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LINKSMU ŠVENTU KALĖDŲ -LAIMINGU NAUJUJU METU !
ALTas PRAŠO PAREMTI KONGRESO NARIO DURBIN

APŽVALGA
B. N.

SU NERIMU LAUKIAMA 
GRUOD2IO~T7-TO JI

Prieššventinę nuotaiką 
šiais metais nelengva pa
laikyti: po Kanados refe
renda mo, kuris vis atsirūgs
ta, po vis spaudoje apraši
nėjamų įvairiausių smurto 
veiksmų (kokie dar nese
niai butų neįsivaizduojami, 
atliekami net vaiku prieš 
suaugusius), smurtas ne 
retas svečias ir Lietuvoje. 
O artėja gruodžio 17-toji, 
kai Rusijoje turės vykti 
parlamentiniai rinkimai.

Sprandą riečianti 
nistų partija varo 

jeigu laimėtų 
rinkimuose

ekonomikos kūrėjas, įspėjo, 
kad tokie komunistų parti
jos skelbiami priešrinkimi
niai pažadai ir planai yra 
neatsakingi ir pavojingi. 
Tai būtų lyg bombos padė
jimas po Rusijos valstybės 
saugumu.

O dar neseniai mūsų 
dabartinė Lietuvos vyriau
sybė tebesvarstė- ar mums 
j Rytus, ar į Vakarus...Lyg 
tai nebūtu seniai nuspręsta, 
seniai visos tautos ir vals
tybės pasisakyta ir Lietuva, 
Latvija ir Estija pripažinta 
nepriklausomomis respubli
komis (ne vis dar "šalimis", 
kaip dažnai net
spaudoje išsireiškiamą),viso 
pasaulio vyriausybių.'

Lietuvos

komu- 
propa-

gandą, kad 
jie šiuose 
anot lyderio Genadij Žuga- 
nov'o- tai surengtų visuoti
nį 
būtų nuspręsta 
1991
rašytą, Belovežskają Sutartį, 
"park lupdžiusią Rusiją".

ši sutartis, kaip žinome, 
buvo pasirašyta Rusijos- 
B.Jelcin'o, Ukrainos 
L.Kravčuk'o, ir Baltgudijos 
-St.Šuškevič'io, -prezidentų, 
paskelbiant , kad jų terito
rijose Sovietų įstatymai 
nebegalioja ir Sovietų or
ganizacijos yra paleistos.

Per tris savaites 
ties nutarimai buvo 
dyti!

Deja, milijonai 
dėl reformų prarado savo 
privilegijų ir nepasitenkini - 
mas, ypač vyresnės kartos 
žmonių tarpe, auga.

Buvęs min.p-kas Jegor 
Gaidar, Rusijos naujosios

referendumą, kuriuo 
panaikinti 

m.gruodžio 8 d.pasi-

sutar- 
įvyk-

rusų

ANTRI METAI KARO 
KLAMPYNĖJE

Artėjant antroms meti
nėms nuo brutalaus Rusijos 
karo paskelbimo Čečėnijai, 
prez. Boris J eicin'as pri
verstas prieiti išvados, 
kad padaręs tragišką apsi
skaičiavimą , paliepus Rusi
jos kariams sugniuždyti 
Čečėnijos nepriklausomybi- 
ninkus ir gyręsis, 
esą Įmanoma 
keletą valandų nuo invazi
jos pradžios...

Kaip žinome, 
sitiko, o dar ir dabar bent 
tuzinas rusų kareivių be 
reikalo žūna Čečėnijoje, 
ir vienas pagrindinių rusų 
kariuomenės vadų, vis neat
gauna sąmonės Maskvos 
ligoninėje...

Rusijos vyriausybė sku
bina ieškoti būdų kaip pa
baigti išrišti šį neatmezga- 
mą konflikto mazgą. Rus
lan Khazbulatov'as- aršus 
anti-jelcininkas- kritikuoja

kad tai
atlikti per

taip neat-

AKCIJĄ

Pasaulio spauda ir Rusijos bei Vakarų žinių tarnybos 
pakartotinai pranešė, kad Rusijoje yra paruoštas Rusijos 
karinis planas, pavadintas "Rusijos karine doktrina". Joje 
rašoma, kad "jei Balstijos valstybės bus priimtos į NATO, 
Rusija turi pradėti invaziją į tuos kraštus ir savo bran
duolinius ginklus išdėstyti prie Rusijos sienų su Lenkija 
ir Norvegija, taip pat Armėnijoje ir Gudijoje, kad jie 
būtų nukreipti i. įvairius Europos miestus". Kongreso na
rys Richard Durbin atkreipia dėmesį, jog tos doktrinos 
tekstas ne tik pažeidžia Baltijos valstybių suverenitetą, 
bet kartu grasina ir Amerikos saugumui. Jis mano, kad 
Rusijos vyriausybė turėtų pasisakyti šiuo klausimu ir at
šaukti tą doktriną, kuri tiesiog grasina Baltijos valstybių 
nepriklausomybių bei Rytų ir Vidurio Europos valstybių 
saugumui. ALTas prašo visus lietuvius skambinti savo 
atstovams JAV kongrese, kad jie pasirašytų kongreso 
nario Durbin laišką Amerikos prezidentui, pavadintą "Sup
port Baltic, Eastern and Central European Security".

- . . . AGEP

kaimyninį, miestą Mrkonjič 
Grad, 
serbų 
serbai, 
tarimą, 
jų užimtus 5 priemiesčius 
aplink Sarajev'ą. 
jų dalis privalės 
nijos musulmonų 

JT pasmerkė

taip pat paskirtą 
kontrolei. Bosnijos 
pagal minimą susi- 

privalės atiduoti

Didžiausia 
tekti Bos- 
vadovybei. 
plėšikišką 
o vienas 

, amžiaus, 
"Kam rūpi Day- 

susitarimas? Mes 
įsakymą deginti

tno planavimu ir parūpim- 
mu atatinkamomis kulko
mis. Jis taip pat patrauk
tas atsakomybėn.
JAV KONGRESO NARIŲ 
LAIŠKAS PREZ. CLINTON*
N UI DEL RUSIJOS 
GRĖSMĖS

dabartinę Maskvos skiriamą 
balsavimo datą Čečėnijoje, 
sutampančią 
parlamentiniais 
Tuo 
tis, 
kai 
17 
nėt 
verčiami 
Maskvos nurodymus.

Dabar sanatorijoje 
besveikstantis 
cin'as tuojau.
rukščiausiems 
pareigūnam? 
priemones, kad 
domi galiu.1

su Rusijos 
rinkimais, 

pačiu didėja ir rūpes- 
kad Dudajev'o šalinin- 
bandys gruodžio mėn. 
d.rinkimis boikotuoti, 
jeigu i.’ tikrųjų 

balsuoti
būtų
paga

te-
Jel- 

įsakė
prez. 
pat 

saugumo 
panaudoti 

būtų suval- 
teroristiniai 

čečėnų veiksmai, kuriais 
jie tikėtųsi sulaikyti Rusi
jos peršamus rinkimus nau
jai,nuolankesnei vietinei 
vyriausybei sudaryti.

Čečėnijos Nepriklauso
mybės vadovas Dudajev'as 
per savo įgaliotini pareiškė; 
"Nebus jokių rinkimų čečė
nų repsublikoje, kol iš jos 
neiškeliaus paskutinis rusas

įsibrovėlis".
Jeigu 

dienio 
iškiltų Dudajev'o 
rusams 
Kremlius 
geresnėmis sąlygomis derė
tis dėl taikos ir išlaikyti 
Čečėniją- turtingą alyvos 
klodals-Rusijos Federacijoje. 
BOSNIJOS KROATAI 
KARIAI NESILAIKO TAIKOS 
DRAUSMĖS ——

Sipovo miestas, pagal 
pasirašytą Tarptautinį Tai
kos Susitarimą Dayton'e, 
JAV, netrukus bus perleis
tas serbų valdymui. Kroatų 
kareivių būrys padegė bent 
10-tį šio miesto 
apiplėšinėja 
Apsikrovę 
aparatais 
dals, vos 
bes, dar 
iš įvairių 
į traktoriais velkamus važ- 
menis.

Kroatai niokoja šį ir

ateinančio 
balsavimo

patikima 
galėtų

sekma- 
metu 

pakaitui 
klika, 

tikėtis

pastatų, 
parduotuves, 

išvogtais TV 
ir įvairiais bal- 
panešdami gėry- 

tempė daiktus 
namų ir krovė

į St) .Dtalėdii iz 
į| OLaiL^u JUtiii
p: proga visus Montrealio ir apylinkės lietu* 

vius sveikina ir linki ryžto bei ištvermės 
visuose lietuvybės darbuose —

K.L.B. MONTREAL") APYLINKĖS VALDYBA

jų karys, 28 m. 
atsakė: 
ton'o 
gavome 
Sipovo, tad taip ir darom".

Apskaičiavimai gąsdi
nantys: Bosnijos atstatymui 
prireiksią apie 4.9 bil.dole
rių....

PASLAPTIS TEBEGAUBIA 
IZRAELIO M1N.P-KO 
NUŽUDYMO APLINKYBES

Jigal Amir'as, 25 m. 
amžiaus, prisipažinęs nušo
vęs Izraelio min.p-ką Itz
hak Rabin'ą, laukia teismo, 
jis padarė užuominą repor
teriams, kad saugų grupėje 
buvęs infiltruotas vienas 
suokalbininkas, vykdant 
šį, atentatą. Taip pat pasa
kė, kad: "...Jeigu aš pasa
kyčiau tiesą, tai visas kraš
tas apsiverstų aukštyn 
jom".

Apkaltintojo brolis 
gai Amir'as, yra taip 
įtariams I.Rabin'o nužudy-

ko-

Ha- 
pat

JAV kongresmanų: Rich
ard Durbin ir Benjamin 
Gilman, iniciatyva yra 
parengti laiškai dėl Rusi
jos karinės doktrinos ir lap 
kričio 21 d. pasiųsti JaV 
prezidentui Bill Clinton'ui 
ir jo patarėjui nacionalinio 
saugumo klausimais Ant
hony Lake. Abu vienodo tu
rinio laiškus pasirašė 42 
Kongreso nariai.^

Laiškuose reiškiamas su
sirūpinimas dėl pranešimų 
kad Rusijos ginkluotųjų pa
jėgų Generalinis stabas 
svarsto naują karinę dokt
riną, kurioje numatoma 
įvesti Rusijos kariuomenę 
į Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, jei pastarosios įstotų į 
NATO. Laiškuose primena
ma, kad pagal šią doktriną 
NATO bandymą neleisti 
Rusijai įvesti kariuomenę 
į Baltijos šalis Rusija laiky. 
tų "pasaulinės branduolinės 
katastrofos 
Laiškuose 
mas Rusijos

/nukelta į 2 psl

KALĖDŲ ŠVENČIU

Jūsų nuolatinis rūpestis 
ir parama Tėvynei yra 
stipri Tėvynės meilės 
išraiška —

proga
Gražina ir aš nuoširdžiausiai 
sveikiname Kanados lietuvius 
ir linkime laimingų

1996 METU-

preliudija", 
taip pat rnini- 

ke tinimas

Haris Lapas,
Garbės Generalinis Konsulas Kanadai
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XVI -TOSIOS KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME—---- ■

Arūnas Staškevičius 
(tęsinys)

NUTARIMAI

SUVAŽIAVIMO dalyviai dėkoja už sveikinimus 
ir pranešimus; Lietuvos Ambasados Ottawoje reikalų 
Patikėtiniui Jonui Paslauskui, Lietuvos gen. garbės 
Konsului Hariui Lapui, PLB pirmininkui Broniui Nainiui, 
X Tautinių Šokių. Šventės organizacinio komiteto pirmi
ninkei Jūratei Budrienei, KLF Tarybos pirmininkui Pau
liui Kurui, Tautos Fondo atstovui Broniui Laučiui, mjr. 
Arūnui Dudavičiui, KLB Muziejaus-Archy vo vedėjai 
dr. Rasai Mažeikaitei, ŠALFASS pirmininkui Audriui 
Šileikai, Vaikų Šventės rengimo komisijos pirmininkei 
Rasai Kurienei už puikiai ar'iVtą darbą, ANAPILIUI 
ir klebonui kun. Jonui Staškui už patalpas ir paslaugas, 
buvusiai Krašto Valdybai už įgyvendintus darbus ir pa
sišventimų, L.Našlėnienei ir A.Stepaitienei už nenuils
tamas pastangas talkininkaujant valdybai.

Ta r y b a:
1. SVEIKINA naujai išrinkta Krašto Valdybą ir linki 

ištvermės, energijos ir optimizmo darniai bendradar
biauti ir vykdyti savo darbą.

2. REIŠKIA gilų susirūpinimų lietuviško0 Kilmės šei

ma, jos visuomeniniu ugdymu ir švietimu. Tas rūpestis 
turi atsispindėti KLB veiklos pirmumuose, lėšų tvarky
me bei informacijos telkime, stengiantis sudaryti sąly
gas šeimoms bendrauti lietuviškoje nuotaikoje, puoselė
jant tautines, kultūrines vertybes.

3. RAGINA valdybų sudaryti kultūros, švietimo ir 
visuomeninių reikalų komisijas, kurios išvystys veiklos 
gaires ir kartu su valdyba vykdys tarybos nutarimus.

4. ĮPAREIGOJA valdybų, nedelsiant paskirti į X 
Tautinių Šokių Šventės organizacinį komitetą^ du krašto 
atstovus, kurie vyktų į sekantį, komiteto posėdį.

5. RAGINA KLB valdybą remti Lietuvių Jaunimo 
Dienas, kurios vyks šių metų gale, pritrauks lietuvišką 
jaunimą iš viso pasaulio ir svarstys savo ateiti.

6. SVEIKINA Toronto Apylinkės iniciatyva, ren
giant Kanados Lietuvių Dienas 1996 m., remia jas mo
raliai ir finansiškai, ragina kitas Apylinkes tęsti tradi
cija.

7. RAGINA valdyba,, sudaryti komisiją, kuri rūpin
tųsi Kanados lietuvių veiklos žinyno paruošimu ir išlei
dimu.

8. SKATINA Krašto valdybą artimoje ateityje su
daryti Vaikų Šventės rengimo komitetą ir nustatyti 
datą 1998 metams.

9. TARYBOS daugumai nutarus, kad PLB Seimas 
turėtų vykti išeivijoje, KLB valdyba įgaliojama Seimo 
atstovų rinkimus vykdyti ^orespondenciniu būdu, kai 
PLB praneš PLB Seimo vietą ir datą.

10. IŠREIŠKIA didelį susirūpinimą, kad Lietuvos 
Prezidentas ir Vyriausybė per penkerius nepriklausomy
bės metus neparodė pakankamo dėmesio ir pastangų 
mūsų tautos tremtiniams. Krašto Valdyba skatinama 
atkreipti dėmesį į jų būklę ir toliau ieškoti būdų jiems 
konkrečiai padėti.

11. RAGINA valdybą remti asmenų paruošimą va
dovavimui bendruomenėje, jos institucijose bei kultūri
niuose vienetuose, puoselėjant:

a) vadovavimo kursų lankymą ir pritaikymą lietuviš
kai veiklai, b) sudarymą sąlygų vadovams bendradarbiau 
ti ir išvystyti bendrus veiklos planus.

12. SKATINA Krašto valdybą sudaryti sąlygas lie
tuviškos kultūros specialistams iš išeivijos ar Lietuvos 
lankytis stovyklose, mokyklose bei kultūriniuose viene
tuose, išvystyti atitinkamą programą, padėti mokyto
jams - vadovams ir teikti medžiagą ar priemones jiems 
tęsti darbą.

13. RAGINA valdybą surengti mokytojų suvažiavi
mų ir telkti finansinę pagalbą mokyklų metraščio ir 
švietimo priemonių bei medžiagos išleidimui.

14. RAGINA valdybą atsižvelgti į pakartotinius 
prašymus atkreipti dėmesį į apylinkių poreikius, ku
riems konkretūs siūlymai buvo padaryti praeitu me
tu nutarimuose (11.7).

15. RAGINA apylinkių pirmininkus ir šios sesijos 
sekretorius paruošti savo pranešimus ir protokolus, at
siųsti juos KLB raštinei iš anksto, kad raštinė galėtu 
šių informaciją išsiųsti Krašto Tarybos atstovams prieš

suvažiavima.

| ŠVKALĖ1M
proga

w linkiu visiems lietuviams
Šrt Dievo palaimos, džiugios Kūdi- 
3* kelio Jėzaus atėjimo šventės 
® ir viltingų Naujųjų 1996 metų*.

frfA.

