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• Sausio mėn.8 d. rytą 
TV stotys pranešė, kad 
tą^ryta mirė būvąs PRAN
CŪZIJOS prezidentas 
Franęois MITTERRAND.

PREZ. JELCIN'AS - 
NUSILEIDŽIA SPAUDIMUI

1995 m. gruodžio mėn.5 
d., Rusijos prez.Boris Jel- 
cin'as vis dėlto, priėmė 
atsistatydinimą Užsienio 
Reikalų ministerio Andrėj 
KOZYREV'o, kuris buvo 
paskutinis Ministerių Kabi
neto liberalas bei artimas 
asmeninis draugas.

Stebėtojai tvirtina, kad 
tai buvo padaryta dėl par
lamento vykusiuose rinki
muose komunistinio bloko 
persvaros, taip pat tai 
esak ženklas, jog Jelcin'as 
pasiryžęs kandidatuoti j 
prezidentus sekančiai ka
dencijai. jis tikisi taip 
sustabdyti komunistų ar 
kraštutinio nacionalistų 
kandidato laimėjimų.

Nemanoma, kad būtų 
didelių pasikeitimų dabar 
užsienio politikoje po A.Ko- 
zyrev'o pasitraukimo, bet 
tikriausiai santykiuose su 
Vakarais ir derybose bus 
laikomasi kiečiau.

Genadij ŽIUGANOV'as- 
Komųnistų Partijos vadas, 
jau giriasi turįs numatęs 
savo eventualius kandidatus 
kiekvienos ministerijos 
pirmininkų postams. Reikia 
paminėti, kad min.p-kas
Viktor ČERNOMYRDIN'as 
buvo susitikęs privačiam 
pokalbiui su G.Žiuganov'u. 
Neskelbiama apie ką buvo 
kalbamasi.

Vladimir ŽIRINOVSKl'o 
ultra-nacionalisto partija - 
keistai pavadinta Liberalų 

Demokratų Partijos vardu) 
sudaro trečią savo didumu 
bloką parlamente. Jis te- 
bemano(ir saviškius įtikino), 
kad Užsienio Reikalu Minis- 
terio postui tik jis pats 
labiausiai tinkamas ir savo 
kandidatūrą jau patiekė(ne- 
žiūrint apsijuokimo viešna
gėse Vakaruose).

Antroje, kol kas, vietoje 
parlamente randasi partija 
"Rusija- Mūsų Namai", 
vad.Viktoro ČERNOMYR- 
DIN'o.

Prez.B. Jelcin'as nepa
minėjo nė vieno, kurį jis 
numato šiam postui ir š.m. 
sausio mėn. pradžioje pra
sitarė, kad svarstąs savo 
kandidatūrą prezidentiniuo
se rinkimuose. Po tris mė-

nesiūs trukusio gydymo 
sanatorijoje, prez.Boris 
Jelcin'as atrodė atsigavęs 
ir žvalus.

TAIKOS DALINIA1- 
ĮSIRENGIA BOSNIJOJE

Paryžiuje pasirašytas 
Bosnijos Taikos Susitarimas 
po intensyviųir ilgų pastan
gų siųsti dalinius į Bosniją^. 
Po ilgų svyravimų buvo 
pasirašytas ir JAV, kartu 
su Bosnijos .Serbijos ir 
Kroatijos prezidentais, 
Britanijos, Prancūzijos, 
Vokietijos, Rusijos, Ispani
jos vyriausybėmis.
NATO Išsiuntė pirmus dali
nius *su kariniais pabūklais. 
Žiemos sąlygomis sunkiai 
pravažiuojami keliai , ir 
nukentėjo vienas amerikie
tis karys, nuslydęs nuo ke
lio ir pataikęs ant minos. 
Buvo sužeistas į koją.

Kad ir(be reikalo, pavė
luotas susitarimas- yra 
labai reikšmingas ypač,kad 
tuo bus sustabdyti besai
kiai žiaurumai, suvaldant 
ne tiek skirtingų grupių 
įsisenėjusius kerštus, kiek 
trijų ambicingų fanatikų 
siautėjimą. Pats žiauriau
sias ju- Bosnijos serbų 
gen.Ratko Mladic, kuris 
savo vyrams, žvelgdamas 
nuo kalvos į Sarajev'ą, 
pasakė: "Subombarduokite
prezidentūrą ir parlamentą. 
Taikykite vis į musulmonu 
rajonus- ten nedaug serbų 
gyvena. Bombarduokit be 
paliovos, kol jie išprotės".

Vis dėl to,-pabūgo tarp
tautinio spaudimo ir galy
bės , ir Susitarimas buvo 
pasirašytas.

Magdalena Birutė Stankūnienė Gruodžio mėnuo Lietuvoje

ĮrEGISTRACIJA RINKIMAMS LIETUVOJE________________
Ambasados pranešimas Lietuvos piliečiams, gyvenantiems 
Kanadoje

Lietuvos diplomatinė tarnyba Kanadoje pra
deda rinkėjų, dalyvausiančių būsimuose Lietuvos rinkimuo
se, registraciją. Lietuvos piliečiai, kurie laikinai ar nuo
lat gyvena Kanadoje, pagal savo patogumą gali užsire
gistruoti arba Lietuvos Respublikos ambasadoje Kanadoje 
(130 Albert St. Suite 204, Ottawa, Ontario K1P 5G4), 
arba generaliniame garbės konsulate Toronte (1537 Bloor 
St. West, Toronto, Ontario M6P 1A6. Tel: (416) 538-2992, 
FAX 416 538-4345. Šiuo adresu konsulatas planuoja pradė
ti dirbti nuo 1995 metų gruodžio 20 dienos.

Lietuvos piliečiai kviečiami registruotis ir pranešti 
apie save šiuos duomenis: pavardė, vardas, gimimo data, 
gyvenamosios vietos adresas Kanadoje; Lietuvos piliečio 
paso numeris; asmens kodas, įrašytas pase.

Duomenis apie save Lietuvos piliečiai gali pranešti 
asmeniškai, atvykę į Lietuvos ambasadą ar konsulatą, ar
ba atsiųsti pastų ar faksu (613-567-5315 - ambasados; 
416-538-4345 - konsulato). Registruojantis paštu, galima 
atsiųsti ir Lietuvos piliečio paso atitinkamų puslapių, ku
riuose yra pateikti aukščiau nurodyti duomenys, fotokopi
jas.

Lietuvos piliečiai, kurie atsiųs apie save duomenis, 
bus įrašyti į rinkėjų sąrašus. Jiems prieš kiekvienus rinki
mus, Kuriuos vykdyti bus pavesta Lietuvos Respublikos 
ambasadai Kanadoje, paštu bus siunčiami visi balsavimui 
reikalingi dokumentai.

Apie rinkimų laiką ir tvarką Ambasada praneš iš anks
to. Inf.■------ ... ■ — ■

* Buvęs komunistu veikė- 
L

jas - dabar pasiskelbęs 
socialdemokratas A.KVAŠ- 
NEVSKI laimėjo LENKIJOS 
prezidento rinkimus.

Tai - jokia paguoda 
kad "net ir Lenkijoje..." 
Tai tik parodo, kaip stro
piai, gudriai ir disciplinuo
tai dirba buvę nomenklatū
rininkai.
LIETUVĖ-
PASAULIO GREITŲJŲ 
ŠACHMATŲ ČEMPIONĖ

VIKTORIJA CM1LYTĖ

Paryžiuje vykusiame pasau
liniame čempionate, kur 
dalyvavo 51 valstybės jau
ni (8-14 metų) šachmati
ninkai laimėjo dvylikametė 
šiaulietė. Šachmatais ji 
žaidžia nuo 4 metų am
žiaus.

Greitai Viktorija pateks 
į vyresnio amžiaus katego- 
rijat j ir ji žada dalyvauti 
Lietuvos jaunimo pirmeny
bėse. Iki to laiko- dar dve
jetas metų. Sakosi, savo 
gyvenimo be šachmatų 
neįsivaizduojanti.

UŽSIDARĖ LIETUVIŲ,
LAIKRAŠTIS EUROPOJE

Nuo šių metų sausio 
men. 1 dienos sustabdomas 
"EUROPOS LIETUVIO" 
savaitraščio leidimas Vil
niuje. Ten jis buvo perkel
tas iš Didžiosios Britanijos, 
Londono, tikintis pakelti 
skaitytojų skaičių ir suma
žinti finansines išlaidas.

Vyr. red. Vl.Dargis savo 
asmeniška iniciatyva buvo 
sugalvojęs (ir įvykdęs) ne
teisėtą ir nelabai garbingų 
ėjimą- prašyti oficialiai 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininko Česlovo Juršėno 
- paremti šio savaitraščio 
leidimų...

Vis dėl to, savigarbos 
ncurėta.

Taip pat Londone, lai
kui bėgant > telkinio gyven
tojų skaičiui mažėjant ( 
o gal ir pasnaudžiant) ,teko 
uždaryti, nenumatant iš 
anksto padarinių, Lietuvių 
Namus. Juose .telkėsi visas 
kultūrinis, visuomeninis 
gyvenimas, buvo ir išnuo
mojami butai.

Aliejus ant drobės

• ORDER OF CANADA 
medaliu buvo pagerbta ~ 
Birutė Galdikaitė, žinoma 
pasaulyje orangutangų tyri
nėtoja ir specialistė, buvu
si torontietė. Apdovanoji
mas už jos reikšmingą 
darbą buvo įteiktas 1995

Būtino remonto išlaidosi 
pagal vietinės Kensington'o 
Savivaldybe's reikalavimus 
- nepakeliama našta bend
ruomenei, tad tenka šiuos 
gražius pastatus parduoti.

m. Kalėdų 2-ą dieną, Ot- 
tawoje.

QUEBEC1 AS GAUNA 31% LĖŠŲ

iš Kanados federacinės vyriausybės Quebec' o provincijai 
tenka 31% federalinių lėšų.

Oficialūs pranešimai skelbia, kad:
* Quebec'o vyriausybė kaltina Ottawą dėl esamos eko
nominės situacijos provincijoje. Faktai rodo: kuomet ki
tos Kanados provincijos vystė įvairias galimybes kontro
liuoti išlaidas, Quebec' o vadovai buvo labiausiai užsiėmę 
politine veikla.
* Quebec' o vyriausybė tvirtina, esą sumažintas lėšų per
kėlimas provincijai yra post-referendumo siurprizas.

Faktas: lėšų perkėlimo sumažinimas provincijoms nebu
vo niekam siurprizas. Tai buvo diskutuojama su visomis 
provincijomis, pradedant 1994 metų pabaigoje ir apie tai 
paskelbta visiems 1995 m. vasario mėn., pristatant fede
racinį biudžetą, pagal kurį lėšų perkėlimų pakeitimai 
įsigalios nuo 1996 m. balandžio mėn. 1 dienos.
* Quebec'o vyriausybės manymu, nauja lėšų suma nėra 
teisingai paskirta Quebec' ui.

Faktas: Quebec'o provincijos gyventojai sudaro 25% 
visos Kanados gyventojų, ir Quębec'as gaus federalinių 
lėšų perkėlimo 31% 1996-97 m., tokią pat dalį, kaip gau
davo per paskutinius 6 metus. Gaunama suma - $11.1 
bilijonų - tai beveik 1/3 Quebec'© provincijos pajamų.
* Quebec'o vyriausybė sako, kad federacinė vyriausybė 
bando sumažinti valstybės deficitą Quebec'o sąskaiton.

Faktas: Quebec'ui išlyginamieji užmokesčiai ateinan
čiais metais bus arti $200 milijonų.
* Quebec' o vyriausybė sugestionuoja, kad tai vienintelė 
provincija, kuri nukentės dėl valstybės išlaidų sumažini
mo metodų.

Faktas: Federacinė vyriausybė, ir kiekviena provincija 
privalo įsipareigoti griežtomis priemonėmis sutvarkyti 
savo finansus ir atnaujinti ekonomiją. Visos provincijos, 
įskaitant Quebec' ą turi susitvarkyti su tais pačiais išmo
kėjimų sumažinimais. Viso pasaulio industrinės valstybės 
pergyvena tokį patį iššūkį. Tiktai kartu dirbdami galime 
užtikrinti visiems kanadiečiams geresnę ateitį.

Kanados Vyriausybės Informacija
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turint redakcija arba leidykla neatsako.

TARIAME NUOŠIRDŲ 
AČIŪ! -

VISIEMS mūsų rėmėjams, 
skaitytojams, bendradar
biams, talkininkams už 
gautus gausius sveikinimus, 
šventinius linkėjimus.

Visi skatina nepaleisti 
plunksnos (ar rašiklio, ar 
mašinėlės spaustukų) iš 
rankų, skatina ir toliau 
palaikyti lietuviškų žodj, 
lietuvybės dvasią čia, išei
vijoje. Kiti, po kelių de
šimtmečių , apgailestaudami 
savo sveikatos susilpnėjimų, 
nebepajėgia skaityti, o 
kartais ir kitaip paremti 
laikraščio leidimų. Jiems 
esame dėkingi už metų 
virtinę buvus mūsų skaity
tojų tarpe.

Yra dar visas geras 
dirvožemis tokių, kuriu 
iš mūsų pusės nereikia 
taip labai raginti ar skatin. 
ti kalbėti, skaityti lietuviš
kai, palaikyti lietuvybę 
ir spaudų, bet - rūpi tas 
trapusis sluoksnis, kuris 
mūsų "dirvožemiu" nepakan

kamai pasinaudoja. Savo 
gyvenimo juo nepapildo.

Tad,-lieka ir toliau, jums 
visiems padedant, dirbti 
kūrybini darbą, kol dar 
pajėgiame. Norime ir to
liau pagal išgales išlaikyti 
tarpusavio ryš| ir skarden
us Lietuvos žmonėms, 
kad esame ir būsime gyvas 
tingi, Kad Lietuva buvo 
yra ir bus mūsų mintyse, 
musu rūpesčiuose ir širdyse 

mes niekam neleisime 
jos pamiršti?

Gerai žinome, kad ir 
lietuviams-kaip etninei gru
pei šiame kontinente, šioje 
Kanados valstybėje, - pripa
žįstamas prestižas ir del 
to, kad reguliariai leidžia
mas laikraštis. (Šalia to- 
-prestiža išlaiko ir pakelia 
faktas, kad per visą 50- 
meti buvo išlaikyta savi
garba. Iki dabar-nesėdejo 
mūsų ateiviai kalėjimuose 
nei už vagystes, apgaudi
nėjimus, nei už apiplėšimus, 
už narkomaniją, nužudymus, 
prievartavimus ar net nė 
už kokį chuliganizmų.

Lietuvoje
B. N

DEL "LIETUVOS RYTO" IR KITOKIŲ PASTATŲ 
SPROGDINIMO
Kol perkūnas netrenkia, tol mužikas nepersižegnoja

Tokios mintys kilo skaitant Lietuvos spaudą, žiūrint te
leviziją, bei klausantis radijo informacijų. Paskutinis įvy
kis sudrebinęs Lietuvą, o jo atgarsiai toli nuskambėję 
pasaulyje, tai laikraščio "Lietuvos rytas" redakcijos prie
stato profesionalus susprogdinimas. į pastarąjį sprogimą 
Lietuva ėjo jau seniai, apgalvotai, pradedant 1989 m. 
gegužės 20 d. Tauragėje sprogus 32 metų verslininko 
automobiliukui ir baigiant 1995 m. lapkričio mėn. 16 d. 
"Lietuvos ryto" redakcija, o kiek jų dar bus ateityje, 
tikriausiai ir ponas Dievas nežino.

Per tą laiką Lietuvoje buvo įvykdyta 45 stambaus 
masto sprogimai ar šaudymai. Kiek žuvo žmonių, kiek jų 
suluošinta, sunaikinta automašinų, sugadinta pastatų ir 
kokiai sumai - lai pasako specialistai užsiiminėjantys ta 
statistika. Tačiau ką tu, paprastas žmogau, sužinosi, jei-’ 
gu Lietuvos saugumo departamento direktorius Jurgis 
Jurgelis nežino, kad 1994 m. lapkričio 5 d. Trakų rajo
nas susprogdinto geležinkelio tilto per Bražuolės upelį, 
kurio remontas Lietuvai kainavo apie 3 milijonus litų, 
Generalinės prokuratūros tolimesnis baudžiamosios bylos 
tyrimas sustabdytas, kai tuo tarpu Saugumo departamen
to direktorius dar tebeieško nusikaltėlių!

Pasižiūrėjus ir giliau paanalizavus nusikaltimų duome
nis, susidaro vaizdas, kad Lietuvoje vyksta karas, nes 
tokių sprogdinimų net pokario metais, kai miškai knibždė
te knibždėjo partizanais, nebuvo. Kaip keista, kad į visą 
šį chaosą, kuris, reikia galvoti, reikalingas kai kurioms 
užsienio struktūroms, mūsų vyriausybė žiūri su tam tikra 
ironija, kaltindama žurnalistus ir vaizduodama, kad tai 
ieškojimas tamsiame kambaryje juodo katino, žinant, kad 
jo ten nėra!.. Paskutinis, vienas iš galingiausių sprogimų 
Lietuvoje parodė, kad gal netoli tas laikas, kai Vilniaus 
savivaldybės ir Ministrų Tarybos pastatai pakils į orą ir 
netrukus teks specialistams kapstytis ir Seimo pastato 
griuvėsiuose...

