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IVYKIų

B.N.

PREZ. JELCIN’AS
LAVIRUOJA

Rusijos 
miesiems 
pareiškus 
kėjimą

že-parlamento 
Rūmams- Dūmai- 
2 kartu nepasiti- 
vyriausybei dėl 

tebevedamo karo Čečėnijo
je, prez. Boris Jelcin’as 
pažadėjo įstatymais suteik
ti daugiau galimybių refor
muojant kariuomenę. (Tai 
reiškia, kad nepasmerkia
mas iš esmės karinių prie
monių naudojimas , verčiant 
Čečėniją atsisakyti Nepri
klausomybės siekių. Išvada- 
reikėję tai daryti geriau 
pasiruošus,).

Prez. Jelcin’as 
siuntė politinius 
derybininkus Į 
bandant susitarti ir nutrauk
ti jau į metų trunkantį 
karą.

Prez. Jelcin’as atsisakė 
tuojau pat paleisti iš pa
reigų nepopuliarųjį Gynybos 
ministerį, ir Vidaus Reikalų 
ministerį, kaip to reikalavo 

Jis nekeisiąs savo 
kabineto bent 

liepos mėn.22 dienos, 
t.y.paskutinės parlamento 
vasarinės sesijos dienos.

Boris Jelcin’as intensy
viuose pasitarimuose su 
m in. pirm.Cernomirdin’u 
ir Dūmos p-ku Ivan Ryb- 
kin’u, taip pat su 11-kos 
partijų vadais, Rusijos res
publikų vyriausybėmis ir 
derybininkais dėl Čečėnijos 
- nuolat pabrėžė bendradar
biavimo reikalingumą, 
įsteigė - 
pavyzdžiu 
komisiją" 
commission), kuri privalės 
reguliariai 
išlyginti ginčus su įstatymų 
leidėjais.

Gynybos 
Gračiov’as 
kalų min. Viktor 
buvo parlamento kritikuo
jami už blogą pasiruošima 
invazijai į Čečėniją . 
už brutaliai vykdomą karą,

Didžiausią nepasitenki
nimą sukėlė birželio vidu
ryje įvykdytas čečėnų lais
vės kovotojų žygis į Pietų 
Rusijos miestą Budinovsk’ą, 
vadovaujant Šamil Basajev- 
v’ui. Iš 
1.000 įkaitų, 
pabaigti karo 
Čečėnijoje. Dar

gų grįžimą į jų pačių teri
toriją. Pažadėtos derybos.

Šis incidentas sukėlė 
iš naujo abejones, ar tikrai 
Jelcin’as vadovauja vyriau
sybei. Neaišku, ar jis da
vęs įsakymą pulti ligoninę, 
ar patys kariniai daliniai 
tai darė savo nužiūra. Ne
ramumą kelia , Rusijoje 
ir Vakaruose , Jelcin’o svei
katos stovis.

Kol kas ir Jelcin’as 
ir min.p-kas Cernomirdin’ 
as laikosi vieningai, rem
dami vienas kitą.

REIKŠM1NGA SUTARTIS

Dūma, 
ministerių 
iki T

vėl pa-
Rusijos 

Čečėniją

Jis 
Vakarų valstybių 

"suderinimo 
(Conciliatory

susirinkti ir

min. Pavel 
ir Vidaus Rei- 

Jerin’as

ten buvo paimta 
reikalaujant 

veiksmus 
blogiau 

atsitiko, kuomet specialus
Rusijos daliniai nevykusiai 
užpuolė ligoninę, kurioje 
buvo laikomi įkaitai ir 
per tai žuvo 121 žmogus.

Min.p-kas Cernomirdin’- 
as sugebėjo išsiderėti iš 
Basajev’o įkaitų paleidimą 
ir užtikrino čečėnams sau-

LIETUVAI
Birželio 12 

SEMBURGE 
Lietuvos ir Europos Sąjun
gos (ES) asocijuotosios 
narystės sutartis. Ja pripa
žįstamas Lietuvos siekis 
tapti pilnateise ES nare.

Kad taptų pilnateise 
nare (tokį pageidavimą 
patiekė ir Estija su Latvi
ja) valstybes-kandidatės 
privalo laikytis griežtų 
ekonominių sąlygų. Infliaci
jos vidurkis neturėtų viršy
ti trijų šios Sąjungos narių 
mažiausių infliacijų vidur
kio. Taip pat bankų ilga
laikės palūkanos turi suma
žėti iki 2% ES valstybių 
metinių palūkanų vidurkio. 
Taigi, naujųjų narių ekono
mika 
labai tvirta. Lito svyravi
mas negali viršyti 2 
o kai kurių nuomone, 
tik lito "pririšimas" 
JAV dolerio,nuvertino 
tybės pinigą 40-čia 
šimčių...

Kol kas kritikuojančią 
šį Baltijos valstybių Žings
ni tėra apie 20% , ir jų 
argumentai nėra stiprūs 
ar konkretūs. Tapus narė
mis, bus galima tikėtis 
rimtesnės paramos, o Rusi
ja visą laiką stebi ir laukia, 
kaip pritraukti atgal į savo 
įtakos sferą Pabaltįjį.

Iškilmingoje ceremonijo
je dokumentą pasirašė Lie
tuvos min.p-kas A. Šleže
vičius, dalyvavo Užsienio 
Reikalų Ministerijos sekre- 

■ torius A.Januška ir Nepa
prastasis ir Įgaliotasis Lie
tuvos ambasadorius ES 
- A.Venskus.

Šią sutartį pirmiausia 
dar turės ratifikuoti 15 
ES valstybių } ir Lietuvos, 
parlamentai, o patvirtinti 
privalės Europos parlamen
tas. Tai gali trukti apie 
porau metų.

Dokumento dalis, numa
tanti politinį dialogą ir 
bendradarbiavima - įsigalio
ja jau dabar, pasirašius 
sutartį, o prekybiniai rei
kalai- laisvosios prekybos 
sutartis su ES- galioja 
nuo sausio mėn. 1 dienos, 
1995 m.

d., L1UK- 
pasirašyta

privalo pasidaryti

,25%, 
vien 
prie

vals- 
nuo-

APKALTINTI LATVIJOS 
BANKO VADOVAI

Latvijos generalinė pro
kuratūra iškėlė baudžiamą
ją bylą buvusiems banko 
BALTIJA vadovams: Taliui 
Freimaniui ir Aleksandrui 
LaventuL. Jie kaltinami 
įvykdę tyčinį banko bank
rotą ir tuo sukėlę žalę 
Latvijos valstybei.

Banko vadovai balandžio 
mėn. pabaigoje beveik 60% 
minimo banko išteklių- 
80 milijonų latų - iškeitė 
į Rusijos vertybinius popie
rius. BALTIJA bankas pini
gus iš Rusijos būtų susigrą
žinęs po 12-13 metų su 
3% pelnu...

Dabartinis šio banko 
valdytojas Uldis Klaus sako, 
kad iš viso negavo iš Rusi
jos jokių vertybinių popie
rių. O ir Rusijos vertybiniu 
popierių vertė 
mažesnė 29%, 
BALTIJA 
tiktai

pinigų...
T.Freimaniui ir A.La- 

ventui kaltinimas pateiktas 
pagal Latvijos Baudžiamojo 
Kodekso 64 straipsni 
tyčinis firmos bankrotas,- 
kuris numato laisvės atė
mimą nuo 5-12 metų su 
turto konfiskavimu.

Kaip keista, kad taip 
dar vis pasitikima Rusijos 
lyg dar vis "didžiojo bro
lio" legendomis ir taip 
trokštama, bet kokia kaina 
greitai pralobti) Gera . lie
tuvių liaudies patarlė:"Neik 
su velniu riešutauti...”

Tačiau- ne visi ir Lie
tuvos bankininkai prisimena 
Šią patarlę. Lietuvos ambasadorius dr.A.Eidintas su žmona Birute 

ir dukterimi Aiste. Nuotr:Elv.Vodopolienės

realiai yra 
tad bankas 

būtų atgavęs 
trečią dalį įdėtųjų

• Birželio mėn. 9 d.Lie- 
tuvos ir Latvijos Užsienio 
Reikalų ministerial pasirašė 
trišale sutarti dėl vizų 
panaikinimo , keliaujant į. 
Pabaltijo valstybes. Susitar
ta dėl sienų perėjimo punk
tų patikrinimo.

iškilmės Ottawoje prie Kanados Parlamento rūmų.

LIETUVOS
AMBASADORIUS KANADAI 
dr. A. EIDINTAS

Š.m. birželio mėn.
d. Lietuvos ambasadorius 
Amerikai prezidento A.Bra- 
zausko taip pat paskirtas 
ambasadorium ir Kanadai- 
dr.A.Eidintas-įteikė skiria

muosius raštus gen.guberna- 
toriui Romeo LeBlanc Ot
tawoje.

Ambasadorius ir jo šei
ma reziduos Washington’e 
ir toliau.
FILMO PREMJERA 
APIE 5 LIETUVES- 
PARTIZANES

Lietuvos Televizi
jos Filmų Studijoje Edmun
do Zubavičiaus sukurto 
dokumentinio filmo "PAR
TIZANES" premjera vyko 
š.m.birželio mėn. 14 dieną. 

Tai yra trečiasis ciklas, 
Lietuvos 
sąjūdžiui

kuris užbaigia 
pasipriešinimo 
skirtą dokumentini,, filmą.

LIETUVOS KREPŠININKAI 
LAIMI GRAIKIJOJE

Liepos mėn. 2 37 Mbnt- 
realio dienraštis "The Ga
zette" didele antrašte pa
skelbė, kad Lietuva laimėjo 
krepšinio turnyre Atėnuose 
prieš Kroatiją 80:70 taš
kais, dalyvaujant Šarūnui 
Marčiulioniui ir Arvydui 
Saboniui.

‘ Tokiu būdu dėl Europos 
čempionato Lietuvai teko 
sužaisti su Jugoslavija (taip 
dabar vadina 
buv. J ugoslavi jos 
skyrus Kroatiją, 
ir Bosniją).

Baigminėse
Lietuva turėjo galimybę pir
mą kartą po Nepriklauso
mybės atgavimo ir atsisky
rimo nuo buv.Soviety Są
jungos,laimėti čempionatą, 
bet pralaimėjo 96:90.

turopos krepšinio čem
pione Lietuva yra buvusi 
1937 m., ir 1939 m.

ir likusią 
dalį, iš- 
Sloveniją

žaidynėse

PAMINĖTA PIRMOJI 
STASIO LOZORAIČIO 
MIRTIES SUKAKTIS

ambasado-
Lozoraičio

š.m. birželio mėn.
d. suėjo pirmosios metinės 
nuo Lietuvos 
riaus Stasio 
mirties.

Ta proga Lietuvos spau
doje buvo atspausdinta 
keletas pasikalbėjimų 
jo žmona Daniela.

Ji Stasį Lozoraitį api
būdino kaip žmogų, norėju
sį išvesti Lietuvą iš stag
nacijos ir nukreipti į Euro- 

norite pastatyti 
paminklą Stasiui Lozorai
čiui - statykite Lietuvą",- 
pasakė ponia Daniela.

Kaune, Petrašiūnuose, 
Kryžių Kalnelyje prie jam 
skirto koplytstulpio, 
atnašaujamos Mišios.

JAV-se, Putname, 
jis palaidotas, NPM Seserų 
vienuolyne buvo aukojamos 
Mišios, į kurias buvo susi
rinkę Danielos ir Stasio 
Lozoraičio artimieji drau
gai. Skambėjo lietuviškos

pą. "Jei

buvo

kur

giesmės, buvo pašventintas 
antkapinis paminklas iš 
marmuro akmens. Ant jo 
išraižytas nedidelis kryželis, 
vardas, pavardė ir metai 
1924-1994.

.^Paminklas pakeis lietu- 
vi.Šką medinį kryžių, kurį 
p.Daniela 
Romą ir

parsigabens į 
vėliau 7 atvežusi 
pastatys Kryžių

Kalne.
Stasio 

dinto ir Vilties prezidentu, 
kapas buvo papuoštas lauko 
gėlėmis , ir visų dalyvių 
vardu padėtas vainikas.

Prie kapo kalbėjo Lie
tuvos Misijos JTO spec.pa- 
tarėjas, buvęs ilgametis 
jos vadovas A.Simutis. 
Jis pabrėžė, kad Stasys 
Lozoraitis, kaip ir visa 
jo šeima, yra simbolis atsi
davimo ir pasiaukojimo 
Lietuvai.

Savo žodį užbaigė: "Ku
klus ambasadoriaus kapas 
atspindi jo asmenybę, o 
jo darbų svarbą be išlygų 
liudys istorija".

Lozoraičio, va-

f
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chirurgas remia ir tiesioginiai prisideda prie Lietu
vos Vaikų Vilties veiklos savo darbais ir lėšomis. 
Su juo viename pobūvyje-Gražina Liautaud.

Nuotr:Jono Tamulaičio

Illinois Valstijos gubernatorius JIM EDGAR nusiuntė sveiki
nimo laišką Ričardui ir Sabrinai Birietams iš Lietuvos. Sabrina 
sugrįžta į Lietuvą po pavykusios ortopedinės operacijos Shri- 
ner’ s Children Hospital ligoninėje, Čikagoje. Sabrinos gydymą 
rėmė Lietuvos Vaikų Vilties organizacija, kurios pirmininke yra 
Gražina Liautaud..

iš kairės: Etniniams reikalams gubernatoriaus asistentė Pat
ricia Michansky, Sabrina ir Ričardas Birieta.

Nuotr. V. Jasineviciaus.

Gubernatorius Jim Edgar atsiuntė sveikinimus Lie 
tuvių Centro gegužines dalyviams. Kairėje -dr. 
Antanas Razma, Pat Michalski, spec, gubernato
riaus asistentė etninams reikalams ir spaudai, 
Irena ir Petras Kazlauskai.

LIETUVIŲ FONDO Spaudos konferencijoje Chicago'je iš kairės: Ed. Šulaitis, 
Ant. Juodvalkis, Eglė Juodvalkė, Leonas Narbutis, Bronius Juodelis, toliau 
adv. Daina Kojelytė- LF Pelno skirstymo komisijos pirmininkė.

RIETUVIŲ fondo spaudos konferencijoje
Birželio 13 d. "Seklyčios" 

patalpose Čikagos Marqu
ette Parke Lietuvių Fondo 
vadovybė buvo sukvietusi 
spaudos konferenciją, kurio
je buvo pranešta apie LF 
pelno paskirstymą. Čia tuo 
reikalu išsamesnį praneši
mą padarė 1995 m. LF 
Pelno skirstymo komisijos 
pirm. Daina Kojelytė, pažy
mėdama, kad šiemet buvo 
išdalinta 265,000 dolerių. 
Taip pat čia buvo išgirsta 
įvairių sveikinimų, klausi
mų, sumanymų, na ir pa
sveikinti du Antanai - dr. 
Razma ir Juodvalkis. 
Žinoma, nebuvo užmiršta 
ir pasivaišinti. Šią spaudos 
konferenciją atidarė LF 
Valdybos vicepirm. spaudai 
Juozas KONČIUS, kuris 
perskaitė į Lietuvą išvyku- 
sios LF Tarybos pirm. 
Marijos REMIENES laišką. 
Toliau vyko sveikinimai- 
padėkos ir čia pasireiškė 
Bronius JUODELIS (kalbėjo 
"Draugo" fondo ir vyr. re
daktorės Danutės BINDO- 
KIENĖS vardu). Birutė 
JASAITIENĖ sveikino JAV 
LB Krašto valdybos ir 
savo vardu. Kalbėjo ir JAV 
LB Švietimo tarybos pirm. 
Regina KUČIENĖ bei LB 
Kultūros tarybos pirm. Alė 
KEŽELIENĖ. "Laisvosios 
Lietuvos" laikraščio vardu 
žodį tarė redaktorius Juo
zas ŽEMAITIS, o įgalioti
nio Jurgio JANUŠAIČIO 
Floridoje sveikinimą perda
vė A. JUODVALKIS.

