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B. N.
RUSAI PUOLA ČEČĖNIJĄ

Š.m. gruodžio 7 d. Rusi
jos Gynybos min. Pavel 
Gračiov' as buvo viešai pa
reiškęs, jog nebūsią karo 
tarp Rusijos ir Čečėnijos. 
Praėjus vienai dienai 
- Rusijos lėktuvai bombarda
vo Grozny vietovę ir prez. 
Boris Jelcin'as paskelbė 
griežtą kreipimąsi vėl rei
kalaudamas, kad Čečėnijos 
prez. Dzokar Dudajev'o ka 
riai nusiginkluotų. Buvo 
tikėtasi taikingo susitarimo 
kuomet prez. Dudajev'as 
paleido dar 7 rusų karei
vius (kurie anksčiau buvo 
suimti) ir 3 žuvusių rusų 
kareivių palaikus. Taip pat 
7 kiti, pakliuvę į nelaisvę 
rusų kariai buvę paleisti ir 
nuskraidinti į Pietų Rusi
jos miestą Rostov'ą prie 
Dono.

Vienas deputatų - Rusi
jos Pasirinkimo Partijos 
narys Sergej Jušenkov'as 
derėjosi dėl rusų kareivių 
paleidimo su Čečėnija ir 
buvo labai nustebęs tokiu 
griežtu prez. Jelcin' o pa
reiškimu, 
kad B. 
tikrosios 
joje. Jis 
Jelcin'ą 
grupės Dūmoje, o tie. 
rie daugiau ar mažiau de
mokratiški, - neturi pakan
kamai jėgos.

Rusijos Saugumo gyny
bos Taryba skelbia, kad 
reikia vartoti "visas kons
titucines galimybes nugink
luojant ir likviduojant nele-

Jis net įtaria, 
Jelcin'as nežino 
padėties Čečėni- 
mano, kad prez. 
įtakoja aršiosios 
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galiąs apsiginklavusias gru
puotes". Tai taikoma ir 
prez. Dudajevo žmonėms. 
Sakosi, neva Rusija neturin
ti nieko prieš Čečėniją, 
nes konfliktas iškilęs tik 
tarp nelegalių ginkluotų 
grupių, norint laimėti "Vie
noje Rusijos Federacijos 
dalyje".

Jeigu naudojama šitokia 
formulė, tad ar yra gali-

mybė Čečėnijai, prieš 3 
metus paskelbusiai Nepri
klausomybę, vesti kokias 
nors derybas su Rusija?

Akivaizdoje, kaip nesusi
tvarkoma su Serbų agresija 
- ir kiti agresoriai jausis 
vis "teisiškesni" ir "galin
gesni". Tokia yra paprasta 
psichologija , ir to nepra
mato pažangieji Vakarai... 
ir tai nebe pirmą kartą.

darbuotoju JAV-se, 
Hubbell'is , viešai 

Jis iš

Francisco mieste, JAV-se, 
birželio 26 d. buvo pasira
šyta Jungtinių Tautų orga
nizacijos chartija. Formaliai 
chartija buvo ratifikuota 
-1945 m.spalio mėn. 24 
d.

Kanada, visuomet rė
musi JT veiklą, pla
nuoja sukaktuvinių iškilmių 
proga pastatyti Benjamin 
Britten'o 
"Nojaus 
operoje 
vaikų sąstatas ir 3 suaugę 
solistai.

Spektaklis vyks TO
RONTE - birželio 9-10 
d.d., MONTREALYJE- bir
želio 12-13 d.d., OTTAWO- 
JE- birželio 15-16 d.d. 
ir SAN FRANCISCO- bir
želio 23-24 d.d.

Reikia tikėtis, kad JT, 
Bosnijos įvykių pasėkoje, 
bus sutvirtėjusi ir pajėgi 
efektingai dalyvauti tragiš
kų konfliktų situacijose 
tarp valstybių...

KANADA IR LIETUVA 
PĄSIRAŠĖ SUTARTį 
DEL BRANDUOLINES 
ENERGIJOS

Kanados Užsienio Rei
kalų ministeris Andrė Oue- 
llet'as š.m. lapkričio mėn. 
17 d. pranešė, kad VIL
NIUJE pasirašytas bendra
darbiavimo susitarimas 
su Lietuva dėl Taikingo 
Branduolinės Energijos nau
dojimo. Pasirašė Algiman
tas Stasiukynas, Lietuvos 
Energetikos ministeris ir 
Michael Philipps, Kanados 
Ambasadorius Lietuvoje.

"Šis susitarimas ženkli
na besivystančius ir produk
tyvius ryšius tarp Lietuvos 
ir Kanados, branduolinės 
energijos naudojimo
srityje. Jo dėka bus 
galima užtikrinti energijos 
tiekimą pagal Lietuvos 
poreikius, kartu su jos 
gamybos saugumu",- pareiš
kė min. A.Ouellet'as.

šiuo susitarimu taip 
pat bus užtikrinta ir Kana
dos branduolinės energijos

/nukelta į 2 psl.......... /

operą vaikams- 
Potvynis". Šioje 
dainuos didelis

norint sustiprinti pajėgumą.
Surengtose Azijos žai

dynėse, Kinijos Olimpiniam 
i buvo pranešta, 

kad Azijos Olimpinė Tary
ba patvirtino, jog 11 atletų, 
kaip rodo tyrimų rezulta
tai- 6 moterys ir 5 vyrai 
- neteisėtai laimėjo meda
lius už plaukimą, dviračių 
lenktynėse ’ ' ’ '
vartodami 
vaistus.

Medaliai
Japonijoje vykusiose žaidy
nėse spalio mėnesį.

Beidžing'o vyriausybė 
pareiškė, kad šie sportinin
kai bus nubausti.

ties 
Webster 
prisipažino kaltu, 
mestas, iš valdžios aparato. "Komitetui 
Neteisėtu būdu yra išgavęs 
apie $400.000. Pasisakė 
nusukęs mokesčių mokėjimą 
ir nusuko sumas, rašydamas 
apgavikiškus laiškus.

Jam gręsia apie 
metų kalėjimo. W.Hubell'is 
yra 46 m. amžiaus, įsivė
lęs ir į Whitewater istoriją, 
kurioje dalyvavo žymesnie
ji Arkansas verslininkai,o 
taip pat ir Clinton'o žmo
na.

10
ir dekatloną, 

draudžiamus

.4

Si).3Calėdu ir

Bill 
savo

VIENUOLIKA KINIJOS 
ATLETU PRARADO 
MEDALIUS KANADA DALYVAUS 

JT 50-CIQ MINĖJIME""
Prieš 50 metų,

proga

KODĖL PRIREIKĘ 
SUKČIAUTI?-

Štai liūdnas pavyzdys, 
kai žmogus .atsakingose 
pareigose, gerai uždirbantis, 
kažin kodėl randa reikalo 
sukčiauti, apgaudinėjant 
savo verslo partnerius ir 
klientus, prarandant pasitikė
jimą ir pagarbą...

JAV prezidento 
Clinton'o patikėtinis,
laiku buvęs trečias svarbu
mu įstatymų vykdymo sri-

Š.m. gruodžio mėn.
d., pasitvirtino jau senokai 
sporto pasaulyje sklindan
tys įtarimai, kad Kinijos 
sportininkai naudoja drau
džiamus atletams vaistus,

buvo laimėti

San

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

siunčiame nuoširdžiausius linkėjimus broliams 
ir sesėms Tėvynėje ir užsienyje.

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

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAMTO VALDYBA

lietu
vius sveikina ir linki ryžto bei ištvermės 
visuose lietuvybės darbuose —

K.L.B. MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBA

proga
Gražina ir aš nuoširdžiausiai 
sveikiname Kanados lietuvius 
ir linkime laimingų

1995 METŲ.
Jūsų nuolatinis rūpestis 

ir parama Tėvynei yra 
stipri Tėvynės meilės 
išraiška —

Haris Lapas, .1
Generalinis konsulas Kanadai .1



Ui Nepriklausomą Lietuvą! Ui Utikimybę Kanadai!
Pour ta Lituanie libre! LayąutJ au C mada!

For free Lithuania' For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS "NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS: (SU) 366-6220

Second Clots Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid al Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje - $ 25,- 
Rėm ėjo - $ 30.

P.S. Bendradarbių ar korespondentu spausdinamos mintys ne
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būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami lik 
ii anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PARLAMENTINIŲ 

™KC_IJU. P A R E I 5 K_£M AS
DĖL RUSIJOS AGRESIJOS PRIES ČEČĖNIJOS 

RESPUBLIKA IČKERIJA
Lapkričio mėnesį Rusijos ginkluotosios pajėgos pra - 

dėjo karo veiksmus prieš oficialiąją Čečėnijos Respublikos 
valdžią ir gyventojus. Rusijos bandymai įvykius vaizduoti 
kaip Čečėnijos vidaus konfliktą neatitinka tikrovės.

Mes smerkiame Rusijos puolimą prieš Čečėnijos Res
publiką, reikalaudami tuojau pat nutraukti kraujo liejimą.

Kreipiamės į Baltijos šalių vyriausybes ir Europos 
Tarybą, ragindami atsiųsti stebėtojus ir panaudoti visą sa
vo kompetencijoje esančią galią smurtui Čečėnijoje sustab
dyt*.

Pasirašė: Centro Sąjunga (R.Ozolas), Demokratą Par
tijos Frakcija (J.Tartilas), Krikščionių Demokratų Frakcija 
({.Uždavinys), Politinių Kalinių ir Tremtinių Frakcija (B.Ga- 
jauskas), Socialdemokratų Frakcija (A.Bakalas), Tautininku 
Sąjungos Frakcija (L.Milčius), Tėvynės Sąjungos Konserva
torių Frakcija (A.Kubilius).
VILNIUS, 1994 lapkričio 28 d.

KANADOS LIETUVIAMS - VIZOS NEMOKAMOS

Remiantis Lietuvos Užsienio Reikalų ministro įsaky
mu Nr.59, Kanados Lietuvių Bendruomenės nariams, pri- 
stačiusiems KLB pirmininko pasirašytą pažymą, įvažiavi
mo vizos į Lietuvos Respubliką yra • išduodamos nemoka
mai. Kreiptis šiuo adresu:

L.R.Generalinis Konsulatas
235 Yorkland Blvd., Suite 502,
WILLOWDALE, Ontario, M2J 4Y8
Tel: 416 - 494-8313
Fax: 416 - 494-4382.

|/..........atkelta is 1 psL/

ekspertų pagalba pageri
nant įrengimų apsaugojimo 
sistemas ir branduolinių 
reaktorių veikimą .

PARIZEAU PLANAS 
ATSKIRTI QUEBEC O 
PROVINCIJĄ NUO _ 
KANADOS

Kanados min. pirm. Jean 
Chretien sukritikavo tokį 
planą ir pasakė: "Klausi
mas yra visai paprastas: 
Ar jūs norite atsiskirti nuo 
Kanados? Ir tai yra vie
nintelis klausimas."

J. Parizeau sugalvojo 
triuką, kad laimėtų savo 
partijos tikslą: paskelbti

Š.m. gruodžio mėn. 6 
Quebec' o premjeras J. Pa
rizeau pareiškė, I 
vyriausybė sudarė 
paskelbti Quebec' o 
klausomybės aktui 
klausinėti Quebec'o 
tojus referendume 
čiais metais, ar jie 
sutinka.

d.

kad PQ 
planą 

nepri- 
ir ap- 
balsuo- 
sekan- 
su tuo

pirma
prieš pradedant tuo klausi
mu referendumą. Jis supla
navo 15 komisijų, kurios 
važinėtų po v'~ą provinciją, 
ragindamos dalyvauti disku
sijose apie suverenumą (nėr 
vartoja termino nepriklau
somybė). Jis ragina visus 
kvebekiečius įsijungti į

nepriklausomybę

suverenumo apibrėžimo pro
cesą todėl, kad išjudintų 
žmones tuo klausimu taip, 
kaip kad buvo išjudinę 
diskutuojant federalizmo 
pranašumą suverenitetui 
Meach Lake konstituciniuo
se debatuose. Dabar Pari
zeau siūlo tik vieną atspir
ties tašką - suverenumą.

Paruošta Parizeau prog
rama neduoda kitų galimy
bių svarstymams ar pasirin
kimams.

Reagavo ir pareiškė, kad 
laikysis neutralumo refe
rendumo debatuose ir neda
lyvaus šiose diskusijose: 
Chamber of Commerce, 
Quebec Manufacturers 
Association, Union des Pro- 
ducteurs Agricoles (šiai 
priklauso apie 50,000 narių 
tačiau pavieniai ūkininkai 
galės elgtis kaip jiems pa
tinka. Jų tarpe esama ne
maža, pasitikinčių Quėbec*o 
suverenitetu).

Conseil du Patronat 
pirm. Ghislain Dufur' as, 
tvirtas federalistas, pareiš
kė, kad boikotuos Parizeau 
planą. Liberalų vadas Da
niel Johnson'as pareiškė 
boikotuosiąs procesą, tuo 
pačiu duodamas ženklą 
kitoms liberalų organiza
cijoms.

Tuo tarpu pekistai planuo
ja sudaryti pritariančiųjų 
komisijas ir iš anglofonų, 
jaunimo, senjorų ir kultūri
nių bendruomenių.

Atsižvelgiant į visa tai, 
ateinantieji naujieji metai 
bus ir čia sunkūs , ir gal- 
įdomūs.

INDĖNŲ PAREIŠKIMAS 
QUEBEC UI

Š.m. gruodžio mėn. 2 d. 
Kree gentis paskelbė Otta- 
woje leidžiamame savait
raštyje THE HILL TIMES 
pareiškimą, atsakant į Que
bec' o premjero Jacques 
Parizeau Kree genties 
apibūdinimą "mūsų mažu
mos", sakant kalbą Toron
te.

"Pone Parizeau, mes ne
same jūsų mažuma. Mes 
nesame ir Quebec' o čia
buviai. Njsame Kanados 
indėnai. Mes esame patys 
sau žmonės" - didelėmis 
raidėmis paraš ta skelbi
me per visą puslapį.

Indėnų vadas Matthew 
Coon Come buvo pareiškęs 
Washington' e, kad Quėbe 
c'o vyriausybė turi dvigu
bą rasistinį standartą, tvir
tindama, kad provincija 
gali atsiskirti nuo Kanados 
bet Kree gentis negali 
atsiskirti nuo Quebec' o.

Quebec'o vyriausybė pa
siuntė piktą laišką Kana
dos Užsienio reikalų min. 
Andrė Oullet' ui, reikalau
dami, kad federalinė vy
riausybė pasmerktų tokius 
vado Coon Come pareiški
mus^ Tačiau min. A. Oul
let komentaras buvo pa
prastas: Quebec'o vyriausy
bė pasikarščiavo.