Savaime suprantama, kad viskas yra nulis, sužinojus, 
kad Lietuvos Saugumo departamento direktorius J. Jurge
lis žino kas pardavinėja automatus ir nieko nedaro. Tik
riausiai laukia, kol nusikaltėliai pradės prekiauti patran
komis ir bombomis.

Kaip gali ramiai jaustis Lietuvos žmonės, kai jų kie
muose sproginėja automobiliai, butų durys, viduryje baltos 
dienos^ prie Vyriausybės rūmų susprogsta automobilis, 
arba žudomi žmonės, suvedinėjant su jais kažkokias sąs
kaitas. Kaip galima ramiai žiūrėti į tai, kad teismo me
tu nusikaltėliai, užuot nuvežti į kalėjimo kamerą, atsidu
ria miško aikštelėje, savo sėbrų bendrijoje, prie vaišėmis 
apkrauto stalo. Nesuprantamas faktas, kad nusikaltėliai, 
užuot atlikę bausmę, maudosi saunose, geria alų, šampa
ną, kelia puotas. Paprastam žmogui susidaro vaizdas, kad 
juos į kalėjimą uždarė idant jie po sunkių darbų pailsėtų 
ir pasiruoštų naujiems žygiams. Mums, buvusiems sovieti
niais laikais kaliniams, neįmanoma įsivaizduoti kaip ve- 
2 psl.

Jodė) turjpię teisę pi^„. 
tintis, stebėtis ir reikalau
ti iš savo tėvynainių Tėvy
nėje galų gale atsikvošėti 
ir tvarkytis, besiginant , 
nuo įvairiausio saviškių 
smurto, nesvarbu , kieno 
inspiruoto?

Taip pat atsikratyti 
iliuzijos skubaus gerbūvio 
bet kokia kaina.

Linkime inspiratorius 
skubiai išaiškinti, izoliuoti, 
nes jau "5 minutės iki 
12-tos?" Nesiteisinti, kad 
štai tokioje ar . kitokioje 
didelėje valstybėje irgi 
natūralu apiplėšimai, va
gystės, apgaulės. Tai NE 
PAVYZDYS LIETU- 
V A I. Tai LIETUVAI - 
N E PASITEISINIMAS.1

Priartėjo visu ryškumu 
SUVESTINIŲ, LAIKAS,ypač 
užsibaigus 1995-iesiems: 
visiems daryti gerai tai, 
k a, galima gero padaryti- 

NEDELSIANT,
Sėkmės ir ištvermės mums 
visiems.'

Birutė Nagienė 

LIETUVOS KULTŪROS 
IR MENO PREMIJŲ 
LAUREATAI

1995 m. einant j pabai
gų, gruodžio!3 d. buvo 
paskelbti Lietuvos Nacio
nalinių (kodėl dar vis ne 
valstybinių?) Kultūros ir 
Meno premijų laureatai.
(Dabar nutarta tokias pre-
mijas skirti 7-nias, vietoje 
anksčiau 5 -kių

Jos atiteko:
smuikininkui Raimundui 

Katiliui- už 1991-1995 
m.koncertines programas;
- kompozitoriui Broniui 
Kutavičiui- už keturių ku
rinių ciklą. "Jeruzalės Var
tai" ( 1991-1995);
- fotomenininkui Aleksand
rui Macijauskui- už fotog
rafijų knygų "Kaimo Tur- 
gus(1991)ir fotociklus( 1977- 
1994);

kino režisieriui Jon u i 
Mekui - už kino dienoraš
čius (1949-1994);
- dailininkui Algirdui Pet

ruliui- už 1990-1995 m.ta
pybos darbus;
- vertėjui Antanui Rubšiui- 

už 1978-1995 m.biblistikos
vertimus;
- skulptoriui Vytautui Šeriui
- už 1990-1995 m. skulptū
ras.

BANKINĖ AFERA
GRUODŽIO PABAIGOJE

Lietuvos Banko tikrinto
jai 1995 m. spalio-lapkričio 
mėn. tikrinimo laiku nusta
tė, kad Lietuvos Akcinis 
Inovacinis Bankas nesilaiko 
taisyklių ir jo įsipareigoji
mai yra didesni už jo

žant į ligoninę "tariamai sužeistus" kalinius, sušaudoma 
visa palyda, vienas iš vežtų "ligonių" nušaunamas, o ant
rasis pabėga ir tikriausiai iki vyriausybės grabo lentos 
bus ieškomas.

iš šio įvykio reikia daryti tik vieną išvadą, kad kalėji
muose veikia organizuota plati nusikaltėlių pagalbininkų 
sistema, kuri juos aprūpina ne tik gėrimais, bet ir šauna
maisiais ginklais.

Lietuvoje sakoma: "Pasakyk kas tavo draugas, aš pasa
kysiu kas esi tu!" Taigi, ką galima kalbėti apie premjerą 
A. Šleževičių, kai jis Seime pasakė, jog R. Vaitiekūnu jis 
pilnai pasitiki, kai tuo metu šis ministras važinėja vogtu 
užsieninės markės automobiliu! Atrodo, jog komentarai 
nereikalingi. Gaila Lietuvos Prezidento, kuris savo laiku 
žadėjo susitvarkyti su nusikaltėliais Šiauliuose, gi šian
dien, kada sproginėja užtaisai Vilniuje, jis mums jau neža
da nieko. Ir kada Lietuvoje vyksta toks žiaurus chaosas, 
ir kuomet nusikaltėliai neišaiškinami, kyla klausimas, ar 
tai nedaroma pagal kažkieno užsakymą? Juk visos KGB 
struktūros mūsų šalyje liko nepanaikintos ir, reikia tikė
tis, kad jos dabar dirba daugiau nei dirbo praeityje. Mes 
jų neišaiškiname, kadangi mūsų Saugumas nedirba savo 
tiesioginio darbo, o aiškina tie, kurie gamina fiktyvius 
troleibusų talonėlius, ar tapę archeologais, ieško nužudy
tų partizanų kaulelių, tarsi to negalėtų atlikti kitos įstai
gos.

1995 m. lapkričio 20 d. LTV ryto laidoje kalbėjęs 
Seimo pirmininko pavaduotojas E. Bičkauskas, visokiais 
būdais stengėsi pateisinti aplaidžius, su savo tiesioginė
mis pareigom!', nesusidorojančius vadovus. į pateiktus 
klausimus mes girdėjome atsakymus: "Ne visai taip". Ir 
iš visos TV laidos negirdėjome iš jo kaip turėtų būti, kad 
"ne visai taip" nebūtų. Tiesa, buvo pasiūlyta į kovą su 
organizuotu nusikalstamumu pasikviesti visuomenę. Keis
tai nuskambėjo tas kvietimas, kai visuomenė šiandieną su
temus, jau bijo išeiti į gatvę. Kai vykstant teismo pro
cesui, ji atsiima ar keičia savo parodymus nusikaltėlių 
naudai. Kai policininkai pro pirštus žiūri į nusikaltėlius 
ir nusikaltimus žinant, kad jie rytojaus dieną bus paleisti 
į laisvę, ar išteisinti Temidės tarnų teismo salėje.

Ne, jau vėlu, jau per toli nueita, ponai valdžios parei
gūnai! Kol jūs aiškinotės ir kaltinote vieni kitus, nusikal
tėliai nesnaudė. Jie daugelį veikėjų nupirko, kitus prigąs
dino, trečius sušaudė ar susprogdino. Draugovininkų laikai 
jau seniai nuėjo į nebūtį ir šiandieną kviesti į pagalbą vi
suomenę yra daugiau nei naivu.

Baigiant, noriu pasakyti pono Premjero išsakytą mintį 
kad Vyriausybė negali dėl kiekvieno sprogimo ar nusikal
timo keisti ministrus, nes jie turi patirtį... Tačiau kaip, 
turint tokią patirtį, vyksta tokie dalykai? Gal geriau 
būtų interpeliavus Vyriausybę, pakeisti ją tokia, kuri su
gebėtų pateisinti žmonių viltis, kovotojams su nusikaltė
liais pritaikyti mokamus atlyginimus ir pareikalauti iš jų 
profesionalaus, rezultatyvaus darbo. Gi dabar - ir kvailam 
aišku, koks bereikalingas ir beprasmis yra Seimo posėdis, 
kai nusikaltimas įvykdytas, o nusikaltėlių nėra....

Kęstutis Lavickas, Lietuvos Politinių Kalinių Partijos 
Pirmininko Pavaduotojas,Vilnius, 1995.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENE

Sveikiname Tėvynėje ir po pasaulį pa
sklidusius lietuvius, laimingai sulaukusius

Šv. Kalėdų ir
viltingai žengiančius į

Naujuosius Metus
Prisimindami praėjusiais metais nueitus ke

lius, atliktus darbus bei pasiektus laimėjimus, 
ateinančiais metais ryžkimės dar labiau dirbti 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės statybai ir 
užsienių lietuvių lietuvybei.

Visada gyvenkime mintimi, kad mūsų darbų 
tikslas būtų šviesi LIETUVOS ateitis, jos žmo
nių gerovė ir gyva tautai bei valstybei užsienio 
lietuvija.

ir laimingu įlaujnjn J/lletuJ
PLB Valdyba:

Bronius Nainys - pirm.;
Rimas česonis;
Vacys Garbonkus;
Dr. Petras Kisielius;
Baniutė Kronienė;
Milda Lenkauskienė;

Dr. Vitalija Vasaitienė
Aleksas Vitkus;
Paulius Mickus;
Juozas Gaila-PLB atstovas

Lietuvoje;
Vytautas Kamantas -
PLB fondo pirmininkas.

aktyvus. Tokiu būdu LAI Ar todėl, kad menka 
Lanko veikla sustabdyta. apdraudžiamoji suma, ar 

įvelta i ekonominiu dėl kokių kitų, neaiškiu 
nusikaltimų tinklą ir LIT- priežasčių?
1MPEX Banko vadovybė, Kur gi tad gyventojai 
tiriant finansines šių bankų turėtų saugiai laikyti savo 
situacijas. LITIMPEX vado- sutaupąs, ar algas, ar už- 
vai Gintautas Preidys ir darbį? Kojinėje?, Čiužinyje? 
Jonas Mackevičius kaltina- Pakasę po žeme,kiemelyje? 
mi pinigų iššvaistymu. Su
imtas Artūras Balkevičius, Lietuvos Banko V-bos 
LAI Banko vadovas. pirm. Kazys Ratkevičius

Gruodžio 21 d. Seime painformavo Seimą, apie 
buvo priimtas Indėlių Pri- padėtį bankininkystėje, 
valomojo Draudimo Įstaty- Centrinio banko vado- 
mas, pagal kuri draudimo vas pabrėžė’, kad įstatymai 
suma bus lygi indėlio dy- neleidžia tinkamai vykdyti 
džiui, bet ne didesnė kaip komercinių banku nriežiū- 
5.000 litų. ros.

Verta pastebėt, kad po Seimo nariai , tačiau, 
keietos (jei ne keliolikos) tokiu teoriniu banko valdy- 
banku bankrotų tik dabar bos pirmininko paaiškinimu, 
ir dar tokiai ribotai drau- atrodo, nebuvo patenkini 
dimo sumai priimtas Įsta- ir pasiQlė LB Valdybos 
tymas, r uz jį balsuojant, pirmininkui Kaziui Ratke- 
55 Seimo nariai pasisakė vičiui atsistatydinti. Kodėl 
uz, atsirado 4 -prieš, ir taip sunkiai atsisakoma 
9 -susilaikę... "plačių mostų" avantiūrų?

‘Taigos ir ramybės pabaima teapbanbp 
Jūsų namus Kūčių v atdarą, 
o šv. Kalėdos tedžiųgina širdį.

/Būtute baimingi, 
subaubė šv.Kabėdų ir Kaujųjų Kbetų.

1995/1996

PROGA

Sveikiname 
seses ir brolius šaulius 
ir linkime daug šventiško 
džiaugsmo, laimės, gra
žaus ir sėkmingo šauliško 
darbo 1996 metais!

HAMILTONO DLK ALGIRDO 
ŠAULIU KUOPOS VALDYBA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
•Y



Lietuvoje
VILNIAUS UNIVERSITETO 
REKTORIUMI VĖL 
IŠRINKTAS ROLANDAS 
PAVILIONIS

Gruodžio mėn. pabaigo
je, VUniversiteto Tarybos 
posėdyje 84 nariai balsavo 
už ir 10 prieš rektoriaus 
Rolando Pavilionio kandi
datūrą antrajai rektoriaus 
kadencijai,t.y. sekantiems 
5-riems metams.

Seniausiojo Lietuvoje 
ir Rytą Europoje Universi
teto vadovą rinko Tarybos 
ir studentu paskirti fakul
tetą bei institutu atstovai.

Prieš 5-rius metus buvo 
kandidatavę 5 asmenys 
rektoriaus postui.

Vykstant epidemijai, 
bus uždrausta lankyti ligo
nius ligoninėse, ir jeigu 
daugiau kaip 20% vaikų 
susirgs mokyklose, jos bus 
uždarytos, o daugiau gydy
toju privalės suteikti pa
galbą namuose sergantiems.

Patikimiausias būdas 
apsiginti nuo pavojingo 
gripo yra skiepai. Ši liga 
žinoma jau nuo XII am
žiaus, tačiau jos tipo viru
sai vis išsivysto i įvairias 
naujas atmainas , ir tenka 
taikyti naujus skiepus.

* BALTIJOS ASAMBLĖJA 
savo mokslo premiją 1995 
m. paskyrė Lietuvos moks
lininkui- Lietuvos Mokslų 
Akademijos nariui, prof.Juo
zui Kuliui už darbų ciklą 
fizikines-cheminės biologi

RIDE- Ispanijoje, kur įteikė 
oficialų Lietuvos Respubli
kos Prezidento pasirašytą 
prašymą priimti Lietuva 

i Europos Sąjunga.
(Ar nebūtų gražu, jeigu 

Europos Sąjunga išreiKštų 
nepasitikėjimą kad ir dėl 
to, kad Lietuvoje jau 12 
bankų bankrutavo.1 Dėl 
Įžūlaus apgaudinėjimo, ne
mokšiškumo ir dėl vyriau
sybės nesugebėjimo ir ne
noro tikrai civilizuotai 
ir atsakingai tvarkyti pag
rindines finansines įstaigas.)-

jos srityje.
Literatūros premija

teko latvių poetui ir ver
tėjui Uldziui berzin’iui už 
tris jo poezijos rinkinius.

Meno premiją vavo 
estų tapytojas Peter Mu- 
dist'as.

Gruodžio men. 1 d. 
premijos buvo iškilmingai 
įteiktos Tallinn'e.

GRUODŽIO MĖNESYJE...
* VAŽINEjA vis į toli
mesnius kraštus Lietuvos 
vyriausybes vyrai,- turbūt, 
nenori atsilikti nuo Z neri- 
kos...

Premjeras Adolfas Šle
ževičius rado pretekstą 
nusiskraidinti (aišku, su 
gausia palyda) net gi į 
KINIJĄ, o ten- min.pirmi-

Vengrija, Lenkija, Slo
vakija, Rumunija, Latvija 
ir Estija tokius oficialius 
pareiškimus jau yra įteiku
sios.

RAŠO
IŠ LIETUVOS:
« Labai man patinka gė
lės, todėl 6-iu arų sklype
lyje daugiausia gėle’s, dar
žovių mažai. Daugelis sodo 
kaimynų priekaištauja, gir-

di senas žmogus,o durnas, 
augina gėles, juk jos ne
valgomos, geriau augintu 
bulves.

Bet ką paveiksi,jei toks 
mano pomėgis.

Būdamas kaime pas 
seserį, pamačiau,kad kaimo 
žmonės labai gyvena be 
jokios perspektyvos. Dau
gelis girtuokliauja, nakti
mis ir vakarais užsidarę, 
bijo žulikų. Galį žmogus 
ir iš nelaimės belstis- bijo 
įsileisti."

Rašo, kad daug kas 
gaminasi samagoną,o jauni
mas tiesiog esąs baisus- 
jokios kultūros. ‘'Pasiteira
vus ,ar jie skaito laikraš
čius, knygas - pasirodo,kad 
"Iš 30-40 gyventojų tiktai 
du tesiprenumeruoja laikr- 
raštį. Taip, kad daugelis 
galvoja, gal išgelbės Lietu- 
va tik išeiviai .iš užsienio 
lietuviai".

XXX-TAJAME "DIRVOS" NOVELES KONKURSE

Sol. Adelė Galaunienė

e KAUNO Muzikiniame 
Teatre , baigiantis 1995 
m., buvo atlikta tradicinė 
TRAVIATOS op^ra. ji buvo 
pirmą kartą pastatyta 
prieš 75-rius metus Kaune 
ir tapo kiekvieną naujų 
metą išvakarių tradicija.

Kanadoje, Montrealyje, 
Slaugos Namuose dar gyve
na daugelį kartų dainavusi 
pagrindinį Violetos vaidme- 

- nį ' "Traviatoje''''-11 Elzbieta 
Kardelienė.

Pirmoji Violeta Lietu
vos Operoje buvo Adelė 
Nezabitauskienė- Galaunie
nė.