.«:»uaaiaiia!ieiBiHiS!»aiaH8®HBĮa20»a56«iKW

Sv. Kalėdų ir Naujųjų |
1996 Metų proga g 
................... w

nuoširdžiausiai sveikiname atsikėlusią laisvam, ne-ag 
priklausomam ir demokratiniam gyvenimui Lietu- i«s 
vos Respubliką. Linkime jos žmonėms darnios klo- 
ties,^ siekiant santrarves ir visokeriopos dvasines ir 
medžiagines geroves. Sį

Sveikiame visus Amerikos lietuvius, remiančius 
Amerikos Lietuvių Tarybą, tęsiant Amerikoje reika 23! 
lingą politinę ir Lietuvai pagalbos veiklą. Visi vie- 
ningai dirbikime kartu su Tauta Lietuvos gerovei! IBĮ

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA

KLB Krašto Tarybos V-bos pirm. A.Vai ~
Prezidiumas iš kairės: Mrs. I. Ross, R. Danaitytė ir P. Kuras. Toliau Rezoliucijų Komisija, iš kairės: Rasa Kurienė, Arūnas čiūno pranešimas. Sėdi ižd. Julija Adamonytė. 

Staškevičius, Ramunė Jonaitienė.

ATKELTA iš 1 psl. 
ĮVYKIU......

dislokuoti taktinius bran
duolinius ginklus prie šie 
nos su LeiiKija, Norvegija, 
taip pat ir Rusijos karinė
se bazėse Kryme, Abcha
zijoje, Gruzijoje ir Armė
nijoje, jei NATO narystė 
būtų suteikta Lenkijai, 
Čekijai ar Vengrijai.

Kongreso nariai įsitikinę 
kad JAV turėtų griežtai 
prieštarauti šiam Rusijos 
karinės doktrinos projektui, 
o Rusijos vyriausybė -vie
nareikšmiškai jo atsisakyti. 
Kongreso narių nuomone, 
šis projektas kelia didelę 
grėsmę Baltijos demokrati
joms ir taip pat atsisako 
gerbti Baltijos, Rytų ir Vi
durio Europos šalių suve
renitetą.

KANADOS DALIN1AI- 
BOSNIJON

Po pasirašytų Taikos 
Susitarimų, Kanados vy
riausybė apsiėmė prisidėti 
prie NATO Taikos Korpusų, 
skirtų tų susitarimų vykdy
mui Bosnijoje ir vieneriems 
metams pasiųs apie 1.000 
savo karių.

Pasiūlytą Kanados planą 
štabo ir kovos dalinių su
dėčiai NATO priėmė.

2 psl.
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LIETUVOS DALINIAI - 
TAIKOS ĮVEDĖJAI

III-iojo Lietuvos Taikos 
Palaikytojų būrio kariai, 
grįžę iš Kroatijos ir nespė
ję baigti misijos numatyto 
termino, Krašto Apsaugos 
Ministerijoje lapkričio mėn. 
buvo kalbinami dalyvauti 
NATO Taikos įvedimo ope
racijose.

Kol nėra Lietuvos įsta
tymo, leidžiančio dalyvauti 
Taikos Įvedimo misijose, 
norima kol kas gauti karių 
principinį sutikimą. Minis
terijos vadovai mano, kad 
Lietuvos kariai jau atlikę 
nemažą konkursą, kad ga
lėtą vykti į Kroatiją ir 
turintys patirties, būtų 
tinkamiausi pretendentai 
NATO operacijoms.

Beveik visi iš 30-ties 
tokių karių sutiktų tapti 
NATO pajėgu dalimi. Tokiu 
atveju jie gautų didelius 
atlyginimus, jiems būtą 
suteiktos socialinės garan
tijos. Apsvarsčius Taikos 
Įvedimo misijų pavojingumą, 
dalyvauti jose atsisakė 
tik du kariai, turintys vai
kų.

Kol bus priimtas Seimo 
nutarimas, buvę Taikos 
palaikytojai grįžta į savo 
tarnybos vietas. Penkiems

T. 

jų pasiūlytas darbas Lietu
vos Taikos Palaikymo pajė
gų mokymo centre, Rukloje.

FEDERACINIS KANADOS 
BIUDŽETAS

Finansų min. Paul Mar- 
tin'as pranešė iš Ottawos, 
kad jis pasiryžęs Kanados 
federacinį biudžetą suma
žinti per dvejus metus 
17 bil. dolerių. Kokiu būdu 
tai bus įmanoma atlikti, 
pažadėjo paskelbti ateinan
čių metų vasario mėnesį. 
Jis pabrėžė, kad "ši vyriau
sybė sukėlė didžiausią Ka
nados istorijoje išpuolį 
prieš federacinį biudžetą".

Reformos partijos lyde
ris Preston Manning'as 
šį finansų ministerio planą 
jau kritikavo aštriais žo
džiais, esą einama ta kryp
timi nepakankamai toli 
ir nepakankamai greitai. 
"Toks vienos krypties gal
vojimas ir galvatrūkčiškas 
nešimasis į nulinį deficitą^ 
būtų visais atžvilgiais 
ardantis veiksmas",- argu
mentavo , atsakydamas jam 
finansų ministeris Paul 
Martin'as.

Kaip žinome, net ir 
tokia JAV dar niekaip ne
susitvarko su savo uždels
tais deficitais ir nekalba 
apie jokį galvatrūkčiškumą, 

netgi priešindamasi Respub
likonų partijos intensyviai 
siūlomai deficito sumažini
mo programai...
O Amerikos deficitas auga, 
lyg koks baisūnas, tik prez, 
Clinton'as, savo demokratų 
partijos prilaikomas, nenori 
nusileisti respublikonų pla
nui. Ar pavyks rasti komp- 
romisą-paaiškės netrukus...

Kokį sprendimą savo 
provinciniam biudžetui 
ras Quebec'o vyriausybė- 
irgi kol kas neaišku, bet 
išdidus priešrinkiminis to
nas, kad viską geriausiai 
sprendžia pats Quebec'as, 
ir priede tuč tuojau - pra
dėjo prigesti.

Lucien Bouchard'as, 
jeigu bus išrinktas PQ lyde
riu, paminėjo viešai, kad 
kieta realybė tai šios pro
vincijos 4 bilijonų dolerių 
deficitas. Masyvi skola 
iv 1 1% bedarbių. Reiškia, 
anot jo, "teks padaryti 
skausmingus pasirinkimus 
per ateinančius mėnesius".

• Montrealio dienraštis 
THE GAZETTE atspausdino 
didelį straipsnį, labai dide
le antrašte apie vieno 
kanadiečio sėkmingą verslą^ 
Vilniuje, gruodžio- mėn. 1 
d., verslo sekcijoje.

Lietuvoje
DAR NEAIŠKU, KAS 
SUSPROGDINO "LIETUVOS 
RYTO" PASTATĄ

Š. m. lapkričio 16 d. 
buvo įvykdytas teroristinis 
aktas: Vilniaus cen: re buvo 
sprogdinamas didžiausio 
Lietuvos d.enraščio "Lietu
vos Rytas" baigiamas sta
tyti redakcijos priestatas. 
Sprogimas įvyko vos 10 
minučių po to, kai jame 
dirbę statybininkai išėjo, 
ir todėl žmonių 'aukų nebu
vo.

Smarkiai nukentėjo 
ir pagrindinis redakcijos 
pastatas, apgadinti ir aplin
kiniai pastatai.

Vyr.red. Gedvydas Vai
nauskas mano, kad nuosto
liai siekia 400.000 litų. 
"Kuomet sprogdinamos dide
lių laikraščių redakcijos,tai 
ne tik teroristinis, bet ir 
politinis aktas" - sakė jis.

Jis taip pat užtikrino 
BNS korespondentui, kad 
redakcija "...nėra įkišusi 
nagus į jokias neteisėtas 
machinacijas". Jo nuomone, 
gali būti, kad sprogdino 
kerštaujantieji už paskelb
tus straipsnius , ypač šį 
rudenį, kuriuose buvo 
iškeliami nusikalstamumai. 

Kita galimybė - kad "kaž
kokios jėgos" nori destabi
lizuoti padėtį Lietuvoje. 
O tokie sprogdinimai,skau
du pripažinti, kenkia vals
tybės prestižui ir įvaiz
džiui. Analogiškų ‘tokio 
elgesio pavyzdžių neteko 
girdėti.

Išminuotojai patikrino 
pastateų-daugiau sprogmenų 
nerado. į pastata ieiti ga
lima tik per pagrindines 
redakcijos patalpas. Jose 
yra vienas nuolatinis bu
dintis. Tačiau, vykstant 
statyboms, į priestatą ne
sunku j kartu su statybinin
kais, patekti ir pašaliniams 
žmonėms. Sprogmenys ga
lėjo būti padėti ir iš lauko, 
į antrame priestato aukšte 
esanti balkone’lį.

Šį įvykį tiria Vilniaus 
miesto vyriausias policijos 
komisariatas.

Lietuvos min.pirm. A- 
dolfas Šleževičius pareiškė 
užuojautą laikraščio redak
cijai ir pažadėjo, kad įvy
kis "bus ištirtas ypatingai 
kruopščiau" ir kad bus 
dedamos visos pastangos, 
kad laisvoji spauda būtų 
apsaugota nuo nusikaltėlių 
puolimo.

Apie tyrimo eigą yra 
informuojama Vyriausybė 
ir prez. A. Brazauskas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



® į Izraelį nusiųsta oficia
liu Prezidento A. Brazausko 
užuojauta dėl premjero L 
Rabino mirties.

® Lapkričio 6 d. su Sei
mo konservatorių frakcija 
susitikęs krašto apsaugos 
ministras L. Linkevičius ir 
aptarė kariuomenes finansi
nius klausimus. Jis džiaugė
si, kad tarptautinis bend
radarbiavimas atneša 
tuvai ne tik politinės 
ir 
Tai
vusioje 
Ruklos 
kurį padės įkurti danai. L 
Linkevičiaus manymu, 
tuvos 
mas, 
ka ir 
kad j 
priešo, 
nistras L. 
nešė 
menei iš Estijos nupirkta 
700 tūkstančių šovinių so
vietų gamybos 5,45 mm. 
kalibro automatams.

Lie- 
bet 

materialinės naudos, 
ir taikdarių misija bu- 

Jugoslavijoje, ir 
mokymo centras,

PAGALIAU - VILNIAUS 
ĮKŪRĖJO PAMINKLAS

Lietuvos Didžiojo Kuni
gaikščio GEDIMINO pamin
klas, pagal žymaus skulp
toriaus Vytauto Kašubos 
projektą, bus liejamas Tal- 
linn'e- Estijoje, nes jo 
gamyba ten kainuos beveik 
100.000 litu pigiau, negu 
kad būtu atliekamas Lietu
voje.

Vilniaus įkūrėjo pamink
las planuojamas pastatyti 
Lietuvos sostinėje 1996 
metais.

muziejų konkursui 15 au
torių atvežė 130 kūrinių.

ŠOVINIAI IŠ ESTIJOS
Lietuva nusipirko 700 

į šovinių rusiš- 
iš ke-

tūkstančių
kiems automatams 
lių variantų pasirinkusi ' 
Estijos firmą. Lietuvos spe
cialistai sako, kad estiški 
šoviniai kokybiški ir ne
brangūs.

"Lietuvos Ryto" priestatas lapkričio 17-osios rytą po sprogimo. Sekančią dieną po spro
gimo "Lietuvos Rytas" pirmame puslapyje isspausdino "Laisvojo žodžiu fondo" pareiški
mą, kuriame sprogdinimas pavadintas "Lietuvor oolitinės vadovybės ir korumpuotų fi
nansinių grupuočių išprovokuotu teroristiniu aktu", "ondas iš vyriausybės reikalauja "ryž
tingų veiksmų, kurie neginčijamai įrodytų, kad Lietuvos vyriausybė sugeba kontroliuoti 
padėtį šalyje, taip pat pasiruošusi gerbti Lietuvos p.liečiu teisę gauti ir skleisti infor
maciją bei visuomenės informavimo priemonių nepriklausomybę". Nuotr. P. Lileikio 
"Lietuvos Ryte".

, Lie- 
priešas - nestabilu- 

bet Lietuva jau per- 
prieštankinius ginklus, 

galėtų apsiginti nuo 
>. Krašto apsaugos mi- 
„ L. Linkevičius pra- 
kad Lietuvos kariuo-

• VILNIAUS Universiteti
nėje Vaikų Ligoninėje, or
topedijos skyriuje lankėsi 
10 JAV medikų. Čia jie 
per savaite laiko intensy
viai dirbo, atlikdami sudė
tingas stuburo, galūnių 
deformacijos, klubo sąnarių 
ir kitokias operacijas. Buvo 
apžiūrėta 
- vaiku.

apie J 50 ligoniu

BASANAVIČIAUS
už etnokultūrinę

Lietuvoje
PRATĘS PREVENCINIO 
SULAIKYMO ĮSTATYMĄ

Seimas nutarė ypatingos 
skubos tvarka svarstyti Lie
tuvos Baudžiamojo kodekso 
papildymą, kuriuo numato
ma iki 1997 rn, sausio 1 
d. pratęsti šio kodekso 5Ų 
str. galiojimą, reglamentuo
jančio asmens prevencinį, 
sulaikymą.

Projektą Seime ketvirta
dienį pateikė Vidaus reika
lų ministerijos sekretorius 
Jonas Liaudanskas.

Anot Vidaus reikalų min. 
Romasio Vaitekūno 
pustrečių metų 
prevencinis 
tapo efektyvi 
Kovojant su 
banditizmu, 
sulaikyta 
Dalis jųt 
išvyko iš Lietuvos ir 
kia, kada pasibaigs 
įstatymo galiojimas.

rn.

prieš 
įteisintas 

sulaikymas 
priemonė 

terorizmu ir 
Jo dėka 

nusikaltėlių.700
ministro teigimu, 

lau- 
šio

į 
ligoninė- 
plaueių

INTER- 
VAITEKŪ-

Ministro R. Vaitekūno
atsistatvdinirno interpelia-
ciios autoriai siekė dėl, jų
vertinimu, grėsmingai blo-
gėjančios kriminogeninės
padėties.

Vidaus reikalų ministras 
atmetė visus jam pateik
tus kaltinimus, o svarsty
mo metu paragino Seimą 
pratęsti prevencinio sulai
kymo įstatymą, kuris, pa
sak R. Vaitekūno, buvo 
efektyvi ir laiku panaudota 
priemonė prieš banditizmą 
ir terorizmą.

NEPASITIKĖJIMĄ A. ŠLE
ŽEVIČIAUS VYRIAUSYBE 
SVARSTĖ SEIMAS

Chvostov. 
nuomone, 

paleisti į 
rengtis tik

Michail
Chvostov’ o

Kučerov' ą 
imta 

kai prezidentas Alek-
Lukašenka nusiuntė 
Lietuvos Preziden-

PALEIDO PUČISTĄ
MINSKAS,(BNS,G). Lapkri
čio 23 d. paleidžiant į 
laisvę Lietuvos pučistą 
Ivaną Kučerov'ą, "lemiamą 
vaidmenį suvaidino Gudijos 
prezidentas", pareiškė Gu
dijos UR ministro pavaduo
tojas 
M.
I.
laisvę 
tada, 
sandr 
laišką 
tui Algirdui Brazauskui, ku
riame paprašė I. Kučerov' ą 
paleisti.

Buvo gautas A.Brazausko 
atsakymas, tačiau atsaky
mo turinio jis nenurodė. 
"Didelį vaidmenį suvaidino 
dviejų prezidentų asmeni
niai ryšiai ir pati mūsų ša
lių tarpusavio santykių dva
sia", pareiškė M. Chvostov. 
Gudijos ambasada pateikė 
5000 JAV dol. užstatą už 
I. Kučerov' ą.

Tuo tarpu lapkričio 24 
d. pranešime Prez. Algir
das Brazauskas teigia neda
ręs jokio 
ratūrai, 
kalėjimo 
1991 m. 
mėginimo 
Jis tik prašęs prokuratūrą 
labai gerai įsigilinti "į Bal
tarusijos piliečio Ivano 
Kučerov'o reikalą, kai 
buvo nustatyta, kad jis sun
kiai serga".

A. Brazauskas mano, 
kad "mūsų katalikiškoje 
šalyje" visuomenė turėtų 
pritarti sunkaus ligonio pa
leidimui iš kalėjimo, juo la
biau, kad Kučerov Lukiškė
se ne atlikinėjo bausmę, o 
tik laukė teismo. Be to, 
pasak Prezidento, "duotos 
garantijos yra pakankamos 
kad Kučerov' as dalyvaus 
teisme" svarstant Sausio 
13-osios perversmo bvlą 
1995.XII.13

Jis nenurodė, kokias garan
tijas turėjo galvoje ir kas 
jas davė.