Tada buvo prieita prie 
pagrindinio punkto - D. 
KOJELYTĖS pranešimo. Ji 
pažymėjo, kad Pelno skirs
tymo komisiją sudarė Lie
tuvių Fondo Tarybos na
riai: dr. Gediminas BALU- 
KAS, Daina KOJELYTĖ ir 
Vytautas NARUTIS (antri
ninkas - Vaclovas MOM-

■ - ■ -   ......................................... ......................................—— ■■ k.

KANADOS VAIKŲ ŠVENTES ŽINIOS

* Raseinių Magdelė (V.
Našlėnienė) atvyksta Kana- 
don i. VAIKŲ ŠVENTĘ, 
kuri vyks spalio mėn. 14- 
15 d.d. "Magdelė" yra liau
dies meno bei tautosakos 

2 psl.

KUS) ir JAV Krašto valdy 
bos paskirti atstovai 
Juozas BAUŽYS, Petras
KAUFMAN AS ir .Vilija
SUŽIEDELIENĖ (antrininkas 
Gintaras ČEPAS).

Pirmame posėdyje pirmi
ninke buyo išrinkta D. 
KOJELYTĖ, o sekretoriu
mi - Juozas BAUŽYS. 
Taip pat dar veikė ir sti
pendijų studentams pakomi- 
sija (ją sudarė Vytenis 
KIRVELAITIS, Jolita NARU- 
TĮENĖ, Ramunė KUBILIŪ- 
TE), kuri patikrinusi prašy
mus, padarė rekomendaci
jas Pelno skirstymo komisi
jai. Buvo posėdžiauta du 
kartus ir posėdžiuose be' 
aukščiau minėtųjų dar daly
vavo M. REMIENĖ, St. 
BARAS, LF Garbės komisi
jos pirm. dr. RAZMA, LF 
Valdybos atstovas Algirdas 
OSTIS, JAV LB Krašto val
dybos pirm. Regina NARU- 
ŠIENĖ ir LB Krašto Tary
bos pirm. Zigmas BRINKIS-

Pranešėja paminėjo, kad 
šiemet prašymų gauta la
bai daug - net 141 bend
riems reikalams ir 143 - 
- stipendijoms. Visi prašan
tieji norėjo gauti daugiau 
negu pusantro milijono 
dolerių. Tačiau buvo įma
noma patenkinti tik 81 
prašymą ir 95 stipendijų 
prašymus. Viso išdalinta 
265,000 dolerių, iš kurių 
2000 yra likutis iš anks
čiau.

Pelno skirstymo komisi
jos pirm. D. Kojelytė spau
dos atstovams padalino 
pilną paskirstymo planą, 
kurį sudaro 4 puslapiai, iš 
jo matyti, kad daugiausia 
(127,214 dol. ) atiteko švie
timui. Visuomeniniams rei
kalams skirta 105,500 dol. 
o kultūriniams nubiro tik 
32,300 dol. ( menams - 
16.800 dol. ir mokslui - 

specialistė, turinti daug 
patirties su jaunimu,Lietu
voje pravedusi tautosakos 
stovyklas.

Į Kanadą atvyks liepos 
mėnesyje. Vasaros metu 

15,500 dol.).
iš institucijų daugiausia 

paskirta JAV Lietuvių Bend
ruomenei. Pasaulio LB 
Valdyba šį sykį gavo tik 
2,000, o PLB švietimo 
komisija - 5000 dol. išeivi
jos spaudai atiteko 26,000 
dol., Lietuvių Radijo lai
doms - 8,000 dol. Šį kartą 
buvo paskirta ir Lietuvoje 
leidžiamai spaudai (9,750 
dol.).

Sunku čia pažymėti, vi
sus paskyrimus ir gal būt 
nėra tam reikalo. Tik nori
si pažymėti, kad studentų 
iš Lietuvos stipendijoms 
paskirta 60,745 dol., tuo 
tarpu užsienyje gyvenan
tiems studentams - nepil
nas desėtkas tūkstančių.

Šie paskyrimai sukėlė 
nemaža klausimų, į ku
riuos stengėsi D. Kojelytė 
atsakyti. Br. Juodelis ir 
A. Juodvalkis abejojo dėl 
paramos Lietuvos spaudai 
reikalingumo. Dar kalbėjo 
dr. F. Kaunas, A. Šmulks- 
tienė ir kt. Paskutinis žo
dis priklausė LF Valdybos 
pirm. St. Barui,kuris padė
kojo Pelno skirstymo komi
sijai, jos pirmininkei, reika
lų vedėjai Alei Steponavi
čienei ir kitiems. Jis pa
brėžė, kad dabar LF yra 
6,797 nariai, kurie sudėjo 
7,777,000 dol. Jis pasi
džiaugė, kad per 32 metus 
jau yra išdalinta daugiau 
negu 5 mil. dolerių pelno. 
Baigdamas labai akcentavo 
vienybės idėją ir prašė 
nekelti tarpusavyje nesusi
pratimų.

Kaip jau minėta, du salė
je buvę Antanai (dr. Raz
ma ir Juodvalkis) šventė 
savo vardines, tad jiems 
buvo įteikta po gėlę, sugie
dota "Ilgiausių metų", o 
pabaigai ir šampano taurės 
iškeltos.

Edv. Šulaitis

dalyvaus jaunimo stovyklo
se, atlikdama Vaikų Šven
tės kvieslės pareigas. Ska
tins vaikus toje šventėje 
dalyvauti, išmokys juos 
dainų , žaidimų ir kitų 
tautosakos dalykų. Mokslo 
metų pradžioje aplankys

Dr. Antanas Razma

MEDALIS DR. ANTANUI 
RAZMAI

Dr. Antanas RAZMA bu
vo išrinktas "National Eth
nic Coalition of Organi- 

)?zations" specialiam pager
bimui- apdovanotas "1995 
Ellis Island Medal of Ho
nor".

Šis medalis įteikiamas 
Amerikos piliečiams, pasi
žymėjusiems humanitarinė
je veikloje, specifinėje et
ninėje grupėje ir savo dar
bais pasitarnavusiems Jung
tinėms Amerikos Valsti
joms.

Šiuo medaliu apdovanotų 
tarpe yra gen. Norman 
Schvarzkopf, sen. Alfonse 
D' Amato, Eric Severeid, 
sen. Strom Thurmond ir 
kiti, įvairiose profesijose 
ir verslo pasaulyje pasižy
mėję asmenys.

Apdovanojimo iškilmės 
vyko New Yorke: ekume
ninės pamaldos Šv. Patriko 
katedroje, medalių įteiki
mas - Ellis salos soduose, 
ir šaunus pokylis - Great 
Hall of Ellis Island patal
pose.

Dr. Antanas Razma, 
žemaitis, ūkininko sūnus 
antras iš penkių vaikų. 
Gimė 1922 m. birželio 20 
d. Visvainių km., Platelių 
valse. Kretingos apskr., 
mokėsi Skuodo ir Plungės 
gimnazijose, baigė medici
nos mokslus Vakarų Vokie
tijoje, Tubingen’ o u-te.

daugumą Kanados lituanis
tinių mokyklų.

Kelionėse, Magdelg lydės 
jaunimas, kuris, pasisėmęs 
žinių, galės tęsti tautosa
kos ir liaudies meno tradi
cijas, pasinaudojant jos 
užrašyta medžiaga.

Pačioje šventėje "Rasei
nių Magdelė" atliks įdomią 
programą.

* VAIKŲ ŠVENTĖS "Ro- 
dom/darom" dalj sutiko 
koordinuoti mokytoja Lai
ma Šeškuvienė. Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
nariai atliks pagrindinius 
šių užsiėmimų ruošos dar
bus. Inf.

Atvykęs su žmona Elena 
į JAV, išlaikęs Illinois 
valstybinius medicinos eg
zaminus, pradėjo privačią 
praktiką Wilmington'o, IL 
valstijoje. Užaugino du sū
nus - Antaną Gintarą ir 
Petrą Edmundą, abu yra 
medicinos gydytojai.

Aktyviai reiškėsi ameri
kiečių gydytojų organizaci
jose, užimdamas įvairias 
vadovaujančias pareigas. 
Užsitarnavo įvairių organi
zacijų atžymėjimus: nuo 
1955 metų - narys "Ameri
can Medical Associaton", 
nuo 1975 m. narys-specia- 
listas "American Board of 
Family Practice".

1991 m. pasitraukė į 
pensiją, gyvena Burr Ridge 
(Chicagos priemiestyje).

Dr. Razma prieš 33 me
tus įsteigė LIETUVIŲ FON
DĄ, kuris artėja prie 8 
milijonų pagrindinio kapi
talo ir lietuviškiems rei
kalams yra išdalinęs 5 
milijonus dolerių su viršum.

Dr. Razma ėjęs Lietuvių 
Fondo tarybos, valdybos ir 

KANADOS LIETUVIŲ JAUNIMO

SĄJUNGOS PRANEŠ IMAS

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdyba organi
zuoja LIETUVIŲ JAUNIMO DIENAS 1995 m. gruodžio 
mėn.26 d., iki 1996 m.sausio mėn. 1 d. Idėja šiam tarp- 
kongresiniam renginiui kilo VHI-jame Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongrese Anglijoje. Ji išaugo Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos metiniame suvažiavime 1994 m. spalio 
mėnesį.

Valdybos Hamiltone ir Toronte smarkiai ruošiasi su
tikti lietuvių kilmės jaunimų nuo 16-35 m. amžiaus, 
iš įvairių kraštų.

Programoje: susipažinimas, slidinėjimas, seminaras 
apie komunikaciją, diskusijos, aprodymas Hamiltono (ali
nės, miesto rotušės, pilies, katedros, ir kt.), ir Toronto 
(bokšto , miesto rotušės, centro parduotuvės; ir kt.)mies- 
tų; jaunimo meninis pasirodymas, banketas, Niagaros 
rajono vyno ir krioklio aprodymas, Šv.Mišios, baliai ir 
Naujų Metų sutikimas Anapilyje.

KVIEČIAME jaunimą su bent kokiu talentu (daininin
kus, pianistes, aktorius, muzikantes, šokėjus, filmininkus) 
užsiregistruoti pas Indrę Viskontaitg (416) 762-8098 

arba Adrianą Karkaitę (416) 763-4025 iki š.m. spalio 
mėnesio pabaigos.

Lietuvių Jaunimo Dienų laikotarpyje, muziejuje vyks 
lietuvišku marškinėlių paroda. Jeigu galite paskolinti 
marškinėlių, prašome susisiekti su Matu Stanevičiumi 
(905) 627-0624. Taip pat prašome užsiregistruoti šiuo 
telefonu arba adresu: 1324 2-Concession Rd.W. LYNDEN, 
ON, LOR ITO Canada.

Sekite pranešimus spaudoje.
Linksmos vasaros atostogų! Su pagarba, -

KLS-gos L.J.D.Komisija, pirm., Onutė Stanevičiūtė

Pelno skirstymo komisijos 
pirmininkų pareigas, dabar 
Patikėtinių tarybos ir LF 
Garbės komiteto pirminin
kas.

Nuo pat pradžios JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
narys ir nuo 1961 m. dr. 
Razma nuolat perrenkamas 
į JAV LB tarybą, buvęs 
tarybos prezidiumo vicepir
mininkas, kontrolės komisi
jos pirmininkas. 1988 
1991 m. JAV LB Krašto 
valdybos pirm,o dabar JAV 
LB Garbės teismo pirminin
kas.

1983 m. Antrųjų Pasau
lio Lietuvių Dienų rengimo 
komiteto pirm., buvęs įvai
rių organizacijų ir lėšų tel
kimo komitetų vadovybėse.

1975 m. - "Man of the 
Year" Lithuanian - Ameri
can Republican League of 
Illinois.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



TRISKART BELAISVIAI

Dalis P. Plechavičiaus suburtos Vietinės rinktinės bata
lionų, menkai apgikluoti prancūziškais šautuvais ir leng
vaisiais kulkosvaidžiais su keletu šovinių, pateko į Vil
niaus kraštą, kur knibždėjo lenkų Armijos krajovos dali
nių. Šie buvo gerai apginkluoti, tad kautynėse LVR dali
niai, pritrūkę šovinių, neatsilaikydavo. Liko ten daug lietu
viškų kapų, kuriais mažai kas dabar rūpinasi. Kai vokie
čiai Vietinę rinktinę nuginklavo (1944 m. gegužės mėn.) 
apie 90 nuginkluotų karių vokiečiai sušaudė prie Vilniaus. 
Žuvo jų ir Marijampolėje, ginklu pasipriešinę vokiečiams. 
Apie 3000 beginklių vyrų išvežė į Vokietiją. Eitkūnuose 
Lietuvos garvežio mašinistas, atvažiavęs iš Kauno paskui 
mūsų ešaloną, paskojo matęs ant geležinkelio pylimo bei 
grioviuose gulinčių nušautų vyrų, aprengtų kaip mes - 
pilkai melsvais drabužiais. Mes kaip belaisviai, ginkluotų 
vokiečių saugomi, buvome išvežti darbams prie karinių 
aerodromų Vokietijoje ir Belgijoje.

Mūsų ešalonas, kuriame buvo vežami nuginkluoti 
Vietinės rinktinės kariai, kilę iš Ukmergės, Raseinių 
ir Šakių apskričių, Poznanėje buvo padalytas pusiau. Vie
na pusė buvo nukreipta Berlyno link ir Vakarų Vokietijon 
kita pusė - Silezijon į Breslaują.

Aš patekau į Breslaujos grupę. Mums paaiškinta, kad 
niekam nepasakotume apie nuginklavimą ir šaudymus, o 
kad sakytume esą savanoriai, tada būsime traktuojami 
lygiai kaip vokiečiai. Mūsų grupę atvežus į Liegnicę, 
vienas lietuvis pabėgo, o kitas laiške į Lietuvą surašė 
visus mūsų patirtus baisumus. Karo cenzūra tą laišką per
davė gestapui. Buvome tardomi, kodėl šmeižėme vokie
čius. Tada vokiečiams išaiškėjo, kad tai ne šmeižtas,ir 
laiško autorius nepateko į konclagerį, tačiau visiškai pra
radome pasitikėjimą. Tik keletas vyrų pateko į priešgais
rinę komandą, o visi kiti kastuvais kasėme žvyrą karjere 
ir su vagonėliais vežėme prie aerodromo kelių tiesimui, 
statyboms. Paskui mus vaikščiojo šautuvu ginkluotas gef- 
reiteris Hitleris (tikrai tokia buvo jo pavardė) ir vis ra
gino "Arbeiten, šnel, šnel!" (dirbkit greičiau, greičiau!). 
Nusilpęs dėl blogo maisto ir sunkaus drbo, įpykau ir tą 
grandinį pavadinau šuniu, pranašaudamas jam šunišką 
mirtį. Jis tuojau pat pranešė viršininkams. Vėl tardymai, 
iš grėsmingos situacijos mane išgelbėjo Čekoslovakijos 
vokietis, dirbęs gretimai. Jis lietuviams simpatizavo, tad 
paaiškino karininkams, kad gefreiteris Hitleris mane klai
dingai supratęs, iškraipęs mano žodžių esmę dėl neaiš
kios mano tarsenos, išteisino, bet pervedė prie kito dar
bo, kad gefreiteris nenušautų (jis baisiai įsiutęs buvo, 
bet ir vokiečiai no nemėgo). Su ukmergiškiais Karaliumi 
ir Bundoniu išmokom važinėti elektrokarais ir jais vežio
davome krovinius po karinį miestelį. Bet vėl nelaimė - 
garažo viršininkas važiavo mano elektrokaru ir nukrito, 
prisimušė. O jis labai nemėgo nevokiecių, tai vėl buvau 
apskųstas. Tada mane su elektrckaru išvežė į Hainau ply
tinę, kur buvo aviacijos sandėliai. Ten su grupe lietuvių 
ir rusų belaisvių dirbome prie statybos darbų. Maitino 
čia blogai. Sužinojome, kad dalį mums skirto maisto vir
šila nuveža savo giminėms. Vyrai paprašė, kad aš apie 
tai praneščiau majorui Miuleriui. Aš taip ir padariau, bet 
majoras net pajuodo iš pykčio, kad aš "šmeižiu" vokiečių 
viršilą ir paskyrė man 10 dienų griežto arešto: gavau tik 
duonos ir vandens. Grįžęs nudžiugau sužinojęs, kad po 
mano raporto mityba pagerėjo, tik viršila šnairuodavo į 
mane.

