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ARTĖJA PREZIDENTINIAI 
RINKIMAI RUSIJ O J E__

Š. m. lapkričio mėn. vi
duryje Rusijos prez.Boris 
Jelcin'as, pasikalbėjimo 
metu Rusijos TV laidoje 
pareiškė: Aš laikau didžiojo 
laivo- Rusijos - vairą savo 
rankose ir seku jos pulsą". 
Taip pat pasakė, kad visos 
kalbos, kad jo širdies nega
lavimui pagydyti reikalinga 
operacija:" Tai tik kvailos 
kalbos", nors patvirtino, 
kad sveiksta po lengvos 
širdies atakos.

Lėtas jo sveikimas, 
pakartotinai atsidūrus ligo
ninėje spalio mėn. 26 d., 
kelia dideli susirūpinimą 
tiek Rusijoje, tiek Vaka
ruose, ypač, artėjant parla
mentiniams rinkimams š.m. 
gruodžio mėnesio viduryje.

Prez.Jelcin'ui ir jo šali
ninkams dabar rūpi Rusijos 
kariškių, ir Vidaus Ministe
rijos galimų balsuotojų 
nusiteikimas, o tokių yra 
apie 2į milijono. Balsavimo 
kampanijon yra įsijungusios 
dar 42( ! ) partijos. Jos 
bando įtraukti generolus 
ir karininkus į savo sferas 
prieš balsuojant.

Prez.Jelcin'as paskelbė, 
kad atleidžia iš pareigų 
vieną vyriausiųjų kariuome
nes darbuotojų- pulk.gen. 
Vasilij Vorobjov'ą dėl "di
delių finansinių nesklandu
mų". Šis buvo apkaltintas 
kariškių algų neišmokėjimu . 
Dekretu taip pat uždraudė 
didžiosioms įmonėms iš
jungti šviesas, šilumą ir 
telefonus karinėse bazėse.

Min.p-kas Viktor Černo- 
myrdin'as, vienintelis turįs 
galios kartu su prezidentu 
skelbti svarbius pakeitimus, 
pažadėjo padengti kariuo
menių skolas ir užmokėti 
atsilikusias algas kariš
kiams. Jis atstovauja cent- 
ro-dešiniųjų grupę. Reikia 
prisiminti, kad prieš dveje
tą,, metų liberalų partijos 
viešai skelbė, jog sumažins 
išlaidas kariuomenei.

Rusija savo apgaulingoje 
didybėje sovietmečiu buvo 
patogiai ir didele dalimi 
išlaikoma jos okupuotųjų 
kraštų, ištekliais. (Už tai 
gražiai atsilygino, iškeliau
dama namo, dar galutinai 
apiplėšusi buveines, įvairias 
įrangas ir paslėpusi nuodin
gas taršas žemėje ir van
denyse...).

Visa dabartinė kariuo
menės situacija, kuri men
kai apmokama, neturinti 
pakankamų patalpų ir ypač 
sumenkėjus jos reikšmei 
po Šaltojo Karo epochos, 
nemažą, skaičių kariškių 

palenkia ultranacionalisto- 
diktatoriško ekscentriko 
Žirinovskio pusėn. Prie 
to .nepasitenkinimo prisidė
jo dar ir karo su Čečėnija 
pasekmes, kai žuvo tūks
tančiai rusų ir nemaža 
buvo sužeistų.

Keista ambicinga 
laikysena neleidžia kariškių 
luomui užsiimti patiems 
savo gyvenviečių statybo
mis ar pagerinimams, bei 
sukurti planus, ką naudingo 
nuveikti valstybės viešie
siems darbams (nekariau
jant ir neparaduojant). 
Arba- išvystyti planus, 
kaip pasiruošti kitoms pro
fesijoms.

Tuo pačiu metu- keista, 
kad atsirado Rusijos biud
žete lėšų derėtis su Ukrai
na dėl strateginių raketų 
ir bombonešių atpirkimo, 
kad išlaikytų savo, kaip 
buvo pareikšta '."branduoli
nį, potencialų tinkamoje 
aukštumoje iki” 2009 metų" , 
anot INTERFAX agentūros.

Ukraina, 1991 m. atsis 
kyrusi nuo Sovietų Sąjun
gos buvo gavusi reikšmingą 
dalį Sovietu kariuomenės 
strateginių ginklų. Ukraina 
pažadėjo visus atominius 
raketų įtaisus iki 1998 
m. išmontuoti arba tam 
tikromis sąlygomis pagal 
START-2 susitarimą (kuris 
dar neratifikuotas, numato
ma tai padaryti Paryžiuje) 
ateinančių metų pavasarį.

BANKAI GELBSTI RUSIJOS 
SKOLAS

Po daugiau kaip metus 
trukusią derybų, grupė 
tarptautinių banku sutiko 
pakeisti Rusijos skolos 
25.5 bilijonų doleriu - mo
kėjimo terminus, įskaitant 
7 bil.dol.baudos už mokėji
mų atsilikimą. Dabar mo
kėjimai išdėstyti per 25 
metų eigą.

ĮDOMUS ARCHEOLOGINIS 
RADINYS KINI J O J E__

Naujausias radinys cent- 
ralinėje Kinijoje - žmogaus 
žiaunos likučiai ir primity
viųjų darbo įrankių lieka- 
nos-sukėlė didelį susidomė
jimą. Tai pala’ko skelbiamą 
mokslininkų teorija, jog 
moderniojo žmogaus pra- 
prabočiai pradėjo keliauti 
iš Afrikos žemyno šimtus 
tūkstančių metų anksčiau, 
negu iki šiol buvo manoma.1

Kaip ilgai gudrėjo žmo
gus, kad pasiektų Mėnulį...o 
Zemėie dar nesusitvarko)

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos suvažiavimo dalis 
narių spalio men. 28 d. Hamiltono Jaunimo Centre.
QUEBEC O REFERENDU
MO ATGARSIAI

Išryškėjus balsavimo
kortelių atmetimų instruk-
toriaus Real Lafointaine 
klaidingą informacijų teiki
mui,užklaustas teisėjas
Roland Robillard patvirtfc • 
no, kad tos duotos instruk 
cijos neturi jokios įstaty
minės galios. Principas,ku
rio reikėjo laikytis - neat
mesti balsavimo lapelio, 
jeigu jame aiškiai pažymė
ta už ką norima balsuoti. 
Liberalų partijos patiektas 
skundas, kad ir nenoromis, 
anot Pierre F.Cotė, balsa
vimo direktoriaus pareiški
mu, bus tiriamas.

QUĖBEC'O LIBERALU 
LYDERIS - UŽ SKUBŲ 
KONSTITUCIJOS
PAPILDYMĄ

Lapkričio mėn. 26 d. 
Daniel Johnson'as , pirma
me partijos susirinkime 
po Referendumo, ragino 
kad Kanados min.p-kas 
Jean Chrėtien'as negaištų 
oficialiai pripažindamas 
Quebec'ą kaip "išskirtinu" 
ir suteiktų Quebec'o pro-

Tokie atmesti
nų balsvimo 
lapelių pavyz
džiai buvo 
rodomi balsų, 
skaičiuotojams 
Quebec’ e.

Buvo atmesti 
ir kitokie ženk
lai, pvz. lini
jai. perėjus 
skritulio ribą. 

vincijai konstitucinę veto 
teisę. Taip pat aiškiai in
terpretuoti, kas tai yra 
tas "išskirtinumas".Keli 
ateinantys mėnesiai būsią 
labai svarbūs ir Liberalų 
partijai, ir Quebec'ui ir 
Kanadai,- sakė D.. Johnson'•' 
as. Priimta visa eilė svar
bių rezoliucijų tiek pačiai 
partijai,tiek ir siūlymams 
PQ. Tuo tarpu Lucien Bou
chard'as pasiryžęs būti 
Quebec'o premjeru ir ne
siskaityti su federalistą 
pasiūlymais.

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AMBASADA VEIKIA 
OTTAWOJE

Lietuvos Respublikos 
ambasada jau veikia Kana
dos sostinėje. Jai vietos 
ieškota gana ilgokai. Be 
to, pasirinktom patalpom 
yra reikalinga ir Kanados 
Užsienio Reikalų Ministeri
jos aprobatas. Pagaliau 
buvo apsistota, suradus 
miesto centre 130 Albert 
str.Il-aukšte patalpas. Už
baigus visus paruošiamuo- 
dius darbus, šių metu lap
kričio mėn. 14 d. sureng
tas ne viešas atidarymas, 
pasikvietus vietos Lietuvių 
Bendruomenę.

Patalpos yra būtino 
šiuo metu dydžio, taupios, 
sumaniai ir gerai išplanuo
tos - daro gerą ir jaukų 
įspūdį ambasados porei
kiams.

įsikūrimo darbams va
dovavo pats Lietuvos Res
publikos Patikėtinis Kana - 
dai Jonas PASLAUSKAS. 
Šiek tiek talkino Lietuvių 
B-nės vadovybė ir. galimy
bių ribose, pavieniai asme
nys. Į iškilmes buvo atvykęs 
iš Washington'o,DC., Lietu
vos Respublikos ambasado
rius Šiaurės Amerikai

-K-**************************************************
Uietubosi jFonbaS

6980 Cote St. Luc Rd., Con. # 807, Montreal, Que.
H4V 3A4 Canada

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO 1998 METŲ DR. VYDŪNO 
$5,QUO,- (JAV) VERTES PREMIJĄ-

(Premijos mecenatas KURTAS VĖLIUS, JAV MLF-o 
Tarybos Pirmininkas)

1. Mažosios Lietuvos Fondas skelbia 1998 metų Dr. 
Vydūno $5,000.- (penkių tūkstančių JAV dolerių) vertės 
premiją už mokslo veikalą tema: "MAŽOSIOS LIETUVOS 
VAIDMUO IŠSAUGANT LIETUVIŲ TAUTINĮ, SAVITUMĄ".

2. Premijuotas rankraštis turi būti apie 400 mašinėle 
rašytų puslapių lietuvių, anglų ar vokiečių kalba su maž
daug 40 psl. santrauka kita kalba.

3. Atsiųstini trys rankraščio egzemplioriai, ir jie ne
bus grąžinami, nebent iš anksto susitarus.

4. JAV $5,000.- vertės premija nebus skaldoma, bet, 
gavus du premijos vertus rankraščius, mecenatas Kurtas 
VĖLIUS gali, bet neprivalo, skirti papildomai $2,000.- 
- antrajai premijai.

5. Premijos vertinimo komisija, į kurią įeis išeivijos 
ir Lietuvos speęialistai, bus paskelbta 1996/97 metais.

6. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 1998 m. 
sausio 15 dienos MLF valdybos pirmininko adresu:

V. Pėteraitis, 6980 Cote St. Luc Rd., Con.Nr. 807, 
Montreal, Quebec E4V 3A4, Canada. Tel: (514)-485-9144.

7. Premija ar premijos bus įteikta/os 1998 m. rugsėjo 
mėn. Toronte, Kanadoje, MLF-o Visuotinio susirinkimo 
mėtų.

8. Premijuoti darbai bus leidžiami MLF-o leidinių 
grandinėje.

Pasaulio Mažosios Lietuvos Fondo Valdyba
V. Pėteraitis

dr.Alfonsas Eidintas.
Atidarymo iškilmės 

buvo trumpos, bet įspūdin
gos. Pradinį žodį tarė Pa
tikėtinis Jonas Paslauskas. 
Trumpai priminęs turėtus 
įsikūrimo darbų eigoje ne
mažus rūpesčius, supažindi
no dalyvius su dabartiniu 
Ambasados personalu. Jį 
sudaro 3 asmenys: Patikėti- 
nis-vadovas, jo žmona Da
lia Paslauskienė - raštinės 
viršininkė ir Vytautas Bal
sevičius - administracijos 
atašė (komerciniams ir 
kitiems reikalams).

Pakviestas lietuvių
kapelionas kun. dr.Viktoras 
Skilandžiūnas pašventino 
pirmosios istorinės Amba
sados patalpas. Tares pri
taikintą, trumpą šioms 
iškilmėms reikšmingą žodį, 
atliko pašventinimo apeigą.

Sekė Ambasadoriaus
Alfonso Eidinto žodis, 

jis pasidžiaugė Kanados 
lietuvių energinga veikla 
atkūrus Nepriklausomybę 
(ji buvo visą laiką tokia, 
ir ypač iki atkuriant Nepri
klausomybę. ..’Red.), priminė 
Kanados lietuvių lėšomis 
įgytus Ambasadai rūmus 
Briuselyje, kur artimoje 
ateityje Lietuvos Respubli
ka įsijungs j Europos Są- 
jungat ir kvietė Kanados 
Lietuvių Bendruomenę pa
laikyti kuo glaudžiausius 
ryšius su Ambasada.

Po jo žodžio, vietos 
tautietis Čarlis Satkevičius, 
gavęs Lietuvos Prezidento 
aktu Lietuvos pilietybę, 
davė priesaiką.

Užbaigiant iškilmingąją 
’ dalį, dipl.inž.Albinas Paš

kevičius, Lietuvių Tauto
dailės Instituto vardu tarė 
žodį ir įteikė Ambasadai 
Kanadoje dovaną: Tauto
dailės Instituto išleistų ang
lų kalba leidinių. Ta proga 
patiekė trumpa informaciją 
apie L.T. Institutą: kad 
tai esanti pelno nesiekian
ti, Kanadoje įregistruota 
korporacija, kurios tikslas 
garsinti lietuviškąją tauto
dailę ir jat puoselėti išeivi
joje. Įteiktų leidinių tarpe 
yra ir leidinys apie dail. 
Anastazijos Tamošaitienės 
kūrybą. Ji buvo ir šio Ins
tituto pradininkė (dar 4 
skyriai veikia JAV).

Ambasadorius dr.A.Ei
dintas, priimdamas Amba
sadai Kanadoje skirtą do
vaną, prisiminė, kad pas 
jį, Washington'e, Ambasa
dos patalpose esąs dail.A- 
nastazijos Tamošaitienės 
kilimas dar iš prieškarinės 
Nepriklausomos Lietuvos 
laikų.

Patikėtinis Jonas Pas
lauskas pakvietė susirinku
sius svečius kukliam, bet 
skoningai paruoštam užkan- 
džiui-kavutei.

Didokas būrys tautiečių 
buvo liudininkais šio istori
nio įvykio, kada pirmą 
kartą buvo įsteigta ir pra
dėjo darbą LIETUVQS RES
PUBLIKOS AMBASADA 
KANADOJE.

Albinas Vilniškis

P.S. Lietuvos Respublikos 
Ambasados adresas: 130 
Albert Street, Suite 204, 
OTTAWA, Ont., KIP 5G4, 
Canada. Tel: ( 613 ) 567 
5458, fax: (613) 567 5315.
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PJS. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus.
Uz skelbimų turini redakcija arba leidykla neatsako.

Lietuvoje
PAREIŠKIMAS

DĖL ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDINĖJIMO RYTŲ 
LIETUVOJE

Spalio 5 d. Tarptautinės mokytojo dienos proga, be 
aiškaus teisinio pagrindo atleista is darbo Vilniaus rajono 
Švietimo skyriaus vedėja Danguolė Sabienė. Šiuo metu 
Vilniaus rajono savivaldybė iš rajono Švietimo skyriaus 
atleido aštuonis lietuvius, visus skyrių vedėjus.
Pabrėžtina:

- Vilniaus rajone iki šių mokslo metų pradžios neįsteig
ta nė viena lietuviška mokykla, nors tėvų pareiškimų 
buvo;

- yra bandymų iš lietuviškų pradinių moKyklų atimti 
patalpas;

- mokytojams lituanistiniams pensininkams nemokamas 
Vyriausybės numatytas priedas;

- žlugdoma Rudaminos mokyklos statyba;
- savivaldyoė švaisto lėšas, todėl nesugeba nupirkti 

pastato Nemėžio mokyklai;
- neskiria lėšų jokiai lietuviškai mokyklai remontuoti.
Situacija Rytų Lietuvoje grėsminga Valsybei, nes nesi

rūpinama lietuviškų mokyklų steigimu, jų priežiūra bei pe
dagogais pažeidžia žmogaus teises bei Lietuvos Respubli
kos Konstituciją ne tik lietuvių, bet ir kitakalbių Rytų 
Lietuvos piliečių atžvilgiu.

