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PAŠALINTAS RUSIJOS 
KARIUOMENĖS VYR. 
INSPEKTORIUS.GYNYBOS 
MINISTERIS ,IR KITI 
AUKŠTIEJI PAREIGŪNAI

Generolas Konstantin 
Kobec’as - karinės inspek
cijos viršininkas ir Gyny
bos ministerio pavaduoto
jas, prez. Boris Jelcin' c 
parėdymu, pašalintas iš 
kariuomenės.

Priežastis - prokuratū
ros apkaltinimai korupci
jos- kyšių ėmimu, savo 
tarnybinio rango išnaudo
jimu nukreipiant kariams 
paskirtas lėšas savo ir 
savo artimųjų naudai.Jis 
buvo pasirašęs sutartį su 
"Lyukon" bendrove pasta
tyti namus kareiviams, 
sugrįžtantiems į Rusiją 
iš Rytų Europos, tačiau 
didelė dalis tų namų ne
buvo pastatyti... Pats 
gen. Kobec’as 1995 m. 
gavo liuksusinį vasarna
mį už Maskvos $241.000 
vertės iš minimos bend
rovės. Namus pastatė 
Turkijos statybininkų 
bendrovė. Policija apieš
kojo jo ir jo artimųjų 
darbo biurus, namus ir 
vasarnamius.

Ši istorija labai supy
kino prez. Jelcin’ ą, tuo 
labiau, kad gen. Kobec’
as palaikė B. Jelcin’ ą 
konfrontacijoje su M. 
Gorbačiov’ u, buvo šalia 
jo gręsiant pučui 1991 
m., ir buvo kurį laiką 
pagrindiniu kariniu pata
rėju po Sovietų Sąjungos 
iširimo, o 1992 m. buvo 
paskirtas vyriausiuoju ka
riuomenės inspektoriumi 
ir, anot vietinio "Komer- 
sant” dienraščio, žino
mas kaip ’’kariuomenės 
finansų smegenys’’ įverti
nimu.

Š.m. gegužės mėn. 22 
d. prez. B. Jelcin’as, įpy
kęs, kad kariuomenės 
vadovai nepritaria refor
moms sumažinti kariuo
menės apimtį ir dalinai, 
paskirtį,-atleido ’’dykinė
jantį” gynybos ministerį 
Igor Radionov’ą ir štabo 

viršininką Viktor Samso
nov’ą už nesugebėjimą 
įvesti reformas. Gynybos 
tarybai prez. B. 
Jelcin’as pasaKė: "Kiek
vieną dieną kareiviai tie
sėja, o generolai tunka, 
pasistatę (ištaigingas) va
sarvietes visoje Rusijoje., 
Karininakai gauna pavė - 
luotai savo algas, o kito 
rango kariškiai vos pus
badžiu pragyvena?

Kariniai įrengimai ap
leisti, netaisomi.

Gen. Igor Sergejev’as, 
manoma, laikinai eina 
Igor Rudionov’ o pareigas.

Du- anatolij Chubais 
ir Boris Nemcov’as - pa
skirti į saugumo tarybą. 
Abu pritaria reformoms.

Buvęs min. p- 
kas ir reformų ideologas 
Jegor Gaidar’ as kaltina 
dėl kariuomenės krizės 
netikusį valdymą, skanda
lingą sukčiavimą (kariuos 
menės turtu), kuriuo nau
dojasi vyresnieji, nebuvi
mą finansinės Kontrolės. 
B. Nemcov’as pritaria, 
kad Kariuomenė būtų 
sudaryta iš greito veiks
mo judrių vienetų. Ypač 
pabrėžė, kad reikia atsisės 
kyti senoviškų brutalių, 
kartais iki mirties, tradi
cijų, disciplinuojant rek
rutus.

Galų gale... Gal karas 
Čečėnijoje atvėrė akis, 
kad kareivis - irgi jau
nas žmogus.... Komunis
tinė opozicija bando visą 
kaltę suversti prez. Jel
cinui, lygtis būtų sukurks 
karinę sovietisKą sistemą.

TOBULINA IGNALINOS 
SAUGUMĄ

Ginkluotųjų JAV pajė
gų vadovybė Europoje su
rengė pratybas, kuriose 
Lietuvos delegacija mo
kysis suteikti humanitari
nę pagalbą ir talkinti at
liekant gelbėjimo darbus, 
jei Ignalinos branduoli-
KAS GALQ GALE TVARKO IGNALINĄ?

Seimo Nacionalinio saugumo komitetas savo posė
dyje svarstė Ignalinos AE kadrų parinkimo politiką. 
Buvo konstatuota, kad šiame svarbiausiame Lietu
vos objekte šeimininkauja SSKP, KGB ir "Jedinst- 
vos" kadrai, kuriuos komplektuoja generalinio direk
toriaus pavaduotojas personalui Rimantas KUMPIS, 
Pastarasis 1991 m. sausio įvykių metu kartu su į 
elektrinę atvykusiu M.Burokevičium vertė "fašistinę 
valdžią".

R. Kumpio iniciatyva į AE priimami dirbti viso
kie perėjūnai iš Rusijos ir Baltarusijos, neturintys 
jokios pilietybės, o lietuviai nepriimami nė iš tolo. 
Svarbiausiam rektorių cechui vadovauja alkoholikas

Keramika: "Su mėlynomis gėlėmis" Eleonora
Marčiulionienė

nėję jėgainėje įvyktų 
avarija.

Lietuvos pareigūnai 
mokomi bendros veiklos

• Šiemet sueina 25 me
tai nuo Romo KALAN - 
TOS susideginimo už Lie
tuvos laisvę.

koordinavimo ir planavi
mo avarijos vietovėje.

Taip pat supažindinama 
ir su avarijos pesekmių 
likvidavimo sistema ir 
kaip techniškai būtų 
galima priimti atitinka
mą pagalbą iš JT orga
nizacijų, NATO ir kitų 
specializuotų įstaigų.

ESTIJĄ DŽIAUGTŲSI 
LIETUVOS NARYSTE 
MATO

Estijos Užsienio reika
lų min. T.H. Ilves 
spaudos konferencijoje 
Vilniuje, po oficialaus vi
zito ir susitikimo su lie
tuves Užsienio reikalų 
min. Algirdu Saudargu, 
padarė palankų Lietuvai 
pareiškimą. Jeigu Lietu
va būtų tarpe pirmųjų 
NATO narių, pralenkda
ma kitas Baltijos valsty
bes, ^Estija džiaugstųsi. 
Pabrėžė, kad gera kaimy
nystė labai svarbi regio
ninėms organizacijoms, 
įskaitant Europos sąjun
gą.
DANIJOS PASIŪLYMAS 
BALTIJOS REGIONUI

Saugumo klausimais be
sirūpinant, Danija
parengė planą, sukurti 
Baltijos, Skandinavijos, 
didžiųjų Europos valsty
bių ir JAV koordinacinę 
grupę saugumo klausimais. 
Tokiu būdu būtų galima • 
konsultuoti aktualiais rei
kalais ir koordinuoti pa
galbos programas.

Prancūzija ir Norvegija 
taip pat yra patiekusi pa
siūlymų dėl regioninio sau
gumo.

BNS agentūra skelbia, 
kad šie pasiūlyjnai yra 
svarstomi sąryšyje su 
tarptautiniu Baltijos Tai
kos Palaikymo batalionu 
BaLTBAT, bendru minų 
naikintojų laivynu BALT
RO N ir oro erdvės cent
ru.

V.Ziminas, kuris atvirai pareiškė, jog darbo neteks 
kiekvienas, kuris priims Lietuvos pilietybę.

Daugumas Ignalinos AE darbuotojų, dirbančių 
daugiau kaip po 15 metų, nemoka lietuvių kalbos. 
Kaip ir Visagine dirbantys policininkai, gydytojai, 
mokytojai ir kiti, kurie turėtų mokėti valstybinę 
kalbą. Jie tą kalbą ignoruoja, netgi tyčiojasi is jos, 
nors ir turi įsigiję pažymėjimus, kad išlaikę atitin
kamoj kategorijos lietuvių kalbos egzaminą.

Tačiau tai dar ne didžiausia blogybė. Personalo 
direktoriaus R. Kumpio rūpesčiu į Ignalinos AE susi-
rinko visa Ignalinos rajono ir Visagino SSKP, KGB 
ir "Jedinstvos" grietinėlė. Tarp, jų KGB pulkininkas 
buvęs Ignalinos rajono KGB šefas J. Bradauskas, 
Visagino SSKP sekretorius A. Serovas ir visa vieti
nė ir atvykusi iš kitur "Jedinstvos" kompanija.
Netgi prez. A. Brazauskas, min. pirm. G. Vagnoriui 
informavus apie padėtį Ignalinos AE,išsitarė, kad 
tokie faktai "valstybei garbės nedaro’’.Negi tik tiek?* 
Netgi Saugumo departamento vadovas J. Jurgelis, 
LDDP pamalonintas generolo antpečiais, nieko neži
no ir nemato? Tuo tarpu Ignalinos AE generalinis 
direktorius V. Ševaldinas, kaip ir neseniai Lietuvoje 
viešėjęs Rusijos karinio pramoninio komplekso atsto
vas A. Volskis, siūlė ramiai miegoti, nes jėgainė 
esanti saugi. Inf.



Lietuvoje
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuo Sidrą, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KREIPIMASIS Į 
NATO NARIŲ PARLAMENTARUS, VALSTYBIŲ VY^ 
RIAUSYBIŲ VADOVUS 1997 m. balandžio 24 d., Vil
nius.