1945 m., pradžioje Raudonoji armija įsiveržė į Sileziją 
ir mes vos nepatekom į apsupimą. Per degančius kaimus 
ir Drezdeną mus evakavo į Tiuringiją. Ten Apoldos mies
te vėl dirbome juodą darbą. Susitikome lietuvių. Matėme 
geležiniuose narvuose jugoslavų partizanų. Pavasariop 
prie Veimaro priartėjo Amerikos kariniai daliniai. Tada 
vėl pro degančius ešalonus, per subombarduotą Leipcigą 
keliavome rytų kryptimi, įsikūrėme prie Elbės^ Riezono 
miestelyje, kurį po dviejų dienų rusai uždegė. Gatvėse 
lavonai. Per degantį miestą vėl mus išveda vakarų kryp
timi. Tačiau atstumas nuo rytų fronto iki vakrų fronto 
pereinams per vieną dieną. Beginkliai Lietuvos vyrai su 
kruvinai pratrintomis kojomis, netekę gikluoto palydovo, 
atėjome į ^amerikiečių užimtą miestelį, Šie pasigailėjo 
mūsų ir uždarė į belaisvių lagerį kartu su vokiečiais. 
Nemaitinamus mus daug kartų negrai vežiojo "studebė- 
keriais" iš lagerio į lagerį, iki patekome į milžinišką 
belaisvių stovyklą Bad Kraicnache prie Maino. Čia užsi- 
bovome ilgiau.

Didžiulis slėnis, o jame, kiek akys užmato, aptvarai 
ir~ sargybos bokštai. Lagerio viduryje vokiečių savivalda. 
Užsieniečius perkelia į atskirus aptvarus. Vokiečiai pra
džioje gaudavo šiek tiek maisto, o mums be maisto teko 
išbūti apie 2 savaites. Prie vandens galėjau prieiti tik į 
kitą įsitvėręs. Bet lietuviai sutartinai kiekvieną vakarą 
sustoję giedodavo "Marija, Marija". Latviai ir Estai tuo 
metu ramiai sau sėdėdavo. Kartu su manimi buvo kaunie
tis karys su peršauta pūliuojančia koja. Jam grėsė gangre
na. Gulėdavome po viena miline susiglaudę, nes balandžio 
naktys būdavo šaltos. Nežinau, koks likimas jo, vientur
čio sūnaus, nei Kaune likusios jo mamos.

Jau gegužės mėnesį mūsų lageryje pasklido kalbos, 
kad lageryje pabaltiečių ieško civiliai rusai. Ko jie mus 
persekioja? Netrukus mes ešalonu buvome išvežti Pran- 
cūzijon į Vove. Ten jau pradėjo sudarinėti sąrašus pagal 
tautybes. Po kelių savaičių sužinojome, kad stovyklos Są
rašais vėl domisi kažkokie rusų pareigūnai. Tada vėl trau
kiniu išvažiavome per Normandiją į Šerburgo uostą. Čia 
vėl ant kalno didelė belaisvių stovykla- vokiečių tvarko
ma, amerikiečių saugoma. Ir vėl rusų persekiojimai. Kar
tą atėjo lietuvis amerikiečių valdininkas ir sako, kad yra 
galimybė patekti Amerikon lietuviamas, kurie ten turi 
giminių ir žino jų adresą. Aš pasakiau, kad turiu dėdę 
Pensilvanijoje Vilkes Bare mieste. Bet, sako, reikia žinoti 
gatvę ir numerį, Aišku, aš to nežinojau. Taip ir likome 
aptvare iki 1945 m. rugpjūčio mėnesio, kol vėl prisistatė 
rusai su savo . sąrašais. Latvius, estus ir lietuvius vieną 
dieną išvedė į geležinkelio stotį, kur iš kitos stovyklos 
atvedė vokiškom uniformom vilkinčius su karininkų antpe
čiais ukrainiečius ir rusus. Juos mūsų akivaizdoje ameri
kiečiai atidavė rusų kariškiams, kurie (ginkluoti automa
tais) tuoj apsupo savo tėvynainius ir griežtai saugojo 
uždaruose prekiniuose vagonuose, iki atvežė Vokietijon į 
Ezenachą. Čia juos vos išlipusius iš vagonų suguldė kniūb- 
ščius ant kelio ir apsupo, o mus, pabaltiečius, nuvežė į 
filtreacijos lagerį prie Berlyno. Lageryje jau radome dau
gybę rusų, ukrainiečių ir pabaltiečių, pakliuvusių į vokie
čių nelaisvę. Pajutome, kad tarp čionykščių lietuvių yra 
provokatorių, kurie prisigretinę vis klausinėdavo, kas iš 
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kur kilęs ir kaip patekus į Vokietiją.. Susitarėme saugotis. TAUTOS FONDAS ĮAMŽINS LIETUVIU KANČIAS 
Dažnai rikiuotės pratimai taip pat padėdavo enkavedistam ----------- ---------  - ----- ------------------
nustatyti, kas tarnavo vokiečių kariuomenėje, nes vokie
čiai po komandos "Ramiai!" laikydavo ištiestus pirštus, o 
po komandos "Laisvai!" išmesdavo koją į šoną. Po vieną, 
nuo gultų pakėlę, naktį išvesdavo, ir šie negrįždavo.

1954 m. rugsėjo mėnesį traukinių atvežė į Kotbusą, 
iš kur dalis turėjo patekti į Pabaltijį ir toliau, kiti - 
į rytus. Daug lietuvių, latvių ir estų kartu su rusais ir 
ukrainiečiais sunkvežimiais per Lenkiją buvome atvežti 
Vladimirą Volynską. Čia enkavedistai, apdaužę mus naga
nų rankenomis, suvarė į lagerio žemines, o iš ten- trau
kiniu atvežė jau lapkričio pabaigoje - į Stalingradą. Ža
dėjo neprasikaltusius po metų paleisti ■ namo,, o metus 
dirbti prie statybų. Apgyvendino žeminėse už spygliuotų 
vielų. Amžinai alkani, vos kojas pavilkdami, kasėme žvy
rą į vagonėlius ir vežėme į statybas. Vėliau dalis mūsų 
iš surenkamųjų skydų statė suomiškus gyvenamuosius me
dinius namelius. Puikūs suomių nameliai rusams buvo 
teikiami kaip reparacijos karo nuostoliams padengti (tar
tum suomiai užpuolė rusus, o ne priešingai). Daug sveika
tos praradome rusiškuose lageriuose.

1946 m. vasarą Stalingrado NKVD išdavė "spravkę", 
kad leidžia grįžti į Lietuvos TSR. Apiplyšęs, pusba.sis, be 
kapeikos kišenėje, užsiropščiau ant keleivinio traukinio 
stogo ir išvažiavau namo (žinoma, be bilieto). Ne kartą 
pakeliui milicininkai tikrino "spravkę", bet paleisdavo. 
Važiuoju Gardino link, nes bijau, kad Vilniuje ar Kaune 
"spravkę" atims ir vėl uždarys į belangę.

Nuo Gardino išeinu pėsčias kairuoju Nemuno krantu, 
bet netoli nuėjus, sulaiko žaliakepuriai pasieniečiai raite
liai. Mongoliško veido grandinis pavarto "spravkę" ir įside
da į kišenę, o mane varosi į štabą. Jį pasiekėme tik 
pavakare. Naktį - tardymas su apdaužymais. Tardo žydas 
majoras. Vadina mane šnipu, banditu, dezertyru ir dar 0<X^<XXXXXXXXXXXXXXXX>O 
visaip, vis nusikeikdamas. Rytą su šešių automatininkų DATTK.
palyda, pats majoras už nugaros surišęs mano rankas, iš- PALIKIME PRISIMINIMŲ LOBĮ
siunčia į Gardiną kaip baisiausią nusikaltėlį. Čia apie, sa- jau 47-eri metai prabėgo nuo didžiausio masinio lietuvių 

trėmimo į Sibirą. Mūsų gretos gerokai .išretėjo. Buvę 
seni ir pusamžiai, tą žydinčiai sodais kvepiančią gegužės

vaitę laikė be tardymo, o po to atidavė mano "spravkę" 
ir leido eiti namo, nes esą paaiškėję, kas aš per tardymą . .......... ____
nemelavau ir nesu toks prasikaltėlis, kaip žydo parašyta, dieną sugrūsti į gyvulinius vagonus, jau beveik visi baigė 

Toliau pėsčias išėjau dešiniuoju Nemuno krantu. Neto- '--1:— ~ . ....
Ii Druskininkų norėjau persikelti per Nemuną, bet NKVD 
uždrausta valtininkams be jų žinios plukdyti Nemunu. ___
Tenka eiti pas NKVD karininką prašyti leidimo. Tas sako: vis didesnė atsakomybės našta gula ant* musų^pečij Ne- 
"Gerai, kad pas mus atėjai, nes mes pirma patikriname nusineškime savo išgyvenimų Anapilin. 
dokumentus, po to nušaunam, o kitoje Nemuno pusėje - - - - -
(Lietuvoje) priešingai - pirma nušauna, o paskui patikrina 
dokumantus". Grąžino "spravkę" ir Jeidc perkelti per Ne
muną.

Prie Veisiejų senukės pavaišintas rūgusiu pienu su 
šaltomis bulvėmis, perėjęs Lazdijus, ginkluoto komsomol- 
co buvau nuvarytas atgal į Lazdijų miliciją (tikriausiai 
žioplas buvo ir nesuprato, kas "spravkėje" parašyta). Lei
do eiti toliau. Prie Šeštokų ūkininko šeima leido pernak
voti, pamaitino, davė pinigų traukinio bilietui. į Kazlų 
Rūdą traukiniu atvažiavau pagaliau teisėtai. O nuo Kazlų —RtlimU 1IC um mC1Jlco, 
Rūdos pėsčias per laukus ir krūmynus parėjau į tėviškėlę.- bet ir išminties šaltinį, kad toks baisus genocidas nepa- 

Laimingesni buvo tie Vietines rinktinės vyrai, kurie sikartotų ne tik musų Tėvynėje, bet ir visoje planetoje, 
karo pagaigoje pateko pas anglus. Šie kelis mėnesius Janina Cibienė, Anykščių raj., Ažuožeriai
palaikė uždarę ir leido išvykti Australijon, Kanadon, net 
Anglijon. Neseniai susitikau su vienu iš Anglijos atvyku- ŽgjjryKĮHSt 
siu plechavičiuku (buvusiu savo kaimynu). Po karo kurį 
laiką jis dirbo anglių kasyklose. Dabar pensininkas, gyve- 
na Anglijoje nuosavame name. Per mėnesį su žmona gau- 
na 440 svarų pensijos, kas prilygsta 2800 litų.~

Man teko būti ir vokiečių, ir amerikiečių, ir rusų 
karo belaisviu. Savo kailiu patyriau, kad mažų tautų žmc- 
nių svetimose šalyse niekas neužjaučia ir neremia. Šaky- * ° 8eros medžiokles- skanu... ir gera pasistiprinti 
sim prancūzai, vokiečių nelaisvėje gaudavo Raudonojo kry 
žiaus organizacijos siuntinius, o mums net žalių bulvių 
niekas neduodavo.

Man liko neaišku, kodėl amerikiečiai išdavinėjo ru
sams "vlasovcus ir banderovcus" - karininkus, nors buvo 
aišku, kad jie bus sunaikinti. Anglai taip nedarė.

Stanislovas Gvildys 
(Iš TREMTINYS nr. 19.)

/TREMTINYS - Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos leidinys. Vyr.red. Vanda Poderytė. Adr: KAU
NAS, 3000, Laisvės Alėja nr.39, tel:20 95 30./.
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APIEPIRMĄSIAS TAUTAS KANADOJE

3 psl.

Pirmieji Kanados gyventojai čia yra gyvenę tūkstančius 
metų prieš pasirodant europiečiams. Jis susikūrė savo 
išdirbtas valdymosi formas, religiją ir kalbą.

Pavadinti "indėnais" nuo to laiko, kai Christopher 
Columbus prieš 503 metus, bandydamas vandens keliu 
pasiekti Indiją, išlipęs ant Amerikos kontinento kranto, 
galvojo atsiradęs Indijoje, jis vietinius gyventojus pavadi
no indėnais.

Patys indėnai save vadina "Pirmosiomis tautomis" - 
"First Nations" arba "Native People". Jie yra vadinami 
ir "Aboriginals".

Patys pirmieji žmonės atvykę iš Azijos į Kanados 
šiaurę, perėję Beringo sąsmauką, maždaug prieš 20,000 
metų. Jie čia vystė savo bendruomenes, kultūras. Kalbėjo 
apie 50-čia įvairių kalbų. Visi gyveno harmonijoje su gam
ta ir jų gyvenimo būdas buvo apspręstas aplinkos.

Didžiuliuose prerijų plotuose jie susibūrę į nedideles 
grupes, keliavo iš vienos vietos į kitą medžiodami bizo
nus, stumbrus. Gyveno kilnojamose palapinėse, pagamin
tose iš stumbro odos.

Pacifiko pakarnčių aboriginal pasižymėjo visai skirtin
gu byvenimc būdu. Įsikūrę prie vandenyno, apsupti kedrų 
miškų, gaudė ruonius ir banginius. Buvo gabūs dailidės, 
rentė didelius medinius namus, gamino kanojus. Jų sukur
ti gentims atžymėti totemų stulpai yra nepaprastos me
ninės vertės.

Kanados pietų Ontario labai derlinguose plotuose abo
riginal tapo daugiausia žemdirbiais. Jie išvystė 15 įvairių 
rūsių kukurūzų, 60 įvairių pupų ir 6 rūšis moliūgų (darž 
vinių arbūzų). Jie susikūrė ir savitą išdirbtą valdymosi 
sistemą.

Visos tos Pirmųjų Tautų kultūros, išsivysčiusios Kana
doje, nežiūrint savo skirtingumų, puoselėja gilų respektą 
Žemei ir jos augmenijai ir gyvūnijai.

(Canadian Scene, Issue "3432/ 95)

VAIZDAJUOSTĖSE
New York. TAUTOS FONDAS skelbia "Lietuvos Gyvo
sios Istorijos" projektą, kurio tikslas yra kuo greičiau 
vaizdajuostėse pradėti įamžinti Lietuvos tremtinių, poli
tinių kalinių ir partizanų pergyvenimus. Tokios rūšies 
medžiaga yra istorinės ir archyvinės vertės ir papildys 
šiuo metu Lietuvoje leidžiamus atsiminimus. Gyvas žmo
gaus ištartas žodis, kuris pergyveno tuos laikus ir tas 
kančias, yra unikalus ir nepamainomai svarbus dokumen
tas.

Birželio mėnesis yra ypatingai skaudus savo prisimini
mais lietuvių tautai. Tie atsiminimai neturėtų išblėsti ir 
likti tik popieriuose ar sausuose, kartais net klaidinan
čiuose dokumentuose. Kol dar turime gyvų liudininkų 
sovietiniam genocidui, juos reikia skubiai užrekorduoti ir 
sukaupti. Tautos Fondo nuomone, yra itin svarbu šias as
meniškas istorijas įamžinti ateities kartoms, kad joms 
būtų aiškus to meto okupacinės valdžios kėslai.

