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ĮVYKI y 
APŽVALGA

BuN.
MONTREALIS IŠSIRINKO 
NAUJĄ MERĄ

PIERRE BOURQUE 
ir jo VISION MONTREAL 
partija laimėjo savivaldy
bės rinkimus. Buvęs 8-rius 
metus meras Jean DORĖ 
- MONTREAL CITIZENS 
MOUVEMENT tampa opozi
cinėse pareigose. Buvo 
dar du kandidatai į mero 
post^- Jėrėme Choquette- 
MONTREAL'S PARTY, 
kuris žadėjo sumažinti mo-' 
kesčius ir Yolande Cohen- 
DEMOCRATIC COALI
TION-ECOLOGY MONT
REAL, ypač akcentavusią 
aplinkos-ekologijos tvarky
mą.

Meras M.Bourque suge
bėjo įtikinti rinkėjus, kad 
jis ne tiktai išlaikys, bet 
ir pagerins Montrealio gy
venimo lygi visais atžvil
giais. Jis gabiai išnaudojo 
J.Dorė pavėluotas pastan
gas sumažinti fypač biurok
ratines iSlaidas, plintant 
skurdui.

Naujasis meras siūlo 
pagražinti apleistas miesto 
vietoves, sumažinti svival- 
dybės biudžetą 100 mil. 
dolerių 1995 metais ir 
praplėsti aukštoios techni
kos industriją.

Skamba , gerai...
Naujasis meras, pareiškė 

kad,išdirbęs 30 metų savi
valdybes tarnybose,gauna 
$72.000 metinę pensiją 
ir skirtos mero algos $105. 
000,-nepriims, gyvens iŠ 
savo pensijos,papraSys tik 
oficialioms kuklioms išlai
doms padengti atlyginimo 
ir,žinoma, automobilio su 
šoferiu,kas savaime priklaus 
so mero postui.

Tai, turbūt, vienintelis 
toks ir pirmas atvejis. 
Meras Pierre Bourque jau 
vien tokiu gestu rodo pa
vyzdi, kaip galima taupyti 
miesto biudžeto reikalams. 
Verta būtą paskelbti, ar 
miesto administracija taip 
pat garbingai sunaudos 
tą 105.000 dol.metinę sumą 
ten, kur jos labiausiai rei
kia.

KOLUMBIJOS SOSTINĖS 
MERAS - LIETUVIS T

Š. m. lapkričio m ė n. 14 
d. amerikiečių žurnalas 
TIME, skyriuje "Talk of 
the Streets" skelbia, kad 
Bogotos miesto meru išrink
tas ANTANAS MOCKUS. 
Jis esąs ekscentriškas filo
sofijos profesorius, pernai 
praradęs savą rektoriaus 
darbą Valstybiniame Univer
sitete dėl labai nekonven- 
cionalaus elgesio susirinki
me. Jis atsibaubė prieš 
susirinkimo trukdytojus 
ir, kaip raSoma, nusiėmė

savo kostiumo kelnes.
A. Mockus buvo pramin

tas antikandidatu mero 
rinkimuose už savotiškai 
jo pavadintą programą 
"No P": No Publicity, No 
Politics., No Party, No 
Promises and No Pesos. 
Jis sakėsi rinkimams išlei
dęs tiktai 3.200 dolerių.

Kolumbiečiai rūpinosi, 
ar toks kandidatas turės 
kokį nors darbo planą, 
tvarkant Bogotos reikalus: 
trasporto priemonės . ir 
kanalizacijos įrengimai 
pasenę, gatvėse didėja 
nusikaltimai.

Tačiau, praėjus 2 die
nom po išrinkimo, meras 
Antanas Mockus pranešė, 
kad jis manąs pridėti 15% 
mokesčių už gazoliną ir 
šias pajamas panaudosiąs 
duobėtu gatvių sutaisymui.

Vienas iš kolumbiečių, 
rašo TIME, pasakė žurna
listui: "Mes galvojome,
kad išrinkome išsiblaškiusį 
profesorių, norėdami pajuo
kauti ir pasijuokti iš sustin
gusios oficialios politikos. 
O pasirodo, kad turime 
tikrą merą kuris nejuokau
ja".

Na, bus įdomu pasekti 
naujojo Kolumbijos sostinės 
Bogotos mero "juokus".

NUŽUDYTAS IR 
SUDEGINTAS

MASKVOJE vėl žuvo 
kriminalistų rankose žymus 
žurnalistas. Juri Koroliov'- 
as, 69 m. žymus fotogra
fas, dirbęs mėnesiniame 
verslo žurnale "Dielovyje 
Liūdi", taip pat jo nuotrau
kos buvo spausdinamos 
pasaulio masto žurnaluose- 
TIME ir LIFE bei United 
Press International nuo 
1960 m. Jis taip pat dirbo 
mėnesiniame leidinyje "So
viet Union".

Nusikaltėliai dar neišaiš
kinti.
UŽMUŠTAS RUSIJOS 
PARLAMENTO NARYS

Š.m. lapkričio men. 5 
d. savo bute buvo negyvai 
sumuštas Valentin Martem- 
janov'as, 62 m. amžiaus, 
advokatas, dirbantis Rusi
jos Parlamente -Dūmoje, 
įstatymą leidimo srityje, 
Komunistų Partijos narys. 

Jis buvo sumuštas apiplėši
mą vykdžiusių, dar nesu
rastų, kriminalistų.

Tai antras Parlamento 
narys, žuvęs nuo smurto 
veiksmų, Rusijoje. §.m.balan
džio mėn. buvo nušautas 
kitas narys- Andrėj Aidzer- 
dzis, pagal organizuoto 
kriminalistinio elemento 
kontraktą. Nusikaltėliai 
dar nesurasti.

• RUSIJOS šiaurinėje daly
je, Komijos srityje, apie 
1.600 km. į šiaurės Rytus 
nuo Maskvos, įvyko stip
rus alyvos išsiliejimas. 
Alyva buvo padegta, nes 
nesama kitų priemonių 
sustabdyti jos plitimą, per 
tundrą.
SUSITARĖ SNC-LAVALIN 
IR RUSIJOS LUKOIL

Ottawoje inžinerijos SNC 
LAVALIN INTERNATIO
NAL Ine. bendrovė pasira
šė lapkričio mėn. 1 d. su 
Rusijos bendrove LUKOIL 
sutartį, kuri įgalina sumo
derninti Volgograde esan
čią alyvos rafineriją.

Sutartis operuoja 500 
mil. dolerių ir buvo pasira
šyta Kanados Tarptautinės 
Prekybos ministerio Roy 
McLaren' o ir Rusijos amba
sadoriaus Kanadoje Alexan
der Borgonov' o.

SNC-LAVALIN bendro
vei pagal šią sutartį teks 
apie 50-60 mil. dolerių. 
Šis projektas buvo aptar
tas 1992 m. Kanadoje, 
besilankant Rusijos prez. 
B. Jelcin'ui.

šio projekto dėka, Rusi
jos LUKOIL galės gaminti 
be švino nuosėdų gazoliną.

Voigogrado rafinerija 
buvo pastatyta 1950 m. ir 
šiuo metu perdirba apie 9 
milijonus tonų kasmet aukš
tos kokybės neapdorotos 
rusiškos alyvos.

’’Atlikus modernizacijos 
darbus, bus reikšmingai 
apsaugota Volgogrado aplin
ka, alyva atitiks eksporti
nius standartus, paspartins 
produkciją ir ypač svarbu, 
kad gazolinas bus be švino 
teršalų",- užtikrina SNC- 
LAVALIN bendrovė. Dar
bai pradedami tuojau pat 
ir turėtų būti užbaigti 

1998 metais. Apie 200 
naujų darbų šiame projekte 
bus paskirstyti SNC-LAVA 
LIN biuruose Kanadoje 

'(ypač Kalgaryje), Belgijoje 
-Briuselyje ir Maskvoje. Iš 
viso SNC-LAVALIN duoda 
darbo 5000 žmonių, turi 
savo biurus 26-iose valsty
bėse ir vykdo projektus 
90-tyje kraštų.

NAUJAS JŪRINIS KELTAS 
MARE BALTICUM

Naujas keltas "Mare 
Balticum" pradėjo savo 
keliones per Baltijos jūrą 
iš Tallinn'o su 438 kelei
viais. Kaip ir tragiškai 
paskendęs "Estonia", jis 
gali sutalpinti iki 2.000 
keleivių.

Kai kurie dabartiniai 
keleiviai atnešė gėlių i 
keltą, kurias žadėjo nuleis
ti į jūrą toje vietoje, kur 
žuvo "Estonia" su 900 ke
leivių.

"Mare Balticum" sustip
rino durų saugiklius, įtaisė 
įspėjimo sistemą, jeigu 
duryse įvyksta kokie nors 
pasikeitimai. Durą uždary
mo mechanizmas buvo 
atsipalaidavęs didelės aud
ros metu , plaukiant keltu
vui "Estonia", dėl ko ir 
įvyko nelaimė.

KINU A PALEIDO 8 
POLITINIUS KALINIUS

Iš Beižing'o pranešama, 
kad Kanados min.p-kui 
Jean Chretien besilankant 
Kinijoje kartu su Kanados 
provincijų premjerais (iš
skyrus Quebec'o Jacques 
Parizeau), Vyriausybė pa
leido 8 politinius kalinius 
prieš pasibaigiant jų baus
mės laikui.

Keturi iš jų buvo akty
vūs veikėjai už demokratiją, 
dirbę 1989 m.Tiananmen'o 
Aikštės demonstracijose, 
kiti 4, anot pranešimo, 
pasižymėjo priešvalstybine 
veikla.

Taip pat buvo paleisti 
4 TIBETO politiniai kali
niai, esantys Kinijos žinioje. 
LIETUVOS DAILIOJO 
ČIUOŽIMO PORA 
LAIMĖJO SIDABRO 
MEDALĮ,

SUNLIFE SKATE CA
NADA INTERNATIONAL

Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijos pranešimas 
spaudai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

PAREIŠKIMAS_____
Lapkričio 6-osios rytą buvo įvykdyta negirdėta Lietu

vos Respublikos diversija - bandyta susprogdinti geležin
kelio tiltą, kuriuo tuo metu turėjo pravažiuoti net keli 
keleiviniai traukiniai.

Sunku suprasti, ko siekė šio nusikaltimo autoriai. Aiš
ku tik viena - jiems nepatinka mūsų valstybės rimtis, 
pradedantis atsigauti gyvenimas. Bombą po tiltu pakišo 
tie, kam rūpi Lietuvą rodyti nesaugią^ sau ir kaimynams, 
kas svajoja ne apie įstatymo, o kumščio valdomą valsty
bę, kas nori matyti Lietuvą skurdžią ir atsilikusią.

Lietuvos valstybės institucijos dės visas pastangas, 
kad nusikaltėliai būtų išaiškinti, surasti ir nubausti, kad 
tokie grėsmingi piliečių saugumui nusikaltimai daugiau ne- 
sikartotų. Vyriausybė kviečia valstybės piliečius būti bud
riems ir neleisti nusikaltėliams kėsintis į valstybės ir 
žmonių saugumą, demokratijos pagrindus.
Lietuvos Respublikos vyriausybės Informacijos centras - 
ELTA

• Girdėtomis žiniomis iš 
Vilniaus radijo stoties, 
paaiškėjo, kad keleiyiai 
ir traukiniai nenukentėjo, 
nes tilto per Beržuolės 
upelio ties Vieviu sprogi
mas įvyko vienam trauki
niui spėjus pervažiuoti, 
o kitą, ateinantį įspėjo 
subėgę apylinkės gyvento
jai.

turnyre, vykusiame Red 
Deer, Albertos prov., Kana
doje, dailiojo čiuožimo 
poriniame turnyre pirmą 
vietą laimėjo kanadiečiai 
Sh.L.Bourne ir V.Kraatz, 
antrą vietą- Lietuvos čiuo
žėją pora M.Drobiažko 
ir P. Vanagas. Trečioji 
vieta teko amerikiečiams 
E.Roca ir G.Sur.

Malonu buvo matyti 
čiuožėjus TV ekrane lap
kričio 6 d., Lietuvos tris
palvės fone, laimėjusius 
sidabro medalį.

AUGA GELEŽIES LAUŽO 
KRŪVOS

Žinomas lenkų žurnalis
tas Ryszard Kapuscinski's 
parašė knygą IMPERIUM 
(iSleido Knopf; 332 psl.). 
Apkeliavęs 1989-1991 m. 
34.000 km irstančioje So
vietų Sąjungoje, žurnalistas 
nupasakoja niūrų vaizdą, 
kaip į milžiniškas krūvas 
susiverčia atliekos greičiau, 
negu spėjama jas pašalinti.

Pro traukinio langus 
jis stebėjo rūdyjančius tan
kus ir artilerijos pabūklų 
krūvas, smingančias į dumb
lą. Stebint iš aukštumų,- 
užnuodyti ežerai atrodė 
kaip negyvų žuvų akys. 
Jerevan'o aerodrome R.Ka
puscinski's matė 4-ris su
dužusius tualetus ir šimtus 
keleivių, belaukiančių skry— 
džių, kartais net keletą 
savaičių.

R. Kapuscinski's yra
vienas iš labiausiai skaito
mų autorių Lenkijoje, taip 
pat gerai žinomas kitur 
Europoje ir Amerikoje, 
dėka savo knygos "The 
Soccer War", pasižymėjusios 
drąsiais Trečiojo Pasaulio 
gyvenimo reportažais.

Jaunystėje jis augo 
Pinsko mieste (dabar pri
klauso Baltarusijai), matė 
kaip dingdavo draugai ir

Spėliojama, kad šis 
sprogdinimas galėjo būti 
atliktas OMON'o gaujos 
narių, arba likusių Lietuvo
je nepatenkintų rusų, arba 
Mafijos nurodymu, arba 
komunistinio elemento. 
Gal ir sužinosime tikrai, 
kaip buvo.

mokytojai, nes tokia buvo 
Stalino masinių išvežimų 
ir perkeldinimų programa, 
siekiant įvairias tautas 
paversti į "Homo sovieti- 
cus". Šitoks nesusipratimas, 
anot vieno Baku miesto 
profesoriaus, atsiliepia 
ir dabar, grasinantis taikai 
ir stabilumui, pradedant 
Kaukazu ir baigiant Paci- 
fic'.u. "Dabar",- sako pro
fesorius,- "nieko negali 
iškeldinti, nekeldindamas 
ir kitų, ir nesudarydamas 
žalos".

IMPERIUM knygoje 
pasakojama dramatiškai, 
neretai ir linksmokas isto
rijas apie dideles ir mažas 
žalas bei pasipiktinimus, 
šioje knygoje kalbama ir 
apie konfliktus Gruzijoje, 
musulmonų Azerbaidžane, 
ir krikščioniškojoje Nagorno 
-Karabacho srityje ir jų 
visu tarpe.

kai kuriems neužsianga
žavusiems siūlant padėti 
spręsti konfliktus,gresia 
jų lyderiams būti nušalin
tiems nuo pareigų ar net 
ir iš gyvenimo.

Kiek tokių krūvų atsira
do dar po 1991 m.,kai
autorius pabaigė didžiąją 
kelionę.... į,.
SVARBI INICIATYVA _ IR 
GERAS PAVYZDYS

Iš Ottawos pranešama, 
kad privačios organizacijos 
TV programų smurtingumu 
peržiūros taryba pasmerkė, 
kad ir labai populiarią, 
vaikams skiriamą, serijinę 
programą "Mighty Morphin 
Power Rangers". (Įdomu, 
kodėl prie pavadinimo įterp
tas kaip tik "Morphin" 
vardas, kuris jau lyg ir Į- 
vardina ar net ir pasąmo
ningai sutapatina morfiną 
su jėga?). Priežastis, pagal

/nukelta į 2 psl....../
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/.......atkelta iš 1 psl./
"Canadian Broadcast Stan
dards Council" oficialų, 
pareiškimą, pasmerkti šią 
programą yra jos ypatingai 
gausūs smurtiškumo epizo
dai. YTV Toronto kabelinė 
stotis - matoma ir Mont- 
realyje- šią programą išė
mė iš apyvartos. Ji kol kas 
paliekama "Global Televi
sion Network" stotyje (Mon
realyje nematoma), ban
dant derėtis su šios prog
ramos producentu, kad 
butą pakeista smurtiškumo 
apimtis sekančiuose epizo
duose.

