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NAUJI METAI 
PAŽENKLINTI RUSU 
BOMBOMIS"

Rusijos agresija prieš 
Čečėniją išplito į. masinius 
sostinės Grozny puolimus 
bombomis. Naujųjų Metų 
išvakarėse miestas buvo 
apsuptas su apytikriai 40- 
čia tūkstančių kareivių 
ir šimtais tankų. Sausio 
mėn. 2 d. Rusijos Gynybos 
min.Pavel Gračiov'as buvo 
pranešęs , kad rusų karei
viai kontroliuoja vietoves 
aplink prezidentinius rūmus 
tačiau, ten esančių žurna
listų liudijimais, vieninte
liai ten esantys rusai buvo 
arba nebegyvi, arba paimti 
į nelaisvę čečėnų kovotojų.

Rusų kareiviai, išlikę 
po nuolatinių čečėnų (apše
pusių, kaip rašoma, barz
dotų ir neapmokytų) užpuo
limų, išsislapstė rūsiuose, 
apleistuose pastatuose ir 
nebenaudojamuose fabri
kuose. "Mūsų pajėgos susi
kirto su kietu pasipriešini
mu, bet miestą užbiokavo"- 
vis pranešinėjo Rusijos 
Spaudos Centras.

Žurnalistas Michel Spec
ter’is aprašo, kad daugiau 
kaip savaitę trukęs nuola
tinis bombardavimas sunai
kino pastatus, automobilius 
gatvėse ir didelę ūkine 
turgavietę-bazarą, bet ne
pavyko numušti čečėnų 
stipriai apginkluoto tanko.

Čečėnų laisvės kovoto
jas, 31 m.amžiaus, patvir
tino, kad "rusai nori mus 
išžudyti. Nori mus taip 
išgąsdinti, kad mes pasi
trauktume. Bet mes tebesa
me čia, čia ir liksime".

Tokios pamokos ir če
čėnų jausmu r.’sai nesugeba 
suprasti ir min.,Gračiov'o 
žodžiais, su savo kareiviais 
jis galėtų per savaitę "iš
valyti miestą"...

Tačiau, - tai galėtų 
Įvykti tik tuomet, jeigu 
Rusija norėtų pasiųsti į 
l.krą mirtį tūkstančiu.0 
savo kareivių į susidūrimus 
sostinės gatvėse.

Rusijos parlamento na
rys Anatolij šabat'as, nu
vykęs j Grozny, protestuo
damas prieš rusų karinę 
ofenzyvą, sakėsi matęs 
tuzinais degančių rusu tan
kų geležinkelio stotyje. 
Kiti parlamentarų delega
cijos nariai taip pat liudijo 
kad " tūkstančiai nekaltų 
žmonių žuvo, dešimtys 
tūkstanč’ų prarado pasto
ges ir šimtai rusų kareivių 
žuvo". Čečėnai tvirtina, 
kad 1.000 kareivių jau 
žuvę.

Desperatiški reikalavi
mai buvo patiekti prez.

B.Jelcin'ui užbaigti puoli
mus ir pradėti derybas.

Taip pat delegacija 
viešai pareiškė, kad Rusi
jos vyriausybė slepianti 
patirtus šioje agresijoje 
nuostolius. "Mes kalbame 
apie įvykusias masines 
žudynes, kurios tolygios 
genocidui",- tvirtino jie.

Čečėnai, ypač tie, kurie 
pradžioje neperdaug buvo 
palaikę savo vadą Duda- 
jev'ą, vieningai susibūrė 
apie jį Kai, palyginant 
nepatyrę jauni rusų karei
viai lengvuose apginkluotuo
se važmenyse, normaliai 
vartojamuose transportui, 
įžengė į Grozny gatves 
- čečėnai buvo pasiruošę. 
Jie gynėsi ir puolė, naudo
dami granatas, stiprius 
antitankinius ginklus ir 
nuo stogų mėtė paprastus 
"Molotovo kokteilius". O 
kareiviai - iššaudė savo 
amuniciją, pakliuvo į spąs
tus; ..

(Kiti,, šaltiniai ske’bia, 
kad jie visi buvo gavę 
narkotikų ir...prezervatyvų. 
Atsieit, teks tik pasivaikš
čioti po Grozny ir viskas 
bus tvarkoj...).

. Grozny tragedija dvigu
ba: rusų kareiviai prieš 
savo valią siunčiami tnirtin, 
čečėnai kovotojai prisiekė 
nesitraukti iki mirties.

Netoli sostinės ūkinikau- 
jantis čečėnas nepaleidžia 
ginklo iš rankų. Jis pareiš
kė žurnalistui: "Rusija yra 
tokia galinga, o užpuolė 
kraštą, kuriame tik virš 
1 milijono gyventojų, ir 
žiūrėkit, ką jie padarė. 
Tokia gėda ženklins Rusiją 
per visą laiką. Laimėsim 
mes ar ne,- mes žinom, 
kas čia buvo neteisus ir 
blogas".

Sausio mėn. 3 d.vakare, 
oficialiai buvo atmušti 
rusų daliniai ir prezidenti
niai rūmai nebuvo užimti 
svetimos kariuomenės.

Prieš 3 metus Čečėnija 
buvo paskelbusi Nepriklauso-
mybę nuo Rusijos, bet 
oficialaus pripažinimo iš 
jos nebuvo gavusi. Čečėni
jos teritorijoje randasi 
alyva, ir į ją taikosi Rusija, 
tik kodėl be jokio bandymo 
sudaryti prekybinę sutartį? 
Vietoje to, Rusijos vyriau
sybė buvo paskelbusi, kad 
tikroji Čečėnijos puolimo 
priežastis esanti ten įsiga
lėjusi ir plintanti mafijozų 
veikla. Be to, parūpo, kad 
ir kitos Kaukazo valstybės 
panorėtų savarankiškai 
tvarkytis...

Pačioje Maskvoje, kaip 
ir parlamente bei kariuo
menės sluoksi.: lose taip 
pat jaučiamas nepritarimas 
ir pasipiktinimas: sausio 
3 d. Maskvoje vyko de
monstracija prieš Čečėnijos 
invaziją, TV ekrane gen.Le
bedev'as viešai pasmerkė 
Rusijos vedamą karą.

Jegor Gaidar, buv. min. 
pirm.pareiškė, kad reikia 
Vakarų valstybių spaudimo 
Rusijos prezidentui-, kad 
būtų sustabdyti karo veiks
mai.

Popiežius Jonas
SVARBIAUSIAS METŲ 
ŽMOGUS - POPIEŽIUS 
JONAS PAULIUS II

Pasaulinio masto 
žurnalas TIME kiekvienų 
metu, pabaigoje, pagal nu
veiktus darbus, paski.ia 
"Man of the Year" titulą. 
Gruodžio mėn. 26 d. laido
je 1994 m TIME viršelyje 
matome popiežiaus JONO 
PAULIAUS II-jo atvaizdą. 
Jo biografijai ir veiklai 
skirta apie 20 puslapių. 
Aprašymas pavadintas 
"Empire of the Spirit". 
Gausiai iliustruota Popie
žiaus veikla, kuris populia-

Jelena Bonner,gerai 
žinoma veikėja, sako, jog 
Boris Jelcin'as yra veikia
mas senųjų- t.y.komunisti
nių, veikėjų ir siūlo jungti 
visus , pasisakant prieš 
karo veiksmus ne tik Če
čėnijoje, bet ir visur kitur..

"Pavojuje yra ne tikta 
nekaltų civilių gyventojų 
gyvybės Čečėnijoje, jų 
kovotojų ir rusų kareivių. 
Bet didžiausiame pavojuje 
atsiduria ir demokratinis 
Rusijos kelias, kuriuo ji 
pradėjo eiti sužlugus tota
litarizmui".
TAIKOS VILTYS
SUNKIAI PILDOSI

Ir Izraelyje, Gazos sri

Čečėnijos karys, apsirengęs tautiniais rūbais, stovi sargyboje Grozne.
E P A-E Uos nuotr.

PADĖKIME ČEČĖNIJAI
l Čečėnijos Respubliką įsiveržė Rusijos armijos tankai ir mėgina ją 

okupuoti.
Padėkite jai apsiginti. Siųskite aukas, kurias perduosime nepriklau

somos Čečėnijos Respublikos atstovei Vilniuje. ’’Europos lietuvis“ 
pasisako už laisvą ir nepriklausomą Čečėnijos Respubliką.

Aukas siųskite užsienyje: 
”EL“ Administracijai 
(Auka Čečėnijai paremti), 
2 Ladbroke Gardens, 
London Wil 2PT, 
United Kingdom. 

Paulius H.
riai vadinamas Keliaujančiu 
Popiežiumi. Iškeliamas 
nepaprastas darbštumas, 
[.aiškų ( pamokslų ir kalbų 
tekstai sudaro apie 150 
tomų ir jis dar ruošia du 
veikalus, liečiančius ekume
nizmą ir gyvybės šventumą. 
\t ’iVepdamas į marksizmo > 
s-truktualizmo ir ateistines 
ftiėjas post-Apšvietos ani-w 
žiuje, Jis siūlo kurti vi - 
suomenę krikščioniškos mo
ralės pagrindais.

Vieną puslapį puošia 
ir didelė nuotrauka Kryžių 
Kalno Lietuvoje su Popie
žiumi Jo lankymosi metu.- 

tyje ir Vakariniame Krante 
vėl sustiprėjo įtampa, kuo
met ten pradėta plėsti 
izraelitų nausėdija. Sausio 
mėn. 3 d. Izraelio policinin 
kai iš arti nušovė 3 pales
tiniečių policininkus.

AMERIKOJE - 104-TQJ1 
KONGRESO SESIJA

Sausio 4 d. prasideda 
naujojo JAV kongreso sesi
ja, kurią atidarys naujai 
išrinktas Kongreso pirminin
kas , respublikonas Newton 
Gingrich'as.

Praeito lapkričio mėnuo 
JAV demokratams kongres- 
manams buvo nesėkmingas.

LIETUVOS AMBASADA JAV-se PRAŠO NUOTRAUKŲ 
Del Lietuvos atstovų Jungtinėse Amerikos

Valstijose Atminimo
Lietuvos Nepriklausomybei nepaprastai daug nu

veikė Lietuvos atstovai Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
savo veikla ne tik užmegzdami ir vystydami dvišalius 
Lietuvos-JAV santykius ir juos plėtodami, bet ypatingai 
pasiaukojamai atstovaudami Lietuvos valstybę sovietų 
okupacijos metais.

Pirmajai Lietuvos misijai JAV, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, vadovavo JONAS VILEIŠIS, padėjęs 
pagrindus abiejų šalių diplomatinių santykių užmezgimui. 
VOLDEMARAS ČARNECKIS tapo laikinuoju reikalų pati
kėtiniu 1921 m.rugsėjo 8 d. ir darbavosi iki 1923 m.lap
kričio 23, d. Nuo lapkričio 24 d. Lietuvos diplomatiniu 
atstovu iki 1924 m.gegužės 3 d. tapo KAZYS BIZAUS
KAS, nuo gegužės 4 d. iki 1927 m.rugpjūčio 31 d. - 
jis buvo Lietuvos pasiuntinyus JAV. Vėliau laikinuoju 
reikalu patikėtiniu (1927.V.17 - 1928.VI. ir 1934.V.31- 
1935.VI.30) trumpai darbavosi MATAS BAGDONAS.

Lietuves pasiuntiniu 1928 m.liepos 1 d- 1934 m. 
gegužės 31 u.paskirtas BRONIUS BALUTIS, po jo iki 
pat mirties 1957 m.gegužės 11 pasiuntiniu buvo POVI
LAS ŽADEIKIS. Po jo Lietuvos interesams JAV atstova
vo laikinasis reikalų patikėtinis JUOZAS KAJACKAS, 
o nuo 1976 iki 1987 m. - dr.STASYS BACKIS. Nuo 1987 
ruv’ų Lietuvos laikinuoju reikalu patikėtiniu tapo STA
SYS LOZORAITIS,jaunesnysis, kuris 1991 nj. paskirtas 
pirmuoju Lietuvos ambasadoriumi JAV ir buvo juo iki 
1993 m. lapkričio pradžios.

Lietuvos atstovai rezidavo Washington'e.
Lietuvos Ambasada Washington'e, puoselėdama 

Lietuvos diplomatinės tarnybos istorines tradicijas, nuta
rė įamžinti Lietuvos atstovų atminimą ambasados rū
muose ir nutapyti visų Lietuvos atstovybių vadovų JAV 
portretus bei Lietuvos atstovavimo eilės tvarka iškabinti 
juos garbingoje vietoje. Tačiau dailininkui nepaprastai 
trūksta vizualinės medžiagos. Daugiausia nuotraukų kol 
kas turima dr. S.BACKIO portretui.

Kreipiamės pagalbos į Amerikos lietuvius, prašy
dami atsiųsti į Lietuvos Ambasadą Washington'e visu 
aukščiau paminėtų Lietuvos atstovų fotografijų. Kuo 
daugiau, tuo geriau. Jos nebūtinai turi būti portretinės, 
gali būti ir grupinės, kuo įvairesnėmis pozomis, kad 
dailininkas galėtų susidaryti kuo išsamesnį vaizda apie 
asmenį. ‘

Fotografijų atspaudus prašome siųsti adresu: EM
BASSY OF LITHUANIA, 2622 16th Str., M.W. 
WASHINTON, DC 20009, USA

Iš anskto dėkojame visiems geradariams. Po pa
veikslų nutapymo fotografijos bus perduotos Lietuvos 
centriniam Valstybės Archyvui.

Dr.Alfonsas Eidintas, Ambasadorius

VAJUS " TRAKTORIUS ŪKININKUI "
Generalinis konsulas Haris Lapas, nupirkęs pirmąjį 

traktorių su padargais ir pradėjęs "Traktorius ūkininkui" 
vajų, susilaukia stiprio.0 paramos ir jau 169 mūsų ūkinin- 
[.at-ifa'ijakuriai apdirba savo ūkius užsienio lietuvių dova- 
notais traktoriais su padargais.""

Traktorius T-25A su vežimu, dvigalviu plūgu, kultiva- 
toH imi ir šienpjove kainuoja apie 3,900 JAV dolerių.

Šis 33 arklio jėgų dyzelinis traktorius yra skalsus, la
bai tinkamas mažesniems ūkiams ir rekomenduojamas 
žemės ūkio ministerijos. Gamykla suteikia vienų metų 
garantiją dalims bei pataisymui. Pasinaudokime šiuo vaju
mi ir pirkime traktorius savo giminėms - ūkininkams. 
Jei jų neturite, ūkininkų sąrašą galite gauti generalinia
me konsulate. Jie yra buvę partizanai, tremtiniai, atgavę 
tėviškės ir neturį kuo apdirbti žemės.