"Lietuvos Gyvosios Istorijos" projektą praveda Tautos 
Fondo Tarybos narė Rasa RAZGAITIENĖ. Patarėjai Lietu
voje yra: Arvydas J. STARKAUSKAS (buvęs Genocido 
Centro vedėjas ir dabartinis Laisvės Kovų Archyvo Isto
rikų grupės narys), Vytautas MUSTEIKIS (Liaudies Kultū
ros Centro videografas) ir prof. Romas VAŠTOKAS. Pata
rėjos Amerikoje yra Gintė DAMUŠYTĖ ir Daiva KEZIE- 
NE. Filmavimas bus pradedamas liepos mėnesį.

Norintys paaukoti "Gyvosios Istorijos" projektui, pra
šau rašyti: LITHUANIAN NATIONAL FOUNDATION ir 
siųsti: 351 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207, 
pažymint ant čekio: "Lietuvos Gyvoji Istorija".

Tautos Fondo Informacija

kelionę šioje žemėje. O~ mes, to meto paaugliai, gimna
zistai ir vaikai - jau žili senukai. Jau ir mūsų gretos 
retėja. Vis mažiau ir mažiau lieka anų įvykių liudytojų,

Lieka~ jaunoji karta - mūsų vaikai ir anūkai. Neteiski
me jų už tai, kad per mažai domisi mūsų prisiminimais. 
Viskam savas laikas. Kai sulauks mūsų amžiaus, kai tu
rės laiko susimąstyti, - jie įvertins ir mūsų nueitą kelią. 
Todėl išeidami Anapilin palikime jiems tą neįkainojamą 
turtą: šeimos archyvus - dienoraščius, prisiminimus, nuo
traukas, jaunystės relikvijas. Ir tikėkime, kad po daugelio 
metų, kai mūsų kaulai jau bus sudūlėję, kiekvienas likęs 
mūsų širdies dokumentas vaikaičiams ir provaikaičiams 
taps tikru istorijos lobiu.

Busimosioms kartoms turime palikti ne tik meilės,

Inuittį mergytė lepina šunyty.

i



TRIGUBA ŠVENTĖ
N E E I L I N E MONTREALIO

Korsažais buvo pa- 
išdainavę be per- 
šiame chore 45 
Kėtė Gentemann, 

Vasiliauskas ir Al- 
Piešina. Gėlėmis

Lietuvoje 
Valentina

Š.m. birželio mėn. 25 
d. lietuvių, telkinyje Mont- 
realyje vyko pažymėtinai 
iškilminga ir gražiai suor
ganizuota TRIGUBA ŠVEN
TĖ: AV P-jos ir Choro 
45-mečiai, ir 50-ties metų 
kleb.kun. Juozo Aranausko 
kunigystės jubiliejus.

ir

Tą rytą AV P-jos baž
nyčia puošėsi raudonų ir 
geltonų rožių didelėmis 
puokštėmis, galingai ir 
džiugiai suskambėjo AV 
P-jos mišraus choro GLO- 
RIA-muz. A.Vivaldi. Neabe
jojai, kad tai giedama "pa
čioje jaunystėje, pačiame 
pavasary" - tokia pakilia 
nuotaika ir puikiu skambe
siu aidėjo ši giesmė.

Septynių dvasiškių įves
tas , ėjo nuo durų iki alto
riaus Jubiliatas kleb.kun.J. 
Aranauskas, SJ.,lydint sep
tyniems skautukams.

Dalyvavo Šv.Mišių 
apeigose: Monsinjoras Ma
rio Paquette, kun.Antanas 
Saulaitis, SJ.,kun. Mare 
Brousseau (Montrealio jė
zuitų Provinciolo sekr.), 
svečiai iš Lietuvos- kuni
gai Algis Baniulis ir Alvy
das Vainoras; kun. Janusz 
Lipski, kun. Kazimieras 
Ambrasas,SJ.

Patarnavo lydėję skau
tai: Pauliukas Mickus, An
tanukas Mickus, Antanas 
Staškevičius, Danielius 
Staškevičius, Sofytė Bulo

taitė, Dalius Bulota 
Marius Bulota.

Pamokslą, sakė svečias 
kun. Antanas Saulaitis, 
S .L Mišių skaitovas- dr.J. 
Mališka.

Pasveikino Jubiliatą 
ir Parapiją mons.Paquette, 
prancūzų ir anglų kalbomis.

Apeigų metu Choras šven 
tiškoje nuotaikoje giedojo 
Aleksandro Stankevičiaus su- 
sukurtas giesmes, pradėjus 
įspūdinga muzikine įžanga; 
Alleluia, Šventas, Tėve 
Mūsų, Rūpintojėlio Skundas 
ir giesmes pagal poeto 
Henriko Nagio žodžius: 
Protėviai, Malda, Prisikėli
mo Himnas. Pabaigoje- 
vėl užbaigta vargonų kom
pozicija.

Dirigavo- komp.Alek- 
sandras Stankevičius, vargo
nais palydėjo Myriam Cha
bot. y ! -

Antroji jubiliejinių iškil
mių dalis vyko salėje, ku
rią originaliai papuošė Te
resė Mickienė trimis dide
liais šiaudinukais lubose, 
gražiomis gėlėmis ant stalų 
ir skoningai "atnaujinta" 
geltonais šleifais scenos 
užuolaida bei papuoštu 
svečių stalu.

Renginį, atidarė popie
tės pravedėjas Donaldas 
Gėdrikas.Jam teko apibudin
ti ir šios Parapijos , ir šio 
Choro veiklą,supažindinti

su dir.muz. Mme M.Roch 
ir A.Stankevičiaus biografi
jomis,o taip pat trumpai 
ir su sol.Ginos Čapkauskie- 
nės, sol.ir ilgamečio choro 
koordinatoriaus Antano 
Keblio biografijomis. Visa 
tai jis atliko linksmai ir 
gerai pasiruošęs.

Programa pradėta KLB 
Montrealio A-kės
Arūno Staškevičiaus patiek
ta Tėv.Juozo Aranausko,SJ., 
įdomia biografija, pasveiki
no Bendruomenės

Visų 
įteikta 
į Kaliforniją,

vardu 
dovana-

p-ko

vardu.
J ubiliatui 

kelionė

Sveikino Kleboną 
Chorą P-jos K-to 
Albertas Jonelis, 
minute prisiminti 
šios P-jos buvę klebonai: 
Tėv. J.Kubilius, Tėv.J.Bore- 
vičius, Tėv. K. Pečkys. Su 
dėkingumu prisiminti ir 
kiti čia dirbę klebonai, 
šiltai pasveikino AV F- 
jos Chorą už gražų, 45 
m. giedojimą Seselė Paulė 
sveikino Seselių vardu, 
primindama, kaip Jubiliatas 
yra visų mylimas ir kokį 
gerą pastovumo ir punktu
alumo 
parodo.

ir 
vardu 
Tylos 
mirę

pavyzdį visiems 
Juozas Šiaučiulis 

sveikino Jubiliatą,
Šaulį, Parapiją ir Chorą 
L.Š.S-gos vado ir Centro 
V-bos vardu, Lietuvos Ka
rių Veteranų 
Montrealio sk.
Fodo Atstovybės 
lyje vardu. Jis 
kad kol šalia 
stovės Lietuvos

Garbės

RAMOVĖS 
ir Tautos

Montrea- 
pabrėžė, 
altoriaus 
vėliava,

toi gyvuos ir ši parapija. 
Lietuvių Akademinio Sam
būrio vardu sveikino Algis 
Beniušis, K.L.K.Moterų 
D-jos vardu- Genė 
mienė, Skautų ir 
V-bos vardu- Romas 
to, kuris prisiminė 
AV P-jos steigėjas Tėv.J. 
Kubilius, SJ kūrimosi pra
džioje jam ir kitiems vai
kams žadėjo po 5c už kiek
vieną pagautą, pelę patal
pose... Danutė ir Bronius 
Staškevičiai įteikė atvežtą 
dovaną iš Lietuvos, rankų, 
darbo liemenę;
kun.Baliulis 
sveikinimo 
Lietuvoje, 
parapijietis 
ševičius, | 
Aušros Vartų P-jos kūrimo
si pradžioje 
sugraibyti 
klebonui 
Petras Styra, 
nąs Hamiltone, 
Tėv. Aranausko 
dieną ir pasveikino jį ir 
Parapiją bei Chorą

Jubiliatui buvo sugiedo
ta Ilgiausių Metų, įteiktas 
puošnus tortas.

Jo padėkos žodis buvo 
kaip visada- nuoširdus, ne
ilgas ir ''pakrapintas'1 jumo-

juostą, 
Sveikino

i dr.Petras 
prisiminęs,

Kudž- 
"NL" 

R.Ot- 
kaip

svečias 
lietuvišką, 

austą 
buvęs 
Luko- 

kaip

buvo sunku 
dol.nupirkti35

seną šaldytuvą,... 
dabar gyve- 

prisiminė 
primicijų.

ru.
Pobūvio 

Jubiliatą 
visa eilė tautiečių.

metu sveikino 
ir asmeniškai

Savo 45-mečio koncertų 
Choras pradėjo Vanagaičio 
Laisvės Varpu,trimis gerai 
parinktomis liaudies daino
mis, harmonizuotomis

J.Naujalio ir K.V.Banaičio- 
"Oi žiba žiburėlis", "Oi 
žinau, žinau", "Oi, Motinė
le"- skirtingų nuotaikų 
ir ritmo;
kurios
Dainų Šventėje 
metais 
rausko 
mąją atliko moterys ; 
"Jau vakaras buvo", antrąją 
"Kur Nemunai jaunų dienų" 
-vyrai.

Sol. Antanas Keblys 
padainavo "Klajūną"- žodž. 
B.Brazdžionio, muz.St.Gaile- 
vičiaus, o sol.Gina Čapkaus- 
kienė- "Vandens malūnėliai14 
-muz. A.Stankevičiaus, 
žodž.Henriko Nagio. Ta 
daina, kaip ji sakė buvo 
dainuota nuo Indijos vande
nyno iki Baltijos jūros jos 
gastrolių metais.

Šiai daliai dirigavo A. 
Stankevičius,kuris palydėjo 
pianinu solistus , o kitoms 
dainoms akompanavo My
riam Chabot.

Ilgametė dirigentė ir 
muzikinė vadovė Mme.Ma
deleine 
metų su musu choro daini
ninkais 
atvedusi jį į gerą muzikinį 
lygĘ, buvo sutikta karštais 
plojimais. Ji pasirinko diri
guoti tris kūrinius šios 
šventės proga: "Oi toli, toli" 
- žodž. J. Mikuckio, muz. 
St. Gailevičiaus ir G. Verdi 
"Vergų daina" iš op.''Nabu
cco" ir op. "Trubadūrai"
"Čigonai".
Paskutiniąją, tradicinę 

Choro dainą. "Kur giria 
žaliuoja"- J.Gudavičiaus- 
dainavo ir į sceną pakvies- 
ti visi buvę choristai, atė-

skirtingą
sekė dvi dainos, 

buvo dainuojamos 
praeitais 

Lietuvoje- M.Pet- 
ir T.Makačino. Pir-

Roch, dirbusi 30

ir dainininkėmis,

eigą 
Antanas 

talkininkavo

programą 
sudarė

Mickus, 
istorine

ję iš salės. Dirigavo A.Stan- 
kevičius, planiniu palydėjo 
Mme M.Roch.

Mme Madeleine Roch 
buvo pagerbta didele rau
donų rožių puokšte ir karš
tais plojimais, visiems at
sistojant ir pagerbiant jos 
darbą, 
gerbti, 
traukos 
metus: 
Jonas 
fredas
papuošti sol.A.Keblys , pia
nistė M.Chabot.

Chorą sveikino ir iš Lie
tuvos- muz.komp.Vytautas 
Tetenskas ir klaipėdiečiai, 
atsiuntę didelę kortelę, 
buvę kartu su mūsų choru 
per gastroles 
1991 m.- sol.
Vadoklienė, dirigentė Ge
novaitė Maironienė ir komp. 
Alvydas Ąemesa.

Pasveikintas, papuoštas 
gėle buvo muz.Aleksandras 
Stankevičius, jam sugiedota 
Ilgiausių Metų už jo 15 
m.darbą su choru.
Solistė Gina Čapkauskienė 
buvo apdovanota orchidėja, 
korsažais- sol. A.Keblys ir 
pianistė Myriam Chabot. 
Chorui gėles įteikė D.Gab
rėnaitė, V.Monstvilas, I.Gėd
rikienė, Audr.Žibaitis, Ant. 
Mickus, L.Polichauskaitė, 
o dovanas- Choro išleistas 
jubilięjines 2 kasetes-jiems 
dalino Antanukas Mickus. 
Užuolaidas tvarkė broliai- 
Antanas ir Danielius Staš
kevičiai.

Koncerto 
ir renginio 
vadovas 
jam
medžiaga sol.Antanas Keb
lys ir Donaldas Gėdrikas.

Nuotaika buvo pakili 
per visa eigą ir choristai 
dar spontaniškai dainavo 
koncertui pasibaigus, už 
stalų.
Svečių tarpe malonu 

buvo matyti ankstyvuosius 
parapijiečius-Ireną ir Petrę 
Lukoševičius , Vincą ir 
Silviją Piečaičius.ir dr.K. 
Ambrozaitj, buv.AV Choro 
dirigento ir vadovo sūnų, 
kuris taip pat pasveikino 
Chorą.

Taip linksmai užbaigtas 
buvo giedojimo ir dainavi
mo sezonas,pradedant už
tarnautas atostogas.

Visi Montrealio lietu
viai dėkingi kleb.J.Aranaus- 
kui esančiam mūsų tarpe 
ir remiančiam visokeriopą 
lietuvišką veiklą ir dar 
vis gražiabalsiui chorui, 
į kurį po truputį įsijungia 
ir jaunesnieji balsai.Montre
alio lietuvių nuotaikos, 
plojimai, sveikinimai ir 
linkėjimai-nuoširdžiai skel
bė įvertinimą ir dėkingu
mą Birutė NagienfeSėdi iš kairės:

Il-je eilėje:

IlI-je eilėje:
Iva

IV-je eilėje:

Ir.Va- 
Var

M. Morkūnienė, S. Skučienė, N. Forster-Matusevi- 
čiutė, Aid. Morkūnienė, Alb. išgainaitienė, G. Si- 
bitienė, K. Gentemann, St. Ališauskienė, A. Šu
kytė, B. Gylytė, O. Dainiūtė.

I Gėdrikienė, D. Jaugelytė, D. Jaugelienė, K. Krik— 
ščiokaitienė, Elv. Celtorienė, Z. Urbonienė, 
zalinskienė, A. Beniušienė, D. Žibaitienė, I. 
’kala, J. Adomaitytė, L. Polichaus kaitė;

Alfr. Piešina, A. Jankus, D. Gabrėnaitė, N. 
nauskienė, Vyt. Murauskas, D. Juras, V. Skaisgirys. 
J. Išganaitis.

A. Gudas, D. Baltrukonis, J. Gudas, A. Urbonas. 
A. Žibaitis, V. Monstvilas, A. Keršulis, J. Vaši 
liauskas.

A-V. PARAPIJOS CHORAS 45 METŲ JUBILIEJAUS PROGA 1995 m. BIRŽELIO mėn. 25 d.
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

J

sol. Antanas Keblys, buvęs ilgametis choro ko - 
ordinatorius, kleb. Tėv. J. Aranauskas, SJ, diri - 
gentas-kompozitorius Aleksandras Stankevičius, 
vargonininkė-pianistė muz. Madeleine Roch, 
vadovas - Antanas Mickus;
I-je eilėje stovi:

Trūksta -
Ryčio Bulotos, Haroldo Celtoriaus, Sandros Simp
son ir sol. Ginos Capkauskienės.