Jau kuris laikas moti
nos ir tėvai bei mokytojai 
spaudoje pasisakė, kad 
vaikai imituoja tokių prog
ramų herojų skubų, fizinės 
prievartos elgesį savo žai
dimuose, sprendžiant nesu
tarimus. Taip pat sukrėtė 
pasirodę paskutiniu metu 
net ir mažą vaiką 6-10 
m. amžiaus vaikžudiški, 
dar iki šiol negirdėti, elge
siai.

Dvi motinos iš Waterloo 
Ont..pradėjo atidžiau ste
bėti vaiką TV programas 
ir atkreipė Tarybos dėmesį.

Minimos programos 
10-tyje epizodą nebuvo 
jokio emocinio "pamuša
lo", parodant smurto pa
sekmes. Nutrenkti spyriais 
į įvairias kūno dalis, par
kritę ant žemės - lyg ant 
spyruoklių, vėl pakyla kaip 
niekur nieko ir toliau vyks
ta muštynės tarp rytietiš
kos savigynos herojaus ir 
"monsterio"-baisenybės.

Taip sudaromas nerealis
tinis Įspūdis, kad herojus 
yra nepažeidžiamas, kad 
užtenka tiktai mokėti "mar
tial arts" sukinių ir spar
dymų - ir laimėsi.

Minimos motinos surin
ko dar 55 šeimą parašus 
ir peticiją, smerkiančią 
tokias programas, nusiuntė 
"Global" bendrovei po to, 
kai prieš rodant programos 
epizodą dargi ekrane pasi
rodė įspėjimas dėl būsimo 
smurto.

"Jeigu yra toks įspėji
mas prieš vaikų programai 
prasidedant, tai aišku, kad 
tokios programos visiškai 
nereikalingos, nes smurtas 
tampa priemone linksminti 
žiūrovus",- pareiškė motina
Kathryn Flannery.

"The Power Rangers" 
programos rodymas jau 
yra sustabdytas Naujojoje 
Zelandijoje rugsėjo mėnesį 
ir Skandinavijos valstybių 
TV padarė tą patį po to, 
kai 5-ių metų mergaitė 
Norvegijoje buvo sudaužyta 
ir suspardyta savo žaidimo 
draugą ir palikta mirti 
ant sniego.

Pats laikas, kad dėl 
vaikų gerovės ir ateities 
motinos ir tėvai, auklėto
jai ir psichologai pradėtų 
garsiau ir viešiau kalbėti 
apie tokių ir panašių prog
ramų kenksmingumą. Kokie 
nors priešingi teoretiniai 
išvedžiojimai, ypač produ
centu, kuriems rūpi tik 
didesnis ir ypač skubesnis 
pelnas,- šiuo atveju nega
lioja.
2 psl.

Už ištikimybę Kanadai! 
Loyoute au Canada! 
For loyalty to Canada!

• VIZOS į ANGLIJĄ, kaip 
ir palydimieji raštai nuo 
š.m. lapkričio mėn. 1 d. 
bus tvarkomi ir išduodami 
nebe Britą gen.konsulatuose 
Toronte, Montrealyje ar 
Vankuveryje, bet OTTA- 
WOJE šiuo adresu:
Entry Clearance Officer, 
Immigration Section, Bri
tish High Commission, 
80 Elgin Street, OTTAWA, 
Ont., KIP 5K7, tel:(613) 
237-2008.

MIRĖ KUNIGAS- 
PEDAGOGAS F. J.SKĖRYS

Kun.Fricas Jonas Skėrys 
75 m. amžiaus, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė spalio 
mėn. 18 d., Slaugos Namuo
se, Manheim'e, Vokietijoje.

J is buvo pasišventęs 
pedagogas ir kunigas, ilgus 
metus dirbo VASARIO 16- 
tosios GIMNAZIJOJE ir 
religiniai aptarnavo lietu
vius evangelikus-liuteronus 
Pietų Vokietijoje. Palaido
tas Manheim'e, spalio mėn. 
25 dieną.

Laidojimo apeigas atliko 
3 kunigai: vietos vokiečių 
evangelikų kunigas Zeller, 
iš Lietuvos j laidotuves 
atvykęs Plikių evangelikų 
parapijos kleb. kun.Liudvi- 
kas Fetingis ir Vokietijos 
evangelikų liuteronų bažny; 
čios valdybos pirm.kunige 
Tamara Šmitienė.

Pagrindinj pamokslą 
pasakė kun.Zeller, apžvel
gęs Velionio gyvenimą, 
o apie Jo daugybę nuveiktu 
darbų, kol tik sveikata 
leido; kalbėjo kun.T.šmitie- 
nė. A.a.kun.F.Skėrys buvo 
linksmo būdo žmogus, ko
vojo be kompromisų už 
teisybę, bet neatstumė 
susitaikymo galimybės.

Koplyčioje . garbės sar
gyboje stovėjo tautiniais 
drabužiais pasipuošę Vasa
rio 16-tosios Gimnazijos 
mokiniai. Į kapines lydėjo 
apie 250 žmonių. Čia 
Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės V-bos ir Vasario 
16-tosios Gimnazijos vardu 
kalbėjo gimnazijos direk
torius A.Smitas. Jis pabrė
žė, kad Velionis buvo pla
čios veiklos asmenybė.
Jam užteko laiko ir ener
gijos vadovauti jaunimui, 
ruošti ekskursijas, Advento 
šventes, Kalėdų Eglutes 
ir kitus renginius ne tik 
evangelikams, bet ir vi
siems gimnazistams. Jis
buvo išrūpindavęs moki
niams galimybę praleisti
vasaras vaiką stovykloje 
Norvegijoje. Buvo suorgani
zavęs apie 30 labai jaukių 
Kalėdinių Eglučių programą 
viską sąžiningai iš anksto 
suplanavęs. Bus pasigesta 
Jo darbštumo, linksmumo 
ir energijos.

Visose lietuvių evange
liką liuteronų pamaldose 
pasaulyje buvo meldžiama
si už a.a.Kun.Fricą Skėrį.

Liko liūdinti žmona 
Anneliese, dukra Janina, 
žentas, vaikaitis ir sesuo.

Kairėje: BALF sukaktuviniame Seime Čikagoje spalio 22 d. Dešinėje: Lietuvos ambasadorius Jungtinėms Tautoms,, 
Anicetas Simutis priima garbės ženklą iš BALF pirmininkės Marijos Rudienės per šios organizacijos pokylį spalio^ 23 
Čikagoje. Šalia M.Rudienės

JUBILIEJINIS BALF'O 
SEIMAS

lietuvių atvyko

tęsiama ir dabar,

Edvardas šulaitis
1944 m., BALANDŽIO mėn. 
1 d., Čikagoje buvo inkor
poruota labdaros-šalpos 
organizacija, kuri pavadinta 
BALF vardu.

BALF'as gyvuoja dar 
ir šiandien, o š.m.spalio 
22-23 d.d. vyko šios orga
nizacijos sukaktuvinis

50 metų veiklą atžymintis 
SEIMAS.
Kaip žinome, BALF'as 

šelpė lietuvius, kurie buvo 
Vakarą Europos pabėgėlių 
stovyklose, o taip pat Sibi
re bei kituose, tolimuose 
kraštuose. Buvo šelpiami 
našlaičiai, invalidai, sene
liai, ligoniai, studentai. 
BALF'o pastangomis, tūks
tančiai 
į JAV. šios organizacijos 
veikla 
ir ji yra nukreipta į jos 
reikalinguosius žmones 
tėvynėje Lietuvoje, o taip 
pat ir kitur.

Anksčiau buvo pasigirdę 
balsą kad ši organizacija 
savo veiklą turėtą baigti, 
nes Lietuva išlaisvinta 
ir šelpiamųjų kituose kraš
tuose maža belikę. Tačiau 
dabar, kaip žinome, paaugo 
vargstančiųjų skaičius pa
čioje Lietuvoje.

Tokios ir kitos 
buvo išsakytos 
atstovų suvažiavusių 
visoje Amerikoje veikiančią 
skyrių sukaktuviniame Sei
me šv.Kazimiero vienuoly
no auditorijoje, o sekančią 
dieną- šv.Marijos Gimimo 
P-jos salėje. Ten vyko 
ir uždaromasis posėdis.

Pirmąją dieną Seimą

Komp. Bronius Budriūnas. Nuotr. V. Fledzinsko.

MIRĖ MUZIKAS 
BRONIUS BUDRIŪNAS

Šjn.spalio mėn. 11 d.,
Los Angeles mieste, JAV 
mirė kompozitorius Bronius 
Budriūnas, 85 m. amžiaus.

Trys broliai Budriūnai, 
gimė Paberžėje, Biržų aps
krityje, visi pasižymėjo 
ypatingais gabumais muzi
koje.

Bronius Budriūnas muzi
kos studijas pradėjo ir 
tęsė 1925-1938 m.Kauno 
Konservatorijoje. Baigė 
chorvedybos, kapelmeisterių 
ir kompozicijos klases. 
Okupacijų sąvartoje, pasi
traukęs iš Lietuvos, studi
jas gilino Regensburge 
ir Stuttgarte, Vokietijoje.

Lietuvoje buvo gimnazi
jų- Kaišiadorių ir Kauno 
IV-sios- mokytoju, lektoriu

- Juozas Majauskas.

atidarė Čikagos apskr.pir
mininkas Stasys Vanagūnas, 
JAV ir Lietuvos himnus 
sugiedojo sol.A.Brazis. In- 
vokaciją perskaitė kun.J.Ku- 
zinskas. šalia kitų tradici
nių darbotvarkės punktų 
buvo ir eilė sveikinimą 
praėjusio Seimo (įvykusio 
1989 m.spalio 14-15 d.d.) 
protokolo skaitymas.

Po bendrų pietų paskai
tą skaitė iš VILNIAUS 
atvykęs buvęs politinis 
kalinys ir Lietuvos Seimo 
atstovas Balys Gajauskas. 
Jis, apie pusvalandį užtru
kusioje kalboje nupasakojo 
BALF'o reikšmę praeityje 
ir dabartyje. Kalbėtojas 
prisimnė tuos laikus, kuo
met jis buvo kalinys Sibire 
ir ten yra tekę gauti BAL
F'o siuntinių, ir tokiu būdu 
daugelis žmonių galėjo 
tos pagalbos dėka išsilaiky
ti, 
buvo 
venti 
jis. 
draugai, 
kad yra 
apie kalinius 
ir jais rūpindavosi, 
kartu buvo ir 
parama. "Tai 
mes įgaudavome 
jėgą visa iškentėti",- 
bėjo Balys Gajauskas.

Kalbėtojas plačiai ap- 
mintys žvelgė buvusią politinių 

BALF'o kalinių vargus dabar - Lie- 
iS • tuvoje. Jis džiaugėsi BAL

F'o organizacija, kuri turė
tų gyvuoti dar 50 metų, 
ar bent iki tol,kol neliks 
nė vieno paramos reikalingo 
lietuvio.

Po šios paskaitos trum
pai kalbėjo Lietuvių Fondo 
Tarybos pirm.Marija Re-

"Materialinė parama 
būtina, norint išgy- 

fiziškai",- kalbėjo 
Tuo pačiu jis ir jo 

sakė - jausdavo, 
žmonės, kurie 

galvodavo 
o tai 

moralinė 
žinodami, 

naujų 
k a Ir

mi Dotnuvos Žemės Ūkio 
Akademijoje. 1940-41 m.

Vilniaus Filharmonijos 
choro meno vadovas ir 
dirigentas, 1941-44 m.-
Vilniaus Muzikos Mokyklos 

mokytoju ir tuo pačiu me
tu Šv.Jono bažnyčios vargo, 
nininkas, o 1942-44 m.-
Vilniaus Operos vyriausias 

chormeisteris.
Į JAV, Detroito miestą 

atvyko 1949 m. vadovavo 
lietuvių chorui ir Budriūno 
vardo vyrų kvartetui. 
Nuo 1953 m.Los Angeles 
šv.Kazimiero lietuvių p- 
jos vargonininkas, choro 
vadovas, taip pat dirbo 
savo privačioje dainavimo 
ir fortepijono studijoje.

Veikliai reiškėsi JAV 
ir Kanados Lietuvių Dainų 
šventėse.

mienė. JI kartu su Antanu 
Juodvalkiu B. Jajauskui 
įteikė neseniai Lietuvių 
Fondo išleistą knygą apie 
Fondo veiklą. Tokia knyga 
čia buvo įteikta ir Lietu
vos ambasadoriui Jungtinėse. 
Tautose Anicetui Simučiui 
ir BALF'o pirmininkei Ma
rijai Rudienei, kuri padarė 
ilgesnį pranešimą, ir kt.

Seimo posėdžiams su
maniai pirmininkavo gene
ralinis sekretorius Pranas 
Budininkas, direktorius Ta
rybos pirm.iš Los Angeles 
Rimantas Dapšys ir Čika
gos apskrities pirm.Stasys 
Vanagūnas.

Jeigu Seimo posė
džiuose nebuvo daug sve
čių tai ją gausiai prisirin
ko į seimo iškilmingą po
kylį, kuris vyko sekmadienį 
"Oak Lawn Hilton" viešbu
čio salėje. Čia buvo ir 
oficialioji dalis, kurią pra
vedė BALF'o Philadelphijos 
skyriaus valdybos pirm. 
Juozas Majauskas ir sekre
torė Marija Majauskienė.

Himnus sugiedojo sol.Ak 
girdas Brazis, kun.J.Kuzins- 
kas perskaitė invokaciją.

Vyko ambasadoriaus 
Aniceto Simučio pagerbi
mas. Jis tarė ilgesnį žodį 
apie savo įvairią diploma
tinę veiklą. Kalbėjo ir 
garbės svečias Balys Ga
jauskas. Abiems pirm.Mari
ja Rudienė įteikė garbės 
ženklus.

Savo dainomis paįvairi
no programą sol.Algirdas 
Brazis, kuris jau apie 60 
metų linksmina Amerikos 
lietuvius. Žodį tarė ir ilga
metė organizacijos pirmi
ninkė Marija Rudienė, pla
čiai nupasakojusi veiklą,

Br.Budriūnas yra para
šęs apie 40 kūrinių chorui, 
solo, fortepijonui, simfoni
nę poemą orkestrui, smui
kui. Premijuota daina "O, 
Nemune", taip pat sukurtos 
lietuviškos Mišios Šv.Kazi
miero garbei (išleistos 1967 
m.).

Labai 
puliarios 
kantatos: 
žemė" 
keliu"-

ir po- 
sukurtos 
protėvių 

šviesos

įvertintos 
tapo jo 

"Mano 
ir"Lietuvos 
abiejų žodž.Bernar

do Brazdžionio ir trečioji 
kantata "Gintaro šalies 
baladė"- žodžiai E.Tumie- 
nės(atlikta 1968 m.,Los
Angeles).

Nuotr. Ed. Šulaičio

grojant 
orkestrui, 
įspūdžiais 

nusisekusį jubiliejinį

supažindinusi su vargais 
ir džiaugsmais.

Pabaigai- siurprizą pa
teikė geraširdis tautietis 
JONAS STANKUS, kuris 
pasisakė, jog pabudo jo 
sąžinė ir jis BALF'ui įteikė 
5.000 dol. auką Taip pat 
jis pažadėjo apmokėti žmo
nėms, grįžtantiems iš Sibi
ro, kelionę ir pagelbėti 
juos įkurdinti Lietuvoje.

Programai pasibaigus, 
dar ilgai susirinkusieji links
minosi ir šoko, 
Ričardo Šoko 
dalindamiesi 
apie 
BALF'o seimą.

Šia proga išleistas stam
bus- 120, fdidoko formato) 
puslapių turintis, leidinys. 
Jame nemaža istorinės 
medžiagos apie Šią organi
zaciją, jos skyrius, nuot
raukas, na ir sveikinimui 
iš kitų organizacijų bei 
pavienių žmonių.