Ypatinga padėka Toronto Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvui, nupirkusiam penkis traktorius su padargais. 
Jie yra paskirti buvusiems partizanams bei jų šeimoms. 
Šis sėkmingas vajus yra įrodymas, kad užsienio lietuviai 
ne tik sielojasi sunkia mūsų ūkininko-naujakurio dalia, bet 
juos remia materialiai ir ypatingai tuos, kurie didvyriš
kose pokario kovose sustabdė Lietuvos kolonizavimą ir 
nutautinimą.

Traktorių pirkimo reikalu prašome kreiptis į: Consula
te General of Lithuania, 235 Yorkland Blvd., Suite 502, 
Willowdale, Ontario M2J 4Y8. Tel: (416)494-8313;
Fax: (416) 494-4382.Lietuvoje:

”EL“ redakcijai,
Vilniaus bankas, 
sąskaita Nr. 9468879, 
banko kodas 260101777 
(su prierašu ’’Auka Čečėnijai paremti“).
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turint redakcija arba leidykla neatsako.

Kanados lietuvių bendruomenės 
su važia vim o n u t a ri m a i

& During this time of celebration, I know that you
•į | will reflect upon the blessings which we enjoy as citizens of this 
$ great country. May the goodwill of the season cause you to 
“ 1 embrace the challenges and opportunities of the year ahead with 

enthusiasm.
KLB XV-osios krašto tarybos trečiosios sesijos, įvyku- 

sios 1994 m. lapkričio 12-13 d.d. Anapilyje, Mississauga, Jg 
Ontario $
I Padėkos ir sveikinimai

A. Sesijos dalvviai dėkoja: žS
1. KLB valdybai už 1994 metais sėkmingai atliktą darbą. tk
2. PLB pirmininkui Broniui Nainiui už dalyvavimą šuva- 

žiav.me, už sveikinimą ir išsamų pranešimą.
3. . JAV LB pirmininkei adv. Reginai Narušienei už 

dalyvavimą suvažiavime, už sveikinimą bei pranešimą,
4. Lietuvos garbės generaliniam konsului Hariui Lapui 

ir Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos 
pirmininkui Gediminui Vagnoriui už sveikinimus raštu.

5. Kanados Lietuvių Fondui ir visiems lietuvių kredito 
kooperatyvams, savo aukomis padėjusiems vykdyti KLB 
veiklą.

6. Anapilio korporacijai ir Anapilio parapijos klebonui 
kun. Jonui Staškui už leidimą naudotis patalpomis.

7. Kanados lietuvių muziejaus - archyvo vedėjai dr. 
Rasai Mažeikaitei už nuoširdų darbą.

8. -Muzikei Daivai Čičinskienei, Danguolei Radtkei, 
Žibutei Janeliūnienei bei Maironio mokyklos mokiniams 
už puikų kanklių ir dainų koncertą sesijos metu.
B. Sveikiname:

1. Baltiečių pedagogikos ("Canadian Baltic Educator 
Partnership") projekto vykdytojas ir koordinatę Vidą Juo- j 
zaitytę, sėkmingai atlikusias pirmą programos dalį Šiau
liuose 1994 m. vasarą ir linki sėkmės tolimesniam savo 
darbui Kaune 1995 m. Tai yra puikus darnaus bendradar
biavimo išeivijos su Lietuva pavyzdys;

2. Kanados lietuvių jaunimo sąjungos narius, sėkmingai ” 
atstovavusius mūsų jaunimui VIII-ame PLJK 1994 m. va
sarą Lietuvoje ir Anglijoje. Tikimės, kad kongreso užside
gimas padės jiems tvirtinti ir plėsti savo veiklą Kanadoje;

3. 1995 m. Vaikų šventės rengėjus. Remiame šią šven-
tę ir raginame lietuviškas šeimas kuo gausiau joje daly- JĮ 
vauti, o lietuviškas mokyklas ir apylinkes kiek galint ją 33 
paremti. »
II Nutarimai įvairiais veiklos reikalais: K-

1. Naujos KLB krašto valdybos rinkimų eigoje visi kan-33 
didatai į valdybą^ turėtų būti pristatomi KLB tarybai. Jų JS 
biografiniai bruožai bei pažiūros į KLB veiklos kryptį K 
visapusiškai supažindintų tarybos narius su kandidatais į f® 
valdybą ir suteiktų galimybę apsispręsti už ką balsuoti. ■

2. Valdyba raginama užtikrinti, kad kasmet būtų ren - 
giamos lietuvių dienos arba kitoks jungtinis kultūrinis 
renginys.

3. Valdybai siūloma paskelbti vajų dėl solidarumo įnašo 
priminti visuomenei, kad atliktų savo pareigą Bendruo
menei.

4. Valdyba raginama nedelsiant sudaryti pilną kultūros 
komisiją, kuri išdirbtų kultūrinės veiklos gaires.

5. Siūloma apylinkėms pristatyti KLB krašto valdybai 
sąrašus, kur ir kam Lietuvoje siunčiami talpintuvai bei 
stambesnės aukos. Tuo būdu KLB krašto valdyba galės 
prisidėti prie siuntų koordinavimo.

6. Švietimo komisija skatinama tęsti savo pradėtą pro
gramos surašymo darbą ir ieškoti būdų išlaikyti lituanis
tines mokyklas apylinkėse gyvas.

7. Valdyba raginama atkreipti dėmesį į visų tolimesnių 
apylinkių poreikius, stengiantis palaikyti ryšius su apylin
kėmis ir įtraukti šiuo reikalu jaunimą. Siūloma: a. paskin
ti vieną valdybos narį ryšių palaikymui su visomis, ypač 
tolimesnėmis apylinkėmis; b. vienam iš valdybos narių 
lankyti mažesnes apylinkes ir paaiškinti KLB veiklą; c. 
pagal galimybes organizuoti ir finansiškai paremti kalbė
tojų, dainininkų, šokių ir damų grupių (iš Kanados, JAV 
ar Lietuvos) apsilankymą mažesnėse apylinkėse; d. steng
tis reguliariai perduoti KLB, Lietuvos ir kitas žinias apy
linkėms faksu, laikraštėliu ar kitokiais būdais lietuvių ir 
anglų kalbomis; e. organizuoti KLB suvažiavimus kitose 
apylinkėse, jei finansiškai įmanoma, nes tai padėtų įpras
minti apylinkių veiklą.

8. Pasirūpinti jaunimo pasiruošimu vadovavimui bendruo
menėje ir jos institucijose, pvz., sudarant pakomisiją, 
kuri ištirtų galimybes: a._ jaunimui lankyti vadovavimo 
kursus ir pritaikyti lietuviškai veiklai, arba b. skiriant 
stipendijas užangažuoti gaunančius kokiai nors veikiai 
bendruomenės rėmuose.

9. Vasario 16-tos gimnazija auklėja jaunimą tautiškoje 
dvasioje. Raginti jaunimą lankyti šią gimnaziją, o visuo
menę, kad ją remtų finansais.

Rezoliucijų komisija: Ramunė Jonaitienė, Rasa Kurie- 
nė, Arūnas Staškevičius.

Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų 

proga
sveikiname atsikėlusią laisvam, nepri- 
ir demokratiniam gyvenimui Lietuvos 
Linkime Jos žmonėms darnios kloties

Ki

XH AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO IR ALTO 54-ojo 
METINIO SUVAŽIAVIMO, įvykusio 1994 m. spalio 29- 
30 d. Čikagoje

REZOLIUCIJOS
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I. Kongresas dėkoja JAV vyriausybei ir kongresui už 
daugeliu atvejų suteiktą paramą Lietuvai, siekiant demo
kratiniu keliu atstatyti nepriklausomybę, tvarką, saugumą 
ir žmonių gerbūvį.
2. Pilnos narystės NATO Pabaltijo valstybėms klausimu: 
Tik pilna narystė su NATO įsipareigojimais ar atsakomy
be gali užtikrinti Pabaltijo valstybių stabilumą ir saugu
mą. Neužtenka "NATO partnerystės taikai išlaikyti".

Kongresas nutarė, kad ALTO centro valdyba kartu su 
JBANC organizacija toliau dėtų pastangas, kad Pabaltijo 
valstybės gautų pilną NATO narystę.
3. Karaliaučiaus (Kaliningrado) krašto klausimu:

Karaliaučiaus kraštas nebuvo ir nėra Rusijos teritori
jos dalis. 1945 m. Potsdamo - Berlyno konferencija nuta
rė Karaliaučiaus kraštą pavesti Sovietų Sąjungai laikinai 
administruoti iki Europos Taikos konferencijos.

Kongresas laiko Karaliaučiaus krašto ateitį neišspręstu 
ar atviru klausimu ir paveda ALTO centro valdybai nuda
ryti komisiją memorandumui paruošti ir įteikti paruoštą 
memorandumą JAV prezidentui, prašant sušaukti Europos 
Taikos konferenciją, vykdant 1945 m. Potsdamo - Berly
no konferencijos nutarimus. Europos Taikos konferencijoje 
be kitų klausimų, turėtų būti sprendžiamas Karaliaučiaus 
krašto klausimas, turėtų iš Karaliaučiaus krašto išvesti 
visą Rusijos kariuomenę ir pavesti Karaliaučiaus kraštą 
Jungtinių Tautų globai, atsižvelgiant į istorines etno
grafines Lietuvos sienas.
4. Kongresas nutarė, kad ALTO centro valdyba anglų 
kalba paskelbtų dokumentus į,ir informacijas apie Mažo
sios Lietuvos (Karaliaučiaus krašto) istorinę praeitį, etni
nį priklausomumą ir teisinę padėtį.
5. Nutarta, kad ALTO centro valdyba parengtų ir išleis
tų knygą "Sovietų genocidas Lietuvoje" anglų kalba, bend
radarbiais kviesdama išeivijos ir Lietuvos kvalifikuotus as
menis.

IŠLEIDUS ŠVENTINI LAIKRAŠČIO "NEPRIKLAUSOMA LIETUVA'NUMERĮ, GAVOME DAR VISĄ EILĘ SVEIKINIMU

As this year draws to a close, I am encouraged by 
the signs of economic recovery that have created a new mood in 
the nation. Canadians are again beginning to believe in 
themselves and in their country, experiencing a restored sense of 
confidence and hope for the future.

I am pleased to have this opportunity to convey to 
you my warmest greetings of the festive season.

bj, juietuvoje len kiami "Lietuvos Laisves Ko1 
įs diniai apie lietuvių tautos genocidą, būtų
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My family and I wish you and yours a memorable 

and happy holiday, as well as good fortune in the new year.
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siekiant santarvės ir visokeriopos dvasinės bei
medžiaginės gerovės. r

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

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

Nutarta, jog ALTO centro valdyba rūpintųsi, kad 
Lietuvoje leidžiami "Lietuvos Laisvės Kovų Archyvo" lei-

- j verčiami į ang
lų kalbą ir platinami už Lietuvos ribų.

c,JI. Kongresas paveda’ ALTO centro valdybai kreiptis į
Lietuvos vyriausybę bei Seimą, kad asmenims, nukentėju- 
siems nuo Sovietų genocido okupacijos metu, būtų atly
ginta už priverstinį darbą Sibire ir kitur, kad būtų grą
žintas arba atlygintas sovietų nusavintas turtas Lietuvoje 
teisėtiems savininkams bei jų įpėdiniams.
8. Nutarta., kad ALTO centro valdyba kartu su buvusių 
sovietų pavergtų tautų organizacijomis JAV siektų įsteig
ti sovietų vykdyto genocido aukų muziejų ir pastatytų 
genocido aukoms paminklą.
9. Kongresas ir suvažiavimas siūlo ALTO centro valdy
bai ieškoti dialogo ir tartis su JAV Krašto Lietuvių Bend
ruomene, kad susijusiais su JAV išeivija ir Lietuva reika
lais būtų, kalbama ir atstovaujama vieningai.
10. Kongresas ir suvažiavimas dėkoja ALTO centro val
dybai ir Čikagos skyriui už šio suvažiavimo parengimą ir 
pravedimą. Taip pat dėkoja visiems skyriams, organizaci
joms ir pavieniams asmenims už sveikinimus, dalyvavimą 
ir aukas tolesnei ALTO veiklai.

Rezoliucijų komisija: Kostas Burba - pirm.*, Petras 
Jokubka, Zuzana Juškevičienė, Antanas Mažeika, Jonas 
Valaitis.

APIE JUNGTINIO AMERIKOS PABALTIEČIŲ KOMITETO 
VEIKLĄ 1994 m. gruodžio 21 d. - --------

Jungtinis Amerikos Pabaltiečių Komitetas Washingtone 
veikia jau daug~ metų. Jį sudaro estų, latvių ir lietuvių 
tarybų, veikiančių Amerikoje, atstovai. Jis išlaikomas 
bendromis Amerikos Lietuvių Tarybos, Amerikos Latvių 
Sąjungos ir Amerikos Estų Tautinės Tarybos lėšomis. Šis 
komitetas labai greitai reaguoja į šio krašto vyriausybės 
ėjimus, liečiančius Pabaltijo tautų reikalus.

Tad ir vėl Pabaltijo tautų atstovai buvo priimti Bal
tuosiuose Rūmuose. Juos priėmė JAV saugumo tarybos 
asistentas Amerikos prezidentui Nicholas Burns. Šį kartą • 
delegacijoje dalyvavo trys lietuviai - ALTO atstovas dr. 
Jonas Genys, Linas Kojelis ,ir_ Astą. „Banionytė. Taip pat 
du latvių ir keturi estų atstovai bei du tarnautojai iš šio 
komiteto įstaigos.

Mr. N. Burns buvo ką tik grįžęs iš Maskvos, kur daly, 
vavo delegacijoje kartu su JAV viceprezidentu Al Gore 
pasitarimuose su rusais. Pirmasis kalbėjo N. Burns, o vė
liau jis pats atsakinėjo į klausimus.

Daug dėmesio buvo skirta Pabaltijo kraštų įjungimui į 
NATO organizaciją. Čia iš abiejų pusių pasisakyta prieš 
įtakos sferas. Ypač buvo pabrėžta, kad Amerika domisi 
kariniu Pabaltijo kraštų kariuomenių apmokymu.

Karaliaučiaus srities klausimu, kurį iškėlė dr. J. Genys, 
buvo atsakyta, kad 1991 m., kai kūrėsi Rusija, Amerika 
ją pripažino dabartinėse sienose, taigi... o Sovietų Sąjun
gos dabar nebėra.

Jungtinis Pabaltiečių Komitetas (JBANC) įteikė rastą, 
kuriame buvo vienuolika klausimų ir pasiūlymų.