Atspausdintame indėnų 
pareiškime taip pat prime
nama, kad J. Parizeau

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE

linksmų Kalėdų

Mielos lietuvės, mieli lietuviai,
Sveikiname Lietuvos žmones bei po pasaulį 

pasklidusius lietuvius, laimingai sulaukusius 
Švenčių: linkime

Mickus
V. Vasaitienė

Vitkus
Gaila
Kamantas

1994 m. Kalėdos,

Nors ir sunkus Lietuvos žmonių gyvenimas 
buvo praėjusiais metais, ir tai nedžiugino lietu
vių nei Tėvynėje, nei užsienyje, tačiau taip pat 
prisimename visų mūsų bendromis pastangomis 
sukurtas ir šviesesnes prošvaistes, vpač subliz
gėjusias Pasaulio Lietuvių Dainų Šventėje Lietu
voje ir kitose sutelktinio darbo srityse.

Tad kviečiame Lietuvos žmones ir užsienio 
lietuvius dar labiau jungti jėgas ir tvirčiau bend
rai dirbti, kad ateinančiais metais galėtumėm 
daugiau kuo pasidžiaugti, kad tarp užsienio lie
tuvių stiprėtų lietuvybė ir kad kiltų nepriklau
somos Lietuvos gerovė!

Tepadeda mums visiems naujai gimęs 
Išganytojas.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba:
Br. Nainys - pirm
R. Česonis
V. Garbonkus
dr. P. Kisielius
B. Kronienė
M. Lenkauskienė

šiandienos gyvenime mažai jaučiame Kristaus atneštos meilės, labai pasi 
gendame pirmųjų Kalėdų naktį angelų skelbtos Dievui garbės ir ramybės žmo
nėms, tačiau su džiaugsmu ir nauja viltimi švenčiame Kristaus gimtadienį.

Šioje DIEVUI GARBĖS IR RAMYBĖS ŽMONĖMS šventėje daugelis savęs 
klausiame, kodėl po 2.000 metų Kristaus apreikštos Dievo meilės žmogui, tiek 
daug pasaulyje neapykantos ir neteisingumo?

Atsakymą duoda šv.Raštas: Dievas yra meile" (jn.4:8), o meilė yra lais-

£

vė. jra
Dievas niekuomet nieko neverčia, tik kviečia. "Prieš tave aš pastatau S? 

gyvenimą ir mirtį.Pasirink gyvenimą",- kalbėjo Dievas, patiekdamas dešimt į- f.
sakymų tvarkingam ir laimingam gyvenimui.

Kasmet su nąuju džiaugsmu ir viltimi švenčiame Kristaus gimtadienį, 
nes tikime, kad Dievo Sūnus, tapęs Emanueliu - Dievas su mumis,- pasaulio t ~c 
neapleidžia ir kaskart daugiau žmonių sąmoningai pasirenka Kristų savo "keliu, 
šviesa ir gyvenimu".

Džiugių ir viltingų šv.Kalėdų ir Dievo palaimintų Naujųjų. 1995 metų 
linkiu visiems!

PAULIUS A. BALTAKIS, OFM, VYSKUPAS LIETUVIAMS KATALIKAMS IŠEIVIJOJE

žadąs: "jeigu ^uėbec'as ut 
siskirsiąs nuo Kanados, 
suteiksiąs pirmykštiems 
ventojams (aboriginal 
ople) savivaldą tokio 
lygio, koks yra bet kur 
me kontinente.

"Tai yra mūsų teisės,

jis 
gy- 

pe- 
pat 
šia-

A

A

mes jas jau turime" - atsa
koma skelbime.

RUSIJOS KARIUOMENĖ 
(ŽENGĖ į ČEČĖNIJĄ

Dar viena smurto grės
me padaugėjo šių metų pa

baiga: 40,000 rusų karių su 
šimtais tankų iš trijų pu
sių peržengė^ musulmonų 
respubliką Čečėniją, sukel
dama politinę krizę ir 
Rusijoje.

Čečėnija pasiskelbė ne
priklausoma 1991 m.

(Nukelta į 3 psl.)

Mieli lietuviai, visi Lietuvos bičiuliai 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 

ir Kanadoje

■ <3*
s

s
M

GIMUSIO KŪDIKĖLIO PALAIMOS RANKA

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS

Tikėkime šviesesne Lietuvos ateitimi!

visus geros valios lietuvius, nesvarbu, kur 
jie bebūtų, o ypatingai Lietuvoje, kad jiems 
duotų tvirtybės ir jėgų atlaikyti šiuos sun
kius bandymų laikus.

z psi.
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1994-ieji jau eina į pabaigą.
Iš suliesėjusio sieninio kalendoriaus plėšiame paskutinius gruodžio 

lapelius.
Mūsų darbai ir mintys vis dažniau skrieja į sekančius metus, vis 

dažniau pagalvojame ką kitais, 1995-aisiais reikia ir būtina padaryti savo 
šeimai, savo tautai, Lietuvos Valstybei.

Ateinančių švenčių proga iš visos širdies linkiu Jums visiems
u džiaugsmingiausių Šv. Kalėdų, laimingų ir sėkmingų Naujųjų Metų, kurie, 2 

be abejonės, dar labiau suartins vandenyno skiriamas tautos dalis. 2
Šv. Kalėdų naktį žvilgterkit į tamsą. Toli toli, Lietuvoje, ant kiekvieno 2 

lango blyksi mažos žvakelės - tautos viltis ir gyvastis . 2
Kasmet jos šviečia vis aiškiau. £

Pamatykite tų žvakelių liepsną.
Nes milijonai akių Lietuvoje ieškos Jūsų langų žvilgsnio ir Jūsų 

šviesos...

s.

s,. t .£ žvakučių svu

s,
s.

K

Si
Dr. Alfonsas Eidintas

Lietuvos Respublikos Nepaprastasis ir Įgaliotasis 
Ambasadorius

Jungtinėse Amerikos Valstijose
Si
Si c

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



IŠ VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIU SĄJUNGOS VEIKLOS 

K A N ADOJE

VKLS-gos Centro valdyba, 
susirinkusi metiniam posė-; 
džiui 1994 m. lapkričio 
mėn. 18 d., Paris, Ont.,

■ apsvarstė VKLS praeitų 
metų veiklą ir panagrinėjo 
Lietuvoje surengtą Vilniaus 
Grįžimo Lietuvai 55-tų me
tinių minėjimą.

Vilniaus Grįžimo Lietu
vai minėjimas truko nuo 
š.m. spalio 13 iki spalio 
30 dienos. Minėjimas buvo 
aprobuotas Lietuvos Res
publikos vyriausybės nuta
rimu nr. 480 ir vykdomas 
tam reikalui sudarytos Ko
misijos iš įvairių Lietuvos 
visuomenės sluoksnių: moks
lo, visuomeninių, kultūrinių 
organizacijų, įskaitant ir 
glaudžiai bendradarbiaujan
čią VKL Sąjungą, VILNI
JOS draugiją. Minėjimo 
proga buvo nutarta sutvar
kyti savanorių kapai Rasų 
ir Antakalnio kapinėse, 
organizuojant Vilniaus Die
ną Lietuvos mokyklose. 
Pagrindiniai renginiai buvo 
šie:

1. Surengta paroda Vil
niaus Krašto Grįžimo Lie
tuvai 55-tosioms metinėms 
paminėti;

2. Surengta tarptautinė 
mokslinė konferencija ap
svarstyti lietuvių tautos 
kovos dėl Vilniaus Krašto 
rezultatus;

3. Priimtas ir paskelbtas 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento ir Seimo pareiški
mas Vilniaus Krašto Grįži
mo Lietuvai 55-tųjų meti
nių proga;

4. Paminėtos ąžuolyne, 
prie Maišiogalos, Lietuvos 
kariuomenės įžengimo į 
Vilniaus Kraštą metinės,

5. Surengta iškilminga 
akademija - minėjimas Vil
niaus operos ir baleto teąt- 
re, dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos Prezidentui ir 
Vjriausybei;

6. Surengtas Lietuvos ka
riuomenės paradas Vilniaus 
Katedros aikštėje;

7. Surengta Šalčininkuo
se tautinių mažumų šventė:

8. Surengtos eitynės iš 
Vilniaus Katedros aikštės į 
Rasų kapines ir atidengtas 
paminklas Rasų kapinėse 
Zuvusiems už Vilnių 1920 
metais kariams;

9. Suorganizuotas dr. 
Jono Basanavičiaus ir Lie
tuvos savanorių kapų pa
gerbimas ir padėti vaini
kai kalinėse, kur yra atmi
nimo ženklai savanoriams, 
žuvusiems už Lietuvą ir 
jos sostinę Vilnių.

Visuose šiuose parengi
muose Lietuvoje^ VKL Są
jungai. apjungiančiai tarpka- 
riniu laikotarpiu Lenkijos 
okupuotos Lietuvos dalies

buvusiems gyventojams už 
dabartinės iJeruvos ribų, 
atstovavo VKLS Centro 
Valdybos pirmininkas Bro
nius SAPLYS. Savo viešna
gės Lietuvoje metu Bro
nius Saplys pervežė Vilniaus 
Krašto skurstančioms lietu
vių mokykloms paremti 
suaukotus išeivijoje gyve
nančių tautiečių JAV-se, 
Australijoje ir Kanadoje, o 
taip pat Kanados lietuvių 
finansinių institucijų suau
kotus pinigus.

Stambiausiais šiam tiks
lui aukotojais buvo . po 
$1000.- Lietuvių Kredito 
Kooperatyvas PARAMA, 
Prisikėlimo Parapijos Kre
dito Kooperatyvas ir Kana
dos Lietuvių Fondas; $300.-
- Žurnalistų Sąjunga; $500.
- Lietuvių Kredito Koope
ratyvas TALKA. Numatyta 
ir toliau glaudžiai bendra
darbiauti su VILNIJOS 
Diaugija tėvynėje, besirū
pinant ypač skurstančių lie
tuvių mokyklų Vilniaus 
Krašte pagalba.

VKL Sąjunga širdingai 
dėkoja visiems tautiečiams 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Kanadoje ir Austra
lijoje, taip pat ir mūsų 
dosnioms finansinėms insti
tucijoms už paramą, teikia
mą Vilniaus Kraštui.

V.K.L.S.Centro Valdybos 
sekretorius Stasys Jakaitis

Vilniaus Filharmonija

(Atkelta iš 2 psl.)
... Čečėnijos

Iš sostinės Grozny, kurio
je gyvena arti % milijono 
gyventojų, išgabenta dau
guma moterų ir vaikų, nes 
rusų tankai artėja. į nelais
vę paimti 47 rusų karei
viai. Čečėnijos prez. Duda- 
jev'as yra gavęs militari- 
nės pagalbos iš musulmonų 
kraštų, įskaitant Afganisy 
taną.

Šiaurės Kaukazas, kur 
randasi Čečėnija, yra svar- 

_bi apsigynimo zona Rusijai 
(nors niekas nesiruošia jos 

domina 
alyvos

pulti...) ir juos 
sios respublikos 
ištekliai.

Tikimasi, kad
vyks :
veiksnius.
gyventojai 
entuziazmo 
su Čečėnija.

"Daliniai
tyti
kai jos nėra. Mes nepulsim 
sostinės, tik norime užtik
rinti,' kad Rusijos Federa
cijoje esanti valstybė laiky
tųsi įstatymų",- aiškinosi 
Rusijos vyriausybės infor
macinio centro 
sudarytas krizinei situaci- 

' jai Čečėnijai.

JELCIN’O ŠVENTOJI
ŽEMĖ" - ESTIJOJE?

NEW YORK TIMES 
lapkričio 24 d.

sustabdyti 
Pačios 

nerodo 
įsivelti

dar pa- 
karinius 
Rusijos 

jokio 
į karą

pasiųsti 
konstitucinę

atsta- 
tvarką,

skyrius,

respublika - elgiasi taip, 
lyg tos Tartu sutarties 
niekada nėra buvę.

Estijos vyriausybininkai 
pareiškė, kad apgailestauja 
tokį Jelcin' o gestą, tikriau
sia iššauktą Rusijos politi
nės vidaus padėties ir skun
dų dėl etninių rusų Estijoje 
traktavimo. Vis tebesiskun- 
džiama, kad rusai privalo 
išmokti estų kalbą, Estijai 
atgavus nepriklausomybę 
1991 m. Blogai, esą, buvu
siems kolonistams, kad jie 
nustojo daugelio privilegijų 
ir esą sunkiau rasti darbų.

Tačįau, prie Rusijos h'U- 
statyto rubežiaus prez. 
Jelcin'as to neminėjo. Jis 
tik pabrėžė ką kitą: esą 
tarptautinė žvalgyba nau
dojasi ta diskutuotina vie
ta ir Rusijai reikia apsi
saugoti nuo kontrabandi
ninkų, atvykstančių iš Bal
tijos valstybių. Estijos poli
cija, tačiau, tvirtina, kad

tarp Rusijos ir Estijos vyks
ta stipri kontrabanda, bet 
dažniausiai rusai nelega
liai gabena gėrybes į Euro
pą per Estiją^

Rusijos Užsienio reikalų 
min. Andrėj Kozyrev'as 
norėdamas "sušvelninti" 
prez. Jelcin' o iššaukiantį 
pareiškimą, pasakė, 
Rusija nesiekia sukelti 
"priešišką situaciją dėl 
r bežiaus", bet siekia to
kio geroo kaimynystės rūbe- 
žiaus, kuris apsaugotų mū
sų sienas nuo kontrabandi
ninkų, teroristų ir narkoti- 
'ktį'pirklių. *

Tai, žinoma, buvo gėli
mą padaryti abipusiais 
pasienio kontrolės susita
rimais, rusiškai "nepašven
tinant" 
min.
marksistiniai 

šiuo atveju, 
permatomai

j°S Dalis kanklininkių KLB Tarybos suvažiavime. Antroji iš dešinės - D. Cičinskiene.
Nuotr. G. Paulionienės

Estijos rubežiaus. O 
Kozyrev' o vis dar 

- dialektinė, 
'logika' labai 

nelogiška...

KLB TARYBA SUSUMAVO 
VEIKLOS KNYGAS SUVAŽIAVIME

Birutė Nagienė

š.m. 
paskelbė, 

kad praėjus trejetui mėne
sių po Rusijos karių išvedi
mo iš Estijos, prez. B. Jel
cin' as atvyko prie disku
tuotino Estijos-Rusijos ru
bežiaus ir agresyviai pa
reiškė: neatsisakysime nė 
vieno Rusijos šventos že
mės centimetro, nežiūrint 
kas jos gobšiškai norėtų. 
Rusija yra iki, jau jų pa
čių atžymėto rubežiaus 
(Red.). Mes nesiderėsime 
su Estija, Latvija ar kokia 
kita valstybe tuo klausi
mu". Tačiau jo posakis 
"jau atžymėto rubežiaus" 
kaip tik ir suteikia pagrin
dą iššūkiui.