Leidinyje BALF'o pirm, 
Marija Rudienė, šalia kitą 
dalykų, taip rašo: "Labda
rybė yra aukščiausia dory
bė. Balfininkai yra laimin
gi, kad gali rūpintis kitais, 
teikti materialinę, o kartu 
ir dvasinę parama.. Visą 
vardu tariu nuoširdų AČIŪ 
visiems, kurie laukojasi' 
ir aukoja. Dirbkime,veikime 
šiandien. Vakar diena jau 
praeityje, o rytojus laukia 
mūsų su nežinomais užda
viniais. Baigsiu su mintimi- 
"Tesujungia mus viena 
mintis, viena veikla. Tauta 
tol gyvens, kol jos nariai, 
laimės ir nelaimės valan
doje išties vienas kitam 
draugišką ranką ir visi kar
tu sieks gerovės tautai".

Lietuvoje
_________

B. N.
SUGRĮŽO IŠ KAZACH
STANO RAŠTIKIU ŠEIMA

Kazį Raštikį, 10 metų 
amžiaus , kartu su tėvais
1941 m.ištrėmė į Sibirą. 
Iš ten šeima atvyko į Ka
zachstaną, nes į Lietuvą 
grįžti buvo neleidžiama.

Dabar, ši 10-ties žmo
nių šeima, tarpukario Lie
tuvos generolo, kariuome- 
ne’s vado, Krašto Apsaugos 
ministerio STASIO RAŠTI
KIO gimnaičiai, labai džiau
giasi sugrįžę Į savo tikrąją 
Tėvynę. Pirmiausia teks 
sutvarkyti dokumentus, 

(nukelta į 3 psl. )
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o biurokratija gali būti 
ir ne tokia gailestinga. 
Po to- ieškos darbo ir 
leis vaikus į mokyklą.

Anot Tremtiniu Grįžimo 
Fondo valdybos pirmininko- 
Vytauto Cinausko - jiems 
teks pereiti kryžiaus ke
lius dėl pilietybės. Vaikus 
apgyvendins Lietuvių Na
muose, kol sąlygos paleng
vės.

V.Cinauskas mano, kad 
tremtinių grįžimui nėra 
dar pakankamai pasiruošta, 
o tokių grjžtančiųjų gali 
padaugėti ,ypač iš Kazach
stano, kur vietiniai gyven
tojai tiek rusus, lietuvius, 
vokiečius, latvius, estus 
vadina rusakalbiais. Šalina 
juos iš darbą ir daro viską, 
kad svetimtaučiai iškeliau
tų.
KAUNO VYTAUTO 
DIDŽIOJO UNIVERSITETE

Spalio mėn. 20 d. vyko 
pirmoji konferencija, tema

LIETUVA IR LATVIJA: 
PRAEITIS, DABARTIS, 
ATEITIS.

šią konferenciją rėmė 
Latvijos Ambasada Lietu
voje.

šios konferencijos orga
nizacinio komiteto pirminio, 
kas L.Bulota pasakė, kad 
konferencijoje dalyvavo 
52 asmenys, po lygiai iš 
Latvijos ir Lietuvos. Dar
bas vyko kalbotyros, istori
jos ir menotyros bei lite- 
ratūrologijos sekcijose.

Antroji panaši konfe
rencija numatyta Latvijoje, 
trečioji- vėl Lietuvoje.

VD Universitetas jau 
ne pirmus metus keičiasi 
studentais su Latvijos Uni
versitetu ir Latvijos Kultū
ros Akademija. Šiuo metu 
VD U-te studijuoja 5 stu
dentai iš Latvijos ir keli 
lietuviai mokosi Latvijoje.

LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA - KIENO JI
Gyd. V. Bučionis

Pereitais metais "NL" 
informavo apie dr. Vy
tauto Bučionio stažuotę 
Kanadoje Sveikatos Minis
terijos kvietimu Montrealio 
universitete ir "Regie des 
Laurentides". Šio stažo 
metu jis šiose įstaigose 
paruošė Lietuvos ir Kana
dos Bendradarbiavimo pro
jektą sveikatos politikos ir 
sistemos valdymo srityje, 
kuris rugsėjo mėnesį buvo 
palankiai priimtas Lietuvos 
Seimo Sveikatos, Socialinių

Reikalų ir Darbo komitete, 
Sveikatos apsaugos ministe
rijoje ir Kauno medicinos 
akademijoje. Šiuo metu jis 
yra atvykęs į Montrealį 
toliau rengti ir derinti šį 
projektą su įvairiomis Ka
nados įstaigomis, o taip 
pat ieškoti jam finansa
vimo.

Pakvietus red. B. Nagie- 
nei papasakoti apie sveika
tos reikalų reformą Lietu
voje, jis sutiko pateikti 
daugiau žinių šiuo reikalu:

Lietuvos sveikatos, arba, kaip iki šiol buvo sakoma, 
sveikatos apsaugos, reikalai nepriklauso vien nuo šių die
nų įvykių. 1935-1939 metais Lietuvoje pirmą kartą buvo 
pabandyta iš esmės sutvarkyti sveikatos reikalus, ir... 
nespėta. Sovietų valdžia juos pavertė tik pagal Semaško 
principus apdorota "sveikatos apsauga", nors tuo metu 
visas pasaulis jau kalbėjo apie būtinybę ne tik apsaugoti, 
bet ir stiprinti sveikatą, panaudojant gyventojų ir visuo
menės iniciatyvas. Todėl iki 1989 metų Lietuvos gydyto
jai beveik nežinojo, kas yra sveikatos politika, kas svei
katos sistema, ir kaip reikia tvarkytis, kad nepriklauso
mos Lietuvos gyventojai turėtų tokias pačias galimybes 
sulaukti ilgų ir vaisingų metų, kaip kanadiečiai, švedai ar 
australai. Buvo užmiršta, kad bet koks socialinis valdymas 
prasideda ne valdininkų kabinetuose ar profesionalų susi
rinkimuose, o miestų ir miestelių bendruomenėse.

Dabartinės Lietuvos sveikatos reikalų tvarkymas turi 
dvi puses. Jau 1988-89 metais susiformavo nemaža grupė 
asmenų, nuoširdžiai norinčių pakeisti padėtį. Jie padarė 
planą, pagrindinius įstatymus ir Lietuvoje jau pradėtos 
rengti konferencijos, skirtos specialiems sveikatos valdy
mo ir politikos klausimams. Sveikatos sistemos įstatyme 
jau įtvirtintos visuomenės ir pacientų teisės sveikatos 
priežiūroje, ne mažesnės už gydytojų ir kito medicinos
personalo. Niekas nelinkęs dėl tokio būtinumo rimtai gin
čytis. Bet Lietuvos valdžiai (kaip, beje, ir valdžioms dar 
daugelyje, ne tik postkomunistinių šalių), nėra laiko nei 
noro leisti pinigus praktiškam demokratijos įtvirtinimui. 
Skubama spręsti "šios dienos" reikalų, tad tik šiemet 
Sveikatos ministerijoje buvo įteigta speciali reformos 
koordinavimo ir rengimo įstaiga - Sveikatos apsaugos 
reformų biuras, kuris - ir vėl - mažiausiai dėmesio skiria 
svarbiausiems klausimams: kaip padaryti, kad ir neprofe
sionalioji visuomenė turėtų kokias nors teises medicinos 
"džiunglėse". Kita vertus, nuo Nepriklausomybės paskel
bimo, dar nė vienas sveikatos ministras nėra pasiūlęs savo 
veiklos rimto plano, ir dar nėra nė vienos įstaigos Lietu
voje, kuri domėtųsi sveikatos įstaigų tvarkymu, ekonomi
ka, teisėtvarka... Užtat besikuriančios sveikatos draudimo 
organizacijos skuba kurti projektus, kuriais nulups pasku
tinį kailį (ar liko?) nuo lietuvių pacientų, ir vienintelis, 
tikrai aiškiai matomas "sveikatos politikos" siekimas yra 
kuo greičiau privatizuoti medicinos įstaigas.

Tokios veiklos pasekmės jaučiamos skaudžiai: šiuo 
metu lietuvių gydytojų atlyginimas juos verčia badauti, o 
bandymai atskirti sveikatos reikalams dalį nuo bendro biu
džeto, ir bent taip sustabdyti medicinos finansavimo smu
kimą, ignoruojami. Iki šiolei gydytojai gauna algas pagal 
tuos pačius principus, kaip ir raštinių darbuotojai, tik - 
mažiau. Lietuvos gydytojų sąjungą, kuri buvo stipriausia 
jėga sveikatos reikaluose, ir pradžioje kontroliavo visą 
sveikatos reformą, pastaruoju metu su kitomis organiza
cijomis remia net streikus, atkreipiant valdžios dėmesį, 
bet jau nebėra pajėgi pasiūlyti konstruktyvių sprendimų, - 
kaip pakeisti atlyginimų principą.

Šiuo metu atsiranda vis da j vilčių, kad reikalai 
ims keistis. Naujasis įstatymas Hnvers ministeriją arti
miausiu metu pasiūlyti įstatymų ir jų pakeitimų projek
tus, kurių vien pavadinimai užima kelis lapus. Kas tai 
atliks?

Mano rengiamas projektas tam ir skirtas: užsienio 
specialistai padėtų užpildyti tą tuščią vietą, kuri lieka 
Lietuvoje tarp sveikatos įstatymų ir paprastų žmonių gy
venimo. Deja, tam skiriamos tik negausios mano, kaip 
projekto rengėjo ir Montrealio universiteto lėšos - Lietu
vos valdžia sį projektą ir jo rengimą kol kas gali remti 
tik žodžiais...

Ar tuo nebūtų suinteresuota ir Kanados bei Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė ir Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są
junga? Juk regis, kad pastangos padėti Lietuvai šioje
1994. XI. 15

srityje iki šiol nedavė tų rezultatų, kurių norėtųsi. Tad 
atsakymas į šį klausimą nėra banalus:^ prieš siunčiant 
kabliukus žuviai gaudyti, reiktų pirma išmokyti naudotis 
meškere, ko šis projekto įgyvendimimas ir siekia.

DĖMESIO CENTRE 
MAŽOJI LIETUVA

Minint Mažosios Lietu
vos tragediją, apie kurią 
vis garsiau kalbama, buvo 
paminėta Lietuvoje spalio 
mėn. 16 d.

Vieni pirmieji šią dieną 
paminėjo TILŽĖS lietuviai. 
KAUNE vyko gedulinės 
pamaldos Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje, susirinkę prie 
Nemuno, išklausė Laimos 
Mikelienes kalbą, Tautinin
kų frakcijos seniūnas Seime 
Leonas Milčius pareiškė, 
kad ši diena bus Įteisinta 
ateityje. Žmonės ne tik 
Kaune, bet ir Įvairiose 
Lietuvos vietovėse, plukdė 
Nemunu vainikus su degan
čiomis žvakėmis, kurios 
plaukė pro Rytprūsius i 
Kuršių marias.

Dar vis susovietinti- 
surustinti Mažojoje Lietu
voje lietuviški senieji vie-

Mllžiniškos karinės bazės 
ten negali pateisinti jokio 
važinėjimosi. O prekyba< 
vykdyti- galima ir kitais 
keliais bei būdais.

NETEISĖTU BUDU 
NUSAVINO VALSTYBES 
TURTĄV „

Lietuvos valstybes kont
rolieriui buvo pavesta pa
gal konstituciją prižiūrėti, 
ar teisėtai valdomas ir 
panaudojamas valstybinis 
turtas.

Spalio mėn. 24 d. jis 
viešai pasisakė, jog:"neteisė- 
tu būdu, apeinant pirminio 
privatizavimo įstatytmą, 
pakeičiant valstybinių Įmo
nių statusą kapitalizavus 
pelną, buvo nusavinta vals
tybės turto balansinė vertė 
daugiau kaip už 2.5 mlrd. 
litų".

Tėvynės Sąjungos frak
cijos seniūno A. Kubiliaus

tovii^ ir miestų vardai. 
Dar vis neatlaidžiai reika
laujant buvusiems kolonis
tams ir toliau laikyti šį 
kraštą lyg savo "karo gro
biu", spaudimas išgauti 
tranzitą į jį per Lietuvą- 
visu sunkumu iškyla į 
Europos politinius reikalus. 
"Taikos" labui, kaip bando
ma įtaigoti, joks tranzitas, 
joks koridorius i šia sritį 
Rusijai nėra reikalingas.
ILGAI IEŠKOJĘ RADOME IR

teigimu, buvo privatizuoja
mi patys vertingiausi ob
jektai, todėl tikroji vertė 
gerokai didesnė,, negu nu
rodoma Valstybes Kontro
lės Departamento ataskai
toje. Tad- vyriausybė pa
darė didelę žalą, atsisaky
dama indeksuoti valstybinį 
turtsę

Kas asmeniškai atsakin
gas už toki 2.5 mlrd.litų 
vertės turtą, neišsiaiškinta.
PALAIDOJOME

Su Viešintų gyventoju Algimantu Bekeniu prieš pusant
rų metų ryžomės ieškoti partizanės Zuzanos Railaitės- 
Lakštingalos ir jos bendražygių palaikų. A. Garmutės kny
goje "Motinėle, auginai" užsiminta, kad nužudyta Lakštin
gala galėjo būti niekinama Šimonių miestelyje, užkasta 
žvyrduobėse. Ilgai ieškoję gavome žinių, kad ji, išeidama 
į ginkluotą kovą, buvo partizanų ryšininkė ir slapstyda
masi nuo persekiotojų, paskutiniu metu mokytojavo Biru
tės Karsakovaitės pavarde Sedeikių pradinėje mokykloje. 
Pasitraukusi į ginkluotą kovą, partizanavo Algimanto 
apygardoje, Gražinos kuopos Jauniaus būryje. Jo vadas 
buvo Juozas Karvelis- Šernas-Klajūnas, kilęs iš Viešintų 
vaisė. Šilagalio k. Tame būryje buvo net 4 mokytojai. 
Povilas Peckus - Žąsinas iš Raguvos vidurinės mokyklos 
į partizanus išėjo 1945 m., kai Viešintų stribai du jaunes
nius jo brolius, matant tėvui ir motinai, nužudė kaime ir 
sumetė į tvenkiny Zuzana Railaitė-Lakštingala, kilusi iš 
Pagirių vaisė., Čekelių k. turėjo partizanę seserį Joaną 
Sluckienę- Neringą, kuri kartu su savo vyru, Algimanto 
apyg. vadu Antanu Slučka - Šarūnu, susisprogdino; moky
toja Birutė Kiaulevičiūtė-Neužmirštuolė, kilusi iš Andrio
niškio, ir mokytoja Orm Talantaitė- Jonukas, kilusi iš 
Troškūnų vaisė. Kaupiniškio k. Kartu partizanavo ir 
Jonas Baltakis- Vilkas, kilęs iš Zobelynės k. Apie jį 
žinių beveik nėra.

į mūsų užklausimą LGGRTC atsakė, kad minėtieji 
partizanai žuvo 1949 m. balandžio 27 d. Šimonių girioje 
(Kupiškio apskr. Viešintų valse.), netoli Žiobliškio. Prane
šime minimi tik kartu žuvęs Jauniaus būrio vadas Juozas

Karvelis-Sernas, g. 1921 m., ir Birutė Railaitė-Karsako- 
vaitė, Sedeikių pradinės mokyklos mokytoja, g. 1930 m. 
Kiti 4 neatpažinti.

Pavyko gauti nuotrauką, kurioje užfiksuoti išniekinti 
prie Viešintų stribų būstines (buv. Šaulių namų) jų kūnai. 
Ši nuotrauka ir padėjo visus atpažinti, nustatyti tapaty
bes. Be to, du liudytojai patvirtino, kad šie partizanai 
buvo du kartus išniekinti. Pirmiausia buvo užkasti Viešin
tose prie žydų kapų akmenų primestoje duobėje. Kasinė
dami tą vietą, palaikų neaptikome, bet priėjusi moteris 
ir pasakė, kad iš čia po dviejų parų juos stribai išsikasė 
ir, užnėrę už kojos virvę, lavonus po vieną nutempė prie 
tvenkinio. Pasiskolinę iš jos kibirą, ir lavonus nuplovę, 
suguldė, kad Vytautas Kučas, atvežtas iš Troškūnų vaisė, 
provokuotų žmones atpažinti nužudytuosius. Po to juos 
užkasė po 3 atskirai. Būtent tai mus ir klaidino. Palai
kus radome visai kitoje pusėje, už 40 metrų. Medikų 
teisminė ekspertizė nustatė, kad kūnai buvo labai sumai
toti, išniekinti.