Taip pat ten buvo pranešta, kad Clevelande įvyks kon
ferencija - pasitarimas dėl investavimo galimybių Rytų 
Europoje klausimais, kurioje dalyvaus ir Amerikos prezi
dentas Clinton.

Šis informacinis pasikalbėjimas truko beveik 2 valan
das, trečiadienį, gruodžio 21 dieną.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Skleidžia džiaugsmą ir ramybę, 
Tebūna žviegus Naujieji Metai !
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Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
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ĮpASlTRAUKlMO Į VAKARUS PENKIASDEŠIMTMETIS Į 

(1944 - 1994)
1944 metų vasarą ir rudenį kartu su artėjančia karo 

banga, fronto linijai driekantis į Vakarus, iš savo žemes, 
gimtųjų sodybų, Lietuvos miestų ir miestelių išėjo į neži
nią ūkininkai, studentai, valdininkai, profesoriai, gimnazis
tai. išėjo vengdami raudono tvano, masinių deportacijų, 
sušaudymų, kankinimų. Istorija negailestinga nei išėju
siems nei likusiems. Egzilis ar Tremtis amžino įšalo že
mėje... Pasitraukimas į Vakarus su vienais okupantais ar 
raudonosios okupacijos laukimas, tvirtai įsikibus savo že
mės, šeimos, giminės... Lietuvių tautos istorijoje tokios 
visa apglėbiančios, neišvengiamos, daugiabriaunės tragedi
jos dar nėra buvę. Kiekvienas nuo mažiausio iki didžiau
sio, nuo jaunuolio iki valstybės vyro stovėjo didžiojo, 
metafizinio pasirinkimo akivizdoje...

Šitoje milžiniškoje katastrofizmo erdevėje nebuvo nė 
vieno, kurio likimo nebūtų palietusi s e nkanti karo, žlun
gančio Reicho konvulsijos, grįžtančio bolševizmo grėsmė 
-"Vivos plango, mortuos voco" (gyvuosius apverkiu, miru
sius šaukiu...)- 1994 m. rašys VDU profesorius Vincas 
Mykolaitis-Putinas. Tais pačiais metais, tik kiek vėliau, 
Žemaičių Kalvarijoje žus VDU studentas Vytautas Mačer
nis, o po pusmečio, kartu su miško broliais - Mamertas 
IndriliūnaSj, dar vėliau - Bronius Krivickas... Ir dar, ir 
dar če imtys rinktinių, talentingų^ daug žadančių jaunų 
vyrų. Egzilis, tremtis, turgaus aikštės akmenys, neišven
giamas koloboravimas ir savo vaikų pasmerkimas sovieti
niam mankurtizmui... Ar kas išdrįstų žmogiškosios būties 
svarstyklėmis atseikėti ir pasverti, kuris gi kelias iš šių 
trijų garbingiausias, krikščioniškiausias, žmogiškiausias?.. 
"Vivos plango, mortuos voco"... Akimirka, pasirinkimo am
žinybė, kai gyvieji pavydi mirusiems.

Antrasis pasaulinis karas pagamino naują tautų maišy
mąsi Europoje ir mūsų tautiečių laukė nauja bendruome
nė - DP - asmenų bo pastovios gyvenamosios vietos sta
tusas. "Dievo paukšteliais" vadins save tėvynainiai. Pir
mai pradžiai vien tik Vokietijoje, sąjungininkų zonoje, jų

PRISIMINĖ SUOMIU Ab>
FOLKLORISTĄ f 

VILNIUJE 1994 m. gruo
džio mėn. pradžioje vyko 
tarptautinė konferencija, 
tema: "Profesorius Augustas 
Robertas Niemi ir lygina
mieji baltų ir Baltijos finų 
tyrimai".

Sis renginys buvo skir
tas Helsinki Universiteto 
profesoriaus, įžymaus folk
loristo gimimo 125-osios 
metinėms paminėti. Jis 
buvo susidomėjęs lietuviu 
kalba ir tautosaka, ypatin
gai, dainomis ir 32 metus- 
iki 1931 m?prof. A.R.Nie
mi didžiąją savo darbų 
dalį skyrė Lietuvai.

Jis yra užrašęs apie 
3.000 dainę (1912 m.kartu 
su A.Sabaliausku buvo iš
leidęs rinkinį "Lietuvių 
dainos ir giesmės Šiaurry
tinėje Lietuvoje". Kiti svar
būs jo atikti tyrinėjimai 
užrašyti leidiniuose "Apie 
lietuvių užkalbėjimus" 
1914 m.,"iš lietuvių tauto
sakos" - 1928 m., "Mūsų 
runą tyrimo metodas" 
1929 m., "Lietuviški ves
tuvių papročiai", medžiagų 
Lietuvos mokyklų reformai, 
ir kt.

1923 m. KAUNO UNL 
VERSITETAS jam suteikė 
garbės profesoriaus vardą, 
jis buvo išrinktas Lietuvos 
Mokslo Draugijos nariu.

*************************

RADIJO PRANEŠIMU, 
SAUSIO 4 d. RUSIJOS 
PREZIDENTAS PASKELBĖ 
KAD SUSTABDO KARO 
veiksmus Čečėnijoje. 
************************* 
bus 80U,000 iš visos Europos. Lietuvių -70,000, latvių - 
90,000... Ir tai tik pirmieji apytikriai karo dienų duome
nys. P<‘ to jie neišvengiamai didės.

"DP globojami, lyg jų stovyklos būtų didžiulės prieglau
dos. DP teisiškai traktuojami, lyg jų stovyklos būtų kri
minalistų pataisos namai. Visos valstybės jų imigracijos 
kratosi, lyg jie būtų ištrūkę iš raupsuotųjų namų" - rašys 
Juozas Brazaitis. Europos raupsuotieji... Niekieno nelau
kiami, benamiai, bežemiai...

Pasiliko tik viena išeitis - kurti savo "namus", su 
savimi po visą Europą nešiojamus, suvirintus begalinio 
troškulio gyvent ir būti, išlikti bet kokiomis sąlygomis, 
bet kokia kaina... Kad sugrįžtum, labai greitai sugrįžtum. 
JukJ •sąjungininkai /padės. Vėdarai mums padės... Tai ir 
išėjusių ir likusiųjų iliuzijos. Bet jos greitai sklaidosi.

"Aš lankiau jų stovyklas ir tiesiog negaliu nusakyti to 
įspūdžio, kurį man padarė tų vyrų kokybė", - kalbėjo 
1947 gegužyje Didžiosios: Britanijos parlamente Sir Patrik 
Hannon, - "praeityje jie paliko tragediją, kai aš juos lan
kiau, jie prieš save tematė nykų ateities netikrumą, ta
čiau savo nuotaiką išlaikė pasigėrėtinu būdu. Neturėdami 
knygų nei popieriaus, mokė savo vaikus, buvo įsirengę 
maldos namus". >

Jau 1947 m. leidžiami vadovėliai, steigiama gimnazija 
kuriasi teatro trupės, Baltų dailės institutas. Patys ga
biausieji ir labiausiai lištvermingi pakliūva į Vokietijos 
universitetus bei gimnazijas, nors ir laikomi antrarūšiais 
šalia vokiečių. Tačiau lietuviškas užsispyrimas daro savo

nuotr.

Alvydo

Vait

kevičiaus,

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai ir dėstytojai prie Seimo ir Vyriausybės rūmų 
1994.XI.17 d. vykusioje akcijoje siekė atkreipti dėmesį į skurdų aukštųjų mokyklų finan
savimą. ' _

M SEIMAS 
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- proto kokybe lietuviai vietiniams nenusileidžia, o kai 
kada ir lenkia.

Tais pačiais 1947 metais Lietuvos rašytojai išleidžia 
metraštį "Tremties metai", kuriame savo originalia kūryba 
bei straipsniais dalyvauja virš 70-ties prozininkų, poetų, 
dailininkų, meno tyrinėtojų, iš jų didesnė dalis - buvę 
VDU studentai, dėstytojai. VDU auklėtiniai sudarys egzily- 
je stipriausias literatūrines grupuotes, kultūrines salas, 
užsiims kultūros bei literatūros^ leidinių sudarymu, perio
dika. Ištisus pokario metus blaškys išėjusius po visas Eu
ropos pavietes, okeanai plukdys Australijon ir į Pažadė
tąją Amerikos žemę. Lietuvių diaspora... Lietuviškąjį 
Egiptą palikusieji... pusšimčiui metų. Amerikietiškoj 
geto sąlygomis, svetimos kalbos ir kultūros apsuptyje, 
gyvenantys ir kuriantys lietuviškai.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, egzilo statusas 
nustojo gyvavęs de jure. Egzilo kultūrinis palikimas milži
niškas ir neįkainojamas. Šimtai leidinių, dešimtys knygų, 
mokslinių studijų, tyrimų, kultūrines rezistencijos medžia
ga ir vakarietiško mentaliteto patirtis. Visa tai grįžta, 
sugrąžinama, branginama. Istorijos ratas apsisuka ir paky
la naujoje pakopoje.

Pusšimtis ilgų sugrįžimo metų...

Ingrida Matusevičiūtė 
literatū'ologijos doktorantė

<lš' Universitas Vytauti Magni,’’Nr. 6, 1994in. lapkritis)

STREIKAVO MAISTO 
PARDUOTUVĖS IR 
RESTORANAI VILNIUJE 

1994 m. gruodžio mėn.
12 d. nuo 5 val.p.p iki 
10 val.v. daugelis Vilniaus 
maisto parduotuvių ir be
veik visi restoranai buvo 
uždaryti. Tokiu būdu jų 
savininkai išreiškė nepasi
tenkinimą ekonomine vy
riausybės politika.

Kiek anksčiau panašiai 
buvo daroma Panevėžyje, 
o šį kartą streikavo . ir 
maitinimo įmonės Ka.me, 
Šiauliuose, Kretingoje, Laz
dijuose.

Viena iš streiko organi
zatorių- Rita Dapkutė, 
restorano "Ritos Slėptuvė" 
Vilniuje savininkė .pareiškė, 
jog bus sudaryta darbo 
grupė, kuri su teisininkais 
parengs ir pateiks Vyriau

Kaune po rekonstrukcijos duris atvėrė didžiausia mieste specia
lizuota maisto prekių parduotuvė ’’Viešnagė“. Visa įranga pirkta 
Italijoje, o prekės - tiek iš Lietuvos, tiek iš užsienio.

Kęstulio Jūrelės (ELTA) nuotr.
1995. L 5.

sybei pasiūlymus bei pagei
davimus, kad būtų sudary
tos palankesnės sąlygos 
plėtoti verslą , taip pat 
atsižvelgiama j vartotojų 
interesus. Verslininkai nori, 
kad valdžios institucijos, 
rengdamos ir priimdamos 
įstatymus - tartųsi su vers
lininkais.

Vyriausybė savo keliu 
pareiškė, kad pastaraisiais 
mėnesiais priimtas jau 
ne vienas nutarimas, sie
kiant pagerinti mokesčių 
surinkimą ir užkirsti kelią 
pajamų slėpimui bei įves
ti tvarką prekyboje. Į kai 
kuriuos verslininkų pasiūly
mus sakėsi būsią atsižvelg
ta. Aiškinosi, kad Lietuvos 
privačioms firmoms mokes
čiai esą mažesni negu Lat
vijoje ar Estijoje, nekal
bant apie Vakarų Europos 

(na, su Vakarų Europos 
ekonomika nėra ko lygintis, 
nes ne tokios gyvenimo 
sąlygos? O Latvijoje ir 
Estijoje ekonomika tvarko
ma geriau, negu Lietuvoje, 
tuo labiau, kad riiažiau 
siautėja ir mafijozai/..).

Jeigu Vyriausybė nepa
kankamai atsižvelgs į pro
testuojančių yerslininkų 
pageidavimus, žadama, kar
tu su kolegomis Klaipėdoje 
surengti naują protesto 
akciją.

šio streiko išvakarėse 
Tėvynes Sąjungos V-bos 
pirm.Gediminas Vagnorius
buvo paskelbus pranešimą, 
kuriame sakoma, kad "dėl 
iškreiptos ekonominės poli
tikos dirbtinio bankroto, 
pavojų greičiausiai pajuto 
prekybininkai, nes nebėgai’ 
parduoti prekių?'. Veiklą 
esą stabdo ir "suvešėjęs 
valstybinių institucijų tie
sioginis kišimasis į verslą".

NUTEISTAS LIETUVOS 
PILIETIS UŽ ŠVEDIJOS 
ŠANTAŽAVIMĄ

Lietuvos pilietį Kęstu
tį Mažuiką, Alytaus gyven
toja, praeitų metų lapkri
čio me*n.7 d. buvo suėmusi 
Švedijos saugumo policija 
už grąsinimus susprogdinti 
Ignalinos atominės elektri
nės sekciją Ignalis, AE, jeigu 
jam nebus išmokėta 8 mil. 
JAV dolerių.

Apkaltintasis prisipažino 
kalte, bet sakėsi, jog bu
vęs priverstas šantažuoti 

Švedijos vyriausybės min. 
pirm.Ingvar Carlsson'ą Lie
tuvoje veikiančios grupės 
NUC-41 "W".

Jo advokatas G.Bergas 
sako, kad Švedijos teismas 
tuo teigimu nepatikėjo, 
apie tokią organizaciją 
ar grupę nieko nėra girdė- 
jusios nei Lietuvos specia
liosios tarnybos.

Švedijoje teismo posėdis 
truko 2į valandos, paskirta 
2 metų kalėjimo bausmė. 
Užklaustas , ar nenorėtų 
būti teisiamas Lietuvoje, 
K.Mažuika griežtai atsisakė.

Atlikus bausmę Švedijo
je, jis gali būti išduotas 
Lietuvai.

Pagalvojo, turbut, kad 
Lietuvos teismas nebus 
jam toks švelnus. Ir su 
pagrindu.

• Minint generolo Z.GERU- 
LAlClO gimimo 100-metį, 
prie namo Kaune, Gailutės 
g.,9 nr., kur jis gyveno, 
atidengta memorialinė len
ta.

i
• Lietuvos Respubikos pre
zidento alga numatyta 
net 4-ris kartus padidinti 
šiais metais. Per mėnesį 
jis gaus 4650 litų.

Vyriausybės raštinės 
darbuotojai gaus po 1317 
litus, o mokslo įstaigų 
darbuotojams bus mokoma 
tiktai po 220-235 litus 
kas mėnesį.