Žurnalistas Michael Spec
ter primena, kad nors Esti
ja per 500 metų laikotarpį 
buvo pakaitomis valdoma 
danų, vokiečių, lenkų, šve
dų ir po to rusų - 1920 
m. Estija buvo pasirašiusi 
sutartį su Sovietų Sąjunga 
Tartu mieste, kurioje kaip 
tik minimas dabartinis 
"šventos žemės" plotas ir 
buvo pripažintas teisėta 
Estijos žeme.

Tartu sutartis galiojo 
20 metų, iki Stalinas anek
savo Estiją, Latviją ir Lie- • pirm.Gedimino Vagnoriaus. 
tuvą. Nuo to laiko Sovietų 
Sąjunga - po to Rusijos

svečiai - pir- 
buvo 

Bronius

Š.m. lapkričio mėn. 
12-13 d.d. ANA FILIO So
dyboje, Mississauga, Ont., 
į suvažiavimą buvo atvyi^ 
iš 75 KLB Tarybos narių 
- 39 turintys teisę balsuoti, 
ir 8 svečiai.

Dalyvavo, neskaitant 
Toronto, atstovai iš Ed- 
monton'o, Delhi-Tillson- 
burg'o, London'o, Hamil- 
ton'o, Wasaga-Styner, Oak
ville, Ottawa, Rodney, 
Montreal'io.

Ypatingi
mą kartą tokie 
PLB V-bos pirm._________
Nainys ir adv.Regina Naru
šienė JAV LB Krašto 
valdybos pirmininkė.

Suvažiavimas pradėtas 
ANAPILIO P-jos kleb.kun. 
J.Staškaus' gražią invokaci- 
ja. Sudarytas prezidiumas 
iš pirm.Alg,Eimanto (Otta- 
wa) ir Birutės Nagienės 
(Montreal), sekr.Vyt.Kulnio 
ir Danutės Garbaliauskie- 
nės (Toronto). Mandatų 
komisiją sudarė dr.V.W.Ka- 
dis (Edmonton) ir Jz.šiaū- 
čiulis (Montreal).

dienotvarkę 
suvažiavimo 

perskai- 
sveikini- 

garbės 
Hario

Priėmus 
ir praeito 
protokolą, buvo 
tyti gauti raštu 
mai iš Lietuvos 
generalinio konsulo _____
Lapo (buvo išvykę tuo me
tu į Lietuvą) ir iš Lietuvos 
Tėvynės Sąjungos V-bos
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Žodžiu pasveikino sve
čiai Bronius Nainys ir Re-

tikos lentelės, atšviečiamos mo komisijai vadovauja 
ekrane buvo lengvai supran- Rasa Kurienė.
tamos, ir net gi įdomios, 

i Ji taip pat žvitriai* atsaki
nėjo į paklausimus.

■i Kitas taip pat rūpestin
gas pranešimas - Revizijos 
Komisijos vardu buvo per
skaitytas Kazimiero Deks- 
nio (Hamilton). Jis patiekė 
konkrečias pastabas dėl 
kai kurių atskaitomybės 
netikslumų, kai kur esančių 
nepakankamo parašų skai
čiaus, 
mentus. Taip pat 
keletą 
dėl išlaidų.

gina Narušienė.
Visi pagal dienotvarkę 

patiekti pranešimai 
gerai apgalvoti 
pažymėtinai 
ir geru tempu.

KLB Krašto 
pirm.Algirdas 
trumpai nusakė vykdytą 
reikšmingų KLB pagalbą 
Lituvos žmonėms, nežiūrint 
to,kad Lietuvoje tebeveikia 
nomenklatūros valdininkai, 
delsia vystyti visapusiškus 
. antykius su išeivija oficia
lioje plotmėje. Siūlė stip
resnį tais reikalais bendra
vimų su PLB ir JAV LB, 
ieškant būdų, kaip tinka
miau padėti Lietuvai ir 
įtvirtinti užsienio lietuvių 
teises. Kalbėdamas apie 
lietuvybės išlaikymo reikš
mę užsienyje - ragino Ta
rybą stiprinti ir palengvin
ti jaunosios kartos veikimą 
Bendruomenėje.

buvo 
ir praėjo 
sklandžiai

nusakė

Valdybos 
Vaičiūnas,

Finansinę apyskaitą 
pateikė ilgametis valstybėj 
revizorius- buhalteris B.Ny 
man1 as. Knygas radęs tvar
kingai vedamas, tiktai stip- 
riai rekomendavo griežčiau 
susiderinti su valdžios rei
kalavimais labdaros organi
zacijoms dėl kvitų išrašy
mo nuo mokesčių atleidimo.

Malonu prisiminti (kal
bant apie jaunąją kartą) 
ir kaip gerai buvo paruošu
si KLB Valdybos iždininkė 
Julija Adamonytė są matą 
1995-tiems metams. Statis-

patvirtinant

naudingų

doku- 
pasakė 

pastai i

Apie ŠVIETIMO 
kalbėjo Komisijos pirm. 
Giedra Paulionienė. Kana
doje veikia 6-ios lituanisti
nės mokyklos, kurias lanko 
368 mokiniai, dirba 35 
mokytojai ir 25 padėjėjai. 
Montrealis vienintelė
apylinkė, kur veikia lietu
vių kalbos kursai suaugu
siems. Juos lanko 13 moki
nių.

Toronte veikia Aukštes
nieji Lituanistikos Kursai 
su 38 mokiniais, dirba z 
mokytojai ir 1 padėjėjas. 
Po mokytojų, suvažiavimo 
šių metų pavasarį Lietuvo
je buvo pradėta 
nauja 
išleistas 
"oronto 
kyklos 
juostė 
apie lietuviškas tradicijas, 
išdalinta mokytojams. Taip 
pat labai gerai įvertintas 
mokytojams naudotinas 
sąsiuvinys "MANO ŠEIMOS 
GENEALOGIJA" (jis, per
spausdintas 40.000 tiražu 
ir Lietuvoje, ir ten dabar 
vartojamas). Yra planuoja
ma išleisti mokykloms JI- 
ąjį sąsiuvinį DARIUS IR 
GIRĖNAS, "LIETUVIU 
LIAUDIES 
PROČIAI", 
LIETUVIŲ 
f!

reikalus

buvo pradėta rengti 
švietimo programa.

gerai paruoštas 
MAIRONIO Mo- 

metraštis, vaizda- 
MŪSŲ PASTOGĖ

MENAS IR PA- 
"VAIDINIMAI 

MOKYKLOMS", 
MŪSŲ DAINOS".

Naujiena ir visų, 
priimtas projektas, 
kad po tam tikros 
mos 
kurie jau išlipo iš vystyklų, 
šiuo projektu norima su
burti 
mokyklinio amžiaus vaikais 
į. Vaikų Šventę. Ji vyks 
ANAPILYJE 1995 m. spalio 
mėnesį, šios šventės rengi-

mielai 
ypač 

tuštu- 
"užderėjo" vaikelių,

jaunas šeimas su

Susirūpinimą kelia, anot 
pranešėjos, tai, kad Kana
dos Anglų švietimo Tarybai 
atrodo, norėdama taupyti 
teikiamų paramų lėšas 
mokykloms, sutrumpino 
Hamiltono Lietuvių Mokyk
lai pamokų laiką 1/2 va
landos. Savotiškai atrodo 
ir tai, kad Toronto MAI
RONIO Mokykla nuo 1995 
m. rudens neturės teisės 
priimti naujų mokinių, jei
gu jie nelanko katalikiškų 
mokyklų savaitės bėgyje. 
(Ką turi daryti evangelikų- 
liuteronų vaikai, ar lankan
tieji ne konfesines mokyk
las? Gal tokių Ontario 
provincijoje nesama? Red.).

Giedrė Paulionienė pa
brėžė, kad didelį rūpesti 
kelia lietuvių kalbos lygio 
menkėjimas vaikuose. Dėl 
to darosi vis sunkiau pri
taikyti švietimo medžiagą, 
atsižvelgiant j visų mokinių 
poreikius. Mūsų sąlygomis 
kai kurių tėvų reikalavimai 
mokyti lietuviu kalbos Lie
tuvos programų lygyje yra 
sunkiai įgyvendinami . Siū
lyta steigti atskirą klase 
stipriai mokantiems lietu
vių kalbą žodžiu ir raštu.

Toronto MAIRONIO 
Mokyklos mokytojų eiles 
įsijungė 6 mokytojai- nau
jieji ateiviai.

(Čia norisi pastebėti, 
kad < įvertinant visas mūsų 
Kanadoje gimusio ir augu
sio jaunimo pastangas kal
bėti ir rašyti lietuviškai 

pastebima oficialiuose 
jų siunčiamuose pranešimuo
se- (kad ir reklaminiuose 
lapeliuose apie busimą 
Vaiku šventę)— paprastų, 
lengvai išvengiamų klaide
lių. Nosinių buvimas 
nebuvimas 
daugiskaitos 
linksniuose, 
brūkšnelio 
vis dėl to , 
ryti problemų. O ir pasitik
rinti- lengva . Naujieji 
ateiviai,iš kitos pusės, pra
dės suprasti, kad mūsų 
sąlygomis antra ir trečia 
karta labiau linkusi gerai 
kalbėti lietuviškai, o 'rašy
mas - daugumai yra per 
sunku , ir , atrodo- gal net 
neaktualu .

ar 
galininko ir 

kilmininko 
ar ilgųjų ū 

praleidimas, 
neturėtų suda-

įdomu buvo išklausyti 
Kultūros K-jos pirm. Lin
dos Marcinkutės pranešimą. 
Ji entuziastingai įvertino 
galimybę jaunimui dalyvau
ti Lietuvoje Dainų ir Šokių 
Šventėje šią vasarą. Pati 
nuoširdžiai dirba su ARO 
choru, tačiau prašė pagal
bos kultūrinės veiklos prog
ramai, nes iki dabar jokios 
tokios komisijos nepavyko 
sudaryti.

Apie HUMANITARINE 
PAGALBĄ L, ETŲ VAI buvo 
patiektas pranešimas raštu.

VISUOMENINę 
supažindino šios

Apie
VEIKLĄ
K-jos pirm. adv.Joana Ku- 
raitė-Lasienė. Šiais metais

Kanados 
EVE- 

Dėkojo
Ottawos A-kės 
ypač B.Eiman-

kad palaiko- 
su Atviros Lie-

ji pirmininkavo 
tradiciniam BALTIC 
NING renginiui, 
už darbą 
lietuviams, 
tienei.

Pranešė, 
m as ryšys
tuvos Fondu, su "Canadian 
Bureau of Assistance" ir 
su Kanados Užsienio Rei
kalų ministerio pavaduotoju 
Jesše Flis. Priminė, kad 
šiaurės Amerikos ESTAI 
ir LATVIAI jau yra atsto
vaujami savo tėvynių sei
muose ir artimai dirba 
kartu pilietybės, nuosavy
bės, investacijų reikalais.

Dėl abipusio dialogo 
su Lietuvos vyriausybe 
Kanados ir JAV lietuvių 
tarpe buvo visa eilė nuo
monių, 
reikia
tačiau suvažiavime Tarybos 
nariai pasisakė, kad reikėtų 
tuomet įjungti PLB bei 
kitus Europos kraštuose 
ir pačioje Rusijoje esančių 

atstovus, 
buvo stip- 
ir nagrinė-

Visi sutiko, kad 
tokios Komisijos,

labai mielu
poilsiui nuo

Šis klausimas 
riai diskutuotas 
tas.

Trumpu, bet 
koncertėliu,
intensyvių svarstymų, daly
vius pradžiugino Toronto 
MAIRONIO Mokyklos 12; 
kos kanklininkių programėlė, 
atlikta kartu su vadove- 
viešnia iš Lietuvos Daiva 
Cičinskiene. Taip pat buvo 
rodoma vaizdajuostė iš 
Dainų ir Šokių šventės

(Nukelta į 4 psl.)
3 psl.



Lietuvoje
į^ju, _ *5s®^* Krašto apsaugos min. Linas Linkevičius ir Kariuomenės vadas Kauno įgulos komen-

(vairus Lietuvos kariuomenės daliniai Karo Muziejaus sodelyje. dantas Pranas Urbanavičius inspektuoja Kauno įgulos dalinius,

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS KAUNE

Minėjimas pradėtas Kau
no Arkikatedroje - Bazili
koje šv. Mišiomis. Jose 
dalyvavo daug aukšto ran
go karininkų su šeimomis 
ir apie du šimtai karių - 
savanorių davė priesaikas. 
Kauno įgulos kapelionas 
savo pamoksle jauniems 
kariams, priminė jų parei
gas savo tėvynei ir ištiki
mybę duotai priesaikai; 
karininkijai - jų atsakomy
bę lietuvių tautai ir savo 
pavaldiniams. O Lietuvos 
vyriausybei - atkreipti dė

mesį į vargingą kariuomenes 
būklę tiek moraliniu, tiek 
materialiniu atžvilgiu. "Ka
riuomenė ir jos vadai turi 
būti pasiruošę ne tik para
dams, bet ir Lietuvos sie
nų bei jos teisių gynimui" 
- pasakė jis.

Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus aikštėje išsiri
kiavo visi Kauno įgulos da
liniai: Karinių oro pajėgų, 
puskarininkių mokyklos, 
Motorizuota pėstininkų brP 
gada "Geležinis Vilkas", 
Civilinės Saugos rinktinė, 
Vidaus reikalų ministerijos 
tarnybos I-mo pulko būrys 
ir Kauno Vytauto Didžiojo

(Atkelta iš 3 psi ' 
KLB SUVAŽIAVIME
Lietuvoje užkandžių metu 
bei KLJS-gos pranešimą 
papildant- jų veiklos skaid
rės.

Su jaunimo veikla su
pažindino Onutė Stanevičiū
tė, o suvažiavimų pasveiki
no naujai išrinktas KLJS- 
gos pirm. Matas Stanevi
čius.

Skaidres gyvai komen
tavo Ričardas Kalendra, 
kuris jas ir paruošė.

Apie KANADOS LIE
TUVIU. MUZIE J Ų-ARCHY- 
VĄ, su entuziazmu pasakojo 
dr. Rasa Mažeikaitė. Pada
ryta didelė pažanga Muzie
jaus medžiagos tvarkyme, 
o taip pat pastebimai di
dėjantis lankytojų skaičius, 
net ir vaikų tarpe. Ragino 
ir toliau kaupti svarbių 
medžiagą ir perduoti ar
chyvui. Už jos darbų jai 
buvo specialiai padėkota.

