko terapiją", 
siūlomą. Jegor Gaidar'o. 
Net ir komunistai mano, 
kad šakhraj'us yra užten
kamai nuosaikus, kad galė
tų jam pritarti ir jį pa
remti.

Komunistų lyderis Ge- 
nadij Žiuganov'as atvirai 
priešinasi: "Mūsų didžiau-

kotuojama. Tačiau, jeigu 
tai pavyktų, tai susidarytų 
įspūdis, kad Jelcin'o šali
ninkai išrinkti vienbalsiai. 
Mūsų uždavinys - neprileis
ti prie tokio diktatūrinio 
valdymo legalizavimo".

Lietuvoj e
B. N.

DAR DĖL
R. VISOKAVIČIAUS

Svarstant R. Visokavi
čiaus kandidatūrą į Lietu
vos Banko pirmininko pos
tą, š.m. kovo mėn. pabai
goje buvo apie jį pasisaky
ta Lietuvos Seimo kai 
kurių narių.

K. Jaskelevičius (LDDP) 
tarpe kita ko, sakė: "Kuo 
daugiau aš bendravau su 
gerbiamuoju R. Visokavi
čiumi, tuo labiau aš įsitiki
nau, kad tai žmogus, kuris

tuvai valstybiniu lygiu.
...Tai yra patyręs bankinin
kas ir, manyčiau, šiandien 
būtent toks bankininkas ir 
turėtų atstovauti Lietuvos 
interesams ir užsienyje, ir 
tarptautinėse finansinėse 
organizacijose..."

G. Paviržis :"Pretenden- 
tas imlus naujovėms, dėme
singas verslo žmonėms, 
turintis pakankamai gerus 
ryšius užsienyje, supran
tantis bankų ir finansų 
reikalus žmogus. Savo veik
la ponas R. Visokavičius 
užsirekomendavo kaip sava
rankiškas, kūrybingas, prin
cipingas vadovas. Jo patir
tis dirbant bankuose, geras 
pramonės, statybos, žemės 
ūkio problemų supratimas, 
susijęs su noru greitai ir 
tinkamai jas spręsti, teikia 
viltį, kad vienas iš svar
biausių iškilusių uždavinių- 
atsiskaitymų tarp įmonių, 
gamintojų, gavėjų, preky
bininkų normalizavimas

bus išspręstas".
Ne visiems Seimo na

riams buvo leista kalbėti, 
kuomet jau š.m. spalio 
mėnesio pabaigoje, nepa
teikiant jokių aiškių argu
mentų, buvo pareikštas R. 
Visokavičiui oficialus ne
pasitikėjimas. Prieš jo (su
tartiną) nubalsavimą atleis
ti iš LB pirmininko parei
gų, nebuvo patiekta gene
ralinio prokuroro baudžia
mos bylos R. Visokavičiui 
tyrimų duomenys nei išva
dos.

Ką reiškia tokie priešiš
ki LDDP sprendimai LB pir
mininko atžvilgiu, ne vie
nam, stebinčiam įvykius, 
susikloja išvados, kad vei
kia stiprus privačių intere
sų grupinis įtakojimas. 
Kyla ir klausimas, kas 
galų gale, įtakoja vyriau
sybės sprendimus. Daugely
je sričių ryškiai pastebi
mas delsimas, nesusigaudy
mas reikaluose - ar tyči
nis stabdymas visai valsty
bei naudingam sprendimui; 
pav.: naftos terminalo

statyba, valstybės sienų 
apsauga, vizų įvedimas ir 
kt.

Iki šiol, kaip spaudoje 
pasisako K. Dirgėla: "Pa
reiškime dėl nepasitikėjimo 
Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas kaltinamas blo
ga ekonomine politika. 
Betgi tai ne banko, o Vy
riausybės funkcija. Iki šiol 
nėra valdančiosios partijos 
ekonomikos strategijos.

Dėl lito kurso svyravimų 
prisiminkime, kaip buvo 
skubama įvesti litą. įvedi
mui reikėjo tinkamai pasi
ruošti. Nebuvo vertybinių 
popierių nei valiutų biržų, 
t.y. mechanizmų, kuriais 
būtų galima efektyviai 
veikti per didelius kurso 
svyravimus. Atsiliepė ir 
kai kurių komercinių bankų 
neigiama veikla.

(...) Dabar dėl piktnau
džiavimo tarnybine padėti
mi, dvidešimties milijonų 
litų pervedimo "Litimpex" 
bankui bylos. Mieli ponai,

(Nukelta į 3 psl. ...)



Tarptautinis traukinys ’’Baltijos ekspresas“ l alinas-Šeštokai 
pravažiuoja pro Kauną.

supras, kad LDDP atstovų 
• ir A. Brazausko rinkiminiai 
pažadai buvo ne kas kita, 
kaip akių dūmimas, sieki
mas bet kuria kaina paim
ti
ir kad tokiu būdu galėtų 
ja pasinaudoti savanaudiš
kiems tikslams, atsilyginti 
juos rėmusiems, visokio 
plauko prisiplakėliams.

LDDP remiamų Lietu
vos Seimo narių ešalone 
atsirado nemažai atstovų, 
kurie neturi teisės būti

į savo rankas valdžią

Dešinėje -

(...atkelta iš 2 psl.)
jeigu lygiuojamės į teisi
nes valstybes, tai kur teis
mo sprendimai? Kada bus 
teismo įvertinimas, tada ir 
kalbėkime.

Objektyvių priežasčių 
nepasitikėti Lietuvos banko 
valdytoju nematau. Kam 
šis "spektaklis"?

Anksčiau atleistas banko 
valdytojas Baldišis iki šiol 
neperdavė P. Visokavičiui 
visos banko dokumentaci
jos. Kam tai naudinga? 
Laisvalaikiu pamąstykite".

Bankų įstatymų, kaip 
teko sužinoti, irgi dar 
visai nėra. Kažin kodėl 
dairomasi į visus kampus, 
kur kas, kaip daroma, o 
estai - nesiblaškydami su
sitvarkė. Ar taip sunku 
perimti gerus pavyzdžius 
SAVOS VALSYBĖS interesų 
vardu?
LIETUVIŲ KAREIVIU MO
TINOS PROTESTUOJA

Ilgalaikę badavimo 
akciją vakar prie Seimo 
rūmų pradėjo Sovietų, ar
mijoje žuvusiu kareiviu 
motinos, siekdamos, kad 
būtų priimtas įstatymas, 
remiantis sovietų armijos 
aukas, šią protesto akciją 
surengė Lietuvos Kareivių 
Motinų Sąjunga.

Nuo pokario metų 
iki Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo Sovietų 
armijoje žuvo 1.205 Lie
tuvos vaikinai. Dar 830 

.grįžo ‘iš’ Jos suluošinti.

ATNAUJINTA A. 
KLIMAIČIO BYLA

Iš Volietijos Teisingumo 
ministerijos gauti trūksta
mi dokumentai apie galimą 
Lietuvos Respublikos vals
tybinio turto grobstymą, 
kurį vykdė bendra Lietu- 
vos-Vokietijos įmonė "Lit- 
commerz Gmbh". Prašant 

i Respublikos Generalinės 
prokuratūros tardymo de
partamentui, Valstybės 
kontrolės departamentas 
atnaujino reviziją "Litkom- 
merce" Tardymo departa
mente naują impulsą gavo 
baudžiamosios bylos dėl 
valstybinio turto grobsty
mo tyrimas.

Primename, kad bendros

Lietuvos - Vokietijos fir
mos "Litcommerz Gmbh" 
veiklai vadovavo žymusis 
užsienio lietuvis A. Klimai- 
tis, žinomas kaip "Kliuge- 
ris".

Arvydas Krasauskas 
AUTOMAGISTRALĖS VIA 
BALTICA ETAPAS

Vakar tiltu per Ne
muną ties Lampėdžiais 
pravažiavo pirmieji auto
mobiliai: užbaigta 16 ki
lometrų miesto vakarinio 
aplinkelio statyba - svar
bus tarptautinės automa
gistralės Via Baltica 
etapas.

Nuo dabar trans
portas iš Vidurio Lietuvos 
ir Žemaitijos galės keliau
ti Užnemune ir atgal, ap
lenkdamas Kauną. Aplinke- 
lis prasideda ties IX-ju 
Fortu ir įsilieja Į Marijam
polės plentą.

Aplinkelyje pastaty
ti 9 viaduktai, nutiesta 
keturių juostų eismo greit
kelis su apželdinta juosta 
viduryje.

• Kauno lėktuvų bendrovės 
"Lietuva" lėktuvai nuo 
lapkričio lOd. tris kartus 
per savaitę pradės skrai
dyti maršrutu Kaunas- 
Palanga- Hamburgas.

Lėktuvai iš Kauno 
(Karmėlavos aerodromo) 
skraido į Prahą, Budapeš
tą, Helsinki ir Kristian- 
stad pietinėje Švedijoje.

KODĖL KELIAMAS 
NUSIKALTĖLIŲ PRESTIŽAS

"Kauno Laike" spalio 21 
d. laidoje aiškiai pasisako 
dr. Vyt. Nezgada į klausi
mą, kodėl keliamas nusi
kaltėlių prestižas:"

Sunku paaiškinti eilinių 
Lietuvos žmonių (iš esmės 
kaimo ir darbininkijos) 
protų užtemimą rinkimuose 
į Lietuvos Seimą, o taip 
pat Prezidento rinkimuose, 
kai buvo balsuojama atitin
kamai už LDDP ir už jos 
lyderį A. Brazauską? To
dėl gal dabar, kai ši parti
ja jau metai, kai valdo 
Lietuvą ir kai žmonės įsi
tikino jos nesugebėjimu 
tvarkytis, dauguma už juos 
balsavusių Lietuvos žmonių

statymų leidėjų gretose. . Alfe- 92
Tačiau labai apmaudu, kai ' es 
masines informacijos prie
monės (visų pirma Lietu
vos televizija), akivaiz
džiai matydama dabartinės 
valdžios nesugebėjimą ūki
ninkauti ir artėjantį kra
chą, visokiais būdais bando 
gelbėti atskirų jos narių, 
tariamų asmenybių, presti
žą, sudarydama jiems dirb
tinį imidzą (įvaizdį). Vie
nas tokių yra Vytautas 
Petkevičius (buvęs stribas) 
dabar Seimo narys, pokario 
metais su ginklu kovojęs 
prieš Lietuvos patriotus 
besislapstančius miškuose. 
Kad V. Petkevičius tais 
laikais kolaboravo, glau
džiai bendradarbiaudamas 
su MVD ir KGB struktūro
mis liudija ir duomenys, 
išspausdinti 1988 m. rugsė
jo 30 d. stalinio kalendo
riaus lapelyje (antroje pusė
je), kuriame, be kita ko 
sakoma: "Tą dieną čia su 
banditais kovėsi šiandien 
visoje respublikoje žinomas 
socialistinio darbo didvyris 
Šakių rajono kolūkio pirmi
ninkas K. Glikas, kuris tuo 
metu 
dirbo 
buvo 
remti 
teko 
mam 
nėjui 
rius - S. Pleskus).

Nemanau, kad minėtame 
šaltinyje pateikti faktai 
būtų išlaužti iš piršto. Tik
riausiai, neatsitiktinai, 
kaip patyrusiam kovotojui 
(dar iki pučo Maskvoje) V. 
Petkevičiui patikėtos atsa
kingos Lietuvos nacionali
nio saugumo komiteto pir
mininko Seime pareigos. 
Neabejoju, kad laimėjus 
pučistams Maskvoje, LDDP 
vadovaujant V. Petkevičiui 
būtų pradėjusi įvesti "tvar
ką" ir Lietuvoje, be abejo
nės, vykdant M. Burokevi
čiaus nurodymus.

