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KANADOS MINISTERIS 
PIRMININKAS LANKČŠT 
RUSIJOJE

Spalio mėnesio antroje 
pusėje Kanados m in. 
pirm. Jean Chretien lan
kėsi Rusijoje, pasiryžęs 
paspartinti Kanados pre
kybinius ryšius su Rusija.

SusitiKO su Rusijos 
prez. Boris Jelcin1 u spa
lio mėn. 19 d., už 
Maskvos eančioje gyven
vietėje, po to - su Rusi
jos Durnos atstovais; 
Rusijos parlamento nariu 
Juri Lužkov'u ir min. 
pirm. Viktor Černomyr- 
din’u . Jo laukė ir Krem 
liuje priėmimo vaišės.

Buvo pasirašytas susi
tarimas dėl šiaurinių sri
čių pirmykščių gyventojų 
teisių ir pasižadėjimas 
išplėsti veiklą ir žinių 
pasikeitimą sprendžiant 
kriminalinius nusikalti
mus.

Po to Kanados min. 
p-kas praleido 2 dienas 
St. Petersburge, susiti- 
Kęs vietos vyriausybės 
darbuotojus ir kanadie
čius verslininKus.

Nors buvo numatyta 
padvigubinti abipusės pre
kybos apimtį pradedant 
1995 metais iki šio šimt
mečio pabaigos, tačiau 
tokių spartėjimo ženklų 
nerandama, ir tik Rusi
jos eksportas paaugo, o 
Kanados kviečiai jos di
desnio dėmesio nesusilau
kė.

Analizuotojai mano, 
kad didele dalimi prie 
to prisideda visų G7 
kraštų vadovų lankyma
sis Rusijoje, o Kanados 
min. p-Kas tik dabar, 
pirmą kartą nuo pradinio 
susitikimo 1993 m. atvy
ko oficialiu vizitu.

Šį rudenį prez. B.Jel- 
cin' as matėsi ar dar 
matysis su aukštaisiais 
Britanijos, Prancūzijos, 

Vokietijos, Italijos ir Ja
ponijos pareigūnais bei 
JaV viceprez. Al Gore. 
Žinoma, jie visi atvyksta 
"ne tikrinti Jelcin' o 
sveikatos, jie čia nutu
pia, pasiruošę sudaryti 
savoms bendrovėms dide
les prekybos sutartis", - 
sako vienas Kanados dip
lomatų. Kažin, ar tiktai 
atsargią Kanados min.p- 
ko kelionę reikėtų kriti
kuoti. Juk ne paslaptis, 
kad nusikalstamumas, Ru
sijos gaujų reputacija ir 
aršūs moksečių įstaty
mai irgi prilaiko inves
tuotojų entuziazmą. Pav. 
dar dabar vyksta įsty m iš
kas konfliktas dėl kont
rolės tarp Kanados-Rusi- 
jos^ partnerių "Maskvos" 
viešbučio byloje. Kana
diečiams buvo grasinama 
smurtu, jie prarado 70 
mil. dolerių ir nors teis
mas priteisė kanadiečių 
naudai užmokėti 4.9 
mil. dolerių, bet mokes
tį užblokavo vienas iš 
Rusijos vyriausybės narių.

Nežiūrint tokio vyriau
sybės įsivėlimo į teismi
nę procedūrą, bendrai 
imant labai rūpinamasi, 
kad būtų investuotojų.

Kanada bandys prista
tyti Bombardier bendro
vės gaminamų džetų pri
valumus ir bus duodami 
kainų pasiūlymai 14-kai 
specialių džetų pardavi
mui.

Prez.B.Jelcin'as buvo 
teigiamai nusiteikęs min. 

PLB Seimo dalyviai pas Punsko lietuvius Udzilos sodyboje. Nuotr. St. Daliaus

p-ko J. Chrėtien' o tie
siam siūlymui pasirašyti 
Kanados vadovaujamo 
judėjimo "Ban the Land 
Mines" (žemės numinavi- 
mo) projektą ir pažadėjo 
kad Rusijai bus atsto
vaujama Ottawoje gruo
džio mėn. 3 d., kai vyks 
šio projekto ceremonijos. 
Savo keliu, prez. B. Jel- 
cin'as ieško J. Chrėtien 
paramos, kad Rusija bū
tų priimta į 18-kos vals
tybių grupę, sudarant 
Azijos-Pacifiko Ekonomi
nio Bendravimo forumą, 
nors Rusijos ekonomika 
dar chaotiška ir tarifų 
ribos labai aukštos.

• Prez. Boris Jelcin’ as 
išmanevravo savo ir de
mokratijos naudai, grę
siantį nepasitikėjimo vy
riausybe paskelbimą, 
kurio reikalavo ypač 
Durnos komunistai, vado
vaujant Gennadi Žiuga- 
nov' ui.

Durnos deputatai taip 
pat reikalavo, kad jiems 
būtų duota daugiau lai
ko valstybinėje TV pro
gramoje, o ne tik ro
dant kokius nors jų nevy
kusius išsišokimus. Tai 
buvo jiems pažadėta.

SUSTIPRINS BLAIVAUS 
VAIRAVIMO ĮSTATYMĄ

Nuo š.m. gruodžio 
mėn. 1 d., pastebėtiems 
neblaiviems vairuotojams 
bus tuojau pat sulaiky
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tas vairavimo leidimas 
15-kai dienų. Pasikarto
jus tokiam vairavimui - 
leidimas bus atimtas 30- 
čiai dienų.

Nebus lengva ir atgau
ti leidimą. Pirmą kartą 
nuteistasis girtas vairuo
tojas negaus leidimo 12 
mėnesių, antrą kartą - 
24 mėnesius ir 3-čią 
kartą - 36 mėnesius. Ži
nant, kad kai kurie tokie 
vairuotojai yra "minkšta- 
ar kieta-galviai" jų ir ki
tų gyvybių apsaugai, 
norint atgauti leidimą- 
dar papildomos tokios 
taisyklės: po pirmo nu
teisimo privalės lankyti 
blaivaus vairavimo kursą; 
po antrojo ir trečiojo - 
privalės gauti pažymėji
mą iš akloholizmo gydy 
mo specialisto ir savo lė
šomis įdėti automobilyje 
iškvepiamo oro analizei 

įrankį ("breathalyzer") .
Jeigu atėmus leidimą 

toks vairuotojas būtų pa
čiuptas, kad ir ne savo 
automobiliu vairuojant, - 
policija turės teisę atim
ti mašiną 3U-čiai dienų.