(bus daugiau)

■M
Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų 

proga
sveikinu visus artimuosiust 
brolius ir seses šaulius-les, 
bei pažįstasis, esančius 
užsienyje it Tėvynėje -

JUOZAS ŠIAUČIULIS

Šv. KALĖDŲ džiaugsmas ir

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

Vilniaus Saulių rinktinės
VALDYBA KANADOJE

saulių sąjungos būrys.
Karius pasveikino krašto 

apsaugos min. Linas Linke
vičius, kariuomenės vadas 
gen. Jonas Andriuškevičius, 
Kauno įgulos komend. Pra
nas Urbanavičius ir Kauno 
miesto meras Arimantas 
Račkauskas.

Grojant dūdų orkestrui 
gėles ant Nežinomo Karei
vio kapo padėjo: Šaulių s- 
ga, Kauno miesto savival
dybė ir prof. Vytautas 
Landsbergis. Kažkodėl Lie
tuvos vyriausybė gėlių 
pagailėjo. Nė vienas neatė
jo prie kapo ir neatidavė 
reikiamos pagarbos.

Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu, visų dalinių 
paradu ir Vyčio Kryžiaus 
vėliavos nuleidimu.

Vytautui Landsbergiui iš
einant iš aikštės, žmonės 
šaukė - "Landsbergis, Lands
bergis!... J.p.

KAUNO KREPŠININKĖS 
(VEIKĖ AMERIKIETES

(Jos laimėjo visas 10 rung 
tynių Amerikoje)

LAISVĖS krepšinio ko
manda iš Kauno, kuri lap
kričio mėnesį lankėsi JAV 
ir čia žaidė 10 rungtynių 
Šiaurės ir Pietų Dakotos, 
Minesotos ir Michigan'o 
valstijose į Lietuvą grįžo 
nepralaimėjusi nė vieno 
susitikimo! Tai buvo pats 
geriausias Lietuvos koman
dos pasirodymas Amerikoje 
iš visų šiemet ir anksčiau 
čia gastroliavusių. (Kaip 
žinome, per vienas anks
tesnes gastroles kita Kau
no moterų krepšinio koman
da, kuri gana prastai užsi
rekomendavo žaidimų salė
se, išgarsėjo kitu būdu - 
daugelis jos dalyvių apsivo
gė ir net pateko į ameri
kiečių didžiąją spaudą...).

LAISVĖS krepšinio penke
tukas į Ameriką atvyko 
lapkričio 11 d. ir čia išbu
vo iki ’nokričio 24 dienos. 
Taigi jam dažnai teko žais
ti kasdien, o taip pat per 
tą laiką reikėdavo nugalė
ti nemažus atstumus. Tai
gi lietuvaitės turėjo rung
tyniauti be poilsio, tačiau 
jos pranoko visų lūkesčius. 
Jau pirmame susitikime 
LAISVE įveikė Šiaurės Da
kotos universitetą 87-82. 
Pirmame kėlinyje lietuvai
tėms sekėsi kiek sunkiau 
ir jos buvo pralaimėjusios 

(38:44). Čia net 25 taškus 
sumetė Rasa Kreivytė, o

Dalia Kurtinaitienė pridėjo 
20. Antrame susitikime 
LAISVĖ nugalėjo Šiaurės 
Dakotos valstybinį univer
sitetą 81:77. Pirmame kė
linyje mūsiškėms sekėsi 
sunkiau ir jos pralaimėjo 
(17:40). Šį kartą daugiausia 
kamuolių įmetė Ingrida 
Jonkutė (22 taškai), o R. 
Kreivytė ir D. Kurtinaitie
nė pridėjo po 18.

Sekė trys lengvos perga
lės - pries Northern State 
u-to komandą 84:58, Au- 
gustanos u-tą 107:81 ir 
Mankato Valstybinį u-tą 
87:67. Vėliau buvo kovota 
prieš Duluth u-to rinktinę, 
kuri įveikta 65:58 (35:29). 
Taikliausios buvo D. Kurti
naitienė (26) ir I. Jonkutė 
(14). Po to buvo įveiktas 
Šiaurės Michigan' o u-tas 
90:81 (53:35). Daugiausia
taškų sumetė Neringa Za- 
kalskienė - 17. Taip pat 
buvo nugalėta Michigan'o 
Pedagoginio u-to komanda 
68:67 (39:36) ir Minesotos 
u-to - 80:71 (39:28). Ge
riausia metikė - N. Zakals- 
kienė - 23. Pagaliau dešim
tosios - paskutinės rung
tynės buvo sužaistos prieš 
Green Bay u-tą ir čia lai
mėta 64:50 (34:33). Šį kar
tą LAISVĖS komandoje dau
giausia taškų sumetė I. 
Jonkutė (24). Reikia pažy
mėti, kad komandos trene
riu buvo Andrius Kuliešius.

Kauno LAISVĖS krepši
ninkėms gerai sekasi nau
jai susiformavusioje Lietu
vos Moterų krepšinio lygo
je, kuri yra sudaryta pro- 
esionaliniais pagrindais. 

Po 7 susitikimų LAISVĖ 
laimėjo 7 pergales. Ant
roje vietoje - Vilniaus 
"Telerina" o trečioje 
Lietuvos čempionės - Kau
no "Viktorija".

Šios komandos žaidžia 
ir Baltijos Lygos pirmeny
bėse. Čia Vilniaus "Teleri
na" ypa du kartus įveikusi 
LAISVE-

Ed.šulaitis

RŪPINASI ŠVARA
Šalia daugelio neigiamy

bių, apie kurias rašoma 
spaudoje, malonu užtikti 
teigiamą žmonių atsinešimą 
ir iniciatyvą, saugojant 
aplinką ne tiktai sveikatos, 
bet ir rūpinantis aplinkos 
grožiu , taupant žaliavas.

KAUNO naujausiame 
Šilainių mikrorajone per 
vienerius metus pastatyta 
130 specialių talpintuvų

a

Henrikas Nagys

ŽIEMOS

Rytmetį grįžta nebylės bandos ražienom. 
Tingiai keliasi saulė pro garo kamuolius. 
Spindi švininėj šviesoj apledėję ragai.

Vidurdienį pievose gęsta lapų laužai.
Krankia varnai išbadėję virš stingstančių kūdrų. 
Geležiniai gruodo pirštai į žemę sminga.

Vakare per ^aukščių Taką atpučia sniegą šiaurys. 
Lengvos plaštakos glosto nedrąsiai brastą, 
žolę, šnarančius stogus, eglynus - pernakt

niūniuodamos supa ir vysto i vėsų audeklą...
Sapnuojantį lopši užraizgo šerkšno gijom.
Pirkioj traškėdama baigia liepsnoti skala.

1952.

buitinėms atliekoms rinkti.
Kauniečiai , pagal danų 

technologiją, buitines atlie
kas surūšiuoja - pav., stiklą, 
popierių, skardinėles ir 
kt. Savivaldybės įmonės 
ŠVARA antrinių žaliavų 
skyriaus viršininkas Ginta
ras Tribandis pasirūpino, 
kad pirmiausia šilainių 
rajone būtu padėti balti 
talpintuvai, skirti makula
tūrai- popieriui. Dabar 
Kaune prie gyvenamų namų 
ar prie kai kurių prekybos 
centrų jau renkamos ketu- 
riu rūšių buitinės atliekos.

‘ Mėlynos spalvos talpintu- 
vuose sudedamos bespalvio 
ir spalvoto stiklo duženos 
ar įskilę buteliai, kurių 
nepriima parduotuvės, 
geltonos spalvos talpintu- 
vus sudedamos polietileno 
ir plastikiniai indai nuo 
skalbimo, įvairių pastų, 
limonado indai, o šviesiai 
rusvuose- sudedamos įvai
rios skardinės nuo konservų 
ar gėrimu.

PANEVĖŽYS TURI 
NERŪKYMO ZONAS

Panevėžio Miesto Tary
ba priėmė nutarimą, kad 
nuo dabar miesto gyvento
jams ir svečiams nebus 
leidžiama rūkyti Laisvės 
Aikštėje, savivaldybės pa
talpose, švietimo ir gydy
mo įstaigose.

ŠLEŽEVIČIAUS IR 
LANDSBERGIO BYLA 
ATIDĖTA

Antrą kartą atidėta 
civilinė byla dėl virbės 
ir orumo pažeidimo 
Kaltintojas- Lietuvos min.p 
-kas A.Sleževičius, kaltina
masis - Lietu/os Radijas 
ir Televizija bei Seimo 
narys Vytautas Landsber
gis.

Konkreti data nepaskir
ta.

• Paskirtoji mirties bausmė 
B.Dekanidzei vykstant įvairių 
pasaulinių grupių spaudimui 
gali būti peržiūrLta.
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NAUJŲ METŲ 5
Šviesoje u£ Lietuvos laisvę Žuvusiųjų “
broliu tėvynės meilės ugnis tebūna š
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems i
sesėms ir broliams šauliams -

L.K.MINDAUGO SAULIŲ KUOPA |

Čhflol Hr

PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir_ linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1992 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

JURU ŠAULIU, KUOPA “NERINGA” S

Montrealyįe 
y 

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius J*

i
į* proga

irNAlįjV WNJ 
proga, sveikiname visus 
Ramovėmis išeivijoje ir 
atgimstančios Lietuvos 
Kariuomenę Tėvynėje -

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Gyvenimas iš naujo
Juozas P i e č a i t i s

Sudiev, Montreali!

Žmonai Reginai gavus SDID kvietimą važiuoti darbo 
reikalais į Lietuvą, musų šeimoje ir visoje giminėje kilo 
sumišimas. Ką daryti? Kodėl važiuoti, ar apsimokės, ar 
pajėgsime įgyvendinti užduotą projektą, kokia medicininė 
priežiūra? Ar Juozukas įsijungs į vietinę mokyklą? Kas 
ten mūsų laukia?

Kadangi laiko apsispręsti nebuvo daug, vos vienas mė
nuo, tad beveik monetos metimas nusprendė mūsų galutinį 
likimą. Regina, po trumpo apmokymo Levis, Que., birže
lio 26 d. išskrenda iš Mirabel aerodromo į Vilnių. Prasi
deda gyvenimas iš naujo.

Mudu su Juozuku liekame ramuose. Vienas užbaigti 
mokslo metus, o kitam pakavimo ir rūšiavimo darbai. 
Per 18 metų nepajudintame name buvo atrasta daug "nau
jo" iš "seno". Kilo neišsprendžiamų klausimų: ką mesti, 
ką palikti ir ką pakuoti į šešis lagaminus pasiimti su 
savimi. Artėjant mūsų išvažiavimo laikui, kiekviena diena 
darėsi vis liūdnesnė, sunkesnė.

Liepos 17 diena. Paskutiniai pietūs Verdune, paskutini- 
nis žvilgsnis į namus, kuriuose tiek metų išgyventa, ku
riuose buvo taip šilta ir jauku. Čia netrūko nei meilės, 
nei duonos. Čia subrendo ir vėliau savam gyvenimui išėjo 
didesnė šeimos dalis. Uždariau namo duris, rankomis per
braukiau prie balkono augančią kedrų gyvatvorę, liūdnai 
žvilgteliu į blizgančią šv. Lauryno upę. Važiuojam!

Tartum iš sapno pabudintas sėdu į sūnaus mašiną 
ir riedame link Mirabel' io. iš aerodromo mus išlydi visa 
liekanti šeima, visa Montrealyje gyvenanti plati giminė. 
Žinodami, kad padėtis jau nepasikeis, atsisveikiname su 
artimaisiais ir visi keliaujame savais keliais.

"Air Canada" mudu nuskraidina į Londoną. Kad su
trumpintume aštuonių valandų laukimą, sėdame į auto
busą ir apžiūrime London1 o centrą. Praeiname karalienės 
Elzbietos II rūmus, parlamentą, bažnyčias, Hyde parką ir 
kitas vietoves. į aerodromą grįžtame požeminiu "Tube".

Sūsirandame Lithuanian Air biurą ir kiek pavėluotai 
išskrendame į Vilnių. Bent kuriam laikui prisimiršta visi 
sentimentai. Dabar jau su nauja viltimi keliaujame, nors 
ir į nežinomą, ateitį. Po lėktuvo sparnais vienur kitur 
praslenka įvairios Europos šalys. Pro langą matosi nuo 
karščių ir sausros pageltonavę javų laukai, žaliuojantys 
miškai. Sunku tikėti, kad mes jau kitame kontinente ir 
ne kaip turistai, bet kaip jo gyventojai.

Pirmieji žingsniai ir įsikūrimas

Apsukęs ratą apie Vilniaus apylinkes, mūsų lėktuvas 
švelniai nusileidžia jau ant lietuviškos žemės. Išlipame. 
Trumpri emigracijos formalumai ir nuoširdus, graudus 
susitikimas sus Regina ir gyvenančiais Vilniuje giminėmis 
Gėlės, klausimai, pasakojimai - viskas pinasi į vieną emo 
cinę pynę. Susitikimo džiaugsmo nenuslopina nei kažkur 
pakelyje dingęs lagaminas, nors tai buvo šeštadalis mūsų 
atsivežto turto.

Vilniuje mus nuoširdžiai priglaudė mano pusbrolio Zig
mo šeima. Čia pajutome tikrą lietuvišką vaišingumą, 
nuoširdumą. Pamatėme, kad dalis mūsų giminės gyvena 
ir Lietuvoje.

v? Rytojaus dieną Regina išvažiuoja į darbą Kaune. Mudu 
su Juozuku likome apžiūrėti Vilniaus ir laukti savo pasi
klydusio lagamino. Vasaros karštis pačiame smagume, tad 
lipimas į Gedimino kalną pareikalavo daug energijos ir 
prakaito. Puikus vaizdas is TV bokšto. Kokia spalvinga ir 
graži mūsų sostinė! Juozukui tai buvo tikra mokykla.

Po poros dienų ir mudu atsiradome Kaune. Vos 100 
km. tebeskiria šiuos du pagrindinius Lietuvos miestus. 
Kelias - autostrada - labai geras, tolygus kanadiškam 
401. Mašinų daug, bent trečdalis jų vokiškos: Audi, Opel, 
Mercedes, BMW, VW... Taigi, važiuojant į Kauną, susida
rė vaizdas, kad Lietuvos ekonomika gerokai pasistūmėju- 
si į priekį (deja, realybėje nėra taip). Gal tik pakelėje 
pilkos sodybos primena liūdną ūkininko būklę.

