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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.

LIETUVOS RINKIMUOSE 
didele persvara laimėjo

Tėvynės Sąjunga.
Montrealio dienraštis 

"The Gazette" lapkričio 
mėn. 12 d. WORLD sekci
joje paskelbė žinia iš VIL
NIAUS, kad parlamentiniuo
se rinkimuose "Lietuvos 
Nepriklausomybės lyderis 
Vytautas Landsbergis lap
kričio 11d. iškilo vėl kaip 
aiškus laimėtojas antrame 
parlamentinių balsavimų 
rate".

Paminėjus jo pralaimė
jimą prieš 4 metus LDDP- 
manoma, kad jis bus nau
jojo parlamento pirminin
ku, - rašo "The Gazette," ir 
esą kai kurie komentato
riai mano, jog tai įgalins 
jį pasiruošti prezidenti
niams rinkimams 1998 me
tais.

Paskutinėmis žiniomis- 
Tėvynės Sąjunga seime 
turi 70 vietų, Krikščionys 
Demokratai - 16, Centro 
Sąjunga - 13, Socialdemok
ratai - 12, LDDP - 12, 
Nepriklausomieji - 4.

Nors baimę kėlė turin
čių teisę balsuoti Lietuvos 
piliečių apatija ir nepaslan
kumas, vis dėl to, kurie 
balsavo, aiškiai rodo savo 
nusistatymus ir pasiryžimą 
tikrai dirbti savos valsty
bės gerovei. Reikia manyti, 
kad 4 metai laiko stebėti, 
mokytis ir ruoštis - tikrai 
parodys ko verta Tėvynes 
Sąjunga ir kaip ji apsivalė 
nuo apsimetėlių.. Jos lau
kia nepaprastai sunkūs 
uždaviniai ir reikia tik 
linkėti, kad jie bus garbin
gai atlikti.

Danijos ambasadorius 
B.D.Nielsen'as savo kolegų 
vardu atkreipė dėmesį, 
kad ir pasikeitus vadovybei, 
Lietuva privalės laikytis 
Europos Sąjungos reikalavi
mų, jų tarpe ir valiutos 
stabilumo reikaluose.

Min.pirmininkas Mindau
gas Stankevičius, susitikęs 
dar spalio mėn. 15 d. suG- 
24 šalių ambasadoriais, 
garantavo, kad jokių stai
gių ar revoliucinių spren
dimų nebus daroma Lietu
voje ir jokio chaoso nebus.

Tėvynės Sąjunga(Kon- 
servatoriai) ir Krikščionių 
Demokratų partijų vadovai 
tariasi dėl koalicijos būsi
mame Seime.
O vykstant Poetiniam Drus
kininkų Rudeniui, Korneli
jus Platelis sukūrė 6 pos
mus rinkimų garbei:

IŠRINKIM
NAUJA SEIMĄ, 
BROLIAI.

graži kompanija šiandieną 
Čia susirinko, turime tad progą 
Pateikti tautai sąrašą dar vieną 
Iš nepoetų ir poetų bloko.

Seime kovosim už honorarus
Ir visa kita tiesiai iš biudžeto, 
Nes be poetų kultūra pražus. 
Juos puoselėt kur kas labiau derėtų.

Mes žinom, ką daryti, mums tiktai 
Mandato trūksta, turim asmenybių 
Daugiau nei asmenų, todėl rimtai 
f vairą kibti rengiamės valstybei.

Kiekvienas mato, kaip trečios jėgos 
Visuomenė ištroškusi. Gerovės
Mums nei kairė, nei dešinė neduos. 
Mes ją laimėsime tiktai per kovą.

Rinktinų štabas "Suokalby" kuris 
Jau laikas pluša, renkas vyriausybė 
Šešėly, nors premjerą pro duris 
Dar kartais išmeta kokia bjaurybė.

Nereikia ilgo sąrašo. Svarbu, 
Kad dvelktų jis dvasingumu iš tolo. 
Save pirmuoju siūlau. Ir kalbų 
Pakaks. Išrinkim naują Seimą, broliai. 
/Iš "Literatūra ir Menas", 
nr.42.).

RUSIJOS PREZIDENTAS 
JAU PO OPERACIJOS

Lapkričio 5 d. buvo at
likta sėkminga, 7 valandas 
trukusi penkiaguba gyslų 
pervedimo operacija Mask
voje - šiuo metu svarbiau
siam Rusijos pacientui 
Boris Jelcin'ui. Atgavęs są
monę, po nepilnos paros, 
prez. Jelcin' as, pagal gydy
tojo JAV specialisto De 
Bakey pranešimą, yra psi
chologiškai ir fiziniai stip
rus ir galįs tikėtis sėkmin
go pasveikimo bei grįžimo 
prie savo prezidentinių pa
reigų.

B. Jelcin'as pasikvietė 
įgaliotąjį min. pirm. Černo- 
myrdin'ą 15 min. sesijai, 
pasirašė kitą dekretą, susi
grąžindamas prezidentines 
galias laikinai, operacijos 
metui perduotas V. Černo- 
myrdin’ ui.

Dr. Renat Akčurin' as, 
operavęs, asistuojant JAV 
specialistui ir šios rūšies ope
racijų pionieriui De Bakey, 
pareiškė, kad pacientas 
nėra lengvas. Jis nesilai
kęs praeityje gydytojų pa
tarimų, o ir De Bakey 
įspėjo, kad reikia keletą 
savaičių laikytis visų nu
rodymų ir taip pat teks su
mažinti stikliukų tuštinimą. 
Piihą laiką dirbti, anot jo, 
Prezidentas galėtų po 6- 
8 savaičių.

Nors ir labai norėtų pas- 
skubinti darbus,B.Jelcin'as 
gerai žino, kad jo laukia 
Kremlius su savo intrygo- 
mis ir Rusija su visomis 
komplikuotomis problemo
mis. Tačiau jis pasiryžęs 
prezidentauti iki savo ka
dencijos pabaigos - 2UUU 
metų.

Kol kas TV trumpai 

parodė, kaip jis geria, lovo
je sėdėdamas , arbatą su 
savo žmona ir vaikaite.Ne 
visos siūlės dar išimtos 
iš pjūvių, bet Rusijos prezi
dentas jau kelias valandas 
skaitė valstybinius raštus.

Stebėtojų nuomone, 
jis atrodė liesesnis ir jo 
veidas nebeturi to nesveiko 
ištinimo, kaip prieš opera
ciją.

JAV RINKIMUOSE
LAIMĖJO B.CLINTON'AS

Lapkričio mėn.5 f.pa
skelbti rinkimų rezultatai 
nebuvo siurprizas, stebint 
rinkimų eigą.

Bill Clinton'ui buvo
duota galimybė antrojoje 
kadencijoje pasirodyti la
biau subrendusiu prezidentu. 
Ar jo entuziazmas, ypatin
gai skatinamas rinkiminio 
šurmulio, taip pat atneš 
ir žymesnes pasekmes, 
aprimus amerikoniškajam 
rinkiminiam triukšmui, 
pasirodys netrukus.

Amerikiečiai balsavo 
už demokratą, jauną, geros 
sveikatos prezidentą (kad 
ir ne kartą praniovusį "pro 
šalį?' pirmosios kadencijos 
laiku), ir už - labiau prak
tiškesnes, respublikoniško
sios persvaros Senatą. Ir 
iš prez.Clinton'o pusės, 
ir iš buv.prezidentinio kan
didato respublikono Bob 
Dole buvo išreikšti norai 
kartu dirbti Amerikos labui.

Ilgai trukusi rinkimų 
kampanija - ir labai bran
giai kainavusi- dabar pra
eityje. Tikrojo darbo atei
nantis laikotarpis parodys, 
ką gero nuveiks toliau 
prez.Clinton'as ir jo atnau
jinama administracija. Bent 
4 kabineto nariai netrukus 
atsistatydins, o vėliau to
kiu ,spėjama, bus ir daugiau

Beje, šį kartą balsavo 
stebėtinai mažesnis nuošim
tis gyventojų, negu rinki
muose pirmajai B.Clinton'o 
kadencijai.
KANADOS IR UKRAINOS 
BENDRI UŽMOJAI

Kanados Tarptautinio 
Vystymo Agentūra (CIDA) 
patvirtino, jog yra sudary
ti 4 nauji projektai Ukrai
nos hydroelektrinių rengi
nių ir elektros energijos 
išskirstymo tinklų moderni
zavimui ir atnaujinimui. 
Taip pat uždaryti proble
matišką Černobylio bran
duolinę stotį". Kanada 
nori prisidėti prie užtikri
nimo, kad nepasikartotų 
Černobylio katastrofos", - 
pareiškė Užsienio reikalų 
min. Lloyd Axworthy, nese
niai lankęsis ' Ukrainoje. 
CIDA suteikia tiems ketu
riems projektams vykdyti 
7,5 mil. dolerių. Tai yra 
Kanados dalis, prisidedant 
prie G-7 vyriausybių ekono
minių sutarimų įsipareigo
jimui, pasirašytam Neapoly
je, 1994 m. liepos mėnesį, 
o Kanados CIDA paskyrė 
$235,090- projektui (ne 
valstybiniam) suorganizuoti 
vaistų, kūdikių maitinimo

1940 M. LIEPOS MĖN. 15 D. XXI-mos P. L. P. KARO MOKYKLOS LAIDOS J. LEITE
NANTAI IŠRIKIUOTI KARO MOKYKLOS NAUJOJE SALĖJE, ĮTEIKIANT KARO MOKYKLOS 
BAIGIMO ŽENKLĄ .

LIETUVAI, pasiskelbus NEPRIKLAUSOMA VALSTYBE nuo carinės Rusijos, 1918 
m.Vasario mėn. 16 d., tų pačių metų LAPKRIČIO mėn. 23 d. buvo išleistas pirma
sis įsakymas Lietuvos kariuomenei. Jis buvo trumpas - keli paskyrimai ir įsakymas 
kurti I pėstininkų pulką. Jo vadu buvo paskirtas J.Galvydis-Bykauskas. Šio įsakymo 
išleidimo diena ir yra skirta Lietuvos Kariuomenės Šventei.

• Karo Mokykla Lietuvoje 13 mėn., paskui 2 metu 
buvo įsteigta Kaune 1919 ir pagaliau 3 metus.
m.sausio mėn. 25 d., o Atėjus taikos metui, 
pirmuoju viršininku- karinin- programa buvo praplėsta.
kas J.Galvydis-Bykauskas. 
Mokyklos auklėtiniai sava
noriai buvo surinkti kovo 
mėn. 8 d., mokslas prasi
dėjo po 3-jų dienų. Iš viso 
tuomet buvo užsirašę 124 
vyrai.

Pirmoji laida išleista 
liepos mėn.6 d., o 1919 
m. gruodžio mėn. 16 d. 
išleista II-oji laida, kurią 
buvo baigę 224 vyrai.

Pradžioje mokslas truko 
4,6, 10 mėnesių, vėliau- 

gaminius, maistą, drabu
žius, švietimo priemones 
ir higienos palaikymo me
džiagas apie 39,909 vaikų 
(nuo kūdikių iki 17 m. am
žiaus, gyvenančių 159-tyje 
našlaitynų Ukrainoje). Dau
gelis tų vaikų yra praradę 
savo tėvus pasėkoje Černo
bylio nelaimės.

"Šita parama reiškia, 
kad Kanada rūpinasi vaikų 
apsaugojimu ir kad yra 
ryšys su Ukraina, dėka ka
nadiečių, kurie turi ten ne
maža artimųjų".

Kaip žinoma, Kanadoje 
gyvena apie 1 mil. ukrai
niečių, dauguma gausiuose 
telkiniuose.
• KANADA VADOVAUJA 
humanitarinei pagalbai 
Rwandoje, kur šimtatūks
tantinės minios išvargusių 
žmonių traukia iš stovyklų 
atgal į tėvynę. Trūkumas 
vandens, maisto ir medici
nos priemonių gresia epi
demijomis, ir po užtrukusio 
delsimo, Kanados vyriausy
bė pirma parodė iniciatyvą 
ne tiktai suteikti pagalbą, 
bet ir vadovauti prie jos 
prisidedančioms panašioms 
grupėms iš JAV, Prancūzi
jos ir kitur.

Kariūnais kandidatais 
buvo priimami baigę vidu
rinę mokyklą, 18-25 m., 
nevedę,išlaikę konkursinius 
egzaminus. Pirmenybė buvo 
duodama liktiniams ir tik
rosios tarnybos puskarinin- 
kams, taip pat tikrosios 
tarnybos ir atsargos ka
riams.

Po konkursinių egzami
nų priimtieji kariūnai kan
didatai būdavo skirstomi 
ginklų rūšims ir siunčiami

KONFERENCIJA 
BADAUJANČIŲJŲ 
PAGALBAI

ROMOJE, lapkričio
18 d. baigėsi JT konferen
cija, trukusi 5 dienas, ieš
kant galimybių t kaip išda
linti maisto perteklius pa
saulyje esant 840-čiai mili
jonų badaujančiųjų...

Pabėgėlių krizė Zaire- 
Rwandoje taip pat kelia 
dideli rūpestį tuo labiau, 
kad panašūs egzodai gali 
kartotis.

Konferencijoje priimtas 
7-ių punktų planas, patvir
tintas 194-ių valstybių, 
sumažinti per pusę skaičių 
gyventojų, kurie neišgali 
gauti pakankamai maisto, 
iki 2015 m.

Taip pat buvo pasisaky
ta prieš maisto ribojimus 
dėl politinių priežasčių. 
Šiuo paskutiniu klausimu 
konkrečiai yra pasisakęs 
Popiežius PAULIUS II,ir 
labai griežtai-Kubos prez. 
Castro, atvykęs į šią kon
ferenciją. Yra numatytas 
ir pirmasis ju susitikimas.
MIRĖ GENIALUS 
KOMPIUTERIŲ KŪRĖJAS

Š.m. spalio mėn. 6 d., 

į atitinkamas Kariuomenės 
dalis mokomųjų kuopų kur
sams.

Būdami tokiose moko
mose kuopose kariūnai 
kandidatai gaudavo kareivio 
algą ir aprūpinimą, o baigę 
apmokymą, tinkami kariū
nai kandidatai buvo grąži
nami į Karo Mokyklą ir 
laikomi kariūnais. 1920 
m. Karo Mokykla buvo 
perkelta į Vilnių, bet len
kams jį_ užėmus, persikelta 
į Kauną, o 1923 m. j Aukš 
tąją Panemunę.

Iki 1940 mėty Karo 
Mokykla yra išleidusi 21 
kadro karininkų laidą.

automobilių avarijoje nu
kentėjęs Seymour CRAY, 
mirė nuo komplikacijų po 
susižeidimo. Jis buvo 71 
m. amžiaus ir vienas pačių 
reikšmingiausių Kompiute
rių tobulintojų. Jis davęs 
pradžią transistorių naudo
jimui kompiuteriuose, vė
liau išvystė superkompiu- 
terius, kuriais naudojasi 
verslų ir vyriausybės infor
maciniai tinklai. S.Cray 
praleido 49 metų kurda
mas tobulesnius ir greites
nius super - kompiuterius, 
daugiamilijoninių dolerių 
vertės mašinas, kurios 
dabar naudojamos įvairiems 
kompliKuotiems uždavi
niams spręsti, pradedant 
meteorologijos srity, pra- 
matant klimatinius pasikei
timus ar gaminant sofisti- 
kuotą gynybą.

University of Illinois vei
kia superkompiuterių pri
taikymo centras, kurio 
direktorius Larry Smarr pa
reiškė, jog nebūtų jokios 
superkompiuterių industri
jos, koKią šiandien naudo
jame, jeigu ne genialus 
Kūrėjo Seymour Cray dar
bas. Kaip greitai tobulėja 
technika, deja- ne žmogus.
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LAPKRIČIO 18-TOJI-
LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ.
********************

• Literatūrinę Giller pre
miją laimėjo š.m. lapkričio 
mėn. 6 d. žinoma Kanados 
romaniste Margaret At
wood už veikalą "Alias 
Grace". Tai istorinė apysa
ka, ~ veiksmas vyksta 19 
amžiuje, Ontario provinci
joje.

Premijos kandidatais 
biaigmėje buvo 5 rašytojai 
jų tarpe 3 pirmųjų knygų 
autoriai. Ši premija buvo 
įkurta Jack Rabinovitch, 
buvusio montrealiečio, jo 
žmonos Doris Giller atmi
nimui, savo laiku redagavu
siai Montrealio dienraščio 
"The Gazette" knygų sky
rių. Taigi, ne būtinai 
koks nors kritiškų ar skai
tytojų, ar kultūrininkų sam
būris.

LATVIJOJE: 

o Latvija turi nemažai 
rūpesčių su savo valstybės 
sienomis, šalia ginčų su 
Lietuva. Tęsiasi prailgusios 
derybos su Rusija, kurios 
delegacija įžūliai tebetvir
tina, kad "1920-tųju metu 
Taikos sutartis nustojusi 
galioti, kai Latvija "prisi
jungė" prie Sovietų Sąjun
gos 1940 m.

Kur gi logika? Juk ir 
Sovietų Sąjungos nėra... 
Ar...tebėra???

Derybos vėl bus tęsia
mos gruodžio mėnesį, kai 
latvių delegacija lankysis 
Maskvoje.

Geros sėkmės!

e Latvijos vietinės savival
dybės yra įsiskolinusios 
už šildymą apie 150 mil.
latų (272 mil.dol.). Dau
giausia jsiskolinusi yra 
Ryga ir Liepoja.

ESTIJOJE :
• Estija ir Vengrija pasira
šo abipusį susitarimą bend
rauti gynyboje.