Automobilių draudimo 
įstaiga nurodo, kad 1996 
m. vien tik Montrealio 
saloje buvo atimta iš 
girtų vairuotojų 2,482 
leidimai, iš pietinių prie 
miesčių -2,981 ir iš La
vai' io - 688.

Susisiekimo min. Jac
ques Brasard’as tvirtino, 
kad girti vairuotojai yra 
pagrindinė mirties ir su 
žeidimų keliuose prie
žastis.

Taigi, gali ir toliau 
kvepėti ir linksmai dai
nuoti automobilyje po ke 
lių ar keliolikos stikliukų 
- o tegul vairuoja "ne
kvepiantis". Sėkmės!
ISLANDIJA REMIA
LIETUVOS ES NARYSTĘ

Š.m. spalio mėn. pra
džioje, Seimo p-kui Vyt. 
Landsbergiui ir kai ku
riems parlamentarams 
lankantis Islandijoje, Pre
zidentas Olafuro Ragnar 
Grimsson'as pakartotinai 
tvirtino, kad Islandija re
mia Baltijos valstybių pri
ėmimą į NATO, nes be 
Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos narystės Europos 
saugumas ir stabilumas 
nebūtų įmanomas. Prezi
dentas pasakė, jog apie 
tai buvo kalbėjęs ir susi
tikime su JAV prez. B. 
Clinoton' u.

c QUElBEC'o aktorius,dai- 
nininkas ir kompozitorius 
Claude Leveillee apdova 
notas Order of Canada 
žymeniu už savo kūrybą .
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KEISTAS BALTARUSIJOS 
PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAS

Vykusioje Vilniaus kon
ferencijoje dėl nelegalių 
pabėgėlių grąžinimo su
tarties ir jos pasirašymo 
Baltarusijos prez. Alek
sandr Lukašenko padare 
keistą pranešimą: "tai, 
esą, reikia suderinti su 
... Maskva!” (Daugiausia 
nelegaliųjų atkeliauja 
per Baltarusijos (Gudijos 
rubežių. Lietuva jau ne- 
bepajegia visų perėjūnų 
globoti, kol jie sugalvos 
kulniuoti kitur.

Ar A.Lukašenko yra 
neprikalusomos Baltarusi 
jos (Gudijos) preziaen- 
tas? Po tokio jo pareiš
kimo neatrodo, kad ver
ta ir ar reikia derėtis. 
Kodėl - nesiderejus . ir 
Labai paprastai ■ tuos ne
patikrinamus perėjūnus, 
pagautus dėl jų bėgimo 
neišaiškintomis aplinky
bėmis- susodinti ir grą
žinti atgal už to paties 
peržengto rubežiaus. 
Plotų užtenka Gudijoje.

LIETUVOS IR RUSIJOS 
PREZIDENTŲ 
SUSITIKIMAS

Š.m. spalio mėn. pa
baigoje vyko prez. Al
girdo Brazausko ir Boris 
Jelcin’ o bei abiejų tarp
valstybinių sienų patvir
tinimo derybininkų susiti
kimas Maskvoje.

Tarpvalstybinių sienų 
reikalais susitinkama jau 
kuris laikas bemaž kas 
savaitę, bet neatrodo, 
kad derybos bus lengvos 
(tai nestebina, tik gaila) 
o ir teks daryti politi
nius sprendimus.

iš Užsienio reikalų pa
tarėjo N. German'o pasi
sakymų Lietuvos spaudo
je, susidaro įspūdis, kad 
Lietuvos prezidentas 
pats vienas nepriiminės 

politinių sprendimų. Juos 
derins su Užsienio Politi
kos Koordinavimo taryba, 
į ją įeina ir Seimo Pir
mininkas, Premjeras ir 
kiti pareigūnai.

Iki dabar Lietuva ir 
Rusija yra iš esmės sklan
džiai suderinusi apie 90% 
savo sienų. Užkliūta, 
deja, dėl Vištyčio ežero 
ruožo per Nemuno žiotis 
ir Baltijos jūroje...

Spėjama, kad bus susi
tarta dėl palankesnio 
Lietuvai ruožo Vištyčio 
ežere, negu kad toks bu
vo, kuomet dabartinė 
Karaliaučiaus sritis pri
klausė Vokietijai...

O dėl kitų atvejų - 
- visi žinome Rusijos ape
titą svetimoms, jai nau
dingoms žemėms. Reikia 
Lietuvos Prezidentui ir 
Tarybai linkėti ir garbin
gos ir naudingos išeities 
bendrai dirbant.

ARTĖJANT RINKIMAMS
Kaip žinome, Lietuvos 

prezidento rinkimai vyks 
š. m. gruodžio mėn. 21 
d. Iki dabar yra pa
tiekti 5-kių kandidatų 
pareiškimai. Manoma, 
kad bus daugiau.

Vyriausioji Rinkimų 
Komisija išdavė parašų 
rinkimo lapus Seimo p- 
kui Vytautui Landsbergiui 
buv. Generalinio proku
roro pavaduotojui Artū
rui Paulauskui, Seimo 
nariui Rimantui Smeto
nai, Reformų partijos 
vadovui Algirdui Pilveliui 
ir Seimo nariui Kaziui 
Bobeliui.

Užkliuvo Centro Sąjun
gos kandidato Valdo 
Adamkaus kandidatūros 
pareiškimo reikalai. Kon
stitucijos 78 straipsnis 
reikalauja, kad kandida
tas į Prezidentus privalo 
būti pagyvenęs Lietuvoje 
pastaruosius 3 metus. V. 
Adamkus yra įsiregistra
vęs Šiauliuose prieš daugiau 
kaip 3 metus, dirba kon
sultantu vienoje Lietu
vos firmų, tačiau dau

Svečių.- PLB Seimo dalyvių ^sutiktuvės Punske su duona ir druska; dešinėje
Punsko viršaitis inž. Baranauskas Nuotr: St.Daliaus

giausia gyveno JAV- 
ėse. Česlovas Juršėnas 
skelbia, kad šiam kandi
datui daugiausia pakenkė 
jo neryžtingumas, delsi
mas apsispręsti kandida
tūrai. Kai kurie ir cent
ristai nėra 100% už jo 
kandidatūrą. Susidaro 
įspūdis, kad didelė dalis 
gyventojų tikisi daug ko 
is jo, jeigu pavyktų pa
keisti tą Konstitucijos 
straipsnį.