"Lietuvos Respublikos Seimas, įsitikinęs, kad NATO 
plėtimas padės pasiekti pagrindinį tikslą: sukurti 
stabilią, saugią ir suvienytą Europą, įgyvendinti rin
kos reformas, stiprinti demokratinę bendriją;

Prisimindamas 1996 m. Lisabonos dokumantą, 
kuris patvirtina kiekvienos valstybės neatimamą teisę 
laisvai pasirinkti arba keisti savo saugumo susitari
mus, tarp jų - sutartis dėl sąjungų, ir kuris visiškai 
atitinka Lietuvos pasirašytus tarpvalstybinius susitari
mus, tarp jų 1991 m. liepos 29 d. Lietuvos ir Rusi
jos Tarpvalstybinių santykių pagrindu sutartį, pagal 
kurią Rusija sutinka, kad Lietuva savarankiškai įgy
vendintų savo suverenitetą gynybos ir saugumo srity
je, taip pat ir pasirinkdama kolektyvinio saugumo 
sistemą;

Pabrėždamas, kad Lietuva, kaip neatskiriama 
Vakarų civilizacijos valstybė, vertina demokratiją, 
individo laisvę bei įstatymo valdžią ir siekia veikti 
bendrų vertybių pagrindu besivienijančioje Europoje;

Akcentuodamas esminę Baltijos regiono svarbą 
visos Europos saugumui;

Patvirtindamas Lietuvos pasiryžimą kartu su kito
mis Baltijos valstybėmis prisidėti prie Europos saugu
mo aktyviai dalyvaujant "Bendradarbiavimo vardan 
taikos" programoje, taikos operacijose, dvišaliuose 
veiksmuose ir dialoguose su NATO šalimis;

Akcentuodamas Lietuvos atitikimą NATO narys
tės kriterijams, Baltijos valstybių bendradarbiavimą 
ir jų^ ryžtą vykdyti sąjungos narių įsipareigojimus;

išreikšdamas įsitikinimą, kad neįtraukus Baltijos 
valstybių į NATO narystės procesą, jų demokratiniai 
laimėjimai ir stabilumas gali atsidurti pavojuje;

B.N.
PREZIDENTO RINKIMUO 
SE DABARTINĖ KOAU- 
CIJA REMS VYTAUTĄ 
LANDSBERGĮ

Gegužės mėn. 10 d., 
Lietuvos konservatoriai 
-Tėvynės Sąjunga,- vien
balsiai pasisakė už Sei
mo pirm. Vytauto Lands
bergio kandidatūrą į pre
zidento postą.

Pareiškime sakoma,kad 
žengiant į XXI-jį amžių, 
tobulesniems sprendimam 
Įgyvendinti labiausiai 
tinka Vytautas Landsber. 
gis. Anot pirm. Ged. 
Vagnoriaus, "Jis gal ne
patogus politiniams opo
nentams ar kitų valsty
bių politikams, bet 
neabejotinai reikalingas 
Lietuvai.”

Vyt. Landsbergis, su
tikęs kandidatuoti, pasa
kė nesąs garbėtroška; 
’’Svarbiausia man patikė
tas darbas, o privatų 
džiaugsmą jaučiu matyda
mas, kaip atsitiesia tėvy
nė".

M in. Algirdas Saudar
gas įsitikinęs, kad reikia 
remti Vyt. Landsbergį, 
nes tai "tvirta asmenybė, 
pasaulyje susijusi su Lie
tuvos nepriklausomybe".

SEIME:
• S.m. gegužės men. 6 
d. pradėta svarstyti kai 
kurių Seimo narių viešu
mon iškilusieji faktai dėl 

bendradarbia- 
valstybių 
tarnybo-

mėn. pa-

sąmoningo 
vimo su kitų 
specialiosiomis 
mis.

Š.m. sausio
baigoje tam tikslui buvo 
sudaryta komisija, kuri 
dabar 
patikrinti

turėjo galimybę 
įgaliojimus.

partijos pirm.
Prunskienė 

Seimui 
Savivaldybių

Is rinkinio

S

M

S

1992. Cikaga- 
Vilnius

apsKundė,

Suprasdamas Baltijos valstybių vienybę pagal Bal
tijos Asamblėjos sesijos, įvykusios 1995 m. gruožib 2 
d. Taline, rezoliuciją, kurioje nurodoma, kad "vienos 
iš trijų vlstybių sėkmė yra visų trijų laimėjimas";

Suvokdamas, kad bent vienos Baltijos valstybės 
prisijungimas pirmajame NATO plėtimo etape būtų 
naudingas visoms trims, .įrodantis, kad Euroatlantinės 
institucijos atsiveria visoms trims Baltijos valsty
bėms, sustiprinantis Baltijos valstybių laimėjimus ir 
užkertantis kelią dirbtiniam Baltijos valstybių bei li
kusių Vidurio Europos šalių perskyrimui;

Ragina NATO šalių vyriausybes ir Šiaurės Atlanto 
Tarybą Madrido viršūnių susitikimo, įvyksiančio 1997 
m. liepos mėnesį metu: pakviesti Baltijos valstybes 
arba bent vieną Baltijos valstybę pradėti derybas 
dėl prisijungimo prie NATO kartu su pirmaisiais nau
jai kviečiamais s-gos nariais; nepritarti bandymams 
atskirti Baltijos valstybes nuo visateisinio dalyvavimo 
Euroatlantinės integracijos procesuose.”

Vytautas Landsbergis, 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas

• Moterų
Kazimiera 
buvo pateikusi 
svarstyti
Tarybų rinkimų įstatymo
pataisas. Jose siūloma 
sugriežtinti atsakomybę 
už agitaciją, pasinaudo-

tarnybine 
sumažinti

padėtimi 
galimybę 
rezulta- 

paštu.

* Primename, kad K.L.B. ragina Kanados lietuvius pa* 
rašyti savo parlamento atstovams, nedelsiant, kad jie 
atkreiptų dėmesį ir palankiai pasisakytų dėl Baltijos 
kraštų,-o ypač Lietuvos; priėmimo j NATO.Ar tai pa - ralų 
darėme?

savo

Donius Remys
Tėvyne, 
man neužtenka 
kad tu kažkur esi 
paskendus išretėjusiuos miškuos 
išraižyta upelių srovėmis 
ir bundanti iš ryto 
nuilsusių bažnyčių bokštais

Man negana užmerkt akis, 
klajoti 
seniai seniai išmindžiotais 
takais 
ir jausti baisų laiko tarpą 
tarp buvusio - tada 
ir verkiančio dabar. 
Man negana klajoti gatvėm 
žiūrėti į žvaigždes, 
kurios ir man ir tau 
taip nuostabiai vienodai 
šviečia.

vien žinot

Aš negaliu kalbėt apie tave 
kaip apie daiktą, esantį 
kažkur tolybėj, 
ir negaliu sakyt kalbų ugningų 
ir vėlei atsigult ramus, 
nes tu man meilė 
mano brolių, 
tu - skausmas išgyventas 
miškuose, 
ir kraujas, išsiliejęs tavo žemėje 
man šventas. 
Ir gal dėl to, nešiodamas tave 
širdyje, 
aš noriu būti susikaupęs 
ir tylus.

Tėvyne, 
jeigu likimo lemta man 
palikti amžiais tolimoje 
žemėje 
ir niekados ne jaust po kojomis 
tavęs, 
aš būsiu tavo mažas kraujo 
lašas, 
išdžiūvęs ilgesio laukuos.

ir 
balsavusiųjų rinkėjų 
sai buvę perkami.

kad pastų 
bal-

• Kazys Bobelis, Seimo 
narys, oficialiai pasiskel
bė mėginsiąs antrą kartą 
savo laimę Lietuvos pre
zidento rinkimuose.Ka - 
žin tik,ar tai Lietuvai bū
tų tokia laimė...Bet-verž- 
lumo jam netrūksta,ir jis 
sugebėjo paveikti savo 
sukurtą atskalą-Krikščio -

nių Demokratų Sąjungą - 
kad paremtų jo kandida - 
turą. Jis pareiškė:"Puikiai 
išmanau užsienio poli - 
tikos vingrybes,asmeniškai 
pažįstu daugelį svarbių 
pasaulio asmenų, per še
šerius gyvenimo metus 

. Lietuvoje supratau ekono
mika ir kriminogeninę 
padėtį”, - tikrai savotiško 
stiliaus pareiškimas spau
dos konferencijoje Vil
niuje, gegužės mėn. 15 d.

*»*««**»#*«**»#*******#*****************jus 
ir 
įtakoti rinkimų 
tus balsuojant

Siūloma pašto skyriuo
se sumažinti balsavimus 
nuo 12 iki 2 dienų, paš
to skyriuose dalyvautų 
nemažiau kaip du apylin
kės k-jos nariai stebėto
jai. Atėjęs balsuoti paš
tu, rinkėjas turėtų pa
teikti dokumentą, patvir
tinantį priežastį, kodėl 
jis negali dalyvauti rinki
muose rinkimų dieną.

Šios siūlomos pataisos 
atsirado dėl balsavimo 
taisyklių pažeidimo Šven
čionių rajone. Pakartoti
niai rinkimai toje vieto
vėje numatyti birželio 
mėn. 29 d. w -- J - r .

