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> LINKSMU KALĖDŲ SVENCIU-LAIMINGU NAUJUJU METU !

B.N.

ŽIRINOVSKI TROKŠTA 
BŪTI PREZIDENTU

NELSON MANDELA IR 
DE KLERK ATSIĖMĖ 
NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAS

Vykstant parlamenti
niams rinkimams Rusijoje, 
visu aršumu iškilo Vladi
mir Žirinovski'o rusiškojo 
Hitlerio įvaizdžio imperia
listas. Jis jau anksčiau 
buvo viešai pareiškęs, kad 
jo tikslas - atstatyti be 
jokių "pardonų" Rusijos 
imperiją ir įjungti visas 
buvusias SSSR respublikas. 
Plačią auditoriją jis pasie
kė gerai žinodamas kaip 
jai užimponuoti. Savo eks
tremistinių pasekėjų mi
nią pavadino melagingu 
Liberalinių Demokratų 
partija. Jo šūkis paprastas, 
suprantamas ir tamsiausios 
masės: "Mes norime sugrą
žinti Rusijos žmonėms 
viską, kas buvo iš jų ir ko
munistų ir demokratų pa
vogta". Tokia
dar teatrališkesnis 
sys jau atkreipė 
mai nemokančių 
žmonių ~ dėmesį, 
pravardžiuojamas
nu. Jo pareiškimai buvo ir 
yra > stulbinantys. Kol kas 
(nes* galutiniai rezultatai 
paaiškės už kelių dienų) jo 
partija balsavimuose pir
mauja.

Estus jis žadėjo sugrūsti 
į jūrą,, o dabar su provo
kuojančia šypsena, užklaus
tas apie Baltijos valstybes, 
sako, kad jie užsuktų visus

retorika ir 
jo elge- 

pakanka- 
galvoti 

nors jis 
ir klou-

kranus, kurie veda į Balti
jos valstybes ir tada, at
seit, patys prašysis priima- 
mi, atkišę kepures. Jis, 
esą, mylįs baltus ir "norė
tų gyventi kartu su jais". 
Dėl Ukrainos - jis atšovė 
- jog ji nebus nepriklauso
ma ir jokių diskusijų apie 
tai, nes juk ten, anot jo, 
visi kalba rusiškai.

Gruodžio 14 d., matyda
mas, kad kol kas (nes galu
tiniai rezultatai paaiškės už 
kelių dienų), jo partija 
pirmauja, atsakinėjo į žur
nalistų klausimus. Pradėjo 
pykti, kuomet buvo apiben- 
tas klausimais apie žydų 
tautybės žmones. (Beje, 
Žirinovski' o motina rusė, o 
tėvas - advokatas, kaip jis 
prideda, bet nutyli, kad žy
das).

Žurnalistams, iš dalies 
teisingai, pareiškė, kad 
žydai patys išprovokuoja 
antisemitizmą Rusijoje. 
"Mes to nenorime", - tvir
tino jis. Jis taip pat grasi
no radijo pasikalbėjime 
Vokietijai branduolinių 
ginklų sunaikinimu, jeigu 
ji kišis į Rusijos vidaus 
reikalus. Jis tvirtino, kad 
nesvyruodamas sukurtų 
"naujas Hirošimas ir Naga- 
sakius" sulaikant vokiečius. 
Tas pats galiotų ir Japo
nijai, anot Žirinosvki' o.

Zirinovksi's prisipažino, 
kad jis kandidatuotų į pre
zidentus birželio mėnesį, 
jeigu Jelcin' as skelbtų 
tokius rinkimus, o jeigu 
nutartų išbūti pilną laiką, 
ir skelbtų 1996 metais, 
tai jis tada kandidatuotų.

Tačiau jis savo paskuti-

Piešinys P.Jurkaus
"Garbė Dievui aukštybėse,ramybė geros valios žmonėms)"

proga

Ir Jei audrai ištikus, 
Verstų stulpą vieną, 
iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną, - 
Namas negrius - 
Iš baimės jūs neišlakstykit, 
Tik vietoj to stulpo, 
Tą pačią dieną, 
Tuoj kitą statykit!

(V. Kudirka)

siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus broliams 

ir sesėms Tėvynėje ir išeivijoje.

Sveikiname Kanados lietuvius ir dėkojame 
jiems už vieningą darbą bei pasiaukojimą 
mūsų Tautos gerovei.

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
kraSto valdyba

niuosius pareiškimus pri
gesino paskutinėje iki da
bar Spaudos konferencijoje 
liečiant mišrios ekonomijos 
reikalus, Žmogaus teises, 
daugpartinę demokratiją, 
bet kitais momentais 
vėl grasino ir skelbė, kad 
kitos nepriklausomos tau
tos pasmerktos išnykti.

Beje, rinkiminės kampa
nijos pradžioje jis pradžiu
gino savuosius rusus, žadė
damas jiems papigintos 
degtinės ir saldainių vai
kams! Ypač tos "nieko 
nenaikinančios" degtinės...

Anksčiau balsavimuose 
buvo priimta prez. Jelcin'o 
pasiūlyta Konstitucija^ kuri 
suteiks jam didesnes galias 
negu iki dabar, tebesant 
sovietiniam parlamentui.

smurtinį

stengia- 
Kalėdų, 
ar tai

čiausio lygio pasitarimuose 
Britanijos min. pirm. John 
Major ir Airijos min. p- 
kas Albert Reynolds apie 
valandą laiko svarstė tai
kos susitarimų galimybę su 
Šiaurės Airija, baigiant il
giausiai trunkantį 
konfliktą.

Taikos formulę 
masi paruošti iki 
tačiau klausimas,
pavyks padaryti. Jau kuris 
laikas vyko neoficialūs 
pasitarimai, apie kuriuos 
viešai nebuvo skelbiama. 
Manoma, neseniai IRA iš
sprogdinta bomba, dėl ku
rios žuvo ir vaikų, galuti
nai’ paskatino IRA vadovy
bę baigti smurtinį konflik
tą, tuo labiau, kad jos 
tvirtinimu, ši bomba buvo 
susprogdinta be vadovybės 
žinios, atskylančių savava
lių.

Jeigu pavyks susitarti, tai 
bus geriausia kalėdinė do
vana ir šių metų žinia.

š.m. gruodžio 10 d., 
Oslo mieste du žymiausie
ji Pietų Afrikos demokra
tijos ir taikos skelbėjai - 
Mandela ir De Klerk 
buvo pagerbti Taikos pre
mija.

Vienas, juodosios rasės 
atstovas, kalėjęs beveik 30 
metų už afrikiečių teises, 
kitas - baltųjų galios tame 
krašte atstovas, supratęs, 
kad atėjo laikas demokra
tiniams pasikeitimams ir 
tokiems pritarė.

Abu lyderiai, buvę opo
nentai, dabar bendrai dir
bantys šio krašto geresnei 
5r teisingesnei ateičiai, 
pareiškė, kad taikos reikš
mės pasirodys ateinančios 
kartos vaikų gerbūvyje. 
Kol kas reikės išvystyti 
tarprasinį bendradarbiavi
mą ir sutramdyti galimas 
abiejų pusių ekstremistų 
agresijas. Abu laureatai pa
sisakė optimistiškai dėl 
krašto ateities.

1994 m. balandžio mėn. 
vyks pirmieji visuotiniai 
balsavimai.

"Tegul prasideda nauja 
era" - pabaigė savo žodį, 
priimdamas premiją, Nel
son Mandela, - šis trium
fas galų gale užbaigs 500 
metų Afrikos kolonizacijos 
istoriją, kuri buvo prasidė
jusi Portugalijos imperijos 
įkūrimu".

Prez. de Klerk savo 
žodyje pabrėžė, kad rinki
mų esmę sudarys taikingas 
gyvenimas ir pastovumas, 
o ne pirmavimas juodųjų 
ar baltųjų, afrikiečių ar 
Khsosų genties, aparteidų 
ar ginkluotų pajėgų varžy
bos.

"Prieš 5 metus žmonės 
būtų rimtai abejoję ar 
sveiko proto turi tie, kurie 
spėtų , jog Mandela ir aš 
būtume bendrai gavę Nobe
lio Taikos 1993 m. premiją.

Auditorijos diskretiskas juo
kas patvirtino tokią jo 
pastabą.

Pats svarbiausias fakto
rius taikingam susitarimui, 
sakė de Klerk, yra tai, 
kad abi pusės persigalvojo, 
ko reikia šiam kraštui ir 
kokia yra realybė, 
taip pat pasakė, 
juodoji afrikiečių
turėtu atsiprašyti už kai 
kuriuos smurto veiks

mus...

Jis 
kad ir 

dalis

Visi suprantame, kaip ne. 
lengva bus vykdyti taikos, 
gero sugyvenimo ir pasto
vumo 
darni temperamento , kul
tūros, civilizacijos ir skriau
dų 
per 
kur nors turi būti padaryta 
pradžia geresnei ateičiai 
visiems. Ir šis šio šimtme
čio vienas svarbiųjų spren
dimų, užsipelno visų pas
tangų.

idealus, gerai žino-

kaupus, susiklojusius 
šimtmečius. Tačiau,

ORGANIZUOTI KRIMINA
LISTAI VERŽIASI Į RUSI
JOS RINKĄ

Neseniai netoli Valley
field, Quebec’o prov., poli
cija suėmė 17 asmenų, 
suradę 11.5 kg kokaino, 
vertų keletos milijonų do
leri ų_ gatvės rinkos kaina. 
Kas įdomiausia, kad visi 
17 apkaltintųjų jūrinlnkų- 
rusai.
Kelia rūpestį, kad orga

nizuotos kriminalistų gru
pės Kanadoje pradeda nau
dotis sunkia ekonomine 
padėtimi Rusijoje,ir leng
vai suvilioja jos piliečius 
atlikti grupių nešvarius 
darbus.

RCMP karininkas, vado
vavęs Valleyfield'o opera
cijai, pareiškė, kad iki 
dabar tokio atvejo dar 
nėra buvę, kaip . šis, bet 
turbūt tokių daugės, įsive
liant į narkotikų "biznį" 
buvusiems Rytų Bloko kraš
tams...

Suimta 14 vyrų ir 3
/nukelta į 2 psl......../

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

Haris Lapas, 
Generalinis Konsulas Kanadai.

Sveikinu mielus Kanados 
lietuvius ir dėkoju už 
Jūsų didelį įnašą 

NAUJAI ATGIMUSIAI 
LIETUVAI.

AR TIKRAI BRITAI IR 
AIRIAI SUSIPRANTA?

Gruodžio 10 d. Briusely
je Europos Bendrijos auks-

jwettwtwtwewewEitwewftWftWftwtir

Šv. Kalėdų ir 
NAUJŲJŲ METŲ 

proga

proga visus Montrealio ir apylinkes lietu 

vius sveikina ir linki ryžto bei ištvermės 
visuose lietuvybės darbuose —

K.L.S. MONTREAL") APYLINKĖS VALDYBA

Lietuvos



Ui Nepriklausomą Lietuvą! Ui ištikimybę Kanadai!
Pour la Lituanie libre! LoyųutJ au Canada!

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
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moterys- beveik visa Pana
moje registruoto laivo įgula, 
kuri gabeno boksitą. Que- 
bec'o provincijoje ši me
džiaga yra perdirbama 
į aliuminijų. Pakeliui laivas 
buvo sustojęs Kolumbijoje, 
pasaulinėje kokaino sostinė
je.

Du rusai, gyvenantys 
Montrealyje, buvo irgi su
imti. Vienas jų - pabėgėlio 
statusų turintis, pabėgęs 
iš laivo praeitų metų rug
pjūčio mėnesį. Kitas 
laukiantis pabėgėlio statuso 
patvirtinimo.

Rusijos įgaliotas konsu
las Montrealyje .apgailesta
vo įvykį ir sake, jog šiuo 
metu Rusijos žmonės bando, 
esant sunkiai ekonominei 
padėčiai, skubiai pasidaryti 
pinigų', nepaisydami įsta
tymų.

LIETUVIAI SUSITIKO 
SU NATO PAREIGŪNAIS

Lapkričio 24-25 d.d.,
Belgijos sostinėje Briuse
lyje su NATO gen.sekreto- 
riūmi XJ.Worner'iu bei 
kitais pareigūnais susitiko 
Lietuvos Krašto Apsaugos 
min.L.Linkevičius ir ka
riuomenės vadas generolas 
J. Andriškevičius.

Vizito metu Lietuvos 
atstovai buvo Iškilmingai 
sutikti,- karine rikiuote, 
vėliavomis ir sugrotu Lie
tuvos Himnu prie NATO 
štabo.

Lietuva oficialiai pareiš
kė, kad norinti integruotis 
į NATO, ir buvo svarbu 
sužinoti, ką apie tai galvo
ja NATO pareigūnai. Lan
kymosi metu, Lietuva pa
prašė pagalbos "identifi
kuojant Lietuvos gynybos 
sistemos karinių pajėgų 
apimtį ir formas". Tokia 
pagalba buvo pažadėta,© 
šio mėnesio viduryje į Vil
nių atvyks pasitarimams 
NATO aukštas pareigūnas. 

KALĖDŲ džiaugsmo varpai teprimena 
Jums, kad gimė Kristus Atpirkėjas, nešantis 
žemei taiką ir ramybę.

Šios didžios šventės proga

sveikina visus geros valios lietuvius, 
išblaškytus po platųjį pasaulį ir esančius 
Lietuvoje, linkėdamas dvasinio pakilimo ir 
asmeninio gerbūvio ne tik per ŠV. KALĖDAS 
BET IR NAUJAISIAIS 1994-siais metais1.

z psi.
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May the blessings of this season be bountiful and 
may they bring you serenity and happiness.

Si
Si

OTTAWA
1993

Le Canada ėst rėputė pour son respect des 
diffėrentes valeurs et traditions de sa population. Bien que nous 
cėlėbrions les fetes de fin d’annėe selon nos coutumes et 
croyances religieuses respectives, nous partageons tous I’espoir 
d’un monde oil rdgnent la paix et I’harmonie.

Aline et moi sommes heureux de vous souhaiter d 
tous et d toutes de trds joyeuses fetes.

Puisse la pėriode des fetes vous combler de ses 
joies et vous apporter bonheur et sėrėnitė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ta proga buvo kalbama 
ir apie Kaliningrado sritį 
ir su tuo susijusia karinio 
tranzito problema bei gali
mybę ja sutarptautinti.

Iš pasikalbėjimų atrodė, 
kad Lietuvos rūpestis buvo 
suprastas ir todėl tikimasi 
tuo reikalu kokio nors NA
TO komentaro.

Buvo tariamasi dėl ga
limybės turėti nuolatinį 
Lietuvos arba Baltijos vals
tybių. atstovų prie NATO 
ginkluotųjų pajėgų štabo.

LIETUVOS ĮMONĖS
ĮVERTINTOS ISPANIJOJE

KAUNO Geležinkelio
Detalių Remonto Gamykla 
laimėjo tarptautinį apdova
nojimų Madride "Aukso 
Žvaigžde" žymeniu už šios 
įmonės įvaizdį ir gaminių 
kokybę. (Malonu pažymėti, 
kad "Lietuvos Ryto" kores
pondentė Jadvyga Pekars
kaitė naudoja "įvaizdžio" 
terminų, vietoje dažnai 
spaudoje randamo "imidžio" 
"NL");<; .

■ Tarptautinis' •> apdovanoji
mas paskirtas už ekspor
tuojamų impregnuotų medie
ną traukinių pabėgiams.

"Aukso Žvaigždę" Kauno 
Geležinkelio Detalių Re
monto Gamykla galės nau
doti prekyboje, reklamoje, 
derybose su partneriais.

Kita Lietuvos imonė- 
"Alytaus Tekstilė"- buvęs 
medvilnės kombinatas, da
bar akcinė bendrovė - taip 
pat gavo "Aukso Žvaigž
dės" žymenį - apdovanoji
mų.