Spalio men. viduryje 
Lietuvos Socialdemokra
tų partija nutarė paskelb
ti kandidatu savo vice- 
pirm., Seimo narį Vytenį 
Andriukaitį.

Vilniaus U-to rektorius 
Rolandas Pavilionis pa
teikė savo pareiškimą 
kandidatūrai.

• GARBĖS LEGIONO 
ordiną įteikė Pra.ncūzija 
Vilniaus Universiteto rek
toriui Rolandui Pavilio
niui.

Tai vienas garbingiau- 
siųjų apdovanojimų, kuris 
buvo įteiktas Prancūzi
jos ambasadoriaus Michel 
Touraine rezidencijoje.

Rektorius R. Pavilionis 
savo vieną disertaciją 
yra parašęs Prancūzijoje 
ir 10 metų yra Lietuvos 
ir Prancūzijos asociaci
jos pirmininku.

Tai antrasis rektoriaus 
apdovanojimas. Pirmą 
kartą jis buvo apdovano
tas "Prancūzijos Akade
minės Palmės" ordinu 
1993 metais.

e GENERALINĖ LIETU
VOS PROKURATŪRA 
intensyviai tiria buvusio 
Seimo nario Audriaus 
Butkevičiaus bylą. Kaip 
žinoma, pagal esamus pir
minius korupcijos įrody
mus, iš jo yra atimta 
Seimo narių neliečiamy
bės teisė. Stiprėja įtari
mai, kad Audrius Butke
vičius yra su savo "Stra
teginių Tyrimų Centru" 
susijęs su buvusiu KGB 
padaliniu, dirbusiu Sovie
tų valdymo laikais Lietu
voje, yra nustatyta, kad 
A. Butkevičius palaiko 
ryšius su buvusiais 8- 
ais KGB aktyvistais.

• Mokyklos nelanko apie 
24,900 mokyklinio am
žiaus vaikų. Priežastys 
-tėvų atsakomybės stoka 
arba bent vieno jų mora-
line ar fizinė liga. Taip 
pat gyvenimas ant skur
do ribos, kai vaikai pri
versti duoneliauti.

Galima tik įzivaizduo- 
ti, kokia tokių vaikų at
eitis, kokiais žmonėmis 

ir kiek jų pajėgs išaugti.
Nesigirdi, kad pirmiau

sias ir svarbiausias užda
vinys - valstybiniu mas
tu rūpintis tokių vaikų 
gyvenimo ir mokymosi 
sąlygomis. Kol kas su to
kiais vaikais dirba, kiek 
įmanydamos daugiausia 
religinės organizacijos, 
šalpos ir pagalbos susi
laukia iš užsienio. Tiktai 
-problema plinta...
ROKIŠKIO SŪRIS

Savo gerais gaminiais 
buvo gerai įvertinta ir 
ši bendrovė savo akcijų 
pakilimu nuo 10 lt. iki 
58 litų, patraukė ir už
sienio investuotojų dėme
sį. Sėkmės ir toliau!

© SIŪLAS -Biržuose esan
ti didžiausia pramonės 
įmonė - lininių audinių 
fabrikas šią vasarą dėl 
gausių užsakymų, ypč iš 
JAV, turėjo atidėti me
nesiui atostogas.

1996 m. SIŪLAS savo 
gaminius eksportavo į 15 
valstybių. Kol kas dirba-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.

ma senos įrangos mašino
mis, nes modernių vaka
rietiškų įrangą dar nepa
jėgūs įsigyti.

Beje,- Lietuvos alaus 
gasmyklos parduoda lietu
viškais receptais gamintą 
alų, Čikagoje!
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PADĖKITE NUSTATYTI 
ŽUVSIOJO PAVARDĘ

1944 m. liepos mėnesį 
arkliniu vežimu besitram 
kiantys iš Lietuvos, ketu
ri ar penki policininkai, 
saugoję Ariogalos tiltą 
per Dubysą, Miškų kai
me (apie 4 km. nuo 
Stakių bažnytkaimio 
dabartiniame Jurbarko 
rajone) pateko į bolševi
kų organizuotą pasalą. 
Du policininkai žuvo, o 
kiti spėjo pabėgti.

• Naujasis JAV Gynybos 
atašė Lietuvai yra 39 m. 
amžiaus maj. Michael Lit- 
winowicz. jo senelis 
lenkas, gyvenęs Gudijoje 
(galtarusijojefprie Naru
čio ežero, i JAV-bes e - 
migravo 1913 m.

1996-97 m. maj. M.Lit- 
winowicz ruošėsi šioms

pareigoms Lietuvoje ir 
nuo Š. m.rugsėjo mėn. 5 d. 
atvyko su šeima į Vil
nių, moka šiek tiek lietu
viškai.
® į Vilnių nuolatiniam ap
sigyvenimui išvyko žino - 
mi "Grandinėlės" taut.šo

kiu, ansamblio vadovai Liu
das ir Aleksandra SAGIAI.

APIE VORKUTOS ŽIEMAS IR BROLIŲ KAPŲ LIKIMAI
i----------— - ---------------------- ----- J-. - - . . , n. . . - L - - -- ----------—■ r--|_ 11 III - I - ■ -- -■ ----- - • ■ -- ---------------- . •-•><■1 I«l •

1996 m. birželio mėn.
22 d. nužudytųjų palai
kai buvo atkasti. Vieno 
iš jų - Zigmo Adomaičio 
gyvenusio Pernaravoje, 
Raseinių rajone, palaikai 
buvo atpažinti ir palaido
ti. Apie kitą asmenį, 
kurio palaikai saugomi 
ir laukia perlaidojimo, 
neturime jokių duomenų. 
Prašome visus, ką nors 
žinančius apie žūties ap
linkybes ir antrąjį žuvu
sįjį, pranešti adresu: Ge
diminui Adomaičiui, Šeš
kinės gatvė 19-41, LT 
2010 Vilnius, Lietuva 
arba paskambinti telefo
nu: (370-2) 468-568.