Minint Lietuvos Operos 
75-metį, planuojamas me
morialinis muziejus dailė
tyrininkui PAULIUI GA
LAUNEI ir ADELEI GA- 
LAUNIENEI.

ninkas LI Peng'as pareiškė 
pageidavimą, kad prekyba 
tarp Kinijos ir Lietuvos 
būtų vykdoma didžiųjų 
firmų, nes taip lengviau 
garantuoti prekių kokybę 
ir pasisakė, kad Kinija 
galėsianti duoti paskolų 
kontraktams. (Gerai, kad 
viešai nepaklausė, kiek 
jau įsiskolinusi Lietuva...).

Min.p-kas A.Šleževičius 
pasiūlė Kinijai aktyviau 
investuoti Lietuvoje, nau
dotis Klaipėdos uostu tran
zitui per Lietuvą į Vakarus 
(kol kas,net paprastų tran
zitų nesugebama tvarkingai 
kontroliuoti ir pervesti... 
deja). Lietuvos Ambasada 
tos kelionės proga Kinijoje 
buvo atidaryta. Tačiauj 
neprotingiausias ir labiau
siai kompromituojantis 
buvo, vienų žinių teigimu, 
mūsą Ministeri^ Pirmininko 
pasisakymas: 'Lietuvoje
yra politinių grupių, palai
kančių Tibeto separatizma" 
(suponuojant, kad vyriausy
bė pripažįsta Tibeto...oku
pacija?). Pakilus nusistebė
jimo tokiu netaktiškumu 
Lietuvos spaudoje, Lietuvos 
vyriausybės atstovas spau
dai pareiškė, jog šiuos 
žodžius pasakęs ne Mi- 
nisteris P-kas, o Kinijos 
min.p-kas L.: Peng'as. Ko
kie sakiniai sekė po to 

gal paaiškės, nesvarbu 
kas juos pasakė.

Apie žiaurią Tibeto 
okupaciją žino visas pasau
lis.’ Dalai Lama , priverstas 
pasitraukti iš savo krašto, 
oficialiai buvo pripažinęs 
kritišku metu Lietuvos 
Nepriklausomybę ir buvo 
pagarbiai sutiktas viešna
gės metu Vilniuje.

Po tokių pareiškimų 
Kinijoje, Lietuvos Tibeto 
Rėmimo grupė prie Kinijos 
Ambasados Vilniuje surengė 
piketau.

Tokie minėti pokalbiai 
ir tokiems gausiems Lietu
vos vyriausybės keliauto
jams, iŠ šalies žiūrint, 
turėjo kainuoti pernelyg 
dideles sumas, kurios kažin 
ar pateisino "nuomonių 
pasikeitimus" ir "sugestijas". 
Visa tai buvo galima pigiau 
ir tikrai diplomatiškiau 
atlikti,kad ir kaligrafiškai 
išrašytomis raidėmis ant 
brangaus . popieriaus...© 
būtą užtekę ir tik kelių 
žmonių Lietuvos Ambasa
dos atidarymui!

Tokiu besaikiu išlaidumu 
kelionėmis yra pasipiktinę 
ne tiktai žmonės Lietuvoje, 
bet ir nemaža Seimo narių.

* Užsienio Reikalą min. 
Povilas Gylys lankėsi MAD’

Andrius R. MIRONAS, gyv. JAV-ese, laimėjo pirmąją 
premiją $500, už "Auką Karo Dievaičiui", o antrąją pre
miją -$300, laimėjo klaipėdietis prozininkas Vladas VYŠ- 
NIūNAS už novelę "Mindaugas". Ji ouvo parašyta 1946 
m., skir'a autoriaus redaguotam ir miške leistam partiza 
nų literatūriniam leidiniui "Žodžiai iŠ Miško".

Kuomet slėptuvė buvo susprogdinta, kūrinys žuvo kar
tu su visa kita medžiaga. Vladas Vyšniūnas novelę atkūrė 
1991 metais.
NKVD kariuomenės tribunolas buvo nuteisęs autorių 1946 
m. 10-čiai metų lagerio ir 5 metus tremties bausmėmis.

1990 in. V. Vyšniūnas išleido knygą "šiaurės Esi<izai", 
antroji dalis "Alkanoji Stepė" tebėra rankraštyje. Yra pa
rašęs ir daugiau apysakų.

"Dirvos" XXX- tajame novelės koriKurse dalyvavo 28 
autoriai.

Premijos skiriamos iš šviesaus atminimo SIMO KAŠE- 
LIONIO palikimo.

'r"F c’i
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1941 m. SUKILĖLIAMS 
IŠDUOTI REZISTENTO 
PAŽYMĖJIMUS

Lietuvos gyventojų Geno
cido ir Tyrimo Centras 
informavo Sukilėlių sąjun
gos tarybos narį ir įgalio
tinį Kauno apygardai Da
mijoną Riauką, kad Seimas 
1995 m. lapkričio mėn. 17 
d. priėmė nutarimus nr.1- 
665 ir nr.2-1003, kuriais 
pavedama pasipriešinimo 
dalyviams, jų tarpe ir 
1941 m. birželio mėn. 
sukilėliams, pripažinti re
zistento vardus ir išduoti 
pažymėjimus.

PAMINĖTA RAŠYTOJA 
BRONĖ BU1VYDAITĖ

Jos 100-tojo gimtadie
nio sukakties proga Kauno 
Maironio Lietuviu Literatū
ros Muziejuje veikia jai 
skirta paroda. Vyko rengi
niai ir Vilniuje, Panevėžyje, 
minint šios rašytojos ir 
mokytojos šviesią asmei ybę 
Ji yra mokyklinio romano 
pradininkė Lietuvoje,- jos 
"Atversti Lapai" buvo jau
nimo mėgstamiausia knyga, 
ji yra įsteigusi ir pirmąjį 
Lietuvoje jaunimo teatrą.

Sukakties proga yra 
išleistas svarbiausių jos 
kūrinių rinktine PRO VAI
KYSTES LANGĄ. Išleido 
"Vyturio" Leidykla.

* GRIPO EPIDEMIJA Lie
tuvoje paskelbta oficialiai. 
Vilniuje, antroje pusėje 
gruodžio mėn. sirgo 7505 
gyventojai, KAUNE- gripas 
prigriebė 4220 gvventojų, 
KLAIPĖDOJE- 541, Š AU- 
-LIUOSE -372, PANEVĖŽY
JE - 1.667.
1996.1. 9

SUVESTINIŲ. LAIKAS
PIRMAISIAIS nepriklausomos sumaišties metais 

Lietuvoje imta garbinti vadinamąjį laukinį kapitalizmą. 
Ne vienas aukštas pareigūnas ir į šiokius tokius tautos 
vadus pretenduojantis veikėjas palinguodavo galva ir 
pasakydavo, jog tai neišvengiama, toks yra perėjimo 
i laisvą rinką dėsningumas. Turtas turi susirasti savo, 
šeimininkus, o pinigai susikaupti rankose tų, kurie mo
ka juos "daryti". Iš tų laikų iki šiol gyvuoja nuomonė, 
jog tik pinigingi žmonės, tiksliau, dideli pinigai vienose 
rankose, pradės tikrąją valstybės kūrybą. Per tuos ke
lerius metus iškilo daug milijonierių - Stašaitis, Bubne
lis, banką bankeliu, firmų firmelių, aukštesnio ir že
mesnio rango valstybės vadovai... Didžiuma ju subliūško 
Kuo virto tie milijonai ir kaip jie kūrė, stiprino mūsų 
valstybę? Kaip pinigų "darymas" susijęs su valstybes 
kūrimu?

Šitaip keliant klausimą, aiškėja, jog pinigų "da
rymo" procesas iš esmės yra priešingas valstybės kūri
mui nes tokie dalykai kaip tauta (darbo jėga, skurdas, 
nusikalstamumas...), valstybė, tarptautiniai ryšiai ir 
santykiai yra priemonės "daryti" pinigus. Kad ir kaip 
būtą keista, patys pinigai nieko nekuria. Kuria žmonės.

Šiuo metu Lietuvoje dar kuria tie, kurie neturi 
nei valdininkijos sluoksniuose plūduriuojančių kreditiniu 
milijonų, nei didelės įtakos nusikalstamame pasaulyje. 
Kuria tie, kuriuos melžia ir teleekranuose postringau
jantys apie gamybos didėjimą, realaus pragyvenimo 
gerėjimą, ir nemėgstantys visuomenės dėmesio. Apie 
tuos kuriančius būtų galima daug kalbėti, tačiau man 
įdomiau pasiaiškinti kūrybini pinigų "darymo" aspektą. 
Kų valstybė laimėjo iš to, kad LUOKĖ, LAVERA AU- 
RA-BANKAS, KAUNO HOLDINGO KOMPANIJA ir daug 
kitų, firmų veikėjų "pasidarė" pinigų, daug daug pinigų? 
Kokios naujos gamyklos buvo pastatytos, kokie valsty
biniai šalies ekonomiką pertvarkantys projektai buvo 
įgyvendinti, kiek naujų daro vietų buvo sukurta, kiek 
žmonių įgijo naujas, modernias specialybes, kiek jauni
mo užsienyje gavo tikslini išsimokslinimą? Apie tai 
neteko nei girdėti, nei skaityti. Šioje srityje - mirtina 
stabilizacija. Didysis mąstytojas Gena (turbūt, Gernadi- 
jus Konopliovas, bankininkas? "NL" Red.),yra bene pats 
geriausias kūrėjo - pinigų "darytojo" pavyzdys. Didžiu
liai pinigai plaukia per šio veikėjo rankas, didžiulės 
materialinės vertybės (valstybės) plaukė per tas pačias 
rankas, kai jos dar tvarkėsi ankstesnių pareigu aruo
duose. Visa kūryba - ekonominiai raštai, turintys sukur
ti "didelių smegenų" vaizdą ir padėti gauti "dar pinigų" 
O juk eilinis europietis, pasižiūrėjęs į išleista I "Raštu" 
tomą, tik pagūžčios pečiais, nesuvokdamas, kokio men 
taliteto reikia būti, kad nesuprastum, jog tokia "knyga" 
diskredituoja ne tik pati "mąstytoja", bet ir visą jo 
veiklą.

Tačiau, juk ne jis vienas toks kūrėjas. Ir išties, 
daug pinigą suplaukia į jų rankas, tačiau ne sukūre, 
o tik sugriovė. Tiesioginė griovyba matyti aiškiai - 
kur tik žmonės patys imasi energingai dirbti,gauti šiokį 
tokį pelną, ten prie jų po kurio laiko prilimpa genu 
ir adolfą būrelio nariai, kurie sugeba, nustekene tuos 
žmones, pasidaryti sau "dar". Tas "dar" šiuo metu - 
daugiausia užsienio kreditų pavidalu. Kreditų, kurie 
gaunami užtatant Lietuvos žmones bei turtą. Net tuš
čią mokesčių mokėtojų kišenę galima užtatyti - įkei- 
-čiant ateitį. Yra kita, nematoma tos kūrybos pusė 
- žmonią moralės pagrindą naikinimas. Laikraščiuose 
aprašomi nužudyti pinigų "darytojai", o kiek aplinkui 
žmonių buvo ir yra pavergta, paniekinta, išniekinta, 
galu gale parduota ar įkeista? Nes pinigu "darymo" 
mechanizmas iš esmės paremtas ne kūryba, o apgaule, 
perėmimu, nusavinimu. Gauti-apgavųs, gauti - sunaiki-

VILNIUJE- VĖL VEIKIĄ praeitų metų lapkričio
LIUTERONŲ. ŠVENTOVE mėn. buvo atvykęs išeivijos

1555m.Vilniuje pastaty- vyskupas iš Čikagos- Han- 
toji Lietuvių Liuteronų sas Dumpys. vyskupas iš 
šventovė sovietinių okupan- Vokietijos Kolvaga, dalyvavo 
tą nurodymu valdžios buvo Lietuvos Liuteroną vysku- 
uždaryta 1941 m. pas Jonas Kalvanas.

Į atidarymo iškilmes

nūs. juk jeigu tai bus naudinga kokiam Genai, tai jis 
ir savo banką nustekens, paleis vėjais visus bendradar
bius, tačiau gaus "dar". Vėlei - nieko nesukūręs. Žmo
nės tokius pinigų darytojus vadina "rykliais", ir šis vaiz
dinys stebėtinai tikslus, juk rykliai yra bene, paties 
mažiausio intelekto gyvūnai, tačiau patys plėšriausi, 
jie ryja viską, kas aplinkui, net savus. Tokie ir musų 
kūrėjai, tik jie dar palieka mėšlo krūvą, kurios neiš
kuops ir kelios kartos.

Visas tokią kūrėją žvaigždynas praeitą šeštadienį 
buvo susirinkęs minėti "Klano" penkmečio. Vadovai 
kalba energingai, be jokią išlygų. Jaučiama, kad jie 
yra šeimininkai, o kam jie nepatinka, tie gali eiti j 
visas keturias puses - pasaulis didelis, o pas mus de
mokratija. Jie visiškai ramūs dėl savo padėties ir atei
ties. Manau, tas tvirtumas nėra iš piršto laužtas. Pir
miausia > jie valdo visą ekonomiką ir banku sistemą, 
suformavo savą valdininkijos sluoksnį, kuriame valsty
bės kūrimo ar valstybiniu Interesų idėjos kelia tik juo
ką. Tos idėjos skirtos konferencijoms, pasitarimams, 
kreditams, kreditams "išmušti". Yra tik asmeniniai in
teresai, susiję su "Klano" interesais. Visa kita - gaivalų 
trukdančių "laisvąjam verslui" ir nepatenkintu "demok
ratijos plėtra" prasimanymai. Antra - būsimi rinkimai 
nėra jau tokie beviltiški valdančiajai partijai, kaip šitai 
atrodo chroniška siauraprotyste sergančioms antrojo 
ešalono opozicinėms partijoms. Tai, kad jos stokoja 
intelekto, yra vienas rimtesnių LDDP koziriu. Tačiau 
ir konservatoriai stebėtinai lengvabūdiškai kol kas lei
džia laiką. Rodydami teleekranuose savo intelektualini 
pranašumą prieš valdančiosios partijos ideologus, jie 
neparemia to pranašumo jokiais realiais darbais, jokiom 
realiom nacionalinėm iniciatyvom. O kai iniciatyvos 
imasi tie antrojo ešalono "chronikai", tai konservatorių 
intelektualams tenka pradėti aiškinamąjį darbą, kuris 
naudingas vėlgi - tik LDDP-istams. O realiame peliti
niame gyvenime konservatoriai liko be jokią jėgos ar 
spaudimo svertų. Net kuriant demokratinę ideologiją, 
jie velkasi spaudai iš paskos. Tačiau, ir per pačius 
rinkimus valdančioji partija gali padaryti keletą visai 
netikėtu strateginių "ėjimą", kurie garantuotų jei ne 
jai pačiai, tai jos žmonėms daugumą busimajame Seime. 
Tarkime, iš partijos, sukėlę kritikos šurmulį, išstoja 
keletas ryškesnių, veikėjų ir įkuria savo judėjimus, kurie 
dalyvaus būsimuose rinkimuose. Tokius judėjimus ar 
net partijas gali įkurti ir "labai nepatenkinti" savo 
partijos veikla kai kurie Seimo nariai. Juk tada dalis 
LDDP elektorato balsus atiduos ne opozicinėms parti
joms (beje, vargu ar jos pajėgs sukurti vieningą rinkimų 
programą, jei iki šiol niekaip negali įsivaizduoti, kokią 
Lietuvą norėtu kurti), o "kritikams", "reformatoriams", 
įmanomas ir priešrinkiminis valdančios partijos "atsi
naujinimas", "skilimas", tik šitai tinkamai padaryti rei
kės daugiau proto ir jėgų, nes ne visi nariai supras 
žaidimo esmę.

Tikslas yra vienas - būsimame Seime turi vyrau
ti savų žmonių dauguma. O jei kelią ir trūks - nupirks. 
Be to, dar ir Valdo Adamkaus figūrą galima puikiai 
panaudoti savam žaidimui. Pagrindas bus padėtas pap
rastas - ta pati pigi virta dešra, o žmonės vis dėlto 
neprisimins, kaip greitai ir ta dešra tapo didžiumai 
neįkandama.

Tą įsitikinusių savo ateitimi fone graudžiai atro
do besirūpinantys muziejaus buvusiuose KGB rūmuose 
ar archyvu išlikimu, genocido aukų atminimu. Jie tie
siog nesupranta, kad "poezd uže ušel"(traukinys jau 
nuvažiavo). Ar gali buvę Maskvos parankiniai savo noru 
leist įamžinti savo veiklos pėdsakus, kada jie iš tarnu 
virto valdovais? Praeis dar keleri metai, ir ją subran
dintų ideologą karta parašys kitą Lietuvos pokario isto
riją, kur bus įtvirtintas didysis LKP vaidmuo, išlaikant 
ir įtvirtinant valstybingumo idėją, sudarant pasauline 
socializmo sistemą Ką^ jau čia 'genocidas, korupcija 
ar nusikaltimai.

Vytautas Rubavičius
/ "LITERATŪRA ir MENAS", 1995 m. gruodžio men. 16 
d., Nr.50. Lietuvos Rašytojų Sąjungos savaitraštis. 
Prenumerata užsienyje (oro paštu): 1 metams- $90,- 
(Am.), į metų - $48,-(Am.). Čekius- "Money order" 
galima siųsti i Redakciją: "Litertūra ir Menas", Univer
siteto g.,4, 2000 VILNIUS MTP 3,LIETUVA/.
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L.e.p. pavaduoto- 
A. Valinčius, Itn.

jRaU- f .

