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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA 

b.n.
RUSUOS PREZIDENTAS 
GRĮŽO j DARBĄ

Boris Jelcin’as, sustip
rėjęs po penkiagubo Šir
dies kraujagyslių persodini
mo,gydytojams leidus, 
praeito gruodžio mėn.23 
pradėjo vėl dirbti pilną 
laika^ kaip rašoma 6-8 
vai. į dieną.Gydytojai 
jam nurodė laikytis specia
lios dietos, kuri sumažina 
cholesterolio kiekį krauju- 
je ir apsaugo nuo krauja
gyslių užsikimšimo.

Prez. Jelcin’as atrodė 
gerai ir žvaliai ėmėsi 
darbo. Pirmiausia, susiti
kęs su savo svarbiausiais 
pareigūnais, pareiškė pra
dėsiąs tvarkyti ekonomi
nes bėdas,pirmoje eilėje 
uždelstu algų atlyginimus. 
Ta proga paskelbtas alko
holinių gėrimu suvalstybi- 
nimas ir griežta kontrolė, 
kad už juos mokesčiai 
biity įvesti be atodairą 
į valstybės biudžetų. Ne 
paslaptis,kad dideli kie
kiai vodkos parduodama 
”po stalu” ar iš sunkveži
miu. Taip pat urmo par
davimai ir alkoholinių 
gėrimų išskirstymas par
davimui pateko organizuo
tų nusikaltėlių "priežiū- 
ron”...

Apskaičiuojama, kad 
praeitais metais ’’kietųjų" 
gėrimų- vodkos - buvo 
parduota 2.9 bilijonų litrų 
Tai butų po 19 litrų kiek
vienam vyrui, moteriai 
ir vaikui Rusijoje.'

Prezidento administra
cijos viršininkas Anatolij 
Cuba! pranešė, kad Rusi
jos atsilikusius pensijos 
išmokėjimus (apie 3 bili
jonus dol.apimties), butu 
galima lengvai išlyginti, 
jeigu būtų teisingai atsis
kaitoma už degtinės ir 
kitų gėralų mokesčius. 
Šiuo metu prarandama 
apie 360 mil.dol. per mė
nesį.

Gruodžio mėn.29 d. 
prez.Jelcin’as buvo susiti
kęs su vizituojančiu Kini
jos min. p-ku Li Peng’u.

Baigiantis 1996-tie- 
siems, gruodžio mėn.27 
d. buvęs gen. Aleksander 

Lebed'is, sugebėjęs išside
rėti karo paliaubas Čečė
nijoje ir po to atstatytas 
iš pareigų, pranešė įstei
gęs savo "Rusijos Populia
riąją Respublikos Partiją". 
Ši, buvusio kariškio, norin
čio tapti Rusijos preziden
tu , partija esanti, anot 
steigėjo,centristinio pobū
džio, siekianti sujungti 
tuos "Nusivylusius žmones, 
tiek komunistus, tiek,taip 
vadinamus, demokratus".

Taip, buvęs Valstybės 
Saugumo Patarėjas Alek
sandr. Lebed’is metė 
iššūki, savo smalsiai audi
torijai kalbėjo lį valan
dos, pabrėžė, kad ir ko
munistinis blokas esąs 
nepatenkintas » ir manąs, 
jog prez. Jelcin’as yra 
rimtas ligonis ir dėl to 
turėtų atsistatydinti. O 
pats A.Lebed'is "tiesiai- 
šviesiai" pareiškė, kad 
Boris Jelcin’as jau peržen
gė savo politinės veiklos 
viršūnę >ir jis jam pata
riąs įsitaisyti savame 
vasarnamyje ir pasirūpinti 
vaikaičiais. O naujoji par
tija žada atstovauti Rusi
jos nusilpusiai kariuome
nei ir kariniams-industri- 
niams kompleksams, smul
kiems ir vidutiniems vers
lams,© taip pat intelektu
alams.

Kitų centristinių Rusi
jos partijų vadovai, atsi
lankė i pirmąjį susirinki
mą ir klausėsi,kaip A.Le- 
bed’is tvirtino, kad jo 
partija pradės ilgą ir sunkų 
kelią dėl geresnės Rusijos 
ateities .ir tikisi laimėti.

Tik - kam reikia vėl 
tokios didelės "galingosios 
ir šlovingosios ” kariuo
menės? Ar ne geriau būtų 
ją nukreipti šalies vidaus 
atstatymo darbams ir 
paruošti didelę jos daįi 
įvairiems kitiems dar
bams?

Ar- buvęs generolas- 
dar neišmoko galvoti 
nei taikos, nei demokrati
jos principais?

• SERBIJOS PREZIDEN
TUI nesiseka “ ir jau 7 
savaites vykstančių pro
testų demonstracijos 
tebesireiškia įvairiais bū
dais. Nepadėjo Slobodan 
Milosevic vyriausybės 
draudimas išeiti protes
tuoti į gatves, nei po
licijos agresyvūs veiks
mai, sumušant 58 de-

NAUJOJI LlE T U V 0 S V Y R I A U S Y B Ė

mikos min., Irena Degutienė- socialinės aprūpinimo , Vytautas Landsbergis - 
Konservatorių, - TS - ir Parlamento pirm., Algirdas Brazauskas - valstybės 
prezidentas, Laima Andrikienė- Europos reikalų min., Gediminas Vagnorius - 
min. pirmininkas, Vidmantas Žiemelis- vidaus reikalų ; H-je eil.: Juozas Galdi
kas- sveikatos min., Vytautas Pakalniškis- teisingumo, Vytautas Knasys- agri- 
kultūiros, Zigmas Zinkevičius- mokslo ir švietimo, Algirdas Saudargas- užsie
nio reikalų, Česlovas Stankevičius- gynybos,; III-je eil.: Algis Čaplikas- staty - 
bos ir miestų planavimo min., Rimantas Pleikys - komunikacijos, Algis Zva - 
liauskas-transporto-,. Kęstutis Skrebys- valstybės reformų ir savivaldybių , Ro
landas Matiliauskas- finansų, Imantas Lazdinis- aplinkos ir žemės išteklių.

 Nuotr: /ELTA
monstruotojus ir vieną 
mirtinai.

6 savaites keliasde- 
šimtūkstantinės minios 
taikiai reikalavo pripažin
ti legalių rinkimų rezul
tatus opozicijos naudai. 
Po policijos agresyvesnių 
veiksmų, opozicija stiprė
ja. Taip pat tarptautinių 
organizacijų pasmerki
mai prez. Milosevic'iui, 
nesutinkančiam pripažin
ti rinkimų.

54-rių valstyoių sukur
ta Europos Saugumo ir 
Bendravimo Organizacija 
(į ją įeina Europos vals
tybės, Kanada, JAV, 
Rusija) pripažįsta opozi
cijos laimėjimą 14-oje iš 
19-kos didžiausių Serbi
jos miestų.
JAV administracija sau
sio 4 d. sakė, kad Rusi
ja blokavo Amerikos pa
reiškimą prieš prez. 
Milosevic' iaus laikyseną. 
Rusija yra visuomet 
palaikiusi serbus - ma
tyt, komunistas Slobodan 
Milosevic dar vis "prie 
širdies"?...

Vuk Draskovic - serbų 
opozicijos lyderis skelbė 

dar pries sias demonstra
cijas, kad būtinas susitai
kymas su chroatais ir 
musulmonais. Pasikalbėji
me sakė, jog vienintelis 
būdas išsivaduoti iš ko
munizmo, yra priimti 
JAV, Prancūzijos ir Vo
kietijos gyvenimo būdą, 
o Jugoslavija privalo res
pektuoti visų tautų etini- 
nių grupių ir piliečių tei
ses . Ir laisvuose visuo
tinuose rinkimuose S. 
Milosevic pralaimėtų, - 
tvirtino jis.
BOGOTQS MERAS - 
ANTANAS MOCKUS

Kolumbijos valstybės 
sostinės Bogota meru ta
pęs lietuvis Antanas 
Mockus, Kalėdų išvakarė
se ragino piliečius su
mažinti alkoholio vartoji
mą švenčių laikotarpiu.

Pasirodo, kad praei
tais metais šioje sostinė
je įsigėrę žmonės mirti
nai sprendę savitarpio 
konfliktus. Buvo atvejų, 
kuomet apie 100 žmonių 
žūdavo vien Kūčių dieną.

Šiemet - 12 valandų 
laikotarpyje žuvo 37 
žmonės.

Meras, Antanas Moc
kus, pasmerkė, kaip jis 
sakė, tokį nedisciplinuo
tą elgesį ir tikisi, jog 
ateityje bent krikščioniš
koje šventėje bus elgia
masi atitinkamai.

»KANADOS AVIACIJOS 
kapitonas Paul Kissmann 
Britanijos karo aviacijos 
bandymų pilotų mokyk
los vienerių metų staže 
paskelbtas geriausiu ban
dymų pilotu. Jis buvo 
įvertintas už akademi
nius ir skraidymo prati
mus. Šiame staže dalyva
vo atstovai iš 10-ties 
valstybių, o kanadietis 
buvo vienintelis atstovas 
Kanadai. Kpt. P. Kiss- 
mann'as, iš London, 
Ont. skraidė 100 valandų 
su daugiau kaip 20 įvai
rių rūsių lėktuvais to
bulinimosi kurse.

Praėjusį spalio mėnesį 
Kanados Lėktuvų Bazės 
Cold Lake, Alberta, 
grupė Floridoje Tarptau
tinėse kovos lakūnų var
žybose laimėjo aukščiau
sią žymenį. į jas įsjungs 
ir kapt. Paul Kissmann



Lietuvoje
f LIETUVOS PARLAMENT 
TAS gruodžio mėn. 5 d. 
sudarė komisiją, kuri rū
pinsis nukentėjusių sovie
tinių ir hitlerinių okupa
cijų rezistentų - partiza
nų bei jų ryšininkų, po
grindžio organizacijų bei 
politinių kalinių ir trem
tinių teisių reikalais.

• EU legalieji eksper
tai po peržiūros įteikė 
80-ies puslapių dokumen
tą Lietuvos vyriausybei, 
kuriam e nėra priekaištų 
dėl bankų muito, aplin
kos priežiūros įstatymų.

Sekanti tokia peržiūra 
vyks 1997 m. spalio 
mėnesį.