• Dar ir dabar užtinka-

Vorkutos lageriuose šaltis Kaliniams buvo^ vienas 
didžiausių priešų. Laisvieji ar tremtiniai (dažnai tai 
būdavo Pavolgio vokiečiai), mums atrodydavo, kad 
net 40 ar 50 laipsnių šalčius iškęsdayo gal lengviau 
nes jie būdavo šiltai apsirengę, sočiai pavalgę ir, 
svarbiausia, vadinami laisvais. Kaliniai dažniausiai 
nušaldavo rankas ir kojas. Rečiau nušaldavo veidą, 
nes visi būdavo užsitraukę ant galvų paprastus (už 
duoną įsigytus) maišus. Maišai su skylėmis akims ir 
raiščiu ant kaklo. Jie atrodydavo tarsi ne šios že
mės būtybės.

Vieną labai speiguotą dieną su brigada dirbau 7- 
osios šachtos lentpjūvėje. Norint visiškai nesušalti, 
reikėjo neragintam kibti iš visų jau nualintų jėgų į 
darbą. Nepaprastai marino miegas. Vieni Kitus įspė
davo; tik neatsisėskite, tik kur nors neatsiremkite, 
nes valandėlei užmigęs, gali jau nė neatsikelti.

Liaudies patarlė moko, jog nėra to blogo, kuris 
neišeitų į gera. Blogai, kad nušalau koją, o gerai, 
kad ilgam patekau į ligoninę. Buvau labai išsekęs, 
klipata. Stacionare apie pusantro mėnesio tik miego
jau ir miegojau. Kai pamažu pradėjau atsigauti, fel
čeris amputavo Kairės kojos didįjį pirštą. Tai dar la
biau mane nudžiugino - dar keletą mėnesių išbuvau 
stacionare, o kartu ir išgyvenau baisią užpoliarės 
žiemą.

Svarbiausias skirtumas tarp gyvenimo barake ir 
stacionare tebuvo tik tas, kad iš čia nevarė į kator
ginį darbą. Ir čia maistas labai menkas - ant bado 

m a pavojingų nuo II pa
saulinio karo laikų išli
kusių artilerijos sprogme
nų. Tauragės apskr.? Var
laukio girininkijoje reikė
jo specialaus karių bata
liono pagalbos išvalyti 
nuo tokių pavojingų sprog
menų mišką, nes buvo 
ruošiamasi naujiems žel
diniams 30 ha plote. Erž
vilko aplinkinių kaimų 
gyventojai grybaujant ar 
uogaujant, dar aptinka 
sprogmenų.

rioos, o ir gydymas labai prastas- vaistų beveik ne- 
• buvo. Blakių - marios. Gydytojas (lenkų tautybės), 

sužinojęs, kad Lazdijuose buvau dirbęs vaistininku, 
pasKyrė mane sanitaru. Ir vėl gerai, nors baisu. 
Gerai, Kad atsirado galimybė ilgiau išbūti staciona
re. Blogai, nes reikėjo gulėti ant gultų kartu su 

.džiovininkais, juos prižiūrėti. Galėjau užsikrėsti. 
Pasisekė. Tik vėliau, sugrįžus į Lietuvą ir persišvie- 
tus, buvo rasta tuberkuliozės žymės plaučiuose. Čia 
man teko numarinti apie 30 žmonių (stacionare vie
nu metu būdavo apie 60 ligonių). Prisimenu dar kai- 
kurių ir pavardes: tai ekonomistas Voldemaras, buvu
sio Lietuvos ministro pirmininko brolio sūnus, pieni
ninkas Petrauskas, Bubliauskas nuo Telšių, ukrainie
tis Usenka.

Mirusius visai nuogus, su prie kojos pririšta lente
le ir įrašu išnešdavo iš lagerio ir, sakydavo, išmes
davo į griovį. Pilną griovį buldozeriu užstumdydava 
Taip ta vieta tapdavo nežinomų brolių kapu. Aš, 
kaip sanitaras, paprastai perrašydavau laidojimo ak
tą, kur būdavo nurodyta, kad toks ir toks palaido
tas atskirame kape su tam tikru antkapiu ir užrašu, 
o likę asmeniniai daiktai atiduoti saugoti į sandėlį. 
Gydytojo parašas, data.

1946 m. vasarą buvau išrašytas ir nusiųstas į

X-*********************** 
**********************•)
• PRISIMENAME, KAD: 
spalio mėn.22-23 d.d. , 
1988 m. VILNIUJE jvyko 
LIETUVOS PERSITVAR - 
KYMO SĄJŪDŽIO steigia
masis suvažiavimas.
i Jame buvo paskelbta lagerį prie šachtos Nr. 29. Čia vieną dieną jaunas 

.... . NKVD tardytojas issikviete mane tardyti. Bet šio
tardymo nebuvo galima lyginti su tardymais metu- 

© Spalio mėn.27 d.,1430 m voje. Tai buvo apklausinėjimas - be jokios prievar
tos bei grasinimų. Išklausęs mano parodymus, pasa
kė: "jeigu teisybė, ką tu sakai, tai nėra už ką ta
vęs teisti. Viską patikrinsime ir - arba teismas,

Lietuvos Kunigaikštis -ka
ralius VYTAUTAS D1DY
SIS.
® Spalio mėn.28 d., 1263 
m. gimė Lietuvos karalius 
MINDAUGAS.

Tą pačia dieną, 1793m. 
gimė SIMONAS DAUKAN
TAS,pirmasis lietuviškai - 
Žemaitiškai-rašgs Lietuvos 
istorikas, švietėjas,teisės 
mokslą magistras,kultūri
ninkas * Taip pat ir lietuviu 
tautosakos rinkėjas, leidė
jas, vertėjas.

arba laisvė. Geriau sakyk teisybę!"
Visa tai man sutejkė daug jėgų, vilties. Savanoriš

kai išėjau dirbti į šachtą. Čia dirbdavo trimis pa
mainomis -po 8 valandas per parą. Be to, maistas 
geresnis- 5-tas ar 6-tas katilas, kai kitur teuždirb
davai nuo 1-ojo iki 4-ojo.