• Kim CAMPBELL oficia
liai atsistatydino iš Progre- 
syviųjų Konservatorių par
tijos vadovės pareigų. Jean 
CHAREST perėmė partijos 
vadovavimą iki sekančių 
visuotinų rinkimų už 4 ar 
5 metų.Jis įsitikinęs,kad bus 
atstatytas partijos prestižas, 
pasimokius iš klaidų.

MIRĖ MARIJUS BLYNAS)
Teisininkas, istorikas 

Marijus Blynas gimė 1920 
m. rugpjūčio mėnesį Kaune. 
Baigęs Aušros gimnaziją 
Kaune, 1939-43 metais 
studijavo teisę VDU ir Vii* 
niaus u-te. Diplominį dar
bą paruošė apie švietimo 
tvarkymą Lietuvoje.

Gimnazijoje būdamas 
priklausė skautams, univer. 
sitete - neolituanams.

Vokiečių okupacijos me
tu rūpinosi pogrindžio spau
dos leidimu ir platinimu. 
Pokario metu Vokietijoje 
ir vėliau JAV-ėse rašė 
"Žiburiuose" (Augsburge), 
"Dirvoje", "Drauge", buvo 
"Laisvosios Lietuvos" Re
dakcinės kolegijos narys.

Periodikoje spausdino 
straipsnius apie istorinius 
Lietuvos paminklus, išleido 
knygą - Lietuvos Senovės 
Paminklai" 1982 m. Rašė 
straipsnius: "Nostradamus-
ir Pranašystės", "Erdvės 
paslaptys", "Lietuvos rei
kalais" 1984 m. "Lietuvos 
Senovės Palikimas" 1987 
m., "Heraldika" 1993 m. ir 
kt.

Jis priklausė Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžiui ir bu
vo jo ilgametis Vyr. Val
dybos pirmininkas.

Jo abu broliai Vytautas 
ir Zenonas 1946 m. buvo 
enkavedistų nužudyti už 
pogrindžio spaudos platini
mą.

PREZ. A. BRAZAUSKAS 
LANKĖSI ŠVEDIJOJE

Lapkričio mėn. pabaigo
je, oficialiai pakviestas 
dviejų dienų darbo vizitui, 
švedijon nuvyko prez.A.Bra- 
zauskas, jo patarėjas už
sienio politikos klausimais 
Justas Paleckis, Užsienio 
Reikalų min.Povilas Gylys, 
Energetikos Instituto dir. 
Jurgis Vilemas, spaudos 
atstovas Nerijus i aliukevi- 
čius, grupė žurnalistu.

Pirmasis pokalbis ir 
derybos truko 2 J valandos. 
Dalyvavo ir Lietuvos am
basadorius Švedijoje Romu
aldas Kolonaitis.
M <iSfve<fijos premjeras Cifl' 
Bildt'as pasakė, kad buvo 
aptartos branduolinės ener
gijos saugumo problemos. 
Apie Ignalinos jėgaine jis 
pasakė, kad tai //vienas 
didžiausių saugumo projek
tų. Buvo taip pat aptartos 
trijų Baltijos valstybių 
bendradarbiavimo proble
mos, santykiai su Rusija.

Lietuvos prezidentas 
minėjo, kad trijų Baltijos 
valstybių išskirtinę, situaci
ja sudaro Kaliningrado 
sritis, esanti jų užnugary
je. A.Brazauskas aptarė 
bendro saugumo problemas 
ir padėkojo Švedijos prem
jerui už neseniai pareikšta 
mintį, kad jeigu Lietuvai 
iškiltų pavojus, Švedija 
neutrali neliktų. Premjeras ' 
pasisakė, jog tvirtai palai
ko Europos Saugumo Sis
temos sukūrimą ir, o nuo
mone, būtu nepateisinama,

$

Vytautas Kamantas 
Dr. Petras Kisielius 
Milda Lenkauskienė 
Dr. Vitalija Vasaitienė 
Paulius Mickus .

PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba nuo
širdžiai sveikina Lietuvos žmones ir po pasau
lį pasklidusius lietuvius, laimingai sulaukusius

gv MEDU IR nauju Ką.
iš naujo užgimęs išganytojas teatneša taiką 

bei ramybę į Jūsų namus, telaimina Jus vi
sus, žengiančius į Naujuosius Metus. Tepade
da Jis mums, ir Lietuvos žmonėms, ir pasau
lyje išblaškytiems lietuviams jungtis po Ne
priklausomos Lietuvos vėliava ir dirbti jos 
gerovei bei visų lietuvių išlikimui savo tau
tai ir valstybei, kad ateinančiais metais mū
sų gyvenimas būtų gražesnis, prasmingesnis, 
turtingesnis.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ!

PLB VALDYBA:
Br. Nainys - pirm.
Rimas Česonis 
Kostas Dočkus 
Vacys Garbonkus 
Baniutė Kronienė

i kitą.
“Tarptautinių 
ite prez.Bra-

jei viena jai priklausanti 
šalis kėsintųsi

Švedijos
Santykių Instil 
zauskas Europos diploma
tams ir politikams skaitė 
paskaitų"Tauta, kupina 
vilties". Pareiškęs, kad 
pagrindinis Lietuvos politi
kos uždavinys yra ^toles
nis Žmogaus Teisių ir 
demokratijos vystymas, 
valstybinės nepriklausomy
bės, teritorinio vientisumo 
ir nacionalinio saugumo 
garantavimas bei nacionali
nių interesų patenkinimas". 
Jis pabrėžė, kad nors pasi
keitė po Parlamento rinki
mų valdžia,- bus tęsiama 
užsienio politika, budinga
demokratinėms valstybėms. 
Taip pat buvo pasakyta, 
kad pagrindinis Lietuvos 
uždavinys tapti pilnateise 
Europos Sąjungos nare ir 
kad būtinas glaudesnis Lie
tuvos bendradarbiavimas 
su NATO, kad Lietuvai 
ir Švedijai būtina artimiau 
bendradarbiauti , kuriant 
bendrą saugumo ir pasiti
kėjimo sistemą Baltijos
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jūros regione.

A.Brazauskas taip pat 
buvo susitikęs ir kalbėjosi 
su Švedijos opozicinės So
cialdemokratų partijos va
dovu I.Carlsson'u.

Vaišių metu jis padėko
jo Švedijai už 1990-91 
m.Stockholmo centre reng
tas demonstracijas Lietu
vos Nepriklausomybei rem
ti, už paaukotas dideles 
sumas valstybės atkūrimui. 
Jis pabrėžė’, kad "Švedija 
mums- demokratinės, teisi
nės valstybės pavyzdys" 
ir pakėlė tostą už Švedijos 
karalių ir ministerį pirmi
ninką. *"

Teko jam susitikti, pa
gal dienotvarkę, su Švedi
jos eksporto tarybos na
riais, su Švedijos ■ parla
mento pirmininku(spea- 
ker'iu), o Lietuvos ambasa
doje dar susitiko su užsie
nio valstybių ambasadoriais 
Lietuvai, reziduojančiais 
Stokcholme bei su vietos 
lietuvių bendruomenės at
stovais.

CANADA

Aline and I are delighted to convey our warmest 
wishes to each of you for a festive holiday season.

Canada is renowned for the tolerance with which 
it embraces the diverse traditions and values of its people. 
Although we celebrate this special time of year according to our 
different customs and religious beliefs, we all share a common 
hope for world peace and harmony. <
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Lietuvoje
B.N.

PROKURATŪRA RUOŠIASI 
APKALTINTI LINGIO 
ŽUDIKUS

Anot "Lietuvos Aido", 
netrukus bus paskelbtas 
oficialus kaltinimas žurna
listo Vito Lingio žudikams.

• Lietuvos Alpinistų Fede
racija paskelbė 1993 m.se
zono geriausiais alpinistais 
Vladą Vitkauską, įkopusį 
į Everestą Nepalo valsty
bėje (8882 m.aukščio); ant
roje vietoje- Aldoną Skerab- 
tytę - Chan Tengrlo viršū
nė (6995 m.). Į tą pačia 
viršūnę įkopęs Audrius 
Peseckas laimėjo trečią 
vietą. Arūno Brazio vado
vaujama grupė -Arūnas 
Brazys,Gytis Bakanauskas, 
Virmantas Drevinskas ir 
Saulius Vilius^ - ketvirtoje 
vietoje, įkopė į Kaukazo 
Koštan Tau viršūnę (5150 
m.), /nukelta t 3 psL........./
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Iš vm MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMO

Per VIII Mokslo ir Kūrybos atidarymą, lapkričio 25 d. 
sveikinimo žodi taria evangelikų vyskupas Hansas Dum- 
pys, Čikagos "Tėviškės" parapijos klebonas.
Nuotr. Ed. Šulaičio

nuoširdžiai sveikiname atsikėlusią laisvam, nepri
klausomam ir demokratiniam gyvenimui Lietuvos 
Respubliką. Linkime Jos žmonėms darnios kloties 
siekiant santarvės ir visokeriopos dvasinės bei 
medžiaginės gerovės.

Sveikiname visus Amerikos lietuvius, remian
čius Amerikos Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje 
reikalingą politinę ir Lietuvai pagalbos veiklą.

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

Į.....atkelta i§ 2 psl/ 

LIETUVOJE 

VLIK’O ĮKŪRIMO 
PENKIASDEŠIMTMETIS 

buvo iškilmingai pami
nėtas Vilniuje, Menininkų 
Rūmų Baltojoje salėje S.m. 
lapkričio mėn.27 d. Prieš 
50 metų, lapkričio mėn.25 
d. Lietuvoje buvo įsteigtas 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas, veikęs 
1 metus okupuotoje Lietu
voje, 10 metų Vokietijoje 
ir nuo 1955 m. JAV-se.

Paskutinis, 9-rius metus 
išbuvęs VLIK'o pirmininku 
dr.Kazys Bobelis ta proga 
buvo prez. Algirdo Bra
zausko apdovanotas II-jo 
laipsnio Vyčio Kryžiaus 
ordinu, IV-jo laipsnio Vyčio 
Kryžiumi - paskutinysis 
Komiteto vicepirm. Vyt.Jo
kūbaitis, buvusieji VLIK'o 
vicepirmininkai: dr.Domas 
Krivickas, ilgiausiai išbuvęs 
Valdyboje Jonas Stikliorius, 
dr. Elena Armonienė, Tau
tos Fondo Kanados V-bos 
pirmini. Antanas Firavičius,

J A V; armijos kapi tonas 
Antanasi-Vaivada . r išgelbė
jęs VLIK'o veikėjus 1945 
m. ir VLIK'o atstovas Pie
tų Amerikoje Artūras Mi- 
ciuda. 34-iems VLIK'o dar
buotojams buvo paskirti 
Prezidento padėkos raštai.

Prezidentas A. Brazaus
kas savo sveikinamajame 
žodyje pabrėžė, kad ypač 
vertinga buvo VLIK'o veik

lioje, kad pirmenybė buvo 
atiduodama svarbiausiam 
tautos siekiui - laisvei, 
o ne siauriems partiniams 
ar ideologiniams siekiams, 
nes suvienijo net 15-kos 
demokratinių partijų ir 
ideologinių grupių bei judė
jimų atstovus.

1993. XII. 17

Jeigu pasisakoma už 
tokį principą, kodėl jis 
taip sunkiai vykdomas Sei
me?
NIEKŠINGAI PAGARSĖJO 
MOTINA IR SŪNUS

"LIETUVOS RYTAS" sa
vo gruodžio 7 dienos laido, 
je aprašo, kaip savo sukčia- 
vimo gabumus panaudojo 
buvusi ūkio buhalterė Van
da Butiškienė iš Antalgės 
kaimo, Utenos apskri
tyje.

ji išgavo iš Lietuvos 
komercinių bankų kelis 
šimtus tūkstančių JAV 
dolerių sufalsifikuotais 
popieriais "įrodydama", kad 
paveldėjo 5 milijonus dole
rių ir pažadėjo juos, gavus 
investuoti po 1 milijoną į 
tuos bankus.

į šį suktybės tinklą įvėlė 
ir savo sūnų Artūrą, kuris 
tuo metu dirbo garbingose 
pareigose Nacionalinio Sau- 
gurno Tarnybos Žvalgybos 
skyriaus viršininku!

Motina davė sūnaus dar
bo telefoną, jis pats daly
vavo susitikime su vieno 
banko vadovais,- kai mama 
supažindino^ su "advokatu" 
iš Prancūzijos, .kuris, neva 
rūpinosi jos to milijoninio 
palikimo pervedimu į Lie
tuvą.

Tai ne vienintelis jos nu
sikaltimas.

Na, ar dar kuo nors 
nustebins mus tokie "lais
vais" pasijutę tautiečiai, o 
dabar - negirdėtas dalykas 
- ir "išsilaisvinusi" motina?

Apie sūnų Artūrą rašo
ma, kad jis buvęs visą lai
ką tvarkingas ir kruopštus 
žmogus. Jeigu esą, būtų 
žinojęs visą savo motinos 
veiklos istoriją, nebūtų 
leidęs motinai skolintis 
pinigų. Iš savo posto jis da
bar atsistatydino.

j WOULD LIKE TO EXTEND

MY WARMEST WISHES TO 

all Montrealers for 

A HOLIDAY PERIOD FILLED 

WITH LOVE AND SHARING.

During this festive season 

WHY NOT SHARE WITH THE 

LESS FORTUNATE BY GIVING 

GENEROUSLY AND SUPPORTING

INITIATIVES SUCH AS «ACTION 

DIGNITE» TO RELIEVE HUNGER.

All THE BEST FOR THE HOLIDAYS 

AND MAY 1994 BRING YOU 

HAPPINESS AND SUCCESS?

Mayor of Montreal

Ville de Montreal

Bernardas Brazdžionis

BETHLEHEM

Ateina pranašas per Sadukėjos girią,
O kelias ilgas ir gilyn vis eis -
O džiaukis tu, Siono dukterie, užmiršus žemės myrį,
Ir veidą puošk, paleidusi kasas, ir stuomenį juodais 

plaukais.

žvaigždžių maldoj nuaidi amžių maldos, 
Ir ima gaust, ir ima gaust varpai!.. 
Miegokit, erodai, miegokit, skurdžios mirties valandos, 
Miegokit kūdikių tušti kapai...

Už jūsų miego mūsų dienos budi,
Miegos naktis, miegos mirtis^ o jos ten vaikščios ir budės 
Kaip mintys skubančių išminčių kelią skubins, 
Klajodamos, ieškodamos šventosios Bethlehem žvaigždės.

Praskris į vakarus pilkieji metų paukščiai,
Nupjautas šienas vys, gėlė pas vieškelį nuvys, 
Banda ėdraus pakalnėje, bus nuganytos aukštumos, 
į marių dugną pasiners paviršiuje išgąsdinta žuvis...

Ir taip prijos prie miesto du pavargę pakeleiviai.
O vakaras, o vakaras, o juodu kur sustos?
Kur josit jūs, kur veda jus anos gatvelės kreivos, 
Tu, Meilės motina, ir tu, Jaunystės sužadėtini skaistus?

Gyventojai negirdi jūsų eigasčio to stebuklingo, 
Ir kiemsargiai ir prievaizdos į vidų nebeis tuojau - 
Gal ciesorius, gal kaifas kur po prasto vyno neužminga, 
O artinas jau evangelija, o jau —

UŽGIMIMO GLORI A

Naktis. Miegojo Rašto Šventojo žinovai.
Miegojo ciesoriaus sargyba ir kariai.
Miegojo skausmas žemėje visoj plačiojoj, 
Ir slėniuos - kaimenės, ir kloniuos - vyturiai.

Tamsoj užmigo kedrai, tamarisai.
Tamsoj pabudo mirštantis žmogus.
Ir tapo Kūnu Žodis Viešpaties didysai,
Ir žemėn nužengė dangus.

Ir kaip griaustinis Gloria sugriovė, 
Prašvito Viešpaties pirmoji žemės sios diena, 
Ir puolė piemens ir karaliai jam po kojų, 
Ir puolė pragaro gelmėn pasaulio dargana.

"In terra pax..." pro griausmą balsas tarė,
"In terra pax—" atsiliepė kalnai,

"In terra pax..." tvirčiau už akmenį ir varį 
Te, žeme, Kristaus vardas švies tau amžinai.
1942.XII. 18 (Iš Bernardo Brazdžionio knygos: POEZIJOS 
PILNATIS).