Nuotr: TONY PHOTO STUDIO



VEIDU I ŠIAURĘ - DIENOS 
VAKARUOSE

ANTROJO PASAULINIO KARO ATSIMINIMŲ 
2-oji dalis

JUOZAS ŠIAUCIULIS - SlLČNAS
14 /tęsinys/

Balandžio Keturioliktoji
Krito Stendalas. Amerikiečiai artėja prie Witten- 

berg'o miesto, kiekvieną dieną laukiame jų pasirodymo 
prie Wittstoko. Rusai dar tolokai, jų puolimo kryptis 
apeiti Berlyną iš šiaurės pusės ir pasiekti Baltijos jūrą^ 
Vokiečių kariuomenė ginasi, atrodo, didesnės jėgos yra 
nukreiptos prieš rusus.

Nutyla radijo erzinanti muzika. Tyla prieš audra. 
Apmirusia gatve pradarda civilių pabėgėlių vežimai. 
Kur pradingo vakarykštis vokiečių džiaugsmas, mirus 
Amerikos prezidentui, kur naujieji ginklai, kuriais žada
ma nugalėti priešą ir laimėti pražūtingą karą?

Iš mūsų kareivinių vokiečiai išsikrausto prie ko
mendantūros, liekame tiktai mes - lietuvių grupė. Virtu
vė dar veikia, pagrindinis maistas- kava ir duona, o 
pietums skysta sriuba. Mes dar vis esame reikalingi: 
varo prie evakuojamų daiktų pakrovimo. Kai kas iš mū
siškių, šaukiant rikiuotis darbams, bando užsimaskuoti, 
kur nors pasislėpti. Drausmė pairo.

Oro pavojaus metu iš kareivinių vyrai nešasi kuo 
toliau į lauko apkasus ir ilgai negrįžta. Nei Varnagė, 
nei Gefreiteris į tai didelio dėmesio nekreipia.

Mes, esantieji kambaryje, aptariam artėjančių 
frontų padėtį, ypač rusų, ir galimas pasekmes, kurios 
mums nieko gero nežada. Kaip laikytis- pasirinkimo 
nėra. Menkas malonumas kartu su vokiečiais patekti 
į vienų ar kitų rankas. Broliai - Bronius ir Antanas guo
džiasi, kad jie, Amerikoje gimę, ir yra Amerikos pilie
čiai,-būsią atsižvelgta, be to, jų dar vienas brolis Julius 
gyvena Amerikoje, ir jie tikisi jo pagalbos.

Ilgai aptariame įvairias galimybes, kaip ilgiau išsi
laikyti savųjų didesnėje grupėje, kad, esant reikalui,galė
tume vienas kitam padėti. Esame beginkliai. Kaip apsi
ginti, papuolus į kritišką padėtį? Nutariam kritišku 
momentu atsipalaiduoti vokiečių priklausomybės ir nuo
šaliais keliais, miškais pasitraukti į šiaurės Vakarus, 
Schlezwig'o- Hollsteirfo sritį, arčiau Danijos, ir pasiduoti 
danams. Išsiblaškius į mažesnes grupes, pavieniai rinktis 
prie Schwerinb, Luebeck'o, Hamburgo ir Kielio miestų, 
ir laukti karo pabaigos. Stengtis įsigyti civilių rūbus 
ir kartu su civiliais pabėgėliais pasiduoti sąjungininku 
malonei. Išsaugoti turimus lietuviškus asmens dokumen
tus, atsikratyti vokiškų uniformų ir karinių dokumentų. 
Po karo - susižinoti ir vėl kur nors susitikti.

Atrodo,esama padėtimi yra susirūpinęs ir Gefrei
teris, kuris atvirai kalba apie greitą karo pabaigą. Nors 
tarp mūsų ir Gefreiterio santykiai yra geri, bet apie 
musų planus, kalbantis su juo, nutylime. Ką gali žinoti? 
Laikomės rezervuotai.

MIRTIS KELIAUJA KARTU

Balandžio Penkioliktoji
Lynoja, smulkus lietutis krenta ant medžių ir 

žemės. į jokius darbus nebevaro, esame evakuacijos pa
dėtyje, iš aerodromo išgabenami paskutinieji civiliai.

Mus išrikiuoja ir suskirsto į tris grupes, atskiria 
nuo buvusių mūsų viršininkų - Varnagės ir Gefreiterio. 
Juos paskiria kitur, atrodo jie tai labai pergyvena.. Pri
pratę buvome mes prie jų, jie prie mūsų , tikėjome 
kartu sulaukti karo pabaigos.

Nauju mūsų grupės viršininku paskiria sanitarijos 
viršilą Meldutį, kilusį iš Klaipėdos krašto. Mūsų grupė 
sudaryta iš 20-ties žmonių daugumoje anykštėnai. Kiek
vieną valandą esame pasiruošę išžygiuoti. Iš prausyklos 
pasiimame paslėptus pistoletus, šovinius susidedu i kup
rinę, o pistoletą užsikišu po švarku už diržo. Jaučiamės 
drąsiau.

Apie dešimtą valandą pirmoji ir antroji grupė išžy
giuoja, negavusi pietų. Apie trečią valandą pajudame 
ir mes. Rankos paspaudimais atsisveikiname su liekan
čiais Varnage ir Gefreiteriu. Atsisveikiname su kamba
ryje buvusiomis blakėmis ir nebaigtais kasti apkasais, 
su aerodrome sugriautų pastatų griuvėsiais, su paruoštom 
išsprogdinti slėptuvėmis. Sakome paskutinį sudiev Wittsto- 
kui.

Žygiuojame laisva žygio tvarka mums pažįstamų 
į Buschhofą vedančiu, keliu. Veidus prausia smulkūs lie
taus lašai. Atsisveikinimui Adomas užveda dainą"Augo 
girioj ąžuolėlis", bet ji kažkodėl nesiderina, trūksta 
skambaus Gefreiterio balso. Kažin, ar kada nors šioje 
žemėje skambės lietuviška daina,-klausiu pats savęs. 
Mus palydi neseniai suversti laukų arimai, pakelėje jaunų 
pušynėlių, metūgės, žali baltaliemenių berželių pumpurai 
ir pienėmis išdabinta pievų žaluma. Su daina praeiname 
pro Buschhofe esančią moterų darbo stovyklą. Turbūt, 
užgirdusios mūsų dainą,jos išbėga iš barakų ir priartėju- 
sios prie spygliuotų vielų ir uždarytų vartų, mojuoja 
mums, prašo sustoti, pasakyti atsisveikinimo žodį, linki 
mums viso geriausio ir - iki pasimatymo...

Savyje klausiu kur ir kada? Uždaryti stovyklos 
vartai rodo, kad jų evakuacija dar neliečia. Abejojame, 
ar jas išveš į saugesnę vietą. Juk jos ne vokietės,o "aus— 
lenderės", paliks jas Dievo valiai, rusų kareiviams. Atsi
sveikindami, traukiame dainą"Tau , sesute , puikios gėlės, 
o man kardas prie šalies"...

Praeiname ir parduotuvę, kurioje pirkome anuo
met duoną. Ji uždaryta. Miestelyje mažai matyti vietos 
gyventojų, atrodo, jie jau iševakuoti. Mus pralenkia ka
riniai sunkvežimiai, pilni kareivių. Šalikelėse ilsisi pabė
gėlių vežimai. Jie klausinėja mūsų, kodėl mes einame 
į Rytų pusę, o ne į Vakarus. Jų sakymu,prie Oderio 
upės jau rusai.

Be poilsio, temstant pasiekiame jau mums pažįs
tamą Wittstoko miestelio geležinkelio stotį. Susikrausto- 
me į nurodytus prekinius vagonus. Nakties tamsoje, jau 
antrą kartą pravažiuojame Havelio upės tiltą, kairėje 
pasilieka Muritz'o ežeras ir mažesnių ežerėlių, sidabru 
žibanti grandinė.

Krūtinę slegia kažkoks neramus jausmas, ar tik 
nepapulsime į rusų rankas. Juk jie, kaip sutikti pabėgė-
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liai kad sakė - antroje Oderio upės pusėje, iki jų gal 
tiktai 50 kilometrų. Tuo susirūpinę yra ir kiti.

Monotoniškas traukinio ratų bildesys erzina, ima 
snaudulys, noriu atsipalaiduoti nuo visų slegiančių minčių. 

Pavargę ir , kaip visuomet, esame alkani. Nustojo 
lyti, dangus prasiblaivė, pro debesų properšas žiba žvai
gždės, plačiu akiračiu, nuo Rytų iki Vakarų plevena 
gaisrų pašvaistės. Apie 10 val.nakties traukinys sustoja 
Neustrelitzo geležinkelio stotyje.

Vos spėjome išsikraustyti iŠ vagonų, kaip mus 
užklupo oro pavojus. Vietoje mums numatytos vietos, 
skubiai nešamės į nepertoliausiai esantį miesto parką, 
kur yra požeminė slėptuvė. Sąjungininkų lėktuvai šios 
nakties taikiniu kaip tik pasirinko Neustrelitzo miesto 
centrą. Išmestos bombos sukelia didelius gaisrus, jų 
sprogimai drebina žemę. Mes slėptuvėje jaučiamės sau
giai. Gaisrų dūmai užgula visą parko plotą,- nesustoda
ma dirba priešlėktuvinė. Prožektorių šviesos raižo nak
ties tamsą, su pakilusiais vokiečių naikintuvais vyksta 
dvikovos.Slėptuvėje pilna vokiečių ir kitų tautybių žmo
nių. Ji Įrengta giliai po žeme, apaugusi medžiais, iš 
aphnkos nesiskiria nuo parko, turi kelius atskirus įėji
mus. Stiprios cemento sienos, iš pagrindinio koridoriaus 
atskiri įėjimai į atskirus kambarius. Yra elektros šviesa, 
vanduo, tualetai, ventiliacijos ir priešgaisrinė sistema, 
greitosios pagalbos1 skyrius. Slėptuvė įrengta dar prieš 
pradedant karą! Tvarką palaiko karo policijos pareigūnai.

Sąjungininkų lėktuvams nutolus, nutyla ir priešlėk
tuvinė, tik dar ilgai nakties padangę raižo prožektorių 
šviesos, ieškodamos priešo lėktuvų. Miestas dega, lieps
noja, ugnies sukelti šešėliai žaižaruoja tarp medžių. 
Berlyno pusėje girdisi gūdus žemės virpesys. Praeina 
pora valandų kol atšaukiamas oro pavojus. Laikrodis 
rodo dvyliktą nakties.

Tuščiomis miesto gatvėmis, vedini viršilos Meldu- 
čio, einame į mums paskirtą vietą miesto pakraštyje. 
Nakties tamsoje vaiduokliškai stūkso namų griuvėsiai, 
skeveldrų apgenėti medžiai, bombų išraustas gatvių grin
dinys.

Prieiname senas, dviejų aukštų mūro kareivines 
ir šalia jų prisiglaudusias kažkokių dirbtuvių dideles pa
talpas. Jose randame prieš keletą valandų anksčiau už 
mus atvykusius, pirmos ir antros grupės saviškius. Džiau
giamės vėl būdami kartu.

Patalpos, kuriose apsistojam, pilnos įvairių formuo
čių kareivių. Jie ilsisi, sukritę ant pasieniuose sumestų, 
sutrintų šiaudų, purvinų grindų. Šalia anksčiau atvykusių
jų savųjų įsispraudžiame ir mes. Šiaudai dvokia pelėsiais, 
juose tikriausiai yra blakių ir utėlių...Pasirinkimo nėra, 
kitur nėra vietos. Pastatas angarinio tipo, apie 200 met
rų ilgio ir 30 pločio. Aukštai iškilęs stogas dengtas skar- 
ca, vietomis kiauras. Pastato galuose plačios, aukštos, 
į šonus atveriamos durys. Per cementinių grindų vidurį 
nutiesti geležinkelio bėgiai rodo dirbtuvės paskirti. Tai 
šalia esančio geležinkelio vagonų ir garvežių taisymo 
baz ‘ krovykla.

Aukštos patalpų sienos išklijuotos, kaip visur, 
įvairiais karo pergalės šūkiais, Hitlerį ir partiją garbi
nančiais plakatais. Pro skylėtus langus ir stogo plyšius 
skverbiasi šaltas nakties oras. Silpna elektros šviesa 
rodo praėjimo takus ir į lauka išėjimo duris, prie kuriy 
budi žandarmerijos kareiviai, saugodami, kad kas nepasi
šalintų.

Nuo blankios šviesos žmonių veidai atrodo kaip 
lavonų. Per visą naktį vyksta nesustojantis žmonių judė
jimas; vieni išeina, kiti naujai ateina, kišeninėmis lem
putėmis pasišviesdami, ieško poilsiui vietos. Jos neradę, 
šūkauja ir sodriai, kareiviškais terminais, keikiasi, išvar- 
gusiems neduodami ramybės.

Vartausi guolyje nuo vieno šono ant kito. Visokios 
mintys blaškosi galvoje apie ateinančią padėtį ir mūsų 
likimą. Šalia manęs, į kamuolį susirietęs, miega brolis 
Vytas. Jis visa tai pergyvena lengviau. Pagal anksčiau 
atvykusiųjų tvirtinimą, esą patekome į kareivių surinki
mo punktą, iš kurio būsime naujai suskirstyti i formuo
jamus Wehrmachto dalinius ir pasiųsti į rusų frontą.

Fronto žiniomis, sąjungininkai peržengė Eibes 
upę, rusai puola Leipzigo, Halės miestų kryptimi. Šiau
rėje artėja prie štetino, Frankfurto ir Oderio upės. Iki 
Be>"’yno tiktai apie 70 kilometrų.

Balandžio Šešioliktoji
Naujos dienos lietingas rytas. Neišmiegotom akim 

skubam į tolokai esančią kareivinių virtuvę kavos ir 
dviejų dienų sauso maisto davinio. Virtuvėje netikėtai 
sutinku savo seną pažįstamą Juozą iš Svėdasų, kuris 
vienu laiku dirbo Anykščių policijos nuovadoje, vėliau, 
iš jos pasitraukęs, apsistojo tėviškėje. Lankydamasis 
Anykščiuose, neaplenkdavo kooperatyvo krautuvės, kurio
je aš dirbau. Okupaciniais metais pasidalindavom aktua
lijom, iš manęs gautą pogrindžio spaudą "Laisvės Kovo
toją", "Nepriklausomą Lietuvą" ir kitus, išdalindavo sve- 
dasiškiams. Rusams artėjant, Juozas, kaip ir daugelis 
kitų, su ginklu rankose tik laikinai pasitraukė nuo namų 
saugumo sumetimais, tikėdamas greitu sugrįžimu į Niū
ronių, Šimonių miškus ir jų prieglobstyje kovoti su rau
donaisiais okupantais.

Deja , likimas pasuko kitu keliu. Patekęs į Ryt
prūsius, buvo įvilktas į vokiečių Lueftwaffes uniformą. 
Kurį laiką, kartu su kitais, buvo Įsrutėje. Laimingai 
pasitraukė iš rusų apsupimo ties Karaliaučiumi. Tiki 
greita karo pabaiga ir vokiečių pralaimėjimu, kaip ir 
mes baiminasi, Kad nepatektų į rusų rankas.

Kartu su kitais lietuviais jis yra "įsikūręs" netoli 
mūsų pastato, senose kareivinėse. Žadėjo užbėgti mūsų 
aplankyti.

Gyvename įtemptas valandas. Sakytos žinios pasi
tvirtina. Dar Rahmelyje sudarytą mūsų trečiąjį būrį 
išformuoja ir priskiria prie pirmosios ir antrosios grupės* 
Sudaromos dvišimtinės, ir iš Lueftwaffes mus perveda 
pirmojo parašiutininkų armijos būrio žiniai. Nelabai mes 
tuo patenkinti. Bijome, kad į mūsų rankas neįspraustų 
ginklų ir neišsiųstųkur nors į frontą.

Naujoje formuotėje esu paskirtas trečio būrio 9- 
tojo skyriaus skyrininku, kuriuo būti nelabai noriu. Sky
riuje esame visi anykštėnai. Šalia manes- brolis Vytas, 
Klemas K., Juozas B., Jonas S., Petras S., Antanas Š., 
Edvardas S., Bronius J., Alfa Ž., Jonas—Vanagas ir šven- 
čioniškis Albertas S. Sutariam, kiek sąlygos leis, ir 
toliau laikytis kartu. Naujai atvykę vokiečių kareiviai 
pergrupuojami į naujus dalinius, apginkluojami ir išsiun
čiami į frontus.