Apie rugsėjo vidurį užsnigo, vėl prasidėjo baisios 
žiemos pradžia. Su didėjančia baime ėmiau laukti 
teismo ar "trejeto" nutarimo, kad esu pasmerktas 
dešimčiai metų (tada po mažiau nedalydavo). Bet 
taip neįvyko. Vieną spalio mėnesio dieną kalinys 
Kvedaras nuo Kėdainių, kuris dirbo lagerio raštinėje 
pranešė man ir kai kuriems kitiems linksmą žinią, 
kad esame išleidžiami į laisvę.

• Spalio mėn.29 d., 1903 
m. KAUNE buvo Įkurta 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 
LIGONINĖ, 1910 m. joje 
gydėsi jau 470 ligonių.

Taigi-žymus SPALIO 
mėnuo pasibaigė žymiomis 
datomis.

O po keleto dienų, jau tik vieno sargybinio lydi
mi, patekome į kažkokią saugumo valdybą Vorkuto
je. Ten pasirašiau pasižadėjimą, kad niekam nepasa
kosiu apie Vorkutos lagerius, gavau pažymą dėl ten 
praleisto laiko, paprasčiausią geležinkelio bilietą 
"Vorkuta-Kaunas per Maskvą" ir sausą maisto davi
nį kelionei.

Kas laukia Lietuvoje? Ar gyva motina, broliai, 
seserys?

1997.XI. 4

II-JI LIETUVOS TAUTINĖ OLIMPIADAJR_____ ,
VI^FoTpASAULIO TlETUVrUSTOKTO ŽATDY NES

Pagal iš Lietuvos gautus vėliausius varžyby 
vykdymo projektus, II-oji Lietuvos Tautine Olimpi
ada numatoma vykdyti 1998 m. birželio mėn.23- 
27 d.d., o Vl-sios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidy
nės - 1998 m. birželio mėn.27- liepos men. 1 d.d., 
Lietuvoje.

Varžybos vyks įvairiose Lietuvos vietovėse, 
tačiau didžiausia dalis, atrodo, bus KAUNE.

II-joje LTO numatomos vykdyti šios sporto ša
kos: 1) Baidarių-kanojų irklavimas, 2) Boksas, 3)Bu- 
riavimas, 4) Džiudo, 5) Dviračiu sportas (trekas), 
6) Futbolas (soccer), 7) Graikų-romėnų imtynės, 
8) Irklavimas, 9) Krepšinis (vyrų,moterų), 10) Leng
voji atletika, 11) Plaukimas, 12) Rankinis(vyrų,mo
terų) ir 13) Sunkumų kilnojimas.

Olimpiados varžybose dalyvauja tik pajėgiausi 
sprotininkai (pagal sporto šakų federacijų nustatytą, 
kvotą ir įvykdžius olimpinius normatyvus) ir pajė
giausios komandos, laimėjusios atrankines varžybas 
(taip pat pagal sporto šakų federacijų nuostatus). 
Komandinėse varžybose, iš ^užsienio numatyta tik 
JAV-bių ir Kanados lietuvių vyrų krepšinio rinktinė.

Vl-siose PLSŽ-se turėtų vykti šios šproto šakos: 
1) Orientavimosi sportas, 2) Sportinis šaudymas, 
3) Regbis, 4) Krepšinis (vyru ir moterų), 5) Krepši
nis 3x3, 6) Buriavimas (optimisto klasė), 7) Sporti
niai šokiai, 8) Dviračių sportas (kalnų BMX), 9)Keg- 
liavimas, 10) Lauko tenisas, 11) Plaukimas, 12) 
Stalo tenisas, 12) Šachmatai, 13) Badmingtonas, 
14) Tinklinis (vyrų, moterų), 15) Paplūdimio tinkli
nis, 16) Biliardas, 17) 
Sportinė žūklė, 18) Kalnų slidinėjimas (jau Nyko 
Š.m.rugpjūčio mėn. Australijoje).

VLsios PLSŽ-nes bus vykdomos panašiu budu 
kaip ir ankstyvesnės PLSŽ-nes.

Be to, Olimpinė diena - "Sportas visiems" fes
tivalis bus vykdomas visoje Lietuvoje, 1998 m.bir
želio mėn. 27 d.

Smulkesnės informacijos bus pateiktos arti
miausiu laiku.
***********************************************

Grįžus Lazdijų saugumo darbuotojai prisispyrę 
įkalbinėjo pasirašyti įsipareigojimą sekti ir išdavinė
ti draugus, pažįstamus... Ir baugino, ir žadėjo padė
sią bet kur užsiregistruoti ir gauti gerą darbą. Judo 
išdavystės kategoriškai atsisakiau (nors daugelis 
mano pažįstamų tuo netikėjo). Atgavau senąjį pasą 
ir vargais negalais persikėliau į Kauną. Nors ir čia 
visą laiką lydėjo mane Vorkutos lagerių šešėlis, bet 
čia taip pat įsidarbinau mokykloje. Neakivaizdiniu 
būdu baigiau Kauno pedagoginę mokyklą (nes Lazdi
jų vidurinės mokyklos 1942 m. atestato nepripaži
no galiojančiu) ir Vilniaus universiteto istorijos- 
filologijos fakultetą.

Laikas ištrynė daug prisiminimų- gerų ir blogų. 
Mano kančia - tai tik maža dalelytė mano tautie
čių kančios. Kas kaltas? Šiandien į tai sunku atsaky
ti. O gal ir nereikia? Lietuva gyva.

Šiandien jau mažėja paslapčių apie Vorkutą, jos 
baisiuosius lagerius. Tai viena iš šiurpiausių gulagų 
žemėje. Juk tik Vorkutos apylinkėje buvo 164 lage
riai, per kuriuos perėjo apie 40 milijonų žmonių. 
Reikėtų, remiantis archyvais, patikslinti šias žinias. 
Deja, Vorkutoje naikinamos net kapinės. Apie tai 
rašo ir Leonidas Gozmanas, psichologijos mokslų 
kandidatas (MVU): "Dėl to memorialas Stalino repre
sijų aukoms - ne tik atminimo duoklė. Aš dukart 
buvau Vorkutoje: prieš aštuonerius metus ir ką tik. 
Ten anksčiau išilgai kelio buvo kapinės. Daug, daug 
kapų; žinoma, tai brolių kapai... Bet kai dabar va
žiavau- neradau ten kapinių! Nė vieno kapo. Lygė. 
Paaiškėjo, jog visai neseniai vietos valdžios atsto
vai nusprendė nušluoti jas nuo žemės paviršiaus. 
Erzino- dabar viskas šitaip gerai, šitaip puiku - 
ir staiga toks prisiminimas" ("Daugiau socializmo". 
Vilnius, 1988. 21 p.). Apie tai rašiau (net 3 kartus) 
"Komjaunimo tiesai", bet __ atsakymo jokio.