Kovo mėn. rinkimus zvalga", "Tremtinys”, "Dienovidis", "Žemaitija", "Že 
Švenčionyse laimėjo Libe- maičių Saulutė", "Šilalės Naujienos", "Aušros Alėja",

i sąjunga. Tačiau, "Kauno Garsas", "Vilnia", "Pakruojo Naujienos" i 
išskyrus Lenkų Rinkimų "Juvenile Probation" Lietuvoje.
Akciją, kitos čia daly- šie paskirstymai buvo patvirtinti Fondo Tarybos, 
vavusios partijos tvirtino K.L.F.Taryba
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pagal gautus prašymus iš Lietuvos, yra paskirta 
si parama:

Po $ 1.000,- Kaišiadorių Senelių Namams, Lietu
vos Buvusių Kalinių Globos Draugijai, Alytaus Jau
nimo Stovyklai, Dvasinės Pagelbos Jaunimo Centrui, 
Vilnijos Draugijai, /Kaliningrado/ Karaliaučiaus Lie
tuvių, Kalbos Mokytojų Draugijai, Sibiro Tremtinių 
Fondui; po $ 750,- Spaudai: 
dos" (Gudijos lietuviams), 
gos leidimuui 
1990 m."; po $ 500,- Vilnijos D-jos Kauno Skyriui; 
Paliepių Pradžios Mokyklai, Kauno Dailės Institutui, 
Kėdainių Mokytojų Švietimo Centrui, Nemunėlio 
Radviliškio Vidurinei Mokyklai, Vilniaus Vidurinei 
Mokyklai- "Lietuvių Namai", Suvalkų Trikampio 
rėmimui, Moterų vienuolių konferencijai; $ 400,- 
Ginučiui Procūtai - knygų siuntimui; $300,- "Gy- ~ 
vieji Akmenys" Evangelizacijos Centrui; po $200 
"Prisikėlimo" P-jos bibliotekai - knygų persiuntimui’, 

L.P.K.T.Sąjungos Panevėžio Skyriui. Spaudai: "Ap 
’’Tro m f-i o i ♦-i t

’’Rytas”, ’’Lietuviu Go- 
"Vorūta”; po $600,-* Kny- 

"Lietuvos Naikinimas ir Kova 1940-

M



1573 Bloor St West Toronto, Ont. M6P 1A6

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

Klausomų gegužinėje Vilkaviškio rinktinės jaunieji šauliai išbando savo jėgas 
gos metodas", kai į dar- atsižvelgiant į pažintis, 
bą priimama pirmiausia o ne į gabumus.

SENA
IS 

nuo 
vals- 

Respublikinės 
statusą, kaip 

pavyzdys.

• UKMERGĖS 
MIEŠTIS yra vienas 
7-nių Lietuvoje, 
1989 m. gavęs 
tybinės 
reikšmės 
urbanistikos 
Centrinė gatvė yra gra
žiau sutvarkyta, palygi
nus su ankstesniais me
tais. Daugelis namų nau
jai perdažyti, sutvarkyti.

Taigi, bet senamiestį 
ir pamiršo patvarkyti - 
šiukšlės neišvežtos ir, 
saulei nusileidus- pakyla 
įvairūs, nemalonūs kva
pai...

Prie miesto kai kurių 
daugiabučių, balandžio 
mėnesį - specialiai pa
skelbtą švaros mėnesiu - 
grupelės gyventojų su 
grėbliais ir kibirais dar
bavosi tvarkydami aplin
ką. Taigi... O istorinis 
senamiestis šitokio pa
gerbimo kažin kodėl dar 
nesulaukė. Rašoma, kad 
vaikėzai nuobodžiauja - 
kodėl 
prisidėti 
savo miesto apšvarinimo, 
ypač senamiesčio? Kartu 
ir papasakojant apie šio 
miesto istoriją ir kuo jis 
ypatingas tarpe 7-nių.

Šalia to, patys žmonės 
asmeniškai, be paliepimų 
"iš viršaus" turėtų susi
prasti, - sakė rajono 
narė Alė Viktorija Galev- 
skienė.
• KLAIPĖDOJE penktą 
kartą surengtos "Karje
ros dienos". Jų tikslas - 
padėti firmoms surasti 
naujų darbuotojų, o stu
dentams - darbo vietų, 
- anot šio renginio orga
nizacinio komiteto vado
vės Vaidos Valančiauskai- 
tės.

Šiemet renginyje daly
vavo 8 firmos, jų tarpe 
"Klaipėdos maistas", 
"Klaipėdos duona", kitos 
Lietuvos ir užsienio bend
rovės . , . .

Svarbiausi reiKalavi- 
mai studentams - anglų 
kalbos mokėjimas, dar
bas su kompiuteriais, su
gebėjimas dirbti bendro
je grupėje.

Būtų dalyvavę, kaip ra- 
šo "Lietuvos Aide" Eval
das Jankauskas, daugiau 
firmų, tačiau "per daug 
paplitęs šeimyninės ran- 
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RYTPRŪSIŲ PROBLEMA 
RUSIJOS POŽIŪRIU7 tę^yS /

nepaskatinti jų
prie vertingo

Kokiomis iš tikrųjų jėgomis, kokiais visuo
meniniais sluoksniais remiasi Rusijos politika nuosek
liai rusifikuoti Rytprūsius, izoliuojantis nuo Europos 
ir paverčiant juos potencialiu agresijos placdarmu 
prieš laisvą Pabaltijį ir Lenkiją?

Žinoma, šių jėgų avangardą sudaro tiesioginiai 
dalyviai nusikaltimų,kuriuos padarė sovietinė armija, 
užkariaudama Rytprūsius, ir sovietinė valdžia, juos 
apiplėšdama. Šie žmonės nori savo gyvenimą nugy
venti su "nugalėtojų" ir "išvaduotojų" aureole, tvir
tai įsitikiną , kad jie čia gyvena rusiškame mieste; 
Rusijos žemėje ir kad Jiems už piktadarybes nerei
kės atsakyti. Jie nelabai norėtų atsidurti padėtyje, 
kurion pakliuvo "apskritai" ne rusai (nes rusų padė
tis Pabaltyje normali), bet būtent partinės ir sovie
tinės nomenklatūros kadrai, senasis KGB karininkų 
korpusas, kariniai okupantai tikrąja to žodžio pras
me - naujose nepriklausomose Baltijos valstybėse. 
Jie, šioje žemėje priverstinai ar savo noru ėję bu
delių pareigas kaip ugnies bijo bet kokių "germaniza- 
cijos"požymių» nuogąstauja, kad į Rytprūsius negrįž
tų buvę krašto gyventojai, bijo susitikti su savo 
aukomis.

Vis dėlto, tokių "veteranų’’nedaug teliko ir per 
savo rinkimų kampaniją lankydamasi Kaliningrado 
srityje, ne tomis retėjančiomis eilėmis Boris Jelci
nas rėmėsi, nors neatmetė ir jų.

Buvimo Rytprūsiuose "motyvai"
Pagrindinę agresyviosios rusifikacinės politikos 

atramą Rytprūsiuose sudaro kitos jėgos : ne sens
tantys ir iš istorinės arenos išeinantys "veteranai’’^ 
o naujosios kartos tų, kurie valdo pramonės komp
leksą^ ir lemia šiuolaikinį Rusijos, t.y.karinio laivyno, 
raketinės kariuomenės buvimą, šiame Baltijos krašte.

O tai itin didelės jėgos. Kaip tik jos nubrėžia 
Rusijos vidaus ir užsienio politiką, kuri ėmė for
muotis, kai tik 1991-ųjų rugpjūčio-gruodžio mėn.išsis- 
klaide pirmoji euforija ir išnyko iliuzija, kad totali
tarinį komunistinį režimą nugalės demokratinės jėgoi. valstybės paslaptis, o įvairių lygių susitikimuose. 

Oficialusis Rusijos požiūris į Rytprūsių problemą 
gal kiek politiškai buvęs ir liberalesnis, palyginti 
su laikais, kai aukščiausioji valdžia priklausė visasą
junginiam centrui, ėmė keistis griežtėjant "patrioti
niam" kursui. Jau 1993 m.kovo mėn. berods pažan
gus demokratinės Rusijos Užsienio Reikalų min. 
Andrėj Kozyrev’as kalbėjo motyvuodamas, kad Kali
ningrado srityje būtina Rusijai turėti "stiprias kari-, 
nes jėgas", iš esmės grasindamas Baltijos valsty
bėms, kad , girdi, įvykiai gali plėtotis "Jugoslavijos 
pavyzdžiu". (Kaip būtų to norėję...Red.). Ši Kozyre- 
vo kalba, pasakyta 1993.III. 15 d. Batijsko (Pilau, 
Piliava) karinio jūrų uosto atstovams, atkreipė pa
saulio dėmesį savo keistomis užuominomis dėl gali
mos "abeksijos grėsmės", kurią kelia Vokietijos ir 
"Kai kurių kaimyninių šalių*' kažkokios grupės. Nie
kas, pareiškė 
ties kariniu 
Pabaltijyje.