"Baltijos Tyrimų," duo
menimis, Prezidento popu
liari .nas (kažin kodėl rašo 

ma "reitingas"???) auga 
gerokai lėčiau, negu jo 
alga. Pav., 1994 m. lapkri
čio mėn. jo populiarumas 
padidėjo tik 5% už tų me
tų spalio mėnesi...

e ITALIJOJE, Neapolio 
mieste 138 valstybių atsto
vai, tarpe jų ir Lietuvos 
Vidaus Reikalų min. R.Vai
tiekūnas, priėmė deklaraci
ją, kuria patvirtinama, 
kad kovai su organizuotu 
tarptautiniu nusikalstamu
mu bus teikiamas valstybi
nis pirmumo dėmesys.

NAUJA LIETUVIŲ 
TAIKOS KORPUSO 
PAMAINA

23 DANIJOS instruktor- 
riai Ruklos poligone prie 
Jonavos pradėjo ruošti 
30-tį lietuvių tarnybai tai
kos korpuse. Jie turės pa
keisti kitus mūsų tautie
čius, dabar tarnaujančius 
Kroatijoje, š.m.pradžioje.

• LIETUVOS GYVENTOJŲ 
SURAŠYMAS, vyriausybės 
sprendimu, bus atliktas 
1999 metais. Tokiu būdu 
bus prisijungta prie Jung
tinių Tautų skelbiamo pa
saulinio gyventojų surašymo.

Pagal taisykles, bus 
surinkti tikslūs daviniai 
apie gyventojų skaičių, 
sudėtį, demografinius ir 
socialinius pokyčius, ir 
kt.

Siūlymus, kaip pasireng
ti visuotinam gyventojų 
surašymui iki kito meto 

spalio mėnesio parengs 
11-kos specialistų darbo 
grupė. Jos vadovu paskir
tas Statistikos Departa
mento direktoriaus pava
duotojas P.Adlys.

Reikia linkėtų kad bus 
tvarkingai ir nedelsiant 
dirbama, norint įeiti j pa
saulio gyventojų diagramų, 
o ne taip, kaip dar iki 
šiol- tik palaida adminis
tracine bala teliuškuOja, 
visai nesirūpinant susitvar
kyti savo apylinkių sąrašus 
nei juos rūpestingai patik
rinti. O rodos, kompiuterių 
nemažai gavo pridovanotų 
ir gal net atsirado ir už
pirktų, kad būtų civilizuo
tai jais naudojamasi. O 
gal ir toliau - tingima.

• JURBARKE statoma 
evangelikų-liuteronų bažny
čia. Lėšų statybai skyrė 
Pasaulinė liuteronų sąjunga, 
renkamos aukos. Bažnyčios 
projektą sukūrė architektas 
K.Kazlauskas, stato Jurbar
ko valstybinė akcinė staty
bos įmonė. Kertinį, akmenį 
pašventino Lietuvos evan
gelikų-liuteronų vyskupas 
J. Kalvanas.

PARDUODAMAS KAUNO 
VIEŠBUTIS "NERIS"

Paskelbtas konkursas 
už tvirtą valiutą "Neries" 
viešbučio pardavimui. Žino
vai įvertina "Nerį" 4 milijo
nais ir 230-Sia tūkstančiu 
amerikietiškų dolerių kaina.

Besidominčiųjų///;' šiuo 
/nukelta į 4 psl......./
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Lietuvoje
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pirkiniu esama firmų Lietu
voje ir užsienyje. Konkurse 
numatoma parduoti 70,78% 
valstybei priklausančių ak
elių.

VLADAS VITKAUSKAS 
ĮKOPĖ J VILSON’ą.

1994 m.gruodžio mėn.9 
d., alpinistas Vladas Vit
kauskas įkopė į aukščiau- 
siaja Antarktikos Žemyno 
viršūnę VILSON'A - 5.140 
m., kartu su savo bičiuliu 
basku- J.Ramon Agirre.

Tą dieną buvo, apie 
45cC šalčio ir siautė labai 
smarkūs vėjai, todėl kopti 
buvo labai sunku.

GERAI PASIRODO.
LIETUVOS ČIUOŽĖJAI

Tarptautiniame dailiojo 
čiuožimo prestižiniame 
turnyre dalyvavo Lietuvos 
atstovai Margarita Drobiaz
ko ir Povilas Vanagas. 
Po pirmųjų pasirodymą 
Lietuvos Čiuožėjai užėmė 
6-tąją vietą. Reikia tikėtis, 
pamatysime juos TV ekrane.

SPORTINIŲ ŠOKIŲ 
ČEMPIONATE

Vokietijoje, Bremeno 
mieste pasauliniame čem
pionate dalyvavo 22 grupės 
iš 18 valstybių. Lie.tuvai 
atstovavo KLAIPĖDOS 
sportiniu šokių klubas "Žu
vėdra". 1993 m. Lietuvos 
šokėjai buvo laimėję 4- 
tą vietą, o 1994 m. pabai
goje buvo 3-ioje vietoje.

VALDAS IVANAUSKAS- 
GERIAUSIAS 1994 m. 
FUTBOLININKAS

ŠĮ titulą lietuvis futbo
lininkas laimėjo jau 4-tą 
kartą. Šiuo metu V.Ivanaus
kas rungtyniauja Vokietijos 
klube "Hamburger SV".

Anta vieta priklauso 
lietuviui Gintarui Staučei, 
trečia- Armėnui Narbeko
vui. Pirmasis žaidžia Stam
bulo "Galatasary" klube, 
antrasis- Vienoje "Austria- 
Memphis" klube.

KETVIRTĮ MILIJONO 
LITŲ PREMIJĄ

paskyrė Lietuvos vyriau
sybė tiems, kurie padės 
išaiškinti nusikaltėlius, 
išsprogdinusius geležinkelio 
tilto dalį ties Vieviu, per 
Bražuolės upelį. Saugojami 
5 svarbieji gelžkelio tiltai.

*****************************************************-* 
JUOZO LUKŠOS-DAUMANTO FONDAS

Lietuvos partizanų ir jų vadų prisiminimui neseniai 
buvo įkurtas Juozo Lukšos-Daumanto vardo fondas. Šis 
fondas veiks į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti rė
muose. Jo specialūs tikslai yra: finansiškai paremti Juozo 
Lukšos žuvimo vietoje, Pabartupio^ kaime, prie Pažėrų, 
pastatyto paminklinio kryžiaus priežiūrą bei išlaikymą, o 
taip pat ir eventualų kitų partizanų kapų tvarkymą; parū
pinti stipendijas Juozo Lukšos vardo gimnazijos Garliavo
je abiturientams, norintiems siekti aukštojo mokslo ir 
dirbti Lietuvos naudai.

Lietuvoje bus sudarytas trijų asmenų administracinis 
komitetas, kurio projektus bei jų sąmatas, patvirtins į 
Laisvę fondas kartu su šioj programos ir šio Juozo Luk
šos-Daumanto fondo iniciatore dr. Nijole Bražėnaite.

Aukos šiam Juozo Lukšos-Daumanto fondui gali būti 
individualios, grupinės (surinktos įvairiomis progomis), 
palikimai ir kt. Čekius išrašyti Center for Lithuanian 
Studies, INc. vardu ir siųsti iždininko adresu: Kostas Doč
kus, 1901 s. 49th Ct., Cicero, IL 60650. Aukos gali būti 
nurašomos nuo JAV federalinių mokesčių. Siunčiant če
kius, prašome nurodyti, kad auka skiriama Juozo Lukšos- 
Daumanto fondui. ĮLF.
******************************************************-j
*****************************************************

VEIDU J ŠIAURĘ - DIENOS
VAKARUOSE

ANTROJO PASAULINIO KARO ATSIMINIMŲ 
2-oji dalis

JUOZAS ŠIAUČIULIS - ŽILĖNAS

H E L O S PUSIASALYJE

L. Tirštoje rytmečio migloje kyla 1945-jų metų kovo 
mėnesio 31-sios dienos, Velykų Didžiojo Šeštadienio sau
lė.

Auksiniai rytmečio spinduliai bučiuoja žaliu pava 
sariu alsuojančią Helos Pusiasalio juostą. Šimtai balta
sparnių žuvėdrų pasitinka mus, išeinančius į sūria drėg
me alsuojantį laivo denį. Jos mums mojuoja vėjo iššukuo
tais sparnais "ir šnekina mus nesuprantamais, grėsmingais 
šūkavimais. Jos suka pro pat mūsų galvas ir staigiais 
šuoliais puldinėja j ankstyvo rytmečio vėsa alsuojančias 
Baltijos jūros bangas, ieškodamos maisto.

Lengvas pietryčių vėjelis išsklaido pilką miglos 
šydą ir gena ji palengva į siaurėjančią Pucko įlanką.

Prieš musų neišmiegotas, nuvargusias akis atsive
ria Helos pusiasalio nedidelis žvejų uostas. Hela šiuo 
metu yra paverstas stipriu Baltijos jūros pakrančių at
sparos punktu Baltijos krante, siauru Pucko iškyšuliu 
giliai įsiskverbia į plačios Dancigo įlankos vandenis.

Mūsų laivas, kuriuo praeita^ naktį laimingai pasi- 
traukėm iš Hexengrund'o apsupimo, plūduriuoja inkarą 
nuleidęs, netoli, apie 300 metrų nuo išsikišusio molo 
krantinės į uosto vandeni: Čia prisitvirtinę plūduriuoja 
šeši vidutinio dydžio laivai.

Nepertoliausiai, antroje molo pusėje, iš vandens 
kyšo keturių nuskandintų laivų skeletai: du iš jų - bom
bų apdraskytais šonais, lyg didžiuliai banginiai snaudžia 
prie apardytos krantinės. Kiti du - kiek atokiau, sėdi 
ant smėlėto jūros dugno ir tik iš vandens išsikišę stie
bai ir juodi, aprūdiję kaminai ženklina jų tragišką, liki
mą. Pulkai žuvėdrų laikosi ir ant jų griaučių. Vienos 
pakyla ir puola į vandeni grobio, kitos stebi pirmųjų 
veiksmus.

Dešinėje, plačioje Dancigo įlankoje, kelių kilometrų 
plote plūduriuoja keliasdešimtis vokiečių karinio laivyno 
junginys. Jo viduryje, iš visų kitu , įvairios paskirties 
karo laivų, savo dydžiu ir paskirtimi išsiskiria laivas- 
ligoninė, paženklintas dideliu Raudonojo Kryžiaus ženklu. 
Į jį perkeliami sužeisti vokiečių kareiviai iš kitų, ma
žesnių laivų. Perkeliami sužeistieji ir iš mūsų laivo.

Pradedame abejoti, kad iškraustys ir mus. Ilgai 
laukti nereikėjo, abejonė pasitvirtino: apie trečią valan
da mūsų laivas pakelia Inkarą ir palengva priartėjo prie 
molo krantinės.

įsakymas visiems skubiai iš laivo išsikraustyti
4 psl.

Į~MŽAI~~ŽI KOMAS FAKTAS J
Gerai žinomas REŠIOTŲ pavadinimas KRASNO

JARSKO krašte, čia, 26 km į šiaurę, Revučij gyvenvie
tėje buvo 235 - 5/7 Kraslago lageris, kuriame nuo 1941 
m.liepos 7 d.kalėjo apie 3.000 Lietuvos vyrų, kurių 95% 
šiose vietose ir Žuvo. Už 3-4 km nuo Pešiotų, Belnikų 
gyvenvietėje buvo 235/2 moterų lageris, kuriame 1941 
m.buvo įkalintos 64 lietuvės moterys, kai kurios su vai
kais (net naujagimiais). Beje, šis lageris veikia ir dabar 
kaip centrinis Kraslago lageris-ligoninė.

1942 m. už akių moteris teisė vadinamasis ypa
tingasis pasitarimas, apšaukęs jas "socialiai pavojingu 
elementu" ir paskyręs bausmes nuo 5 iki 10 metu arba 
mirties bausmę. Nuteistos 10 metų kalėti, papildomai 
dar buvo nubaustos 5 metų tremtimi.

Didžioji dauguma kalinių - moterų buvo mokyto
jos. Tarybinės Temidės cinizmo viršūne - mokytoja - 
"socialiai pavojingas elementas".

Kodėl jos buvo įkalintos lageryje, kai tūkstančiai 
profesijos draugių buvo "tik" ištremtos, lieka mįsle.

įkalinimo operacijai dar Lietuvoje buvo gerai pa
siruošta. Jonav s geležinkelio stotyje atskirai stovėjo 
keletas vagonų, į kuriuos vežė jau iš anksto numatytas 
įkalinti moteris iš viso krašto, čionai pateko Marija 
Tiškevičiūtė iš Palangos (grafo Tiškevičiaus sesuo?), 
mokytoja Antanina Škadauskienė su trimis vaikais (jau
niausiajai dukrytei tebuvo 9 mėn.) iš Ukmergės , moky
toja Valerija Valsiūnienė iš Šiaulių, Bronė Craužinienė 
su 4 vaikais iš Kurklių prie Ukmergės.. Jos vyresnioji 
duktė Danutė, kuri mokėsi paskutinėje Kazimieriečiu 
gimnazijos klasėje, specialiu reisu su penkiolikmečiu 
broliu buvo atvežti iš Kauno. (Tarp kitko, moksleivė 
Danutė buvo nuteista 5 m.lagerio, o broli Kaži vėliau 
iŠ Belnikų perkėlė į 7-tą Revučij lagerį, kuriame jis, 
nesulaukęs teismo, mirė).

Minėtame 2-ame Belnikų lageryje kalėjo. šios dau
giau ar mažiau žinomos lietuvės: muziejininkė Mikalina 
Glemžaitė (5 metus), tarnautoja Julija Smetonaitė. pre

į krantinę. Vokiečių kareivius perkelia į gretimai stovin
tį didesnį laivą, o mes pasiliekame krantinėje. Klausia
me puskarininkio Varnagės, ką tai reiškia. Atsakymo 
negauname, nežino jo ir jisai.

Nuojauta nekokia: vėl prieš akis nežinia, gęsta 
laimingo pasitraukimo viltis...

Visi esame velniškai išalkę, jau antra diena nieko 
negauname, kuo galėtume numalšinti vis didėjantį alkį. 
Pavydžiu žuvėdroms,- kas joms karas! Laisvai sau skrai
do ir nardo tarp bangų ir , tikriausiai, ne taip alkanos, 
kaip mes. Lengvo vėjelio sukeltos bangos monotoniškai 
plakasi į krantinės akmenis ir beria į mus šalto vandens 
sūrius purslus.

Dangus išsipuošė lengvais , pūkiniais debesėliais, 
žada giedrą. Mus gi įspėja būti budriais nuo galimu ne
tikėtų priešo puolimų iš oro.