Bataliono buvęs L.e.p. vadas kpt. A. Chrapko, buvęs LitPla-1 būrio vadas 
Kroatijoje, taikos palaikymo Danijos bataliono sudėtyje, ąžuoliuko sodinimo 
ceremonijoje 77-ųjų Kariuomenės įkūrimo metinių proga, 
jas intendantas kpt. A. Sirtautas, štabo viršininkas mjr. 
L. Lukoševičius.

i

KARIUOMENĖS DIENOS MINĖJIMAS KAUNO VYTAUTO 
DIDŽIOJO ATSKIRAJAME JĖGERIŲ BATALJONE

Pažymint Lietuvos Kariuomenės 77-ąsias metines, 
Kauno atskirajame Vytauto Didžiojo jėgerių bataljone 
įvyko iškilmingas minėjimas, į kurį buvo pakviesti ir daly
vavo Lietuvos Šaulių sąjungos vado pavaduotojas S. Igna
tavičius, Centro valdybos nariai J. Petrikas ir V. Žiūra 
bei dabar Lietuvoje gyvenantis LŠS išeivijoje Lietuvos Ka
raliaus Mindaugo kuopos pirmininkas A. Mylė.

iškilmingą minėjimą pradėjo laikinai einantis bataljono 
vado pareigas kapitonas G. Macijauskas, kuris trumpai 
papasakojo tarpukario Lietuvos kariuomenės nueitą kelią. 
Vėliau apie Lietuvos kariuomenės šių dienų gyvenimą kal
bėjo bataljono štabo viršininkas majoras A. Valinčius, bu
vęs Lit Pla -1 būrio vadas Kroatijoje, Taikos Palaikymo 
Danijos bataljono sudėtyje, kapitonas A. Chrapko papa
sakojo apie karius, palaikančius taiką Jugoslavijoje.

Lietuvos kariuomenės 77-ųjų metinių proga bataljono 
karininkai pasodino ąžuoliuką, kurį pašventino Kauno Pa
nemunės bažnyčios klebonas A. Vasiliauskas. "Teužauga 
šis ąžuoliukas į didžiulį ąžuolą, kuriam nebaisios audros 
ir vėtros. Tebūnie Lietuvos kariuomenė panaši į tokį 
ąžuolą". Šiais žodžiais savo pamokslą baigė kleb. A. Vasi
liauskas. Jis pasveikino visus Kariuomenės Dienos proga 
ir palinkėjo ištvermės bei stiprybės tarnyboje.

Po to svečiai buvo pakviesti į aikštę, kur bataljono 
kariai pademonstravo parodomąsias pratybas. Čia jėgeriai 
parodė drąsą, ištvermę ir jėgą. Svečiai, tarp kurių buvo 
ir Kauno skautai, negailėjo kariams plojimų.

GRĄŽINKIME SKOLĄ AŠMENOS VIETINEI RINKTINEI ka gali' pasakyti: štai kaip lietuviai gerbia tuos1, kurie ui, 
ryžosi paaukoti gyvybę už jų ateitį.

Prašau Jūsų pagalbos, nes iki šiol mano laiškai nesu
laukė atgarsio. Dirbti galima jau dabar. D. Baukytė

Turiu brolio laiškus iš Anglijos, kuriuose minima ge
gužės 14-15 naktis. Tarp sušaudytųjų Ašmenoje - jo mo
kyklos suolo draugas. Brolis vis prašydavo manęs: kai bū
si Vilniuje, nuvažiuok į Ašmenos kapus, ten guli mano 
draugas... Prieš kelerius metus nuvažiavau. Sunkiai sekėsi 
ieškoti brūzgynu virtusiose lenkų kapinėse su vienu kitu 
prižiūrimu kapu. Radau 1921-1922 m. lenkų karių broliš-

Pirmadienį įvykusioje spaudos konferencijoje Tėvynės 
sąjungos (Lietuvos konservatorių) valdybos pirmininkas Ge- 

ką kapą su aukštu kryžiumi ir jau netekusi'vilties, grįžda- diminas Vagnorius pristato partijos siūlymus, kaip sutvar- 
ma atgal, sutikau jauną žmogų ir užkalbinau. Jis man 
patarė kreiptis į prie pat kapų gyvenusią senbuvę. Metu
si puodus, senutė nuvedė mane į patį didžiausią dilgėlyną 
kapų dešiniajam pakrašty ir aiškino, kad "dolžno byt zdes 
no naverno nie ostalos ni sleda"... Nejaugi? Ėmiau aky
lai naršyti brūzgyną ir už keleto metrų pamačiau beto
ninį stulpelį su Vyčio kryžiumi įleistu į betoną gal 1,5 
cm. Čia močiutei padėkojau. Ji buvo pasakojusi, kad jau
nus, vien su apatiniais vaikinus ’ 'į
mus, matėsi nukarusios 
roję duobėje, klojo eilę eglišakių, eilę lavonų, ir 1.1.

Tada radau gal 4-5 
nomrs, visa kita stelbė aukščiau galvos sukerojusios pikt
žolės, dilgėlės, pikti laukinių erškėčių dygliai. Palikau gė
lės žiedą ir išvažiavau. Bet koks sunkus jausmas slėgė 
grįžtant. Žinojau, kokio tikslo vedini, čia pakasti jaunuo
liai išėjo iš savo namų, palikę tėvus, seseris, draugus, 
mokyklos suolą ar "žagres dirvoj..." Ir koks šiurpus jų 
kapo vaizdas!. Bent nebūtų tų betono stulpelių ir juose - 
Vyčio kryžiaus. Ir visa tai - ne Bykov Myse, ne Norilske 
ar Kolyinoj, o čia pat, prie Vilniaus.

Nuvykusi kitais metais prieš Vėlines, kada rudens 
šalna ir vėjas nuo dilgėlių, aviečių nuplėšė lapus, apstul
bau. Pirma maniau, kad čia tik 4x4 ar truputį didesnis 
plotelis skirtas mūsų kareivėlių amžinam poilsiui, o da
bar belapė augemenija apnuogino didelį plotą, kitados ap
tvertą tvorele su tais betono stulpeliais. Pravaliau kampą 
aptvare, padėjau porą žvakių, chrizantemų, 

įsikalbėjau su pažįstamais Kaune. Žadėjo su jaunimu 
nuvykti. Ir nuvyko. Rado ant šio brolių kapo nuverstą 
nupjautą patvorio gluosnį. Nutempė šalin, pasėjo rūtų... 
£.a^. dar neL Sąjūdžio, nei Lietuvos laisvės idėjos. Pėsčio ir kitų rinkliavų priedanga Vyriausybės neteisėtai

įvestus mokesčius. Mokesčius turi reglamentuoti tik įsta
tymas, kuris esant reikalui, gali gali būti detalizuojamas.

Mokesčių tarifai turėtų būti sutvarkyti taip, kad tie
sioginių ir pridėtinių mokesčių suma vidutiniškai neviršy
tų 35 procentų įmonės grynųjų pajamų. Už vieną išmoka
mo atlyginimo litą valstybiniam biudžetui ir valstybiniam 
socialiniam draudimui neturėtų būti atskaitoma daugiau 
kaip 65-70 centų. Dabar už gaunamą užmokesčio litą 
valstybė pasiima iki 90 centų. Priėmus LDDP siūlymus 
padidinti mokesčių tarifus, šie atskaitymai padidėtų iki 1 
lito 40 centų.

Tėvynės sąjunga pajamų mokesčio trifą siūlo netgi su
mažinti nuo 33% iki 31%, o susidariusį skirtumą panaudo
ti papildomam asmeniniam sveikatos draudimui, nes be 
šių lėšų neįmanoma pagerinti sveikatos apsaugos finansa
vimo ir įgyvendinti draudiminės medicinos. Mokesčių sis
temą pertvarkius pagal tokius pajamų mokesčių pakeiti
mus, siūloma bent dešimčiai metų atsisakyti pelno mo
kesčio.

(Iš DIENOVIDIS, nr. 47-48, 1995 m. gruodžio 22 d.)

vežė sumestus į veži- 
rankos, basos kojos. Laidojo bend- 

tvoros stulpelius su metalo lieka-

Kalbėjom ir dirbom tylomis.
Buvau Ašmenoj šią vasarą. Brolių kapas vėl tapęs 

sąvartynu, kurį saugo apie 30 Vyčio kryžių (maždaug 
tiek stulpelių). Nors buvo 1944 metai, bet kapą suspėta 
aptverti, pastatytas medinis kryžius, kurį esu mačiusi 
nuotraukoj.

Kodėl rašau Jums? Negaliu patikėti, kad Lietuvoje 
neliko artimųjų tų 45 čia sugulusių vyrų. Tegul jau nėra 
tėvų, bet juk tikrai yra brolių, seserų. Pavieniui nuvažia
vęs, žinoma, nepadarysi nieko, bet susibūrę, atsivežę 
įrankius ir pasiskirstė, kas kada prižiūrės kapą, tikrai 
galėtų sutvarkyti jį. Artėjo pavasaris, ir kol augalai nesu- 
sprogę, juos būtina iškirsti, išplėšti šaknis. Gal verta pa
mąstyti apie gyvatvorę? Čia ne tik artimųjų, bet ir visų 
mūsų reikalas. Mokame tvarkyti kapus, tad pagerbkime 
ir tuos jaunus idealistus, savanoriais išėjusius kovoti už 
Tėvynės laisvę. Būtų galima laikraštyje, o gal per "Atgi
mimo bangą" paskelbti datą ir iš visos Lietuvos susirink
ti vieną dieną ar valandą kilniai talkai.

Bent nebūtų tų betono stulpelių ... Juk visi su pajuo- 
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buvo pakviestiVėliau svečiai į Karininkų svetainę, 
kurioje jų laukė puikios vaišės. Keldamas taurę už Lietu
vos kariuomenę, Augustas Mylė su ašaromis akyse kalbė
jo: "Paskutinį kartą Lietuvos kariuomenės paradą mačiau 
1939 metais, kuomet ir man teko jame dalyvauti. Dabar 
vėl mačiau Lietuvos karių ir šaulių paradą, mačiau jau 
nūs veidus, kurie pasiryžę kovoti už Lietuvos laisvę, kuri 
tikrai bus apginta". Uz Lietuvos kariuomenės karininkus, 
puskarininkus, karius, savanorius ir šaulius buvo pakeltos 
šampano taurės.

Trumpai apie Atskirąjį Vytauto Didžiojo Jėgerių Bataljoną
1991 m. vasario mėnesį buvo įkurta Kauno "Geležinio 

Vilko" mokomoji kuopa.
1992 m. vasario 3 d. įkurtas Lauko kariuomenės briga

dos "Geležinis Vilkas" Kauno bataljonas.
1993 m. spalio 24 d. Krašto Apsaugos ministro A. 

Butkevičiaus įsakymu, bataljonui buvo suteiktas Vytauto 
Didžiojo vardas.

1995 m. kovo 25 d. bataljonas reorganizuotas į Kauno 
Atskirąjį Vytauto Didžiojo jėgerių bataljoną.

Bataljonas randasi Kaune, Panemunėje, buvusioje tar
pukario Lietuvos Karininkų Mokyklos teritorijoje. Čia 
stovėjo paminklas Vytautui Didžiajam. Bataljono vadas 
majoras S. Veprauskas šiuo metu mokosi JAV kariniame 
koledže.

Jėgerių bataljonas yra specialiosios paskirties /spec, 
pajėgos/ bataljonas galįs vykdyti žvalgybines, diversines 
ir priešdiversines užduotis. S. Ignatavičius 

KĄ SIŪLO SEIMO OPOZICIJA

kyti mokesčių sistemą. Šiomis principinėmis mokesčių pro. 
gramos nuostatomis Tėvynės sąjunga pradeda pristatyti 
konkrečias ekonomines ir socialines programas, kuriomis 
bus vadovaujamasi ir po Seimo rinkimų.

G. Vagnorius paragino LDDP vyriausybę ir Seimo dau
gumą padaryti ir vieną "gerą amnestiją", - atleisti visas 
Lietuvos įmones nuo delspinigių ir baudų už nesumokėtus 
mokesčius, kurie priskaičiuoti iki 1996 metų sausio 1 d. 
ir susidarė dėl klaidingos Vyriausybės politikos. TS(LK) 
siūlo, vieną kartą atleidus nuo baudų ir delspinigių mokė
jimo, nuo kitų metų pradžios nustatj/ti civilizuotą tvarką. 
Baudos ir delspinigiai turėtų būti išieškomi laikantis vi
siems vienodų reiakalvimų- juos visos įmonės turėtų grą
žinti ne iš karto, o per dvejus ar trejus metus, priklau
somai nuo priskaičiuotų sumų dydž’o. Dabar baudų ir 
delspinigių mokėjimai atidedami tik kai kurioms įmo
nėms išimties tvarka. Šioms įmonėms atidėjus ar faktiš
kai beveik atleidus jas nuo mokesčių, kitos atsidūrė daug 
blogesnėse sąlygose, jos negali konkuruoti su mokestines 
privilegijas gavusiomis įmonėmis. Tik sąmoningai pikty
biškai mokesčių nemokantiems asmenims turėtų būti tai
koma griežta turtinė atsakomybė savininkams ir baudžia
moji - administratoriams.

Reikia nustatyti aukštesnius pareigybinius atlyginimus 
ar priedus mokesčių inspektoriams, kontrolės ir kitiems 
teisėtvarkos pareigūnams, bet nedelsiant turėtų būti pa
naikintas jų premijavimas už moKsečių ir žalos išieškoji
mą ar turto konfiskavimą. Teisinėje santvarkoje už tarny
bą valstybei, juo labiau už pareigų atlikimą teisėtvarkos 
įstaigose, darbuotojai negali būti premijuojami tarytum 
komercinėje struktūroje.

Tėvynės, sąjunga taip pat siūlo panaikinti žyminio mo-

i $

Kauno Vytauto Didžiojo atskiro jėgerių batliono karininkai; L.e.p. bataliono 
vadas kpt. G. Macijauskas, štabo viršininkas mjr. A. Valinčius, vado pava
duotojas techn. ir ginkluotei vyr. Itn. M. Lekavičius, Itn. V. Talaišis, vyr. 
Itn. A. Tumpa, L.e.t. vado pavaduotojas intendantas kpt. A. Sirtautas, Itn. 
Juodis, vyr. Itn. A. Baranauskas ir antras iš dešinės - buvęs montrealietis 
Augustas Mylė su svečiais.

RANAN R. LURĮ;

"Ir jūs, vaikai, taip darykit kaip tėvelis daro...'

MACHINACIJOS. TAIP AR NE?

Lietu-

J.J.Benius
Prez. Brazauskas, lankydamasis Švedijoje su delegacija 

įteikė Vytauto Didžiojo I-ojo laipsnio ordinus karaliui 
Carl XVI Gustaf ir karalienei Silvijai "už nuopelnus 
vai" (už Rusijai grąžintą auksą ir pabėgėlius?)

/Lietuvos Aidas, lapkr. 23 d.,
M. Gorbačiov'as, dar prieš 1991 m. perversmą, 

doje pareiškė grasinimais atiduoti Vilnių ir jo sritis 
arba Gudijai, jeigu Lietuva taptų nepriklausoma. (Ko- 

negrąžinti Lietuvai Kaliningrado-Rytprūsių už tai?) 
/East European Politics and Societies, 1995/

Prez. Jelcin' as atvykęs prie diskutuotino Estijos-Rusi- 
rubežiaus, agresyviai pareiškė: "Neatsisakysime nė 

o s žemės centimetro, nežiū- 
š k a i jos norėtų. Mes n e- 
Estija, Latvija ar kokia kita

1995)
spau-
Rusi-

jai 
dėl

jos _
vieno Rusijos Š v e n t 
rint KAS grobuonį 
siderėsime 
valstybe tuo klausimu".

su

padali- 
Rusijai 
už taiprovincijas. Lenkijai atitektų

visus tris Pabaltijo kraštus, T 
ruožą apie Tallin'ą, kuris taptų tarsi 
Lichtenšteinas".

Estijai

visai pranyktų, nes būtų padalinta tarp serbų
ir

paimtų iš 
Bulgarija

/New York Times, Nov.24,1994/
V. Žirinoyskis (Wulf), ultranacionalistas-komunistas, iš

reiškė savo idėjas ir net pateikė spaudai jo nubraižytą 
būsimos Europos žemėlapį, jei jis taptų sekančiu prezi
dentu:

Žiauriai sumažinti Lenkiją (tarsi 1772-93-95 m. 
nimais), Vokietijai grąžinti Danzigą ir Sileziją, o 
kai kurias rytines 
Lvovo sritis.

Rusija pasiimtų 
paliekant tik siaurą 
"Liuksmemburgas ar

Vokietija pasiimtų Austriją ir Čekoslovakijos respubli
ką, lygiai kaip buvo valdant Hitleriui.

Kaliningraido sritis būtų grąžinta Vokietijai;
Bosnija

kroatų;
Vengrija
Didžioji 

įskaitant Bukareštą ir 
tuvai būtų grąžinta 
Erelio simboliai!). Tokiu būdu Rusijos sienos "nebus kei
čiamos ... /Reuter-LeMonde, Jan.29, 1994/

Lenkijos vyriausybė pasisakė, kad "jokių pretenzijų į 
Lietuvos teritoriją neturi ir jokių jos lenkų autonomijos 
reikalavimų nerems" (jeigu Lietuva atsisakys Rytprūsių su 
Suvalkų-Augustavo žemėmis!)