Kozyrievas, neatšaukė Rusijos užduo- 
požiuriu solidžiai ir aktyviai reikštis

Kozyrevą pakeitė buvęs Rusijos kari-Po to, kai Kozyrevą pakeitė buvęs Rusijos kari
nės žvalgybos šefas Primakov’as, pastebimai griež-

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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

tėjo Rusijos užsienio politikos kursas, taip pat ir 
Baltijos šalių atžvilgiu iŠ Rytprūsių Placdarmo. 
Pagrindinė šios politikos spyruoklė - priešprieša 
NATO plėtrai į Rytus, ypač nepakenčiamos Lenkijos 
ir jaunų Baltijos valstybių pastangos stoti į šią or- 

Oficialiu vyriausybiniu požiūriu, toks 
tariamai prieštarauja geostrateginiams 

pagrindinis šitaip

ganizaciją. 
plėtimasis 
Rusijos interesams 
formuluojamų ir suvokiamų ’’interesų^’gyvenimo įran
kis yra vis didėjanti'- Kaliningrado zonos militariza- 
cija. Tai prieštarauja iš pradžių Rusijos Federacijos 
aprobuotai ir geranoriškai priimtai idėjai sukurti 
bendrą Europos ir Amerikos saugumo sistemą remiantis 
ESBO (Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Orga-

Karinės pajėgos Kaliningrado srityje
Rusijos karinis potencialas Kaliningrado srityje 

per 1990 m. ne tik nesumažėjo, bet padidėjo per
metus čia karines pajėgas ir technikę iš Pabaltijo 
karinės apygardos, taip pat karines dalis, evakuotas 
iš buvusios VDR, iš kitų suirusio Varšuvos Pakto 
šalių, nenorėjusių' toliau savo žemėje pakęsti Mask
vos karinių bazių. 1992 m. viduryje kai kurios Kali
ningrado srities gyvenvietės (Mamonovas, Pionerskas 
Chrabrovas) jau ir taip uždaros karinės zonos, nė 
neatsiklausus gyventoją ir vietinės valdžios, Baltijos 
karo laivyno įsakymu buvo paskelbtos kaip gaunan
čios ’’uždaros karinės įgulos statusą”.

Vakarų žvalgybos tarnybų, duomenimis, apie 1993 
metų vidurį Kaliningrado srityje buvo sutelkta 2 . 
tankų, 2 motorizuotų šaulių divizijos, 1 atskira arti
lerijos divizija, 3 raketų brigados, taip pat daliniai, 
čia perkelti papildomai iŠ Lenkijos ir Vokietijos, 
iš viso - 80.000 žmonių iki 1.000 tankų, iki 1.600 
šarvuotojo transporto. Skandinavijos šalių šaltinių 
duomenimis, daugiausia motorizuotos kariuomenės 
yra Cerniachovske (Įsrutyje) ir Sovetske (Tilžėje). 
Karinį laivyną čia tuo metu sudarė 100 kovos laivų, 
vyriausioji Baltijos karinio laivyno vadovybė, taip 
pat viena jūros pėstininkų brigada Baltijske (Piliava). 
Rusijos aviacija, kuri čia bazuojasi, sudaro apie 
50%viso oro pajėgu šiaurės Vakarų grupės potencia
lo. Į ją iėjo MIG-23, MIG-27, SU-17, SU-24 naikin
tuvai ir bombonešiai, taip pat naujausių konstrukci
jų jūrų ir transporto lėktuvai.

Užsienio specialistų ir analitikų nuomone, Kali
ningrado srityje yra 200.000 Rusijos kariškių. Taigi, 
teritorijoje, kur 1992 m.pradžioje gyveno 894.000 
žmonių, karinių pajėgų koncentracija yra nepapras
tai didelė. Pati Rusija slepia tikslų karinių dalinių 
ir kariškių skaičių Kaliningrado srityje- kaip ir kitas 

interviu, deklaracijose, kalbose atsakingi valdininkai 
atkakliai skleidžia rožinius Šio krašto demilitarizavi- 
mo mitus.

Antai, J.Matočkinas, kadaise kalbėda
mas su "Frankfurter Allgemeine" korespondentu 
Gerhardu Gnauku, tikino, kad Rusijos kariškių skai
čius čia neviršija ne 10% sirties gyventojų. Vadinasi 
čia tarnauja ne 200.000, o daugiausia 90.000 žmonių 
1992.III.il d. kalbėdamas per "Rusijos" radiją, tas ’ 
pats Matočkinas pareiškė, kad nė viena karinė dalis, 
kurią Rusija išveda iš Lenkijos ir nepriklausomų 
Baltijos valstybių, nebus dislokuota Kaliningrado 
srityje. O palyginti neseniai, 1996 m.liepos mėn. 
Baltijsko (Piliavos) meras Aleksandras Kuznecovas, 
priimdamas VFR piliečių delegaciją, kuriai vadovavo 
visuomenės veikėjas L.F.Švarcas, tikino svečius, 
jog kariškių įtaka miestui kasmet vis menkėja, ir 
per artimiausius 2-3 metus Čia teliks nedidele įgula, 
kuri saugos uostą. O apskritai karinis kompleksas 
Baltijske- jeigu toks yra, teatlieka stabilizuojantį 
ekonominį vaidmenį. Visi šie jo ir kitų oficialiu 
asmenų pareiškimai neatitinka tikrovės.

1992.III.il


ŠNIPAI VISADA POSTE švento. "Jis siekė išduo
ti savo šalį, savo įstaigą 
savo draugus agentus" - 
sakė prokurorė.

Tai jau antras atvejis 
paskutiniuoju metu. Lap
kričio 18 d. FBI suėmė 
patyrusį karininką Harol
dą Nikolson’ą, taip pat 
apkaltintą šnipinėjimu 
Rusijai.

Tuo tapu^ Rusijos Du- 
moję vis dažniau verkšle
nama, kokia bejėgė ta 
rtisų žvalgyba. Ją skriau
džia visi kas tik netingi 
netgi Baltijos valstybės 
ir, baisu pagalvoti, part
neriai is NVS, kurių 
saugumiečiai -' tie patys 
KGB kolegos.

Neseniai pabėgęs į An
gliją rusų šnipas perdavė 
anglams ir vokiečiams 
duomenis apie Rusijos 
šnipų veiklą Vokietijoje 
ir kitose Vakarų Europos 
valstybėse.

Vokietijos teisėsaugos 
organai tvirtina, kad net 
septynios Rusijos specia
liosios tarnybos tęsia 
KGB 
prieš ją. 
naudojasi 
taip pat 
susijungimo 
įvairiausiomis 
bendrovėmis. Šnipų ver
bavimui sėkmingai naudo
jami įvairių fondų dviša
liai seminarai, "susigimi
niavusių miestų" vadovų 
susitikimai, įvairios pra
monės ir kultūros paro- 

'dos. Vokietijos tardymo 
organų duomenimis, jų 
turimuose rusų šnipų ir 
agentų sąrašuose daugiau judėjimas, sutinkame daug sunkvežimių. Kai paten- 
kaip 170 pavardžių. Tuo- ’ 
se sąrašuose ne tik diplo
matai, bet ir bendrų 
Rusijos-Vokietijos įmonių 
vadovai, žurnalistai, kul
tūros, meno ir net baž
nyčios atstovai.

Anksčiau KGB daugiau- mokąs, nes tėvai nemokė ir nieko nepasakojo apie 
šia domino kariniai rei- Lietuvą. Apgailestauja, kad neišmoko lietuviškai, 
kalai, ginkluotė ir politi- bet vistiek jaučiasi esąs lietuvių kilmės ir norįs tą 
ka, o dabar rusų šnipus 
ir jiems tebedirbančius 
kitų buvusių Rytų Euro
pos satelitinių šalių sau
gumiečius domina ekono
minės sritys. O Vokietijo
je Maskvos šnipai turi 
kuo domėtis, nes čia 
veikia daugiau kaip pus
antro tūkstančio slaptų 
įmonių. Vokietijos žurna
las "Focus" pažymi, kad 
dabar pavojingiausia 

' Vokietijai yra Rusijos 
žvalgyba, išlaikiusi ne 
tik KGB struktūrą ir šni-l^gj^ nelygumų, 
pų tinklą, bet ir buvu-Vidudieni susto 

‘ sios Honekerio tėvonijos 
STASI šnipelius, taip pat 
plušėjusius KGB. Neofi- 

- cialiais duomenimis, 
daoar Vokietijoje dirba 
iki 700 Maskvos agentų.

Kaip ir anksčiau, 
ypač daug dėmesio ski
riama Jungtinėms Valsti
joms. Neseniai JAV suim
tas buvęs Rusijos KGB 
karininkas V. Galkin’as. 
Manoma, kad žvalgybinį 
darbą Galkin’as JAV- 
ėse^ vykdė 1991-92 m. 
Tačiau nenorėdamas ga
dinti santykių su Maskvą, 
Washington’ as po kelių 
dienų paleido V. Galkin’- 
ą. Atseit tai buvo pada
ryta "dėl nacionalinių in
teresų".

Dabar į JAV Federali- Pę darome nuotraukas. Bet per kelią stiprus judėji
mo tyrimų biuro tinklus 
pateko ir JAV pilietis, 
tad ir Maskva nebereika- 
lauš jo atiduoti.

Nustatyta, kad sugau
tas šnipas dirbo Maskvai 
jau nuo 1987 m. ir per
davė daug informacijos, 
užtai gavęs mažiausiai 
224,000 dolerių.

Laiške savo žmonai, 
jis prisipažįsta perdavęs 
rusams viską, ką tik 
galėjęs. JAV prokurorė 
Helen Fahey pareiškė, 
kad iam nebuvo nieko

PADĖKA
A t A JUOZAS LUKOŠEVIČIUS
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tarnybos 
pradėtą darbą 

šios tarnybos 
senais kanalais 

po Vokietijos 
įkurtomis 
akcinėmis

RUSIJA PRO AUTOBUSO LANGĄ
. . ' Stasys balius/tęsinys/

Mums bevaikščiojant apie paminklą, užklupo 
stiprus lietus, tad turėjome bėgti į tvirtovės tarpu
vartę ir laukti kada sustos. Lietus sutrukdė tolesnį 
pasivaikščiojimą, tad vykome į viešbutį. Apsistojom 
naujame viešbutyje "Beresta Palace" , austrų pa
statytame, su televizoriais kambariuose. Tą dieną | 
nuvažiavome 200 km. Pakelėse matėsi daug miškų, 
bet nedaug laukų su geltonuojančiais, išnokusiais 
javais.