Estijos ir Vengrijos 
gynybos ministerial buvo 
susitikę ir išdirbę suvieno
dinimo planą, ir nutarta 
sumažinti tarnybos laiką 
nuo iki 9 mėnesių nuo 
dabar galiojančio 12 mėne
sių.

• ESTIJOJE oficialiai 
yra užregistruoti 44 asme
nys, kurių pajamos 1995 
m. buvo didesnės negu 
1 milijonas kronų (8 kronos 
lygu vienai Vokietijos mar
kei). Šias žinias patiekė 
š.m.rugpjūčio mėn. pabai
goje Estijos Mokesčių De
partamentas.
Taip pat sakoma, kad 

36 iš 44-ių Estijos milijo
nierių gyvena Tallinn'e. 
1994 m. šioje valstybėje 
buvo 9 oficialūs milijonie
riai.

Lietuvoje
SAUSIO 13-osios BYLOJE

Vilniaus teismas paskel
bė savaitės pertrauką 1991 
m. sausio perversmininkų 
bylos nagrinėjime, nes 
Stanislovas Mickevičius, 
kuris yra vienintelis Rusi- 
2 psl.

SUJUDO ISLANDIJOS 
UGNIKALNIS

Iš Reykiaviko, Islandijos 
sostinės, pranešama, kad 
spalio mėn. pakartotinai iš
siveržęs po ledynu buvęs 
ugnikalnis, sutirpdęs ledo 
klodus ir jo vandenys per
pildė poledininį ežerą. Ma
sės vandens užtvindė piet
ryčių Islandijos lygumą, ap
dengtą juodu vulkaniniu 
smėliu, išsiveržimas to eže
ro buvo toks stiprus, kad 
ūžiančios srovės juodo, 
siera prisotinto vandens ir 
ledo lytys išdaužė tiltus, 
užliejo kelius, sugriovė 
elektros stulpus. Potvynis 
pasiekė savo viršūnę lap
kričio mėn. 5 d. ištvinusią 
Gigjukris upe plaukia šim
tai ledynų.

jos pilietis tarp 6 teisiamų 
sąmokslininkų, skundėsi tik 
prieš 4 dienas gavęs į rusų 
kalbą išverstą kaltinamąją 
išvadą ir prašė trijų savai
čių susipažinimui su ja.

Vilniaus apygardos teis
mas sutiko' atidėti procesą 
iki lapkričio 12 dienos.

Du pagrindiniai kaltina
mieji - buvęs sovietų kom
partijos Lietuvos skyriaus 
vaaovas Mykolas Burokevi
čius ir jos ideologas Juo
zas Jermalavičius - pareiš
kė atsisaką gynybos paslau
gų, nes nelaiko savęs kal
tais. Teismas pareiškimą 
ignoravo, nes šiems kaltina
miesiems gresia kalėjimas 
ar mirties bausmė už įta
riamą tyčinių žmogžudys
čių sunkinančiomis aplinky
bėmis organizavimą.

J. Jermalavičius, kuris 
kaip ir M. Burokevičius, 
tebelaiko save nebeegzis
tuojančios Sovietų Sąjun
gos piliečiu, ragino atkurti 
"dar didesnę ir galingesnę 
sąjungą, kuri įveiks totali
nę krizę".

Teismas atmetė kaltina
mųjų reikalavimus, kad pro
cese dalyvautų stebėtojai iš 
Rusijos, nes Lietuvos įsta
tymai tokių procesinių as
menų nenumato.

VALSTYBĖS BIUDŽETAS 
BE ATASKAITOS

BNS žiniomis 1995 m. 
Lietuvos valstybės biudže
tas gavo 3,928 rnlrd. litų 
pajamų, o jo išlaidos buvo 
4,429 mlrd. litų. Lapkričio 
5 d. Seimas patvirtino 
1995 m. valstybės biudžeto 
įvykdymo apyskaitą. Už nu
tarimą balsavo 45, susilai
kė 30 parlamentarų. Tačiau 
opozicija liko nepatenkinta 
vyriausybės pateikta biu
džeto apyskaita.

Seimo konservatorių frak
cijos narė Elvyra Kunevi
čienė mano, jog nepatvirti
nus, pvz., valstybės skolos 
energetikams už 1995 m. 
ir nežinant tikrojo biudže
to deficito, negalima tvir
tinti apyskaitos. "Jei sko
los nebus pripažintos, ener
getikos sistema gali bank
rutuoti, pareiškė ji BNS ko
respondentui.

Anot jos, finansų minist
ras dar nežino, kokia bus 
1995 metų valstybės skola 

energetikams. Todėl, teige 
E. Kunevičiene, iš pradžių 
būtina suskaičiuoti tikrąjį 
1995 m. biudžeto deficitą 
ir po to tvirtinti apyskaitą. 
Ji neatmetė galimybės, 
kad naujasis Seimas iš nau
jo tvirtins praėjusių metų 
valstybės biudžeto apyskai
tą.
• Lapkričio mėn. 18 d.,Vil
niuje buvo prieš 50 metu 
įvykdyta mirties bausme 
Telšių vyskupui VINCEN
TUI BORISEVlClUI, rūsy 
sovietinio režimo įsakymu.

JAUNUOLIŲ ŠAUKIMAS t 
LIETUVOS KARIUOMENĘ

Jaunuolių šaukimas į Lie
tuvos kariuomenę numato
mas užbaigti lapkričio 
pabaigoje. Tikimasi pašauk
ti 2,700 jaunuolių. Iš jų 
tikrajai Apsaugos tarnybai 
daugiau kaip 1,000 bus pa
skirta tarnauti kariuome
nės, Krašto apsaugos minis
terijos Civilinės apsaugos 
departamento bei Lietuvos 
karo akademijos daliniuose.

1,500 jaunuolių (19-27 
metų) tarnaus Vidaus reika
lų ministerijos I bei II Vi
daus tarnybos pulkuose ir 
Pasienio policijos daliniuo
se. Tuo pačiu į atsargą 
bus paleisti 12 mėnesių 
tarnybą baigę kariai.

SEIMO KANDIDATAS 
BANKO SKOLININKAS

Vilnius, Spalio 9 d. Res
publikonų partijos narys, 
dalyvaujantis Seim© rinki
muose vienmandatinėje 
Naujosios Vilnios rinkimų 
apygardoje Augustinas Kęs
tutis Bitlierius "Litimpeks" 
bankui yra skolingas 600, 
000 litų. Kandidatas į Sei
mo narius negrąžino ne tik 
1994 m. pavasarį paimto 
kredito, bet ir palūkanų. 1

57-erių metų Respubliko
nų partijos narys 1991 ir 
1993 m. įkūrė keletą užda
rųjų akcinių bendrovių, ku
rios buvo užregistruotos jo 
namuose Vilniuje. Su part
neriais iš Rusijos jis įstei
gė "Vikibirą", su čekais 
bei slovakais - "Moravą". 
Kreditas buvo gautas pir
majai uždarajai akcinei 
bendrovei "Viluva", kuri 
buvo įsteigta 1991 m.

Paklaustas apie sankci
jas prieš nesąžiningus kan
didatus į Seimą) Vyriausio
sios rinkimų komisijos narė 
Živilė Verbylaite priminė 
Seimo rinkimų įstatymą. 
49-tas jo straipsnis garan
tuoja kandidatų į Seimo 
narius neliečiamybę. Be vy
riausios rinkimų komisijos 
sutikimo kandidatai į Sei
mo narius negali būti pa
traukti baudžiamojon atsa
komybėn. Jiems taip pat 
negalima taikyti administ
racinių nuobaudų už veiks
mus, padarytus rinkimų 
kampanijos metu.

Jeigu bankų skolininkai 
visgi bus išrinkti į Seimą, 
naujos kadencijos parlamen
tarai nuspręs, ar palikti 
Seimo rinkimų įstatymą 
nr. 49, kuriuo garantuoja
ma Seimo narių neliečiamy
bė.

• Klaipėdos miesto meras 
Silverijus Šukys nusiuntė 
griežtą laišką premjerui 
Mindaugui Stankevičiui,pro
testuodamas prieš vyriausy
bės nutarimą Pasienio poli
cijos departamentui suteik
ti teisę naudotis 3,5 hek
taro žemės sklypu Smilty
nėje, prie pietinio molo.

Jei šią saugomą teritori
ją Kopgalyje, už Jūrų mu
ziejaus ir delfinariumo, 
užims pasienio policija, 
uostamiesčio gyventojai 
negalės naudotis nemaža 
paplūdimio ir kopų dalimi, 
negalės laisvai prieiti prie 
pietinio jūros vartų molo.

KAUNE , PRIE KARO MUZIEJAUS , LIŪTAI . Romo Pakalnio nuotrauka

• KAUNAS ir Lenkijos 
miestas Wroclaw'as pasira
šė bendravimo susitarimą 
ekonominėje, aplinkos ap
saugos, švietimo, socialinio 
aprūpinimo, sveikatos, kul
tūros, meno ir turizmo 
srityse.

Po 6 mėnesių, bus pas
kelbtas detalesnis planas.

• Latvijos kariškis buvo 
nuteistas 10 metų, kalėjimo 
bausme už kariškio nužu
dymų automatiniu šaut-uvu. 
Apkaltintasis tvirtina, kad 
kareivis pats nusišovęs 
su jo ginklu.

Ruošiamasi apeliacijai.

PIRMA PREMIJA- 
LIETUVIUI MENININKUI

Daumantas Simonas 
Kozdailis už šūkio projektą 
Šiaurės Kultūros Festiva
liui laimėjo I-ą priza- 
10.000 daniškų kronu. Esti
jos menininkas laimėjo 
Il-ą vietą, o III-ioji vieta 
teko lietuviui Kęstučiui 
Koirai.

Festivalis vyks 1997 
m. Tallinn'e, Rygoje ir 
Vilniuje. Tai bus plačiau
sias kultūrinis renginys, 
skirtas bendravimui su 
Skandinavijos kraštais,

• VILNIUJE įrengta pirmo
ji keglininku alėja, kartu 
su vokiškojo tipo įrengi
niais, kurie veikė jau nuo 
praeitos vasaros.

Naujojo kėgliu klubo 
įranga kainavo apie 1 mil. 
litų- tai didžiausias Lietu
vos pramoginis investavi
mas iki dabar.
KAS DARĖSI KAUNE 
IR KOKIA PADĖTIS 
DABAR?

Trys buvę tremtiniai- 
A.Pelanis, B .Katelė, V.Dar- 
gis paskelbė šį klausima 
"TREMTYJE", nr.32.

w Klausimas įdomus, no
rėtųsi žinoti į jį atsakymą, 
tuo labiau »kad tai liečia 
Kauno savivaldybę:

"Prieš keletą metų Kau
no socialine rūpyba (esant 
LDDP narių daugumai sa
vivaldybėje) sudarė sociali
niai remtiną asmenų kurui 
nemokamai gauti sąrašus. 
Čia buvo įrašyti ir politi
niai kaliniai bei tremtiniai, 
jie gaudavo kuro.

Bet štai paradoksas. 
Išrinkus dauguma^ Tėvynės 
Sąjungos ir politiniu kalinių 
bei tremtinių atstovų į 
savivaldybę, politiniai kali
niai ir tremtiniai prarado 
socialinę paramą kurui 
gauti. Pernai jo jau nebe
gavo, ir neaišku, ar šiais 
metais gaus. Nežinome,

Lietuvos 
Biržos įstaiga 
bus labiau 
prieinama 
užsienio 
investatoriams 
įvedus 
oficialias 
nuorodas.

DRUSKININKŲ POEZIJOS 
RUDUO

Dvi dienas ir dvi naktis 
tradiciniame Druskininkų 
Poezijos vakare pakaitomis 
buvo diskutuota, skaityta 
poezija žinomų ir naujųjų 
autorių, bendrauta ir pasi
linksminta. Svečių tarpe, 
jau nebe pirmą Poezijos 
Rudenį čia Druskininkuose 
pasitikę - trys lenkai: Nie- 
mojewski, Wieczorek, Sen
deck' is; ketvirtasis pasiun
tė skaitymui savo poezijos. 
Penktasis Leszek Egelking'- 
as. Taip pat ir vienas mek
sikietis, mokęsis lietuviš
kai - Geraldo Beltran'as. 
Buvo atvykusių trumpam 
latvių poetų. Svečiavosi 
čikagietis Kornelijus Jaz
butis, taip pat siekiąs kos
mopolitizmo, poetas To
mas Venclova.

Mažojoje Galerijoje vyko 
įdomi Džojos Barysaitės ir 
visų Poetinių Druskininkų 
Rudenų nuotraukų paroda, 
pavadinta "VITA BREVIS".

Leidyklos ir autoriai 
Druskininkų Kultūros Cent

nuo ko tai priklauso- ar 
nuo mero, ar ir dar nuo 
kai 'ko.

Kad savivaldybė nebe
turėtu visiškai lėšų - neti
kime. Manome, kad šiais 
laikais yra nusikaltimas 
milijonus skirti nereikalingų 
objektų statybai.

Pavyzdžiui, sustojus 
gamybai, Kaunui (IR LIE
TUVAI) visiškai nebereika
lingas tiltas per Nemuną 
ties M.K.Čiurlionio gatve. 
Pastatytus stovus reikėtų 
užkonservuoti, arba demon
tuoti. O gal tai busimojo 
okupanto užsakymas? Gal 
jau vėluojama atidaryti 
magistralę: Maskva - Mins
kas - Vilnius- Kaunas -

Kaliningradas?...
Juk sovietinių strategų 

reikalavimu, neseniai pasta
tytas tiltas per Nemuną 
prie Lampėdžių. Argi dar 
neužtenka?

Gal pagal to paties 
užsakovo norus kalbama 
ir apie geležinkelio tunelio 
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re supažindino su per me
tus išėjusiomis poezijos 
knygomis, iš Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos leidyklos iš
leistų nemaža poezijos kny 
gų po eilėraštį paskaitė 
red. Renata Baltrušaitytė. 
Su "Vagos" leidiniais supa
žindino vyr. red. Janina 
Riškutė ir jos direktorius 
Kornelijus Platelis. LRS- 
gos leidyklos direktorius ir 
Lietuvos Leidėjų Bendrijos 
pirm. Vincas Akelis primi
nė, kad pagal Valstybinę 
knygų leidybos programą 
nebuvo gauta nustatytų 
lėšų, išskyrus tik 39% ža
dėtųjų. Todėl nebuvo pasi
naudota ir progomis daly
vauti tarptautinėse knygų 
mugėse. Jotvingių premiją, 
kaip minėjome, gavo klai
pėdietis kritikas Mari
jus Jonaitis, "daug rašantis 
apie poeziją, giliai suvo
kiantis literatūrą, visada 
ištikimas aukštiesiems eti
kos* pojūčiams" - kaip rašo 
Paulina Žemgulytė savait
raštyje "Literatūra ir Me
nas".

kapitalinį remontą?...Čia 
vėl milijonai išlaidų (paja
mų)...

Malonu spaudoje skaity
ti, kai kituose miestuose 
specialiai remtini žmonės 
nemokamai aprūpinami 
kuru (atvežama net į na
mus), daržovėmis, jiems 
teikiamos buitinės paslaugo 
gos".

IGNALINA-TOBULINAMA
Lietuvoje spalio men. 

24 d. buvo suteikta radijo 
komunikacijos sistema, 
verta $46,000,-iš Anglijos 
vyriausybes.

Britu ambasadorius Tho 
m as Macan'as pasakė, kad 
jo vyriausybe jau finansavo 
keletą Ignalinos projektu, 
vienas ju- konsultacija 
su Britu Valstybines Ato
mines Energijos Korporaci
jos. Taip pat apmokant 
jėgainės personala 
anglu kalboje.
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RUSIJA PRO AUTOBUSO LANG/^
Stasys Dalius

Pamėgau keliauti su grupėmis, kai kelionės maršrutas 
yra paruoštas ir nebereikia niekuo rūpintis. Ilgokai teko 
laukti kol kelionių agentūros pradėjo rengti grupines 
keliones į atgavusias nepriklausomybę Baltijos valsty
bes. Užsirašiau kelionėn per "Globus" agentūrą, per ku
rią jau buvau kelias keliones atlikęs, ir jų patarnavimu 
likau patenkintas. Kadangi keliavau vienas, tai teko 
brangiau mokėti už visus malonumus.

Kelionė buvo surengta rugpjūčio mėnesio pabaigoje. 
Ji prasidėjo Suomijoje. Skridimas vyko su persėdimu 
Amsterdame, Olandijoje, kur belaukiant kito lėktuvo, pa
stebėjau dvi moteriškes vaikščiojančias su tokiais pat 
kelionės krepšiais. Pasirodo, jos irgi vyko į Suomiją, ton 
pačion išvykon.

Kanadoje palikus dar karščius, Suomijoje mus pasiti
ko oras visai nešiltas, nes temperatūra buvo apie 10°C., 
saulės nėra ir vėjelis traukia. Helsinkio aerouostas pus
tuštis, čia jau laukė "Globus" ekskursijos vadovė.

Pasiekus viešbutį, vakare 6 vai., susirinko visa ke
liauninkų grupė, kurią sudarė 42 asmenys. Vadovė Ursu
la - suomėj bet švedų kilmės, supažindina su kelionės 
planu ir iškelia būsimus kelionės nepatogumus, kurių, 
ypač Rusijoje, netrūksta. Todėl perspėja, kad nesitikėtu
me visų patogumų, prie kurių pripratę lankydami Vakarų 
kraštus. Grupę sudaro labai įvairūs žmonės, daugiausia 
pensininkai iš įvairių Amerikos valstijų - Texas, Kalifor
nijos, Floridos,- Mičigano ir kt. Vėliau dar susipažinau su 
dviem moterimis iš Kanados, kurias buvau pastebėjęs 
Amsterdamo aerouoste. Profesijos irgi įvairios: keletas 
universiteto ir kolegijų lektorių, advokatas, rašytojas, 
įvairių bendrovių aukštesnių pareigūnų, kurie domisi 
laisvę atgavusiais Baltijos kraštais. Dauguma jau visur 
yra keliavę, bet į Rusiją ir Baltijos valstybes važiuoja 
pirmą kartą. Savotiškas susidomėjimas kilo, kai buvau 
pristatytas kaip iš Lietuvos kilęs, ir pirmą kartą po 5U 
metų, pasiryžęs aplankyti savo gimtąjį kraštą.

