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MONTREALIS,

SERBAI NESUVALDOMI
Atnaujintais puolimais 

ties Bihac miestu Serbai 
atsiėmė beveik visą bosni- 
jiečių musulmonų ir kroatų 
jungtinėmis jėgomis atko
votą iš serbų plotą.

Serbai _ įžūliai, nepaisyda
mi, kad ši vietovė yra pa
skelbta esanti neliečiama 
tarptautiniais nutarimais, 
puolė koviniais, sprausmi- 
niais lėktuvais iš šiaurės, 
rytų ir vakarų pusės. Bosni
jos prez. Alija Izetbegovič 
kreipėsi viešai į JT ir 
NAT<J_ organizacijas, des
peratiškai prašydamas pa
galbos.

Tuo tarpu serbams vis 
artėjant į patį Bihac mies
tą lapkričio 26 d. NATO 
vis dar tebesiginčijo savo 
tarpe kas darytina dėl tos 
musulmonų vietovės, kurią 
pažadėjo apsaugoti...

Lapkričio 27 d. Bosnijos 
min. pirm. Haris Silajdzic'- 
as išprašė iš Susirinkimo 
UN karinį vadą gen. lt. 
Rose, apkaltinęs jį NATo 
parėdymu bombarduoti 
serbų puolančias pajėgas 
blokavimu ir neatliekant 
savo uždavinio apsaugoti 
musulmonų gyvenvietes 
Bihac ir apylinkėse.

Min. pirm. Silajdzic'as 
pasakė žurnalistams, kad 
gen. lt. Michael Rose išsa
miai paaiškino, jog JT 
neįsakys NATO pajėgoms 
vykdyti serbų puolimų stab
dymus Bihac’e. Jis buvo 
atvykęs į prezidentinius rū
mus Sarajev' e su praneši
mu iš Bosnijos serbų, kad 
būtų sustabdytos visos 
kovos, vykstančios Bosnijo
je ir tuo pačiu jau 31 mė
nesį vykstančias kovas.

H. Silajdzic'as ir kiti 
vyriausybės nariai patvir
tino, kad M. Rose jau 
kurį laiką darbavosi, ir pa
dėjo serbams, kad pasinau
doję kritiška padėtimi, 
stengtųsi užbaigti kovas 
Bosnijoje. Tokiu būdu ser
bai turėtų savo kontrolėje 
70% užgrobtos žemės.

"Apsaugojamos" vietovės 
- įskaitant Bihac, yra Go- 
razdė ir Sarajevas. Bosni
jos armija - musulmonai, 
gavę ginklų ir geriau susi
organizavę, buvo pradėję 
atsiimti kai kuriuos plo
tus. Atrodo, kad gen. lt. 
susidraugavo su Bosnijos 
serbų gen. Ratko Mladic 
ir pasitiki kaip derybų 
tarpininku daugiau juo, 
negu musulmonų tarpinin
kais.

Per tokį išsitęsusį neryž
tingumą ir UN ir ypač 

JAV (o Rusijai užnugaryje 
ginklais teberemiant ser
bus) šimtai tūkstančių civi
lių musulmonų buvo išva
ryti iš savo namų, žiauriai 
terorizuojami, miestai griau
nami.

TAIKOS korpusai savo 
taikos uždavinių atlikti ne
gali, nes jie netrukus gali 
tapti įkaitais brutalios jė
gos.

Savo laiku, svyruojant ir 
neapsisprendžiant ypač 
prez. Clinton’o adminis
tracijai, buvo prarasta 
daug labai svarbaus laiko, 
leista įsisenėti karo veiks
mams ir pagaliau - genoci
das įvykdytas ir viso civili
zuoto pasaulio pareikšti 
"teisingumo" bei "žmonišku
mo" principai - sutrypti 
naujo diktatoriaus...

SERBŲ LĖKTUVAI 
ATAKUOJA BOSNIJOS 
MIESTĄ.

Lapkričio mėn. 19 d., ne
paisant JT įspėjimų, serbų 
koviniai sprausminiai lėk
tuvai užpuolė musulmonų 
miestą Šiaurės vakarų Bos
nijoje, numesdami napalmo 
ir grupines bombas. Taip 
pat penketą dienų iš eilės 
apšaudė Sarajevą prieštan
kinėmis raketomis.

iš pasalų paleido šūvių 
sriautą, kurio metu žuvo 
septynmetis berniukas ir 
buvo sužeista jo motina. 
Taip pat buvo užmušti 2 
žmonės šiaurinėje Tuzlos 
miesto dalyje.
^VILNIA US BRIG A DOS" 
VADAS NUTEISTAS 

.MIRTIES _BA USME - 
SUŠAUDANT.

Š.m. lapkričio 10 d. Lie
tuvos Aukščiausiojo Teisino 
sprendimu daugelio sunkių 
nusikaltimų, jų tarpe žur
nalisto Vito Lingio nužu
dymo organizatorius Bori
sas Dekanidzė, nuteistas 
mirties bausme; jo turtas 
konfiskuojamas.

1950 m., 

žiūrint nuo kalno 

ir mums, naujai 

atvykusiems,

- besistebint..

Nuotr:
Galinos Šimaitienės

Šio nusikaltimo sėbrai- 
I. Achremov' as - gavo 
Kalėjimo iki gyvos galvos 
bausmę; V. Slaviekis -14 
metų kalėjimo ir B. Bobi- 
čenKa - 13 metų. B. 
Dekanidze 1990 m. grįžęs 
į Lietuvą, perėmė "Vil
niaus Brigados" vadovavi
mą. Jis reikalavo iš "Balt- 
impo" firmos direktoriaus 
S. Delniko 50,000 litų arba 
perleisti jam automobilių 
prekybą, šiam nesutikus, 
davė įsakymą jį nužuayti 
Mackevičiui, o jam to ne
padarius,^ įsakė Slavickiui, 
kuris tačiau uždavinio neį
vykdė.

1993 m. spalio 3 d. Jūr
maloje B. Dekanidzė orga
nizavo žurnalisto Vito Lin
gio nužudymą ir parūpino 
tam reikalui ginklų.

Vitas Ligys buvo nužudy
tas todėl, kad buvo vienas 
sąžiningiausių žurnalistų ko
vojant su mafija, rinko me
džiagą ir rašė straipsnius 
apie "Vilniaus Brigadą" ir 
su ja susijusias firmas bei 
asmenis, suderinęs žinias, 
gautas iš tarptautinės orga
nizacijos INTERPOL.

HYDRO-QUEBEC 
PERSVARSTO ATEITIES
PLANUS

Quebec'o provincijos 
premjeras Jacques Parizeau 
užšaldė "Great Whale" 
(Didžiojo Banginio) 13 bil. 
dolerių elektrinių projektą 
(paruoštą Bourassa vyriau
sybės) dėl išimtino brangu
mo ir dėl indėnų bei aplin
kos apsaugos grupuočių 
stipraus pasipriešinimo.

Tikriausiai, nemaža 
įtakos šio projekto užšal
dymui turėjo dar ir tai, 
kad ir po James Bay ener
getikos projekto įvykdymo, 
elektros energijos pertek
liaus nei New York'as, 
nei kitos JAV vietovės 
neskuba išpirkti.

Dabar Hydro-Quebec 

tarsis su vartotojų atsto
vais, kaip išgauti jau iš 
esamos sistemos daugiau 
energijos ateityje ir kaip 
panaudoti naujus, papildo
mus energijų šaltinius- vėją, 
biomasę, ir kt., vietoj įsi
traukus į kitą, milžinišką, 
perankstyvų projektą, kuris 
lengvai galėtų išvirsti 
j "baltą dramblį".

LIETUVOS SPORTININKAI - 
ATSIGAUNA

• Tarptautinė Futbolo 
Federacija(FIFA) oaskelbė 
naujausią valstybinių rink
tinių įvertinimą.LIETUVA 
iš 84-tosios vietos pakilo- 
1 58-tąją.

Naujajame FIFA verti
nime Latvija užima 70- 
tą vietą, Estija-116-tąją.

Lietuvos futbolininkams 
padėjo pergalė 2:0 prieš 
Ukrainos rinktinę ir laimė
tos pergalės Baltijos vals
tybių pirmenybėse.

Prieš porą savaičių 
tas automobilis buvo ban
domas pagrobti, bet vagys 
sulaikyti. Vienas jų prisipa
žino, kad priklauso krimi
nalistų organizuotai gaujai

"Vilniaus Brigada".
Atrodo, kad šia vagyste 

norima parodyti, jog krimi
nalistai yra aukščiau už 
bet kokią valdžią, o ypač, 
smerkiančią jų veiksmus...

Lietuvos Jaunučių 
(iki 17. m. amžiaus) futbolo 
rinktinė nugalėjo Lenkijos 
komandą.

Kitos rungtynės vyks 
Europos pirmenybių atran
kos grupėje, kur Lietuvos 
jaunučiai žais su Norvegi
jos ir Lichtenstein'o ko
mandomis.

VAIKAI - MŪSŲ ATEITIS IR VILTIS
Jau keli metai, KLB valdybos posėdžiuose ir Tarybos 

suvažiavimuose gvildenamas VAIKŲ ŠVENTĖS rengimas 
Kanadoje. Tai mintys, kurios kyla^ iš susirūpinimo, kad 
jaunos lietuvių kilmės šeimos pamažu atitolsta, nuo lietu
viško gyvenimo ir vaikai nebeišgyvena lietuvybės, lietuviš
kos kultūros ir tautinių vertybių.

Praėjusių metų kovo mėnesį, Švietimo suvažiavime 
susirinkę mokytojai išdirbo šventei ruošti griaučius ir nuo 
šio rudens pradėtas organizacinis ir programinis darbas.

Šventės siekiai atsako į tikslus, kurių kaip tėvai, auk
lėtojai, vadovai ir visuomenininkai siekiame savo^lietuvių 
kilmės atžalynui: • burti jaunas lietuvių kilmės šeimas, 
o puoselėti jaunime ir šeimoje lietuviškas visuomenines 
ir kultūrines vertybes, • sudaryti sąlygas jaunimui reikš
tis kultūriniuose parengimuose, • išgyventi lietuvių gyvą 
kūrybą.

Šventė taikoma labiausiai lietuvių kilmės šeimoms su 
mokyklą ir pradžios gimnaziją lankančiais vaikais. Numa
tomas dalyvių skaičius gali būti gausus, tad nutarta ruoš
ti Anapilyje, kur tinkamiausios ir didžiausios patalpos.

Vaikų šventės rengimo komitetą sudaro: kvieslys - 
Meškiukas Rudnosiukas, pirmininke - Rasa Kurienė, sekre
torė - Rūta Girdauskienė, iždininKas - Algis Nausėdas, 
programa - Dalia Viskontienė, technika - Viktoras Naru
šis^ projektai - Judita Čuplinskienė, Dalia Nausėdiene, 
švietimo Komisijos pirmininkė - Giedrą Paulionienė.
Provizorinė programa:

Šeštadienį, 1995 m. spalio mėn. 14 d.
"VILNIAUS BRIGADA" 
TERORIZUOJA V.LINGIO 
NUŽUDYMO BYLOS 
TEISĖJĄ

ELTA praneša, kad 
lapkričio 7 d. buvo pagrob
tas automobilis "Volkswa
gen Passat" iš užrakinto 
požeminio garažo,kurio 
savininkas - žurnalisto 
Vito Lingio nužudymo by
los nagrinėtojas, teisėjas 
Vladas Nikitinas.

10 vai.- registracija; 11-14 vai. RODOM - DAROM 
(stotelės, kur bedarydamas mokaisi ir išsineši tai, ką esi 
padaręs); 12 vai. PIETŪS; 14:15 - 15 vai.- PASIRODYMAS 
(pritaikyts vaikams); 15:30 vai. - TALENTŲ POPIETĖ 
(dienos metu vaikai dalyvaus konkursuose, kurie bus pa
skelbti 1994 m. gruodžio mėn., kurių laimėtojai turės pro
gą pasirodyti viešai); 17:00-19:00 vai. - VAKARIENĖ; 
19:00-21:00 vai. VAKARUŠKOS.

Sekmadienį, 1995 m. spalio mėn. 15 d.:
9:30 vai. MIŠIOS (giedamos ir pravestos vaikų); 10:30 - 
12:00 vai. REPETICIJA; 12:00-13:30 vai. -PIETUS; 14:00 
-15:30 vai. -KONCERTAS ir UŽDARYMAS (koncerto pro
grama mokoma lietuviškose mokyklose nuo 1995 m. sau
sio mėn.).
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ĮTEIKTI APDOVANOJIMAI 
SUST ARDŽIUSIEMS 
TRAUKINI

Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas įteikė 
Žūvančiųjų gelbėjimo kry
žius keturiems žmonėms, 
kurių dėka buvo sustabdyti 
keleiviniai 
sprogimo, 
niaus-Kauno 
ruože, netoli Vievio.

Prezidento dekretu už 
ypatingą drąsą gelbstint 
daugelio žmonių gyvybes, 
juo apdovanoti pensininkė 
Aldona Juozapavičienė, 
Aukštųjų Panerių 
stoties operatorė 
Komparskienė, šios 
dispečerė Aldona 
raitienė ir akcinės 
vės "Apranga" 
kas Kęstutis

Spaudos konferencijos 
min. pirm. Adolfas Šleže
vičius pareiškė, kad kol 
kas dar nepavyko nustaty
ti kas organizavo ir įvykdė 
sprogdinimą. Už informaci
ją, kuri padės atskleisti 
sprogdinimo geležinkelio li
nijoje iniciatorius, vyriau
sybė įsteigė 250,000 litų 
premiją.

traukiniai po 
įvykdyto Vil- 

geležinkelio

prekių 
Elena 

stoties 
Razma- 
bendro- 

sandėlinin- 
Šaltenis.

PASKIRTAS SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRAS

Lietuvos prezidento dek
retu dr. Antanas VINKUS 
yra paskirtas Sveikatos Ap
saugos ministru.

Antanas Vinkus gimė 
1942 m. gruodžio 25 d. 
Kretingoje, daugiavaikėje 
darbininkų šeimoje. 1944- 
1960 m. mokėsi Kretingos 
vidurinėje mokykloje. 1960 
m. įstojo į Kauno medici
nos įnstitutą. Jį baigė 
1966 m. ir buvo paskirtas 
respublikinės Klaipėdos

vyriausybe dėl pagrindinių 
ir būtinų priemonių gerinti 
Sveikatos apsaugą.

Sveikatos ministerio J. 
Brėdikio atsistatydinimą 
medikai sutiko entuziastin
gai. Ne_ kartą buvo išreikš
tas viešai nepasitenkinimas 
J. Brėdikio neveiklumu, 
vykdant sveikatos^ apsaugos 
reformą, priekaištavo dėl 
neobjektyvaus lėšų ir įran
gos paskirstymo medicinos 
įstaigoms.

Po pertraukos J. Brėdi
kis neatsisveikinęs, kartu 
su premjeru Adolfu Šleže
vičium ir kitais darbuoto
jais skubiai' apleido salę.

Toliau vyko Lietuvos 
medikų organizacijų koordi
nacinės tarybos posėdžiai, 
pateikti reikalavimai Vy
riausybei.

PASITRAUKĖ KULTŪROS 
MINISTERIS DAINIUS 
TRINKŪNAS

Lapkričio . mėn. 8 d. 
atsistatydinęs buv. Kultū
ros min. Dainius Trinkūnas 
atsisakė paaiškinti žurna
listams, kodėl taip padaręs. 
-"Šito aš niekad niekam 
neaiškinsiu; priimtas spren
dimas abipusiu susitarimu".