VILNIAUS UNIVERSITE
TAS GRUODŽIO MĖNE
SI, 1996 m. minėjo LIE
TUVOS HELSINKIO GRU 
PĖS 20-metį

Vienas signatarų - Vik
toras PETKUS Eltai pa
reiškė, kad jam geriau
sią atsimimą paliko tai, 
kad įvairių pažiūrų žmo
nės sutartinai dirbo. 
Anuo metu skelbti savo 
pavardes, prieštaraujant 
dėl Žmogaus Teisių pa
žeidimo buvo rizikinga. 
Pasirašė 5 žmonės: jau
nas literatas Tomas VENC
LOVA, Jėzuitų Ordino 
vienuolis Tėv. Karolis 
GARUCKAS, poetė Ona 
LUKAUSKAITE-POŠKIE- 
NĖ, fizikas Eitelis FIN- 
KELŠTEINAS - žydų 
tautybės ir Viktoras 
PETKUS, ilgai kalėjęs 
sovietiniuose lageriuose, 
iš viso šioje grupėje 
veikė 41 asmuo, iš jų 5 
yra mirę.

* Lietuva panaikino vi
zas su 23-mis kraštais, 
tačiau Vokietija stipriai 
abejoja dėl tokio žings
nio tikslingumo, nes Lie
tuvos pasienio sargyba 
nesanti pakankama ir 
galimi nereguliarumai 
Lietuvos dokumentų iš
rašyme.

Toks atsargumas visai 
suprantamas. Taip pat 
galiotinas ir įkeliaujan- 
tiems (ne būtinai iš Vo
kietijos) kitų valstybių 
piliečiams į Lietuvą. 
Gal to ir paisoma?

PLEČIAMAS PREKINIS 
GELEŽINKELIS

Netoli Vilniaus esanti 
geležinkelio stotis VAI
DOTAI įrengė naujus 8 
bėgių takus prekiniams 
vagonams transportui į 
Gudiją, Rusiją, Karaliau
čių (vad. Kaliningradu) 
ir Klaipėdą.

Tokiu būdu VAIDOTAI 
turi jau 31 bėgių taką 
savo stotyje: 7 atveža
moms prekėms ir 8 išve
žamoms gėrybėms.

Iki dabar šios stoties 
modernizavimui yra in
vestuota apie 4 mil. litų 
Joje veiks muitine, pasie 
nio tarnyba, veterinarijos 
ir kitokios tarnybos. 
2 psl.

SVEIKINAME -

1996 m. valstybinės kultūros ir meno premijos 
laureatais tapo:
* Jonas Strielkūnas, rašytojas, už eilėraščių kny
gas TRECIAS BROLIS (1993), ŽIRGO MAUDYMAS 
(1995);
* Stanislovas Kuzma, dailininkas, už skulptūras 
KARALIENĖS MALDA (1992), PIETA (1995). Sv. 
MARIJA (1996);
* Vytautas Valius, dailininkas, již tapybos ir gra
fikos kūrinius iš ciklo KULTŪROS EKOLOGIJA 
(1993-1996);
* Osvaldas Balakauskas, kompozitorius, už 1994- 
96 m. kūryba: MERIDIONALS (1994), SOLŽA-GA- 
LA (1995), REQIEM IN MEMORIAM STASYS LO - 
ZORAITIS (1996);
* Vladimiras Prudnikovas, solistas, už vaidmenos 
operose ir boso partijų atlikimą oratoriniuose kūri
niuose 1991-1996 m.;
* Valentinas Masalskis, aktorius, už 1991-1996 
m. atliktus vaidmenis;
* Eglė Špokaitė, balerina už 1991-1996 m. atlik
tus vaidmenis klasikiniuose baletuose, choreografi
nėse miniatiūrose bei Medėjos vaidmenį A.Reka- 
šiaus balete ’’Medėja".

* VIENAM Lietuvos gyventojui tenka 265 JAV dole
riai valstybinės skolos- pagal Lietuvos Statistikos 
Departamento pranešimą.
* 1996 m. spalio mėn. pradžioje Lietuvoje gyve
no 3 milijonai,709.100 žmonių.
* Per 9 mėnesius 1996 m. Lietuvoje gimė 30.242 
kūdikiai.
* Lietuvos Valstybiniam Muziejui 1996 m. lapkričio 
mėn. 22 d. iškilmingai perduotas Gedimino Kalno 
papėdėje atstatyto senojo arsenalo kompleksas.

į šias patalpas persikels Lietuvos Valstybinio 
Muziejaus administracija, istorijos, ikonografijos, 
numizmatikos skyriai, fotografijos archyvas.
***********************************************

PER LIETŲ - BRIKELIU Į VEIVERIUS
1942-ieji vokiečių vokiečių okupacijos metai Lietu

voje - bado metai. Stalinui deportavus trečiąją dalį 
Lietuvos gyventojų į Sibirą, jų turtas buvo išplėš
tas ir komunistų išdalytas.

Vokiečiams okupavus Lietuvą, materialinė padėtis 
dar pablogėjo. Ir kultūrinis gyvenimas apmirė, meno 
puoselėtojai rūpinosi, kaip pragyventi, nes koncer
tais ir mieste ėmė mažiau domėtis.

Tada mieste gyvenančių kultūros puoselėtojų akys 
atsigręžė į provinciją. Tada dirbau Veiveriuose paš
to viršininku. Vieną dieną man telefonu paskambino 
prof. Balys Dvarionas: "Tikriausiai tamstai sakė 
gimnazijos direktorius, kad mes su Beatriče Grince- 
vičiūte per šv. Onos atlaidus ketiname atvažiuoti į 
Veiverius koncertuoti. Kadangi direktorius nieko kon
kretaus man neatsakė, tiktai pabėdojo, kad sunkūs 
laikai, ir patarė pakalbėti su tamsta, tai ir paskaim 
binau"... O aš ir sakau: "Ačiū, pone, profesoriau, 
kad teiksitės Veiverius aplankyti. Mums veiverie- 
čiams - didelė garbė jūsų koncertas. Duodu garbės 
žodį, kad labai lauksime". O profesorius paskatintas 
dar siūlo ir vyrų chorą - dešimt ar dvylika žmonių 
-atsivežti.

Surengėme pas viršaitį pasitarimą. Prašau Juoza
pą Tulauską (viršaitį) man patalkinti. Apgalvota, 
kas parveš ir nuveš artistus. Dar kauliju viršaičio: 
"Gal galėtum gauti kortelių degtinei - choristams 
pavaišinti?"

Prisipažinsiu, kad išgirdęs iš profesoriaus apie 
chorą, aš net išsižiojau, bet jau buvau davęs gar
bės žodį, kad viskuo pasirūpinsiu.

Koncerto diena artėjo. Kauno spaustuvėje buvo 
išspausdinti skelbimai, per pašto agentūras išklijuota 
keturiose parapijose. Choristams pavaišinti pasirūpi 
nau gero "Baueršnaps". Sunkiausias dalykas - visus 
pamaitinti. Ačiū Dievui, dėl maisto produktų žmona 
nesipriešino.

Artėjo koncerto diena. Duona iškepta, kumpis 
verda. "Baueršnaps" atvežtas. Liko išplauti grindys 
ir užkelti ant scenos pianinas. Šeštadieniui liko pa
ruošti sumuštiniai, pasirūpinti gėlių.

Šeštadienį pradėjo lynoti, o naktį ir visai prapliu
po-

Dar iš vakaro viršaitis Tulauskas įpareigojo veive- 
riškį ūkininką Ambrazevičių sekmadienio rytą, apie 
10 vai. būti Kaune, Kęstučio g. ir pasiimti artistus.

B. Dvarionas ir B. Grinceviciūtė jau pradėjo neri
mauti, nesulaukdami "limuzino". O ūkininkas Ambra
zevičius laukia artistų mažame brikelyje su viena 
sėdyne, kur ant dugno pakreigta truputis šiaudų. O 
nepaprastai sodrus lietus nė nemano nustoti lijęs.

Pagaliau kiaurai perlytas "vairuotojas" neteko 
kantrybės - nuėjo į namo vidų, klausinėdamas pro-
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"DIRVOS" LAIKRAŠČIO 34-tojo NOVELĖS 
KONKURSO LAUREATAI £

Jury, susidedanti iš pirmininkės - prof.dr.Jolitos 
Kavaliūnaitės ir narių - rašytojos Aurelijos M.Bala- 
šaitienės ir dr.Danguolės Tamulionytės, balsy daugu
ma nutarė:

1. Pirmosios premijos neskirti.
2. Dvi antrąsias premijas po 300 dol., skirti:

už novelę KAINA, pasirašytą ’’Lauku dagilio" slapy
vardžiu;
už novelę STARKU ANTANIUKAS,pasirašytų "V.Žveė 
jo" slapyvardžiu .

3. Atidarius atskirus vokus, paaiškėjo, kad "LauW 
kiį dagilio" slapyvardžiu pasirašė Lina Bumbliauskai- 
tė-Jukonienė (LIETUVA), o "V.Žvejo" slapyvardžiu ; 
pasirašė Vladas Dautartas (LIETUVA). **********************************«*«.«.*«***** . 
fesoriaus.

Tai tamsta^ atvažiavote artistų? - nustebo profe
sorius.- Beatriče, veikeli, ką dabar darysim? Ar va
žiuosim ?v

- Važiuojam...
O aštuoni choristai leidosi bėgte per miestą , 

per Šančius, Panemunę, Garliavos link...
O kas Veiveriuose? Sėdžiu prie lango nusiminęs 

ir laukiu - ar atvažiuos tokiu oru, brikeliu?..
Staiga žiūriu - aplink pašto pastatą bėgioja susi

lenkęs žmogeliukas. Tarpduryje susitinkame - ogi 
tai profesorius!

- Ar tamsta pašto viršininkas? Brolyti, gelbėk, 
cik ne mane, o Beatričę - jos perlyti drabužėliai, 
net ir apatiniai...

išbėgęs prie vežimo ir pamatęs ją susigūžusią po 
lietsargiu ant šlapių šiaudų, sutrikau. Tekinas grįžau 
į butą ir skambinau telefonu gailestingajai seselei 
Marcelikei Matijošaitytei (dabar ji gyvena Australi
joje).

Vos spėjo maestro ir Beatričė kiek apšilti ir už
kąsti, žiūrime - nuo Garliavos plentu atbėga būrys 
vyrų.