Dar trijų partizanų palaikus, artimiesiems pageidau
jant, perkėlėme į kapines iš Maldaikių k. (Viešintų valse.). 
Ten slapta buvo palaidoti Bronius Antanėlis, Antanas 
Antanėlis ir Pranas Masys. Jie visi kilę iš Maldaikių k. 
1944 m. gruodžio 18 d. stribai sudegino 3 šio kaimo sody 
bas. Viena jų - Antanėlio sodyba. Nušovė 3 niekuo nekal
tus kaimo gyventojus. Tatai privertė kaimo vyrus išeiti 
partizanauti. Antanas Antanėlis ir Pranas Masys žuvo 
1944 m. gruodžio 22 d. Šimonių girioje, 17-tame kvartale 
įgulai siautėjant. O Bronius Antanėlis buvo nukautas neat
sargiai elgiantis su ginklu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems suteikusiems mums žinių 
paieškoms. Dėkojame Anykščių bataliono savanoriams, 
kurie iškasė ir padėjo palaidoti partizanų palaikus, Viešin
tų apyl. viršaičiui, kuris visas tris dienas kasinėtojams 
talkino, maitino, suteikė techniką ir transportą. Dėkoja
me Viešintų klebonui, mokiniams ir mokytojams, dalyva
vusiems perlaidojimo iškilmėse. Ukmergės jauniesiems šau
liams ir jų vadui, Anykščių ir Panevėžio šauliams ir vi
siems geros valios žmonėms, dalyvavusiems partizanus 
perlaidojant 1994 m. rugsėjo 10 d. Viešintuose, už pasaky
tus šiltus žodžius, už Anykščių savanorių saliutą.

Buvo ir kuriozų. Vienas Viešintų miestelio pilietis mus 
įspėjo, kad Čia nieko nėra, nebent teliokų kaulai!

Buvo kreiptasi į buvusį skrebą, kuris griežtai atsisakė 
suteikti mums žinių ir liepė nekvaršinti jam galvos. Vie
na buvusi tremtinė, kai prie duobės filmavo, dangstė 
veidą rankinuku. Matyt, dar bijoma!

Lietuvos PKT Sąjungos istorinės-literatūrines at
minties vadovas A. ŠIMĖNAS

(iš "Tremtinys", nr. 25)

MIŠKAIS ATEINA RUDUO
Marius Katiliškis (Tęsinys)

Norint išvengti bereikalingo susidūrimo, turėjai sukti ratu 
kadangi žuvies pardavėjai graibstė už skvernų ir rankovių 
savo silkinais nagais, nors būtum ir brangiausia gelumbe 
apsidaręs. Kuproti, šlubi, ašarojančiomis akimis, išleidę 
peisus, atkraginę šeriuotus smakrus, vyrai ir moterys, 
pasikišę zuperinius maišus vietoje prijuosčių, aplipę žvy
nais ir blizgą nuo rašalo, stengėsi privilioti pirkėjus.

- Prie silkių, prie silkių, prie silkių... - ramiai ir mo
notoniškai dainavo vienas. O kitas, karštesnio sudėjimo, 
žviegte žviegė, spragindamas akis:

- Ui, niu pas man, niu pas man! Šilką, kaip mierga, 
plačia odega! Šilką kaip telyčia! Niu pas man!

- Jakutien, Jakutien, kur tu eini? Eikš pas man! Eikš 
čie! Tu nekur negausi toke silke. Aš turiu šmalcuvka, aš 
turiu bretlinge!

Su šakute ar grynais nagais traukė iš statinės ir drė
bė į laikraštį. Kitas, iškėlęs virš galvos, plėšė žuvies 
nugarą, įrodydamas jos riebumą. Rašalas taškėsi ir varvė
jo žmogui nešantis, atkišus nuo savęs.

Du kartu savaitėje vyko turgai ir kas mėnesis, pirmą 
antradienį - mėnesinis, kurs tuom tesiskyrė, kad suvesda-

(nukelta į 4 psl.)

MUZIKOS MYLĖTOJŲ 
ŽINIAI

Pranešame, kad šiais 
metais išeina iš spaudos 
kompozitoriaus Aleksandro 
Kačanausko kūrinių du 
tomai: 1.- Solinės dainos; 
2. Chorinės dainos. 1995 
metais išeis iš spaudos 
kiti du tomai: 3. .Instru
mentiniai kūriniai; 4. Gies- 
m-ės,

Kviečiame muzikos my
lėtojus tuos kūrinius įsigy
ti. Vieno tomo kaina $1U 
(US dol.), persiuntimas $3 
(US dol.). Užsakant visą 
komplektą - 4 tomus, kai
nuos $40 (US dol) su per
siuntimu.

Užsakyti galima pas 
Gedą Kauną, 718 N. Maria 
Ave., Redondo Beach, Ca. 
90277, USA, tel: (310)- 
372-1855; arba pas Dan
guolę Cekanavičienę, 904 
State Str. Apt. 1F, Le
mont, IL, 60439, USA; 
tel: (706)-243-0156.

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-8OO-56-FLY-LH (In 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa is a participant In the 
Canadian Plus MHoaga Program.
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vo gyvulių, kuriems vietą įtaisė už tilto, senos stadalos 
griuvėsiuose. Tada pasimaišo ir pora čigonų. Daugiau išgė
rimo, daugiau apsistumdymų ir daugiau mėšlo gatvių šla
vėjams.

Ant plataus šaligatvio, einančio išilgai smuklių su 
užvažiuojamais kiemais, buvo vieta, nuo seno vadinama 
Varline. Kam reikėjo pusbernio ar piemens ar tvirto ban
dininko apvaliems metams, čia galėjo drąsiai eiti ir ieš
koti. Būreliai vyrų sėdinėjo ant laiptelių į smukles, neno
riai pasitraukdami, kai iš vidaus, pasiramstydamas sienų, 
kopdavo įsmilkąs pilietis. Ūkininkui pasirodžius, prie jo ėjo 
Lukošius, liesas apysenis vyras, ir klausė kokio žmogaus 
jam reikia. Per pusvalandį jis pristato pageidaujamą, suta
ria algą ir išgeria magaryčias. Vieniem ir kitiem jis tar
navo sąžiningai. Bet nemėgo norinčių jo tarpininkavimo 
išvengti. Jis vaikščiojo, pasileidęs apivarus, ir savo postą 
ir teises į jį gynė visom išgalėm. Nežiūrint liesumo, du
ris galėjo išlaužti pečiais. Jis puikiai^ plūkė linus, mėtė 
plytas, gerai dirbo viską, jei dirbo. Tačiau į darbą jis žiū
rėjo savaip. Dviejų - trijų dienų uždarbio jam užteko il
gam, nes mokėjo pigiai verstis. Turgaus dienom jis gėrė 
su ūkininkais degtiną ir alų,~ o paprastom ir šventadie
niais - mėlynąjį spiritą, gražiai vadinamą "spanguoline". 
O mėlynasis juk pačius niekus tekaštuoja.

Anais klestėjimo laikais, kai kaimietis ėmė už rugių 
centnerį trisdešimt litų, o už kviečius nebežinojo nė kiek 
beprašyti, kai mirkytų linų birkava siekė iki penkių-šešių 
šimtų, žmonės grobstė darbininkus. Lukošius sėdėdavo 
Varlinėje ant šaligatvio prieš saulę, kepurę užsmaukęs 
ant akių, nugarą atrėmęs į sieną, o kojas ištiesęs kaip 
jienas ir snausdavo. Kas norėjo jį samdyti, pirma turėjo 
pasilenkęs pažiūrėti į jo kojų apačias, kur ant naginių 
buvo kreida užrašyta skaitlinė. Kartais 10, kartais 12. 
Jei tiek atrodė per brangu, tai geriau buvo nekalbinti, 
nes Lukošius už prižadinimą lupo mokestį.

- Nenori mokėt, kiek parašyta, tai statyk pusbonkį. O 
jei ne, tai tėkšiu atbula ranka per valgomąją.

Lukošiaus rankos visi bijojo.
Tilius salnkiojo tarp vežimų po bobturgį. Stoviniavo 

pažydžiais. Žvalgėsi pažįstamų. Vienų vengė ratu, su ki
tais sveikinosi. Gerais priešpiečiais atpažino Gužo arklį 
prie urmo sandėlio ir pamatė Veroniką, apsrikrovusią 
popierinėmis dėžėmis ir pakietais. Galėjo jos neišleisti iš 
akių ir tokiu būdu išvengti susidūrimo kaktom. Bet vieno 
saugodamasis, užėjo ant kitų. Petras ir Baikštys jį patė- 
mijo ir sušuko:

- Va, Tilius!
Petras vilkėjo trumpu pamuštiniu, kelnėmis iš pilkos, 

grubios medžiagos, pritaikintos auliniams batams. Atsi
sagstęs ir kepurę pakreipęs ant šono. Turgus buvo jo 
šventė. Daug metų jam teko prasitrinti Varlinėje, lau
kiant geresnių laikų. Ir nesulaukiant.

- Na, pražuvėli! O pasirėdęs, kaip į vestuves!
- Sveikas, Petrai! Sveikas Baikšty!
- O kaip su tavo ranka? Ar jau sugijo? - susidomėjo 

eigulis.
- Ranka? Niekai. Šašelis užsidėjęs, tai laikau aprištą, 

kad nenutrinčiau. Matyt, kur brūkštelėjau į sieną.
- Tai jau. O ką beveiki?
- Valkiojuos. Nė pirkti, nė parduoti.
- O kokioj urkštynėj lindėjai tas dvi savaites?
- Daboklėj.
- Daboklėj? - degtukas užsidegė ir užgeso Petro ran

koje, nepasiekęs cigaretės.
- Dvi savaites atovliau. Už tėvvne. kaio sakoma. Va-

KARALIAUČIAUS (RYTPRŪSIŲ) PROBLEMĖLĖ__________
Facts speak for themselves - Euripides

(J. J. B.)
1. Lankydamasis Lietuvoje rugpjūčio 2 d. Didžiosios Bri- 
tnijos ministras pirmininkas John Major taip pasakė apie 
Rusijos tranzitą iš Kaliningrado per Lietu
vą: "Mes norėtume, kad Rusija ir Lietuva pasira
šytų susitairmą dėl Kalinin
grado. Ir šįryt per pokalbius aš pajutau, kad šis 
susifrarimas bus greit pasiektas. Aš manau, kad tuo suin
teresuotos ne tik Rusija ir Lietuva, bet daugelis kitų 
Europos šalių, bei kitos dvi Baltijos šalys. Tad ar beturė
čiau sakyti ką nors daugiau? Niekas neabejoja, kad Kali
ningradas priklauso Rusijai, ir svarbu pasiekti teisingą 
susitarimą". Estijos premjeras Mart Laar pridūrė: "Rusų 
kariuomenei pasitrukus iš Estijos ir Latvijos, ši problema 
taps dar svarbesne, ir mūsų šalys remia Lietuvą, mėgi
nančią rati išeitį. Jei ji bus priimtina Lietuvai, bus priim
tina ir mums".

"NL" (nr. 18,/94) primena, kad nors paskutinieji sovie
tų daliniai apleido Rytų Vokietiją po 50 metų okupacijos 
tačiau užmirštama dar viena okupuota vietovė - Ka
raliaučiaus sritis. Kas išdrįs stipriau iškelti 
dar tą ne visai užbaigtą "porblemėlę?"

1. Karaliaučius (ir Rytprūsiai) praeityje
T. Carlyle (Frederick the Great, bk 2, ch. 2, London: 

Chapman & Hall) taip atsiliepia apie šį kraštą dar 10- 
me s., t.y., gerokai anksčiau nei ten atsirandant kryžiuo
čiams:

"500 miles, and more, to the east of Brandenburg (de
gantis miestas), lies a Country then (10 c.) as now cal
led Preussen (Prussia Proper), inhabited by Heatens,where 
also endeavour at conversion are going, though without 
success hitherto...

Part of the great plain or flat which stretches, slo
ping incensibly, continuously, in vast expense, from the 
Silesian Mountains to the amber regions of the Baltic. 
Preussen is the seaward, more alluvial part of this exten
ding west and east, on both sides of the Weiehsel (Vistu
la), from the regions of the Oder river to the main stream 
of the Memel (Nemuno).

"Bordering-on-Russia" (Rus , Rasa) its name signifies: 
BOR-RUSSI-B"RUSSIA, PRUSSIA; or some say it was 
only on a certain considerable river in those parts, river 
Reussian (Rusne, Rusnelė), that is "bordered" and not on 
the great Country, or any part of it, which now in our 
days is conspicuously its next neighbour.

Who knows? - In Henry the Fowler's time and long 
afterwords, Preussen was vehemently Heaten country; 
the natives a Miscellany of rough Serbic Wends, Letts, 
Swedech Goths, or Dryas-Dust knows not what; - very 
probably a sprinkling of Swedish Goths from old time, 
chiefly along the coasts?

Drysdust knows only that these Preussen were a st
rong-boned, irarkund herdsman-and fisher people; highly 
averse to be interfere with, in their religion 
(Aryan) especially. Famous otherwise through all the 
centuries, for the amber they had used to fish and sell
4 psi.

kar vakare tik išleido, - Tilius papūtė dūmų debesį ant 
skaudančios rankos. - Negi ir nežinojot? Juokiatės, tur
būt?

- Ne.
- Nesijuokiam. Nors Špicas vėlė kažinką. Bet kas juom 

tikės?
- AŠ sakau, kad toks pablyškęs, kaip raštininkas.
Tilius atsiminė, kad ir patsai šįryt skusdamasis barz

dą, tą pastebėjo. Veidas pailgesnis, nors nebadavo ir nie
ko nedirbo. Bet, mat, be saulės ir vėjo. įdiržusi ir nu- 
gairyta oda atsileido ir pašviesėjo. Pusėtinai apsivilkęs, 
net kaklaraištį pasirišęs, jis pasidarė panašus į miestietį, 
vieną iš tų, besitrinančių apie krautuves ir smukles, slan
kiojančių paupiais su meškere ir vis ko nors besitikinčių.

- Nu, kad jau tokios naujienos, tai eime, - nepasakė 
eigulis kur, bet jie traukė žingsnis po žingsnio, žinodami 
kelio pabaigą.

- Kad jį kur... - niurzgė Petras, prisimerkdamas ir 
susiraukdamas, lyg remdamasis pats savim, lyg pajutęs 
didelį nesmagumą.

- Užsidirbau, Petriuk. Taip jau reikėjo, - šaipėsi Ti
lius iš jo jautrumo.

Erdvi patalpa, primenanti daržinę, kur vietoj šieno ar 
šiaudų šalinės^ riogso baras, lentynos ir staliukai su kėde
lėmis be atlošų, vidury smilko dūmų prietemoje ir ūžesy. 
Ant~ pjuvenomis pabarstytų grindų patogu buvo nusispjaut 
ir iškrėsti pypkę. Ir alus lašėjo nuo stalo ir gėrėsi, nepa
likdamas žymės.

Kol neatnešė užsakymo, nebuvo kaip nė kalbos pradė
ti. Tilius sukino pirštais alaus bokalo padėklą ir stengėsi 
nuvyti nejaukumą.

- Ar labai užsirūstinusi Veronika. Mačiau nuo tolo, 
bet nedrįsau užkalbinti.

- Pradžioj pamurmėjo. Žinai, motera. Bet Špicas buvo 
geras, kol mokėjo pinigą. O~ darbai pasibaigė, tai ir vis
kas. Kitąmet vistiek nebegrįš. Bala nematė.

- Nesmagu dabar...
- E, ką ten, - nekantriai numojo Petras. - O tave 

visgi greitai stvėrė. Labai greitai.
- Pirmadienį atėjo policija ir išsivedė. Karo komendan

to įsakymu, administratyviniu būdu dviem savaitėm už 
muštynes ir triukšmo kėlimą.

- Matyt, Melamedas paspaudė. Kad ir komendanto, 
bet paprastai kelios dienos praeina, - samprotavo eigulis 
ir, kaip tarnautojas, kartais susiduriąs su baudžiamaisiais 
įstatymais. - Bet už snukio aplyginimą niekad neapgersi 
magaryčių. Vis atsiras norinčių tave pavaišinti. Dabar 
nuo manęs. į sveikatą!