IŠ VIII MOKSLO IR KŪRYBOS 
SIMPOZIUMO

"Išeivijos įnašas į Lietuvos 
kultūrą"

Toks buvo šūkis VIII 
MOKSLU ir KŪRYBOS sim
poziumo, kuris įvyKO lap
kričio 24-28 dienomis Čika
goje ir netolimose apylin
kėse - Lemonte. Tai buvo 
tęsinys 1969 metais pradė
tojo panašaus renginio, ku
ris vis įgauna daugiau po
puliarumo bei sutraukia 
didesnį skaičių mokslo ir 
kūrybos žmonių. Kai kurie 
asmenys matomi beveik 
visuose simpoziumuose, 
nors Lietuvos mokslininkai 
į jį įsijungė tik neseniai, o 
prieš du metus pats simpo
ziumas buvo pravestas Lie
tuvoje. Gi praėjusį dešimt
metį Lietuvos atstovų (iš
skyrus VI simpoziumą) 
tebūdavo tik vienas kitas 
ir tie patys čia kartais at
rodė kaip nepageidaujami 
asmenys.

Šį kartą iš Lietuvos at
vyko net apie 60 asmenų. 
Is JAV ir Kanados prisidė
jo virš 80, taigi susidarė 
gana gausus būrys. Lietu
vos atstovų atvyko žymiai 
daugiau, negu pradžioje 
buvo laukta ir nakvynių 
bei kelionių vadovė B. 
Zalatorienė padūsavo ir 
perspėjo, kad ateityje at- 
vykstantieji nedarytų tokių 
siurprizų. Lietuvos moksli- 
niriKams atvykti palengvino 
Soros Fondo organizacija, 
kuri prisidėjo prie kelionės 
išlaidų, o dalies atvykusių
jų keliones finansavo ren
gėjai.
Plati programa

Šio simpoziumo progra
ma buvo suskirstyta į de
vynias dalis: griežtuosius 
mokslus, technologiją, ar
chitektūrą ir dailėtyrą, 
mediciną ir odontologiją, 
istoriją ir politinius moks

lus, socialinius mokslus, 
teologiją ir filosofiją, mu
zikologiją, literatūrą, ling
vistiką ir tautotyrą. Viso 
programoje buvo apie 12u 
pranešimų (tikslaus skai
čiaus niekas nežino), kurie 
vyko paraleliai dvidešim
tyje sesijų. Buvo ir 8 ple
narinės sesijos, kuriose 
svarstyti bendresnio pobū
džio dalykai. Viena sesija 
buvo skirta tik vienam 
asmeniui - Lietuvos seimo 
opozicijos vadovui Vytau
tui Landsbergiui, kuris kal
bėjo tema "Grėsmės Lietu
vos nepriklausomybei". 
Beje, čia pažymėtina, kad 
jis pirmą dieną paskaitos 
nebaigė per jam nustatytą 
vieną valandą, todėl V. 
Landsbergis, pasirodo, kal
bėjo dar dvi valandas tuoj 
po simpoziumo uždarymo 
sekmadienį po pietų. Ši 
išskirtinai suteikta privile
gija nustebino kai kuriuos 
kitus pranešėjus, kurie tu
rėjo laikytis apribotų pra
nešimų ilgumo.

Kaip suvažiavimo leidi-’ 
nyje rašo mokslinės pro
gramos komiteto pirminin
kas Kęstutis Keblys: "Ple
narines studijas organizuo
jant, buvo atsisakyta šią 
temą ("išeivijos įnašas Lie
tuvai") vystyti specialiai 
paruoštom istorinėm ap
žvalgom ir plačios išeivi
jos darbo analizėm". Plena
rinėse sesijose buvo kalbė
ta apie išeivijos talką Lie
tuvai, apie architektų įna
šą į Lietuvos kultūrą, išei
vijos pagalbą Lietuvos 
mokslininkams; buvo ap
žvelgtos Lietuvos mokslo 
institucijos, pagvildenta lie
tuvių literatūra išeivijoje 
ir Lietuvoje ir kt.

Vargu ar atsirado žmo
gus, kuris galėjo dalyvauti 
visose atskirų šakų sesi
jose, nes tris dienas jos

proga

I
vyko paraleliai. Tad net į 
visur "nosį įkišti" nebuvo 
laiko. Tačiau plenarinės se
sijos buvo gausokai lanko
mos ir, palyginus, gana 
įdomios. Tačiau kai kurio
se atskirose sesijose tebū
davo tik apie 15 klausyto
jų. Pasaulio Lietuvių Cent
ras yra pakankamai erdvus 
ir tokio pobūdžio renginiui 
gana tinkamas, nors savo 
nuošalumu sunkokai pasie
kiamas, ypatingai tiems, 
kurie neturėjo savų susi
siekimo priemonių. Šį kar
tą niekas neorganizavo 
specialių autobusų iš dides
niųjų Čikagos lietuvių kolo- 
nijų. Vienas paskaitininkas 
iš Detroito skundėsi, kad 
jam taksis iš Čikagos Mid
way aerouosto kainavęs 45 
dolerius (tiek pat kiek ir 
lėktuvo bilietas į vieną 
pusę).^

Tačiau šiaip atrodė, kad 
rengėjai įdėjo nemaža dar
bo į simpoziumo rengimą. 
Organizaciniam komitetui 
vadovavo Albinas Karnius, 
pats visai negyvendamas 
pačioje Čikagoje, su savo 
talkininkais. Zimoma, negy
venant vietoje, yra sunku 
viską tobulai atlikti, nes 
telefonas ir laiškai nėra 
pati geriausia priemonė. 
Simpoziumo proga buvo 
visa eilė pramoginių ar 
kultūrinių įvykių. Vienas~ iš 
tokių įvyko jau lapkričio 
20 dieną, kuomet Lietuvių

DR. VYTAUTAS BUČIONIS

Dr. Vytautas Bučionis
w Dr.Vyt. BUČTONTS, sta
žuojantis Montrealyje, 
sutiko papasakoti apie 
save ir daromas pastangas 
pagerinti sveikatos rei
kalus Lietuvoje red.Biru
tei Nagienei.

Jis yra Lietuvos Res
publikos, Socialinių ir 
Darbo Reikalų Komiteto 
patarėjas.

Paklaustas, kodėl pa
sirinko medicinos sritį, 
atsakė, kad Jį domino 
pagrindinės žmogų lie
čiančios problemos. Svars
tė, ar pasirinkti filoso
fijų, psichologijų, ar 
kokių kitų sritį. Taigi, 
tų kitų sritį surado.

Studijuoti pradėjo 
Vilniaus U-to Medicinos 
fakultete. Baigė kaip 
epidemiologas-higienistas. 
Tai buvo vienintelė sri
tis medicinoje, turinti 
tiesioginiu reikalu su 
valstybes Įstaigomis 1985 
metais. ' .
iš principo, tokie 

specialistai turėjo pri- 

Dailės muziejuje Lemonte 
buvo lietuvių dailininkų 
parodų atidarymas. Lapkri
čio 24 d. buvo susipažini
mo vakaras Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje. Pa
ties Simpoziumo Atidary
mas vyko Padėkos šventės 
ryte irgi Lemonte. Ten 
pat buvo atidaryta ir jau
nųjų lietuvių architektų 
darbų paroda. Sekančią 
dieną Jaunimo Centre bu'- 
vo literatūros ir muzikos 
vakaras su premijų įteiki
mu. Užbaigimo pokylis 
įvyko šeštadienio vakare 
Lexington House salėje 
Hickory Hills priemiestyje. 
Sekmadienis pradėtas eku
meninėmis pamaldomis, o 
baigtas simpoziumo uždary
mo iškilmėmis.

Tai tokia buvo šio simpo
ziumo programa, į ją tik 
trumpai pažvelgus. Apie ją 
būtų galima dar prirašyti 
puslapių ~ puslapius. Žadama 
išleisti šio simpoziumo pra
nešimų knygą, tad tuomet 
žymiai didesnis skaičius žmo
nių galėtų susipažinti^ su 
šiuo simpoziumu iš arčiau, 
o dabar - turbūt, pakaks, 
ir šių padrikų informa
cijų. Čia dar reikia pridė
ti, kad sekantį simpoziumą 
po dviejų metų norima su
rengti vėl Lietuvoje, o tuo
met dešimtasis - sukaktu
vinis simpoziumas vėl būtų 
po keturių metų Čikagoje.

E.Š.

STAŽUOJA MONTREALYJE 
žiūrėti įstaigas, įmones, 
mokyklas, ligonines, mu
ziejus, o taip pat ir 
kaip valdžios pareigūnai 
vykdo sanitarinius reika
lavimus.

Aišku, kad tuo metu 
viršininkai tų pagerinimų 
vykdyti nesiskubindavo...
Dr.Vytautas Bučionis 

dirbo Vilkaviškyje porų 
metų, sugrįžo į Vilnių, 
kur dirbo 1-rius metus 
generalinių planų eksper- 
tyzėje - kaip miestas 
privalo statytis, kad 
butų gerai gyventi svei
katos atžvilgiu.

1989 m.grupė medicinos 
darbuotojų - higienistų 
sukūrė pirmų Sųjūdzio 
grupę higienos tarnyboje, 
kuri vėliau tapo Lietuvos 
Gydytojų Sųjungos Higie
nos Sekcija, o šiuo metu 
Lietuvos Visuomenės Svei
katos Asociacija. Tuo 
būdu buvo parengta higie
nos koncepcija valstybi
niu mastu. Jos pagrindi
niai principai tapo dali
mi Lietuvos Nacionalinės 
Sveikatos koncepcijos. 
Kai kurie,kūrę tuos prin
cipus žmonės,tapo Lietu
vos Nacionalinės Sveika
tos Koncepcijos darbo 
grupės nariais.

Parlamento narys svei
katos reikalams pasiūlė 
Sveikatos patarėjui par
lamente paprašyti Kauno 
Medicinos Akademijos rek
toriaus rasti galimybę 
pasitobulinti užsienyje. 
Rektorius tų galimybę 
rado ir dr. Vyt.Bučionis 
buvo pakviestas Kanados 
Sveikatos ir Gerbūvio

/nukelta Į 4 psl.......... /
3 psl.
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Ministerijos Skyriaus 
vadoves« kuri paprašė 
dr. Aleną Pavilanį susi
siekti su stažuotoju.

Kanados valdžia davė

minimalias lesąs Jo pra
gyvenimui čia, kol vyks 
stažas. Jis žada išbūti 
kelerius metus. Atvyko 
su žmona ir dviem mažame
čiais vaikais.

APIE LIETUVOS MEDICINOS PROBLEMAS

Dr.Vytautas Bučionis

Šiuo metu baigiamas svarstyti darbo medicinos reikalus 
pertvarkantis įstatymas. Parengti sveikatos draudimo, 
proto ligonių teisių apsaugos ir kiti įstatymai.

Praktiškų darbų srityje taip pat padaryta nemažai. 
Ministerio J. Oleko, prof. V. Grabausko ir A. Laucevi
čiaus pastangomis buvo sujungta medicinos mokslas, gy
dymo menas ir studijos, taip sumažinant medicinos biuro
kratų skaičių ir priartinant medicinos mokslininkus prie 
ligonio. Sveikatos ministerija, vadovaujant ekonomikos 
specialistui G. Černiauskui, atskyrė sveikatos biudžete 
lėšas savivaldybėms ir valstybinio masto įstaigoms.

Tačiau daugelis darbų, numatytų parlamento, siūlomų 
specialistų ir visuomenės, dar tebėra nepadaryti arba 
buvo pavėluoti. Nebuvo pertvarkytas pačios sveikatos

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

Lietuvos medicinos problemos Kanadoje labiau mato
mos kaip apverktina įrangos, medžiagų ir vaistų reikalų 
būklė. Taipogi žinoma apie, palyginti, gerai išvystyta, pa
vyzdžiui, lėtinių, neinfekcinių ligų profilaktika, širdies ar 
mikrochirurgija. Tačiau esama jau ir pastaruoju metu 
tokių pažangos laimėjimų, kuriuose dalyvauja nemaža 
pasaulinio masto medicinos specialistų, tik su tais pasie
kimais nėra dar pakankamai plačiai supažindinta.

Štai Lietuva pirmoji iš pokomunistinių šalių vykdo nuo
seklią ir sistema tišką sveikatos (visų visuomenės ir valsty
bės sektorių) reformą, suplanuotą daugeliui metų.

1989 m. atsikūrusi Lietuvos Gydytojų Sąjunga jau 
1990 metais paskelbė ir pristatė Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiajai Tarybai Lietuvos sveikatos reikalų sutvar
kymo sampratą. Šio dokumento galutinė redakcija buvo 
parengta dabartinio Kauno Medicinos Akademijos rekto
riaus, ilgą laiką dirbusio Pasaulinės Sveikatos Organizaci
jos būstinėje, prof. V. Grabausko, dalyvaujant V. Andriu
kaičiui (dabar Seimo komiteto pirmininko pavaduotojas), 
prof. A. Laucevičiui, Šiaulių miesto sveikatos organizato
riui A. Valantinui, V. Silickui (šiuo metu Sveikatos Apsau
gos ministerio patarėjui) ir šio straipsnio autoriui.

Lietuvos nacionalinė sveikatos koncepcija buvo patvir
tinta atskiru Aukščiausios Tarybos nutarimu. Joje buvo 
numatyti šie pagrindiniai darbai: visų sveikatos reikalams 
reikšmingų valstybės sričių teisinis sujungimas ir regulia
vimas, pirminės (arčiausiai žmogaus esančios) medicinos 
pagalbos pirmenybinis sutvarkymas ir detalios reformos 
programos parengimas pagal pasaulinės sveikatos organi
zacijos W.H.O. (World Health Organisation) priimtus rei
kalavimus. Europinis jos centras randasi Kopenhagoje, o 
pasaulinis - Ženevoje. Vienas svarbiausias planas - svei
kata iki 2000-jų metų. Siekiama, kad sveikata būtų su
prantama ne vien kaip ligų nebuvimas, bet kaip visapusiš
ka fizinė, psichinė ir dvasinė gerovė. Jau senokai žinoma, 
kad sveikata tik dešimtadaliu priklauso nuo medicinos 
paslaugų, bet labiausiai ji priklauso nuo visuomenės ir 
kiekvieno žmogaus visuomeninės ir ekonominės orientaci
jos, papročių ir įsitikinimų. Todėl sveikatos pagerinimai 
negali būti įteisinti vienu įstatymu. Buvo sukurtas planas 
apie priėmimą dvidešimties reguliuojančių sveikatos pas
laugas įstatymų, sveikatos vertybių įpynimą švietimo^ 
aplinkos apsaugos, karybos, transporto bei mokesčių įsta
tymuose.

Šiuo metu nemaža sumanytų darbų dalis jau įgyven
dinta. Apsvarstytas ir bus balsuojamas pagrindinis - svei
katos veiklos pagrindus nustatantis įstatymas. Yra priim
tas aplinkos apsaugos įstatymas, kuris numato 20 nuošim
čių gamtos apsaugos fondų lėšų perduoti sveikatos reika
lams. Švietimo įstatyme įteisinta prievolė skiepyti svei
katos vertybes, ugdant sveiką gyvenimą, pradedant nuo 
vaikų ir moksleivių bei darbuotojų specialiose srityse.

apsaugos ministerijos aparatas. Politiniai sprendimai tebe- 
rengiami chaotiškai, nesant pakankamai informacijos ir 
vėluojant kurti jos surinkimo tinklą. Šeimos arba bendro
sios praktikos medicina kuriama vis dar tik akademinėse 
įstaigose. Valdžios patvirtintuose sąrašuose vis dar nenu
matytos bendruomenių medicinos specialistų pareigybės ir 
t.t.