Sakėsi, labai gerbiąs 
tuos žmones, kuriuos "Lie
tuvos Rytas" buvo išvardi
jęs kaip^ galimus kandida
tus į šį postą: Muzikos 
Akademijos rektorius 
prof. dr. Juozas Antanavi
čius, Lietuvos Dailės Mu
ziejaus dir. Romualdas Bud
rys, rašytojas Vytautas 
Martinkus.

Visi čia suminėti kandi
datai _ dar nebuvo oficia
liai užklausti.

LIETUVOS PARTIZANŲ 
50 - METIS

Š.m. lapkričio mėn. 5 d. 
Kaune, Vytauto Didžiojo 
u-te vyko Lietuvos partiza
nų suvažiavimas, minint 
50-metj, kai Lietuvoje par
tizanai pradėjo kovoti su 
rusų bolševikiniais okupan
tais.

Suvažiavimą surengė 
Lietuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjunga (LPK 
TS).

• Estijos vyriausybė 99 
metams perduoda nemoka
mai naudotis sklypu Tal
linn'e, Uus gatvėje Lietu
vos vyriausybei. Tokiomis 
pat sąlygomis Estijos Res
publika gaus žemės sklypą 
Vilniuje.
• į Lietuvą 20-čiai dienų 
atostogų sugrįžo Lietuvos 
kariuomenės Taikos Palai
kymo dalinys iš Kroatijos. 
Jis buvo prijungtas prie 
Danijos Taikos batalijono 
tarptautinėse taikos palai
kymo operacijose Kroatijo
je.
• Jeigu lapkričio mėnuo 
šiltas, gruodžio mėnuo bus 
šaltas.
• Europos Krepšinio klu
bų čempionato A grupės 
varžybose Madrido "Real" 
krepšininkai laimėjo antrą 
kartą pirmą vietą. Šios 
garsios Ispanijos komandos 
žaidėjas Arvydas Sabonis 
įmetė daugiausia krepšių 
šiose žaidynėse.

ŠIAIS METAIS ATŠVENTUSI 76-tąją NEPRIKLAUSOMYBES SUKAKTŲ. 

Sirdi, domas un darbus Latvijai!

ANYKŠČIU RŪPESTIS
1993 m. Anykščiuose 

ir apylinkėje gimė 505, 
o mirė724 gyventojai, šiais 
metais pirmajame pusme
tyje gimė 205, o mirė 
391.

Liūdna, kad vedybinia
me gyvenime nemaža ne
išspręstų problemų. Pernai- 
susituokė 205 poros, o 
išsiskyrė 114. Pirmajame 
š. m.pusmetyje susituokė 
81 pora, išsiskyrė 38.

• Penkiasdešimtajame šių 
metų Vyriausybės posėdyje 
šalia kitų reikalų, buvo nu
tarta įsteigti 250,000 litų 
premiją už informaciją, ku-

RUOŠIAMASI SAUSIO 
13 - OSIOS BYLAI
Lapkričio mėn. 3 d. Gene
ralinėje Prokuratūroje Vil
niuje, Kolegijos posėdyje 
buvo aptartos svarbiausios 
baudžiamosios bylos. Anot 
dalyvio, Seimo nario teisi
ninko V. Žiemelio, Sausio 
13-osios įvykių byla iškeb 
ta ir tiriama daugiau kaip 
trejus metus. Medžiaga 
apima 290 tomų. Patrauk
ti atsakomybėn numatoma 
45 asmenys. Problemų su
darys apkaltintieji, kurie 
randasi Rusijoje ir jų ne 
bus galima išreikalauti.

Baudžiamąjį įstatymą 
reikia papildyti taip, kad 
būtų galima teisti "už 
akių".

Bylai pasiruošta labai iš
samiai. Iškyla advokatų - 
gynėjų problema, nes ne
nori ginti žmonių, kurie 
nusikalto Lietuvai. Tačiau 
tai būtų profesinė pareiga.

ATNAUJINAMAS IR 
ATSTATOMAS DUJOTIEKIS

Kaune, lapkričio 3 d. 
baigiami svarbūs dujo- 
vamzdynų po> ;yande- 
atnaujinimo darbai.

atliko Danijos specia-

buvo 
tekio 
niu 
Juos . 
listai.

Susidėvėję dujotekio 
vamzdynai per Nemuną 
Kaune ties Aleksotu jau se
niai kėlė nerimą Kauno 
Dujų įmonės specialistams. 
Dvi dujotekio šakos ne
veikė ketverius metus. Pa
keisti juos po vandeniu 
praktiškai buvo neįmanoma.

Lietuvos specialistų di
deliam džiaugsmui danai 
pasiūlė unikalią technolo
giją ir padėjo įvykdyti 
tokį svarbų darbą. Tai vie- 
nas pavyzdžių kaip galima 
įvertinti ir pasinaudoti 
modernių ir tikrų specialis
tų 
nuo 
tik parodo sveiką galvoji
mą.

patyrimu, o "karūna 
galvos nenukrenta" -

RUSIJOS TEISĖS NEATSIEJAMOS NUO PAREIGŲ

mentamas?1'- paklausiau Seimo narės Z. Sličytės.
SSRS liaudies deputatų 2-asis suvažiavimas 1989 m. 

gruodžio 25 d. pripažino, kad M-R pakto slaptieji proto
kolai yra niekiniai ir negalioja nuo pat jų pasirašymo 
momento. Tų protokolų pasekmė - Baltijos valstybių oku
pacija. Minėtasis suvažiavimas teisingai įvertino - tie 
slaptieji protokolai niekiniai ir prieštaraujantys tarptauti
nei teisei. O antroji dalis ne mažiau svarbi: slaptųjų pro 
tokolų pasekmė - padaryta kitoms valstybėms žala turėtų 
būti atlyginta ir konkrečiai: Lietuvai, Latvijai, Estijai ir 
net Ukrainai. Suirus Sovietų sąjungai, šis klausimas nega
lėjo būti jai keliamas, tačiau yra teisių perėmėjai. Dabai*- 
tine Vokietija taip pat ne hitlerine, bet ji mokėjo reparacijas 
nukentėjusioms valstybėms. Rusija reiškia daug preten
zijų dėl Sovietų sąjungos teisių, bet aš nesu girdėjusi, 
kad ji kur ką nors kalbėtų dėl Sovietų sąjungos įsiparei
gojimų ar pareigų. Negalima perimti tik teises, neper- 
imant pareigų. Taigi žala turi būti atlyginta.

"Konferencijos raginime švelniai užsimenama apie 
m. sutartis. Tikriausiai tikimasi, kad sienų klausi- 

parlamentuo-

sutarčių. Tik
Ir po Kovo

1920 
mas bus svarstomas" suinteresuotų valstybių 
se?"

- Mūsų Seimas apskritai neprisimena tų 
Sąjūdžio laikais apie jas daug kalbėjome.
11-osios Akto 1920 m. sutarties klausimas dar gyvai pul
savo. Net specialiai buvo sušauktas Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos parlamentų posėdis tuo reikalu. Paskui viskas už
geso. Rusijai tai labai naudinga, bet jei mes nepriminsi
me Rusijai jos įsipareigojimų pagal 1920 m. sutartį, tai 
ir ateityje ji jokių įsipareigojimų nesilaikys. Jokios sutar
tys su Rusija nėra patikimos. Kai norima primesti mums 
susitarimą dėl karinio tranzito, tai turime atsiminti visas 
su Rusija sudarytas sutartis, kurias ji yra "pamiršusi".

"Jei Vokietija moka Rusijai kompensaciją už padarytą 
žalą, tai ar Lietuvai nepriklauso dalis tos kompensacijos?’

- Be abejo, net labai didelė dalis priklauso. Aš neži
nau, ar mūsų delegacija ta tema kalbasi su Rusijos dele
gacija, o reikėtų kalbėti apie trečdalio šalies gyventojų 
sunaikinimą. Tik reikėtų patikslinti, kiek gyventojų buvo 
sunaikinta vokiečių ir kiek sovietų okupacijų metais. Ru
sija, gaudama visą kompensaciją, turėtų jausti pareigą at
siskaityti su Lietuva ir kitomis valstybėmis.

"Bet ar Rusija neturėtų atsiskaityti už Sovietų sąjun
gos Lietuvoje įvykdytą genocidą?"

- Sovietų okupacijos žala buvo ne kartą skaičiuojama 
•ir suskaičiuota. Net ir išeivijos lietuvių. Be abejo, padary
ta žala turėtų būti atlyginta, - užbaigė pokalbį parla
mentarė.

ligoninės gydytoju tera
peutu. Tais pačiais metais 
pervestas į Neringos mies
to ligoninę vyriausiuoju gy
dytoju. 1968 m. buvo pa
skirtas Klaipėdos respubli
kinės ligoninės trečiosios 
poliklinikos vyriausiuoju 
gydytoju. 1973 m. paskir
tas vadovauti Klaipėdos 
ligoninės statybai, 1975- 
1982 m. dirbo jos vyriau
siuoju gydytoju. 1982 m. 
paskirtas Sveikatos apsau
gos ministro pavaduotoju, 
1986 m. - Kauno klinikų 
vyriausiuoju gydytoju. Nuo 
1989 iki 1990 m. buvo 
Sveikatos apsaugos minist
ras, po to pervestas Socia
linės apsaugos ministro pa
vaduotoju.

Nuo 1993 m. dirbo Svei
katos apsaugos ministro pa
vaduotoju. Yra vedęs ir su 
žmona Danute augina sūnų.

ATSISTATYDINO SVEIKA
TOS APSAUGOS MINISTE
RIS J. BRĖDIKIS

Vilniuje, lapkričio mėn. 
9 d. VI-osios Poliklinikos 
salėn~ buvo susirinkę medi
kai iš visos Lietuvos aptai* 
ti ir derėtis su Lietuvos 
2 psl.

ri padėtų surasti sprogdini
mo geležinkelio linijoje 
organizatorius ir vykdyto
jus.

• Krašto Apsaugos minis
terija perėmė šių geležin
kelio tiltų apsaugą tarpsto- 
tyse: per Nemuną Kauno- 
Jiesios, per Vilnelę ir via
duką - Pavilnio -N. Vilnios, 
per Ventą Kužių-Pavenčių, 
per Salantą Šateikių-Kulu- 
pėnų, per Nevėžį - Lukšių- 
Kėdainių.

LIETUVIAI GERAI 
PASIRODĖ NATO 
PRATYBOSE

Lietuvos Kariuomenes da 
linys dalyvavęs bendrose 
NATO ir jų partnerių kari
nėse pratybose, surinKo 86 
taškus, II vietą iš galimų 
1UU, o danai laimėjo I vie
tą - 96 taškus.

Sunkiausios pratybos pa
vadintos "Cooperative Spi
rit '94" kuriose reikėjo 
ropoti 60 metrų, apšau
dant priešingai pusei, pra
siveržti pro spygliuotų vie
lų raizginius, šauti į juoan- 
čius taikinius, ir kt.

Parengė Edmundas Simanaitis
(iš Seimo ir Vyriausybės rūmų)

Seimo narė Zita Sličytė dalyvavo rugpjūčio 23 d. Tali
ne vykusioje tarptautinėje konferencijoje "Dėl sovietų- 
vokiecių paktų, pasirašytų 1939 m. rugpjūčio 23 d. ir rug
sėjo 28 d. padarinių panaikinimo". Konferencijos rezoliu
cijoje rašoma, kad "dar ne visiškai panaikinti Molotovo- 
Ribbentropo pakto slaptųjų protokolų padariniai", ypač 
apgailestaujama, kad "SSRS ir Vokietija ar teisėtos tų ša 
lių perėmėjos nepasiūlė atlyginti ir nekompensavo okupa
cinių valdžių padarytų nuostolių, kad nebuvo atstatytos 
1944 m. ir vėliau priverstinai pakeistos Baltijos valstybių 
sienos". Konferencija paragino Rusijos Federaciją: 
"panaikinti M-R slaptųjų protokolų padarinius;
"nustoti kai kurias nepriklausomas šalis vadinti 'artimuo
ju užsieniu';
"sustabdyti vienašališką Estijos-Rusijos sienos demarkavi
mą:
"atsižvelgiant į visuotinai pripažįstamą požiūrį į tarptau
tines sutartis, peržiūrėti savo nuostatą į 1920 metų Tai
kos sutartis;
"palengvinti savo piliečių, gyvenančių Baltijos šalyse ir 
pareiškusių norą išvykti, repatriaciją".

Rezoliuciją pesirašė Rusijos, Suomijos, Estijos, Latvi
jos, Lietuvos ir Vokietijos atstovai. Lietuvai atstovavo 
K. Motieka ir Z. Sličytė.

Z. Sličytė ir dabar šią temą laiko labai aktualia. Ji 
paaiškino, kad į konferenciją Taline rinkosi buvusieji 1989 
m. išrinkti SSRS liaudies deputatai, bet ne visi, o tik 
nariai komisijos, kuriai "buvo pavesta teisiškai ir politiš
kai įvertinti Sovietų sąjungos ir Vokietijos nepuolimo 
sutartį ir jos slaptuosius protokolus".

“Koks galėtų būti Talino konferencijos poveikis Estijos 
Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Rusijos ir Vokietijos parla-

(Iš "TREMTINYS" nr. 29)

DZERŽINSKIEČIAI MUS DAR KARTĄ ŽEMINS
"Lietuvos valstybė 1940-1990 m. laikotarpiu buvo du 

kartus okupuota Sovietų sąjungos ir vieną kartą - Vokie
tijos. Viskas, atrodo, žinoma ir pripažinta, bet tai, su 
kuo Lietuva šiandien susidūrė, sunku vertinti kitaip negu 
politinį pažeminimą, savotiškai susietą su parama daliai 
vargstančių žmonių. Buvome kiek nustebę, kai naujoji 
besivienijanti ir jau susivienijusi Vokietija sutiko papildo
mai išmokėti kompensacijas Rusijai, Baltarusijai ir Ukra
inai (kurių teritorijose žmonės nukentėjo per karą nuo 
anuometinės nacionalistų Vokietijos), bet kažkodėl pamir
šo Baltijos valstybes. Lyg būtų buvę galima okupuoti 
Baltarusiją, Pskovą, pulti Leningradą ir Maskvą, pasiekti 
Volgą bei Kaukazą, prieš tai neokupavus Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos! Manėme, kad išsiaiškinsim. Bet dar labiau 
nustebome išgirdę, kad Rusija maloningai skirs dalį gau
tos kompensacijos ir Lietuvos piliečiams.

Be abejo, abi tos šalys - SSRS (Rusija) ir Vokietija- 
buvo Antrojo pasaulinio karo iniciatorės bei kaltininkės, 
tad abi gali suvokti ir atsakomybę. Be abejo, kas iš Lie
tuvos piliečių prievarta ar net savo valia karo metu bu - 
vo sovietų armijoje ir frontuose prarado sveikatą, turėtų 
pagrindą tikėtis, kad Rusija suvoks SSRS perėmėjos parei
gą mokėti pensijas ir kompensacijas. Juolab visiems, ku
rie nukentėjo tiesiogiai nuo SSRS veiksmų. Bet kai imsis 
kompensuoti šią žalą, darys tai tikriausiai ne per Vokie
tiją.