Po susipažinimo ir bendros vakarienės išsiskirstėm 
kas sau į kambarius nakties poilsiui. Tačiau pirmoji 
naktis po laiko pasikeitimo praėjo sunkiai, vos ne vos 
ryto sulaukiau. Rytmetyje vykome apžiūrėti Helsinkio 
miesto. Nors čia jau buvoju nebe pirmą kartą, bet su 
grupe važiuoju kartu. įsidėmėtinas buvo aplankymas 
karių kapų, kuriuose palaidota jų virš 3000, žuvusių Suo
mijos kovose ginant kraštą. Ten pat guli maršalas Ma- 
nerheimas, miręs 1951 m. Jis buvo Suomijos karo va
das, kovojant prieš komunistinę Rusijos agresiją ir vė
liau tapęs Suomijos prezidentu. Kapus ženklina tik juo
dos marmuro plokštelės ant žemės, kur tik pažymėta 
vardas, laipsnis, 
gimimo ir mirties data. Visos plokštelės vienodo dydžio: 
kareivių, karininkų ir generolų, tik Manerheim'ui didin
gas granito paminklas. Čia palaidoti žuvę ginant Helsin
kio apylinkes. Kapų tvora irgi juodo marmuro siena, 
kurioje iškaltos visų žuvusių karių pavardės.

Sekančia dieną keliamės 6 vai. ryto ir po pusryčių 
renkamės prie viešbučio stovinčio "Globus" autobuso. 
Diena apsiniaukusi, debesuota. Visi keliautojai krausto
mos į tą didelį turistinį autobusą. Greitai paliekame 
Helsinkio miestą ir per labai miškingas vietas, gerais ke
liais, atriedame prie Rusijos sienos. Ta valstybinė siena 
yra visai netoli Helsinkio miesto. Suomijos pusėje, atėję 
muitininKai į autobusą, suštarnpuoja pasus ir paleidžia 
tolyn važiuoti. Tai buvo tiK 10 vai. ryto. Prie sienos 
buvome įspėti jokių nuotraukų nedaryti.

Pasiekiame sieną ženklinantį stulpą, kur jau stovi 
Rusijos kareiviai. Muitinėje reikia visiems išlipti iš auto
buso ir po vieną praeinant, patikrino pasus, surinko įva
žiavimo vizas ir nukreipė pas Kitą valdininką paimti 
muito deklaravimo blanką. Tačiau nieko netikrino, nei 
lagaminų atidaryti nereiKėjo. Muitinės tarnautojai, su Ke
purėse ir ant pečių žvaigždėm paženklinti, kaip ir se
nais sovietiniais laikais. Čia prie sienos stovėjo nedaug 
lengvų automobilių ir sunkvežimių. Belaukiant ir saulė 
išlindo iš po debesų klodo. Laukti teko ilgokai, nes mus 

> išlaipinę nuodugniai tikrino autobusą, kurį iškėlę, barški
no per visą dugną. Prie muitinės buvo ir pinigų keitimo 
bankas, kur gauname geriausią kursą už JAV dolerį - 
2,2U5 rublius. Niekur vėliau kitur neteko gauti tos su
mos, vis mažiau duodavo.
Karelijos miškais į St. Petersburgą

Pervažiavus per sieną, kuri išsidėsčiusi tarp miškų, 
autobusas rieda Karelijos dalimi, Kuri anksčiau priklausė 
Suomijai, o dabar aneksuota Rusijos! Vadovė plačiai 
papasakojo apie Suomijos vestas kovas su Rusija ir karo 
pasėkoje prarastas teritorijas... Anot jos, Suomija dabar 
nekelia balso dėl prarastų žemių, nes visi suomiai -virš 
30ū,UūU žmonių - yra pasitraukę į Suomiją, o Karelija 
apgyvendinta rusais. Tad, atgavus tą sritį, būtų didžiulė 
problema su rusų gyventojais, kurie per 50 metų Kareli- 
1996. XI. (9

ją jau laiko savo žeme.
Nors vis važiuojame per miškus, bet pakelėje prava

žiuojant, matosi sėdint žmones, daugiausia moteris, su 
krepšeliais, pardavinėjančias uogas, grybus. Nuo pasienio 
kelias geras, asfaltuotas. Automobilių ant kelio irgi 
nedaug. Karelijos miškuose išsimėtę maži kaimeliai, 
kurių bent keli praslenka pro šalį. Atstumas nuo Suomi
jos čia yra nedidelis ir per valandą laiko pasiekiame Vy
borgą.

Vyborgo mieste į mūsų autobusą įsėda Inturisto at
stovas Borisas, puikiai kaloąs angliškai. Mat, vis dar te- 
oesilaikoma bolševikinio metodo, užsienio turistinių auto
busų neleidžia be Inturisto vadovo, kuris visą kelionės 
laiką kartu važiuoja. Jis tuojau pradeda pasakoti Rusijos 
ir bolševikų istoriją, primindamas (vis dėlto), kad prieš 
karą Vyborgas buvo Suomijos dalis iki 1937 metų. Mies
te dabar gyvena virš 1(jū,U0ū gyventojų, žinoma, dau
giausia rusai.

Vadovo Boriso vedini, dabar išvažiavome į Vyborgo 
miesto pakraštį, prie kanalo esančio restorano pietums. 
Patalpos oidelės, pustuštės, atrodo, tik mes vieni atvy
kome. Restorane patarnavo vyrai ir reikėjo dar gerokai 
palauKti, kol gavome be pasirinKimo valgius. Pavalgius, 
vėl į autobusą tolesnei kelionei. Vadovas primena, kad 
dabartinė Rusija turi arti 140 mil. gyventojų ir per jos 
teritoriją eina vienuolika laiKo zonų. Vis važiuojame per 
labai miškingas vietoves, Kelias asfaltuotas, gal kieK 
siauresnis, bet gerame stovyje.

Per dvi valandas pasiekiame St. Petersburgą, kurį 
pradėjo statyti Petras Didysis 1703 m., ir per 10 metų 
jame pastatė pagrindinius rūmus. Prieš tai Rusijoje buvo 
mediniai pastatai, dabar čia pradėti statyti mūriniai, ir 
pagal Petro Didžiojo įsakymą, visi atvykstantieji į mies
tą privalėjo atvežti po vieną akmenį statybai. 1712 m. 
jis valdžią perkėlė iš Maskvos į St. Petersourgą, kuris 
tapo imperijos sostine. Bolševikai miestą pavadino Lenin
gradu, bet, žlugus komunizmui, atgavo senąjį savo vardą. 
Dabar St. Petersburgas išaugęs į didžiulį miestą, kurio 
pastatai aukšti, mūriniai, gražiai prižiūrimi, daugumoje 
baltai nudažyti, daro gražų, patrauklų įspūdį. Mieste 
daug įvairių paminklų, istorinių pastatų, parkų ir žalu
mynų.

Atvykę į St. Petersburgą, pirmiausia sustojame prie 
karo laivo "Aurora", stovinčio Nevos upės pakrantėje. 
Jo veiksmai nulėmė bolševikų Spalio revoliucijos laimė
jimą. Didžiulis laivas (dabar muziejus), tebestovi kaip 
buvęs su patrankomis, įvairiais paveikslais, raštais, įren
gimais. O prie laivo, pakrantėje vyksta gyvas turgus, 
kur pardavinėjamos kariškos kepurės, uniformos, galybė 
atvirukų ir kitų suvenyrų, čia prekeivos rodo ir siūlo

St.Petersburg© senoji cerkvė, pastatyta Aleksandro II-jo,
1881 m. Nuotr: St.Daliaus
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praeinantiems savo prekes nepraleisdami nei vieno. Lai
vą lanko daug užsieniečių, nes visi autobusai pirmiausia 
čia nukreipiami. Amerikiečiai noriai perka kariškas ke
pures su raudonomis žvaigždėmis, kurios kainuoja 10 
dol.Prekyba vyksta doleriais.

Po to lankome šv. Petro ir Pauliaus cerkvę - tvirto 
vę, kur carai palaidoti. Pastatai randasi Nevos upės sa
loje, pastatyti Petro Didžiojo. Cerkvė yra remontuojama 
apstatyta aukštais pastovais. Viduje dideli marmuriniai 
sarkofagai, iškelti virš grindų, vieni balto, kiti rudo ar 
juodo marmuro. Kai kurie visai prie altoriaus, kiti ar
čiau durų, ir jų čia daug suguldyta. Kadangi visi užra
šai slavišku raidynu, tai nebuvo lengva perskaityti. Vado
vas priminė, kad caro Nikalojaus II šeimos kapų čia 
dar nėra, bet jeigu tikrai bus jų kaulai atpažinti, ir jie 
bus šioje vietoje palaidoti, kur ir visi carai ilsisi.

Iš čia, per visą didžiulį miestą, važiavome į viešbutį 
kuris buvo toli - kitame pakraštyje. Mieste labai tirštas 
judėjimas, tad ilgai užtruko kol jį pasiekėme. Mums 
buvo paskirtas naujas gražus viešbutis "Pulkovskaja" , 
kurį pamatę apsidžiaugėm. Bet neilgam, nes į jį neįlei
do - pakeitė kitu. Apie tai nebuvo pranešę vadovui Bo
risui, kuris dabar ginčijosi su viešbučio administracija, 
bet nieko nelaimėjo. Vėl per visą- miestą teko baladotis 
prie "Finland Gulf" (Suomijos įlankos), kur buvo paskir
tas jau kitas "Pribaltskaja" viešbutis, pastatytas Maskvo
je vykusios olimpiados proga. Viešbutis didžiulis, bet jau 
gerokai apnešiotas. Kambarį gaunu 9-tame aukšte su 
dvejomis dvigubomis lovomis, stalu, televizijos aparatu 
ir telefonu. Prausykloje padėtas mažas muilo gabaliukas, 
tualetinis popierius tamsios spalvos.

Dalyviai irgi sutinkami smagia melodija.
Per parką galiuką paėję, pasieKiame rtfmus. Jie yra 
trijų aukštų ir užima didelį plotą. Juose daugybė kamoa- 
rių ir salių, kurių tik dalį matėme, nes tik restaurauo- 
Tas rūmų dalis rodo turistams. U ir visur Kitur reikalin
ga pagrindinio remonto, o jiems, kaip sako po rūmus ve
džiojantis vadovas, neturima lėšų.

Marmuro laiptais užkopiame į antrą aukštą, kur di
džioji salė yra restauruota, auksu žiba. Grindys - ąžuolo 
plytelių, parketas išblizgintas. Kad jų rašto nepažeisti, 
teko užsidėti ant batų specialias šliures. Ant sienų dau
gybė protretų ir paveikslų. Valgomasis - pokylių salė, 
stulai padengti kristaliniais indais.

Žvalgomos po puošnius kambarius, sKirtus svečiams 
ir imperatorės reikalams. Mums įdomiausias išgarsinta
sis Gintaro kambarys. Tai ne koks mažas kambariukas, 
bet ištisa aukšta, didelė salė, kurios visos sienos išklo
tos inkrustuotu gintaru! To gintaro dabar palikę apačio
je prie grindų, ant sienų gal tik 2-3 pėdos aukščio. Vi
sas kitas buvęs gintaro papuošimas iki pat lubų - vokie
čių kariuomenės išmontuotas II pasaulinio Karo metu. 
Sienos dabar yra tuščios. Mat vokiečiai šią prie Lenin
grado esančią miesto dalį buvo užėmę ir valdė du metu. 
Visų kitų muziejinių dalykų rūmuose nelietė, tik Gintaro 
Kambarį išmontavo ir išvežė taip paslėpdami, kad iki 
šiol niekas nežino ir nesuranda, kur yra paslėptas. Vado
vė, vedžiojanti po rūmus ir pasakodama labai apgailesta
vo, kad visur yra ieškoma, bet nesurandama, bet tikisi 
kao kada nors vistiek bus surasta ir grąžinta atgal į 
rūmus.

Rūmų parKe išdėstyta baltų statulų daugybė, tven
kiniai, kurių vandenyje visa tai atsimuša visu savo gro
žiu. Daug žmonių vaikščioja tais takais, žvalgydamiesi į 
baltuosius rūmus. Vaikščiojant po parką, padvelkia šaltas 
vėjas, pradeda lašnoti lietus ir mes grįžtame atgal prie 
autobuso. Čia jau kitas orkestras groja. Ant platformos 
pasidėję krepšį aukoms rinkti. Praeinantieji vis įmeta 
rublių gniūžtes.

Pietus valgome grįžę į miestą "Maskvos" viešbutyje. 
Jo gal nereikėtų ir minėti, jei ne vieno iš mūsų grupės 
užpuolimo, vos išlipus iš autobuso prie viešbučio resR 
rano durų. Kadangi išlipę iš autobuso visi greitai eina
me į restoraną, nelaukdami paskutiniųjų, tai nieko ne
pastebėjome. Tiktai susėdus prie stalų užgirodme, kaip 
dar apyjaunis vyras pasakoja savo nuotykį. Jį, vos išli
pus iš autobuso apspito keleto vaikų grupė, nuo kurių, 
mosuodamas savo sunkiu dideliu foto aparatu, atsigynė, 
’bet jam pažengus durų link, pajuto kaip vienas užlaužė 
iš užnugario ranką , o kitas puolė į kišenes graibytis. 
Nors jis šaukė, bet niekas iš aplinkinių neatėjo jam į pa
galbą. RanKoje laiKomu aparatu, kuris buvo neišplėštas, 
vis dar bandė gintis ir mosuoti, kol šiaip ne taip išsi
laisvino ir įspruko į restoraną. Jo žmona, jauniausia iš 
mūsų grupės, blondinė moteris su nuostabiai jaunu mer
gaitės balsu, kartu ėjusi, nebuvo užpulta, bet ir niekuo 
savo vyrui padėti negalėjusi. Laimingi atsidūrę restorane 
nesužeiti, o kadangi pinigų kišenėse nelajkę, tai užpuo
lėjai naudos neturėję. Betgi skambutis aiškus - užpuolus 
plėšikams ir šaukiantis pagalbos, publika nereaguoja ir 
neateina į pagalbą...

Inturisto vadovas Borisas, užgirdęs apie šį užpuolimą 
sako, kad iki šiol St. Petersburge tokių užpuolimų be
veik nebuvo. Atsiprašydamas^ už tą įvykį perspėjo, kad 
reikia saugotis, nes blogų žmonių visur yra ir reikia 
būti labai atsargiems nežinomose vietose.O mūsų vadovė 
suomė paprasčiausiai sakė, kad tų užpuolimų nuošaliose 
vietos apsčiai pasitaiko, bet dienos metu, o dar prie di
džiulio viešbučio, būryje žmonių - tai pirmas atvejis, 
'l’ačiau ir ji patarė saugotis ir visada laikytis būryje.

(bus daugiau)

© JEIGU PASIKVIEČIATE
artimuosius paviešėti Ka- Paskutiniu metu toks tik 
nadoje, patartina, kad bi- nusipirkęs bilietą į Kanadą 
lietas būtų iŠ anksto nupirk- be grįžimo į Lietuvą- buvo 
tas_ kelionei j. abi puses, sugrąžintas namo...

b psl.



Mes gyvuojame,ir mūsų daug I
/tęsi

SPALIO 12-oji - 
darbštus Šeštadienis 
e Mokytojų Suvažiavimas

Apie jo nauda ir gerų 
nuotaika jame jau buvo 
parašyta vienos dalyvės- 
mokytojos iš Montrealio 
"NL"nr.22, spalio mėn.22 
d. laidoje, 7 psl. Reikia 
pridėti , kad tų mokytojų 
buvo apie 50, kad pasvei
kino KLB Krašto V-bos 
pirm. A.Vaičiū’nas, ir kad 
visi pabaigoje buvo pale
pinti Br. Prakapienės pa
ruoštais skaniais užkan
džiais ir kava.

• Lietuvių Tautodailės 
Instituto tarybos posėdis 
ir metinis narių susirinki
mas vyko iki po 2 val.p.p. 
Taip pat veikė LTI Toronto 
skyriaus, vadovaujamo Al
donos Vaitonienės, surengta 
nuotaikinga ir įvairi paroda 
jaukiai sutvarkytoje ANAPI
LIO Mažojoje salėje.

LTI V-bos pirm, tauto
dailininkė Aldona Veselkie- 
nė , visus pasveikinusi, pa
prašė atsistojimu pagerbti 
šiais metais mirusius Insti
tuto narius, o jų buvo net 
5: Alb. Paškevičius-Ottavva, 
J .Kregždienė- New York'e, 
E.Vaštokienė- Toronte, 
B. Grinius- Hamiltone ir 
A.Rimkienė - Čikagoje.

Kuratorius dailAntanas 
Tamošaitis plačiau pasisakė 
apie liaudies meno, deko
ratyvinio meno ir grynosios 
dailės santykį. Taip pat 
buvo diskutuota tautinių 
drabužių raida, jų reikšmė 
didžiųjų spektaklių rengi
niuose.