Begame į gatvę, - ogi tai mūsų choristai, per 
lietų įveikę maratoną - 22 kilometrus!..

Pagliau lietus apstojo, žmonės rinkosi į salę. Ap- 
džiūvo ir artistai. Koncertas jau prasidėjo, bet man 
rūpi trasportas - negi vėl į Kauną arkliais?

išsiunčiau žmones pas miestelio gyventojus -
- gal kas turi automobilį. Sugrįžę pranešė, kad maši
na yra, bet už pinigus neveža: duok kilą sviesto, 
tai nuveš. Kiek sviesto turėjom, su žmona atidavėm 
sumuštiniams tepti. Kur dabar gausi?

Nuskubu pas senutę Žilinskienę. Ta išgelbėjo.
Taip ir prabėgiojau visą koncertą...
Choristams viršaitis davė šiaudų priklotą pasostę 

ilgom "drobynom", choristai iš Veiverių išvažiavo su 
daina.

Už bilietus surinktus pinigus - 3U0 markių - 
atidaviau prof. B. Dvarionui. Jis buvo labai paten
kintas. Atsisveikindamas bučiavo ir vis v kartojo: 
"Brolyti, kviesk ir kitą kartą, mielai atvažiuosime, 
tik kad transportas būtų kiek kitoks..."

Deja, daugiau tokių smagių koncertų, nors ir 
sukėlusių man didelių rūpesčių, neteko organizuoti.

Stanislovas ANDRIUŠIS 
Juragiai, Kauno rajonas 
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pratimuose Krašto Apsaugos Poligone, Pabradėje.
Nuotr: virŠ.Romo Eidukevičiaus

LšS-gos šaulių, kariniuose

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
MOKYMAI

Siekiant pagerinti šau
lių kovinį pasirengimą, 
1996 m. lapkričio mėn. 
15-17 dienomis Centrinis 
Krašto Apsaugos ministe
rijos poligone Pabradėje 
buvo surengti LŠS štabo 
bei rinktinių ir atskirųjų 
kuopų vadovaujamos 
sudėties taktiniai moky
mai - seminaras. Tuo pa
čiu LŠS vadovybei susida
rė galimybė patikrinti 
šaulių sąjungos štabo 
narių bei rinktinių ir at
skirųjų Kuopų vadų, pa
vaduotojų ir štabo virši
ninkų kovinį pasirengimą 
įgautą bendrose šių me
tų taktinėse pratybose 
ir mokymuose su savano
riais, LKB "Geležinis
Vilkas" kariais ir jėge
riais savo vietovėse.

Mokymams-seminarui 
imta ruoštis gana iš
anksto ir kruopščiai. LŠS
vadovybė derino mokymų 
pravedimą su l.e.p. ka
riuomenės vadu pulkinin
ku V. Tutkumi, kuris šių 
mokymų pravedimui pa
skelbė atitinkamą kariuo
menės vado įsakymą. 
LŠS Centro valdybos 
posėdyje buvo nuodug
niai analizuojamos moky
mų užduotis ir tvarkaraš
tis, kuriuos LŠS vado R. 
Mintauto įsakymu, paren
gė LŠS štabo viršininkas 
atsargos kapitonas B. 
Stukas. Patiems moky
mams tiesiogiai vadovau
ti apsiėmė pats LŠS 
vadas R. Mintautas, 
įsakymų vykdymo kontro
lė buvo pavesta LŠS pa
vaduotojui S. Ignatavičiui.

į Pabradės poligoną 
šauliai iš Alytaus, Anykš
čių, Kauno, Klaipėdos, 
Marijampolės, Panevėžio 
Šiaulių, Tauragės, Vilka
viškio ir Vilniaus pradėjo 
rinktis lapkričio mėn. 15 
d. popietę. Kareivinėse 
buvo išstatyta sargyba, 
paskirti budintieji, paskir
tos miegamosios patal
pos, paskebti įsakymai 
ir mokymo programa.

LŠS štabo viršininkas 
B. Stukas pravedė teori
nį užsiėmimą apie mobi
lizacinius planus. Dalyva-

vusieji buvo nuodugniai 
supažindinti jų sudarymu 
ir reikšme teritorinėje 
valstybės gynyboje. LŠS 
štabo viršininkas atsakė 
į dominančius klausimus.

Sekantį rytą, po pusry
čių, LŠS vadas R. Min
tautas ir poligono gink
luotės specialistas prave
dė užsiėmimus su gink
luote. Šauliai buvo supa
žindinti su įvairių tipų 
pistoletais, šautuvais ir 
automatais AK-74.

Vėliau sekė rikiuotės 
pratybos, kurias pravedė 
SKAT štabo rikiuotės 
specialistas majoras V. 
Geštautas, Jis pademonst
ravo naujai patvirtintus 
(pagal NATO standartus)

Lietuvos kariuomenės ri
kiuotės statuto pakiti
mus. Kiekvienas pratybo
se dalyvavęs šaulys pri
valėjo visa tai įsisavinti 
praktinėse užduotyse.

Po pietų - šaudymo 
pratybos. Visi šauliai šau
dė iš "Mosin" tipo kara
binų, distancija - 100
m., 5 šūviai gulom. Po 
šaudymo pratybų paaiškė
jo, kad kai kuriems va
dams, jų pavaduotojams 
ir štabo viršininkams, 
reikėtų pasipraktikuoti 
šaudyklose ir tiruose, 
nes rezultatai LŠS vado
vybei nebuvo itin džiu
gūs. Kai kas iš jų išpyš- 
Kino visus 5 šūvius tie
siai... "Dievui į langus".

LEDLAUŽIS
Viktoras Suvorovas /Ištraukų tęsinys /

Žodį suteikime Stalinui. Jis vienas konkre
čiai ir aiškiai atsakė: "Istorija liudija, kad kiekvie
na valstybė, užsinorėjusi kariauti su kita valstybe,
net kaimyne, pradeda ieškoti sienų, per kurias 
galėtų nusigauti iki sienų tos valstybės, kurią, norė
tų užpulti". ("Pravda", 11)36 m.kovo 5 d.). (Pabrau- 
kta "NL").

Klausimas: "Ar rengėsi Raudonoji armija 
sustoti ties pasiektomis ribomis?"

Atsako Sovietu Sąjungos maršalas S.Timošen- 
ka: "Lietuvoje, Latvijoje,Estijoje sunaikinta darbo 
žmonių nekenčiama dvarininkų ir kapitalistų val
džia. Sovietu Sąjunga gerokai padidėjo ir pasistūmė
jo savo sienas į Vakarus. Kapitalistinis pasaulis 
buvo priverstas susispausti ir pasitraukti. Bet mes
- Raudonosios armijos kariai - neturime išpuikti 
ir pasitenkinti tuo, kas pasiekta." (SSSR gynybos 
liaudies komisaro 1940 m.lapkričio 7 d.,įsakymas 
Nr.400).

Tai ne pasakyta kalba ir ne TASSo praneši
mas. Tai - įsakymas Raudonajai armijai. Tačiau 
dar toliau į Vakarus nuo Sovietų Sąjungos sienų
- tik Vokietija arba šalys,jos sąjungininkės. Pastū
mėti sieną dar toliau į Vakarus? Užimant Vokieti
ją? Betgi su ja pasirašytas paktas...

5 SKYRIUS. Paktas ir jo padariniai
Stalinas buvo gudresnis už Hitlerį. Gudresnis 

ir suktesnis. A. Antonovas-Ovsejenka

1.
Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad viskas vieno

dai: dalis Lenkijos - Hitleriui, dalis - Stalinui. 
Tačiau, jau praėjus savaitei po Molotovo-Ribentro
po pakto pasirašymo Stalinas iškrėtė pirma pikta 
išdaigą. Hitleris pradėjo karą su Lenkija, o Stali
nas pareiškė, kad jo kariuomenė dar nepasirengusi. 
Jis galėjo tai pasakyti Ribentropui prieš pasirašant 
sutartį, bet to nepadarė. Hitleris pradėjo karą 
ir pasijuto esąs vienas.

Štai ir pirmas Hitlerio pasiektas rezultatas:
1997.1.7.,

Gerinusius rezultatus pa
siekė Vilniaus Karaliaus 
Mindaugo rinktinės štabo 
viršininkas A. Rimkus, 
pataikęs 37 taškus, Pane
vėžio rinktinės atstovas 
T. Sliesoraitis ir Taura
gės atskirosios kuopos 
vado pavaduotojas A. 
Butkus surinkę po 35 
taškus; 34 taškus - šiau 
lių Gen. P. Plechavi
čiaus rinktinės vadas E. 
Michulskis ir 1.1.

Šaudymo pratybos 
užsitęsė iki vakarienės, 
po kurios LŠS vadas R. 
Mintautas pravedė papil
domą ginkluotės užsiėmi
mą.

Paskutinioji pratybų 
diena buvo skirta teori
niams ir praktiniams 
užsiėmimas tema "Būrys
gynyboje", kurios prave — 
de LKB "Geležinio Vil
ko" operatyvinio skyriaus 
specialistas kapitonas A. 
Mileška. Jis nuodugniai 
išaiškino gynybos tikslus 
reikšmę ir pasiruošimą 
jai. Po teoretinio užsiė
mimo poligono teritori
joje šauliams buvo nuro
dytos praktinės užduotys 
- organizuoti manevrinę

gynybą. Pastebėta, kad 
šauliai nuosekliai įsisavi
na žinias ir praktiškai 
jas gali panaudoti.

Einant į valstybės 
krašto apsaugos sistemą, 
pagrindinis dėmesys* turi 
būti nukreiptas koviniam 
pasiruošimui. Manau, kad 
vėliavėlių mojavimo ar 
pasi stovėjimo bažnyčiose 
ir prie paminklų, laikas 
baigėsi. Lietuvos šauliams 
statomi kur kas svarbes - 
ni uždaviniai, stiprinant 
ir ginant Lietuvos vaistys 
bingumą.

Netrukus vėl bus imta
si pravesti panašaus po-< 
būdžio mokymus.