/Gazeta Wyborcza, laprk. 19 d.,1995/ 
(Pastabos skliausteliuose - J.J.B.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Rumunijos Transilvaniją;
gautų Graikijos ir Rumunijos dalis, 
Turkijos valdomą Europos dalį (Lie- 
tik senovinė emblema - Vyčio ir
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ILGAS KELIAS NAMO |

Mano tėvas Vaclovas Lapinskas gimė 1878 m. Tar
naujant carinėje rusų kariuomenėje, prie Mozūros ežerų, 
jį paėmė į nelaisvę ir išvežė į Vokietiją. Po ketverių 
metų parėjo paliegęs. Mirė 1919 m. birželio 23 d. Liko
me du broliai: aš ir Kazimieras.

1936 m. gegužės 1 d. mane pašaukė į būtinąją tarny
bą. Tarnavau Šančiuose, antrame pulke, pirmojoje kulkos
vaidžių kuopoje. Po mėnesio kapitonas Gaigalas paskyrė 
mane į mokomąją kuopą. Po šešių mėnesių mane paskyrė 
grandiniu, vėliau gavau puskarininkio laipsnį. Ėmiau moky 
ti naujokus.

1940 m. sužinojau, kad esu išvežamųjų sąrašuose. Iki 
1941 metų birželio slapsčiausi Pakalniškių, Dubravos kai
muose.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, naktį ėmė 
bombarduoti Aleksoto aerodromą. Rytą Jankauskas, Sa- 
mulaitis ir aš susitikome Laisves alėjoje. Buvome begink
liai. Rusai bėgo iš Kauno. Aleksoto tiltas buvo susprog
dintas, nebuvo telefono ryšio. Su kitais sukilėliais iš sau
gumo pastato išleidome kalinius lietuvius, o ten sugrūdo- 
me enkavedistus, išplėšėme enkavedistų ginklų sandėlį. 
Puolėme Šančių kareivines.

Grįžau namo, 1942 m. gegužyje vedžiau Prancišką 
Juočytę. Susilaukėme dukters Romualdos.

1943 m. į mūsų namus atėjo nelaimė. Einantį namo 
Kūčių vakarą žiauriai nužudė brolį Kazimierą. Apie bro • 
lio nužudymą pranešė Kruonio įgaliotinis Jurevičius.

Perskaitę "Lietuvos aide", kad renkama P. Plechavi
čiaus Vietinė rinktinė, susirinkome Marijampolėje. Ten 
mus aprengė vokiškomis uniformomis, apginklavo. 1944- 
jų kovo pradžioje, suskirstę kuopomis, išvežė į Vilnių, iš 
ten į Ašmeną. Vienus apgyvendino mokykloje, kitus priva
čiuose namuose.

Kuopos vadas buvo kapitonas Pačebutas. Aš buvau 
puskarininkis, savo žinioje turėjau 32 kareivius.

1944 m. gegužės 4 d. apie 22 vai. (buvo sekmadienis) 
mus užpuolė. Spėjome nubėgti iki apkasų. Prasidėjo kauty
nės. Mes nežinojome, ar mus užpuolė lenkai, ar rusai.

Puskarininkis Babonis, pritrūkęs šovinių, susisprogdino. 
Puskarinikį Pridotką sužeidė. Po mūšio jį nuvežė į ligo
ninę. Traukiantis, žuvo Verikas iš Marijampolės, Vorinin- 
kaitis. Žuvo 45 mūsiškiai. Mes laikėmės iki šeštos valan
dos ryto. Lenkai pradėjo bėgti. Viskas nurimo.

Vadą Pačebutą, kaip išdaviką, nušovė patys kareiviai. 
Susirinkome prie vieškelio Vilnius-Minskas. Ten pamatėme

PAPUA NAUJĄJĄ GVINĖJĄ APLANKIUS
Stasys Dalius

turi-

/pabaiga/

Šaltiniai, kuriuose aukojamus žmones virdavo

Žingsniuodami prieiname labai šlapias vietas, tad 
me sukiotis iš tako, aplenkiant telkšančias balas. Apsupti
aukštos žolės ir krūmų, o vėjeliui neužpučiant, ir saulei 
stipriai kaitinant, pradedame braukti prakaitą, bet pro 
medžių šakas jau matosi garų kamuoliai, kylantys į viršų. 
Pasiekiam tą karštų šaltinių rajoną. Tai akmenuota vieto
vė, apaugusi atskirais krūmokšniais, be aukštų medžių.

Karstuose šaltiniuose vanduo kunkuliuoja. Atskirose 
SKylėse didesnėse ir mažesnėse vanduo burbuliuoja nuo besi
veržiančių dujų. Ateiname prie vieno didelio šaltinio, už
imančio nemažą plotą, gana gilaus, su geru priėjimu prie 
prie krašto. Vadovė sako, kad žmogėdros tame šaltinyje 
panerdavo savo aukas giliausioje vietoje. Sustojam prie 
kito šaltinio, čia tam tikrais protarpiais kunkulas muša į 
viršų. Vanduo trykšta gal kokius penkis metrus aukštyn. 
Kitose mažytėse, giliose uolos skylėse, burbuliuoja tam
sus vanduo, bet šiaip jis visuose šaltiniuose labai skaid
rus, švarus.

Grįžtame prie šaltinio, kur girdisi čiurlenimas. Tai 
upelis prasideda nuo ten, irgi karštas vanduo, o toliau 
jau atvėsta. Prie vieno šaltinio laivo tarnautojai atsinešė 
kiaušinius, kuriuos šaltinyje per W minučių kietai išvirė. 
Temperatūra tuose šaltiniuose yra virš 2U0 F. Visi valgė
me tuos kiaušinius užsibarstydami šaltinių šonuose susi
kristalizavusia balta druska, kuri yra gero skonio. Sieros Sepic upės aukštumose, 
kvapo prie šaltinių nesijaučia, tik garai kyla, nors čionai 
karštas oras.

Sutinkame daug vaikų eidami taku atgal. Visi tiesia 
rankas sveikinimui. Labai draugiški ir nebijo svetimų žmo
nių. Prisivaikščioję, būrelio vaikų lydimi, grįžome atgal į 
Deidei kaimą pajūryje. Nuo čia pajūriu veda takas toliau 
į Budovą, į katalikų misiją, inokyKlą ir ligoninę. F 
pavargusių patraukė tuo keliuku, nors vadovė įspėjo, kad 
teks dar pusvalandis žygiuoti iki to kaimo. O kiti grįžo
me į laivą, nes tokiam karštyje tolimas vaikščiojimas 
per daug sunkia prakaitą...

Išgėrus kavos ir nubraukus prakaitą, su laiveliu nuplau
kė™ į Budova misiją. Ten yra padaryta krantinė ir laive
lis greitai priplaukia. Toliau nuo pakrantės tarp medžių 
aikštelėje pastatyta katalikų bažnyčia jau iš normalių me
džiagų, su stogu ir sienomis. Viduje yra trys eilės suolų, 
bet labai žemi, tad sėdant reikia beveik atsitūpti ant 
grindų. Mums atėjus, vyko pamaldos; kunigas ar kas ki
tas, be liturginių rūbų, prieky altoriaus sakė pamokslą 
vietine kalba ir kalbėjo labai ilgai, tad kiek pasėdėję, išė
jome laukan.

Po to lankėme ligoninę, kur švarūs kambariai, metali
nės lovos baltai apklotos, o viename kambaryje tik čiuži
niai padėti ant grindų. Gimdymo skyriuje randame ketu
rias motinas neseniai pagimdžiusias, vaikai gimę toje sa
vaitėje, o vienas buvo gimęs prieš dieną. Naujagimiai, 
mažytėse lovelėse paguldyti, miega apdengti ;ciiu. 
Jaunos motinos čia pat sėdi savo lovose ir šypsodamos 
parodo savo kūdikius. Pačioje ligininėje yra tik viena vy
riausia sesuo, bet ji kartu turi ir mokyklą, paruošia sese
rų padėjėjas. Kursas dviejų metų. Po gimdymo padeda 
akušerė ir vyriausia sesuo, o daktaro toje ligoninėje nėra. 
Vyriausia sesuo yra baltoji australietė, kuri mus apvedžio
jo po visas nedideles patalpas.

Apvaikščioję visą misijų rajoną, grįžtam į laivą pie
tums. Po to tučtuojau pantoniniu laiveliu išplaukiam į 
kitą netolimą salą koralų pažiūrėti. Bet nesupėjus išplauk
ti, ir vėl prasideda lietus! Dar pradžioje nesmarkiai lyja, 
bet į vandenį lysti nebėra didelio noro, tad kiek paplau
kioję, grįžtame atgal.

Antrą valandą po piet laivas pajuda iš Budova misijos 
vietovės. Didelis būrys vaikų ir suaugusių, krante stovėda-
1996.1. 9

vokiečių bunkerį. Šiaip taip susikalbėję, gavome šovinių. 
Surinkome žuvusiuosius ir atgabenome prie vieškelio. 10 
savanorių ėjome pažiūrėti, kas vyksta Telminove. Ten 
radome du sužeistus plechavičiukus. Aplinkui poškėjo 
šūviai. Lavonus nuvežėme į Didžiąją Ašmeną, o kareivius 
į ligoninę (jų likimo nežinau).

Susitikome Plechavičiaus pavaduotoją pulkininką Vidu
girį. Staiga mus apsupo ir nuginklavo vokiečiai. 1944 m. 
gegužės mėnesį atvežė į Oldenburgą, kur išbuvome apie 
porą savaičių, iš ten - į Berlyną, Tegelį. Apgyvendino 
Tegelio mokykloje, įdarbino Oranenburgo aerodrome.

1945 m. balandžio viduryje aerodromą pradėjo bombar
duoti. Žuvo daugybe žmonių. Likau gyvas tik per plauką. 
Rusai puolė vis aršiau. 1945 m. gegužės mėnesį pasiekė
me Danijos sieną ir pasidavėme amerikiečiams. Jie perda
vė mus anglams, šie išvežė į Belgiją apgyvendino sandė
liuose, kur telkšojo balos. Daugelis mirė badu ir nuo šal
čio. Lavonus mesdavo į srutų statines ir kažkur išvežda
vo. Taip žuvo 48 lietuviai.

1946 m. gegužės 20 d. mus išvežė į lagerį Vokietijoje. 
Ten buvome iki 1947 m. birželio mėnesio. Tada anglai iš
vežė mus žemės darbams į Angliją. Susirgau džiova, li
goninėje išgulėjau 2 metus ir 7 mėnesius. Vėliau man pra
vertė staliaus amatas. Užsidirbęs šiek tiek pinigų, galė
jau grįžti į Lietuvą, bet žinojau, kas ten manęs lauktų. 
1947 m. parašiau laišką į namus, iš atsakymo sužinojau, 
kad mano šeima labai sunkiai verčiasi - žmona su dviem 
vaikais nuomojasi kambarį. Paaugęs sūnus piemenauja, 
dukra prižiūri svetimus vaikus. Bet padėti niekuo negalė
jau.

1954 m. gavau leidimą dirbti statybose. Darbas sekė
si. Turėdamas laisvo laiko, iš mažų medžio gabaliukų 
darydavau paveikslus. Dalyvavau trijose parodose.

1952 m. gavau lietuvio pasą, kurį man įteikė Bronius 
Balutis. Iki 1979 metų priklausiau Tautos fondui. Prisidė
jau prie labdaros, prie Anglijos bažnyčios, lietuvių sody
bos statybos.

1978 m. pirmą kartą parvažiavau į Lietuvą. Susitikau 
su savo šeima. Sūnui jau buvo 34-eri. Buvo vedęs, augino 
sūnų. Dukra augino dukterį ir sūnų.

Buvau parvažiavęs dar tris kartus, o 1994 m. birželį 
sugrįžau į Lietuvą visam laikui. Dabar gyvenu pas sūnų.

1994 m. gruodžio mėnesį man sukako 80 metų.
Vaclovas Lapinskas, Kaišiadorys 

(Iš TREMTINIO, nr. 19). 

mi, išlydi, mosuoja rankomis atsisveikinimui. Plaukiam 
vėl pro daugelį "kalnuotų salų. Visos gražiai atrodo žaliuo
jančiomis palmėmis ir medžiais apaugusios.

Dobu salos misija

Greitai pasiekiam Dobu salą. Vadovė buvo pasakojusi, 
kad tos salos gyventojai senais laikais buvo labai žiaurūs 
bet dabar pamiršę senus papročius - žmonių negaudo ir 
yra simpatiški, draugiški, išsikeliam į pakrantę pantoniniu 
laiveliu. Ten pat netoli graži metodistų bažnyčia su bokš
tu, mūrinė. Bažnyčia iš cemento su langais ir durimis, 
įmūrytas akmuo į pamatą sako, kad tai padaryta 1929 
m. birželio 25 d. Žvilgtelėjus į vidų, matyti normalūs 
sėdėjimui suolai.

Mūsų vadovė Jean plačiau pasakojo apie vietinių gy
venimą. Daugumoje jie gyvena uždarose kaimų bendruome
nėse. Nors daugelis yra priėmę kriškščionybę, bet reli
ginis įsitikimas yra silpnas, nes ritualai į senovinę prakti
ką, magiką ir burtus tebėra labai gyvi. Pasiskirstymas 
ceremonijų namų - Tambaran krašte panašiam stiliuje 
parodo, kad nors įvairios grupės kalbėjo skirtingomis kal
bomis, bet praktikavo panašų religinį kultą. Krikščiony
bės išsiplatinimas buvo pagrindinis faktorius, kad tradici
nė senoji religija ėmė silpnėti. Misijas pradėjo steigti 
baltieji, pav. olandai jau 1828 m. užėmė ir aneksavo 
vakarinę dalį Naujosios Gvinėjos, o anglų misijonieriai 
buvo atvykę 1971 m. Tačiau misijos krašto gilumoje, 

buvo įsteigti žymiai vėliau - 
1913 m. ir net 1933 -39 m., kai pirmą kartą tarp kalnų 
apsilankę baltieji ten rado virš milijono gyvenančių vieti
nių, kurie iki to laiko dar neturėjo jokio kontakto su bal
taisiais ir tebegyveno akmens amžiaus kultūroje. /Pir
mieji australieeiai tą dalį krašto pasiekė tik 1930 m./ 

Su baltųjų atėjimu, kiekvienoje saloje buvo įkurtos 
palis ne- misijos, pastatytos bažnyčios, nustatytos naujos gyvenimo 

taisyklės ir tautiniai prapročiai, apsirengimas, papuošalai 
visiškai keičiasi. Jų krikščionybės supratimas yra labai 
paviršutiniškas ir jeigu įvyksta kokia nelaimė ar reikia 
skubios pagalbos, tai pirma bėga pas savo žynius ar vadi
namus daktarus, o tik vėliau kreipiasi į kunigus. Tačiau, 
kur misijos kūrėsi, daugumoje ten buvo įkurtos mokyklos 
ir ligoninės, kur švietimas vyko lygiagrečiai su religija.

Ir šioje, Dobu saloje, prie bažnyčios auga milžiniško 
dydžio medžiai, kurie sakoma, buvo pasodinti prieš šimtą 
metų, kai toje vietoje buvo įkurta misija. Tie medžiai 
dabar nepaprasto storumo, tebežaliuoja ir veda vaisius.

Toliau aikšte su nupjauta žole ir prie mokyklos penki 
atskiri namai kiekvienam skyriui. Pastatvti jau iš cemen
to blokų iki pusės sienų, su metaliniais stogais. Klasės 
grindys irgi cementines, ilgi suolai Keliems atsisėsti, di
delės lentos ant sienų. Pačios klasės irgi labai didelės, 
turbūt telpa apie 50 mokinių. Kadangi buvo sekmadienis, 
tai vaikų nebuvo.

Už mokyklos auga palmės ir žydi krūmai. Einame lyg 
alėja, dengiama iš abiejų pusių žalumynų. Takelis žvyru 
išbarstytas, sausas. Tarp žydinčių krūmų stovi namukai, 
labai tvarkingai ir gražiai atrodo. Už krūmų palmės kelia 
viršūnes aukštyn, o papaja medžiai apkibę dideliais vai
siais, kai kurie labai dideli - kaip kamuoliai.

Prie kievieno namuko kas nors žydi- krūmai, gėlės. 
Pražygiuojame kaimelio viena ir kta puse. Daug yra dide
lių ir storų medžių, o jau žydinčių krūmų tikras gėlynas. 
Dabar, grįžę prie pakrantės, vaikų apsupti, laukiam laive- 

kaimelį lankome ir ant 
kelionė bus baigta ir dau-

lio grįžimui. Šiandien paskutinį 
kranto atėję, sakom sudiev, nes 
giau sustojimų salose nebus.

Grįžome į laivą, kur iškelta Papua-Naujosios Gvinėjos 
vėliava. Dabar atidžiau pasižiūriu - ji iš dviejų įstrižai 
einančių spalvų - pilka ir raudona. Ant pilkos spalvos yra

Druskininkai
5 žvaigždės, o ant raudonos - rojaus paukštis.

Penkias naktis kajutėje išbuvau vienas, nes vadovas 
Bob gavo atskirą kajutę. Kajutės buvo labai stipriai šal
domos, kad nakties metu maliarijos moskitai nedrįstų 
veržtis į vidų, būdavo net per šalta miegoti.