Suvažiaviman atvyko 
ir PLB Švietimo K-jos 
pirm. Milda Lenkauskienė, 
pasveikindama taip našiai 
veikiantį LTI ir palinkėjo 
toliau puoselėti mūsų tau
todailės principus. Irena 
Lukoševičienė, pasidžiaugė, 
kad tokia liaudies kūrybos 
veikla išsivystė į Institutą.

Taip pat prisiminė, kaip 
Montrealyje, skautės pir
miausia pradėjo organizuo
tai puoselėti tautodailę,da
vusios pradžią VAIVORYKŠ
TES grupei, kuri buvo gra
žiai įvertinta ir ano meto 
vyriausybės Quėbec'e.

Su džiaugsmu sužinota, 
kad Pasaulio Lietuvių Cent
re- Lemonte, IL.JAV yra 
įrengta LTI galerija ir 
žurnale "Eglutė" įvestas 
tautodailės skyrius. Nuo 
pat pradžių o taip pat 
ir mirus dail.Anastazijai 
Tamošaitienei, didelį darbų 
įsipareigojimą gabiai atlie
ka Aldona Veselkienė.

Kitais metais sueina 
dvidešimt metų nuo LTI 
isteigimo } ir tą sukaktį 
bus stengtasi iškilmingai 
paminėti, išleisti leidinį. 
Jį redaguoti sutiko L.Nekro- 
šienė, kuri pirmininkavo 
šiam suvažiavimui.

Montrealio VAIVORYKŠ
TĖS vardu, Regina Brikienė 
padėjo gražu žydinčių chri
zantemų vazoną ant neto
liese esančiose Lietuvių 
Kapinėse, a.a.dail.Anastazi
jos Tamošaitienės kapo. 
Šiemet suėjo 5 metai kaip 
ji,-šio Instituto Širdis 

iškeliavo amžinybėn.

• Sporto Varžybomis 
ypatingai pradžiugino

ir sudomino Šarūno Mar
čiulionio globojami ir jo 
įkurtą mokyklą lankantys 
jaunieji krepšininkai. Jie 
žaidė daugiausia Mississau- 
goje, gražiai pasirodydami 
tiek savo žaidimu, tiek el
gesiu. Jų pasižiūre’ti buvo 
susirinkę apie porą šimtų 
entuziastų.

• Teatro AUKURO spektak
lis vyko

Lietuvių Namų Karaliaus 
MINDAUGO menėje, pasiū
lydamas T.Rutkausko kome
diją AUDRA GIEDROJE. 
Režisavo vadovė- aktorė 
Aldona Byszkiewicz •

Vaidino gerai susižaidęs 
devintukas: Aldona Karo- 
saitė, Jolanta Vaičytė, 
Vidmantas Šilininkas, Alvy
das Saplys, Algirdas Kynas, 
Paulius Sukauskas, Inga 
Pivoriūtė, Laima Gaižutie- 
nė, Simonas Namikas. Spek
taklio dailininkė-Aldona 
Karosaitė.

Pažymėtinas visų akto
rių judrumas ir laisvumas

LEDLAUŽIS /tęsinys/

Viktoras Suvorovas
oovietų Sąjungos įgaliotasis atstovas Vokietijoje Kres- 

tinsKis sukūrė galingą staptosios agentūros tinklą. Sovie
tų Sąjungos įgaliotoji atstovybė Vokietijoje virto organi
zaciniu revoliucijos centru. Per atstovybę ėjo Maskvos 
nurodymai ir plauKė pinigai, kurie tuoj pat virsdavo ar
domosios literatūros vagonais, ginKluotės ir šaudmenų 
kalnais. "Unšliehtui buvo pavesta organizuoti ginkluoto 
sukilimo būrius perversmui vykdyti, jų rekrūtavimas ir 
aprūpinimas ginklais. Jis taip pat buvo įpareigotas orga
nizuoti vokiečių ČK buržuazijai ir revoliucijos priešams 
naikinti įvykus perversmui". (B. Bažanovas. Buvusio Sta
lino sekretoriaus atsiminimai. P.67). Sovietinis politinis 
biuras parengė ir patvirtino detalų perversmo planą, ir 
buvo nustatyta data- 1923 metų lapkričio 9-oji.

Tačiau revoliucija neįvyko. Dėl daugelio priežasčių. 
Pirmoji: masės pasirinko ausko vidurį - ėjo ne paskui ko
munistus, o paskui socialdemokratus. Vokietijos komunis
tų partija neturėjo valdžiai užgrobti reikalingos masių 
paramos, be to, partija suskilo į 2 frakcijas, ir aoiejų 
frakcijų lyderiai nebuvo tokie ryžtingi kaip Leninas ir 
Trockis.

Antroji: Sovietų Sąjunga neturėjo bendros sienos su 
Vokietija. Kaip ir prieš trejus metus, jas skyrė Lenkija. 
Jeigu būtų buvusi bendra siena, tai Raudonoji armija 
būtų galėjusi suteikti pagalbą Vokietijos komunistų parti
jai ir neryžtingiems jos vadovams...

Trečioji priežastis, ko gero, yra svarbiausia: Leninas 
jau seniai neoevadovavo nei Sovietų Sąjungai, nei pasau
linei revoliucijai. Jis jau merdėjo. Leninas turėjo oaug 
įpėdinių: Trockį, Zinovjevą, Kamenevą, Rykovą, Buchari- 
ną. Šalia aiškių varžovų dirbo kuklusis Stalinas, kurio 
niekas nelaikė pretendentu į valdžią, bet kuris, pasak 
Lenino, jau "suėmė į savo rankas neaprėpiamą valdžią".

1923 m. Vokietijos revoliucijai buvo vadovaujama iš 
Kremliaus, bet prie pasaulinės revoliucijos vairo vyko 
įnirtingos grumtynės. Nė vienas aiškus pretendentas į 
valdžią nenorėjo matyti savo priešininkės Vokietijos, 
taigi, ir Europos, revoliucijos vadove. Vadai grūmėsi 
prie vairo, davė savo valdiniams prieštaringus nurody
mus. Šitaip negalėjo oūti pasiekta jokia pergalė.

Išmintingasis Stalinas esant tokiai situacijai nesibro - 
vė į vairininkus. Jis nusprendė pirmiausia pasirūpinti 
galutiniu savo vienvaldystės įtvirtinimu, o jau paskui 
spręsti visas kitas problemas, tarp jų ir pasaulinės revo
liucijos.
4 psl:

scenoje, taip pat ypatingai 
gera visų tarsenai Malonu, 
kad yra Įsijungę ir jaunos 
kartos veikėjai. Visiems 
netrūko entuziazmo, ir pub
lika reagavo Į šią situacijų 
"qui pro quo", kiek senoviš- 
kat komediją (pav., kuomet 
dar tarnai sudaro veikėjų 
sąstatą).

Režisierė ir vaidintojai 
buvo vertai apdovanoti 
gėlėmis.

Parodose:
5 val.p.p. buvo oficia

liai atidaryta visiems lan
kytojams LT Instituto nariu 
Tautodailės paroda, su 
visais charakteringais dirbi
niais ir audiniais- gobele
nais, juostomis, lėlėmis 
(kurios atrodo jau išaugo 
iš panų į moteriškes, nes 
sėdėjo prie lopšelio), ver
bomis, keramika. Visa pa
roda labai jaukiai nuteikė. 
Žodį tarė kuratorius dail. 
Antanas Tamošaitis.

6 val.p.p.buvo atidaryta 
ir mūsų jaunesnės kartos 
dailininkų vienoje ANAPI
LIO salėje, o Lietuvių Mu- 
ziejaus-Archyvo, antrame 
patalpų aukšte- ir mirusių
jų Kanados lietuvių daili
ninkų parodos.

Trumpą žodį tarė pra
džioje parodų koordinato
rius dail. Jurgis Račkus.

įvairaus stiliaus ir tech
nikos darbai, nuo miniatiū- 
-riškų iki plataus užmojo 
(pav.Otis Tamašausko) kū
rinio, buvo smalsiai apžiūri
mi gausių lankytoju.

Savotiškai nostalgišku 
jausmu įsižiūrėjome j Ar
chyvo salėje čia, mūsų 
Kanadoje kartu išgyventų 
dešimtmečių bendrakeleivių 
kūrinius: T.Valiaus, H.Žmui- 
dzinienės, V.Bričkaus, J. 
Dagio, V.Remeikos,A.Tamo
šaitienės...

įdomu , šalia visų , buvo 
pav., matyti originalų, ma
žai kur (bent už Toronto 
ribų, žinomą) Halinos Žmui- 
dzinienės Laumių ciklą, 
kurio paveiklsai , vienas 
šalia kito, sukėlė labai sa
votišką, netikėtą Įspūdį.

Gaila, kad techniškai 
labai vargingas darbas at
gabenti dailininkų darbus 
iš toliau , negu Torontas 
ar apylinkės. O Kanados 
Lietuvių Dienose būtų ver
ta pamatyti ir toliau gyve
nančių dailininkų kūrybą. 
Gal reikėtų tokiu atveju 
net rengti miesto centre 
parodą, pakviečiant ir kana

diečius, ne vien lietuvius. 
Bet...

Parodoje susipažinome 
su Ritos J.Bulovas-Kveda- 
ras, Andrew Butkevičiaus, 
Onos F.Craig, Luci Dilkus, 
Z.Dobilo, Sauliaus Jaškaus, 
Irmos Makariūnaitės, Jurgio 
Račkaus, Snaigės Šileikienės 
ir Otis Tamašausko rodi- 
niais.

Vakarinis Pokylis
7 vai.vakaro, didžio

ji ANAPILIO salė pasitiko 
minią svečių Žalgirio Mūšio 
vėliavomis pasipuošusi, 
stalais, pavadintais Lietu
vos miestų vardais,ir gėlė
mis.

Po KLB Toronto A- 
kės pirm. Danutės Garba- 
liauskienės pasveikinimo 
žodžio ir išreikštos vilties, 
kad tai ne paskutinioji 
Kanados Lietuvių Diena, 
programos pravedimą perė
mė buvęs montrealietis, 
Vincas Piečaitis, Įsijungęs 
dabar ir i šių Dienų ruošą.

Jis supažindino su pui
kiomis pianistėmis- Leoka
dija Paulauskaite-Kanovi- 
čiene ir Vitalija Paulaus
kaite, kurios meistriškai 
pagrojo keturiomis ranko
mis keletą kūrinių ir Įvede 
visus į jau ir taip malonią, 
pakilią nuotaiką. Apdovano
tos gėlėmis, užleido vietą 
sekančiam vyksmui.

Vysk. Paulius Baltakis, 
OFM ,palaimino vaišes mal
da,po to prie skanių patie
kalu ir vyno visiems buvo 
smagu bendrauti, kalbėtis, 
susipažinti.

Vincas Piečaitis supažin
dino visus ir su retais 
svečiais, pagerbusiems šią 
šventę savo atsilankymu: 
Lietuvos Ambasados Otta- 
woje Laikinuoju Reikalų 
Patikėtiniu Jonu Paslausku? 
pakvietė tarti žodelį Lie
tuvos gen . garbės konsulą 
Harį Lapą. Taip pat 
visi pamatė ir 4 Lietuvos 
karininkus,čia atliekančius 
stažą,Šarūno Marčiulionio 
mokyklos jaunuosius krepši
ninkus, ją vadovus. PLB 
Valdybos pirm. Bronius 
Nainys nepagailėjo nuošir
džių žodžių KL Dienoms 
ir Kanados lietuvių veiklai.

Linksmą ir pakili nuo
taika tęsėsi a užgrojus Čika
gos muzikantams ir daini
ninkams, nes nusisėdėję 
svečiai mielai įsijungė jį 
šokius. O ir jaunų žmonių, 
kurių kojos lengvesnės, už - 
teko pasišokimams, net 
iki po vidurnakčio.

Artimiausiais metais Stalinas visus pretendentus į 
valdžią nuleis viena pakopa žemiau, paskui juos nuleidi- 
nės vis žemiau - net į Liubiankos požemius. Užgrobęs 
valdžią, Stalinas pašalins visus barjerus, trukdančius 
įvykdyti Vokietijos revoliuciją.
* Jis padarys tvarką Vokietijos komunistų partijoje ir 
privers ją klusniai vykdyti Maskvos nutarimus;
* Jis nustatys bendras sienas su Vokietija;
* Jis sunaikins Vokietijos socialdemokratiją.

Aišku, socialdemokratiją sunaikins ne savo rankomis.
2.

Stalinas buvo tikras marksistas-leninietis ir karo bei 
taikos klausimais laikėsi pozicijos: socialdemokratai savo 
pacifizmu atitraukia proletariatą nuo revoliucijos (ir nuo 
karų, dėl kurių kyla revoliucijos), vadinasi, reikia paskel
bti negailestingą karą socialdemokratams. 1927 m. lap
kričio 7 dieną Stalinas iškėlė šūkį: "Neįmanoma įveikti 
kapitalizmo, nepribaigus socialoemokratų" ("Pravda", 
1927 m. lapkričio 6-7 d.Nr. 255). Kitais metais Stalinas, 
paskelbė kovą su socialdemokratija svarbiausiu komunis
tų uždaviniu: "Pirma, nepaliaujama kova su socialdemo- 
kratizmu visomis kryptimis... įskaitant ir buržuazinio 
pacifizmo demaskavimą (T. 11.P.202) •

1927 m. Jis numato tašistų atėjimą į valdžią Vokie
tijoje ir mano esant tokią įvykių eigą pageidautiną. 
Stalinas palaiko fašistus. Jis daug prisidėjo prie to, kad 
fašistai užgrobtų valdžią Vokietijoje. Pateiksiu Levo 
Trockio nuomonę, išsakytą 1936 m.: "Be Stalino nebūtų 
buvę Hitlerio, nebūtų buvę Gestapo!" Kad Trockis buvo 
įžvalgus ir išmanė šiuos reikalus, matome iš kitos 1938 
m. lapkričio mėnesį pareikštos jo pastabos: "Stalinas ga
lutinai davė visą valią tiek Hitleriui, tiek jo priešinin
kams ir pastūmėjo Europą į karą". Tai buvo pasakyta, 
kai Čemberlenas džiūgavo, kad karo nebus, kai Musoli
nis save laikė taikcariu, o Hitleris dar nebuvo davęs 
nurodymo rengtis užpulti Lenkiją ir juo labiau - Prancū
ziją.

Tuo laiku, kai Europa lengviau atsiduso ir patikėjo, 
jog karo nebus, Trockis jau žinojo, kad jis greit prasi
dės, ir žinojo kas dėl to bus kaltas. Kad galutinai pati
kėtume Trockiu, išklausykime dar vieną jo pranašystę, 
išsakytą 1939 m. birželio 21 d. Tuo metu vyko intensy
vios derybos darp Didžiosios Britanijos, Prancūzijos ir 
SSRS prieš Vokietiją. Nematyti jokių požymių, kad bus 
kokių nors netikėtumų ar keblumų. O Trockis sako:"SSRS 
visa savo mase prisiartins prie Vokietijos sienų kaip tik 
tuo momentu, kai Trečiasis reichas bus įveltas į kovą 
dėl naujo pasaulio pasidalinimo". Vokietija kariaus su
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Prancūzija, o Stalinas "visa savo mase" triuškins neutra
lias valstybes palei savo vakarines sienas ir artinsis prie 
Vokietijos sienų.

Trockis pirmasis pasaulyje perprato Stalino žaidimą, 
kuris~ buvo neaiškus Vakarų šalių lyderiams, kurio iš 
pradžių neperprato ir Hitleris.

O Stalino žaidimas buvo labai paprastas. Trockis- 
pats to žaidimo auka, todėl ir suprato jį. Stalinas Troc
kį nušalino nuo valdžios sudaręs sąjungą su Zinovjevu ir 
Kamenevu, o paskui Stalinas nušalino juos abu susimo
kęs su Bucharinu. Vėliau Stalinas likvidavo ir Bucnariną. 
Dzeržinskio čekistų kartą Stalinas nušalino nuo valdžios 
Genricho Jagodos rankomis, paskui patį Jagodą ir jo 
kartą Stalinas likvidavo Ježovo rankomis, po to Ježovą 
- Berijos rankomis ir 1.1. Stalinas žaidė savo žaidimą ir 
tarptautinėje arenoje, o Trockis tai matė. Stalino aki
mis, Vokietijos fašizmas - tai įrankis.

Vokietijos fašizmas - tai Revoliucijos Ledlaužis. Vokie
tijos fašizmas gali pradėti karą, o karas baigsis revoliu
cija. Tegul Ledlaužis triuškina Europą! Stalinui hitleris- 
tai Europą švarinanti vėtra. Hitleris gali padaryti tai, 
ką Stalinui nepatogu pačiam daryti.

Stalinui reikalingos krizės, karai, suirutė, badas Euro
poje. Visa tai gali padaryti Hitleris. Kuo daugiau nusi
kaltimų Hitleris padarys Europoje, tuo geriau Stalinui, 
tuo daugiau pagrindo jis turės kada nors paleisti į Euro
pą Raudonąją armiją išvaduotoją. Trockis visa tai supra
to dar prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui ir 
net prieš ateinant Hitleriui į valdžią. 1932 m. Trockis 
paaiškino Stalino požiūrį į Vokietijos fašistus: "Tegul jie 
ateina į valdžią, tegus susikompromituoja, o tada..."

Nuo 1927 m. Stalinas visomis jėgomis (tiesa, viešai 
to nerodydamas) palaikė fašistus, kurie veržėsi į valdžią. 
Kai fašistai ateis į valdžią, Stalinas kaip įmanydamas 
stums juos į karą. Kai jie pradės karą, Stalinas įsakys 
demokratinių šalių komunistams laikinai tapti pacifistais, 
demoralizuoti Vakarų šalių kariuomenes reikalaujant nu
traukti "imperialistinį karą" ir žlugdant karines savo vy
riausybių bei šalių pastangas.