Ryte paliekam Novgorodą, prie kurio Antrojo 
karo metu ir lietuvių savisaugos dalinių batalionai 
kovojo prieš bolševikus. Kelias daug kur eina per 
miškus ir vietomis yra trijų linijų. Kelyje nemažas

kam ant dviejų linijų kelio, tai mūsų autobusui sun
koka aplenkti sunkvežimių eilę. Pakelėje maži namu
kai su nudažytomis langinėmis.

Po ilgesnio važiavimo susipažįstu su kai kuriais 
grupės nariais. Vienas iš jų stambus, aukštas vyras 
prisipažįsta, kad jo senelis yra atvykęs iš Lietuvos, 
Kauno rajono. Užkalbinu lietuviškai, bet sakosi ne-

kraštą pamatytį, todėl pasiryžęs leidosi šion kelio
nėn. Buvęs aukštas Fordo bendrovės pareigūnas, siun- 
tinėjamas^ į kitus kraštus, bet Lietuvoje netekę būti. 
Bendrai, šioje grupėje yra daug išsilavinusių, univer
sitetus baigusių, kurie domisi laisvę atgavusiais 
kraštais.

Rytmetinis sustojimas apie 10 vai. pakelės pušy
ne. Tualetų čia nėra, bet galima nueitį į mišką. 
Visiems amerikiečiams buvo daug juoko skirstantis 
po mišką, tarp medžių. Jiems labai neįprasta tokia 
kelionė be jokių patogumų, bet visi priima tai kaip 
neišvengiamą būtinybę.

Artėjant prie Maskvos vis daugiau sunkvežimių 
atsirada ant kelio. Asfaltas nėra per daug blogas, 
bet vadovė sako, kad labai sunku vairuotojui dėl 

, bet mes važiuodami to nejutom. 
Vidudienį sustojame pietums viename miestelyje, 
restorane. Pietūs tenai rusiško tipo: kaimiška siūba, 
mėsos patiekalas - kiauliena su bulvėmis ir arbata 
iš samavoro. Prie arbatos buvo padėta supjaustytų 
ne citrinų, o aplesinų, kurie buvo labai sultingi.

Kertam Volgos upę, rusų apdainuotą, kuri toje 
vietoje nėra plati, bet laikoma ilgiausia upe Europo
je. Taipgi matosi platūs laukai avižų, kurios dar ne
prinokusios, bet toliau matyti ir nupjautų javų gu
bos sustatytos arba ražienos jau geltonuojančios. 
Važiuojam vis pagal Volgos upę, kur jau vieną dide
lį garlaivį matom bepūškuojantį. Čia Volga gerokai 
paplatėjusi ir daro didelės upės įspūdį.

Priartėjus prie Maskvos, vienoje vietoje medžių 
apsuptas namas, kuriame paskutinius 8 metus gyve
no kompozitorius Čaikovskis, taip mums aiškinda
mas parodo vadovas Borisas. Taipgi pradeda maty
tis daug mažų namukų - tai vadinamos "dachos" už
miestyje, maskviečių pastatytos, ištisas rajonas pui
kuojasi tais gan skaitlingais namukais. Ten pat ir 
didelis paminklas kariamas gynusiems Maskvą nuo 
vokiečių 1942 m. Čia mūsų autobusas sustoja ir išlr

mas į abi puses, kad negalima praeiti, nes pagal va^ 
dovą, visi dabar skuba į savo "dachas".

Penktą valandą per didžiulį gatvių judėjimą pa
siekiam^ Maskvoje "Cosmos" viešbutį. Kambarį gaunu 
15 aukšte. Kiekviename aukšte sėdi po moterį, kuri 
kontroliuoja kambarių raktus ateinant ir išeinant. 
Registracijoje gauni tik kortelę su kambario nume
riu, kurį patiekęs, gauni kambario raktą iš tos dežu- 
ruojančios moters. "Cosmos" viešbutis yra pastaty
tas vykusiai olipiadai Maskvoje ir jau 
apšiuręs.

Šiandieną iki Maskvos nukeliauta 
ilgiausias kelio tarpas šioje kelionėje, 
dis, pasiekus Maskvą, matosi, jog ji
atrodo: apšepę pilki namai, trūksta spalvų ir nežmo
niškas judėjimas gatvėse.

dabar gerokai

550 km., tai 
Bendras įspū- 
daug prasčiau

mirė Montrealyje 1997 m. balandžio mėn. 16 
d., baigdamas aštuoniasdešimt pirmuosius metus. 
Palaidotas Mississaugoje Šv. Jono Lietuvių kapi
nėse balandžio mėn. 19 d.

Dėkojame Aušros vartų parapijos klebonui 
Tėy. J. Aranauskui ir Tėv. K. Ambrasui už šv. 
Mišias ir maldas; Aušros Vartų parapijos cho
rui, jo vadovui muz. A. Stankevičiui, solis
tams G. Čapkauskienei ir A. Kebliui.

Dėkojame Lietuvos Kankinių parapijos klebo
nui kun. J. Staškui už šv. Mišias ir maldas prie 
kapo; muzikei D. Viskontienei ir jos dukrai 
Indrei už giesmes laidotuvių Mišiose.

Nuoširdžiai dėkojame > draugams 
pažįstamiems, taip skaitlingai < 
visose laidotuvių apeigose 
Mišioms ir įvairioms salpos 
Ponui Birštonui už paruošimą 
vių.

Niekuomet neužmiršime

............... .
dalyvavusiems 

ir aukojusiems 
organizacijoms: 

vaišių po laidotu-

visų- parodyto 
nuoširdumo šią skaudžią išsiskyrimo valandą.

Žmona Rūta, duktė Vilija ir žentas Tadas. 
Seserys Eugenija, Monika ir Karolina, 
Broliai Jonas ir Petras ir visų šeimos.

KALBĖKIME,SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
SAVO PROTĖVIU KALBA - LIETUVIŠKAI !

Nakties išvyka Maskvoje
Vakare 8 vai. folklorinio ansamblio programa vieš

bučio salėje. Po programos ir vakarienės, vėlų vaka
rą išvykom pamatyti Maskvos požeminio-metro sto
tį ir juo pavažiuoti. Metro traukinys labai greitai 
eina kaukdamas, keldamas begalinį triukšmą. Gra
žiausia ir įdomiausia tai pažiūrėti ir pasivaikščioti 
po^ tunelio stotis, kurios įrengtos labai puošniai, me
niškai. Todėl į metro stotis sukištos milžiniškos su
mos pinigų: vien marmuras, statulos, sietynai, mo
zaika ir kiti papuošimai. Kiekviena stotis vis skirtin
ga savo atrodymu, niekur nešikart'čją. Komuhistsii'’ 
norėjo tokiu metro įrengimu sužavėti ir apstulbinti 
vakariečius, nežiūrėdami jokių išlaidų, kad tik šau
niau atrodytų. Iš viso pravažiavom su išlipimais per 
tris stotis. Metro traukiniai eina kas kelios minutės; 
vienas nueina, tuojau ir kitas atskuba iš paskos. 
Ir vidurnaktį gausybė žmonių keliavo, vos gali suspė 
ti per minią įsisprausti į vidų.

Taip pasivažinėję, išeinam 11 valandą nakties ir 
atsirandame netoli Kremliaus mūrų. Viduje Krem
liaus ir ant katedrų dega raudonos žvaigždės. Beei
nant į Raudonąją aikštę, šone, prie mūrų dunkso Le
nino -------- «-•»— ----------
mūro 
laiku 
sižvalgydami pereiname ją visą, nieko ypatingo nak
ties metu nepastebėję. Katedros irgi pustamsės 
dunkso, viena jau už mūro prisiglaudusi. O ten to
liau ir mūsų autobusas laukė, į kurį sėdę, jau po vi- 
durnakčios grįžtame į viešbutį,

Reikia dar pažymėti, kad išlipus iš metro stočių, 
matėsi daug skurdžių benamių. Jie ant žemės susi
rietę, prie mūro sienų prisiglaudę, 
sienas ramsto jauni vyrai, kurie 
nepalankiai šūkaudami, praleidžia mūsų susiglaudusią 
grupę. Suomė vadovė gretai praveda be žodžių^ to
kiose vietose, nes pavojinga, užpuola einančius, 
sako ji. Tie stovintys triukšmingi vyrai paliko nei
giamą Maskvos įspūdį.

Sekančią dieną, vaikštinėjant po Maskvos gatves, 
vadovas Borisas nuo pat ryto pasakoja istoriją, pri
mindamas, kad Maskvoje dabar yra 9 milijonai žmo
nių. Jam bekalbant, atsiduriam prie Rusijos parla
mento rūmų. Baltas pastatas stovi Maskvos upės pa
krantėje, o ten netoli tiltas, nuo kurio tankas šaudė 
į tuos rūmus^ sukilimo metu.Rūmai dabar suremon
tuoti ir jokių žymių nesimatė.