Trukdant Kurtis lietuviškoms mokykloms Rytų Lietu
voje atimama lietuvių vaikams teisė mokytis gimtąja kal
ba, ir- kitakalbiams, norintiems leisti vaikus į lietuviškas 
mokyklas (o tokių vis daugėja), atimame galimybę pasi
ruošti studijoms Lietuvos mokyklose bei tapti pilnaver
čiais mūsų valstybės piliečiais.

Todėl būtina, kad
1. Vilniaus rajono savivaldybės pažeidimai dėl D. Sa- 

bienės bei kitų neteisėti atleidimai iš darbo būtų atsta
tyti.

2. Nesuderinami nei su LR Konstitucija, nei su Žmo
gaus teisių dokumentais, neteisėti veiksmai Rytų Lietu
voje vykdomi sistemingai dėl Valstybinės politikos nebuvi
mo tame krašte.

Todėl vykdomosios valdžios atstovai privalo skubiai 
sudaryti Rytų Lietuvos švietimo atstatymo konkretų pla
ną ir per mėnesį (po to - sistemingai) informuoti visuo
menę apie konkrečius veiksmus šioje Lietuvos dalyje.

Seimo narė, Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė, 
Romualda Hofertienė 

(Iš TREMTINYS, nr. 40, 1995, spalis).

STATEMENT BY THE LITHUANIAN MINISTRY OF 
FOREIGN AFFAIRS, November 8, 1995.

On November 8, 1995, the Ministry of Foreign Af
fairs of the Republic of Lithuania forwarded its Note to 
Mr. Albertas Sarkanis, Latvian Ambasador to Lithuania, 
addressed to the Foreign Minsitry of the Republic of 
Latvia. In this Note the Ministry states that, despite the 
Lithuanian suggestions to solve all the problems concer
ning the limitatian in the Baltic Sea only bilateral nego
tiations and proposals for the joint exploration of natu
ral resourses in the delimitation area, the Government 
of the Republic of Latvia has disregarded continous and 
legitimate objections by the Republic of Lithuania ag
ainst the Latvian unilateral actions and concluded a Lie- 
ens Agreement with oil companies AMOCO and OPAS on 
oil exploration and exploitation in the Baltic Sea. The 
agreement illegally included the areas under jurisdiction 
of the Republic of Lithuania as well as disputed areas 
in the Baltic Sea.

By these actions the Government of the Republic of 
Latvia had violeted the following:

* the sovereign rights of the Republic of Lithuania 
to its continental shelf and its resourses;

* the universaly recognized principle of the Law of 
the Sea prohibiting states from unilaterally jeopardizing 
the final agreement on delimitation, e.a. principal veri
fied in the Protocol signed by the Lithuanian and Lat
vian Foreign Ministers on September 14, 1995;

* the provision of the Treaty between Lithuania, 
Estonia and Latvia on Unity and Cooperation, signed on 
September 12, 1934, and renewed on May, 1990, accor
ding to which "the Parties will make efforts to liqui
date every issue, which could put their interests against 
one another's, with good will and in the spirit of equity 
and legality".

Taking into account these facts and with no possibili
ty to recognize the unilateral restrictions for the pro
cedure of coming into force of the above-mentioned 
License Agreement, on behalf of the Lithuanian Govern
ment the Ministry states that the Republic of Lithuania 
considers itself no longer bound by any of its proposals 
2 psi.

Praradus Lietuvių namus Londone, Anglijos lietuvių veiklos židiniu 
taps Sodyba.

LIKVIDUOJAMI LIETUVIŲ
NAMAI LONDONE

"EL" gavo Lietuvių na-: 
mų bendrovės (LNB) direk
torių valdybos pirmininko 
K. Tamošiūno pranešimą, 
kuriame sakoma, jog vieti
nei Kensingtono savivaldy
bei reikalaujant, kapitaliai 
remontuoti Lietuvių namus 
Londone, bet negaunant 
paskolos iš bankoį LN B- 
vė yra priversta šiuos na
mus uždaryti pąrdavimui. 
Taip pat pranešama, jog 
Lietuvių namų gyventojai 
bus iškeldinti, o „nuo lap
kričio 5 d. - svečiai nebe- 
priirnami.

Kaip jau 
"EL", vietinė 
savivaldybė,
1985 m. priimtu įstatymu 
"Housing Act 1985", kelis 
kartus siuntė reikalavimus 
LNB atlikti kapitalinį re
montą, kuris pagal firmos 
"Quantity Surveyors" ap
skaičiavimus kainuotų pėr 
300 tūkst. svarų. Tačiau į 
ankstesnius 
nebuvo 
tokia 
išleisti 
didelė 
ruomenei - ; 
lėtų grąžinti tokio dydžio 
paskolos bankui. Buvo ieš
koma kitų būdų, kaip iš
saugoti Lietuvių namus- 
galvota juose įsteigti Kul
tūros ir biznio centrą. Bet

buvo rašyta 
Kensingtono 

remdamasi

vėliau šio sumanymo atsi
sakyta - mat toks projek-

išsaugoti Lietuvių 
beveik pusę am- 

simbolizavusius Di-

tas būtų kainavęs per 65 
tūkst. svarų.

Dabartinė LNB valdyb 
gavo Lietuvių namų įverti 
nimą, pagal kurį namai ri 
Koje kainuotų apie 1,201 
000 svarų. Tačiau daba 
Lietuvių namus už šią kai
ną vargu ar bus galima 
parduoti, nes pirkėjas tu
rės omeny namams būtiną 
kapitalinį remontą.

Istorija parodys, ar buvo 
galima 
namus, 
žiaus 
džiosios Britanijos lietuvių 
veiklą. LN B-vė nebuvo 
vien tik Lietuvių namai 
Londone. Tai buvo aiški ko
mercinė struktūra, iš ku
rios pajamų buvo remiama 
lietuviška veikla Didžiojoje 
Britanijoje,_ gal net Euro
poje. Netekus Lietuvių na
mų Londone, sumažės lietu
viška veikla. Pirmąja auka 
tapo "Europos lietuvis", 
kurio leidyba Vilniuje su
stabdoma dėl finansinių 
priežasčių. Dabar Londone 
teliks Lietuvos ambasada 
ir lietuviška Šv. Kazimiero 
bažnyčia. Simboliška, kad 
šioje parapijoje Lietuvos 

veiKla prieš daug

reikalavimus 
sureaguota. Be to, 

suma, kokią tektų 
remontui, būtų per 
našta lietuvių bend-i86*7*1! 

ji tiesiog nega- rnetū prasidėjo...
Apie Lietuvių namų už

darymą Lietuvoje sužinota 
iš ELTOS Korespondento 
Londone K. Tamošiūno, 
atsiuntusio šią žinią agen
tūrai. ELI
(iš "Europos Lietuvio", 
46, lapkričio 11-17d.) 

nr.

GhnEŽININKAI APKALTI
NO "TAURO" BANKĄ

Bendrovė "Lietuvos geležin
keliai" pateikė ieškinį "Tau
ro" bankui dėl 3.7 mil. 
litų.

Valstybės kontrolės ap
skaičiavimu "Tauro" ban
kas už naudojimąsi geležin
kelininkų lėšomis turi "Lie
tuvos geležinkeliams" grą
žinti 3.7 mil. litų delspini
gių. 1992 m. spalio vidury
je, kuomet "Lietuvos gele
žinkeliai" atidarė savo są
skaitą "Geka" banko (vė
liau perregistruoto į "Tau
ro" banką) Maskvos filiale, 
"Lietuvos geležinkeliai" iš 
"Geka" banko Maskvos 
filialo beveik metus negalė
jo atgauti 732 mil. rublių.

"Lietuvos geležinkeliai" 
kelis kartus "Tauro" banką 
ragino grąžinti delspinigius. 
Tačiau tai daryti buvo at
sisakyta. Valstybės kont
rolės ir Vidaus reikalų 
ministerijos tardymo depar
tamento pareigūnai dabar 
tikrina "Tauro" banką.

Geležinkelininkai patvir
tino, kad "Tauro" bankas 
jiems skolingas 3.7 mil. 
litų delspinigių. Pagal Vals
tybės kontrolės susisiekimo 
ir statybos kontrolės sky
riaus viršininko A. Budrio 
nuostatą.

"Tauro" banko tarybos 
pirmininkas G. Konopliovas

ne kartą yra pareiškęs, 
kad jo bankas geležinkeli
ninkams nieko neskolingas. 
Jo teigimu, visos šios pre
tenzijos sugalvotos Valsty
bes kontrolės Kabinetuose.

» 1995 m. lapkričio 17
d. buvo išsprogdintos "Lie
tuvos ryto" patalpos Vil
niuje. įtariami kriminalis
tai.

PIRMOJI MARIJAMPOLĖS 
KREDITO UNIJA PRADĖJO 
SAVO VEIKLĄ

"Lietuvos rytas" pranešė 
kad Marijampolėje sureng
tas kredito unijos "Sūdu^~ 
vos parama" steigiamasis 
susirinkimas.

Aptartas unijos įstatų 
projektas, išrinkta unijos 
valdyba ir kreditų skirsty
mo komisija.

Susirinkusieji nutarė, kad 
unijos valdyba ir kreditų 
skirstymo komisija kasmet 
bus renkamos rotaciniu 
būdu. Steigiamojo susirinki
mo dalyviai išsirinko revi
zorių, aptarė administrato
rės kandidatūrą.

"Sūduvos paramos" valdy
bos pirmininkas A. Bendo- 
raitis sakė "Lietuvos ry
tui", jog steigtį šią kredito 
uniją paskatino kanadiečiai 
K.Desjardins'o kredito uni
jų cendro atstovai.
Šio projekto koordinatorė 
Lietuvoje R. Piečaitienė 

or documents in the negotiations with Latvia on the 
delimitation of the territorial sea, exclusive economic 
zone and continental shelf in the Baltic Sea, which had 
been previously expressed in any - verbal or written - 
form.

The Northern boundary of the Lithuanian territorial 
waters, exclusive economic zone and continental shelf in 
the Baltic Sea is (neišskaitoma).... runing from the ter
minus of the Lithuanian-Latvian land border towards the 
point in the Baltic Sea, where the continental shelf boun-
dary of the third state is intersected by the latitude 
560°07'35" North. Any actions by third parties in the 
areas south of this baundary do not and will not have 
any juridical validities. A part of the License Agree
ment between the Latvian Government and oil compa
nies AMOCO and OPAB regarding the Baltic Sea areas 
south of the above-mentioned loxodrome, is illegal, may 
not have and has not any juridical validities and is there
fore to be repealed.

Istorinė nuotrauka: 1995.XI. 14 d. Lietuvos Respublikos 
Ambasados atidarymas Ottawoje, Kanadoje. Iš kaires: 
V.Balsevičius- atašė, J.Paslauskas-Patikėtinis, C.Satkevi- 
čius, gavęs pilietybę ir ta proga davęs priesaika, D.Pas- 
lauskienė - raštinės viršininkė, dr.Alf.Eidintas - Lietuvos 
Ambasadorius Šiaurės Amerikai.

Lietuvos Respublikos Ambasados atidaryme Ottawoje: 
iš dešinės ambasadorius dr. Alf.Eidintas, kun.dr.V.Skilan- 
džiūnas, J.Paslauskas- LR Patikėtinis, dipl.inž.A.Paškevi- 
čius, sveikinęs LT Instituto vardu. Toliau- p.p.Barisai.

Nuotraukos C.Satkevičiaus

"Sūduvos paramos" steigia
majame susirinkime sakė, 
jog .j kredito unijų veikla 
pasaulyje nuolat plečia
ma.

Kauno regione numatyta 
įsteigti penkiolika kredito 
unijų, kurios ateityje turė
tų sudaryti kredito unijų 
asociaciją. Marijampolės ra
jono ūkininkai šiame regio
ne sukruto patys pirmieji.

Pasak A. Bendoraičic, 
53 šio rajono ūkininkai 
sunešė po 300 litų. "Murns 
užteko ir 50 narių, nes 
reikėjo 15 tūkstančių litų, 
- sakė jis. - Kol kas dar 
nežinome, ar "Sūduvos 
parama" priims visus rajo
no ūkininkus, ar tik Ūkinin
kų sąjungos narius".

Tai priklauso nuo Lietu
vos banko, kuriam reikia 
pateikti visus dokumentus 
unijai įregistruoti.

Kaip sakė unijos valdy
bos pirmininkas, surinkus 
pinigus pagal įstatymus 
galima laikyti ir Lietuvos, 
ir užsienio bankuose, bet 
"Sūduvos parama" kol kas 
planuoja naudotis vieno iš 
Lietuvos bankų paslaugo
mis.

Šie ir kiti klausimai su 
Kanados atstovais buvo ap
tariami ir antradienį pasta
riesiems lankantis Marijam
polės ūkininkų sąjungoje.

Praėjusią savaitę apie sa

vo ketinimus steigti kre
dito uniją pareiškė ir Vilka
viškio rajono ūkininkai.

APIE SAUSIO 13-TOSIOS 
BYLĄ

Lietuvos Generalinės
Prokuratūros Kolegijos 
posėdyje š.m.lapkričio mėn . 
3 d. buvo aptariamos svar
biausios baudžiamosios 
bylos ir jų tyrimo eiga. 
Buvo kalbama ir apie Sau
sio 13-tosios baudžiamąją 
bylą. Žurnalistams nebuvo 
leista šiame posėdyje daly
vauti.

Žurnaliste Lina Pečeliū
nienė, "Lietuvos Aido" 
korespondentė , po pasikal
bėjimo su posėdyje dalyva
vusiu Seimo nariu teisinin
ku Vidmantu Žiemeliu, 
atpasakojo kai kuriuos po
sėdžio momentus, liečian
čius Sausio 13-tosios bylą.

Jau daugiau kaip trejis 
metus ši byla tiriama, 
numatoma apkaltinti 45 
asmenis. Bylą sudaro šiuo 
metu 290 tomu.

Iškylanti problema 
ką daryti su tais kaltina
maisiais, kuriu nėra Lietu
voje, jeigu nepasiseks jų 
išreikalauti iš Rusijos. Yra 
nemaža valstybių, kurių 
teisinėje praktikoje buvo 
daug atvejų, kai teisiama 
už akių. Dabartiniai Lietti-

(Nukelta į ...3 psl.)

On behalf of its Government the Lithuanian Foreign 
Ministry also:

* expresses its certainty that the problems arising 
from unilateral actions by Latvia are of temporary cha
racter and will not become an obstacle to the further 
development of extensive relations between the two count
ries in the spirit of solidarity of the Baltic States, streng
thening trust and cooperation in the process of integra
tion into European and trans-Atlantic institutions;

* is determined to solve all the existing problems in 
a friendly spirit and with good will in order to achieve 
an equitable delimitation of the territorial sea, exclusive 
economic zone and continental shelf between Lithuania 
and Latvia;

* hopes that the Government of Latvia will take into 
consideration the proposal of the Lithuanian and Latvian 
Presidents for the joint exploration of natural resourses 
in the delimitation area.

The Lithuanian Ministry of Foreign Affairs informs 
that Rimantas Karazija, Ambasador of the Republic of 
Lithuania to Latvia, will return to the Lithuanian Embas
sy in Latvia in the nearest future. /Gauta faksu/.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje
B.N

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS 450-metis
GYVOJO ISTORIJOS IR KULTŪROS PAŽINIMO SIEKIANT

Kiekvienos tautos istorijoje yra įvykių, kurių vaidmuo 
laikui bėgant tampa ypatingas, nuolat tos tautos raidą, 
visuomenę ir žmones lemiantis, išgyvenę sunkius ir tragiš
kus istorinės atminties naikinimo sovietinius dešimtme
čius, šiandien mes itin atidžiai žvelgiame į savo praeitį- 
valstybės sukūrimas, Lietuvos krikštas, Žalgirio mūšis ir 
daugelis kitų mūsų istorijos faktų visapusiškai studijuoda
mi, stengiantis paversti juos svarbia neatskiriama mūsų 
dvasinės kultūros savastimi. Tarp tokių reikšmingiausių 
tautinei savimonei dalykų iškyla ir pirmosios lietuviškos 
knygos išleidimas 1847 metais.