Tačiau stumdamas Ledlaužį į demokratinę Europą 
Stalinas jau buvo priėmęs jam mirties nuosprendį. Likus 
penkeriems metams iki fašistų atėjimo į valdžią Vokieti
joje, Stalinas jau planavo juos sunaikinti: "...sutriuškinti 
fašizmą, nuversti kapitalizmą, įvesti sovietų valdžią, 
išvaduoti kolonijas iš vergijos" (T.11.P.202).

Fašizmas - Europos budelis. Stalinas palaikė budelį, 
bet budeliui dar nepradėjus savo kruvino darbo, Stalinas 
jau buvo parengęs jam tokį pat likimą, koks ištiko ir jo 
aukas.

KAM KOMUNISTAMS REIKALINGI GINKLAI
Žmonės žūva dėl metalo...

1933 metais vokiečių pulkininkas Heincas Guderianas 
apsilankė sovietinėje Charkovo garvežių gamykloje. Jis 
teigė, kad be garvežių, joje gaminama šalutinė produk
cija - tankai. Per dieną pagaminami 22 tankai.

Kad įvertintume VIENOS iš sovietinių gamyklų ŠĄLU-’ 
TINĘ produkciją TAIKOS^ METU, turime atsiminti, jog 
1933 metais Vokietija išvis negamino tankų. 1939 m. 
Hitleris pradėjo Antrąjį pasaulinį katą turėdamas 3195 
tankus, t.y. mažiau negu Charkovo garvežių gamykla, 
dirbdama taikaus režimo metu, galėjo pagaminti per 
pusmetį.

Kad įsivaizduotume, ką reiškia 22 tankai per dieną, 
turime atsiminti, jog Jungtinės Valstijos jau prasidėjus 
Antrajam pasauliniam karui, 1940 metais, turėjo tik 
apie 400 tankų.

O dabar pakalbėkime apie kokybę tų tankų, kuriuos 
Guderianas matė Charkovo garvežių gamykloje. Tai buvo 
amerikiečių tankų genijaus Dž. V.Krisčio sukurti tankai. 
Niekas neįvertino Krisčio darbo, išskyrus sovietinius 
konstruktorius. Amerikiečių tankas buvo nupirktas ir at
plukdytas į Sovietų Sąjungą pridengus jį netikrais doku
mentais, kuriuose jis buvo pavadintas žemės ūkio trakto
rium. Sovietų Sąjungoje šių "traktorių" buvo gaminama 
daug. Jie buvo paženklinti BT (Bystrochodnyj tank - 
greitasis tankas) marke. Pirmųjų BT greitis - 100 km. 
per valandą. Po 60 metų kiekvienas tankistas pavydės 
tokio greičio.

Tanko BT korpuso forma buvo paprasta ir racionali.. 
Nė vienas to meto tankas pasaulyje, įskaitant tankus ga
mintus JAV kariuomenei, neturėjo tokios šarvų formos.

Ketvirtame dešimtmetyje beveik visi pasaulio tankai 
buvo gaminami pagal tokią schemą: variklis - priešakyje, 
transmisija - užpakalinėje dalyje. BT buvo išimtis: ir 
variklis, ir transmisija - priešakyje. Po 25 metų visas 
pasaulis suvoks BT komponuotės pranašumus.

/bus daugiau/
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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MYLEIOM LIETUVĄ IŠ TOLO..

1994 METŲ VASARĄ VILNIUJE
Kai mūsų lėktuvas pakyla iš Vilniaus aerodromo ir 

padaręs posūkį, pradeda savo skrydį į Kopenhagą, per 
lėktuvo langą po Kojomis matau žaliuojantį Vingio parka 
jo viduryje oioziulę estradą su šventės emblema ir dido
ką gelsvai nuruousį žemės plotą. Čia prieš pora savaičių 
tūkstančiai Kojų nutrypė žalią pievą, o kaitri liepos mė
nesio saule neleidžia jai atsigauti.

Vingio purkas yra mums visiems atmintinas. Jaunys
tės dienomis čia mėgdavau pasivaikščioti, o žiemą lais
valaikiu su slidėmis ant peties žingsniuodavau per parką 
į Karoliniskes slidinėti. Vingio parke 1988 m. liepos 
men. įvyko pirmosios spontaniškos Lietuvos atgimimo 
demonstracijos. Čia po 45 metų pirmą kartą nuskambėjo 
Lietuvos himnas, čia vėl drąsiai suplevėsavo Lietuvos 
trispalvių jūra, o seni ir jauni skandavo "Lietuva, Lietu
va..."

v 1988 m. liepos mėn. 3 d. Hamiltone, Kanadoje įvyKo 
Aštuntoji laisvojo pasaulio lietuvių tautinių šokių šventė. 
Labai aktyviai buvau įsijungusi į šios šventės ruošą, ir, 
pasibaigus visiems rūpesčiams ir vargams, išvykau į lietu
vių mėgiamą Vasagos vasarvietę. Kitą sekmadienį klebo
nas po pamokslo pranešė, Kad nuostabūs įvykiai vyksta 
Lietuvoje ir pakvietė visus į parapijos salę. Tik Ką iš 
Lietuvos grįžęs vienas torontiškis pasakė, kad nori vi
siems papasakoti apie jo paties vaizdajuostėje užfiksuo
tus įvykius Vilniuje. Visi su nuostaba stebėjome tūkstan
tinę minią Vingio parke. Nenorėjom tikėti savo akimis.. 
Nejaugi? Lietuva keliasi iš vergijos? Ašaros ritosi per 
veidus. Argi ir mes sulauksime laisvos Lietuvos? Liepos 
3 d. besibaigiant Aštuntajai šventei Hamiltone, jaunimas 
paleioo šūkį: "Lietuva, aš čia gyva..." Vos savaitei pra
slinkus, išgirdome lyg- ir atsakymą mums, kad ten, Vil
niaus širdyje, Lietuva gyva.

Šių metų vasarą po penkiasdešimt netų, čia, į Vingio 
parką, suplaukė Lietuvos vaikai, išblaškyti po platųjį 
pasaulį. Vilnius sukvietė ir priglaudė lietuvius iš Sibiro 
taigų, Europos, šiaurės ir Pietų Amerikos, Kanados, iš 
tolimosios Australijos. Lietuviška- daina sujungė mus 
visus. Tai istorinė daina Lietuvai (7u metų nuo pirmo
sios 1924 m. dainų šventės Lietuvoje) ir mums visiems, 
kadangi galėjome sugrįžti į Lietuvos sostinę ir kartu su 
tėvynainiais išgyventi tuos pakilius dvasiai momentus, 
susijungti bendroj dainoj, pajusti Tėvynės ilgesį, nubrauk
ti džiaugsmo ašarą... ir dar minutėlę pagyventi tuo jaus
mu... Lietuva pagaliau laisva.

Šventė pasibaigė. Visi apleidžiame Vilnių ir skirsto
mės kas sau. Vieni grįžta į tolimiausius Lietuvos kam
pus, kiti per vandenynus skrenda į svečias šalis, kur se
niai jau susuktos gūžtos, kur šaukia namai. Tačiau išgy
venti jausmai paliks ilgam, ilgam... Nostalgiška ilgesio 
daina dar ilgai skambės ausyse ir širdyse... O rateliai^ ir 
dideli ratai suksis, išpaišydami "Žalgirio" stadioną raštų 
raštais...

Emigracija į demokratinius kraštus nuolatiniam apsi
gyvenimui prasidėjo 1948 metų pavasarį.

Anglija pirmoji atsiuntė savo atstovus į DP stovyk
las pasirinkti darbininkų į tekstilės fabrikus ar namų 
ruošos darbams. Žmones jie labai rinkosi. Pageidavo 
1996. XI. 19 

tiek moterų, tiek vyrų viengungių. Jeigu paimdavo vyrą 
su žmona, tai jie turėjo būti be vaikų. Nuodugniai patik
rindavo sveikatą, kad neįsileistų į savo kraštą chroniškų 
ligonių ar panašiai. Prasidėjus emigracijai, labai susilp
nėjo kultūrine veikla, nes išvažiuodavo patys darbingiau
si, sveikiausi ir stipriausi žmonės. Su pirmaisiais į Ang
liją išvažiavo beveik visas Haffkruge, vėliau Neustadte 
veikusios lietuviškos spaustuvės personalas. įsikūrę Angli
joje, jie davė pradžią "Nidos" knygų leidyklai ir laikraš
čiui "Europos lietuvis". Kadangi buvo labai dideli reikala
vimai, į Angliją išvažiavo nedaug lietuvių. Karo nunioko
ta Anglija pati stengėsi įeiti į normalias gyvenimo vė
žes. Ir tie pirmieji entuziastai, kurie bodėdamiesi varga
no gyvenimo Vokietijoje, išvyko į Angliją, vėliau sten
gėsi iš Anglijos emigruoti į Kanadą ar JAV, nes pasiro
dė, kad vis tik šiuose kraštuose gyvenimo lygis yra aukš- 
tenis. Kad ir paprastu darbininku dirbdami, žmonės galė
jo patogiai ir gerai įsikurti: įsigyti namus, automobilius, 
susitaupyti atostogoms ir išmokslinti vaikus.

Emigracija į Kanadą buvo kitokia, nes Kanados agen
tai rinkosi ir šeimas, kurių sveikata taip pat buvo kruopš
čiai tikrinama. į Kanadą išvažiuoti galėjai tik su darbo 
sutartimi - t.y. šeimos galva turėjo pasirašyti darbo su
tartį metams, dirbti pasirinktą darbą. Darbai buvo įvai
rūs - žemės ūkyje, ausko kasyklose, miško kirtimams, 
elektros stulpų statyba ir panašiai. Žmonas su vaikais 
palikdavo Vokietijoje, Kol vyrai užsidirbdavo pakankamai 
pinigų, kad galėtų susirasti ir išsinuomoti butą, užmokė
ti kelionės išlaidas ir tik tada pasikviesdavo šeimą. Nei 
Kanados valdžia, nei darbdavys nesiimdavo jokios rizi
kos. į miško kirtimą stengdavosi priimti viengungius, 
nes kirtėjai buvo apgyvendinami toli miškuose ir čia at
sivežti šeimą buvo sunku. Namų ruošos darbams buvo 
renkamos jaunos merginos. Jų įsipareigojimas irgi buvo 
metams laiko. Atlikęs darbo sutartį, kiekvienas galėjo 
eiti ar važiuoti ieškoti darbo kitur. Apie gyvenimą Ka
nadoje mes žinojome labai mažai. Bibliotekose surastose 
knygose perskaitėme informaciją apie gamtą ir žmones, 
žemės turtus, didžiulius neapgyvendintus plotus, lygumas 
kalnus. Gamta atrodė panaši į Lietuvos gamtų. Kana
dos viduryje per visą Manitobos provinciją tęsiasi kvie
čių laukai, kitose provincijose auginami obuolių, kriaušių, 
persikų ir vynuogių sodai. Kanados žmonės - tai įvairių 
tautybių mišinys. Pagrindinės ir gausiausios tautybės yra 
anglų ir prancūzų imigrantai, kurie sudarė pirmuosius 
ateivius. Tikrieji Kanados gyventojai yra indėnai, kurių 
dabar jau gerokai sumažėję, dauguma gyvena rezervatuo
se. Gal tik vakarinėje Kanados dalyje indėnai gyvena 
pagal senuosius papročius gana primityviose palapinėse.

... 1948 metų vasarą, vos tik mūsų vyrams išvykus į 
Kanadą kasti aukso, prasidėjo Berlyno blokada. Potsda
mo konferencijoje Stalinas nesutiko trauktis iš Berlyno. 
Miestą padalino pusiau. Pusę Berlyno laikė užėmę rusai, 
o kita pusė buvo padalinta tarp amerikiečių, anglų ir 
prancūzų. Stalinas sutiko palikti Berlyno koridorių, ku
riuo Vakarų sąjungininkai galėtų laisvai privažiuoti prie 
vakarinės Berlyno dalies. 1948 m. vasarą tą koridorių 
Stalinas uždarė, galbūt manydamas, kad amerikiečiai 
kapituliuos ir paliks visą Berlyną jam. Taip neįvyko. 
Padėtis atrodė labai įtempta. Atrodė, kad kiekvienu mo
mentu gali prasidėti karas. Mes, likusios Vokietijoje, su 
nerimu klausėmės žinių iš Londono... Mes vegetavome 
Vokietijoje, laukdamos kada pagaliau galėsime išvykti 
ęas savo vyrus. Kanadoje niekas "aukso kalnų" nežadėjo. 
Žinojome, kad laukia sunkus darbas ir įskūrimo rūpesčiai.

Visas šeimas, kurios laukė išvažiavimo į Kanadą, su
vežė į didžiules tuščias Vendorfo kareivines. Čia tų, 
pasiruošusių išvykti į Vakarus, buvo labai daug. Gyvento
jų sudėtis šioje stovykloje vis keitėsi, nes vieni atvažiuo
davo, kiti išvažiuodavo į numatytus kraštus. Atsisveikin- 
davom vieni kitus lyg klausdami - kas mūsų laukia sve
tur. Tuo metu prasidėjo emigracija į Australiją. Su gai
lesčiu žiūrėjome į išvykstančius, nes atrodė, kad jie iš
vyksta taip toli ir vargu ar beteks pasimatyti. Tuo lai
ku net nesvajojau, kad 1976 m. aplankysiu Australijos 
lietuvius, patirsiu jų draugiškumą, pamatysiu neįprastą 
Australijos gamtą, pasigėrėsiu jų miestais ir vėl susitik
siu senus draugus. Kai matydavom šeimas, kartu išvykstan
čias į Australiją, galvojom - ar nepadarem klaidos iš
siskirdami.

Prieš vyrams išvykstant patikrino visos šei
mos sveikatą. Dabar vėl pradėjo nuodugniai tikrinti, lyg 
rodos, per keletą mėnesių galėjome susirgti kokia nepa
gydoma liga. Kai jau baigė patikrinimus, visos mūsų kam
barį© gyventojos gavome pranešimus ateiti pakartotinai 
peršviesti plaučius. Per naktį nemiegojome ir tarėmės 
ką daryti. Negi galėjome taip greitai gauti džiovą? Ry
tojaus rytą nuėjome į ligoninę. Po vieną pasikvietęs se
nyvas vokietis daktaras kiekvienai pasakė tą patį: "Jūsų 
plaučių nuotrauka rodo, kad plaučiai nesveiki, ir tai 
gali sukliudyti išvykti į Kanadą. Aš galiu padaryti kitą 
nuotrauką neryškiai, kad nesimatytų dėmių. Bet tai kai
nuoja 20 naujųjų vokiškų markių". Aiškiai žinojome, kad 
nori iš mūsų pasipelnyti. Žmogelis manė, kad bijosime 
skųstis, greitai išvažiuosime ir tuo viskas baigsis. Taip 
ir buvo. Nutarėme, kad geriau paaukoti tą 20 naujųjų 
markių (pinigai buvo neseniai pakeisti), negu drebėti, 
kad tas daktaras tikrai kieno nors blogų plaučių nuotrau
kos neįkištų į tavo papkę.

Laukimo dienos buvo nuobodžios ir ilgos. Bet kokia 
kultūrinė veikla buvo sunkiai įmanoma, nes žmonės vis 
keitėsi - į išvažiuojančiųjų vietą vis atveždavo naujus 
kandidatus išvykai į svečias šalis. Tačiau vieną kartą, 
berods, birželio 15 d., minėjimą su programa vis tik su- 
ruošėm. Mano sesuo Birutė taip pat buvo pereinamoje 
stovykloje, pasiruošusi vykti į Kanadą namų ruošos dar
bams. Belaukiant praėjo vasara, prasidėjo šaltos ir šla
pios rudens dienos, šeši žmonės, susigrūdę nedideliame 
kambaryje, negalėjome net pajudėti. Lietingomis dieno
mis sėdėdavome ant sofos-lovos ir skaitydavome vokiš
kas knygas. Atrodė, kad tam laukimui nebus galo. Paga
liau lapkričio pabaigoje atėjo linksma žinia, kad vyksi
me į Bremeno uostą, o iš ten laivu į Kanadą. Mano se
suo dar turėjo pasilikti pereinamoje stovykloje, nes jų 
transportas buvo vėliau. Tėvai iš Neustadto atva
žiavo manęs su Gediminu išleisti vėl į nežinią, į sve
timą ir tolimą kraštą. Dabar ir mūsų šeimai atėjo lai
kas išsiskirti. Skausmas draskė širdį - ar sustiksime vėl? 
Ir kada? Mano tėveliams buvo netoli 60 metų. Kaip jie 
pradės gyventi Amerikoje vėl iš naujo? Sunkus, bet neiš
vengiamas buvo mūsų visų išsiskyrimas. Tikėjausi, kad 
bent su seserimi pasiseks įsikurti netoliese, nes ji grei
tai turėjo taip pat vykti į Kanadą.

Pirmieji žingsniai Kanadoje
iš Bremeno uosto laivu persikėlėme į Londoną. Ketu-

Viena DP su savo „turtu“ a. Jaro nudtr.

rias dienas praleidome viename dideliame kambaryje, 
pristatytame lovų. Dauguma moterų buvo su vaikais. 
Jos buvo iš kitų stovyklų. Nutarėme apžiūrėti Londoną. 
Vos iškėlėme koją per duris, patekome į tirštą rūką, 
kuris kamuoliais vertėsi, užklodamas gatves ir šaligat
vius. Greitai vėl grįžome atgal, nes lauke buvo nejauku 
ir drėgna.