Kodėl Vokietija išmoka kompensacijas Lietuvos pilie
čiams per Rusiją, buvo ir tebėra sunku suprasti. Klaida, 
be abejo. Dar suspėjom atkreipti dėmesį, perspėti, bet 
laikai keitėsi, ir naujosios, jau LDDP sudarytos vyriau-

(nukelta į 3 psl. )
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sybės, matyt, neturėjo šiuo klausimu aiškių polit'nių nuo
statų. Konsultacijų nepageidauta, veikiau priešingai... K o nr 
pensacijas Lietuvos piliečiams išmokės Rusijos ambasada 
Vilniuje (nesuklyskim, ne RUSIJOS, bet VOKIETIJOS kom
pensacijas!), turinti skyrių, kaip skelbia "buvusiuose kari
ninkų namuose". Nuostatose ir Lietuva, ir jos piliečiai 
tvirtai pririšti prie "buvusios SSRS" arba "buvusios SSRS 
teritorijos", jeigu kas nesutiks pagal tokį dokumentą kreip
tis - negaus paramos. Bet ypač stipriai skamba Rusijos 
paskelbtas apribojimas: "nusikaltę Tėvynei^' neturi teisės 
gauti Vokietijos kompensaciją. Taigi, dzrežinskiečiai tirs, 
ar tu, žmogau, nukentėjęs nuo nacionalistų ir grįžęs gal 
iš kokio Štuthofo, nekovojai jprieš kitą okupantą. Jei ko
vojai - SSRS perėmėjai baudžia tave dar sykį. Nejau Vo
kietija ir su tuo sutinka?

O ką Lietuvos valdžia? Turbūt nuolankiai linkčioja, 
nes anie Maskvoje gali dar kokį muitą pakelti, ir tokiu 
būdu, be abejo, gausinama Lietuvos piliečių 'darna'.

(Iš prof. V. Landsbergio straipsnio "Politizuota labda
ra", LIETUVOS AIDAS, nr. 213, 1994.10.29)

MIŠKAIS ATE INA RUDUO

Marius Katiliškis 1 ęsinys)
Jokių derybų. Tilius sutiko su viskuom, ką tik jam pa

siūlė, numodamas ranka, lyg tai, ką darė, tebuvo tik pra
mogai ir išsiblaškymui. Doveika turėjo savo papročius ir 
jų kietai laikėsi. Tik apgailestavo kad nepilniems metams. 
Bet galima ir mėnesiui. Žmogus yra laisvas. Ant galo jis 
pasiteiravo:

- Kaip būtų pavardė?
- Telesforas Gelažius.
- Aha. Gelažius... Ar ne paties tėviuką anais metais 

kliudė sparnas Biručio malūne?
- Tą patį. Nesivedė žmogui.
- Nežinai, kas tavęs laukia. Taigi. O kada galėtumėt 

pareiti?
- Šiandien negalėsiu. Ryt ar poryt.
- Gerai. Lauksim.
Jis pasiūlė penkinę rankpinigių. Ir sandėrio aplaisty

mui ir sutvirtinimui nuo savęs paprašė kai ko atnešti.
Išgėrė jis tik stikliuką ir tą patį perpus. Aplaistymui 

užtenka. Svarbu intencija ir gera širdis. Jis gi turįs jau 
susirūpinti ir kelione namoliai. Jį, žimoma, stabdė, jį 
ragino. Kaip čia su vienu - šlubas būsiąs. Jie gi nesirūpi
no, kaip, jam sekėsi nugyventi ir išsilaikyti. Na, ar jis 
būtų tesėjęs išgerti su visais nors ir po vieną? Su tiek 
žmonių jam buvo tekę per amžių susitikti.

- Gerkit, gerkit. Jei nori pamatyti šeimininkę, tai 
eime.

Eigulis merkė,~ skatino. Ar būtina tuojau pamatyti 
šeimininkę, jie nežinojo, bet kviečiamas ir kumštomas iš 
šalies, atsistojo. Ir pasijuto toks didelis, lyg staiga išau
gęs, turėdamas prieš save kresną žmogėną. Jaunystėje, 
be abejo, jis turėjo būti didesnis. Metai vis po vieną sva
rą ant pečių ir žemyn, žemyn. Kažin ar jie atsimena tą 
vakarą^ Gužienės krautuvėje - perbėgo mintis. Tada jis bu
vo apžėlęs, šlapias ir nuplyšęs, kaip valkata paskutinis. 
Ir girtas. Visa bjauri istorija kilo ir vėl nėrėsi kur tai už 
jo atminties ribų. Apie peštynes jis tai puikiai žinojo. 
Pagaliau, juk ir nesvarbu. Galį sau zipoti.

Štai, Jr turime naują, vyrą.
- Malonu. Tai važiuosime kartu? - paklausė Doveikos 

žmona.
- Aš irgi sakiau. Bet šiandien negalįs.
- Šiandien negaliu, - patvirtino Tilius.
Jis matė save, lyg veidrodyje, atsimušusį lange, kurį 

tamsino gretimo namo siena. Balta dėme atsišvietė vei
das, dar baltesne marškinių krūtine. Jis stebėjosi savo 
ūgiu ir statumu mažam restorano kambarėly. Doveika 
paspaudė sienoje įtaisytą^ skambutį. Atskubėjo žvitrus 
patarnautojas su rankšluoščiu ant peties. Juos pasamdy
davo tik didžiųjų turgų dienoms. Nieko stipraus ant stalo. 
Jie tik pavalgyti buvo užėję. Doveika atsiskaitė ir atsis
veikino.

- Atsirasiu galbūt rytoj, - pasakė Tilius, nes ką nors 
turėjo sakyti tokiu nelemtu metu. Ir pridėjo nė pats ne
žinodamas kodėl: - Dviračiu.

- Blogas kelias dviračiu.
- Vis kaip nors. Tad iki pasimatymo.
Aišku, jog prie visų kvailysčių reikia pridėti ir šią - 

nusprendė Tilius, grįžęs pas draugus. Šie pamažu dažė 
vaisių likučius. Kaip patikusi šeimininkė? Naujoji šeiminin
kė. Ir tai skambėjo keistai, beveik nesuvokiamai. Kad 
tokia moteris galėtų būti jo šeimininke, jam pasirodė 
lygiai^ nepaprasta ir netikėtina, kaip turėti tokią merginą. 
Vaikščioti su ją, kalbėti. Gal net mylėti ją? Ji net nepa
sižiūrėjo. Greičiausiai jį stebėjo lange atsimušusiame šešė
lyje. Gal matė jo numuštą ranką, tai ir viskas. Ji daug 
jaunesnė, negu jis galėjo įsivaizduoti. Ir gražesnė. Pačia 
jauniausia Doveikos dukterim ją palaikytum ir tai nebūtų 
perdaug. Jis atsiminė tik sulytą tamsių plaukų pluoštelį 
iš po skarelės aną šeštadienio vakarą. Jos pavidalas tai 
traukėsi, tai tįso, tartum žiūrint pro langą, kur įdėtas 
prastos gamybos stiklas, nevienodais sluoksniais susiklos
tęs ir bjauriai sudarkąs daiktus ir žmones.

Tos pačios mintys jį vargino ir atsisveikinus su drau
gais. Jo draugai buvo senyvi, pagyvenę vyrai. O kur jau
nimas, kur tie, su kuriais siekėsi išlipti aukštyn? Jie visi 
nuėjo ir išsiskirstė kas sau. Jis pasiliko vietoje ir tuo 
pačiu atsiliko nuo visų. Net nuo tų žavių mergaičių, ne 
taip seniai dėvėjusių trumpus sijonėlius ir žaidusių tam 
pačiam mokyklos kieme. Jos šiandien jau motinišku rimtu
mu stumdo vaikų vežimėlius ir nusisuka, jam praeinant 
gatve.

Jokio svaigulio galvoje, tik bjaurios nuosėdos ir kartu
mas. Ir besiskirstančio turgaus vaizdas, kur lieka nereika
lingiausias šlamštas ir atmatos, kėlė jame graudulį ir ny
kumą. Bet jis nemanė gailėtis šios kaskart vis labiau tuš
tėjančios^ vietos: - gatvių, aikštės ir paties miestuko. 
Nebuvo čia nieko verto prisiminti ir nieko saistančio su 
praeitim. Ji atitolo savaime, jam nedarant jokių pastangų 
išsilaikyti. Neatsigręždamas galėjo eiti ir palikti užpakaly. 
Ir paliko. Pietų vėjas padvelkė nuo dirvų, nuo miškų, 
mėlynuojančių toli, horizonto krašte. Jis užuodė eglišakių 
dūmų ypatingą kvaptį. Ir gyvų sakų, apliejusių rankas. Ir 
šilumą, tartum iš blėstančio ugniakuro, ateinančią kartu 
su plėnimis.

Ir jo krūtinę apnešė plėnimis. Tuojau pat, nelaukda
mas net vakaro, jis baudėsi pasinešti tąja kryptimi. Gy
vai kaip niekad sušvito Agnės šilkiniai plaukai. Ten, už 
tų saulėje pasmėlusių miškų.

Ten pat ir jo naujoji šeimininkė nuvažiavo su savo 
senu vyru.
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Turinyje:
REDAKCIJOS ŽODIS. M. Mackevičius- Nacionalizmas 
ir tautų, laisvė; J. Žygas - išeivijos vaidmuo Lietuvai 
laisvės siekiant; A.Juodvalkis - Išeivijos įnašas į lietu
vybės išlaikymą; A.Kučys - Mūsų partijos išeivijoje 
ir dabartinėje Lietuvoje; Br.Nemickas- Lietuvos piliety
bė ir jos klystkeliai; Vyt.Abraitis - ALTS-gos praktiška 
būklė įstatų rėmuose; A.Mažeika - KOVO 11-TOJI ir 
Amerikos Lietuvių Taryba.
Lietuviškosios Veiklos skyriuje rašo: D.Mikužienė- Ne
priklausomybė ir kas toliau; E.Jasiūnas- Dariaus ir Gi
rėno skrydžio 60 m. sukaktis; A.Sidlauskas- Daina su
burs pasaulio lietuvius; V.Grybauskas- Iš ŠALFASS veik
los; J.Janušaitis - Kultūrinių ir visuomeninių įvykių 
kronika 102; Iš Korp. Neo-Lithuania veiklos Lietuvoje;

Lietuvoje-skyriuje: A.Anušauskas- Pasipriešinimo judėji
mas; M.Martinaitis - įslaptinta cenzūra; M.Treinys- 
Postkomunistinė destrukcija Lietuvoje: priežastys ir 
įveikimo būdai; V.Antanaitis - Kai kurie Lietuvos užsie
nio politikos aspektai; A.Smetona- Ar reikalinga Lietu
vių Tautininkų Sąjunga; V.Bižokas - Lietuvos Veterina
rijos Akademija.

Kultūra - skyriuje : A.Budreckis XVI amžiaus Lietuvos 
politinės išminties pavyzdys. A.Norimo- eilėraščiai apie 
Čiurlionį ir ištrauka iš jo romano "Nuo kupsto iki kups
to".

Pagarba Mirusiems skyriuje- nuotraukos, prisiminimai 
ar pasisakymai su biografijomis apie Kazimierų Pocių, 
Aleksandrą Merkelį, Igną Andrašiūną, dr.Motiejų Šeškų, 
Antaną Sošę.
Supažindinama su kngomis: Agnės Lukšytės "Kavinė 
Po Kadagiais0", Algirdo Gustaičio "Tvankstės Pilyje"

IV-tosios dalies Il-a laida, Andriaus Norimo novelių 
rinkinys "Grožio Akivaizdoje", Antano Kučio "Vileišiai", 
Mečio Valiukėno "Lietuvos Gyventojų Genocidas" I to
mas, Algirdo Gustaičio "Potsdamas ir Lietuva", ir 
"Korp. Neo-Lithuania" 1922-1992 metų veiklos apžvalga.

Reikia pasidžiaugti ne vien temų apimtimi, bet 
ir kondensuotu, sklandžiu žodžiu patiektu minčių išreiš
kimu, bet ir sėkmingu bandymu būti objektyviems, kal
bant tiek apie politinę veiklą šiame kontinente, tiek 
Lietuvoje. Svarbu ir tai, kad savo straipsniais šį žur
nalą savo žiniomis ir mintimis papildė rašytojai iš Lie
tuvos.

NAUJOJI VILTIS žurnalas atsirado vieno žmogaus 
iniciatyva- dr.Leono Kriaučeliūno, pradėtas leisti Čika
goje 1970 m. Dr.L.Kriaučeliūnas pasitelkė leidėjų tary
bą, Joje buvo Teodoras Blinstrubas, Bronius Kasakaitis- 
admin., Vaclovas Mažeika ir Algis Modestas. Redakto
riumi buvo pakviestas d.Jonas Balys. Į kolegiją jis pasi
rinko Aleksą Laikūną ir prof.Bronių Nemicką.

Po jo vyr.redaktoriais yra buvę Aleksas Laikūnas, 
Vytautas Abraitis ir dabar - Algirdas Budreckis.

"Nors žurnalo NAUJOJI VILTIS vedamoji linija tebėra 
tautinės minties, bet redaktoriai nevengia pasikviesti 
ir kitų ideologijų gabius žurnalistus ir rašytojus",- rašo-
m a įvade.

LIETUVIS IRGI PRISIMENA
Š.m. lapkričio mėn. 11 

d. buvo švenčiama ir iškil
mingai paminėta visoje Ka
nadoje "Remembrance Day"

Vienas karo pabėgėlis iš 
Lietuvos, dalyvavęs tose iš
kilmėse ir negalėdamas 
vien stovėti, žiūrėti ir ty
lėti - parašė laišką anglų 
kalba į vietinę spaudą - 
"Barrie Examiner", Nov. 
11, 1994:
GRATEFUL FOR A CHAN-
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ESTIJA TURI NAUJĄ 
MINISTER! PIRMININKĄ

Žaliųjų Partijos vadas 
Andres Tarand, ankstesny- 
vesniame Mart Laar Minis- 
terių kabinete buvęs atsa
kingas už aplinkos apsaugą 
Estijos Parlamente buvo iš
rinktas min. pirmininku. 
Naujasis premjeras savo pa
grindiniu tikslu pasirinko 
1995 m. budžeto patvirtini
mą. Pakeis tik nedaug da
bar dirbančių ministerių,

CE IN A NEW HOME
On this Remembrance 

Day, one refugee from the 
Second World War - Rocky 
Stepulaitis from Barrie - 
wants to remember and to 
say thank you for Cana
dian government and its 
people for long-time help 
and support of the freedom 
and democracy in all the 
countries of the world.

Fifty years ago during 
the war, Rocky and his fa
mily members were refu
gees from his homeland 
Lithuania. After surviving 
war hardships and arriving 
in Canada 1948, Rocky 
Stepulaitis, like many other 
war refugees worked hard 
in this country.

When Soviet Union and 
Communism collapsed, Li
thuania regained indepen
dence in 1990. Again Cana
dian government gave its 
recognition and support. 
For this we all will be 
grateful and remember for 
the rest of our lives.

On this Remembrance 
Day we all give our res
pect and honor those Cana
dians who died for friedom 
of the others - for the 
freedom of other counties.

Canada accepted and 
helped many refugees from 
many different countries.

I take the liberty in the 
names of them all - and 
say thank you Canada on 
this Remembrance Day.

Rocky Stepulaitis,
Barrie.

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

nes Parlamento rinkimai 
vyks jau 1995 m. kovo 
mėnesį.