Prezidentas ta proga at
sisakė komentuoti Baltaru
sijos užsienio reikalų vice
ministro Michail Chvostov 
pareiškimą, kad palei
džiant į laisvę 1. Kučerov'ą 
"lemiamą vaidmenį suvaidi
no Baltarusijos preziden
tas".

"Jokio spaudimo iš Bal
tarusijos pusės nebuvo. 
Tas laiškas paradytas labai 
diplomatiniu ir korektišku 
tonu", sakė A. Brazauskas.

Pirmadienį, Baltarusijos 
ambasadai Vilniuje sumokė
jus 5000 dolerių vertės už
statą, jis buvo paleistas iš 
kalėjimo ir pervežtas 
Minską, kur ketina 
je gydytis sunkias 
ir virškinimo ligas. 
SEIMAS ATMETĖ 
PELIACIJĄ R. 
NUI

(AGEP)- Lietuvos Sei
mas slaptu balsavimu ant
radienio vakarą atmetė 
nutarimą dėl nepasitikėji
mo Vidaus reikalų ministru 
Romasiu Vaitekūnu. Už jo 
atsistatydinimą balsavo 44 
opozicijos nariai. Nepasiti
kėjimui pareikšti pritrūko 
27 balsų.

Laikydamiesi lapkričio 27 
d. LDDP posėdy] .* priimtos 
rekomendacijos, beveik 
visi šios frakcijos nariai ne
balsavo. Slaptu balsavimu 
prieš nepasitikėjime pareiš
kimą balsavo devyni Seimo 
nariai. Trys balsavimo la
peliai pripažinti negaliojan
tys.

Svarstymo 
mažųjų - 
frakcijų 
tininkų 
linių ir 
frakcijų 
tikėjimą 
visos 
sios frakcijos bei 
mokratai. Tačiau 
mos neturinčios 
nės frakcijos negalėjo tikė
tis priversti vyriausybę at- 

tai

Po penkias valandas 
diskusijų vyko 

Už ne
balsavo 57 

5; 3 
pripažinti ne- 

Taigi, A. 
vyriausybė 

“(jai nuversti 
: 71 balso).

trukusių 
slaptas balsavimas, 
pasitikėjimą
Seimo nariai, prieš 
biuleteniai | 
galiojančiais. 
Šleževičiaus 
dirbs toliau 
būtų reikėję

Aukščiausiojo 
pirmininkas P. 

Kūris atviru laišku kreipė
si į šalies Prezidentą A. 
Brazauską ir Seimo pirmi
ninką Č. Juršėną. Laiške 
kalbama apie teisinės re
formos nesėkmes ir įstaty-’ 
mus, kuriuos 
priimti.

« Lietuvon 
Teismo

dar reikia

KITŲ METŲ 
PROJEKTAS

Pajamos

BIUDŽETO

spaudimo proku- 
kad paleistų iš 
sunkiai sergantį 
sausio perversmo 

organizatorių.

) metu trijų 
Seimo opozicinių

- demokratų, tau- 
; bei politinių ka-

tremtinių "Laisvės"
- pateiktą nepasi- 

ministru parėmė
opozicinės

numatomos 
6,945 - mid. litų (29 proc. 
daugiau negu 1995 m.)
Deficitas numatytas 608,2 
mln. litų. Po pirmojo svar
stymo Seime projektą Vy
riausybė patikslins ir pa
teiks antrajam svarstymui. 
© Lapkričio 6 d. V. Lands
bergis nusiuntė asmeninį 
užuojautos laišką Izraelio 
Kneseto pirmininkui 
Š. Veisui, kuriame 
kad šūvių "taikinys 
laisvės, teisingumo ir 
bilizavirno kryptis, dėl ku
rios kovojo L Rabinas". L 
Rabino laidotuvėse dalyva
vo premjero A. Šleževi
čiaus vadovaujama delega
cija.

® Lapkričio 7 d. Lietuvos 
parlamente nutarta sudary 
ti specialiąją komisiją Sei
mo nario R. Ozolo pateik
tiems kaltinimams Lietu
vos Vyriausybei ir korupci
jos faktams tirti. Numaty
ta, kad didžioji LDDP frak
cija ir opozicija siūlys į 
komisiją po 6 savo prieši
ninkų kandidatus, o 3 iš 
siūlomų savųjų pasirinks 
pati bei 3 saviškius pasi
rinks opozicija. Komisijos 
sudarymo tvarkai pritarė 
LDDP; konservatorių frak
cija prištaravo, nes ji nori 
pati deleguoti savo narius 
į korupciją tiriančią komi
siją. Konservatorius A. 
Skrebys mano, kad korupci
jos nėra opozicijoje, todėl 
konservatoriams nepriimti
na, kad jų atstovus į komi
siją parinks LDDP. Nutari
mas draudžia į 
traukti buvusius ir 
Vyriausybės narius 
opozicijos atstovai 
kad taip ketinama išvengti 
komisijos sudėtyje 
R. Ozolo- buvusio 
kienės Vyriausybės 
LDDP frakcijos 
Bendinskas tikisi, 
misija darbais įrodys, kad 
kelių frakcijų atstovai gali 
dirbti išvien. Jis priminė, 
kad Bismarko laikais Vokie
tijoje buvo kariami korum- 
puoti asmenys, ir pajuoka
vo: "Būtų gerai, kad prie 
trejų Seimo durų pakabotų 
po vieną žmogų". V. Lands 
bergis pranešė, kad konser
vatoriai vistiek patys pa
skirs žmones į komisiją, 
o jei LDDP juos atmes, 
visai joj darbe nedalyvaus.

komisiją 
esamus 

, todėl 
nutarė,

paties 
K.Pruns- 

nario. 
narys A.

kad ko-

» JONO 
premija 
veiklą paskirta etnomuziko
loge! Zitai Kelmickaitei.

Premija bus 
Vasario 16 d.,
1992 m. Jos dydis 
metu - 8.000 Lt., t.y. 100 
minimaliu gyvenimo lygio 
dydžio.
® Seimo 
frakcijos narys V. Plečkai
tis lapkričio 7 d. apkaltino 
Latviją, kad dėl jos veiks
mų stringa Baltijos šalių 
integravimasis, Latvijos ir 
Lietuvos nesutarimai sun
kina Baltijos valstybių 
siekį tapti ES ir NaTO 
narėmis. Pasak parlamenta
ro, tai naudinga jėgoms, 
kurios siekia, kad Baltijos 
šalys ten niekada neįstotų. 
V.Plečkaitis kritikavo Pre
zidento ir Vyriausybės 
"slaptosios diplomatijos” po
litiką (Maišiagalos memo
randumą), pasmerkė Seimą 
kad neratifikavo 1982 m. 
tarptautinės jūrų konvenci
jos, pagal kurią butų gali
ma nustatyti jūrų sienas, 
naudingas Lietuvai.
Latvija ketina pasirašyti su 
JAV ir Švedijos bendrovė
mis AMOCO 
tartį dėl 
tyrimų 
Baltijos 
apimtų 
teritorijoje, dėl kurios pri
klausomybės Latvija ir Lie 
tuva dar nėra susitarusios.

(AGEP)
PREMIJA MEISTRŲ 
MEISTRUI

Ipolitas Užkurnys apdo
vanotas Liongino Šepkos 
premija ką tik Rokiškyje 
pasibaigusiame medžio dro
žėjų konkurse. į Krašto

m.

įteikta 
įsteigta 

šiuo

socialdemokratų

ir OPaB su- 
naftos telkinių 

ir eksploatavimo 
jūroje. Licencija 

ir telkinius toje.

PALEISTAS IŠ ŠVEDŲ 
KALĖJIMO

Kęstutis Mažuika, reika
lavęs iš Švedijos vyriausy
bes 8 mil. dolerių, grasi
nęs susprogdinti Ignalinos 
atominę elektrinę, išsėdėjo 
vienerius metus (pusę pri
teisto , laiko), užsidirbo 
kronų. Sugrąžintas į Lietu
vą - antrąkart nebebus 
baudžiamas, byla nutraukta.

VILKAVIŠKIEČIAI DRAUS
MINA PAAUGLIUS

Rajono tarybos sprendi
mu nepilnamečiai viešose 
vietose be tėvų galės būti 
tik iki 23 vai. žiemą ir 
iki vidurnakčio - vasarą. 
Manoma, kad kaimo šokių 
salės aprims.

(Iš "Gimtojo Krašto", lap
kričio 16 d., 1995 m.)

e 70-METIS LIETUVOS 
BALETUI

atžymimas spektakliais, 
parodomis, straipsniais - 
Vilniuje, Kaune ir kitur.

LIETUVAIČIU ŠOKĖJU 
SĖKMĖ RYGOJE

Lapkričio pradžioje Rygo
je vyko tarptautinis spor
tinių šokių konkursas. Jame 
dalyvavo Australijos, Aust- 1 
rijos, Baltarusijos, Latvijos 
Lietuvos, Lenkijos, 
nos, Šveicarijos, 
atstovai.

Pasaulinio garso 
Jūratės ir Česlovo 
šų tatentingi 
Edita Daniūtė ir Arūnas 
Bižokas (sportinių šokių 
klubas "Sūkurys") jaunimo 
grupėje klasikinių ir Loty
nų Amerikos šokių progra
moje iškovojo pirmąsias 
vietas. Šioje grupėje varžė
si 22 poros.

Rygos konkurse suaugu
siųjų grupėje klasikinių šo
kių programoje čempionais 
tapo dar viena J. ir Č. 
Norvaišų treniruojama pora 
- Ingrida Babkauskaitė ir 
Egidijus Petronis. Toje pa
čioje grupėje klasikinių šo
kių programoje sėkmingai 
pasirodė ir kauniečiai Kris
tina Jonaitytė ir 
Brikmanis laimėję 
vietą.

Ukrai- 
Rusijos

meistrų 
Norvai- 

auklėtiniai 
ir 

(sportinių
’Sūkurys")

Tomas 
antrąją

REGISTRACIJOS ANKETA

Ville de Montreal

dešinio- 
socialde- 

daugu- 
opoz'ci-

prof. 
rašo, 
buvo 
sta-

sistatydinti, jeigu už 
nebalsuotų bent dalis val
dančiosios frakcijos atsto
vų.

3 psl.

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENOS
1995 m. gruodžio 26 — 1996 m. sausio 1 dienomis.

Kviečiame visus iš anksto registruotis. Mokestis už visus renginius ir nakvynes 
viešbutyje tik $420. (kanadiškais).
PROGRAMOJE: gruodžio 26 d. - atidarymas, susipažinimo vakaras; gruodžio 27 d. - 

slidinėjimas Loretto kalnuose; gruodžio 28 d. — seminaras, Hamiltono įdomesnių vietovių 
aplankymas, pokylis, šokiai, meno vakaras: gruodžio 29 d. - Niagaros vynuogynų, krioklio 
ir Niagara-on-the-Lake aplankymas; gruodžio 30 d; — Toronto žymesnių vietovių aplankymas, 
čiuožimas, vakaras mieste; gruodžio 31 d. -Mišios Prisikėlimo šventovėje, Parodo 
atidarymas, vakare - Naujų Metų sutikimas Anapilyje, Mississaugoje.

Vardas, pavardė ------------------------------------------------------------------------------------
Ad resas------------------------------------------------------------------------------------------ - -------
Telefono numeris-----------------------------------------------------------——— ----- -----
Čekius rašyti KLJS, siųsti Matui Stanevičiui, 1324 2nd Concession Rd. W., 
Lynden, Ont. LOR 1 TO. Reikia informacijos? Skambinkite telefonu 905 627-0624. 
Elektroniniu paštu rašyti: <u9205354@muss.cis.mcmaster.ca>

viu 
JAUNIMO 
pim?

ĮVAIRYBIŲ SPEKTAKLIAI, KONCERTAI 
KLASINĖS, ROKO IR POPULIARIOS 
MUZIKOS, FILMAI, PARODOS, 
PASKAITOS, DRAMA, IR VAIKAMS 
PRITAIKYTOS PROGRAMOS 
SIŪLOMOS VELTUI IR NETOLI 
JŪSŲ APYLINKĖS KULTŪROS 
NAMUOSE,

TEIRAUKITĖS:

872-6211

mailto:u9205354@muss.cis.mcmaster.ca


APIE KĄ KALBĖJO MŪSŲ KARIŠKIAI

Montrealyje A.V. P-jos bažnyčioje prie Atminimo lentos 
Kariuomenės šventės minėjimo proga Maj. A. Dudavi- 
čius ir kpt. A. Balynas. Nuotr. A. Kalvaičio,

Maj. Arūnas Dudavičius 
savo, savo žodyje apie Lie
tuvos kariuomenę, pagrin
dinį dėmesį sutelkė mums 
labai aktualiam, Lietuvos 
rezistencijos prieš okupan
tus, laikotarpiui.

Prelegentas suminėjo 
eilę datų, kai lietuvis - 
karys ir ne karys- vis bū
davo pašauktas ginti ar 
gintis.

Partizaninio karo užda
viniai buvo aiškūs, kaip 
sakė prelegentas: įtraukti 
į pasipriešinimu kuo dau
giau žmonių; paruošti ir 
sukaupti dideles ginklų 
ir šaudmenų atsargas; nu
statyti visoje teritorijoje 
tarpusavio ryšį ir bendrą 
veikimą; neleisti okupantui 
įsitvirtinti visoje Lietuvos 
teritorijoje ir apsigyventi; 
sukurti vyriausybę ir val- 
dyma užsienyje. Priežastys 
-aiškios: 1941 m.birželio 
14-tosios trėmimai iš Lie
tuvos. Žiauri antilietuviška 
politika 1940-41 m. Ėmi-

Išvardinęs žinomiausiu . 
partizanų vadus, kurių var
dai ir mums ne svetimi, 
priminė, kad 1994-45 m. 
laikotarpyje veikė apie 100. 
tūkstančiu partizanu. Tai 
buvo pirmasis veiklos pe- 
riodas.Skaudu buvo girdėti, 
kad anuometinėje Lietuvos 
kariuomenėje buvo mažai 
galvojama ar auklėjama 
teritorinio karo metodu. 
Veikė didelėmis grupėmis- 
iki batalijono dydžio. Bu
vo prarasta daug žmonių, 
amunicijos ir ryšių. (Tą 
klausima^ tik buvo kėlęs 
vienu metu, siūlydamas 
apjungti kariuomenę ir 
Šaulių Sąjunga mjr.V.Bul- 
vyčius)-

Antrame veiklos periode 
1945-1948 m. buvo persior
ganizuota į mažesnes gru
pes, vadovavo žemesnio 
laipsnio kariškiai. Naujo
kų apmokymas vyko miško 
sajygomis. Programoje- 
kaip naudotis ginklu, takti
kos gudrybių, sprogdinimo 
priemonių pažinimas,ir

mai vyrų i Tarybinę Armi
ją

Per 20-ti pirmsios at
gautos Nepriklausomybės 
metų veikė stipri nepri
klausomybės dvasia, JAV, 
Anglijos ir Prancūzijos 
pažadai ir kartojimai, kad 
Lietuvai neteisėtai atimta 
okupantų nepriklausomybė 
ir pažadas bei šiokia tokia 
pagalba.

kt. Sukuriamas informacijų 
tinklas- daugiausia gyven
toju jėgomis. 1948-1954 m. 
periodas pasižymi mažes
niais mūšiais. Trūksta gink ■ 
lų, karinės amunicijos. 
Kai vis žadėtoji pagalba 
iš Vakarų neatėjo., ir nevil
tis ir sunki realvbė užgu
lė žmones.

luomu buvo klausytis 
pasakojimo, kaip atsikuria

M
Sv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų 

proga
sveikinu visus artimuosius, R* 
brolius ir seses šaulius-les, 
bei pažįsta/'"":, esančius 
užsienyje if Tėvynėje - ’"g

JUOZAS ŠIAUČIULIS 8?

VILNIAUS ŠAULIŲ RINKTINĖS 

VALDYBA KANADOJE

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

mūsų kariuomenė po 1990 
m.Kovo 11-tosios.

I-as periodas- 1990 
Kovo 11- 1991,Sausio 13 
d.d. Per tą periodą buvo 
gauta Lietuvoje daug gra
sinimu, gąsdinimų tiek 
iš Sovietų Sąjungos, tiek 
iš Lietuvoje gyvenančiu 
rusų ir lenkų tautybės gy
ventojų. Jie .pasitelkė kari
nes Sovietų armijos dalis 
dislokuotas Lietuvoje bei 
egzistuojančias svetimas 
atskiras ginkluotas grupes.

Todėl buvo pa-,
skleisti atsišaukimai, kad 
vyrai stotų į savanorius- 
Lietuvos valstybei gresia 
pavojus ir gali prireikti 
gintis. Tada užsirašė labai 
daug žmonių ir pradėta 
kurti ginkluotąsias pajėgas.