Vieną rytą mums pranešė, kad pasiruoštume išvažia
vimui. Man ir dar keletui moterų pranešė, kad esame 
paskirtos pagal alfabetą skristi lėktuvu. Dar tą pačią 
dieną mus įsodino į "Torth Star" lėktuvą. Mūsų keliau
jančių pas vyrus - aukso kasėjus, su vaikais buvo 30. 
Kai kurios moterys skristi labai bijojo, pradėjo verkti. 
Prie jų taip pat prisijungė ir vaikai, nes lėktuvui kylant 
jiems pradėjo skaudėti ausis. Gerai, kad visos sėdėjome 
lėktuvo gale, o visas lėktuvo priekis ir vidurys buvo 
užpildytas anglų ir kanadiečių, vykstančių į Kanadą. Su 
įvairiais nuotykiais pagaliau atsidūrėme Toronto geležin
kelio stotyje. Čia ant suolų permiegojome ir paryčiais 
pradėjome paskutinį mūsų kelionės etapą - į Norandos 
ir O1 Brieno kasyklas. Torontas man pasirodė niūrus, ap
rūkęs, nes dauguma pastatų buvo tamsiai pilkos spalvos. 
Bet dar liūdnesnis vaizdas, kai įvažiavus į Kvebeko pro
vinciją, traukinys ėjo per išdegusių miškų plotus, kurie, 
atrodė, neikados nesibaigs. Po pietų pasiekėme Norandą 
Čia visos moterys turėjo išlipti ir tik aš su Gediminu 
turėjome dar 3U kilometrų važiuoti tolyn. Norandos 
stotyje moterų niekas nesutiko ir nelaukė. Jos buvo vi
sai pasimetusios, nes net nežinojo, kur gyvena jų vyrai. 
Čia man pravertė prancūzų kalba. Su geležinkelio tar
nautojų pagalba suradome kelis taksi, susodinome visas 
ir nutarėm, kad geriausia vežti jas į auksakalių bendrabu
tį. Jeigu ten nebus vyrų, tai bus koks nors lietuvis, 
kuris galės pasakyti, kur apsigyvenę jie. Vėliau paaiškė
jo, kad kasyklos vadovai buvo kalti, jog nepranešė vyrams 
kad atvyksta jų žmonos. Tačiau visos surado vyrus ir 
pradėjo naują naują gyvenimą Kanados žemėje.

Mudu su Gediminu, dar pavažiavę kiek išdegusio 
miško plotu, sustojome Cadillac stotelėje. Tuojau pama
tėme šešis vyrus, išsirikiavusius perone. Maniau, kad jie 
bus nusivylę, nes tik Petras sulaukė žmonos, o kitos 
dar pakeliui. Bet, pasirodo, Obrien’o kasyklos vadovai 
buvo apsukresni ir pranešė, kad likusios šeimos atplau
kia laivu ir bus čia už savaitės.

Kadilako miestelis buvo nedidelis (apie 2U0U gyvento
jų). Buvo viena pagrindinė gatvė ir keletas šalutinių gat
velių.

... Valgydami pirmą vakarienę savo naujoje gyven
vietėje, dalinomės kelionėje patirtais įspūdžiais, o Pet
ras truputį pasakojo apie tuos 9 mėnesius, praleistus 
kasant auksą. Už 75 centus valandinio atlyginimo jie 
kasdien pamainomis keldavosi apie 2 kilometrus po že
me ir ten, suradę aukso gyslą, turėdavo išsprogdinti 
uolas, akmenis ir aukso luitus sukrauti į vežimėlius, 
juos nuvežti prie kelto, iš ten jau kiti žmonės iškeldavo 
į paviršių, tas uolas sutrupindavo ir iš jų išplaudavo 
aukso daleles.

... Po savaitės tikrai atvažiavo ir likusios Vokietijoje 
moterys su vaikais. Dauguma ausko kasėjų, atvykusių iš 
Vokietijos, buvo lietuviai. Dabar su šeimomis ir viengun
giais mūsų buvo 30. Buvo keletas latvių, vėliau atvažia
vo pora vengrų. Visi kiti Kadilako gyventojai ouvo pran
cūzai. Pora krautuvininkų, aukso kasyklos vadovai ir 
keletas mokytojų buvo anglų kilmės. Pagrindinė miesčiu
ko kalba buvo prancūzų. Vienas iš kasyklos prižiūrėtojų 
tuojau prisistatė prie naujai atvykusių darbininkų. "Ir aš 
esmu lietuvninkas. Mano tėvai senai atvyko į Kanadą" - 
juokdamasis sakė jis. "Jeigu netikite, aš padainuosiu" - 
ir išdainavo gal dešimt posmų - "Užaugau Pasvaly, pas 
savo tėvelį, išėjau vandravot - sau laimės paieškot..." 
Labai sunku buvo jo lietuvių kalbą suprasti, nes ir žo-* 
dzių jam labai trūko. Buvo nuoširdus, vaišingas ir pa
prastas žmogus, visą savo gyvenimą praleidęs aukso 
kasyklos. Ten gyveno su savo žmona škote. Kai visos 
šeimos suvažiavo, jis pakvietė visus pas save į svečius. 
Tuojau pasiūlė po gėrimą, nes ir pats mėgdavo išgerti. 
Mūsiškiai mandagiai atsisakė, tikėdamiesi kad pasiūlys 
dar kartą, bet jis daugiau ir nesiūlė, pats išgėrė keletą 
butelių alaus ir uždainavo lietuvišką dainą, kurią tik 
vieną ir temokėjo, išdainavo visus man žinomus ir dar 
negirdėtus tos dainos posmus, o ašaros ritosi jam per 
veidą. Jo žmona škote tik glostė jį. Graudu buvo ir 
man, nes toj dainoj girdėjau prarastos Tėvynės ilgesį. 
Jis ir kalbėti lietuviškai užmiršo, bet širdyje jautė tėvų 
iš jaunystės įdiegtą meilę Lietuvai. Ar ir mūsų laukia 
toks likimas? Prisimindma pirmas dienas Kanadoje visa
dos akyse matau Bardvičių (tokia buvo jo pavardė), liūd
nai bedainuojantį pirmųjų lietuvių išeivių ilgesio dainą. 
Pirmieji lietuviai išeiviai atsirado Kanadoje bėgdami nuo 
caro privalomos karinės tarnybos. Dabar mes, Antrojo 
pasaulinio karo pabėgėliai, atsiradome retai apgyventoje 
Kanados Šiaurėje, negalėdami pakęsti to pat ruso oku
panto, tik apsivilkusio rauaonu rūbu, bet lygiai taip pat 
norinčio išnaikinti mūsų tautą. Mūsų naujai atrastas 
draugas nuolatos bendravo su lietuviais ir džiaugėsi, nes 
niekada nesitikėjo susitikti lietuvių, o tuo labaiau aukso 
kasyklose. Tuo metu jis manė, kad gyvenimą praleisime 
Kadilake. / bus daugiau /
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
e LN lapkričio mėn.3 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 148 žmonės, svečių 
knygoje pasirašė 1 iš Itali
jos - Roberta Verlaitė.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos nare- L.Po
ciene.
e Gražiai pavyko "Keistuo
lių. Teatro” muzikinis ir 
vaidybinis spektaklis, vykęs 
Toronto Lietuvių Namuose, 
spalio mėn. 22 d.

Ši programa - dainos 
ir komiškosios scenos įrašy-- 
tos į vaizdąjuostes. Yra 
taip pat ir garsęjuosčių.

Sį pasirodymų organiza
vo LN Kultūros Komisija, 
kaip ir "Girių Aido" -buvu
sių^ partizanų ir tremtinių 
ansamblio koncertų, vykusį 
spalio mėn. 29 d. LN-se.

Šis dainininkų vienetas 
buvo taip pat labai gražiai 
įvertintas, visur kur tik 
pasirodęs Kanadoje ir JAV- 
se. Galima gauti ir įdainuo
tų garsaiuosčių.
LN adresas: 1573 Bloor 

Str.,W.,
Toronto,Ont.,M6P 1A6.
• Lietuvos generalinis gar
bės konsulas Haris Lapas 
ir žmona Gražina Lapienė 
surengė "Girių Aido" Vie
netui gražų ir nuoširdų 
priėmimų savo namuose, 
prieš vykstant į gastroles 
Čikagon, Floridon ir Kali- 
fornijon.

giantis , kalbėjo Tėvynės 
Sąjungos Kanados Skyriaus 
pirm. E.Cuplinskas, ragin
damas nenumoti ranka 
į balsavimus, o užsienio 
lietuviams balsuoti Nauja
miesčio apygardoje, kaip 
skirta, už Andrių Kubilių.

Subuvimas vyko spalio 
mėn. 30 d., Prisikėlimo
P-jos Parodų salėje.

• PRATĘSTAS KONKUR
SAS "Romuvos" stovykla
vietės ženklui, minint 35 
metu veiklos sukaktuves.

• V. s. Vladas Bacevičius 
mini savo 80 metų am
žiaus sukakti. Veiklųjį dar
buotoja skautijoje sveikina 
Toronto skautai-skautės.

» ŠATRIJOS tunto prityru
sių skaučių vadovės vyr.sk. 
A.Sergautiene ir A.Birgiolie 
dalyvavo pradiniuose Gil- 
velio kursuose kanadiečių 
skautų stovykloje prie Au
roros.

SRIUBOS ‘VAKARIENE
PRISIKĖLIMO P-jos 

Labdaros sekcija lapkričio 
10 d. surengė Sriubos Va
karonę, kurioje buvo rodo
ma vaizdajuoste kaip ir 
kur naudojamos lėšos, skir
tos Sriubos valgykloms 
Lietuvoje.

Šiuo metu veikia tokios 
valgyklos Vilniuje, Kaune, 
Kretingoje. Ten, bent kartę 
į dienų , nemokamai gauna 
lėkštę geros sriubos ir 
porą riekių duonos vieniši 
seneliai, invalidai, bedar
biai ar daugiavaikės šeimos.

Tokios valgyklos pradė
tos steigti 1992 m.

Praneša
ŠALFASS-gos CENTRO 

■VALDYBA:
METINIS VISUOTINIS 

SUVAŽIAVIMAS vyks š.m. 
lapkričio mėn. 23 d., šeš
tadieni, TORONTO LIETU
VIU NAMUOSE, 1573 Bloor 
Street West, Kanadoje.

Darbotvarkėje Šalia 
įprastinio atidarymo, prezi
diumo ir mandatų komisi
jos sudarymo, sveikinimų 
ir darbotvarkės priėmimo 
bei protokolo skaitymo 
įdomiausi punktai: 1997 
m. ŠALFASS-gos varžybi- 
nės programos ir kalendo
rius; pranešimai ir diskusi
jos dėl Vl-jų PL ŽaidyniųII- 
osios Tautinės Olimpiados 
1998 m. Lietuvoje ir Pa
saulio Lietuvių Slidinėjimo 
Pirmenybių 1997 m.vasarų 
Australijoje- pranešimai. 
Taip pat ŠALFASS-gos 
sporto apygardų administra
cinio pertvarkymo pasiūly
mai, diskusijos, nutarimai, 
bei Statuto pakeitimų pasiū

• Rasa (Krokytė) ir Linas 
VESELKAI džiaugiasi pirma
gimiu sūneliu Šarūnu-Jonu- 
Kazimieru, kuris gimė šių 
metų vasarę.Aldona Vesel- 
kienė- savo mažiausiuoju 
vaikaičiu. Sveikiname.

• Duktė Aldona Pundzius- 
Talo, seseys Luise Strumba 
ir Anelė Žekienė Toronte 
liūdi ir prisimena SALOMĖ
JĄ ONĄ PUNDZIŪVIENĘ, 
kuri mirė 1996 m. liepos 
mėn. 19 d. po sunkios 
ligos Toronte.

Salomėja Blažaitytė , - 
Pundziuvienė , atvykusi iš 
Lietuvos 1937 m. susituokė

• TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
TORONTO ŽIDINYS pak
vietė padaryti pranešimų 
apie balsavimų eigų Lietu
voje Vyt.Biretą, kuris su 
žmona Birute buvo pralei
dęs porą mėnesių Lietuvoje, 
savanoriškai įsipareigojęs 
susitikti su Lietuvos gy
ventojais įvairiose Lietuvos 
vietose ir raginti balsuoti.

į daugelį klausimų buvo 
atsakyta, o subuvimui bai-

Yra ir daugiau vietovių, 
kur tokių valgyklų būtinai 
reikėtų. Čia, Kanadoje, 
labai nesunku būtų padary
ti tokias vakarones ir 
2 kartu į metus, ne vien 
prieš Kalėdų šventes.

Reikia pasakyti, kad 
ir pačioje Lietuvoje didėja 
vietinių lietuvių aukos 
maistu, ar prisidedant darbu 
prie pačių vargingiausiųjų 
globos.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

MOKA:
2.50% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.00% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75%' už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.25% už rrsp ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.75%, už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75%, už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.50% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.50% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų........ 5.30%

1 metų................
2 metų................

.....5.25%

.....5.75%
3 metų............... .....6.25%
4 metų............... ..... 6.50%
5 metu........ . ....... .... 7.no%

(fixed rate)

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčius iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičiai.

^PLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
» Pirm., 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

6 psl.

lymai.
Einamųjų Reikalų dalyje 

pažymėtini punktakSporti- 
nės spaudos reikalai, Lie
tuvos Sporto Istorija, ŠAL
FASS-gos santykiavimas 
su Lietuvos Sporto institu
cijomis, Šarūno Marčiulio
nio krepšinio mokyklos 
komandos viešnagė Kana
doje, pranešimas apie lie
tuves dalyvavima Olimpi
niuose žaidimuose Atlanto
je.

įdomus kiti pranešimai 
raštu ir žodžiu apie tikrai 
įvairiopa šios organizacijos 
veiklu, įvairiose sporto 
šakose.

Valdyba siūlo pasisakyti 
norintiems dienotvarkę 
papildyti ar ko nors pagei
daujant- pranešti ŠALFASS 
-gos Centro V-bos pirm. 
Audriui Šileikai, 150 Col- 
beck St.,Toronto, Ont., 
M6S 1V7, Canada. Tel:
416-767-6520. Faksas: 416- 
760-9843. inf.

su Alfonsu Pundzium Mont- 
realyje. Ji buvo "Nepriklau
somos Lietuvos" laikraščio 
korespondentė 1949-43 me
tais, o išvykusi į Torontą 
1944 m. aprašydavo Toron
to įvykius "NL" laikraščiui.

Tikimės, kad dar yra jos 
draugų, Kurie ją prisimena-

Liūdinti duktė ir Seserys

ŠUO GERIAUSIAS ŽMOGAUS DRAUGAS - 
IR LABAI GUDRUS MIRABEL'YJE

ištikimiausias, puikus namų sargas ir geriausias na
minis gyvulys žmogui yra šuo. Jis yra puikus kelrodis 
eskimams, pakinkyti šunys traukia roges, bendrauja me
džioklėje bei žūklėje. Nors yra žmonių, kurie daugiau 
mėgsta kates, bet jos yra tokios, kad jeigu jas šauksi, 
tai jos ne visuomet tavęs klauso ir todėl jomis ne 
labai gali pasitikėti.

Nėra geresnio namų sargo kaip šuo. Namų šeiminin
kas gali sau ramiai miegoti, nes jeigu kas bandys skverb
tis vidun, tai šuo pradės loti. O jeigu kartais namie 
kiltų gaisras, šeimininkas būtų tuojau pat pažadintas. 
Yra buvę atsitikimų, kai iš degančio namo šuo ištraukė 
apalpusį žmogų laukan prie durų.

New Yorke didelėse krautuvėse naktimis yra palei
džiami dideli dobermanų veislės šunys saugoti prekes.

Vienas mano kaimynas turi didelį dobermaną ir kai 
jis išeina iš namų, niekuomet jų nerakina. Jeigu kas 
priartėja prie tų namų, šuo tuojau pat pradeda loti ir 
žmogus bijo eiti toliau.

Žinau kitą atvejį, kur vagis buvo įėjęs į namus ruoš
damasis vogti, kadangi šeimininko nebuvo namie. Šuo 
nieko jam nedarė, leido įeiti į namus, bet kai tik tas 
bandė išeiti, tai šuo jį prirėmė prie sienos ir urzgė vos

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.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6U 1A8

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

.4X7TK4/ per 61 milijoną dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 2.75%
180-364 d. term.ind...................2.75%
1 metų term, indėlius................3.00%
2 metų term, indėlius................3.50%
3 metų term? Indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................4.75%
1 metų GiC-mėn.palūk..............2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk........ L...3.75%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......3.75%
RFtSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą.................2.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.50%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki...........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.50%

Nekiln. turto paskolas:

7.50%

Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų............... . 5.25%
2 metų................ . 5.75%
3 metų................ .6.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų...... .5.30%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
klų ir taupymo sąskaitas

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

Kiti patarnavimai z “INTERAC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimaš

tik tam pabandžius pajudėti. Ir taip tas vagis išstovėjo 
tol, kol į namus sugrįžo šeimininkas.

Šunys yra tokie gudrūs, kad jiems tik trūksta gali
mybės kalbėti. Londone prieš karą, sako, buvęs toks 
šuo, kuris galėjęs pasakyti vieną sakinį: "I want one".

Policija naudoja šunis paieškojimui dingusių asmenų, 
nužudytų žmonių arba vagių. Medžiotojai naudoja šunis 
medžionei kaip varovus arba atnešimui nušautų gyvulių 
ar paukščių.

Ir Lietuvoje šunys būdavo piemenų padėjėjai. Jie at
varydavo galvijus namo į tvartus.