Pirmosios lietuviškos knygos pasirodymas dėjo pagrin
dus visai tolesnei Lietuvos kultūros raidai - ir dvasine, 
ir materialine prasme. Martynas Mažvydas - "Katekizmo" 
sudarytojas, parengėjas, išleido pirmąją lietuvišką knygą 
Karaliaučiuje drauge su kitais įžymiais mūsų tautos moks
lo ir kultūros vyrais
Vilentu, Z. Zablockiu ir kitais. S. Rapolionis 
vietis aktyviai dalyvavo ir steigiant Karaliaučiaus univer
sitetą, kurio 450-metį pernai plačiai minėjome Lietuvoje. 
M. Mažvydo "Katekizmas" gimė kaip Renesanso idėjų 
rezultatas, kaip tikėjimo, švietimo ir mokslo skleidimo 
priemomė, sąlygota ir dviem religijos krypčių - kataliky
bės ir protestantizmo kovos. Drauge būtina pabrėžti prin
cipinį dalyką: tiek Vilniuje, tiek Karaliaučiuje mokslo 
vyrai savo darbus skyrė visiems lietuviams, visos tautos 
labui. Apie tai iškalbingai byloja M. Mažvydo "Katekiz
mo" dedikacija Didžiajai Lietuvos kunigaikštystei

S. Rapolioniu, A. Kulviečiu, B. 
ir A. Kul-

duosi teisme Aukštajam apyskaitą savo, 
tavęs pyktis teisėjo baisaus.

Klaipėdoje ir dirbdami Lietuvos kultūrai, 
kaip natūralius Mažosios Lietuvos, Kara- 
gilių lietuviškų tradicijų tęsėjus, siekda-

Laimingoji tėvyne didžių valdovų, garsinga 
Lietuva, Dievo žodžius gryna priimki širdim, 
Kad, kai 
Neprispaustų

Gyvendami 
suvokdami save 
liaučiaus krašto 
mi gyvojo tautos istorijos ir kultūros pažinimo, didelį dė 
mesį skiriame pirmosios lietuviškos knygos ipasirodymui 
mūsų krašte bei artėjančiam šio istorinio įvykio 450- 
mečiui. Paraginti ilgamečio Klaipėdos mies.to mero ir Lie 
tuvos nepriklausomybės atstatymo Kovo 11-tąją signataro 
Alfonso Žalio, suprasdami istorijos ir kultūros svarbą 
tautos gyvenimui, klaipėdiečiai sutarė imtis iniciatyvos 
pažymėti pirmosios lietuviškos knygos išleidimo 450-me. 
čio sukaktį: 1997 metais pastatyti Klaipėdoje paminklą 
pirmajai lietuviškai knygai.

Paminklo pirmajai lietuviškai knygai idėja yra natūra
li tąsa nuolatinių klaipėdiečių pastangų, kad ir nepalan
kiomis sąlygomis, rūpintis tautos kultūra ir istorija. Per 
pastaruosius dešimtmečius (ypač nuo 1970-ųjų metų) kul
tūros baruose Klaipėdoje darbuojasi tikrai kūrybiškai ir 
vaisingai: restauruotas senamiestis, pastatyti paminklai 
K. Donelaičiui ir H. Mantui, rekonstruotas Dramos teat
ras, Senasis paštas, įrengiant jo bokšte varpus, sukurti 
Jūros muziejus, Laikrodžių muziejus, Parodų rūmai, Dai
lės galerija, Skulptūrų parkas ir daugelis kitų reikšmingų 
kultūros objektų. Didelis dėmesys skiriamas senosios Klai 
pėdos pilies atstatymui, uosto ir laivybos vystymui. Sutelk
tas siekis plėtoti aukštąjį mokslą Klaipdoje- 1991 m. buvo 
vainikuotas Klaipėdos universiteto įsteigimu.

1992 metų pabaigoje gruodžio mėnesį susibūręs Pa
minklo pirmajai lietuviškai knygai Organizacinis komite
tas ėmėsi realizuoti iškeltąją idėją: Lietuvos visuomenei 
spaudoje buvo paskelbtas 
kreipimasis:

įamžinkime pirmąją lietuvišką knygą - 
Martyno Mažvydo "katekizmą"

Broliai ir seserys, imkit mane ir skaitykit", - taip 
pirmojoje lietuviškoje knygoje Martynas Mažvydas kreipė
si į lietuvininkus bei žemaičius ir visą Lietuvą.

M. Mažvydo knyga, pasirodžiusi 1547 metais - tai 
lietuvių tautos kultūros motina, palaiminusi ir išleidusi į 
platų pasaulį mūsų gimtąją kalbą, raštiją, įskiepijusi lietu
viškumo dvasią ir įkvėpusi nacionalinio vienijimosi būtinu
mą. Spaudos gimtąja kalba pradžia kiekvienos tautos isto 
rijoje, ypač jos kultūriniame gyvenime, yra nepaprastos 
reikšmės dalykas.

1997-aisiais metais sukanka 450 metų nuo M. Mažvy
do "Katekizmo" paskelbimo. Klaipėdiečiai, gyvendami di
džiausiame dešiniojo Nemuno kranto Mažosios Lietuvos 
mieste, jaučia ypatingą pareigą puoselėti savo krašto kul
tūros tradicijas. Todėl M. Mažvyno žodžiais kreipiamės į 
Jus: Broliai, seserys! Nepriklausomybę atstačiusioje Lietu 
vos valstybėje, ~ Klaipėdos mieste, turi iškilti paminklas 
pirmajai lietuviškai knygai - Martyno Mažvydo "Katekiz
mui".

Šiandien ekonominiai sunkumai slegia mūsų pečius, 
tačiau tai jokiu būdu negali užgožti istorinės atminties, 
tautos kultūros didžiųjų vertybių. Kviečiame visus - Lie
tuvos ir užsienio organizacijas bei atskirus asmenis prisi
dėti prie M. Mažvydo "Katekizmo" įamžinimo. Tikimės, 
kad šį kilnų ir didžiai prasmingą sumanymą palaikys išei
vija, kuri labai daug padarė saugodama ir turtindama 
tautinę kultūrą.

Pagerbdami kilnų M. Mažvydo ir jo bendražygių gy
venimą, pasiaukojimą ir darbus, dabar pasistenkime mes. 
Tegu busimajame paminkle pirmajai lietuviškai knygai ir 
jos kūrėjams būna kiekvieno mūsų indėlis. Ne aukos didu
mas svarbu, o pats prisidėjimas prie kiekvienam lietuviui 
kiekvienam lietuvių kultūros bičiuliui brangaus paminklo".

Šį kreipimąsi pasirašė organizacinio komiteto nariai, 
vadovujami savo pirmininko Alfonso Žalio. Netrukus buvo 
paskelbtas viešas 'konkursas paminklui pirmajai lietuviškai 
knygai sukurti. Vertinimo komisija, kurios pirmininku 
buvo žinomas architektas prof. A. Nasvytis, gavo penkių 
skulptorių projektus. Konkurso laimėtoju tapo kanadietis 
skulptorius Regimantas Midvikis, 1994 m. Lietuvos tauti
nės premijos laureatas. Jau parinkta ir vieta busimajam 
paminklui - tai viena pagrindinių aikščių centrinėje mies
to dalyje. Iki paminklo atidengimo laiko liko nedaug - 
vos dveji metai. Kaip byloja istoriniai šaltiniai, pirmoji 
lietuviška knyga buvo išleista pirmojoje sausio mėnesio 
pusėje, kartais nurodoma ir visai konkreti data: 1547 
metų sausio 8-oji diena.

Nuo pat Kreipimosi paskelbimo susilaukėme didelio 
visuomenės dėmesio ir palaikymo. Fondui pirmajai lietu
viškai knygai - M. Mažvydo "Katekizmui" įamžinti lėšas 
paaukojo įvairios organizacijos, įstaigos ir atskiri asme
nys. Kolektyvams ir asmenims, aukojusiems paminklo kū 
rimui, organizacinis komitetas įteikia Padėkos raštus, 
apie tai informuoja spaudoje. Prie pirmosios lietuviškos 
knygos įamžinimo Klaipėdoje jau prisidėjo ir užsienio lie
tuviai, lietuviškosios kultūros puoselėtojai ir rėmėjai. 
Tikimės, kad šios gražios ir svarbios idėjos realizavimas 
ir toliau susilauks deramo pasaulio lietuvių dėmesio ir 
nuoširdaus palaikymo.

Karaliaučiaus pilis. Pasakojama, kad šioje pilyje buvęs 
kalinamas Vytautas Disysis. Pilies archyvuose buvo ras 
ta daug svarbios medžiagos liečiančios Lietuvos praeitį 
Pats Karaliaučius, kaip žinome, pastatytas ant lietuvis 
kos žemes ribos. Ūkiškai Karaliaučiaus uostas turi tamp 
rius ryšius su musų Tėvynė. Kultūrine prasme Karaliau 
čius turėjo nemaža įtakos Mažajai, o iš dalies ir Di
džiajai Lietuvai. Šiuo metu Karaliaučių, pavadinę Kali
ningradu, 
50 metų

BOLD

toks Organizacinio komiteto'

Aleksandras Žalys 
Klaipėdos u-to docentas, Organizacinio komiteto 
pirmajai lietuviškai knygai - M. Mažvydo "Ka
tekizmui" įamžinti narys.tekizmui"

dar vis 
baigiasi

O G A

valdo Rusija, nors jos mandatas 
šiemet.

Rimas Dagilis

PO

S

Seno miesto parke, prie granito paminklo, 
pasenęs taksiukas labai liūdnai unkštė. 
Paakiai pakritę ir kailinukai nususę... 
Jaunystėje jis nepakęsdavo blusų... 
Uodega jo nebuvo bailiai pasprausta, 
teritorinę tvarką palaikė drausme: 
prižiūrėdavo savo stulpus ir hidrantus, 
urzgimu gąsdino nelegalius okupantus. , 
O kalėms jo šuoliai-atrodė šauniai įmantrūs 
kai iš parko, vydavo kito kailio frantus.

APIE SAUSIO 13-TOSIOS 

(Atkelta iš 2 psl.) 
vos baudžiamieji ir bau
džiamojo proceso įstatymai 
dar nenumato tokio 
akiiį teisimo proceso, 
mos bylos tyrimui 
vaujantis tardytojas 
tingis tvirtino, esą 
procesiniai veiksmai 
byloje iš esmės jau atlikti. 
Liko techninis darbas 
patikslinti kaltinimus, 
dar kartą peržiūrėti, susty
guoti. Šią bylą reikia pa
baigti sausio mėnesį, nes 
tada baigiasi (vieno kalti
namąją) l.Kučerov'o sulai
kymo terminas.

Anot Vidmanto Žiemelio, 
Prokuratūros Kolegijoje 
nebuvo jokios kalbos, kad 
kas nors žada byla už
gniaužti ar paleisti teisia
muosius. Generalinis Pro
kuroras Artūras Paulauskas 
pasakęs, kad esą ar rasi 
nors vieną žmogų Prokura
tūroje, kuris pritartą M. 
Burokevičiaus ir J.Jermala- 
vičiaus paleidimui?, 
mėlis mano, 
tokio žmogaus 
tik prisiminė, 
Klimaitį 
trūko įrodymų...

Pasikalbėjimo 
V.Žiemelis iškėlė 
kita^ problemą- nė

už 
Mini- 
vado- 
K.Be- 
"Visi 
šioje

V.Žie- 
kad aišku, 

neatsiras, 
kad 

paleido,
Algi

nes

metu 
dar ir 

vienas 
advokatas nenori šioje by
loje apsiimti apkaltintoju 
gynėjo pareigų. Nenori 
ginti žmonių, kurie nusikal
to Lietuvai. "Bet advoka
tai turi ginti bet kokį 
žmogų. Žinoma, įstatymų 
ribose, neperžengt padoru
mo ribų. Tai profesinė 
pareiga. Kaip gydytojo",- 

sakė V.Žiemelis.
1995.XI. 28

Sunkiau sekėsi 
dabartinį prez. 
Brazauską. Tardytojas K.Be- 
tingis jam buvo nusiuntęs 
oficialų pakvietimą, bet 
Prezidentas neatvyko, ta
čiau atsakė į paklausimus 
raštu.

Bylos 
duodamas parodymus, 
valo 
sakys tik 
šios i 
Prezidentas neatliko.

• . NUO š. m.LAPKRIČIO 
MEN. / D. "KAUNO LAI
KAS" pakeitė savo pavadi
nimą į. " G A R S A S". 
Adresas: E.Ožeškienės g.7, 
3000, KAUNAS. Vyr.red. 
Vidmantas Valiušaitis.

Oro paštu užsienyje 
kaina metams - $ 45 (am.) 
Laikraštis išeina 2 kartu 
į savaitę- antradieniais 
ir penktadieniais. Kaip 
rašoma antgalvėje- "Nepri
klausomas, demokratinės 
minties laikraštis".

apklausti 
Algirdą

grupės' 
tų stebėtis, o 
trimituoti apie 
sios" kairėjimą, 
pasiklausyti 
ties šios

eigoje liudytojas, 
pri- 

jispasirašyti, 
tiesą, 

pilietinės

kad
Kol kas 
pareigos

Seimo LDDP frakci- 
nariai - "nepartinis" 
Albertynas, nenuilsta- 

marksizmo tobulinto-

susikūrimo nereikė- 
tuo labiau 

"šlovingo-
Pakanka 

i visų be išim
ties šios frakcijos narių 
kalbų Seime, kad suprastum 
jog ir ta vadinamoji "profe
sorių" grupė mąsto lygiai 
taip pat, kaip Albertynas, 
Stakvilevičius ir Co. Štai 
profesorius Liutikas pareiš
kė nematąs skirtumo tarp 
stribų ir partizanų...

Beje, Stakvilevičius jau 
buvo įkūręs Komunistų 
frakciją "atsiskyrusioje" 
LDDP, kuri buvo dėl akių 
panaikinta po Sausio 13- 
osios. Spaudos konferencijo
je, kurią surengė Socialistų 
partijos rėmimo grupė, be 
minėtos trijulės, aišku, 
dalyvavo ir šios partijos 
vadas bei ideologas A. Vi
sockas, taip pat paaiškinęs 
jog skaldyti valdančiąją 
grupuotę dabar būtų nenau
dinga. A. Visockas, žinoma, 
nutylėjo, kad LDDP, so
cialistai, valstiečiai ir dar 
kiti besikuriantys- vienas 
ir tas pats. Visi jie išaugę 
iš to paties komunistinio 
kamieno, visi buvo maitina
mi iš to paties delno, visi 
vienodai keliaklupsčiavo 
Maskvai.

darbo žmonių teisių gynė
jai nomenklatūrinės femi
nistės, liaudies ūkio gaivin
tojai. Tai ir suprantama. 
Iki Seimo rinkimų liko me
tai, o vogti Lietuvoje dar 
yra ko. Per metus galima 
ir nesuspėti atimti is uba
gų lazdas bei terbas, o 
paskui Baltarusijos "šeimi
ninko" Lukašenkos pavyz
džiu pasiprašyti Maskvos 
šeimininkų globos.

Vyriausybės
Vyriausioji 

Valsty- 
Konstitucinis

rėmėjų grupę, nors

LENINIEČIAI, PIRMYN!

Trys 
jos 
A. 
m as
jas M. Stakvilevičius ir A. 
Tauras - paskelbė džiugią 
žinią. Šie trys draugai įkū 
rė Seime Socialistų parti
jos
sakė nekeisią savo parti
nės nepriklausomybes šiuo 
"sunkiu partijai ir 
bei metu". Šios 
vadovas Mindaugas 
levičius sakė, jog

vyriausy- 
grupės 

Stakvi- 
paniško 

žiurkių bėgimo iš skęstan
čio laivo nebus, nors iš jo 
jau ir pabėgo keletas žiur
kėnų. Dėl šios "rėmimo

Stakvilevičius didžiuoda
masis paaiškino savo ne 
tai biologinę, ne tai ideolo
ginę sudėtį: esą 
40% marksistas 
žmogus.