Pirmieji organizatoriai- 
buv.Krašto Apsaugos min.

A.Butkevičius, plk.Jezers- 
kas, pik. J.Gečas, plk.-leit. 
V.Žukas ir daugelis kitų.

Taip 1990 m. lapkričio 
23 d.- tradicinės Lietuvos 
Kariuomenes Dienos proga 
pražyg v o pirmasis karinis 
dalinys pro Lietuvos parla
mento rūmus! Buvo susipa
žinta su pirmaisiais gink
lais, kurie pateko Į Parla
mentą, patruliuota didelių 
susibūrimu, mitingu vietose > 
Buvo kuriami planai, eski
zai būsimai Lietuvos kariuo 
menei, aptariamos mokymo 
priemones, ir 1.1. Pasienio 
tarnybos kūrimu pradėjo 
ypač rūpintis Česnulevičius

Atsikuria Šaulių Sąjunga 
ir H-me periode- 1991 
m. sausio mėn. pradžioje 

vyksta dideli pasiruošia- 
mieji darbai, jeigu prireik- 
tą ginti parlamenta. Pra
dėjo atvykti patys drąsiau
sieji, prašydamiesi priima
mi i Parlamento apsauga, 
atnešantys ir vienau kitą 
ginklą. Jie apmokomi, ga
minama ir savo gamybos 
sprogmenų, užminuojama 
dalis patalpų viduje ir apie 
Parlamentą. Kuriama ryšiu 
sistema ( Čepulio),kad būtu 
galima sužinoti Sovietų 
planus. Patruliuojama ap
link Parlamenta ir prie 
įėjimų.

Po tragiško TV bokšto5'’ 
užėmimo, visi sušaukiami, 
duodama laiko apsigalvoti, 
ar tikrai pasiryžę . ginti 
ir gintis (pasitraukė tik 
pora, kurie turėjo mažų 
vaikų), priimamos priesai
kos. Derinamas Parlamento 
gynimo planas.

Prelegentas papasakojo 
ir kaip , pasibaigus Sausio 
13-tosios įvykiams, situaci
jai aštrėjant, sausio 17 
d. išleidžiamas SKAT įsta
tymas, kuris buvo paruoš
tas Parlamente ir patvir- ‘ 
tintas. Toliau- kviečiami 
vyrai stoti į Savanorišką 
Krašto Apsaugos Tarnybą- 
SKAT. Susidaro pirmosios 
rinktinės.Vilniaus, Kauno, 
vėliau Panevėžio, Marijam
polės, Alytaus, ir kt.

Pirmieji vadai- maj.K. 
Katinas,, mjr.Br. Juozaitis, 
kpt.Straleckas, mjr.P.Šli- 
vinskas, ir kt. t Daugiausia 
darbo ir jėgų įdėjo kuriant 
SKAT’ą tuometinis Aukš- 
čiausiosios Tarybos pirm. 
Vytautas Landsbergis, KAD 
direktorius A.Butkevičius, 
pik. J. Gečas, plk.leit.A.Po
cius.

Vasaris, Kovas, Balandis 
- ir vėlesni menesiai tai 
šios tarnybos plėtimo lai
kotarpis. Tikslas - vykdyti 
Lietuvos teritorine ir vals
tybiniu objektu gvnyba,

Pradėta kurti GELEŽI
NIO VILKO junginys- dislo
kacijos vieta-parlamentas. 
Pirmieji vadai- plk.Č.Ja- 
zerskas, plk.lt.V.Žukas,
ir kt.

Taip 1991 vyksta pir
masis šaukimas į Lietuvos 
kariuomenę,vykdo karinės 
komendantūros su dideliu 
entuziazmu.Iš Parlamento 
ir vyriausybės sulaukiama 
didelės moralinės ir mate
rialinės pagalbos , palaikant 
pirmuosius kūrimosi žings
nius. Sukurtos pakankamai 
stiprios tarnybos:pasienio, 
SKAT, "Geležinio Vilko" 
junginys. 1992 m. sukuria
mos dar dvi tarnybos: Juru 
Flotilė ir Oro pajėgos. 
Pradedami didesni karinės 
technikos užpirkimai.

1993 m. rugpjūčio 31 
d., išvedama sovietinė Ru
sijos kariuomenė iš Lietu
vos.

Šiame laikotarpyje iš 
vyriausybės ir Parlamento 
mažai skiriama dėmesio 
kariuomenei, mažinamos 
lėšos. Pasirodo ir įvairūs 
straipsniai, šmeižiantys 
Lietuvos kariuomenę, že
minant jos autoritetą. Dau
gelis gerų ir protingų žmo
nių priversti pasitraukti 
iš kariuomenės eilių, neiš
laikę pažeminimo arba 
negalėdami išlaikyti savo 
šeimų. Kiti išeina ir v'el 
žada grįžti, kai tik
prireiks. Keletas išvyksta 
mokytis. (Prieš išeinant 
rusu kariuomenei iš Lietu
vos, atliekamos dvi didelės 
užduotys: 1.neleidžiama
įvesti į Lietuva naujo kon
tingento kareiviu ir 2.saugo
jami valstybiniai objektai. 
. Taip pat pradedama bend
rauti su karinėmis ministe
rijomis užsienio šalių Va
karuose.

Tik dideliu pastangų 
dėka visa tai vyksta, ka
riuomenė yra gerokai su
stiprėjusi ir stengiamasi, 
kad Lietuvos karys taptų 
savo namų gynėju. Stipri
namas jo karinis pasiruo
šimas. Gaila, kad techniškų 
priemonių - kaip benzino 
kuro , ir pan. trukumas, 
neleidžia pilnai veikti. 
Kaip ir trūkumas didesnės 
valstybės paramos.

Vaizdžiai ir gyvai atpa
sakojo prelegentas tai, 
ką mes žinojome ir ko 
nežinojome.» •

klausimą išspręsti taip, 
kad didžioji dalis įrangos 
būtą likusi Lietuvoje. Visu 
pirma todėl, kad pagal 
Jungtinių Tautų Konvencija, 
kai skyla valstybė - turtas 
lieka teritorijoje -Taip pat 
žinome, kad prieš okupuo
jant Lietuvą, jos kariuome
nė buvo apginkluota ir 
modernia ano meto gink
luote , ir iš Lietuvos biud
žeto kariuomenės tikslams 
buvo atskaitomos sumos 
per visą okupacijos laiko
tarpį...Sovietų kariuomenės 
naudai.

Vėl, atrodo, net sovietu 
pasitraukimo momentu bū
tu buvę galima nupirkti į- 
ranga-viskas būtu kainavę 
daug mažiaų,negu dabar,ran- 
kiojant tą Įvairią įrangą 
už milžiniškas sum’as. (Pa
našiai vyko ir kituose buv. 
Sovietų okupuotuose kraš
tuose, kariuomenei iške- 
liaujtnt-grėsmė nebuvo 
atslūgusi...Red.). Šalia to, 
įsigyjama įranga ne visada 
ir tinkamai veikia, nes 
jos pirkimus kažin kodėl 
atlieka vyriausybės vyrai, 
nesitardami su kariškiais, 
neišklausydami jų nuomo
nių. Žodžiu, mūsų kariuo- 
menei atsikurti buvo sudė
tingiau, negu kitoms struk
tūroms...

Vienaip ar kitaip, ta
čiau Lietuvos Kariuomenės 
Oro Pajėgos kūrėsi ir plė
tėsi. Pirmoji KOP Aero 
Bazė buvo įkurta Meškuičių 
aerodromo bazėje, kur 
veikė transportiniai lėktu
vai AN-2. Dabartiniu metu 
ši bazė baigia persikelti 
į Zoknių aerodromą, taip 
pat prie Šiaulių. Toje vie
toje yra buvusi labai didelė 
Sovietų Armijos aviacinė 
bazė su galingomis remon
to dirbtuvėmis, su gerai 
įrengtais pastatais ir gera 
įranga. Bet - vyriausybes 
sprendimu, pagrindine šios 
bazės dalis buvo perduota 
-Šiaulių miesto merijai, 
kuri dabar ten kuria ko
mercines struktūras.

Kariškiams lakūnams 
atiteko keletas apleistų 
pastatų ir teisė pasinaudo
ki pakilimo taku.

am lai , .m ‘ ~ (.

Su ne mažesniu dėmesiu 
išklausėme lakūno- kpt.Ar 
turo Balyno žodį, supažin
dinusį mus trumpai kaip 
Lietuvos Karinės Oro Pajė
gos (KOP) buvo atkurtos 
1992 m.,įsteigus pradžioje 
štabą Kaune - Taikos pr. 
125. Vėliau jis buvo per
kėlas į perimtą iš Sovietų 
Armijos pastatą Gedimino 
prospekte. Pagrindinis KOP 
atkūrėjas - tuo metu pulk. 
Itn., dabar pulkininkas Ze
nonas Vegelevičius.

Kaip Karinių Oro Pajė
gu atkūrimas,- kalbėjo 
kpt.Artūras Balynas,- taip 
ir kitų kariuomenės rūšių, 
nebuvo pats lengviausias 
darbas, nes viską reikėjo 
prade'ti nuo nulio. Išeidama 
iš mūsų valstybės, Sovietu 
Armija išsivežė absoliučiai 
viską. Paliko tik apleistus 
pastatus... Gal būt, tai 
buvo politikų neapsižiūrėji
mas ar klaida, nes, specia

1993 m. buvo įsteigtos 
dar dvi Aero Bazės- Pa
juostyje prie Panevėžio 
ir prie Kazlų Rūdos.

Reikšmingas įvykis, 
kai 1993 m. pradžioje, 
po didelių pastangų ir tie
sioginės KOP vado inicia
tyvos dėka , buvo nupirkti 
ir parskraidinti į Lietuvą 
pirmieji naikintuvai "L- 
39 Albatros" - čekoslovakų 
gamybos. Įdomu pažymėti, 
kad iki II-jo Pasaulinio 
karo- pirmosios Nepriklauso 
mybės laikotarpyje - pir
mieji Lietuvoje naikintuvai 
taip pat buvo čekoslovakų 
gamybos ir taip pat vadi
nosi "Albatros". Tik tuo
met į Lietuvą tie lėktuvai 
buvo atvykę * iš Vakarų,

o dabar - gauti iš Rytų.
Tais pačiais metais 

KOP gavo ir du transporti
nius lėktuvus L-410, kuriuos 
padovanojo Vokietija labda
ros sumetimais.

O žiemą iš 1994-95 
m. į Pajuosčio Bazę buvo 
pargabenti 4 transportiniai 
lėktuvai tipo "An-24-26". 
Perdavė Lietuvos Aviacijos 
Linija .

Dalis dabartinių aviaci
jos specialistų yra ruošti 
buvusios Sovietinės Sąjun
gos kariuomenėje, kurie 
po Nepriklausomybės atsta
tymo, grįžo iš įvairių TSRS 
miestų. Dalis - perėjo 
dirbti iš mažosios civilinės 
aviacijos,t.y.sportinės avia
cijos klubų ir pan. Specia
listų kadras papildomas 
iš mūsų dabar veikiančios 
Aviacijos Akademijos.

Kpt. Artūras Balynas 
apgailestavo, kad vyriausy
bė nepakankamai skiria 
lėšų (o gal svarbiausia- 
dėmesio? Red.) gynybinei 
aviacijai ugdyti. Jeigu 
transporto aviacijos lakū
nai gauna progos paskrai
dyti pav.,p isidedama prie 
Taikos Misijos Bosnijoje, 
nuveždama ir parveždama 
Lietuvos karinį kontingen
tą, jeigu malūnsparniai 
sudalyvauja kartas nuo 
karto gelbėjimo arba kons
trukciniuose darbuose, tai 
kariniai naikintuvai vis 
dar sėkmingai merdėja 
dėl lėšų, stokos. Nėra pa
kankamai degalų treniruo
tėms, nėra atsarginiu dalių, 
nėra ir pinigų joms įsigyti. 
O žinoma, kad mokslininkų 
apskaičiuota ir praktikoje 
patvirtinta, kad kovinio 
lėktuvo lakūnui, norint 
ore jaustis kariu, būtina 
per metus priskraidyti 180- 
200 valandų. Mes gi, dar 
vis kol kas, ore praleidžia
me keletų-kelioliką, valandų 
ir dirbam kitokius, įvairius 
apyvokos darbus. Darbo 
ir gyvenimo sąlygos toli 
gražu ne visada patenki
namos, slegia butų proble
ma. Daugelis specialistu 
išeina dirbti dabar į ko
mercines struktūras , ir ■ vy
riausybė nerodo jokio susi
domėjimo išsaugoti savo 
aero specialistų kadrus...

O mes* Lietuvos Kariuo
menės Šventės minėjimo 
proga didžiavomės ir ste
bėjomės, klausydami šio 
žodžio ir Kapitono baigia- 
i *aoju sakiniu, kad " Taigi, 
kaip Karinės Oro Pajėgos 
taip ir aplamai mūsų ka
riuomenė vis dar egzistuoja 
žmonių optimizmo ir entu
ziazmo dėka"!

Norisi tikėti, kad tas 
entuziazmas neišblės, kad 
tokių žmonių Lietuvoje 
daugės ir - žemažiūrės 
akys-praregės.

Abicms- gili padėka 
visu, kurie juos girdėjo 
Kariuomenės Šventės proga 
ir nuoširdžiausi linkėjimai 
ateičiai. B.N.

PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo ir laimės 
1992 metais, gražaus ir 
sėkmingo šauliško darbo
HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

listų nuomone, buvo galima

sveikina visas organizacijas, 
pavienius rėmėjus ir geradarius

ir keletas kitų projektų.

4 psl.

SV KALĖDŲ 
ir 

NAUJŲ METŲ
šviesoje už Lietuvos laisvę Žuvusiųjų 
brolių, tėvynės meilės ugnis tebūna 
Švyturiu visiems pasaulyje esantiems 
sesems ir broliams šauliams —

L.K.MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA ‘

JŪRlį ŠAULIU KUOPA ’’NERINGA” 

Montrealyje

NAUJUM£.m

proga, sveikiname visus 
Ramovėnus išeivijoje 
atgimstančios Lietuvos 
Kariuomenę Tėvynėje -

L.K.V.S-gos ’’Ramovė"
Montrealio Skyriaus Valdyba J*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVIŲ, RAŠYTO j Ų 
DRAUGIJOS 
LITERATŪRINĖ PREMIJA 

šių metų gruodžio 
mėn. paskirta Julijai Šva- 
baitei už poezijos rinVUJ 
ŽIEMOS ERŠKĖTIS Čikagoje.

Tai 7-toji jos knyga. 
Penkios iš jų - eilėraščiai: 
"Vynuogės ir Kaktusai", 
1963 m., "Septyni Saulės 
Patekėjimai", 1974 m.,
"Vilties Ledinė Valtis", 
be datos, "Tu Niekur Neiš
eisi" - eilėraščių rinktinė 
ir naujas rinkinys "Užuo
jautos Namai" (vienoje 
knygoje) 1991 m., ir pas
kutinioji - "Žiemos Erškė
tis", 1994 m.data. Pastar- 
rasis išleistas Lietuviškos 
Knygos Klubo, iliustruotas 
meniškomis , brolių A.ir 
M.Cerniauskiį nuotraukomis.

Julija Švabaitė- kultū
ringa, giliai jaučianti žo
džio spalva, švelnia, litto-

širdžia ir intymia užuojau
ta aplinkai, žmonėms ir 
savo paliktam kraštui rašy
toja. Ji- autentiško braižo, 
kuris premijuotame rinki
nyje itin susikristalizavgs. 
Poetė, moteriška patirtimi 
pergyvenusi ir pergyvenan
ti aplinkos apraiškas, suge
ba jas perduoti subtiliai, 
be pretenzijų, dažnai pa
versdama į simbolius.

Julijos Svabaitės "Žie
mos Erškėtis" suskirstytas 
i 5 skyrius: Geležinkelio 
Stotelė, Mirties Žemėlapy, 
Reutlingen, Laiptai i Nie
kur, Sibiro Kūdikis.

Jos 2 prozos knygos 
buvo irgi palankiai sutiktos; 
apysaka jaunimui "Gabriuko 
Užrašai", 1973 m., ir
romanas "Stikliniai Ramen
tai", 1985 m., laimėjęs
"Draugo" romano konkurso 
premija.

N A U JIEJI METAI
Jau ir mūšų senoliai, sutikdami Naujuosius Metus, 

turėjo savotiškas tradicijas, darė tam tikras apeigas bei 
pramogas.