Sustojam prie Maskvos universiteto rūmų. Jo bokš
to viršūnė baigėsi su didele žvaigžde. Vadovas sako 
kad iš ten labai gražus vaizdas į miestą, nes pasta
tas labai aukštas, gal 30 aukštų. Mūsų į vidų neve
da. Netoli nuo tų rūmų vyksta turgus. Ant staliukų 
išdėstyta įvairios prekės; vyrauja marškiniai su už
rašais, kariškos kepurės ir kiti dalykėliai,. Prekyba 
užsiėmę daugiausia jauni vyrai ir moterys. Ima rub
lius ir dolerius. Nuo to turgaus gražus vaizdas že
myn į miestą. /b.d./

mauzoliejus, tamsus mažai apšviestas. Per 
vartus pasiekiam Raudonąją aikštę, kuri šiuo 
buvo apytuštė - mažai žmonių vaikščiojo. Be-

gulėjo. Ir toliau 
labai garsiai ir
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KAI AŠ MAŽA BUVAU 
NE PROTĖVIŲ ŽEMĖJE

Aš gimiau toli nuo 
savo protėvių žemės. 
Mano gimtinė - Novosi
birskas. Ten prabėgo 
mano vaikystė. Kai aš 
žaisdavau kieme su savo 
bendraamžiais, net nega
lėjau įsivaizduoti, kad 
esu ne visai tokia kaip 
jie. Tada nežinojau, kad 
turiu dvi tėvynes, o 
mano gyslomis teka lie
tuviškas kraujas.

Viską apie savo kilmę 
aš sužinojau vieną dieną^ 
kai mano draugė pasido
mėjo, kodėl musų šei
mos pavardė tokia keis
ta, neįprasta. Aš paklau
siau mamos. išgirdau 
labai netikėtą atsakymą, 
kad esu pusiau lietuvė, 
nes mano senelis buvęs 
lietuvis. Nustebau, kodėl 
mes dar gyvename Sibi
re, o ne Lietuvoje? Ta
da mama papasakojo 
man liūdną istoriją apie 
mūsų atsiradimą šaltaja
me Sibire.

Prieš daugelį metų, 
kai mano senelis nebuvo 
dar miręs, į Lietuvą atė
jo sovietų valdžia, prasi
dėjo trėmimai į Sibirą, 
į Azijos šalis...lštrėmė 
mano senelį. Mat jis dai
nuodavo draudžiamas ‘ 
lietuviškas dainas. Dėl 
šios ’’kaltės" seneliui 
teko visiems laikams at
sisveikinti su Lietuva, - 
atgalį tė viškę jis jau 
negrįžo.

Mama prisimena, kaip 
senelis su ašaromis pasa
kojo, koks - sunkus buvo 
tremtinių kelias į Sibirą, 
žmones traukiniuose 
vežė kaip gyvulius, jie ne
turėjo maisto, vandens, 
todėl daugelis mirė badu. 
Mano senelis išgyveno tą 
siaubą, tačiau prarado 
daug sveikatos. Jį ištrė
mė į Vorkutą. Ten sene
lis apsigyveno visam 
laikui, vedė, o po kurio 
laiko gimė mano mama.

Tik neilgai mamos šei
ma laimingai gyveno. 
Nuo sunkios ligos staiga 
mirė senelis, taip ir ne
pamatęs savo brangios 
tėviškės. Po senelio^ mir
ties mama su močiute 
persikraustė į Novosibirs
ką pas gimines. Štai šia
me mieste gimėme aš ir 
mano brolis ir sesuo.

Giliai į sąmonę įsirėžė 
mamos pasakojimas, man 
buvo labai gaila senelio 
ir močiutės. Naktimis ne
galėdavau miegoti, vis 
mąsčiau apie tą paslap
tingą žemės kampelį - 
Lietuvą, kur gyveno 
mano protėviai. As troš
kau pamatyti tą kraštą, 
įsivaizdavau jį kaip ste
buklingą šalį. Lietuva 
tapo mano svajone,- la
bai troškau ją pamatyti.

Ir štai mano svajonė 
išsipildė. Mama pasakė, 
kad vasarą mes skrisime 
į Lietuvą. Labaj laukiau 
tos dienos, skaičiavau va
landas ir minutes. Paga
liau vieną gražų rytą 
mūsų lėktuvas pakilo. Vi
są kelią aš negalėjau

1997. V. 27

"NL" š.m. Spaudos 
Vakare - Valdyba ir 
talkininkai:

A. Kalvaitis, G. 
Montvilienė, red. B. 
Nagienė, V-bos • 
pirm, ir administra 
torius R.R. Otto.
Z. Urbonienė;

Stovi: A. Žiūkas, 
Alb. Urbonas, D. 
Giedrikas, G. Stan
kevičienė, E.ir G. 
Alinauskai, L. Ba- 
laišis. Jauniausias 
-Paulius Giedrikas.

Nuotrauka: Tony 
Laurinaitis Studija

niontreal
INGOS GIEDRIKIENĖS ŽODIS MOTINOS DIENOS 
MINĖJIME MONTREAL YJE 1997 m.

"Sveikinu visus, šiandieną susirinkusius pagerbti ir 
išreikšti padėką mūsų geriausioms ir ištvermingiau- 
sioms motinoms - užauginusioms mus ir atidavu
sioms savo širdį, ištvermę ir kantrybę ateities kar
toms.

Joms skirta bagalės gražiausių eilių, parašyta 
tūkstančiai knygų, bet tai, jokiu būdu, neatstoja 
padėkos žodžio, nes vis vien tai būtų per maža. Ir 
antrasis ačiū mūsų motinoms - tai mūsų pačių gyve
nimas ir tiktai toks, kokį motina išsvajojo ir išdai
navo bemiegėmis naktimis prie mūsų kūdikystės lop
šio. Mūsų motinos, išsižadėjusios malonumų ir turto 
paskutinio duonos kąsnio ir gaivinančio miego, - 
saugojo bejėgius kūdikius, mokė žengti pirmuosius 
žingsnius, kūdikio lūpomis kartu tarė pirmąjį žodį, 
savo kūnu galbėjo nuo priešo užmačių. Pats bran
giausias ir didžiausias motinos turtas buvome mes, 
kuriuose motina įkūnijo tai, kas pasaulyje gražiausia, 
vertingiausia ir kilniausia. Ji mus privedė prie Die
vo meilės, davė grožio supratimą ir savo širdimi 
palaimino mus gyvenimui.

Tai kas ta motinos Širdis, kuri vieniu metu virs
ta Kūdikio švelnumu ir saldžios vaikystės svajonių 
pasakomis, o kitu - užgrūdinto metalo skydu, Kurio 
nepralaužia nei žiaurūs Sibiro speigai, nei Tėvynės 
praradimas ar sūnų-dukterų partizanų mirtys, nei 
klastingos priešo kulkos.

Lietuvių tautos istorijoje motinos- tai pagrindinis 
veiksmo herojus, kuriam Aukščiausiasis paskyrė bu
dėti prie lietuvybės išlaikymo ir Tėvynės gynimo au
kuro. Kaimuos ir vienkiemiuose, vakarais ir nakti
mis, verpdama nesibaigiačių vilnų ratelį, ant kelių 
sodinusi kūdikius, Lietuvos motinos atvėrė kūdi
kiams akis: mokė lietuviško rašto, pradėjo skaityti 
pirmuosius skiemenis, kurie pagaliau virto mūsų 
Tautos istorija. Gerbiame tuos, kurie spausdino pir
mąsias lietuviškas knygas, tačiau juk mūsų motinos, 
kaip tūkstančiai laimės žiburių, barstė kieKvienam 
užgimusiam hetuviškas raides ir jų supratimą. Kant
riai, diena iš dienos, metai iš metų motinos ugdė 
Lietuvai didvyrius ir švietėjus, skaitytojus ir knyg
nešius, gynėjus ir partizanus.

U užauginusios, net pasidžiaugti nespėjo; priešai 
draskė Lietuvą ir motinų širdis. Kaip galima gyvam 
iškęsti skausmą, kuomet buvo atimami iš motinų 
kūdikiai ir kokios savitvardos reikėjo motinoms, ra
miai žiūrinčioms į savo sūnų - partizanų lavonus, 
sumestus ir išniekintus miestelių aikštėse,- niekas 
nežinojo. Tik pačios motinos suprato aukščiausiąjį 
tikslą, savo švenčiausiąją misiją - išauginti ir neiš
duoti, - net jei ir mirti reikės - neišduoti. Beža
dės motinų lūpos bylojo šventą tiesą - Lietuva bus 
gyva, bus laisva ir užsigydys žaizdas, kad ir koks 
priešas bedraskytų jos širdį.

Kaukiančiose Sibiro platybėse klaikiais vakarais 
motinos sūpuodavo kūdikius ir apdainuodavo vargšę 
Lietuvą. Dainos būdavo vietoj vakarienės ir vietoj 

atsitraukti nuo lango, 
žvelgiau, kaip keitėsi 
upės, miškai, miestai, 
kol pro debesis pama
čiau vakaro saulės spin
duliuose švytintį miestą.. 

Tai buvo mano svajonių 
miestas- Lietuvos sosti
nė Vilnius.^ Kokį gražų 
aš įį pamačiau! Bažnyčių 
kryžiai, raudoni namų 
stogai, vingiuota upė ir

vaisto. Motims mokė savo vaikus nesuklupti bevil
tiškuose sniegynuose ir išdidžiai žiūrėti mirčiai į 
akis. Kad matytų priešas visą nekaltybę tų tūkstan
čių nekaltųjų, kas rytą jundančių link mirties kasyk
lų. Ir tose sąlygose motinos išlaikė šypsnį savo be- 
stingstančiose lūpose, paskutinę gyvybės šilumą do
vanodavo kūdikiams ir paskutinę mirties valandą iš
traukdavo iš užančio šventai saugotą duonos kriaukšt 
lėlę ir ją tiesdavo kūdikiui - kad tik gyvybė jame 
liepsnotų, o jau tada ir motina atgims Lietuvai ir 
jos ateičiai.