Andres Tarand gimė 
1940 m. sausio 11 d. Tal
linn'e. 1963 m. Tartu u-te 

įsigijo geografo ir klimato- 
logo specialybę. 1973 m. 
apgynė disertaciją, 1968- 
1970 m. dalyvavo ekspedi
cijose į Šiaurę, 1965-1990 
dirbo ir vadovavo Tallinn' o 
botanikos sodui, Estijos 
televizijoje rengė progra
mas apie gamtą ir kelio
nes.

Michail Gorbačiov'o "p&- 
restroikos" metu Andres 
Tarand siūlė Estijos terito
rijoje atšaukti Maskvos 
laiką ir įvesti vietinį.

Jis niekada nepriklausė 
jokioms partijoms. Rinki
muose į Parlamentą kandi
datavo Nuosaikiųjų Sąjun
gos (Socialdemokratų ir 
valstiečių centro partijos) 
sąraše. Kaip ir buvęs vy
riausybės vadovas Mart 
Laar, A. Tarand priklauso 
Estijos Studentų sąjungai.

1980 m. Andres Tarand 
buvo vienas iniciatorių laiš
ko Estijos ir Sovietų Sąjun- 
gos Komunistų partijai bei 
Rusijos laikraščiui "Prav
da". Laiškuose buvo reika
laujama teisė puoselėti 
estų kalbą bei kultūrą ir 
mažinti rusų kalbos įtaką. 
Vėliau visi 40 intelektualų 
pasirašiusių šį laišką, buvo 
kviečiami apklausinėjimui 
į KGB. Daugelis jų neteko 
darbo bei teisės vykti į už
sienį.

PAMINĖJO SCENOGRAFĄ 
LIUDĄ TRUIKį

Šio originalaus ir vieno 
žymiausių Lietuvos teatro 
scenografų - Liudo TRUI- 
KIO 90-asis gimtadienis 
buvo paminėtas lapkričio 
10 d. iškilmingu „Don Kar
los”- G. Verdi operos spek
takliu Vilniuje, Lietuvos 
Operos ir Baleto teatre.

Liudas Truikys, g. 1904 
m. Plungės apskrityje, vien
kiemyje netoli Platelių eže
ro.

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

3 psi.
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Štai truputis statistikos apie Rytprūsius (Siaurinius). 
Pagal esamas sutartis visa Lietuva, kartu su M. Lietuva 
turėjo sudaryti 99,350 kv. km. plotą (38,363 kv. mylias). 
Be M. Lietuvos lieka 81,120 kv. km. arba 31,200 kv. 
mylių, kas reiškia, kad Š Rytprūsiai sudaro 18, 230 kv. 
km. arba 7,163 kv. mylias, t.y. daugiau nei ketvirtadalį 
visos Lietuvos. Tai jau "nemenkas kąsnis" jei apžiosime!

Ten radasi dabar apie 4,000 vokiečių, apie 20,000 lietu
vių ir kitų tautų, vjso apie 1,000,000 gyventojų (daugu
moje rusų kariai su šeimomis).

Nors VI. Šumeiko (Rusijos seimo fed. tarybos pirm.), 
lankydamasis Lietuvoje rugsėjo 6-7 d.d. pareiškė, kad Ka
raliaučiaus sritis yra iš tikrųjų demilitarizuo
jama, bet ten paliks dar 26,000 karių (kaip Stalino 
invazijos laike). To nepakanka... (TŽ., nr. 37,94).

A. GUSTATIS (Prūsų žemes įjungti Lietuvon. TŽ, nr. 
36, 94) rašo, kad paskutiniaisiais mėnesiais spaudoje gau
su aimanų: blogai, kad iš Maskvos traukiniai 1 a i s v ai 
važinėja į prūsų žemes, veža rusų kariuomenę, ginklus į 
Karaliaučiaus (anks. Tvankstės) sritį, rusiš
kai pramintą Kaliningradu, skraido Rusijos lėktuvai virš 
galvų... iš Lietuvos neva "išvesta" Rusijos kariuomenė 
sėdi Lietuvos pasienyje su šimtais tūkstančių karių, gink
luotų automatiniais ginklais (bombomis), lėktuvais, smo
giamojo karo laivynu, tankais. Dabartinei Lietuvos vyriau
sybei nieko nedarant, nereikalaujant prūsų Žemiu įjungi
mo Lietuvon, visu "prašaliečiu" (įskaitant ir šitą!) leidi
niai plaka,-tai demonstracijos, pageidavimai, įrodinėjimai 
- nei šilta, nei šalta. į geografinės, istorinės, tautinės 
logikos įrodinėjimus nekreipia dėmesio, nes jie - 
dabartiniai valdovai- geriau žiną ką darą... Jiems atrodo, 
dar tinka carų - sovietų okupacijose rašyti eilėraš
čiai:

KARALIAUČIAUS (RYTPRŪSIŲ) PROBLEMĖLĖ________

Facts speak for themselves - Euripides

(J. J. B.)

Tuo išsireiškimu Vytautas Didysis norėjo pareikšti, 
jog tas kraštas esąs jo bočių teisėtas palikimas - bet tai 
jau per toli nueita... (C. Gedgaudas "Mūsų praeities be
ieškant" Meksiko, 1972, p.258).

Bandydami parodyti senovės istoriją apie visus 
Prūsus, susidursime su stiprokais tabu: religiniais, 
politiniais, moksliniais bei demokratiniais. Mums kliudys 
mūsų būdo kuklumas, nusistatymas neišeiti iš savo dabar
ties valstybės ribų. Pvz., kada mūsų ambasadorius S. 
Lozoraitis vyriškai pareiškė, kad Karaliaučiaus sritis kada 
nors būsianti Lietuvos dalis (plg. Vytauto pasisakymus!), 
į tą sritį nereikėtų niekada leisti sugrįžti vokiečiams (ar 
įsileisti lenkus), tai mūsiškė spauda ("NL" Nr. 7, 92) pa
darė tokį komentarą: "Lietuvai šiuo laiku reikalinga Vo
kietijos pagalba (gal net sukurti mūsų kariuomenę!), to
dėl reikėtų atsisakyti ta abejotina vizija 'Lietuvos iki ir 
už Karaliaučiaus1. Gal vertėtų pasitenkinti mažesne buvu
sios Prūsijos dalimi, sakykime tokia, kokią sugebėtume 
apžioti?" Ką tai reiškiu? Reikia laukti KADA ir KAIP 
kalbėti apie Karaliaučių, nes Frizas ar Ivanas to pagei
dauja, - tai jau vergiškumo išdava...

Tuo tarpu lenkas MALINSKI yra pareiškęs: "Gyva 
tauta prie jokių aplinkybių negali pamiršti ir išsižadėti 
(kaip mūsų komunistai - katiušų ir stribų išgamos vaikai, 
t.y. barakutų ir slibinų generacija, ankstesni maskoliai ar 
burliokai) savo protėvių palikimo". 
Gal dėl to burliokai - stribai nenori pripažinti nei priva
čių, nei tautinių nuosavybių, ypač Karaliaučiaus srities. 
Mes tik galime jam taip pritarti:

APIE PAŠTĄ
Pašto išnešiotojai už

miesčiuose, žemdirbiy vie
tovėse, dar XIX a. pabai
goje išdalindavo ūkininkams 
spausdintus pranešimus 
apie orą. Taip pat prista-

telia poilsiui. Naktį viena 
tropinių žuvų rūšis, vadi
nama papūgine (parrot 
fish), pasigamina gleivių 
apdangalą ir pamiega jame 
giliu miegu.

Oi tu, s t r i b e , nesulauksi: 
Nebus kaip tu nori.
Neišsipildys tavo geiduliai nedori!"

2. Karaliaučius (Šiauriniai Rytprūsiai) šiandien

K. BARONAS (Lietuvių svajonės ir Rytprūsiai, T.Ž., 
nr. 15, 92) rašo, kad A. Brazauskas atmeta bet kokius 
reikalavimus (teritorinius) į tą sritį, laikydamas juos ne
sąmone ir beprotybe. Bet tai reikia laikyti dabartinės 
valdžios (slavų vergų) nuomone, ne visos tautos pageida
vimu.

A.A. REGIS (M. Lietuvos rezistencinio sąjūdžio pirm.) 
taip išsireiškia, minint šio krašto 75 m. tarybos 1918 m. 
norą prisijungti prie Didžiosios Lietuvos: "Tas kraštas 
tačiau yra bendra visos tautos gyvenimo 
geografinė erdvė, skirta jos istorijos ir apgyventa nuo 
neatmenamų amžių. Ar galima nuoširdžiai sielotis Lietu
vos prisikėlimu, nusisukant nuo Mažosios Lietuvos didžios 
tragedijos ir paliekant ją tyloje agresyvių kaimynų gro
biu?... Tai nėra kokia kolonija Afrikoje ar Azijoje, o tai 
kraštas, 'kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka!'

Lietuvos vyriausybės ir mūsų visuomeninių veiksnių 
vykdoma nusi kalstanti tyla pasaulyje sukuria iliuziją 
(pig. J. Major vizitą ir išsireiškimus), lyg tai būtų kažko
kia "terra incognita" - nežinoma ar niekieno žemė, atvi
ra užpuolikų grobiui (kaip tai laikė kryžiuočiai). Nesuvo
kiama, kad šiai lietuvių tautos tėvonijai pasilikus Rusijos 
dalimi, būtų išrašytas mirties sprendimas ir visos tautos 
mastu... " -

Šitaip nefilosofavo mūsų tėvų ir senelių karta dar 
beviltiškesnėse aplinkybėse, pvz., žvelgdama į Klaipėdos 
ir Vilniaus problemas. Tų drąsių žygių vadinamas "nerea
lumas" (taip vadinamas S. Lozoraičio išsireiškimas) neuž
temdo v i z i j o s į to meto tautos ir valstybės atei
čiai neatidėliotinus įsipareigojimus.." Tad tegyja lietuvių 
tarpe mūsų didžiųjų Lietuvos kunigaikščių dvasia, vienybė 
ir ryžtas priešintis Lietuvą žlugdantiems kėslams! (B. Jur
gelionis, Australia, "Geri ir blogi kaimynai", TŽ, nr. 13, 
92).

Matydami tokius "besmegenių" išvedžiojimus, lenkai 
net pateikė neoficialų atsakymą, nurodydami KAS ir KIEK 
dar likusių Rytprūsių "galėtų apžioti" ateityje.

IŠGAMA

Lietuvis - išgama, kūną pardavęs 
Maskoliams, o dūšią piktiesiems lenkams, 
Sėdėjo degtinės gerai išragavęs 
Ir mislijo kilpas statyti lietuviams.

O kilpos dar naujos, visai negirdėtos! 
Kad kožnas lietuvis maskolium pastot 
Per tris arba du metus kokius turėtų, 
Lietuviškų knygų net melstis, nešiot, 
Kad nieks negalėtų... Ir ‘šnapso stiklinę 
Pastatęs jis prašos pagalbos velnių, 
Su galva linguodamas, daužydams krūtinę 
Nor daug išnaikint katalikų tikrų...
Bet prieangoj koks čia bildesys pasklido (žandarai) 
Stribai ką įvertė ten pro duris?
Štai išgama jauną vaikiną išvydo , - 
Abu prieš viens kitą pastatė akis. 
"Gerai tau, patrakėli," - išgama tarė: 
-Po rusų valdžia tau gyvent negerai? 
Už tai surakintą čia tave atvarė - 
Sibyriuj bebūdams gyvensi ramiai".

Kaip paukštis pagautas drebėdams vaikinas: 
"Aš jokiu patrakėliu, pone, nesu, 
Bet kožno teisingo juk širdį žavina 
Vargai ir nelaimės viengenčių savų.
Kur nori, ten gali mane nuvaryti, 
Aš suimtas vergas, bet tarsiu ir tą, 
Kad su neteisybėm mūs tautą naikinti H.difdijęonm•j«i 
Ir dovyt mūs salį, kuri mums miela,

' Tai nieko nebus, ar ne mano teisybė?
Naikinat tikėjimą, lygiai spaudos liuosybę, 
Mus vejat is tėviškės mūs prigimtos.

Išdraskėt mūs gimtinį kraštą, kaip vagys, 
Ir varginat mus, kaip turtingas siratas... 
Palaukie, ir tave juk Dievas paragins - 
Už darbus tau pragaro kraštą suras.
Kankinkie mus, išgama, bauskie ir spauskie, 
Kankinkie kiek nori, nors kataliku
Ir pats pirma buvęs, dabar gi sau snauskie 
Prakeiktas, bevydamas mus po karu".

(nukelta į 5 psl.)
tydavo į namus švarius 
skalbinius ir smulkias pre
kes.

Vagys, apvogę pašto 
siuntas, dar net 1872 m. 
galėjo būti nubausti mir
ties bausme!

Pirmoji pašto įstaiga 
Amerikoje buvo įrengta 
alude'je, Bostorio' mieste.

1916 m.pašto patarnavi
mu pasinaudojo bankas, 
esantis Salt Lake City. 
Jo pastatas, plyta po ply
tos buvo persiųsta į Vernai 
Utah, ir - nė viena iš 80- 
ties tūkstančių plytų nedin
go ir nesudužo!

1955 m. Philadelphia 
mieste paštą išvežiodavo 
arkliu traukiamomis vežė
čiomis. Romantiška...

1958 m. Amerikos 
"Smithsonian" Institutas 
gavo dovanų 1 milijono 
doleriu vertės "Hope" dei
mantą. Jis buvo pasiųstas 
Institutui paštu, supakuotas 
į paprastą, rudų, vyniojamo 
popieriaus paketą...

1800 m. New York'o 
miesto pašto įstaiga vieną 
savo sekciją buvo paskyru
si tiktai moterims.
AR ŽUVYS MIEGA?

Žinovai skelbia, kad kai 
kurios žuvys miega, o kai 
kurioms nereikia tikro mie
go. Tūnos ir kai kurios ryk
lių giminės žuvys nuolat 
plaukioja į priekį, kad 
gautų gana deguonies. Jos 
sulėtina plaukiojimo tempą 
kai reikia pailsėti, bet nie
kad nesustoja ir niekuomet 
tikrai nemiega. Menkės ir 
silkės, keliaujančios dide
liais būriais, kartais stab-

montrėal
ATNAUJINANT PASTATĄ, 
PIRMIAUSIA REIKIA 
PASIRŪPINTI LEIDIMU

Jeigu planuojate atnau
jinti savo nuosavybę arba 
gyvenvietę, pirmiausia pri
valote gauti statybinį lei
dimą, ypač jeigu numatote 
pakeisti namo struktūrą: 
padidinti, peroirbti sienas 
arba pamatus, arba vidaus 
ploto išdėstymą, pav., per
keičiant sienas, arba jeigu 
norite iš pagrindų perstaty
ti virtuvę. Jeigu jūsų pa
statas neįeina į apsaugoja- 
mo paveldo Kategoriją, kai 
kurie remonto darbai laiko
mi paprasta priežiūra, ir 
tokiems leidimo nereikia, 
pav., naujų durų ar langų 
įdėjimas, gridų pataisymas, 
stogo atnaujinimas ir smul
kesnis sienų plytelių patai
symas.

Daugiau informacijos 
dėl statyoos leidimo teirau
kitės tel: 872-3181, Modu
le dės permis et des In
spections.

PATARIMAI ŽIEMOS METUI

Viešųjų daroų vykdytojai 
nori užtikrinti vairuoto

jams ir pėstiesiems saugu
mą, valant sniegą, štai 
keletas patarimų.

• Prieš įsigalint žiemai, 
vairuotojai turi užsitikrinti, 
kad automobilio padangos 
yra gerame stovyje, ir vai
ruoti, taikantis prie žiemos 
sąlygų.