Kaune, laikinai apsistojame Žaliakalnyje, pas prof. A. 
Bauberienę ir jos šeimą. Ją vos pora kartų buvome suti
kę Montrealyje, o ji priėmė mus čia, kaip artimiausius 
gimines. Patyrėme, kad ne tik Montrealyje, bet ir Kaune 
yra daug ir nuoširdžių šeimų. Juozukas netrukus įsijungė 
į vietinį gyvenimą - išvykas. Jis savaigalius praleisdavo 
paežerėse ar prie Baltijos jūros, o mudu su Regina per- 
kaitę ieškojome pastovios apsistojimo vietos - buto. Ka
dangi mes jo ieškojome Žaliakalnyje, tai ir pasirinkimas 
nebuvo didelis. Pagaliau vistik nusišypsojo laimė. P. Vilei-

Džiugių
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DANUTĖ ir JUOZAS DANIAI 

Ottawa 

šio gatvėje išsinuomavome dviejų miegamųjų su salionėliu 
ir labai maža virtuvėle butą. Ta, čia taip vadinamoji san
technika (plumbing) buvo labai liūdnoje padėtyje. Aš neiš
kentęs, mūsų tualetą pavadinau "Indor Outhouse". To 
pasėkoje še'mininkas padarė remontą. Pora mėnesių vaikš
čiojome neskalbtais, ar bent, mažai vandens mačiusiais, 
apatiniais. Valio! Dabar jau turime skalbimo mašiną, o 
spalio 15 d., kai temperatūra buvo 0°C, miestas įjungė 
ir centralinį šildymą. Dabar tik gyvenk ir norėk!

Būdamas kanadiečiu, kaip ilgai gali ištverti be TV ir 
automobilio? įsigijome ir tuos. Ilgas ir įdomus buvo maši
nos perregistravimo ir lietuviško šoferio teisių įsigijimo 
procesas. Bendrai, visi reikalai susiję su valdiškomis įstai
gomis, reikalauja neaprašomai daug kantrybės ir laiko. 
Be gerų pažinčių nesitikėk teigiamų razultatų. Dėka Dan
guolės R. pagalbos, greičiau atsidarydavo uždarytos durys 
sutvarkomi dokumentai, nusišypso bankų ar telefonų įstai
gų darbuotojai. O šypsena ir dabar Lietuvoje yra ne kas
dieninis reiškinys.

Rugsėjo 1 d. prasidėjo mokslo metai. Juozukas lanko 
J. Jablonskio vardo vidurinę mokyklą.* Susidarė grupę 
draugų ir mokslu nesiskundžia. Ima papildomas lietuvių 
kalbos pamokas. Gal kiek pasimetęs istorijos datose ir 
varduose, bet kaip visur, taip ir čia, jis mėgina mokyti 
mokytojas. Muzikos pamokos atidėtos iki po Kalėdų.

Taigi, Juozukas - į mokyklą, Regina - į darbą, o aš 
lieku virėju, įkartais ir šoferiu. Mano virti patiekalai nėra 
labai sudėtingi, bet iš pradžiamokslio niekas daug ir ne
reikalauja. Be to, dažnai aplankome ir restoranus, kur už 
5 litus ($1.80) galima persivalgyti cepelinų, koldūnų, ba
landėlių ir kitų lietuviškų patiekalų. Šoferiavimas tai jau 
daug komplikuotesnis darbas. Jeigu galvojate, kad Mont
realyje vairuotojai blogi, atvažiuokite į Kauną... Čia ir 
pėstininkas neturi jokių teisių. Užsižiopsosi, ir reikalas 
baigtas. O perėjimo takų ir šviesų labai retai kur surasi. 
Man, kaip "jaunam" vairuotojui, jau ne vienas plaukas 
nuo galvos nukrito. Vąžiuoju naktį rajoniniu keliu ir stai
ga atsirandu viduryje karvių bandos. Vos atsigavęs po 
sios staigmenos, staiga sutinku didžiulį traktorių be švie
sų. O štai, tarp Vilniaus ir Kauno, staiga išbėgo ant ke
lio žmogelis ir laukia gyvenimo galo. Ačiū Dievui, visi 
likome sveiki, bet automobilis vakarus praleidžia garaže.

(bus daugiau)

"THE GAZETT "APIE 
SIBIRO GULA

Montrealio dienraštis 
"The Gazette" š.m.gruodžio 
mėn.3 d., WORLD skyriuje 
atspausdino žurnalisto Mi
chael Spector straipsnį, 
kurio paraštėje skelbiama: 
"Thousands of Gulag camps 
helped drive the Soviet 
Union into its decades 
of collective madness".

Ne per dažnai šie fak
tai primenami didžiojoje 
pasaulinėje spaudoje, nors 
ne vien tik Stalino epocha 
pasižymėjo gruoboniškumu,.

žiaurumu ir neteisingumu 
buvusioje Sovietų Sąjungoje

Minimame straipsnyje 
aprašoma, kaip tūkstančiai 
suimtųjų, atgabenti 1,900 
km nuo Maskvos į šiaurę, 
juvo pirmiausiai nutremti 
i vietove Pelvoz, j kurių 
neveda joks kelias. Per 
tris dešimtmečius, klampo
dami per sniegų arba be- 
vHkdami kojas per suledė
jusią. Pelvj upę, Sovietų 
piliečiai čia būdavo ątva- 
ryti, sukaustyti grandinė
mis (lyg ir . būtų galėįę 
kur pabėgti...bet pažeminti 
juos labai troško...Red.).

KANADOS LIETUVIŲ
F O N D E:

Asmeniniai įnašai:

$500.- Lazdutis Motiejus; $350.- Bražiūnas Petras, $200.- 
Januskevičius C.A.; po $100.- Tamulionis Juozas, Noreika 
S.G., Zubrickas Viktoras, Macevičiūtė Marija, Juozapavi
čius Alfonsas, Tamošaitis Antanas, Gaurienė A., Jasine- 
vičius Vanda, Rukšys Anna, Andrius; Juozapavičienė Bi
rutė; $20.- Gatautis J.A.

Asmeniniai įnašai mirusių atminimui:

$50.- už Kasperavičių Feliksą - B. Kasperavičius; už 
Repečką M.: $25.- K.P. Budrevičius; po $20.- už Birgelį 
Juozą - J. Miltenis; už Dirse Broniu - J. Stradomskis, uz 
Dąjnorą Joną - K. Ratavičius; už Bražienę Danutę - 
Lukoševičiai I.ir P., ųž_ Balčiūną Alfonsą - Zavadskienė 
V.; $200.- už Darguža Vytą - Zavadskienė V.; $100.- už 
Stalioraitį Juozą - Stalioraitienė B.

Aukos gautos laidotuvių metu už:
Kaziukonį Petrą:

po $110.- Rusinas Rūta, Urbonai Kęstutis ir Vytautas; 
$50.- Pacevičius Algis; po $25.- Pacevičiai Antanas ir 
Sofija, Sapliai Rima ir Bronius; po $20.- Adomaičiai Pau
lius ir Anelė, «. Pacevičienė, Gudaitis V., Venskaitis Gin
tautas, Gudinskas Laima, Pamataitis Andrius, Kuzaitis 
Antanas ir Erika; po $10.- Sakus Stefa, Masiulis Antanas, 
Šimkevičius Paulina, Dirmeitienė Margaret, Juodišienė 
Ona; po $5.- Janušas J., Kalytis Stasys. Andriulevičienė 
Marija, Juodviršienė Ona.

Balčiūną Alfonsą:
$30.- Kalakauskai E.K.; $10.- Januškai V.E.;

Radzevičienę Konstanciją:
po $20.- Zavadskienė V., Kalasauskai K.E.; po $10.- Jau
čiukas G., Kuncaitienė J., Januška V.

Dėkoja - Kanados Lietuvių Fondas

V-JŲ PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ KALNŲ 
SLIDINĖJIMO VARŽYBOS

V-jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių Organizacinio 
Komiteto nutarimu ir pavedimu pranešame, kad V-jų 
PLSŽ-nių kalnų (alpinistinio) slidinėjimo varžybos įvyks 
1995 m. vasario 23 ir 24 d.d., Blue Mountain Ski Resort 
Collingwood, Ontario, Kanadoje, apie 140 km. į šiaurę 
nuo Toronto.

Varžybas vykdo Š. Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
ir Sporto Sąjunga. Technišką pravedimą atlieka ŠALFASS 
-gos Slidinėjimo Komitetas, talkininkaujant Toronto lietu
viu sporto klubams.

Programoje - slalomas ir didysis slalomas, šiose kla
sėse: a/ jaunių 18 m. ir jaunesnių, b/ vyrų 19-34 m. 
imtinai, c/ vyrų senjorų 35-49 m. imtinai, d/ vyrų vete
ranų 50m. ir vyresnių, e/ mergaičių 18 m. ir jaunesnių, 
f/ moterų 19-34 m. imtinai, ir g/ moterų senjorių 35 m. 
ir vyresnių.

Klasifikacija -pagal dalyvio amžių varžybų dieną.
Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kilmės slidinėtojai iš 

visų pasaulio kraštų. Dalyvių skaičius neapribojamas.
Dalyvių registracija atliekama iki 1995 m. vasario 10 

d. imtinai, pas varžybų vadovą, slidinėjimo komiteto pir
mininką Rimą KULIAVĄ, šiuo adresu: Rimas Kuliavas, 
297 Kennedy Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4, Canada; 
Tel: (416) 766-2996; Fax: 416-760-9843.

Reikalui esant, papildomi kontaktai: Vytenis Čiurlionis 
ŠALFASS Slid, komiteto vicepirm., 19755 Upper Tearace 
Dr t» _ Euclid, OH 44117^ USA. Tel: 216-481-15 25; J Fax: 
216-943-4485.

Visi suinteresuotieji del informacijų prašomi kreiptis į 
savo krašto lietuviškas sporto organizacijas ar tiesiai į 
rengėjus.

Šios varžybos yra pradžia V-jų PLSŽ-dynių, kurios, api
mančios 25 sporto šakas, vyks 1995 m. liepos 30 - rug
pjūčio 5 d.d. Lietuvoje.

Dar ankstyvesnės aukos 
čia būdavo pasiunčiamos 
badui, šalčiu, ir mirtim m 
persidirbimui. Sios vietovės 
stovyklos nėra taip žino
mos ir išgarsėjusios kaip 
Kolyma ar Magadan'as
- didieji žmonių naikinimo 
centrai Rytų Sibire. Apra
šomoji vietovė buvo vadi
nama lageris nr.48.

Atvežtieji dienų dieno
mis čia statė geležinkelio 
juostą į - niekur, dirbdami 
vykda'nt didžiąją Stalino 
iliuziją - pravesti traukinio 
kelią 'per Arktiką. Jam 
mirus, statybos darbai su
stojo tą pačią dieną , ir 
mediniai pastoliai, sniegu 
užversti, netrukus sugriuvo.

Vasarą įkalintieji kentė
jo' nuo masės didžiųjų uodų, 
bet žiemą būdavo kur kas 
žiauriau: plonais drabužiais 
aprengti, apsiavę vailokais, 
privalėjo dirbti 14-kos va
landų pamainomis, nebent 
šaltis sustiprėdavo iki 
45°C. Tuomet oficialiai 
būdavo leista neiti i dar
bus lauke.

Ši nedidelė stovykla
- ir tūkstančiai tokiu pat, 
išbarstytų po neapž vagia
mas, milžiniškas lygumas, 
padėjo Sovietų Sąjungai 
prieiti prie bendro pikto 
sumišimo, prie atbukimo, 
kuris tik tuomet pradėjo 
sklaidytis , kai komunistinis 
valdymas galų gale užsprirr 
go savo pačių melais ir
- užsibaigė.

Nėra čia krematorijumų

ar dujų kamerų, ar kokių 
kitų masinių žudynių ženklų 
atžyminčių erą. Tai buvo 
galima rasti Nacių valdymo 
laikmečiu. Bet, net ir Hit
leris, pripažindamas Rusi
jos lagerių šiurkštumą, 
yra pasakęs: "Man nebūių 
prireikę koncentracijos 
lagerių Jei aš būčiau turė
jęs tokius didžiulius Sibiro 
plotus".

Pačioje Rusijoje, Sovie
tinio teroro viršūnėje, 
1938 m. buvo suimta dau
giau kaip 12 milijonų žmo
nių ir didžiulė jų dauguma 
buvo išgabenti į minimų 
lagerių grandinę, pavadintą 
Gulag Archipelago. Tos 
stovyklos-lageriai visuomet 
rasdavosi labai šaltose, 
atšiauraus klimato vietovėse, 
kur galima buvo išreikalau
ti maksimumą darbo iš 
suimtųjų, niekam iš pašalės 
nestebint.

Žurnalistas taip pat 
prime....i, kao išduodamo 
valgio normą dirbantiems 
galima būtų palyginti su 
sriubos lėkšte ir sumuštiniu. 
Be to. už mažiausią prasi
žengimą tie daviniai būda
vo tam tikram laikui ati
mami.

1930 m.% ir ypatingai,
pasibaigus II-jam Pasauli
niam karui, šis lageris 
priglaudė rusų kareivius, 
kurių nusikaltimas - kad 
pakliuvo į vokiečių belaisvę 
(pabraukta Red.). Čia nuo

(Nukelta į G psl.)
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f* linki visiems lietuviams
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S lietuviškos radio
A programos vedėjas

Tek: 669-8834L. STANKEVIČIUS ir SEIMĄ

.Džiugiu 

šv. Kalėdų 
ir laimingų 

naujų metų 
visiems giminėms,
draugams ir pažįstamiems linki — 

SILVIJA, ARŪNAS, ANTANAS ir DANIELIUS STAŠKEVIČIAI

5 psl.
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šalčio ir bado, Šiltinės 
ir džiovos mirė apie 1.000 
jų kas mėnesį. Jie miegojo 
po 4-ris ant šiaudinio 
čiužinio, t.y. kiekvienam 
buvo tekę po 1 metrą gu
limo ploto.

Specialiai jokie lagerio 
ženklai neišsaugoti, bet 
istorijos lėtai nyksta Ark
tikoje. Vardai yra įrėžti 
į užsilikusių sienų rąstus: 
Ivan, Olsg.

Žurnalistas aprašo, kaip 
baudos kameroje-vienuteje- 
yra užsilikę išskaptuoti 
keturkampėliai, kiekvienas 
jų žymintis dienę, kai sar
gybinis įmesdavo kasdieninį 
duonos gabala ar srėbalo 
bliūdelį. Tie keturkampė
liai atrodo lyg sukrečiantis 
tic-tac-toe žaidimas, kurio 
nė vienas nelaimėjo.

Nėra galimybės patikrin
ti, kiek žmonių mirė šio 
regiono 14-koje*' stovyklų, 
kurių kompleksas pavadin
tas bendru vardu "Statybi
nės vietovės 501". Istorijos 
tyrinėtojai tvirtina, kad 
ten žuvo apie 300.000 žmo
nių, bet jų kapų nerado. 
"Mes taip labai ju ir neieš
kojome. Yra dafykų, apie 
kuriuos nesinori žinoti",- 
aiškino šio straipsnio žur
nalistui vietovės Salekhard 
miesto muziejaus direktorė 
Liudmila Lipatova. Muzie
juje yra nuolatinė, nedidelė 
paroda apie šias stovyklas.