Kita "asmenybė", kurią 
Lietuvos televizija visomis 
priemomėmis 
liaupsina 
Be jo 
interviu 
skelbiami 
užsakymus) 
apklausos duomenys, kurie, 
kaip taisyklė, parodo jo 
itin aukštą reitingą vadi
namųjų asmenų tarpe.~ Ky 
la klausimas, ar gali žmo-

"KAUNO LAIKAS"

Kaunas, 3000 /

LDDP '

Šilavote (Prienuose) 
kamjaunimo darbą ir 
liaudies gynėjas. Susi- 
su klasiniais priešais 

ir tada dar nežino- 
rašytojui, liaudies gy- 
V. Petkevičiui" (auto-

pastoviai 
E. Bičkauskas, 

dažnai duodamų 
TV periodiškai 
(pagal kažkieno 

sufabrikuoti

nės patikėti šiuo žmogumi, 
kuris tardė ir perdavinėjo 
teismui tikruosius Lietuvos 
patriotus? Ar už šiuos nuo. 
pelnus Lietuvos televizija 
taip stengiasi, kad E. Bič
kauskas išliktų pirmųjų 
asmenų gretose? Manau, 
kad gerbiami televizijos 
darbuotojai: "Jūs labai ap
sirinkate taip besielgdami. 
Juk jau netoli tas laikas, 
kai vėl reikės keisti plokš
telę. Todėl. atsipeikėkite ir 
vardinkite daiktus tikrai
siais vardais, tarnaukite 
Lietuvai o ne tiems, kurie 
to nenusipelnė. Nepaisant 
šių TV pastangų, Lietuvos 
žmonės sugebės įvertinti 
kas yra kas, tad geriau 
vadovaukitės objektyvumo 
logika, vertybėmis, kurios 
nekinta, keičiantis konjuk- 
tūrai".

Su pagarba:
Dr. Vytautas NEZGADA 

("Imidžas"-NL Redakcija 
siūlo pakeisti šį nevykusį 
ir nereikalingą "sulietuvi
nimą", gana dažnai užtinka
mą spaudoje Lietuvoje, 
grynesnių - "įvaizdis")-

NUŽUDYTI GINTARO 
PIRKLIAI
Ainis Gurevičius

Spalio 13 d. Kaliningrade 
(Karaliaučiuje) ankstų rytą 
žmonės pamate paupyje 
degantį automobilį VAZ- 
2107. Gaisrininkai spėjo 
gaisrą užgesinti, automobi
lyje rasti du apdegę vyriš
kių lavonai, jų dokumentai 
ir keli tūkstančiai dolerių 
(ugnegesiai pasirodė dar 
nespėjus sprogti degalų 
bakui).

Valstybiniai automobilio 
numeriai buvo nuimti. Va
riklio numeris buvo nežino
mas nei Baltijos valstybių, 
nei Baltarusijos pareigū
nams. Bet kai Kaliningrado 
televizija parodė 
mašinoje buvusių 
(juos dar buvo galima at
pažinti) nuotraukas, atsilie
pė žmonės, pranešę, kad 
buvo atvažiavę du panašūs 
lietuviai. Paaiškėjo, jog 
tai Klaipėdos gyventojas

Jevgenijus Zakaras 
langos gyventojas 
Jurgilas.

Abu Lietuvos

ir Pa-
Alvydas

piliečiai 
nušauti iš pistoleto. Kali
ningrado milicija jau sulai
kė vieną įtariamąjį - jauną 
vietinį gyventoją, anksčiau 
neteistą. Vedęs žmogus, 
turi dvejų metų sūnų.

Milicijos žiniomis, lie
tuviai buvo nužudyti viena 
me Kaliningrado bute. Žu
dikai buvo du. Bet 
kol kas nepavyko 
nes jis spėjo laiku 
į užsienį - į vieną 
šalių (manoma, kad 
bar slapstosi Baltarusijoje).

Milicijos žiniomis, šie 
lietuviai veždavo iš Kali-

ningrado srities gintarą. 
Čia jie jį tik supirkdavo iš 
vietinių gyventojų, renkan
čių gintarą pajūryje, nele
galiai kasančių jį viename 
apleistame karjere ir pan. 
(visi šie gintaro gavimo 
būdai laikomi nelegaliais).

antrojo 
surasti, 
pabėgti 
iš NVS 
jis da-

Gintaras Kaliningrade bran
gus: kilogramas smulkaus - 
apie 300 tūkstančių rublių, 
stambesnis kainuoja apie 
pusę milijono, t.y. nuo 300 
iki 500 JAV dolerių.

Sulaikytasis žudikas sako, 
jog lietuvius teko nužudyti 
todėl, kad jie jį ir jo kom
panionus "prametė", t.y. 
atsisakė sumokėti už eilinę 
gintaro partiją.

abiejų 
lavonų

Lietuvoje plačiai paminėtos Simano Daukanto 200- 
osios metinės. Vienas iš jubiliejinių renginių įvyko Skuo
do raj., Lenkimuose, kur atidengtas B. Midvikio sukurtas 
paminklas (architektas A. Skiezgelas) didžiajam Lietuvos 
istorikui ir švietėjui.

Nuotrauka Bernardo Aleknavičiaus (ELTA)

Ištrėmime Norvegijoje
D. R u g i n i s

/ Iš dienoraščio/
2. Penktadienį, liepos 28 d. sukylam iš miego - pa

sirodo esame Dancigo stotyje. Traukinys stovi, garvežys 
truputį pastumdė ir vėl paliko stovėti. Iš vienos virtuvės 
gauname kavos,ir laukiam. Tik naktį pajudėjo ir trankė 
lyg velnius po peklą. Rytą jau bedundėjom lygiais Po
meranijos laukais, pravažiuodami daug stočių ir stotelių. 
Visur vokietės ir jų vaikai moja pravažiuojantiems. Va
karop pasiekiame Stargardą. Bėda, rūkalų nėra. Visaip 
kombinuojam, perkam, mainom. Dar iš tikrąją nežinom, 
kiek toli važiuosim. Negulam, nes netrukus atvažiuosime 
štetinan. Dar jo nepasiekus, pasirodo gražiai raudonom 
lempom paženklintas aerodromas. Sugulame, pasiekę 
štetino priemiestį. Sekmadienį, liepos 30 d. mus nuvaro 
į D.T.lagerio pirtį. Grįžus iš jos, keli vyrai, lydimi 
vokiečių sargybinių, išeiname parnešti maisto. Persike- 
liame per Oderį ir keliaujame į miestą. Pasirodo, gero
kai sudaužytas, kitur net ištisi kvartalai sunaikinti. Kiek 
paklaidžioję, sugrįžtame į vagonus. Išsidaliname maistą, 
pavalgome ir sugulame. Pakilę liepos 31 d., pirmadieąi, 
pamatome jau kitokesnį vaizdą. Dabar žemė jau kalnuo- 
tesnė, daug vasarojaus prapjauta, lyg rūkas, lyg lyja... 
Apie pietus sustojame Stralzunde. Tuojau išlipame ir 
susirikiavę žygiuojame. Paėję 5-tą kilometrų, prieiname 
dideles, modernias Luftwaffes kareivines. Tuojau mus 
padalina į grupes, kiekvienam paskiria lovą ir spintą. 
Susitvarkome, apsiprausiame ir dar neatsipeikėjo, sugula
me bent vieną kartą žmoniškai. Po visos savaitės tran- 
kymosi, miegame kaip užmušti.

Rytą budėtojo švilpukas visus prikelia. Apsiprau- 
sus, išveda rikiuotėn ir atliekam rikiuotės pratimus. 
Kitus išvaro šį tą padirbėti. Išdalinus korteles, nuveda 
į valgykla. Čia pasiimi 2 lėkštes ir gauni priklausanti 
maista, kuris skanus, tik jo labai mažai. Gerai, kad 
dar turime lašinių, bet labai trūksta duonos. Pavakaryje 
1993. XI. 24

vėl kokią valandą pavarinėja, po to esame laisvi.
Taip leidžiame dienas. Čia pat yra kantinas, kur 

galima gauti alaus, tad laisvalaikį ten ir praleidžiame. 
Po truputį mus patampo po rajonų, sutvarko dokumentus, 
išduoda šalmus, dujokaukes. Atvažiuoja pulk.Liormantas, 
neva tai vyriausias ryšių karininkas. Suorganizuoja pa
maldas ir būk tai liepia prisiekti. Mes, kurie buvome 
užpakalinėse gretose veik visai ir rankos nekėlėme prie
saikai. Visiškai nekelti- bijojome. Po to, visi gavome 
už 5 markes visokių niekelių. Ypatingai nusistatė buvo 
tie, kuriuos sugaudė. Atvyko' dar du transportai. Vienas 
iš buvusią savisaugą batalijono sudarytas, antras toks 
pat kaip ir mūsų: sugaudyti iš Telšių ir Kretingos apskri
čių. Rugpjūčio mėn. 10 d. mus surikiuoja ir iššaukia 
numerius. Iššauktiesiems praneša, kad rytojaus dieną 
turėsime iš čia išvykti. Viskas būtų dar nieko, bet tik 
vienas nemalonumas- reikia skirtis su jau taip susigyven
tais draugais. Tenka atsiskirti ir su Z.Pikeliu, ir su T. 
Kaminsku, nes jie pasilieka. Kur vyksime- dar nežinome. 
Ryto metą, rugpjūčio 11 d., 9 vai. jau stovime susipa
kavę. Pėsti turime eiti ligi stoties, kelias gana tolimas 
per miestą ir kol pasiekiame stotį, visi sušilome. Sulipa
me į vagonus, beveik po 30 žmonių į kiekvieną. Pava
karyje sudaromas ešalonas ir mes ilskuodžiame atgal 
štetino link. Užeina naktis, šiaip taip susirangom. Aš 
guliu ant grindų, gerai, kad nešalta. Naktį pravažiuoja
me Štetiną, o prieš piet jau esame štargarde. Čia gau
name sriubos, apsiprausiame, vėl sėdame i vagonus ir 
vėl tolyn, štetino stotyje mes sutikome daug lietuvių, 
kurie važiavo Vokietijon. Ir šiaip kelionėje daugelyj'e 
vietų pravažiuodami matėme bei sutikome lietuvių. Visi 
jie tokiu ar kitokiu būdu buvo ten patekę. Apie pietus 
pasiekiame Dancigą ir išlipus, nueiname į kareivines. 
Čia jau radome vieną trasportą iš štetino tokių pat 
sugaudytų lietuvių, kaip ir mes. Daugiausia nuo Šiaulių, 
Joniškio. Tuojau pasklinda gandai, kad mes vyksime 
į Suomiją. Ši galimybė mane labai sudomina. Mus po 
kiek laiko atveda prie jūros esančio viešbučio, kuris 
pervestas kareiviams. Čia susitvarkome, bet liepia neišsi

vaikščioti, valgyti labai norime, nes visą maistą suvalgė
me ir nuo vakar dienos nieko nebuvome gavę. Rūkyti 
taip pat labai norisi. Pagaliau prieš vakarą nuveda visus 
į kareivines ir išduoda maistą, kuris žymiai geresnis 
ir mes atsakančiai prisikertame. Pasimaudom, pasivaikš
tinėjant. šalia viešbučio miškelyje stovi atsitraukę latvių 
daliniai. Arkliams pašaro nedaug, kai kurie nustimpa. 
Vokietukai grobsto jų mėsos gabalus,- tad suprantame, 
koks badas Vokietijoje? Kita diena praeina panašiai. Visi 
kalba, kad vyksime Suomijon. Pagaliau mus surikiuoja, 
prijungia Vitenbergo trasportą ir kareivinėse suveda su 
įvairių rūšių kareiviais, su kuriais apie pietus esame 
išvedami uosto link. Laukiame eilės lipti į laivą, vėl 
esame alkani, nes niekas neišdavė maisto. Galų gale 
esame laive "Wartheland"; tai didelis, apie 8-10.000 
tonų talpos, su specialiai paruoštais narais kareiviams. 
Mus patalpina liuke. Viskas čia įdomu, viskas mus stebi
na. Rugpjūčio 15 d. vilkikai tempia laivą iš uosto. Kiek 
paplaukus, transporto vadovas praneša, kad mus seka 
vienas priešo povandeninis laivas, todėl dėl visa ko,mes 
turime lipti laivo apačion ir apsijuosti gelbėjimosi juos-, 
tomis. Apima baimės jausmas, bet vistiek grožimės jūra 
išlipę ant denio. Pagaliau apie 9 vai. vakaro praneša, 
kad išduos maistą. Susirikiuojam po 2 ir einam jo atsi
imti. Bestovint eilėje, pradėjo supti laivą. Beveik vi
siems pasidarė bloga...Ta nelemtoji jūros liga! Pagaliau 
pasiimam 3-jų dieną maisto davinį, tiesiog . karališką: 
ir sviesto, ir 
apetito.