Naujųjų Metų naktis - nepaprasta naktis, dargi esą ga 
Įima pamatyti, kaip raganos šoka. Tuo tikslu reikia nuei
ti už klojimo ir atsistoti už ekečių; prieš pat dvyliktą 
pasirodysiančios raganos, kurios pirmiausia įvairiais bū
dais mėginsiančios gąsdinti, bet reikią nekreipti dėmesio 
- lygiai dvyliktą jos pradedančios šokti (Ramygala).

Ir mirusieji prisikelią N. Metų sutikti. Pasakojama, 
kad Švenčionyse esąs Napoleono namas, kur jis pietus 
valgąs. Ir dabar seni žmonės N. Metuose apie dvylikę 
matą kaip šmėklą Napoleoną, kuris švaistąsis rankomis ir 
k manduojąs savo kariuomenę.

Jau senovėje, Aleksandrijos ir Romos laikais, paskuti
nę metų dieną stalai turėjo būti valgiais ir gėrimais ap-
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IŠDUOTI SUNKU
Išduoti sunku, o kaip sunku 
neišduoti, 
kraujas iš panagių, 
kojų paduose vinys, 
namuose penki galbūt jau 
našlaičiai, 
galbūt jau paskutinė 
indaujoje duona —

ŠELVIŲ UPELĖ

Šelvių upelė - Vilkauja, 
be tilto, 
be krantų, 
sapne, 

perplaukiu ją valtele, 
kai patvinsta, 
negaliu pareiti namo 
takeliu tarp rugių —

Broli, 
būk visada šalia, - 
tik mudu žinome, 
kur sviro antaninės 
obelys, 

ąžuolas, 
liepa, 
riešutynai, 

prie vieškelio, 
kur šeštadienių naktimis 
lig paryčių 
dainuodavom —

UŽ SVIRNO

Užkasti u ž svirno 
drabužiai, 
knygos, albumai, eilėraščiai, 
meilės laiškai...

Dabar ten 
vešlūs dobilai, 
aguonos, 

cukriniai runkeliai 
augina saldžią 
šaknį...

Išduoti sunku, o kaip sunku 
neišduoti, - 
turgaus aikštėj garuoja krauju 
aKinenys, 
šventovių varpai skamba 
retežių grandinėm, 

(o mes bėgorne, bėgome, vejami 
raudonų pašvaisčių, - 

baimė didesnė už mirtį, 
viltis kaip žarija 
gęstančioj krosny,- 

sugrįšim , sugrįšim tuoj ., 
po savaitės, mėnesio, 
metų----
Tėvynės nigkada 
neišduosi m---- )

U tu ten randuotas, 
kūno ir dvasios nelaisvėje 
laižydamas savo žaizdas 
kaip žvėrelis užtvertas 
ir paliktas lėtai 
mirčiai, 
ir numirt nenumirdamas — 

išduoti sunku, o kaip sunku 
neišduoti - 
kūdikis už kalėjimo 
grotų, 
ištinusiu veiduku, 
suluošintom kojom,

KAS BUVO TASAI?

Kas buvo tasai, 
tėve, 
kuris atėjo surakinti 
tavo rankas, 
įsodinti į kruvinų šiaudų 
vežimą, 
kur gulėjo perskelta galve 
senukas Senkus?..

Kas išplėšė is apgriauto svirno 
motinos kuparą, 
drobes, rankšluosčius, 
fotografijas, 
sudaužė butelius 
su prieškarinėm ostmarkėm, 
(iškeistom už parsivežtus iš Amerikos 
dolerius, - 
tu vis dar tikėjai, kad galėsi 
užmokėti banko skolas... Jos liko 
bevertės...)

Žuvo 
tavo darbai, sodo medžiai, 
obelys, riešutynai, 
aviliai...
Tik žemė garuoja 
tavo prakaitu, 
laukdama nesulaukdama...

motina,
kameroj drąskoma
šuns...

išduoti... neišduoti... išduoti... 
neišduoti...

Vaiko rankutė
kaip dangus nepasiekiama, 
iš jo geltonų plaukų 
kregždė susuka lizdą, 
iš jo akių
mėlyną dangų —

nuogas atsistojęs prieš veidrodį pamatysi visą savo gyve
nimą (Židikai).

Pačios N.Metų dienos tikėjimai turi tokį bendrą bruo
žą: kokia bus ši diena, tokie bus ir visi ateinantieji me
tai. Todėl tą dieną stengiamasi būti linksmam, nesipykti, 
nesibarti ir nesimušti, neliūdėti, turėti prie savęs šiek 
tiek pinigų, neturėti negrąžintų skolų ir tądien niekam 
nieko neskolinti, nes savo laimę kitam atiduosi. Vagys 
stengiasi tą dieną būtinai ką nors pavogti, tada visus 
metus jiems seksis vagystės.

Per N. Metus esą galima paveikti ateinančių metų 
derlių ir laimę gyvulių ūkyje. Alaus mėgėjų krašte Joniš
kėlio apylinkėje manoma, kad N. Metuose iš karto ge
riant po keturis stiklus alaus avys vedančios po keturis 
ėriukus. Šeimininkės perspėjamos, kad N. Metuose ir šuns

krauti, ir taip laikomi pernakt, kad ateinantieji metai negalima mušti, nes jis pasidarysiąs neištikimas - vagies 
būtų vaisingi. Prancūzijoje ir Vokietijoje šio įpročio įtako- nepulsiąs (Merkinė). m ..........
je susidarė' nuomonė, kad naktį ateinančios dvasios, ku -- 
rios už pavaišinimą atsilyginančios, suteikdamos derliaus 
palaimą. Daugelis kitų tautų, jų tarpe ir lietuviai, mano, 
kad metams baigiantis reikia mirusius pavaišinti. Rytprū
siuose gerai iškūrenamos krosnys, pastatomas suolas, kad 
mirusieji galėtų pasišildyti - ryto metą randą pėdsakus 
pelenuose.

N. Metų išvakarėse daroma daugelis tų pačių burtų ir 
spėjimų, kaip ir Kūčių vakare. Daugelio jų pagrindinė 
mintis yra ši: koks likimas laukia žmogų ateinančiais me
tais? Ypač~ rūpi du klausimai: vedybos ir mirtis. Liejama 
į vandenį švinas, vaškas arba kiaušinio baltymas ir žiūri
ma, kokios susidaro^ figūros, arba deginamas suglamžytas 
popieriaus lapas ir žiūrima, kokį šešėlį duoda jo suanglė
jimas - žinoma, čia labai plati dirva fantazijai. Ypač įdo
mių būrimų prasimano merginos. Keletas pavyzdžių. N. 
Metų išvakarėse, niekam nematant, eina į kryžkelę su 
grėbliais ir sulygina ant kelio sniegą, o anksti rytą eina 
žiūrėti, kas tuo keliu praėjo: jei pėsčias - ištekės neturtin
gai, jei ėjo vyžotas - gyvens labai skurdžiai, jei čebatuo- 
tas - bus viskuo aprūpinta; o jei niekas nėjo, ir nevažia
vo - tais metais neištekės (Antalieptė). Arba: iškiša rarr 
ką per langelį - jeigu kas paduos gauruotą ranką, gaus 
turtingą vyrą, jei pliką - plikį (Kalesninkai). Viena mo
teriškė štai kaip pasipasakojo: "Aš norėjau žinoti, už ko 
ištekėsiu, tai įmečiau jungtuvių žiedą į vandens stiklinę 
ir žiūrėjau jo vidurir; tuoj pamačiau baltą stalelį ir prie 
jo stovintį vyrą gaisrininko uniformoj; tai buvo D., už 
kurio paskum ir ištekėjau" (Dusetos). Merginos mano, kad 
jei ją N. Metuose pabučiuos ūsuotas vyras, tai ji tais 
metais ištekės, o jei beūsis - ir vėl teks tarp piemenių 
pasilikti (Švenčionys).

Kitas svarbus klausimas, kuris visiems rūpi: ar išgy
vensiu aš ateinančius metus? Tarp kitko buriamu ir taip: 
N. Metų išvakarėse, jei šviečia mėnuo, reikia eiti žiūrėti 
savo šešėlio - jei šešėlis bus be galvos, tai tais metais 
mirsi, o jei su galva, tai išgyvensi (Židikai). Arba: va
kare įkiš sniegan po žagarą, jei ryto metą atranda kurį 
nugriuvusį, tai tas žmogus mirs prieš kitus Naujus Metus 
(Linkmenys). Yra senų burtų, daromų išsirengus. Pavyz
džiui: N. Metų naktį reikia visai nusirengti ir apsisukus 
balta drebule 
pamatysi, tas

, . . ). Tverečiaus apylinkės ūkininkas, apda
lindamas elgetas',' visada duoda javų indą su kuo didžiau
siu kaupu, kad būtų derlingi metai, - žinoma, patį indą 
pataiko ne per didelį paimti. Jei N. Metuose važiuoda
mas išvirsi, tai javai gerai derės (Kupiškis). Plačiai tiki
ma, kad kas pirmas per N. Metus (ir Velykų rytą) parva
žiuoja iš bažnyčios namo, tas pirmas bus visuose darbuo
se, pirmas javus nuo laukų nuims.

Daug spėjama iš N. Metų oro. Jei šaltis išrašo stikle 
panašius į kokio nors javo varpas pavidalus, tai tie javai 
ateinančiais metais gerai derės. Bendras dėsnis yra toks: 
gražus N. Metų oras pranašauja derlingus ateinančius 
metus. Giedra pranašauja, kad vasarą bus pilni kluonai 
gėrybių (Pašaminė), žvaigždėtas dangus žadąs gerą gyvu
lių prieauglį (Balninkai), jei sninga - karvės duosią daug 
pieno (Dusetos). Sniegas ir pustymas esąs derlingų metų 
pažymys būsią pilni aruodai grūdų (Aukštadvaris, Kurk
liai). Tačiau, jeigu sningą dienos metu, tai mirsią dau
giau jaunų žmonių, o jei nakčia, tai - senų (Marijampo
lė). Jei saulė graži - bus geri metai, jei saulė tekėdama 
yra labai raudona - bus dideli karai, jei vėjas siaučia - 
gyvulius užpuls ligos (Beržai). Dėl paties oro galioja dės
nis: koks oras yra per N.Metus (giedras, lietingas, šaltas, 
ir pan.), toks vyraus ir per visus metus.

Tuo būdu matome, kad ir mūsų seneliai jau mokėdavo 
įdomiai sutikti N.Metus ir daugelis jų papročių turi gra
žią ir gilią prasmę.

( iš Lietuvių tautosakos, dr. J. Balys).
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išgirsti, kad lietuviai dvasininkai pradeda^ domėtis užmirš
tomis vitalinėmis temomis, be kurių pažinimo nebus iš
spręstas visos Lietuvos (su Karaliaučiumi 
ir Gudija!) klausimas. Deja, mūsų spauda apie tai tyli.

Lietuvos atgimimo ar visos Lietuvos vizijos klausimu 
teks plačiau pakalbėti (tam autorius yra paruošęs eilę 
straipsnių su (domiais, gal pirmą kartą pateiktais, istori
niais dokumentais). Ji, reikia nagrinėti "ex extenso"
Tris kartelius per metelius 
Rožės pražydėjo.

Joja broliai į karužę 
Į Rytų šalelę...

Nei dėl turtų, nei dėl garbės
Mes į karą jojam

Jojam galvas paguldyti 
Už tėvų šalelę... (Karių daina)

Didysis Lietuvos kunigaikštis ALGIRDAS kerta kardu į 
Maskvos vartus (1369 m.)

KAM T I K E T I, K A M - N E...
L LB e n i u s

M. GORBAČIOVAS, buvęs Sovietų Sąjungos Kom. Parti
jos gen. sekretorius pasisakė: "Prieš Sovietų Sąjungos ir 
dabartinės Rusijos išsilaikymą jėga... taip pat dabartinės 
Rusijos veiksmus Čečėnijoje bei asmenis, kurie grasina 
įsijungsiantys Baltijos kraštus ir Suomiją į Rusijos Fede
raciją... Maskvoje kovo 23 d. pokalbis)

R. HOLBROOK, JAV Valstybės sexretoriaus pavaduotojas 
laiŠKe, cituojame BNS balandžio 11 d., rašė: "JAV nieka
da neapleis Lietuvos, Latvijos ir Estijos vienodai katego
rijai su buvusiomis SSRS respublikomis... Šiaurės ir Bal
tijos valstybėms įsteigtas skyrius liudija bendrą 
Baltijos ir Šiaurės šalių priklausomybę Vakarų 
Europai". (Tne Washington Times)
INGVAR CARLSSON, Šveaijos ministeris pirmininkas ba
landžio 6 d. Vilniuje tvirtino, kad "Švedija ryžtingai rem
tų Lietuvos nepriklausomybę ir dem.OKratiją, jeigu... iš
tiktų pavojus" (kaip kad Stalino laikais- grąžinant pabė
gėlius" (Lietuvos Rytas)
MARCUS AURELIUS sakė, kad "kiek daug nesusipratimų 
yra išvengiama, jeigu nežiūrima ar nepaisoma ką tavo 
kaimynas (Rusija ir maskoliai mūsų atveju-J.J.B.) sako, 
caro ar galvoja". (The March 1% 1995)

J.J^ BENIUS priduria: "Nevenkite skelbti tiesą... neuž- 
rnuškite pranašų kepurėmis savuose laikraščiuose, kurie 
yra tarsi sakykla, bet iš kurių balsą girdi ne 1G0 ar 1000 
bet visas pasaulis. (Synonymous)

SUVIENYTUS LIETUVOS VIZIJA
( J.J.B.)

VISUS LIETUVOS atgimimo projektai ne tik buvo ak
tualūs praeityje, t.y. tuojaus po trijų DLK padalinimų 
(1773-1793-1795), oet jų tęstinumas turėtų užimt: svarbią 
vietą mūsų spaudoje, ypač tiems, kuriems rūpi prikelti 
Lietuvą iš pelenų ir griuvėsių...

Algirdas prie Maskvos vartų pareiškė: "Visa Rusija turi 
priklausyti Lietuvai". Algirdo įtaka šiaurėje siekė Pskovą 
ir D.Naugardo miestų respublikas, nors kliudė Maskva 
(kaip ir šiandien)... Ten kunigaikščius dažniausiai pastaty
davo Algirdas... savo sūnus ir giminaičius.

APIE LIETUVOS IŽDININKĄ M. K. OGINSKį 
J.J.B.
Mykolas Kleofas OGINSKIS, paskutinis visos Lietu
vos iždininkas ir Maskvos imperijos senatorius, gal buvo 
pirmutinis žinomas jos atgaivinimo autorius. Jis pradėjo 
rūpintis tuoj po padalinimų, kad iš buvusių Didžiosios Lie
tuvos Kunigaikštystės (DLK) žemių būtų sudaryta au
tonominė valstybė. Tam tikslui jis 
1811 m. įteikė carui memorandumą arba 
kunigaikštijos sudarymo planą, kur buvo siūloma iš 8- 
nių Maskvos užimtų gubernijų, kuriose veikė Lietuvos Sta
tutas, sudaryti ar atstatyti DLK.

Be to, jis siūlė palikti toje kunigaikštijoje statutą be 
jokių apribojimų ir įsteigti nuo Petrapilio visiškai nepri
klausomą tribunolą. Kiek vėliau buvo paruošti keli numa
tomos Kunigaikštijos (visos Lietuvos) Konstitucijos projek
tai - kas turėtų būti daroma šiandien su Rytų Lietuva 
(Gudija). Ten visi reikalai turėtų būti atliekami gudų 
kalba ir visos valdiškos vietos pavedamos tik Gudi
jos (ne Maskvos piliečiams (žiūr. A.Šapokos, Liet. Istorija 
Kaunas, 1936, p. 444).

RAMŪNAS LOPATA (kun. Antanas Viskantas ir bandy
mas atkurti LDK, žiūr. "T.Ž." nr. 44, 95) primena tiek 
Nepriklausomos Lietuvos, tiek ir išeivijos lietuvių raštijo
je mažai tesvarstytą valstybingumo 
alternatyvą. Nors kun. A. Viskanto pastangos nedavė 
laukiamų vaisių (kaip sako patarlė: šuns balsas neina į 
dangų!), bet kiekvienam lietuviui turėtų būti vertas dė
mesio jo paties pasisakymas, kad jis "visados labai troško 
matyti savo gimtąją šalį atstatytą kaip nepri - 
klausomą valstybę ir kiek galima platesnėse ribose".

DARIUS SALIŪNAS (Vilniaus vyskupo E. Ropo veiklos 
pėdsakai: 1903-7) primena šio vyskupo panašų galvojimą, 
kai Vilniuje buvo įsteigta Konstitucinė Lietuvos-Gudijos 
Partija.