Antroje pusėje Pucko įlankos, virš taip neseniai 
palikto Hexengrund'o, matosi vokiečių-rusų lėktuvų dvi
kova. Priešlėktuvines artilerijos šūviu trenksmas kurčiai 
kartojasi bangų skalaujamais krantines šonais. Džiaugia
mės, kad nuo palikto pragaro mus skiria plati, keliasde
šimties kilometrų vandens juosta. Rusų artilerija kdl 
kas, tiesioginiai mūsų , čia esančių, nepasiekia. Bet 
ar ilgam? Vargas būtu, jei čia pasirodytų rusų naikintu
vai ar bombonešiai, "jokios apsaugos neturiu e, išklotų 
visus...

įsakus Gefreiterio komandos balsas išblaško min
tis: įsakymas susitvarkyti ir - Žengte, marš! Vietoje 
tikėtosi persikėlimo į kitat laivą, pasukom bombų apar
dyto molo taku į Helą vedantų keliuką.

Mūsų nuotaika krinta, dingsta ir viltis išsigelbe'ti 
iš apsupimo. Visu veiduose rimtis ir susirūpinimas. Ge- 
freiteris ragina skubėti, mus lydi nervus dilginantis žu
vėdrų riksmas, sunkūs kareiviškų batų žingsniai ir gilūs 
atodūsiai.

Mus pasitinka smėlėtas, medžiais apaugęs Helos 
krantas. Dailūs, nedideli žvejų namukai, keli dviaukščiai 
mūriniai , bei įvairios paskirties bombų apgriauti sandė
liai. Kareivinių barakai išmėtyti plačioje pusiasalio 
įlankos pusėje. Tarp pastatus slepiančių medžių kyšo 
I erdvę iškelti ilgi priešlėktuvinių ir pakrančių, artileri
jos pabūklų varryzdžiai, apdengti maskuojančiais tinklais. 
Salia jų į žeme įkasti stiprūs apsaugos bunkeriai pabūklų 
tarnyboms. Juos "jungia raizgytų apkasų tinklas.

Visur matosi daug vokiečių kareivių, jų tarpe 
nemaža ir civilių moterų bei vaikų. Medžių maskuotėje 
nuo priešo akių glaudžiasi paprasti ūkiniai vežimai ir 
prie jų pririšti arkliai. Prie kareivinių - daug įvairių 
kariškų važiuočių. Kas juos privertė pasirinkti šį vie
nintelį per Neringos pusiasali esantį kelią, atsiremiantį 
i Baltijos jūra? 1 kelia^ be vilties iš jo pasitraukti, grįžti.

Kairėje, gal už poros šimtų metrų, smėlėtoje 
pakrantėje prieš musų akis atsiveria dar niekur neregė
tas vaizdas: bangų skalaujamos, pakrantėje juoduoja dvi 
nemažos, bangų išmestos,kareivių ir civiliu skenduolių 
krūvos. Jie sumesti vienas ant kito, po kelis.' Kai kurie, 
arti prie vandens, bangų judinami, atrodo dar gyvi. At
rodo, nori atsikelti ir atsiskirti nuo bendro likimo drau
gų... Virš skenduolių klykiančių žuvėdrų pulkas klaikiais 
balsais aprauda jų likimą, suka ratu ir klykia, klykia! 
Siaubingas šiurpulys nusmelkia nugarą.

Vėjas nuo pūvančių lavonų atneša stiprią smarve, 
gniaužia kvapą. Tikriausia, ne vienas galvoja, nejaugi 
ir mūsų laukia panašus likimas...Visu veidai nukreipti 
paskenduolių pusėn.

Sustojam prie didelio, apgriauto medinio barako. 
Prie musu prisijungia apie 100 vokiečių Wehrmacht'o 
kareivių. Prisistatė mums dar nematytas viršila ir, pa
gal jo komandą, kartu su vokiečiais , pasukom iš uosto 
ribų vedančiu keliuku žemyno pusėn.
Gefreiterio sakymu, esame paskirti Helos pusiasalio 
apsaugos darbams. Vyrų nuotaika krenta iki žemiausio 
laipsnio, dingsta dar puoselėta viltis išsinešdinti iš apsu
pimo.

Labiausiai pergyvena Šlubis, net su ašaromis aky
se išmetinėja pats sau, kodėl nepasislėpė laive, iš kurio 
tikriausiai būtų pavykų. kartu su sužeistaisiais patekti 
į laivą-ligoninę. Be nuotaikos ir mūsų jaunuolių grupė, 
kuri visados lengvai pergyvendavo įvairius sunkumus. 
Ir jie, susirūpinę. , žvelgia į mus, amžiumi vyresnius, 
laukdami atsakymo.

Tylūs ir susikaupę žingsniuojame smėlėtu, iš a- 
biejų pusių pušaitėmis apaugusiu keliu. Jo dešinėje,’ šali

zidento A.Smetonos sesuo (8 metus), 5-iems metams 
buvo įkalintos mokytojos Paulina Pečiui^nė iŠ Utenos, 
Izabele Mažeika“^ iš Alytaus, Ona Katinienė, Ona Ku- 
lešienė, Stasė Milčiutė iš Ukmergės, Liuda Žvirblytė 
iš Tauragės, Uršule F etruškevičiūtė iš Vilkaviškio apskr., 
Zuzana Mačiulienė su 7 m. dukra Aldona iš Kėdainių 
apskr., Murščik (žydų tautybes, nėščia moteris, mirė 
kelionės metu vagone).

Mokytoja Antanina Škadauskienė, įkalinta lageryje 
su dviem dukterimis- 17 metų ir. 9 mėn., ir 13 metų 
sūnumi, buvo nuteista 10 m. kalėti ir 5 m. tremties. 
Ji buvo moterų šaulių būrio vadė Ukmergėje ir apdo
vanota Šaulių Žvaigždės Ordinu. (Jos 14 metų duktė, 
tuo metu buvusi Palangos pionierių stovykloje, ten buvo 
suimta ir vienų viena ištremta Į Naryno rajoną Tomsko 
krašte).

Mokytojos Filomena Vosiliūnaitė ir Sofija Semaš- 
kaitė, abi ukmergiškės, spėjama, buvo sušaudytos. Moky
toja Genovaitė Petrulienė iš Rokiškio buvo sušaudyta.

M.TiŠkevičiūtė buvo įkalinta 61-erių mėty (mirė 
lageryje 1941-42 m. žiemą). Beje, iš 64 moterų mirė 
tik dvi, nors dirbo taip pat sunkiai ir badavo kaip vyrai.

Tuo moterų golgotos nesibaigė. Kaip minėjau, 
teismas įvyko tik 1942 m. Iki teismo vaikai su motino
mis buvo lageryje. Po jo motinos tapo oficialiomis kali
nėmis, tad nebegalėjo būti su vaikais kartu. įsivaizduo
kite jų širdgėlą, kai sykį, grįžusios <š darbų, vaikų nebe
rado: jie buvo išvežti iš lagerio ir išsklaidyti po Krasno- 
jaisko krašto vaikų namus, būtinai išskiriant brolius 
ir seseris. Tik po keleto mėty nelaimingos motinos suži
nojo jų likimus.

Buvusi kaline D.Graužinyte - Toropova pasakoja: 
"Buvome taip izoliuotos, kad ilgai nežinojome apie neto
liese kalintus tūkstančius Lietuvos vyru. Tik vieną, vasa
ros pavakarę iki mūsų atskriejo lietuviškos dainos garsai. 
Pro ašaras apsidžiaugėme, kad esame ne vienos šiame 
niūriame žemės kampe". Rimvydas Racenas
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mais , lygiagrečiai tiesiasi plati geležinkelio linija, pro 
suaugusio pušyno properšas tai dešinėje, tai kairėje su
žvilga Baltijos ir Pucko Įlankos vandenys.

Praeiname keletą " įlankos pakrantėje išsimėčiu
sių žvejų sodybų. Jose jokių gyvybės ženklų nematyti, 
atrodo tuščios. Kiemuose, ant medinių žioglių džiūsta 
iškabinti tinklai, pakrantėje mirksta sunkios medinės 
valtys. Tikriausiai, jau ir juos palietė evakuacijos Įsakas, 
ir išsikėlė Į saugesnes vietas.

Keliu, kuriuo einame, gyvas vokiečių kariuomenės 
judėjimas į abi puses. Mus pralenkia 6-ių tankų junginys^ 
iš pafrontės grįžtantieji kareiviai moja mums ir linki 
gero vėjo. Jie , tikriausia, galvoja, kad mes esame jų pa
kaitalas. Į jų linkėjimus mūsiškiai neatsako. Mes žygiuo
jame tylūs "ir susimąstę, kartu su mumis pavargusias 
kojas velka ir mūsų viršininkai Varnagė ir Gefreiteris. 
Jie - Didžiojo Reicho statytojai, tačiau jų veiduose, 
kaip ir mūsiškių, nematyti jokio džiaugsmo. Tikriausiai 
ir jie galvoja tą patį, kaip ir mes: apie greitą karo 
pabaigą ir jo pasekmes...Apie savo šeimas, žmonas, vai
kus, tėvus ir artimuosius, apie paliktuosius namus, ramią 
židinio šilumą, apie tą patį nuovargį, alkį ir pavasariu 
alsuojančią gamtą...Pripratome mes prie jų f ir jie prie 
musų. 4 .

Žygio žingsnius lydi Baltijos bangų šniokštimas 
ir mus supančių medžių ošimas, žuvėdrų klegesys ir 
motorizuotų važiuočių burzgesys. Žemyno, Į kuri artėja
me , pusėje girdėti duslūs sprogimai ir tranki artilerijos 
kanonada, kažkur, Įlankos pusėje - lėktuvų ūžesys. DeU 
nėję kelio praeiname nedidelę belaisvių stovyklą. Ji 
apsupta aukšta spygliuotų vielų tvora, virš jų kampuose 
aukšti mediniai sargybų bokštai. Nuo laiko pajuodę me
diniai barakai primena neseniai matytas belaisvių sto
vyklas prie Dancigo ir Aismariy Nerijoje. Stovyklos kie
me keliolika kariškų sunkvežimių , į kuriuos belaisviai, 
vokiečių kareivių priežiūroje pakrauna kažkokias dėžes. 
Spėliojame, kad stovykla evakuojama. Kas yra tie be
laisviai - sunku atpažinti, tik atrodo ne rusai, greičiau
siai tai vakariečiai - prancūzai ar anglai. Prie Į stovyk
lą vedančių vartų patruliuoja Wehrmacht’o kareiviai, 
sargybų bokštuose matyti ginkluoti sargai.

Septintame kilometre nuo Helos , gražaus suau
gusio pušyno priegl jbstyje sustojam poilsiui. Išsimėtom 
ant nuostabiai gražaus samanyno. Kaip gera ant samany 
kilimo išitiesti ir pailsėti po vargingos praeitos nakties 
miego laive! Iš mus lydėjusio sunkvežimio gauname pa
lapines ir iš to sprendžiame, kad šioje vietoje apsistoki
me ilgesniam laikui. Wehrmachtiečiai statosi palapines, 
statomės ir mes šalia jų. Palapinėje mes keturiese; aš, 
brolis Vytas, Klemas ir Vanagas. Prisinešame sausų, 
pernykščių paparčių ir pasidarome karališkus gultus. 
Kaip jauku,- tai ne Hexengrund'o barakų grindys! Džiau
giamės, kad galėsime puikiai pailsėti po daugelio nemie
gotų naktų.

Mintimis grįžtu Į savo karinės prievolės atlikimą 
Karo Aviacijoje Kaune ir buvusią vasaros stovyklą Pa
langoje 1937 metais. Ten teko atlikti karinius šaudymo 
pratimus iš orlikonų į virš Baltijos jūros lėktuvu tempia
mus, judančius taikinius. Rodosi taip neseniai, o jau 
8-nių metų tarpas skiria mus nuo anų malonių Palangoje 
dienų...

Beieškodamas paparčių, tarp pušaičių randu nedi
delius briedžio ragus. Klemas tvirtina, kad tai esą geras 
ženklas, norėtųsi, kad taip ir būtų. Pririšu juos prie pa
lapinės įėjimo,- taip papuošėme sa- ■> "rūmus".

Prisimenu, kadaise, per Aismarių Neringą einant, 
Japono sakytus žodžius: "Ot, kad čia būtų kepta silkutė 
ir pusbuteliukas, šilta arbatėlė, rodos t būčiau sotus ir 
savo likimu patenkintas..."

Esame išalkę, kaip vilkai. Jau antra diena negau
name jokio maisto. Kuprinėse ieškome užsilikusių trupi
niu ir bandome kaip nors numalšinti alkį.

Varnagės žodžiais,, mūsų kuopos vadas kapitonas 
Kramer'is esą yra grįžęs į Helą išsiaiškinti del musų 
čia atvykimo."' Diena slenka vakarop. Hexengrund’o pusė
je kartojasi zenitinių pabūklų gausmas. Keliu rieda įvai
rios kariškos važiuotės, virš mus dengiančių medžių vir
šūnių prašvilpia vokiečių naikintuvų trijulė.

Baltijos bangos vis rūsčiau atakuoja smėlėtą Ne
ringos krantinę, jų šniokštimas aidi mišku, siūbuoja ša
kotos aukštų pušų viršūnės, kranksi pabaidyti juodvar
niai, kurių čia apstu. / bus daugiau /
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premijų laureatai
■

Trakų mieste.

ATKASTI PILIES PAMATAI

IŠ MIRUSIŲJŲ SUGRĮŽUS

Lietuvos kariai NATO pratybose Lenkijoje.
Gedimino Svitojaus (ELTA) nuot:

TRAKAI - GALVĖS EŽERAS.

Kultūros ministerijoje Vilniuje paskelbti 1994 m. Lie
tuvos valstybinių kultūros ir meno premijų laureatų var
dai, pranešė ELTA. Penkios šių metų Valstybinės premi
jos paskirtos: poetui Sigitui Gedai; Rainių kančios koply
čios memorialo kūrėjams: architektams Jonui Virakui, 
Algirdui Žebrauskui; tapytojui Antanui Kmieliauskui,skulp 
toriui Remigijui Midvikiui, vitražistui Algiui Dovydėnui; 
dirigentui, Valstybinio simfoninio orkestro meno vadovui 
Gintarui Rinkevičiui; skulptoriui Arūnui Sakalauskui ir 
architektui Ričardui Krištopaičiui už paminklą Antanui 
Baranauskui Anykščiuose (1993 m.); teatro režisieriui. 
Vilniaus mažojo teatro vadovui Rimui Tuminui už 1990- 
1994 metų režisūros darbus.

Premijos ir laureatų diplomai pagal tradiciją bus iškil 
mingai įteiktos vasario mėnesį, Valstybės atkūrimo die 
nos išvakarėse.

vežti anksti rytat ryšulėlį i Jonavą, kur laukė žmogus. 
Aš pati nežinojau, ką vežu ir kam vežu. Tik išėjau j 
kiemą - ir čiupo mane civiliai vyrai. Nutempė į saugu- 
mą. Ten sužinojau, jog tai buvo minos. Žiauriai kankino, 
tardė, bet aš nieko negalėjau pasakyti. Buvau laiminga, 
kad nieko nežinojau.