Rytojaus dieną- jūra rami. Valgau, rūkau. Žodžiu 
- patenkintas. Visur vanduo ir vanduo. Persisvėręs per 
bortą, galvoju apie Tėvynę, namiškius... Palengva pra
slenka ši graži diena ir vėl naktis. Laive daugybė ka
riuomenės, kaip bičių avilyje. Vakare skambėjo graži 
lietuviška daina, pritariant akordeonui. Kitą ryta pradėjo 
rodytis salos ir pagaliau, apie pietus, atplaukiame į uostą. 
Laivas pakelia kranus iškrovimui. Pirmiausia krinta į 
akis akmeninės salos ir neįprasti vaizdai Akmeninės sa- 
liukės , bangu išraižytos, atrodo lyg griuvėsiai. Kur ne 
kur ant akmeny matyti skurdžios pušaites. Viskas įdomu, 
nematyta. Pagaliau išlipame iš laivo. Susirikiuojame 
ir per nedidelį miestuką mus nuveda į miške esančius 
lagerius. ( bus daugiau)

dešros, ir cigarečių. Tik- nebera didelio

3 psl.



Giedraičių žudynės
Virginija Genienė

Senbuviai liudija, kad atsitraukus vokiečiams, jau 1944- 
taisiais metais Giedraičiuose apsistojo garnizonas, siautė 
jo "skrebai". Susikūrė ir rezistencijos būriai - "miškiniai" 
"Dieną vieni, naktį kiti - drebi žmogus. Kai šautuvą at
stato - turi su visais draugauti. Duodi valgyti, statai 
išgerti. Ne žmogui duodi - šautuvui", - prisimena senukai.

"Toks Semionovas buvo skrebis - jam žmogų nušaut 
nieko nėr, UKvata!" - Ne vienas gie<draitiškis atmintyje 
saugo skausmą, netektį. "Karas yra karas" - reziumuos 
veteranas, buvęs skrebas. Bet kuo čia dėti "skrebų" nužu
dyti vyrai, nerodę jokio pasipriešinimo, beginkliai. Tai 
šaukiamojo amžiaus jaunuoliai, vengę karinės prievolės, 
jų giminės. Vien per 1944 metų gruodį Giedraičių ir Du
bingių apylinkėse buvo įvykdytos 5 masinės žudynės.

Gruodžio 1-ąją Kulundzių kaime nužudyti 6 vyrai: 
Aleksas Mikšėnas, broliai Pranas ir Stasys Lazauskai, 
broliai Aleksas ir Kazys Virgiliai, Stasys Kraniauskas. 
Pranė Lazauskienė-Dabužinskaitė, nužudytojo žmona: "Vai 
gėme vakarienę. Staiga trobon suvirto būrys skrebų su 
šautuvais. Išsivarė vyrą. Ir penkis kaimynų berniokus tą 
vakarą paėmė. Jiems buvo laikas išeiti į armiją. Jie ruo
šėsi, nesislapstė. Mano vyras sakė: "Atiduosiu pyliavas - 
ir eisiu". Visus šešis skrebai nusivarė mušdami, badydami 
durtuvais, spardydami. Visą naktį kaimas skambėjo nuo 
kankinamųjų klyksmo. Kraujas gyslose stingo, bet bijojo
me išeiti iš namų. Anksti rytą ten nubėgau - visi šeši ne
gyvi gulėjo netoli Mikšėno sodybos, ant arimo. Ne nušau
ti - suskaičiavau apie 7U skylių. Ant Stasio Kraniausko 
pilvo buvo užritintas didelis akmuo, šalia matėsi sudrasky
ta maldaknygė, sutraukytas rožančius (jis garsėjo pamal
dumu). Virgailiui ištrauktas liežuvis, išsuktos rankos. Aliu
kas Mikšėnas gulėjo savo sodyboje, po obelyte, nudurtas. 
Visi basi, pusnuogiai - kas geresnio - nurengta. "

Jų neleido laidoti kapinėse. Brolius Lazauskus artimie
ji palaidojo savo sklype, Kulundžių kaime. Ant kalnelio 
tarp eglaičių slepiasi metalinis kryželis - be užrašo.

Brolių Virgailių karstus, suvyniotus į šiaudų kūlius, 
slapta naktį palaidojo senosiose Giedraičių kapinaitėse.

Nužudytojo Kraniausko tėvas, nuvilkęs nuo sūnaus 
subadytą durtuvu švarką, kiek aplopė ir vaikščiojo su juo 
į bažnyčią. Žmones matė, bet tylėjo...

Gruodžio 5 d. Magūnų kaime nužudyti Antanas Asti- 
kas, Stasė Astikaitė-Barauskienė, Zabarauskas ir Paliulytė 
Janina.

Pasakoja Elena Astikienė-Janukaitytė: "Rytą į Magūnų 
kaimą atėjo būrys skrebų. Pamatėme, kaip išvedė kaimy
ną Zabarauską, po to užėjo į mano uošvio Antano Astiko 
sodybą. Jo sūnus Antanas slapstėsi nuo armijos. Išsivarė 
aštuoniasdešimtametį senuką Astiką ir jo dukrą Stasę. 
Vesdami mušė šautuvų buožėmis, spardė. Pakeliui sutiko 
kaimynų mergaitę, aštuoniolikmetę Janę Paliulytę. Ją 
taip pat nusivarė kartu. Ji verkė, maldavo paleisti. Juos 
nuvarė į miškelį ir visus nušovė.

Saveikių kaime - aštuonios aukos.
Pasakoja Michnevičiūtė-Minkauskienė: "Gruodžio sep

tintosios vidurdienį dviem vežimais atvažiavo būrys Skre
bių, apsupo Zarankos sodybą. Girdime - jau šaudo, jau 
liepsnoja visa sodyba. Kai Skrebiai išvažiavo, aš su broliu 
nubėgau pasižiūrėti. Nušauta guli Teklė Michnevičienė 
kieme, kraujo klane ir du vaikinai iš Miežonių kaimo: Jo - 
nas Minkauskas ir Juozas Lamauskas. Juos skrebai prieš 
dieną paėmė tiesiai iš laidotuvių, kur jie buvo pakviesti 
giedoti. Toliau pievoje gulėjo kulkų suvarstytas Česlovo 
Michnevičiaus kūnas. Namo pelenuose radome sudegusius 
Juozo Zarankos ir kaimynės Elenos Lamauskienės kaulus. 
Skrebai išskerdė gyvulius ir išsivežė mėsą.

Tą pačią, dieną Gaveikių kaime buvo nušauti du šau
kiamojo amžiaus jaunuoliai - Boleslovas Minkauskas ir 
Mečislovas Butkevičius (abu iš Laumikonių kaimo). Jie 
slėpėsi senuko Ilgevičiaus sodyboje. Išgirdę šaudymą, išbė
go, ir pievoje juos nušovė važiavę skrebai.

Zarankos sodyboje nužudyto Jono Minkausko tėvas 
(siuvėjas), vėliau atpažino sūnui siūtas kelnes ant skrebo 
kimšos.

Beautiful Vilnius.
We fly you there more often.

Per radiją paskelbus mobilizaciją, septyniolika šaukia
mojo amžiaus jaunuolių iš Nemeliškių, Gasparėnų, Grab- 
niokų, Kozeliaukos, Skroblynų kaimų - visi kaimynai, 
giminaičiai, pažjstami - ankstų sekmadienio rytą gruodžio 
17 d. išėjo į šaukimo punktą Vilniuje. Juos lydėjo Pri- 
chodskas, dviejų šaukiamųjų tėvas. Nepriėję Dubingių, 
nuo būrio atsiskyrė keturi vaikinai - jie eisią trumpesniu 
keliu, per Alkos kaimą. Likusius trylika tos pačios die
nos popietę nužudė skrebai.

Pasakoja Jadvyga Paškevičiūtė-Ilgevičienė: "Juos skre
bai nusivarė į Dubingius ir uždarė į Giedrio klojimą. 
Seniui Prichodskiui liepė: "Kratykis namo, mes patys juos 
nuvešime į armiją". Bet daiktų - maišelių, lagaminų - 
neatidavė. Prichodskis tuščiu vežimu grįžo namo. Tą 
dieną skrebai paėmė mūsų arklį ir vežimą. Mes bijo
jom, kad arklio negrąžins, todėl su drauge Ona Magins- 
kaite sekėme, kur skrebai važiuoja, kartu varydamiesi 
tuos trylika. Ties Miežonimis išgirdome šaudant. Tik skre
bų vežimams per gruodą nutarškėjus, išdrįsome prieiti 
arčiau.

Vienas lavonas gulėjo visai prie kelio, kitas - beržyne, 
kiti sutempti eilėn, gulėjo žemyn galvomis ant skardžio. 
Sniege kruvinos šliūžės, kraujo klanai. Visi peršautom 
galvom, basi, geresni rūbai nuvilkti, kišenės išverstos, 
mėtosi smulkūs daiktai, sudraskytos maldaknygės, rožan
čiai.

- Už ką, juk į armiją ėjo?!
Morta Žitskauskaitė: "Mano du pusbroliai Tamašauskai 

ir du broliai Žitkauskai išėjo į armiją- atsisveikinom, 
išlydėjom. Kitą dieną - parveža sušalusius. Brolio Edvar
do akis išmušta, Henriko kiaušas perskeltas, smegenys 
iškritę. Mama šildė vandenį, vyniojo į paklodes, kad at
leistų..."

Vaclovas Malčiauskas: "Mano brolio Liudviko Malčiaus- 
ko buvo peršauta koja ir galva.

Kodėl jie ėjo ne į Ukmergę, o į Vilniaus šaukimo 
punktą? Apie Alantą, Ukmergę jau vyko dažni susirėmi
mai su skrebais. Jie bijojo. Susitarė eiti į Vilnių.

Laidojom visus trylika Bijudiškyje su kunigu. Kryžių 
pastatė slaptai, nes valdžia nedavė leidimo".

Nužudyti buvo Liudvikas Malčiauskas, Juozas Pipiras, 
Vytautas Simanavičius, Romualdas Simanavičius, Kazys 
Lajauskas, Česlovas Prichodskas, Kazys Ruseckas, Juozas 
Mateika, Vaclovas Mateika, Edvardas Tamašauskas, Felik
sas Mackonis, Edvardas Žitkauskas, Henrikas Žitkauskas.

Tą patį kruvinąjį gruodį septyni žmonės nužudyti Ta- 
rautiškių kaime. Ona Sabaliauskienė-Venclovaitė: "Kaimy
nų berniokas išdavė skrebams, kad Vytauto Kazlausko 
sodyboje nuo armijos slapstosi jo giminaičiai Vladas Die- 
venis iš Giedraičių ir Jonas Venclovas iš Tarautiškių, 
mano brolis. Naktį atėjo skrebai. Joną Venclovą užmušė 
šautuvo buože per galvą, po to peršovė. į bulvių duobę, 
kur slėpėsi Vladas Dieveinis, įmetė granatą. Sodybos šei
mininką Vytautą Kazlauską, kaimyną Viktorą Blažį ir 
Antaną Vaišutį iš Pabediškių vienkiemio nusivarė į Verby- 
lų kaimą, o rytą juos rado nušautus po trimis ąžuolais. 
Tą pačią naktį nušovė ir brolius Aleknas iš Tarautiškių 
kaimo.

Nužudytųjų neleido laidoti kapinėse. Palaidojo Venclo
vų sklype, bendroje duobėje. Tik po 28 metų Ona Saba
liauskienė giminaičių palaikus perkėlė į Giedraičių kapi
nes.

Kas jie, vėliau pavadinti "liaudies gynėjais?"
Giedraičiuose, salia senųjų kapinių, stovi paminklas žu- 

vusiems karžygiams už Lietūvos laisvę. Šalia - šeši antka
piai be užrašų. Čia guli "skrebai" - buvę daugelio gerai 
pažįstami.

Aplankiau Giedraičiuose gyvenantį Jakovą Purkiną. Ma
niau - prisimins, papasakos, paliudys. Bet neskuba pasako
ti. O anksčiau, sako, išgėręs mėgdavo paporinti, pasigirti. 
Dabar skundžiasi blogais laikais, pairusiais nervais. "Buvo 
teisybė, o dabar teisybės nėra. Dabar kožnas piemenga
lys sako man: "Bus tau, bus tau!" Dabar jau gal mus 
šaudys", - bėdojasi veteranas. Mielai pasakoja apie karą- 
kaip kariavo, kaip neteko kojos. O apie pokarį - trumpai: 
"Lietuviai šaudė savo brolius, seseris. O dabar - oi, ko
kie anys geri! Gaudyk tuos, kurie vadovavo, kurie mums 
liepė šaudyti".

Mylimai Žmonai ir Motinai 
A t A 

DANUTEI ŠALTMIRIENEI-MAŠALAITYTEI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučia Jos vyrą VLADĄ, dukras 
MIRGĄ ir GAILĘ bei kitus artimuosius

Birutė ir Henrikas Nagiai

IŠKELIAVUSIEJI NEGRĮŽTAMAI:

• Po sunkios ligos, lapkričio 7 d. mirė daugelį metų 
dirbęs žurnalistas, kultūrininkas, Vladas BŪTENAS-RA- 
MOJUS, JAV-ėse.