Motinai privestinėje emigracijoje irgi nebuvo 
lengva,nors kitokie sunkumai, ir-atsakomybė. Supantis 
svetimas pasaulis nešildo ir nepalengvina gyvenimo. 
Nežinomybė ir neaiškus rytojus spaudžia širdį, o ji 
turi pasakoti gražias ir daug žadančias pasakas 
Kūdikiui, kad jis užaugęs kalbėtų lietuviškai. Reikė
jo stengtis nepamesti glaudaus giminystes ryšio tarp 
motinos ir vaiko, kad jis, svetimame pasaulyje užau
gęs,^ nenusisuktų nuo savo tautos, protėvių ir nepa
mirštų paties svarbiausio - kad jis lietuvis ir gali 
pagrįstai didžiuotis savo motina.

Todėl ir didžiausia pagarba Lietuvos 
motinai, išsaugojusiai ateičiai savo tautą, 
kalbą, istoriją, kantriai perėjusiai per vargus, kan
čias, išdidžiai perbridusiai per žiaurias gyvenimo 
Klampynes ir likusiai gyvai mūsų atmintyje ir pa
čiuose mumyse.

Gyvenimo ratas sukasi, o su juo keičiasi ir pats 
gyvenimas ir motinos buitis. Šiandieniniame pasauly* 
je motinos misija įsimaišo į dabartinės visuomenės 
pažangą: ji suspėja vaikus išauginti, ir baigti moks
lus, pasiekti mokslo laipsnių ir profesūros. Dalis 
motiniškų rūpesčių atiduodama valstybės globon. 
Pats sudėtingiausias motinos rūpestis - tai nukreipti 
vaiko pasaulėžiūrą teisinga linkme, mokyti atskirti 
gėrį nuo blogio ir kaip susigaudyti šiame informaci
jos srauto amžiuje. Tik vienos kartos bėgyje pasau
linė technologija padarė milžiniškus atradimus, duo
dama vaikams neribotas informacijos galimybes. 
Dabar pasakas vis dažniau keičia kompiuteriniai 
žaidimai ir visagalis Pasaulinis Informacijos Tinklas. 
Kaip seniau motinos saugodavo savo vaikus nuo 
blogos gatvės įtakos, dabar gi ta pati informacija 
atėjo į namus su kompiuteriais. Prasideda kita kova 
už būvį ir ateitį: pačios motinos turi mokytis naudo
tis kompiuteriais, kad suprastų vaiko pasaulėžiūrą 
ir apsaugotų jį nuo tūnančio blogio. Nebėra matomo 
priešo: jis kitame laido gale ir visai kitame pasau
lio kampe. Vaiko apsuptis apiberiama nesibaigian
čiu informacijos srautu: komercija ir biznis, milijo
nai Interneto puslapių, aprėpiančių visas gyvenimo 
sferas: ir blogas, jr geras. Ir motinai vis sunkiau 
kontroliuoti ir išaiškinti viską, kas domina besivys
tantį vaiką. Ar tai gerai, ar tai blogai, paliudys 
ateinančios kartos.

Koks bebūtų sudėtingas ir vis greitėjantis pasau
lis, mūsų sraunioje darbų ir rūpesčių tėkmėje mes 
privalom e~ prisiminti gerąsias motinas, atiduoti joms 
giliausią žmogišką pagarbą ir meilę.1' 

žali medžiai aplinkui... gus pasaulyje.
Šis_ vaizdas paliko man Antanina Kolodinskaitė 
įspūdį^ visam gyvenimui. 10a klasės moksleivė. 
Kai aš atsistojau ant sa- (Tremtinių vaikaičių 
vo protėvių žemės, pasi- mokykla "Lietuvių Na- 
jutau laimingiausias žmo* mai" Vilniuje)

5 psl.
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CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER

CMD Insurance Services
Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2TB

Tel. 905 624-4866,1 -800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.
.... . ........ ■ 'TTpT .... .

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

Atsisveikinant su a.a.Juozu Lukoševičiumi Montrealyje- seserys Karolina Kubilie
nė, Monika Povilaitienė ir Eugenija Juodienė; broliai - Petras ir Jonas Lukoševi
čiai. Laidotuvės vyko Mississauga,Ont.Lietuvių Kapinėse

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

PALAIDOJO MUZ. STASI 
GAILEVIČIU *»

š.m. gegužės mėn. 8 d. 
Toronte is Lietuvos Kan-

Lietuviu. Namu 
Žinios

• LN gegužės mėn 11 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 394 žmonės.Svečiy 
knygoje pasirašė 3 iš Kau
no; dr.G.ir Ald.Grigai iš 
St.Petersburg,Fl.,dr. A.ir 
R.Pavilaniai su vaikais iš 
Montrealio,Zita Pauriene.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN vicepirmjr Vyrų Bū
relio pirm. T.Stanulis.
• Nauja LN narė- Dalė 
TikuiŠis.
• Primenama, kad birže
lio mėn. 7 d. vyks baza- 
ras.

• Gegužės mėn. 25 d. vy
ko LN Vyrų Būrelio susi
rinkimas, kur buvo ap - 
tarti gegužinės ir poilsio 
stovyklos reikalai.

• TORONTO MAIRONIO 
MOKYKLOJE gegužės 
mėn.31 d. buvo pradėta 
vaikų registracija 1997- 
98 mokslo metams.

Klasės, nesurinku - 
sios pakankamo mokinių 
skaičiaus iki 1997 rug
sėjo mėn.30 d. bus už
darytos.

Mokslo metų užbai - 
gimo aktas vyks birželio 
mėn. 6 d., penktadienį , 
6 vai.v.,Prisikėlimo P- - 
jos salėje.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S4W3 

41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

L,ETUV,V 
KREDITO -t..I * n '■
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

kinių bažnyčios po gedu
linių apeigų buvo palai
dotas muzikas, kompozi
torius Stasys GAILEVI- 
ČIUS, 92 m. amžiaus.

į Kanadą Montrealin 
karo ir okupacijų išvado
je,-atvyko 1951 m., gro
jo, akompanavo neilgai,- 
1953 m. išvyko į Toron
tą. Ten atidarė muzikos 
studiją, ilgus metus va
dovavo chorui VARPAS, 
sukūrė dainų. Jo yra ir 
anksčiau sukurtų dainų: 
’’Jaunųjų Ūkininkų Dai
nos’’ (rinkinys buvo iš
spausdintas Kaune, 1939 
m.), JAV-ėse išleido solo 
dainų pianino palydai 
1947 m.-- ’’Klajūnai”, ’’Nau
ja daina", "Juokdarys 
Mėnulis",ir kt.

Kaune lankąs Kauno 
Konservatoriją, tobulino
si Paryžiuje. Bendradar
biaudamas radiofone, 
buvo parašęs įvairiems 
radijo vaidinimams muzi 
ką, o Vilniuje dirigavo 
operą "Rigoletto" 1942 
m.

KLB Kultūros K-ja pa
skyrė $1.000 kultūrininko- 
visuomeniniko premija, 
ri buvo įteikta Toronte 
1989 m.

Ilgą laiką, kol leido 
vargoninkavo A- 
parapijoje.

žmona Herta su

sveikata, 
NAPILIO

Liko 
šeima.

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vr. 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 62 milijonus dolerių

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1 AB

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................
180-364 d. term.lnd.............. .
1 metų term. Indėlius.......... .
2 metų term. Indėlius......... .
3 metų term. Indėlius.......... .
4 metų term. Indėlius......... ,
5 metų term. Indėlius.......... .
1 metų GlC-mėn.palūk.........
1 metų GlC-met. palūk.........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF Ir OHOSP........
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 3.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.50%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.ikl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk,

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimama mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC”kortelė

2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.75% 
4.25% 
4.50% 
5415% 
2.75% 
3.00% 
4.00% 
4.50%
4.75%
5.50%
2.00%

ku-

jo

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...............7.00%

Sutarties paskolas 
nuo....................7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...........
2 metų..........
3 metų..........
4 metų..........
5 metų..........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term, indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC Invest, pažym.

i 5.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. phl. čekių

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

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................5.25%
2 metų.....................6.00%
3 metų.....................6.50%
4 metų.....................7.00%
5 metų.................... 7.25%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 motų....... 4.95%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlal.

... 5.25%
6.25%
6.75%
7.00%
7.50%

4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių Ir 
taupymo sąskaitose.

2.75%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1CS 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETU VA Nr. 11



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

PASKOLAS
Asmenines nuo............ 6.25%
nsklln. turto 1 m........... 5.50%

4.50% 
5.00% 
5.50%

2.50% 
2.75% 
.3.25% 
.4.00%

Kairėje:

Montrealio 
Lituanistinės 
Mokyklos 
mokslo 
metų, 
užbaigtuvėse:

mokiniai 
repetuoja 
užbaigtuvių 
programai»

Žemiau:

Mokytojai, mokiniai ir Suaugusiųjų Kursų studentai S. m. mokslo metų užbaig
tuvėse, AV P-jos salėje, Montrealyje Niiotr: A. Mickaus

• Šeštadieninę litua
nistikos mokykla baigė 
mokslo metus gegužės 
mėn. 19 d., pagrodami, 
padainuodami ir padekla
muodami. Gaila, kad ne
buvo paskelbta apie ren
ginį laikraštyje, butų at
silankę ne tik tėvai.

Ačiū Antanui Mickui 
už nuotraukas.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ŲSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE 
■ ■■■■■■■— I. » — ■I !!!■■■ ..!■■■■ ■■■■■■ ■■ ■ I !■ ■■■■-!