Šiam reikalui paaiškinti, antropologijos, sociologijos ir 
panašių mokslų specialistai naudoja "kultūros atsilikimo" 
terminą, pripažindami, kad neįmanoma pertvarkyti visų 
sričių iš karto, ir neišvengiamai lieka "atsiliekančių" sri
čių. Be to, gyvenimas niekada neduoda laiko ilgai pla
nuoti, tad ir Lietuvoje, besistengiant suktis kasdieninėse 
ir nesibaigiančiose problemose, buvo pridaryta klaidų, 
arba nesuskubta užkirsti kelio ateinančioms problemoms. 
Svarbiausia, daugelis įtakingų jėgų nenorėjo, kad atsirastų 
Sveikatos Apsaugos ministerijoje atskira struktūra, atsa
kinga ir turinti įgaliojimus reformuoti struktūras. Visose 
pakankamai civilizuotose šalyse, net tokiose, kaip pvz., 
Rumunijoje, veikia atskiri mokslinio tyrimo institutai 
sveikatos įstaigų administravimui gerinti. Tačiau Lietu
voje ir dabar tie patys žmonės ir pačiais smulkiaisiais ir 
strateginiais~ reikalais rūpinasi. Skundžiamasi specialistų 
trūkumu, tačiau svarbiausiose srityse dirbantys labiausiai 
patyrę ir kvalifikuoti specialistai gauna, palyginti, mažus 
atlyginimus. Praktiškai, visi užsienio mokslininkai - spe
cialistai buvo kviečiami pasidalinti patirtimi tik siaurai 
praktiškuose darbuose, bet ne esminėse darbų kryptyse.

Jeigu daugelio šių procesų nebuvo galima pakeisti ar 
pagreitinti, nes jie natūralūs, tai sveikatos strateginiais 
reikalais gali ir privalo rūpintis tik specialistai. Tačiau 
Lietuvoje nėra pagrindinių (gal praktiškai jokių) knygų, 
šiais klausimais universitetuose kartais diskutuojama ele
mentariniais klausimais. Praktiškai, visi užsienio eksper
tai giria mūsų reformos kryptis, bet daugumas jų kriti
kuoja pačios reformos administravimo kokybę. Be to, 
smunkant šalies ekonomikai, kaip tai paprastai atsitinka, 
dar labiau pablogėjo Lietuvos gyventojų sveikata ir svei
katos paslaugų lygis: padaugėjo naujagimių, nėščių mote
rų ir gimdyvių mirčių, pablogėjo beveik visi sveikatos ro
dikliai.

Kaip pakeisti padėtį turėjo numatyti Lietuvos val
džios ir Pasaulinės Sveikatos Organizacijos suorganizuota 
ir Europos Ekonominės Bendrijos paremta Lietuvos Sveika
tos politikos konferencija, įvykusi šių metų pavasarį, 
kurioje dalyvavo ir kalbas sakė Lietuvos Ministeris Pir
mininkas A. Šleževičius, Pasaulinės Sveikatos Organizaci
jos Europos įstaigos vadovas Asvall, daugelis Lietuvos ir 
užsienio medikų. Tai buvo didelės reikšmės įvykis. Jo 
nuosekli tąsa turi būti nuoseklios ir detalios programos 
parengimas. Tokio dokumento parengimas čia, Quebec' o 
provincijoje, specialistų nuomone, kainavo penkerius me
tus gaišaties, nors čia dirba ne viena dešimtis ekspertų. 
Lietuvoje to dar nėra. Be to, Lietuvos sveikatos siste
mai įteisinti dar reikia sveikatos ekomomikos, sveikatos 
teisės specialistų.

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų 
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VALDYBA KANADOJE

Prieš keletą mėnesių Europos Ekonominės Bendrijos 
PHARE programos administracija pradėjo konsultacijas 
dėl galimybės finansuoti Lietuvos sveikatos sistemos re
formos centrą.

Tarp pirmųjų lietuvių specialistų, išsiųstų tobulintis 
sveikatos sistemų tvarkymo srityje, yra ir šio straipsnio 
autorius, kuriam visus Nepriklausomybės metus teko dirb 
ti sveikatos reformų srityje. Pakvietus Kanados valdžiai 
ir tarpininkaujant Kauno Medicinos Akademijai, Montrea- 
lio Universitetas ir Quebec' o Šeimos Medicinos Asociaci
ja numatė plačią stažuotės programą. Dr. Aleno Pavila- 
nio pastangomis, ji turėtų vykti ne tik Montreal' io Uni
versiteto Sveikatos adminstravimo ir Socialinės bei pre
vencinės (apsauginės) medicinos skyriuose, bet ir Montre
al' io Regie Rėgionale, o taip pat Quebec' o ir Kanados 
Sveikatos Ministerijose. Šios stažuotės tikslas taip pat 
yra paruošti pasiūlymus, kas gali būti pagerinta Lietuvos 
sveikatos sistemos tvarkyme.

Derėtų pridurti, kad Kanados valdžia, matyt, dėl eko
nominės padėties, davė tik pačias būtiniausias lėšas šiai 
stažuotei, todėl norisi padėkoti Mcntrealio Lietuvių Bend
ruomenės nariams, ypač A.ir S. Staškevičių bei J. Pukte- 
rių šeimoms, daug padedant įsikurti.

TIKROJI PORINGĖ APIE KALĖDŲ KIAUŠINI
Alexandre Vialatte

Per Kalėdas ( visi seni paveikslai čia vieningi) 
žmonės nusileidžia nuo kalnų žąsele, nešini žibintais pa
darytais iš kaulo, ir dovanomis Vaikeliui. Piemenys neša 
ėriukus, Auvergnes gyventojai taupomosios kasos knygeles, 
sūrio gamintojai didžiulius Cantal' io rutulius; skrybėlių 
dirbėjai pasikaišę skrybėlėm, o Trys karaliai -Azijos lo
biais. Gražiausias iš jų negras dėl savo žalių drapanų. 
Priešais juos keliauja žvaigždė, o jų įkandin - kupranuga
ris. Kupranugaris su visom savo kuprom, savo kaklu it 
gulbino, savo varvančia nešim ir savo pilna paniekos, 
nelyginant įsižeidusios senos damos, veido išraiška.

Jie sugarma miestan, giedodami kalėdines giesmes. 
Miestas panašus į Mouffetard gatvę (Paryžiuj). Jos tamsą 
praskečia apšviestos kiaurymės. Tai pirklių krautuvės. 
Obuoliai raudoni, o apelsinai paauksinti. Pirklys juos nu
blizgino rankove. Jis juos sukrovė piramidėm virš popie
rinių samanų, kilimėlio. Jis statinėja žirnelių konservų 
dėžutes į kolonas, stambesnes už Liuksoro kolonas, pa
spirdamas išsiblaškiusio žmogaus spyriu šunioką, kuris uos
tinėja jų pamatus, ir sustato ant šaligatvio bunkerį iš 
sardinių.

Mėsininkas perpjovė į dvi dalis šešis jaučius, didelius, 
kaip kalnas ir sukabino palubėj dvylika jų pusių, kurios 
nutysusios iki pat žemės, ir jis šmirinėja tarp tų mėsos 
sienų,tarsi lediniame koridoriuje. Jo prijuostė nusėta raus
vais taškučiais, jo rankas velia šalti taukai.

Migla įslenka pas žuvininką, kuris apsišviečia acetyle- 
nu. Triušių kekės, nelyginant bananų, karo paukštininko 
vitrinoj. Jų akys lenda is kaktos, o sudėtos rankelės mū
vi triušių kailiuko pirštinėmis ir kojinaitėmis. Atrodo, 
tarsi sudėtos meldai.

Mėsininkas yra išklojęs raugintų kopūstų kalvas ir su
statęs kraujines dešras į bokštus, aukštesnius už dvylikos 
metų vaiką; po sidabrinių rozečių ir karančių nuo lubų, 
it stalaktitai, salami dešrų skliautų, storos, kaip Herku
lio šlaunys, mortadelės; pašteto riekės atrodo tarytum 
skysto aukso drebučių muzika, drebanti kaip seniai. Aust
rių pardavėjo siluetas ūkanoj neįžiūrimas; tai apsigobęs mai
šu beduino profilis, kalbantis stipriu Lozere akcentu, ku
riame "r" gurgžda tarsi akmenėliai sriaute.

Žmonės sprūsta lauk iš bažnyčios, kur šviesa kaupias 
it aukso kalnas. Pamokslininkas tolumoj aukštybėse tarsi 
iškarpa, mostaguoja rankomis, kurių mostai nesuprantami, 
nes nesigirdi žodžių.

Protarpiais jis kilsteli pirštą į tamsų skliautą^ (nes 
šviesa iki ten aukštai nenueina) protarpiais nuleidžia jį 
žemyn, protarpiais jis išskečia abi rankas, tarytum ap
glėbtų visą krikščioniją. Jis gėdina žmogų už jo nuodė
mes, jis rodo jam kelią, jis suremia jį, stumia, traukia, 
kelia^ aukštyn, varo klausyklom įbaugintos moterys puola 
kaukšėdamos į jas žąsele. Ten plušasi senas kunigas. Pa
kyla giesmės moderniąja prancūzų kalba (Dievuliu. jau ne
besupranta lotynų kalbos, kuri vienok buvo jam gimtąja 
kalba, o yra tiek tų "šnekamųjų kalbų", kad vien tik Šven
toji Dvasia gali jose susivaikyti). Nuo smilkalų debesų ap
temsta akys, aidi varpai speiguotoje naktyje, šmukčioja 
tarp žvaigždžių angelai, pūsdami ilgas auksines dūdas, o 
žmogus susiranda vėlei savo vaikišką širdį. Švyti Kalėdų 
laimė jo rankovėse, tarsi auksinis kiaušinis. Jis bando 
neštis jį per minią, nesudaužęs. Minia pasklinda po gat
ves. Ji suvirsta į girdyklas ir svetaines. Ji kilnoja žąsų 
kulšis. Ji dainuoja Bacho dainas.

Šiukšliavežis šeštą valandą ryto kilnoja pramišai nuvir- 
tusį griovin žmogelį ir butelių duženas. Speiguoto vėjo 
sūkury laksto taukuoti popieriai.

Apie autorių
Literatūros tyrinėtojai pradėjo pripažinti Aleksandrui 

Vialatte neeilinį talentą dar visai neseniai. Jo kronikos 
buvo spausdintos viename provinciniame laikraštyje ir 
užtat jo pavardė buvo plačiai visuomenei nežinoma. O 
tačiau jis stebina savo vaizduote, erudicija, siurrealistiniu 
braižu bei sąmojumi. r a v

ŠV. KALĖDŲ džiaugsmas ir

NAUJŲJŲ METŲ rimtis tebūnie 
kelrodžiu visiems
Broliams ir Sesėms šauliams 
išeivijoje ir Tėvynėje einant 
VI. Pūtvio ideologijos keliu.

IŠ LIETUVIU TAUTOSAKOS
• Jei Kalėdos baltos, tai Velykos bus žalios, ir atvirkš
čiai.
• Kalėdos trukdavusios keturias dienas. Paskutinė diena- 
tai "ledų diena". Per tą visą dieną žmonės melsdavęsi, 
kad Dievas apsaugotų javus nuo ledų.
• Jei pirmą Kalėdų dieną ateidavęs žydas, tai būdavęs 
didelis laimės ženklas.
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Šios Vasaros Vinjetės 
Lietuvoje

Birutė Nagienė
9.
Klaipėdoje

Patraukėme didžiuoju vieškeliu - greitkeliu j Klai
pėda. Stebėjomės, kad vyksta toks didelis judėjimas au
tomobilių, autobusų, kartas nuo karto ir sunkvežimių, 
nors Žinojome ir girdėjome, kad benzinas pabrangęs ir 
ne visada gali jo gauti, reikia gerai apsisukti, kad turė
tum kiek reikia. Mūsų apsukrusis vadovas, brolėnas Vytau
tas kažkokiame posūkyje pranešė, kad Čia tai būsianti 
netrukus degalinė. Stebėjausi ne kartą, kaip be reklamą 
ar keliaženklių, vis pataikydavom, kur reikia!

Vienoje kelionėje, pavingiavę, sustojome kažkokiame 
neaptvertame kieme, apžėlusiame krūmokšniais, usnėmis, 
primėtytame visokių pagaikščių. Matėsi nedidelis gyvena
mas narnas ir sandėliukas, prie kurio stovėjo keletas 
automobilių’ Aplinkui dūko keli vaikigaliai, karstėsi ant 
vieno sulūžusio automobilio. Vos įsukant, tuojau vienas 
jų pribėgo prie musų .kviesdamas, prašau, prašau ir nuro
dydamas, kaip reikia stoti į eilę. Trenkė stiprus tiršto 
benzino kvapas aplinkui. Netrukus pora vyrų nešėsi sun
kius, uždengtus lyg kibirus, o mums priartėjus,jau pasi
ruošęs, mūsų vairuotojas išsiėmė savo talpintuvėlius su 
piltuvais ir netrukus grįžo patenkintas, kad dabar jau 
turi kiek reikia. Kaip žinojai, kur sustoti? šypsosi, ir 
nieko nesako. Matyt, kitoks, mums neprieinamas radaras 
veikia, (sukom vėl į pagrindinį kelią ir gailėjomės tų 
vaikų, kurie ten Žaidžia aplinkui, tokiame benzinu priso
tintame ore...

Keistai atvėso, artėjant į Klaipėdą. Įvažiavom pak
raščiu, sukinėjomės naujai pravedamais keliais, pro sukrau
tų plytų ir čerpių krūvas, tarp jau baigiamų ir pradedamų 
statybų, kyšojant,lyg milžiniškų žirafų,kranų ir žemsemių 
kaklams. Čia tikrai virė gyvenimas, atrodė, visu tempu.

Dangus apsiniaukė ir šaltas, šaltas lietus, genamas 
vėjo, bloškė mums Į veidą negailestingai. Pakvipo jūra. 
Pakrantėje - laivas prie laivo, dideli ir mažesni, stiebų 
ir kranų eisena nusidriekė tolyn, tolyn, kur matosi tiktai 
vanduo ir horizontas. Tai ten, po to susiaurėjimo atsive
ria vartai į Vakarus.1 Tai taip neatlaidžiai, neužšąlanti 
jūra masina, ir neduoda ramybės, ypač,kaimynai iš Ryty...

Priartėjom prie Jūrų Muziejaus. Jis Įkurtas buvu
siame forte, gražiai atnaujintas pagal °.Lapės projektą. 
Einam pro tiltelį, o po juo linksmai nardo ruoniai. Jų 
rudi snukeliai ir blizgančios, kaip sagos, akutės seka praei
nančius, laukdami ką gaus. Lietus plaka, o sėdi ramiau
siai, žvejo kepurę, užsimaukšlinąs, vaikas. Tokių šviesiai 
mėlynų akių, apvalaus veido ir apvalios noselės. Ant kelių 
senas, didelis emaliuotas bliūdas su strimelėmis. Galima 
nusipirkti ir mesti čia pat Į snukelį tiems ruoniams. Tą 
ir padarom. Suverda vanduo,ir iŠ karto padaugėja tų bliz
gančių sagų, iškilusių iš vandens, vanduo tik subanguoja.1 
Užmiršom ir lietų. Ir vėl nuperkam tų sidabrinių žuvelių. 
O vaikas sėdi sau ramus, nei ragina pirkti, nei ko nors 
klausia. Tikriausiai, galvoja, kad jei norės- tai ir pirks...

Didžiausią ĮspudĮ paliko - senųjų jūreivių nuotrau
kos, Lietuvos laivybos istorijos skyrius, kur matėme navi
gacijos įrankius, laivių modelius ir- nuostabi jūrų kriauklių, 
moliuskų, koralų paroda. Nematyto, neregėto gražumo 
- japoniškosios kriauklės ir kriauklelės ir kitokie (nuo snie
go ir perlo baltumo iki tamsiai raudonai mėlynų. Akvariu
me, kurio sienos buvo aprūkusios, vis dėlto matėme del
finus, įvairių žuvų, didžiulį jūrų vėžH ir mažųjų ping
vinų pulkelius. Lankytojų - vienas kitas, turbūt dėl to, 
kad dar tik birželio mėnuo ir toks šaltas lietus.