Mūsų kol kas dar neliečia, surikiuoja ir išveda 
į virtuvę skusti bulvių. Mes patenkinti,- manau, geriau 
skusti bulves, o ne kur nors tūnoti fronto apkasuose.. 
Kadangi po naujo paskirstymo dabar mes priskirti prie 

parašiutininkų, tai pietą turime eiti pasiimti už dviejų 
kilometrų, miesto pakraštyje parašiutininkų kareivinėse 
esančioje virtuvėje. Einame miesto gatvėmis’, smagu, 
kada mūsų rankose katiliukai, o ne šautuvai. Tik kiek
vienas saugojame savo ,už diržų užslėptus, pistoletus.

Tarp soduose žydinčią vyšnią ir žiedą žvakėmis 
pasipuošusių kaštanų, juoduoja sudegusių namą griuvėsiai, 
kai kurią likę tiktai pamatai. Aukšti, bombų skeveldrą 
apardyti fabriku kaminai, lyg sargai, saugo griuvėsių ir 
nuodėgulių krūvas. Nuo ją sklinda aitrus kvapas. Kai kur, 
prie griuvėsių stoviniuoja civiliai žmonės ir su kastuvais 
kasinėdami kažko ieško.

Aukštų topolių šakose čirškauja varnėnai.

Visa vasarą 
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Miesto 
Savivaldybė 
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PROGRAMŲ.

Pasinaudokite 
jomis! Daugiau 

informacijų 
gausite tel: 
872-6211

Ats’: Yra 2ali sig“ 
u> u o c i\ h n•--------------nalai ir, neturint ką dekla-
BEKALBANT... ruoti, galima greitai praei- 

su ekskursijos vadovu, _ti pro muitinę be patikri- 
Liudu Stankevičiumi, buvo nimo. Išėjus, yra įrengtas 
įdomu sužinoti, kaip pavy- informacijos kioskas, taip 
ko pirmoji šių metų eks- pat kitas kioskas , iš kur 
kursija į Lietuvą: galima, jei reikia, išsinuo

moti automobilį, aptarnau- 
Ats: J šią kelionę birželio jamą tarptautinės "Hertz" 
mėn. 2 d. užsirašė nema- bendrovės.
žai keleivių,© artėjant da- Kl.: Kaip bendrai atrodė 
tai, keletas atpuolė del Vilnius ?
sveikatos reikalų ar kitų Ats.: Žmonės mandagesni, 
priežasčių. Bendrai imant, jr atrodo linksmesni, nors 
žmonės mėgsta keliauti gyvenimas nėra lengvesnis, 
su ekskursija: linksmiau, ypač, pensininkams. Soviet- 
o pav.,vykstant per Varšu- mečiu pensijos buvo 130 
va, reikia užsitikrinti, kad rublių mėnesiui, bet tuo- 
lagaminai nebūtų iškrauti met ir pav.varškes pakelis 
ir palikti Varšuvoje. Tuo kainavo 20 kapeikų, duona- 
pasirūpina grupės vadovas. 19 kp>j i kg.jautienos- 
Atpuola ir kiti panašūs lrb.9O c.(jeigu jos galėjai 
rūpesčiai- nuvykimas į gauti, ne visada ir būdavo)- 
viešbutį,ir kt. Dabar- pensija paskirta
Kl.: Ar yra dar tokių, pir- 130 litų. Tai didžiulė 
mą kartą vykstančių kelei- skriauda, tiesiog pasijuoki- 
vię? m as iš pensininkų, nes
Ats.: Sekančioje išvykoje- dabar tokia varškė-llt.90 
liepos men. 21 d. , bus centų, duona- 1 lt.,20 c., 
tokių keliautojų,kurie pir- 1 kg jautienos- 13 litų...
mą kartą po 50-ties metų Vaistai šiuo metu duo- 
■pamatys savo Tėvynę. “darni nemokamai pensinin-
Kl.: Kai , bendrai imanti kams, bet juos gauti priva- 
kainos visur kyla, ar smar- io iš "Caritas" organizaci- 
kiai brangsta kelionės? jOs. Daugelis tų vaistų 
Ats.: Aš, skelbdamas kai- ateina su veikimo baigimo- 
nas, pažymiu ne tik kelio- si data( tik mes žinome, 
nės bilieto išlaidas, bet kad tokia data dar nereiš- 
ir trijų aerodromų mokes- kia,kad jie tikrai blogi, 
čius: Mirabel, Varšuvos Red.) Ne visus vaistus
ir Vilniaus. Į kainą įeina gali gauti ten, nes geres- 
ir nakvynes viešbutyje su nieji ar retesnieji, žmonių 
pusryčiais išlaidos. Kai tvirtinimu, kažin kokiu 
kurios kitos firmos skelbia būdu pakliūna ir į Gariūnus 
tiktai lėktuvo skrydžio iš "Caritas".
išlaidas, o visus priedus Kl.: Ar teko sutikti tuosi 
praneša vėliau, kai bilietas taip vadinamus "keturkam- 
užsakytas. pius" vyrukus?
Kl.: Ar susidaro sunkumų, Ats.: Taip, jie labai ryš- 
keliaujant daugiausiai su kiai matomi jau vien iš 
vyresnio amžiaus žmonė- to, kad važinėja gerais 
mis? . automobiliais, nesilaikyda-
Ats.: Kiek galėdamas, pa- mi jokių eismo taisyklių 
dedu.Žinau, ką . reikia pa- ir policija- ją neliečia, 
globoti ar padėti, - kartais jiems netrukdo!..
parūpinant vežimėlius, pa- Vienas bičiulis vežiojo 
nešant kokį krepšį, ar pa- mane po miestą ir sustojo 
našiai. ties Aušros Vartais. Išlipom,
Kl.: Ar yra skirtumas Vii- palikom mašiną, ir tuojau 
niaus aerodromo patarnavi- dvi mergytės , apie 10-12 
mo ar bendrai patogumų m.amžiaus , pasisiūlė ją 
prasme nuo praeitos ekskur
sijos, kuri vyko pernai? / NUKELTA į 7 psl...... /

5 psl.
’Ji ■ . 1' h"



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
e LN birželio 11 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 200 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 1 iš Klai
pėdos, 1 iš Maskvos, 2 
iš Telšių, 1 iš Vilniaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos narys J.V.Šimkus

• Tėvo Dienos proga LN 
Moterų Būrelis pasitiko 
atvykusius tėvus su gėlyte 
ir vaišėmis.

kredito kooperatyvuose 
arba siunčiant tiesioginiai 
Lietuvių Namų adresu.

• Slaugos Namams aukojo: 
a. a. Juozo Norvaišos-Gi- 
rinio atminimui: $500,- 
Vanda Norvaišienė; po $100 
-V.Stanaitis, J.V.Šimkus; 
po $25,- E.J.Steponas, I.
Delkuvienė, L.Balsys; po 
$20,- L.Adomavičius, B.Sap- 
lys, A.ir I.Pūkas, V.Paulio- 
nis; $10,- H.Balčiūnas.

Aukos priimamos Kana
dos lietuvių bankeliuose 
arba tiesiogiai siun

čiant LABDAROS FONDUI 
"Lietuvių Slaugos Namai", 
1573 Bloor St.,W., Toronto 
Ont., M6P 1A6, Canada.

ten moka į kainos.
Teirautis pas Rūta tel: 

416-392-1777. c

PASIŽYMĖJO MOKSLE
Buvusi hamiltonietė

Onutė ŽŲKAUSKAITE-SLI- 
VINSKIENE pradeda darbą 
Toronte žinomoje teisinių 
patarimų firmoje "Hicks, 
Morley,Hamilton, Stewart 
and Storie".

Ji yra baigusi Hamilto-

floridą

e LN Vyrų Būrelis rengia 
GEGUŽINĘ liepos mėn. 
9 d., Boyd Conservation 
parke.

• LN birželio mėn. 18 
d.sekmadienio popietėje 
dalyvavo 190 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 1 
iš Klaipėdos . Pranešimus 
padarė ir svečius supažin
dino LN Revizijos K-to 
pirm. H.Sukauskas.

• Birželio 30 d., penkta
dienį svetainėje LOKYS 
vyko muzikinė vakaronė, 
kur šaunią programą atliko 
Vaclovas ir Valdas.

• Po gražaus darbo, AT
ŽALYNAS ir LN nariai 
maloniai praleido laisvalai
kį gegužinėje, Boyd Parke.

® šių metų Toronto Lietu
vių Namų poilsio stovykla 
rengiama pranciškonų va
sarvietėje KRETINGA, 
Wasagoje rugpjūčio 5-13 
d. d.

Užbaigimo gegužinė 
vyks rugpjūčio mėn. 12 
d., šeštadienį, 7 val.v. 
Daugiau informacijų gausi
te pas J.V.Šimkų,416-231- 
9425.

ĮDOMI PASKAITA 
APIE ŠVIETIMĄ

Birželio mėn. 11 d. 
LN paskaitą apie dabartinę 
mokslo ir švietimo sistemą 
Lietuvoje skaitė svečias 
prof.V.Jakavičius, atvykęs 
privačiu lankymus! į Lon
don, Ont.

Su svečiu supažindino 
LN Kultūrinės K-jos vice- 
pirm.dr. Genovaitė Bijūnie- 
nė.

Paskaitininkas nušvietė 
apie vykdomas dabar refor
mas mokslo ir švietimo 
srityje, ateities galimybes, 
dabartines problemas ir 
galimybes joms spręsti.

Vyko gyvos diskusijos 
ir buvo atsakyta į klausi
mus.

• LN LABDAROS Fondui 
aukojo $45.41 - Jonas Juo
dis. Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono lietuviu

NEMOKAMA DANTŲ 
PRIEŽIŪRA PENSININKAM

Toronte gyvenantys 
pensininkai-kės, kurių me
tinės pajamos ne didesnės 
kaip $16.750- pavieniam 
asmeniui ir ne didesnės 
kaip $25.500,- porai, gauna 
nemokamą dantų gydymą 
klinikoje šiuo adresu: 95 
Lavinia str. (Bloor W.- 
Runymede rajone).

Klinikoje patikrinami 
dantys, nuvalomi, atlieka
mas peršvietimas, daromi 
pataisymai, ištrauki m ai, 
gydomos šaknys.

Jeigu reikia dantų pro
tezu- už juos pensininkai

/fvMvfc LIETUVIŲ
ITT KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6.13% 90 dianų term, indėlius
6,13% Už g mėnesių term, indėlius 
6.13% už1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už 3 m. term. Indėlius 
6.25% už term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius
6.00% už 1 m*G,c mėn- Palūk.
6*25% už 1 m* GIC inve8t- Paiyn-

no/ už 2 m. GIC invest, pažym.
c už 3 m-G,c lnvost- PažYm- b.50 /o už 4 m G|C |nvest- pažym.
6.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už RRSP ir RRIF Ind.
41.25% (variable rate)
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term, ind 
6.75% už RRSP Ir RRIF 5 m. term, ind 
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.75% už taupymo sąsk.(gyv,drauda)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 8.25%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%
4 metų ................. 8.00%
5 metų ................. 8.25%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....7.50% 
(variable rate)

Asmenines paskolas

4.50% kasd. pal čekių
sąsk. virš 10.000

5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.). i

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 101 milijonų dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kv'ionėc čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir į kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

NAUJI NARIAI
Klubo valdybos posėdyje 

įvykusiame birželio mėn. 
20 d. priimti 8 nauji Klu
bo nariai: Andrius BARAUS-7 
KAS, Irena BARAUSKIENE 
Angelė BARTKIENĖ, Alber
tas KORSAKAS, Irena 
KORSAKIENĖ, Ona MICHE 
LEVIČIENĖ, Pranas MICHE- 
LEVIČIUS ir Aldona OLIE- 
NĖ.

UŽBAIGTI MOKSLO METAI 
"SAULĖS" MOKYKLOJE

Birželio mėn. 3 d. mo
kyklos patalpose Don Vista 
pastate, Ste Pete Beach, 
buvo surengtos 1994-95 
mokslo metų užbaigtuvės, 
dalyvaujant mokiniams, 
mokytojoms ir eilei svečių. 
Mokiniams buvo įteikti 
išeito mokslo pažymėjimai, 
piešinių konkurso diplomai, 
Vydūno Fondo Lietuvoje 
išleista knyga "Mūsų Tėvy 
nė" ir Lietuvių Fondo pri
siųsti šaltam gėrimui laiky
ti indai. Užbaigdami moks
lo metus, mokiniai atliko 
programą - padainavo lietu
viškų dainų ir padeklamavo 
eilėraščių.

ROMO KALANTOS ŠAU
LIŲ KUOPOS VEIKLA

Viena iš veikliausių St. 
Petersburgo organizacijų 
yra Romo Kalantos šaulių 
kuopa, gyvuojanti nuo 1973 
metų. Šiuo metu kuopoje 
yra 95 šauliai-šaulės. Kuo
pai vadovauja, jau bene 15 
metų, energingas Garbės 
šaulys Antanas GUDON1S.

Birželio mėn. 15 d. vy
kusiame visuotiniame kuo
pos narių susirinkime daly
vavo 51 narys, iš kasininko 
VI. VASIKAUSKO praneši
mo paaiškėjo, kad Lietu
vos partizanų paminklo sta
tybai Lietuvoje, A. Gudo- 
nio pastangomis, surinkta 
$7,000.- Pažymėtina, kad 
iš visų JAV ir Kanadoje 
veikiančių šaulių kuopų, su 
labai mažomis sumomis,

no Vysk.M.Valančiaus Litu
anistinės Mokyklos aukštes
niuosius kursus, priklausė 
Mergaičių Chorui AIDAS, 
tautinių šokių grupei GYVA" 
TARAS, dramos teatrui 
AUKURAS, mokytojavo 
Hamiltono ir Toronto 
lietuvių mokyklose, dirbo 
ir dirba su ateitininkais. 
Toronto Universitete gavo 
bakalauro laipsnį, o šiemet 
Western U-te, London, 
Ont. baigė teisės mokslus.

prisidėjo tik 4 kuopos.
Kuopos valdyba kasmet 

surengia po dvi gegužines, 
R. Kalantos mirties sukak
ties ir Kariuomenės šven
tės minėjimus bei rengi
nius kitomis progomis. 
Visuose svarbesniuose Lie
tuvos valstybinių ir tauti
nių švenčių minėjimuose 
kuopos nariai, vadovaujant 
vėliavų seniūnui VI. Ged
minui, dalyvauja su vėliavo
mis.

Liepos 8 d. 47 kuopos 
nariai, įskaitant beveik 
visą valdybą, rengia eks
kursiją į Lietuvą. Liepos 
15 d. dalyvaus Lietuvos 
Partizanų paminklo atidary
mo iškilmėse ant "Skausmų 
kalnelio" prie Veiverių. 
Planuojama aplankyti šau
lių vienetus Lietuvoje. Tuo 
reikalu, kaip ir paminklo 
statyba, daugiausiai rūpina
si L.Š.Š. vado padėjėjas 
Stasys IGNATAVIČIUS.

Tikime, kad šis pamink
las Lietuvos partizanams, 
padėjusiems galvas už tau
tos laisvę, primins Lietu
vos žmonėms jų aukos 
vertę, o mūsų vizitas kuo- 

2 pose pakels vietos šaulių 
moralę ir paskatins akty
viau jungtis į atstatomos 
Lietuvos darbus.

POPIETĖ SKIRTA POETUI 
LEONARDUI ŽITKEVIČIUI

Prie Lietuvių Klubo vei
kiantis Kultūrinių Popie
čių ratelis gegužės 28 d. 
popietę paskyrė New Yor
ke mirusiam poetui LEO
NARDUI ŽITKEVIČIUI.