Kankino ne tik saugume ir lageryje, bet ir grįžus 
namo. Net kolūkiuose karvių melžti, kiaulių šerti nepa
tikėjo. Teko dirbti ten, kur komunistams neužkliūdavo.

Is visų lietuvių liaudies audinių seniausios, labiausiai 
paplitusios ir gausiausios yra margaspalvės liaudies juos
tos. Jos nuo seno laikomos laimės, padėkos, prieraišumo 
simboliu. Jų fragmentų bei audimo įrankių aptinkame ir 
archeologinių kasinėjimų metu - VII1-XIV a. palaidojimuo
se. iš jų matome, kad juostomis senovės lietuviai puoš
davo ne tik savo drabužius, bet ir žirgą, kaip būtiną 
kario palydovą.

Daugiausia juostų yra išliką Dzūkijoje, kur jos labiau
siai buvo paplitusios.

Užkasti žemėje visą lageryje mirusiųjų buvo neį
manoma. Kūnai, kaip malkos, buvo kraunami į rietuves 
ir laukiama pavasario, kol žemė atšils.

Kalėjimo prižiūrėtojai mirusiems plaktuku sudau
žydavo galvą, durklu perverdavo širdį arba sulaužydavo 
kojas. Tada būdavo ramūs, kad šie nepabėgs. Mat į lau
ką iš barakų, kamerų išnešdavo ir leisgyvių žmonių, 
kurie, įkvėpę tyro oro, atsigaudavo. Bet kur didžiuliame 
šaltyje galėjo nueiti išsekęs, nuogas kalinys (mirusius 
nurengdavo nuogai, kad jų drabužiai tektų naujai atvež
tiesiems).

Tokioje lavonų rietuvėje nuoga gulėjau ir aš, šešio
likmetė Janina Sasnauskaitė.

Mordovijos lageriuose siautė dizinterija, o mus 
čia atvežė labai išbadėjusius zir nusilpusius. Duonos per 
parą gaudavome po 300 gramų, ir daugiau nieko. Susir
gau, iš manęs beliko tik kaulai ir oda. Gulėjau visai 
bejėgė, lyg negyva. Tada išrengė mane ir išmetė į lavo
nų krūvą. Ten sutrupino abu blauzdikaulius.

Šaltyje pradėjusią judėti atsitiktinai mane pamatė 
ėjusi pro šalį gydytoja. Tada sanitarai atnešė į ligonine.

Gydė dizentreriją ir sulaužytas kojas. Rengėsi 
amputuoti, bet operacijos neskubėjo daryti, nes kaliniai 
mirdavo nuo gangrenų.

Valgiau beržų auglius, kad pasveikčiau nuo dizen
terijos. Ir pavyko, tik kojos negijo. Atsistoti negalėjau 
per neapsakomą skausmų. Ilgai kankinausi, kol pradėjau 
ne tik vaikščioti, bet ir šokti. Tik tada grįžo didžiulis 
noras gyventi.

Mokėjau lenkų, vokiečių ir lotynų kalbas ( tėvas 
išmokė). Rusiškai lageriuose labai greitai pati išmokau. 
O ir dainai balsas geras buvo. Patekau į dainų ir šokiu 

amblį. Kūrėme dainoms tekstus, rašėme scenarijus. ‘
Žodžiais šlovinau ir Staliną, ir Lenina..., nes gy

venti norėjau. Širdyje šlykštu buvo.
Mordovijos lageriuose teko susitikti su kaliniais: 

arkivyskupu Teofilių Matulioniu, kunigu Alfonsu Svarins
ku, Nijole Sadūnaite ir . kitais myalinčiais Lietuvą ir 
kovojančiais dėl jos laisvės žmonėmis. O pačios kelionė 
į lagerius lyg ir atsitiktinė.

Po karo 16-metė atvykau į Mok tų raj., Videniškį, 
į Kauną mokytis. Kartą šeimininkės paprašyta išėjau

Senuosiuose Trakuose nukasus piliavietės kultūrinį 
sluoksnį rasti pilies pamatai. Dabar nebeliko dvejonių, 
kad pilis buvo ne medinė, o tvirto mūro. Sienos 2 metrų 
akmenines, fasadas apmūrytas plytomis. Rišta baltiškai - 
viena plyta ilga, kita trumpa. Rasta nemažai puodų šukių 
datuojamų XII-XIV a., du arbaleto strėlių antgaliai iš ko
vų su kryžiuočiais laikų. Lietuvių ar vokiečių jie, neaišku 
Pasak dr. Albino Kuncevičiaus, antgalių gamybos techno
logiją lietuviai perėmė iš kryžiuočių. Piliavietėje atkasta 
ir gyvulių kaulų, galinčių būti dar V a. Atokiau nuo 
piliavietės, slėnyje iškasta V-VIII a. keramikos šukių. Va
dinasi, žmonių čia gyventa labai seniai. Valdovai atsikėlė 
vėliau. Archeologai svajoja surasti kapines. Juk Lietuvoje 
išskyrus Aleksandro palaikus Arkikatedroje, daugiau kuni
gaikščių kapų nežinoma. Gal pavyks aptikti ir kulto vietą 
alkavietę.

Dr. A. Kuncevičiui talkina Senųjų Trakų devynmetės 
mokyklos vaikai. O liepos pradžioje atvažiuos būrys Vil
niaus universiteto studentų istorikų. Archeologus domina 
Bedugnės, Pilialaukio, Šventininkų ir kiti kaimai. Gali 
būti, jog kai kurie neįkainojami mūsų istorijos turtai pra
rasti. Juk ir sovietmečiu, ir paskelbus nepriklausomybę, 
nerūdinių statybinių medžiagų gamykla, vėliau pasivadinu
si AB "Nešta", čia kasė žvyrą, sunaikino ne vieną kvadra
tinį kilometrą kultūrinio sluoksnio. Taigi paslaptis neleng
va bus atskleisti. O jų čia .ir visoje Lietuvoje gali būti 
daugiau negu manome esant. įdomus sutapimas: vos pra
dėjus kasinėjimus Senuosiuose Trakuose, atėjo žinia iš 
Lenkijos, kad netoli Varšuvos tiesiant kelią, rastos septy
nių tūkstančių metų senumo titnago kasyklos. (AGEP)

ans:
Žodžiais šlovinau

....jaw.

Janina Sasnauskaite-Jurkevičienė kartu su vyru 
Antanu užaugino 4 vaikus. Sūnus Saulius tėvą tėviškėje 
ūkininkauja. Kartu su juo Molėtu raj.Videniškių apyl., 
Nosėną kaime gyvena ir motina.
(Pasakojimą užrašė Algirdas Meilus. Molėtai.).
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NEW YORK, NEW YORK....
Galina Šimaitienė

Norint pamatyti žavingą viziją, reikia važiuoti 
per naktį, autobusu į New York'ą.

Anksti rytą, kada saulė ruošėsi vėl pas mus su
grįžti, rytinė padangė pradėjo įgauti raudono vyno spal
vas.

Per labai trumpą minutę, visai netikėtai pasirodė 
stebėtino grožio vizija...Manhattan juodas siluetas ...Jo 
dramatiški pastatai...jo fantastinė raudona padangė! Ir 
tuč tuojau po to - įvažiuoji i tunelį! Juk tai - New 
York' as!

Oras geras, šilta, malonu pavaikščioti parke, atsi
sėsti ant suolelio ir suvalgyti New York'o dešrelę ant 
bandelės, su garstyčiomis f su svogūnais, su kopūstais.... 
Stebėtinai skanu!

šio miesto žmonės labai myli savo "Central Park" 
Visi ten labai rimtai užsiima mėgiamu sportu - bėgioji
mu, mankšta, žaidimais, vaikų vežimėlių stūmimais, 
šuniukų vedžiojimo paradais. Parkas priklauso visiems. 
Malonus vaizdas, gražus didžiulis parkas, lengvai priei
namas, kurį reikia būtinai aplankyti ir ten pasivaikščioti 
kartu su puse milijono žmonių.

Čia pat stovi ir "Metropolitan Museum of Art"- 
Fifth Avė., ir 83rd Street.

šiuo laiku ten stovi labai graži Kalėdinė Eglutė, 
papuošta senoviško stiliaus angelais ir žvaigždutėmis, 
aplinkui, puiki Prakartėlė. švelni klasikinė muzika, vi
duramžių meno salėje, santūrios šviesos prieblandoje. 
Verta pamatyti!

šiuo laiku, iki sausio mėnesio Metropolitan Mu
ziejuje vyksta Impresionizmo paroda su apie 170 paveiks
lų, kuri pavadinta "Origins of Impressionism". Labai 
įdomiai surinkti paveikslai iš visur. įdomu pajusti šio 
meno šakos išsivystymą, pradedant nuo Edward Manet 
1995.1. 5 

iki Cezanne. Galima praleisti čia mažiausiai dvi valan
das, siūlau su malonumu tai padaryti.

Taip pat yra įdomi Willem de Kooning paveikslų 
paroda - "Abstract".

Norint aplankyti gražius, privačius rūmus ir ste
bėti 19-jo šimtmečio eleganciją, reikia nueiti į "Frick 
Collections" mažesnio masto muziejų 1 E - 70th Street. 
Malonu yra matyti "anų laikų" prabangą, romantiškus 
paveiklsus fkaip pav., Tiepolo, Fragonard ir Boucher. 
Be to, gražūs baldai, židiniai, verti dėmesio laiptai.

New York'as "žydi" savo šviesomis: visur galybės 
papuošimų, tūkstančiai švieselių, eglučių ir puikiai deko
ruoti krautuvių langai. Akys merkiasi nuo apšvietimo 
ir spalvų mirgėjimo. "Tiffany" brangenybių krautuvės 
langas atkreipė dėmesį: peliukai ir pelytės švenčia Naujų 
Metų sutikimą. Visi apsirengę frakais ir balinėmis suk
nelėmis, su deimantais. Visi šoka, ne tik kad šoka, bet 
šoka su "figūromis"! Gražu žiūrėti.

Kažin kaip, miesto centras dabar yra pavirtęs 
į tokį, galima sakyti, vaikišką pasauli. Fantazija ir iliu
zija, kuri visus labai žavi. Visi laimingi, atrodo, kad 
net nustojo skubėti ir kas svarbiausiai,- New York'as 
šypsosi!

Rockefeller Centras, be diskusijų - yra "zi bigest 
and zi best!"

Eglutė- lyg sapnų pasaulyje. Apie 10-ties namų 
aukštų aukštumo ir, anot New York'o policininko, turi 
vieną milijoną lempučių. Gal būt taip, gal būt ne, - 
bet tikrai taip atrodo. Mano etniškumas, artėjant į se
natvę, prapuolė. Kartu su ta galybe tų žmonių, aš šypso
jausi ir džiaugiausi ta fantastine iliuzija...

I love New York!

P.S. Čia besilankantiems taip pat būtina pamatyti Gug- 
genheim'o Muziejų ir Museum of Modern Art.

"Women in the Garden" - Claude Monet., 1866-67 
The Metropolitan Museum Of Art, New York.
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
TORONTO LIETUVIU 
namu Švietimo fondas 
"LABDARA”

SKIRIA STIPENDIJAS
Šios jaunimui stipendi

jos tikslas yra remti studi
juojantį jaunimu, premijo
mis skatinti lietuviu kalbos 
ir kultūros pažinimą, ugdy
ti jaunosios kartos dalyva
vimą visuomeninėje-kultūri- 
nėje veikloje ir remti visa 
tai, kas tarnauja lietuvių 
užsienyje siekius.

Stipendijų sąlygos: a) 
prašantys turi būti lietu
viai arba lietuvių kilmės, 
b) studijuojantieji aukštes
niosiose mokslo institucijo
se, c) Vasario 16 Gimnazi
jos mokiniai, d)lituanistiniu 
kursų ar institucijų studen
tai e) lituanistinių mokyklų 
mokytojai bei studentai, 
studijuojantys lietuviy kal
bą ir jos dėstymo metodiką.

Prašymą rašant, duoti 
kuo daugiau žinių apie 
save, studijas, pažymius,, 
lietuvišką veiklą, dalyvavi
mą lietuviškose organizaci
jose, anksčiau gautas sti
pendijas ar premijas. Dėl 
smulkesnių informacijų 
kreiptis:
1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ont., M6P 1A6, Canada, 
darbo valandomis tel:(416) 
532-3311, kitu laiku (416)- 
239-7042, Kęstutis Raudys.

Prašymai paduodami 
iki 1995 m.kovo mėn.20 
dienos.

Stipendijos bus įteiktos 
metiniame Toronto Lietu
vių Namų susirinkime ba
landžio men.2 d. Jeigu 
įmanoma* įteikime dalyvau
ti - prašoma pranešti!

TLN švietimo Fondas 
LABDARA

dino LN Visuomeninės Veik
los K-to pirm. T.Stanulis.

• Sekmadienio popiečių 
metu LOKIO svetainėje 
bus galima įsigyti dienraš
čių.
• Norintieji išsinuomoti 
ar įsigyti lietuviškų vaiz
dajuosčių, prašomi skam
binti tel: 762-5419 arba 
769-1266.

• LN KARALIAUS MIN
DAUGO Menėje vasario 
4 d. vyks TAURO Klubo 
metinis pobūvis.

Programą atliks vyru 
choras ARAS. Šokiams 
grosJ'Good Time Boys".

Del bilietu kreiptis 
į J.V.Šimkų tel.(416)231- 
9425 arba į W.DreSerj tel. 
(416) 231-2661 , arba sek
madienio popiečių metu.

• Pasinaudokite LOKIO 
svetainės pasiūlymų bei 
pageidavimą dėžute! Jei 
kam kyla kokie nauji suma
nymai dėl programų ar 
kitą renginių - pasinaudo
kite šia dėžute.
• Slaugos Namams aukojo: 
$100,- Reg.Bakevičienė; 
$50,- teta Juzefą ir Pra
nas Dovydaičiai a.a.Rimo 
Strimaičio vienerių metą 
mirties atminimui; $50,- 
O.S.. Žvirblys - a.a.Geno- 
vaitės Vindašienės atmini
mui; $100,- J.V.Šimkus; 
$50,- W.I.Žukauskas; $27.30 
-Dalia ir Vyt. Aukštinai- 
čiai iš Fort Lauderdale, 
FL.JAV; po $20,- A.ir J.
Battison, Vikt.Sukauskas; 
$15,- Toronto LN Motery 
Būrelis a.a.Vytauto Senkaus 
atminimui.

Iš viso Slaugos Namų 
Fonde yra $1.009,547.98.