Klaipėdos miesto nelankėme, nes mūsų maršrutas, 
derinantis prie turimo laiko, buvo kitaip sutvarkytas. 
Kalendami dantimis nuo drėgmės ir šalčio, susėdome 
automobilį ir traukėme tolyn.

Paskutiniu metu girdime čia,būdami Montrealyje, kad nu
matoma šį puikų ir svarbų uostą - suprivatinti. Tokios 
gudrybės dar niekur kitur neteko pastebėti, - ar ne vals
tybei priklauso uostai? Taip kaip upės ? Kas tokie gud - 
ruoliai privatininkai , kuriems taip parūpo mūsų uostas? 
Gal netrukus paaiškės, kaip ten tikrai yra.

Trys originalios skulptūros Klaipėdoje.

GALVOKIME APIE 1994 DAINŲ ŠVENTĘ .

Buv. Kopgalio tvirtovėje — 
Jūrų muziejus — akvariumas

Skulptūra prie miesto ligoninės. 
Skulpt. J. Vertulis

Klaipėdos uoste

Senosios architektūros fragmentas

ir ju darbus. Tiktai kultūros istorikai po Šapeli ir po 
kruopely renka ir kaupia, aprašo ir sistemina, papildo 
muziejų ekspozicijas, archyvų saugyklas, rašo monogra
fijas ir studijas, leidžia knygas. Daug triūso Įdėjo pro
fesorius Vytautas J akelaitis, aprašydamas Lietuvos dai
nų šventes. Gražiai pasidarbuota svetur. Kiekvienos šven
tės proga užsieniuose būdavo išleidžiamos vertingos ir 
puošnios knygos ir albumai, kuriuose pateikiamas re
pertuaras,supažindinama su meno mėgėjais ir ju vado
vais, suminimi švenčių rėmėjai ir visi pagalbininkai. 
Tai tautos kultūros istorijos vertingiausias puslapis. Kai 
kas atkeliavo ir į Lietuvą ~ su knygų siuntomis Nacio
nalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, su žurnalu ir laik
raščių pluoštais giminėms ir artimiesiems. Pastaraisiais 
metais draugaujama ir atviriau, ir nuoširdžiau.

Aleksandras Šidlauskas
* Lietuvos kultūros istorijoje daug išplėštu lapų. Sovieti
niai metai visam penkiasdešimtmečiui atskyrė tautie
čius. Tiktai daina nenutilo čia, prie Baltijos krantų ir 
ten, prie Pacifiko ar tolimojoje australų žemėje. Dai
nos aidai jungė širdis, kilnino sielas, ragino ištverti ir 
laukti tos dienos, kai Lietuva taps laisva. Netgi tolimo
je Igarkoje, atšiaurioje Sibiro žemėje, lietuviai tremti
niai 1953 metų birželio mėnesį surengė^ nedidelę dainų 
šventę. Joje pasirodė ir tautinių šokių šokėjai, ir dūdų 
orkestrėlis, ir~ dainininkų būrys. Lietuvos Dainų šventėse 
visuomet svečiuojasi latviai ir estai, o Jungtinių Vals
tijų ir Kanados lietuviai visą laiką bičiuliavosi įvairiuo
se sambūriuose. Skambėjo daina Anglijoje ir Lenkijoje, 
Vokietijoje~ ir Brazilijoje, Argentinoje ir Australijoje. 
Laikas į užmarštį nugramzdina datas ir įvykius, žmones

* Lietuvos liaudies kultūros centre ( Barboros Radvi
laitės 8-2600, Vilnius; 61 11 90; faksas 3702 224033) 
pradėtas kaupti Dainų švenčiu archyvas. Jame - visų 
švenčių plakatai, ir programos, albumai ir repertuaro 
rinkiniai, plokštelės ir Įrašai, fotonuotraukos ir kino- 
juostos, knygos ir straipsniai, kvietimai ir afišos, kalbos 
ir memuarinė medžiaga. Jau tolokai Įsibėgėta. Visa tai 
bus parodyta parodoje būsimos šventės metu. Tačiau 
šiame archyve dar negausu medžiagos apie užsienio lie
tuvių parengimus. Kreipdamiesi į meno mėgėjų grupių 
ir vienetų, chorų ir muzikantų vadovus,Į žmones, kurie 
visų laisvalaikį, aukojo dainai ir šokiui, kviečiame prisi
dėti prie minimo archyvo praturtinimo, papildymo. Džiaug
simės gavę iš Jūsų ir nuotrauką, ir dokumento kopiją, 
ir staipsnio iškarpą, ir repertuaro sąrašą, ir knygą. Vis
ko neisvardinti. Būsimuosiuose kultūros istorikų darbuose 
bus pagerbti tie, kurie prisidėjo kukliomis siuntomis, 
prisiminimų puslapiu.

L. STANKEVIČIUS Ir SEIMĄ

1993.XII. 17 d.

proga
DANUTĖ ir JUOZAS DANIAI 

Ottawa

k

Džiugių
švenčių

IR KŪRYBINGŲ

Naujų Metų 
visiems draugams 
ir pažįstamiems 
linki -

BIRUTĖ ir HENRIKAS N AGI Al

ANTANAS TAMOŠAITIS 
G an ano q ua, Ont.

^Sveikinu 
gimines, draugus bei 

pažįstamus švenčių 
proga 

ir linkiu laimingų

bei sveikatingų

naujų metų -

K.L.K. MOTERŲ D-jos MONTREALIG SKYRIUS

SVEIKINA NARES

VISUS TAUTIEČIUS

Kalėdų švenčių
PROGA, LINKI SVEIKATOS

IR DIEVO PALAIMOS

ATEINANČIAIS METAIS

paz;3 tarnus 

šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų

K

“ SVKALfiWIR M
LAIMINGŲ MĘjTlf Jjj

inki visiems lietuviams » 
GIMINĖMS,DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS « 

LIETUVIŠKOS RADIO W 
PROGRAMOS VEDĖJAS » 

Tel.: 669-8834 Jį

šv. Kalėdų
ir laimingų

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS STAŠKEVIČIAI

5 psl.

naujų metų 
visiems giminėms, 
draugams ir paž/stamiems linki —



Ibi Y LINČIOS MOTERS AKIMIS 
Balio Pupeikio areštas

Balys Pupeikis, neradęs sesers kūno, sugrįžo į Latvi
jos miskus. Partizanavo iki 1953 metų. Jį suėmė sausio 
mėnesį netoli Eglainės. Būdamas bunkeryje, jis rase savo 
ir viso būrio veiklos dienoraštį. Ne vieną sąsiuvinį buvo 
prirašęs. Supratęs, jog yra apsuptas, norėjo susisprogdinti, 
bet... granatos kapsulė buvo sudrėkusi ir nesprogo: jį 
suėmė gyvą.

- Ilgai kankino Balį Šiaulių saugume, - pasakoja jo 
žmona Natalija Pupeikienė.

Sunku įsivaizduoti, kiek teko iškenteti šitai moteriai 
ir kaip nelengva pasakojant dar kartą viską išgyventi.

- Ką iškentė, tą ir išsakė man Balys, kai po ilgų 
išsiskyrimo^ metų mes vėl susitikome. Ko tik su Juo ne
darė! Suriša rankas, kojas ir ridena laipstais iš trečio 
aukšto žemyn. Nuridena iki aikštelės laiptų - tada apspar- 
do ir vėl ridena. Tokį sumuštą, sudaužytą, virve suveržto
mis, pamėlusiomis rankomis jį gaivindavo kameroje kiti 
kaliniai. Atrišdavo, masažuodavo. Paskui, kai nieko neį
stengė išgauti, neprivertė nusižeminti nei pasigailėjimo 
prašyti, nuveže į mišką, sukūrė laužą ir, pastatę surištą 
ant ugnies, gyvą degino. Sudegė batai, susvilo kojinės, iš 
kojų ėmė sunktis vanduo, o jis tylėjo... kol neteko sąmo
nės. Po šitos egzekucijos jis jau galėjo kalbėti ir atsaki
nėti į tardytojo klausimus tik klūpodamas. Ilgai negijo 
apdegintos kojos. į tardymus jį jau nešdavo paklodėje, 
tardydavo klūpom is, mušė per galvą.

Natalija Pupeikienė gurkšteli arbatos, patyli ir sako:
- Ilgai mąsčiau, ar viską reikia sakyti, ir nuspren

džiau viską, nors kai kam, jaučiu, tai bus nemalonu skai
tyti... Kai mano vyrą tardė, vertėju buvo dabar garsus 
rašytojas Vytautas Petkevičius. Tikriausiai saugumiečiai 
patys nebetikėjo, kad Balys išlaikys kankinimus, liks gy
vas ir dar kam nors iš artimųjų papasakos, kaip su juo 
buvo elgiamasi. Tada Vytautas Petkevičius patarė Baliui 
neprieštarauti, atiduoti ginklą ir Lietuvos kario uniformą, 
kurią Balys labai brangino ir buvo paslėpęs pas žmones. 
Gal gailėdamas mano vyro, o gal gerai žinodamas, kas jo 
laukia, Vytautas Petkevičius įtikinėjo, jog būtina viską 
prisipažinti. Sakė: saugumas vis tiek viską apie visus 
žino ir tylėjimas nė vieno neišgelbės, tik sveikatą atims. 
Tada busimasis rašytojas ir pasiėmė Balio bunkeryje rašy
tus dienoraščius,~ paaiškinęs, jog... "Tave vistiek sušaudys, 
o dienoraščius aš gal išsaugosiu ir kam nors panaudosiu". 
Balys sutiko: "Darykit kaip norit..." Kuo galėjo pasitikė
ti? Tik uniformos, kurią saugojo nuo karo mokyklos laikų 
ir ginklo Balys neatidavė. Neprisipažino kur slepia. Gaila 
uniforma taip pat dingo. Neišsaugojo žmonės, kuriems 
buvo patikėta. Nieko nekaltinu, kad neišsaugojo... Juk ir 
už tą uniforminį rūbą galėjai Sibirą pamatyti. Žiaurūs 
kankinimai Šiaulių saugume baigėsi ^teismui, Balys buvo 
nuteistas 25-riems metams kalėti. Iš Šiaulių jį išvežė į 
Vilnių, paskui - į Maskvą, o iš ten - į Kolymos katorgi
ninkų lagerį, iš kurio sugrįžo tik vienas kitas, turėjęs 
labai stiprią sveikatą. Dauguma ten ir palikdavo gulėti: 
svetimoje, "auksinėje" Kolymos žemėje.

Patylėkim, patylėkim minutę, už visus negrįžusius iš 
Kolymos aukso kasyklų, už visus neišlaikiusius kančių sau
gumo kamerose.

Balys Pupeikis neturėjo likti gyvas: buvo mokęsis Ma
rijampolės karo mokykloje, gavęs leitenanto laipsnį, ge-

Ištrėmime Norvegijoje
D. R u g i n i s

/ IX dlenoraSčio/
4- Vieną dieną mums praneša, kad mes gausime "mat 

ketendervarėj" davinį Snapso, rūkalų ir kitko. Pirmiausia 
gauna davinį Stetino transportas, o mes, nieko negavę, 
sugulam nakčiai. Tik staiga pabudęs girdžiu didžiausią 
triukšmą, bildesį ir šūvius! Parėjęs kortomis lošęs vienas 
draugas praneša, kad daugelis pasigėrė, įvyko muštynės 
ir vienas nušautas. Ši žinia mus sujaudino. Gerai, kad 
iš vakaro buvo atimti šautuvai iš lietuvių. Rytmetyje 
visus išrikiuoja, suranda kaltuosius ir juos areštuoja, o 
mums duoda įsakymą atiduoti peilius. Tą dieną j darba 
mus išvaro vokietukas su šautuvu. Nebegauname jokių 
davinių.

Pradedame važiuoti prie netoli miesto statomo 
tilto darbų. Darbas gana sunkus, valgis nepergeriausias, 
o po savaitės vėl mus veža. Naktį atvykstame į kažkokią 
vietovę prie plento ir kapitonas su būreliu kareivių mus 
nuveda l iševakuotų suomių namuką. Liepia čia pernakvo
ti. Rytą mus paskirsto grupėmis po 20-30 žmonių ir, at
vykus mašinoms, važiuojame Į paskirtas vietas.Sustojame 
viename suomio ūkelyje. Viskas palikta: mėsos, indai, 
įrankiai, baldai. Kai ką pasiimam, nes mums patiems 
teks virtis valgyti, ir vėl važiuojame. Atvykstame į kitą 
panašų ūkelį. Po poros valandų susitvarkome naujoj bu
veinėj. Ūkelis yra prie pat plento, šalia teka lyg tai upė, 
lyg ežeras, iš visų pusių gaubia Suomijos miškai. Kitą 
rytą apsitvarkom, jsirengiam virtuvę. Bevaikščiodami vie
noje šieno daržinėlėje randame avį, kurią tuojau sudoro- 
jame. Čia esame trys draugai tirkšliškiai- Prelgauskas, 
Juozapavičius ir aš. Taigi, pradedam linksmiau gyventi. 
Kitą rytą išeiname prie plento taisymo darbų. Matomu 
kaip traukia kolonos plentu. Mums vadovauja vienas vo
kietis, o mes lyginame duobes asfaltuotame kelyje. Eida
mi pakeliuj aplankome suomių ūkius, kur randame šio 
to mums reikalingo. Sekančią dieną su vienu draugu pa
sukame į miškan vedanti keliuką. Žemėje matome įspaus
tas sunkvežimio vėžes. Randame nukritusį automobilio 
numerj, paskui vokišką užrašą. Jau buvome beatsisaką 
nuo tolesnio kelio, nes šita miško tyla kažkaip nejaukiai 
veikė. Staiga pamatėme ežerą, prieiname ir atsiduriame 
prie poros ūkelių. Pasukam l juos. Mus pasitinka šunelis. 
Visur tylu. įeinam vidun - taip pat nieko nesutinkame. 
Viskas palikta, matyt išbėgę. Viduje randame uogų, duo
nos, miltų ir kitų valgomų gėrybių. Palikta siuvama ma
šina, dėžė su įvairiais dokumentais, randame ir dėžutę 
su žiedu. Antrame ūkelyje - taip pat, viskas palikta. 
Daržinėlėje spintoje randame įvairių rūbų, palikti gra
žiausi kostiumai bei kailiniai. Radome porą medžioklinių 
šautuvų, bet nieko neėmę, pasukam namo. Grįžę papasa
kojom draugams, ką matę. Pasiėmę ratukus, trise nuvyks- 
tam pasiimti maisto bei reikalingiausių daiktų. Sugrįžę 
padovanojam kitiems pirštines, nosinaites bei rankšluostu- 
kus. Maistą išverdame neblogą. Nušaunam vieną elnią. 

rai žinojo karo mokyklos pagrindus, buvo įžvalgus strate
gas. Jis dalyvavo Antazavės mūšyje, kuris baigėsi gausios 
rusų armijos ir stribų pralaimėjimu. Jam vadovaujant, 
stribai buvo sumušti Kūdrų miške. Suprantama, šitoks 
žmogus neturėjo likti gyvas, saugumiečiams buvo būtina 
jį sunaikinti.
Atėjo ir Natalijos Pupeikienės eilė...