Ratelio pirm. Angelė 
KARNIENĖ po trumpo 
įžanginio žodžio pakvietė 
sąskaitai inž. Vytautą MA

ŽEIKĄ. Jis plačiai nušvie
tė poeto literatūrinį kelią, 
dažnai eilių pavyzdžiais 
pailiustruodamas jo lengvą 
humoristinį žanrą.

Minėjime pabaigai akto- 
rė-režisierė Dalila MAC- 
KIALIENĖ su jai įprastu 
įsijautimu, padeklamavo 
poeto eilėraščius: "Dainuo
ja velnias" (Daiktai ir Nuo
rūkos), "Iš didelio Rašto

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

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk. ............... 4.00%

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

6.13% 
6.13% 
6.13% 
6.25% 
6.25% 
6.25% 
6.50% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 
6.75% 
4.25% 
6.25% 
6.50% 
6.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo .............. 8.50%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.00%
3 metų ............. 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 7.50%

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). Neimante mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Mielam bendradarbiui, mūsų Fondo valdybos 
nariui

JUOZUI NORVAIŠAI
mirus,

reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai VANDAI,
jo sūnui ŠARŪNUI, ir kitiems artimiesiems -

Inž. A.Masionio Vardo Varpininkų Stipendijų
Fondo Valdyba

išeinam iš krašto" (Šilkai 
ir Vilkai), "Kam kišenėj 
nėr nieko - tas nevertas 
nei slieko" (Šilkai ir Vilkai) 
ir "Amerikėnas Vabalninkė- 
nas" (Milžinai ir Slibinai).

A. Kamiene priminė po
pietės dalyviams, kad Klu
bo bibliotekoje yra Leonar
do Žitkevičiaus išleistų 
knygų ir pakvietė plačiau 
susipažinti su poeto kūryba. 
Popietė užbaigta sudainuo
jant "Lietuva Brangi".

BIRŽELIO DIENŲ 
MINĖJIMAS

Birželio mėn. 11 d. po
pietę Lietuvių Klube buvo 
prisiminta 1940-1941 m. 
birželio įvykiai Lietuvoje, 
kurių pasėkoje Lietuva pra
rado nepriklausomybę ir 
didelę dalį savo tautiečių, 
nukankintų kalėjimuose ar 
išvežtų sunaikinimu: į Sibi
ro darbo stovyklas.

Klubo pirm. Albinas 
KARNIUS, taręs įžanginį 
žodį, pakvietė kun. Stepo
ną ROPOLĄ sukalbėti už 
kalėjimuose nukankintus ir 
Sibire žuvusius - maldą. 
Po to Jūratė SKUČAITĖ- 
ŠUKIENE vieno :š pirmiau
siai suimtųjų ir vėliau 
sušaudyto brig. generolo 
Kazio Skučo duktė, uždegė 
žvakę, kad jos liepsna 
primintų susirinkusiems 
artimuosius, kaimynus, 
draugus ir pažįstamus, 
nukentėjusius ar žuvusius 
vien dėl to, kad buvo geri 
lietuviai.

Kruopščiai paruoštą pa
skaitą apie anų laikų poli
tinę padėtį, Lietuvos oku
paciją ir po to pradėtą 
tautos naikinimą - genoci
dą skaitė Fun. dr. Eugeni
jus GERULIS.

Dalyvavę popietėje su 
dideliu dėmesiu klausėsi 
kas v vyko tomis dienomis, 
ypač kai dar 1940 m. pra
sidėjo plataus masto areš
tai ir 1941 m. pirmieji 
vežimai į Sibirą. Tai buvo 
tamsios nevilties dienos, 
kurių lietuviai niekada 
neužmirš.

Minėjimo pabaigoje Irena 
KORSAKIENĖ, kuri būda
ma 8 metų, 1948 m. pati 
buvo išvežta į Sibirą, papa
sakojo savo prisiminimus, 
paįvairintus tuo laiku su

kurtais eilėraščiais-daino- 
mis. nusakančiomis tėvy
nės ilgesį, nežimomą ryto
jų ir viltį kada nors grįžti 
prie Nemuno krantų...

Minėjimo pabaigai visi 
susirinkusieji, kurių buvo 
virš 200, sudainavo "Lie
tuva brangi".

TĖVO DIENA LIETUVIŲ 
KLUBE

Birželio mėn. 18 d. po
pietę Lietuvių Klube buvo 
atkreiptas ypatingas dėme
sys švenčiant Tėvo Dieną. 
Visose vadovaujančiose po
zicijose, įskaitant ir barą, 
nesimatė nei vieno vyriš
kio - viską perėmė mote
rys.

Popietei vadovavo Angelė 
KARNIENE, pirmiausiai 
pasveikindama čia esančius 
tėvus ir taip pat Jones 
bei Jonus su ateinančiu 
vardadieniu. Turiningą pas
kaitą apie tėvo vaidmenį 
ir reikšmę šeimai skaitė 
Mečys ŠILKAITIS, paminė
damas kad moderniame pa
saulyje nevisada tėvui yra 
pareiškiama pagarba, kurią 
jis užsitarnauja maitinda
mas ir globodamas savo 
šeimą.

Staigmena buvo svečias 
iš Tampos-amerikietis jau
nuolis Chad Heron. Praėju
sių metų vasarą Chad vy
ko į Lietuvą su A.P.P.L.E. 
programa mokyti dėstymo 
metodikos ir anglų kalbos. 
Jis, dalinai pagelbstint mūsų 
klubo nariui Aleksui VAŠ
KELIUI, pradėjo mokytis 
lietuviškai. Šiais metais 
Chad jau važiuoja dėstyti 
anglų kalbą į Katalikų 
vidurinę mokyklą Kretingo
je. Jis prabilo į susirinku
sius jau visai gera lietuvių 
kalba! įdomūs buvo jo atsa
kymai į klausimus, patiek
tus popiečio dalyvių ir va
dovės A. Karnienės.

Visi skirstėsi patenkinti 
tokia gražia Tėvo Diena.

NAUJA KLUBO 
DIREKTORĖ

Klubo valdybos posėdyje 
birželio mėn. 20 d. Kleofa 
GAIŽAUSKIENĖ buvo pa
tvirtinta naujose Klubo di
rektorės pereigose. Sveiki
name naują direktorę.

W 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 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
i



Kairėje:

Hamiltono 
Lituanistinės
Mokyklos mokiniai 
ir mokytojai 
Anapilyje, 
Mississaugoje, 
apžiūrinėjo 
Kanados Lietuvių 
Muziejų-Archyvą

Dešinėje:

Mokiniai , priėmę 
Sutvirtinimo 
Sakramentų, su 
vysk. P.Baltakiu ir 
mokytoja 
O.Stanevičiūte.

LITUANISTINES VYSK. 
VALANČIAUS MOKYKLOS 
ŽINIOS:
* Siu mokslo metu geriau
si prisiminimai:^ Vėlinių 
šventė, išvyka į Ūki, Kalė
dą Eglutė, praleista su 
"Širvintos ~ Nemuno" skau
tais ir skautėmis, Nepri
klausomybės iškilmė, Vely- 
ką šventė, praleista su 
Velykų Močiute , Zuikučiu, 
ir kt., ir Motinos dienos 
minėjimas.

* Mokykla, tarpe kitų 
gerų darbeliu, , išsiuntė 20 

miestą 
ėdžioje.

dėžių į KURŠĖNT 
birželio mėn. 
Mokyklos vaikučiai suauko
jo drabužių, žaislų, knygų 
ir 1.1., Kuršėnų miesto 
našlaičiams. Dėkojame 
Vidai Stanevičienei ir 
talkai ) organizuojant 
vajų.

jos

bai-* Mokykla sėkmingai 
gė mokslo metus gegužės 
mėn. pabaigoje Anapilyje, 
Mississaugoje. Dėkojame 
dr. Rasai Mažeikaitei ir 
jos talkai už entuziastingą 
aprodymą Kanados Lietuvių 
Muziejaus/Archyvo. Moki
niai ir mokinės džiaugėsi 
lietuviškais pinigais (ypa
tingai dviem litais'.), nuot
raukomis ir senovės įran
kiais. Mokyklos vardu buvo 
pastatytas kryžius Anapilio 
Kryžiaus Kalne.

Po pažymių, metraščių

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE.
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

srisis.;.
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

IMAME UŽ:
PASKOLAS 
Asmenines nuo . 
nekiln. turto 1 m.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....4.75%
santaupas...................... 3.50%
kasd. pal. taupymo
sąsk............................ ... 3.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....... .... 6.25%
180 dienų indėlius .... .... 6.25%
1 m. term.indėlius ..... ... 6.50%
2 m. term.indėlius ..... ... 6.50%
3 m. term.indėlius ..... ... 6.50%
4 m. term.indėlius ..... ... 6.50%
5 m. term.indėlius ..... ... 6.75%
RRSPirRRIF
(Variable).............. . ... 3.50%
1 m.ind......................... ... 6.50%
2 m.ind......................... ... 6.50%
3 m.ind......................... ... 6.50%
4 m.ind......................... ... 6.50%
5 m.ind......................... ... 6.75%

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

1995. VH. 4

ir žymenų išdalinimo, ska- 
nėjomės " Tėvų Komiteto 
paruoštomis vaišėmis. Ypa
tinga padėka Sigai Erickson, čius; Snieguolė Teresė Liau- 
Virginijai Tirilienei, Danu
tei Račkuvienei, Vilmai 
Slavickienei, Audrai Kelia- 
čienei, Denise Lukošienei 
ir Kęstučiui Račkui už 
jų įdėtą darbą per mokslo 
metus. Taip pat padėka 
mokytojams - Matui Stane
vičiui, Stasiui Bakšiui, mo- 
kytojoms Loretai Mačytei, 
Rūtai Kamaitytei, Irenai 
Čerškuvienei, Rūtai Valai
tienei ir jų .talkininkems-
Danutei_______ Račkuvienei,

Ievutei Godelytei, Denise 
Lukošienei, Gretai Ločery- 
tei ir Irenai Apanavičiutei.

* Mokyklos darbuotojų 
pastangomis, 1995 m. bir
želio mėn. 4 d., 10:30
v.r. Aušros Vartų švento
vėje įvyko iškilminga šven
tė. Pirmąją Komuniją priė
mė: Tomas Budinavičius, 
Stepas Lobodici, Kristina 
O'Grady, Patrikas Orvidas, 
Aleksas Panavas, Andrius 
Ptašinskas, Darius Račkus, 
Jonas Raudys, Gryta Ta- 
diovanskaitė, Tina Tadio- 
vanskaitė, Stefanija Yates. 
Vaikučius paruošė Julija 
Enskaitytė, Virginija Ens- 
kaitytė ir Ievutė Godelytė.

Sutvirtinimo Sakramentą 
priėmė: Audra Cecilija
Cerškutė- globėjas Ant.Ja- 
kubaitis; Kristina Emilija

Dzemionaitė- 
mionienė; 
Erickson-

glob. J.Dze-
Krista Teresė 
glob.K.Butkevi- 

kūtė- glob.Ant.Liaukus;
Adomas Mykalojus Lobodi
ci - glob.Romas Riekus; 
Zita Teresė McKenna- 
glob.Elenutė Vaičeliūnas; 
Ryan Paulius Orvidas- glob< 
Kr.Augaitytė- Milloy; Dai
va Veronika Tirilytė- glob. 
S.Pilipavičiūtė; Debra Juli
ja Vilimaitė- glob. A.Vili- 
mienė; Renata Antanina 
Valaitytė--glob. An t. Valaitis.

Sutvirtintuosius ir šv.
Mišiom paruošė Onutė Sta
nevičiūtė.

Nuoširdžiai dėkojame 
vysk.P.Ba’ "akiui,kun. E.put-

- rimui ir Kleb. Tev.J.Liau- 
bai už gražiai atnašautas 
Mišias.

....atkelta iš 5 psl.______

...B EKALBANt!

ir 
vis

la-

pasaugoti. Ar tikrai butų 
saugojusios, ar būtų galėju
sios išsaugoti? Mašinai 
nieko neatsitiko, mes neto
li ėjome.
KL: Kas nustebino?
Ats.: Labai blogą įspūdį 
paliko apgadintas, apvogtas; 
dar ne taip seniai gražiai 
padengtas keliastulpis su 
užrašu KAUNAS, vykstant 
iš Vilniaus į jį. Graži aliu- 
minijaus apdaila aplink 
raides buvo nupiešta. O 
dar blogiau- grįžtant iš 
Kauno į VILNILį - iš viso 
nebebuvo nei apdailos, 
nei raidžių, atrodo, kažin 
kur važiuoji- gal jau 
Vilniaus neliko...Tai 
"ilgapirščių" darbas...

Kilo, Liudas sako,
bai praktiška mintis: kodėl 
neskatinti aliuminijaus dė
žučių - nuo alaus, coca- 
cola ir kitų gėrimų - rin
kimą? O jų-krūvos mėtosi 
Šiukšlių dėžėse ir atliekų 
talpintuvuose , prie krautu
vių ar prie daugiabučių. 
Parduotų- uždirbtų, ir dar 
miesto apšvarinimą paleng
vintų! Bet - tai jau reikėtų 
rimtai padirbėti. O darbš
tumo dar, atrodo, nepasi
ilgo...
KL: Kas dar nustebino?
Ats.: Siurprizas- Vilniaus 
troleibuse žiūriu - sėdi 
vienas jaunas, juodas žmo- 
gusl Teko išlipti toje pa
čioje stotelėje, tad užkal
binau angliškai. Pasisakė 
esąs iš Afrikos, iš Ghanos 

13.25%
. 8.25%

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadienius 
— 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“

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

REMKIME.K AN ADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W 
Toronto, Ont. M6P1A6.

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai 
kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkimešio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

* Mokyklos programa 
vykdoma ir vasarą: veikia 
Hamiltono "Gintaro" vasa-
ros stovykla: LIEPOS 3- 
28 d.d., pirmadieniais 
penktadieniais, nuo 8:30 
val.r., iki 12 vai. Kviečia
mi vaikučiai į dienos sto
vyklą nuo 3 iki 13 m. Vai
kams nuo 11 m.-* amžiaus 
nemokamai. O.S.

IŠLAIKOMOS TRADICIJOS
Sibiriniu Trėmimu mi

nėjimas vyko birželio mėn. 
11 d., dalyvaujant organi
zacijoms su vėliavomis 
iškilmingose Mišiose AV 
bažnyčioje.

• GIEDRAIČIO Klubo 
birželio mėn. 11 d. visuo
tiniam susirinkimui 
vo pirm. 
Valdybos 
pranešimus. Nutarta užsa-

vadova- 
Stankus.

padarė
Jonas 
nariai

valstybės. Pasirodo, gyvena 
Lietuvoje jau 9-netą metų. 
Užkalbinau lietuviškai- 
kalba puikiausiai, kaip tik
ras Lietuvos pilietis, vals
tybine kalba. O kiek teko 
sutikti tokių, išgyvenusiu 
ir 50 metų ne savo kilmės 
žemėje Hr dar vis nesusigra*- 
baliojančių , ar ir piktai 
nenorinčių,atsakyti lietuviš
kai...

KL: Ar teko matyti Birže
lio Trėmimų minėjimą?

Gedulo ir 
minėjimą
Dainavo 

vyko 
vienu 

i pa-

Mačiau 
dienos

Ats.:
Vilties 
TV programoje. 
Tremtinių Choras, 
pasikalbėjimas su 
partizanu, kuris buvo 
šautas, suimtas ir didesnę 
gyvenimo dalį praleido 
Sibire. Teležurnalisto pa
klaustas, ar jis žinąs, kas 
jį įskundė, atsakė TAIP. 
-Gal Jūs pasakysite, kas 
jis?- paklausė. "Aš nenoriu 
keršto. Tegul Dievas ji 
teisia",- atsake.. Sakau Liu
dui: "Manau,kad gal ir , su
prantamas jausmas, praėjus 
tiek metų po tų įvykių...Ne 
besinori vėl į visa tai įsi
velti. Tačiau - tokiems 
skundikams ar stribams 
teikti lygias teises kaip 
eiliniam Lietuvos piliečiui 
ir dar palikti jam gal ir 
prisigrobtą turtą , ar kai 
kurias privilegijas - tai 
daugiau 
ir daugiau 
Man atrodo, 
brutalumo ir bukumo skati- 

turi 

turtą , ar
privilegijas 

negu reikalinga,
negu keista.' 
kad tai tik

nimas tokių, kurie 
tam palinkimą...
KL: Gal teko būti Lietuvos

kyti Klubo ženklą ir spor
tines kepuraites. Ženklo 
porjektą padarė J.Krišto-

parūpintilaitis, kepures 
pažadėjo G.Skaistys.