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose, arba siųsti 
tiesiog: Labdaros Fondas, 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St.W.,Toronto, 
Ont.,M6P IA6.

parapijos suaugusiųjų ir 
dalis vaiką choro, sol.Al.Si
manavičius, sol.Anita Puo- 
džiūnienė-Pakalniškytė, 
trio: D.Kušlikienė, D.Radt
ke ir D.Viskontienė, kank
lininkės Ž.Janeliūnienė 
ir D.Radtkė, smuikininkė 
Rūta Melkienė ir birbyninin
kas T.Pabrėža. Vaikai atli
ko ir trumpą. Betliejaus 
vaizdelį.

Koncertą ir Kalėdą 
dienos muzikinę programą 
paruošė ir suplanavo chorų 
vadovės D.Viskontienė ir 
D.Radtkė. Vargonais akom
panavo J.Vaičytė.

e IŠGANYTOJO P-JO J E 
KŪČIŲ pamaldas su šventa 
vakariene pravedė kun.A. 
Žilinskas, kuris taip pat 
laikė Kalėdines pamaldas.

« Visuotinas šios lietuvių 
evangelikų-liuteronų para
pijos susirinkimas vyks 
vasario mėn.5 d., tuojau 
po pamaldų Lietuvių Na
muose.

• Parapijos reikalais prašo
me kreiptis į Valdybos 
pirmininką E. J.Steponą
tel:(905) 622-5896 arba
sekretorių P.Šturmą,tel;(905 
274-3529.

ONTARIO PROVINCIJOJ E- 
PAKELTAS MINIMUMO 
ATLYGINIMAS
Vidutinio uždarbio minimu
mas nuo 1995 m.sausio 
mėn. 1 d. pakeliamas 15 
centą. Tokiu būdu naujas 
bendras minimalus valandi
nis atlyginimas - $6.85.

Minimumas dirbantiems 
studentams ir gėrimą pa
davėjams taip p&t pakelia
mas 15 c. Į valandą. Stu
dentai iki 18 m.amžiaus 
privalo gauti $6.40,- valan
dinio atlyginimo, o gėrimų 
padavėjai- $5.95.

/Canadian Scene, 
Issue 1419/.

KANADOS HIMNAS
"O, Canada" buvo su

kurtas Quebec'o prov. tei
sėjo Adolphe-Basille Rou- 
thier, kuris manė, kad 
parašė šiaip sau, patriotinę 
daina.

Muziką žodžiams sukūrė 
Calixa Lavallėe . Jis buvo 
gimęs Verchėres miestelyje, 
Quebec'o prov., 1842 m. 
C. Lavallėe buvo pagarsėjęs 
instrumentalistas, gastro
liavęs JAV, Meksikoje, 
P. Amerikoje ir kitur. Jis 
gerai grojo pianinu, smui
ku ir kornetu. Paryžiuje 
studijavo kompoziciją ir 
vėliau tapo Quebec'o Mu
zikos Akademijos direkto
riumi.

"O,Canada" pirmą kartą 
buvo pagrota ir pagiedota 
1880 m.,Šv.Jono šventės 
metu. Susirinkusiems buvo 
išdalinta apie 5.000 lapelių 
su šios dainos žodžiais 
ir gaidomis.

Į anglą kalbą tekstą 
išvertė 1908 m. advokatas 
ir rašytojas Robert Stanley 
Weir. "O,Canada" buvo 
patvirtinta Kanados Himnu 
Parlamente 1967 m. ir 
oficialiai priimta 1980 
m. (Iki to laiko buvo giedo
tas britą himnas "God save 
the Queen").

/Pasinaudota "Canadian 
Scene", nr. 1402, 1994 m./ 

[chicago|
• NAUJU METŲ sutiki
mo pokylį surengė LIETU
VIŲ OPERA Jaunimo 
Centre.

• KALĖDŲ EGLUTĘ Jau
nimo Centro didžiojoje 
salėje surengė Čikagos 
Lituanistine Mokykla.

Buvo suvaidintas vaiz
delis "Kalėdų Žvaigždė". 
Dalyvavo daug vaiku, tėvų 
ir tėvukų, draugu, bei dos-

Jim Edga
.. GOVERNOR

ar imm*i*l*l*i*i**iH*iei*i*i*l*l*l*MH<W*W**

State of Illinois

Office of the Governor
Chicago 6O6O1

December 1994Jim Edgar

Governor

As Governor of the State of Illinois, it is my 
pleasure to wish you a very joyous holiday sea
son.

During the holidays, we enjoy time spent 
with family and friends, reflecting upon the 
year that has passed, and looking toward the 
future. We must also remember those less fortu 
nate, especially those whose countries are torn 
by war, natural disaster or other hardships.

Please accept the Edgar family’’s best wi
shes for a safe and happy holiday and a new 
year filled with peace and prosperity.

Sincerely,

• L N gruodžio 18 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 150 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė D.Buivydie
nė iŠ Čikagos, Nina Nevai- 
tė iš Milton'o. Pranešimus 
padarė ir svečius supažin-

PRIS1KĖLIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE Bernelių
Mišią proga , valandą prieš 
vyko religinės muzikos
koncertas. Jį atliko šios

TTTT lietuvių 
-l iii KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

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. (variable rate) 
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. (9yvyb*«dr.ud«) 

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

(fixed rate)

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

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 00 milijonų dolerių

MasterG Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-11 49
6 psl

REMKIMEKANADOSlJETŲVIŲ FONDĄ*

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS -LIETUVYBĖS ISLAIK Y M A S

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

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

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

nūs Kalėdų Senelis.

MARQUETTE PARKE 
APIPLĖŠĖ "PATRIJĄ"

PATRIJOS dovaninių 
prekių parduotuvę apiplė
šė praeito lapkričio mėn. 
28 d. naktį.

Anot savininko Anatoli
jaus Siuto, vagys buvo 
įsilaužę pro kiemo pusėje 
esantį langą ir išsinešė 
prekią .maždaug , 15.000 
dolerią vertės.

Keista, kad šalia elek
tronikos, buvo išnešta ir 
visi gintaro dirbiniai bei 
lietuviškos lininės suknelės!

Kyla įtarimas, kad va
gys galėjo būti lietuviu 
kilmės... Skaudu, nes PAT- 
R1JA - vienintelė tokio 
tipo Marquette Parke par

duotuvė, o nuo šią metų 
užsidaro Vaznelių vadovau
jama panaši parduotuvė, 
kuri būdavo atidaryta šeš
tadieniais.

• PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE, Lemont, IL.gruo
džio mėn. 4 d. lankėsi 
Lietuvos Seimo narė, dir
banti Užsienio Reikalų 
Komitete, Laima-Liucija 
Andrikienė. Ji yra ir Tėvy
nės Sąjungos Valdybos narė.

Šiais metais ji gavo 
ekonomikos daktarės laips
nį. Savo žodyje ji kalbėjo 
ne vien politiniais, bet 
ir ekonominiais reikalais.

Ji taip pat atsakinėjo 
į klausimus iš publikos. 
Pokalbį moderavo Algirdas 
Stepaitis.

NUSIŠYPSOKIME
e Sbpiologai rinko šeimos narių savarankiškumo statisti
nius duomenis. Apklausinėdami grupę vyrų, liepė klausan
tiems žmonų, atsistoti į dešinę, o tiems, kurių klauso 
žmonos - į kairę. .

Visi vyrai susirinko dešinėje pusėje, o kairėje pasiliko 
tik vienas. Nustebę tyrinėtojai paklausė te vienintelio 
vyro, kodėl jis atsistojęs kairėje pusėje.

Jis atsakė:
- Žmona man taip liepė.

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

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

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

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

DRESHER
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių 
-turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8 
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” bi uro

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

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

UZMk---- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane <3c Bloor St.)

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

■■■■ ................. ................ i ii—

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hami
• KLB HAMILTONO A 
KĖS VALDYBOS dviejų 
metų kadencija artėja prie 
pabaigos.

Rinkimų reikalu valdyba 
nutarė netrukus sušaukti 
visuotinį_____ Bendruomenės
bei organizacijų atstovų 
susirinkimą.
Bus patiekti pranešimai 
ir aptarta veiž.la.

Darosi nelengva sudary
ti asmenų sąrašą, kurie 
būtų arčiau susipažinę su 
Bendruomenės praeitimi, 
tikslais ir veiklos apimtimi. 
Reikia visiems pasistengti 
tokiuose susirinkimuose 
dalyvauti, kad mūsų veikla 
būtų naši, patraukli ir vi
sus apimanti.

« TRADICINIS KLUBO 
"GIEDRAITIS" "Laimės
Rato" renginys vyko gruo
džio 17 d., 5:30 vai.p.p.

Dalyvių laukė Įdomūs 
laimikiai, atitinkantys gerą 
Medžiotojų-Meškeriotojų 
Klubo GIEDRAITIS veiklą: 
kalakutai, kumpiai, lašinu
kai ir kitos sumedžiotos 
gėrybės
• JAUNIMO CENTRO sa
lėje vyko smagus Naujų 
Metų sutikimas. Šventiškas 
vaišes paruošė Danutė ir 
Bernardas Mačiai, Vaclovas 
Povilonis linksmino smagia 
muzika svečius.

Ottawa
METINIS KLB A-kės 
NARIU SUSIRINKIMAS 

vyko praeitų metų lap
kričio men.27 d., pirminin
kaujant Rūtai Kličienei .

PROGA

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
Šauliu kuopos valdyba

seses ir brolius Saulius 
linkime daug šventiško 
džiaugsmo, laimes ir gražaus 
sėkmingo šauliško darbo 
1995 metais!

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ISTKHRKS N BOSĄ VIJOSE NAMUOSE

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..4.00% 
santaupas........................2.50%
kasd. pal. taupymo
sąsk...................................2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......... 5.00%
180 dienų indėlius .......  5.50%
1 m. term.indėlius .......... 6.50%
2 m. term.indėlius .......... 7.00%
3 m. term.indėlius .......... 7.50%
4 m. term.indėlius .......... 7.75%
5 m. term.indėlius .......... 8.00%
RRSP ir RRIF
(Variable) .........................3.00%
1 m.ind...............................6.50%
2 m.ind............................. 7.00%
3 m.ind...............................7.50%
4 m.ind...............................7.75%
5 m.ind...............................8.00% 

Darbo valandos: pirmadieniais, antraaieniais ir ketvirtadienia.s 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

1995.1.5.

Sudaryta nauja Apylinkės 
Valdyba: Rūta Rudaitytė, 
Rūta Danaitytė, Juozas 
Radžius, Virginija Ruškienė 
ir Adelė Savickienė.

Išsamius pranešimus 
patiekė pirmininke’, iždinin
kas ir Krašto Tarybos na
rys, atstovaująs mūsų Apy
linkei, A.Eimantas.

Revizijos Komisija,
patikrinusi knygas, rado 
jas tvarkingai vedamas. 
Vinco Kudirkos Šeštadieni
nė Mokykla, nors turinti 
tiktai 10 mokinių, sėkmin
gai darbuojasi.

Gruodžio mėn. 18 d. 
buvo surengta Kalėdų Eg
lutė su mokinių atlikta 
programėle.

Lietuvos Fondo įgalioti
nis pranešė, kad 1994 m. 
Fondui sukaupta $2.100. 
Iš viso, per 31 metus nuo 
Fondo įsteigimo, surinkta 
$34.820. Įgaliotinis, Albinas 
Paškevičius rūpestingai 
darbavosi, kad Lietuvių 
Fondas būtų palaikomas 
ir šio nedidelio lietuvių 
telkinio įsipareigojimai 
yra pavyzdys kitiems. Įga
liotinis padėkojo savo 1994 
m.talkininkams R.Barisai, 
V.Plečkaičiui ir S.Balsevi- 
čienei.

Revizijos komisija liko 
ta pati: B.Vilčinskiene, 
L. Plečkaitienė ir J.Verby- 
la.

Maloni žinia- tautinių 
šokių grupė VINGIS gyvuoja 
ir žada netrukus pasirodyti 
su savo programa. Kviečia 
prisijungti vyrus šokėjus!

Geros sėkmes visiems 
otaviškiams ,

IMAME UŽ:
PASKOLAS
Asmenines nuo........... 10.00%
nekiln. turto 1 m............ 8.00%

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

montreal
Mirus vienintelei dukrai

A t A 
KRISTINAI KALPOKAITEI,

Jos tėvus Birute ir Povilą KALPOKUS, 
nuoširdžiai užjaučia —

Ona ir Leonas Cečkauskai

SUTIKO NAUJUOSIUS 
METUS

Naujųjų, 1995-jų metu 
išvakarėse į linksmai ir 
naujai išpuoštą, AV F-jos 
salę, L.K.MINDAUGO šau
lių Kuopos surengtan Naujų 
Metų sutikiman susirinko 
daugiau kaip 80 svečių.

Kuopos pirmininkas
Augustas Mylė pasveikino 
atvykusius ir pakvietė va
karienei. JI buvo neeilinė, 
Įvairi šaltais užkandžiais, 
tęsėsi karštų patiekalų 
gausa, skania kava ir gar
džiais pyragais.

Kaip visada, labai gerai 
parinkta Jono Šulmistro 
muzika grojo taip, kad 
turbūt , niekas neliko nešo
kęs. Smagiai traukė dainas 
choristai, susėdę už stalų.

Artėjant prie 12-tosios 
valandos, išlydėjimo Senųjų 
ir sutikimo Naujųjų Metų 
proga žodį tarė Augustas 
Mylė. Ramunė Ramanaus
kaitė padeklamavo to va
karo progai pritaikytą eilė
raštį. Visi, sustoję ratu, 
sugiedojo "Ilgiausių Metų".

Labai nuoširdžiai dirbu 
suruošiant šventinę vakarie
nę , vyr.šeimininkė Zuchra 
Bulaukienė, talkinikavo 
Rima____ Andriuškevičienė,
Marija Deltuvienė - visos 
viešnios iŠ Lietuvos.

Dalyvių tarpe buvo 
neseniai atvykusi viešnia 
iš Kauno p.Survilienė ir 
svečias iš Ottawos- Ladas 
Giriūnas su žmona Janina.

Į3arę rūpestingai aptar
navo Augustinas Kalvaitis.

Visi dalyviai buvo labai 
patenkinti gerais ir Įvai
riais patiekalais ir labai 
dėkingi L.K.MINDAUGO 
Šaulių Kuopai, dar kartą 
Įdėjusiai daug nuoširdaus 
darbo, kad smagia nuotaika 
galima buvo sutikti Nau
juosius Metus Montrealyje 
savoje salėje ir malonioj--' 
bičiulystėje Dal.

floridą
SUPAŽINDINO SU 
NAUJA KNYGA 

1994 m.gruodžio 16 d. 
penKtadienį,, 2:00 vai. p.p. 
Lietuvių klubo mažoje sa
lėje klubo Kultūrinių popie
čių ratelis surengė lietuviš
kosios visuomenės supažin
dinimą su ką tik išėjusia 
iš spaudos knyga apie St. 
Petersburge gyvenusį ir 
mirusį skautininką ir vi
suomenininką Kazimierą 
Palčiauską.