S. Ignatavičius, 
LŠS vado pavaduotojas.

P.S. Lapkričio 20 d.
Lietuvos Respublikos 
prezidento ~ A. Brazausko 
dekretu už indėlį atku
riant Šaulių Sąjungą ir 
nuopelnus krašto apsau
gai, Vyčio Kryžiaus 5- 
jo laipsnio ordinais apdo 
vanoti: LŠS vadas R. 
Mintautas, LŠS išeivijoje 
vadas M. Abarius ir LŠS 
vado pavaduotojas S. 
Ignatavičius.

jis ir tiktai jis yra Antrojo pasaulinio karo kalti
ninkas.

Pradėjęs karų su Lenkija, Hitleris tuoj pat 
turėjo stoti į karą su Prancūzija, t.y., kariauti 
dviem frontais. Kiekvienas mokinys vokietukas 
žinojo, kuo baigsis Vokietijos karai dviem frontais.

Tuoj pat paskelbė Vokietijai karų Didžioji 
Britanija. Su Prancūzija buvo galima susidoroti, 
bet Britanija - salose. Norint ten patekti, reikia 
ilgai ir kruopščiai rengtis, reikalingas pajėgus lai
vynas, maždaug toks pat, kaip Britanijos, reikia 
turėti pranašumą ore. Dėl viso to karas užsitęsė. 
Kiekvienas žino, kaip ilgai trunkantys karai baigia
si toms šalims, kurių ištekliai riboti.

Už Didžiosios Britanijos nugaros stovėjo 
Jungtinės Amerikos Valstijos, ir dramatišku mo
mentu (kaip Pirmajame Pasauliniame kare) jos 
galėjo mesti ant svarstyklių lėkštės savo tikrai 
neišsenkamas pajėgas. Visi Vakarai tapo Hitlerio 
priešu. O Stalino draugystės Hitleris galėjo tikėtis 
tik tol, kol turėjo jėgų. Užsitęsusiame kare su 
Vakarais jis turėjo išeikvoti tas jėgas, ir tada...

O štai kokia buvo Stalino padėtis.
Lenkija buvo dalijama ne Imperijos kancelia

rijoje, Bet Kremliuje. Hitleris tose derybose neda
lyvavo. Dalyvavo Stalinas. Bet- Hitleris kaltas, 
kad pradėjo karą, o Stalinas - ne. Stalinas - ne
kalta auka. Stalinas - Rytų Europos išvaduotojas.

Stalino kariuomenė Lenkijos teritorijoje dari: 
tokius pat nusikaltimus, o gal net ir didesnius, 
bet Vakarai kažkodėl karo nepaskelbė.

Stalinas sulaukė karo, kokio norėjo: vakarie
čiai žudė vienas kitą ir griovė vienas kito mies
tus ir gamyklas, o Stalinas liko neutralus ir laukė 
patogaus momento.

Tačiau, kai Stalinas pateko į sunkią padėtį, 
jam į pagalbą tuojau pat atskubėjo Vakarai.

Galų gale Lenkija, dėl kurios laisvės Vaka
rai įsitraukė į karą, tos laisvės negavo, ji buvo 
atiduota Stalino vergijon kartu su visa Rytų Euro
pa, įskaitant ir dalį Vokietijos. Ir vis dėlto, kai 
kurie žmonės Vakaruose tebetiki, jog jie buvo Ant
rojo pasaulinio karo nugalėtojai.

X. •

Galiausiai, dėl visa to Hitleris nusižudė, 
o Stalinas tapo nevaržomu valdovu didžiulės anti- 
vakarietiškos imperijos, kuri buvo sukurta Vaka
rams padedant. Be to, Stalinas sugebėjo išlaikyti 
naivaus ir patiklaus paprastuolio reputaciją, o Hit
leris pateko į istorija kaip klastingas piktadarys. 
Vakaruose išleista daug knygų, kurių pagrindinė 
mintis tokia: Stalinas buvo nepasirengęs karui, 
o Hitleris - pasirengęs. Bet mano nuomone, pasi
rengęs karui yra ne tas, kuris apie tai garsiai kal
ba, o tas, kuris jį laimi suskaldęs savo priešus 
ir sumušęs juos kaktomis. /nukelta i 4 psl.... /

3 psl.



Filme rusų kareivis slapstosi uolų prieglobstyje

RUSŲ FILMO J E -KARAS 
ČEČĖNIJOJE '

Algirdas Gustaitis
Nuostabiais kalnų šlai

tais, besivingiuojančiais 
slėniais, menkai nubarsty
tais žalumynais, rieda di
delis rusu šarvuotis,Šonuose 

ginklus parengę kariai. 
Nematyti jokio žmogaus 
ar gyvulio. Staiga- keliūkš
čiu žemyn leidžiasi asilu 
traukiamas nedidelis vežim 
mukas.

- Ei, jus, ne rusai, su
stokite!

Iš vežimą dengusių šiau
dų staigiai išlenda čečėnai, 
suaidi šūviai, krenta rusai, 
o du labai sužeisti, lieka 
prie šarvuočio. Jgula ne
bandė kritusių pasiimti 
ir neša kudašių su šarvuo
čiu.

Čečėnai sužeistuosius 
rusus, kaip maišus permeta 
ant asilėlių, atitempia j 
netoliese esanti čečėnu 
kaimą. Jų vyresnysis pla
nuoja belaisvius iškeisti 
i esanti rusų belaisvėje 
savo sūnų.

Angliškai filmas pava
dintas "Prisoner of the 
Mountains” (Kalnų Belais
vis). Naudojantis prieš 150 
metų Tolstojaus parašytu 
veikalu , savaip pakeitęs 
rankrašti, scenarijų ekranui 
paruošė Sergej Bodrov’as. 
Jis yra taip pat ir filmo 
režisierius, gamintojas (pro-

ducentas), gimė 1956 m. 
Jo filmas ’’Criminal Quar
tet” 1990 m.,kaip garsi
nama, sutraukęs daugiau 
šia žiūrovų ir pinigų.

Belaisvėje suimti ru
sai filme nuostabiai grei
tai pasveiksta. Čečėnai 
jų kojas surakina namų 
darbo retežiu ir užraktu. 
Kokiu būdu jie taip nuos
tabiai pasveiko?

Gal rusams būdinga: 
neturėdami ką veikti - 
pradeda muštis... Vienas 
beleisvis yra vyresnis - 
Saša (Oleg Menšikov), 
vaizduoja išminčių. Ant
rasis belaisvis - Vania 
(Sergej Bodrov' as, jr.) - 
pastumdėlio vietoje. 
(Tikrenybėje, jis yra 
filmo direktoriaus Ser
gej Bodrov sūnus). Filme 
jis vos atsigavęs, prade
da "mirksėti" čečėnų va
do dukrai - mažametei 
mergaitei (Susanna Mekh- 
ralieva).

Derybos su rusais pasi
keisti žinomais balais- 
viais nevyksta, nes dery
bų pagrindinis asmuo - 
čečėno motina- pykčio 
įkarštyje nušauna ne 
rusų karininką, bet vertė
ją. Pasipila šūviai, be
laisviai bėga, jų tarpe^ ir 
norėtas išmainyti čečė
nas. Rusai jį nušauna.

Nesinori tikėti, kad at
vykusi išlaisvinti savo sū-

nų čečėne su nieKu nesi
kalbėdama, nušautų nekal
tą vyrą. Krinta į akis 
logiškumo stoka, aiškus 
noras dirbtinai paskubin
ti eigą.

Tuo tarpu čečėnų ne
laisvėje Vania išdrožinė- 
jęs skraidantį paukštį, 
įteikia jį rusų suimto 
partizano seseriai. Susi
žavėjusi šiuo belaisviu, 
mergaitė nuleidžia jam 
rūsin maisto ir raktą 
palaisvinti surakintas 
kojas. Neįtikėtina meilė, 
o juo labiau pastangos 
išlaisvinti rusus belais
vius. Jie bėga, nužudo 
juos norėjusį sulaikyti 
čečėną (kuriam buvo nu
pjautas liežuvis), ir mer
gaitės numestu dideliu 
raktu nuduria avių gany
toją.

Vėl neįtikėtina, kad se
nasis žmogus bandytų su
laikyti -du tvirtus, jaunus 
vyrus, kai kaime kiekvie^ 
name name yra šautuvas.

Vyksta karas, tai avių * 
ganytojas, pamatęs du 
uniformuotus rusų karius 
galėjo juos nušauti, o 
leidosi nuduriamas... Dar 
ne viskas: jis turėjo tik 
vieną šovinį...

mą. Norisi pasakyti 
pagaminkite filmą apie 
lietuvių tautos kovas 
prieš okupantus - Sovie
tų Rusiją. VaKarų pasau
liui tylint, žuvo apie 
30-40,000 lietuvių parti
zanų, kurie sunaikino 
apie 10 kartų daugiau 
rusų ar jiems tarnavusių 
pataikūnų, kad ir lietu
viškai kalbančių. Paga
minkite apie tai teisingą 
filmą, 
filmo 
vienas 
bandė 

Šis 
Orion
tion A Caravan Co., 
BG Production su Rusi
jos Filmų Komisariatu. 
Išleido Boris Giller. Fil
mas ekrane trunka 99 
minutes.

Beveik visi aktoriai - sužinoti.

Apie tai kalbant, 
direktorius ir dar 

atsivežtas rusas 
ginčytis.
filmas pagamintas 
Pictures Corpora- 

ir

vietiniai gyventojai, netu
rintieji jokio filminio iš 
mokslinimo, vaidmenis | 
atliko kaip įsakyta. Oleg 
Menšikov’ aš 
rusų 
196U

N*
žinomas7

aktorius
metais lapkričio 

mėn. 8 d., vienas, kurio 
vaidyboje pastebimas pro
fesinis pasiruošimas. 
Būtų naudingiau, jei 
režisierius sugebėtų ap
valdyti jo rodomą didvy
riškumą, kuris kenkia ir 
taip jau silpnam filmui. 
Jis buvo susuktas per 7 
savaites, filmuota greti
mai esančiame Dagesta
ne, 
ka,

kurį vadina respubli- 
ir nedaug kainavę.

Ar "Kalnų Belaisvis" 
rodomas - ar rody- 
- Lietuvoje ir kokia

1573 Blaor St. Toronto. Ont. M6P IAB

bus
tas
kalba? Kaip atsiliepė jį M 
mačiusieji? įdomu būtų 
- —-- ----- .
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LEDLAUŽIS =
/...atkelta iš 3 psl./

Ar Stalinas manė laikytis pakto? - Žodis 
Stalinui: ’’Kovos klausimą...reikia nagrinėti ne tei
singumo požiūriu, o politinio momento reikalavimo 
požiūriu, partijos politinių poreikių kiekvienu mo
mentu požiūriu" (Kalba pasakyta 1926 m.sausio 
22 d.Kominterno Vykdomojo Komiteto posėdyje).