• Sekmadienio naujiena 
- lietuviško stiliaus "ce
pelinai” su spirgučiais ar 
grietinės antpilu pasiro
dė AV parapijos salėje 
po pamaldų, 
buvo galima 
ragauti arba

kuriuos 
ten pat 

ir namo, 
dar šiltus, parsivežti. Su
manytojai Jordanas Žilins, 
kas, Gina Kreišmontienė, 
Edmundas Kreišmontas ir 
Linas Šlika, visi neperse
niausiai atvykę iš Lietuvos.

Petras ir Arvydas Pau
lauskai atidarė restoraną 
Montrealio rytuose, būtų 
malonu, ir juos aplankyti.

Sėkmės naujiems versli
ninkams!

TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

• Svečiavosi iš Toronto 
atvykę Silvija ir Vincas 
P1EČIAIČIAI, prel. Jonas 
STAŠKEVIČIUS (STAŠ- 
KUS), gegužės mėn. 14 
d. Piečaicių ir Staškevi
čių šeimos pasveikino 
Juozuką PIEČAITį jo 
16-tojo gimtadienio pro
ga.
• JONAS ir GENĖ ZAB1E- 
LIAUSKAI išvyko su 
Royal Bank surengta pen
sininkų eksKursija į Eu
ropą 15-kai dienų, žada 
aplankyti Angliją, Belgi
ją, VoKietiją, Šveicariją, 
Italiją, Prancūziją, Mona
co.
1997. V.27

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

Darb® valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
j£_v.i ryto- 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. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ 
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 1.75%
santaupas................................ .2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk 1.Ę0% 
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius... 
180 dienų Indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term. Indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP Ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 m. Ind.......................  3.25%
2 m. Ind...................................... 4.00%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. ind.......................................5.00%
5 m. Ind.......................................5.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje' 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

PADĖKA
Mūsų mylima žmona, motina ir močiutė

a.a. JANINA ADOMONIENĖ- VIENOŽINSKAITĖ
po sunkios ligos išsiskyrė iš musų tarpo 

1997 m. balandžio mėn. 4 d.
Nuoširdžią padėką reiškiame Aušros Vartų 

parapijos kun. Kazimierui Ambrasui, SJ, už 
sv. Mišias, Rožinį ir maldas kapinėse; Aušros 
Vartų parapijos chorui ir sol. Antanui Kebliui.

Gili padėka giminėms, draugams ir pažįsta
miems mūsų didelio skausmo valandoje pareiš- 
kusiems užuojautą žodžiu, laiškais ir spaudoje 
bei Jūsų maldas šventovėje ir palydėjimą į 
amžiną poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame už užprašytas šv. 
Mišias už mylimos Janinos sielą ir gausias 
aukas "Vaiko Tėviškės Namams".

Didelis ačiū mielai Velionės draugei Geno
vaitei Kudžmienei už jos rūpestį ligos ir 
laidotuvių metu.

Mes būsime visuomet dėkingi už Jūsų nuo
širdumą šioje skaudžioje valandoje.

Giliame nuliūdime vyras Jonas, 
vaikai Vijoleta, Gintaras ir vaikaičiai.

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARČAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namu;

TKcicviicc
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

Montreal,Que., H3A 2G6 844-7307 k 288-9646

roisiY poiTBAirs
PASSBP01T ~ COMKBBCUL
MARUOS - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605, 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.; 395- 6050 

TONY LAURINAITIS



ivortreal LITAS

DŽIAUGIASI KETVIRTĄJA 
JULIJA JURĖNINE - Za- 
bielienė gimusi 1901 m. 
balandžio mėnesį, Aukš
čiuose, Lietuvoje, atvyko 
į Kanadą, Montrealio 
miestą, 1930 metais.

Ji džiaugiasi tarpe sa
vo anūkių Danutės ir

GENERACIJA:
Glorijos, taip pat pro- 
anūku Jesse Zabiela - 
Skuču.

Jurėnų ypatinga šeima: 
Julijos brolis Julius Jurė
nas, gimęs 1907 m. lie
pos mėnesį, netrukus 
švęs 90 metų amžiaus

sukaktį.
Brolis Juozas ir sese

rys Ona ir Zosė Lietuvo 
je - visi sulaukę virš 90 
metų amžiaus.

Visiems linkime stip
rios sveikatos ir sulauk
ti šimtmečio!

• Š.m. gegužės mėn. 
17 d. iš Lietuvos atva
žiavo LIETUVOS EKSPOR
TUOTOJŲ MISIJA, ku
rios atstovas yra Vytau
tas BALSEVIČIUS, vado- 
vas^ - MARCIS EŠMITS, 
Ryšių su Vakarų šalimis, 
skyriaus viršininkė - VILI
JA DABKEVIČIŪTĖ, 
Akcinės bendroves "Spar
ta” Generalinis direkto
rius - ZENONAS JONa- ’ 
VIČIUS > (gamina ir nori 
parduoti vyriškas kojines 
ir trikotažą); Akcinės 
bendrovės "Audėjas" 
Gamybos direktorius 
VIKTORAS MAJAUSKAS, 
(gamina gobeleną ir bal
dinius audinius), Akcinės 
bendrovės "Skraja" Pre
kybos direktorė - ZITA

BLUŠIŪNIENĖ , (gamina 
baldus), Akcinės bendro
vės "Jonavos baldai” di
rektorius - JUOZAS 
JOKIMAS, (gamina ir 
nori parduoti baldus).

Visa jų grupė atsilan
kė AV parapijoje susipa
žinti su rnontrealiečiais. 
Jie čia kelias dienas pra
leis lankydami importų 
pasikeitimo įmones ir 
apžiūrėdami miestą lais
valaikiu.

Po susipažinimo Sese
lių Namuose, visi buvo 
pakviesti cepelinų pusry
čiams į parapijos salę.

Vėliau jie keliaus į 
Ottawą ir Torontą pre
kybos reikalais. Linkime 
jiems pasisekimo! g.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
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: 281 - 6027 ]

—-----------------------------------—---- -------------------------------------- į

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

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

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

MOTINOS DIENĄ minė
jo šv. Kazimiero1 Parapijos 
svetainėje š.m. gegužės 
mėn. 11 d. Šv. Onos d- 
jos pirmininkė Helen 
Kurylo su savo padėjėjo
mis suruošė tos dienos 
proga vaišes, į kurias at
silankė apie 120 svečių.

Ant kiekvieno stalo 
buvo vaza ■ gėlių, kurias 
vėliau laimėjo sėdintis 
prie stalo. Gaila, jog šį 
kartą vyrai neturėjo "tei
sės" būti laimėtojais. 
Baltos servetėlės buvo 
taip gražiai sudėtos į 
vynui gerti stiklus, jog 
iš toliau atrodė lyg tai 
būtų gyvos gėlės.

Pietūs buvo gana pui
kus iš penkių patiekalų, 
na ir žinoma, didelis 
butelis "Prezident" šam
pano, pagerinti apetitui 
ir nuotaikai.

Pietų laike visą laiką 
grojo puiki trijų asmenų 
grupės muzika švelnias 
melodijas ir , žinoma,bu
vo malonu išgirsti tai 
dienai pritaikyta "Mama"

Motinos garbei, tik 
gaila, jog ne visi ją 
girdėjo ir suprato, nes 
buvo užimti valgymu ir 
kalbomis.

Pasibaigus vaišėms, 
visi skirstėsi namo paten
kinti ir dėkingi draugijos 
narėms, o ypatingai jos 
pirmininkei, kuri yra le- 
gendarinė organizatorė. 
Kuomet teko, pasakyti 
jai didelį AČIŪ už ska
nius pietus, ją radau 
plaunant indus. Atsimenu 
vieną kartą..., kuomet 
klebonas ją pakvietė 
ateiti iš virtuvės į sve
tainę pasirodyti, priimti 
publikos padėką, ji tai 
padarė, bet ne su dide
liu noru, sakėsi jog ne
ieško jokios garbės už 
parapijai atliktus darbus, 
nes tai yra musų visų 
pareiga... K- Ambrasas

8 psl.

5.50%
6.40%
6.75%

4
5

(Residential up to 
4-plex)

metų ... 6.95%
metų ... 7.50%

LITAS .. 6.00% 
..7.50% 1 
. 9.50% 
..17.00%

MONHU AHG UI T U VIII 
K R H) H U UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

moka už

Certifikatai (min. $1000.00)
metų..... 3.25%
metų ... 4.25%
metų ... 4.75%
metų ... 5.00%
metų ... 5.75%

1
2
3
4
5

Terminuoti indėliai
t metų ..........
180 d. - 264 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. -59 d.

iki 30 d..........
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00% I

IMA užr

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25% 
0

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... i.25%
Kasdieninės ..1.25%

RRSP A RRIF
Taupoma . 1.50% 

metų ... 3.25% 
metų ... 4.25% 
metų ... 4.75% 
metų ... 5.00% 
metų ... 5.75% 

Čekių sąskaita ...0.50%

1
2

4
5

Nekilnojamo turto paskolos

1 metų...
2 metų ...
3 metų ...

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

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

KASOS VALANDOS 
De Sfeve 3907 A Rosemon

10- 2

*

3.00- 7.00
2.00- 6.00

3.00
3.00
8.00
6.00

1475
Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

EUROPARCEL
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik vasario 26 d., 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.

ADAH0MS INSURANCE AGENCY INC

NAMAI • AUTOMOBILI AI ■ PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Roaemont BIv<L,Montreal, Que. HIX 1L7

TeL 722-3543; . Fax: 722-3548
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rėm 258-5355

lestoitures

IVJIROI\I įtvc.
DOUVREUR - ROOFER - STOGAOENGYS *
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE 
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1X9

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