Joje matoma krūva me
džiaginių kaukių apsaugoji
mui veido nuo nušalimo, 
nors tai mažai ką padėda
vo. Prie kitos sienos susta
tyti batai - menki odos 
apavai ir vailokai. Dar 
prie kitos sienos šiurpios 
suimtųjų registracijos kor
telės- paso dydžio identifi
kacijos su atvaizdu, .ardo, 
amžiaus, .agerio pa^adini- 
mo ir mirties priežasties 
įrašais: Victor Isovonovič, 
21, nubaustas sušaudymu. 
Grigorij Jablonsky, 18, nu
baustas sušaudymu. Igor 
Lermonsky,31, nubaustas 
sušaudymu.

Specialios karines bri
gados jau seniai nugriovė 
beveik visus stalininius 
lagerius-stovyklas, tačiau 
kai kurie, kaip aprašomasis 
nr.48-tasis, būdamas .per 
daug izoliuotoje vietovėje,- 

paliktas natūraliai sunykti.
Jau vos tik prasidedant 

*iemai, purus sniejas yra 
a^ejų pėdų gilumo, upė 
užšąlusi jau nuo rugsėjo 
mėnesio. Briedžiai, stirnos 
ir lapės perženginėja spyg
liuotas vielas ir kartais 
pramiega barakų liekanose, 
kai naktys labiau atšąla.

Ten patekti galima 
tiktai helikopteriu, kurie 
šiais laikais tik retkarčiais 
atsiranda. Kai atvyksta 
jais rusai - atsigabena 
duonos ir vodkos. Ties 
vartais jie išgeria pusę 
vodkos, o kita jos dalį 
išpila ant suledėjusios že
mės. Pc to padeda duonos 
ant sniego, ir iš lėto nueina, 

(paruošė b.n.)

Elena Dauguvietytė-Kudabienė, Hamiltono "Aukuro" teat
ro kolektyvo režisierė ir aktorė, po pasirodymo Čikagoje 
vykusiame IX teatro festivalyje.

čius, Vladas Vijeikis.
Taigi, vyko gražus kultū

rinis savaitgalis Čikagos 
lietuviams, +>k gaila, kad 
nedaug jų pasinaudojo pro-

dėl ko šį kartą publikos 
būta tiek nedaug. Atrodo, 
kad rengėjams bus nuosto
lių, jeigu bus apmokėtos 
kai kurių teatrinių vienetų

Los Angeles dramos sambūrio aktoriai po "Klajojančios 
pėdos" spektaklio Čikagos Jaunimo Centro scenoje per 
IX-jį lietuvių teatro festivalį. Šis pastatymas buvo pripa
žintas pačiu geriausiuoju šiame festivalyje.

Visos nuotraukos Ed. Šulaičio.

rolėse.

PRAĖJO IX-SIS LIETUVIŲ 
TEATRO FESTIVALIS 
ČIKAGOJE

Edvardas Šulaitis

Jau devintąjį kartą buvo 
susirinkę Šiaurės Amerikos 
lietuvių teatro kolektyvai 
į tradicinį, kas keturi me
tai rengiamą teatro festi
valį kurių iki šiol 8 buvo 
pravesti Čikagoje, o vie
nas - Toronte.^

Š.m. lapkričio 25-27 die
nomis Čikagos Jaunimo 
Centro sceno’n pasirodė ke
turi teatro vienetai: du iš 
JAV ir du iš Kanados. 
Dėdės Šamo žemei atsto
vavo Čikagos "Vaidilutė" 
ir Los Angeles dramos sam
būris, o Kanadai - Hamil
ton"© "Aukuras" ir Toronto 
"Aitvaras".

Festivalio proga buvo su
organizuota ir viena anks
čiau niekada neišbandyta 
naujienybė - teatrinės veik
los foto paroda, kuria ir 
buvo pradėtas šis IX-sis 
festivalis. Parodą atidarė 
Festivalio rengimo komite
to pirm. Petras Petrutis, 
kuris nusiskundė, kad nebu
vo galima viską reikiamai 
sutvarkyti ir todėl nesu
skubta paruošti parašų po 
nuotraukomis. Todėl jis šią 
parodą pavadino tik "gene
raline repeticija", o tikra 
paroda bus surengta tik se
kančiais metais. Reikia pa
žymėti, kad šias nuotrau
kas ~ (o jų buvo apie 90), 
gražiai padidino fotografas 
Jonas TAMULAITIS, o 
eksponavimui paruošė Leo
nas NARBUTIS.

Apie lietuvių teatrinę 
veiklą Š. Amerikoje, atida
rymo metu trumpai pakal
bėjo lietuvių teatro vete
ranas Vitalis ŽUKAUSKAS 
iš New York'o, kuris nupa
sakojo apie pirmuosius 
lietuvių teatro entuziastus 
Amerikoje, vėliau pereida
mas prie po II pasaulinio 
karo į šį kraštą iš Vokieti
jos atvykusiųjų, kai prieš 45 
metus čia prasidėjo naujas 
teatro puslapis. Jis išvar
dino visus Š. Amerikoje gy
vavusius ir tebegyvuojan
čius lietuvių kolektyvus.

Tuoj po parodos atidary
mo penktadienio vakare 
įvyko pirmasis spektaklis, 
suvaidintas vietinio "Vaidi
lutės" kolektyvo, pasirinku
sio parodyti dvi trumnas 
A. Čechov'o komedijas 
"Negeras darbas" ir "Gera

pabaiga". Pirmasis gabalas 
yra niūrus ir sunkokai se
kamas, nes veiksmas vyks
ta ir salėje ir scenoje. Čia 
vaidino Aidas Palubinskas 
ir Teodoras Dobrovolskis. 
Kitas veikaliukas - jau 
šviesesnis ir lengvesnis - 
su gana patrauklia muzika. 
Jame šalia A. Palubinsko 
pasirodė ir Dalia Kučėnie- 
nė, iki šioliai lietuviams 
pažįstama kaip solistė ir 
kultūros darbuotoja.

Šiuos veikaliukus įsceni- 
zavo ir surežisavo iš Lietu
vos atvykęs rež. Juozas. 
Ivanauskas, kuris prieš 4 
metus irgi yra dirbęs su 
"Vaidilutės" kolektyvu. Ka
dangi šį kartą jis tegalėjo 
atvykti pavėluotai, kaip at
rodė, nebuvo galima imtis 
sudėtingesnio veikalo. Ste
bint šį pastatymą, nesima
tė vientisumo ir kai kuriuos 
žiūrovus pirmasis gabalas 
gal šiek tiek šokiravo.

Lapkričio 16 d. po pietų 
scenoje pasirodęs Hamilton 
"Aukuras" parodė Garcia 
Lorca trijų veiksmų dramą 
"Bernardos Albos namai". 
Tai žinomo autoriaus gana 
populiari pjesė, kuri rodo
ma daugelio pasaulio vals
tybių scenose. Režisierė 
Elena DAUGUVIETYTĖ- 
KUDABIENĖ ėmėsi didelio 
darbo, statant šią dramą. 
Ji čia ne tik režisavo, bet 
ir vaidino tarnaitės rolę. 
Šalia jos dar ryškiau išsi
skyrė ir Marija KALVAI- 
TIENĖ, nors ir kitos mote

rys dėjo daug pastangų. 
Visai užtarnautai E. Daugu
vietytei buvo paskirtas 
pagalbinės aktorės žymuo. 
Ji taip pat gavo ir atžy- 
mėjimo ženklą už ilgametę 
teatrinę veiklą.

Vakare scenoje pasirodė 
Toronto "Aitvaro" kolekty
vas, davęs Felikso Jaku
bausko trijų veiksmų kome
diją "Paskutinis iš Varly- 
nės". Šis veikalas, kurio au
torius gyvena Lietuvoje, 
yra laimėjęs Toronto Lietu
vių Namų kultūrinės komi
sijos premiją, yra atgimi
mo laikus Lietuvoje vaiz
duojantis kūrinėlis. Jame 
daug kalbama apie Ameri
ką, matome siuntinį iš jos, 
o gale išvystame ir iš 
Amerikos atvykusį tautietį. 
Viskas atrodo gana trafare
tiška, kasdieniška, tačiau 
nusijuokti vietomis buvo 
galima. Atlikime torontie- 
ciai išsiskyrė iš kitų vie-

netų ir ne be reikalo: Vy
tautas Štuikys ir Aldona 
Šiksnienė nusinešė du pa
grindinius atžymėjimus 
vyrų ir moterų
Režisavo Algirdas KYNAS.

Lapkričio 27 d. popietę 
įvyko tolimiausio 
Angeles dramos 
pasirodymas. Svečiai iš 
Kalifornijos čia parodė Ed
vardo Uldukio dviejų veiks
mų 
pėda" 
sakmę. Kaip ir buvo gali
ma laukti, šis kolektyvas 
pasirodė geriausia ir laimė. 
,|<> uuugiausia atžymejimo 
ženklų. Žymenys atiteko 
rež. Petrui MAŽULIUI už 
geriausią veikalo pastaty
mą, o taip pat ir už deko
racijas bei drabužius. Šio 
kolektyvo vaidintojas Ąman- _

Los 
sambūrio 

Svečiai

veikalą "Klajojanti
žemaičių kovų

nį uz pagalbinį vaidmenį 
vyrų grupėje. Beje, šis vei
kalas Los Angeles dramos 
sambūrio skelbtame konkur
se yra laimėjęs l-ąją vietą 
ir Čikagoje jis buvo suvai
dintas pirmąjį kartą, taigi 
buvo jo premjera.

Šis Los Angeles kolekty
vo pasirodymas buvo malo
nus ir džiuginantis siurp
rizas.

Festivalio užbaigimui 
sekmadienio vakare įvyko 
žymenų įteikimo vakarienė 
su humoristine programa. 
Čia įdomius humoristinius 
nuotykius papasakojo sce
nos veteranas Vitalis ŽU
KAUSKAS, kuris už ilgame
tę veiklą gavo JAV LB 
Kultūros Tarybos paskirtą 
atžymejimo ženklą. Juos 
taip pat gavo ir E. DAU
GUVIETYTĖ-KUDABIENĖ, 
40 metų gyvavimo sukaktį 
minintis Los Angeles dra
mos sambūris (priėmė vete
ranas Vincas DOVYDAITIS 
o taip pat ir Festivalio 
rengimo komiteto pirminin
kas - Petras PETRUTIS ir 
kiti nariai: Audrė Budrytė, 
Antanas_ Levanas, Matilda
Marcinkienė, Dalia Šlenie- 
nė, Edvardas Šulaitis. Taip 
pat buvo įteikti ir žyme
nys jų laimėtojams, . Verti
nimo komisiją sudarė Juo-* 
zas Kapačinskas, Vincas 
Lukas, Petras Šteponavi-

floridą
ŠAUNUS LIETUVIŲ BEND
RUOMENĖS POKYLIS

Lapkričio 18 d. St. Pe
terburgo apylinkė surengė 
šaunų rudens pokylį. Po 
skanios vakarienės svečiai 
turėjo^ progos net iki vi
dunakčio smagiai pasišokti 
prie visiems pažįstamo "Lo
relei" orkestro. Programoje 
pasirodė veteranų tautinių 
šokių grupė "Audra", vado
vaujama Kleofos Gaižaus- 
kienės, ir Moterų "Kvarte
tas", akompanuojant muz, 
A. Jurgučiui. Pertraukos 
metu buvo pravesta gausi 
ir turtinga loterija. Šiais 
metais LB Apylinkei vado 
vauja Klemas Jurgėla.

paskaite tris eilėraščius iš 
Dzūkijos 
rinkinio
nos". Pabaigai Klubo cho
ras padainavo penkias dainas 
Chorui dirigavo muz. V. 
Kerbelis, akompanavo muz. 
R. Ditkienė. Choro dainos 
skambėję darniai ir 
žiai.

Baigiant minėjimą, kuo
pos vadas a. Gudonis padė
kojo visiems prisidėjusiems 
prie ši renginio, ypatingai 
I. Kusinskienei už įspūdin
gai dekoruotą sceną ir už 
išlaidų padengimą. Visi da
lyviai buvo 
svečiuoti

partizanų dainų 
"Sušaudytos die-

pakviesti pasi- 
prie kavutės.

"PADĖKOS 
PIETŪS

DIENOS"

LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS įvy
ko lapkričio 23 d. Minėji
mą rengė R. KALANTOS 
šaulių kuopa. įnešus vėlia
vas ir, muz. V. Kerbeliui 
akompanuojant, sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, 

Dau-
simbolinę 
Gasiūnas

savanoris-kūrejas B. 
kantas 
ugnį, o 
sukalbėjo invokaciją.

Paskaitininkas A. Jonai
tis savo kalboje nukėlė 
klausytojus į praeities lai
kus, 
riai 
ruošė kariavo su į musų 
šalį iš visų pusių besiver
žiančiais priešais. Paskaita 
buvo kondensuota, gerai 
paruošta ir įdomi.

Po pertraukos meninei 
programos daliai vadovavo 
Gr. Jezukaitienė. Pradžioje 
muz. V. Kerbelis pianinu 
paskambino tris muzikinius 
kūrinius. Po jo, naujasis gy
ventojas J. Starėnas nuo
taikingai paskaitė savo pa
rašytą rašinį "Lietuvos ka
rio golgota". St. Vaškys

įžiebč
kun. J.

kai pirmieji savano- 
nepriklausomybės ka- 

kariavo su į

visus 
sce-

pamatyti beveik 
aktyvius lietuvių 
vienetus vienoje vieto-

Daugiausia publikos 
sutraukė penktadienio ir 
sekmadienio spektakliai 
(Čikagos "Vaidilutę" stebė
jo apie 250, o Los Ange
les - apie 350 žmonių). 
Tuo tarpu Kanados lietuvių 
teatralų pasirodymus 
- apie pora šimtų žiūrovų, 
t.y. žymiai mažiau, negu 
ankstesniais metais. Kai 
kas kaltina reklamos stoką, 

ir kitokių priežasčių

ga 
dar
nos
je.

200 narių. Susirinki- 
vadovauti buvo pa- 

Siemaška, o 
A. Robert-

tams. Susirinkime dalyvavo 
apie 
mui 
kviestas L.
sekretoriauti 
son.

Darbotvarkė buvo priim
ta su mažu pakeitimu.Pe
reito susirinkimo protokolą 
skaitė sekr. D. Mackialie
nė. Po to sekė Valdybos 
narių pranešimai.

Sekė Nominacijų komisi
jos parinktų kandidatų pri
statymas. Kiekvienai pozi
cijai buvo surastas kandi
datas. Neatsiradus papildo
mų kandidatų, visas pasiū
lytas sąstatas buvo susirin
kimo patvirtintas. į naują 
valdybą 1995 metams įeina-, 
pirm. A.Kernius, vicepirm.

Bartkus, sekr.- 
kasininkas - 
sąskaitybos 
Meiluvienė. 
sutiko būti: 

Br. Baukys, 
Gerdvilienė, 

O.