• Šį rudenį mirė rašytoja Nelė MAZALAITĖ-GABIENĖ.

Daina - nuo amžių sruvenąs šaltinis, 
neleidziąs lietuvybės augmenijai išdžiūti.___

Juozas Žilevičius

DAINA SUBURS PASAULIO LIETUVIUS

Aleksandras Sidlauskas

* Jau dainuoja, šoka ir muzikuoja tie, kurie atvyksta 
į pirmąją Pasaulio lietuvių dainų šventę. Ji Įvyks 1994 
metų liepos 7-10 dienomis Lietuvoje. Vilnius ir Kaunas 
jau subūrė kūrybines ir organizacines grupes, o meno 
mėgėjai repetuoja busimosios šventės repertuarą.

* Tradicijomis nuklotas Lietuvos kultūros kelias, api
pintas dievdirbiu kūriniais, nužymėtas knygnešiu, pėdo
mis, nuspalvintas klojimų teatro dvasia. Per daina iš 
kartos 4 kartą tryško lietuviškas žodis, daugiaspalvis 
ir tarmiškai bylojantis; o dainų melodijos upeliais liejo
si, kol rašytojas ir švietėjas Vydūnas panemuniais, pa- 
rambyniais sukvietė žmones į chorus, kurie_ Įpratd rink
tis ant žaliojo kalno. 1900 metų lietuviški koncertai 
jau pavadinami Dainų šventėmis. Estų ir latvių dainavi
mo tradicijos mūsų kraštą pasiekė žymiai vėliau. Lietu
vos dainų švenčių tradicijos užgimė tuomet, kaį mūsų 
kraštą spaudė carinės Rusijos pančiai, kai buvo uždraus
tas lietuviškas žodis. Tiktai vietiniai vargonininkai vado
vavo bažnyčių chorams ir giedodavo lietuviškas giesmes. 
Mažoji Lietuva neužmiršo savo tėvų kalbos papročių 
ir dainos. •

* Dainų šventės visuomet suburdavo ir suburia labai daug 
žmonių, kuriuos apgaubia kūrybos aura. Šios šventės-t 
tai dvasinė kultūros ir žmonių jungtis, nes ir žiūrovas, 
ir dalyvis tampa vienu dainuojančiu medžiu. Nuo 1924 
metų Dainų dienos iki šių dienų švenčių, kurios vyksta 
Vilniuje ir Čikagoje, Toronte ir Hamįltone, Kaune ir 
Adelaidėje, praėjo beveik septyniasdešimt metu. Jie 
pasižymi meno mėgėjų kūrybos suklestėjimu, tautiškumo 
atgaiva, dainavimo ir šokimo tradicijų tąsomis. Viso pa
saulio lietuvius jungė daina ir šokis, Tėvynės likimas, 
laisvos Lietuvos atkūrimo dvasia, meilė savo kraštui 
ir tėvu žemei, šias tradicines šventes, kurių visuomet 
buvo ’laukiama, pasveikindavo tų šalių prezidentai, 
vyriausybių vadovai. Iki ašarų sujaudindavo telegramos 
ir sveikinimai, laiškai ir linkėjimai.

more international travellers fly Lufthansa 
to Central and Eastern Europe than any 

other airline.

* For the best price ask your Travel Agent or cai 
Lufthansa 1-800-66-Fl.Y-LH (In Toronto 368-4777).

Zenonas Skrickus

PER VĖLINES

Dangus nebūna mėlynas, 
Tik dega žvakės kapuose. 
Per Vėlines
Iš praeities atselina 
Prisiminimai, slegiantys 

mane.

Sulūžusių vagonų dundesy 
Numirę nepalaidoti,
O išmesti nežinomoj stoty 
į tamsią nebūtį, 
Susirenka visi
Žvakučių šviesoje 
Pražydusiam gėlyne.
Sušaudyti namie, 
Už kojų nuvilkti 
Per gruodą prie bažnyčių, 
Per Vėlines
Visi - gyvi, ir vėlės 
Susirenka, ir esame Tauta.

1993.10.13

* Ir štai 1994 metų vasarą, liepos 7-10 dienomis 
apie 700 šokėjų ir 500 choristų iš kitu pasaulio vals
tybių ruošiasi atvykti į Lietuvą švęsti iškilų Dainų šven
čių septyniasdešimtmeti. Kai kurie šventės dalyviai vėl 
galės pavaikščioti tėvų takais ir takeliais, o kai kurie, 
ypatingai jaunimas, pirmąkart išvys savo senolių žeme. 
Lietuva visus sutiks svetingai. Galbūt išvargins tolimos 
kelionės ir repeticijos Vilniaus Vingio parko estradoje, 
"Žalgirio" stadione, galbūt nepakaks laiko susitikimams 
ir pasimatymams, bet visos užsienio lietuvių šokių gru
pės ir chorai pabus Kaune, čia prasidės Dainų šventė, 
čia, prie naujai atstatyto Laisvės paminklo ir Nežinomo 
kareivio kapo, Įvyks iškilmingas Pasaulio lietuvių dai
nų šventės atidarymas. Įvyks ceremonialas pirmosios 
Dainų dienos vietoje, eitynėse Į miesto Dainų slėnį da
lyvaus visi Lietuvos svečiai ir geriausieji mūsų krašto 
meno mylėtojai. Tie, kurie dainavo pirmosiose Dainų 
dienose Kaune (1924, 1928, 193Om.) bus pagerbti ypa
tingai, be abejonės, bus prisiminti šokiu grupių ir chorų 
vadovai, visą gyvenimą paaukoję liaudies menui.

Lufthansa has daily flights from Canada 
to Germany and from there 7 weekly 

nonstop flights to Vilnius. Add to 
this our attractive tariffs*, our friendly 
in-flight service and you’ll discover wh)

Lufthansa
Lufthansa is a participant In the 
Canadian Plus Mileage Program.

* Vėliau šia gražią tautinę kultūros šventę sutiks se
nasis Vilnius. Liaudies meno ir fotografijos parodos, 
pučiamųjų orkestru pasirodymai įvairiose sostinės vieto
se, iškilmingos mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, 
ceremonialai ir vakaronės, eisenos, folkloro ir tautinių 
ansamblių vakarai - visa tai šventės dalyvius verpetin
gai Įsuks į šių gausių parengimu ritmą. Ir dar...šventei 
pasibaigus, jos vadovai ir organizatoriai susirinks j ap
tariamąja konferenciją " Viena tauta - viena kultūra", 
o po dienos užsienio lietuviai šokėjai ir dainininkai pa
sklis po Lietuvą, pabus miestuose ir kaimuose, išnešios 
šventės garsus po gimtąjį kraštą, užkops ant piliakalnių, 
parymos prie koplytstulpio, aplankys gimines, pabendraus 
su kultūrininkais.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA4 psi.



Čia visas Liaudies instrumentų orkestras Klaipėdoje.

KELIONĖ VARŠUVA -VILNIUS - NIDA - KLAIPĖDA...
IR MUZIKA, DAINA

A. K e b 1 y s
Šių metų pavasarį teko lankytis senojoje tėvynėje. 

Keliavau pro Varšuvą. Varšuva, kaip ir Vilnius, jau turi 
modernius aerodromo pastatus. Čia formalumai skridimui 
į Vilnių labai paprasti ir tarnautojai dar patikrina, ar 
lagaminai skrenda kartu. Čia laukimas gana trumpas ir 
po 40 minučių autobusas pristato į atitinkamą lėktuvą 
jau belaukiantį su užrašu LITHUANIAN AIR LINE. Ta
čiau, į jį įlipęs, gauni šoką: visa informacija tik rusų kal
ba pirmoje vietoje, o žemiau - anglų. Tai tau ir lietuviš
kas lėktuvas! Nejau tie ponai, kurie tvarko, neturėjo 
noro atkreipti dėmesį į šį svarbų, reprezentuojantį reika
lą??? Nejaugi visoje Lietuvoje nesurado žmogaus, kuris 
mokėtų lietuviškus užrašus paruošti? Mums, užsienio lie
tuviams, šitoks apsileidimas yra nesuprantamas.

Lėktuve patarnavimas neblogas,savų tautiečių,ir man
dagus. Tiktai sumuštiniai, kurie turbūt buvo daryti prieš 
karužio metus, ir juos kandant, galėjo silpnesni dantys 
išbyrėti... Pasiteisinimas - maistą, esą, rengia švedai ar 
kokie kiti - keista...

iš Varšuvos Vilniun kelionė tetrunka apie valandą lai
ko. Atvykus Vilniun, naujajame aerodrome formalumai 
korektiškai atliekami ir trumpi.

Išėjus iš pastato >visų laukia giminės ir paima savon 
globon. Mane pasiėmė sūnėnas su žmona ir tą pačią die
ną jau atsidūriau gražiojoje Nidoje, ten kur jie gyvena. 
Žiūrėjau į tuos nualintus žemės laukus. Ganyklos pasken
dusios geltonosiose pienėse. Daug žemės neapdirbtos. Lau
kai išdžiūvę ir pasėliai varganai tedrįsta lįsti iš žemės. 
Betgi po savaitės, kai gerai užlijo, tai visur sužaliavo 
visame savo grožyje. Nes juk gegužės mėnuo yra pats 
gražiausias metų laikas!

Neilgai teko džiaugtis Nida, nes reikėjo persikelti 
Klaipėdon. Čia priglaudė klebonas B. Talaišis, pats išvyk
damas Anglijon. Klaipėdoje prasidėjo darbas su docento 
V. Tetensko liaudies instrumentų ansambliu ir visą mielą 
savaitėlę su jais padirbėti. Žinoma, dainų gaidos jiems 
jau buvo pasiųstos anksčiau, kurioms muzikas Tetenskas 
paraše puikią aranžuotę, - palydą, šioms liaudies dainoms.

Pasiruošus, su konservatorijos autobusu gegužės 10 d. 
atvykome Vilniun į studiją. Kompozitorių Namuose, per 
dvi dienas pajėgėme viską įtraukti garsajuostėn (kasetėn).

Orkestrantai - visi jauni studentai - ir nepažįstantys 
nuovargio.^ Be to, ir jų laikas ribotas, nes metiniai egza
minai čia pat, o pats orkestro vadovas gegužės 14-ąją 
jau turėjo būti Vokietijoje.

Pasilikau ilgėliau Vilniuje, tvarkydamas kitus reikalus 
ir laukdamas,kol bus paruošta kasetė.

Birth Registraition Chan
ges as of January 1, 1994

Changes to the civil 
code mean that as of 
January 1, 1994 the City 
of Montreal is no longer 
responsible for birth re
gistration. From that 
date on, the Quebec Go
vernment' s Registrar of 
Civil Status will be issu
ing birth certificates. 
This is an important chan
ge from previous practice 
whereby parents registe
red their children's birth- 
s with Montėal City Hall 
or a local Acces office. 
Now there are major 
modification to the proce
dure which new parents 
must follow if their baby 
is born on January 1, 
1994 or after.

Under the new condi
tions, your child must be 
registered within 30 days 
following his or her birth. 
Formerly, parents had up 
to four months to regis
ter. For more informa
tion, call tiie Direction

de 1 ėtat civil at: 1-800- 
567-3900.

The City of Montreal 
will be opening three 
information counters to 
ensure a smooth transi
tion period particularly 
for newly arrived Montre
alers. All Acces offices 
will be distributing infor
mation as well as the 
attestation and declara
tion forms and the Que
bec Government will ha
ve a booth at Place Des
jardins information in se
veral languages.
City Hall Closes for 
Holidays

Don't forget that Mon
treal City Hall, munici
pal departments and so
me installations will be 
closed from noon on De
cember 24 to 8:30 am 
December 29 for the 
Christmas holiday; and 
from noon on December 
31 to 8:30 am January 
5, 1994 for New Year's. 
Call your local arenas, 
community centres, libra
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Vilniuje kun. Izidorius Sadauskas, naujos ' Sv. Jono 
Bosko bažnyčios statytojas, atrado mane ir prašė, kad 
jo lauko bažnyčioje, Mišių metu pagiedočiau. Užklausiau, 
ar turi vargonus. Sakė, kad ne. Palydovais bus dangaus 
paukšteliai, kurie, man pritars. Na, taip ir buvo. Duok 
Dieve, jam sėkmės ir stiprybės, statant šią naują švento
vę.