... Taigi, usnys 
dabar pavadintų bendrovė
mis, laukuose pradėjo dyg
ti įvairiausi Markso-Engel- 
so, Lenino ir Stalino moks
lo tęsėjai ir grynintojai,

jis esąs 
ir 60%

kolchozų,

Alkanai dienai užkastais kaulais pertekąs, 
apart parko jis kito pasaulio nematė. 
Kai syki, juodas Čarlis jam letena tvojo, 
taksiukas pajuto jam lemtingą pavojų. 
Juodis Čarlis įžūliai ir buldogiškai niršo, 
prie granito paminklo keldamas koją į viršų: 
"Šiame parke aš visokeriopoje laisvėje loju. 
Kiekvienas šuva čia kur tik nori koją kilnoja!" 
Pajutus aštrių Čarlio ilčių grėsmės baimę 
ir paslikas nuslinkęs atokiau nuo nelaimės, 
taksiukas atsiremdamas koja į stulpą sulojo: 
"Ir aš buvau buldogas Lietuvoje!"

. Dabartinės valstybės gal
vos, kasdien besiskundžian- 
čios, kad nėra pinigų nei 
mokykloms, nei ligoninėms 
kažkodėl sau jų randa. 
Vien garbioji prezidentūra 
pasiima 0,26% visų biudže
to išlaidų, kompetentinga
sis Seimas 1,18% visų vals
tybės lėšų, 
kanceliarija,
rinkimų komisija, 
bės kontrolė, 
teismas ir dar daugybė vis 
besisteigiančių naujų ~ biuro
kratinių kontorų. Pažiūrėki
me, kiek gi milijonų litų 
pasiima mūsų rūpintojėliai: 
1994 m. 
buvo skirta 
Šiemet jau 
Seimui atitinkamai 
mil. Lt. Vyriausybės kance
liarija pasididino savo iš
laidas nuo 10,3 mil. iki 
13,2 mil. litų. Tą sąrašą 
galima tęsti be galo. Ko
kie tempai! Kaip anksčiau 
sakydavo- penkmetį per 
dvejus metus.

prezidentūrai
8,3 mil. litų.
9,8 mil. Lt.

26,5

... Specialistų 
vimais, dabar 
turime jau 150

apskaičia- 
Lietuvoje 

tūkstančių 
valdininkų, t.y. 4% visų gy
ventojų. Daugumoje Euro
pos valstybių toks procen-

tas gyventojų dirba žemės 
ūkyje. Per penkiasdešimt 
Lietuvos okupacijos metų 
jos gyventojų skaičius išau 
go 27%, 
net 4,16 
išmaitinti 
dykaduonių, gobšuolių, kyši
ninkų ir jų šeimų narių? 
Užtat galima neabejojant 
tvirtinti, kad visi jie, jų 
antrosios pusės bei atžalos 
atiduos savo balsus už šlo
vingąją. O kur dar Pietry
čių Lietuvos autonominin
kai, KGB agentai, Visagino 
"specialistai", teisėjai ir 
prokurorai... Dar galima 
pridėti subyrėjusiųjų kolcho
zų liumpenus, "specialistus 
partorgus’,’ viskam abejingą 
ir tų pačių kėpėesesininkų 
mulkinamą studentiją. To
dėl išgelbėti Lietuvą tega
li tik stebuklas. Tikėkimės 
jo. Tik, aišku, ne sėdėda
mi, sudėję rankas ir tarsi 
dangaus manos laukdami 
to stebuklo.

Karolis Vaicekauskas 
(Iš TREMTINYS, nr. 40, 
spalis).

o valdininkų - 
karto! Kas gali 
šitokią plejadą

JAPONAS ĮSITIKINĘS
KAD ATOSTOGOS JAM 
NEREIKALINGOS

Rūta Duobaite

Šiuo metu Vilniaus 
versitete lituanistikos 
sus lankantis 24 metų 
nas Jing Kagava iš Hiro
simos teigė, kad jam ne
reikia atostogų.

uni- 
kur- 
japo-

Jis Japonijoje dirbo 
noje prekybos firmoje. Ten 
priėjo išvados, kad atosto
gos yra ne tik nereikalin
gas, bet ir brangus užsiė
mimas, —- japonams 
kas svarbiau dirbti, o 
ilsėtis.

vie

kur
ne

Jis net neprisimena 
jo tėvai kada atostogavo. 
Atostogų metu, kurios trun
ka 10-14 dienų, japonai la
biausiai mėgsta leisti pini
gus valgiams, gėrimams ir 
kitiems malonumams.

ar

Jinas šiuo metu gyvena 
Kaune ir kiekvieną dieną 
važinėja į Vilniaus u-te 
vykstančius kursus. Lietu
voje jis planuoja gyventi 
galbūt dar dešimt metų, 
nes išmokęs lietuvių kalbą 
jis norėtų čia likti dirbti.

Jau dabar Jinas apžiūrinė
ja įvairią lietuvišką produk
ciją, kurią 
eksportuoti į 
tuo pagerinti 
noininę būklę.

būtų galima
Japoniją ir 

Lietuvos eko-

tikrai sunku 
užsienio kalbos" - 

jis. Lietuvių kalba 
yra pirmoji užsienio 

Jis juokėsi prisimi-

"Japonams 
išmokti 
sakė 
jam 
kalba.
nęs, kai neskirdamas R.L.B 
ir V raidžių, vietoje žo - 
džio "silkė", sakydavo "sir- 
kė".

> -x?4bū -rfjsb. w?w.
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SU DAINA IR GIESME PER 
VISĄ, GYVENI M Ą;...

D.N. Baltrukonis

Pirmasis Vyrų Oktetas DLK Vytauto Klube 1949 m.

iš kairės sėdi:

V. Kačergius, 
i

V. Vanagas, 

vadovas A. Piešina 

ir B. Jaugelis.

Stovi:

B. Cibas,

L. Barauskas,

A. Rusinas,

B. Juras ir

D.N. Baltrukonis.

1975 metų Oktetas, iš kairės: Mme M. Rocii - dirigentė, sol. A. Keblys (vadovas), A. 
Gudas, R. Bulota, A. Rusinas, A. Urbonas, sol. Gina Čapkauskienė, V. Murauskas, H. 
Celtorius, P. Žukauskas, V. Kačergius.

Vieną liepos 3 d. rytą suskambėjo mano telefonas. 
Kalba mūsų A.V. parapijos choro koordinatorius, Antanas 
Mickus. Choras yra kviečiamas vėl kitoms gedulingoms 
Mišioms. - Kas mirė šį kartą? - Albertas RUSINAS... 
Žinia, nors ir nujaučiama, buvo sukrečianti. Žinojom, jog 
velionis Albertas Rusinas jau kuris laikas sirgo nepagydo
ma liga. Po 1990-91 metų choro sezono Albertas jau ne
begrįžo prie savo, virš 42 metų čia Montrealyje pamėg ■ 
tos lietuviškos dainos ir giesmės. O dainuoti mudu pradė
jome čia Montrealyje dar 1948 m., kai iš miškų, kasyklų 
bei kitų įsipareigojimų šian Montrealio metropolin sugužė
jo būriai Lietuvos jaunimo pačiame jaunystės žydėjime.

Šviesiam velionio Alberto ir visų kitų buvusių įvairių 
Montrealio chorų narių bei muzikų atminimui, čia mėgin
siu pateikti skaitytojui pluoštelį atsiminimų iš pirmųjų 
mūsų dienų ir metų, iš tų pokario laikų Montrealyje.

Atvykę į Montrealį, radome vieną lietuvišką Šv. Ka-
zimiero parapiją ir vieną pasaulinį etninį židinį - D.L.K. 
VYTAUTO Nepriklausomą Klubą, apie kurį sukosi pramo
ginis bei kultūrinis to laiko lietuviškas gyvenimas. Prie 
šio klubo veikė Kazimiero (Čarlio) Ambraso vadovaujama 
meno sekcija. Jos veiklą radome gana letargišką. Labai 
veikiai mūsų ateiviai perėmė iniciatyvą ir jau 1948 m. 
rudenį, sudarė gana skaitlingą mišrų chorą, vadovaujamą 
J. MASEVIČIAUS. Drauge su buv. Lietuvos Operos soliste 
Elzbieta KARDELIENE, tarpe kitų dainų, atlikome ir Č. 
Sasnausko "Karvelėli, mėlynasis".

Sekančiais, 1949 m., Montrealin atvykus muzikui Alek
sandrui PIEŠINAI ir perėmus Klubo mišraus choro moky
mą bei dirigavimą, iškilo mintis steigti ir grynai vyrišką 
dainos grupę. Pradėjome nuo neambieingo dvigubo kvarte
to- okteto. Taip spontaniškai Montrealyje gimė pir
masis lietuviškas VYRŲ OKTETAS. 
Iniciatoriaus rolės niekam priskirti negaliu, nebent muz. 
Aleksandrui PIEŠINAI.

Pirmojo okteto sudėtis buvo tokia: pirmieji tenorai- 
Bronius JAUGELIS ir Bernardas JURAS; antrieji tenorai 
-Albertas RUSINAS ir Donatas BALTRUKONIS; pirmieji 
bosai - Juozas CIBAS ir Leonas BARAUSKAS; antrieji 
bosai- Vincas KAČERGIUS ir Vladas VANAGAS. Oktetas 
buvo įvairus vyrų kilme, amžiumi bei išisilavinimu. Am
žiumi vyrai buvo nuo 23 iki 40 metų. Profesijų - kariš
kiai, aktoriai, medikai, technikos studentai. Kilmės - 
buvome 3 žemaičiai, 3 aukštaičiai ir 2 suvalkiečiai. Ok
teto repertuaro pagrinde buvo dar Tėvynėje išmoktos 
žygio dainos: "Ei, Lietuvos kareivėliai", "Ramovėnų mar
šas", Žygis į Vilnių", "Mes žengiam" ir kitos populiarios 
dainelės. Su partitūra buvo labai sunku, nes tuo laiku 
beveik nieko neturėjome. Reikėjo viską nusirašinėti, ar iš 
naujo atkurti. Deja, šio okteto gyvavimas buvo labai trum
pas - vos keletos metų.

Keitėsi metai, keitėsi ir mūsų tolesnė kultūrinė bei 
muzikinė veikla. Daug kas priklausė taipgi nuo mūsų įsi
darbinimo. (Čia rašančiajam teko net keletai metų apleis
ti Montrealio lietuvių kultūrinį gyvenimą). Tuo metu Mont
realio lietuvių bendruomenėje vyko dideli pasikeitimai. 
Atvyko naujų muzikų - kompozitorius Stasys GAILEVI- 
ČIUS, muzikas Aleksandras AMBROZAITIS. Jie visi pada
rė nemenką įnašą į mūsų kultūrinį gyvenimą. Ypač pa-

gyvėjo chorų veikla 1950-1956 metų laikotarpyje. Tuomet 
Montrealyje gyvavo net 3 chorai: Šv. Kazimiero parapi
jos, Aušros Vartų parapijos ir Montrealio Lietuvių Bend
ruomenės choras.

Reikia prisiminti, jog to laikotarpio Montrealio lietu
vių telkinys buvo vienas iš dinamiškiausių Kanadoje. Gau
si pokario lietuvių imigracija Montrelio lietuvių skaičių 
pakėlė iki 12,000 žmonių. To pasėkoje, Šv. Kazimiero 
p-ja bei D.L.K. Vytauto klubas jau neįstengė patenkinti 
bei aptarnauti tokios masės tautiečių, ypač tų, apsigyve
nusių vakarinių Montrealio priemiesčių dalyse, iškilo gy
vas reikalas steigti naują kultūros židinį.

Naujai iš Paryžiaus atvykęs Tėvas Jėzuitas dr. Jonas 
KUBILIUS ėmėsi žygių naujosios - Aušros Vartų parpijos 
įkūrimui, Verduno priemięsčio apylinkėse. Ir 1950 m. 
žodis tapo kūnu. Savaime reikalinga buvo ir naujojo para-
pijos choro. Pirmuoju parapijos vargonininku bei chorve
džiu buvo pakviestas D.L.K. Vytauto klubo chore dirbęs 
muz. Aleksandras PIEŠINA. Su savimi jis pritraukė ir di
džiumą šio choro narių. Prie jų prisijungė dalis Klubo 
Okteto vyrų. Kita dalis Klubo choro bei okteto narių 
prisijungė prie senosios Šv. Kazimiero p-jos choro.

Tuo laiku Montrealyje reiškėsi labai gabių muzikoje 
jaunųjų brolių LAPINŲ trio, vadovaujamo vyr. brolio Zig
mo. Jie dažnai savo pučiamaisiais instrumentais grodavo 
įvairiuose parengimuose. Keletą metų jaunasis muzikas 
Zigmas LAPINAS dirbo ir su pirmuoju Montrealio Vyrų 
Oktetu. Vėliau jis reiškėsi kaip gabus dainų harmonizato- 
rius aranžavęs ir paruošęs muziką jo vadovaujamam jau
nimo ansambliui "GINTARAS", o dar vėliau -"GINTARĖ
LIAMS".

įsteigus naująjį A.V. parpijos chorą, D.L.K. Vytauto 
klubo choras iširo. Tačiau- jo vietoje buvo sukurtas nau
jas Montrealio Lietuvių Bendruomenės choras, vadovauja
mas muzikų kompozitorių: Stasio GA1LEV1ČIAUS ir vė
liau (šiam išykus į Torontą) - Alekdandro AMBROZAIČIO, 
Šis mišrusis SUPRA-CHORAS apjungė dainingus tautie
čius iš įvairių religinių denominacijų ir labai sėkmingai 
reiškėsi iki 1956 m.

Staiga mirus A.V. parapijos vargonininkui A. Piešinai, 
1955 m., chorvedžiai keitėsi. Trumpai vargonavo Vytau
tas KERBELIS. Šiam išvykus į JAV, buvo pakviestas Mon
trealio Lietuvių B-nės mišraus choro dirigentas muz. 
AMBROZAITIS. 1956 m. MLB-nės choras nustojo egzista
vęs, tokiu būdu Aušros Vartų parapijos choras tapo Mont
realio reprezenta *iniu choru. Ypač jis suklestėjo vadovavi
mą perėmus tik ką Montrealio Konservatorijos dainavimo 
klasę baigusiam solistui Antanui KEBLI UI. Pastarasis čia 
reiškėsi kaip įvairių giesmių solistas bei energingas choro 
koordinatorius.

Tačiau po keletos metų, muz. A. Ambrozaitis išvyks
ta su Kanados kariuomenės orkestru keliems metams į 
Europą. Vėl nauja problema. Sol. A. Kebliui pavyksta pri 
kalbinti pagarsėjusią prancūzų kilmės muzikę universiteto 
prof. Mme Madeleine ROCH perimti Aušros Vartų parapi
jos choro dirigentės ir vargonininkės pareigas 1965 metų 
rudenį kaipo eksperimentą.

Na, ką gi? Šis eksperimentas buvo toks sėkmingas,

jog jis tęsėsi net 15 metų: nuo 1965 iki 1980 metųlMont- 
realio Aušros Vartų parapijos choras darėsi vis garsesnis 
ir geresnis. Mme Roch nepaprastai profesionaliu mokymu, 
drausme ir dirigavimu, - šis choras tapo lyg . legenda. 
Jame reiškėsi tokie dainos ir giesmės veteranai kaip 
Vincas KAČERGIUS, Albertas RUSINAS, broliai GUDAI, 
URBONAI, CELTORIAI, IŠGANAIČIAI, MURAUSKAI ir 
kiti. Šie ir kiti balsingi žmonės sudarė choro branduolį, 
apie kurį sukosi ir visi kiti. Per šio choro gretas praėjo 
ir šių veteranų šeimų čia gimęs ir augęs jaunimas! Po 
ilgos pertraukos prie šio choro prisijungė ir vienas iš pir
mųjų Montreal’■> lietuvių chorų bei pirmojo okteto narys 
- čia rašantysis.

Kitas sol. Antano Keblio nuopelnas - tai Montrealio 
Vyrų Okteto atgaivinimas 1968 m. Šio okteto, tada jau 
vadinamo Montrealio Aušros Vartų p-jos Vyrų Oktetu, 
pagrindą sudarė pirmojo Montrealio Vyrų Okteto vetera-
nai - galingas bosas Vincas Kečergius ir antras tenoras - 
Albertas Rusinas. Kiti nariai buvo Alfonsas Gudas, Al
vydas Bulota, vėliau- jo brolis Rytis Bulota, Albinas 
Urbonas, Haroldas Celtorius, Vytautas Murauskas, Petras 
Žukauskas. Vėliau prisijungė jaunesni dainininkai-Anta- 
nas Mickus, Danielius Mališka, Alfredas Pališaitisjr kiti. 
Pora metu šiame oktete dainavo ir šio rašinio autorius. 
Taigi, skaitausi ir šio okteto Bona Fide nariu.