Ateina vakaras dar stovint prie Dobu salos ir girdisi 
vakarinis varpo skambėjimas, atsklindąs per įlanką. Po va
karienės teks plaukti 7 valandas iki Alotau uosto, apie 
160 km. kelionė.

Paskutinį kelionės vakarą laive »_ . atsisveikinimas. 
Abiejų grupių vadovai kalbėdami padėkojo vokiečių ir ka
nadiečių vardu įteikė vokus su pinigais skirtus laivo pa
tarnautojams. Laivo ekskursijos vadovė Jean, atsiliepdama 
irgi dėkojo už mūsų atsilankymą ir pasinaudojimą laivo 
patarnavimais. Šį vakarą buvo rodomas filmas apie Papua- 
Nai osios Gvinėjos kraštą ir žmogėdras, kur buvo minima, 
' ad Rockfeleris su palydovu dingo 1960 m. be pėdsako ir 
galvojama, kad kanibalai juos pasigriebė ir suvalgė.

Laivas nuo Dobu salos pajudėjo tik 11 vai. vakaro, 
išplaukus siautė labai stiprus lietus, tiesiog liūtis, kad 

apsemtas ir tarnautojai 
per bortą lauk.

Alotau uostą ir pavalgę 
pat ryto, nors debesuo- 

bet labai šilta. Čia irgi didejė plati įlanka. Keletą 
bebūnant, atplaukė, 

mažiukai motoriniai

įlankos pakraščiu iki

apatinis laivo atviras denis buvo 
dirbo išsijuosę, stumdami vandenį

Alotau uostas ir kelionės pabaiga

Ryte jau buvome atplaukę į 
pusryčius, kraustomės iš laivo, iš 
ta, I 
laivų stovi uoste. Vienas, mums čia 
o šiaip didelio judėjimo nėra, tik 
laiveliai zuja.

Išlipę iš laivo, dar pavaikščiojom 
kitos pusės, kur dabar baltuoja stovintis mūsų laivas "Me
lanesian Discovery". Aplink įlanką eina asfaltuotas kelias 
į patį Alotau miestelį. Kai kurie mūsų keleiviai eina į tą 
miestuką pasižiūrėti. įlankos vanduo uosto rajone yra la
bai švarus, skaidrus, matosi koralinės uoolos, plaukiojan
čios žuvys. Vanduo čia dar neužterštas - nėra industrijos 
tik paliai įlanką stovi keletas sandėlių, važiuoja sunkveži
miai ir daug pėsčiųjų, kurie praeidami vis pasisveikina. 
Bendrai, vietiniai žmonės labai draugiški.

9:30 vai. iš laivo turime važiuoti į aerodromą - pradė
jo lyti, nepraėjo ne vienos dienos be lietaus. Pirma išve 
ža mūsų lagaminus, o paskiau atvažiavęs autobusiukas 
paima mus. Veža pajūrio keliuku, kuris yra siauras, vie
nos linijos, tad prasilenkiant, vienas jų turi sustoti ir pra
leisti kitą. Pakelėje namukai jau didesni, gražesni, bet 
vistiek ant polių iškelti. Kertam daugelį upelių, kurių 
tiltukai labai siauri. Pakelėje daug vandens ir tirštai 
augančių žolių, kur galėtų gyvuliai ganytis. Prie miestuko 
net ir kiaulių nesimatė, nes užaugusi žolė žmogaus dy
džio.

Po pusvalano ' •' pasiekiam Gurney aerodromą. Jis 
neasfaltuotas, ;ik supiltas mažiukų akmenukų skalda. Mums 
bestovint, atskrenda kaukdamas propelerinis PNG kariš
kas, pilkos spalvos lėktuvas, ir kiek pastovėjęs, vėl iš
skrenda. Dar kiek palaukus, atskrenda keturių motorų pro
pelerinis lėktuvas, kuris paima visus belaukiančius - apie 
50 keleivių. Skrendame į sostinę Port Moresby virš valan
dos laiko, žvelgiant į apačioj matomas jūros įlankas, miš
kus ir kalnus. Ten nusileidę, netrukus persėdam į spraus- 
minį dviejų motorų New Guinie lėktuvą skridimui į Hong 
Kong'ą. Jį pasiekiam per 6,5 valandos.

long Kong'e kiek atsipučiam, išbūdami ten visą die
ną. Bendrakeleiviai siaučia po krautuves, atlikdami pasku- 
tinius apsipirkimus. Balandžio mėn. 12 d. vakare paliekam 
šį susikimšusį miestą skridimui į San Francisco. Ši diena 
buvo įsidėmėtina, nes kirtome tarptautinę laiko zoną, 
atgaudami prarastą dieną ir balandžio 12-toji buvo dvi 
dienas iš eilės. Lėktuvui besiartinant prie San Francisco, 
prie mano sėdynės priėjo vadovas Bob su kitais kelionės 
dalyviais, nešdami bonką šampano su pyragu ir dainuoda
mi "Happy Birthday". Tai buvo netikėtas gimtadienio 
siurprizas šios kelionės metu! Po 12 valandų skridimo jau 
Amerikoje pasiekiam San Francisco.

Pernakvojus San Francisco mieste, balandžio mėn. 13 
d. pasiekiame Toronto miestą per keturias valandas. Tad 
iš viso teko ore išbūti nuo Papua-Naujosios Gvinėjos iki 
Toronto - 22,5 valandos; penkiom valandom mažiau, negu 
skrendant į ten. ____ _

PATARLĖS:

* Nedaryk nieko, ko negalėtum kitam papasakoti —
( kiniečių);
* Blogi darbai nuog kalniuko, o geri - prieš kalniuką 
(lietuvių);

* Gerai gražu rėdyti, o protinga mokyti (lietuvių) .
5 psi;



1995 m. gruodžio 3 d. Toronto Prisikėlimo parapijoje buvo 
pakrikšyta Rūtos ir Steve Sedlak dukrelė Alinos, Jennifer, 
Kristinos vardais. Krikšto tėvais buvo Rosalina Laf-Ked- 
vessy ir Sigitas Montvila. Dešinėje- Rūtos motina G. Mont
viliene, gyvenanti Montrealyje.

jiems laisvoje Lietuvoje 
niekas negali uždrausti, 
bet - tikroji tiesa randasi 
visai kitoje pusėje. Tai 
tokia tiesa, kuri nusako 
ir LIETUVOS ATEITĮ: Lie
tuva niekados nebus paverg
ta ilgam laikui, nes tuo 
rūpinasi ir rūpinsis visame 
pasaulyje tebesantys tikri 
lietuviai, ne tokie, kurie 
siūbuoja net mažam karje
ros vėjeliui papūtus. Ar 
tai tik pasigyrimai? Jokiu 
būdu! Tai tik tiesa, kurios 
NĖRA REIKALO SLĖPTI.

Kor.

[chicagoį
Ed.Sulaitis

st.catharines
ĮVAIRIOPAI DOSNUS

Mūsų. žmonės negaili 
lietuvybei: jonas Lianga 
praeitais metais aplanke 
Lietuvą, paskirdamas 5000 
litų studentų, fondui. Anelei 
ir Jurgis Ališauskai šiais 
metais paaukojo 1000 dole
riu Telšių Kunigu Semina
rijai. Mūsų tautinės parapi
jos nariai anų diena suau
kojo virš 2000 doleriu vie
tos Pranciškonų Misijos 
pastatų remontui, ir 1.1., 
ir 1.1., visur, kur tik reikia 
paremti lietuvybės reika
lus.

Nežinoma, kiek mūsų 
tautiečiai siunčia į Lietuvą 
savo giminių reikalams,- 
o siunčia tūkstančiais, 
ir metai iš metų, neklaus
dami, kuri ten partija val
do tą. Lietuvą ir nelaukda
mi iš jos jokių pagyrimų 
ar medalių. O kur dar 
veikla, kovojant už Lietu
vos teise būti laisvai ir 
nepriklausomai? Irgi - me
tai iš metų.

Kai katariniečiai suor- 
ganizav ■. 1991 metais rug
pjūčio pabaigoje didelę 
tarptautinę demonstraciją 
už Lietuvos, Latvijos, Esti
jos ir kitų sovietų pavergtų 
tautu nepriklausomybę, 
tai pasitaikė taip, kad 
tą pačią dieną subyrėjo 
ir pati sovietinių rusų im
perija! Ir net tą pačią 
valanda, kai pradėjo suirti 
sovietą vyriausybe. Šios 
žinios pasiekė žmones dar 
tebedemonstruojančius prie 
St.Catherines Miesto Rotu
šės, tebeda’yvaujant miesto 
merui ir kit.ems miesto 
ir Kanados vyriausybės 
žymiems atstovams. Kaip 
taip atsitiko? Paprastai: 
lietuviai katariniečiai taip 
darė metai iš metų, ir 
vis maždaug tuo pačiu 
laiku.

Keista, tačiau Lietuvoje 
dar dabar yra nemaža to
kių, kurie mano, jog Lietu
va niekad pavergta nebuvo, 
kad ją nepriklausoma pada
rė jie - ir niekas kitas. 
Gali taip manyti, gali savo 
sąžinę taip raminti, to

LIETUVIŲ
UIT KREDITOBARAMA KOOPERATYVAS■ " -- -- ----- -------

MOKA:
• 4.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
4.50% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.00% už 1 m. term, indėlius 
5.50 už 2 m. term, indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.25% už 5 m. term, indėlius 
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
6.75% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.(gyv.drauda) 
4.75% kasd. pal čekių

sąsk. nuo 50.000
4.50% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(USdol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

Prel. K. Vasiliausko vieš
nagės Čikagoje atgarsiai *

Vilniaus arkikatedros kle 
bonas kun. Kazimieras 
Vasiliauskas po savo vieš
nagės Čikagoje, grįžo at
gal į namus rugsėjo 18 d. 
ir vėl įsijungė į savo kas
dieninius darbus, kurių jam 
ten tikrai netrūksta. Jis su 
dėkingumu prisimena savo 
praleistas dienas su Čika
gos ir apylinkių lietuviais, 
sakydamas, kad jam tie 
susitikimai padėjo geriau 
suprasti mūsų tautiečius ir 
pažinti jų rūpesčius ar 
džiaugsmus. Jis prašo per
duoti visiems jo sutiktiems 
lietuviams daug gražių lin
kėjimų bei sveikinimų.

Beviešint Čikagoje prel. 
K. Vasiliauskui buvo graži 
proga susitikti savo jau
nystės draugą dr. Gabrie
lių MISEVIČIŲ, gyvenantį 
ir dirbantį Kankakee mies
te. Susitikę čia turėjo 
daug ką prisiminti apie 
tas dienas, kuomet mokėsi 
Biržų gimnazijoje. Bet 
žiaurus likimas juos buvo 
ilgam išskyręs. Svečias iš 
Vilniaus savo jaunystės 
draugui įteikė neseniai 
išleistą katedros medalį.

Lietuvos spaudoje nese
niai nuskambėjo žinios, 
kuriose sakoma, kad prel. 
K. Vasiliauskas daug re
mia į vargą patekusius 
tautiečius ir jo durys ne
užsidaro nuo nelaimingų 
žmonių srauto. Kiek įmany
damas jis stengiasi visiems 
padėti. Toks jau yra šio pre
lato nusiteikimas, kuris 
visus džiugina ir skantina 
sekti jo pavyzdžiu.

o Jonas DAINAUSKAS, 
gyvenantis Brighton Parko 
lietuvių apylinkėje, yra 
aktyvus įvairių organizaci
jų veikėjas, paskaitininkas, 
spaudos bendradarbis, su

negalavo spalio mėnesio 
pradžioje, bet dabar 
grįžta prie savo kasdieni
nių darbų bei įsipareigo
jimų. Spalio 28 d. jis jau 
pradėjo skaityti paskaitas 
Pedagoginiame Lituanisti
kos Institute, kur jis dėsto 
istoriją. Linkėtina šiam 
darbščiam vyrui geros svei
katos ateityje!
® Justinas Petrutis buvo 
vienas iš sužeistųjų per 
plačiai nuskambėjusią mo
kyklinio autobuso ir trau
kinio nelaimę Fox River 
Grove miestelyje, Čikagos 
priemiestyje.
Jis buvo vienas tos gimna
zijos mokinių. Toje nelai
mėje žuvo 7 mokiniai, bet 
Petručiui pavyko išvengti 
didesnio susižeidimo ir jis 
sveiksta. Amerikiečių di
džioji spauda buvo įdėjusi 
jo sesers, irgi tos gimna
zijos mokinės, Erikos nuo
traukas, kuriose ji matoma 
liūdinti toje nelaimėje žu
vusių draugų.

• Eglė Bernotėnaitė-Pace- 
vičienė yra naujai iš Lietu
vos atvykusi Lituanistikos 
Tyrimų ir Studijų Centro 
Čikagoje darbuotoja. Ji 
yra Lietuvos centrinio vals-

linkės valdybas narį sporto 
reikalams, kad padėtų ir 
derintų sporto veiklą savo 
apylinkėse".

Beje, Algis Rugienius 
buvo JAV išvykos į Lietu
vą praėjusią vasarą orga
nizacinio komiteto pirmi
ninku ir jau nuo seno yra 
Detroito Lietuvių sporto 
klubo KOVO pirmininku.

Žurnlas "Sporto mokslas"
Mus pasiekė rimto spor

to žurnalo - SPORTO MOKS
LAS pirmasis numeris. Tai 
Lietuvos Sporto Mokslo Ta
rybos ir Lietuvos Olimpi
nės Akademijos žurnalas, 
redaguojamas dr. prof. Po
vilo KAROBLIO. Žurnalo 
redakcinę kolegiją sudaro 
žmonės, kurie turi daktaro 
laipsnius ir profesoriauja 
įvairiose mokslo instituci
jose. Šis žurnalas, kuris 
turi tik 2U0 egzempliorių 
tiražą, yra 36 puslapių ap
imties ir žada rodytis tik 
du kartus metuose . Jo 
straipsnių santraukos yra 
spausdinamos anglų kalba.

Sabonis vėl pasižymėjo.
Arvydas SABONIS, savo 

antrose reguliaraus NBA 
sezono rungtynėse, nustebi 
no visus savo sugebėjimais 
ir pranoko daugelį šios ly
gos senbuvių. Sekmadienį, 
lapkričio 5 d. Portlande 
įvykusiose rungtynėse prieš 
Utah JAZZ jis tarė svarų 
žodį jo komandos laimėji
me. Utah buvo nugalėta 
109-105, o Sabonis šių 
rungtynių paskutiniame ket
virtyje pelnė 8 taškus ir 
atkovojo 7 kamuolius nuo 
lentos, iš viso jis per vi
sas rungtynes surinko 16 
taškų ir atkovojo 10 ka
muolių. Apie jo gerą pasi
rodymą šį kartą rase "Chi
cago Tribune" dienraštis, 
kuris ne kartą paminėjo 
Sabonio pavardę ir pabrėžė 
kad jis yra lietuvis.

tybinio archyvo vyr. archy- perku... 
viste, turinti 8 metų stažą.

NUSIŠYPSOK I M E:
• žmona vyro kambaryje aptiko daug butelių.

- iš kur jie atsirado? - klausia griežtai.
- AŠ ir pats stebiuosi! Juk niekada tuščių butelių ne-

Tame archyve yra saugo- • 
mi datuoti dokumentai nuo
1917 iki 1990 metų. Eglė 
čia žada darbuotis apie pu
sę metų, padedant sutvar
kyti Lituanistikos Tyrimų 
ir Studijų Centre susikau- • 
pusius gausius archyvus.

© Domas Smulgys iš Kauno 
BANGOS komandos, LITU- 
ANICOS valdybos pakvies
tas, atvyko į Čikagą ir įsi 
jungs į šios komandos vie
nuolikę salės futbolo pir
menybėse. Šiuo metu LITU 
ANICA pasidarė pati "lietu 
viškiausia" komanda, kokia 
ji jau seniai yra buvusi. Da
bartiniu metu joje rungty
niauja tik du kitataučiai.

Algio Rugieniaus praneši
mas. JAV Lietuvių Bndruo- 
rnenės 
vicep. 
Algis

Krašto valdybos 
sporto reikalams, 

RUGIENIUS, padarė
pranešimą per LB Tarybos 
sesiją St. Petersburge, o 
pranešimo tekstus išsiunti
nėjo visoms Lietuvių Bend 
ruomenės Apylinkėms. Lyd 
raštyje jis sako: "Kviečiu
Jūsų apylinkės lietuvius 
sportuoti, sportininkus įsi
jungti į vietinius lietuvių 
sporto klubus ar tiesioginiar 
įsirašyti į Šiaurės Ameri
kos Lietuvių Sporto Sąjun
gą. Raginu įtraukti į apy-

tu

- Joneli, juk tu - kairiarankis!
-- Na ir kas? Kiekvienas turi kokį nors trūkumą, štai
- kuria ranka maišai arbatą?
- Žinoma, dešine!
- Matai! O normalūs žmonės maišo šaukšteliu.

85 metų žmona savo 95 metų vyrui Kalėdom dovanų 
nupirko šešerius geros rūšies marškinius.

- Kuriem galam man tiek daug tų marškinių?- nuste
bęs paklausė vyras? Juk turiu dar kelerius gerus marš
kinius ir visų, turbūt, jau man nebeteks dėvėti nei po 
vieną kartą...

- Nesijaudink, kas liks - bus kitam vyrui.