Būnant Vilniuje, dėka bibliotekininko V. Grigoraičio, 
teko aplankyti skausmo, kančių ir mirties kameras,-Ge
nocido Aukų Muziejų. Kruopščiai aprodė istorikas Ginta
ras Vaičiūnas, kuris yra šio Muziejaus direktorius. Aprodė 
kameras, kuriose dar matomos išlikusios kraujo dėmės, 
sienos storos, metrinės, kad nesigirdėtų klyksmo ir šaudy
mo. Kiek nekaltų aukų šitas pastatas yra surijęs? KGB 
archyvinių bylų, jas išdėsčius, susidarytų 3 km. O kiek jų 
buvo sunaikinta! Nesistebi žmogus šiandie, kad yra susite
pusių, sėdinčių šiandieninėje valdžioje, kurie nori > kad 
sios bylos būtų sunaikintos ir jų juodi darbeliai neiškiltų 
viešumon.
Po rūsiu yra apie 100 m. patalpa, užpilta smėliu. Kas po 
ja guli? Dar čia nėra ištirta. Neturi, neskiria pakankamai 
išteklių viską sutvarkyti. Mačiau maišus supjaustytų bylų. 
Apsirengimo šinelius su NKGB ženklais. Tretysis aukštas 
su NKGB bylom dar nėra atidarytas, o juos reiktų grei
tai sukataloguoti ir saugoti, kad nepražūtų. Muziejui sku
biai reikalinga visokia pagalba. Archyvuose randasi ir dau
gumos partizanų bylos su nuotraukomis.

Yra suskaičiuota, kad KGB dirbo lietuvių - 77,108 
žmonės! Kiek jų šiandien dar užima šiltas vietas? Šios 
duotos žinios nėra iš piršto išlaužtos, tai užregistruoti 
faktail

Sukrečia šiurpas tai pamačius ir perskaičius kai kurias 
bylas (žinoma, viskas rusų kalboje). Bet p. Vaičiūnas bu
vo man vertėju. Archyvo saugotojai, bent šiuo metu, yra 
Lietuvos kareiviai. Be G. Vaičiūno pagalbos nebūčiau 
galėjęs to pamatyti, o jis yra visiškai atsidavęs šiam 
darbui. Bylos bus reikalingos, ateinančioms kartoms ir is
torikams. Šiuos kalėjimo rųįnus yra pastatęs Rusijos ca
ras už 200,000 rublių. Jais, žinoma, visi naudojosi. Tiek 
lenkai, tiek ir okupantai vokiečiai, ir ypatingai - rusai...

Šiandien, berods, Archyvas jau yra atidarytas ir publi 
kos lankymui.. Bet prieš tai labai daug žurnalistų iš viso 
pasaulio lankėsi čia ir su nuostaba žiūrėjo į šiuos pože
mius, apipildami aiškintojus daugybe klausimų.

Kaip niekada, 1993 m. pavasarį, buvo sužydę visi me
džiai iš karto. Ką tas prajovas reikštų?

Mašinų ant greitkelio labai mažai, nes benzino litras 
brangus. Teko išsikalbėti su buvusiu kolūkiečiu, iš jo buv 
vo atimtas ūkis ir padargai. Kolūkyje jis buvo išdirbęs 
virš 30 metų, o jį likviduojant, gavo paršiuką priedo.

ries and maisons de la 
culture or 872-6211 for 
their holiday schedules.

Hazardous Household and 
Old Clothing Collected

The mobile unit will be 
picking up collecting ha
zardous waste and old 
clothing in six districts 
during January and Febru
ary 1994. District schedu
les and drop-off points 
for your waste materials 
are as follows:
Plateau Mont-Royal/ Cen- 
tre-Sud - Public works 
yard 5425 Mentana St. - 
Jan. 20-21-22 d.
Sud-Ouest - Angrinon 
Park Parking lot, near 
Metro - Jan. 27-28-29.
Cote-des-Neiges/ Notre 
Dame-de-Grace - Public 
works yard, 6900 Darling 
ton Ave, - Feb. 3-4- 
5.
Ville Marie - Municipal 
parking lot, 810 Saint- 
Antoine St. E. - Feb. 
10-11-12.

Ahuntsic-Cartierville
- Public works yard 999 
Hebri Bourassa Blvd. W.
- Feb. 17-18-19.
Riviere-des-Prairies/Poin- 
te-aux-Tremble - Fire 
station No. 44 Parking 
lot, 12155 Riviere-des- 
Prairie Blvd. - Feb. 24- 
25-26.

La Fete des Neiges 
Celebrates Winter

Make the most of win
ter at the Parc des iles 
during the Fete des Nei
ges, Montreal's 10 day 
winter carnival. The snow 
fest's mascot, Boule de 
Neige, wants to see all 
Montrealers skiing, ska
ting and tobogganing over 
at the He Notre-Dame- 
Ile-Sainte-Helene park. 
There will be ice sculp
ting contests, snow ga
mes and ice races, all 
form Feburary 11 to 20.
Infomation: 872-0210.

Kauno VYTAUTO DIDŽIOJO motodesantinis 
ba tali jonas iškilmingai šventė savo vardines 
s.m.spalio mėn.24 d. Anksčiau jis vadinosi Gele
žinio Vilko vardu.

Mane supykino Klaipėdoje Vilniaus banko skyriai. Tar
nautojų ignoraeija, nemandagus apsiėjimas, ir užklausus, 
ar keičia Kanados dolerius, atsakymas: - "Mums tokios 
valiutos nereikia! Mes tik keičiam markes ir US dole
rius". Užpykau nežmoniškai ir parašiau laišką - straipsnį 
Klaipėdos laikraščiui, kuris jį atspausdino. įdomu, ar jie 
ir šiandien taip daro?

Teko su protekcijomis kreiptis į vakarų banką. Buvo 
atsidurta net pas vyriausią banko valdytoją. Tai jis, nors 
ir labai nenorom, bet visgi, iškeitė mano kanadiškus dole
rius į jų tuo metu buvusius "žvėrelius".

Kokia keista šių bankų galvosena ir politika. Reikia 
tikėtis, kad ateityje jie pasikeis. Ir kuo greičiau, tuo ge
riau.

Apie atgavimą savo tėvų turto, buvo pasakyta, kad 
jie tebesivadovauja Prunskienės "ukazu". O koks jis yra , 
tai vieni dievai težino! į diskusijas nesilejdau. Dabartinė 
valdžia yra užkėlusi nežmoniškus mokesčius už turimą 
butą. Žmonės nebeišgali išsimokėti, nes jei užmokėsi 
tuos mokesčius, tai dantis kabink ant gembės... Elektros 
kaina vis keliama. Už elektrą apskaičiavimą darė nuo 
žmogaus, o ne nuo buto. Reikalingi skaitliukai, o jų įsigi
jimui irgi reikia valiutos.

Tada, tikintis turistų antpūdžio, Popiežiaus vizito 
metu rūpėjo higienos ir civilizacijos reikalai atliekant 
gamtos reikalus, taisė eilines, viešas įstaigėles. Na, o apie 
sias išvietes, darančias gėdą visai Lietuvai, jau ir užsie
niečiai žurnalistai savo laikraščiuose yra aprašę. Betgi, 
atrodo, kad tas apsileidimo kiautas yra nežmoniškai sto
ras ir uoslė pas biurokratus yra supuvusi. Arba - jie iš
vietėmis nesinaudoja. Laikas atsibusti ir skubiau pašalinti 
tą gėdą.

Teko "gražių" išsireiškimų girdėti apie K. Bobelį. Jis 
Lietuvoje yra virtęs keiksmažodžiu, nes tiek buvo tautie
čiams įgrisęs savo pasisakymais ir darbais. O dėl Bra
zausko valdžios,^ šiandien dauguma už jį balsavę, sako 
gailisi... Jis neišpildė savo pažadų, kepti karveliai nes
krenda į atdaras burnas. Dabartinė valdžia, atrodo, yra 
praradusi bent kokią kontrolę. Yra sakoma, kad prie 
Landsbergio žinojom, kur einam, o prie šios valdžios - 
nebežinome.

Lankantis Kryžių Kalne, netikėtai teko susipažinti su 
kaimynystėje gyvenančiais tautiečiais, kurie matė, kaip 
stribai naikino ir degino kryžius (tų liudininkų pavardės 
yra man žinomos). Jie sako, kada tas naikinimas vyko, 
tai gyventojams neleido iš namų išeiti dvi paras. Dabar, 
jų pasakymu, tie kryžių naikintojai stribai nė vienas ne
mirė sava mirtimi. Jų pastangos buvo veltui, nes po kiek
vienos nakties nauji kryžiai atsirasdavo. Šiandie jų yra 
šimtais tūkstančių. Tarp jų ir mūsų Aušros Vartų Parapi
jos ąžuolinis meniškas kryžius. Kryžių Kalnas yra uniku
mas pasaulyje. Turistai visada pageidauja jį aplankyti, 
nesvarbu kokiai religijai jie priklausytų.

Penkių savaičių viešnagė tėvų žemėje priartėjo prie 
pabaigos. Norėjosi tyliai išvykti, bet nepasisekė. Būnant 
Nidoje, gaunu skambutį iš solistės V. Vadoklienės. Ji 
sako, sausas nepabėgsi, atvažiuok repeticijai, o už dvie
jų dienų duok atsisveikinimo koncertą Klaipėdos Konserva
torijos salėje^ Reikia paklusti giminaitės įsakui. Koncer
tas įvyko birželio 3 d. Salė puiki, gera akustika. Muzikan
tai atlieka palydą puikiai. Lengvai daina plaukia ir pasi
daro truputį liūdna, nes tai paskutiniai dainos garsai tėvų 
žemėje. Tik grežūs bendradarbiavimo akiminrksniai ilgai 
pasiliks visų mūsų atmintyje.

Kartu norisi paminėti tą netikėtumą, kurį padarė mu
zikologas Vytautas Venskus, kada eterio bangomis visai 
Lietuvai pristatė mane su dainom balandžio 27 d.

Tėvų žemei norisi palinkėti, kad greit nusikratytų tų 
visų negalavimų, kurių daugybė slegia lyg tas sunkusis 
kryžius.

Buvo sykį pareikšta mintis išeivijos spaudoje "Tėviš
kes Žiburiuose" ir aš čia cituoju: "Duok Dieve, kad išei
vijai nereiktų kovoti su Lietuva dėl Lietuvos"...

Visgi malonu ir gera sugrįžti į savo namus, kuriuose 
viešpatauja ramybė, tvarka ir susiklausymas.

P.S. Lietuvos pajūris, miestai - Nida, Juodkrantė, Pa
langa, Klaipėda ir kiti - ar jie yra pražuvę? Juk turistas 
negali parsivežti namo jokios atvirutės iš ten, kur jis 
lankėsi! Ar ne laikas atsibusti? Jei kiti ateis, tai ir už
darbį nusineš! O lietuvaičiai tenesnūduriuoja, paskui tikriau
siai aimanuos ir kaltins visus kitus, tik ne save?..

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA!

Iki šiol šis fondas išleido per 709,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

Sudalydami testamentus, prisiminkime 
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais - aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

4 ūkas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6,
Žinokime kad;

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS ISLAIK YMAS

1993. XI .24
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
e Lapkričio mėn. 7 d.LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 190 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė dr.V.W.
Kadis, Lietuvių Bendruo
menės Apylinkės pirm, 
iš Edmontono, Alberta.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
Valdybos narys H.Sukauskas,

e Lapkričio 14 d., tradici
niame Lietuvių Namų kon
certe įdomią programą 
atliko muz. Jonas Govėdas, 
Rūta Melkienė- smuikininkė, 
Tomas Regina - fleitistas 
ir dainininke Marina Gre- 
novikaitė.

o LIGONIŲ LANKYTOJAI 
buvo susirinkę pasitarimui 
lapkričio mėn. 17 d., tre
čiadienį, Lietuvių Namuose. 
Žinantys apie sergančius 
arba pagalbos reikalingus 
tautiečius prašomi pranešti 
Vyt.Kulniui tel.:769-1266.

e Slaugos Namams aukojo: 
a. a. Zigmo Pulianausko
atminimui- $50,- Stasys 
ir Ona Žvirbliai; a.a. Onos 
Macijauskienės atminimui 
- $ 20,- Stefa ir Petras 
Jauniai.

e Dr. Rasa Mažeikaitė, 
Kanados Lietuvių Muzie
jaus vedėja, pakviesta pra
vesti seminarą Klaipėdos 
Universitete.