- Br.
Baukienė, 
Kirtiklis, 

gra- . deja - V. 
rektoriais 
Balnius, 
Gečas, J. 
Grabauskas, O. Semalevi- 
čienė ir A. Strijauskienė. 
Revizijos komisiją sudaro: 
P. Navazelskis, A. Paulio- 
nis ir VI. Vasikauskas.

Naujasis pirmininkas A. 
Karnius trumpai padėkojo 
visiems už pasitikėjimą ir 
pastebėjo, 
esant, bus kreipiamasi 
visus narius pagalbos, 
susirinkimo visi dar i*w 
liau šenkučiavois ir dalino
si įspūdžiais prie kavutės.

Klubo surengti Padėkos 
Dienos pietūs sutraukė ne
toli dviejų šimtų svečių. 
Gražiai papuoštoje salėje 
prie garbės stalo susėdo 
Kluoo garbės rėmėjai. Šie
met 
šeši, 
tis, 
vius 
jęs Padėkos Dienos svarbą, 
pakvietė kun. S. Rapolą 
sukalbėti maldą. Visi vai
šinosi skaniai pagamintu 
kalakuto patiekalu. Po pie
tų Stasys Juozapavičius pa
skaitė jumoristinį rašinį ži
nių formoje.

MADŲ PARODA
Lietuvos Dukterų D- 

jos ruošiama madų paroda 
įvyks per metinį Draugijos 
renginį 1995 m. sausio 26 
d. 3:00 vai. p.p. Bilietus 
ir stalus galima užsisakyti 
pas Aldoną Česnaitę. įėji
mas - auka $12.- asmeniui. lem Fl- 34642.

Skyriaus Valdyba

KLUBO NAUJOS 
VALDYBOS RINKIMAI

Š.m. lapkričio 26 d. 
įvyko Lietuvių Klubo visuo
tinis susirinkimas - naujos 
valdybos rinkimai 1995 me

jų buvo dvidešimt 
Pirmininkas M. Šilkai- 

pasveikinęs visus daly- 
ir trumpai nupasako-

A.

ve-
Di-

J.
A.

kad reikalui 
į 

Po 
ilgė-

paminklą 
Lietuvos 
partiza-

R.KALANTOS ŠAULIŲ 
KUOPOS PROJEKTAS

R. Kalantos šaulių kuopa 
nutarė pastatyti 
žuvusiems už 
laisvę šauliams,
nams bei kariams. Pamink
las bus pastatytas Lietu
vos šaulių priežiūroje prie 
Veiverių plento, tarp Ažuo- 
lų Rūdos ir Kauno. Tose 
kapinėse yra palaidota virš 
100 miško brolių. Kuopa 
kviečia visus gausiai prisi
dėti prie šio projekto įgy. 
vendinimo.

Aukas galima įeikti 
R.K. šaulių kuopos kasinin
kui VI. Vasikauskui Lietu
vių klube arba 
11254 90-th Terr.

paštu: 
Semino-

IŠ TAUTININKŲ
Prasidėjo nauji rudens/žie- 

mos veiklos metai. Naujoji 
skyriaus valdyba, vykdyda
ma savo įsipareigojimus ir 
turėdama savo narių tarpe 
gerų meninių pajėgų, nuta-

VEIKLOS

pateiktos nemažos sąskai
tos.

Yra pesimistiškų balsų, 
sakančių, kad šis jau bus 
paskutinis teatro festivalis. 

Tačiau kiti galvoja, jog šią 
tradiciją reikėtų tęsti, ne
žiūrint, kad susidomėjimas 
vis mažėja. O gal būtų 
galima rasti būdų, kaip 
publiką išjudinti, kad ji 
vėl pripildytų Jaunimo 
Centro Čikagoje salę, kaip 
kad ankstesniais metais?

rė š.m. lapkričio mėn. 3U 
d., 3:00 val.p.p. Lietuvių 
Klubo mažoje salėje su
rengti LITERATŪROS, 
POEZIJOS IR 
popietę. Buvo

MUZIKOS 
pristatyta 

mūsų skyriaus narės Mari
jos Tubelytės-Kuhlmanie- 
nės nauja knyga - AMALAS 
SVAIGULYS. Knyga gra
žiai išleista "Vilties" spaus* 
tuvės Vilniuje.

Poezijos dalyje skyriaus 
valdybos vice-pirmininkė 
akt. Dalila Mackialienė 
pateikė Brazdžionio, Aisčio 
ir Santvaro kūrybą. Muz. 
a. Jurgutis atliko popietei 
pritaikytą kūrinį. Autorė 
Marija Tubelytė-Kuhlmanie 
nė tarė žodį. Pašnekesiai 
tęsėsi prie kavutės.

GARBINGAS SVEČIAS

18 d., 
Karoso 
garbin- 
tremti-

arkikatedros

plojimais. Po pietų 
parodytas filmas iš 

tose

Š.m. lapkričio 
lygdimas Gintaro 
is Bostono, atvyko 
gas asmuo, Sibiro 
nys, Viniaus
klebonas ir Vilniaus kunigų 
seminarijos rektorius, prela 
tas Kazimieras Vasiliaus
kas.

Sekmadienį jis Šv. Vardo 
bažnyčioje asistavo šv. Mi
šioms ir pasakė įdomų ir 
prasmingą pamokslą. Vė
liau atvyko į Lietuvių Klu
bą pietums, kur 280 daly
vaujančių asmenų buvo su
tiktas atsistojimu ir gau
siais 
buvo
prelato apsilankymo 
vietose, kur jis dešimt me
tų kalėjo ir dirbo anglių 
kasyklose. Trumpame savo 
žodyje jis papaskojo apie 
trėmimo metus ir baigda
mas prašė nerodyti pagie
žos kankintojams, nes ir 
jie yra tos pačios sistemos 
suluošinti ir verti gailes
čio. (Nors, atrodo, tokių 
niekas nepaveikia). 
MIRĖ VALERIJA 
VAIČAITIENĖ

Lapkričio 12 d., sulauku
si 82 metų amžiaus, mirė 
nuolatinė Klubo narė Vale
rija Vaičaitienė. Ji atsi
kėlė į St. Petersburg© apy
linkę 
greiai 
veiklą 
ruošti parengimus bei mie
lai padėdavo kam ir kur 
tik reikėjo. Apylinkės lie
tuviai gausiai susirinkę pa
lydėjo velionę į Memorial 
Park kapines.

1975 metais. Gan 
įsijungė į Klubo 
ir visad padėdavo



toronto

LIETUVIŲ NAMAI

SAVO NARIUS IR 
VISUS LIETUVIUS, 

IŠSIBLAŠKIUSIUS PO 

platųjį pasauli, 
linkėdami

Linksmų SKKALĖDLį 
ir sėkmingų

DALIJU M£TLĮ 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

mas Bagdonai iš Hamiltono 
ir 1 asmuo iš Lietuvos.

Pranešimus padarė ir 
sveCius supažindino LN 
V-bos narė D. Keršienė.

• Sekančius Lietuvos Infor
macijos Instituto leidinius 
galima gauti užsisakant 
tel:769-126 ir taip pat 
LN sekmadienių popiečių 
metu: "Lithuanian Compa
nies & Organizations", 
"Guide to Foreign Inves
tors in the Republic of 
Lithuania", " Lithuanian 
Banks - Lietuvos Bankai".

• NAUJŲ METŲ sutikimų 
rengia Lietuvių Namų Val
dyba ir Visuomeninės Veik
los Komitetas. Sutikimo 
pokyliai vyks gruodžio 31 
d., šeštadienį, 7 vai.v. 
Karaliaus Mindaugo ir Ka
ralienės Mortos menėse. 
Gros 13-kos asmenų "Star
light" orkestras. Veiks šal
tų užkandžių bufetas ir 
bus šilta vakarienė su vynu. 
Vietos rezervuojamos iš 
anksto tel: 416-532-3311.

e LN gruodžio 4 d.sekma
dienio popietėje dalyvavo 
180 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 2 asmenys iš Vil
niaus.

Pranešimus padarė ir 
svečius supažindino LN 
Valdybos narys E. J.Stepo
nas.

• LN sekmadienio popietė
se galima įsigyti įvairių 
knygučių vaikams, tinkamų 
dovanoti Kalėdoms.

• Kalėdinį, pobūvį surengė 
LN valdyba savo darbuoto
jams, Bingo žaidimų sava
noriams, Moterų, Vyrų 
būrelių nariams, Socialinės 
tarnybos bei Kultūros Ko
misijos atstovams LOKIO 
svetainėje gruodžio mėn. 
11 d.

• ANAPILIO P-jos Tarybos 
administracinė sekcija ren
gia NAUJŲ METŲ SUT1-

Ottawa

Sveikiname visus 
lietuvius

SVK4LĘDU
ir

proga ir linkime
Dievo palaimos 
ateityje -

KREDITO

Lietuvių Namų 
Žinios

e LN sekmadienio popietė
je lapkričio mėn. 20 d. 
dalyvavo 240 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė V.Tikuišis 
iš Wasagos, Regina ir Ri-

e LIETUVIŲ PENSININKŲ 
KLUBAS rengia Kūčias 
gruodžio 21 d., 1 val.p.p., 
o Naujų Metų sutikimą- 
gruodžio mėn.31 d., 9
vai.v.

Del bilietų reikia kreip
tis į S.Dervinienę tel: 767- 
5518 arba į O.Juodviršienę 
tel: 762-8944.

T

LIETUVIŲ 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
1573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonai : 532-8723

.«? 
M 
Si 
& **•»

/•vjvjvfc LIETUVIŲ
-1 ITT KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS

KIMĄ gruodžio 31 _d., 7 
vai.v. Kviečia įsigyti pa
kvietimus iš anksto sekrca- 
iieniais po pamaldų Anapi 
lyje arba užsisakyti pas 
Reginą Celejewską tel.231- 
8832.

• TORONTO PENSININKŲ 
KLUBAS 1995 metais ren
gia dvi ilgesnes i'- Yykas: 
į Graikiją- išvykstama sau
sio mėn. z 15 d., į Aliaską 
-liepos mėn. 19 d.

Abiejoms kelionėms 
reikia jau d oar registruo
tis, paskambinus Lydijai 
Balsienei tel: /416/ 766- 
7724.

PAGERBDAMI. A.A.KONSTANCIJĄ RADZEVIČIENĘ, 
AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI JOS ATMINIMUI:

Viso- $400,- Balsevičius,V.S., Barisa, J.E., Barisa R.O., 
Ms. Bružas,M., Buivydas J.A., Mrs.Danaitis S., Danys, 
J.D., Eimantas. B.A., Gudžiūnas K.A., Jurgutis P.E., Jur
kus A., Mitalas G.S., Morkūnas, J.A., Paškevičius A.A., 
Priščepionka V.L, Plečkaitis V.L., Mrs.Ramūnas M., Mrs. 
Šimanskis A., Valiulis J.E., Mrs.Vilčinskas B.

Visiems dėkoja K.L.F.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:

Po $20,- Ip.Tauteras, P.Alekna, J.Laimikis, J.Pukteris, 
E.Smilgis; po $10,- V.Staškūnas (3 m.), A.Meškus, dr.J. 
Mališka (2 m.), A.Vapsvienė, E.Vabalienė, H.Butkevičius; 
po $5,- F.Bočiūnas, K.Ratavičius, K.Martinėnas, J.Ado
maitis;
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:

A.Saladžius, J.Malaiška, J.Adams (2 m.), J.Šarūnas, 
(2 m.), J.Kralikauskas (2 m.), K.Baltuškevičius, L.Jurgu- 
tienė, V.Mažeikienė, Rev.P.Mališka, St.Naginionis, V.Pul- 
kauninkas, VI.Morkūnas, H.Urniežius, O.Cečkauskienė, 
P.Baltuonis, S.Andraitytė, P.Jurgutis D.Smilgienė, A.Gau- 
rienė, B.Staškevičius, V.Kerbelis, V.Butrimas, J.Babraus- 
kas, L.Rudaitis (2 m.), V.Miškinis, G.Adomaitienė, J.Be- 
žys, H. Juodvalkienė, F. Jurgutavičius, A.Kerstavičius, 
P.Cesnulis, dr.J.Rimšaitė, J.Latvys, dr.J.Sakalauskas, 
Z.Bakaitis (2 m.);
"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$ 50,- J.Dervaitis (2 m.); $25,- J.Jocas; po $ 5,- 
A.Cepulis, J z.Lukoševičius;
"NL" AUKĄ:

po $50,- D.L.K.ALGIRDO šaulių Kuopa Hamiltone, 
dr J.Rimšaitė (G.Urbonaitės ir R.Urbono atminimui), 
A. Mikalajūnas; $ 20, - V.Murauskas.

VISIEMS - nuoširdžiai dėkojame! "NL”

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. (»••«*• rm.) 
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. (Byvyb*. drauda) 
3.75 % kasd. pal. čekių

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

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 7.75%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu nuošimčiu

1 metų .........
2 metų .........
3 metų .........
4 metų .........
5 metų .........

(fixed rate)

7.50% 
8.50% 
8.75% 
9.00% 
9.25%

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 morigičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonu dolerių

MasterCard, Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS:
e Plrmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
e Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
e Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1 149

1991.XD. 13

| SVKALB2XJ ir NALjjvMEMr g
g proga

•Jį LAIMĖS ir
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linkime
mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems
tautiečiams

Prisikėlimo Parapijos^

■
 Kredito Kooperatyvas g

999 College St.. Toronto, Ont. e Telefonai: 532-3400S
M6H 1A8 • 532-3414 S

-5

1 ---- MALONIU f
liWf ok Kalėdų ^venCiu ir § s laimingų I
j Naujų Metu |
B drauFams pažįstamiems linki: v:

ft Stasys, Marija ir Dana
> JOKŪBAIČIAI, ft
£ Torontas v-

DR I S I K Ė L I M O^Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario iVKill 1A8 

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

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

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 taikomas 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). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų metų 

savo klientams bei visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki

WALTER DAUGINIS

| Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
į Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
į 2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane de Bloor St.) 

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

SVEIKINAME
savo mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus 
linkėdami gražių

Kalėdų Švenčių
ir laimingų

Naujii Metu
DRESHER INSURANCE 

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

^3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 iff.
ą» Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir 
w RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ



Hamilton MOKYKLA, grojo Aušros 
Vartų bažnyčioje HamiltpneJ 
Mišių metu, lapkričio mėn. 
27 d. Numatomi ir kiti 
susitikimai. Daugiau infor
macijų teikia O.Stanevičiū
tė, tel:905-627-0624.

• KLB Hamiltono A-kės 
Valdyba nutarė ir šiais 
metais re’ngti Naujųjų Metų 
sutikimų Jaunimo Centro 
salėje.