, Penkiolika metų Mme Madelein Roch mokė ir diriga
vo' Montrealio Aušros Vartų parapijos chorui bei oktetui. 
Per tą laikotarpį Choras su Oktetu aplankė beveik visus 
didesnius Kanados ir šiaurinių JAV-bių lietuvių telkinius. 
Tačiau ši, bene didingiausia era baigėsi 198U metais. 
Choro bei Okteto mokymų bei dirigavimą perėmė jaunas 
muzikas, kompozitorius Aleksandras STANKEVIČIUS-STAN- 
KĖ. Prasidėjo nauja epocha mūsų muzikiniame, gyvenime. 
Jaunasis muzikas įnešė į choro repertuarą visą eilę naujų 
kūrinių, jų tarpe ir pagarsėjusią kantatą - "Kryžių ir 
Rūpintojėlių Lietuva", pagal poeto Henriko NAGIO sukur
tą libretą. (Gavus pakvietimą, su Kantata buvo aplanky
tos ir Žemaitijos šventovės Lietuvoje).

Oktetas pasivadino Montrealio Lietuviu Vyrų Okte
tu. Vadovaujant čia rašančiajam, buvo vėl atgaivintas 
Vyrų Choras. Tuomet per didžias pastangas pavyko subur
ti į šį chorą gerą dalį jau Čia gimusio lietuviško jaunimo. 
Žinoma, choro branduolį sudarė vėl senieji veteranai:Vin- 
cas Kačergius, Albertas Rusinas, broliai Gudai bei kiti 
Okteto nariai.

Tačiau negailestingas likimas neišvengiamai vykdo 
gamtos įstatymą. Niekas nestovi vietoje. Keičiasi mūsų 
lietuviškų telkinių skaičius, jų sąstatas. Retėja mūsų gre
tos. Keičiamės ir mes patys. Atidavę savo duoklę lietu
viškai dainai ir giesmei, Amžinybėn, vienas po kito, pasi
traukia mūsų Veteranai- vyrai ir moterys.

IŠ jų visų ypač išryškėja du mūsų dainos ir giesmės 
Veteranai nuo 1948-jų metų iki 1991-jų be pertraukos ke
liavę per gyvenimą su lietuviška daina ir giesme. Tai- 
Vincas KAČERGIUS, kurį palaidojome 1994 m., ir Alber
tas RUSINAS, kurį palaidojome šiais metais.

Tikiu, jog jie užsitarnavo sau tinkamą nišą ten, Ana
pilyje... Requiem Aeternam Dona Eis Domine, et 
Lux Perpetua lucet ad Ei....
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Montrealio

Lietuvių

Bendruomenės

Choras 1956 m.

(Dirigentas -

A. Ambrozaitis

(Nuotr. iš D.N. 
t 

Baltrukonio
archyvo).

Šiuo metu Vyrų Oktete dainuoja Alfonsas Gudas, 
Rytis Bulota, Albinas Urbonas, Vytautas Murauskas, Ha
roldas Celtorius, Antanas Mickus, APredas Pališaitis. 
Vadovauja muz.Aleksandras Stankevičius. Linkime, kad jie 
ir toliau lydėtų mūsų gyvenimą lietuviškąja daina!
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1995- tais metais VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJAI 
VOKIETIJOJE PAREMTI AUKOJO:

$200,- Aušros Vartų P-ja Montrealyje; po $100,- 
St.Jaugelis, D.N.Baltrukonis; po $50,- Jūrų Šauliu Kuo
pa NERINGA Montrealyje, L.K.MINDAUGO Šaulių Kuo
pa Montrealyje, A.Vapsvienė, P.Brikis; $40,- A.M.Jone- 
liai; $35,- Alb.Dasys; $30,-_ E. Vaičekauskas; po $25,- 
Auksinio Amžiaus Klubas RŪTA Montrealyje, dr.J.Ma- 
liška, ADAMONIS Draudimo Agentūra, M.A.Kringeliai, 
J.Dalmotas, J.Skučas; po $20,- A.Astrauskas, j.Adomai
tis, Tėv. J.Aranauskas, SJ, K.Andruškevičius, Pr.Barteš- 
ka , L.balaiŠis, J .Baltuonienė, St.Baršauskienė, A.Cepu- 
lis, V.Gečas, P.Girdžius, J.Jurėnas, V.Jakonis, C.Jasutie- 
nė, P.Juodelis, A.Keblys, J .Lukoševičius, Jz.Lukoševi
čius, Iz.Mališka, G.Montvilienė, St.Pocauskas, A.Petrai
tytė, Ei.Rupšienė, B.Staškevičius, j .Skaisgiris, J.Šeidys, 
E.Szewczuk, L.Urbonas, J.Zabieliauskas, B.Žilinskas, 
Vyt.Barauskas, A.Krasowski, V.Baršauskas, J.Blauzdžiū- 
nienė, A.Brilvicas, Vl.Giriūnas, A.Grigalienė, E.Kurylo, 
M.Makauskas, V.Markauskas, J. Naruševičius, M.Petraus
kis, K.Rašytinis, L.Šimonėlis, P.Šukys, R.Polišaitis, Z.Va- 
linskas, Ž.Barisas; po $10,- J.Adamonienė, O.Čečkaus- 
kienė, Ch.Juška, J.Kalinauskas, V.Lietuvininkas, P.Lat- 
vaitis, A. Mikalajūnas, P.Gabrys, K.Mickus, E.Šlekys, 
St.Tumas, O.Glaveckienė, Pr.Dikaitis, J.Ladyga, Iz.Go- 
rys, J.Mieliauskas, A.Urbonas, V.Žemaitaitis, P.VapŠys; 
$ 5,- A.Matusevičius.

VISIEMS aukotojams Vasario 16-tosios Gimnazijos 
vardu tariame nuoširdų ačiū.1 A. Jonelis,J.Dalmotas •
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VEIDU Į ŠIAURĘ - DIENOS
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JUOZAS SlAUClUUS - Š1L&NAS
23. /tęsinys/

Gegužės Pirmoji
Nušvitusi auksiniais spinduliais kyla naujos dienos 

saule. Kaip gražu ir nepakartojama!
Gegužės Pirmoji - kiekvienam iš mūšy primena 

svetimųjų jėgą, įsibrovusią į mūsų Tėvynę Lietuvę, kuri 
sugriovė laisvą tautos gyvenimu, surakino sunkiais rau
donojo komunizmo pančiais...

Saulėta diena nieko gero mums .keliaujantiems , ne
žada: galimi oro pavojai kiekvieno mūsų mintyse. Jau
čiamės pavargę ir alkani, mane vis kankina nepraeinan
tis kojos skaudėjimas, kojų nuotrinomis skundžiasi ir 
kiti. Vėl padaugėjo civilių pabėgėlių ir karinių važiuočių.

Abipus kelio - senas miškas. Vietomis jame,aukštų 
pušų, maskuotėje, stovi įvairaus dydžio belangiai, mūri
niai ir mediniai pastatai - sandėliai, apjuosti aukštomis, 
spygliuotu vielų tvoromis, atvirais vartais. Prie ju ilsisi 
Wehrmacht'o kareiviai, civilių nematyti. Pasitarę, ir 
mes sustojame poilsiui.

Vokiečiai mus sutinka draugiškai, iš ju lauko vir
tuvės gauname šiltos kavos, kurios seniai beragavome, 
geriame pasigardžiuodami, prisipildome ir gertuves atsar
gai. Sužinome, kad amerikiečiai užėmė Muenchen'ą, 
o rusai užėmė Reichstag'ą, kad Hitleris savo įpėdiniu 
paskyrė Doęnitz'ą, ir kad balandžio mėn.3O dienų Hitle
ris nusižudė, kartu su Eva Braun. Kad Japonija pradėjo 
taikos derybas su amerikiečiais.

Vokiečiu kareivių nuotaika kritusi. Jų tarpe ne
mažai lengvai sužeistų, atrodo, ir jie nebetiki karo per
gale. Baimė patekti rusams atsispindi jų veiduose. Ne - 
sigirdi įprastos radijo muzikos, pritilę pokalbių balsai.

Iš dar neištuštintų sandėlių į karinius sunkveži
mius perkraunami įvairūs daiktai ir sunkios, medines 
dėžės. Vies susirandam vietą atokiau nuo sandėlių, po 
pušaitėmis ir sukrentam ant minkštų samanų kilimo. 
Nusiaunu batus, aprišu kojos žaizdų ir basomis išmėginu 
samanų minkštumą. Kaip gera! Šalimais esantis jauno 
papartyno kvapas kutena nosį. Nuokalnyje auga daug 
kiškio kopūstų. Prisiskinu jų ir kramtau. Kokie jie rūgš
tūs!

Mūsų grupėje esame trylika: Klemas, Adomas, 
Vanagas, Albertas, Edvardas, Juozas, Akuliorius, Desan
tininkas, Stepas, broliai Antanas ir Bronius, brolis Vytas 
ir aš. Spėliojame, kur šiuo metu randasi nuo mūšy atsi
skyrus japonas. Pasirodo, daugelis mūsiškių turi įsigiję 
dalinai civilius rūbus -kelnes, švarkus. Tik aš, Vytas 
Klemas, Albertas, Edvardas ir Juozas jų neturime. Prie 
mano saugomo Vokietijos žemėlapio aptariame padėtį. 
Rusai, užėmę Berlyną, šiauriniame fronte Baltijos pa
kraščiu sparčiai artėja prie Rostock'o. Mums aiškiai 
gresia apsupimas. Turime pasiekti Rostock'o, Guestrin'o, 
Eritzwalk'o plentą ir prie Elbės upės pasiekti Parchim'o 
miestelį. Kitaip - gali būti labai riesta...

Vokiečiai su pakrautais sunkvežimiais išsikrausto. 
Sandėliai paliekami be apsaugos, greičiausiai juos su
sprogdins ar sudegins, kad neatitekty priešui. Žingeidumo 
vedini, apžiūrime paliktus sandėlius, tikėdamiesi surasti 
ką nors valgomo, ko jau labai mažai beturime. Deja, 
nieko nerandame. Tarp paliktų apdaužytu dėžių ir lent-

PARTIJOS AUKSAS
Igor B u n i č

/tęsinys/ "Kad sušau-
dytume, mums nereikia nei įrodymų, nei kvotų, nei įtari
mų. Jei manome, kad reikia, tai ir sušaudome, - mokė 
savo pavaldinius Dzeržinskis, aiškiai leisdamas suprasti, 
kad tai kur kas plačiau nei paprastas "turtingųjų klasių" 
naikinimas. Buvo kalbama apie visą liaudiį apskritai. Ly
giagrečiai su paskelbtu "raudonuoju teroru" išleidžiamas 
garsusis įsakymas dėl įkaitų, skelbiantis: "...iš buržuazijos 
ir karininkų turi būti paimta daug įkaitų. Susidūrus su 
menkiausiu mėginimu pasipriešinti ar bent riaušių užuo
mazga baltagvardiečių aplinkoje besąlygiškai taikyti masi
nį sušaudymą". Teroras bemat įgijo nežabotų ir kruvinų 
skerdynių pobūdį. Šalyje ilgiems metams buvo dedami pa
grindai tam baisiam ir įvairialypiam siautėjimui, kurio 
vaisius skiname ir šiandien.

Bet jei pažvelgtume dar giliau, pamatytume, kad "rau
donasis teroras" buvo tik eilinė bolševikų finansinė prie
monė, nes jie nerimo, žinodami, kad gyventojų rankose 
dar liko šiokių tokių pinigų, dar neužpajamuotų Liaudies 
banko ir Finansų liaudies komisariato. Naktį į visus bu
tus, kuriuose gyveno asmenys, iki revoliucijos turėję ne
laimę vadintis dvarininkais, pirkliais, garbės piliečiais, ad
vokatais, karininkais, o šiuo momentu "buržujais", įsiverž
davo nuo galvos iki kojų ginkluoti bolševikai, apversdavo 
viską aukštyn kojom, atimdavo pinigus ir vertingus daik
tus, išstumdavo gatvėn vienmarškinius gyventojus, nežiū
rėdami nei lyties, nei amžiaus, nei sveikatos, kartais net 
mirštančius nuo šiltinės sodindavo į vežimus ir sargybinių 
lydimus, veždavo už miesto. Dalį, dažniausiai jaunus ir 
sveikus vyrus, sušaudydavo vietoje, likusius sugrūsdavo į 
kalėjimus ir koncentracijos stovyklas, jaunas moteris prie
vartaudavo ir po to paprastai nužudydavo.

"Buržujų" turtas būdavo konfiskuojamas neva tam, kad 
"išdalytų darbininkams". Bet ką darbininkai gavo tuomet, 
kai visoje šalyje jau buvo masiškai šaudomi streikininkai, 
ir ką jie gavo vėliau, - neverta kalbėti. Auksą ir brange
nybes pajamuodavo (prie vykdytojų rankų prilipdavo vidu
tiniškai ne dagiau kaip 15%); knygas, rankraščius, talen
tingus projektus, neįkainojamus archyvus paprasčiausiai iš
mesdavo, o dalį to, kas likdavo, pasisavindavo, dalį per- 
parduodavo spekuliantams, kuriuos vėliau irgi sučiupdavo 
ir taip pat sušaudydavo, dažnai kartu su pirkėjais.

Visa tai su vienokiomis ar kitokiomis variacijomis 
vyko visoje šalyje. Bet tai buvo pats žemiausias lygis. 
Aukštesniajame viskas vyko "solidžiau". Žmogui, kurį įtar
davo turint pinigų, kai kada padėtų užsienio banke, visiš
kai atvirai sakydavo: kadangi jis turi būti likviduotas dėl 
savo kilmės, auklėjimo ar profesijos ir jam nėra kur dė
tis, humaniška valdžia, nusižengdama savo principams, 
vis dėlto siūlo jam gyvybę ir laisvę išvykti į užsienį mai-
1995.XI. 28
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Nuotr. Algio Žilinsko,

galiu guli keli nedideli lagaminai. Vieną iš ju paimu 
pažiūrėti kas jame, ir kodėl jis paliktas. Tenka panaudo
ti parašiutininku peilį. Išrėžęs šone skylę, randu mote
riškas kojines, apatinuką ir baltą bluzele. Šalia, didelia
me voke prikišta įvairiu, kažkokios vokiškos įstaigos 
dokumentų. Tarp ją keliolika jaunos moters ir ordinais 
apdovanoto vokiečių karininko SS uniformoje nuotraukų. 
Kitame voke - mėlynu aksomu dekoruota dėžutė. Ją 
atidarius, sužvilga sidabru išpuoštas ordinas-kryžius, su 
pridėtu spalvoto šilko kaspinėliu - skirta už didžius nuo
pelnus Didžiajam Reichui. Atskirai , į baltą, skepetėlę 
suvyniota dvi plytelės margarino, šokolado, trys pakučiai 
sausainių ir apie kilogramas geros, rūkytos dešros'. La
bai džiaugiamės radiniu, o nuotraukas ir popierius palie
kame. Maisto produktais pasidaliname, ypatingai pasigar
džiavome seniai ragauta dešra ir sausainiais.

Ordiną pakabiname ant prie duru esančios sienos. 
Gal kas nors juo susižavės ir pasiims kaip suvenyrą, 
- mums jis nereikalingas.

Paliekame poilsio vietą ir įsijungiame į keliu 
beištraukiančiųjų tarpą. Tarpe civilių vežimų daug įvai
rią rūšių kariuomenės. Motorizuotos artilerijos junginys 
velka apdulkėjusius pabūklus, kai kur, pakelėje, stovi 
sugedę civilių vežimai, kuriuos jie bando susitaisyti. 
Niekas jiems nepadeda, kiekvienas rūpinasi savimi.