- Tiek to.
Tilius žvalgėsi pro langą. Turgininkai drumstėsi ir 

ūžė. Kas pardavęs nėjo užeigon, tai su kaimynais šenku- 
čiavosi prie savo vežimo, kramsnodami sūrį ir patraukda
mi retuomiais iš viso pusbonkio. Ant ratų pasilipęs senis 
mojavo rankomis ir bliovė, kiek išgali:

- Susirinkit! Susirinkit!
Už puslitį senis šaukė visam turgui, lyg kunigas iš 

sakyklos, kad kas nors yra atsitikę. Tam arklys dingęs iš 
ganyklos, tas tą pametęs. Kam ko trūksta, kam ko per
daug. Susirinkit, susirinkit.

Eigulis laiką atsiminė.
- O tvirtas pasiutėlis. Jei patsai nebūčiau matęs, ne

tikėčiau. Dirbo prieš tai Špicas malūne svėrėju. To paties 
Melamedo, aišku. Kartą susilažino ir užneše į antrą aukš
tą maišą avižų, dantyse įsikandęs.

- Ka avižos? Pelai.

in foreign parts... Their knowledge of Christianity was 
triffling; their aversion to knowing anything of it was 
great" (J.N. Larned, History for Ready References, USA 
1901, vol. 4).

Nors žemėlapis vaizduoja taip vadinamą 10-11 šimt
mečio "Lenkiją", tačiau čia matosi dar MIEŠKO karalystė. 
Jis buvo eilinis Pomeranijos vanduolių (prūsų) 
kunigaikštis, pasidavęs vokiečiams. Tikra jo pavardė tai 
DAUGONIS, kuris vedė čekų (ne lankų) BOLESLOVO I 
dukrą Dubravką ir 966 m. buvo čekų vyskupo pakrikšty
tas. Po to buvo klusnus imperatoriaus OTTO I tarnas 
leno teisėmis (tarsi Paleckis Stalino). Jo "dėka" vanduoliai 
(prūsai) nuo 963 m. turėjo kentėti vokiečių priespaudą 
tarp Oderio ir Vyslos upių imtinai (vad. Pomeranijoje). 
v. Vyslos Borussės (Rytprūsiai) susilaukė kry
žiaus karų arba kruasadų: pirmoji 1254 m. ir antroji - 
1267-68 m., kaip matyti sekančiai, kas vedė prie vokie
čių kolonizacijos per maždaug 700 metų...

Apie Rytinę Prūsiją (tarp Vyslos ir Nemuno), tai Vytau
tas Didysis 1415 m. Konstancijos skunde taip išsireiškė 
apie kryžiuočių valdymo laikus (kas tinka šiandien sovie
tų - rusų palikuonims):

"Jie atėmė mūsų žemes, palikdami mums tik mažus 
laukelius; jie atėmė mums laisvę. Jų valdžioje, arba tei
singiau priespaudoje, mums būtų reikėję elge
tauti, vogti ir užmušinėti, skurdžiai misti su savo žmono
mis ir vaikučiais...."

Kai, atgavęs Žemaičius, jis atstatė Veliuonos ir kitas 
pilis, ordino maršalka pranešė magistrui šitokią agento 
žinią: "Jo akivaizdoje (bajoras) NIGAILA garsiai pranešė 
susirinkusiems pilyje kariams, kad jų valdovas, kunigaikš
tis (kas yra ankstesnis ir aukštesnis titulas už tą nelem
tą "karalių!") VYTAUTAS tas pilis pastatęs prieš vokie
čius, su kuriais jis dar turįs daug reikalų (kaip mes su 
rusais bei lenkais, ir net gudais!). Dabar jis trauksiąs į * 
Ragainę, o paskui į Karaliaučių, nes 
tos žemes kitados priklaususios Lietuvai".

O Vytauto bajorai tam agentui pareiškė: "Mūsų kuni
gaikštis (aukštasis kunigas, nors Vytautas jau tik taip 
tituliavosi, gi paskutinis tikras Didysis Kunigas buvo KĘS
TUTIS - todėl ir nužudytas!) turi atsiimti Kara
liaučių, nes tai yra jo tėvonija".

1413 m. Nemuno saloje (Salyne) Vytautas, užpykęs 
ant maršalkos už šio prikišimą atsiimti dar daugiau že
mių, atrėžė: "Prūsai yra taip pat mano protėvių žemė ir 
aš r e i k a 1 a u s i u jų iki pat Osos (o mes?!). Jie 
yra mano tėvų palikimas. O kur 
yra ordino (ar rusų, ar lenkų) tėvų palikimas?"

Dar vėliau jis nurodo imperatoriaus ZIGMANTO 1420
m. padarytą neteisingą sprendimą: "Jeigu Jūsų Karališko- 
ji Didenybė (tarsi Jelcinas šiandien!) norėjote teisingai ^25-TASIS ŽURNALO 
spręsti, reikėjo gerai atminti, kad kryžiuočiai (ar rusai '"NAUJOJI VILTIS" 
bei lenkai) yra atėjūnai iš svetimų Vokietijos NUMERIS 
kraštų, kad jie užgrobė Prūsus^ (ir Karaliaučių!), o dabar Šį politikos ir kultūros 
nori ir mus iš mūsų žemės išvaryti (ištrėmimu į Sibirą žurnalą, leidžia Lietuvių, 
ar pabėgimu svetur - negrąžinamas tėvų palikimas!!!)" Studentų Tautininkų Korpo- 
(A.Šapoka, Lietuvos istorija, Kaunas, 1936, p. 136 ir 140 racija "Neo Lithuania" 
-141)- v ir Amerikos Lietuvių Tau-

Sakoma, kad Vytautas yra užsiminęs ir apie Vakari- tinė Sąjunga.
nius prūsus (sėsnas, saksonus), kuomet užpykęs ant impe- Vyr.red.- dr. Algirdas 
ratoriaus grąsino "Pagirdyti savo žirgus Reino upeje" (b.d.) Budreckis, red.kolegija-

Smulkiais gurkšniais siurbė alų iš savo stiklinės Tilius. 
Eigulis pilstė, o jie gėrė. Nusišluostė putas, bet nesisku
bino sakyti. Visa atrodė tapę nereikšminga. Iš tikrųjų, ką 
čia tas alus?

- Šnekėjau. Ne tuščiai šnekėjau. Kinivarpa griaužė 
širdį. Turėjau eiti namo. Nes tikrai manęs laukė tarnyba. 
Abu vyrai sužiuro.

- Parsiradau jau gerai įdienojus. Kai dirbau, išgulėjau 
iki pavakario. Brolis padavė laišką. Tikrai toks, kaip mes 
juokaudami aną dieną nušnekėjome. Be ženklų - valdiškas 
reiškia.

- Pašėlo.
- Nu ir ką?
- Kad skiriamas pasienio policijon. Iki pirmai balan

džio prisistatyti baro viršininkui. Prašau, jei netikit, - 
- padėjo laišką priešais.

- Nu, nu?
- Tai ką?
- Nu ką? Nespėjau nė gerai perprasti, toks dar žinai, 

kaip obuolys subukytas. Atėjo ir išsivedė nuovadon.
- Reikėjo protestuoti. Nė velnio! Jie neturi teisės, - 

pakilo eigulis, lyg tikrai žinotų, kad jie neturi teisės.
- Aš sakiau. Ir laišką rodžiau. Tai, vyručiai, kad ma

ne išjuokė, kad suaižė - skudurėliai beliko...
- Sumušė?
- Ne. Nemušė. Atsižadėk, sako, vilties bet kada pa

tekti tarnybon ir bendrai valdiškon, kai esi baustas karo 
komendanto. Nors ir labai geras rekomendacijas turi.

- Kad ir avižos, o vis daugiau kaij) centneris. Ir atsi
mink, kad dantim. Kokių tai reikia žiaunų ir sprando. O 
pats vienok jį dailiai sumurdei.

- Tai mat, šnekėjai, šnekėjai apie tarnybas ir išsišne
kėjai, - barbeno pirštais Petras, maigė peleninėje cigare
tę ir galvojo apie ką tai ankstyvesnio.^ Jam trūko iškal
bos. Ką gi čia alus - vanduo nuo epušių žievės. Ar jau 
nebėra nieko tvirtesnio?

- Gavau tarnybą.
- Gavai, bet ir greitai atitarnavai valsčiaus daboklėje. 

Ech, nelengva be jos išsiversti, - jis turbūt grimzdo į 
jaunystės laikus, kada taip pat buvo ir muštynių ir da
boklių besimušantiems pailsėti.

- Banditai!
- Ypatingai tas vachmistrėlis Žeimys. Bet suk juos 

kelmai, užmirškim, - vyras pasipurtė ir prisimerkęs pūtė 
dūmą aukštyn plonyte srovele bandydamas kiek ilgai jo 
išteks. - Ta istorija pabaigta. Vistiek, jei bausmė ir ne
kliudytų, aš negalėjau. Buvau areštuotas tuo metu. O 
šiandien kas, ar ne dvylikta?

Eigulis apmaudingai kratė kudlas.
- Aš jau nedovanočiau, ne.
- Kam?
- Visiems. O Špicui dar pridėčiau... Valkiojasi dabar 

proklamacijomis nulipintu snukiu ir visiems giriasi. Trauk
siąs į teismą už medžiaginius nuostolius.

- Kokius, medžiaginius? - pasiteiravo Petras.
- Sako, dantį auksinį- pametęs. Bet nėra ko paisyti, 

ką kas šneka. Nėra liudininkų, ir kvit. išgerkim. Perdaug 
jau liūdna. O Tilius atsigavėjo atsakančiai.

- Pailsėjau.
- Bet palauk, - eigulis ką tai prisiminė. - Ar tu nega

lėjai vietoj daboklės pinigais? Už parą - penkiolika litų.
- Ne, to aš nežinojau, - be džiaugsmo sutiko tą žinią 

jaunuolis. - Ir kas man iš to? Dvi savaitės - po penkioli- 
ka parai. Iš kur aš būčiau paėmęs?

- Būtume sudėję, - tarė Petras.
- Niekai. Ir iš viso neverta. Vistiek baustas. Nepakni

si tu jų.
Jis pasisuko į langą. Šiltas vėjas duskino langines, 

supo vielas, šiuleno papurusius merginų plaukus. Atsise
gioję sermėgas, kepures atsmaukę, kaimiečiai siuvo tur
guje, skubėdami apsirūpinti šventiniais pirkiniais ir atlik
ti kas reikia. Smuklėn vis daugiau užeidinėjo. Vis garses
nė kalba ūžė patalpa, nustatyta staliukais, pabarstyta 
pjuvenomis.^ Pora vikrių patarnautojų su rankšluoščiais 
ant pečių šmirinėjo su pilnais ir tuščiais padėklais, pri
iminėjo pinigus, atskaitė grąžą.

- Aš lyg ir nujausdamas. Taip ir traukė šįryt į turgų.
Petras netrukus turėjo grįžti į mišką. Gal kas pavė- 

žys? Eigulis raitas.
- Ieškosiu ir aš darbo. Šonai atbuko, begulint ant 

narų.
-Darbo bus. Pradės upę kasti.
- Kokią upę?
- Vilkiją. Sausins balas.
- Negirdėjau.
- Va tai tau, - atsilošė Baikštys. - Tą vakarą, kai susi

mušei, pasakojau. Gėrėm, aplaistydami didelę naujieną.
- Neatsimenu, - susiėmė vyras galvą.- Daug ko neat

simenu. Kartais ir iškrinta koks tarpas. Ir vėl išnyra, bet 
taip neaiškiai...

Petras pritariamai linkčiojo.
- Pasitaiko. Galva, mat, išvargsta. Nebesutalpina. O

darbo gausi.
- Kada pradės kasti?
- Už kokių poros mėnesių.
- Nebeapsikenčiu namie. Padirbėsiu laikinai bet kur. O 

paskui, kaip sakot, žiūrėsiu.
- Pala. Jeigu norėtum pas ūkininką, tai galėtum mūsų 

krašte. Doveika klausinėjo vyro.

- Man vistiek. O kad jūsų krašte, tai dar geriau.
- Tai gerai. Jis užeina retkarčiais, - dairėsi aplinkui 

eigulis. - Tik privengia bendrai toj daržinėj. Jei eina, 
tai į atskirą kambarį ir ne pro didžiąsias duris. Paklausiu 
tų berniukų.

Eigulis nulingavo tolyn į dūmus, į prieblandą. Pranyk
damas tarp geriančių, besikalbančių, beiplėstaujančių kai
mynų. Ir netrukus jis grįžo tuo pačiu keliu su Doveika.

- Šitas! Vyras, kaip levas!
- Sveiki, sveiki. Malonu matyti. Šilumos, atrodo, susi

lauksim, - sveikinosi ir plepėjo Doveika, kaip buvo įpra
tęs per ilgus valdžios metus savo valsčiuje, kadien susi
durdamas su visokiais žmonėmis. ( bus daugiau)

Antanas Juodvalkis,dr.Leo- 
nasKriaučeliūnas. Kalba 
ir korektūros- Irenos Kriau- 
čeliūnienės, meninė prie
žiūra - Vlado Vijeikio. 
Administratorius Oskaras 
Kremeris, 1005 Sherwood 
Dr. LAGRANGE PARK, 
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Camille Pissaro (1898) "Avenue de 1’Opera"

George Seurat "Le Chahut" (1889)

Renoir "Dance a Bougival" (1883)

TORONTE -
IMPRESIONIZMAS 1994
Galina Šimaitienė

Vasara pasibaigė be skubėjimo, saulė lėtai 
nustojo būti karšta, jos spinduliai pradėjo mesti 
ilgesnius šešėlius ir geltonos, auksu padailintos 
spalvos maloniai žaidžia mėlynoj padangėj, o nak
tys lengvai pranašauja, kad ruduo jau pakeliui...

Montrealis ir jo Karališkas kalnas, kartu 
su Laurentian kalnais, pasipuošė žavingais cukri
nio klevo spalvotais lapais...Rugsėjis jau pasibaigė 
ir spalio mėnesio miškai pražydo rudeninės saulės
spinduliuose. Henri Rousseau "Bois de Vincennes" (1901)

Stebėtinas gamtos grožis, kurį yra sunku pakartoti ar šio 
nuotraukoje, ar paveiksluose. Panašu, gan gražu, bet gam
ta yra tikra kūrėja...

Apsilankius meno galerijoj, reikia prisiminti, 
tai, ką mes žiūrim, mes matysim dailininkų impresijas.

Jau nuo kurio laiko, tyliai ir maloniai sidabrinis skam
butis, su savo švelniais garsais ir gandais pradėjo skelbti, 
kad devyniolikto šimtmečio dailininkų, privačiai surinktų 
Impresionistų paveikslų paroda "Barnes Exibits" bus at
vežta į Torontą.

į Torontą? Stebėtina...
Nejaugi? Kas užmiršo mūsų prancūzišką atmosferą, 

Šiaurės Amerikos Paryžiaus nuotaiką Montrealyje? Keis
tas tas mūsų pasaulis!

Impresionizmas yra jęimęs ir užaugąs Paryžiuje, pa
veikslai kalba, šoka ir sypsosi prancūziškai. Si nuotaika 
yra taip puikiai išreikšta niekieno kito, kaip Renoir' o 
(1841-1919).

Žavingas veidukas, puiki skrybėlaitė... jie šoka valso 
glėby, Paryžiaus kavinėje... Jūs girdit? Tolumoje groja 
akordeonas? Mielas balselis dainuoja Montmarte gatvėse..: 
non, je ne regrette rien... juk tai Prancūzijos žvirbliukas 
- Paryžiaus Edith Piaf...

Ah, Paryžius! Kaip paslaptinga yra tavo padangių 
prietema!

Per stebėtinai trumpą laiką, pradedant maždaug nuo 
1870 metų, Paryžiaus dailininkai nustojo tapyti religines 
ir istorines temas. Realizmas pasidarė nuobodus, nauji 
polėkiai pradėjo pasireikšti asmeninėje išraiškoje iš kas- 
deininio gyvenimo: "gražus" tapo "tikras". Menininkai iš
sikraustė iš studijų į gamtą, šviesą ir šešėlius. Nauja 
technika aidarė naujus kelius. Gamtos ieškojimas, jos su
pratimas ir įvertinimas vystėsi netikėtai greitu tempu.

Industrinė revoliucija Europoje pakeitė gyvenimo būdą. 
Tiltai, fabrikai, dūmai, darbininkai, jų iškylos ir pasilinks
minimai tapo naujom temom. Mokslininkai su naujais iš
radimais išmoko draugauti su menininkais.