• Turgavietėje ūkininkė 
nelabai jį saugo. Prieina

- Motin, vagių pasisaugok!
- Nėra reikalo.
- Kodėl? - nustemba policininkas.
- Visi vagys dabar valdiškas tarnybas gavo.

prisikrovusi 
policininkas

į ratus sviesto, bet 
ir nori ją perspėti:

• Prisikėlė Leninas, pamatė kas aplink dedasi, paskaitė 
laikraščius, naujas knygas ir dingo. Jį surado stotyje su 
lagaminais.

- Kur jūs, Vladimirai Iljičiau?
- į emigraciją, į emigracija... Viską reikia daryti iš 

pradžių...

• Kirgyzietį už politiką nuteisė ištremti. Kur? 
pasirinkti pačiam.

- Bet kur, tik ne į Lietuvą!
- Kodėl?
- iš ten niekas negrįžo!

- leido

• Vieni tėvai, būdami tarybinai patriotai, ir savo vaikus 
tarybiškai pavadino: vyriausiam sūnui davė Stalino vardą, 
vidurinę dukrelę pavadino Revoliucija, o jauniausią sūnų 
- Penkmečiu.

Kartą motina girdi, kad Penkmetis kažko neramus ir 
lyg verkti pradeda. Ji suprato, kad kažkas vyksta ir pra
dėjo žadinti vaikus:

7.00%
7.50%
7.75%
7.75%
8.25%

, Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-Q006

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

- Stalinai, Kelk Revoliuciją - Penkmetis susirgo.

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... 7.00%
(variable rate)

Asmenines paskolas 
duodame 
mortgičii 
turto. Ki\
of Credit) ir antrieji 
mortgičiai.

iki $65,000 ir 
ki 75% įkainoto 
paskolos: (Line

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
■ •

AKTYVAI per 103 milijonus dolerių

Kredito kortelė

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

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

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
• ■ A'' . v. < ...

6 psl.

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 ANAPl-----E: 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.

DRESHER

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

4.50% 
4.75% 
5.00% 
5.50% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
5.00% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75% 
3.75% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75% 
3.75% 
4.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ............... 8.50%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. irid. 
Taupomąją sąskaitą .......
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk..................4.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 7.00%
2 metų ............... 7.50%
3 metų ..........  7.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 7.00%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

Į Mūsų tikslas-nepelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
‘ GAISRO * AUTOMOBILIŲ ‘ ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRA ŪDA. - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVĄ
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TĖVYNĖS
P A D A N G Ė J E

AUKOS KANADOS LIETUVIŲ FONDUI

$20.- už E. Jakubilienę -
$50.- V. Plečkaitis; $40.- 
Barisa, J. Jurkūnas, V.J. 
V.Radžius, J. Valiulis, B. 
Danys.

$200.- už J. Klypą - J.

J. Strodomskis; už M. Šakalinį 
G.S.^ Mitalas. Po $20.- R; O. 
Priščiapionka, A. Paškevičius, 

Vilčinskas, A. Šimanskis, J.

_______ _  —Kažukauskas.
Po $100.- už H. Matijošių - L. Jakomaitis; už Tėvus 

- J. Rimšaitė; už P. Povilaitį - J. Kibirkštis, už Z. Ras- 
tapkevičių - L.Z. Mockus; už J. Stalioraitį - B.~ Staliorai- 
tienė; už Adolfą Mitalą - L. Radzevičiene; už Algirdą 
Mitalą - I Radzevičienė; už P. Radzevičių - L. Radzevi
čienė; už St. Čepą - E. Čepienė.

$75.- už J. Domeiką - S. Domeikienė; $25.- už M. 
Juodgalvienę - G.E. Petrauskai; $20.- už I. Ramoną - 

E. Bersėnienė.

įnašai į Fondą

$2000.- Aloyzas Rūta; $1,500 - Kr. Koop. "Parama"; 
Po $500.- Kr. Koop. "Talka", V. White-Bumbulytė, R. 
Dornfeld-Bumbulytė, K.L.B. Sault Ste Marie apylinkė;

Po $300.- A.D. Dickson, P. Bražiūnas; $200.- C.A. 
po $100.- E. Lengnikas, G. Noreika, J.

Eimantas, S. Urbantas, J. Bataitis,
Januškevičius 
Stankevičius, E.A.
A. E. Weir, K.L.B. Delhi -Tillsonburgh Apylinkė; J.Rimšai
tė, A. Gaurienė, L.Z. Mockus 
nėnas; $75.- S. Danaitienė; $50.- K.A
B. Vilčinskienė; po $40.- 
$20,- V. Žitkus.

Testamentiniai palikimai: 
Antanas Masiulis.

Kai kurios apylinkės 
aukotojų sąrašų nuorašus siunčia tiesiai spaudai.

Visiems aukotojams padėka - Kanados Lietuvių
Fondas

L. Radzevičienė, A. Sta- 
Gudžiūnas; $45.- 

J. Buškevičius, A,J. Gatautis;

po $500.- Izabelė Kandrotas

per Fondo įgaliotinius sudarytų

montreal
MIRUSIEJI:

• ELENA RUZGAITIFNĖ, 
73 m. ar. žiaus mirė, palik
dama sūnų Petrą ir dukte
rį Albina su šeimomis.

Palaidota Notre Dame 
dės Neiges Kapinėse.

• Kalėdiniu švenčiu metu 
DEBORA INTAITĖ, ‘ mont- 
realiečių Eleonoros ir Juo
zo Intų, duktė, susižiedavo 
su ROBERT KEVELAARS. *

Vestuvės bus geguže's 
mėn. 1996 m., Vancouver'io 
mieste.

• Prof. Vytautas PAV1LA- 
NIS po sunkesnės operaci
jos sugrįžęs iš ligoninės, 
sveiksta namuose.

• Lilė GEDVILAITE buvo 
partrenkta pravažiuojan
čios mašinos. Sužeista koja 
gyja gerai.

• L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopa skelbia metini susi
rinkimą š.m. KOVO*- mėn.
10 vai., po 11 val.pamal- 
dV-

Hamilton
• HAMILTONO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBAS 
surengė pobuvi-koncertą 
1996 m.sausio mėn.6 d., 
4 vai.v., Jaunimo Centro 
salėje.

Programą atliko Pensi
ninkų Choras, vadovaujant 
Aldonai Matulicz.

• NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ rengė KLB Hamiltono 
Apylinkės valdyba Jaunimo 
Centro salėje.

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRUS NUOSAVUOSE NAMUOSE

“T ALK A1'—LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905-544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.75% 
santaupas........................3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
........................................... 2.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...........4.75%
180 dienų Indėlius........ 4.75%
1 m. term.indėlius .......... 5.50%
2 m. term.indėlius .......... 5.50%
3 m. term.indėllus ......  5.875%
4 m. term.indėlius .......... 6.25%
5 m. term.indėllus .......... 6.75%
RRSP Ir RRIF
(Variable) .........................3.00%
1 m.ind.............................. 5.50%
2 m.ind............................. 5.50%
3 m.ind........................... 5.875%
4 m.ind.............................. 6.25%
5 m.ind.............................. 6.75%

PASKOLAS 
Asmenines nuo...........13.00%
neklln. turto 1 m............ 7.25%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

IR VĖL NAMUOSE, KAUNE

Po ilgesnių vasaros atos
togų ir sveikatos remontų 
Montrealyje, vėl grįžau į 
Kauną. Čia radau Reginą 
besirūpinančią kredito uni
jų steigimo reikalais, 
Juozuką 
Jablonskio 
bebūvant 
sugalvojo 
kitą butą 
vėje. 
nesnis, 
kų, užtat išplanavimas 
daug geresnis. Visi kamba
riai šviesūs, virtuvė erdvi, 
tualetas, kaip čia įprasta, 
nepadalintas į dvi dalis. 
Yra karštas vanduo ir 1.1. 
Visi remonto darbai beveik 
užbaigti. Taigi, gyvenk ir 
džiaukis, tik sveikatos ir 
laiko turėk.

o
Jono 
Man 

juodu

belankantį 
mokyklą.

Kanadoje, 
ir persikraustė į

Aukštaičių gat- 
Pastatas gerokai se- 

, dar prieškarinių lai- 
užtat išplanavimas

Man būvojant Kanadoje 
rodos, ir kultūrinis gyveni
mas Lietuvoje 
Visokių pramogų, 
mų apstu ne 
bet ir Kaune, 
retės, dramos 
rus minėjimai, 
dynės užpildo daugelio tau
tiečių laisvalaikius. Gal tik 
nepilnai apšviestos ir ne
saugios miesto gatvės kiek 
apriboja vakarinę žmonių 
nuotaiką.

Per paskutiniuosius 
metus Laisvės Alėja labai 
pakeitė savo veidą. Daugu
ma pastatų atnaujinta, ati
daryta naujų, gražiai ap
šviestų, patrauklių restora
nų (galų gale su moder
niais tualetais) ir manda
giais besišypsančiais patar
nautojais. Lietuvos ekono
minis gyvenimas, nors ir 
pamažu, bet gerėja. Didi
nami tarnautojų atlygini
mai, po truputį ir pensijos. 
Šiomis dienomis prez. A.

pagyvėjo.
parengi- 

tik Vilniuje 
Operos, ope. 
teatrai, įvai- 
sporto žai-

Montrealio aerodromas

Brazauskas, kalbėdamas 
per Lietuvos radiją., paža
dėjo padidinti Ūkininkų
rėmimo fondą iki 100 mil. 
litų, ir bent dalį šios su
mos ūkininkams paskirstyti 

per dauc.r oesikuriančias 
kredito unijas. Bet ir čia 
dar nieko tikro nėra: "pa
žadėta - patiešyta, netesė
ta - negriešyta". Vietovių, 
norinčių steigti kredito 
unijas, vis daugėja, bet jų 
registracijos - legalizavimo 
procedūros vis šuni e i.
Pas 
viška 
unijų pradėjimui 
randa naujų kliūčių. Susida
ro vaizdas, kad Lietuvos 
Banko priežiūros depart- 
mentas bei Ekonomikos mi
nisterija ne taiso, bet ardo 
ir taip jau sunkiai nueitą 
kredito unijų atkūrimo 
kelią. Kyla klausimas KO
DĖL? Ar tai atsargumas, 
Komercinių bankų pavydas 

'• ąr tik paprasta valdininkų 
ignoracija? Kągi, pagyven-

sime - pamatysime. Kar
tais ir "du žingsniui atgal 
būna naudingi... j.p.

Didžiai Gerbiamas Pone Joneli,

vis
mus sovietiškai-lietu- 

biurokratija, kredito 
vis atsi-

"NL”.RĖMĖJŲ PRENUMERATAS ATSIUNTĖ:

A.Brilvicas, A.Mecelis, A.Kirkilionis, J.Dapkus, 
M.Šniuolis, Ch. Juška, B. Vaičaitis, E.Zubrienė, J. Vyš
niauskas, P. Kerevičius.S.Mazulaitis,

P.Kerevičius, S.Mazulaitis,H.Urniežius, Mrs.Sh. 
Ivan-Milaknytė, P.Česnulis, L.šimonėlis, J.Paslauskas,
K. Ambrasas, VV.Shiller, Al.Paškevičius, A.Gaurienė, V. 
Gudaitis, V.Pulkauninkas, National Library of Lithuania, 
Br.Staškevičius, J.Piečaitis, R.Tutinas, J.Riauba, VI.Mor 
kūnas, J.Dalmotas, R.Keturka, C. J anuškevičius, J.Kriš- 
čiokaitis, Mrs. D.Smilgis, O.Čečkauskienė, E.Senkuvienė, 
P.Kripas, Sig. Krašauskas.P.A.Lecours, V.Zavadskienė,
L. Grigelis, Mrs.E.Szewczuk, B.Papaurėlis, P. Juodelis, 
St.Kuzmickas, W.Mastis, K.Sviežikas, Henrv Shoofler, 
J .Zabieliauskas, A.Vapsvienė, P.Latvaitis. F Jurgutavi - 
Čius,A..Barkauskas, St.Senkus, A. KenstaxiCiu^r.Baricška,
i.Cipkienė, M.Pakulienė, A.Petryla, Ed. Malkus. G.Ado
maitienė, J .Merkevičius, K.ivlartinėnas, J.Karoscis, j.Sa
kalauskas, J.Budreika, J.Pilipavičius, G.Rudinskienė, 
VI.Juška, K.Mileris, B.P.Juodelis, B. J ungmeisteris.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERAS IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
$1.000,- Ant.Braškvs (pagal testamentą); $750,- 

"TALKA"-I 'etuvių Kredito Kooperatyvas; po $500,- 
Lietuviu PRISIKĖLIMO P-jos Kooperatyvas , A.Masiulis 
(pagal tesii.-lentą); po $100,- Sr Dalius, A.Daniliauskas;
S 95,- Gustav von černin; $70,- E.Vabalienė; po $ 50,- 
Pov.Genčius, A. Mikalajūnas, D.L.K.ALGIRDO Šaulių 
Kuopa; po $25,- E.DeUdivienė, Mrs.St.Laimikis, J.Jocas; 
po $ 20,- V.Žemaitaitis, J.Bitneris, J.Jakaitis, Mrs.A.
Meškus, lp. fauteras, P.Alekna; po $15,- W.Lapenat, 
V.Drešeris; po $10,- Br.Jazokas, K.Lukošius, A.Salad- 
džius, S.Pocauskas, A.Latvaitis, A.Petrašiūnas, J.Yurkus 
A.Rubinas ; po $5,- F.Bociūnas, J .Dragūnienė, V.Butri
mas, J.Adomaitis, J.Latvys; $3,- R.Bulovas.

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad ir šiais metais, rinkda
mas aukas, rėmėte Vasario 16-osios gimnaziją. Tai labai 
sunkus ir reikalingas darbas, nes be Rėmėjų būrelių išti
kimos paramos ši mokykla seniai būtų užsidariusi. Dabar 
ji ne tik išsilaikė, bet augo ir klestėjo.

Prisiminkime, kaip vargingai gimnazija kūrėsi. Pradžio
je ji negavo valdžios paramos ir gyveno tik iš aukų. Jau 
tuomet buvo abejojančių gimnazijos reikalingumu, kurie 
vis rasdavo argumentų jos neremti. Šiandien Jūs ir kiti 
rėmėjai galite didžiuotis, kad padėjote šią gimnaziją įkur
ti ir išlaikyti, Dabar vaikai gali mokytis naujame klasių 
pastate ir atstatytoje pilyje, gyventi moderniškuose bend
rabučiuose. Jūsų dėka, jaunimas iš viso pasaulio mokosi 
lietuvių kalbos, istorijos, literatūros, turi galimybę pažin
ti mūsų kultūrą ir pasisemti lietuviškos dvasios.

Vokietija yra arti Lietuvos. Todėl mus dažnai aplanko 
tautiečiai. Jie labai stebisi, kaip išeivijos lietuviai, kurie 
patys buvo pabėgėliai ir naujakuriai svetimose šalyse, su
gebėjo įkurti ir išlaikyti tokią mokyklą. Ne vienas sve
čias iš Lietuvos aplankęs gimnazijos biblioteką ir pama - 
tęs Enciklopediją, B.Kviklio "Mūsų Lietuvą" ir kitus monu
mentalius išeivijos leidinius, ir sužinojęs, kiek knygų ir 
laikraščių išeivijoje išėjo ir išeina, paveiktas išeivių pa
triotizmo, lieka sugraudintas iki ašarų.

Ir vokiečiai, gerbdami lietuvių veiklumą bei pastan
gas išlaikyti šią mokyklą, žada ją toliau remti. Tačiau 
Vokietija šiuo metu išgyvena didelę ekonominę krizę ir 
valdžios parama privačioms institucijoms, taigi ir mūsų 
gimnazijai, mažėja. Tai jau patyrėme šiais metais. Todėl 
lietuvių aukos yra labai svarbios.

Gyvenimas rodo, kad gimnazija vis dar reikalinga. 
Šiais mokslo metais gimnazija i 99 mokinius, kurių 52 
iš Vokietijos, 1 iš JAV-ių, 1 is Kanados, 1 iš Argentinos, 

iš Lietuvos. Taigi, toli 
vaikai iš Lietuvos. Di-

2 iš Urugvajaus, 1 iš Malio ir 4 
gražu gimnazijoje mokosi ne tik 
desnė dalis yra išeivijos vaikai.

Žinodami Lietuvos mokyklų 
kodėl tėvai siunčia savo vaikus į 
mės, kad dabar galime padėti ir 
auklėdami jaunuolius krikščioniškoje, demokratiškoje dva
sioje. Mūsų tėvynei reikia jaunuolių, kurie nauja dvasia, 
gerai mokėdami vakarietiškas kalbas, grįžtų ir padėtų at
statyti kraštą. O iš Lietuvos atvyksta ne vien tik turtuo
lių vaikai. Daugelis jaunuolių išlaikomi užsienyje gyvenan
čių giminių. Turime ir laikinai Vokietijoje besistazuojan- 
čių mokslininkų vaikų, kurie šiaip nesugebėtų siųsti savo 
vaikų į užsienį mokytis.

Praeitais mokslo metais išleidome 14 abiturientų, 9 iš 
Vokietijos ir 5 iš Lietuvos. Šiais metais ruošiame 8. Šio
mis dienomis išsiųsime 1994-95 mokslo metų Metraštį, iš 
kurio daugiau sužinosite apie mūsų darbą.