Pridursiu, kad lageriuose likimo draugai vieni 
kitus dažniausiai vadindavo vardais ar pavardėmis, 
pravardėmis ar dar kaip kitaip. Administracijai ir 
visokiems prižiūrėtojams kaliniai būdavo dažniausiai 
tik šunys, fašistai, banditai ir kitokie niekingi pada
rai. Mane lietuviai vadindavo mokytoju, o kitų tau
tybių kaliniai "učiteliu". Mano atmintyje išliko dar 
keletas pavardžių: Breklis, Baltenis, Sarka, Kveda
ras, Mažeika, Bumblauskas, Petrauskas, Voldemaras, 
Kizeleviciai, Dabkus, Kukta, Jazbutis, Martysaųskąs.

Butų gerai su paminėtaisiais ir nepaminėtaisiais 
susitikti ar sužinoti apie jų likimus. Atsiliepkite! 
Mano adresas: Saminiškių kaimas, Merkinės paštas, 
Varėnos rajonas. Albinas Ščebeda

(Iš "Tremtinys", nr. 34, 1997 m. rugsėjo 12 d.)
3 psl.



LOS ANGELES 
APYLINKĖJE

Martyno MAŽVYDO 
Katekizmo 450 metų mi
nėjimą ruošia JAV-jų 
Bendruomenės Los Ange
les apylinkė. Minėjimui 
vadovauja Algirdas GUS
TAITIS. Kalbės iš Lietu
vos atvykę mokslininkai: 
istorikas dr. prof. DO
MAS KAUNAS ir biblio
grafė SILVIJA VĖLAVI- 
ČIENĖ lapkričio mėn. 1 d. 
12 vai., Sv. Kazimiero 
parapijos Lituanistinėje 
mokykloje.

Lapkričio 2 d. sekma
dienį, 10:30 vai. Šv. Ka-

ga Lietuvoje išleistų pla
katų, knygų, exlibrisu, 
brošiūrų, kortelių. Galė
site įsigyti retų leidinių.

Bus kuklios vaišės
• LIETUVIŲ DIENŲ šven
tė Los Angeles mieste 
vyko spalio mėn. 4-6 
d.d. Šventės direktorius 
- muz. Viktoras RALYS 
buvo sutraukęs gabių ir 
gerų padėjėjų būrį, jų 
tarpe abu LB pirminin
kai- adv. Auris JARAŠIŪ
NAS ir adv. Linas UD- 
RYS. Abu dalyvavo ir 
pasirodymu repeticijose 
ir posėdžiuose. Taip pat 
malonu buvo matyti 
"Žaibą" iš Čikagos, "Spin- 

zimiero bažnyčioje 
Mišios, atitinkamas pa
mokslas.

Parapijos choras su so
listais, vadovaujamas 
muz. Viktoro RALIO, 
atliks lietuviškų, prieš 
450 metų rašytų giesmių.

Parapijos salėje bus 
išdėstyta jubiliejaus pro-

dulį" is Los Angeles, 
"Ūkaną" iš Seattle gru
pes, pasidžiaugti solis
tais, duetais, kvartetais, 
muzikais, chorais.

Dabar losangeliečiams 
rūpi taip pat gerai su
rengti Pirmosios Lietu
viškos Knygos 450 metų 
jubiliejau, minėjimą.

*************************************************

Kodėl nepasvajoti apie 
planetos ateitį ? v. a. j.

"Po mūsų nors ir tvanas!" - Šie ciniški žodžiai pri
skiriami, kaip žinome, Prancūzijos karaliui Liudvi
kui Penkioliktajam, istorikų nuomone, gerokam vėja
vaikiui, kuris nespruko į šalį nuo moterų glamonių, 
linksmų sugėrovų, skanių patiekalų ir šiaip gyveni
mo smagybių.

Bet nesisielojimas rytojumi, nėra vien palaidūnų 
monopoliu. "Kas bus po mūsų" - yra nemažiau tuš
čiu klausimu ir stambiam būriui padorių, pamaldžių 
sąžiningai mokesčius mokančių piliečių.

Tiesa, kartais jų rimtį sudrumsčia kokios sensa
cingos TV programos, primenančios, kad kažkada bū
ta orakulų, Karalienių Mikaldų, Fatimos Mergelių 
ar Nostradamus pranašysčių. Pagaliau juk tokiai 
"aiškiaregių" kategorijai priklauso ir mieli ekono
mistai su kasdieninėmis savo spėlionėmis... Yra 
susikūrusi nes speciali mokslo šaka - Futurologija, 
turinti savo patriarchus (Herman Kahn), savo insti
tutus, žurnalus ir 1.1. Tobulėjanti kasdien kompiute
rių technika, atveria tokioms "būsimybių" analizėms 
plačius horizontus. Faktiškai, kol vyko planetoje 
tarp dviejų super-galybių atominis šantažas, dauge
lis tų futurologinių scenarijų matydavosi kaip kabi
netiniai vaikėjančių senukų pasišenkučiavimai (nors 
žinoma, generolai visai rimtai žaisdavo savo strate
ginius žaidimus).

Sovietų imperijai sukiužus, neišvengiamai pasiro
dė spaudoje ir knygų rinkoje kita rūšis prognozių 
apie žmoniją laukiančius sukrėtimus. Visai pradžioje 
didžiai populiari buvo kurį laiką optimistinė prielai
da, jog komunistinis fiasco, ženklinąs "Istorijos pa
baigą". Jų manymu, nuo dabar riedėsiąs pasaulis į 
laisvos rinkos ir demokratijos palaimą.