Eugene Chevreul, chemikas, pradėjo nagrinėti prizmi
nės spalvos harmonijas ir skirtumus, jų panaudojimą me
nui. Jis aiškino, kad kiekviena pagrindinė spalva turi 
savo giminingą spalvą ir toji spalva visuomet įgyvendina 
giminystės aureolę aplink save ir žiūrėtojo akyse. Impre
sionistai pritaikė šį naują supratimą savo paveiksluose. 
Saulėtos spalvos metė saulėtus šešėlius, ir jie nustojo 
būti pilkšvi ar juodi.

Šešėliai tapo aureolės palikimai, paveikslai pražydo 
saulėtos šviesos žiedais. Dingo niūrus ir metodiškas atli
kimas. Kiaulės šerių teptukai pradėjo įgyvendinti grubius 
greitus brūkšnius, skubėjimas pasidarė labai svarbus... de
talėms nebuvo laiko... ne linijos, bet spalvos pradėjo 
žymėti horizontus ir veidų išraiškas. Pagauti nuotaiką, 
šviesą buvo didžiausias menas, tikslas buvo išraiškoje, 
impresijoje.

1872 metų Claude Monet paveikslas pavadintas "Impre 
sija, Rūkas Le Havre uoste" visai nenumatytai suteikė

meno judėjimo pavad.nimą "Impresionizmas!"
Jeigu Toronto sugebės įgyvendinti tą elegantišką polė

kį "de Belle Epoque" aš turiu tai pamatyti. Jeigu ne, 
kad į bus gera nusišypsoti...

Ir šitaip, lietingą dieną, kuri pradėjo darytis vis gra
žesnė, pasileidau su mašina į Torontą didžiuoju plentu - 
401... Turiu pasakyti, kad plentas pasidarė daug malones
nis po keletos metų: medžiai, krūmai smarkiai užaugo, 
pasipuošė rudens spalvomis ir be didelio judėjimo, buvo 
malonus pasivažinėjimas. Viskas sekėsi gerai, benzinas 
pigesnis, MacDonald restoranai, kaip broliukai panašūs 
viens į kitą, net ir kvepia panašiai.

Ir taip netrukus Toronto pradėjo artėti. Kur aš esu? 
Amerikoj? New Yorke? Čikagoj? O ne!., tik Toronte! 
Ženklų galybės; "Express only", "Next two lines exit", 
"Detroit - take East to go West"! Negali net visko prisi
minti, tik širdies plakimas ir išsprogusių akių ieškojimas 
- kada pasirodys "Young Street!"

Stebuklai^ pamatau, surandu ir laiminga-atsisėdus vieš
bučio kambary, geriu stiklą vyno! (prancūziško!)

Young gatvė yra viena iš seniausių gatvių jaunos Ka
nados. Šis plentas iš pietų į šiaurę buvo pirmas ir vienin
telis susisiekimas šiaurės kailių prekyboje.

įdomus jausmas Toronte: visi kalba angliškai ir pože
minį susisiekimą vadina "Subway", ne "Metro", kaip Mont
realyje ar Paryžiuje. Be to, nežiūrint ko pasiklausi, kaip 
surasti Dundas gatvę, visi labai maloniai išaiškina pože
minį planą. Man pradėjo atrodyti, kad niekas nenori paro
dyti savo miesto. Kur randasi viešbutis? —Reikia žinoti 
požeminę stotį!

Pagaliau, kitos dienos rytą esu prie naujai atstatytų 
durų, Ontario Meno Galerijos pastato (AGO). Jis - taip 
sau, nėra įspūdingas, bet įžengus (negali pasakyti rūmus), 
pasijunti meno muziejuje. Henry Moore stovinti skulptūra 
iš viršaus suteikia įdomų įspūdį.

Galerija gali didžiuotis Henry Moore skulptūromis - 
didėlis turtas. Jų yra daug, visos patalpintos vienoje salė
je. Labai gaila, nes kiekvienos skulptūros didumas ir sun
kumas greitai nuvargina akis, norėtųsi jas pamatyti po 
vieną, šen ir ten, kur nors kitur, už kokio nors nematyto 
kampo, kad sukurtų tą Henry Moore siurpryzą.

Pagaliau dr. Albert C. Barnes (1872-1951) paroda, 
kuri bus parodyta tiktai Washington'e, Paryžiuje, Tokyo 
ir Fort Worth, Texas, diplomatinės ir finansinės derybos 
sugebėjo ją atvežti į Torontą.

Barnes įgavo gerą pajautimą ir meilę meno paveiks
lams. Turėdamas pinigų, pradėjo pirkti tų vargšų, badau
jančių menininkų paveikslus sunkiausiais jų gyvenimo lai
kais. Mes turim prisiminti, kad pasaulis nebuvo pasiruo
šęs pripažinti tuos "moderniškus" paveikslus, pieštus "viš
tų kojomis" ir "katinų uodegomis".

Bet laikai pasikeitė, ir širdis gali sprogti bežiūrint į 
varžytines, kaip Van Gogh "Saulėgrąžos" parduodamos už 
neįtikėtinas milijoninių dolerių kainas. Bet kas yra labiau
siai liūdna ir gaila, kad tie paveikslai yra nupirkti tokių

žmonių, kurie užsidarę laikys juos savo privačiam malo
numui, o pasaulis nustos tos kultūrinės gyvenimo vertės. 
Gaila, labai gaila...

Pagaliau, Barnes tą patį darė. Bet jis turi savo paaiš
kinimus. Kiekvienu atveju, mūsų malonumui, laikas (70 
metų) ir finansinė padėtis atidarė šio palikimo duris ir 
langus.

Paroda nėra pasaulinio masto, čia yra geresnių ir 
silpnesnių paveikslų, bet mums reikia įvertinti tai, kas 
nebuvo rodyta, tai kas užpildo ir išaiškina išsivystymą 
šios meno šakos.

Paroda prasideda dideliu ir įspūdingu Renoir paveikslu 
"Išeinant iš Konservatorijos" (1877 m.), kuris niekad ne
buvo rodomas dailininko gyvenimo laiku.

Ir taip aš peržengiau sį realybės slenkstį į savo svajo
nių ir iliuzijų pasaulį - koks jis buvo prieš šimtą metų...

Aš vaikštu Paryžiaus alėjomis ir atminties akys mato 
Kauno teatro pastatymą "Linksmoji našlė", viskas atrodė 
taip prancūziškai, kad rodos girdžiu Andriejevo balsą... 
"Maximan aš einu...tenai Lu-lu, Fru-fru..."

Paveikslas po paveikslo žadina ir primena... 83 paveiks
lų sutvarkymas yra "senų laikų" metodu. Taip kaip, pav., 
Paul Cėzanne, virš 20 paveikslų, yra patalpinti vienoj sa
lėj, pakabinti aukštai ir žemai, mažas balkonas ar platforma 
nuo kurios yra labai geras bendras ir tolimas vaizdas. 
"Kortų žaidėjai" (1890), "Moterų pliažas" yra vienas iš 
keistai išaiškinamų paveikslų. Cėzanne buvo nagingas ir 
įtakingas, savo gyvenimo pabaigoje jis sužadino "Kubiz
mą", kurį perėmė Braque ir Picasso.

Kalbant apie Picasso, jo "Acrobat and Young Harle
quin" (1905) yra geras pavyzdys Post-Impresionizmo, me- 
lancholinis "Rose period" paveikslas, kur jaunas vyrukas 
yra įamžintas Picasso veidu.

Dideli Henri Rousseau gamtos paveikslai gali paliu
dyti šio dailininko meilę gamtai, panašiai į mūsų lai
kų "Green Peace" riterius.

Edgar Degas (1834-1917) gamtos nemėgo, net ir gryno 
oro. Jo gyvenimas buvo praleistas studijoje, jei ne savo, 
tai baleto, jis įamžino žiūrovų ir balerinų sujungtą pasau
lį. Taip kaip virpančios sielos "Mirštanti gulbė" buvo 
balerina Anna Pavlova.

Ir taip lėtai praeini pro pora gerų portretų Madiglia- 
ni: Pailgi veidai, siauros akys, ilgos ir plonos figūros.

Paskutinis kambarys parodo daug gerų Henri Matisse 
paveikslų, jis palaiko mano iliuzijas savo spalvų žaidime 
ir geros vaizduotės išraiška. Paskutinis paveikslas įdomus 
savo idėjom ir ne visai suprantamas - "Le Bonheur de 
Vivre" - atrodo, kad reikia turėti prancūzišką intuiciją.

Laikas atėjo išeiti ir vaikščioti Toronto gatvėmis, 
dairytis ir galvoti. Aš noriu pajusti šią dieną, ir gyventi 
dabar.^ Oras šaltokas, rūkas šen ir ten, vėjas - turbūt 
nuo ežero.

Ir taip netikėtai rūkas prasiskleidžia ir ką aš matau? 
Eifelio bokštą? Ne! Juk tai yra "CN Tower"- Toronto 
pasididžiavimo simbolis! Turiu prisipažinti, jis labai gerai 
atrodo. Yra vienas iš gražiausių šiame kontinente, plonas 
ir didingas savo elegancijoj! Sveikinu!

Einu Universitų gatve, kažkaip atsiranda toks jausmas, 
toks malonus pajautimas, gal tai galėtų būti Šiaurės Ame
rikos Champs Elyseė avenue? Gal būt ne, bet yra 
gražu. Bay Street dangoraižiai siekia jau 21 amžiaus 
aukščius .

Lyg tai liūdna, praeitis ilgesnė negu ateitis. Aš prisi
miniau dar vieną meno galeriją Kaune, Mikalojaus K. 
Čiurlionio (1875-1911 m.)- muzikas, dailininkas - kosmi
nis simbolistas. Mes galime didžiuotis jo paveikslais. M. 
Čiurlionis įamžino tą mistiką ir norą atšvęsti naują pa
saulį, juk tai buvo pradžia dvidešimto šimtmečio.

įdomūs laikai, Paryžiuje Eifelis pastatė Paryžiaus 
bokštą.

Kanadoje Charlottetown mieste 1867 metais buvo 
pasirašyti Kanados gimimo metrikai. Šis kraštas yra pa
čioj jaunystėj, tuo pačiu, gal būt, ir mes.

Balzekas Museum of Lithuanian Culture
6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629 ph. (312) 582-6500 fax. (312) 582-5133

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS BALZEKO MUZIEJUJE
Sakoma, kad vienas iš laimingiausių skaitmenų yra 

skaitmuo septyni. Balzeko muziejuje jis laimingas, nes 
septyneri metai klesti lietuvių kalbos pamokos nemokan
tiems lietuviškai. įdomu pastebėti, kad milijoniniame 
mieste bei jo apylinkėse, vis atsiranda keliolika studentų, 
kurie susidomi senolių krašto kultūra ir per kalbą bando 
suartėti ir susipažinti su ja.

Kas šį norą paskatina ir sukelia? Yra įvairių atvejų, 
bet pats įtakingiausias, tai asmeninis ryšys. Močiutės 
vaikystėje išgirsta lopšinė apie drugelius ir mėnulį suke-
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lia norą jšgirsti daugiau tos magiškos šnekos. Kasmetinis 
pasivaikščiojimas senose lietuvių kapinėse ir ant prosene- 
Lo iškaltos akmenyje raidės "a.a." Tos nudilusios nuo 
lietaus ir vėjo raidės, lyg nematoma vėlės ranka, atveda 
dukraitę į gilesnį savo giminės kilmės pažinimą. Didžiau
sią įtaką jaunų žmonių gyvenime daro meilė. įsimylėda
mi lietuvių kilmės jaunuolius, jaunuoles, kitų tautybių 
draugai pajunta^ didelę spragą nieko nežinodami apie my
limo žmogaus šeimos papročius ir dažnai dar labai gyvą 
kalbą. Be šio pažinimo ir gilesnės meilės ryšys pasidaro 
sunkiai pasiekiamas tikslas. Ateina ir daktaro laipsniams 
besiruošiantys studentai. Pasirinkdami temas apie Rytų 
Europos ar Lietuvos problemas, aiškiai supranta kalbos 
pažinimo spragą. Nors trumpas, bet pagrindinių lietuvių 
kalbos taisyklių žinojimas palengvina kelius ir į akade
mines aukštumas.

Atvedė į studijuojančių klasę turistinė kelionė į Kry

žių kalną, kur randasi viena moters skulptūra išvagotu 
veidu ir skulptoriaus išdrožtais žodžiais "...Nelaužyk sau 
rankų, kaip beržo šakas, kad laužo užrūstintas vėjas" (P. 
Vaičiūnas). Tas išskirtinis poeto sakinys, tas skausmu 
gyvas moters veidas buvo paskata išgirsti daugiau šios 
kalbos sakinių ir juos ištarti.

į klasę įbėga uždususi studentė. Praleido visą dieną, 
skraidydama karšto oro balione. Tačiau savo namų užduo
tį atliko sėdėdama spalvingo baliono kampelyje. Ar galite 
įsivazduoti, kad spalvingo baliono krepšyje vyksta lietuvių 
kalbos linksniavimas?

Muziejus nėra vien rodinių ir knygų vieta. Čia vyksta 
gyvas minčių pasidalinimas, paskaitos ir naujų draugų 
susipažinimai. Mes esame atsakingi už kiekvieną norintį 
daugiau sužinoti apie savo kraštą, papročius ir kalbą.

Gailutė Valiulienė, Chicago.
5 psll



t ot Of'I to
Lietuvių Namų 
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• LN spalio mėn. 30 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 130 žmonių. Pranešimus 
padarė LN valdybos narys 
ir visuomeninės veiklos 
komiteto pirm.Teodoras 
Stanulis.

e LN valdyba posėdžiavo 
lapkričio men. 10 d.

e LN MOTERŲ BŪRELIO
visuotinas susirinkimas 
vyko lapkričio mėn. 6 d., 
sekmadienį.

e KANADOS LIETUVIU 
MUZIEJUJE Anapilyje vyks
ta paroda,pavadinta "Archy 
ve mes amžinai jauni"(1950 
-1980 m. nuotraukose bei 
sporto sąjungų ir PLJS 
rodiniai).

Muziejaus lankymo va
landos: sekmadieniais- nuo 
10:30 val.r. iki 8 val.v., 
pirmadieniais nuo 1 val.p.p 
iki 8 val.v.

e Prie įvažiavimo j ANA
PILIO autoaikštę įtaisyti 
vartai, kad apsis’augotų 
nuo piktadarių.

Kai nėra jokių parengi
mų, tai tie vartai uždaro
mi 9 val.v. ir atidaromi 
8 val.ryto.

[DOMUS BALTIEČIŲ 
RENGINYS

Baltiečlų Vakaronė vyks 
š.m.lapkričio mėn. 16 d., 
trečiadienį, 7:30 val.v., 
Tartu College,310 Bloor 
St. W.,įėjimas iš Madison 
gatvės.

Programoje- tumpa 
paskaita anglų kalba apie 
lietuvių, latvių ir estų 
rudens apeigas. Skaito dr. 
Hari Muerek ir dr.Rasa 
Mažeikaitė.

Meninėje dalyje bus 
[domu išgirsti Estų Liau
dies Dainų Ansamblį JA- 
ANIKO, Latvių Dainų An
samblį ir Lietuvių Jaunimo

Dainos Vienetų SUTARTI
NE, vad.Jolantos Vaičytės.

Vaišins baltiečių užkan
dėliais ir vynu. lėjimas- 

laisva auka.
Rengėjai- AABS (Asso

ciation for the Advance
ment of the Baltic Studies) 
kviečia visus gausiai daly
vauti.

• Toronto Lietuvių Dramos 
Teatras AITVARAS pradėjo 
naujų sezoną, suvaidinda
mas Felikso Jokubausko 
3~jU veiksmu komediją 
"Paskutinis iŠ Varlynės" 
lapkričio 6 d. .PRISIKĖLI
MO P-JOS salėje.

• BOSTONO Etnografinis 
Ansamblis. SODAUTO lap
kričio mėn. 12 d., 7:30 
val.v., Prisikėlimo P-jos 
salėje atliks originalią prog
ramą, pavadintą TEN, KUR 
ANGLUI KALNAI STĖRI, 
remiantis lietuvių angliaka
sių gyvenimu Pennsylvani- 
joje.

Rengia- Toronto .Lietu
vių Choras VOLUNGĖ.