Partija, kurios suvažiavimuose sakė kalbas 
Stalinas, gerai suprato savo vadovus ir suteikė 
jiems atitinkamus įgaliojimus: "Suvažiavimas pabrė
žia, kad jis Centro Komitetui suteikia įgaliojimus 
kiekvienu momentu nutraukti, visas sąjungas ir tai
kos sutatis su imperialistinėmis ir buržuazinėmis 
valstybėmis, lygiai taip pat paskelbti joms karą" 
(Partijos XVII suvažiavimo rezoliucija). Beje,šis 
partijos nutarimas ir dabar dar neatšauktas, (pabr. 
NL”).

Kada šis momentas turi ateiti?
Stalinas: Labai daug priklauso nuo to, ar 

mums pavyks atitolinti karą su kapitalistiniu pa
sauli; karas yra neišvengiamas...iki tokio momento, 
kai kapitalistai jau bus išdraskę viens kitam akis... 
(T. 10. P.288). "Lemiama mūšį galima laikyti visiš
kai pribrendusiu tada, kai visos mums priešiškos 
klasinės jėgos bus pakankamai išsekusios joms per
nelyg sunkioje tarpusavio kovoje" (t.p.,P. 158). /b.d./

Vieną sugautą rusą be
laisvį čečėnai nužudo, 
perpjaudami gerklę. Ant
rąjį - tą mirksėjusį čečė- 
naitei, atiduoda neseniai 
nužudyto čečėno nelai
mingam tėvui. Bet jis 
belaisvį paleidžia. Ir vėl 
nesinori tikėti...

Filme čečėnai arba 
neįtikėtinai laimi, arba 
elgiasi labai neapgalvo
tai, neįtikėtinai atleisda
mi rusams žudikams.

Tokia panaši propagan
da garsinama dabartinėje 
Lietuvoje, kaip kad žino 
anapus ir šiapus gyvenan
tieji lietuviai. Tarsi aiš
kintų: "žudykite mus", 
"aleisime", "nenorėsime 
teisybės".

Po šio filmo premje
ros Los Angeles, užsie
nio spaudai Kalifornijoje 
filmo direktorius ir vado
vas Sergej Bodrov’ as at
sakinėjo į klausimus, 
aiškino. Užklausus, ar 
pritaria Rusijos vykdo
miems naikinimams Če
čėnijoje, atsakė, kad 
"karas yra karas", o 
karo metu, esą būna 
žiaurumų.

Apie kokį karą kalba? 
Kiek yra rusų - arti 100 
milijonų, su pavergtomis 
tautomis žymiai daugiau. 
Pavergtieji tarnauja išti
kimai pavergėjams. Ar 
milijoniniams priešams 
užpuolus, naudojant mo
dernius ginklus, aviaciją, 
artileriją jprieš menkai 
ginkluous čečėnus, vadi
nama karu? Tai papras
čiausia žiauri tautos 
naikinimo pjūtis.Doriems 
rusmas turėtų būti gėda 
pritarti žmonių žudy
mams, nekaltų, tik norim 
čių gyventi nepriklauso
mai. Čečėnų tėra apie 
1)6 milijono. Visas pasau
lis smerkia Rusiją ir jos 
elgesį čečėnų atžvilgiu, 
nes vykdo tautos žudy-

4 psl.

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos ii skiriamos lietuviškai veiklai anadoje 
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!

1997 m. Siaurės Amerikos slidinėjimo
PIRMENYBES VYKS KANADOJE

1997 m. Š.A. Lietuvių Kalną (Alpinistinės)

•A-- ;
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Slidinėjimo Pirmenybes vyks 1997 m.vasario 15 &
16 d.d. Mont Sutton, Que., Kanadoje, apie 60 mylių 
į pietryčius nuo Montrealio. Tel: 514-538-2339. Var
žybos vyks Montrealio lietuvių tadicinės iškylos- 
Karnavalo apimtyje. Pirmenybes techniškai vykdo 
ŠALFASS-gos Kanados Sporto Apygarda, o globoja 
Montrealio lietuviai slidinėtojai.

Programa: Slalomas ir didysis slalomas šios
klasėse: berniukams ir mergaitėms 9 m. ir jaunes 
niems, 10-12 m. imtinai, 13-16 m. imtinai, vyra 
ir moterims 17-34 m. imtinai, vyrams senjorams! 
35-49 m. imtinai, moterims senjorėms 35 m. ir 
vyresnėms, vyrams veteranams I - 50-64 m. imtinai 
ir vyrams veteranams II - 65 m. ir vyresniems. 
Bus išvesti vyrų ir moterų absoliutus laimėtojai, 
nepaisant amžiaus.

Varžybų pradžia abi dienas - 11 val.r. Registra
cija nuo 9:30 v.r.iki 10:30 v.r. Dalyvauti kviečiami 
visi lietuviai slidinėtojai?

Dalyvių registracija atliekam a iki 1997 m. va
sario mėn. 8 d. imtinai, pas varžybų vadovą §AL- 
FASS Slidinėjimo Komiteto pirmininką Rimą. Kuliavą*

Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave., TORONTO, 
Ont.,M6P 3C4, Canada. Tel: 416-766-2996.Faks 
416-766- 5537.

Parengimai: Penktadienio vakare - susipažinimas 
vyno/sūrio vakaronė. Šeštadienio vakare- vaka
rienė- "Mardi Grass" renginys. Sekmadienj - Vasario 
16-tosios šventė.

Informacija bendrais reikalais: Alenas ir Rasa 
Pavilanis - tel: 514-489-0410 ir Rytis ir Vilija Bulo
ta, tel: 514-344-8256 - parengimų, rezervacijos, etc.

Nakvynių rezervacija: Micheline ir Algis Beniušis
- tel: 514- 671-6374 arba 514-538-4090. Paskubėkite 
užsisakyti nakvynes kaip galima greičiau. <4

Sm u Ikesnė i n formacija pranešama ŠALF ASS-gos 
klubams bei kai kuriems slidinėtojams. Susidomėję, 
nepriklausomi slidinėtojai prašomi neatidėliojant, 
kreiptis į R.Kuliava TIK grynai varžybiniais reika- į 
lais, o visais kitais - į kitus aukščiau nurodytus 
asmenis.
ŠALFASS Slidinėjimo K-tas ir CENTRO VALDYBA
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MYLĖJOM LIETUVĄ IŠ TOLO... IŠTRAUKŲ PABAIGA

VIII Tautinių Šokių šventės 1988 
m.liepos 3 d. Copp’ Coliseum, 
Hamiltone, vyr. meninės dalies 
vadovai: G.Breichmanienė,L.Sa — 
gys,R.Karasijienė, J z.Karasiejus

Montrealio Lietuvių Liaudies Instrumentų 
Orkestras. Vad. Zigmas Lapinas./)o dėka 
GINTARAS tapo vieninteliu šokių gru
pių orkestru išeivijoje,įsigijusiu ir groju
siu visais liaudies instrumentais. Red./.

’’Gyvataro" šokėjai šoka "Čigonėlį" Laisvės Festivalyje, 
1962 m.,Toronte

Artėja stovyklos pabaiga. Paskutinį, vakarą, atėję 
vakarinei programai, sutinkame maloniai besišypsančią 
porą. Jie atsiprašo, kad gal ne viską gali gerai lietuviš
kai išreikšti, nes yra jau trečios kartos lietuviai, daug 
laiko praleidę be lietuvių, ir įteikia man savo vizitinę 
kortelę: "E.J. Baltrušaitis, P.Eng. Oil and Gas Consultant. 
Visi pasidžiaugiame, ksd išlaikyta tokia gryna lietuviška 
pavardė. "Ne tik mes, bet ir musų vaikai negalvoja 
savo pavardes keisti ar trumpinti. Mes didžiuojamės 
savo lietuviška kilme ir savo gimine, o kam reikia, tai 
ištaria ir lietuvišką pavardę,”- nusišypso p. E. Baltrušai
tis. Jie kviečia būtinai juos aplankyti, nes ir pėsčiomis, 
einant indėnų pramintu taku, tetrunka pusę valandos iki 
jų gyvenamosios vietos.

Sekmadienį, po oficialaus stovyklos uždarymo, išleidę 
latvius ir estus, liekame tik lietuviai, nes lėktuvo bilie
tai^ yra tik kitai dienai. Nutariame aplankyti ponus Balt
rušaičius. Buvau susidariusi įspūdį, kad ponai Baltrušai
čiai yra pasiturintys žmonės ir tikėjausi išvysti puikią 
vilą, bet atkėlę medinius vartus pamatėme iš tašytų rąs
tų suręstą didelį namą su trimis pristatytais prieangiais. 
Ant priekinio prieangio virš durų didelėmis raidėmis už
rašyta ILLAHEE - Namai. Namas statytas Aliaskos in
dėnų Brown, ir todėl jam duotas indėniškas pavadinimas.

Sustojome apsidairyti kieme. Žvilgsnis vėl nukrypsta 
į puikų kalnų vaizdą. Esame pačioje jų papėdėje. "Mes 
mėgstame stebėti kalnus, nes jie labai dažnai keičiasi” 
- pastebi šeimininkas.

Namo viduje linksmai spragsi žiežirbos, šokinėdamos 
didžiuliame židinyje ir kviečia šiltan ir jaukian šių na
mų prieglobstin. Erdvaus gyvenamojo kambario sienos ir 
viduje paliktos natūralios, netašytų rąstų. Šeimininkai, 
matyt, nori jį palikti senoviškai indėnišką. Viena siena 
nustatyta lentynomis, jose sudėtos knygos įvairiomis kal
bomis, tarp jų ir lietuvių enciklopedija. Kai susėdame 
prie primityviai padarytų (iš storo išilgai perpjauto ir 
nudailinto medžio kamieno) kavos staliukų, pamatau 
priešais kampe pianiną, kuris atrodo, netinka šiai aplin
kai. Ponia R. Baltrušaitienė paaiškina, kad ji buvusi dai- 
nininkė, muzikos mokytoja, pripila taures vyno ir prade
dame kalbėtis.