Tai trumparegystei padarė galą pirmųjų laisvų 
rinkimų Lietuvoje rezultatai, pasirodę, kad komunis
tinė momenklatūra taip lengvai neiškrapštoma. Bal
kanuose užviręs pilietinis karas tuos optimistinius 
svaičiojimus galutinai pribaigė.

Neužginčijamai esame iki šiol neregėtų žmonijai 
permainų prieaušryje. Susiskaldymas į stambius eko
nominius blokus, kontinentinius telkinius, jau dabar 
akivaizdus. Bet gal atsiras pasiskirstymai dar į kito
kius naujus, dalinai ideologinius (Kinija, Šiaurės 
Korėja, gal netrukus Rusija), dalinai tikybinius - 
civilizacinius telkinius - Islamo, Stačiatikybos (Orto
doksijos), Vakarų civilizacijos blokus.

Neseniai pasirodžiusi prof. Samuel P. Huntington 
knyga "The Clash of civilization and the Remaking 
of Wold Order (N.Y. Simon & Schuster, 1996) kaip 
tik nuodugniai nagrinėja kaip ir kodėl tolydžio for 
muojasi tokios super-galybės, gresiančios sandūromis 
ir ar galima ir kokio pobūdžio bus naujoji planetos 
sąrėda?

Daug kas mosteli ranka šioj vietoj, sakydamas, 
kad tai jokia naujovė, nes panašių fantastinių apsaky
mų yra buvę tiek ir tiek. Ir,žinoma, neklys. Jau 
George Orwell’is savo "1984" pasakojo mums apie 
tokius kontinentų sambūrius, vedančius į nesibaigia
mą karą. Šio rašinio tikslu nėra liaupsinti S.P. Hun-

4 psi.

ichicago]
ĮDOMI DAIL. GENOVAI
TĖS SKRABULIENĖS 
TAPYBA ČIURLIONIO 
GALERIJOJE

Š.m. rugsėjo mėn. 28 
d. Čikagos Jaunimo Cent
ro rūmuose įsikūrusioje 
"Čiurlionio" vardo gale
rijoje buvo paminėta 
šios įstaigos 40 metų gy
vavimo sukaktis ir leidi
nio - "Čiurlionio galeri
jos kolekcija - pristaty
mas. Jau spalio mėn. 3 
d. vakare čia buvo ati
daryta pirmoji šio sezo
no individuali paroda.

Dabar nuo šios gale
rijos sienų žvelgia Že
maitijoje gimusios dail. 
Genovaitės Skrabulienės 

Dail. Genovaitė Skrabulienė prie savo paveikslų. Či
kagos ’’Čiurlionio’' Galerijoje Nuotr: E.Šulaičio

darbai, Kuriuos ji nutapė 
per pusmetį beviešėdama 
jAV-ėse. Tapytoja yra 
baigusi Čiurlionio Meno 
mokyklą. ir Dailės akade

miją Vilniuje, dalyvavo 
įvairiose grupinėse ar in 
dividualiose parodose ne 
vien tik - Lietuvoje, bet 
mažiausiai penkiose kito-

■jut-***********************************  **********
tington’ o veikalą, nei pateikti jo santraukas. Knyga 

stambi, išsami ir pakankamai klaidi, kad ryžtumas 
tokiam žygiui. Savo uždaviniu pasirinkom k ą kita. 
Kadangi autoriui tenka protarpiais prasitarti apie 
Pabaltijo erdvę, nutarėm susirankioti ištraukas, kur 
kalbama apie Lietuvą ir jos Rytų kaimyno galimus 
politinius manievrus. Visvien ne pro šalį tačiau pa
minėti pagrindines veikalo tezes. S.P. Huntington' ui 
kelia rūpesčių daug dalykų: Vakarų ištižimas, ypatin
gai Jungtinių Amerikos Valstybių socialinės politi
kos nevėkšiškumas. iš kitos pusės, amerikiečių bru
kimas savo kultūros kitoms civilizacijoms. Juos bau
gina tolydžio stiprėjantis Kinijos vystymasis į eko
nominį Galijotą, o už vis labiau -Islamo išsigimimas 
į fanatizmą. Bet nors protarpiais praskamba knygo
je apokaliptinės gaidelės, sunku būtų kaltint autorių 
polinkiais į besaikį dramatizavimą ar isteriką. Juo 
labiau, kad jis dažnai įspėja nesitikėti būsimų kata
strofų rytoj- poryt, bet vien įpusėjus XXI šimtme
čiui. Antra vertus, nebūtina sutikti su visais auto
riaus išvedžiojimais, nors visumoje jie nepalygina
mai brandesni už kai kurių sovietofilų mokslininkų 
sapaliojimus per "šaltojo karo" laikmetį.

Bene pačiu pirmuoju mums maloniu reikšmingu 
autoriaus pasisakymu, liečiančiu Lietuvą, yra jo 
atsakymas į klausimą "Kur pasibaigia Europa?" Jis 
nekalba apie Europą ligi Uralo, ar kokius "Bendruo
sius Namus", o pliekia tiesiai -"Ten, kur pasibaigia 
Vakarų krikščionybė ir prasideda Islamo ir Stačiati
kybės (Orthodoxy) valdos". Jis rašo: "Yra reikalin - 
ga" kaip tvirtino Michael Howard, -"pripažinti skir
tumą (kuris išbluko sovietmetyje) tarp Vidurio Euro
pos ir Rytinės Europos, kaipo tokios. Vidurio Euro
pa aprėpia tuos kraštus, kurie sudarė kadaise dalį 
Vakarų krikščionybės. Tai senosios Habsburgų impe
rijos dalys: Austrija, Vengrija ir Čekoslovakija, po
draug su Lenkija ir Rytinėmis Vokietijos sritimis. 
Pavadinimas "Rytų Europa" palaikytinas toms sri
tims, kurios vystėsi Stačiatikių Bažnyčios globoj - 
Juodosios jūros pakraščio šalims."