Muziejus lapkričio mė
nesį bus atidarytas lanky
mui tiktai sekmadieniais 
nuo 10:30 vai. r. iki 3 vai.po 
pietų. Jai sugrįžus, valan
dos pasikeis.

• Toronto Jaunimo an
samblis "Gintaras" š.m. 
lapkričio mėn. 20 d. šešta
dienį, Toronto Lietuvių 
Namuose rengia "Baltic 
Bash" šokius.

Pradžia 7 vai. v. Bilie
tai gaunami prie įėjimo. 
Visas lietuviškas jaunimas 
kviečiamas atsilankyti bei 
pasikviesti savo draugus. 
Pelnas skiriamas ateinan
čių metų išvykai Lietuvon.

Gintariečiai

IŠGANYTOJO P-jos Moterų Draugijos pirm. V. Steponienė

REIKŠMINGA EVANGELIKŲ
LIUTERONŲ IŠGANYTOJO
PARAPIJOS SUKAKTIS

Kada tik kalbame 
arba rašome apie Kanados 
lietuviu krikščioniškąją 
kultūrinę veiklą visada 
tarpe eilės parapijinių šven
tovių, žymią vietą užima 
Lietuvių^ Evangelikų Liute
ronų Išganytojo 
Toronte. Apie 
istorinę apžvalgą kartkar
tėmis skaitome mūsų spau
doje.

Šiais metais spalio 
17 d. Toronte, išganytojo 
parapijos moterų draugija, 
lietuvių namų didžiojoje 
salėje šventė savo rūpes
tingo darbo 4O-ties r***" 
sukaktį. Gražiai suorgani
zuota kultūrinė 
didžiąją salę 
pildė svečiais.

Sukaktuvinę prog
ramą pradėjo A. Sukaus- 
kienė, nurodydama šio mi
nėjimo prasmę ir reika
lingumą. Invokaciją nukal 
bėjo parapijos klebonas 
kun. P.IOilys, apibūdindamas 
organizuotų moterų reikš
mę parapijose ir žmonijoje. 
Svečių susilaukta ir iš kai
myninių kataliku parapijų. 
Apsilankė Anapilio Parapi-

parapija 
parapijos

metų

programa, 
gausiai už-

s 40PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

3.75% Už go dienų term. Indėlius 
3.75% už 6 mėnesių term. Indėlius 
4.25% už 1 m. term. Indėlius
4.25% už 2 m. term. Indėlius
4.50% už 3 m. term. Indėlius
5.00% už 4 m. term. Indėlius
5.25%, už 5 m. term, indėlius 
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.75% už 2 m. GIC Invest pažym.
5.50% už 3 m. GIC Invest, pažym.
5.75% už 4 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.
4.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
6.00%> už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind.
3.00% Už OHOSP (variable rata)
2.75% UŽ taupymo Sąsk. (gyvybė drauda) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 5.75%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

5.70%
6.50%
6.90%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI PER 97 MILIJONUS 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 turte pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

J Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad., ir tree.nuo 9 v.r. 
-*:30 v.p.p.; ketvirtad.ir penktad. nuo 9v.r.- 8 
valv; šeštad. nuo 9 vai.r.- 1 vai.p.p.BŪSTINE: Lie
tuviu Namai,1573 Bloor Str..West,TORONTO, Ont., M6P 
1A6. Telefonas: 532 -1149.

MasterCard
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jos klebonas kun. J. Stas
kus, dr. Juozas 
ka Sungailos ir 
čiai.

Lietuvos

ir Angeli-
kiti sve-

Kankinių 
Parapijos klebonas kun. 
J. Staškus sukalbėjo pras
minga ma'dą. Sveikino iš
eivijos Lietuvių Liuteronu 
vyskupo padėjėjas kum 
A.. Žilinskas. Vertingomis 
mintimis pasveikino KLK 
Moterų Dr-jos centro val
dybos pirm. A. Sungailie- 
nė, KLK moterų Dr-jos 
Lietuvos Kankinių Parapi
jos skyriaus vardu pirm. 
A.. Augaitienė. Ilgametė 
moterų tarybos narė Ieva 
Adomavičienė savame žo
dyje apžvelgė Motery Dr- 
jos atliktus darbus.

išganytojo Parapijos 
tarybos pirm. E. Steponas 
sveikino ir išreiškė didelę 
padėką Moterų 
valdybai 
sėkmingą 
vimą. Jis perskaitė ir raštu 
gautus sveikinimus. Entuzi
astingai buvo sutiktas išei
vijos evangelikų-liuteronų 
vyskupo H. Dumpio svei
kinimas. Taip pat buvo 
sveikinimas iš Čikagos 
Reformatų Moterų Draugi
jos pirmininkės H. Dilienė?. 
Pries išvykdamas į šventą
ją Žemę, Prisikėlimo 
P-jos klebonas kun. A. 
Simanavičius, f »FM,
siuntė malonų sveikinimą.

Keturiasdešimties 
metų proga Moterų Drau
gija pakvietė vargonininką 
Petrą Šturmą talkinti ms-

j Draugijos 
už nuoširdų ir 

bendradarbia-

pri-

IŠGANYTOJO PARAPIJOS Moterų Draugija 
ninei programai. Vargoni
ninkas bendradarbiauja 
su "Aro" choru, ir sutarė, 
kad "Aras" dalyvautų su
kaktuviniame renginyje. 
Choras atliko turtingą lie
tuviškų dainų programą 
už kurią moterų draugija 
nuoširdžiai dėkoja. Taip 
pat dėkoja choro dirigen
tei L. Marcinkutei ir pia
nistei J. Myers.

išganytojo parapijos 
Moterų Draugijai švenčiant

VILNIAUS ŠAULIU 
RINKTINĖS KANADOJE 
25 METŲ SUKAKTIS 

š.m.spalio men.2-3 d.d., 
Toronte, Lietuvių Namuose 
ir Anapilio šventovėje buvo 
iškilmingai paminėta L.Š.S- 
gos Išeivijoje VILNIAUS 
RINKTINĖS KANADOJE 
25 metų veiklos ir pamink
lo ŽUVUSIEMS UŽ LIETU
VOS LAISVų 5-kiu metų 
nuo jo pastatymo paminėji
mai.

Spalio mėn.2 d., šešta
dienį, Lietuvių Namų Vy
tauto Didžiojo salėje įvyko 
iškilmingas minėjimo aktas 
ir meninė programa.

Paminėjime dalyvavo: 
Lietuvos generalinis konsu
las Haris Lapas su Ponia, 
K.L.B. Krašto Valdybos
pirm. A.Vaičiūnas, L.Š.S- 
gos Išeivijoje Centro Val
dybos pirm. M.Abarius 
su_ Ponia, pavaduotojas 
J.Šostakas, J.Kenčius. "Ne
muno" šaulių. Rinktinės 
ir L. K. V. S-gos RAMOVĖ 
Centro Valdybos pirm E. 
Vengjanskas, V.Utara, G. 
Kuzmienė, R.parienė 
Čikagos - ir O.Selenienė 
iš Detroit'o Taip pat Ana

iš

Da RA PI JOS KREDITO KOOPERATYVAS
—. 999 College St., Toronto. Ontario Mfill lz\8

T e 1 e f o n a i: 141«) 5 32 - 34 00 i r 5 3 2 - 3 4 14

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........... 3.75%

180-364 d. term. Ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.25%
2 metų term, indėlius....... 4.25%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term. Indėlius....... 5.00%
5 metų term. Indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 4.75%
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą   2.75% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ...................... 8.50%
Sutarties paskolas

nuo ...................... 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 5.75%
2 metų ................ 7.25%
3 metų ................ 8.00%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 Ir 3 metų ..... 6.00%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

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

AKTYVAI per 55 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

40-ties metų sukakti buvo 
skiriamos aukos: po '$2OO 

štur- 
M.E.

D.V. Dauginiai, P.I. 
mai, M. Rainartienė, 
3um.eister; 
po $IOO Dr. J. A. 
gailos, E. šturmienė;
A. Kanapka; $30 A. Augai* 
tienė.

Didele 
ir A.

Pilnas aukotojų 
bus j

Sun- 
$50

>o A.

rasas 
liau.

auka prisidė- 
Langai.

paskelbtas vė-
Visiems aukotojams

pilio Parapijos kleb.kun.J. 
Staškus, lietuvių evangelikų 
kun. Alg.Žilinskas, Kanados 
Lietuvių Archyvo-Muziejaus 
vedėja Rasa Mažeikaitė 
bei Rinktinės kuopų pir
mininkai- atstovai ir sve
čiai, atvykę iš Lietuvos.

Minėjimas pradėtas 
ėliavų- Kanados, 
VILNIAUS Rink- 
L.K.MINDAUGO, 

ŠVYTU- 
PUTVIO

Lietuvos, 
tinęs, 
D.L.K.ALGIRDO, 
RIO ir VLADO 
šaulių, kuopų.

Atidaromąjį žodi, ei
liuota forma tarė g.š.S.Jo- 
kubaitis, invokaciją sukal
bėjo kun. J.Staškus.

Rinktines 25 metų veik
los kondensuotą pranešimą 
perskaitė Rinktinės pirmi
ninkas Juozas Šiaučiulis, 
paminėdamas svarbesniuo
sius darbus: Rinktine’s čar- 
terio iš Kanados valdžios 
gavimas VILNIAUS vardu, 
Rinktinės vėliavos įsigiji
mas; trijų dienų kultūrinės 
stovyklos VVasagoje suren
gimas; 10 ir 20 metų su
kakčių paminėjimai; Rink
tinės metraščio išleidimas; 
Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę paminklo pastaty
mas ir finansinės paramos 
suteikimas atsikuriančiai 
Šaulių Sąjungai Lietuvoje 
bei organizuotas dalyvavi
mas Lietuvos 
kovoje įvairiose demonstra
cijose, rezoliucijų 
muose ir kitaip.

laisvinimo

siunti-

Minėjimo proga Lietu
vos generaliniam konsului

reiškiama nuoširdi padėka.
Ta pat proga Mote

rų Draugija, vertindama 
Klaipėdos Universiteto 
teologijos studentus, jų 
fondui paskyrė $1OOO 
US dol.

Darbinga ir rūpes
tinga Moterų Draugijos 
pirmininkė V. Steponienė 
dėkoja visiems renginio 
bendradarbiams už gerai 
atliktus darbus.

L.Girinis-Norvaiša 
—-------------------------------------- f
Kanadoje Hariui Lapui 
buvo įteiktas Saulių Žvaigž- 
dės Ordinas, o Muziejaus- 
Archyvo vedėjai Rasai 
Mažeikaitei ir VLADO 
PŪTVIO Šaulių Kuopos 
šauliui Kaziui Pečiuliui 
Rinktinės padėkos lapai. 
Minėjime dalyvavusiems- 
Mykolui Petruliui ir Ignui 
Petrauskui - jų 90 metų 
gimtadienių proga jiems 
buvo įteikta po rožę.

Visi garbės svečiai tarė 
sveikinimo žodžius, per
skaityti gauti sveikinimai 
raštu iš Lietuvos Saulių 
Sąjungos Centro Valdybos 
pirm. Gedimino Jankaus,ir 
iš kitur gauti. , ,, r •

Meninę programą pui
kiai atliko Toronto GINTA
RO Ansamblio Kaimo Ka
pela, vadovaujama Teodoro 
Pabrėžos, talkininkavo ne
seniai iš Lietuvos atvykusi 
čia besitobulinanti, daininin
kė Lilija Turūtaitė.

Visų minėjimo programą 
sklandžiai pravedė Vytau
tas Pečiulis. "

Vyko sesių šaulių pui
kiai paruoštos vaišes, gausi 
loterija ir šokiai.

Sekmadienį, spalio mėn. 
3 d., dalyvaujant vėliavų 
tarnybai, Anapilio švento
vėje vyko iškilmingos Mi - 
šios , kurias atnašavo 
kun. K.Staškus. Savo pa
moksle jis iškėlė šaulių 
ideologijos kilnumą tautai 
ir žmonijai.

{Nukelta į 7 psl. ...)

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

T^T>T?OTTT?n INSURANCE OlvtLoljĮlLlV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231 -2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui 

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys “Petter Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevlčlenė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA ŪDA ----INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



(.... Atkelta iš 6 psl.)

Ho pamaldy, eisenoje 
su vėliavomis, visi susirin
ko prie paminklo Žuvu
sioms Už Lietuvos Laisve. 
Gėlių vainiku pade'jo kun.T. 
Staškus. S. Jokūbaitis, J. 
Šiaučiulis ir M.Abarius 
tarė paminklo reikšmei 
skirtus žodžius.