- Mane suėmė anksčiau už vyrą. Tuomet dirbau Pane
munės vaikų darželyje vedėja. Ant aukšto turėjau du 
slaptus kambarėlius, kur reikalui esant, galėdavau paslėp
ti valdžios persekiojamus žmones. Pati veždavau į mišką 
vaistus, atsišaukimus, slaugiau sužeistus partizanus. Vieno 
susišaudymo Palemone metu sužeidė partizaną Bronių 
Ralį iš Raseinių. Jį pas mane į namus atvežė nepažįsta
mas žmogus, o aš, atsisveikinusi su nepažįstamuoju, pri
glaudžiau partizaną slaptame darželio kambarėlyje. Man 
padėdavo slaugyti sužeistuosius darželyje dirbusios vienuo
lės. Broniui Raliui buvo įstrigusi kojoje kulka. Mano pus
seserė Michalina Grinevičiūtė atvedė profesorių Kauzą, 
kuris operavo sužeistąjį, susiuvo žaizdą. Tikėjomės ra
miai išslaugyti ligonį. Deja, buvo surastas ir sumtas. Jį 
atvežęs žmogus ir nurodė saugumiečiams mano namus. 
1947 metų paskutinėmis spalio dienomis mus suėmė: ma
ne, seserį Vandą, mamą. Kas tik užėjo pas mus tą vaka
rą, visi buvo sulaikyti ir įkalinti. Mes gynėmės, sakėme 
nieko nežinančios. Suimti netyčia užėjusieji žmonės iš tik
rųjų nieko negalėjo žinoti ir tikriausiai nebūtų rasta įro
dymų, tačiau saugumiečiai padarė kratą darželyje. Mo
terys jau buvo spėjusios išvežti sužeistąjį, tik nesuskubo 
sutvarkyti kambario: liko bintai, vaistai, rašomoji mašinė
lė, atsišaukimai. "Ach, štai kas toji banditka, o mes 
seserį kankimome! O gal abi tokios! Pamatysi ko nema
čiusi" - pažadėjo man. Žodį išlaikė. Kankinimo priemonių 
skausmo, pažeminimo nenupasakosi. Kas ten, jų naguose 
nebuvo įkliuvęs, tam komunizmo idėjos labai gražiai skam
ba net dabar... Tikriausiai už žioplumą ir patys kankin
tojai buvo gavę nuo savo viršininkų pylos, nes mane tar
dydami ruošėsi tarytum spektaklio premjerai. įvedė į 
tardymo kambarį ir rusiškai išbliovė: "Na, dabar mes 
tave bliatj!.." - keiksmais socializmo statytojai garsėjo, 
niekas jų nepralenkė.

Paskui dar kartą pakartojo: "Iš čia, litovskaja svolač, 
tai tu jau neišeisi!"- jie sakė. Jie žinojo, mane tardė 
Kauno geležinkeliečių saugumo būstinėje, buvusioje Čiur
lionio gatvėje, priešais geležinkelio stotį.

Tą vakarą tikrai kai kuriais momentais nebesuvokiau, 
ar aš dar gyva, ar tik sapnuoju baisius košmarus... Buvau 
išlaikyta tamsioje kameroje be vandens ir kąsnio maisto, 
tris dienas, viena. Kai mane įvedė į tardymo kambarį, 
aš dar ilgai marksčiausi nuo šviesos, nieko nematydama. 
Kai apsipratau, tardytojas pašaukė kažkokį vyriškį iš gre
timo kambario ir pasakė man: "Dabar tu mums viską 
pasakysi". Atėjo stambus kareivis, kruvinomis kelnėmis, 
iki pažastų nusitaškęs krauju. Pažiūrėjo į mane ir sako: 
"Šita? Tuoj prakalbės!" AŠ tyliai meldžiausi į šv. Antaną 
kad padėtų man numirti. Tardytojas pašaukė dar vieną 
jauną vyruką, beveik paauglį, tikriausiai pasiuntinį, ir 
paliepė atnešti keturis butelius degtinės. Išsigandau, ar 
ne mane prievarta girdys? Buvau girdėjusi, kad ir taip 
jie elgdavosi su moterimis. Tardytojas išsišiepė į mane pa
žvelgęs, "nuramino": "Pasimelsk, pasimelsk, kol vyrai 
gerkles suvilgys". Aha! Vadinasi, girdys ne mane. Ir tik- 

pasiruoSti kelionėn. Subruzdam pakuotis. Gaila palikti 
šią mielą vietą, kur tiek daug vakarų praleidom bedai
nuodami ir besikalbėdami apie Lietuvą.

Pasileidžiam lygiuoju plentu į šiaurę, šaltokas, gražus 
oras. Pasirodo, kad sykiu važiuoja ir visos komandos. 
Sustoję ir pavalgę Sodankyl'oje, vėl važiuojam. Oras vis 
šaltyn ir šaltyn. Sustojame dar du kartus pavalgyti. Pra
važiuodami, matome dirbant ir lietuvių grupeles. Pagaliau 
prieš vakarą pasiekiam aukštokus kalnus, kurių viršūnės 
apaugusios kreivais beržiukais ar ir visai plikos. Tai - 
Laplandijos gamta. Prieš vakarą pasiekiame Ivalio vieto
vę, privažiuojame aerodromą ir toliau už jo. Čia atvykę 
randame lietuvių, atvežtų iš kitos vietovės. Gauname nak
vynę vienoje palapinėje, kur šiaip taip praleidžiame naktį. 
Rytą, jau statome apvalias fanerines palapines ir . vakare 
vieną tokių gauname sau. Joje Jslkuriame 8 žmonės. Ry
tojaus dieną, dar nesukilus, praneša, kad vyksime toliau. 
Susipakuojame ir prieš vakarą atvyksta sunkvežimiai. 
Tik brėkštant pajudam tolyn. Skaitėme žiniose, kad vyks
ta sunkios kovos prie Mažeikių. Mums išvažiuojant, spro
go sunkvežimio ratas. Pasitaisom ir traukiam tolyn. Va
žiuojam visą šaltą naktj, o beauštant pravažiuojame Nor
vegijos- Suomijos sieną.

Už pusvalandžio privažiuojame miestuką, atrodo 
apgyventas. Kažkaip kitoks vaizdas, negu prieš tai. Tai- 
Karasijok’o miestelis. Išlipę iš sunkvežimio susikuriame 
ugnį ir šildomės. Pagaliau nuveža mus j netoliese esan
čius barakus, kurie neblogi, šilti. Vėliau atvyksta ir kiti 
lietuviai. Susikraustome visi į vieną didelį kambarj - 30 
Žmonių, nors ir ankšta. Išeiname apsižiūrėti. Pasirodo, 
čia begyvena vieni lapiai. Kažkaip keistai mums atrodo 
jų apdarai. Tik viena kita jaunesnė mergička švariau 
apsirengusi.

Rytmečio rikiuotėje mus kartu su vokiečiais išveda 
prie darbo. Turime platinti kastuvais kelią. Darbas nesun
kus, bet įkyrus, maistas irgi nekoks. Baigiame pasiimtas 
atsargas iš Suomijos. Ilgais vakarais nėra kas veikti, tai 
dainuojam, ir taip išgyvenam 3 savaites, iki vieną dieną 
vėl įsakymas, susipakuoti ir nešdintis. Pravažiuojam vieno
je vietoje vėl pro dirbančius lietuvius. Kelias raitosi ak
meninių kalnų papėdėmis, viename miestelyje gauname 
sriubos, ir vėl tolyn. Pagaliau sustojame vienoje vietovėje,

Stipriai šąla, tiesiog negalima tvertis. Susikuriame 
ugnį ir šaip taip praleidžiame naktj. Rytą atėjęs puskari
ninkis praneša, kad turime grįžti atgal kokią pusę kilo
metro. Taigi vėl išsikraustome ir surandame savo visą 
kuopą. Praneša, kad mes čia turėsime pasistatyti palapi
nes ir laukti laivo. Už kokių 4 dienų persikeliam j norve
go daržinėlę, prisinešame jon šieno, vėl gyvenam šilčiau. 
Bet - naktimis visur dega ūkeliai. Mat, vokiečiai norve
gus iševakuavę, degina jų namus... Pagaliau vieną ryta 
ateina įsakymas susipakuoti, nes laivas jau kraunasi uos- 
telyje Kvolzunde. Visą vakarą ir naktį šąlame eilėje ir 
tik rytą sulipame į laivą. Pagaliau jis pajuda ir mes iš
plaukiame. Naktį plaukiant, iš abiejų pusių švyti ugnys, 
nes visur deginami norvegų ūkiai. Kada tie žiaurieji 
kraugeriai baigs savo dienas?

rai - mane išgrūdo į koridorių, o patys liko kambaryje. 
Vos tik pasiuntinys atnešė degtinės, pradėjo gerti. Stikli
nėmis, mačiau pro praviras duris. Greit baigs... Gėrė ir 
girtėjo socializmo statytojai ir atsigerti negalėjo: berniu
kas buvo dar kartą pasiųstas atnešti degtinės. O tas, 
kruvinasis, gyrėsi: "Man tai nieko, galiu išgėręs, galiu ir 
pagiriotas!.." Norėjau nusižudyti, bet iš manęs viskas 
buvo atimta. Vienu metu, kaį atėjęs pasiuntinys nugara 
užstojo pravirų durų plyšį, aš išslinkau koridoriumi iki 
tualeto ir pirmiausia atsigėriau vandens. Nežinau, kiek 
truko, kol atsigavau, matyt, neilgai. Atsigavusi pamačiau 
kad tualeto langas be grotų. O už lango - beržas. Kas 
bus - tebūnie! Buvau tada lieknutė ir gana stipri, išlin
dau pro siaurą langelį ir šokau. Tačiau beržo rankomis 
nepasiekiau, pakibau ant telefono vielos ir nukritau ant 
krūvos durpių pelenų apačioje. Praradau sąmonę, prisi- 
trenkiau. Kritau iš trečio aukšto. Jei ne didžiulė pelenų 
krūva, kažin ar būčiau atsigavusi. Kai pramerkiau akis, 
pamačiau kad guliu prie pat kalinių kameros langelio. 
Viduje kalbėjosi žmonės. Iš trečio aukšto irgi sklido gar
sios įgėrusiųjų šnekos. Supratau, kad mano gulėta neilgai. 
Jei dar nepastebėjo... Mačiau savo skarelę, pakibusią ant 
laidų, bet pasiekti ir pasiimti jau buvo neįmanoma. Atsi
kėliau ir gerokai svyruodama patraukiau link tvoros. Užli
pau ir peršokau į šaligatvį. Mano laimei, pradėjo smarkiai 
lyti,ir sargybinis, susigūžęs praėjimo būdelėje, nepamatė, 
kaip aš perlipau tvorą. Pamatęs mane jau gatvėje, iškišo 
galvą pro langelį ir pasakė: "Kur tu šitaip ir prisisprogai, 
šliundra?"

Nuėjau šlitinėdama iš nuovargio. Eidama gėriau lie
taus lašus, žliaugusius per veidą. Pasiekiau namus, nejaus
dama nei skausmo, nei baimės. Gal netgi gerai nesuvok
dama, ką padariau ir kaip man pavyko pabėgti. Mano 
butas buvo užplombuotas. įlindau pro orlaidę, pasiėmiau 
savo dokumentus, brangesnius papuošalus, nusiprausiau, 
persirengiau ir išėjau pėsčiomis į Palemoną, tikėdamasi 
iš ten nusigauti iki Vilniaus. Laukiau traukinio. Nusipir
kau bilietą niekam nesukeldama įtarimo, tik traukinio 
teko ilgėliau palaukti. Laukiau kęsdama baimę: seka ma
ne ar ne? Ieško, buvo mano namuose, ar dar nespėjo? 
Laimei, vis dar lijo lietus- šunys pėdsakų nesuras. Atva
žiavo traukinys. įsėdau. Buvau smarkiai išvargusi, bet 
miegas neėmė. Kaišiadoryse įlipo kareiviai su šunimis. Jie 
ieškojo ne manęs, bet as nubalau ir vos neapalpau. Paste
bėjo kareiviai, prišoko moterys: pasisakiau, kad blogai 
jaučiuosi, sergu. Netoli Žąslių šokau iš traukinio. Ten 
gyveno mano draugė Janyte Vitaitė, pas ją ir nuėjau. 
Kai ji atidarė duris, nustebusi, kaip aš vidurnaktį čia at
sidūriau, - jau nebegalėjau ne žodžio ištarti: nualpau. 
'—-.......... ...................... » - —- 
Rytą atplaukiame į Trauro uostą. Rytas gražus, puikus 
vaizdas žiūrint iš laivo. Trumpai pastovėjęs, laivas puškia 
toliau. Pusiaukelėje prieš Narviką, laivas sustoja, ir iškrau
na dalį kariuomenės. Prieš rytą pajudame toliau ir prieš 
piet sustojame dideliame Narvik’o uoste. Išsikrauname 
ant krantinės. Šaltoka. Atvykus iš tos nykios šiaurės, 
miestas atrodo labai keistai, nes ilgą laiką nebuvome 
matę kitų žmonių. Naktį teko nakvoti ant tos pačios 
krantinės. Virėjai išverda kavą, ir mes užvalgome. Aš 
su vienu draugu išeinu į miestą, tikėdamiesi rasti kino 
teatrą. Jo nebuvo, tai sugrįžome. Žiūrim - nebėra nė 
vieno mūsų žmogaus! Stovi tik ryšuliai ir sargyba. Iš 
miesto sugrįžta ir keli vokiečiai. Sargyba praneša, kad 
mūsų visa kuopa išėjo nakvynėn. Susidarę apie 8 žmonių 
grupę ir mes išeiname ieškoti barakų ir saviškių. Juos 
radome tik prieš rytą. Tik po poros dienų gauname pasi
krauti į mus vežantį kuterį. Jis nedidelis ir įplaukus į 
atviresnį vandenį, bangos pradeda jį mėtyti. Keletas net 
suserga nuo supimo. Po kokių 6 valandų atplaukiame į 
Drag uostą. Čia išsikrauname ir nakčiai vėl susikuriame 
ugnį. Prieš vidurnaktį atvyksta mašinos ir mus nuveža 
į vieną vietovę. Suveda į dideli baraką, tiesiog daržinę. 
3e grindų, langų ar durų. Trijų aukštų narai ir du pečiu
kai. Nuvargę šią naktį praleidžiame, o rytą apsižiūrime 
aplinkui. Pradedame Įsirengti, nes mūsų barakas kaip 
palaukės daržinė. Kalam lentynas, kiti stato virtuve, san
dėliukų ir šiokias tokias grindis.

Taip, lapkričio 15, kitą rytą esame pristatyti prie 
darbo,-vingiuose platinti kelią. Darbas nuo 8 vai. ryto 
iki puses trijų, bet tiek čia ir dienos, nes saulė jau visai 
nebepasirodo. Palengva baigiame pastatyti sandėlj, ten 
pat ir įrengiame raštinę. Puskarininkiai ir kapitonas gy
vena norvegų trobelėse. Statomi dar du tokie barakai.

Utėlių jau turime. Norvegų žuvų džiovykloje įren
gia pirtį bei skalbyklą. Atveža čiužinių ir jiems šiaudų. 
Sutvarkomas vandens tiekimas. Pagaliau baigiamas ir 
antrasis barakas, kur įsirengia sanitaras, kirpykla, siuvė
jai ir batsiuviai. Iš mūsų barako iškelia visus apatinius 
narus, ir jau daugiau vietos. Palengva atsikratome ir utė
lių. Maistas pakenčiamas, bet mums, lietuviams, jo neuž
tenka... Ateina Adventas, pradedame laukti Kalėdų, tau
pome degtinę bei Šį tą iŠ maisto davinio. Pagaliau prade
da prieš pat Kalėdas snigti.

Kūčių diena iki vidurdienio baigiame visus pasiruo
šimus bei darbus. Ant stalų pastatėme po mažą eglute, 
nors už tų stalų niekas nevalgo, nes šalta. Visi sulindę 
į savo guolius. Mes keturi tirkšliškiai- Dimskis, Turčins
kas, Juozapavičius - gana gerai įsitaisome savo guolyje. 
Dimskis įrengia karbitinę lempą, pasidirbame nedidelį 
staliuką. Ant trečių narų visai nešalta. Laukiame vakaro,* 
nes tada gauname savo davinj. Gauname pietus, kaip ir 
visada, sausas davinys irgi visai toks pat. Pridėta tik 
po pusbonkį Snapso, kelias bonkas vyno ir cigarečių. Salia 
to,dar gauname vokišką kalėdinį pakletą-saldžių pyragai
čių bei Šokolado. Pradedame Kūčių vakarą. Ateina taip 
pat keli draugai.

Palengva įsilinksminame, pradedame dainuoti. Taip 
ir pradainavom beveik iki 2 vai.nakties. Apkalbėjom ir 
namiškius, Lietuvą ir nusprendėm, kad kitas Kalėdas tai 
jau tikrai švęsime Lietuvoje!