TORONTO LIETUVIU. 
PENSININKŲ KLUBAS

Savo tradicinę metinę 
šventę ir VILNIAUS RŪMŲ 
gyventojų, sulaukusių 90 
m.amžiaus pagerbimą su
rengė Klubo valdyba spalio 
mėn. 12 d.

Klubo pirm.Aug.Sukaus- 
kas pasveikino gausiai susi
rinkusius dalyvius. 90-ta- 
mečiai: Antanas Bernotai- 
tis, Viktoras Dagilis, Kazys 
Daunys, Ona Mašalienė, 
Ona Ropienė ir Uršulė 
Žilinskiene gavo po gražią 
rože. Jų garbei buvo pa
linkėta ir toliau geros svei
katos bei sugiedota "Ilgiau
sių Metų".

Klubo dainininkių būre
lis, vadovaujant sol.Lilijai 
Turutaitei ir pritariant 
armonikai,gražiai sudainavo 
eilę dainų. A.Dargytė-Bysz- 
kewicz padeklamavo Ber
nardo Brazdžionio eilėraštį 
"Per pasauli keliauja žmo
gus".

.Onai Juodišienei sukal
bėjus maldą prieš valgį, 
šventiškoje nuotaikoje buvo 
vaišintas! prie puikiai pa-

ruoštų stalu, jaukiai pabend
raujant.

Reikia pažymėti, 
kad šiame Klube veikia 
ir darbštus mezgėjų ratelis.

Ed. Šulaitis

RENGIAMAS LIETUVIŲ 
TEATRO FESTIVALIS

Lapkričio 24-27 dieno
mis Čikagos Jaunimo Cent
re įvyks devintasis Š. Ame
rikos lietuvių teatro festi
valis. čia pasirodys Čika
gos, Toronto, Hamiltono, 
Bostono, Los Angeles lietu
vių teatro vienetai, kurie 
vaidins net 4 dienas. Ren
gimo komiteto pirmininkas 
yra Čikagos lietuvių kultū
ros darbuotojas Petras Pet
rulis. Čia pasirodys ir vėl 
atgaivintas Bostono lietu
vių teatrinis sambūris, ku
ris dar nėra buvęs Čika
goje-

Tikimasi nemaža gražių 
ir įdomių spektaklių, kurių 
dalis dar tik pirmą kartą 
bus rodomi Čikagoje. Tad 
reta proga per vieną savai
tę pamatyti net 5 pasta
tymus! Reikia manyti, kad 
publika šiam festivaliui ne
bus abejinga.

Sol. STASYS POVILAITIS 
DAUG DAINUOJA

Estrados dainininkas St. 
Povilaitis jau spėjo apva
žiuoti 5 lietuvių kolonijas 
Amerikoje. Nemaža jis kon
certavo ir Čikagoje. Po 
savo pasirodymų kituose 
miestuose, jis dainavo "Sek
lyčioje", Šaulių namuose, 
"Playhouse", Lietuvių Cent
re Lemonte ir kitur. Visur 
jis susilaukia daug dėmesio. 
Spalio 23 d. jis dainavo 
Los Angeles mieste, o 
spalio 28 d. baigė savo 
gastroles Amerikoje kon
certu San Francisco mies
te.

floridą

LIETUVIŲ
■' T i T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

Lapkričio mėnesį jau 
nemažas skaičius musų 
tautiečiu pradeda svajoti 
ir planuoti žiemos atosto
gas Floridoje. Jau praneša 
iš anksto "NL" Redakcijai, 
kad štai, bukite malonūs, 
persiųskite laikraštį šiuo 
adresu Floridoje. Tą pas
laugą mielai atliekame, 
džiaugdamiesi, kad vieni 
kitų. dar neužmirštame,

dar rūpi, kas dedasi šiau
rėje, ar pietuose...

O Floridos lietuviai, 
niekada nesušąlą ir nepa
vargę nuo vėją, jau pilnu 
garu ruošiasi naujam sezo
nui:
• Lietuvių Klubo Rudens 
Pokylio susirinkus apie 
200 šventiškai nusiteikusių 
vyrų ir moterų, maloniai 
juos pasveikino pirm.M.šil- 
kaitis. AUDROS ansamblio 
šokėjai atliko pirmąją prog
ramos dalį, o veteranai 
vikriai sušoko tris šokius.

šokių vedėja p.GaiŽaus- 
kienė į tarpus tarp šokių 
papasakojo smagių anekdo
tu Dalila Mackialienė 
padeklamavo "Grybų Karą", 
ir visi galėjo pasmaguriau
ti gera vakariene, išgerti 
gėrimėlių ir pasišokti, gro
jant "Lorelei" orkestrui.

Pirmasis rudens pokylis 
praėjo linksmai, užsitęsęs 
iki vidurnakčio.

• Muzikinis Ansamblis
KANKLĖS meistriškai atli
ko programą rugsėjo 23 
d. Lietuvių Klube, grodami 
koncertinėmis kanklėmis,
birbynėmis, skudučiais,
o dainininkė Regina šilins- 
kaitė baigė koncertą daina 
"lylano sieloj šiandien šven
te".

Ansamblio muzikantai 
buvo pasilikę apylinkėje 
porai dienų poilsio ir,pak
viesti atlikti programą 
po sekmadienio pietų,- mie
lai sutiko tai padaryti, 
Buvo susirinkę daugiau 
kaip pora šimtų klausytojų.

Ansambliečiai buvo 
labai šiltai priimti, jų prog
rama [vertinta. Lietuvių 
Klubas juos veltui pavalgy
dino, o klausytojai, atsidė
kodami, sudėjo gražią sumę 
aukomis, kuri buvo įteikta 
KANKLIŲ vadovei Linai 
Naikelienei.

• BALF'o 143-sis Skyrius 
St.Petersburg'e per šiuos 
metus išsiuntė į Lietuvą 
4 siuntinius: šv. Jokūbo 
ligoninei, tremtiniams ir 
daugiavaikei šeimai.

Skyrius pasveikino BAL
F'o Centro Vakdybą 50- 
ties metų veiklos jubilie
jaus proga ir persiuntė 
4 gautus pasveikinimus 
iš vietiniu organizacijų, 
Centrui.

Visą spalio ir lapkričio 
mėnesį buvo renkamos 
BALF'ui aukos ir nario 
mokestis Lietuvių Klube.

Daugelis mūsų prisime
name, kaip karo , ir dar 
pokario metais, džiaugdavo-

Nauji Fondo nariai:

2165. Sher Danguolė ..................................................$ ^0.
2166. KLK Moterų Draugijos Centro Valdyba ...... 100.
2167. Sungaila Angelika ............................................ 100.
2168. Sungaila Raimundas ........................................ 100.
2169. Zubrickas Viktoras ........................................... 100.
2179. Jasinevičius Vanda ........................................... 100.
2183. Rukšys Anna, Andrius ..................................... 100.
(pašai už mirusius, įrašant juos nariais, gauti as
meniškai arba surinkus laidotuvių metu:

2170. Gedminas Zigmas .................................... $ 150.
2171. Baron/Baranauskas Jonas ................................ 105.
2172. Kochanka Domas ............................................. 140.
2173. Repčys Antanas .............................................. 105.
2174. Morkūnas Vytautas ........................................... 130.
2175. Liaugminas Juozas ........................................... 260.
2176. Čečys Pranas .................................................... 200.
2177. Valiukas Stasys (palikimas) ............................. 1000.
2178. Pliurienė Antanina ........................................... 205.
2180. Orvidas Balys ................................................... 205.
2181. Rimkus Feliksas ............................................... 325.
2182. Juodviršienė Jadvyga ...................................... 510.
2184. Gurgždienė Ona ............................................... 455.

Taip pat gautas palikimas iš Baron/Baranausko Jono - 
$32,000.

Visiems aukojusiems, ar prisidėjusiems prie aukų rinki
mo nuoširdžiai dėkoja Kanados Lietuvių Fondas

mes, gavę taip būtiną pa
ramą iš BALF'o... Ir dabar, 
po 50 metų- gera žinoti, 
kad galime prie šios orga
nizacijos darbų patys prisi
dėti.

• Nepamirštamos čia ir 
svarbiosios šventės. Lietu
vos Kariuomenės šventės 
minėjimą rengia ROMO 
KALANTOS šaulių Kuopa 
Lietuvių Klube lapkričio 
mėn.22 d., antradienį, 2 
val.p.p.

Paskaitininkas- buvęs 
laisvos Lietuvos kariškis 
Antanas Jonaitis. Meninę 
programos dalį atliks Lie
tuvių Klubo Choras, vad. 
muz.Vytauto Kerbelio. Ga
lima bus pabendrauti prie 
kavutės.

Lapkričio mėn. 20 d. 
vyks Mišios Šv.Vardo baž
nyčioje,Gulfport'e už žuvu
sius karius ir partizanus.

Kviečiami visi, įskaitant 
ir svečius iš šiaurės!

• Gerai veikia Lituanistinė 
Mokykla SAULĖ. Jos kalė
dinis pasirodymas vyks 
Lietuvių Klube sekmadienį, 
gruodžio mėn. 18 d., po
pietų,

• LITERATŪROS, POE
ZIJOS IR MUZIKOS popie
tę. rengia Amerikos Lietu
vių Tautinės S-gos St.Pe
tersburg'© skyrius lapkričio 
mėn.30 d.,3 val.p.p. Lietu
vių Klubo mažojoje salėje.

Programoje - bus supa
žindinta su Marijos Tūbely- 
tės-Kuhlmanienės Lietuvoje 
išleista knyga. Tai atliks 
Roma Degesienė, o aktorė 
Dalila Mackialienė pateiks 
poezijos programą. Muz.A- 
loyzas Jurgutis iš savo 
repertuaro pagros šiai po
pietei atitinkamą kūrybą.

REMKIME^ KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

MOKA:
4.75% už 90 dienų term. Indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term, indėlius 
6.00% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už 3 m. term. Indėlius 
6.50% už 4 m. term. Indėlius 
6.50% už 5 m. term. Indėlius 
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
7.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
7.75% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
8.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75%> už RRSP ir RRIF ind.
6.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
7.25% 'd RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
7.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
7.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
8.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind. 
3.75% už OHOSP (variable rate) 
3.25%- UŽ taupymo SąSk. (ayvyb*. drauda) 
3.75 % kasd. pal. čekių

sąsk. virė 10.000
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines

paskolas nuo........... 7.75%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų ................... 7.50%
2 metų ................... 8.50%
3 metų ................... 8.75%
4 metų ................... 9.00%
5 metų ................... 9.25%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.50%
(variable rate)

Asmenines 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 per 100 milijonų dolerių

MasterCard. Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. Ir trečlad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

6 psi.

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6II IA8

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

4.75% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.25% 
6.50% 
7.25% 
7.50% 
7.75% 
8.00% 
3.75% 
6.50% 
7.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

1
2
3
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind.
RRSP ir RRIF-3 m. term. Ind. 7.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind.
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .................. 8.00%
2 metų .................. 8.50%
3 metų .................. 9.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.50%

7.75% 
8.00% 
3.25% 
3.75%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybe iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Iki šiol šis fondas išleido {>er 1,100.000. dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neHečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami tostamsntus, prisiminkime 
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

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

šilkas siųsti: Lithuanlan-Canadlah Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P1A6
Žinoki m e kad;

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS ISLAIK Y M AS

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445. Galima iš
kviesti į-namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

INSURANCE 
BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231 -2681
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario MSB 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (ą16) 762-4232
Lilija Pacevičiene - telefonas vi 1b) 762-4232

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

JOJRyl LZOA-----INSURANCE
Welter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane <5c Bloor St.) 

Toronto, Ont M6S 4W3
Tel: (416) 762-4232, Fax: Ul6) 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Kanados skyriaus 
metinis narių - rėmėjų susirinkimas įvyks 

Toronte, Prisikėlimo parapijos salėje

SEKMADIENĮ, 1994 m. lapkričio 20 d.

2 vai. p.p. - REGISTRACIJA;
2:30 vai. - Organizaciniai reikalai;
4 vai. - Povilo Žumbakio paskaita:

KUR VEDA DABARTINĖ VILNIAUS POLITIKA?

Susirinkimas ir paskaita vieši, visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Tėvynės Sąjungos Kanados Skyrius

hamilton
"RAMBYNO" DEŠIMTMETIS 
š.m. spalio mėn.20 d. Lie
tuvių, Senjorų Namai "RAM- 
BYNAS" Hamiltone atšven
tė 10 metų gyvavimo su
kaktį.

Koncerte ir vaišėse 
dalyvavo RAMBYNO stei
gėjai, svečiai ir visi gyven
tojai. Pagrindinę sveikinimo 
kalbą, apibūdinant RAM
BYNO atsiradimą Hamilto
ne pasakė Bernardas Mačys

Šiuo laiku RAMBYNE 
pusę butų užima lietuviai. 
Laukiama ir daugiau jų. 
Administratoriaus Jono 
Puniško ir prižiūrėtojų 
A. ir A.Zorkų globoje, RAM
BYNO gyventojai yra užtik
rinti ramiu,saugiu ir pato
giu saulėlydžio dienų gyve
nimu. Prie visa to priside
da ir graži, Vakarų Hamil
tone gamtos vieta.

KLK MOTERŲ DRAUGI
JOS HAMILTONE 
JUBILIEJUS
š.m.spalio 22-23 d.d.,

Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Draugijos Hamilto
no Skyrius iškilmingai at
šventė 45-ių metų savo 
veiklos sukaktį. Iškilmes 
praėjo pakilioje, malonioje 
nuotaikoje, su gražiu, kon
certu,- puikiomis vaišėmis, 
dalyvaujant svečiams iš 
Kanados ir JAV.

Oficialią šio jubiliejaus 
šventę pradėjo KLKMD 
Hamiltono Skyriaus pirm. 
Zosė Rickienė, pakvi ėsda
ma D-jos dvasios vadą, 
AUŠROS VARTŲ P-jos 
kleb.Tėv.J.Liaubą sukalbėti 
maldą.

Pirm. Zosė Rickienė 
išsamiai apibūdino visą 
45-ių metų nueitą kelią 
tiesos ir ęneilės artimui 
LABDARYBĖS darbuose,

primindama, kad tai buvo 
ne vien tik jų nuopelnai, 
bet ir visų geraširdžių 
lietuvių pastangos. Neapsi
ribojo ši Draugija savo 
veikla vien išeivijoje, bet 
tiesė pagalbos ranka CA
RITAS organizacijai,* SIBI
RO TREMTINIAMS-KALI
NIAMS, Lietuvos NAŠLAI
ČIAMS ir kitiems NELAI
MINGIEMS PASAULYJE 
LIETUVIAMS.

Jubiliejaus proga sveiki
nimais su linkėjimais nepa
ilsti ateities darbuose dali
nosi įvairių valdybų bei 
organizacijų pirmininkes- 
atstovės ir dalyvavę dva
siškiai: kun.Jonas Staškus 
ir Hamiltono Aušros Vartų 
P-jos kleb. Tev. J.Liauba, 
buvęs JAV Ir Kanados Ka
talikių Moterų Sąjungos 
dvasios vadas.

Jautriais žodžiais ir 
dideliu įvertinimu pasveiki
no KLKM D-jos centro 
valdybos pirm. Angelė Sun- 
gailienė visus, taip gausiai 
susirinkusius.

Tylos minute buvo pri
siminti mirusieji: buv.dva
sios vadas , prelatas dr. 
J.Tadarauskas, vadovės 
ir narės.

Pabaigoje sveikinimo 
žodį tarė Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Hamiltono 
Skyriaus pirm. K.Deksnys. 
šventėje dalyvavo taip pat 
ir KLKM D-jos .Hamiltono, 
skyriaus įsteigėja Pranė 
Žymantienė, kuri šiuo laiku 
gyvena Čikagoje.

Su dideliu pasigėrėjimu 
buvo išklausytas sol.Lilijos 
Turūtaitės ir Valdo Rama
nausko koncertas.

Visi atvykę buvo gar
džiai pavaišinti.