• Vykstant sniego valy
mui, laikytis laikinų kelio 
ženklų nurodymų ir nepa
likti automobolius drau
džiamose vietose, kao ne
būtų nuvelKami.
• Vairuotojai privalo pa
likti pakankamai vietos 
nuo gatvės kampų, kad 
sniego valymo tanketės 
galėtų gerai nuvalyti šali
gatvius. Tuo metu drau
džiama statyti automobi
lius įstrižai.

NAUJaS nuostatas 
pagerinant savininko 
IR NUOMININKO 
SANTYKIUS

Montrealio Miesto Sa
vivaldybė išleido naują 
nuostatą, Kuriame nurodo
mas minimumas švaros, 
saugumo ir priežiūros lygis

Montrealio gyvenamiems 
namams. į visus, dažniau
siai patiekiamus klausimus 
apie savininko ir nuominin
ko įsipareigojimus bus at
sakyta sekančiais mėne
siais.

!. Šildymas

o Apšildymo sistema pri
valo pajėgti palaikyti visą 
laiką ir visuose kambariuo 
se minimumą 21° šilumos. 
Esant ypatingai šaltam 
orui, kai šildymo sistema 
vos pajėgia išlaikyti z1°C 
nuomininkai turi sutikti su 
žemesne vidaus temperatū
ra, kol oras atšils.

• Savininkai privalo įreng
ti "storm-windows" autuose 
kur nėra "thermal windows" 
langų, nuo spalio men. 36d 
iki balandžio mėn. 3U d.

• Langai ir durys privalu- 
būti gerai užtaisyti, aptep
tos vėjo nepraleidžiančia 
mase (Caulking).
• Nuomininkai privalo pa
tikrinti, ar baldai, užuolai
dos ir kt. neužstoja šildy
mo - krosnies ar radiato
rių - kad šiluma laisvai 
skleistųsi visuose kamba
riuose.

GRUODŽIO 2 - SAUSIO 
8 d.d. KALĖDINĖ PARO
DA BOTANIKOS SODE

Botanikos sode vyks 
metinė - kalėdinė paroda 
pagrindinėje orangerijoje 
gruodžio 2 - Sausio 8 d.d.

lankytojai gėrėsis nuosta
biais poinsetijų, kalanšų, 
kaktusų ir azalėjų žiedais. 
Sodas kasdien nuo 9 val.r. 
iki 6 vai. v.

KULTŪROS NAMŲ 
RENGINIAI VELTUI

Kultūros Namuose vyks 
kalėdiniai koncertai visų 
malonumui. Patikrinkite 
1994 m. renginių kalendo
rių. Jį galima gauti visuo 
se Kultūros namuose, tik 
gaukite iš anksto įėjimo 
pasus.

ACCĖS MONTREAL 
BIURAI

Patiekiame sąrašą ACCĖS 
Montrealio savivaldybės 
biurų, kurie atidaryti nuo 
pirmadienio iki penktadie
nio imtinai, 9 v.r.-6 v. v.

Ahuntsic/Cartierville, 545 
Fleury Street East, 
872-6742.
Cote-des-Neiges, 5885 
Cote-des-Neiges Rd. 
872-6403.
Hochelaga/Maisonneuve 
4295 Ontario Street East 
872-6391
Riviere-des-Prairies, 8910 
Maurice-Duplessis Blvd. 
872-6755.
Saint Michel, 
7960 Saint-Michel Blvd. 
872-6375.
Mercier, 6070 Sherbooke
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Street East, 
872-671U.

Notre-Dame-de-Grace, 
5814 Sherbrooke Street W. 
872-6731

Plateau Mont-Roval/Centre 
Sud, 1374 Mont-Royal Av.E. 
872-6752
Point-aux-Trembles, 
Sherbrooke Street 
872-6618.

13068
East,

Sud-Ouest, 3177 
Jacques Street, 
872-6458.

Saint-

Ville-Marie, 
275 Notre-Dame Str. East 
872-6395.

Villeray/Park Extension, 
7217 Saint-Denis Street, 
872-6381.

• Accės Montreal prem
iere ligne, Telefono patar
navimas nuo pirmadienio 
iki penktadienio: 8 am - 
iki 6 pm.

872-1111 General inform.
872-2305 Taxes;
872-3434 Public works (24
-hour emergency service);
872-0679 Reserved line 
for TDD/TTY users.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



san Marino respublika

SENIAUSIA RESPUBLIKA EUROPOJE

Stasys Dalius

Kelionė prasidėjo turistiniu autobusu nuo Venecijos 
miesto, palikus jo kanalus su gondolomis ir pasukus tie
siai į pietus Ravenos miesto link. Važiuojam didelėmis 
žemumomis, kur auginami dideli plotai kukurūzų ir kitų 
javų. Kelyje labai stiprus judėjimas. Pavažiavus 25 my
lias, kelias pasidaro panašus kaip Venecijoje - iš abiejų 
pusių vanduo. Tai Chioggia vietovė, kur išvedžioti į visas 
ęuses kanalai. Pajūrio įlankoje po atoslūgio matosi kaip 
žmonės, braidžiodami po dumblą, renka krabus. Čia yra 
Po upės delta, todėl tęsiasi didelė žemuma. Netrukus 
kertam plačią Po upę, apsaugotą pylimais nuo potvynių. 
Ir toliau vis dar tęsiasi žemumos su kukurūzų laukais ir 
užsodintų medžių miškeliais.

Nuo Pomposa vietovės prasideda vynuogynai ir daržo
vių laukai. Kairėje kelio pusėje vis matosi jūros įlankos. 
Kelias nuo Venecijos - tik dviguba juosta, bet ne greit
kelis. Vasaros mėnesiais per atostogas šiuo keliu pasipila 
pusė milijono automobilių su italais atostogautojais. Šį 
rajoną taipgi mėgsta vokiečiai ir austrai, atvykdami vasar 
roti.

Pasiekus Rimini miestą, turintį 80,000 gventojų, ke
lias pasisuka dešinėn, tai jau greitkelis, vedantis San Ma
rino link, kur dabar visos rodyklės rodo kelią į šią res
publiką. Geru, plačiu keliu, kartu su skubančiais automo
biliais, iš lygumų pradedam kilti jau aukštyn į kalvas. 
Nuo Rimini miesto tik 22 kilometrai iki San Marino. To
liau važiuojant kelias kyla vis aukštyn ir po kiek laiko 
atsirandam visai kalnuose, ne dangų remiančiuose, bet 
visgi kilometro aukšyje pakilusiuose nuo jūros paviršiaus. 
Tai Apeninų kalnai prie Ardijos juros ir San Marino tvir
tovė, iškilusi ant Titanus kalno, matoma iš gan toli. Ke
lias vingiuoja per kalno šaitus, kur visur dirbama žemė, 
su namais, sodais, vynuogynais.

Aukštai, uolos kalne iš toli matoma pilis - tai San 
Marino respublika. Kelias, sukdamas*’ kalno šlaitu, posū
kiais eina vis aukštyn ir aukštyn, o pilis kaip tupėjo taip 
ir sėdi tame aukštame kalne, dar nepasiekiama... Autobu
sas šniokšdamas daro vingius, palikdamas apačioje vynuo
gynus su namukais. O prie kelio iš abiejų pusių išsistatę 
namai virsta gatve, kur aukštai iškelta rodyklė jau rodo, 
kad tai "Terra Liberta". Važiuojame į šios respublikos 
teritoriją. O autobusas, gatve dar padaręs paskutinį po
sūkį, užkopia prie aikštelės, skirtos jam stovėti. Dar tik 
pusė kalno pasiekta, o norint pasiekti kalno viršūnę, lau
kia virtinėj laiptų lipimui. Tačiau skirtoje autobusams 
stovėti aikštėje tiek jų privažiavę, kad mūsiškiam nebėra 
vietos įsisprausti.

San Marino respublika yra seniausia ir mažiausia ne
priklausoma valstybėlė visame pasaulyje. Jos teritorija

Tiems, kurie maloniai priima dovanas uz savo darbus, nu
kreiptus prieš brangiausius tautos siekimus, jiems tinka 
Maironio eilėraščio posmas:

O tu, kurs tik lietuvio vardą nešioji, 
O dvasią užspaustum tėvynės jaunos... 
Tegul tave ateitis tolimoji 
Minėja ... kaip išgamą mūsų dienos!

LIETUVOS ŽVAIGŽDĖ
Vytautas Kastytis

Kam kasi, duobkasy, 
Mano žemei kapus?
Kiti vėjai papūs, 
Ir širdis atsigaus.

Pažiūrėk, dar likimo žvaigždė 
Nenugrimzdo į vargo marias. 
Antai - jos žiburiai vakare 
Tebešviečia ant krašto dangaus!

(Trondheimas, Norvegija, 1945 m rugpjūčio 6 d.)
Išvadoje - dabartinės Lietuvos valdovai kvėpuoja dar 

Stalino, ne Maironio dvasia...

3. Karaliaučius ateityje

Lietuvių tautai neatgavus prūsų srities, gali artėti 
visos tautos sunaikinimas - genocidas. ANDREI 
GROMYKO, savo darbo diplomatinėje tarnyboje 50-čio 
šventės proga, pareiškė: "Kai buvau jaunas diplomatas, 
gyvavo viena Vokietija, o dabar yra keturios: FDR, DDR, 
Lenkijai atiduotos sritys ir Karaliaučiaus sritis".

R.A. SMITH (The Status of the Kaliningrad Oblast 
Under International Law, Ž. Lituanus, 1992, nr. 1, p. 96) 
savo 45 pilnų puslapių studijoje nagrinėja Kaliningrado 
srities padėtį tarptautinės teisės atžvilgiu ir prieina 
išvados, kad ateityje Kaliningrad Oblast vienaip ar kitaip 
valdyti didžiausią galimybę turi LIETUVA!!! (A. Nakas, 
Lietuvių problemos kitataučių akimis, T.Ž., nr. 21, 92).

Tas pats A. Gustaitis dar kartą priduria: "Lietuvai 
valdant prūsų žemes, nebūtų jokių rusiškų traukinių per 
Lietuvą, būtų taika toje Europos dalyje. Tai galėtų 
įvykdyti Lietuvos vyriausybė talkon pasikvietusi užsienyje 
gyvenančius lietuvius. Estai, latviai talkintų. Priešingu 
atveju - rusiškoji (kruvinų batų) pjūtis artėja..."

Tačiau sprendimas dėl Suvalkų bei Augustavo buvusių 
gubernijų, kurias NAPOLEONAS "atidavė" lenkams, dar 
neišspręstas. Vienas lietuvių laikraštis Klaipėdoje paskel-
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.eturi 60 kv. kilometrų plotą ir visa yra kalvota su 
didžiuoju Titano kalnu 750 metrų aukščio. Jo viename šo
ne išsistatęs San Marino miestas yra šios respublikos sos
tinė. Išmėtyti aplink kalnus guli 9 kaimeliai, vadinamos 
pilys. Kiekviena tų pilių yra valdoma šeimų tarybos ir 
vadovaujama Kapitono, kuris išrenkamas dviejų metų ter
minui. San Marino respublika turi 23,U0J gyventojų. Italų 
kalba yra oficiali kalba, ir katalikų tikėjimas riša šios 
respublikos žmones. Piniginis vienetas, San Marino lira, 
eina lygiagrečiai su Italijos lira tuo pačiu kursu.

Pagal legendą, Marino, krikščionis akmenų skaldytojas 
atvyko iš Dalmatijos salos į Rimini miestą IV šimt., dir- 
ti uosto statyboje. Imperatoriui Diocletian' ui persekiojant 
krikščionis, jis pasitraukė į Titano kalnus. Po kiek laiko 
kiti vienuoliai, pritraukti šio šventojo, apsigyveno ir įkū
rė krikščionių bendruomenę ant to kalno. Kada šv. Mari
no mirė, bendruomenė neiširo bet toliau gyveno kartu. 
Seniausias rašytinis pranešimas apie šios krikščionių bend
ruomenės gyvenimą yra iš V ir VI šimtmečio.

Kitas svarbus dokumentas iš 885 m., saugojamas San 
Marino respublikos archyve, pažymi, kad čia yra organi
zuotas civilinis gyvenimas, kuris neduoda niekam teisės, 
net ir Bažnyčiai, atimti tas teises iš žmonių, gyvenančių 
Titano kalne. Todėl dabar San Marino sostinėje, kai vaikš
čiojom per gatveles, pastebėjom iškabintas proklamacijas 
su data 1692 m. Ta data nebuvo kokia klaida, bet San 

Marino kalendorius, kuris oficialiai prasideda nuo 301 
m., kai ją įkūrė akmenų raižytojas šv. Marino. Taigi, jau 
virš pusantro tūkstančio metų ši mažytė respublika lais
vai, nepriklausomai gyvena. ’ Per tą visą laikotarpį ji buvo 
okupuota tik du kartus, ir tik kelis mėnesius: 1503 m. 
Cezare Borgia ir 1739 m. kardinolo Alberoni. Nors krikš
čionių bendruomenė Titano kalne taikiai gyveno ir niekam 
negrasino, bet tų laikų gyvenimas nebuvo saugus ir reikėjo 
ginti savo laisvę nuo didėjančių išorinių pavojų. Tuo tiks
lu San Marino gyventojai jau X šimt. pradėjo statyti tvir
tovę ir aukštas, mūrines sienas. Iki šių dienų šios sustip- . 
pintos* San Marino sienos stovu .saugojančios miestą, -i

O viduramžių istorija byloja, kad San Marino miestui 
ne kartą reikėjo kariauti ir gintis nuo puolančių. Aplin
kiniai grafai ir kunigaikščiai visokiais būdais bandė pa
lenkti tuos laivę mylinčius žmones, kurie tuo laiku turėjo 
nors mažą, bet gerai paruoštą kariuomenę, kuri priversda
vo užpuolėjus atsitraukti. Tos kariuomenės dėka 1463 m. 
San Marino laimėjo karą grafui Malotesta užpuolus ir pa
ėmė tris pilis, prisijungdama prie savo teritorijos; o kita 
Faetano, pati laisvai prisijungė prie respublikos. Tai buvo 
paskutinis San Marino karas ir nuo to laiko visa teritori
ja nepasikeitusi liko per šimtmečius respublikos valdžioje.

San Marino turėjo savo istorijoje ir auksinę valandą, 
kai Napoleonas Bonaparte, užkariavęs Italiją, praėjo neto
li tos mažos resoublikos. Sužavėtas ios žmnnin r>ągirW_ 

oe straipsny ^neminimas jo pavadinimas), kuriame, esą, 
siūloma lietuviams suartėti su Vokietija ir pasidalinti 
Rytprūsių teritoriją (iš naujo?), pridedant kai kurias sri
tis, dabar valdomas Lenkijos. Kai kas iš ten gyvenančių 
net pareiškė: "Reikia koridoriaus",t.y. į Kaliningrado sritį.

Mes gerai žinome, dėl ko prasidėjo II-as pasaulinis 
karas - dėl Danzigo koridoriaus... Kad išvengus ateityje 
visokių nesusipratimų ir sprogimo (nes Karaliaučius yra 
tarsi "powder keg" - parako statinė), reikalingas skubus 
ir teisus šios srities izoliavimas... Nors ji buvo sovietinės 
imperijos priešakinė dalis, kurios paskirtis - sargybinio 
šuns, pastatyto STALINO, prižiūrėti Baltijos valstybes, 
Lenkiją, kontroliuoti Baltijos jūrą, Gdynios uostą ir Vys
los žiotis. Dabar ta sritis atsidūrė izoliacijoj 
ir turi būti izoliuota tarptautinės teisės pamatais "for 
good". Tebetrūksta tik Lietuvos ryto nusi
statymo ta linkme (Jan Krauze, Le Monde, 1991.XII.3). 
Kas nori matyti "antrą Danzigo koridorių" Europoje?!