Kalėdų rytą pamiegojome iki kokios 9 vai. Dauge
lis blogoje nuotaikoje, kiti - vėl užgėrę, linksmi, taigi 
šiokia tokia šventiška nuotaika... Vakarop atvyksta vienas 
norvegiukas ir užprašo mus, kad atvyktume pas juos 
į kaimelį su armonika. Vakare keli lietuviai susitarė, ir 
prisidėjo vienas vokietis. Nuėję buvome labai šiltai su
tikti. Norvegų šeimą pavaišiname šnapsu, o vienas jų 
sūnus tuojau pat nusigėrė ir nuėjo miegoti. Mus pavaišina, 
bet ne taip kaip Lietuvoje. Visa, ką ten buvo sudėję ant 
stalo 19-čiai vyrų, pora jų galėjo lengvai suvalgyti—Grįž
tam atgal apie 1 vai. nakties. Praeina ir antroji Kalėdų 
diena, išgeriam paskutinį Snapsą, tai ir viskas. Rytą - 
jau vėl laukia darbas, begyvename vien atsiminimais. 
Pradedame laukti Naujų Metu - tai vėl gal ką nors gau
sime...

Vieną dieną, rodos spalių 7 d., ateina įsakymas vėl Mūsų laivas "Ulanga" skrodžia šaltas fijordo bangas. bus daugiau /
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toronto
Lietuviu. Namu 

Žinios
e Gruodžio 5 d. LN sek-

~ madienio popietėje dalyva
vo 190 žmonių. Svečiu 
knygoje pasirašė dr.Marijus 
Vienožinskis , Marija Telks
nienė, abu iŠ ivontrealio 
ir 1 asmuo iŠ Kauno. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN Valdybos 
pirm. V.Kulnys.

• Kūčių vakarienei ir Nau
jųjų Metų, sutikimo bilietus 
galima užsisakyti darbo 
metu LN raštinėje tej:532- 
3311 ir sekmadienio popie
tėse.

25 d., šeštadienį, 8 vai.v., 
LiS ill-jame aukšte. įėjimas 
-J> 2.

e LIETUVIU JAUNIMO
ŠOKIAI vyks gruodžio mėn.

• LOKIO svetainėje vyks 
isaujų Metų balius gruodžio 

31 d. Vakaro metu 
puiki muzika, veiks

TORONTO
LIETUVIŲ NAMAI

nuoširdžiai
sveikina

SAVO NARIUS IR

VISUS LIETUVIUS 
IŠSIBLAŠKIUSIUS PO

PLATŲJJ PASAULI

4

men.
gros 
baras ir lauks skanūs Šalti 
užkandžiai. Vietų skaičius- 
ribotas. Informacijas 
bilietus galima gauti 
raštinėje tel:532-3311.

ir
L N

negrauš sąžinės,, kad "už
grobę 
Tai .... „o_____
to, kas priklausė Lietuvai 
nuo seniausių laiku ir nie
kam nereikėtų pamiršti, 
kad lietuvių tauta - viena 
pačių seniausių pasaulio 
tautų, kaip tokios - senos 
ir jos žemės. Nevieno Lie
tuvos lenko atsilikimas 
tuo ir matuojamas, 
jis nežino tikrosios 
padėties. Visiems 
geriau, jei žinotų.

žmonės ir taip būtų galima 
priimti 
kaudas, 
mūsų
- seni 
piežius 
vos 
gero 
ręs

Ar 
būti 
šviesiais 
lenkų išgarbintas "honoras"
- tik reklamai? Tikrai lai
kas pabaigti nevykusios 
politikos ėjimus.

ilgai trukusias nuos- 
lenkų padarytas 

tautai. Galų gale 
laikai. Lenkas Po- 
neabejotinai Lietu- 

reikalų pusėje. Daug 
jis yra Lietuvai pada- 

ir dar padarys, 
ne laikas lenkams 

logiškais dabartiniais 
laikais? Kur tas

svetimas žemes", 
būtų tik atgavimas

kad 
savo 
būtų 

K or.• KaNADOS Lietuvių 
niino Sąjungos 
dėkoja L N 
patalpas ir 

linki

J au- 
valdyba 

valdybai už 
nuoširdumą. 

L N valdybai
Dabartinė Lietuva atga

vo Vilnių ir 
kokia nors 
prigimtine 
jai pasaulis seniai pripažjs- 
ta. Jeigu Lietuva ir atei
tyje sugebės veikti taikiu 
teisumu, tai ji atgaus visas 
jai priklausančias žemes 
ir sritis. atgavus, jos

• Atsiųsdamas prenumeratą 
St.Šetkus iš St.Catharines 
linki gražiausios ateities 
ir sėkmės visiems "NL" 
darbuotojams. Taip pat 
sveikina su šv. Kalėdomis 
ir Naujais Metais Redakto
rę ir visus "NL" bendra
darbius.

AČIŪ!

Klaipėda ne 
agresija, bet 
teise, kurią

t. Catharines

e Aukos Slaugos Namams: 
$25 
atminimui 

Iš viso 
Fonde yra 

Aukos 
ronto ir 
kredito 
Galima 
Labdaros 
Slaugos namai, 1573 Bloor' 
St. A., TORONTO, Ont., 
M6P 1A6.

a.a.dr.D.Valadkos
- S.A.Draugeliai.

Slaugos Namų 
$ 937,060.83. 
priimamos To-

Hamiltono lietuvių 
kooperatyvuose.

siųsti tiesioginiai: 
Fondas, Lietuvių

"NL"

linkėdami
Linksmų SKKAL£D(^ 
ir sėkmingų

NAUJU M£TU
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

e Šių metų spalio mėnuo 
ir niekšinga Vilniaus užgro
bimo sukaktis (spalio 9- 
ja, 1920 m.) tebėra gyva 
ir mūsų bendruomenės na
rių atmintyje. "Kas buvo 

pražuvo", sako mūsų

DVI STAMBIOS NETEKTYS
D.N.Baltrukonis

mūsų 
iškeliavo 

metais, 
yra itin

Sveikiname visus 
lietuvius

SVKALEDU 
ir

proga ir linkime
„■„Dievo. palaimos 

ateityje -

LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonai : 532-8723

te ■

K
.w
J8?

,w

E

SVKALĘIKJ ir nauju mWt
proga 

LAIMĖS ir 
SĖKMĖS 
nuoširdžiai
linkime
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams g

Prisikėlimo Parapijos® 
Kredito Kooperatyvas! 
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-34005 

3 • 532-3414HS
777

M6H 1A8

PARAMA KOOPERATYVAS

Daugelis kitų 
kolonijos tautiečių 
Amžinybėn, šiais 
tačiau, dvi mirtys 
nelengvos užmiršti mums, 
čia pasitikusiems.

Viena- tai KAZIMIERO 
SMILGIO (Smilgevičiaus) 
netektis. Antra - ALFON
SO VAZALINSKO.

Pirmasis tyliai i 
mus spalio mėn.23 
antrasis- gruodžio 4

Abu šie žmonės 
žymūs savo išsilavinimu 
ir savo veikla prieškario 
Lietuvoje ir čia, pokario 
Vakarų pasaulyje.

K.Smilgis yra ypatingas 
dar tuo, kad jis buvo pir
mojo Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktė ši'gnataro' J ono 
Smilgevičiaus sūnus, gimęs 
1911.XII.15 d., Varšuvoje. 
Studijavo muzikų Klaipėdos 
Muzikos Mokyklojte ir eko
nomijų Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune, Teisių 
fakultete 1931-34 m. To
liau gilinosi i muzikos me
ną Paryžiuje 1934-37 m., 
Ecole Normale de Musi- 
que. Jau 1930 m. ruošė 
koncertus Kauno radiofone. 
Pasitraukęs nuo artėjančios 
antrosios bolševikinės oku
pacijos 1944 m. į Vakarus, 
buvo lietuvių atstovas trem-

apleido 
d., o 

dieną.
buvo

tinių organizacijose, Austri
joje.

Į Kanadą atvyko 1949 
m.*ir apsistojo Montrealyje. 
čia su Lietuvos Operos 
soliste E. Kardeliene rengė 
koncertus ir piano rečita
lius Montrealyje, New Yor
ke, Chicago, Cleveland’e, 
Bostone ir kitose Š.Ameri- 
kos lietuvių kolonijose.

Palaidotas buvo spalio 
mėn.27 d. labai iškilmingai 
giedant AV P-jos Chorui 
ir solistams- G.Čapkauskie- 
nei bei A.Kebliui. įspūdin
gas ypač buvo per vargonų 
elektroninę sistemų per
duotas Velionio Kazimiero 
įgrotas pianinu M. K. Čiur
lionio preliudų įrašas. (Tai 
chord vadovo A. Mickaus 
nuopelnas).

Velionio karstui pamažu 
aplteidžiant ^/V. šventovę, 
choras labai įspūdingai 
sugiedojo W.A.Mozarto 
"EMAUS".

Su Velioniu atsisveikinti 
atvyko daug tautiečių iš 
arti ir toli. Palydėtas buvo 
į Cote dės Neiges krema- 
toriaus koplyčią. Ten buvo 
atliktos paskutinės apeigos, 
Vadovaujant sol. A.Kebliui, 
buvo sugiedota "Viešpaties 
Angelas" ir "Marija, MarL- 
ja".

MOKA:
5.25%už 90 dienų term, indėlius 
5.25%už 6 mėnesių term, indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00%Juž 4 m. term. Indėlius 
6.00% už 5 m. term. Indėlius 
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.25%už 1 m. GIC Invest, pažym. 
6.25%už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 3 m. GIC Invest pažym. 
7.00%už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.50%už RRSP Ir RRIF Ind. (vartau. rat»> 
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
7.00%'už RRSP ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo Sąsk-igyvyM* drauda) 
3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk. 
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekllnojsmo turto
psskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.75%
8.00%
8.75%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONU DOLERIU

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

MasterCard. Kredito kortelė su "paramos" vardu

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

1993.XII. 17

999 College St.. Toronto, Ontario IV16H 1 A8 

Telefonai: (4 16) 532-3400 ir 532-34 14

( nukelta į 7 psl....)

KREDITO KOOPERATYVAS

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.

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų metų 

savo klientams bei visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki

WALTER DAUGINIS
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GI C-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

palūk.. 
palūk. 
palūk.. 
palūk.. 
palūk..

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

IMA UŽ:
■ Asmenines paskolas 

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

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

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
į ---- I7VSURANCE j
į Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, j 
r 1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6 ‘
Į (416) 533-1121 FAX 533-1 122 j

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

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

3.50%

2.25%

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

AKTYVAI per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

SVEIKINAME
savo mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus 
linkėdami gražių

Kalėdų Švenčių
ir laimingų

Naujų Metų
sDRESHER INSURANCE 

BROKERS
231-2661J Fax 233-0285 - Tel.

ą»3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 iŠ
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir •£

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ



šv.M.M.N.P.Seselių sukaktuviniame renginyje Montrealyje, Š. m. gruodžio mėn. 5 d.,AV P-jos 
salėje, akomp. Mme M. ąOch ir viešnia so1.Paša Krokytė-Veselkiene.

iš kairės Seselės: Natalija (Montreal), Judita (Toronto), Janina (Montr.), Stasė 
(Lietuva), Oliveta (Putnam), Loreta (Tor.), Paulė (Montr.) ir Eugenija (Putnam).

Abi nuotr: N. Bagdžiūnienės

(...... atkelta iš 7 psl.)
Po to visi dalyviai buvo 

Velionio našlės Danutės 
ir abiejų sūnų pakviesti 
gedulingiems pietums.

ALFONSAS VAZALINS- 
KAS apleido mus gruodžio 
4 d. Palaidotas gruodžio 
7 d. Gimęs taipgi 1911.XI. 
28 d., Šiauliuose. Kaune 
baigė "Aušros" gimnazija 
1930 m.ir studijavo Ž.Ū.A- 
kademijoje Dotnuvoje. Lie
tuvos Karo Mokyklų baigė 
1936 m. j.leitenanto laips
niu.

Lietuvoje dirbo Šiau
liuose grudų elevatoriaus 
tarnautoju, o vėliau vedė
ju. Nuo 1938 m. iki 1944 
m. buvo "Lietūkio" sėklų 
skyriaus vedėju w Kaune. 
Bendradarbiavo "Ūkininko 
Patarėjuje", "Žemės Ūkyje" 
ir kitoje spaudoje.

Artėjant Rytų frontui, 
Alfonsas su šeima pasi
traukia J_ Vakarus. 1944 
m. pokario Vokietijoje stu
dijuoja Bonnoje. 1947 m. 
gauna agronomo titulų, 
o 1948 m. ten pat gauna 
agronomijos daktaro laipsnį.

*
Si &

Kredito

*
Lietuvių

Kooperatyvas ‘Talka"

&

&

&

ŠVENČIŲ 
ir

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS

BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI 
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU, -

Valdyba, Komitetai ir T arn autoj ai

S, 
&

Disertacijos tema - Lietu
vos žemės ūkio pažanga 
ir jos įtaka eksportui 1918 
-1940 m.

Atvykęs į Montreal] 
čia pastoviai įsikuria. 1961 
m. įsi gyja Kanados Komer
cinio Meno Mokyklos Mont- 
realyje baigimo pažymėji
mą.

Velionis buvo labai ak
tyvus L. K. MINDAUGO Šau
lių Kuopos Montrealyje 
narys nuo jos įsteigimo 
1956 m., šaulių Sąjungos
narys dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Jis taip pat 
gabus menininkas, Kuopos 
vėliavos vinjetės autorius 
ir vėliavos projektuotojas. 
Už nuopelnus Lietuvoje 
ir išeivijoje 1966 m. apdo
vanotas šaulių Žvaigždės 
Ordinu.

Velionį palydėti prisirin
ko beveik pilna AV P-jos 
šventovė. Parapijos choras 
( kur gieda ir Velionio 
žmona Irena), atliko labai 
didingai "LIBERA" ir kitas 
atitinkamas giesmes. Gie
dojo ir solistai G.Capkaus- 
kienė ir A. Keblys. Pabai
goje,Velioniui paskutinį 
kartą lėtai apleidžiant 
AV šventovę (kurios komite
to nariu jis irgi buvo),cho
ras jausmingai atliko gra
žiąją W.A.Mozarto "EMAUS”.

į Cote dės Neiges ka
pinių koplyčią palydėjo 
gausus būrys tautiečių. 
Tenai buvo itin iškilmingai 
atsisveikinta su Velioniu.

&* _
» Sirasr jjr jįt Jtr jjr jįt ip: jps jjF

Si

Kleb.kun. J.Aranauskas, 
SJ atliko paskutines apei
gas. Po to kalbėjo 
kinimo žodžius 
L.K.MINDAUGO 
KUopos vardu, 
daug detalių apie

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

atsisvei- 
A.Mylė 

šaulių 
patiekęs 
Velionio 

praeitį. J.šiaučiulis pasakė 
jausmingą kalbą Lietuvos 
kariui-Alfonsui. Sol. A. Keb
lys pravedė tradicinę gies
mę "Viešpaties Angelas". 
Karstui pamažu leidžiantis, 
šonuose išsirikiavo šaulių 
garbės sargyba. Skambant 
Lietuvos Himnui, jie saliu
tavo savo kolegai paskutinį 
kartą...

hamilton
• Hamiltono Lietuvių 
Medžiotojų Klubas 
GIEDRAITIS, įvertindamas 
spaudos reikšmę, paskyrė

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Ikl...3% asmenines paskolas ...12.25%
santaupas.............................3% neklln. turto pask. 1 m....... 6.5%
kasei.pal.taupymo s-ta .. 2,25% nekil.turto pask. 3 m. ... B.5%
90 dienų indėlius .... J... 4.25% Nemotame* čekių Ir sąskaitų
1 m. term, indėlius ...............6% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.lnd.mėn.pal......5.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius......... 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF (pensljos..2.75% dydi Iki $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m.................. 6% asmeninių paskolų
RRSPInd. 3 m................. 6.25% drauda Iki $25.000.