Šį kartą besiartinančių švenčių proga norėjau 
ti už didelę paramą.

Linkiu Jums ir Jūsų artimiesiems palaimint 
švenčių ir laimingų Naujųjų Metų!

Perduokite mūsų padėką ir linkėjimus visiems

sunkumus, suprantame, 
šią gimnaziją. Džiauki- 
Lietuvai, mokydami ir

padėko-

Kalėdų

VISIEMS - nuoširdus AClUl "NL"
mėjų būrelio nariams.

A. Šmitas, Vasario

Jūsų Rė-

10-osios gimnazijos direktorius

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
________ —--!•----------------------------------- ----------------- —- -

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVlSKAIl

Hiutenfeldas, 1995.XIL16

■^FUNERAL HOME’WSH 
jr J.F.WlIson & Sons Inc.^M 

T23Maple Blvd.,5784 VerdiinAvS 
'Chateauguy,Que., Verdun, Que.? 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956 
yRCTirnioa KoplyCio*1!
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montreal
"J SVEIKATA" - NAUJIEJI 
METAI 1

1996-jų metu sutiki
mas buvo surengtas Mont- 
realio Jūrų Šaulių Kuopos 
NERINGA,AV - jos salėje.

Daugybė spalvingų ba
lionų, gėlės ir žvakės ant 
stalą puošė salę Teresės 
Mickienės ir Elvyros Kra- 
sowski mikliu rankų dė
ka, su šaulių talka. Puikios 
dešros, cepelinai ir viščiu
kai, skanūs priedai, saldu
mynai ir kava užganėdino 
svečius,o puikiai parinkta 
Jono ir Valerij os Šu 1 m is t r u 
parūpinta muzika išjudino 
visus Šokti ir linksmai už
baigti senųjų metu va
landas.

Visus dalyvius pasveiki
no Aldona Vaičekauskienė.

Tradiciniaijšauliai- L.K. 
MINDAUGO Kuopa su 
NERINGOS Kuopa-pakaito- 
mis jau eilę metų rengia 
Naujųjų Metų sutikimus, 
sujungdama nemažą būrį 
tautiečių praleisti paskuti
nes praeinančių metų va
landas ir pasitikti naujas.

Savo laiku, eilę metu 
sėkmingus tokius sutikimus 
ruošdavo ir Lietuvių Akade
minis Sambūris Montrealyje.

Dalyviai, choristų balsu 
remiami, ne tiktai šoko, 
bet ir išdainavo virtinę 
dainų.

Visi linkėjimai,reikia 
tikėtis, išsipildys, kad ir 
nemaža jų krūva buvo iš
sakyta.

Dalyviai skirstėsi dėkin
gi rengėjams už dar kartą 
taip maloniai ir linksmai 
praleistą Naujų Metų suti
kimą savųjų tarpe.

žodžiu pasveikino dalyvius. Į 
Jau 25-tąjį karta. Ber

neliu Mišių skaitinius atliko 
buvęs montrealietis, Jono 
ir Genės Zabieliauskų sū
nus, atvykęs iš Toronto, 
dr.Raimundas Zabieliauskas-

Visi buvo pakviesti į 
salę vynui ir užkandžiams, 
bei pasilinkėti linksmų 
švenčių.
* RŪTOS Klubo metinis 
visuotinas______ susirinkimas
vyks SAUSIO mėn. 24 d., 
1 vai.p.p., Klubo patalpose.

Narių dalyvavimas būti
nas. Valdyba

DĖMESIO-
ZlEMOS STOVYKLA

vyks sausio men. 12- 
13-14 d.d., Cap St.Jacques 
Parke.

Kviečiame visus daly
vauti! Taip pat galima 
užsirašyti vien tik šešta
dienio užsiėmimas, Įskai
tant dalyvavimą lauže.

Kreiptis i Gintarą Nagi 
tel: 683-6147 (namu) arba 
darbo tel: 744-8693.

MONTREALIO AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJE:
* Praeitais metais šioje 
parapijoje vyko 6 sutuoktu
vės, 17 krikštų. Mirė 18 
žmonių. Gausėja vedybų 
ir krikštų skaičius.
* Buvę montrealiečiaj- 
IRENA *■ (ADAMONYTĖ) 
ir dr. REMIGIJUS SAT- 
KAUSKAS atsivežė savo 
pirmagimę dukrelę, kuri 
buvo pakrikštyta MONIKA- 
ALDONA vardais. Krikšto 
tėvais buvo Irenos sesuo 
Marija ir Rimas Rekašiai, 
atvykę iš Rochester’io, 
JAV. Sveikiname.1

* VISUOTINAS AV parapi
jiečių SUSIRINKIMAS vyks 
sausio mėn. 14 d., sekma
dienį, parapijos salėje.

* Iškilmingos BERNELIŲ 
MIŠIOS, nuotaikingai gie
dant Chorui ir solistams- 
Ginai Capkauskienei ir 
Antanui Kebliui -vyko kon- 
celebruojant kleb.J.Aranaus- 
kui, SJ., kun. J.Lipski'ui, 
kun. Iz.Sadauskui, kun. 
K.Ambrasui, SJ.

Pamokslą pasakė kleb. I. 
Aranauskas, SJ. ir šiltu

"LITO" Info r m a c i j a Į

Sveikiname "Lito" narius su Naujaisiais - 
1996 Metais ir linkime sėkmingai ir sveikai 
juos parleisti.

Visuotiname "Lito" narių susirinkime buvo iškelta min 
tis, kad valdyba laikas nuo laiko painformuotų narius 
apie savo veiklą. Todėl šiuo kartu ir norime paliesti kele 
tą klausimų, kurie bus įdomūs daugeliui narių.
* Aktualiausias paskutinis įvykis buvo spalio 30 d. Que
bec' o referendumas. Daug kas klausia, ar "Litas" ta pro
ga daug nukentėjo. Reikia pasakyti, kad buvo daug no
rinčių savo pinigus iš "Lito" pervesti į kitas Kanados 
provincijas. Dalis jų buvo įtikinti, kad kas bebūtų su Que
bec'o provincija, čia gyvenimas vyks ir toliau - Quė- 
bec'as nuo žemės paviršiaus nedings. Bet vistiek, apie 
vienas milijonas dolerių buvo ištraukta, kas sudaro apie 
3% mūsų balanso.
- Rudenop visi nariai gavo pranešimus, kad nuo 1995 m. 
spalio mėn. 1 d. "Litas" pradeda imti tam tikrą mokestį 
už įvairius patarnavimus. Šis klausimas buvo iškilęs dar 
tais laikais, kai nebuvo kompiuterių. Tada būtų reikėję 
atskiro tarnautojo tiems mokesčiams suskaičiuoti. Kom
piuterio amžiuje viskas atliekama daug lengviau.

MONTREALIO SKAUTAI 
GRAŽIAI UŽBAIGĖ VEIKLOS 
METUS

1995 m. gruodžio men.
15 d.,penktadienio vakare 
AV P-jos salėje vyko iškil
minga tunto sueiga , po 
kurios buvo surengtos skau
tų Kūčios.

Tunto sueigoje Vilkiukų 
įžodi davė Paulius Mickus 
Antanas Mickus ir Gintaras 
Gaputis. Draugininke Audra 
Žurkevičiiitė įteike jiems 
po raudoną Vilkiuku kakla- 
raiši (šlipsą). Skautų - kan
didatu pakeltas J ustinas 
Nagvs. Paskautininko laips
nis buvo suteiktas Gilles- 
Giliui Bulotai. Romas Otto 
įteikė jam žalią kaklaraiši.

Broliui Giliui dėkojama 
už jo svarbų įnaše per pas
kutinius 5-rius metus Mont
realio lietuviu skautams.

Romas Otto Skautu 
Ordiną įteike Už Nuopel
nus Lietuvių Skautybei 
skautininkui Gintarui Na- 
giui. Gintaras Nagys skautų 
eilėse darbuojasi virš 30 
metų.

Taip pat buvo apdova
notas Ordinu Už Nuopelnus 
paskautininkas Paulius Mu
rauskas. ypatingai už jo 
atliktus įvairius darbus”Bal- 
tijos" stovykloje.

Romas Otto, Lietuvių 
Skautų. Brolijos vyriausio 
skautinimto pavaduotojas, 
už ypatingai sėkminga veik
la per paskutinius 5-rius 
metus pasveikino visą

Dabartinė valdyba šį klausimą ilgai svarstė. Buvo at
sižvelgta, kad visi bankai už patarnavimus ima mokestį. 
Taio pat beveik visos kredito unijos daro tą patį. Fede
racijos inspektoriai stebėjosi, kodėl "Litas" tuo klausimu 
taip "atsilikęs". Kita vertus, tie nariai, kurie "Lite" laiko 
tik pinigus ir nesinaudoja kitokiai* patarnavimais, lieka sa
votiškai nuskriausti, o gautus pinigus už patarnavimus 
bus galima paskirstyti visiems nariams.

Nariai, sulaukę 65 m. amžiaus, nuo daugelio patarna
vimo mokesčių yra atleidžiami. Valdyba galvoja, kad 
šiuos narius galima laikyti kaip "Lito" kūrėjais, kurie 
mūsų bankelį "pastatė ant kojų".
* Dar vienas klausimas, kuris rūpi "Litui", kaip vienin
telei tos rūšies lietuviškai institucijai - tai hipotekinės 
(morgičių) paskolos. Pastebėta, kad jaunos lietuvių šei
mos šių paskolų ieško kitose bankinėse institucijose.

Valdyba yra sudariusi naują programą, pagal kurią, at
rodo, būtų patenkinti ne tik nauji paskolų ieškotojai, bet 
ir tie, kurie jau turi paskolas kitur išsiėmę. Tokiu atveju 
"Litas" veltui perkeltų likusią skolą pas save. "Litas" 
garantuoja geresnes issimokėjimo sąlygas. Tuo reikalu 
reikia kreiptis tiesiog į "Litą".

Pabaigai tenka priminti, kad "Litas" yra gerai žino
mas ir Lietuvoje. Desjardins Tarptautinio Vystymo Cent
ras yra pasiryžęs suorganizuoti kredto unijas Lietuvoje. 
Tuo būdu trejiems metams ten pasiųsta Regina Piečai- 
tienė, dvylika metų dirbusi "Lite". Jai pravesti įvairius 
seminarus vietos gyventojams padėjo "Lito" vedėjas Bru
no Bulota, buvęs vedėjas Bronius Niedvaras ir buvę valdy
bos nariai - Vincas Piečaitis bei Henry Dauderis. Jie visi 
ten nurodo kaip ryškų pavyzdį, Montrealio "Lito" pra
džią ir jo augimą. »

Montrealio lietuviu skautų 
štabą, įskaitant psk. Rimą 
Piečaiti, psk. Audra Zurke- 
vičiūtę, psk.Giliu__ Bųįp t ą^_
globėja kun. Tev. J. Ar a-_~ 
nauska ir skautininką Gin
tarą Nagi. Per ta laikotar
pį vyko 5-kios vasaros 
stovyklos, 5-kios žiemos 
stovyklos, 3 Vyčių iškylos. 
Taip pat buvo suruoštos 
2 Kaziuko mugės, 5 klos 
skautų Kūčios. Vyksta su
eigos kas antrą arba kas 
trečią savaitę nuo rugsėjo 
mėn. iki gegužės men. 
pabaigos. Skautai Vyčiai 
nuoširdžiai talkininkavo 
ir Humanitarinės Pagalbos 
Lietuvai talpintuvų pakrovi
muose. Tris kartus iki da
bar buvo pagaminti valgiai 
benamiams vargšams per 
"Labra House", taip pat 
surinkta maisto krepšiu, 
vargstantiems Kalėdini',! 
švenčių metu.

Užkandžiaujant } pasigir
do garsus Kalėdų Senelio 
balsas, kuris linksmai išda
lino dovanėles susirinku
siems ir iškeliavo vėl j to
limą Šiaurės kraštą...

Skautų organizacija
skatina visus buvusius skau
tus ir skautes vėl prisijung
ti aktyviai i skautų-čių 
eiles. Ypatingai ieškome 
naujų, vadovų bei vadovių 
tęsti musų įdomius ir svar
bius skautiškus darbus. 
Skautai-tės - yra jaunimo 
auklėjimo organizacija ir 
Montrealio lietuviu istori
joje atlieka labai svarbų 
vaidmenį.

Daugiau žinių gausite, 
arba galėsite Įsirašyti j 
skautų-čių organizaciją, 
tel: 683-6147 pas Gintarą 
Nagį, arba pas Audrą Zur- 
kevičiūtę tel:637-5187. dal.

IT/IO MONTREALIO LIETUVIU
LI Irto KREDITO UNIJA

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

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

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.~.........0.5(1
Certifikatus 2m.............5.75%
Certifikatus 3m.............6.00%
Term, indėlius:

1 metų .................. 5.00%
180 d. 364d........4.75%
120 d. - 179d........4.75%
60d.-119d........4.50%
30d.- 59d........4.25%

Taupymo - special..................1.50%
Taupymo - su flyv. dr. .......... 1.25%
Taupymo - kasdienines......,1.50%
Einamos sąsk...... ...................1.00%
RRIF-RRSP —1 m.term. .....5.5O'/ 
RRIF-RRSP - 2 m.term .5 -.7 5 % 
RRIF-RRSP - 3 m.term 6 •° ° % 
RRIF-RRSP-iaup.......... 3.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų .,...................... 7.25% asmenines - nuo
2 metų.......................... 7.75'%
3 metų.................... 8.00%

8.00%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C0 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

Šv.Onos D-jos Kalėdiniai 
pietūs, į kuriuos atsilankė 
daugiau kaip 100 žmonių. 
Ta proga svetainės scena 
buvo papuošta dvejomis 
gražiomis kalėdinėmis eg
lutėmis, o ant kiekvieno 
stalo matėsi gražios kalė
dines gėlės, kurias vėliau 
laimėjo prie to stalo sėdin
tis dalyvis.

Vaišės buvo pradėtos 
Kanados himnu, kuri pa
grojo J.Kurylo, pritariant 
visiems dalyviams. Mano 
manymu, tuo buvo pareikš
ta ištikimybė Kanadai.

Vaišių nuotaika buvo 
iškilminga, nes dalyviams 
nebuvo kada nuobodžiauti- 
graži kalėdinė muzika, 
retkarčiais įsiterpiant savo 
gražiu balsu ir pačiam 
muzikantui J.Kurylo. Dar 
nuotaiką gerino ir diužiulė 
bonka "President" šampano 

-it kiekvieno stalo, kurio 
užteko kiekvienam po 2 
stiklu.

Po vaišių visi skirstėsi 
į namus, nepagailėdami 
komplimentų Draugijos 
pirmininkei E.Kurylo ir 
jos padėjėjoms, toms darbš 
čioms "bitelėms".

Visų dalyvių vardu aš 
noriu joms visoms tarti 
dideli lietuvišką ačiū.

• Lietuvių Šv. KAZIMIERO 
P-jos bažnyčioje Bernelių 
pamaldos vyko 10 vai.v.

I jas buvo atsilankė nema
žai tikinčiųjų, bet galėjo 
būti ir daugiau, nes oras 
buvo tam palankus.

1995 m.Betliejaus pra- 
kartėlė buvo prie Didžiojo 
altoriaus ir gan gražiai 
atrodė, nes visa skendėjo 
kalėdinių raudonų gėliu"jū- 
roje". Ant šoninių altorių 
buvo irgi daug tokiu pat 
gėlių.

Parapijos klebonas dr.F. 
Jucevičius pakvietė visus 
tikinčiuosius po pamaldų 
užeiti į svetainę, ką ir 
padarėme. Visi sveikinosi 
švenčių proga ir vaišinosi 
kava, sumuštiniais, saldu
mynais, sūriu ir, žinoma, 
nuotaikai "pagerinti",baltu 
ir raudonu vynu.

Vaišių metu, Klebonas 
ėjo prie visų dalyvių ir 
sveikinosi su Šv. Kalėdomis. 
Visų nuotaika buvo šventiš
ka ir iškili.

• 1996 metams Parapi
jos komitetą sudaro: Anta
nas Zienka ir Albertas 
Dasys - jų kadencija bai
giasi 1997 m.; Helen Kury- 
lo ir Antanas Mikalajūnas 
- kadencija baigiasi 1997 
m.*,Nijolė Šukienė ir Leo
nas Šimonėlis - kadencija 
baigiasi 1998 m.

Beje,Nijolė yra jaunos 
kartos atstovė. Tikėkime, 
jog ateityje ja paeks ir 
kiti jauni žmonės, kurių 
mums taip reikia...

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA • ATSAKOMYBĖ

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Į Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(buv.dr. J. M A LIŠ KOS biurai

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

Po oficialiosios dalies, 
uždegus žvakutes prie bend
ro stalo, tarė Kūčių proga 
žodį kun. J.Aranauskas,
SJ ir kvietė pasidalinti 
kalėdiniais paplotėliais^ 
ir priedais prie jų.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE 
K.Ambrasas

a 1995 m. gruodžio mėn.
10 d., po 11 vai.pamaldų, 
Parapijos svetainėje vyko

3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB. 
PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

9

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

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

EUROPARCEL j i, i ■
/V/ Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 

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

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

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

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TEL: (514) 937-9898

8 psl.
V

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

TONY PORTRAITS

IPASSEP0RT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

R.P.S. IVIIROIX1 INC

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

? ■
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