" Nenormalios padėties vaizdas - atskirta tautos kūno 
dalis" šio straipsnelio autorius (J.J.B.) nori paduoti 
pabaigai vieną istorinį epizodą, kuris tikriausiai tinka 
sios dilemos sprendimui. Kuomet DARIJUS, persų valdo
vas (514-512 m. po Kr.) bandė su 700,000 karių armija 
pavergti skitus (mūsų protėvius) prieš pradedant 
karą su Graikija, jis bandė peržengti Dunojų. Ta
čiau skitų karalius IDAN THYRSUS (Vanduorius) 486 m. 
pr. Kr. jį "nugali" morališkai , kada anas pareiškia: "Sve
timtauti, kodėl tu bėgi nuo manęs"? Ar ne tas pat tinka 
šiandien lietuviams (jų valdžiai) trauktis nuo sovietų- 
rusų grąginimų? Ką Vanduorius jam atsako, kada DARIUS 
net pareiškia norą, kad skitai pasiduotų gražiuoju, tarsi 
lietuviai šiandien: ,rTave vadinti mano valdovu, tai aš taip 
sakau: - Va au diable! (Pašol von!,Go tu heli!, Eik po 
velniais!).

Atrodo jau pats laikas atitaisyti svetimųjų padarytas 
ir dar tebedaromas klaidas, kam pritaria, pvz., D. Brita
nija bei kitos dvi Baltijos šalys. Be abejo, tuo yra suintere
suotos ir kitos Rytų Europos valstybės, net Vidurinės 
Azijos šalys (kad Karaliaučius taptų nauju Hong Kong- 
prekybos centru). Už pietinius Rytprūsius lenkai 
turi grąžinti Suvalkų ir Augustavo (buv. guvernijas prie 
caro) žemes, kurių mes niekuomet neišsižadėjome ir neiš
sižadėsime. Tik tada viešpataus taika šioje R. Europos 
dalyje ir visoje Europoje. Kaliningrado sritis neturi tapti 
antru Danzigu!

džiavimu ir laisvę^ mylinčiomis tradicijomis, jis deklara
vo: "Mes turime išsaugoti San Maino kaip laisvės pavyz
dį". Ir tų žodžių patvirtinimui pasiuntė savo ambasadorių 
į šią respubliką, kad pareikštų jo draugiškumą šios šalies 
žmonėms. Po Napoleono mirties San Marino nepriklauso
mybė buvo pripažinta ir patvirtinta Vienos kongreso 1815 
m. ir buvo įtraukta į Europos valstybių sąrašą. (Jos nepri
klausomybę buvo pripažinęs Popiežius Urbonas VIII 1631 
metais. Red.).

San Marino sostinėje išbuvom dvi valandas. Būriu pa
sklidom po tą gatvelę, kuri tiesiog prikimšta tirštai krau
tuvių, krautuvėlių, įvairiausių kioskų, suvenyrų parduotu
vių ir visur tie patys standartiniai dalykėliai - San Mari
no spalvingi atvirukai, pašto ženklų rinkiniai, visokių 
statulėlių, lėlių, lėkštelių ir puodukų suvenyrai, dekoruoti 
respublikos vaizdais. Po krautuvėles sunku praeiti, nes 
tarpduryje stovintis pardavėjas tempia į vidų pasižiūrėti. 
Vos praeini vieną, jau ir kitas betempiąs tave į sekančią. 
Tikras turgus, siuva žmonės į visas puses su pilnais krep
šiais pirkinių. Skaičiuojama, kad San Mariną aplanko per 
tris milijonus turistų per metus,-tad lankytojų visą laiką 
čia pilna.

Mudu su bendrakeleiviu Jonu, apėję keletą krautuvėlių 
vis galvas užvertę pasižiūrim į kalno viršūnėje stūksančią 
tvirtovę ir kitus valdžios pastatus. Toks trumpas laikas, 
o jie taip aukštai ir tų laiptų daugybė, vargu ar suspėsi
me iki ten nusigauti. Vistiek, eilę laiptų palypėję, atsidu
riam aukščiau kalno šlaito kitoje gatvėje, kur tarp viešbu
čių ir restoranų stovi pašto įstaiga. įneriu ten ir prisi
perku pašto ženklų, kurie spalvingi ir gražūs (Juos pradė
jo leisti 1877 m. ir yra labai mėgiami pasaulio filatelis 
tų). Ilga gatve nueinam iki tvirtoves pobūdžio didelių var 
tų, o už jų dar ilgesnė, vingiuota gatvelė, vedanti aukš

tyn. Žiūrim į laikrodžius, laiko nebedaug liko, tenka grįž
ti atgal. Leidžiamės žemyn.

San Marino, būdamas vienas seniausių ir istoriškai 
turtingiausių Europos kraštų, per šimtmečius puoselėjo ir 
statė ne tik tvirtoves su storomis sienomis, bet ir val
džios pastatus ir rūmus, kurie dabar puošia sostinę. Aukš
tai kalne pastatytas trijų aukštų su bokštu valdžios pasta
tas, kur randasi Didžiosios ir Generalinės Tarybos salės 
oei audiencijų kambariai. Apačioje aikštėje, kur stovi 
valdžios rūmai, pažemyje yra didelės cisternos. Jos su
rinkdavo lietaus vandenį, papildydamos vandens išteklius 
praėjusiais šimtmečiais. Turi puošnią baziliką ir Šv. Pran
ciškaus bažnyčią su senovinio meno glerija ir muziejumi. 
Čia sutelkta daug religinio turinio paveikslų. O dar kiti 
muziejai - moderniško meno, keistenybių, senųjų automo
bilių, senovės ginklų, filatelijos ir numizmatikos. Turi ir 
vaško muziejų, akvariumą. Gražus Titano teatras, naujai 
restauruotas, turi du balkonus, kurių pirmame įrengta puoš
ni kabina kapitonams regentams. Čia atvykus ir per pilną 
dieną vargiai pajėgtum viską apvaikščioti.

Dar tenka prisiminti apie San Marino respublikos val- 
dymosi sistemą, kurią seniau sudarydavo šeimų galvos, iš 
visų 9 pilių išrinkdamos Didžiąją ir Generalinę Tarybą. 
Vėliau buvo pakeista, leidžiant visiems demokratiškais 
rinkimais išrinkti 60 narių tarybą 5 metų terminui. Balsa
vimo teisę turi asmenys nuo 18 m. amžiaus, ir moterims 
pradėta leisti balsuoti tik nuo 1964 m. Ši Didžioji ir 
Generalinė .taryba yra respublikos parlamentas. Parlamen
tas renka iš savo tarpo du regentus- kapitonus kas pusę 

J metų, ir jie skaitomi vyriausi respublikos vadovai. Tačiau 
jie valdo drauge, kartu tomis pačiomis teisėmis, ir spren
dimai turi būti priimti abiejų pilnu sutarimu, nors kiek
vienas iš jų nesutikdamas turi veto teisę. Po šešių mėne
sių parlamentas išrenka vėl jau Kitus du regentus-kapito- 
nus. Regentai gali būti perrenkami praėjus trims metams 
nuo pirmojo išrinkimo. Be to, parlamentas išrenka vėl iš 
savo tarpo 10 asmenų valstybės kongresą, kuris vadovau
ja valdžios darbui kaip ministerijos. Taipgi turi mažus 
savo kariuomenės ir žandarmerijos dalinius, aprengtus 
puošniomis uniformomis.

San Marino respublikos atstovai dalyvauja pilnomis 
teisėmis pasaulinėse organizacijose, kaip Europos Tarybo
je, paštų unijoje, Raudonojo Kryžiaus komitete ir kt. 
Turi savo konsulus ir diplomatus kituose kraštuose, kurie 
irgi akredituoja ambasadorius ir konsulus San Marino res
publikoje.

San Marino maža teritorija neturi mineralinių išteklių. 
Ką jie turi, tai lengvą industriją, gaminančią statybos 
medžiagas, popierį, rūbus, avalynę, baldus, įvairią teksti
lę. Žemės ūkis, kad ir nebėra pirmaeilis augant turizmui; 
bet vistiek nesumažinta produkcija augina kviečius, kuku
rūzus, miežius. Tradiciniai yra San Marino keramikos ir 
juodosios geležies išdirbiniai. Turi geras spaustuves, o 
ypač dailūs pašto ženklai atneša respublikai nemažas 
pajamas.

Po trumpo sustojimo San Marino mieste, apvaikščioję 
jo gatveles, apžiūrėję storas gynimosi sienas su aukštais 
bokštais, kampiniais bokštais, grįžtame atgal į laukiantį 
autobusą ir išvažiuojame greitkeliu, kuris veda į Romą, 
Apeninų kalnų ruožu.

Šią mažą, kalnų aukštumoje įsikūrusią, ilgus šimtme
čius nepriklausomą ir savo laisvę išsaugojusią San Marino 
respuoliką buvo įdomu pamatyti. Daug lietuvių, lankyda
mi Italiją, sustoja Florencijos mieste, bet pravažiuoja 
nesustodami pro šią respubliką. Mažai kas girdėję ar 
skaitę, kad tokia valstybėlė yra, Kuri vos įmatomu taške
liu pažymėta Europos žemėlapyje. Tačiau, Keliaujant šiuo 
Italijos pakraščiu verta stabtelėti ir užsukus, pasižvalgyti 
San Marino respublikoje.
Vienas San Marino pilies bokštų.
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Lietuvių Namų 
Žinios

e LN lapkričio mėn.
d.sekmadienio popietėje 
dalyvavo 168 Žmonės. Sve
čią knygoje pasirašė June 
Rowlands - Toronto miesto 
merė, du miesto Tarybos 
nariai: K.K.Kuczynski ir 
A.Witer; T.O'Donohue,
D.Fontach, H.Wilcart, S. 
Duma, M.Rowland; 1 
Kauno.

Pranešimus padarė 
svečius supažindino
valdybos narys J.R.Juodis.

ir
LN

• LN TRADICINIS, 43- 
SIS POBŪVIS praėjo sėk
mingai. Dalyvavo 200 žmo
nių. Londono, Ont., choras < 
PAŠVAISTĖ atliko Įdomią 
programą ir buvo sutikta 
labai šiltai.

Rengėjai nuoširdžiai 
dėkoja už laimikius loteri
jai Lietuvių Namams, LN 
Moterų ir Vyrų būreliams, 
Kultūros K-jos nariams 
bei kitiems aukojusiems.

Ypatinga padėka pri
klauso Moterų Būreliui 
už salės papuošimą, Vyrų. 
Būreliui už baro aptarnavi
mą ir administracijai už 
pagalbą,

• IŠKILMINGĄ NAUJU 
METU SUTIKIMĄ ruošia 
gruodžio 31 d. LN Visuo
meninės Veiklos komitetas, 
vad.Teodoro Stanulio.

Sutikimas vyks Kara
liaus Mindaugo menėje, 
gros 13 muzikantų orkes — 
tras.

Rezervuoti stalus gali
ma LN administracijoje 
tel:532-3311 arba skambi
nant T.Stanuliui dienos 
metu-231-3000, vakarais- 

231-4937.

• LN Kultūrinė Komisija 
sudarė progą atvykti su 
koncertu į LN - Lietuvos 
Radijo ir Televizijos Vaikų 
Chorui, vad.Reginos Malec
kaitės. šis choras buvo 
pakviestas j JAV amerikie
čių iniciatyva.

metu

R.R

Toliau - visi 
suvažiavimo 
dalyviai.

1994 m. spalio 
22-23 d.d.
Anapilio muzie
jaus salėje 
Sąskrydžio 
diplomų 
įteikimas, 
karės: v.s.
Otto, Seserijos 
v.s. iš Los 
Angeles v.s. 
Biutč Banaitiene 
Brolijos v.s. Al
binas Sekas ir 
Brolijos v.s. pa
vaduotoja V. 
Čepienė.

• Slaugos Namams aukojo: 
a. a. Albinos Kriaučiūnie

nės atminimui: $100,-Dai
va ir Andrius Paulioniai; 
$40,- S.V.Paulioniai; a.a. 
Monikos Bumbulienės Atmi
nimui- $20,- L.Balsienė.

KLB TORONTO A-KES 
RINKIMINĖS K-JOS 
POSĖDYJE

lapkričio mėn. 4 d. 
buvo nutarta, kad sekantys 
kandidatai į KLB Toronto 
A-kės Tarybą įeina akla
macijos būdu:

Angelė Abromaitytė, 
Emilijus Bartminas, Kęstu
tis Budrevičius, Algis Em- 
pakeris, Danutė Garbaliaus- 
kienė, Ona Juodišienė, 
Raimundas Pacevičius,
Kazys Pajaujis, Bronė Pali- 
lionienė, Kazys Pečiulis, 
Vytautas Pečiulis, Stasys 
Prakapas, Bronius Saplys, 
Vytautas Spudulis, Bronys 
Stundžia, Gintas Tumosa, 
Algirdas Vaičiūnas, Pranas 
Vilkelis.

• IŠGANYTOJO P-joje 
lapkričio 13 d. vyko pa
maldos su šventa vakariene 
lietuviams evangelikams- 
liuteronims,kurias pravedė 
kun. Valdas Aušra iš Čika
gos. Jis taip pat aplankė 
jį kvietusius ligonius, atlik
damas pastoracinius patar
navimus.

LIETUVIŲ SKAUTUOS 
SĄJUNGOS VADOVŲ 
LAVINIMO SĄSKRYDIS 
TORONTE

Š.m. spalio 22-23 dieno
mis Anapilio Muziejaus 
salėje įvyko LSS Vadovų- 
ių lavinimo sąskrydis.

Suvažiavimas buvo pradė
tas pusryčiais ir dalyvių re- 
gistracija. Užsiregistravo 
134 dalyviai, suvažiavę iš 
visų Šiaurės Amerikos Ra
jonų.

Atidarymo raportai buvo 
priimti Vyriausių Brolijos 
ir Seserijos skautininkų ir 
LSS pirmininko.

V.s. Fil. P. MOLIS, nau
jas Skautybės Fondo pir
mininkas padarė trumpą 
pranešimą apie fondo veik
lą ir prašė toliau aukomis 
jį remti.

Skautininke V. ČEPIENĖ 
pravedė susipažinimo žaidi
mą, toliau sekė V.s. Fil. 
R. ŽILINSKIENĖS pokalbis 
apie draugovių sueigų pla
navimą.

Seserijos ir Brolijos at
skirose grupėse vyko disku
sijos apie įvairių grupių 
veiklą.

Iš Brolijos sekcijų vado
vų atskirus pranešimus 
padarė prityrusių Skautų 
skyriaus Vedėjas V.s. Fil.

G. PLECAS, Jūrų skautų 
skyriaus vedėjas J.V.s. dr. 
A. PAULIUS ir Vadovų la
vinimo vedėjas V.s. Fil. 
K. MATONIS. Bendroms 
diskusijoms vadovavo V.s. 
R.R. OTTO.