Šuo, kurį mes turėjome Kaune, kas rytą, kai tik 
mums atnešdavo laikraštį ir įmesdavo į duris, tai šune
lis tuoj pat atnešdavo jį tėvui į lovą.

Japonijoje Tokyo mieste vienam šuniukui yra pastaty
tas paminklas su to šuniuko stovyla prie metro stoties 
išėjimo. Mat tas šunelis kasdien ateidavo į tą vietą ir 
tupėdamas laukdavo savo šeimininko sugrįžtant iš darbo. 
Bet kai prasidėjo Karas, jo šeimininkas buvo mobilizuo
tas į kariuomenę ir žuvo kare. Tačiau tas šunelis ir to
liau ištikimai ateidavo ten jo pasitikti. Kai šunelis už
baigė savo gyvenimo dienas, jam buvo toje vietoje pa
statytas paninklas su tikslia kopija to sėdinčio šuniuko.

Viso pasaulio kraštų muitininkai turi didelius šunis, 
kurie yra išmokyti uostyti lagaminus, tikrinant ar juose 
nėra narkotikų.

Prieš keletą metų viena Montrealio lietuvaitė, dirban
ti National Film Board, manęi paprašė iš Lietuvos at
vežti filmą apie a.a. Mariją Gimbutienę, kuri dar neiš
ryškinta ir jiems čia reikalinga papildomai sukant tos 
filmos tęsinį Montrealyje.

Skrendant iš Vilniaus namo su tuo filmu apvalioje 
metalinėje dėžutėje, lėktuvas nutūpė keletai valandų 
Varšuvos aerouoste. Kai atėjo laikas lipti į kitą lėktuvą 
skrendantį į Montrealį, reikėjo pereiti "Security" tikrini
mo postą. Padaviau peršvietimui savo rankinį bagažą, o 
tą metalinę dėžutę su filmu viduje, parodžiau agentui, 
sakydamas, kad negaliu leisti jos peršvies
ti, kad neišsitrintų filmas. Tuomet jis man bandė saky
ti, kad tie rentgeno spinduliai nėra pavojingi. Bet aš, 
jausdamas didelę atsakomybę, negalėjau rizikuoti ir ne
sutikau ją leisti peršviesti. Tuomet jis tuojau pat pa
skambino vienam uniformuotam žmogui, turbūt muitinės 
policininkui, kuris atėjo vesdamasis ant odinio dirželio 
pririštą didelį piktą šunį. Tasai paprašė vidury laukia
mos salės padėti tą metalinę dėžutę ant grindų ir liepė 
man pasitraukti. Tas šuo apėjo ratu uostydamas dėžutę 
ir nuėjo sau į šalį. O man buvo leista pasiimti tą filmą 
lipant į lėktuvą.

Montrealyje, Mirabel aerouoste, Kanados agrikultūros 
ministerija turi apmokytą mažą, baltą su rudom dėmėm 
šunelį, Fox-hound rasės, aprengtą žaliu švarkeliu, ant 
kurio baltomis raidėmis užrašyta: "Agrielture Canada". 
Tas šunelis yra išmokytas pasitikti atvažiuojančius kelei
vius iš užsienio, kurie stovi eilėje prie išėjimo. Jis, pri- 
eidmas prie kiekvieno lagamino, jį pauosto, ieškodamas 
uždraustų iš kitų kraštų į Kanadą atvežtų mėsos, pieno 
produktų ir vaisių.

Nevienam iš mūsų Montrealio lietuvių, grįžtant iš 
viešnagės Lietuvoje, teko susipažinti su tuo šuneliu, per 
kurį reikdavo atsisakyti vežamų dešrų ir skilandžių...

Šito šunelio apmokymas valdžiai kainuoja 20,u00 dole
rių. Jis savo uosle gali atpažinti 80 įvairių produktų. 
Jeigu, pavyzdžiui, Jūs lagamine prieš šešis mėnesius 
vežėte vaisių, tai jame yra išlikęs vaisių kvapas, kurio 
Jus nesuuodžiate, bet šuo jį suuodžia! L. Stankevičius

UietuboS jfonbag
6980 C6te St. Luc Rd., Con. # 807, Montreal, Que. 

H4V 3A4 Canada

Mažosios Lietuvos Fondui aukojo:
$200,- B.Grinius (viso $1.000), $170,- a.a.M.Kybran- 

cienės atminimui; po $100,- Vyt.Montvila (viso $530), 
A.Gaurienė (viso $450) lietuviškoms mokykloms Kara
liaučiaus Krašte; $50,- A.Stanaitienė (viso $270); po 
$30,-A.T.Gailius (viso $290), Ir. Meiklejohn (viso $400) 
a.a.M.Kybrancienės atminimui; $25,- A.Anysas (viso 
$150); $20,- A.Tamošaitis (viso ($240); $12,- Anoniminė 
auka.

Nuoširdi padėka už paramą—
MLF Valdyba 

*X-*************************************************

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA - 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 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TĖVIŠKĖS AKIMIRKOS

Jonas Balčiūnas įdomiai pasakoja apie Kirdonių gyveni
mą savo knygoje "Tėviškės Akimirkos", kurią išleido 
Lietuvos Technikos Muziejus Kaune, 1993 m. Autorius 
dėkoja kraštietei, dabar gyvenančiai Kanadoje - Bronei 
Kruopytei-Palilionis, paskatinusiai ir savo lėšomis padė
jusiai įamžinti Tėviškės akimirkas, - rašo autorius.

Dedame keletą ištraukų:

montreal

"Arba kalvis Petras Šoblinskas (1895-1953 m.). 
Jo rankose ne tik metalas bet liepsnos tirpdavo, bet 
ir armonika tartum laiminga jaunamartė kvatodavo 
arba kaip našlaitėlė, išliedamą skausmą, raudojo. Ves
tuvės, krikštynos ar pakermošis neapsieidavo be muzi
kanto Antano Griauzdės. Kai seserys Apolonija ir Mari
jona Šilkaitės, Ona Narbutaitė, Stasė Indrikonienė susi
būrimuose užtraukdavo: "Muzika, muzika, užgroki val
są]',- nuskambėdavo per devynis kaimus. Ne vien daini- 
-ninkai, piršliai ar meistai turėjo gera vardą, bet visi 
kas mylėjo ir mokėjo savo darbą. Su daugeliu jų dar 
susitiksime.

Primenu tik Tadą Šliką (1900-1978 m.). Labai reika
lingas žmogus buvo. Į vienkiemius keliantis, šulinius 
kasė. Kasti ne vienas sugebėtų, bet vietą parinkti - 
ne. Juk gali kaip kurmis raustis, o vandens nerasi. 
Tadajušas, būdavo, pasižvalgys po kiemą, nužiūrės kur 
kokie augalai auga, ir pasakys: "Štai čia..." Sako, nie
kad neapsirikdavo. Vėliau šulinį reikėdavo ir pravalyti. 
Retas išdrįsdavo tokion gilybėn leistis. Vėl kviesdavosi 
Tadajušą. Šis įsirangydavo į kibirą o gašpadorius, 
prilaikydamas už veleno rankenos, nuleisdavo žemyn. 
Kartą Deglis neišlaikė. Rankena išsprūdo. Tadajušas 
nuriedėjo žemyn.

- Tadajušai. - šaukia nusigandęs Deglis. - Gyvas 
dar?.

- Te, kad ne anam sviete, o šaltam vandenyje 
- atsiliepė iš šulinio.

Pamenu ir "ustovą" (kerdžių) Zusmon^. Ganiavos 
metu saulė dar neteka, o jis, eidamas "ulyčia", jau 
muša būgną. Netrukus atsidaro vartai, ir į "ulyčią" 
pasipila karvės. Šiai armijai valdyti "ustovui" reikėjo 
pagalbininkų - 8 piemenų karvėms ir 5-6 kiaulėms, 
avims ganyti. Negarbingiausia ir sunkiausia buvo kiaulia- 
ganio dalis. Ganydavo jas pūdymuose. O ten vasara 
tiek nugriauždavo, numindavo, kad padoresnės žolelės 
nė su padidinimo stiklu nerasi. Kiaulės buvo perkeru
sios, net "grobai" (šonkauliai) matyti, bet judrios, ypač 
vakarop. Nesuvaldysi - pasileis visas pulkas namo, tie
siai per vasarojų ar daržus. Lįsdavo į pirmą pasitaikiu
sį kiemą, daržą, net gryčią jei rasdavo atviras duris. 
Tik kiemuose budintys šunys gelbėdavo nuo šių nepra
šytų svečių. Savų neliesdavo, svetimas, įsikibę už au
sies, be jokios pagarbos išprašydavo lauk."

O kiek kaime buvo pasakorių, filosofų, karo me
tu margame sviete "cūdų" mačiusių. Mes, vaikėzai, 
prisiklausę pasakojimų apie didelius miestus, nuostabias 
mašinas, apie jūras, kur plaukioja už klojimą didesni 
laivai, apie "cepelinus", aeroplanus, nejučiomis ėmėme 
svajoti apie juos. "Juk mašinas, laivus, aeroplanus valdo 
žmonės,- samprotaudavome. - Tačiau jie tikriausiai 
vos ne milžinai ir labai drąsūs..."

... ,< 
... Pamenu, kartą pasigyriau Soblinskui, jog mane tėtis 
žada gimnazijon leisti. "Oho...- nustebo kalvis.- Rašti
ninku nori būti. Baltomis rankomis išsidabinęs vaikščio
ti. Bet žinok: valdžiai neįtiksi - išmes, o tuomet eik 
šunims šėko pjaut. Geriau bučiuok tėvui rankas, kad 
amato pramokti leistų. Aš irgi jaunas pasaulį apversti 
svajojau. į miestą pabėgau. Ten visur išlandžiojau, bet 
be pinigų net už gizelį nepavyko įsitaisyti. Grįžau uo
degą nuleidęs. Laimė, kad vėliau Žadeikių dvare pas 
vokietį kalvi įsitaisiau ir daug ko pramokau".

• LIETUVIU RADIJO 
VALANDĖLE KALĖDOMS

— ruošia specialią progra
mą gruodžio mėn. 25 
d., nuo 1- 2:30 val.p.p.

Stotis- CFMB 1410 
AM. Vedėjas-Liudas Stanke
vičius.

LIETUVIŲ ŠV.KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

K.Ambrasas
• Visuotinis Šv.Kazimiero 
P-jos susirinkimas vyks 
gruodžio mėn. 1 s., po 
11 val.pamaldų, P-jos sve
tainėje. Bus renkami ar 
perrenkami du Parapijos 
Komiteto nariai. Savo ka
denciją baigia Antanas 
Dasys ir Antanas Zienka.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ISTKŪRFR NIinRAVnnRR NAMUOSE.

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

* Kleb. kun. dr.F.Jucev 
čius buvo išvykęs 2-jų sa
vaičių atostogų. Jį pavada
vo kun. K.J.Ambrasas,SJ, 
iš Aušros Vartų P-jos Mont- 
realyje.
* Vedyboms ruošiasi Jonas 
Čialka ir Filomena Auglys.

* Š.m.spalio mėn.27 d., 
po 11 val.pamaldų, Parapi
jos svetainėje vyko tradici
niai GRYBU PIETUS, i 
kuriuos atsilankė daugiau 
kaip 150 dalyvių.

Vaišėse dalyvavo nema
žai svečiu ir iš Aušros 
Vartų P-jos Montrealyje. 
Jų tarpe buvo kun.K.J.Amb 
rasas.SJ, Seselė Margarita. 
Buvo ir viešnia iš Lietuvos 
-Marija Gužauskiene, ku
rios vyras yra Lietuvos 
kariuomenes karininkas, 
besimokąs jam reikalingų 
kariniu žinių Quebec'o 
prov.,Kanadoje. Iš Ottawos 
svečiavosi p.p.Dalmontai. 
Tai pat buvo svečių, pri
klausančiu St.Domine Para
pijai.

Pietūs buvo pradėti 
Lietuvos Himnu, pritariant 
muzikai, o po to svečias 
kun.K.J.Ambrasas sukalbėjo 
maldą, ją praturtindamas 
savais gražiais žodžiais.

Vaišių metu visą laiką 
grojo J.KURYLO graži 
muzika, visus stalus puošė 
gyvos gėlės, o nuotaikai 
pagerinti, ant kiekvieno 
stalo buvo po butelį raudo
no ir balto vyno.

Veike turtinga loterija 
iš 42-jų laimikių^ dominavo 
puošnūs buteliai su stipriu 
ir švelniu "skystimėliu". 
Gaila, kad ne visi dalyviai 
galėjo sulaukti loterijos 
pabaigos dėl laiko stokos, 
ir paliko svetainę anksčiau.

Prie gražios ir švelnios 
muzikos šokių mėgėjai, 
beveik visi pensininkai, 
gerai "išmankštino" savo 
kojas ir tuč tuojau jautėsi 
atjaunėję.

Šiuos pietus organizavo 
Parapijos K-to nariai ir 
narės. Virtuvės reikalus 
tvarkė,niekuomet nepa
vargstanti, šios rūšies spe
cialistė Helen KURYLO, 
o svetaine ir jos darbais 
rūpinosi Nijolė ŠUKIENĖ.

Pabaigoje, kleb. kun.dr. 
Feliksas JUCEVIČIUS gan 
gražiais žodžiais, anglų 
kalboje, apibūdino St.DO
MINIC Parapiją ir jos pa
rapijiečius, po to tarė ke
letą žodžiu prancūziškai 
ir prancūzu svečiams.

Klebonas taip pat padėkojo 
gražiai virtuvėje dirbu
sioms moterims, sakydamas,, 
jog jis niekuomet nežinojo 
ir netikėjo, kad jos taip 
sunkiai, sušilusios dirba. 
Geriau vėliau, negu nieka
da... „

Grybų pietūs parapijai 
davė $2.053,- pelno.

LIETUVIAI KANADOS 
TELE-PROGR AMO J E

Š.m. lapkričio men 10 
d., nuo 7 vai.v.iki 8 vai.v. 
televizijos stotis - Kanalas 
11, rodė iš Kitchiner'io 
profesionalų dailiojo čiuo
žimo varžybas.

Teko matyti ir lietuvių 
porą; Petrą Vanaga ir jo 
partnerę (kurios pavardė 
atrodo,lenkiška). Pranešė
jas pasakė, jog tai lietuvių 
pora, kurie atstovauja Lie
tuvą.

Iš 8-ių vietų, jiedu lai
mėjo ketvirtąja^. Tarpe 
9-ią teisėjų buvo ir lietu
vis, ką parodė musu tri
spalvė.

Dešineje- 

St.Sauveur 

vykusioje 

anglą 

Vilkiuku 4 

stovykloje^ 

spalio mėn.

4,5,6 d.d., 

dalyvavo ir 

lietuviai.

Pratybose

Marius

Nagys

/Čiuožėjos pavardė- Marga
rita Drobiazko,,kaunietė.Red.

s VEDYBLį DVIDEŠIMTMETI 
šeimos, draugą ir vaiky 
tarpe, šauniai suruoštoje 
vakarienėje > rugsėjo 28 
d. paminėjo Arūnas ir Sil
vija Staškevičiai.

Šiai veikliai musu bend
ruomenės porai linkime 
daug šviesių dvidešimtme
čiu.1.

"LITHUANIAN HERITAGE" 
ŽURNALE RAŠO IR APIE 
KANADOS LIETUVIUS

Šis kas 2 menesius , 
40 psl.pasirodantis, gražiai 
iliustruotas žurnalas anglų 
kalba, birželio mėnesio 
laidoje, skyriuje "Lithua
nians around the World" 
pamini ir 2 montralietes: 
Nijolę Bagdžiūnienę ir Se
selę Paulę. Jos yra pagel- 
bėjusios atsakinėdamos 
i korteles ar laiškus pernai 
Kalėdų proga Lietuvos 
vaikams. Tokią iš Lietuvos 
Montrealio paštas buvo 
gavęs apie 6.000.1

Abi talkininkės gavo 
po oficialų padėkos laišką.

Taip pat parašyta ir 
apie dr.Birutę Galdikaitę, 
buvusia^ torontietę, pasauli
nio pripažinimo užsitarna
vusią mokslininkę. Ji 25 
metus tyrinėjo orangutangų 
gyvenimą Indonezijoje, 
parašė eilę veikalu ir skai
tė paskaitas įvairiuose 
universitetuose.

Apie inž. Juozą Danį- 
Daniliauska, gyv.Ottawoje, 
20 metų dirbusį Kanados 
vyriausybėje Vandenų įren
gimų Konstrukcijų direkto
riumi,gana išamiai rašoma.

Jo specialybė - moder
nių švyturiu projektavimas 
ir konstrukcija. Mini inž.J. 
V.Danio sukurtus projektus 
ir kad Kanada išleido pašto 
ženklų seriją, minint šytu- 
rių 250 -mėtį Kanadoje. 
Iš keturių moderniųjų švy
turių - 3 yra suprojektuoti 
inž. ' J.V. Danio, įskaitant 
patį didžiausiąjį "Prince 
Shoal".

Jo švyturių piešinių 
paroda Lietuvoje vyko 1994

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 38 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00% Asmenines nuo.........12.75%
santaupas................................. 2.50% nekiln. turto 1 m......... 6.350%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..............,.......2.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius........ ........... 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius................... 4.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius.....................5.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius.....................5.25% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)................................... 2.75% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind........... ............................3.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind........................................ 4.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind........................................ 4.75% sumos draudimu
4 m. ind....................................... 5.00%
5 m. ind....-.................................i.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ’Talkoje”

1996. :XI. 19

-1995 m., 
menesį.

ir š.m balandžio

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Šį žurnalą leidžia "Bal- 
tech Publishing",P.O.Box 
225, LEMONT, IL 60439- 
0225. Vyr.red.- Vai Ramo- 
nis. Vieniems metams- 
$29.95, Kanadai- ($12 USA 
priedo.