Anapilio parodų saleje 
vyko šaulių veiklos Kana
doje ir atiskūrusios Saulių 
Sąjungos Lietuvoje veiklos 
nuotrauką ir kitokių, su 
šauliu, veikla surištų doku
mentų, daiktų,suvenyrų 
įdomi paroda. Parodą pa
ruošė Muziejaus -Archyvo 
vedėja Rasa Mažeikaitė, 
ir lankytojai ją gerai įver
tino.

Siame 
ve apie 
svečių.

minėjime dalyva-
150 atstovų.

J.Šiaučiulis

montreal
• Kun. Kazimieras Amb
rasas, S.J., atvykęs į Mont
real!. , talkininkauja A.V. 
parapijos klebonui kun. J. 
Aranauskui, S.J. parapijos 
darbuose.

Jis atvyko su Lietuvos 
provinciolo kun. Jono Boru
tos, S.J., ir Vatikano Radi
jo vadovybės žinia.

Gimęs Marijampolės 
apskr., Sasnavos valsčiuje, 
Surgučių kaime, ūkininko 
šeimoje, 1934 m. birželio 
1 d. (Tarptautinė Vaikų 
gimimo diena). Pradinę mo 
kyklą lankė savo gimtaja
me name, kuriame ir buvo 
įsteigta pradinė mokykla 
keturių skyrių.

Jis lankė progimnaziją, 
keturklasę, Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją. 
Gresiant išvežimams, nes 
tėvas buvo ilgamečiu Sur
gučių apylinkės seniūnu, 
pasitraukė į Simną. Čia 
dvejus metus mokėsi vie
tos gimnazijoje. Vidurinę 
mokyklą baigė Lazdijuose 
ir įstojo 1952 m. į Vil
niaus u-tą studijuoti lietu
vių kalbą ir literatūrą.

Baigęs lituanistiką, 10 
metų išdirbo trijose redak
cijose. Dėstė lietuvių kal
bą, apgynęs disertaciją Vil
niaus u-te 25 metus. Be- 
dėstydamas įstojo į slaptą 
Kunigų seminariją ir 1988 
gavo kunigystės šventimus. 
Vienerius metus dėstė lie
tuvių kalbą Poznanės u- 
te.

Iš ten kardinolo Vincen
to Sladkevičiaus iškviestas

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Kun. Kazimieras Ambrasas Vatikano Radijo Lietuviškų Laidų redakcijoje.

dėstyti į Kauno Tarpdiece- 
zinę Kunigų Seminariją lie
tuvių kalbą, retoriką klieri
kams.

Po vieno semestro buvo 
išsiųstas dirbti į Romą, Va
tikano Radijo Lietuviškų 
laidų redakcijom

Filipinuose, Indijoje, 
Šventojoje Žemėje aplankė- 
Misijas ir Šveicarijoje, kur 
ilsėjosi ir dirbo su prof. 
Antanu Luima.

Kun. K. Ambrasas džiau
giasi atvykęs į Montrealį, 
nes 1967 m. jo dėdė Juo
zas ir Katriutė Ambrasai 
jau buvo net bilietą išpir
ką atvykti į EXPO' 67 ren
ginį. Tačiau dėl tuo metu 
esančių politinių aplinkybių 
Lietuvoje, kvietimu pasi
naudoti negalėjo.

Taigi, dabar džiaugiasi 
galįs pabūti Montrealyje ir 
čia padirbėti.

Linkime sėkmės! b.

METINIAI AV PARAPIJOS 
PIETŪS

Kiekvieną metų rudenį 
AV Parapija Montrealyje 
surengia savo metinius 
pietus, kurių metu daugelis 
žmonių susitinka pabend
rauti, pasivaišinti .na, ir- 
išbandyti savo laimę net 
dviejose veikiančiose " lote
rijose. Loterijos paprastai 
būna didžioji ir mažoji. Di
džiąją sudaro piniginiai 
laimėjimai ir bilietėliai 
i ją yra platinami mėnesį 
ar daugiau prieš įvykstan
čius pietus. Anksčiau labai 
daug bilietėlių išplatindavo 
nuolatinė šios parapijos 
rėmėja a.a.Aldona Pakulie- 
nė. Jai mirus, mes nusto
jome tikrai nuoširdžios 
ir neeilinės parapijos rė
mėjos.

Kita - mažoji loterija- 
taip pat labai gausi lai
mikiais, davė galimybių 
laimėtojams panaudoti juos 
kalėdinėms dovanoms arba 
ir savo namus papuošti.

Pietų prograr ą paįvai
rino sol. Antanas Keblys, 
o jam akompanavo pirmą 
kartą mūsų parapijoje pasi
rodęs pianistas Manuel 
Blais. Solistas atliko 7 
dainas, iš kurių beveik 
visos buvo lietuvių kompo
zitorių, na, o pabaigai 
visi kartu, solisto pakviesti, 
sudainavo tą, mums tokią 
mielą dainą "Lietuva, bran
gi". Solistas ir akompana- 
torius buvo pagerbti jiems 
prisegant po gėlytę.

Pietų metu kleb. J.Ara- 
nauskas, SJ padėkojo vi
siems taip gausiai susirin
kusiems į šiuos tradicinius 
parapijos pietus. Tik gaila, 
kad jis taip trumpai kalbė
jo, nes visada musų klebo
nas atranda savo žodyje 
būdą kaip pralinksminti 
ir gerai nuteikti susirinku
sią publiką. Tikriausiai, 
jis pabūgo susidariusio 
triukšmo, nes, kad ir ne
mažai kartų buvo bandyta, 
tačiau įsismaginusių žmonių 
nutildyti taip ir nepavyko.

Buvo laikai, kai šioje 
parapijoje žmonės dirbdavo 
pietų ruošoje, išnešiodavo 
valgius prie stalų, bėgo, 
kur tik reikėjo be jokio 
atlyginimo. Dabar jau tokių 
žmonių nedaug beliko, to
dėl jie «vieni nebespėja 
atlikti visų darbų. Tenka 
samdyti darbininkus. Atro
do, kad jau "iš desperaci
jos" kvietėme į darbą to
kius mažylius skautukus, 
kaip Justinas Nagys, Mat
thew Mainville ir Juozukas
Piečaitls. Aišku, . kai ku
riems iš jų padėjo ir jų 
tėveliai. Ir kaip jie nuosta
biai atsidavusiai, nuošir
džiai ir su malonumu atli
ko, kas jiems buvo pasaky
ta! Su tokia mūsų priaugan
čia karta dirbti tai tik 
vienas malonumas. Ir nors 
mes juos vi sus gyrėme 
už jų gražias pastangas 

viską atlikti kuo geriausiai, 
vistiek išgirsdavome iš 
jų vienodą atsakymą: "Aš 
nežinau , kaip čia bus, aš 
labai nervuojuosi tokį dar
bą dirbdamas". Bet laimėjo 
skautų patvarumas: nervai 

buvo nugalėti, darbas at
liktas kuo puikiausiai'.

Šį kartą susirinkusieji 
į pietus buvo pavaišinti 
ne tik puikiai, bet ir gau
siai paruoštu maistu, nes 
šios srities specialistas 
Albertas Jonelis ne vieną 
savaitę planavo, pirko ir 
ruošė, kad visi būtų sotūs 
ir patenkinti. Jam talkinin
kavo grupė jo "ištikimų" 
pagelbininkių ir beveik 
visi į šį darba įtraukti 
jo šeimos nariai.

Nuolatinės pagelbininkės 
mažojoje loterijoje - A.U- 
sienė ir M.Vaupšienė, pa
dedant S. Baršauskienei, 
daug prisidėjo prie bilietė
lių išplatinimo ir tokiu 
būdu ši loterija taip pat 
labai gerai pasisekė. Malo
nu, kad ir iš salės papra
šytos moterys padėti šiame 
darbe, neatsisakė ir labai 
maloniai talkininkavo.

Daug dirbo ir padėjo 
visur,kur tik trūko žmonių, 
ponia Givienė ir jos vyras 
Vytas, bei kiti: E.Dainius, 
A.Čepulis, R.Otto, A.Kal- 
vaitis, A.Augūnienė, A.Žiu- 
kas, ©.Rupšienė, A.Krasow- 
ski, Aug.Mylė, M.ir P.Gir- 
džiai, Algis Žilinskas, o 
ponia Mažeikienė, toli gy
vendama nuo mūsų parapi
jos, naudodamasi viešuoju 
transportu, nepabijojo sun
kumų . ir nepatogumų , jr 
pristatė kepsnių musu sal- 
džiajam stalui.

Klebono J.Aranausko 
SJ ir Parapijos Komiteto 
vardu dėkojame visiems 
ir tikime, kad tiek darbuo
tojai, tiek visi atsilankiu
sieji nepamirš savo darbu 
bei rėmimu musų parapijos 
ir visais ateinančiais me
tais. n.b.

Mums rašo:

Dingus porai laiškų 
broliui Lietuvoje, kur buvo 
įdėtas banknotas, paban
džiau kitų siuntimo būdą. 
Parašiau broliui, kad jis 
man laiške parašytų savo 
paso numerį. Gavęs para
šiau paprastą ne garantuo
tą savo banko čekį, kurio 
antroje pusėje užrašiau 
brolio paso numerį ir pa
siunčiau jam, įdėjęs į laišką.

Po 3 savaičių gavau 
atsakymą, jog jis nuvažia-

Mirus mylimai Motinai
A t A

NELLI MARTIN,
nuoširdžiai užjaučiame Jos sūnų, La Salle-Emard
MP, Kanados Finansų Ministerį Paul Martin su 
šeima ir kitus artimuosius -

"NL" Redakcija
ir Valdyba

Iškeliavus į Amžinybę 
A t A 

MARIJAI GUDIENEI, 
su gailesčiu Ją minime ir aukojame 

"Nepriklausomai Lietuvai" $30.- 
Ada $uflevičienė 

ir Sūnūs

A t A 

MARIJAI GUDIENEI 
mirus, 

liūdime ir vietoje gėlių, Jos atminimui 
aukojame "NL" $30.-

Ona, Leonas Češkauskai, 
Teodora Čipkienė, 
Jonas Gustainis

vo į Vilnių ir užėjo į Lie
tuvos Komercijos Banką, 
ten pasirašė čekį ir paliko 
jį kokiom 3-4 savaitėm. Iš 
banko gavo pakvitavimą už 
10 dol. čekį.

Prieš kiek laiko gavau 
iš brolio laišką, kuriame 
jis praneša, jog bankas jam 
atidavė 10 kanadiškų do
lerių, o juos iškeitęs į li
tus, gavo 30 litų ir 60 
centų (pagal tos dienos 
kan. dolerio kursą).

Atrodo, jog tai yra pats 

Montrealio Lituanistinės Mokyklos EGLUTĖ ruošiama š.m. 
gruodžio 12 d. A.V. Parapijos salėje.

"LN" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
Pr. Dikaitis, A. Saladžius, St. Naginionis, P. Bendikas, 
D. Smilgevičienė, J. Rudžiauskas, K. Ambrasas, L. Jurgu- 
tienė, A. Rakauskas, K. Čeputis, V. Pulkauninkas, Dr. 
N.G. Nogės, A. Jocas, J. Riauba, K. Januta (2 m.), S.A. 
Milaknis (2 m.).
"NL" RĖMĖJO PRENUNERATĄ IR AUKĄ:
$60.- J. Petronienė; po $20.- R. Petkevičius, P. Alekna, - 
P. Jankauskas; po 10.- Dr. J. Mališka (3 m.), P. Barteš- 
ka, J. Piečaitis; po $5.- J. Žukauskienė, J.S. Skilandžiū- 
naitė-Grzes.

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $10.- J. Stankaitis, F. Bociūnas, J. Astas, M. Bajoras, 
A. Burbienė; po $5.- J. Bajoraitis, V. Sabalys (4 m.).

"NL" AUKĄ $50.- atsiuntė A.E. Kudzmienė.
Visiems nuoširdžiai DĖKOJAME !"NL"

saugiausias ir pigiausias 
būdas pasiųsti pinigus į 
Lietuvą.

K. Ambrasas

P.S. Galima čia paimti 
banke arba pašto įstaigoje 
"money order" - amerikie
tiška valiuta ir gavėjas 
Lietuvoje bet kuriuose ban
kuose gauna iškeitimą į 
litus tuojau pat. Tik, žino
ma, mums iškeitimas į 
amerikietišką dolerį gana 
daug kainuoja. Red.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
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. ieitadlenlals uždaryta.