Bendroje sueigoje Sesijos 
Vyriausia skautininke V.s. 
B. BANAITIENĖ ir Brolijos 
vyriausias skautininkas 
V.s. A. SEKAS nagrinėjo 
galimybes pagerinti ryšius 
su įvairiais vienetais. Šiose 
diskusijose gana gausiai 
dalyvavo jaunesnieji skauti- 
jos vadai, siūlydami moder
ninti ryšininkystę, naudo
jant kompiuterius bei fak
sus. V.s. MARYK UTZ 
įdomiai aiškino žaidimo 
reikšmę skautavime.

Po pietų Brolijos ir Sese
rijos Lavinimo vedėjai V.s. 
Kazys ir Gilanda MATO- 
NIAI gvildeno klausimą, lie
čiantį jaunesnių vadovų 
lavinimą vienetų ir rajonų 
vietose.

Buvo daug pasisakymų ir 
sugestijų, is kurių galima 
buvo sudaryti išvadą, kad 
skilčių sistema, kaip lavi
nimo įrankis yra mažai 
suprantamas ir dar mažiau 
naudojamas. Po šių diskusi
jų buvęs L.S.B. Vyr. sk.

Ged. DEVEIKIS aiškino 
apie L.S.S. organizacijos 
struktūrą.

Pirmos dienos programa 
buvo užbaigta p.s. Fil. N. 
ŠVILPAITĖS paaiškinimu 
apie dainos reikšmę skau- 
tavime. Buvo pravesta 
pora dainų. Su jomis ir 
buvo baigta pirmoji sąskry
džio diena.

Sekmadienį, spalio 23 d. 
Lietuvos Kankinių šventovė
je Sąskrydžio dalyviai ir 
Toronto skautai su tuntų 
vėliavomis dalyvavo 9:30 
vai. Mišiose. Prieš praside
dant Mišioms, skautininkas 
kun. Aug. SIMANAVIČIUS, 
OFM, pasveikino visus Są
skrydžio dalyvius. Mišias 
atnašavo kleb. kun. J. 
STAŠKUS.

Po pusryčių Muziejaus 
salėje vyko Sąskrydžio 
tąsa.

Skautininkas kun. A. ŽI
LINSKAS Brolijos ir Seseri
jos evangelikų dvasios va
das, kalbėjo apie skautišką 
dvasią, nagrinėdamas Die
vo reikšmę skautavime.

Paskutinis kalbėtojas 
buvo L.S.S. Tarybos pirmi- 
jos pirmininkas V.s. Fil. 
K. JEČIUS kalbėjo apie 
išeivijos skautavimo ateitį 
ir iškėlė būtiną reikalin
gumą pritraukti dabar iš

Lietuvos atvykstantį jauni
mą į skautų organizaciją.

Buvo daug klausimų, 
sugestijų bei nuomonių, o 
reikalingumas pritraukti 
naujų narių buvo visų pri
imtas kaip būtinas faktas, 

šio Sąskrydžio organiza
toriai ir vadovai-v.s. pava
duotojai v.s. R.R. OTTO ir 
sk.V.ČEPIENE visiems daly
viams ir prelegentams įtei
kė v.s.Vyto DILBOS meniš
kai paruoštus pažymė
jimus . Taipogi jie vi
siems padėkojo už gausų 
dalyvavimą, ypatingai Tun- 
tininkui Algiui ir Vidai 
SEKAMS ( ir visiems toron- 
tieeiams už malonų priėmi
mą ir skanų maistą.

Specialius atžymėjimus, 
padarytus iš ąžuolo meda
lius, rengėjams Įteikė vyr., 
skautininkai B.BANAITIENĖ 
ir Alb. SEKAS.

Tame sąskrydyje taip 
pat dalyvavo Montrealio 
skautų jungtinio tunto "Ge
ležinis Vilkas-Neringa" tunti- 
ninkai- skautininkas GIN
TARAS NAGYS ir paskau- 
tininkė AUDRA ŽURKEVI- 
ClŪTĖ.

Sąskrydis buvo baigtas 
tradicine malda "Ateina 
naktis" ir atsisveikinta iki 
kito Sąskrydžio.

v.s.R.R.Otto

Ulf lietuvių
■* III KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

• Lapkričio mėn. 20 
d., 9:30 vai. r. pamaldas pra
vedė kun. A. Žilinskas.

• 1994 metais IŠGANYTO
JO P-J OS MOTERŲ DRAU
GIJA parėmė: Klaipėdos 
Evangelikų Teologijos Semi
nariją, žurnalg "Keleivis" 
Klaipėdoje, liuterono stu
dento studijas, maisto pro
duktais Pagėgių Vaiky Glo
bos Namus, invalidą Mari
jampolėje maistu, drabu

žiais ir ktųir vaikus, grįžu
sius iš Sibiro.

Iš viso tai šalpai pa
skirta apie $1.637.

Inf.EJ.ST.

• LN lapkričio mėn. 14 
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 200 žmonių. Sve
čią knygoje pasirašė kun. 
Valdas Aušra iš Čikagos.

Pranešimus padarė ir 
svečius supažindino LN 
v-bos narys E.J.Steponas.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA'

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. (vwiabia rat») 
6.50%'už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
7.25% už 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. (gyvyb** drauda) 

3.75 % kasd. pal. čekių
sąsk. virė 10.000

2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 
(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai

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.

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

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:
• Plrmad., antrad. Ir trečiad. 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 532-1 149

6 psl.

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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 4.75%

180-364 d. term, ind.......... 5.25%
1 metų term, indėlius..........5.75%
2 metų term, indėlius...... 6.00%
3 metų term, indėlius ...... 6.25%
4 metų term, indėlius ...... 6.50%
5 metų term, indėlius ...... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..... 6.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 7.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.00% 
Taupomąją sąskaitą ....... 3.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.75% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................2.50%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas
nuo ........................ 8.50%

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

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%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir 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

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000. doleriu 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

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

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

kiukaa siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P1 AB
Žinokime 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 i ■■namus.

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

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

T>T>T7 0TTT7n INSURANCEŪKIS JllILK BROKERS
Fax 233-0285 - Tai. 231-266*1 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS Ir

RIMA (Petkut*) 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 Busslnesa" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (416) 762-4232
Lilija Pacevičiene - telefonas (416) 762-4232

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

JEMjRyl LZEXA I1VS URANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane & Bloor St.)

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton

PRIEŠ METUS IŠKELIAVO 
NEGRĮŽTAMAI A.A.
ZIGMAS PULIANAUSKAS

Nedidelis Hamiltone 
Kanados lietuvių žurnalistų 
būrelis, vos keletas asme
nų, o atslinkęs mirties 
angelas pasišaukė iš gyve
nimo Zigmą PULIANAUS- 
KĄ 1994 m. spalio mėn. 
27 d. Tai Aukštaitijos sū
nus gimęs 1910 m. spalio 
2 d. Kandrėnų kaime, Ku
piškio valsčiuje, Panevėžio 
apskr. Augo su dviem se
serimis, kurių viena jau 
mirusi, o kita dar gyva 
Lietuvoje.

Tėvai kartu su vaikais 
per I pasaulinį karą 1914 
buvo pasitraukę į Rusiją ir 
gyveno Petrapilio mieste. 
Ten Zigmas pradėjo lanky
ti rusišką mokyklą, gerai 
išmokdamas rusų kalbą, ku
rios nepamiršo ir grįžęs į 
Lietuvą. Pergyvenę karo 
vargus ir bolševikų revo
liuciją, grįžo atgal Lietu
von 1919 m. Čia Zigmas 
mokėsi Kupiškio progimna
zijoje, ją sėkmingai baig
damas. Tėvai valdė stambų 
ūkį ir, turėdami vienintelį 
sūnų, labai norėjo, kad jis 
ūkininkautų, o šis veržėsi 
į mokslą. Vykdydamas tėvų 
norą, du metus pasiliko 
dirbti tėvų žemę. Tačiau, 
pašauktas į kariuomenę ir

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% PASKOLASsantaupas..................
kasd. pal. taupymo 
sąsk............................
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......

.... 2.50%

.... 2.00%

.... 5.00%

Asmenines nuo........... 10.00%
nekiln. turto 1 m........... 8.00%

180 dienų indėlius .... .... 5.50% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term.indėlius ....
2 m. term.indėlius ....

.... 6.50%

.... 7.00%
apmokėjimo patarnavimas.

3 m. term.Indėlius .... .... 7.50% Nemokama narių gyvybės
4 m. term.indėlius ....
5 m. term.indėlius ....
RRSP irRRIF

.... 7.75%

.... 8.00%
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir

(Variable) ................... .... 3.00% asmeninių paskolų
1 m.ind........................
2 m.ind........................
3 m.ind........................
4 m.ind........................
5 m.ind........................

.... 6.50%

.... 7.00%

.... 7.50%

.... 7.75%

.... 8.00%

drauda iki $25.000.

Darbo valandos: pirmadieniais, antraaieniais ir ketvirtad. nia.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.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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atlikęs karinę tarnybą, į 
ūkį nebegrįžo. Dar pora 
metų pasimokęs, vėliau dir
bo Palemono plytinėje, 
tapdamas jos vedėju.

Kaip daugelis mūsų, at
slenkant antrajai bolševikų 
okupacijai 1944 m. į Lietu
vą, jis pasitraukė į Vokie
tiją. Po kapituliacijos gyve
no Hanau lietuvių stovyklo
je, o 1947 m. spalio mėn. 
9 d. atvyko pagal darbo su
tartį miškų darbams į Ka
nadą. Baigęs sutartį, apsi
gyveno Hamiltone, kur 
1949 m. susituokė su Albi
na Kurtinaityte. Hamiltone 
dirbo plieno fabrike Stelco, 
kol pasitraukė, išėjęs į 
pensija.

Hamiltone gyvendamas, 
buvo aktyvus lietuvių bend
ruomenes narys ir mielai 
prisidėdavo prie visų reika
lų darbu ir aukomis. 1965 
- 1968 m. buvo KLB Šal
pos Fondo Hamiltono sky
riaus pirmininkas, subūręs 
pajėgią valdybą, kuri jo va
dovaujama rinko aukas ir 
rūpinosi pasilikusių lietuvių 
Vokietijoje ir kitur parama. 
Jo rūpesčiu buvo atgaivin
ti Vasario 16 gimnazijai 
remti būreliai, kurie Ha
miltone jau buvo išnykę, 
surandant naują būrelio 
vadovą, kuris ir dabar po 
trisdešimites metų vienas 
dvigubas būrelis tebegyvuo

ja šiai gimnazijai paremti. 
Taipgi jis išrūpino Hamil
tono Šalpos Fondui iš fede
ralinės Kanados valdžios 
atleidimo nuo mokesčių 
čarterį, kai aukojusieji šal
pai gaudavo kvitus, kurie 
tiko prie pajamų mokesčio 
sumažinimo. Tik neilgai ta 
privilegija Hamiltono lietu
vių bendruomenė pasinaudo
jo, nes pasitraukus Z. Pu- 
lianauskui iš Šalpos Fondo 
pirmininko pareigų, čarte- 
ris buvo atimtas.

Jis nuoširdžiai padėjo 
"Talkos" lietuvių kredito 
kooperatyvui Hamiltone 
patalpų-namo pirkimo ko
misijoje 1969-187U m., kai 
buvo komisijos po nuodug
naus ieškojimo surastas tin
kamas raštinei namas ir 
1971 m. nupirktas. Ten ir 
dabar "Talkos" kooperatyvo 
raštinė sėkmingai įsikūrusi 
tebedirba.

Taipgi dirbo Pensininkų 
klubo valdyboje 1987 m. 
būdamas "Dainos" vienetui 
paremti projekto kasininku, 
kai iš valdžios buvo gauta

montreal
PAGERBĖME KARIUS IR 
PARTIZANUS

š.rn. lapkričio mėn.20 
d. Lietuvos Karių-Veteranų 
Sąjungos RAMOVĖ, Montre- 
alio skyrius, kaip ir per 
visus beveik 5-keris dešimt
mečius šiame lietuvių tel
kinyje, surengė iškilmingą 
Lietuvos kariuomenės įstei
gimo 76 -sios sukakties 
paminėjimą ir PARTIZANŲ 
veiklos 50-METI.

Montrealio AV P-jos 
bažnyčioje vyko pamaldos, 
kurias atnašavo kun.K.Amb- 
; r.sas, S.I ir I.Lipski's. 
Dalyvavo 8 vėliavos su 
palyda, AV Choras ypatin
gai gražiai giedojo. Vainiką, 
pagerbiant žuvusius už 
Lietuvos laisvę, nešė šaulės 
Elv.Krasauskienė ir Elz.Kir- 
stukienė, kuris buvo padė
tas bažnyčioje prie Atmi
nimo lentos.

Pritaikytą tai dienai pa
mokslą, pasakė kun.K.Arnb- 
rasas.SJ. Baigiant apeigas, 
pilna bažnyčia dalyvių su
giedojo "Marija,Marija"
ir Lietuvos Himmną.

Minėjimo Aktas vyko 
apačioje- salėje, suėjus 
daugiau kaip 200 žmonių.

Įvedus vėliavas ir Tylos 
minute pagerbus Lietuvos 
karius ir partizanus, RA
MOVĖS vardu pa
dėkojo Juozas šiaučiulis 
visiems buv. Lietuvos ka
riuomenės kariams, talki
nusiems minėjime šauliams 
ir šaulėms ir gausiai susi
rinkusiems svečiams.

J.šiaučiulis trumpai 
supažindino su prelegentu 
kun.K. Ambrasu,SJ., kuris 
pasirodo, beturįs atsargos 
kapitono laipsnį, gautą 
beveik automatiškai, nes 
po mėnesio pratybų jis 
pradėjo dėstyti Vilniaus 
Universitete.

Prelegentas kalbėjo 
gyvai, aktualiais gyveni
miškais pavyzdžiais primin
damas kai kuriuos būdingus 
faktus ir vaizdus apie Lie

RiShard^ 

roofik—couvMim
7725 george Str.. LASALLE, Oue. H8P 1C5 

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

2,233 dol. parama, už ku 
rią reikėjo laiku ir detališ- 
kai atiskaityti.

Lengvai valdydamas plunks
ną, daugiausiai rašė į sa
vaitraštį "Nepriklausoma 
Lietuva" apie Hamiltono 
lietuvių telkinio darbus, 
Pensininkų klubo veiklą. 
Mėgo keliones, važinėjo po 
Europos valstybes, tas 
keliones įdomiai aprašęs 
"NL" laikraštyje.

Nepamiršo ir Lietuvos, 
kurioje lankėsi bent penkis 
kartus.

S. Pulianauskas priklausė 
Kanados Lietuvių Žurnalis
tų sąjungai. Tiktai paskuti
nius kelis metus sirguliuo
damas, mažai viešumoje 
buvo matomas ir tyliai 
užgeso, iškeliaudamas į 
dausas.

Po religinių apeigų buvo 
palaidotas Šv. Jono Lie
tuvių kapinėse, Mississauga, 
Ontario.

Ilsėkis, Zigmai, ramybėje 
svetingoje Kanados žemėje!

Stasys Dalius

tuvos kariuomenės pradžią, 
anuomet, kai savo Tėvynę 
ginti įsipareigojo 1918 m. 
tuojau pat 25.000 vyrų, 
nors ir neturėjo nei vienin
gos uniformos, nei batų...