Gal tas vykupas vargiai vadovavosi kun. A.Viskanto 
svajonėmis, bet dalykiškai ir nuosekliai siekė to paties 
tikslo, tos pačios vizijos. Kad Maskvos caro valdžia ne 
tik uždraudė jo įsteigtą partiją, bet ir jį pašalino iš Vil
niaus vyskupo pareigų, tai ne tik nesumenkina, bet dargi 
iškelia to vyro politinę ateities vi
ziją.

T. KONSTANTINAS GULBINAS, OFM Gap. (Tautinis 
atgimimas ir katalikybė, "T.Ž." nr. 44/95) primena Vil
niuje leidžiamų tęstinę eilę studijų "Lietuvos Atgimimo 
Istorijos Studijos", kurių jau išėjo 7 tomai, gi numatoma 
dar 9 tomai (viso 16 tomų).

Šio tomo redakcija pastebi, kad tema "Lietuvos tauti
nis atgimimas ir Katalikų Bažnyčia" yra laba’ plati ir ša
kota, nauja, originaliu paremta pirminių ir neretai pirmą 
kartą į mokslo apyvartą įtrauktų šaltinių analizė. Malonu
6 psl.

PARTIJOS AUKSAS
Igor B u n i C
/tgsinys/

Dar neaiškesnis atrodė bolševikų likimas. Ką jie galė
jo padaryti, netekę vokiečių paramos? Vokiečiai nuveikė 
milžinišką darbą, žlugdydami visus mėginimus organizuoti 
kokių nors ^suglumintų rusų visuomenės jėgų akcijas prieš 
bolševikus, veiksmingai suardę beužsimezgančią galingą 
Dono ir Kubanės kazokų sąjungą su savanoriškąja armija.

Tačiau vokiečiai ketino kęsti šią gaują Kremliuje tik 
tol, kol baigsis karas, kurį jie vis dėlto tikėjosi baigti 
jei ne pergale, tai bent visiškai priimtina taika. Antra 
vertus, Kremlius jau turėjo Libkneehto ir Liuksemburgo 
garantijas, kad Vokietija, jei ne šiandien, tai ryt bus nu
sviesta į pačią prarają, kaip ir Rusija. Todėl bėgimo į 
Vokietiją planas (o ten, girdi, žiūrėsim!) liko beveik nepa
kitęs. Nušlifuotas dar 1917 m., jis numatė kone mistiš
kai greitą išnykimą ir jau dukart buvo beveik įrodytas. 
Pirmą kartą, kai nužudžius Vokietijos pasiuntinį Mirba- 
chą, buvo laukiama, kad vokiečiai užgrobs Maskvą, visiš
kai pagrįstai manyta, kad vokiečių kantrybė baigėsi. Ant 
rą, kai sužinota, jog anglai išsilaipino Archangelske, nes ne
buvo jokių jėgų, kurios galėtų duoti atkirtį. Bet anglai, 
nežinodami kokią paniką sukėlė Kremliuje, nieko neketino 
pulti. Jų uždavinys buvo perimti savo kontrolėn ginklų 
kalnus, karo metais susikaupusius Archangelsko uoste, 
nes^ bijojo, kad bolševikai juos perduos vokiečiams. Dabar 
trečią kartą buvo~ paskelbtas "įspėjamasis laikotarpis", 
nes padėtis, vokiečiams pasitraukus, buvo neprognozuoja
ma.

Vokietijos konsulas, kaip ir dera diplomatui, prieš iš
vykdamas išreiškė Zinovjevui apgailestavimą, kad baigėsi 
toks vaisingas, koks buvo pernai, Vokietijos ir RTFSR 
vyriausybių bendradarbiavimas. įžūlusis Zinovjevas, nemo
jęs ranka į diplomatinį etiketą, kurio jis ir nežinojo, 
atsakė konsului Chersono krautuvininkų, kažkada davusių 
Kominterno vadovui pradinį revoliucinį išsilavinimą, kalba: 
"Ko ten gailėtis! Jus tiek prisigrobėt pasirašius Bresto 
taiką, kad galėtumėt būti patenkinti!"

Senoji Kaizerio diplomatijos mokykla labiausiai verti
no savo atstovų geležinę ištvermę. Konsulas susitvardė, 
bet vis dėlto peržengė protokolo rėmus, atsakydamas 
Zinovjevui: "Dar nežinia, kam ta Bresto taika buvo nau
dingesnė- jums ar mums". Taip ir išsiskyrė.

Vokiečių išėjimas įkvėpė nacionalines antibolševikinio 
pasipriešinimo jėgas. Silpni ir susiskaldę, galima sakyti, 
beginkliai, stabdomi vokičių durtuvų ir sąjungininKų ne
supratimo, jie vis dėlto desperatiškai pamėgino numesti 
nuo Rusijos tą baisų, nežinia iš kur atsiradusį jungą. Drą
siai menevruodama savo negausia kariuomene, saujelė bu
vusios imperatoriškosios armijos vyresniųjų karininKų pra
dėjo veržtis į užgrobtus centrinius ir rytinius Rusijos ra
jonus.

Deja, bolševizmo bacila jau buvo pradėjusi ardyti ir 
baltosios armijos užnugarius, ir pačią armiją. Ši bacila, 
taip tiksliai išreiKŠta Lenino žodžiais: "į Rusiją man nu
sispjaut, nes aš - bolševiKas", Kartu su priesaikomis apie 
visuotinę lygybę apėmė ir tuos visuomenės sluoksnius, 
kurie Lenino dekretais jau buvo paskelbti "priešiškomis 
klasėmis" ir negailestingai naikinami. Generolas Deniki
nas su Kartėliu prisimena: "Spekuliacija pasiekė neregėtą 
mastą, įtraukdama į savo ydingą ratą įvairiausių sluoks
nių, partijų ir profesijų žmones..."

Neabejotina, kad ne žmonės, bet benori liaudies ir 
ūkio gyvenimo reiškiniai buvo neveiklumo priežastys - 
brangus gyvenimas ir su tuo susijusi spekuliacija. Juos 
lėmė bendras pinigų apyvartos ir prekių mainų sutrikimas, 
smarkus darbo sumažėjimas ir daugybė kitų materialių 
bei moralinių veiksnių, sukeltų karo ir revoliucijos...

Iždo vagystės, grobstymai ir kyšininkavimas tapo įpras
tais reiškiniais. Šia liga sirgo ištisos korporacijos. Menki 
ir nereguliariai mokami atlyginimai buvo viena iš šių 
reiškinių priežasčių. Taip geležinkelių transportas tapo 
duoklės ėmimo šaltiniu jo personalui. Kur nors nuvažiuoti 
ir išsiųsti krovinį normaliais keliais dažnta buvo neįmano
ma . Lengvatiniais pažymėjimais piktnaudžiaudavo gana 
daug gyventojų. Pavyzdžiui, dėl to buvo apkaltintas ir 
tokio demokratiško laikraščio kaip Šreiderio "Rodnaja zem- 
lia" redakcija ir viena didelė labdaros organizacija, kuri 
pardavinėjo pirkliams jai pačiai skirtus lengvatinius pa
žymėjimus pagal sutartį, garantuojančią 25% gryno pelno.

Dono vyriausybė, netekusi vilties gauti grūdų iš Kuba
nės (prie Dono neliko per nepilnus pausantrų bolševikų 
okupacijos metų. Prie Dono, kuris maitino pusę pasaulio! 
-I.B.), pavedė užpirkti jų stambiam vertelgai Moldavskiui 
kontragentų, kurie pagal tekstą ir pareigas visiškai atvi
rai mokėjo duoklę visai administracijai nuo stancijos raš
tininko iki... Net sunku nurodyti ribas. Kubanes radoje bu
vo net kalbama, kad MoldavsKis demoralizavo visą admi
nistraciją. Tačiau man regis, kad rados piktinimasis buvo 
nevisiškai pagrįstas: duodantys kyšius tik papildė vienas 
kitą bendrame sunkmečio fone. Savivalės tradicija per
smelkė liaudies gyvenimą, įsiveisė daugybė avantiūristų, 
apsišaukėlių - didelių ir mažų... Miestuose klestėjo ištvir
kimas, savivalė, girtavimas ir orgijos, į kurias stačia gal
va pasinėrė ir karininkai, atvyksantys iš fronto. "Gyveni
mas nevertas nė skatiko. Nors viena diena, bet mano!.. 
Vyko puota maro metu..."

Bet ne tokiomis sąlygomis talentingiausias amžiaus 
pradžios rusų karvedys sparčiai vedė savo kariuomenę į 
Maskvą. Generolo Denikino armija net savo galybės apo
gėjuje niekda neviršijo 15U tūkstančių, bet per keletą mė

nesių ji išvalė nuo bolševikų didžiulę teritoriją, išvadavu
si Charkovą, Poltavą, Kijevą (kuriuos vokiečiai malonin
gai atidavė Leninui traukdamiesi), užėmusi Voronežą ir 
Oriolą.

Sustojęs persigrupuoti Denikinas metė puolimui į Mask
vą kazokų generolo Mamontovo raitelių kuopą - 7000 kar
dų. įsakyme Mamontovui buvo aiškiai suformuluotas užda
vinys: "Jūs turite, papildydmi jėgas antibolševikiškai nusi
teikusiais gyventojų sluoksniais, veržtis į Maskvą, tuštin
dami priešo užnugarius ir kontroliuodami pagrindinius su
sisiekimo kelius Maskvos kryptimi, kad būtų užtikrintas 
bendras armijos smūgis nurodyta kryptimi.

Nesunkiai pralaužę raudonųjų internacionalistų frontą, 
Mamontovo raiteliai veržėsi į senąją Rusijos sostinę. Bet 
jų polėkis tuoj pat išseko. Kiekviename miestelyje, kiek
vienoje gyvenvietėje vietinių ČK ir revoliucinių komitetų 
rūsiai atsiverdavo kazokams pasakiškomis Ali Babos olo
mis. Auksas, brangakmeniai, juvelyriniai papuošlai, mone
tos, lydiniai, meno kūriniai... Kazokus apėmė aukso karšt
ligė. Visos karinės užduotys buvo tuoj pat pamirštos. 
Užuot žygiavęs į Maskvą, Mamontovas, beveik nesutikda
mas jokio pasipriešinimo, šlavė ČK ir karinių komisarų 
rūsius. Liudytojai paskoja, kad Mamontovo vilkstinė nu
sidriekė 60 varstų, kai sočiai prisiplėšę kazokai pasuko 
atgal, bet ne tam, kad susijungtų su Denikino armija, o 
namo - prie Dono.

Regis, grįžo šlovingieji tykiojo Dono laikai, XVI ir 
XVII amžių laikai, kai Dono laisvieji kazokai vykdydavo 
akiplėšiškus išpuolimus ir su turtingu grobiu grįždavo prie 
savo židinių. Apnuogindamas armijos sparną, Mamontovo 
korpusas įžengė į gimtąją Didžiosios Dono kariuomenės 
sritį. Kazokai išsilakstė po savo stanicas ir vienkiemius. 
Novočerkaske džiugiai gaudė soboro varpai, pasitikdami 
Mamontovo korpusą po antpuolių. Narsusis generolas par
sivedė 2000 kazokų, 5U00 išlakstė pakeliui.

Džiaugsmo neįmanoma aprašyti. Generolas Mamonto
vas vien iš savo asmenines dalies paaukojo Novočerkasko 
soborų ir cerkvių kupolams ir kryžiams 9U pūdų aukso! 
(Ak, atsirūgs tas auksas stanicų gyventojams! Iki 1941 
m. GPU ir NKVD nepaprastoji tardymo komisija sunks iš 
buvusių mamontininkų šitą auksą kartu su žarnomis. Visi 
bus įtraukti įskaitom Daugelį ras net užsienyje. Mamon
tovui labai pasisekė, kad jis netrukus mirė, taip ir nesu
vokęs, jog pražudė baltųjų idėjas, pakeldamas ranką prieš 
partijos Auksą!)

Kazanėje apie 8 mėnesius siautė raudonasis teroras, 
papildydamas partijos iždą. Bet bėgti iš Kazanės teko 
taip sparčiai, kad nieko, žinoma, nesuspėta išvežti. Vos 
užteko laiko suimtiems įkaitams sušaudyti. Auksas buvo 
laikomas dideliuose vietos banko rūsiuose, nes ČK rūsiai 
buvo prigrūsti lavonų. Beveik keturias valandas po to, 
kai bolševikai jau išėjo, o baltieji dar neįėjo, patrakusi 
minia siaubė banką. Laužydma duris ir viens kito kaulus, 
spiegdama, šaukdama, grumdydamas! ir žudydama visus, 
pasipynusius ant siaurų įvijų laiptų, vedančių į banko sau
gyklas, sužvėrėjusi minia puolė prie aukso ir brangakme
nių krūvų. Auksines monetas ir brangenybes tempė kibi
rais, surištas marškiniais, rieškutėmis arba net nusiautais 
batais. Bet stichinis plėšikavimas tuo ir skiriasi nuo siste
mingo lenininio plėšikavimo, kad šitaip daug nesugriebsi.
Baltųjų kariuomenė, šūviais išvaikiusi minią, apsupo ban
ką, kurio aukso atsargos sudarė pagrindą liūdnai pagarsė
jusio Kolčiako aukso, kurio pėdsakų negali rasti iki šiol. 
Tuose nedaugelyje miestų, kuriuos užėmė Kolčiako armija, 
admirolas surinko 8878 pūdus, t.y. 142 tonas aukso. Dalis 
jo buvo išleista ginklams pirkti, o dalį Kolčiakas išvežė 
užsienin, kur jį paprasčiausiai pavogė. (B d ' )

MONTREALIO MIESTO APSAUGAI 
NUO GAISRŲ DEPARTAMENTAS 
TURI (RENGĘS KOMPIUTERIŲ SISTEMĄ 
KURIOS DĖKA GAISRININKAI GALI SURASTI 
IR IŠGABENTI IŠ GAISRAVIEČIŲ ŽMONES, 
KURIEMS SUNKU JUDĖTI.

JEIGU ESATE VYRESNIO AMŽIAUS IR JŪSŲ 
KLAUSA, REGĖJIMAS AR JUDOMUMAS YRA 
SUMENKĖJŲ IR JAUČIATĖS KAD BŪTŲ 
REIKALINGA PAGALBA APLEIDŽIANT BUTĄ 
GAISRO ATVEJŲ, PATARTINA UŽSIREGISTRUOTI 
į MINIMĄ DEPARTAMENTĄ. PATARNAVIMAS 
KONFIDENCIALUS IR NEMOKAMAS.

TELEFONAS: 872-3775

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



TORONTO

nuoširdžiai

SI

d..

,W

SI

KREDITO

nuoširdžiai
I inkime

1

S* 
$

LIETUVIŲ NAMAI

SAVO NARIUS IR
VISUS LIETUVIUS, 
IŠSIBLAŠKIUSIUS PO
PLATŲJ J PASAULĮ,

linkėda
Linksmų
ir sėkmingų

NAUJU

Sveikiname visus 
lietuvius

SVKALEMJ

proga ir linkime
Dievo palaimos 
ateityje -

LIETUVIŲ 
KOOPERATYVAS 

"PARAMA"
l573 Bloor St. West, Toronto 

Telefonai : 532-8723

mi

SI 
JS 
SI

LIETUVIŲ
" ' J J- _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
už 90-179 dienų term, indėlius 
už 180-364 dienų term. Indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term, indėlius

5.25% 
5.50% 
5.50% 
5.75% 
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. 
7į00% 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.).

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

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

(fixed rate)

7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.25%

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 03 milijonus dolerių j

MasterCard] Kredito kortelė

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

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

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

Telefonas 532-11 49

1995.XIL 13

dr.Alfonsas Eidintas, Lietu
vos Respublikos ambasado
rius Kanadai,atvykęs iš 
Washington'o,DC, Jonas
Paslauskas - Lietuvos Am
basados reikalų Patikėtinis 
Kanadoje - iš

Pranešimus 
su svečiais 
LN valdybos 
kauskas.

• LN Visuomeninės Veiklos 
Komisijos posėdis vyko 
lapkričio mėn.3.1 d., aptar
ti Naujųjų Metų sutikimo 
reikalus.

Ottavvos.
padarė ir 
supažindino 

narys H.Su-

e LN ligoniu 
susirinko gruodžio
5 d., pasitarimui.

lankytojai 
mėn.

9 LN metiniame narių 
susirinkime aklamaciniu 
būdu buvo sudaryta valdyba. 
Ji savo 
Henrikų 
valdybos

Nauja 
Kriva.cė.

nuožiūra pakvietė 
Sukauską užimti 

nario pareigas.
LN nare- Daiva

• Muzikinė Vakaro lė
KIO svetainėje vyks gruo
džio 15 ir gruodžio 29 
d.d., penktadieniais, 9:30 
vai. v.