Šio Medžiotojų-Žveju 
Klubo valdybos numatyta 
ir vasaros programa - ge
gužines: birželio 25 d. 
vyko šauliu renginys, liepos 
4 d.- GIEDRAIČIO Klubo; 
TALKOS Kooperatyvo- 
liepos mėn. 30 d., Tėvynės 
Sąjungos 
d., AV P-jos 
pjūčio 27 d.

B.Savickui 
leisti Klubo leidinį, 

pritarė ir

rugpjūčio 20 
Choro - rug-

pasiūlius 
susirin

kimas pritarė ir įgaliojo 
P.Sakalą, J.Pleinį ir J.Kriš
tolaitį rinkti tam reikalui 
atitinkamą medžiagą.
ĮSIDĖMĖTINAS
BUVĘS HAMILTONIETIS

Dr. Petras V.BABEC-

Parlamente?
Ats.: Taip. Čia buvo kitas 
siurprizas. Prie durų, kaip 
ir kitur, normalu - reikia 
gauti įėjimo leidimą. , ir 
po to keliausi į IV-ta.
aukštą. Paspaudžiu mygtu
ką- keltuvas nejuda, neuž
sidaro ir durys. Antrą kar
tą paspaudžiu - vėl tas 
pat. Pastebėjau užrašą. Pavyzdžiui” 
lietuviškai: " Kelto veiki
mui reikia paspausti myg
tuką su užrašu EIGA". 
Visur ieškau 
ir nerandu'.
žalias mygtukas ir - 
mei- galiu perskaityti 
sišku raidynu užrašą — 
"CHOD". Paspaudžiau 
durys užsidarė, ir keltas 
pakilo... Kur gi ta "EIGA"?

Kas nemoka rusiškai, 
tai gali stovėti ir valandą, 
kol kas įlipęs galės žinoti, 
ką, daryti. Po 5-kių Nepri
klausomybės metų- niekas 
nesusiprato, kad mūsų par
lamento rūmuose reikia 
lietuviško užrašo ? J uk leng
va nors etiketę užklijuoti 
su žodžiu "Eiga"... Ar tai 
paprastas apsileidimas (ku
ris šiuo atveju, būtų tikrai 
nepaprastas '.Red.), ar nesu
pratimas, kad ir tokiais 
dalykais mes reprezentuo
jame save, savo valstybę!

- O gal tai žioplumas,- 
sakau. Tikrumoje - reikėtų 
šalia lietuvių ir angly , ir 
rusų kalba užrašo, žinant 
kiek įvairių svečių lankosi 
parlamente. Pirmosios Ne
priklausomybės metu Lie
tuvos geležinkelių vagonuo-

užrašu 
tokio užrašo 
Tik žiūriu - 

lai- 
ru- 

ir

KAS studijavo chemiją 
McMasters U-te Hamiltone, 
vėliau baigė medicinos

skautas Vytis, 
KLJ Sąjungai, 

vasaras 
Vilniaus 

gavęs 
lietuviu

studijas Western Ontario 
U-te, London, Ont.

Hamiltone baigė 10 
skyrių Vysk. M. Valančiaus 
Lituanistinėje Mokykloje, 
12-tąji skyrių- Vasario 
16 Gimnazijoje Vokietijoje.

Jis yra 
priklauso
Savanoriu dirbo dvi 
Lietuvoje Kauno ir 
ligoninėse. Buvo 
keletą Kanados 
fondų stipendijų.

Šią vasarą pradės rezi- 
denturą Strathroy ir Lon
don, Ont. ligoninėse šeimos 
gydytojo ir skubiosios pa
galbos medicinos srityse.

Tai dar vienas įrodymų, 
kad priklausymas lietuviš
kosioms jaunimo organiza
cijoms- nekenkia studijoms’.

se (greitųjų traukinių) buvo 
lietuviški,vokiški ir prancū
ziški užrašai. Tada tarp
tautinė kalba buvo prancū
zų, o rusu buvo neaktuali).

Dar rūpi pora klausimų: 
KL: Norint aplankyti ko
kias specialias vietoves 
Lietuvoje, ar galima tai 
padaryti ekskursijos būdu?

, jeigu giminės 
neturi automobilio ar ne
gali važinėti?
Ats.: Taip. Reikia tik tei
rautis viešbučiuose arba 
kelionių agentūrose dides
niuose Lietuvos miestuose. 
Su ekskursija galima apva- 
žinėti visą Lietuvą.
KL: Kokį praktišką patari
mą gali duoti, keliaujant 
bendrai, ir po įvairius kraš
tus?
Ats.: Keliaukite su pora 
geru batų. Jeigu apsistoja- 
te viešbutyje, stenkitės 
gauti kambarį ne aukščiau 
6-tojo aukšto. Gaisro atve
ju , paprastos gaisrininkų 
kopėčios siekia tik iki 7- 
tojo aukšto, o specialių 
kopėčių gali kai kur tekti 
ir palaukti...

Karštą dieną, geriau 
ir neprisiminti gaisrų...

O abu ir taip braukėm 
kaktas nuo nepaprasto šių 
dienų karščio, nors ir sė
dėjom Redakcijos rūsyje, 
kur šiek tiek vėsiau...

jau išeinant,- paskutinis 
klausimas:

- Kada sekanti ekskur
sija į Lietuvą? (

-.Liepos mėn. 21 dieną-
b. n.



montreal
MIRUSIEJI:

• CHARLES MALIŠAUS
KAS, 82 m., mirė birželio 
27 d.

Liko žmona Elena, dvi 
dukterys su šeimomis, bro
lis ir dvi seserys su šeimo
mis.

Palaidotas iš Šv.Kazi- 
miero P-jos Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

PRANEŠA MONTREALIO
H LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA'. ft

LITAS M 0 N T R E A11G LIE T U VI U 
KREDITO UNIJA

• ALBERTAS RUSINAS, 
sirgęs vėžio liga, mirė 
liepos men. 2 d. Lakeshore 
General Hospital ligoninėje

Liko 3 dukterys su šei
momis, 5 vaikaičiai, sese
rys Irena ir Rita, bei kiti 
artimieji.

Ilgus metus dainavo 
Montrealio Vyru Oktete 
ir AV P-jos Chore.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

» KRISTINĄ RUD1NSKAITE, 
montrealietės G.Rudinskie-
nės vaikaitė San Francisco
mieste baigė privačiu gim
naziją "maximum cum Įau
dė" pagyrimu. Ji šiuo metu 
planuoja toliau studiiuoti 
žurnalistiką. Sveikiname 1

I RINKIMAI I XVI -TĄJĄ KLB KRAŠTO TARYBĄ. | 
ĮVYKS 1995 m. SPALIO mėn. 1 dieną. į|

|| • Kandidatas-tė į Krašto Tarybą turi būti ne jau- ft 
ft nesni 18 metų amžiaus ir susimokėję Solidarumo į|| 
w įnašą už 1995 metus.
ft • Sutikimo lapeliai kandidatuoti į Krašto Tarybą I 
tts gaunami per Montrealio Apylinkės Valdybą, "Lite" 

arba "Rūtos" klube.
ft • Dėl informacijų kreiptis į Arūną Staškevičių, g 
ft tel: 347-0583. ||
H KLB Montrealio A-kės Valdyba ft

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

FAX: 514-766-1340.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS vlrlf $29,000,0009 
RKZERVAS viri $2,000,000

LOYOLA HIGHSCHOOL ABITURIENTAI

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-.........6.00%
Certifikatus2 m. ............6.00%
Certifikatus 3 m............6.25%
Term, indėlius:

įmetu ...................5.50%
180& 364d........ 5.50%
120 d.-179 d........ 5..00%
60d.-119d........ 5..00%
30 d. - 50 d........ 4.50%

Taupymo-special................. 1.50%
Taupymo-sugyv. dr...... ....1-25%
Taupymo - kaadtonlnea ....... 1 *50% 

Einamos sm*. ................„1.00%
RRIF-RRSP-1 m.tsrm. .... 6 .00%
RRIF-RRSP - 2 m-term. .....6-00% 
RRIF-RRSP - 3 m.tsrm.......6 .°o%
RRIF-RRSP-taup.---------.3.00%

IMA U±:

M

Margarita Kastanauskaite
Andrew Jonas RAMSAY- VASILIAUSKAS, Dainos gavo diplomus.

hMdln. turto-
1 metų .....

2 metų....
3 metų.....

...8.25% asmeninee-nuo

... 8.25%
8.25%

9.75%

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieni eie 
Antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniai?

KASOS VALANDOS:
147SDe«eve NOW

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00_____________

10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

nusišypsokime:
Teisėjas:
- Kodėl jūs nusprendėte, jog liudininkas buvo išgėręs?
- Jis įlindo į telefono būdelę, prabuvo joje valandą, o 

išlindęs keikėsi, kodėl liftas nedirba...

- Ko tu džiaugies? - klausia Jonas draugužio.
- Mano sūnus paaukštinimo susilaukė: du kartus už va

gystę sėdėjo apskrities mieste, o dabar į sostinės kalė
jimą pateko.

e Margarita KASTANAUS
KAITE sėkmingai baigė 
sekretorių kursus ir gavo 
diplomu š.m.birželio mėn.
9 d.(Diplome d'Ėtudes Pro- 
fessionelles,- Sekretoriai 
Studies.). Sveikiname.

Ji mokėsi PSBGM (Pro
testam School Board of 
Greater Montreal) St.Lau
rent Adult Centre mokyk
loje.

Margarita Kastanauskaite 
išmoko kompiuteriu prog
ramas, laiškų rašymo pobū
di, taip pat jveda buhal
terijos davinius į kompiu
terį. ir atlieka kitus rašti
nės darbus.

Šiuo metu ji laukia 
pasiūlymo dirbti toki dar
bą.

Galintieji pasiūlyti dar
bą. prašomi pranešti "NL" 
Redakcijai arba Margaritai 
Kastanauskaitei, 5360 Pat
ricia aptl.7, Montreal,Que., 
H4V 1Z2.
• Tėv.kun. KAZIMIERAS 
AMBRASAS, SJ.; vyksta 
Lietuvon, o liepos mėnesį 
talkininkaus AV P-jąi iš 
Lietuvos atvykęs Tev.Al
gis BANIULIS, SJ.JTa pro
ga tobulinsis prancūzų kal
boje.

Violetos Adomonytės ir 
Rod Ramsay sūnus (kairė
je) ir Andrius Vytautas

Kerbelytės ir Česlovo Va
siliausko sūnus (dešinėje) 
š.m.birželio mėn. 18 d.

Studijas toliau tęsti 
žada John Abbott College 
kolegijoje. Sveikiname!

• LIETUVOS KARALIAUS 
MINDAUGO Šaulity Kuopa 
rengia GEGUŽINĘ liepos 
men. 9. d.,J.S.Rimeikiiį 
vasarvieteje, prie gražios 
Ottawa upės, Celine Street, 
Riagaud Bay.

1 val.p.p. bus. iškilmin
gas atidarymas, vėliavos 
pakėlimas ir atnašaujamos 
šv.Mišios.

Maloniai kviečiami atsi
lankyti visi!

LIETUVOS ATSTOVAI 
PASAULINĖJE 
KONFERENCIJOJE 
MONTREALYJE

Palais de Congres 
Rūmuose savaitę laiko 
vyko pasaulinė konferencija 
"International Association 
of the Protection of Indus
trial Property" tema.

Konferencijos saleje 
yra ta proga iškabinta 
apie 2.000 vėliavų. J y tar
pe, Šalia Japonijos, kabo 
ir Lietuvos vėliava.

Konferencijoje lietuvius 
atstovauja Rita Laurinavi- 
čiūtė iš Bendrovės "Metida

Patent & Trademark Agen
cy", ' kartu su Reda 
Zaboliene; Liudmila Geras- 
simovič ("Patern Attor
neys") ir Rimvydas Naujo
kas - "State Patent Bureau 
of Republic of Lithuania".

Geros sėkmės.’

PABRANGS PAŠTO 
ŽENKLAI

Nuo rugpjūčio men. 
1 d. laiško persiuntimas 
Kanadoje pabrangs 2 cen
tais ir teks mokėti 45 
c., o siunčiant j JAV- 52;" 
ir 90 c. siunčiant j kitus 
kraštus.

Paskutinis ženkliuku 
kainų pakėlimas buvo pa
darytas 1993 m.

Nors Kanados vyriausy
bė pritarė šiam kainų pa

kėlimui, tačiau vyr.vice- 
direktorius*'Canadian Fede
ration of Independent Busi
ness" organizacijos, kaip 
ir kiekvienas eilinis žmo
gus, tokiam pašto patarna
vimo pakėlimui nepritaria 
ir nemato jokio pagrindo 
tai padaryti. Jokia prasme 
nėra pagerintas aptarnavi
mas, o algos pašto tarnau
tojams tikrai pakankamai 
didelės.

. i adau- tenka atkreipti 
dėmes) i š) naują potvarky, 
kad negnžtų laiškai at
gal...

e Jonas ADOMAITIS,po 
sėkmingos operacijos Vic
toria ligoninėje, sveiksta 
savo namuose.

LES TOITURES

R.P.S. IVIIROIX1 INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojaa-ChjrurgM 
8606 Centrale,(k«mp.45 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P IN5; tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qtuv.dr. J.MAUSKOS Muratj 

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

Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

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

ADVOKATAS
ROMAS I Š G A N A I T I S 

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

Tel: 465-1538, Fax: (514) 923-2219 
-------------------------------------- —.......................4. ........

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

SUN LIFE BUILDING
M o n t r ė a L Quebec, H3B 2Vb
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

TONY 
PHOTO 
STUDIO I

 PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

Paskubėjo—
Viena šeima nusipirko grybų vadovėlį ir pagal jį prisirin
ko grybų, išvirė juos. Atsargumo dėliai davė paragauti 
kaimyno šuneliui. Šis mielai ėdė, tada ir šeimynėlė prisi
valgė. Po kiek laiko iš kiemo atbėgo dukrelė:

- O, šunelis jau nebegyvas!..
Tėvai baisiai persigando, tuoj kreipėsi į polikliniką. 

Ten jiems išplovė skrandžius, nuramino. Tada tėvas ir 
klausia dukrelę:

- Ar šunelis iš karto krito, ar dar kankinosi?
— Kai tik pervažiavo mašina, tai iš karto ir nebegy

vas.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Mes ir toliau su malonumu teiksime aukš
čiausios klasės patarnavimus bendruomenei. Todėl
prašome naudotis mūsų bendrovės paslaugomis. Lau
kiam paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš Jūsų 
namų.

Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d: $5.10 už 
1 kg + $10 už siuntinio pristatymą į namus.

Vasaros laikotarpiu priimame siuntinius tik vieną 
trečiadienį per mėnesį gegužės 30 d., birželio 28 
d., liepos 26 d. ir rugpjūčio 30 d. nuo 9 vai. r. iki 
6 vai. vakaro.

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

TEL: 937-9898
1450 rue DE SĖVE, 

MONTREAL h4e 2at
Vytas Gruodis, Jr.

ContractorElectriden

MAURICE ANTON I UK - ELEKTROS &LDYM0 SPECIALISTAS
102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

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

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

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

TRANS QUEBEC SIDINGS ITD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI) UM,PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS [R 

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ
36U1 Belair St., Montreal, Que. H2A 2B3 

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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