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

AKTYVAI
TEL: 544-7125

PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki . 
santaupas.........................
kasd.pal.taupymo s-ta....
90 dienų Indėlius .............
1 m. term. Indėlius ...........
1 m. term. Ind.mėn. pal.......
3 m. term.indėlius............
5 m. term, indėlius ...........

.... 2.75% 

...... 2.25 

.... 1.75% 
-3.75% 
...4.75% 
.... 4.25% 
.... 5.00% 
.... 6.25%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......... 9.50%
neklln. turto pask. 1 m.........6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės

RRSP Ir RRIF (pensijos) .. 
RRSP Ir RRIF 1 m..............
RRSP ir RRIF ind. 3 m.......
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m.......

.... 2.75% 

.....4.75% 

.... 5.00% 

.... 6.25%

drauda pagal santaupų 
dydį iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

SlCHARD
neonu-----COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris Jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470

1993. XI. 24 7 psl.



montreal
MIRUSIEJI:

• Marija GUDIENĖ, 88 m 
amžiaus mirė lapkričio 10 
d. Queen Elizabeth ligoni
nėje. Palaidota iš Aušros 
Vartų šventovės.

• Ir šįmet ruošiamas links
mas Naujųjų Metų sutiki
mas AV P-jos salėje gruo- 
dzio 31d., 8 vai, vakaro.

Norintieji^ dalyvauti, 
prašomi užsiregistruoti 
NEVĖLIAU KAIP GRUO-

NEKALTAI PRADĖTOSIOS ŠV. MERGELĖS MARIJOS SESERŲ VIENUOLIJOS 
(STEIGIMO 75 METŲ IR 40 METŲ (SIKŪRIMO MONTREALYJE

SUKAKČIŲ MINĖJIMAS
įvyks 1993 m. gruodžio mėn. 5 d. sekmadienį po 11 vai. pamaldų.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

Programoje:
• Paskaitininkas prof.ČESLOVAS MASAITIS, iš Putnamo, JAV,
• Solistė RASA KROKYTĖ-VESELKIENĖ, iš Philadephijos, JAV.

Po minėjimo - krašti pietūs, saldusis stalas, loterija.
PRADŽIA - 12 vai. (ĖJIMAS - 15 dol.asmeniui.

Visus maloniai kviečia rengėjos
K. L. K.Moterų Draugijos Montrealio Skyrius

LITAS MONTRf Al IO I If T llvu
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000t

REZERVAS virš $2,000,000

DŽIO 19d., sekmadienį.
Praneškite apie da

lyvavimų: A. Račinskui
tel: 366-7022^ A. Žiųkui 
tel: 366-5491, J. Šiaučiu- 
liui tel: 768-3674 ir Aug. 
Mylei tel: 365-0353.

Rengia ir kviečia 
L.K.MINDAUGO ŠAULIU 
KUOPA.
I

SESELIQ ŠVENTE 
MONTREALYJE

šiemet sueina 75 metai, 
kaip Lietuvoje buvo ikurta 
Nekaltai Pradėtosios Sv. 
Mergelės Marijos Seserų 
Vienuolija. Ją, 1918 metais 
įsteigė Palaimintasis Jurgis 
Matulaitis. 1936 m. ši Vie
nuolija Įsikūrė JAV-se,
o 1953 m? ir Montrealyje.

Beveik visos Seselės,’ 
dirbusios Montrealyje, ak
tyviai buvo Įsijungusios 
į mūsų bendruomeninį gy
venimų ir paliko čia ryš
kius savo veiklos pėdsakus.

Visi atsimename dabar 
jau mirusių Seselę Jonę, 
kurios darbščios rankos 
mokė rankdarbių įvairaus 
amžiaus žmones. Seselė 
Teresė, tik atvažiavusi 
į MontrealĮ, įkūrė, ilgai 
ir po jos išvažiavimo, gyva
vusį mergaičių chorą PA
VASARIS. O kiek užsispy
rimo, lakstymo ir nuolati
nio rūpesčio įdėjo Sese
lė Palmira, kad Montrealy
je gimtų Lietuvos Krikščio 
nybei atžymėtų Kantafa 
KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖ
LIŲ. LIETUVA, kurios auto

riai yra poetas Henrikas 
Nagys ir muzikas Aleksand
ras Stankevičius.

Dabar Montrealyje dar
buojasi vyresniąja - Seselė 
Paulė, kuri su neišsenkama 
energija ir plačia šypsena 
šelpia kiekvieną, kuris to
kios pagalbos yra reikalin
gas Lietuvoje.

Seselės taip pat yre 
daug prisidėjusios, prie pen
sininkų klubo RŪTA įkūri
mo. Savo darbus jos tamp
riai surišo su mūsų veikla 
įvairiose srityse. Todėl, 
švęsdami jų 40-metį, rezer
vuokime gruodžio 5 d.,
1993 m. pabendravimui 
su jomis ir mūsų visų gau
sus dalyvavimas šiame 
minėjime, lai būna joms 
padėka už atvertas Vienuo
lijos duris pensininkams .Šeš
tadieninei Mokyklai, įvairių 
organizacijų susirinkimams, 
šalpos darbams, o labiausiai 
už širdžių šilumą, nes tuo
se Namuose jaučiamės 
atradę sau tikrą namų 
pastogę.

Šį iškilmingą minėjimą 
rengia KLK Moterų Drau
gija, kuriai talkininkaus 
ir pačios Seselės. Jos išrū
pino ir paskaitininką, atveš 
į loterijų brangių laimikiu, 
taip, pat kelios atvažiuos 
iš Putnamo.

40 metų veikla yra 
ilgas laiko tarpas, ir kai 
jis sėkmingas bei našus, 
tai malonu tokį ir švęsti!

Nijolė Ųagdžiūnienė

PADĖKA
Brangiam ir mylimam Vyrui ir Tėvui

A + A

KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI
iškelia vi us Amžinybėn 1993 m. spalio mėn. 23 d., 
nuoširdžiai dėkojame Montrealio AUŠROS VARTŲ 
Parapijos dvasiškiams už paskutinius pararnavimus 
Velioniui.

Dėkojame sol. G. Čapkauskienei, sol. A. Kebliui 
ir Aušros Vartų Parapijos chorui už taip gražų gie
dojimą Šv. Mišių metu, palydint vargonais A. Stan
kevičiui ir už jaudinantį Velionio įgrotą Čiurlionio 
preliudo perdavimą.

Ypatinga padėka klebonui J. Aranauskaui, SJ, už 
gražų ir jausimingą atsisveikinimo žodį, ir dr. J. 
Mališkai už nuoširdų rūpinimąsi ligos metu.

Ačiū visiems užprašiusiems Mišias už a.a. Kazi
miero sielą, už taip pat gausias aukas KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI, įamžinant Velionio atminimą, 
už gėles, pareikštas užuojautas spaudoje, laiškais ir 
asmeniškai.

Dėkingi esame giminėms, draugamas ir pažįsta
miems, atsilankiusiems į Rožinį ir dalyvavimą lai
dotuvėse.

• AČIŪ JUMS VISIEMS,
Giliai nuliūdusi žmona Danutė Smilgevičienė 

ir sūnūs su šeimomis

gevičiui, buvusi montrealie- 
• KANADOS LIETUVIŲ tė, Marija ŠEMOGIENĖ, au- 
FONDUI vietoje gėlių, mi- kojo $70.- Nuoširdžiai
rus a.a. Kazimierui Smil- dėkojame - K.L.F.

MAMOTH BAZAR - DIDYSIS-BAZARAS - BETH IZRA- 
EL BETH AARON CONGREGATION. 6800 Mackie, C&te 
Saint Luc, SUNDAY, November 28th, from 10 a.m.- 
5 p.m. New merchandise, including toys, bedding, calcu
lators, portable hand games, houshold wares, wallets, 
furniture,clothing for the whole family, sewing machines, 
key chains and much more. Also- snack-bar. (Bus lines: 
104,161,162).

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįrurgas 
86Q6 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chlrurges 
Qiuv.dr. J.M AUŠROS biurai 

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

Užsisakykite švenčių sveikinimus dabar! Dėkojame. "NL”

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

\ EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

AM UJA VIETA-NA U JOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d. mes persikeltame į naują vietą,-* prie Rūtos auksinio 
amžiaus klubo 1450 DĖ SEVE. Ankstyvesnė vieta ant RUE LEGER 
nebeveiks nuo Gegužės 15 d. Pakietų priėmimo NAUJOS VALANDOS 
bus nuo §.(56 vai. ryto iki 7.6(5“val. vakaro TIK TREČIADIENIAIS, Pakietų 
išsiuntimas toliau bus kiekvieną savaitą,
Pakietų’pick up service" — veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo i? Jūsų namų

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Tek (514J-842-1231
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS M.D., C.M

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

Nauja Kaina $5.10 /kg 
Siuntiniai pristatomi tiesog (namus. 

Nėra maksimumo svorio. 
Minimum yra 2kg, arba $10.00. 
Trečiadieniais 9h00-19h00.

1450 rue DE SEVE. LASALLE
SKAMBINKITE INFOR- 

Q Q *7 ■ Q QQQ MACUOS IR APTAR 
-7 C> / ZJ 0370 N AVIMO REIKALAIS 

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS.

Dr. A.S. POPIERAITIS 
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

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

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S

822 He de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538 

arba
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5 

tel:364-4282

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vt> 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

TONY
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

Certifikatus i m.- ..
Certifikatus 2 m.....
Certifikatus 3 m.....
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d.- 59 d.

Nekiln. turto:
1 metų .....
2 metų ....
3 metų ....

4.50% 
5.25%

. 5.75%

4.00% 
4.00% 
4.00% 
3.50% 
2.50%

MOKA UŽ:
Taupymo-special................. 1.75%
Taupymo - su gyv. dr............. 1.25%
Taupymo-kasdienines........1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%
RRIF-RRSP —1 m.term.........5.00%
RRIF-RRSP —2 m.term.........5.50%
RRIF-RRSP-3 m.term.........6.00%
RRIF - RRSP - taup.............. 2.00%

IMA UŽ:

6.00% asmenines - nuo
6.75%
7.25%

6.25%

Informacija apla naujausias palūkanas “Lito"

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve

3.00
3.00
8.00

9.00-
9.00-

12.00-
10.00- 6.00

MONTREALIO TALPINTU- 
VAS LIETUVOS HUMANI
TARINEI PAGALBAI JAU 
IŠSIŲSTAS

Montrealio Lietuvių 
B-nė išsiuntė jau antrą 
humaritarinės pagalbos 
"container" į Lietuvą, tai 
yra 8x8x30 pėdų dydžio 
dėžė. Buvo sukrauta 711 
dėžių įvairių aparatų, reik
menų Ir vaistų. Medicininę 
siuntą gaus Klaipėdos Jūri
ninkų ligoninė.

Tokios dėžės per
siuntimas kainuoja apie 
4500 dolerių.

Dėka Yves Main
ville is jo darbovietes, 
Baxter Diagnostics Cor
poration, mes gauname 
tuos daiktus veltui. Juos 
tik reikalinga atsivežti, 
pertvarkyti ir surinkus 
pakankamą, kiekį , sukrauti 
į 'talpintuvą'. Visa tai 
mums neblogai sekasi su 
pagalbininkais sutvarkyti.

3907A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

Mūsų didžiausia bėda ir 
rūpestis yra sukelti pakan
kamai pinigų persiuntimo 
išlaidoms padengti-

Už pirmojo talpin- 
tuvo persiuntimą sumokėjo 
Kanados Lietuvių B-nės 
Krašto valdyba, antrajai 
siuntai surinkome iš jūsų 
aukų ir iš mirusiųjų pager
bimui vietoje gėlių suau
kotų lėšų Lietuvos huma
nitarinei pagalbai.

Dabar vėl, tuojau 
pat pradedame rinkti daik
tus sekančiai siuntai (nu
matoma išsiųsti balandžio 
mėnesyje). Gaila, bet jau 
nebeturime kasoje atlieka
mų pinigų.

Mes kreipiamės Į 
visus - organizacijas ir 
pavienius asmenis, aukoti 
Lietuvos humanitarinei 
pagalbai.

Aukas prašome įteik
ti per B. Niedvarą, tel, 
487-4938, arba LITO sąs
kaita Nr.223.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

dlawict
Entrepreneur Electrical
Electriden Contractor

MAURICE ANTON IUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

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

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

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEĖAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & CŪTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTĄ PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res. 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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