Programa atliks Vaclo
vas ir Valdas.

LO-

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VALDYBA

« NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ, gruodžio mėn.3l d., 
rengia LN Visuomeninės 
Veiklos komitetas Vytauto 
Didžiojo Menėje.

Stalus rezervuoti reikia 
LN Administracijoje tel:416 
532-3311 arba skambinti 
T.Stanuliui dienos metu 
tel:416-769-1616 vakarais 
- tel: 416-231-4937.

Gros "Good Time Boys" 
orkestras,svečių lauks šilta 
vakarienė su vynu, šaltu 
užkandžiu bufetas. Naujus 
Metus sutiks su šampanu.

VISI maloniai kviečiami-

© LN Kultūrine Komisija 
turi įvairių lietuvišku, vaiz
dajuosčių (. kasečių)- filmų, 
vaikams, lietuviškų estra
dos bei etnografinių kon
certų, archyvines medžia
gos apie įžymius Lietuvos 
žmones, spektaklius.

Teirautis tel: 4i6 
762 5419.

s?

Dail.Rasa Staniūnienė

LN lapkričio men.26 
d.popietėje dalyvavo 220 
žmonių.

Svečių knygoje pasirašė 
pik.Jonas Gečas ir kpt.Sau
lius Paketūras 
O.ir M.Abariai 
JAV.

Pranešimus 
su svečiais 
LN valdybos 
ras Stanulis.

© LIETUVOS AMBASADOS 
laikinasis Reikalų PATIKĖ
TINIS Jonas Paslauskas 
lapkričio mėn. 9 d. buvo 
priimtas Kanados Užsienio 
Reikalų pasekretoriaus 
Europos reikalams 
Pierre Juneau.

Susitikimo metu
aptarti svarbiausi Lietuvos 
užsienio politikos bei sau
gumo užtikrinimo Europoje 
klausimai.

DAILĖS KURINIŲ 
VARŽYTINĖS- 
SERGANClAI DAILININKEI

S. m. rudens pradžioje, 
sunkiai susižeidė, paslydusi 
nuo stogo, Lietuvos daili
ninkė Toronte, Rasa Staniū- 
nienė.

Prieš keletą savaičių 
ambulatoriniu lėktuvu buvo 
išgabenta atgal į Lietuvą, 
kur bus tęsiamas jos 
dymas ir reabilitacija.

Kanadoje įsisteigęs 
mitetas, pagelbeti jos
mai padengti gydymo išlai
das,pavadintas "Friends 
of 
ir 
ku 4 
tu 
12

gy-

ko- 
šei-

Jean

buvo

iš Vilniaus.
iš Detroito,

padarė ir 
supažindino 

narys Teodo-

Lietuvių Namų 
Žinios

LN lapkričio mėn. 19 
sekmadienio popietėje

dalyvavo 160 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė Br.Za
bulionis iš Southwald, Ont.

Si
SVKALEDU IR NA^JŲMĘMT

proga

LA'MĖS ir

SĖKMĖS JwKfeWiUl

mieliems
kooperatyvo nariams ir visiems 
tautiečiams

SI
SI
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Prisikėlimo Parapijos|
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SI

Kredito Kooperatyvas!
999 College St., Toronto, Ont. • Telefonai: 532-3400§
M6H 1A8 • 532-3414 g

1 Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario >1611 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 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term. Indėlius .
5 metų term. Indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
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%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. Ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
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%

Nekilo, turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 8.00%
2 metų ................ 8.00%
3 metų ................ 8.oo%

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

AKTYVAI per 60 milijonus dolerių

Mūsų tikslas- ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Rasa", surengė lietuviu 
kitų kanadiečių dailinin- 
varžytines iš jų suauko- 
kūrinių gruodžio mėn. 

d.
Informacija apie šį ko

mitetą gaunama pas Paul 
Safarian, tel: 416-932-1273

• ANAPILY J E, vykstant 
Kalėdų, Eglutės renginį-.i 
bus pravedamas ir VASA
RIO 16-TOSIOS GIMNAZI
JAI VAJUS,Parapijos salėje. 
Čekius rašyti "KLB -Vasa
rio 16 Gimnazija".

•„ LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
- LIUTERONŲ "IŠGANY
TOJO" PARAPIJOJE
• Gruodžio mėn. 3 d. pa
maldas laikė teologijos 
studentė Hilda Lorenz.
• Gruodžio mėn. 10 d.

kun. A.Žilinskas laikys 
pamaldas su Šv. Vakariene; 
gruodžio 17 d.-
pamaldos su
Aušra. Taip pat vyks atsi- 
sveikinmas su 
gruodžio 29 
į Lietuvą.

žutėse ir atiduotas vargs
tantiems.

Žiemos stovyklos- išky
los vyks sausio 26-27 d.d.

Gruodžio 23 d. vyr. 
skautės, sk.Vyčiai, jūros; 
Budžiai ir Gintarė', organi
zuoja kalėdojimą, kurių 
metu bus aplankyti '.r VIL
NIAUS Rūmų gyventojai.

jaunimo 
kun. Valdu

• ANAPILIO 
iki dabar 
$44,033.

juo, nes 
d.jis grįžta

Keltuvo Vajui 
yra suaukota

ir Šatrijos 
skautiškas 
mėn.

« RAMBYNO 
tuntai rengia
Kūčias gruodžio mėn. 17 
d., PRISIKĖLIMO P-jos 
didžiojoje salėje. Ta proga 
bus renkamas maistas dė-

o TORONTO MAIRONIO 
MOKYKLOS EGLUTĖ

įvyks gruodžio mėn.
16 d., MOkyklos auditorijo
je- ' ...

Programa prasidės 9:30 
vai.r.

Visi tėveliai bei svečiai 
kviečiami dalyvauti.

$ Malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų naujų metų 

savo klientams bei visiems 
lietuviams nuoširdžiai linki

WALTER DAUGINIS A

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 21)4 (corner of Jane & Bloor St.) 

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

SVEIKINAME 
savo mielus klientus, 
draugus bei pažįstamus 
linkėdami gražių

Kalėdų Švenčių
ir laimingų

Nauju Melų
DRESHER INSURANCE 

BROKERS
-Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 S 
$ FAX 416-233-0285 S

Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.p. 
& • Narys “Better Business ” biuro

830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
ajr Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir •£

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ



Š.m. Lietuvos Kariuomenės Šventės minėjime vainiką prie Atminimo lentos nešė šaulės 
Marga..ta Kastanauskaitė ir Elzbieta Kirstukienė. UŽ jų - svečiai maj. Arūnas Dudavi • 
čius ir kpt. Artūras Balynas. Plačiau - 4 psl. Nuotr. A. Kalvaičio

Vytukas Bučionis Vincent d'lndy Muzikos Mokyklos koncerte

IŠKILMINGAME KONCER
TE PASIŽYMĖJO JAUNAS 
LIETUVIS

Š.m. lapkričio 19-25 
muzikinė savaitė Monre
alyje pavadinta "Semaine 
de la Musique Canadienne" 
-"Canada Music Week", 
davė progos pasireikšti jau
niems muzikos studentams. 
Per tą laiką vyko 6 sesi
jos- rečitaliai po vieną va
landą kiekviena, dalyvau
jant 20-30 vaikų kiekvieno
je, iš viso dalyvaujant apie 
160-čiai jaunųjų muzikantų 
(lapkričio 19 d.).

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

“TALKA*.LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M1L6

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%
RRSPIrRRIF
(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%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

8 psl.

Čia grojo ir Montrealio 
lietuviams pažįstamas Vy
tautas Bučionis,jr., Mc 
Gili universiteto Konserva
torijos mokinys. Jis buvo 
atrinktas ir pakviestas pra
dėti Kanados Muzikos Sa
vaitės baigiamąjį mokinių 
koncertą, lapkričio mėn. 
25 d. , Outremont'o Vin
cent d'lndy muzikos Mo
kyklos auditorijoje.

Šiame koncerte dalyvavo 
35 geriausieji jaunieji mu
zikantai. I renginį atvyko 
ir žinomieji Kanados kom
pozitoriai - Clermont Pe
pin, Violet Archer, Fran-

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 

dydį iki $2.000 ir 

asmeninių paskolų 

drauda iki $25.000.

ęois Morel, Alexander 
Brott ir kt. Vyko ir pasta
rojo kompozitoriaus kūrinio 
pasaulinė premjera.

Vytautas Bučionis, jr., 9 
m. amžiaus, atliko du Nan
cy Telfer aranžuotus kūri
nius. iš karto jaunasis pia? 
nistas susilaukė vertintojų 
(ir net varžovų pagyrimo) 
už nepriekaištingą techniką 
bei neeilini, jausmingumą 
ir tikrų ovacijų. Tai ypač 
malonu, prisiminus neilgas 
jo studijas (tik vienerius 
metus) su prof. Carl Urqu- 
art, Me Gill u-to konser
vatorijoje - ir tai, kad jis 
repetuoja ir atlieka prati
mus ne akustiniu pianinu, 
o pagalbiniu - portatyviniu
CASIO instrumentu, nelei
džiančiu reikiamai lavinti 
pirštų.

Vytukas groja ne vien 
mokomuosius kūrinius, bet 
ypač mėgsta ir komponuo
ja savus, bei improvizuoja 
girdėtų bei išmoktų kūrinių 
temomis. Tuo jis užsiima 
nuo vienos iki keletos va
landų kiekvieną dieną ir 
taip jau turi keliolika iš
moktų ir keliasdešimtį 
savo sukurtų kūrinių reper
tuarą.

Taip pat Vytukas lanko 
pradinę Westmount Park 
mokyklą, kur gerai besimo
kydamas buvo perkeltas iš 
pirmos klasės tiesiog į 
trečiąją klasę.

Vytuko Bučionio mokslą 
remia lietuviai iš visur, o 
ypač Montrealio Aklųjų 
Asociacija, Kanados Lietu
vių Fondas. Geros sėkmės 
jam ir toliau ! b.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
METINIAME SUSIRINKIME

Š.m. gruodžio mėn. 3 d., 
po 11 vai. pamaldų, Šv. 
Kazimiero p-jos svetainėje 
įvyko metinis parapijiečių 
susirinkimas. Buvo išrinkti 
du nauji parapijos komite
to nariai: Nijolė Šukienė 
ir Leonas Šimonėlis.

Nors oras buvo nepalan
kus: snigo ir iš anksčiau

Si 
Sil

Si 8.
Lietuvių Kredito

Kooperatyvas “Talka

ŠVENČIŲ 
ir

Si 

&

&

Si
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA SAVO NARIUS

BEI VISUS LIETUVIUS IR LINKI
GRAŽIU, SVEIKU IR LAIMINGU DIENU, -

Valdyba, Komitetai ir TarnautoĮai si
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

buvo prisnigta, bet į susi
rinkimą atsilankė 43 as
menys. Kadenciją baigė J. 
Zienka ir A. Tušienė.

Susirinkimui pasibaigus, 
visi vaišinosi vynu, kava, 
sumuštiniais ir saldumynais. 
Kaip ir visuomet, taip ir 
dabar, klebonas dr. F.Juče- 
vičius, gražiais žodžiais, 
padėkojo išeinantiems Ko
miteto nariams už jų di
džiuli. darbą parapijos ge
rovei. O kad klebonas mo
ka visokiomis progomis gra
žiai kalbėti, tą mes žino
me.

Tarp kitko, Nijolė prieš 
keletą metų yra atvykusi 
iš Lietuvos ir nuo pat pir
mųjų atvykimo metų akty
viai ir nuoširdžiai įsijungė 
į mūsų parapijos gyvenimą. 
Sekmadieniais skaito mišių 
skaitymus, o vėliau patar
nauja klebonui prie alto
riaus.

Ją mes visuomet mato
me per visus parapijos ir 
draugijų parengimus, pa
tarnaujant prie stalų, o vė
liau pardavinėjant loterijos 
bilietus. Atrodo, jog ji nie
kuomet nesijaučia pavargu
si, o tik vis laksto apie 
visus su šypsena veide.

• Gruodžio mėn. 7 d. 
"Nepriklausomos Lietuvos" 
"Tėviškės Žjburių" ir "Drau
go" laikraščių skaitytoja 
Izabelė Ambrasienė, arti
mųjų tarpe atšventė savo 
85-jį gimtadieni..

Ta proga ji buvo apdo
vanota gražiomis gėlėmis 
ir dovanomis. Mes, josios 
artimieji, tiek čia Monre
alyje, tiek Lietuvoje, linki
me jai dar daug giedrių 
gimtadienių ir geros svei
katos.

Mes visi, nors ir minty
se, sakome jai: "Laimingų 
ir ilgiausių Metų!"

K. Ambrasas

rchicagoi
LIETUVIŲ SPORTO ŽINIOS 
E. Šulaitis
Sezonas užbaigtas pergale

Čikagoje "Lituanikos" 
futbolininkų rudens rato se
zonas "metropolitan" lygos 
pirmoje divizijoje buvo už
baigtas praėjusį sc \madie- 
nį, lapkričio 5 d. triuški- 
načia pergale.

BENEDICTINE kole
gijos Lisle IL stadijone įvy 
kusiose rungtynėse, vokie
čių FORTUNA buvo įveik
ta net 8-3. Tokio laimėji
mo LITUANICOS vyrų vie
nuolikė jau seniai nebuvo 
pelniusi.

Pirmame kėlinyje LITU
ANICOS vyrai aiškiai vyra 
vo ir jį baigė 5-1. Po per
traukos jie per daug jau 
nesistengė, todėl pridėjo 
tik tris įvarčius, o gavo 
du. Kai kas ragino įmušti 
dvylika, tačiau mūsiškiai 
neišnaudojo daug gražių 
progų, galbūt, nenorėdami 
varžovų per daug nuskriaus
ti.

MONTREALIO LITUANISTINĖ ŠEŠTADIENINĖ 
MOKYKLA wŠIRDINGAI DĖKOJA DOSNIAI AUKOJU
SIEMS KALĖDŲ, EGLUTĖS RENGINYJE:

J.E.Paunksniams - $200; po $20.- R.M.Jurkams, V. 
A.Ptašinskams, L.Skardžiui, A.D.Žibaičiams, A.T.Mic- 
karns: $15,- R.D.Staškevičiams; po $10,- J.Adomaičiui, 
J .Blauzdžiūnienei, E.Dainiui, A.J.Dasiams, A.M.Dasiams, 
A.M.Joneliams, J.N.Kibirkščiams, G.Larose, J.B.Lukoševi
čiams, Y.L.Mainville, Iz.Mališkai, dr.J.Mališkai, G.Mont
vilienei, R.A.Piečaičiams, L.Ptašinskienei, J. šeidžiui, 
A.Stankevičiui, A.S.Staškevičiams. B.D.Staškevičiams. 
A.Z.Urbonams, G. j.Ziaugriams; po $5,- P.Adamoniui, 
A.Baranauskienei, R.Brikienei, V.Jakonienei, E.Kirstukie- 
nei, A.Krasowski, B.Nagienei, J.Pukteriui.

KALĖDŲ EGLUTE 
MONTREALIO LIETUVIŲ 
MOKYKLOJE

Ornamentinėmis snaigė
mis, vienu kitu šiaudinuku 
ir net dvejomis išpuoštomis 
eglutėmis pasitiko nemažą 
buri vaikų, tėvų ir senelių 
bei svečią AV P-jos salėj 
gruodžio men. 10 d., šmi
rinėjant dailiai apsirengu
siems mažiukams - pipiriu- 
kams.Ir ne taip jau mažiu
kams vaikams.

Renginį pradėjo Linas 
Staškevičius, padėkodamas 
už įdėtas pastangas ruošiant 
šią programą visiems, o 
ypatingai mokytojoms 
Reginai Kibirkštienei, 
Astai Staškevičienei, Silvi
jai Staškevičienei, Arūnui 
Staškevičiui, Ingai Gėdri- 
kienei, Seselei Paulei. Taip 
pat Tėv. j .Aranauskui už 
globą.

Programon įrašyti 24 
vaikai atliko nedidelį mon
tažą, kurio pagrindinė min
tis išreikšta mokinukės 
laiške Kalėdų Seneliui. 
Ne daiktų norėjo ši moki
nukė, o ypatingos dovanos- 
kad visi pasaulio vaikai 
taikoje ir harmonijoje ga
lėtų kartu dainuoti.

Pirmą kartę toks prašy
mas, siunčiamas Kalėdų 
Seneliui nusako, kad viso
kie plintantys neramumai 
pasaulyje paliečia ne tik 
suaugusią mintis, bet vie
nokiu ar kitokiu būdu ir 
vaikų.