Žingsniuojame kelio pakraščiu žąsele, vienas pas
kui kitą. Taip lengviau išvengti netikėtumų. Mus seka 
civiliai pėstieji. Miškinga vietovė tęsiasi keletą kilomet
ru, dalinai dengdama nuo priešo akių. Dangus mažai 
debesuotas, tad turime būti budrūs. Dešinėje kelio iš 
miško pusės atplaukia tolimi artilerijos šūvių garsai ir 
tolimų lėktuvų ūžesys. Artėja vakaras. Kelias veda j 
ilgą, lengvą pakalnę, kurią kerta nemažas upokšnis. Prie 
jo ir baigiasi miško masyvas, atsiveria plati pievų, apau
gusių krūmokšniais, lyguma, kyšo reti ūkininkų pastatai. 
Už tilto kelias šakojasi i du kelius, prie kurių mus pasi
tinka karinė žandarmerija. Civiliams nurodoma dešinė 
atšaka, kariniai formuotei ir kareiviams - į kairiąją. 
Sustiprinto punkto apsaugai dominuoja trys, virš žemės 
iškilę bunkeriai ir du šarvuočiai, kuriuose budi vokiečių 
kareiviai. Praleidžiame artilerijos junginį ir sunkvežimius, 
kuriuos seka pėstieji.

Žandarmerijos įsakymu, mes turime eiti į kareiviu 
surinkimo punktą, į už kelių kilometrų esantį Ga.nzlau 
miestelį. Einame ir tariamės, kas daryti. į jokius surin
kimo- paskirstymo punktus nesinori papulti, kol kas esa- 

nais už niekingą 400 tūkstančių rublių sumą auksu arba 
jų ekvivalentą bet kuria kita valiuta. Tuos, kurie iškart 
sutikdao ir nurodydavo, kur slepia pinigus ir vertybes, 
sušaudydavo už tai, kad slėpė, o tuos, kurie spyriodavosi, 
kankindavo su viduramžišku žiaurumu, jų akyse kankinda
vo ir šeimos narius, o paskui - nepriklausomai nuo rezul
tato - sušaudydavo su visa šeima. Tuos, kurie pasiduoda
vo, laikė kalėjimuose iki pat 1934 m., patyliukais sunk
dami iš jų milijonus.

Bet būkime objektyvūs, kai kuriuos paleisdavo, nes su
mos būdavo fantastiškos, o korupcija jau tuomet taip bu
vo apėmusi "revoliucijos riterius", kad jie dažnai nepajėg
davo atsispirti pagundai. Čia ypač pasižymėjo Petrogrado 
ČK ir jos revoliucinis Kronštato filialas, vadovaujamas 
jau mums pažįstamo kunigaikščio Andronikovo. Likvida
vus Urickį, "revoliucijos lopšyje" darbavosi Glebas Boki- 
jus, Dzeržinskio numylėtinis po meistriškai organizuoto 
pasikėsinimo į savo buvusį šefą Urickį, pradėjo greitai 
kilti karjeros laiptais. Jo sugebėjimas išsunkti pinigus iš 
įkaitų kėlė pavydą ir susižavėjimą Maskvoje. Būtent jam 
priklauso stulbinanti idėja šerti sostinės zoologijos sodo 
žvėris sušaudytųjų mėsa. Egzotiški žvėrys kainavo bran
giai ir juos dar tikėjosi galų gale kam nors parduoti. Bet 
svarbiausia, žinoma, buvo ne tai. Svarbiausia, kad iš Pet
rogrado už pinigus paleidinėjo įkaitus. Maskvoje apie tai 
sužinojo iš garsiosios Jakovlevos -vienos iš Bokijaus pava
duotojų - slapto pranešimo. Paaiškėjo, kad buvusioje im
perijos sostinėje vyksta slaptos operacijos. įkaitus suimi- 
nėja slaptai, laiko kažkur konspiraciniuose butuose, susi
taria dėl astronominių išpirkos sumų, o paskui slapta per
siunčia per Suomijos sieną. Gauti pinigai niekam neper
duodami ir nepajamuojami.

Taip pavyko išsigelbėti kai kuriems asmenims, kurių 
jokiu būdu nebuvo galima išleisti iš šalies. Šiuo metu , 
raportavo Jakovleva, vyksta slaptos derybos su Petro
pavlovsko tvirtovėje laikomais buvusiais didžiaisiais kuni
gaikščiais Nikalojum Michailovičium, Georgijum Michailo- 
vičium, Dimitrijum Konstantinovčium ir Pavlu Aleksand- 
rovičium, kuriems už milžinišką išpirką pažadėta laisvė 
ir galimybė išvažiuoti užsienin. Jau gauta didelė suma, 
už kurią išsiųsta į užsienį buvusi didžiojo kunigaikščio 
Aleksandro Michailovičiaus šeima su žmona Ksenija Alek
sandrova (buvusio caro sesuo) ir šeši vaikai.

Broliai susitarė, kad kaip daugiavaikis jis turi gelbė
tis pirmiausia. (Didysis kunigaikštis Nikalojus Michailovi- 
čius - pasaulinio garso istorikas. Dėl jo tarpininkavo M. 
Gorkis. Leninas atsakė neįtikėtinai: "Revoliucijai istorikų 
nereikia!" Didysis kunigaikštis Georgijus Michailovičius - 
taip pat pasaulinio garso archeologas, daugelio fundamen
talių mokslinių darbų autorius). „ . . .. . n .* Raportas skelbe: Petro
grade realizuojamas kontrrevoliucinis sąmokslas siekiant 
pasipelnyti. Kilo baisus skandalas. Visus didžiuosius kuni
gaikščius greitai sušaudė, kad ko neatsitiktų.

Tyrimas, greitai atliktas tiesioginiu Lenino nurodymu,

me laimingai atsipalaidavę. Nutariam neiti į nurodytą 
vietą, o bandyti laimę, laikytis arčiau civilių pabėgėlių. 
Kiek paėję, pasukam iš kelio j dešinę pusę vedantį lau
ko keliuką, planuodami pasiekti eitąjį kelią, kuris buvo 
paskirtas tik civiliams. Nuo jo buvome atsitolinę gal 
tik porą kilometru. Krūmai ir artėjanti vakaro tamsa 
mus paslėpė nuo kelyje einančiųjų vokiečių.

Keliukas raitosi tarp krūmokšnių ir vasaros žalu
ma sužaliavusių pievų lopus, pro mažus vandens telki
nius, kurie vakaro šešėliuose žiba paslaptingom velnio 
akim. Galop mus apgaubia kylantis vakaro rūkas ir nak
ties tamsa. Matomumas pasidarė sunkus, bijome paklysti. 
Priėję šalia keliuko esančią atvirą pašiūrę, nutariam 
praleisti čia naktį ir pradedant dienoti ,-pasiekti didįjį 
kelią.

Pašiūrėje riogso aplūžęs, didelis šienui vežti veži
mas, kampe - pernykščio šieno krūva, ant kurios sukren
tam poilsiui. Pro lentinių sienų plyšius ir prakiurusį 
stogą veržiasi nakties blankumas, lengvas vėjas judina 
sienų atplaišas, sukeldamas įtartiną bildėjimą. Iš tolumos 
ataidi keliu pravažiuojančiųjų motorizuotų važiuočių 
ir tolimų sprogmenų garsai. Jaučiamės alkani... Ilgai 
kalbame apie paskutinių dienų įvykius. Jokių kitų frontų 
eigos žinių neturime. Miegas neima, taip visą naktį ir 
nesumerkiu akių. Įvairios mintys kelia nerimą.

Dienai auštant, paliekam pastogę ir tuo pačiu 
keliuku skubam pasiekti didįjį kelią. Jis, mūsų manymu, 
turėtų būti už poros kilometrų. Žemėlapyje, kurį turiu, 
jis neatžymėtas. Mus lydi krūmuose paukščių čiulbėjimas,, 
o šalta rytmečio drėgmė krečia kūną ir verčia spartinti 
žingsnius. Adomas pradeda abejoti, ar einam reikiama 
kryptimi. Jo manymu, turime pasukti daugiau į dešinę,- 
bet kito pasirinkimo nėra, ir kito keliuko nėra...

/bus daugiau/

nustatė, kad su ta "slapta operacija" susijusi ČK viršūnė
lė su Dzeržinskiu priešakyje. Dzeržinskis, Bokijus ir dar 
keletas asmenų buvo laikinai pašalinti iš užimamų parei
gų. Leninas staugė ant Dzeržinskio ir grasino išvaikyti 
ČK. Dzeržinskis kreivai šypsojosi. Jis suprato pokštus. 
Viską pavyko suversti "iešmininkams'! Petrograde triukš
mingai buvo suimtas vieno iš Ck rajonų skyrių viršinin
kas kažkoks Kozyrevas. Suimtas tuo momentu, kai kons
piraciniame bute su kažkokiais užsieniečiais juvelyrinius 
gaminius keitė į svarus sterlingų. Teisė viešai revoliuci
nis teismas.

Kaltinamojoje išvadoje buvo išvardyti gausūs Kozyrevo 
nusikaltimai. Pasirodo, "draugas Kozyrevas taip degreda- 
vo, kad net pradėjo vogti auksines lėkštes, šaukštus ir 
šakutes iš CK valgyklos". Kaip į CK valgyklą pateko 
"auksinės lėkštės, šaukštai ir šakutės", kaltinamojoje išva
doje, žinoma, niekas nepatikslino, ir niekas nedrįso šito 
paklausti.

Vertybių srautas ir toliau sruvo į Vokietijos sostinę, 
iš šalies kartu su krauju pumpuojami turtai plaukė į Vaka
rus, į platų tarptautinių bankų voratinklį. Kraujas, vien 
kraujas liko Rusijoje. O svarbiausias nacionalinis šalies 
turtas - jos iniciatyvi, talentinga ir darbšti liaudis- dešim
timis tūkstančių buvo verčiama į broliškus kapus. Tegu 
kas mėgina prieštarauti, kad šalį užgrobusi nusikalstama 
gauja turėjo kokių nors kitokių ketinimų, išskyrus plėšti 
ir naikinti šią šalį. Pedantiški vokiečiai tiksliai skaičiavo 
kas išvežama, iki pat savo žlugimo 1918 metų lapkritį: 2 
mil. pūdų cukraus, 9132 vagonai grūdų, 841 vagonas me
dienos, 2 mil. pūdų linų pluošto, 1218 vagonų mėsos, 294 
vagonai kailių ir 1.1.

Atsidėkodami vokiečiai atidarė internacionalinei armi
jai kelią prie Dono. Sparnuose dengiama vokiečių, interna
cionalistų armija įsiveržė į Dono kariuomenės sritį, turė
dama aiškią Lenino ir Sverdlovo pasirašytą instrukciją: 
"išspręsti kazokų problemą (...) sunaikinant visus iki vie
no (...). Surengti masinį terorą prieš turtinguosius (vėl!-
l. B.), kazokus sunaikinti visus alei vieno (...). Šaudyti 
kiekvieną, pas kurį bus rastas ginklas (kiekviename kazo
kų name buvo ginklų - LB.)... Visus pinigus ir vertingus 
daiktus konfiskuoti, užpajamuoti ir atiduoti..." O juk varg
šelis Hitleris tuomet dar vartėsi nuo šono ant šono ligo
ninėje, gaivindamasis po anglų dujų atakos...

1918 m. lapkritį žlugo ir kapituliavo Vokietija. Dar 
iki to tarybinis pasiuntinys Jofė įkliuvo platindamas atsi
šaukimus ir buvo išsiųstas. Tiesa, netrukus jis grįžo, ta
čiau dalijo jau ne atsišaukimus, o šautuvus tiesiog tary
binės pasiuntinybės kieme.

Kapituliacijos sąlygos, kurias griežtai padiktavo Vaka
rų sąjungininkai, reikalavo greitai išvesti vokiečių kariuo
menę iš visų užgrobtų teritorijų į Vokietiją. Tamsią 1918
m. lapkričio 3-osios naktį Vokietijos konsulas Petrograde 
su atsisveikinimo vizitu aplanke Zinovjevą. Juodu neblo
gai pasidarbavo praėjusiais metais. Tik įsikišus Leninui, 
nenorėjusiam "tarptautinio" skandalo, nes Zinovjevas buvo 
Kominterno pirmininkas, - tas šiaip taip išsipainiojo iš 
Petrogrado aferų su Andronikovu, Urickiu ir Volodarskiu, 
kuriose Zinovjevas buvo įklimpęs iki ausų.

Atsisveikimas buvo šiek tiek nervingas. Baigėsi globa
linė, puikiai koordinuota operacija, atnešusi abiem pusėm 
fantastiško pelno. Dar veikė ryšių linija per Pabaltijį, 
kurią gynė fon der Golco "geležiniai grenadieriai", bet 
iliuzijų jau niekas neturėjo. Net fon der Golcas tokiomis 
sąlygomis negalėjo atsilaikyti. Vokietijos ateitis ir jos 
likimas skendėjo blausioje, bet labai niūrioje šviesoje.

b. d. /
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Lietuvių Namu

Žinios
• LN lapkričio mėn. 5 
d.sekmadienio popietėje 
dalyvavo 194 žmonės. Jų 
tarpe stažą. atliekantys 
mjr.Arūnas Ducavičius ir 
kpt.Artūras Balynas iš Vil
niaus, 4 iš New York'o,, 
2 iš Connecticut, 1 iš Til- 
Isonburg, Ont.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos vicepirmininkas 
R. Juodis.

• Dėl įvairių kitų įsiparei
gojimų ir asmeninių prie-

» LN Kultūros Komisija 
turi įvairių lietuviškų vaiz
dajuosčių: vaikų programų, 
teatro veikalų, koncertų 
ir kt.

Tai puiki dovana atei
nančių švenčiu proga.

Daugiau apie tai suži
nosite kreipdamiesi į "Vi- 
deotekų", 1573 Bloor St., 
West,Toronto, Ont. M6P
1A6, tel: 9416)762-5419 
ir (416) 769-1266. Faksas: 
(416) 769-4191.

« LN ruošiasi Naujų Metų 
sutikimui, gruodžio 31 d.

• KŪČIŲ. VAKARIENĘ 
rengia "VILNIAUS" Rūmų 
valdyba, taip pat ir NAU
JŲ METŲ SUTIKIMĄ. savo 
patalpose.

s ANAPILIO Jaunimo Cho
ro repeticijos prasidėjo 
lapkričio mėn. 1 1 d. Kvie
čia prisijungti ir naujus 
dainininkus-kes.

s ANAPILIO knygyne gali
ma Įsigyti naujų "Dienovi
džio" ir "Tremtinio" laik
raščių numerių.

* ANAPILIS planuoja NAU
JŲ METŲ sutikimą gruo
džio 31 d., Šv.Jono Parapi
jos patalpose.

montreal
• I

TĖVYNĖS.
PADANGĖJE

žasčių atsistatė LN v-bos 
pirm. V.Dauginis.

LN valdyba ir adminis
tracija išreiškė jam padėką 
už jo darbą ir pastangas 
LN gerovei.

Nauju pirmininku išrink
tas V.Drešeris, vicepirmi
ninku - R.Juodis.

• LN lapkričio men. 12 
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 163 žmonės. Sve- 
čiųknygoje pasirašė V.P.Pu- 
zinauskas iš Washington'o,D. 
C. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narė Aldona 
Biškevičienė.

• . KARIUOMENĖS ŠVEN
TES minėjimas vyks lapkri
čio mėn. 26 d., sekmadieni 
2:30 val.p.p. Pagrindinis 
kalbėtojas- Lietuvių Šaulių 
S-gos Išeivijoje pirmininkas 
Mykolas Abarius. Dainuos 
Toronto Lietuvių Vyrų 
Choras ARAS, vad.muz. 
Lindos Marcinkutės.

® VOLUNGĖ rengia Adven
to susikaupimo ir kalėdinių 
giesmių valandėlę gruodžio 
mėn. 10 d, 4 vai.p. PRIS 
KĖLIMO P-jos bažnyčioje.

ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
LANKĖSI TORONTE

Garsusis Lietuvos krep
šininkas Šarūnas Marčiulio
nis, šiuo metu žaidžiantis 
NBA lygoje "Sacramento 
Kings" komandoje, lapkričio 
8 d. lankėsi Toronte. Čia 
vyko žaidynės prieš naują 
"Toronto Raptors" komandą 
Žiūrovų buvo daugiau 
kaip 16.000, jų tarpe ir 
apie 60 lietuvių, kurie 
po "Sacramento Kings" 
laimėjimo turėjo progos 
susitikti su Šarūnu Marčiu- 
lioniu.