Jubiliejinės 45-mečio 
veiklos iškilmės baigėsi 
organizuotai dalyvaujant 
sekmadienį, spalio 23 d. 
Mišiose, pasipuošus tauti
niais rūbais. Lg

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00%, 
santaupas...................... 2.50%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.00% 
90 dienų indėlius .........  5.00%
1 m. term, indėlius .......  6.50%
1 m. term.Ind.mėn.pal. 6.00% 
3 m. term.indėlius ........  7.50%
5 m. term, ind.................. 8.00%
RRSP Ir RRIF (pensijos).. 3.00% 
RRSP ir RRIF 1 m........... 6.50%
RRSP ir RRIF ind. 3 m. .. 7.50% 
RRSP ir RRIF ind. 5 m. .. 8.00%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas ... 12.00% 
neklln. turto pask. 1 m...8.00%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadienia.s 
— 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.

1994. XI.15

montreal
• Montrealio Lituanistinė 
mokykla ruošia Kalėdų 
eglutę vaikams gruodžio 
11 d., po 12 valandos Mi
šių A.V. parapijos salėje. 
Bus vaidinimas, pietūs, 
Kalėdų senelis. Visi vaiku
čiai kviečiami atsilankyti.

• Lietuvių Kalėdinė Radio 
programa bus girdima per 
CFMB stotį, banga 14J0 
AM Kūčių dieną gruodžio 
24 d. nuo 4:30 vai. p.p iki 
6 vai. v.

• Gražiai pavyko RŪTOS 
Klubo surengtas bazaras, 
vykęs lapkričio 13 d., AV 
P-jos salėje. Vyriausioji 
organizatorė buvo Stasė 
Baršauskienė. Apsilankė 
apie 300 žmonių.

Viršuje: Vyr., gydytojas dr. A. Klimaitis su Juozu Piečaičiu. Apačioje - 
Talka; dr. A. Klimaitis su ligoninės ūkvedžiu Ant. Stepulaičiu priima tai - 
pintuvą iš Montrealio. Abi nuotr. J. Piečaičio

PADĖKA
Mano sūnui

a.a. VIKTORUI SUŠINSKUI staigiai mirus, 

nuoširdžiai dėkoju visiems lietuviams, atvykusiems 

į Laidotuvių Namus, į apeigas AV parapijos baž

nyčioje ir palydėjusiems į kapines -

Nuliūdusi motina
Linda Sušinskienė

SlCHARD
■teoriu—couvmur
7725 GEORGE Str., LASALLE. Que. H8P 1C5 

Geriausias patarėjas ir Tarbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas, ir prieinamomis kainomis.

T e 1: 364 1470 Fa x: 364 1470

T

Taip atrodė šių metų vasaros pradžioje Montrealio Lituanistinės mokyklos 
jauniausieji mokinukai per Mokyklos metų užbaigimo renginį su savo mokytoja

j*
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Lile Gedvilaite.
Sugrįžo šį rudenį ūgtelėję,ir juos matysime Kalėdiniame renginyje.

DĖMESIO:
Artėjant gruodžio mė

nesiui ir Kalėdinėms bei 
Naujų Metų šventėms, 
kviečiame jau dabar, at
siųsti sveikinimų tekstus 
"NL" redakcijai. Paskutinis 
š.m. "NL" numeris išeis 
gruodžio mėn. viduryje 
ir po to spaustuvė uždaro
ma iki Naujų Metų.

Gruodžio 8 d.- vėliau
siai- turime gauti jūsų, 
mieli skaitytojai,sveikini
mus. DėkojameP’NL"

• Į Kanados Lietuviu Bend
ruomenės Krašto "tarybos 
XV-tąjį suvažiavimą, 3- 
čiąją sesija iš Montrealio 
buvo nuvykę KLB Montrea
lio A-kės V-bos pirm.Arū
nas Staškevičius, nariai 
Juozas šiaučiulis, Birutė 
Nagienė.

Sesija vyko lapkričio 
12-13 d.d.,Kanados Lietuvių 
Muziejaus Parodų salėje, 
Anapilio Sodyboje, Missi
ssauga, Ont.

Kartu keliavo ir prisi
dėjo gera nuotaika bei 
palengvino vairavimo valan
das Silvija Staškevičienė, 
Rima Šiaučiulytė-Andrluš- 
kevičienė.abu Staškevičių 
sūnūs- Danielius ir Antanas.

• Sudaryti nauji maisto 
siuntiniai, kuriuos galima 
išsiųsti per Leoną Ba- 
laišį į Lietuvą, su pristaty
mu ( namus.

Siuntiniai gaunami nu
rodytu adresu per 10 dienų.

Taip pat galima persiųs
ti ir pinigus.

Skambinti tel: 366-8259.

Anonimas:
• Tiktai nunykus paskutiniam medžiui, ir tik paskutinę 
upę užnuodyjus, ir tiktai pagavus paskutinę žuvį, 
atsitokėsime ir suprasime, kad pinigų valgyti tai negalime...

Po sunkios ligos, mirus

A tA

VERAI JOCIENEI,

Jos Vyrui JUOZUI gilia užuojauta
reiškia

G.E.Alinauskų šeima

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ JCALBŲ_ LIJ^TUVI ŠKAII^

7 psL



montreal
MIRUSIEJI:

• VICTORAS SUŠINSKAS, 
44 m. amžiaus, staiga 
mirė spalio mėn.30 d.

Liko motina Linda Su- 
šinskienė, 3 seserys, sūnus 
Julien ir artima draugė 
Ginette Hamel.

Palaidotas iš AV P- 
jos bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

• VLADAS SEDEIKA, 71 
m. amžiaus, mirė Lachine 
General Hospital ligoninėje.

Liko 1 brolis Kanadoje, 
kitas Lietuvoje su kitais 
artimaisiais.

Palydėtas į krematoriu
mą. iš AV P-jos bažnyčios 
po gedulingų, pamaldų.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

LIETUVOS

1994 m. 
lapkričio mėn. 20 d.

AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIOJE

KARI NES ŠVENTES 
MINĖJIMAS

Po minėjimo - kavutė - užkandžiai 
(ĖJIMAS - $5, auka išlaidoms padengti

Rengia L.K.V.S-ga "Ramovė' 
Montrealio skyrius

11 vaL BOdlmingos pamaldos šventovėje
12 vaL Minėjimo aktas salėje.

• Kun. Kazimiero AMBRASO paskaita ♦
MENINĖJE DALYJE: • Montrealio Vyrų Oktetas

• Moterų dainos vienetas "AUŠRA"
• Deklamuoja Ramunė RAMANAUSKAITĖ
• Akompanuoja muz. A. STANKEVIČIUS

Organizacijos kviečiamos minėjime dalyvauti su vėliavomis.

• Dr. Alenas ir Rasa PA- 
VILANIAI spalio 28 d. susi
laukė pirmagimės dukrelės, 
kuri pavadinta Antonina 
Danute Sophie.
Sveikiname!

VAIKO TĖVIŠKĖS
NAMAMS aukojo:
po $20,- D.Danienė, Sof.
Skučienė- a.a.Juzefos Dai
nienės atminimui; D.Kerbe- 
lytė-Vasiliauskienė - $75,- 
savo tėvo 70 m.amžiaus 
sukakties proga.

Nuoširdžiai dėkoja VTM

• KLKM DRAUGIJOS 
Montrealio, Skyriaus METI
NĖ ŠVENTĖ įvyks §.m.gruo- 
džio mėn. 4 d., po 11 vai. 
Mišių, SESELIŲ NAMUOSE .

Programoje- vaizdajuos
tė iš. Lietuvos VAIKO TĖ
VIŠKES NAMŲ STATYBOS 
ir VILNIAUS KATEDROS 
RUSIŲ. Seks vaišės.

Kviečiame atvykti visas 
nares ir svečius.

Rengėjos
• RŪPESTINGAI atliko 
remontu "NL" Redakcijos 
sandėliuko ir laiptų, prieš 
užeinant žiemai, valdybos 
nariai Leonas BALAIŠIS, 
Antanas ŽIŪKAS, pasikvie
tę talkon Edvardą VAICE
KAUSKĄ.

Apsukriai pirktos re
monto medžiagos apdengė 
aliuminijaus apkalimais 
sandėliuko sienas, buvo 
aptvarkytai jo langai, o 
įėjimo laiptai apdengti 
tvirtu, neslystančiu kilimu.

Dėkingi darbuotojai 
ir valdyba.
• "NL" REDAKCIJOS VAL
DYBA posėdžiavo lapkričio 
mėn.9 d.

Malonu pastebėti, kad 
dauguma skaitytojų pasitik
rino savo prenumeratų 
baigimosi datas, kurios 
įrašytos šalia adreso. Yra 
dar užsilikusių, tad prašo
me artimiausiu laiku pasi
tikrinti. Dėkojame! "NL"

METAMS SUKANT į 
PABAIGĄ

Tikrai ruduo, ir tikrai 
lapkritys, nes štai atėjo 
eilė ir tradiciniams Montre
alio AV Parapijos pietums.

Lapkričio mėn. 6 d.,
po pamaldų, gražiai pagie
dojus mūsų AV P-jos cho
rui ir "Pulkim ant kelių", 
ir "Aleliuja", ir "Sanctus" 
ir "Tėve Mūsų" bei kitas 
giesmes- apie 300 dalyvių 
leidosi taip gerai pažįsta
mais laiptais į salę.

Atrodė, kad ji jau buvo 
pilna stalų, tačiau skubiai 
teko jų dar atgabenti ir 
išgudravotai pristatyti.

Pobūvį atidarė Bronius 
Niedvaras, kuris visus pa
sveikino, visiems nuošir
džiai padėkojo kunigų, Se
selių ir Parapijos Komiteto 
vardu už atsilankymų.

Scenoje pasirodė jau 
mums pažįstamas, malonus 
ir labai geras pianistas 
Manuel Blais, kurį pasirin
ko sol. Antanas Keblys. 
Jam akompanuojant, jis 
padainavo septynetų dainų: 
"Tuos namus" - A.Dvozak, 
"Myliu Tave"- E.Grieg ir 
lietuvių liaudies dainų, 
harmonizuotų A. Račiūno, 
A.Bražinsko, V. Klovos, 
L.Abariaus, įvairiomis te
momis: "Kas pamokė",
"Subatos dienelė". "Man 
dalgelė", "Dėde’s Jono pol
ka, "Aš bernužis". Pabaigai 
solistas įtraukė į dainavimų 
ir publikų, kuri dar atsi
mena "Bijūnėlį žalių"...

Kleb.kun. J.Aranauskas, 
SJ padėkojo per kelis de
šimtmečius besidarbavusiam 
šalia vargonų, už vargonų, 
dėl vargonų solistui ir pa
lydėjusiam giesmėmis bei 
dainomis ne vienų renginį. 
Jam įteikė dovaną.

Palaimino Klebonas 
svečius ir stalus, apkrautus 
gardžiais valgiais ir visus 
darbuotojus, kad tie pietūs

butų tokie sėkmingi. Sakė, 
išsigandęs, pamatęs tiek 
daug sugužėjusių. Sutilpo

ir skirstytis su linkėjimais 
vėl visiems susitikti toje 
pačioje salėje. b.

PRISIMINDAMI MIRUSIUS, KANADOS LIETUVIŲ
FONDUI AUKOJO:

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos-$200:
A,a. Onos Kriaučiūnienės atminimui- $100; a. a, Juozo 
Pakulio- $50; ir a.a.Vandos Lapinienės- $50.

Nuoširdžiai dėkoja KLF

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J. M ALIS I OS bluraą 

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytoJas-Chįrurgas 
8606 Centralet(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P1N5, tel:364-4658

ADVOKATAS 
ROMAS IŠGANAITIS

822 He de France, St. LAMBERT, Que. J4S 1T7

Tel: 465-1538, Fax: (514) 923-2219

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

8 psi.

visi, ir visi buvo nuošir
džiai aptarnaujami. Ypač 
malonu buvo matyti mik
lius skautukus su lėkštėmis 
ir vežimėliais. Jiems vado
vavo Romas R.Otto ir 
Gintaras Nagys. Malonu, 
kad ir svečių tarpe matėsi 
nemaža "pipiriukų" papuru
siais plaukeliais.

Reikia pasveikinti mūsų 
nusipelnusį kulinarą Albertą 
Jonelį ir šeimą, kurie apsi
ėmė parengti tokius ska
nius ir gausius šiltus pietus 
(ir tai ne pirmą kartą!). 
Nors - Parapijos virtuvei 
reikalingas pagrindinis re
montas pasireiškė tik porų 
kartų (kiek mes galėjome 
pastebėti).’ šio pobūvio metu, 
įjungus visas plytas ir ply
teles - išsijungė garsiakal
bis, o ir kava vos spėjo 
burbuliuoti. Bet - visa 
tai nepakenkė kulinaro 
asmeniškais receptais pa
gamintoms dešrelėms ir 
jautienos riekėms,nei prie
dams prie jų.

Užganėdinti svečiai 
gėrė kavą, valgė pyragus 
ir šnairavo į loterijos lai
mikių stalą. Jam ištuštėjus, 
atėjo laikas atsisveikinėti

• LIETUVIAI GYDYTO Į AL 
dirbantys Kanadoje, ragina
mi pranešti savo duomenis 
(specialybės, namų ir darbo
vietės adresus bei telefonus 
Amerikoje leidžiamai adre
sų knygai. Ji skirta užsie
niuose gyvenantiems lietu
viams gydytojams paskelbti.

Ypač jaunosios kartos 
gydytojai,odontologai, vet. 
gydytojai ir farmakologai 
kviečiami nedelsiant para
šyti žurnalui MEDICINA, 
c/o V.šaulys, MD, 2639 
W.,86th Street, CHicago, 
IL 60652, USA.____________
• KANADOJE sėkmingai
vyko parašų vajus, del 
Rusijos karinio tranzito 
per Lietuva klausimu. Vajus 
tęsiamas.Lapai parašams 
yra išdėti AV P-jos salėją 
ir galima pasirašyti "NL" 
redakcijoje? ______
• LAPKRIČIO mėn.25 d., 
penktadienį, 7 vai.v.,Seselių 
Namuose įvyks neseniai 
į. Kanadą atvykusių lietuvių 
SUSIRINKIMAS- SUSITI
KIMAS su Montrealio lie- 
tuviais, bendruomenės na
riais.

Rengėjai lauks visų. 
Kas gali-prašo atsinešti 
sūrio ir vyno.

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Mes su malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš^ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 yal. r. iki 7 vai.v,

Kaina $5.10 už kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
i, namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $10.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SĖVE, 

MONTREAL h4e 2a?
Vytas Gruodis, Jr.

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY PORTRAITS 
iPASSEPORT — COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

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

NUSIŠYPSOKIME

• Studentas, sutikęs ūkininką, vedantį du jaučius į turgų, 
norėdams iš jo pasijuokti, sako:

- Na, kur gi taip skubinate visi trys?
- Laimė, kad sutikome ketvirtą! Keturiese bus links

miau, - atsakė ūkininkas.

• Jaunas vyras vedybų išvakarėse nuėjo pas kunigą iš
pažinties. Išėjęs iš klausyklos atsiminė, kad kunigas ne
davė atgailos. Grįžęs klausia, kokią atgailą reikia atlikti.

- Kam tau reikia kitos atgailos, jeigu imi žmoną, - 
atsakė kunigas.

• - Kodėl taip be saiko girtauji? Net ir gyvulys gerda
mas vandenį žipo kada sustoti.

- Ir aš gerdamas vandenį žinau, kada sustoti.

• - Mama, dėl ko tu ištekėjai už tėtės? - klausia šeše- 
rių metų Tomukas.

- Na, vaikeli, tai jau ir tu pradedi stebėtis, - atsako 
motina.

• Ateina į įstaigą žmogus darbo prašyti. Jam sako:
- Yra tik viena vadovaujanti vieta.
- Gerai, ką galiu, tai galiu. Duokit man tą darbą!
- Gerai, tai rašyk pareiškimą.
- Na, ko negaliu, tai negaliu, bet vadovauti tai mo

kėčiau!

• Atvažiuoja pas Chruščiovą vienas geras jo pažįstamas 
prašyti darbo.

- Rasim. Ir atlyginimas bus geras - 200 rublių.
- Oi, kam tiek daugi Aš dirbčiau ir už mažiau.
- Na, gerai, gausi darbą už 100 rublių.
- O, ne! Ir tai per daug. Man užtektų už 60 rublių.
Chruščiovas pagalvojo ir sako:
- Na, čia jau sunkiau. Kad tiek gautum, reikia baigti 

aukštąjį mokslą.

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ilLDYMO SPECIALISTAS

102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX IL7

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

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

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

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496; res. 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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