E. Baltrušaitis pradeda pasakoti savo šeimos istoriją. 
Jo prosenelis su šeima atvyko į Niujorką 1865 metais. 
Spėjama, kad tai buvo pirmieji lietuviai, atvykę į JAV. 
Manoma, kad jo motina Joana Tamošauskaitė yra ne tik 
pirmoji Amerikoje gimusi, bet taip pat pirmoji aukštąjį 
mokslą baigusi lietuvaitė. Ji buvo medicinos daktarė, 
chirurgė. Dirbo Baltimorėje, Filadelfijoje, Pittsburge. 
ištekėjusi už Juozo Baltrušaičio, publicisto, rašytojo ir 
spaustuvininko, ne tik augino šeimą, vertėsi gydytojos 
praktika, rašė mokslinius straipsnius, bet ir aktyviai 
dalyvavo lietuviškoje spaudoje. Ji buvo iniciatorė, užsimo
jusi suorganizuoti lietuvių paviljoną 1900 m. Paryžiuje 
vykusioje pasaulinėje parodoje. Jos pastangomis bei ini
ciatyva įrengtas lietuvių kambarys Pittsburgo universite- 
te, kur ir dabar tebėra. įrengdama šį kambarį ji glau
džiai bendradarbiavo su dailininkais Lietuvoje, kur buvo 
paruošti visi kambario įrengimo projektai. Galbūt pirmo
ji pradėjo organizuoti lietuvius skautus Amerikoje. Kele
tą kartų buvo nuvykusi į Nepriklausomą Lietuvą. įvai
riais patarimais, straipsniais, mokyklėlėmis stengėsi pa
dėti lietuvėms moterims, naujai atvykusioms į Ameriką 
ir nemokančioms anglų kalbos, bei nepažįstančioms čio
nykščio gyvenimo būdo. Jos tėvas Niujorke turėjo didelę 
siuvyklą, kur rasdavo darbe daugelis iš Lietuvos atvyku
sių imigrantų, kol pramokdavo kalbos, prasikurdavo ir 
pasklisdavo po visą kraštą. Tėvas mokė lietuvius skaity
ti ir rašyti lietuviškai. Su ypatinga pagarba ir šviesiais 
prisiminimais p. E. Baltrušaitis kalba apie savo motiną, 
kurios dėka ir šiandien jie jaučiasi esą lietuviai. Jis 
parodė ir savo motinos darbo stalą, esantį kitame kam
baryje. Tai puikus prancūziško stiliaus rašomasis stalas, 
įvairiai ir įmantriai inkrustuotas skirtingomis medžio 
spalvomis. Jis nenori skirtis su šiuo motinos palikimu, 
1997.1.7.,

kuris primena jam ilgas jos čia prasėdėtas darbo valan
das.

Parodo menišką leidinį "Nationality Rooms of the 
University of Pittsburg", jame pavaizduotas ir lietuvių 
kambarys su aprašymu, fotografijomis ir brėžiniais. Toje 
pat knygoje pagarbiai sudėti lietuvių kabario baldų brė
žiniai, detalės bei projektai. Tarp kitų brangintinų daly
kų parodo ir pirmuosius skaitymo, lietuvių kalbos, grama
tikos ir kitus vadovėlius, išleistus Nepriklausomoje Lietu
voje. Iš jų tėvas ir motina mokė vaikus skaityti ir rašy
ti, o vėliau jie panaudojo savo vaikams. Čia pat ir "So
džiaus menas" išleistas Kaune 1931 m., J. Švedo, galbūt 
pirmasis skudučių komplektas,prie kurio pridėta knyga 
"Skudučiuok", išleista Kaune 1936 m. "Aš žinau, kad 
visa tai yra archyvinė medžiaga, kuria gal galėtų kas 
nors pasinaudoti. Ir norčiau, kad mums pasitraukus iš gy
venimo, pakliūtų kur reikia,- sako E. Baltrušaitis.
SIDABRINIS "GYVATATRO" JUBILIEJUS

1975 m. balandžio 5-6 dienomis Mohawk College au
ditorijoje, kurioje telpa daugiau kaip tūkstantis žiūrovų, 
"Gyvataras" atšventė savo sidabrinę sukaktį - dvidešimt 
penkerių metų darbo paminėjimą gerai pavykusiu koncer
tu. į šią sukaktį atvyko ir kaimyninių miestų svečiai, 
nes "Gyvatarą" pažinojo visi. Programai paįvairinti ir 
papildyti pakvietėm "Gintarą", Montrealio liaudies instru
mentų orkestrą, vadovaujamą Zigmo Lapino. Orkestras 
grojo tautiniams šokiams, kuriuos atliko viso "Gyvataro" 
grupės: vaikai, jauniai, studentai, Europos grupė ir vete
ranai. Scenoje buvo apie 150 šokėjų. Taip pat dainavo 
"Gintaro" mergaičių kvartetas, vadovaujamas Inos Kličie- 
nės. Koncertas kritikų buvo įvertintas labai gerai. Ha
miltono dienraštis "Spectator" paminėjo šį koncertą, 
rašydamas, kad dalyvavusiems jis paliko gerą įspūdį, kad 
tai profesionalų grupė, gražiai pristačiusi lietuvių folklo
rą.

... Buvo praėjusios septynios tautinės šokių šventės, 
bet nė viena nepaliko jokio įrašo, ir iš atminties blėso 
švenčių vaizdai. Pasiūliau rengimo komitetui padaryti 
gerą, profesionalų filmą. Sulaukiau didelio pasipriešinimo, 
nes sužinojome, kad vaizdajuostė kainuos apie 18,000 
dolerių. Visur reikėjo pinigų, o jų nebuvo. ...Pasikviečiau 
į pagalbą Karasiejus, kovojome kartu. Pagaliau nutarė
me vaizdajuostę kurti. Tai buvo didelis laimėjimas, nes 
vaizdajuostė išėjo labai gera.

... Aštuntosios šventes finalas buvo ne tik įspūdingas 
bet ir prasmingas. Po paskutinio Suktinio šokėjai susigru
pavo į žodį LIETUVA (L. Sagio kompozicija). Labai trum
pu žodžiu šentę uždarė Kanados lietuvių bendruomenės 
pirm. V. Birieta. Šią šventę nutarėme pravesti be- tuščių 
kalbų. Po uždarymo kalbos šventės pranešėjas sušuko: 
"Aš čia gyva!". Visi šokėjai atsakė: "LIETUVA". Tą šūkį 
pakartojo tris kartus. Tada spontaniškai orkestras ir cho
ras uždainavo - "Lietuviais esame mes gimę...". Atrodė, 
kad dvylika tūkstančių lietuvių keletą minučių gyveno 
tuo vieningu dvasinio pakilimo jausmu, mintimis skrisda
mi į Tėvynę, kurioje gimė ir kristalizavosi pirmieji lais
vės šūkiai, mums to nežinant ir nenujaučiant.
...Devintoji Šventė skyrėsi tuo nuo kitų, kad atrodė lyg 
ir šeimų šventė. Per ketverius metus veteranai buvo la
biau pražilę, o jų vaikaičiai labiau paaugę. Tiesa, turiu 
pabrėžti, kad nė viena šventė neišsivertė be aukų, kurias 
suaukodavo visi, kas tik galėjo, kam rūpėjo lietuviško 
darbo tęstinumas, Visi mokytojai, vadovai, iškilmingų 
švenčių ruošėjai dirbo be atlyginimo, bendram tikslui. w 
Pabaigoje aprašoma IX Lietuvių Tautinių šokių šventė 
Čikagoje 1992 m. liepos mėn. 5 d. Šios įdomios, sklan
džiai parašytos knygos yra atspausdinta 500 egzemplio
rių. Reikia nuoširdžiai tikėti, kad jos užteks padalinti 
Lietuvos vidurinių ir aukštųjų mokyklų bibliotekoms. 
Manau, kad valstybinės ir universiteto bibliotekos yra 
gavusios. O labai ne pro šalį būtų ją matyti išeivijos 
klubų, mokyklų, bibliotekose. Vien kalbą studijuojant, 
būtų verta naudoti skaitymams. Tik - ar užteks 500 
eff?efnPli°riU.?-_ Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė
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toronto GLOBOJA IR GYDO
St. Petersburg© LB Apylinkės 

Socialinių reikalų skyrius prane
ša, kad lapkričio mėn. 5 d. Sau
lutei Misiūnaitei po atliktos spe
cializuotos operacijos abiem ko
jytėms, buvo pakeista gipso 
danga. Jos gydytojas labai pa
tenkintas gijimo eiga, o mergai
tės motina Rimantė Misiūnienė 
labai džiaugiasi, kad galėjo gau
ti tokią svarbią pagalbą.

Rankų specialistas dr. Hess, 
apžiūrėjęs Saulutės iškreiptus 
rankų pirštukus, nutarė operuoti 
jos dešinę rankutę gruodžio mė
nesį. Shreiners Ligoninė atlieka 
didžiulį humanitarinį darbą, gy
dant vaikus su kaulų problemo
mis.

"Florida Dolphin" motelio sa
vininkė p. Bliskienė Saulutei ir 
jos motinai duoda veltui kamba
rį.

KAIRĖJE:
Regina Brikienė, Montreal! o Vai

vorykštės vardu, LT Instituto suva
žiavime per Kanados Lietuvių Die
nas 1996 m. spalio 12 d., padėjo 
gėlių vazoną ant dail. Anastazijos 
TAMOŠAITIENĖS kapo Anapilyje.

Mirus

Leonas ir Genovaite 
BALAIŠIAI

dukras RIMĄ ir DANĄ 
seserį ZOSĘ nuo-

ALBINAI STYRIENEI
Jos vyrą PETRĄ 

brolius JONĄ ir JUOZĄ 
širdžiai užjaučia ir kartu liūdi

• MADŲ PARODA vienerius metus. Ją suda-
rengiama Lietuvos Duktė- ro: Juozas Šulai tis,
rų Lietuvių Klube - sau- vicep. Dalila Mackialie- 
sio mėn. 29 d. 4 vai.p.p. vicep. parengimams-

Lialė Žvynienė, izd. -
• Amerikos Lietuvių Aldona Česnaitė ir sekre- 
Tautinės Sąjungos St. tore - Genė Modestienė. 
Petersburgo Skyriaus me'
tiniame susirinkime, Revizijos Komisija: Sofi- 
Naujoji skyriaus valdyba Ja Vaškienė, Eugenijus 
buvo vienbalsiai patvir- Slavinskas ir Antanas 
tinta. Ji vadovaus dar Kasuba.