Visiems jis paliko labai 
gerų įspūdi, apdalino savo 
autografais. Vasarą, sakė, 
bus Lietuvoje, kur treniruo
sis su Lietuvos komanda,

BLYKSTELĖJIMAI KELIONĖJE Regina ir Petras
Lelevičium prie

Apie porą mėnesių Tėvynėje šių metų vasarą pra
leido ir montrealiečiai Regina ir Petras BRIKIAI. Jiedu 
maloniai sutiko pasidalinti įdomiomis nuotraukomis ir 
bent sauja įspūdžių.

Palangoje išbuvo ilgiausiai, o apie 2 savaites pra
leido Kaune, po savaitę Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje 
Pasivažinėjo po Aukštaitiją, ir kitur.

Stiprų įspūdį paliko klasikinio stiliaus Taujėnų 
dvaras, priklausęs XIX a. pabaigoje Konstantinui Radvi
lai ir kiek vėliau - jo sūnui Karoliui. Sovietmečiu dva
ras buvo paverstas Taujėnų kolūkio kultūros centru. Po 
Nepriklausomybės atgavimo - buv. kolūkio pirmininko 
žmona suskubo nupirkti tą visa dvaro kompleksą su par
kais, žuvų tvenkiniais, kumetynais, žirgynais ir kt. Mat, 
ten buvo numatyta įsteigti VIA BALTICA,ir ši pirminin
ko praktiška žmona svajojo čia Įrengti istorini liuksusinį 
viešbuti. Pirkėjos ir jos vyro nelaimei- VIA BALTICA 
tapo nukelta visai i kitą vietą... (Nupirkta tuomet už 
180.000 talonu, kuriu dabartinė vertė būtu- 1.800 litu 
!!.'). . 1 Y

Kas pasidarė iš to puikaus dvaro? Jis stovi apleis
tas, nuteriotas: langai išdaužyti, užkalti lentomis, kaip 
ir durys, šildymo radiatoriai apdaužyti, rūdyja...Ko susi
lauks šis istorinis pastatas - dar neaišku. Gal vandalai 
ir gobšuoliai sugalvos dar ir sienas sudaužyti ir apvog
ti... Ir Regina ir Petras Brikiai negalėjo atsistebėti to
kia aplaida ir labai gailėjosi tokio likimo susilaukusių

© LOKIO svetainėje muzi
kinę vakaronę lapkričio 
mėn.24 d., penktadienį,9:30 
vai. v. atliks Vaclovas ir 
Valdas.
• Filmą "Žemaičių Pie
muo"- apie Vysk.M.Valančiy 
rode lapkričio mėn. 12 
d,.sekmadienį po pietų.

besiruošiant olimpinėms 
žaidynėms Atlantoje.

Torontiečiai turės lai
mės susitikti ir su kita 
Lietuvos krepšinio žvaigžde 
- Arvydu Saboniu. Jo ko
manda "Portland Trailbla
zers" žais Toronte vasario 
mėn.pradžioje.

LIETUVIŲ
■? ' J _ KREDITO

PARAMA kooperatyvas
MOKA:

5.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
5.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.50% už 1 m. term, indėlius 
5.75% už 2 m. term, indėlius 
6.00% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4 m. term, indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
6.25% už 3 m. GIC invest pažym. 
6.50% už 4 m. GIC invest pažym. 
7.00% ,už 5 m. GIC Invest, pažym.
4.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
5.00% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 50.000
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai

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

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
j merų ................. 7.75%
4 metų ................. 7.75%
5 metų ................. 8.25%

(fixed rate)

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

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji 
mortgičiai.

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “| Q3 milijonus 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 ^e'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:
• Pirmad., 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
■Sf. .

1

6 psl.

istorinių pastatų.
O aš galvojau, gal naiviai, ją besiklausydama - ko

dėl pav., savivaldybė negalėtų tuoj dvarą perimti savo 
globon ir bent tuo apdrausti nuo tolimesnio suniokojimo. 
Negi dar vis "arba niekas,' arba viskas" turi būti supri
vatizuota, arba - suvalstybinta? Jeigu buvo kultūros 
namai ( kad ir sovietmečiu) - kodėl nenaudoti tų pasta
tą Nepriklausomai LietuvaiŲvairioms paskaitoms, minėji
mams, meninėms programoms? Gal ir - vaiku ar šeimų 
socialiniams skyriams. 1 Galr būtų naudinga ir protinga 
paskirti dalį pastatų grįžusiemŠ tremtiniams (pav.tiž 
aplinkos priežiūrą, jei ne (kitaip) naudojimui. Dar kaip 
nors praktiškai pergalvoti apie pastatų u.ėikymp - gal- 
... Juk dar yra Lietuvoje protingų ir praktiškų, ir sąži
ningų žmonių!..Ar ne? O gal - paversti Į sanatoriją ar 
visų apylinkių darbuotojų poilsio namus... ir talkos būdu 
juos prižiūrėti,kol rasis geresnis sprendimas.

Regina ir Petras Brikiai pravažiavo pro Anykščių 
Šilelį. Šis dabar ataugintas, apželdintas, jau negali atskir
ti, kur tos "kelios apykreivės pušelės" - anot poeto vysk. 
Antano Baranausko. Aplankė ir jo klėtelę, kuri

apsaugota nuo oro permainų specialiu stikliniu pastatu. 
Klėtelės viduryje - pūpsojo jo kelioninis lagaminas, ma
tėsi ir kiti daiktai.

Brikiai su giminaičiu Veterinarijos docentu Vytautu 
Taujėnų dvaro rūmų.

Aplankė ir rašytojo Jono Biliūno tėviškę ( mes 
ir dar mūsų -išeiviu- vaikai prisimena, kaip Šeštadieni
nėse lituanistinėse mokyklose skaitydavo į programą 
įtrauktą Jono Biliūno apysaką "Kliudžiau"...). Keliautojų 
atmintyje liko ir Karmėlavos miestelio vienas vaizdu. 
Pastebėjo šventoriaus išlikusia tvora, bet bažnyčios pa
stato nebuvo. Čia, II-jo Pasaulinio Karo pabaigoje sude
gė bažnyčios ir klebonijos pastatai, taip pat ir visi do
kumentai! Plote dabar auga beržai. Dabartinė klebonija 
ir bažnyčia įsikūrusios laikinuose pastatuose. Nustebino 
ten sutiktas prancūzas klierikas iš Montrealio , atvykęs 
į talką klebonui, pramokęs kiek lietuviškai.

Varniuose siurprizas - atstatomoje kunigų semina
rijoje teko matyti vysk. Motiejaus Valančiaus sostą, 
o į Katedros požemį, pro kilimu uždengtas duris, nuvedf 
juodu ten buvusi tuo metu moterėlė , prižiūrėtoja. Mažai 
kam žinoma, tačiau ten, tame, požemyje randasi stikli
niais viršais karstai. Juose išlikę dvieju vyskupų Giedrai
čių palaikai. Vienas, turbūt,dar vyks.Merkelio Giedraičio, 
kito vardo irgi nežinojo prižiūrėtoja. Iškilminga, kad 
ir dūlėjanti , sidabru ir auksu austa bažnytinė apranga, 
šilkiniai batai ženklino šių dviejų dvasiškių aukštą ran
gą. Patalpa vėdinama, Įvesta elektra. Ar kas yra nufil
mavę ar padarę nuotraukų - nežinia.

Reginai ir Petrui buvo įdomu kelionėje pamatyti 
ir didelį, pasaulinio masto architektūros kompleksų - 
Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyną (pradėti statyti XVII 
a. ir baigtas kompleksas XVlIIa- antroje pusėje). Šiuo 
metu jis restauruojamas, pasižymi barokiniu stiliumi, 
bažnyčios vidų puošia didysis altorius ir ypatingai puikios 
freskos, o buv. vienuolyno salės skliautai yra vieninte
liai tokie visoje Lietuvoje. Todėl net ir sovietų okupuo
toje Lietuvoje šie pastatai buvo oripažinti "visasąjungi
nės reikšmės architektūros paminklu" ir globojami vyriau
sybės (t'k nebuvo duodama gana galimybių prižiūrėti 
ar taisyti).

Važiavo gražiu keliu - Nemuno pakraščiu, aplanke 
Veliuonos, Raudonės, Raudondvario pilis. Šioje kelionėje, 
pasakojo Petras Brikis, pirmą kartą gyvenime jam teko 
gana laiko ramiai pastudijuoti leidinį "Kauno Architektū
ra" ir jo pagalba įsigilinti į Kauno miesto istoriją nuo 
Vytauto Didžiojo laiku iki dabar. Sakė, kaip miela buvo 
visa tai giliau pažinti,kaip įdomus pasidarė Kaunas.

Apie Vilnių - daug kas žinoma, nemažai rašoma, 
o Reginai ir Petrui pasisekė apžiūrėti, kaip vyksta 
Žemutinės Karališkosios Pilies atkasinėjimai. Ten, pasi
rodo, dabar surasti dar niekur nebuvę pažymėti kampi
nio bokšto pamatai. Darbai vyksta labai intensyviai - 
vadovai- archeologai Kitkauskas ir Batūra-pilni entuzi
azmo, kartu su tokiais pat entuziastais pasišventusiais 
studentais dirba sušilę!

Nors nebe pirmą kartą buvojo Tėvynėje, tačiau 
kiekvieną kartą pamatė ką nors nematyta, nauja. Koks 
bendras įspūdis? /nukelta i 7 psl......... /

Parapijos kredito kooperatyvas
—j. 999 Collegp 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.; an'.radie- 
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 

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

5.25% 
5.50% 
5.50%

' 5.75% 
6.00% 
6.25%

’ 6.50% 
5.50% 
5.75% 
6.00%. 
6.25% 
6.50% 
7.00% 
4.25%

2 
3
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.... —•- 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5-75°? 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6 00o/o 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6-25°/° 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50/o 
RRSP ir RRiF-5 m. term. ind. L00 /o 
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%

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 ............. 8.00%
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). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

A KTYVAI per 59 milijonus doleri y

į Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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 (418) 762-4232
Lilija Pacevičienė - telefonas (4 i 6) 762-4232

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

XXKLA LZOA — INSURANCE e 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane cc Bloor St.)

Toronto, Ont. M6S4W3
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588 ■

Itw ......... ............

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

V
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Nuotraukose Vysk. Anatano Baranausko klėtelė su jo daiktais.

/.........atkelta iš 6 psl./
KELIONEJE
"Lietuva dabar turi du veidus",- sakė jie. Vienas

- labai ryškiai matomas ir palyginamas: gatvės, žmones
- švarūs ar švarinami, matosi vykdomi remontai,ypač 
tų, kurie įstengia imtis privačios iniciatyvos. Po poros 
metų apsilankymo - tai matėsi labai ryškiai. Ir parduotu
vės atrodė visa ko pilnos. Labai daug importuotu vaka-. 
rietišku automobilių. Susidaro įspūdis - sakykime, pasitu
rinčio krašto.

Kitas veidas - nematomas, "pašluotas po kilimu". 
Apie jį tik sužinai pakalbėjęs: eiliniai pensininkai, daugia
vaikės šeimos skursta, ir jos viešumoje nesirodo. Ir tai 
labai skaudu... Tačiau Lietuva - vistiek brangi širdžiai, 
vis iš naujo įdomi. Ir ateinančią vasarą, atrodo,vėl pakils 
nemažas pulkas lėktuvo sparnais iš Montrealio į ana ša
lį - už vandenyno. Birutė Nagienė

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.. .4.75% 
santaupas....................... 3.50%
kasd. pal. taupymo
sąsk.................................. 3.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 5.50%
180 dienų indėlius ........ 5.50%
1 m. term.indėlius ......... 6.00%
2 m. term.indėlius ......... 6.25%
3 m. term.indėlius ......... 6.50%
4 m. term.indėlius ......... 6.75%
5 m. term.indėlius ......... 7.00%
RRSPir RRIF
(Variable) ........................ 3.50%
1 m.ind.............................. 6.00%
2 m.ind.............................. 6.25%
3 m.ind.............................. 6.50%
4 m.ind.............................. 6.75%
5 m.ind.............................. 7.00%

IMAME UŽ:

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 13.00%
nekiln. turto 1 m............ 7.75%

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

1995. XI. 28

YPATINGAI PAMINĖTA , 
LIETUVOS KARIUOMENES 
ŠVENTĖ

Šiais metais Kariuome
nės Šventės proga vyko 
neeilinė programa. Šventės 
tradicinė rengėja - LK 
MINDAUGO Šauliu Kuopa 
iškilmingų, pamaldų metu 
AV P-jos bažnyčioje priė
mė pašventintu savo Kuo
pos vėliavą, gautą naujai 
iš Lietuvos. Tai
yra ženklas įvertinimo 
atliktų darbų Tėvynės la
bui ir tautinės veiklos įsi
pareigojimų atlikimo Mont- 
realyje.

Turėta - ėliava buvo 1963 
m. pašventinimo Aktu de
dikuota - Nepriklausomoje 
Lietuvoje atsikūrusiai Šau
lių Sąjungos MINDAUGO 
vardu rinktinei, dabar esan
čiai Vilniuje.

Šventės minėjimas vyko 
AV P-jos salėje. Čia vėl 
buvo maloni proga išgirsti 
du kalbėtojus - kariškius- 
iš Lietuvos: maj.Arūną 
Dudavičiu ir kpt.Artūrą 
Balyną.

Sklandžiu ir įkvepiančiu 
trumpu žodžiu minėjimą 
atidarė g.š.Juozas Šiaučiu- 
lis ir pakvietė visus rim
ties minute pagerbti žuvu
sius už Lietuvos Laisvę.

Vėliavų fone klausėmės 
maj.Dudavičiaus žodžiu 
apie svarbiuosius mūsų 
karių mūšius istorijos bė
gyje ir ypatingai vaizdin
gai buvo nušviesti momen
tai, kai naujaisiais, civili
zuotais laikais, teko gyven
ti arba žūti atgautos Ne
priklausomybės parlamente. 
Papasakojo ir įdomius epi
zodus iš Lietuvos aviacijos 
gyvenimo lakūnas kpt.A.Ba- 
lynas.

Aldona Morkūnienė nuo-

ATSILANKIUS ĮKURTUVĖSE

Kaaa gyvenimo smūgis 
suKrečia, tai žmogus esi 
priverstas keisti visą ap
linką ir gyvenimo vietą. 
Taip 1995 m. lapkričio 11 
dienos apyvakaryje susirin
kome pas našią Danutą 
Smilgevičienę į jos naujus 
namus - apartmento pa
šventinimą. Apeigas atliko 
Aušros Vartų parapijos 
kleb. Tėv. Juozas Aranaus- 
kas, SJ. Kartu jis atliko ir 
kalėdojimą. Ta proga susi
laužėme Kalėdinę plotkelę. 
pasidalindami šventiniais 
linkėjimais.

Kaip gaila, kad per anks
ti iškeliavo Anapilin Kazi
mieras Smilgevičius, kuris 
būdamas mūsų tarpe daž
nai įsijungdavo į renginių 
programas ir meistriškai 
pagrodavo klasikinius kū
rinius. Nestebėtina, nes jis 
buvo mokinys garsiųjų pia
nino mokytojų Paryžiaus 
Konservatorijoje.

Kūrimosi pradžioje Mont- 
realyje, Danutė ir Kazi
mieras Smilgevičiai pradė
jo rinkti lietuvių meninin
kų paveikslus, šiandieną jų 
rinkinyje yra daug Anasta
zijos ir Antano Tamošai
čių paveikslų, taip pat 
Prano Domšaičio, kilusio 
iš Klaipėdos krašto, kuris 
Pietų Afrikoje buvo išgar
sėjęs savo religinio pobū
džio tapyba ir buvo geri 
draugai su p.p. Smilgevi-

čiais. Čia yra įsigyta ne-
maža kolekcija jo kurinių. 
Per eilę metų jie rinko ir 
jo kūrinių nuotraukas, o da
bar Danutė Smilgevičienė 
jas sudėjo į albumus ir 
per dr. Vilių Pėteraitį iš
siuntė į Klaipėdos Muziejų 
nes šitame muziejuje yra 
skirtas kambarys Prano 
Domšaičio kūrybai ir nuo
traukoms.