Čeki ar "money order" 
reikia rašyti "Baltech Pub
lishing" aukščiau duotu 
adresu.

Skelbimų skyriuje ran
dame įvairiu knygų, žodynų, 
, kelionių biurų ir kt.pasiū
lymų. Turinys įvairus, trum
pais straipsniais rašoma 
apie sportą, lietuvių kalbos 
ypatumus,plačiau apie E- 
miliją. Platerytę, jaunos
kartos atstovės įspūdžius, 
apsilankius Vilniuje,ir kt.

• Montrealio lietuviai skau-_ 
tai ir šiemet rinks konser
vuoto maisto dėžutes, ku
rios bus išdalintos vargs
tantiems artėjančių švenčių 
proga.

Skautų. Kūčios vyks gruo
džio mėn. 11 d., A V P-jos 
salėje.~

MONTREAL Y J E- 
TARPKULTURINIAME 
RENGINYJE -INDIJA

vyksta dailės paroda 
6-iu indu dailininku, kurie 
gyvena Kanadoje taip pat 
klasikinės Indijos muzikos 
ir moderniosios Indijos 
muzikos koncertai.

Parodos vyksta nuo 
lapkričio mėn.7 d.,iki gruo
džio mėn. 8 d.

Klasikinės Indijos muzi
kos koncertas-lapkričio 
mėn. 7 d., moderniosios 
Indijos muzikos koncerta^- 
gruodžio mėn. 4 d.

Abu koncertai prasideda 
7:30 val.v.

Tose pačiose patalpose 
matomi ir dailės darbai, 
reprezentuojantys Japoniją, 
Pakistana, Kiniją, Vietnamą, 
Indiją, korėją/ Kambodiją, 
Indoneziją ir Hong Kongą.

Renginiu adresas: 3680 
Jeanne-Mance str.,Montre
al.-----------------------------------~ '

įėjimas i koncertus
- $5.

e Montrealio Seselių Na
mu Vyresnioji - Seselė 
Judita,po viešnagės Lietu
voje, papasakojo įspūdžius 
Katalikių Moterų D-jos 
susirinkime , spalio mėn.27 
d.

Mums rašo:

"...Aš jau nežinau, ką da
ryti ir kas man galėtų 
padėti.

Esu muzikos mokytoja. 
1983 m.likau našlė. Užau
ginau sūnų ir dukrą. Dukra 
yra taip pat mokytoja, 
o sūnus miškininkas. Dukra 
augina du vaikučius, todėl 
laikinai nedirba, o sūnus 
liko be darbo. Nieko neliko 
kas daryti, kaip paimti 
mano mamos tėviškėje 
žemę ir dirbti ją. Bet va, 
čia visa bėda ir yra. Kloji
mas ir tvartai nugriauti 
tarybiniais metais, likęs 
tiktai gyvenamas namas. 
Surinkę visas santaupas, 
nusipirkome seną traktorių, 
kurį reikia dažnai taisyti. 
Tenka samdyti, kad kiti 
apdirbtų žeme. Už darbą 
labai brangiai reikia mokė
ti. Kitaip tariant,nesudu- 
riame galo su galu. Kredi
to pasiimti negalime, nes 
dideli procentai. Paskolos, 
kurias duoda kitos šalys, 
jaunų ūkininkų nepasiekia. 
Tie pinigai yra išvogti 
ir išdalinti kreditams ne
aišku kam.

Noriu prašyti, kad Jūs 
išspausdintumėte mano 
prašymą, gal kas galėtų 
mums padėti. Labai nesma
gu prašyti, bet aš jau ki
tos išeities nematau. Ne 
kokiai nors firmai, bet 
nusipirkti būtiniausiai tech
nikai, kad galėtum pradėt 
gyventi.

Atleiskite man už šį 
laišką. Man labai nesmagu 
kaip mokytojai, kuri nesu
geba niekuo padėti savo 
vaikams.

Su pagarba
Veronika Zelenienė". 

Adresas::
Veronika Zelenienė, Stadi- 
jono 18-13, PRIENAI 340 
LITHUANIA- LIETUVA.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ * LIETUVI SkA 1
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montreal
MIRUSIEJI:

e ADELĖ ŠUFLEVlClENĖ- 
JUNOKAITĖ, 92 m., mirė 
š.m.lapkričio mėn. 2 d. 
ligoninėje,"Montreal Exten
ded Care Center", kur 
ji buvo slaugoma, ištikta 
paralyžiaus.

Liko sūnūs Henris ir 
Renaldas Shoofler, taip 
pat marti Teresė ir vaikai
čiai Rūta-Ona ir Pranas.

Palaidota iš Laido
jimo Namų Wilsons-D'Al
laire,

• VIKTORAS ŽILINSKAS,? 2 
m., mirė Montrealio Gene
ral Hospital ligoninėje, lap
kričio mėn. 8 d.

Liko žmona Aleksandra, 
sūnūs-Viktoras ir Donaldas 
su šeimomis,vaikaičiai-Do- 
naldas, Raimondas ir Ste
fanija.
• MARIJA ŽILINSKIENĖ,92 
m., mirė Montrealio Gene
ral Hospital ligoninėje, 
motina Viktoro Žilinsko, 
lapkričio mėn. 12 d.

Liko 2 vaikaičiai
3 provaikaičiai.

Abu šios šeimos nariai 
po gedulinių Mišių AV P- 
jos bažnyčioje Montrealyje, 
palaidoti Lietuvių Šv.Jono 
Kapine‘se,T oronte.

• ADELĖ MIKĖNIENĖ- 
PAULAUSKAITĖ,83 m.,mi
rė lapkričio men. 11d.

Palaidota iš Lietuvių 
Šv.Kazimiero P-jos bažny
čios.
Užuojauta mirusiųjų, arti
miesiems.

ir

SKUBUS REIKALAS
Išvykus ar mirus RŪ

TOS Klubo Revizijos na
riams, š.m. gruodžio men.4 
d., trečiadienį, 1 val.p.p., 
šaukiamas NEPAPRASTAS 
NARIU susirinkimas Revi
zijos Komisijai išrinkti.

VISI nariai prašomi 
dalyvauti.1 Valdyba
e A.a. Petro Juodelio tes
tamentu Jo ir ą.a. Jo se
sers Onos Juodelytės vardu 
paskirtus $2.000,- Kanados 
Lietuvių Fondas gavo.

KLF dėkoja testamento 
vykdytojui Petrui Adamo- 
niui.

Moterų D-jos Mont-
Skyriaus metinė 

bus paminėta GRUO-

9 KLK
realio
Šventė
DŽIO mėn. 8 d., Mišiomis 
už gyvas ir mirusias nares.

Po to AV P-jos salėje 
vyks dr.Ilonos Maziliauskie- 
nės paskaita ir pietūs.

TRADICINIAI AV P-JOS 
PIETUS

Apstojus nakties liūtims 
ir maloniai šyptelėjus sau
lei, t tradicinius Aušros 
Vartų. P-jos pietus susirinko 
gražus ir gausus Montrealio 
lietuviu, būrys.

Lapkričio men. 10 d.,

KARIUOMENES ŠVENTES
LITAS M 0 N1 R E A LIG LIĖ T U VI U ' 

KREDITO UNIJA

MINĖJIMAS
ir L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS MONTREALYJE 40 - METIS 

bus švenčiamas š.m. LAPKRIČIO mėn. 24 d., 12 vai. SEKMADIENĮ,

Aušros Vartų Parapijos salėje
11 vai. iškilmingos pamaldos A.V. bažnyčioje
12 vai. MINĖJIMO AKTAS salėje.

PROGRAMOJE:
• Paskaita: Lietuvos kariuomenės kpt. GINTARAS SURGAILIS
• Nuotraukų iš Lietuvos paroda;
• Vyrų Dainos Vienetas, dir. muz. A. STANKEVIČIUS
• Kava ir užkandžiai ĮĖJIMAS: $10.-

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI

buvo vykdomas su 
entuziastingu vaiku, 

buvo susirinkęs ne- 
būrelis. Paskelbus

P-jos Komiteto pirm. Al
bertas Jonelis pasveikino 
atvykusius ir pakvietė i 
scena Moterų Dainos Vie
netą. AUŠRA-' Dalija Gabrė
naitę, Ingą Gedrikiene, 
Daivą Jaugelytę- Zatkovic, 
Živilę Jurkutę, Andrėją 
Celtoriūtę-Beniušienę, Joa
na Adamonytę ir akompo- 
nfatorių muz. Aleksandrą 
Stankevičių. Maloniai su
dainavo 3 dainas: "Vasaros 
šokis"- Dobulskio žodžiai, 
muz.-nežinomo autoriaus; 
"Į. Lietuva"- K. Genio 
žodž.,muz. J.Vilčinsko ir 
"Žibėk, žiedeli"-žodž. M.Ka- 
darauskaitės, muz.J.Gai
žausko. Visi buvo apdovano
ti po gele.

Didžiosios loterijos trau
kimas 
talka 
kurių 
mažas
pavardes- laimėtojams bu
vo triukšmingai nuplota.

AV kleb.Kun. J.Aranaus- 
kas, SJ, palaimino valgius. 
Jau save įteisinusi vyr.šei
mininkes pripažinimui ir 
ušsjtarnavusi pagyrimo, 
Dana Urbonavičiene ir 
talka paruošė skanius pie
tus, užbaigiant juos desertų 
kava ir pyragais. Ant stalų 
buvo priedo ir po balto- 
raudono vyno butelį, šalia 
puokštės rūtų šakelių ir 
žiedo centre.

Mažoji loterija taip, 
pat sutraukė nemaža būre
lį laimėtojų - taigi,judėji
mo netruko.

Siurprizas - svečių tarpe 
pagerbiant gimtadienio pro-, 
ga P-jos komiteto veikėją 
Albertą Joneli- matėsi 
taip pat gimtadienį mininti 
ir netikėtai atvykusi jo 
duktė Lile su savo vyru 
Yves Mainville ir 
iš Toronto, t kur 
seniai išsikėlė.

Pasirodo, buvo
gimtadieninkai- Stasė Bar
šauskienė ir Jurgis Gudas.

Sol. Antanas Keblys skam
biai užvedė "Ilgiausių Mė
tį' ir visi sustoję ,giedojo 
kartu.

Padėkojo už atsilanky-

mą ir dalyvavimą kleb.kun. 
J.Aranauskas, palinkėdamas 
visiems sveikatos ir susitik
ti vėl už metų į tokius 
tradicinius pietus. dal.
ĮDOMUS RENGINYS, 
SKIRTAS IMIGRANTAMS 
QUEBEC'O MIESTE

Originalu ir savotišką 
renginį imigrantu tema, 
pavadinta. DES IMIGRANTS 
RACONTĖNT (Imigrantai 
Pasakoja) atidarė ''Musėe 
de la Civilisation,0 Quebe
c'o mieste.

"NL" gautoje informaci
joje rašoma, kad tai 
da, susidedanti 
imigrantu 
sąjuosčių, 
simbolišku 
tų.
š.m. lapkričio mėn. 12 d. 
ir vyks iki spalio men. 19 
d., 1997 metų.

Renginį lėšomis 
Ministerija Ryšių su Pilie
čiais ir Imigracija, 
kultūrizmo 
Muziejai, 
dietiško Paveldo ir Piliety
bes bei Imigracijos Minis
terijos (Patrimoine Cana- 
dien et Citoyennetė et 
Immigration Canada).

paro- 
pačių 
gar- 

darbų,

iš 
pasakojimu 

dailės 
atributu, portre-

Ji atidaroma 
mėn. 12

rėmė

Multi-
Programos ir 

palaikomi Kana-

Jdomu, kad šioje paro
doje, kaip minima lanksti
nuke ir kvietime ją aplan
kyti, pasižymėjusių imi
grantų tarpe minima ir 
Alain Stankė (Aloyzo Stan
kevičiaus) pavardė, šalia 
Janine Sutto, Liza Frulla, 
Sonia Berezne ir kitų.

Jeigu bus kam ’ proga 
lankytis Quebec'e - rengi
nio adresas: Musėe de La 
Civilisation, 85, rue Dal- 
housie.

Galvojant 
parodą 
ir geri 
kaip 
Romas 
Ona 
gerai Įvertinti ir prancuziš 
koje visuomenėje. Jie visi 
perejo daug sunkesnę imi- 
grantinę kelionę ir įsikūrimą, 
negu daugelis naujuju imi
grantu. Jie dalyvavo dau
gelyje parodų ir kvebekie- 
tiškuose renginiuose, 
vien lietuvių. Įdomu, 
buvo kreiptasi dėl to 
mūsų Bendruomenę. O gal 
jau tie pokariniai imigran
tai ir pamiršti?

Gal vertėtu pagalvoti 
apie koki leidinį, kol dar

: apie dailės 
- Qudbec'e reiškėsi 
lietuviai dailininkai, 
Vytautas Remeika, 

Bukauskas, grafike
Šablauskienė,kurie

ne
ar

i

vaikais 
ne taip

dar du

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chįrurgas 
(įmv.dr. J. M AUŠ K OS biurai 

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

ADVOKATAS
ROMAS ISGANAITI S,B.A. ,B.C.L.

Adresai:
Montrealyje: 2175 de la Montagne, Suite 202, H3G 1Z8 
St. Lambert, 882 He de France, J 4S 1T7 Z namų /.
Telefonai: 465 - 1538; 781 - 5114; faksas: 465 - 1489.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste^Catherine Street West, suite 405, 

Montreal, Quebec, H3H 2S2 
Tel: 931 - 7174
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APDRAUDOS KAINAS
GERIEMS OBJEKTAMS
NAMAMS IR AUTOMOBILIAMS
NUSTATOME PATYS —

suteikė teisęAtstovaujamos bendrovės 
vadovaudamosi mūsų ilgamete darbo patirtimi.
Kviečiame visus pasinaudoti šia galimyoe.

Mokestis gali būti padalytas į 3-6-10 mėnesinius 
mokėjimus.

Adamonis Insurance Agency Inc.

Tel. 722-3545
Greitas ir tikslus patarnavimas!

Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTt) 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

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

2025 Plessis, Montreal,Que., tel:876 - 6900 
H2L 2Y4

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q», H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

I PORTRAITS 
JPASSEPORT- COMMERCIAL 

PHOTO Į MARI^GE - WEDDINGS 
•TU Dior 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5

TONY

Tel: 481-6608

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
1
2
3
4
5

3.25%
3.75%
4.25%

• 4.75%
■ 5.00%

metų.
metų 
metų 
metų 
metų

Terminuoti indėliai
1 metų
180
120
60
30

iki 3u d............
30 d. - 364 d.

d. - 264 d.
d. - 179 d.

d. - 119 d.
d. -59 d.

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25%

(išimant prieš
IMA

Nekilnojamo turto paskolos

1
2
3

Asmeninės

Taupomos sąskaitos
Specialios ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . 1.50%
1 metų ... 3.25%
2 metų ... 3.75%
3 metų ... 4.25%
4 metų ... 4.75%
5 metų ... 5.00%

Čekių sąskaita ...1.00%

laiKą 1.00%)
UŽ:

(Residential up to 4-plex)

4
5

at

metų ... 6.60% 
metų ... 6.95%

metų... ; 5.15%
metų ... 5.65% 
metų ... 6.15%
paskolas

If guaranteed by deposit
Fully guaranteed (CSB) or other
Personal loan regular ......................

Overdraft ....................................................
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.00%

LITAS ...5.75% 
..7.50% 
. 9.50% 
..17.00%

1475
Pirmadieniais 
Antr., treciad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
De Sfeve
9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

3.00
3.00
8.00 
6.00

3907 A Rosemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

esame pajėgūs,apie musų 
dailininkų Quebec'o prov.pa- 
rodas ir darbus? b.
• NORINTIEJI PASVEIKI- 
TI ARTĖJANČIŲ ŠVEN
ČIŲ PROGA mūsų laikraš
tyje, - prašome apie tai 
jau dabar pranešti^

Dėkojame iš anksto."NL?

• IŠNUOMOJAMAS BUTAS 
4Įį kambarių LASALLE, 
apšildomas, su Šaldytuvu 
ir elektrine krosnimi, ra
mioje gatvėje, netoli auto
busų stoties. Nuoma- $400,“ 
mėnesiui. Kreiptis tel: 
366-8278, po 5 vabvakaro.

PARDUODAMI NAMAI
(PALIKIMAS) 

Lietuvių gyvėnamuose rajonuose

7310 Churchill Ave, Crawford Park, Verdun. 
Atskiras cottage, 3 miegamieji, atskiras garažas 
Didelis SKlypas. Statybininko sau statytas. Kaina 
$139.000

1194-96 Crawford Bridge Ave, Crawford Park 
Verdun. Duplex 4-5 kambariai. Pusiau

’ Gražus rajonas. Kaina
254-256 2nd Ave. 

bariai.
258-260 2nd Ave, 

bariai.

$115.000.
Lasalle. Duplex.

Lasalle. Duplex.

atskiras.

5-5 karn-

4-4 kam-

Abu namai pusiau atskiri, garažas rūsyje. 
Gera naujesnė statyba. Kiekvieno kaina $125.000. 

^mokėjimas pagal galimybes. Galima pasKola 
geromis sąlygomis.

P. ADAMONIS TEL: 722-3545
(Testamentinis įgaliotinis)

s europarcel
~l Js Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami

kiekvieno mėnesio paskutini trečiadienį, 1450 De Seve, 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $15- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis Jr.

TEL: (514) 937-9898

LES TOITURES

IX/IIROIM INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard
Tel: 767 - 9941

QUEBEC

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9
Fax: 766 - 9985

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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