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

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

Lietuviu. Namų 
Žinios

• Gruodžio mėn. 11 d.,ka
lėdiniame pobūvyje, kuris 
vyko Vytauto Didžiojo Me
nėje ir LOKIO svetainėje, 
buvo susirinkę LN darbuo 
tojai- Bingo, Bingo bufe
to talkininkai, Vyry,Mote 
rų Būrelių nariai, Sociali- 
linės Tarnybos,Kultūrinės 
Komisijos atstovai malo
niai praleisti popiety.

• LN gruodžio 15 d.sek
madienio popietėje daly 
vavo 145 žmonės,jų tarpe 
1 iš Vilniaus.

Pranešimus ir su sve
čiais supažindinimų pra - 
vedė LN valdybos narė- 
Aldona Dargytė-Byszkie - 
wicz.
o Linksmų Naujų Metų su
tikima surengė LN Vytau
to Didžiojo Menėje.

• LN Kultūros Komisija 
yra Įsigijusi apie 140 j - 
vairaus žanro lietuviškųjų 
vaizdajuosčių: vaikams,kon
certų įrašai, teatru pas
tatymai, televizijos fil 
mai iš dabartinio Lietu 
vos gyvenimo,ir kt.Tei- 
rautis tel:416-769-1266 ir 
416-762-5419.

iHajožioži ILtrtubod Jfonbaž - Canada
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. H4X1S2
Taurios mažlietuves a.a. Hildos LASIENES atmi

nimui pagerbti MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI au
kojo:

$100.- J. Lasys ir šeima; $40,- A. ir V. Beretes; 
$30.- Ir. Meiklejohn; po $20.- A. Zander, S.J. Maci 
jauskas, I. Delkuviene, M.A. Piper, L.I. Adomavi
čiai, O.V. Taseckai, A.R. TUmpa, B. Zabulionis, A. 
Baubinai, L.VI. Nakrošai, p. Danaitienė, A. Šimkie
ne, R. Žiogarys, P.S. Jauniai, V. Norvaišiene, LA. 
Pūkai; po 10.- E.St. Kerai, A. Dobiene, J.K. Ali
šauskai.

Nuoširdžiai dėkojame J. Lasio šeimai už stam
bią auką ir už aukų nukreipimą į Mažosios Lietuvos 
Fondą. MLFondo Valdyba

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3
41 6-762-4232 FAX 416 762-5586

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

%

f’

AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1 AS 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; 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.

AKTYVAI per 61 milijoną doleriu

florido
• LIETUVIŲ KLUBAS 
suruošė KŪČIŲ VAKA
RIENĘ su Klubo Choro 
programa ir taip pat -

NAUJŲ METŲ Sutiki
mą su šaltais užkandžiais 
šilta vakariene, šampanu 
ir gera muzika šokiams. 
Visi buvo labi patenkinti.

• M. MAŽVYDO pir
mosios lietuviškos kny
gos minėjimas įvyko sau
sio mėn. 8 d.

• DAINOS ir DAILIOJO 
ŽODŽIO koncertas ren
giamas 1997 m. sausio 
mėn. 25 d.

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 GlC-mėn.palūk.............2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 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%
RRSP 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. pat. taupymo sąsk......... 2.50%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo...............7.50%
Sutarties 
paskolas 

nuo.............. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
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 INTE R AG kOftGlė___
Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius
2.50% už 90-179 dienų term. Indėlius
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius
2.50% už 1 m. term, indėlius
3.25% už 2 m. term, indėlius
3.95% už 3 m. term, indėlius
4.25% už 4 m. term. Indėlius
4.50% už 5 m. term, indėlius
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2.25% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind.
3.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
4.75% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.25% už OHOSP (variable rate)
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.25% kasd. pal. čekių

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

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... .,5.20%
2 metų......................5.70%
3 metų......................6.20%
4 metų......................6.50%
5 metų......................8.95%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų........5.10%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1



ĮnTontreal **********************************************
VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI į

VYTUKUI BUČIONIUI 
PRADEDA SEKTIS

Praeito gruodžio 26 
d.Montrealio radijo stotyje 
buvo transliuojamas pokal* 
bis su Vytautu Bučioniu 
ir gruodžio mėn. 28 d. 
Montrealio TV 7-tajame 
kanale prancūzų progra
moje buvo 2 kartu rodo
mas pasikalbėjimas gydy
tojos Anne Charbonneau 
su Vytautu Bučioniu ir 
jo dešimtamečiu sūnumi 
Vytuku. Gruodžio 30 d. 
"Le Journal de Montreal” 
paskyrė visą puslapį, ap
rašant šio neįprastų muzi
kinių, gabumų vaiko gyve
nimą, mokymosi sąlygas. 
Neeilinius gabumus kom
pozicijai bei fenomenalią 
muzikinę atmintį. Visa 
tai patvirtina ir jo McGill 
U-to muzikos prof.Carl 
Urquart. Jis suteikia vel
tui dalį pamokos, už kitą 
dalį moka tėvai- Vytautas 
ir Alfreda Bučioniai, re
miami tam tikslui Kana
dos Lietuvių Fondo ir 
pavienių žmonių.

Atspausdintas platus 
aprašymas apie reikalą 
įsigyti tikrą pianiną ir 
kompiuteri su galimybė
mis užrašyti kompozicijų 
gaidas brailio raštu, sukė
lė didelį susidomėjimą. 
Vytukas- * 10-ties metų, 
yra sukūręs 60 kūriniųjr 
pastaruoju metu jų tarpe 
2 simfoninio pobūdžio 
darbai. Paklaustas iš kur 
jis gauna muzikinių idėjų,.
SKAUDI TV PROGRAMA 
METU PABAIGOJE

Montrealio TV stotis 
gruodžio mėn. pabaigoje 
parodė ir vieną nepapras
tą, iš Amerikos atvykusio 
žurnalisto pasikalbėjimą 
su lietuviu, gyvenančiu 
Britų Kolumbijoje, virš 
90 metų amžiaus, kuris 
jau gerokai suvaikėjęs, 
yra apkaltinamas dalyva
vęs Vokietijos nacių oku
pacijos laikmečiu žydų 
tautybės Lietuvos piliečių 
žudyme. Apsimetęs istori
ku, įgavęs pasitikėjimą 
iš minimo žmogaus, žurna
listas, pagal Wiesentalio 
karo nusikaltėlių paieškos 
sąrašą, surado pavardę 
telefonų. knygoje.
Aplankė jį jo paties bute 
ir slapta įrašė pasikalbėji
mą. Minimas asmuo atsa- 
kine’jo, pats sau prieštarau
damas' j kad lydėjęs 
pasmerktuosius į egzeku- 
cijos vietą kartu su ki- 

v tais. Sakėsi nešaudęs;
po to-gal vieną...

Žydų bendruomenė 
reikalauja Kanados vy
riausybę. paspartinti karo 
nusikaltėlių pajieškas. 
Taip pat t minimas svečias 
iš Amerikos sakėsi užra
šęs tokių nelegaliu būdu 
pasikalbėjimą ir su vienu 
kaltinamu ukrainiečiu.

Nuodugnus apkaltintųjų 
bylų tyrimas yra sudėtin
gas dėl kaltinamosios 
medžiagos patikimumo 
tikrinimų, aplinkybių tyri
mo ir liudininkų suieškoji-

1997.1.7

su žinomu visuomenės veikėju iš OTTAWOS-

SAUSIO MĖN. 19 d., sejtmadienj,po pamaldų, *
12 vai., AUŠROS VARTŲ P-J OS SALĖJE į

Prelegentas praleido kurį laiką Lietuvoje prieš * 
rinkimus. Jis supažindins su dabartinės J 

įtri Lieiuvus *
laisva auka J
r************* *

Vyriausybės pastangomis šviesesnei Lietuvos 
ateičiai. įėjimas - 1

* ********************************************* * 
men. viduryje gimė antra-

• Dianai ir Audriui ŽIBAI- sis sūnelis- GABRIELIUS.
ČIAMS praeito gruodžio Sveikinamel

atsake Jas turįs savo gal
voje ir norįs būti žymiu 
kompozitoriumi.

Kad 
toliau 
mokslui, Vytukas privalo 
dalyvauti konkursuose. 
Prieš egzaminus jis su 
savo tėvu atvyksta anks
čiau, kad galėtų pasilavin- 
ti ant tikro v 8-ių oktavų 
pianino (šiaip jis namuose 
turi tiktai pagelbinj, 5- 
ių oktavų instrumentą. 
Tarp šių - yra didelis skir
tumas klaviatūroje ir tech
niniame apvaldyme).

Gydytoja Anne Char
bonneau ėmėsi iniciatyvos 
suteikti tinkamas galimy
bes toliau mokytis šiam 
vaikuųįsteigė fondą "Fonds 
pour le jeune Vytas" 2681, 
Prevert, LONGUEIL, J4L 
1T8.

galėtų gauti • ir 
stipendiją tęsti

Jau yra
instrumento 
ir atsiųsta aukų apmokėti 
pamokoms ir kitoms būti-

gauta keli
pasiūlymai

Journal de Mont- 
taip pat,šalia apra- 
atspausdino šeimos 

prie pianino

pritaikymas brailio raštui 
yra sudėtingas, nemaža 
lėšų reikalaujantis projek
tas.

"Le 
rėal” 
šymo,
ir Vytuko 
nuotraukas.

Montrealio lietuviai 
linki geros sėkmės, veikia 
LITO sąskaita 5300, Vytu
ko Bučionio vardu. įgyta 
patirtis šiame krašte gal 
įgalins jo tėvą gygytoją 
Vytautą Bučionį surasti 

patobulinti 
kai kurias 

neregiams 
b.

kelius, kaip 
ir pritaikyti 
galimybes ir

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ

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

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 12.75%
nekiln. turto 1 m......... 5.350%santaupas............................ ....2.50%

tašei. pat. taupymo sąsk.... 
NDĖLIAI:

....1.75%

JO 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 IrRRIF 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................................ .... (.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje’’

VIKTORIJAI STANKEVIČIENEI 
iškeliavus amžinybėn, Jos sūnus LIUDĄ IR 
ALOYZĄ STANKEVIČIUS su šeimomis, 
nuoširdžiai užjaučiame —

Jonas LADYGA, Dana GUNNING

IRENAI RUTKAUSKIENEI 
mirus,

sūnui STANLEY ir šeimai gilią užuojautą reiškia 
G. E. ALINAUSKŲ šeima

VIKTORIJAI STANKEVIČIENEI
Mūsų Mylimai Mamytei mirus, 

nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos 
kleb. kun. J. ARANAUSKUI,SJ, ir kun. K. AM
BRASUI, SJ, už maldas ir palydėjimų į amži
no poilsio vietą.