Rengėjai prašo rezer
vuoti stalus iš anksto. Ska
nias vaišes paruoš D. ir 
B.Mačiai, o A-kės pirm. 
K.Deksnys ruošia dar ir 
staigmenų.

delbi

Marija Macijauskienė

UŽKALBĖJIMAS

Išmesk, išmesk, jūra, gintarą, - 
Ilgai plaukiojęs Jouis sugrįš iš žūklės. 
Žiba žemčiūgai mano dsržely.
Vyniojas razetų kvapas. Razetų kvapas.
Išmesk, išmesk, jūra, man gintarą.
A* jį iškelsiu švyturio vietoj, 
Kad visus brolius sušauktų.

Tvirtom grandinėm Ledjūry prirakinti.
Tvirtom grandinėm turgavietėse sukaustyti. 
Kur kaulai, kur širdelė... Išmėtyti. 
Belomoro kanale jų kūnai plaukioja.
Išmesk, išmesk, jūra, gintarą 
Kaip talismaną juodai dienai apnikus.

/ Iš METAI'94, nr.2 /

Studentas Andrius Gedris ir

NEAPGAUS LIETUVIO 
STUDENTO!

Keista, kad neva dėl dė
mesio demokratijai, Kana
dos universitete Hamiltone 
atsiranda "žinovų", norin
čių ugdyti studentų komu
nistų organizaciją. McMas
ter universiteto studentai 
leidžia "Students Newspa
per "Silhoutte". Jame 
š.m. lapkričio 17 d. pasi
rodė oficialiai pavadintas 
skyrelis "McMasters Com
munist Organization", ir 
Thomas Browning' o straips
nelis, užvadintas didelėmis 
raidėmis "Dispelling reduc
tive myths" (Išblaškant su
menkinimo mitus), atseit 
apie komunistinę R.).

Autorius sakosi, kad gir
dėjęs daug kartų iš jo už
kalbintųjų, jog komunisti
nės idėjos yra geros, ta
čiau per daug utopinės, 
nes žmonės negalį būti 
tokie geri, žmogaus prigim
tis esanti bloga ir jie yra 
godūs". Giriasi autorius, 
kad jeigu būtų rinkęs po 
dolerį už kiekvieną tokį 
tvirtinimą, tai turėtų pa
kankamai lėšų nusipirkti 
Provincinio Premjero vie
tą . Sakosi žinąs, kad nėra 
vientisos komunistinės dok
trinos, o yra daugelis pa
žiūrų grupuotėse, save pa
sivadinusiose komunistinė
mis. T. Browning tvirtina, 
kad norint būti komunistu, 
reikia tikėti visų žmonių 
gerumu, tikėti žmonijos 
garbingumu (dignity of hu
mankind) ir trokšti atitai-

Ha m ii t on'o Radijo Valandėlės 
syti blogybes. Kokios tos 
blogybės - paaiškėja iš jo 
vėlesnio pasisakymo:

"Mūsų visuomenės struk
tūra reikalauja, kad norint 
išsilaikyti, mes privalome 
būti godesni už savo kai
mynus".

Toliau tvirtina: "Mums 
ąeikia išvystyti visuomenę, 
kurioje žmonės sugyventų 
nerungtyniaudami dėl savo 
gerbūvio".

Nurodo, kur kas savaitę 
susirenkama diskutuoti 
šiais klausimais, na ir ko
munizmo pranašumu. Prane
ša, kad sekančiame susirin
kime Toronto kandidatas į 
merus praves diskusiją 
apie demokratiją bendrai 
ir apie jos trūkumą Kana
doje.

į šį straipsnį reagavo 
McMaster u-to Socialinių 
mokslų studentas Andrius 
GEDRIS, ir jo pasisakymas 
buvo’ atspausdintas "Silhout
te" š.m. lapkričio 24 d., 
pavadinimu ■ "Komunizmas 
pražudo intelektualus".

Pasisako, jog autorius 
T. Browning straipsnyje 
parodo savo menkas žinias 
ir tai jam trukdo suprasti 
komunizmą, prie kurio jis 
aklai palinko.

A. Gedris rašo, kad .."gar 
Įima pasakyti, kad istori
jos bėgyje visi komunisti
niai bandymai pasižymėjo 
kai kuriais bendrais bruo
žais: nė vienas jų, priešin
gai Browning'o tvirtinimui 
nepasižymėjo "tikėjimu į 
visų žmonių gerumą, tikėji
mu žmonija".

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

vedėja Liuda Stungevicienė.
Nelaimei, - dešimtys 

tūkstančių aukų palaidotų 
vien tik Kuropaty vieto
vėje, negali paliudyti tos 
tiesos, kaip ir dar išliku
sieji gyvi iš Sibiro mirties 
lagerių negali tučtuojau 
patiekti savo komentarus.

Mane labiausiai sukrečia 
Browning’o straipsnyje jo 
siekimas įskiepyti mintį, 
kad komunistas privalo 
būti intelektualiai aktyvus. 
Tokia jo sugestija yra o;-y. 
moron, žinant, kad kiekvie
name bandyme, neskaitant 
aukų įvairumo, ir ,'ektu- 
alai buvo specialiai paieš
komi, persekiojami, kanki
nami, pavergiami ir nužu
domi.

Ar tai tas "intelektualus 
komunistų aktyvumas ir 
buvo priežastis, kad pvz., 
didelė dalis Baltų gyvento
jų buvo deportuota vergi
jai ir mirčiai, kai Rusijos 
darbininkai importuoti, kad 
užpildytų pasilikusią tuš-. 
tumą dėl tokio absurdiško 
veiksmo? "

Kitas "intelektualus ak
tyvumo, pažyminčio komu
nistus, yra Kmer Rouge 
valdymas, kuriam prireikė 
įsakyti nugalabyti visus, 
kurie vartojo akinius, nes 
tokie "liaudies priešai" 
galėjo būti intelektualai 
(apsišvietę), taigi ir pajė
gūs iškelti komunizmo klai
das.
’... Aš esu įsitikinęs, kad 

MSU ir CFS turėtų siekti 
komunistinės veiklos sustab
dymo intelektualinėje uni
versitetinėje aplinkoje. 
Jeigu kada nors ir pradėtų 
Kanadą valdyti komunistai 
- universitetų studentai - 
pasisaugokite! Jūs oūtumė- 
te pirmosios aukos!"

Džiaugiamės, kad musų 
šviesusis jaunimas pasire.š 
kia spaudoje,kai to reikia.

LIETUVOS KANKLININKE 
DIRBA SU MOKINIAIS 
KANADOJE
Daiva ClClNSKIENE, 

kanklių muzikos žinovė, 
yra pakviesta Kanados . 
Lietuvių Bendruomenės 
lankytis, mūsų mokyklose 
ir mokyti vaikus kankliuoti 

Lapkričio mėn. 26 d. 
ji susipažino su šeštadieni
ne Vysk.M. VALANČIAUS -

TEBEGYVUOJA IR 
MAŽESNI LIETUVIŲ 
TELKINIAI
• Delhi-Tillsonburg.Ont., 
švenčiant 25-ių metų vedy
binę sukaktį, Teresei ir 
Pranui Pargauskams iškil
mės sutraukė nemažą būrį 
giminių, draugu, svečių 
iš Lietuvos.

Po Šv.Kazimiero P-jos 
bažnyčioje atnašautų Mišių 
šeimą, palaimino kleb.kun. 
L.Kemėšis. Choras, vado
vaujamas B.Vytienės, gie
dojo sukaktuvininkų pasi
rinktas giesmes.

Iškilminga vakarienę, 
kurios metu buvo pasaky
ta daug gražių linkėjimų 
ir įteiktos dovanos, vyko 
"Golden Leaf" restorane.

Susirinkusieji dainavo, 
šoko deklamavo ir sugiedo
jo sukaktuvininkams "Il
giausių Metų".

• DELHI-TILLSONBURG'O 
A-kės KLB valdybos posė
dyje lapkričio mėn. 5 d. 
buvo aptarta svarbių pami
nėjimų reikalai, finansiniai 
ir kitokį einamieji reikalai.

S.R. Beržiniai , kurių na
muose vyko susirinkimas, 
pavaišino dalyvius lietuviš
kais valgiais.

Malonu pastebėti, kad 
ir mažesni taikiniai, rąnda 
prasmės ir noro neaplfeisti 
lietuviškos veiklos dirvonų 
nei jaukaus bendravimo 
savo tarpe.

SUSIPAŽINOME - 
PASIKALBĖJOME

Savo tarpe vis pasvars- 
tant, kaip suartėti ir susi
pažinti su neseniai atvyku
siais į Montrealj lietuviais, 
KLB A-kes V-ba ir talki
nant ankstyvesniems atvy- 
kusiems, surengė suartėji
mo pobūvį lapkričio mėn.25 
d. .Seselių Namų saleje. 
Atvyko apie 40 žmonių, 
būtų buvę daugiau,tačiau 
kiti dalyvavo Lietuvos Ra
dijo ir Televizijos Jaunimo 
Choro pasirodyme.

Pradžioje Apylinkes 
V-bos pirm.Aruhas Staške
vičius paaiškino Lietuvių 
Bendruomenės sąrangą ir 
kiek yra veikiančių lietuvių

ir S
S, 
*

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00%
santaupas........................2.50%
kasd. pal. taupymo 
sąsk...................................2.00%
INDĖLIAI:

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

Kredito

organizacijų Montrealyje 
bei apylinkėse. Juozas šiau- 
čiulis papasakojo, kaip 
pradėjo kurtis mūsų kartos 
ateiviai po II Pas.karo 
ir ką jie čia rado atvykę. 
Donaldas Giedrikas , atvy
kęs prieš 5 metus, pasako
jo, kaip buvo nustebęs, 
sutikės čia nemaža lietuvių, 
ir kad jam malonu įsijung
ti į bendrą darbą. "N L’’ 
red.Birutė Nagienė pravedė 
diskusijas, pasiūlė įsijungti 
į laikraščio skiltis. įdomu 
buvo išgirsti pasisakymus 
iš naujai atvykusių,kurie,
atrodo , jaučiasi lyg nepri
imti, tačiau įsikalbėjus 
atviriau, rasta pagalbinė 
išeitis. Nutarta sudaryti 
naujųjų lietuvių atstovavi
mui vadovaujantį būrelį 
iš Dalijos Savignac, D.Gied- 
riko, N.Šukienės ir D.Urba
navičienės.

Visi maloniai pabendra
vo ir pasivaišino sunešti
niais sūriais, vynu ir kava.

d.

GEROS NAUJIENOS NORS 
GALĖTŲ BŪTI IR 
GERESNĖS, JEIGU...

Esame Montrealyje su
sipažinę su dr. Vytauto 
Bučionio šeima - žmona 
ir dviem vaikučiais, ne 
taip seniai atvykusiais į 
Montrealį. Vytautas Bučio- 
nis čia atlieka stažą, kaip 
buvo minėta šio laikraščio 
puslapiuose.

Malonu pažymėti, kad 
šios šeimos 8 metų sūnus 
Vytukas yra atkreipęs iš
skirtiną dėmesį savo ne 
tiktai muzikos pamėgimu, 
bet ir neeiliniais jai gabu
mais.

Dėka Montrealio Aklųjų 
Sąjungos dėmesio, jis pri
imtas į specialią apmoky
mo programą, kur išmoks 
orientacijos, aklųjų rašto 
braille, tvarkymosi kasdie
ninio gyvenimo situacijose. 
(Pažymėtina, kad ši Sąjun
ga priėmė jaunąjį lietuviu
ką mokslui, nereikalaudama 
užmokesčio).

Oficialiame laiške Vy
tuko tėvams Sąjunga patvir.

tina, jog Vytukas - gabus 
mokinys, mokosi greitai 
ir su entuziazmu. Taip 
pat pastebėjo, kad vaikas 
turi ypatingu gabumų mu
zikai ir rekomenduoja su
teikti jam tinkamą muziki
nį išsilavinimą, kad galėtų 
pilnai išugdyti talentą.

Laiške sakoma, jog. 
specialus šio vaiko lavini
mas jam yra būtinas, kad 
galėtų siekti aukštojo išsi
lavinimo, savarankiško gy
venimo ir specialybės.

Gale laiško sakoma: 
"We fully support this fa
mily's efforts to obtain 
the means necessary to 
provide these opportunities 
for Vytautas and invite 
any interested party to 
add their support to ours 
so, that this young boy 
can have the chance every 
child deserves, to achieve 
his full potentian".

"NL" Redakcija gavo 
Montreal Association for 
the Blind, o taip pat ir 
McGill Conservatory of 
Music raštus. McGill U- 
to Konservatorijos Associa-- 
te Director Carl Urquart 
nuomone, Vytukui ’ būtina 
kuo greičiau pradėti rimtas 
muzikos studijas, kurios 
pirmaisiais metais kainuotų 
iki $2.000, o vėliau jis 
galėtų gauti stipendiją.

Taigi- reikalas skubus. 
Stažuotojas Vytautas Bu- 
čionis gauna tiktai labai 
minimalų atlyginimą pragy
venimui, ir Lietuvos vyriau
sybė nesuteikia jokios fi
nansinės paramos.

GALINČIUS PAAUKOTI 
ŠIAM REIKALUI, prašoma 
čekį įnešti į LITO bankelio 
sąskaitą V.Bučioniui, nr. 
92233-5300. Tokią auką 
V.Bučionio vardu sutiko 
priimti ir "NL" Redakcija, 
(jeigu kam taip patogiau) 
ir perduos ją į LITO ban
kelį.

Taigi- gera naujiena 
apie šio vaiko gabumus, 
būtų, dar geresnė, jeigu 
įvyktų šiuo metu kalėdinis 
siurprizas - kokia nors 
parama Vytuko mokslui!

90 dienų indėlius...........5.00%
180 dienų Indėlius  5.50%
1 m. term.lndėllus.........6.50%
2 m. term.lndėllus ........  7.00%
3 m. term.lndėllus .......... 7.50%
4 m. term.lndėllus.........7.75%
5 m. term.lndėllus .......... 8.00%
RRSP ir RRIF
(Variable) .........................3.00%
1 m.lnd...............................6.50%
2 m.lnd...............................7.00%
3 m.lnd...............................7.50%
4 m.lnd...............................7.75%
5 m.lnd...............................8.00%

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

Lietuvių
Kooperatyvas “Talka"

Švenčių
ir

NAlĮJV proga

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais 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 kasdienine Informaciją apie procentus “Talkoje”

8 psl.

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS
BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI 
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU, -

Valdyba, Komitetai ir Tarnautojai

J®®** R*' ^®e^^e

Nuoširdūs

sveikinimai

sv. Kalėdų
šventėse ir

Prl. J. Bertąsias

432 ELGIN AVENUE 
WINNIPEG. MANITOBA R3A OK7 

PHONE (AREA CODE 2041 »43-aB2S

METAMS, 
palaiminti!

LINKĖJIMAI 19£ 5 

kad jie būtų Dievo

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

St. Casimir’s Lithuanian 
Church
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