Kultūrinių Popiečių rate
lio vadovybei talkina St. 
Petersburge ir apylinkėje 
gyveną skautai ir skautai 
akademi«ai. Šią knygą

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

-T <HHK«H»***-******»***^ *♦*******»***♦****♦»♦**********■

GUY 
RICHARD 
ROOFnt---- COUVMU*
7725 george Str., LASALLE, Que. H8P 1C5 

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

T e 1: 364 1470 Fa x: 364 1470

o Montrealio ~ Lietuvių 
Auksinio amžiaus klubo 
RŪTA metinis susirinkimas 
šaukiamas sausio 25 d.,
trečiadienį, 1 vai. p.p., klu
bo patalpose.

Visi nariai privalo daly
vauti. B. S

DĖKOJA:
ŠAKIŲ Ligoninės vyr. 
gydytojas A.Klimaitis, žino 
damas apie Yves Mainville 
ypač svarbų ir nuoširdų 
darbą telkiant humanitarinę 
pagalbą, kuria pasinaudojo 
ir Šakių. Ligonine, atsiuntė 
ir jam atskirą padėkos 
raštą.

Montrealio lietuviai 
taip pat džiaugiasi, kad 
Yves taip pamėgo lietuvius 
ir i įsijungė į Jonelių šei
mą. Albertas ir Milana 
Joneliai ilgus metus įsijun
gę į visokeriopos pagalbos 
veiklų. Albertas Jonelis 
rūpinasi Vasario 16 Gimna
zijos rėmimu ir kitokia 
veikla.

Lietuvos Radijo ir Televizijos Vaikų choras, atlikęs programą Montrealyje 1994.XI. 19 d

redagavo Antanas Dundzila, 
išleido Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Vydūno Fondas.

Knygos apžvalgą padare 
kun. dr. Eugenijus Gerulis. 
Susirinkusieji buvo supazm- 
dinti su neeiline K. Pal- 
čiausko asmenybe. Taip 
pat buvo perskaitytas pluoš
tas niekur neskelbtų prisi
minimų apie K. Palčiauską, 
Kuriuos paruoš artimai su 
juo bendravęs Mykolas 
Naujokaitis. Skautai, skau

tininkai ir skautai akade
mikai buvo atvykę unifor 
muoti^
Gausūs dalyviai įvertino 

pastangas pagerbti žymų 
žmogų ir knygą apie jį.

Pailiifc Mišias
Customer tyewfanfi 
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ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

1994 m. gruodžio mėn. 
18 d. prieš 11 vai.pamaldas 
šv.Kazimiero šventovėje 
vyko Visuotinė išpažintis.

Ta proga atsilankė žy
miai daugiau tikinčiųjų, 
negu kitais sekmadieniais. 
Matėsi ir svečių iš kitų 
parapijų.

Pamaldų metu kleb.dr.F. 
Jucevičius pasakė tai die
nai gražų, pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų visi 
užėjo į P-jos svetainę, 
kur pasivaišino kava ir 
saldumynais.
» 1995 m.Parapijos Komi-

>/£

Nuotr. P. Adamonio

teta sudaro: Ponia E.Kury- 
lo, Šv.Onos D-jos pirm. 
A.Tušienė, A.Dasys, J.Zien- 
ka, A.Zienka ir A.Mikala- 
jūnas.

Gruodžio mėn. 15 d. 
P-jos svetainėje Įvyko Auk
sinio Ratelio senjorų Kalė
dinis pobūvis, kuris gerai 
pavyko. Dalyvius visą laiką 
linksmino John r Kurylo 
puikus orkestras.Šei alinin
kas paruošė labai gerus 
ir skanius pietus.

Pabaigoje vaišių, daly
vavusieji skirstėsi namo 
geroje nuotaikoje - paten
kinti ir "atjaunėję".

K.Ambrasas



rnontreal LITAS
LIETUVOS ATSARGOS 
KARININKU SĄJUNGA

LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO

75-erlu metu 
(1918*XI *23 -1993*XI *23) 

jubiliejaus

PAMINĖJIMO RASTU
apdovanojamas

DIM.KPT. TONAS ADOMAITIS
už nuopelnus stiprinant LIETUVOS neprikišu 
somybęjos ginkluotąsias pajėgas.

atlape , gautų iš Lietuvos Atsargos Karininkų Sąjungos, 
AV P-jos salėje, šie žymenys buvo įteikti 1994 m. lapkri
čio mėn.20 d., suruoštame RAMOVĖS Montrealio Sky-

MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

Žurnalo „KARDAS” redakcijosJarybos vardu > 
Dim.gen. št.plk. A.Malijonis

Žurnalas 1993*XI*22 
protokolas Nr

riaus Kariuomenės Šventės minėjime.
Nuotr: P.Adamonio

puošnius drabužius ir pie- 
sukūrė 

Mic- 
buvo 
tėvu

• MONTREALIO AUŠROS 
VARTŲ P-JOJE 1994 metu 
laikotarpyje vyko 3 vestu“; 
vės, 11 krikštų ir mirė 
25 lietuvių.

Sausio "mėn. 8 d., po 
11 val.pamaldų visi kvie
čiami į metinį Parapijos 
susirinkimą. Bus patiekta 
veiklos apžvalga, finansinė 
apyskaita ir apsvarstyti 
ateities darbai.

• TAUTU MIŠIOSE sausio 
mėn. 8 d., 3 vai.p.p Ka
tedroje Montrealio Kardi
nolas atnašaus šv. Mišias, 
skirtas Įvairių tautų tikin
tiesiems Montrealyje.

Dr.Jonas Mališka praves 
Mišių skaitymus.

KALĖDŲ EGLUTĖ 1994- 
TAISIAIS MONTREALYJE

Montrealio Lietuvių 
Šeštadieninė Mokykla gruo
džio mėn. 11 d. AV P-jos 
salėje pasirodė su Kalėdine 
programa.

Grakščiomis žvaigžde
lėmis, snaigėmis ir eglių 
šakelėmis dailiai papuošta 
salė Dalijos Gabrėnaitės, 
Angelės Ptašinskienės, Al
fredos Bučionienės ir Nijo
lės Forster rankų dėka, 
pasitiko gausų tėvų, senelių, 
giminių, vaikučių ir šiaip 
svečių būrį.

Nemažiau vaizdingai 
atrodė mokiniai- programos 
atlikėjai. Mažųjų angelų 
drabužėlius pasiūdino Julija 
Adamonienė, Trijų Karalių

menėlių ap.angą 
ir pagamino Teresė 
kienė. Gyvuliukai 
atitinkamai aprengti 
ir mokytojų pastangomis, 
kaip ir Prakartėlės persona
žai.

Vaidinimas pritaikytas 
mokinių pajėgumui - Pra
kartėlės istorija, pavadinta 
Kalėdų Naktis.

Nustebino mažieji 
kinukai- angeliukai 
drąsiu ir aiškiu ištarimu 
prakalėję choru ir padai
navę giesmelių. Jais buvo: 
Aleksandra Dasytė, Mat- 
thieu Dasys, Paulius Gėdri- 
kas, Aleksandra Šimonelytė, 
Krista Staškevičiūtė, Alek
sas Žiaugra. Neatsiliko

mo
savo

giesmėmis ir Prakartėlės 
gyvuliukai: Medeinė Bučio- 
nytė, Gediminas Dainius, 
Elana Forster, Patrick 
Mainville, 
raitė, Kayla 
Prakartėlės 
gražiai įsijungė į visą 
veiksmą: Dovydas- Danie
lius Staškevičius, Mama- 
Moteris - Aleksytė Ptašins- 
kaitė, Rūta- Krista Pta- 
šinskaitė, Tėvas-Senelis- 
Juozapas -Antanas Staške
vičius, Piemuo - Antanas 
Mickus, Muzikantė- Kristi
na Žiaugraitė. 
Antanas Mickus, 
jonas 
Savignac.

Pažymėtina ir pati Pra- 
kartėlė- su ėdžiomis, šienu,

Gediminas
Forster, 

Chelsea Niedva- 
Piečaitytė. 
personažai

Karaliai- 
Sebasti- 

Ptašinskas, Mykolas

EUROPARCEL
Kptkrhmjmje. Lietuvą, Latviją, Estiją,

DĖKOJAME! malonumu teiksime aukščiausios rūšies

Švenčių proga gavome sveikinimo atvirukų ir, 
kartu su prenumeratomis, laiškelių, linkint laikraščiui 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" ir visiems jo darbuoto
jams geriausios sėkmės. Džiaugiamės tais Įvertinimo 
žodžiais ir linkėjimais, ypatingai, žinodami, kad į toli
mesnes vietas laikraščio siunta ateina gana vėlai, nors 
ir ne dėl mūsų kaltės, o nemaža malonių linkėjimų esa
me gavę., ir iš tų vietovių.

Dėkojame visiems, kurie atsiunčia nuotraukų, 
straipsnių ar žinių, paremia aukomis.

Tegul 1995 m.vyksta ir toliau musų kultūros ir 
lietuviškojo spausdinto žodžio išlaikymo ženkle, o svar
biausia - visų mūsų dėmesys ir meilė, ir darbai LIETU
VAI tegul klesti nemažėjančiu intensyvumu!

"NL"

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chtrurgas 
Qrav.dr. J.M ALĘŠI 0S Mūras) 

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

ADVOKATAS 

ROMAS IŠ G A N A I T I S

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

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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

SUN LIFE BUILDING
MontrdaL Quebec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784 —■■ ■ ■ ——■n    ’ r - - -

8 psi.

Mes 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 val.v._

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

i
2

svorio. Minimumas

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

TEL: 937-9898
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL »a7
Vytas Gruodis, Jr.

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 Ir 288-9646

TONY Į PORTRAITS 
JPASSEPORT - COMMERCIAL 

PHOTO! MARIAGE - WEDDINGS 
•TUDIOr 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

3.00
3.00
8.00

KASOS VALANDOS:
1475 OeSeve

9.00-
9.00-

12.00-
10.00- 6.00

3907A Roeemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

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

AKTYVAS vir& $29,000,0009 
REZERVAS virš $2,000,000

Certifikatus 1 m.- 
Certifikatus 2 m. 
Certifikatus 3 m. 
Term, indėlius: 

1 metų ......
180d. 364d. 
120 d. -178 d. 
60d.-119d. 
30d.- 59d.

Nekiln. turto:
1 metų .
2 metų
3 metų

MOKA UŽ
7.n<)%
7.25%
7.50%

,6.00% 
,5.75% 
.5.25% 
..5.25% 
,.4.25%

9.25% asmenines - nuo
9.50%
9.75%

Taupymo-special.................. 1.5U%
Taupymo - su gyv. dr..............1.25%
Taupymo - kasdienines......,1.50%
Einamos sąsk.......................... 1.00%
RRIF-RRSP—1 m.term......... 6,75%
RRIF-RRSP - 2 m.term. .... 7;25%
RRIF-RRSP- 3 m.term........7-50%
RRIF - RRSP - taup...............3.00%

IMA UŽ:

9.50%

infonwcfla ųp/a nau/auslae palūkanaa "Uta"

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieniais 
Antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

aplink augančiais medeliais, 
supančiomis uolomis- rū-

Šiame 
buvo 
dalis, 
pasaulyje 
"Tyli naktis, šventa naktis" 
pagrojo lumzdeliais Danie
lius ir 
čiai. "1 
seną ir 
kalėdinę 
dainavo 
būgnui, 
Kristina 
tą šios dainos į lietuvių 
kalbą išvertė Joana Ada- 
monytė ir Julija Adamo
nienė. Nenorint visą laiką 
giedoti skolinius iš lenku
siame krašte gyvenant, 
vaikams ir mums gražios 
giesmės-dainos labai tiko.

Reikia pasidžiaugti, 
kad vaikai labai gerai susi
giedoję, nereikėjo nei pia
nino palydos. Tai tikrai 
didelis mokytojų nuopelnas.

Kalėdų Senelis atgabeno 
maišą dovanėlių, kurias 
gavo mokinukai, mokiniai 
ir visas nemažas būrelis 
svetelių su čiulpukais, kal- 
drytėmis ar neseniai juos 
palikę. Gavo ir Kalėdų 
Senelis šį tą už savo ke
lionę bei mokytojos, linkint 
joms linksmų švenčių.

Vaišių stalas, paruoštas 
mokinių šeimų ir mokytojų, 
buvo gausus ir skanus.

renginyje 
pabrėžta 
Gražią ir 

labai

: ypač
muzikinė

visame
mėgiamą

Antanas Staškevi- 
Mažojo būgnininko" 

labai gražią britų 
dainą sklandžiai 
visi, pritariant 

kurį drąsiai mušė 
Žiaugaraitė. Teks-

Mokyklos vedėjos Joa
nos Adamonytės pasveiki
nimo žodis bei kai kurie 
mažesnio vaikų būrelio 
sakomi tekstai vos girdėjo
si pradinėse eilėse. Vis 
tų garsiakalbių, neužtenka..

Kalėdinė Eglutė stovėjo 
nuošaliai, beveik nepastebi
mai. Būtų smagu buvę 
matyti aplink ją kokį ra
telį sušokusius mokinius 

b.
telį sušokusius 
ir mokytojus.

• ANTANINA KUNCEVI
ČIENĖ po sėkmingos opera
cijos, sugrįžo namo.

Linkime greitai sustip
rėti.'
• Gražias Kūčias surengė 
Montrealio skautai-skautės, 
Į _ kurias atsilankė didelis 
būrys skautu,skaučių ir 
ypač Vilkiukų ir Paukštyčių.

Plačiau-kitame "NL" 
numeryje.
• . KLB MONTREALIO A-
KES Valdyba VASARIO 
16-tosios minėjimą rengia 
Vasario mėn. 19 d., AV
P-jos salėje.

» Norintieji PERSIŲSTI " 
greitai ir garantuotai 
PINIGUS 1 LIETUVĄ.gali 
tai atlikti per Leona BĄ- 
LAIŠį, tel:366-8259.

Už patarnavimą imame 
4% nuo sumos ir $15(Can) 
už pristatymą į namus. 
Taip pat ir geras maisto 
siuntinių pasirinkimas.

Contractor

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR A 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - L I

Entrepreneur
Electriden

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
NAMAI • AUTOMOBILI AI-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.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja cpsidrausti.

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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