Šiandien jos apartmento 
sienas puošia šių meninin
kų paveikslai: Galdiko, 
Remeikos, Bukausko, Felda- 
vičiūtės-Montvidienės,Žmui- 
dzinienės, Valiaus ir, be 
to, dar keletas antikinių 
pereito šimtmečio garsiųjų 
tapytojų paveikslai. Taip 
pat kinietiškos vazos ir 
dramblio kaulo stovylėlės 
džiugina akis. Ji savo bute 
turi puikią Cloisonne ko
lekciją. Didžiuliai langai ir 
balkonas netrukdo grožėtis 
apylinkės vaizdais.

Tikrai buvo malonu pra
leisti keletą valandėlių jos 
vaišingoje globoje.

Dalyvis

s LIETUVIŠKĄ KALĖDŲ 
EGLUTĘ papuoš Julija 
Adamonienė, kuri dalyvaus 
tradicinėje eglučių parodoje 
Museum of Fine Arts. Pa
roda veiks nuo gruodžio 
1 d. iki Sausio mėn.5 d., 
nuo 11 vai.r.iki 6 vai. v., 
kiekvieną dieną , išskyrus 
pirmadienius.

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

Donna KRASOWSKI ir Miquel VAZQUEZ susituokė
AV P-jos šventovėje š. m.spalio mėn. 21 dieną. Vestuvių 
apeigas atliko kleb. kun. J.Aranauskas, SJ. Donna yra 
Elvyros Krasowski duktė. Sveikiname!

širdžiai deklamavo j.Šiau- 
čiulio ir Henriko Nagio
ilėraščius. Sol.Antanas 

Keblys parinko liaudies 
dainų "Gieda gaideliai, 
ryliuoja"-J.Tallat-Kelpšos, 
Putinėli raudonasai-J.Karo
so,"Anoj pusėj Dunojėlio"- 
L.Abariaus, "Daina apie 
Nemunėlį-J.Tallat-Kelpšos, 
"Pavasario daina"- A.Stan- 
kevičiaus, Udrio daina iš 
operos "Pilėnai" -V.Klovos.

Akompanavo Manuel 
Blais. įteikus visiems atlikė
jams po raudoną gvazdiką, 
buvo visų bendrai sugiedo
tas Lietuvos Himnas ir

-pagerbtos išnešamos vėlia
vos.

Susirinko apie 100 klau
sytojų, kurie , pasilikę prie 
kavutes kalbėjosi su ger
biamais mūsų svečiais, ka
riškiais ir dalinosi įspū
džiais.

Montrealiečiai dėkingi 
L.K.MINDAUGO Šauliu 
Kuopai ug sąžiningai ir 
rūpestingai suorganizuotą 
svarbios mums šventės 
minėjimą.

(Platesnė maj.A.Dudavi- 
čiaus patiekta medžiaga- 
kitame "NL" numeryje).

A.a. VIKTORO DAGILIO - PIRMOJO LAIKRAŠČIO 
"NEPRIKLAUSOMA LIETUVA" REDAKTORIAUS ATMI
NIMUI, ŠIAM LAIKRAŠČIUI PAAUKOJO:

Po $ 50,- Lydija Balsys, A.Mikšienė; po $25,- N.Hunt, 
Daiva McDougall, K.Budrevičius; po $20,-D.T.RenkauskaiJ 
G.Balčiūnienė, J.Pacevičienė, Stef.Sakienė, E.P.Kripai, 
V.A.Kulniai, Alg. Vaičiūnas, J.V.Šimkus, T.Stanulis; po 
$10,- Salomėja Pundzius, Alb.Masalas, V. Norvaišienė, 
U.Bleizgienė; po $5,- Stef.Dervinienė, M.Povilaitienė, 
J r.Ivanauskas.

VISIEMS - nuoširdžiai dėkojame'. "NL"

MONTREALIO SAVIVALDYBĖ SUKŪRĖ 

DVI NAUJAS VIEŠAS PATARIAMĄSIAS 
GRUPES: MONTREALIO URBANISTINIO 
VYSTYMO KOMISIJĄ IR APYLINKIŲ 
TARĖJUS. #
PER JAS TURĖSITE TEISĘ STATYTI 
KLAUSIMUS IR PASISAKYTI APIE 
IVAIRIUS PATIEKTUS PUBLIKAI 
PROJEKTUS.

JŪSŲ DALYVAVIMAS YRA SVARBUS.

Teiraukitės savo 
Acceės Montreal 
biure arba tek
872-8265

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVlSKAIt
• — — - — — —- — —••y— — — —- — — — — — —
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Nuotraukoje iš kairės: K. Ambrasas, trys Ambrasienės: 
Lione,~ Lucy, Izabelė (sėdi, prisiglaudus prie jauniausio 
vaikaičio). Nuotr. R. Ambraso.

LITAS MONTREALIO1 LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

FAX: 514-766-1349.
__________Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
AKTYVAS virš $29,000,000t
REZERVAS virS $2,000,000

MOKA UŽ:
Certifikatus i m.-.........5.75%
Certifikatus 2 m............. 6.00%
Certlfikatus 3 m............. 6.25%

Term, indėlius:
1 metų ...................5.25%
180d. 364d..........5.00%
120d. - 179d.........5.00%,
60 d.- 119d......... 4.75%
30d.- 59d.......... 4.25%

Taupymo-special...................1.50%
Taupymo - su gyv. dr.............. 1.25%
Taupymo - kasdienines......   E50%
Einamos sąsk...........................1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term.........5.75%
RRIF-RRSP-2 m.term. .....6.00%
RRIF-RRSP - 3 m.term....... . 6‘2 °76
RRIF — RRSP - taup..............3.00%

IMA UŽ:

PAKVIETIMAS 
SL1DINETOJAMS!

Žiemos stovyklos vete
ranai, ar jus atsimenat 
kaip būdavo smagu susitik
ti St. Donat, Quebec, gruo
džio pabaigoje? Dieną sli
dinėjome ant baltų apsnig
tų kalnų, vakare šokdavo
me ir dainuodavome visi 
kartu. Atvykite vėl prie 
Mont Garceau kalno ir pra
leiskite keletą dienų su 
mumis!

Kur? - "Manoir dės Lau- 
rentides" viešbutyje, St. 
Donat, Quebec.

Kada? - nuo gruodžio 29 
d. iki sausio 1 d.

Kiel<?-$229 aasmeniui 
(double occupancy). Už šią

PASKUBĖKIME užsisakyti 
ŠVENTINIUS SVEIKINIMUS 
"N L"

laišku ar tel: 366-7770, 
arba kreipiantis Spaudos 
Kioske pas Juozą. Šiaučiulį, 
ar adm. Leoną Balaišį.

Dėkojame! "NL"

MIRUSIEJI:
® A. a.ELENA STARKAUS- 
KAITĖ, 77 m., mirė lap
kričio 11 d., Verduno ligo
ninėje. Gyveno pensininkų 
namuose,Verdune. Liko 
brolis Jonas Starkauskas, 
kuris rūpinosi laidotuvėmis.

Užuojauta artimiesiems.
NAUJIENA - TRYS 
PASAKOS KNYGELĖJE IR 
KASETĖSE

KŪDIKIO LAIMĖ

Prieš keturis mėnesius 
Robertas ir Lucy Ambra- 
s«i buvo nuskridę į Gruziją. 
!en išbuvo mėnesį laiko ir 

sugrįžo atgal su vieno mė
nesio amžiaus berniuKu. 
Netolimoje ateityje jis bus 
pakrikštytas Šv. Kazimiero 
parapijos šventovėje Ste
ven - Kazimiero vardais.

Tėvai jaučiasi labai lai
mingi ir patenkinti savo 
Įsūnytu kūdikiu, o seneliai 
-Lionė ir Kazys Ambrasai 
-penktuoju vaikaičiu. IŠ jų 
yra du berniukai ir trys 
mergytės. Vyriausias vai
kaitis eina 19-tus metus, 
jauniausias - pirmuosius. 
Seneliai su vaikaičiais vi
suomet kalba tik lietuviš
kai.

Šia proga, Izabelė Amb- 
rasienė labai gražiai apdo
vanojo savo jauniausią, tre
čios kartos giminaitį. Ji 
niekuomet nepamiršta apdo
vanoti savo artimuosius 
įvairiomis progomis ne tik 
čia Montrealyje, bet ir Lie

tuvoje, kur turi nemažą jų 
būrelį, o ypatingai šv. Ka
lėdų proga. Jai didelis 
AČIŪ!

Tarp kitko, Robertas 
sako, jog ateityje jis nie
kuomet nevažiuotų į aną 
kraštą, nors viskas būtų 
veltui. Jis negali suprasti, 
kaip tie žmonės gali viską 
pernešti, pas kuriuos jis gy
veno ir matė jų vargus. 
Jis galvoja: jeigu egzistuo
ja pomirtinis gyvenimas, 
tai šie žmonės po mirties 
visi eis į dangų, nes «jo 
manymu, jie jau dabar gy
vena pragare. Toliau jis 
prideda: »jei aš būčiau 
turtingas, tai parinkčiau 
po dešimt asmenų iš 
abiejų Quebec' o separa
tistų partijų ir pasiūlyčiau 
į tą kraštą, vienam mėne
siui atostogų, kur aš buvau, 
įdomu, kuomet jie sugrįžtų 
atgal į Montrealį, kaip jie 
galvotų apie Kanadą? Tik
riausiai taip, kaip ir aš: 
Dieve, laimink Kanadą!"

K. Ambrasas

Nekiln. turto:
1 metų ............................7.75% asmenines - nuo  8.50/6
2 metų.......................... 8.00%
3 metų.......................... 8. z5%

Informacija apla naujaualao palOkanaa “Litą''

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:

Pirmadieniais 
Antr., treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

1475 DeSeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Roeomont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

kainą gaunate nakvynę 
trims naktims, slidinėjimo 
bilietą dviem dienoms Mont- 
Garceau Ski Centre, tris 
vakarienes ir tris pusryčius.

Visi kviečiami! Galite at
važiuoti su šeimomis. Kai-

Gaila ir Aleksandras 
Stankevičiai, naujos firmos 
COFFRAGANTS savininkai, 
lapkričio mėn. 13 d. supažin
dino su savo nauju kūriniu: 
3 kasetės+knygutė viename 
dailiame paketėlyje, su

nos vaikams, kurie apsi- įrašytomis trimis prau
stos su tėvais tame pačia- cūzų kalba pasakomis:Le 
me kambaryje: 0-5 metų- Petite Chapperon Rouge, 
veltui; 6-14 metų - $89. Boucles d'Or et les Trois 

Registracija (deposit) iki Ours, Le Chat Botte.
lapkričio 30 d. - $50 as- Si leidinį gražiai ilius- 
meniuf, $100 - šeimai. travo Lara Barrington, 

Siųskite čekį su jūsų var- įkalbėjo Marie Eykel, o 
du, pavarde ir adresu: atitinkamą muziką sukūrė 
Rytis Bulota, 4550 Miller, komp.Aleksandras Stankevi- 
Montreal, Que. H3W 2E3. čius.

Informacijai kreipkitės į Supažindinimas su šiuo 
Rytį ar Viliją (514) 344- originaliu leidiniu įvyko 
8256. Botanikos Sodo didžiojoje

oranžarėjoje , apsuptoje
įvairiaspalviu chrizantemų, 
braži aplinka prisidėjo 
prie sėkmingo, visokeriopai 
pasisekusio kasetės-knygu - 
tės pristatymo publikai. 
O publikos susirinko virš 
dviejų šimtu ,ir visi buvo 
labai patenkinti nuostabią 
aplinka ir vaišėmis. Daugu
ma atvykusiųjų įsigijo šią 
originalią knygutę-kasetę. 
Savo vadovą ir akompania
torių pasveikino atsilanką 
į šį malonu vakarą ir bū
rys AV P-jos choristų-čių.

Kasetes-knygutę galima 
gauti Montrealio knygynuo
se ir muzikos reikmenų 
parduotuvėse. Kaina- $12,99.

Antanas Keblys

GRYBŲ PIETŪS

1995 m. lapkričio men. 12 
d. Šv. Kazimiero Parapijos 
svetainėje, po 11 vai. pa
maldų, įvyko tradiciniai 
"Grybų Pietūs".

Pamaldas atnašavo kleb. 
dr. F. Jucevičius, asistuo
jant kun. Iz. SadausKui, 
Kuris yra atvykęs iš Lie
tuvos į Montrealį.

Visiems suėjus į svetainę, 
klebonas paprašė visus daly 
vius atsistoti ir pagerbti 
Tylos minute žuvusius ka
rius Remembrance Day 
proga. Po to buvo sugiedo 
tas Kanados Himnas.

Nors oras buvo nepalan
kus, snigo ir buvo slidu, 
vistiek į pietus atsilankė

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que.
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Mont real, P.Q. H3G 1S5

LES TOITURES

R.P.S. IVIIROIXI INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

QUEBEC

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

Patrick Sweezey 
lark Richard

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

Dr. G E R A L D J. PEARL, M.D.,M.Sc,.F.R.C.S(C) 
CHIRURGAS

1414 Drummond Street, Suite 1003, 
Montreal,Que., H3G 1W1 tel:(514) 845-6645

Dr.G.J.PEARL yra buvęs dr.A.S.Popieraičio kolega, 
ir savo žinioje turi jo buvusių pacientų ligos bylas.

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

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

8 psi.

TONY
PHOTO 
STUDIO

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

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

apie 140 parapijiečių bei 
svečių, ypatingai iš Aušros 
Vartų parapijos, jų tarpe 
Seselės Paulė ir Palmira, 
bei Kun. K. Ambrasas, SJ.

Stalus puošė gražios 
gėlės, visų dalyvių nuotai
ka buvo šventiška. Pietų 
metu visą laiką grojo J. 
Kurylo orkestrėlis šventiš
kas dainas, retKarčiar 
savo gražiu balsu įsiterp 
ir pats muzikantas, kuriam 
dalyviai negailėjo plojimų.

Veikė turtinga loterija 
iš a3 laimikių, daugiausia 
"bonkos". Laimėtojai džiau 
gėsi savo laimikiais, o

nelaimėjusieji - nenusiminė, 
saKė, jog sekantį kartą 
jie taps laimėtojais.

Klebonas, gražiais žo
džiais pasveikino pietų 
dalyvius, padėkojo už toKį 
gausų atsilanKymą. Jis taip 
pat nepagailėjo gražių žo
džių ir padėkų visiems 
dirbantiems, kurie taip nuo
širdžiai prisidėjo prie pietų 
paruošimo.

Pabaigoje, 
skirstėsi į 
tenkinti vieni kitiems saky
dami - iki sekančio pasi
matymo!..

K. Ambrasas

visi dalyviai
namus pa-

Dėmesio anykštėnams:
Norime sudaryti visų 

Kanadoje gyvenančią A- 
NYKŠTĖNŲ sąrašą. Anykš
tėnais laikytini visi Anykš
čiuose arba jų plačioje 
apylinkėje gyvenę ar mo
kęsi asmenys bei jų vaikai,

šis sąrašas bus naudingas 
norint susirišti su jumis 
visais Anykščių reikalus.

Todėl prašome atsiųsti 
savo vardą, pavardę bei 
adresą ir registruotis pas 
Bronių Staškevičių, 667 
Allard Ave.,Verdun, Que.,

vaikaičiai ir ju vaikai. H4H 2C4. 
XillWb .dllim, 1,1—1»«>

HONEY FOR SALE !
j Direct from the beekeeper. $1.20 per pound. |
i Delivery could be arranged too!. Please call: i
I Tel.: 962-3780 j

« XMnari rxtwar. ■W- WIIVI
***************************************************
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS-VAKARIENĖ rengiama AV 
P-jos salėje. Bilietus BŪTINAI įsigyti PRIEŠ gruodžio 
men.29 d., pas Leoną BALAIŠį tel: 366-8259.
įėjimas- $15. Galima atsinešti savo gėrimą. 

VISI maloniai kviečiami. Rengia "NERINGA".
***************************************************

EUROPARCEL^
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 

kiekvieną trečiadinį, 1450 De Seve, 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $10.- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis Jr

TEL: (514) 937-9898

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

102A Aliion 
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.I.B, DONNA SVRAKA A.LB.

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI  JUM,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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