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

8 psl.

su šeima 
dalyvius

FORUM ’93 baigiamajame koncerte laimėtojas Gediminas Rimkevičius, dirigentė 
ir NEM vadovė Mme Lorraine Vaillancourt, ir orkestras. Žemiau - dalis Montrea- 
lio lietuvių, atvykusių į koncertą.

Sūnus Gytis 
pakvietė visus
gedulingų pietų restorane, 
prie Šv. Lauryno upės. Po 
puikiai paruoštų pietų, 
Gytis , taisyklinga lietuvių 
kalba , pasakė padėkos žodį 
visiems, prisidėjusiems 
prie savo Tėvelio taip gra
žaus palydėjimo Amžinybėn.

Taip verčiame šių metų 
knygą, o drauge ir šių 
dviejų žymių žmonių gyve
nimo knygas?..

iš savo kasos po $50 - 
"Nepriklausomai Lietuvai", 
"Tėviškės Žiburiams" ir 
Hamiltono lietuviškai radijo 
valandėlei "Gintariniai Ai
dai".

"NL" nuoširdžiai dėkoja.

PRISIMINDAMI MIRUSIUS IR REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ 
ARTIMIESIEMS, KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO:

• Petro Babino atminimui: po $25 - A.G.Grajauskai, 
L.E.Klevai; po $20 - A.Garkūnas, K.H.Žilvyčiai, P.V.Šid- 
lauskai, M.I.Repečkos, Ald.Gailienė, S.Raudžiai, A.L.Pin- 
tuliai, J.K.Januškevičiai, P.Z.Sakalai, J.A.Skaisčiai, J.G.
Krištolaičiai, A.Petraitienė, V.J.Svilai; po $10 - S.Matu- 
kaitienė, P.M.Šiūliai, A.Leščienė, P.S.Kanopai, A.Didžba- 
lienė.
• Edvardo Galinio atminimui: po $20 - A.Petraitienė, 

Z.Cečkauskas, P.E.Armonai, J.G.Krištolaičiai, L.E.Klevai, 
V.E.Sakai; po $10 - P.M.Šiūliai, P.S.Kanopai ir J.A.Skais
čiai;
• Genovaitės Skripkutės 28 metų mirties prisiminimui: 

$100 - sesuo Sofija ir Stasys Rakščiai;
• Juozo Domeikos atminimui: $ 50- žmona St.Domei

kienė.

• HAMILTONO Lietuvių Medžiotojų Klubas GIEDRAITIS 
papildė savo įnašą Kanados Lietuvių Fonde, paaukodami 
$100.
• Kalėdų švenčių proga, sveikindami gimines bei pažįs
tamus, savo įnašus Fonde papildė: $300 - J.Andrukaitis; 
po $100 - K.E.Nofkus, P.Z.Sakalas.

VISIEMS DĖKOJA už aukas K.L.F.

St. Casimir’s Lithuanian 
Church

Nuoširdūs

sveikinimai

sv. Kalėdų
šventėse

LINKĖJIMAI 1994 

kad jie būtų Dievo

ir

g
 PHONE (AREA CODE 2041 943 8

PrL J. Bertašius

432 ELGIN AVENUE 
WINNIPEG. MANITOBA R3A OK7 

PHONE (AREA CODE 2041 943 8229

METAMS, 

palaiminti!

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



visiems

progaproga

SVEIKINAME

gyvenimą'

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS KOMITETAS

linkime sveikatos
velkiname

MONTREALIO AUKSINIO AMŽIAUS KLUBAS

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

S v. Kalėdomis

IR SVEIKATOS

KALVAITIS

Džiugių

švenčiu

1993JCH. 17

nuoširdžiai 
linkime

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

J.N. VASILIAUSKAI 
G.SJBITIENĖ,

parapijiečiams 
džiaugsmo 
ir sveikatos. 
Meilė tarpe 
visų lietuvių 
tegul lydi 
ir gaivina 
mūsų ir mūsų 
Tėvynės 
Lietuvos

IR LINKI DAUG LAIMES

^7 FUNERAL HOME 
■F J.F. Wilson & Son* Inc.
u23 Mqple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que..
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

ONA ir JONAS ŠEIDŽIAI

KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS -

Kailių Siuvėjas
Tel: 288-9646

SV. KMJW IR
NAUJU METU 

švenčių proga sveikinu

visus savo draugus, artimuosius 
ir pažiŠtamus, linkėdamas

daug laimes —

linkėdami laimės, džiaugsmo, 
to o labiausia - sveikatos

3^ 1994 Metais! S

šventų Kalėdų ir 
Naujų metų 

proga gimines, draugus ir 
pažįstamus —

EMILIJA ir JUOZAS 
PAUNKSNIAI

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

Tel.: 364-1470

ris taus Gimimo 
šventės ir

parapijiečius ir visus 
tautiečius, kur jie 
bebūtų.

giminėms, artimiesiems, draugams 
ir pažįstamiems 
ir sėkmės ;

atowMowotowowowomowowowowo
J MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI

g ADELĖ VAPSVA

g St., M. ir D. JOKŪBAIČIAI Toronto

g MILANA ir ALBERTAS JONELIAI

gimines, prietelius ir pažįstamus

~ SKKALKDtį
MĘTET proga

LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS- 
JULIJA ŽUKAUSKIENĖ ir ŠEIMA

Tesaugo ir globoja 
Viešpats ir toliau 
mus visus ir mūsų 
Tėvynę Lietuvą -

NAiĮfŲ MĘTU 
proga 

sveikiname savo gimines.

t KALENI ir
1 ^irnįju JTtetų

X* visus savo draugus, gimines ir pažįstamus sveikina:

g ONA ir AUGUSTAS MYLES

g JONAS ADOMAITIS j

35 GENOVAITĖ MONTVILIENĖ ‘

35 DANUTĖ ir BRONIUS STAŠKEVIČIAI ;

& PETRONĖLĖ JUCEVIČIENĖ ;
S w•! m e?eteietmt♦: ♦< «i eiei r tiow oi»i r «*:
35 PETRAS JUODELIS ‘

g JUOZAS, SOFIJA SKUČAI ir ŠEIMA

•jff ALDONA GAURIENĖ

2

Įšį Valerija ir Jonas ŠULMISTRAI 
m »i»» W-XT-W

GUY T 
RICHARD 
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 
<j(JY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.
Stogo* dengimui ar taisymui skambinkite: 3 M-1470

ir laimingų 

^N&IJU WFą 
|Hf savo giminėms,
[— draugams ir

pažįstamiems linki 
MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI

Kalėdų ir Naujų

1994 Metų P

AUŠROS V ARTU PARAPIJOS KOMITETAS.
KUNIGAI IR SESELĖS. $

E Z.ir A.URBONAI,
5 M. ir V.MURAUSKAI1
j V.SKATSGTRYS,

^i9i9i0i9i0i0i0i0i0:0i0i0i0ž9i9i0i0^i0i0^i0:0i0|f
i Kalėdų Švenčių ir |

Naujų Metų proga S
35 fik *O0 rįį-
-cįs Mum mMH sveikinu savo klientus ir
*BSlnH VHIRh visus Montrealio lietuvius -

ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINU SU jfc f šį,

ij Šventomis Kalėdomis ir & 
Į Naujais 1994 Metais | 
Įj, Gimines ir Artimuosius, be to pagerbiu &
it Mielas Anūkes, tiek kiek Jų turiu į.

šiose šventėse ir Naujų Metų belaukiant - M
M Senelis MIKALOJUS PETRAUSKIS



montrea
• A-a. Alfonso Vazalinsko 
ir a.a. Petro Bunio atmini
mui aukojo "Nepriklauso
mai Lietuvai” $ 50,- Sofija 
ir Juozas Skučai.

Nuoširdžiai dėkojanie!"NL

PAMINĖJO GIMTADIEbįJ
Š.m. gruodžio mėn.7 

d., Izabelė Ambrasienė 
artimųjų tarpe atšventė 
savo 83-jį gimtadienį. Šia 
proga norėtųsi apie ją ką 
nors pasakyti:

Izabelė yra uoli spaudos 
mylėtoja, skaito "Neprikišu- 
somą Lietuvą", "Tėviškės 
Žiburius" ir "Draugą". Kai 
jai pritrūksta laikraščių, 
ji skaito Įvairias lietuviš
kas knygas, taip pat domi
si ir televizija, kiekvieną 
dieną ji seka vidaus ir 
užsienio žinias, o lis ar 
snigs - niekuomet nepralei
džia "Price is right" ir 
Laurence Welk" programų.

Siųsdama prenumeratą

MOILTRgALIO LIETUVIU 
KRgDITO UTjĮJA 

LITAS
Valdyba ir Tarnautojai 

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

p laimingų bei 
aižia ugsmingų 

1994-jų metų.

Ilitas M 0 N T R į A I I 0 i l f T i i , i ( 
K R I Dl TO 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_____________

MOKA UŽ:
Certifikatus i m.~..... .... 4.50% Taupymo - special.......... ..... 1.75%
Certifikatus 2 m.......... ... 5.25% Taupymo - su gyv. dr...... ..... 1.25%
Certifikatus 3 m.......... ..... 5.75% Taupymo - kasdienines. ......1.50%
Term, indėlius:

... 4.00%
Einamos sąsk................... ......1.00%

1 metų ............... RRIF—RRSP —1 m.term. .....5.00%18Od.'364 d. ...
T20d. - 179 d. ...

... 4.00%

... 4.00% RRIF-RRSP - 2 m.term. .....5.50%

60 d. - 119 d. ... ... 3.50% RRIF-RRSP - 3 m.term. .....6.00%
30 d - 59 d. ... ... 2.50% RRIF-RRSP-taup........

IMA UŽ:
......2.00%

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

..... 6.00%
......6.75%
..... 7.25%

asmenines - nuo ......... ... 6.25%

už laikraščius, niekuomet 
nepamiršta pridėti ir auką.

Ji taip pat visokiomis 
progomis nepamiršta apdo
vanoti savo gimines čia, 
Kanadoje, o ypatingai Lie
tuvoje, kurių ten turi ne
mažą būrelį.

Jai yra gan artimi ir 
gyvulėliai bei paukšteliai, 
kurių ji niekuomet nepa
miršta pamaitinti,' o svar
biausia, žiemos laike. Kuo
met ji pasirodo ant savo 
namo balkono, tuojau tie 
visi skuba į josios kiemelį 
- vaišėms.

Visi Izabelės giminės, 
tie gyvulėliai ir paukšteliai, 
linki Jai švęsti dar daug, 
daug gražių ir laimingų 
gimtadienių...

K. Ambrasas
GERAI (VERTINTAS 
OKTETAS

Š.m. lapkričio mėn. .21 
d., Montrealio lietuvių

InformtcIJa eple noujeuelae palūkanaa "Uto” 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DeSev* 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Vyrų Oktetas nuvyko į 
Bostoną ir koncertavo Bos
tono Piliečių Salėje. Gerai, 
kad oktetininkui Danieliui 
Mališkai išvykus dirbti 
į, Vancouver'!, BC„ įsijungė 
Okteto grupėn Alfredas 
Pališaitis.

Oktetas sudainavo 12 
dainų šiame koncerte, ir 
su kiekviena jų vis karštėjo 
publikos aplodismentai.

Š.m. gruodžio 5 d. Seselių, sukaktuvinei šventei ruošoje su puošniais kepsniais: 
Rita Lukošienė, Genė Kudžmienė ir Nijolė Bagdžiūnienė A.V. salės rūsyje.

čiadienj, visos sudėtos lau
ke išvežimui eglutės bus 
paimtos.
• NAUJŲ METŲ sutiki
nt an A.. V. P-jos salėje, 
bilietus reikia užsisakyti 
iš anksto, nes bilietai prie 
įėjimo nebus pardavinėjami. 
Skambinkite A.Mylei-366- 
0353 arba A.Žiukui- 366- 
5491, A.Račinskui-366-7022 
J.Šiaučiuliui-763-3674.
• KALĖDŲ EGLUTĖS ren
ginyje,, vaidinime dalyvavo

Šv. Kalėdų

Naujų Metų 
proga

Viena atliktų dainų buvo 
ir Bostone ilgai gyvenusio 
bei dirbusio komp. J.Gaide
lio. Klausytojai išreikalavo 
kartojimui tris dainas:" 
"Lauksiu tavęs ateinant", 
"Neverki" ir "Šlama šilko 
vėjas".

Siurprizas Oktetui 
buvo pakviesti giedoti 
pamaldose. Pagiedojo 3 
giesmes.

Iš Bostono lietuvių tel
kinio išvykus daugiausia 
jaunimui, įvairiems darbams 
kitur, vis dėlto, susirinko 
apie 100 klausytojų. Ir 
dainininkai, ir klausytojai 
labai maloniai pabendravo 
ir buvo vieni kitais labai 
patenkinti. B.

Nuotr. N. Bagdžiūnienės
SURINKS EGLUTES

A4ontrealio miestas jau 
ketvirtus metus iš eilės, 
po švenčių, surinks kalėdi
nes eglutes ir, jas sumalus, - 
panaudos kompostui ir jau
nų medelių šaknų apsaugai 
žiemos metu ir kitu laiku.

Sausio mėn. 12 d,, tre-

1

7 mokiniai ir būrelis ma- 
žųjų-darželinukų. Suaugusių
jų, klasė, besimokanti lietu
vių kalbos > irgi prisidėjo 
deklamacijomis. Kalėdų 
Senelis stebėjo visą prog
ramą ir po jos išdalino 
dovanėles. įdomios dekora
cijos prisidėjo prie geros 
nuotaikos, o geras būrys 
publikos ir dalyviai pasiso
tino dešrelėmis, bei ska
niais pyragais ir kava. 
Plačiau-kitame "NL" nume
ryje.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

mieliems savo klientams, draugams ir visiems 
lietuviams linki VYTAS GRUODIS Jr. 

Tel: 937-9898

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoiirdžiai sveikina —

2 Vaistinė — M.CUSSON - Pharmacist
2 7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2
5 TeL: 366-9745 ir 365-0505 2

2 Dr- J- MALISKA ir dr. M. HUYNH, dantistai 2 
•jff 1440 St. Catherine St. W. Suite 600 2
2 Tel: 866-8235 ir 866-9297 2

Dr.Philip STULGINSKIS, dantistas Jį
4jj* 8606 Rue Central* Suite 209. L^ Salle <S-
2 Tel.: 364-4658 S
£ Htwtwtwmtwtw eweweiiHe £
£ Dr. A. S. POPIERAITIS £

'įjį 1538 Sherbrooke St. W.,Suite 215, Montreal, P Q. JZ 
įį Tel.: 931-4024 jg

2 Dr. H. J. ADOMONIS, M.D., C.M. 4»
ROYAL VICTORIA HOSPITAL, JK
687 Pine Ave., W. Montreal, P.Q. H3A 1A1

* Tel: (514) 842-1231 <£

2 Notare R.POCAUSKAS-RUDINSKAS.L.L.L. D.D.N.2 1155 rue Metcalfe, 1143, JX.
2 Sun Life Building, Tel: 871-1430 2
S ewmetmmewewe £
2 Advokatas ROMAS IŠGANAITIS, 5^
2 822 He de France, St. LAMBERT, Que., 4&
g J4S 1T7 Tel: 465-1538 «►
2 £

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS,
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nauja Kaina $5.10 /kg

1450 rue De SEVE, 
Montreal, P.Q. 
H4E 2A7

10 psl.

%

M

Savo mieluosius klientus ir draugus 
BGAWVirNAUJU MEMf 

proga sveikina

ELEKTROS ŠILDYMO 
SPECIALISTAS 

MAURICE ANTONIUK,

Tel.:i 366—5484 102 A, Al lion, LaSalle

ir laimingų 
liauju jftetiį!

ADAMONIS INSURANCE
AGENCY INC. Tel.: 722-3545

LINKSMŲ KALEDV ir 

k LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
visiems savo bičiuliams 

ir klijentams
® LINKI

Savininkas - Mike OSKOWICZ 
11 3351 Belair St., Montreal, Que.
1—1 H2A 2A5

Tel: 721-9496; res. 729-2446

TRANS QUEBEC SIDING’S LTD.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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