Jis užsiminė pavyz
džiais, kaip buvo supykę 
ir hitlerininkai, nepavykus 
jiems suorganizuoti reika
lingų dalinių ir kaip buvo 
del to išgabenti į Stutthofo 
koncentracijos lagerį įkai
tais lietuviai inteligentai. 
Kalbėjo, kaip sovietinių 
rusų, okupacijoje studentai 
privalėjo 1 dieną kas sa
vaite mokytis karo mokslo. 
Kaip, nepakeldami nežmo
niško elgesio ir žiaurių 
sąlygų, ištremti į Baikalo 
Magistralę žuvo ar nusižu
dė jauni Lietuvos kareivė
liai... Kaip elgėsi sovieti
niai okupantai ir kaip jie 
bijojo partizanų, kad sugal
vojo vadinti juos "bandi
tais", o juos nužudė ir 
išmetė į aikštes, pirma api- 
plėšdavo, nutraukdami ba
tus nuo Lietuvos karininkų 
ir karių, jau nekalbant 
apie nužudytųjų išniekinimą 

Papasakojo ir kaip per 
plauką pats prelegentas, 
būdamas savo tėviškėje, 
išvengė galimos žūties, 
susitikus "stribus", beieš
kančius partizanų...

Pabaigoje priminė ir 
labai reikšmingą faktą: 
PIRMĄ KARTĄ buvo VIE
ŠAI paskelbta ir minima 
REZISTENTŲ DIENA 1989 
m., Vilniuje. Jų atminimui 
tad Mišias atnašavo kun.J. 
Svarinskas.

Dabartinė vyriausybė 
partizanų atminimo nešven
čia. Nėra Vilniuje jokio 
paminklo 50-mečio rezisten- 
cinėms kovoms paminėti. 
Ne visų partizanų kapai 
surasti, ne visų ir tikrai 
žinommi. Prelegentas kvie
tė montrealiečius lietuvius 
nepamiršti tokio paminklo 
reikalingumo ir pirmąją 
plytą tokiam NEŽINOMO 
PARTIZANO paminklui 
paaukoti.

Pranas Paukštaitis Spaudos Baliuje sveikino svečius
šį RUDENĮ - JAU DEŠIMTMETI......

1984 m. spalio mėn. 28 d., Montrealio Victoria ligo - 
ninėje mirė visuomenės veikėjas, Kanados LB Organiza - 
cinip Komiteto narys 1950-52 m. , D. L , K, Vytauto Klubo 
p-kas 1963-66 m., savaitraščio "Nepriklausoma Lietuva ’’ 
darbuotojas, ėjęs įvairias pareigas- rinkėjo, administra
toriaus, redaktoriaus. Dirbo, kiek pajėgdamas , negai
lėdamas laiko, tikėdamas šio laikraščio ateitimi.

Partizanų atminimui Merkinėje yra pastatyta koplyčia 
Nuotr. J. Bagdono.

Už įdomų ir vaizdingą 
žodį padėkojo J .šiaučiulis.

Staigmena - jis įteikė 
JONUI ADOMAIČIUI gautą 
iš Lietuvos ATSARGOS 
KARININKU SĄJUNGOS 
garbės žymenį montrealie- 
čiui, aim. kapitonui ( fakti- 
nai-aviacijos majorui) 
Jonui ADOMAIČIUI. Šių 
metų L.K.šventės minėjimo 
proga šis raštas buvo vie
šai įteiktas kartu su specia
liu, prisegamu prie švarko 
ženkleliu. Visi susirinkusie
ji pagerbė Joną Adomaitį 
ilgais plojimais.

Maloniai pasirodė mote
rų AUŠROS vienetas savo 
dainomis, o Vyrų Okteto 
7 gražiabalsiai dainininkai 
smagiai traukė mėgiamas 
dainas. Akompanavo muz. 
Aleksandras Stankevičius.

Ramunė Ramanauskaitė 

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKA H

7 pu.

paįvairino programą, padek
lamuodama 2 eilėraščius.

Visiems sugiedojus Lie
tuvos Himną, buvo išneštos 
vėliavos. Ištikimi vėliavne
šiai, kuriuos matome visų 
svarbiųjų musų švenčių 
minėjimuose, gražiai atliko 
savo pareigas: A.Žiukas, 
St.Remeikis, J.Pukteris, 
A.Kalvaitis, Br. Kirstukas, 
P.Ražanas, A.Račinskas, 
Edv.Vaičekauskas J iems vado
vavo Aug.Myle, L.K.MIN
DAUGO Šaulių Kuopas
pirmininkas.

Zuchra Bulaukienė ir 
Rima Andriuškevičienė 
pasirūpino pilnu stalu už
kandžiais, pyragais ir kava, 
kuriais atsigaivino didelis 
būrys atvykusiųjų, įvertinan
čių rengėjų darbą.

b.



montreal
A.A. MARIJOS GUDIENĖS 
MIRTIES METINES

S. m. lapkričio mėn. 12
d., Aušros Vartų P-jos 
bažnyčioje kun. K.Ambra- 
sas.SJ., atnašavo gedulinei 
Mišias, a.a. MARIJOS GU_- 
DIENĖS atminimui lotynų 
kalboje, kadangi daugumą 
dalyvių sudarė ne lietuviš
kai kalbantieji.

Po Mišių Velionės gimi
naitė Margarita Kastanaus- 
kaitė visus pakvietė vai
šėms.

Kun. K.Ambrasui,SJ., 
palaiminus stalus ir sukal
bėjus atitinkamą maldą, 
buvo pasivaišinta kinietiško 
pobūdžio patiekalais ir 
prisiminta a.a.Marijos gy
venimo laikotarpis. G.
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Sakių apskrities
LIGONINĖ DĖKOJA

• _MONTREALIO SKAUTŲ 
KŪČIOS rengiamos gruo
džio mėn. 19 d., AV P-jos 
salėje, 7 val.v.

Kviečiami dalyvaut' 
ir skautų tėvai bei rėmėjai.

Primenama, kad j skau
tų eiles galima įsijungti 
kiekvienu metu, susisiekus 
su skautininku GINTARU 
NAGIU, tel: 683-6147(vaka- 
re) arba su paskautininke 
AUDRA ŽURKEVIČIŪTE 
tel: 637-5187.

Nauji nariai priimami 
nuo 7 m.amžiaus.

KANADOS LIETUVIU 
MUZIEJUS ANAPILYJE 
ieško šių žurnalo "Tėvy
nės Sargas" numerių: 1,2,3, 
4,5,6,7,17,27,28,30,58,63, 
64,65,66,67,70.

Jeigu turite, - praneš
kite'tel: (905)566-8755
• STASYS JOKŪBAITIS, 
gyv.,Toronte, padovanojo 5 
"NL" akcijas.

Nuoširdžiai dėkojame!"NL"

Aušroj Vartų parapijos salėje
COMPACT DISCO MUZIKA - J. šulmistro

l.k. huhomco šauliu kuopa puošia

NAUJŲ 1995 
METŲ SUTINIMĄ

1994 m. gruodžio 31 d. šeštadienį 8 vai. v.

• Vakarienė • Loterija • Baras 
Gėrimus galima atsinešti savo.

DALYVAVIMAS - $15.-
EPrašome registruotis iki gruodžio 24 d. pas:

A. MYLĘ: 365-0353; A. ŽIŪKĄ: 366-5491;
A. KAČINSKĄ: 366-7022; J. ŠIAUČIUH 768-3674.»

£ Ruošia ir kviečia - £
S L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA £

LITAS MONTREALIG LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS virE $29,000,0009
REZERVAS viri $2,000,000

Certifikatus 1 m.- .. 
Certifikatus 2 m. ... 
Certifikatus 3 m. ... 
Term. Indėlius:

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

MOKA UŽ:
6.25%
7.00%
7.25%

5.00%
5.00%
4.50%
4.50%
4,00%

Taupymo-special..........
Taupymo - su gyv. dr. ... 
Taupymo - kasdienines . 
Einamos sąsk...................
RRIF—RRSP —1 m.term.
RRIF—RRSP - 2 m.term. 
RRIF-RRSP - 3 m.term. 
RRIF - RRSP - taup.......

IMA UŽ:

1.50% 
1.25% 
1.50% 
1.00% 
6.25% 
7.00% 
7.25% 
2.00%

MONTREALIEČIAMS
"NL" Redakcija gavo 

laišką iš šakių Apskrities 
(dar vadinama . Rajono) 
Centrinės Ligoninės:

"šakių centrinė ligoninė 
gavo Montrealio lietuvių 
bendruomenės suorganizuo
tą labdaros siuntą: intrave
ninių tirpalų, intraveninių 
sistemų, dozatorių intrave
niniams tirpalams, sterilių 
paketų operaciniam skyriui, 
ir kt.

Norime padėkoti Mont
realio lietuviams už aukas 
labdaros persiuntimui. Pra
šome paskelbti padėkos 
tekstą Jūsų laikraštyje:

ŠAKIU RAJONO MEDI
KŲ IR LIGONIŲ .VARDU 
NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
ME MONTREALIO LIETU
VIAMS UŽ AUKAS LAB
DAROS, SKIRTOS ŠAKIŲ 
RAJONO CENTRINEI LIGO
NINEI, PERSIUNTIMUI.

TIKIME, KAD JŪSŲ 
GERI DARBAI NELIKS 
BE ATPILDO. LINKIME 
JUMS GEROS KLOTIES 
IR VISOKERIOPOS SĖK
MES.

Su pagarba,
A. Klimaitis, 

šakių, RCL vyr.gydytojas 
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• Dr. ALVIDORA JONU
ŠAITE- GIEDRAITIENE, 
nesulaukusi ne 50-ties me
tu amžiaus, aukščiausios 
kategorijos odos ligų gydy
toja, mirė Vilniaus ligoni
nėje.

Montrealyje Jos liūdi pus
brolis Augustas Mylė, "NL" 
administratorius ir teta,čia 
viešinti Zuchra Bulaukiene.

• KALĖDŲ EGLUČIŲ pa
roda vyks Montrealio Fine 
Arts Muziejuje iki gruodžio 
mėn. 29 d.

Lankymo valandos- 11 
val.r.-6 val.v., trečiadie
niais iki 9 val.v.

Lietuvių eglute irgi 
dalyvaus. Ji papuošta šiau
dinukų ornamentais, ku
riuos pagamino Julija 
Adamonienė, su Ingos Gied- 
rikienės ir Joanos Adomo
nytės talka.

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

,8.00% asmenines-nuo
9.00%
9.25%

8.00%

Paulius MurausKas - lydimi tautinių Šokiu grupės šokėjų,Jaunieji - MoniKa Šernaitė ir 
įeina į vaišių salę.

GRAŽIOS VESTUVĖS, BET 
NE MONTREALYJE....

š.m. rugsėjo mėn. 17 d. 
Bridgewater, New Jersey, 
USA, Paulius MURAUSKAS 
sumainė auKso žiedus su 
MoniKa SEKNaITE. į vai
šių salę jaunuosius palydė
jo MoniKos vadovaujama 
tautinių šokių grupė. Vestu
vės buvo tiKrai linksmos, 
dalyvaujant gražiam Dūriui 
svečių.

Sekančią dieną povestu
vinės vaišės tęsėsi p.p. 
Šernų rezidencijoje.

Linkime jaunajai porai 
laimingo gyvenimo. dal.

GRAŽIAI DAINAVO 
LIETUVOS VAIKAI 
MONTREALYJE

Koncertą atidarė Ms. 
Bourassa, kuri kvietė Lie
tuvos Radijo ir Televizijos 
vaikų chorą pasirodyti 
Marijos Immaculate Con- 

-ception šventovėje, kuri 
randasi 1855 Rachelle ir 
Papineau gatvių sankryžoje 

Joana Adamonytė prista
tė choro dirigentę Reginą: 
Valinskienę, kuri su choru 
dirba nuo 1989 metų. Cho
re šiuo metu dainuoja 30 
mergaičių ir 2 berniukai

nuo 10 iki 16 metų am
žiaus. Choras jau yra pa
sirodęs daugelyje kraštų: 
Vokietijoj, Belgijoj, Pran
cūzijoje, o dabar JAV- 
ėse ir Kanadoje. Jie čia 
atvažiavo iš Toronto, kur 
publikos prisirinko pilna sa
lė, nebuvo sėdimų vietų 
belikę.

Montrealyje jie koncertą 
pradėjo Vydūno -"Mes Lie
tuvos vaikai" ir sekė visa

eilė kompozitorių: O. Las
so, L. Diemer, M. Duruflė 

;J. Rutter, A. Mikulskis, 
Z. Kodaly, G. Nuyts, T. 
Brazys, M.K. Čiurlionis,
A. Budriūnas, K. Kaveckas, 
St. Šimkus, N. Sinkevičiūtė,
B. Kutavičius, J. Baltra
miejūnaitė, J.Tamulionis, 
O. Narbutaitė, J. Naujalis.

Vilija LukoševičiCitė- 
Valinskienė padėkojo daini
ninkams ir Šv. Juozapo

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estuą,

malonumu teiksime aukščiausios rūšiesMes su 
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~ vaLv,_

Kaina $5.10 už kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
namus. Nėra maksimumo
Kg. arba $10.

į
2

svorio. Minimumas

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chįrurgas 
Qrav.dr. J. M ALIS I OS biurai 

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

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IRAPTAR - 
N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL hae ja?
Vytas Gruodis, Jr.

ir parduodu

Telefonai:1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

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

KASOS VALANDOS:

Informacija apt* naujaualaa palOKanaa “Lito" 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

147SDe8eve 3907A Roeemont

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

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

oratorijos choristams, prie- 
musieins ir globojusiems šį 
chorą prancūzų ir lietuvių 
kalbomis. Joana įteikė 
gėles ir dovanų vokelį, o 
choras atsidėkodamas dar 
padainavo dainą: "Lietuva, 
brangi šalele".

Petras Adamonis įamži
no šį koncertą juostelėje. 
Po koncerto daugelis žmo
nių ėjo žemyn į sdlę susi
tikti su jaunomis daininin- 
Kėmis, bet jos buvo suso
dintos ant suolų ir klausė
si dirigentės ir vadovės

instrukcijų, tad paliKome sa
vo dovaneles ant stalo, ne 
buvo progos pasikalbėti.

v Visi atsilankiusieji buvo 
sužavėti jaunosiomis dai
nininkėmis, jų pajėgumu ir 

•drausme bei kuklumu. 
Ypač gražiai buvo atliktos 
kai kurios dainos polifo
nijos būdu. Akustika bažny
čioje buvo puiki. Choras 
dainavo keturiais balsais: 
I-aisiais ir Il-aisiais sopra
nais ir I-aisiais ir II-aisiais 
altais. d.

PADĖKA
Mirus Mylimam Vyrui ir Tėvui

JUOZUI KRUJELSKIUI, 
iš širdies dėkojame -visiems už paaukotas 
šv. Mišias ir gėles, dalyvavusiems laidotuvėse 
ir palydėjusiems į kapines.

Esame dėkingi kleb. kun. Tėv. J. ARANAUSKUI, 
S.J., už lankymą ligoninėje ir atkalbėtą Rožinį;

kun. Tėv. K. AMBRASUI, S.J., už gedulingas 
pamaldas ir apeigas papinėse; sol. A. KEBLIUI už 
gražų giedojimą pamaldų metu.

Širdingas AČIŪ visiems už nuoširdumą ir 
atjautimą skausmo valandoje -

Žmona ANELĖ ir vaikai:
DALĖ, JANINA, VALIUS
ZIGMAS su šeimomis ir 

vaikaičiai: MATHEW, STEVE.

Electrician Contractor

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

ADVOKATAS

ROMAS IŠGANAITIS

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

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

844-7307 ir 288-9646

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

TONY PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

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

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

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

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

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ
3601 Belair St., Montreal, Que. H2A 2B3

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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