Žinoma, Kalėdų Senelis 
visada geras.' Scenoje pasi
rodė ne tiktai labai dailios 
snaigės, sniego seniai, bet 
ir pasaulio vaikai, atitinka
mai apsirengę, jų tarpe 
ir mažoji Medeinė dailiai 
raštuotu lietuvišku drabu
žiu.

Vaidino Alina Staškevi- 
čiūtė, Krista Ptašinskaitė, 
Kristina Žiaugaraitė, Anta

Daugiausia įvarčių LITU 
ANICAI pelnė Gytis KAVA
LIAUSKAS -3, o Dainius 
ŠIMĖNAS pridėjo dar du. 
Po vieną kartą atsižymėjo 
Vytas ANKSTUTIS, Benius 
PUSKUNIGIS ir Romas 
M1ELIAUSKAS. Reikia pa
brėžti, kad tai buvo tre
čioji LITUANICOS pergalė 
per keturias rungtynes. 
Tai rodo, kad komanda į 
pirmenybų pabaigą gerokai 
susicemantavo ir vėl pasi
darė pajėgiu vienetu, kokiu 

MONTREALIO SAVIVALDYBĖ SUKŪRĖ 

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

JŪSŲ DALYVAVIMAS YRA SVARBUS.

Teiraukitės savo 
Aeeeės Montreal 
biure arba tel:

872-8265

nas Staškevičius, Antanas 
Mickus, Mykolas Savignac, 
Paulius Mickus, Sebastijo
nas Ptašinskas, Aleksandra 
Dasytė, tlana Forster, 
Krista Staškevičiūtė, Gedi
minas Dainius, Paulius 
Gėdrikas, Aleksas Žiaugra, 
Medeinė Bučionytė, Matas 
Dasys, Tanja Dasytė, Al
exander Forster, Ieva Ki- 
birkštytė, Patrick Mainville, 
Linas Paulauskas, Aleksa 
Piečaitytė, Kayla Piečaity- 
tė, Mikolas Piečaitis.

Vaikai nustebino gražiai 
ir aiškia tarsena pagiedoję 
"Tyli Naktis" ir "Mūs pa
saulis nedidus". Būtų įdomu 
buvę išgirsti tuos skambius 
balselius padainuojant ir 
apie Saulutę-Močiutę, kuri 
sugrįžta po ilgiausios nak
ties... Nors snaigės nešoko, 
o koks bendras visų vaikų 
ratelis, kad ir ne scenoje, 
būtų tikrai pralinksminęs.

Kalėdų Senelis buvo 
dosnus, pasirodo mokėjęs 
pralysti net ir pro židinį 
scenoje, o per jo dovanų 
teikimą fone girdėjosi Vy
tuko Bučionio pianinu gra
žiai atliekamos įvairios 
melodijos. Šis gabus vaikas 
tikrai padarė nemažą pa
žangą grojime.

Visi buvo pavaišinti 
užkandžiais ir skanumynais, 
kava ir gėrimėliais.

Programoje- net keturi 
puslapiai, viršelyje - net 
žalsvos, apsnigtos pušelės 
šakos ir taip pat žalsvos 
pavadinimo raidės. įrašyti 
visų vaidintojų vardai- 
24 mokinukai, parašyta 
padėka ir Šventiniai linkė
jimai, Mokyklos vaikų nuot- » 
rauka. Tik. nesuprantama, 
kodėl nepatobulintas kom
piuteris: trūko tai taškų, 
tai "nosinių", tai brūkšnelių 
...vien padėkoje aštuoni 
tokie netikslumai. Hm...

Linksmų švenčių, mieli 
vaikai ir mokytojai! b.

buvo prieš 3-4 metus.
Po šios pergalės koman

dos vyr. treneris Jonas 
ŽUKAUSKAS žaidėjus pa
kvietė į savo rezidenciją 
La Grange Parke draugiš
kam pobūviui ir pasitari
mui dėl ateities planų. 
Dabar bus pertraukėlė, o 
po jos - sausio mėnesio 
pradžioje prasidės futbolo 
pirmenybės Villa Park, IL, 
esančiame didžiuliame pasta
te. Taigi palinkėkime LITU
ANICOS vyrams sėkmės.



famju
v.

proga

SVEIKINAME

ONA ir JONAS ŠEIDŽIAI

Tesaugo ir globoja 
Viešpats ir toliau 
mus visus ir mūsų 
Tėvynę Lietuvą -

parapijiečius ir visus 
tautiečius, kur jie 
bebūtų.

NAUJŲ METU
SUTIKIMĄ
1995 m. gruodžio 31 d. sekmadienį, 7 vai.

Aušros Vartų parapijos salėjo

proga

įname

5?

«•
proga

<S> V,SUS savo dr°ugus, gimines ir pažįstamus sveikina:
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? AUGUSTAS MYLĖ

y JONAS ADOMAITIS

į 0101? GtOI Of OU g
S GENOVAITĖ MONTVILIENĖ
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DANUTĖ ir BRONIUS STAŠKEVIČIAI
S HOĮ0f4f0f0f0T0!OfOf0!O!0.T0T0?0f0!0?01O!0!0?0
*£ PETRONĖLĖ JUCEVIČIENĖ 

.■X PETRAS JUODELIS
Sl!0?OfOfO?0?OĮO?OĮOfOTOIOfOfOTOfOTO?0;0!0?Of01<

REGINA, JUOZAS IR JUOZUKAS PIECAICIAI,
Kaunas
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ALDONA GAURIENĖ
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S MILANA ir ALBERTAS JONELIAI

* ONA ir LEONAS ČEČKAUSKAI

0?0?OįOIO?0?0?0 f0?t>?*?0?0?0?0?a?0f0?0? g
•y S. ir M. JO K UBAICIAI. Toronto

Zi

draugams
sveikatos

MorkūnienėM.
A.N. Gudai, 
J.N. Vasiliauskai
V. Skaisgirys, 
J.A. Išganaičiai

J.
G. Sibitienė,
V.M. Murauskai

_ , A.Z. Urbonai, _ ■ -j

&

ir parduodu

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

SVEIKINA VISUS TAUTIEČIUS SU

S v. Kalėdomis

IR LINKI DAUG LAIMĖS

IR SVEIKATOS

1996 Metais!

1995.XH.13

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

t

Širdingai
Sveikiname 
su šv. Kalėdom 
i r Naujais metais

f % 

v r \V- 4

draugus ir pažįstamus - 
B. ir M. MAKAUSKAI

LINKSMŲ Sv, KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ 1996 METŲ

draugams ir pažįstamiems linki

Anelė ir Leonas GRIGELIA1

S, 
s
& K
Si S

MONTREAL/O AUKSINIO AMZ/AUS KLUBAS

ristaus Gimimo
Šventės ir

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS KOMITETAS, 
KUNIGAI IR SESELĖS.

gimines, prietelius ir pažįstamus

SK/MĖDCĮ
NAUJU MĘTU proga 
LINKĖDAMI DAUG LAIMĖS- 

JULIJA ŽUKAUSKIENĖ ir ŠEIMA

& &

............. §(7 sveikiname

šventų Kalėdų ir
; Jj m.L9/I

Naujų metų 8 
proga gimines, draugus ir piį 
pažįstamus —- 'M

EMILIJA ir JUOZAS įk 
PAUNKSNIAI K

s
*

g
1

"Į sveikiname savo gimines, 
fsj draugus ir visus montrealiečius.

linkėdami laimės, džiaugsmo,
K. o labiausia - sveikatos

ija ir Jonas ŠULMISTRAI

sv kaųędų ir
NAUJŲ MĘ-TIJ

švenčių proga sveikinu

visus savo draugus, artimuosius 
ir pažįstamus, linkėdamas

daug laimes —

A. KALVAITIS

Džiugių

ir laimingų >
_NAL?JŲ |

savo giminėms, E& 
draugams ir

pažįstam iems linki pS

MARIJA ir PETRAS GIRDŽIAI P&

•loioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio 1̂
JŪRŲ ŠAULIŲ KUOPA "NERINGA" S

RUOŠIA -R

BILIETUS BŪTINAI JSIGYTI PRIEŠ GRUODŽIO įįį
MĖN. 29 d. PS* LEONĄ BALAIŠį, <*

TEL: 36P-8259. J

įĖJIMAS - 15 dol. Galima atsinešti savo

gėrimą. Visi maloniai kviečiami atsilankyti! jį?

"NERINGA" y

VISUS SAVO KLIENTUS, DRAUGUS IR 

PAŽĮSTAM US SVEIKINA
Genovaitė ir Leonas BALAIŠIAI y

linKirne

giminėms, artimiesiems, 
ir pažįstamiems 
ir sėkmės ;

Blauzdžiūnienė,

švenčių ir 
NAUJŲ 
METŲ 
proga

UNWŲ
švenčiu

KLIENTAMS IR VISIEMS 
MONTREALIO LIETUVIAMS -

Kailių Siuvėjas y B
Tel: 288-9646

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6



-I,montreal

MONTREALIO LIETUVIU 
SKAUTU- ČIŲ KŪČIOS 

vyks gruodžio men.
15 d.,penktadienį,7:30 val.v 
Aušros Vartų P-jos. salėje.

Maloniai kviečiami da
lyvauti visi.
• SKAUTU-ČIU, VILKIU
KU IR PAUKŠTYČIŲ ŽIE
MOS STOVYKLA rengiama 
1996 m. sausio mėn. 15 
d.,Montrealio salos pietinė
je pusėje, Captain St.
Jacques Parke., Del infor
macijų kreipkitės pas tun- 
tininką Gintarą Nagį.tel: 
683-6147.
***********************  **
"RŪTOS" KLUBAS 
PASVEIKINO 
SUKAKTUVININKĄ 
BRONIU STAŠKEVIČIŲ

Š.m. gruodžio mėn. 
13 d., Trečiadienio tradici
nėje RŪTOS Klubo popie
tėje buvo pasveikintas ir 
pagerbtas žinomas 
tis Montrealio 
telkinio veikėjas, 
Staškevičius , savo 
gimtadienio proga.

Jono Ladygos iniciatyva 
surengtame pobūvyje, susi
rinko daugiau kaip 40 žmo
nių, apsilankė ir neeiliniai 
svečiai - trys bankininkys-

ilgame- 
lietuvių 
Bronius 
75-tojo

tęs specialistai iš Lietu
vos: Sigitas Bubnys (dirbąs 
kartu su Regina Piečaitie- 
ne Kredito Unijų steigime 
Lietuvoje), prof.Zina Gai
dienė - bankų revizorė, 
profesoriaujanti V.D.U-te 
Kaune ir Vilniaus U-te, 
ir dr.Filomena Jasavičienė, 
-ekonomistė, įgaliotine 
ir direktorė bankų kontro
les departamente. Visi 
trys svečiai Quebec'e gili
no žinias bankų 
metodikoje 
tės darbo pagerinime, 
kviesti 
International
Praleidę porą savaičių kur

revizijos 
ir bankininkys- 

iš- 
"Developpement 

Desjardins".

Visiems Nuoširdus ACIU !
Visiems Jums, kurie nuoširdžiai ir f

s vieningai palaikėte mus sunkiomis f 
^lemtingomis dienomis savo parašais, Į 

faksais, telefono skambučiais į Gerb. I
Ministro Paul Martin atstovybę I

Montrealyje - ŠIRDINGAS AČIŪ !!! 1
Ypatinga padėka Klebonui, \ 

kunigams, sesutėms, Montrealio \
Lietuvių Bendruomenei bei 1

Pirmininkui A. Staškevičiui, AV
Parapijos Chorui, Montrealio

Šauliams bei Žvejams - už grupinius \ 
I laiškus bei faksus.

JŪSŲ PAGALBA MES PRIIMTI KANADON !

(JZajia, CĮJetrajc, £ina». ir (Hųiu.
^JJau.Laujih.atJ

m A. A _  40

g Šv. Kalėdų ' g

Naujų Metų 
proga

visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
nuoširdžiai sveikina —

» DR. GERALD J. PEARL, M.D.,M.Sc,.F.R.C.S(C) B

2 CHIRURGAS £

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

Dr.G. J.PEARL yra buvęs dr.A.S.Popieraičio kolega,
Sir savo žinioje turi jo buvusių pacientų ligos bylas. 40 

’’•***J Dr. J. MALISKA ir dr. M. HUYNH, dantistai J
•zy 1440 St. Catherine St. W. Suite 6002 Tel: 866-8235 ir 866-9297

-*»• 40
:£ Dr.Philip STULGINSKIS, dantistas j*

** 8606 Rue Centrale Suite 209. La Salle
S Tel.: 364-4658 į♦ gį

S Notare R.POCAUSKAS-RUDINSKAS,L.L.L. D.D.N. gįl
S 1155 rue Metcalfe, 1143, IX.
SS Sun Life Building, Tel: 8T1-1430 St

S Advokatas ROMAS IŠGANAITIS,

822 He de Erance, St. LAMBERT, Que., 4&
g J4S 1T7 Tel: 465-1538 «►

S i<įQįO2
10 psl.

MOILTRgĄLIO LIETUVIŲ, |

KRgDITO CIŲIJA |

LITAS |
Valdyba ir Tarnautojai |

visus ‘‘Lito ” narius ir nares 
švenčių proga ir linki

laimi n gų bei 
džiaugsmingų

1996-jų metų.

suose, dar prieš grjždami 
namo, turėjo progos apsi
lankyti ir RŪTOJE.

Karšta kava,kad ir vė
sūs- bet šildantieji gėrimai- 
labai gardūs ir dailūs už
kandžiai bei saldumynai, 
paruošti Stasės Baršauskie
nės, talkinant Seselei Pau
lei, prisidėjo prie malonios 
nuotaikos ir solenizanto 
pagerbimo.

Bronių Staškevičių pa
sveikino visu atvykusiųjų

vardu Seselė Paulė, Juozas 
Šiaučiulis-kaip savo buvusį 
kaimyną. Lietuvoje.

Vietoje asmeniškos do
vanos, renginio išlaidų pel 
nas paskirtas solenizanto 
vardu VAIKŲ TĖVIŠKES 
NAMAMS Lietuvoje.

Visi pasirašė sveikinimo 
kortelen ir sugiedojo "Il
giausių Metų".

Visiems nuoširdų AČIŪ 
pasakė Bronius Staškevičius.

Sakome ir visi kiti - 
Ilgiausiu Metų!

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

mieliems savo klientams, draugams ir visiems 
lietuviams linki VYTAS GRUODIS Jr.

Tel: 937-9898

EUROPARCEL
1450 rue De SEVE 
Montreal. P.Q. 
H4E 2A7

LITAS MONTREALIO 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 $29,000,0001
REZERVAS virš $2,000,000

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

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

MOKA UŽ:
5.50%
5.75%
6.00%

.5.00% 
4.75% 

.4.75% 

.4.50% 
4.25%

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

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų .....
2 metų .....

3 metų....

7.25% asmenines - nuo
7.7 5> %
8.00%

1.50% 
1.25%
I. 50%
J. 00% 
5.50%
5.75% 
6.00% 
3.00%

8.00%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

Pirmadieniais
Antr., treč.

L Ketvirtadieniais
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
1475 DeSmre

9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

MONTREALIO , 
AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS CHORAS

3.00 
3.00 
8.C0 
6.00

'ŠA?

3907A Roeemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

Montrealio A.V. Parapijos Choras dėkoja VISIEMS, kurie atsilankė i choro' 45 metų jubiliejinį koncertą šią vasarą.
Švenčių proga, kartu su kun. Tėv. J. Aranausku, SJ., komp. muz. Aleksandru Stankevičium, sol. Antanu Kebliu, 

Mme Madeleine Roch ir Choro vadovu Antanu Mickum, Choras SVEIKINA VISUS AV PARAPIJIEČIUS IR "NL" LAIK
RAŠČIO SKAITYTOJUS SU ŠV. KALĖDOMIS IR LINKI DAUG DŽIAUGSMO NAUJIEMS 996-iesiems METAMS!

I Kalėdų Švenčiu ir Naujų Metų |
M prOga SAVO KLIENTUS IR VISUS LIETUVIUS 
Sį SVEIKINA LES TOITURES

(LT Mielus savo klientus, Jį

SVEIKINA

■fc* draugus bei V
r pažįstamus £6

Kalėdų ir jį
Naujų Metų proga

r.p.s. IVIIROIM INC.

/ \
QUEBEC

V, /
Z*Wh

8 P M O T O I PORTRAITS «I PASSEPORT* COMMERCIAL
JJ STUDIOI M ARI AGE » WEDDINGS lt 
« TONY LAURINAITIS I 5220 Queen Mary Rd. Suite 8 W 
3} MONTREAL. PQ H3W 1X5 Tel.- 481-6608 at

l’COUVREUR- ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey 
Sfl Mark Richard 
|į. Tel: 767 - 9941

3272 Bo il. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i
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