Ačiū sol. Ginai ČAPKAUSKIENEI, muz. 
Aleksandrui STANKEVIČIUI ir Aušros Vartų 
chorui su jo vadovu Antanu MICKUM už gies
mių palydą pamaldų metu.

Esame dėkingi giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, parei škusiems užuojautas žodžiu, 
telefoniniais paskambinimais, raštu, bei spaudo
je. Dėkojame tiems, kurie užprašė šv. Mišias 
ir visiems dalyvavusiems šv. Mišiose.

Jūsų dalyvavimas palengvino mūsų liūdesį.
Sūnūs LIUDAS ir ALOYZAS 

su šeimomis ir vaikaičiais.

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
Saugojimas vasaros laiku (storage) 
Taisau Ir remodeliuoju

* Siuvu ir parduodu
1449 rue St. Alexandre Telefonai:

Suite 500 A
Montreal, P.Q»» H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIĄOE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY R<L

TONYI 
PHOTOI 
•TUDlOt

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.O- H3W 1X5

7 psi.

iHi

FUNERAL HOME 
W J.F. Wilson & Sons Inc. 

123 Mqple Blvd, 5784 Verdon Av 
Chateauguy, Que. Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956



Atsiprašome:
gerbiamo mūsų skaity

tojo Jono Bitnerio,kurio 
šventinis sveikinimas per 
klaida^ nebuvo atspausdin
tas praeitame kalėdinia - 
me ”NL” nr., kaip jis to 
pageidavo. nNL"

• Vaiko TėviSkės Namams 
auKojo:
* Irenos DROGUSZ-RUT- 
KAUSKIENĖS atminimui, 
vietoj gėlių prie jos karsto 
aukojo Vaiko TeviSkes Na
mams $50,- Sofija ir Juo
zas SkucSi.

Jonas BITNERIS

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU
visus gimines, artimuosius, draugus bei 
pažįstamus KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga

ir linkiu laimingų NAUJŲJŲ 1997-jų METŲ
1
2

4
5

LITAS

♦ Viktorijos Stankevičie - 
nes atminimui- $25,- Re
gina ir Petras Brikiai.
• Danutė Staškevičlenė- 
$10. Ačiū- KLKMoterų

D-jos Montrealio Sk.
BERNELIU MIŠIOS 
AV PARAPIJOJE

Kalėdų šventes skelbė 
šalia altoriaus puiki .didelė' 
išpuošta eglė. Vidurnakčio 
Mišias aukojo kleb.J. A - 
ranauskas,SJ.,kun. K.Am- 
rasas,SJ ir J.Lipski’s. La
bai gražiai, šventiškai nu
siteikęs, giedojo AV P-jos 
Choras.

Po apeigų, salėje su - 
sirinkusieji buvo pavaišin
ti vynu ir sūriu, sveikinda
mi vieni kitus su Kalėdų 
šventėmis.

Pakilęs tą vakarą vie
sulas ir vidurnakčio va - 
’anda daug kam buvo jau 
neparanki atvykti.Atrodo, 
atėjo laikas, kad pasikei
tę adresai,pakitusios svei
katos bei susisiekimo galP 
limybės paskatintu keisti 
vidurnakčio valanda į anks
tyvesnę. Dal.
SUTIKO NAUJUS METUS

Montrealio šauliai su - 
rengė linksmą Naujų Metų 
sutikimą AV P-jos salėje. 
Buvo atvykę gausiau,negu 
spėliota,svečių,jų tarpe ir

vaujant E. Krasowski,bu
vo išpuošta balionais,© 
grojo smagi J.ir V.Šul- 
mistrų paruošta muzika.Su- 
laukus 12 vai.,visi sugie
dojo "Ilgiausių Metų".

Vaišes pagamino Janina 
Kuzmickienė,neseniai at
vykusi iš Lietuvos,tal
kinant Danai Urbonavičie
nei.Pastaroji įdomiai pra
vedė dainavimo ir kitus 
žaidimus bei Šokius,įjung
dama ir svečius ne lietu
vius. Įsisiūbavus,dainos dar 
ilgai aidėjo,paryčiui visi 
skirstėsi patenkinti, dal.
ŠV.KAZIMIERO P-JOJE

Berneliu Mišios vyko 
10 val.v.,f kurias atsilankė 
gana gausiai parapijiečių. 
Jų tarpe buvo nemažai 
ir jaunų šeimų su mažais 
vaikučiais.

Visi trys altoriai,© 
ypatingai Didysis,kur buvo 
paruoštas Betliejus, sken
do raudonų kalėdinių gėlių 
jūroje. Vaizdas buvo pasa
kiškai gražus,tuojau jautei; 
jog šis momentas yra 
skirtingas nuo kitų, nes 
gimė IŠGANYTOJAS.

Viena Šeima specialia 
intencija paaukojo $300; 
šių gėlių nupirkimui. Kle
bonas, Parapijos Komite
tas ir dalyvavusieji pa
maldose nuoširdžiai jiems

Pamoksliniame žodyje 
kleb.kun.dr.F. J ucevičius 
gražiais žodžiais pasveiki
no savo parapijiečius ir 
pakvietė po pamaldų už
eiti i svetaine pasivaišint’; 
raudonu ir baltu vynu 
bei skanumynais.

Svetainėje buvo jau
dinantis momentas,kuomet 
prieš keliolika metų buvę 
"klapčiukai",-dabar jau
patys tėvai su mažais 
vaikučiais,sveikinosi Šv. 
Kalėdų proga. Man buvo 
irgi didelė staigmena,kuo
met buvęs altoriaus pa
tarnautojas priėjo prie 
manęs,pasisveikino ir su
pažindino su savo žmona. 
Žinojau iš anksčiau,kad 
jo žmona ne lietuvaitė, 
o ji mane pasveikino gra
žiai taisyklingai-lietuviš- 
kai. Man nustebus, jos 
vyras inžinierius pasakė, 
kad ji gan daug supranta 
ir pramoko lietuviškai,o 
jų du vyresnieji vaikučiai- 
berniukas ir mergytė-su
seneliais visada kalba
lietuviškai.

Didelė garbė priklauso 
jauniems tėvams,kurie
savo vaikučius moko ir 
lietuviškai , ir atsilankę 
įsavo šventovę didžiųjų 
švenčiųmetu suteikia daug 
džiaugsmo visiems.

jaunesniųjų. Salė, vado - sako didelį ačiū.
• Praeito gruodžio mėn.21 
d.TV 11-tasis kanalas

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209_> LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, t 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 14«U 
St.Catharine St. W.
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

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

2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 
Tel: 876 - 6900

ADVOKATAS
Romas I S g a n a i t i s,S.B.A., B.C.L.

Adresai:
Montrealyje 2175 de la Montagne, Suite 202, 
H3G 1Z8; St. Lambert, 882 He de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: 465-1489

Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405, 
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.
4b '

8 psl.

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

(Residential up to 
4-plex)

RRSP & RRIF
Taupoma .

metų ...
metų ...
metų ...

■

MONTRf Al IR l H TIIVHĮ
KREDITO UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ

Certifikatai (min. $1000.00)
3.25%

• 3.75% 
4.25% 
4.75% 
5.00%

Terminuoti indėliai

metų, 
metų 
metų 
metų 
metų

1 metų ............
180 d. - 264 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. -59 d.

iki 30 d............
30 d. - 364 d.

1
2
3
4
5

Čekių sąskaita

1.50% 
3.25% 
3.75% 
4.25% 
4.75% 
5.00%
.1.0U%

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25%
ov

(išimant prieš laiKą 1.00%)
IMA už r

Nekilnojamo turto paskolos

5.15%
5.65%
6.15%

4
5

at

metų ... 6.60%
metų ... 6.95%

1 metų...
2 metų ...
3 metų ...

Asmeninės 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%

S

KASOS VALANDOS 
De Sfeve 3907 A Rosemon

10- 2

3.00- 7.00
2.00- 0.00

1475
Pirmadieniais 
Antr., treciad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9.00-
9.00-

12.00*
10.00-

3.00
3.00
8.00
6.00

rodė dailųjį čiuožimą, 
kuriame dalyvavo ir lietu
vių pora-Petras Vanagas 
ir Margarita Drobiazko.

Kiek prisimenu, praei
tais metais (1995) jie 
buvo patekę į 7-tą vietą, 
o 1996m.lapkričio mėn. 10 
d.buvo išsikovoję 4-tąją. 
Tačiau gruodžio mėn.21 
d. turėjo pasitenkinti 8- 
tąja-paskutine vieta.

Gaila, bet reikia tikė
tis, jog sekantį kartą 
jie bus laimingesni, mes 
visi lietuviai, kur bebūtu
me, linkim jiems geros 
sėkmės ir laimės.

Taip pat teisėjų tarpe 
buvo ir lietuvis, ką paro
dė mažas trispalvės sky
delis, o ant sienos kabojo» 
tarpe dviejų Kanados vė
liavų, ir mūsų trispalvė.

Pamačius bet kokia 
proga TV trispalvę, staiga 
nejučiomis prisimeni mūsų 
tautos garsiojo poeto žo- 
džius:"Graži tu mano, 
brangi Tėvyne, šalis, kur 
miega kapuos didvyriai. 
Brangi , nes daugel vargų 
patyrei..." K.Ambrasas

EVROPARCEL
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik vasario 26 d., kovo 26d., gegužės 28 
d., liepos 30 d., rugsėjo 24d., spalio 29 d. ir lap
kričio 26 d, 1450 De Sėve, Montreal, QC. H4E 
2AZ. Tik $5.10 už 1 kg + $15.- už pristatymą 
į namus. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI • AUTOMOB ILIAI • PREKYBA • ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas ne^pareiįpja cysidrteisfL
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