"Skirstymo pagal civilizaciją privalumas išryškėja 
sąryšy su Pabaltijo valstybėmis. Tai vienintelės iš 
buvusių Sovietijos respublikų, kurios aiškiai yra va
karietiškos, atsižvelgiant į jų istoriją, kultūrą ir 
religiją. Jų likimas visą laiką kėlė rūpesčių Vaka
rams. Jungtines Amerikos Valstybės niekada nebu
vo pripažinusios formaliai jų inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą; jos palaikė jų poslinkius nepriklausomy- 
bėn Sov. Sąjungos suirimo laikotarpyje ir reikalavo, 
kad rusai pilnai vykdytų savo pasižadėjimus atitrauk; 
ti savo dalinius sutartu laiku. Rusams buvo įsakmiai 
pasakyta, jog jie privalo pripažinti, kad Pabaltijo ša
lys lieka anapus jų įtakos sferos ribų, nežiūrint ko
kioms kitoms buvusioms tarybinėms respublikoms jie 
taikytųsi tas sferas priskirti. Šis Clinton'o administ
racijos laimėjimas buvo, pasak Švedijos ministerio 
pirmininko, vienas iš svarbiausių įnašų į Europos sta
bilizaciją ir saugumą ir padėjo rusų demokratijai 
tuo, kad tvirtai nustatė, jog betkoks revanšistinis 
užmojis iš rusų kraštutinių nacionalistų pusės būtų 
beprasmis, tokio nedviprasmiško Vakarų užsiangaža
vimo Pabaltijos respublikų atžvilgiu akivaizdoj"./b.d./

se Europos valstybėse.
Per savo ilgoką Kūry

binį kelią uailininKė yra 
daug Ką nutapiusi. Ją 
anksč i au t ra u k ė ga m t os 
vaizdai, prie Kurių ji 
dažnai sustodavo, vėliau 
dėmesį praoėjo Kreipti į 
f igū r i i les koi j i poz i ei jas, 
portretą. Dabar dailinin
kės Kūryboje jau pradeda 
a tsi sp i ndė t i sūdė t ingesni 
siužetai ir juose ji ban
do apręsti būties, mir
ties, anžinyoės ir akimir- 
Kus sąvokas. Ji nebijo 
žvelgti i kosmosą ieško - 
ti, kas anksčiau nebuvo 
surasta ir suprasta. Daž
nai jos kūryboje jungiasi 
fantazija su realybe; yra 
surrealistinių motyvų, ku
rie vieną kitą žiūrovą 
galėtų net gąsdinti.

Pakalbinta, dailininkė 
pasakojo, kad kitų -jos 
parodos lankytojų ar 
meno kritikų pareiga yra 
vertinti jos kūrybą, o ji 
pati atliekanti tik fiksuo
tojos rolę, perduodanti, 
ką diktuoja širdis.

Atrodo, kad Genovaitė 
Skrabulienė yra nepapras
tai darbšti. Per pusę me
tų ji sugebėjo sukurti 
daug darbų, kai kuriuos 
gana didelio formato. Ji 
norinti dar likusį vieš
nagės pusmetį Amerikoje 
atsidėti kūrybai, o tada 
jau, turbūt, reikės ruoš
tis atgal į Lietuvą. Ji 
čia vieši svečio teisėmis. 
Tačiau Amerikoje ji 
paliks daug kūrinių, ku
riuos noriai įsigyja mūsų 
tautiečiai.

Edvardas Šulaitis
• Spalio mėn. 17 d. Jūrų 
Skautų 75 metų ir Jūrų 
Skaučių 60 metų veiklos 
iškilminga smagi sueiga 
vyko Pasaulio Lietuvių 
Centro patalpose, Lemon
te, IL., o spalio mėn. 18 
d. skautai ir skautės 
taip pat surengė savo 
šaunų metinį tradicinį 
vakarą "Puota jūros dug
ne".

Abu renginiai buvo gau
siai lankomi, matėsi ir 
svečiu iš toliau.

• ČIURLIONIO Galerija 
Čikagoje veikia jau 40 
metų ir šios sukakties 
minėjimas vyko šį rude
nį Jaunimo Centre.
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STASYS DALI US 

KALNŲ 
PERĖJOSE

NAUJAUSIA KELIONIŲ KNYGA

Žinomas mūsų ne tiktai keliautojas, bet, svarbiau
sia, vaizdingai atpasakojąs savo keliones, rašytojas 
STASYS DALIUS neseniai pasirodė su nauja knyga: 
KALNŲ PERĖJOSE, išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas 1997 m. Leidinį puošia virš 100 autoriaus pada
rytų kelionės nuotraukų. Spausdinta Čikagoje, "Drau
go" spaustuvėje, 337 puslapiai. Kaina nepažymėta.

Stasys DALIUS yra aistringas keliautojas ir čia 
minima knyga yra ketvirtoji apie keliones. Kitos - 
"Palmių pavėsy" - 1971 m. (Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla), "Svečiose šalyse" - 1989 m.; "Kituose 
kraštuose" - 1993 m. (šios ir paskutinioji išleistos 
Lietuviškos knygos klubo).

Šalia to Stasys DALIUS yra redagavęs 2 metraš
čius: Šeštosios Kanados Lietuvių Dienos, 1959 m. ir 
XXIX-osios Kanados Lietuvių Dienos, Hamiltono 
Kredito Kooperatyvo TALKA leidinį 1980 m.

Kartu su Kaziu Baronu parengė leidinį "Pirmoji 
Lietuvių Diena Kanadoje" 1953 m., ir "Lietuviai 
Hamiltone" - 1948-1954 m.- 1954 metais.

Nemaža įvairių kelioninių epizodų spausdinome 
mūsų "Nepriklausomos Lietuvos" puslapiuose ir dėko
dami autoriui, linkime jam geriausios sėkmės - gal 
net kokiai dar kitai netikėtai kelionei.

"Kalnų perėjose" autoriaus kelionių epzodai apglė
bia nemaža žemės rutulio - nuo Aliaskos iki Papua 
Naujosios Gvinėjos. Turinyje 6 skyriai: "Aukso ieško
tojų pėdsakais Aliaskon", "Per Nepalo karalyste į 
Tibetą", "Mažiausios Europos valstybėlės", "Kelionė 
po šventąją Žemę", "Savaitė Karibų jūros salose", 
"Papua Naująją Gvinėją aplankius".

Kas norėtų, mėgsta, bet negali keliauti, maloniai 
pasiskaitys šią^ knygą, o norint patrumpinti ilgos 
kanadietiškos žiemos mėnesius - galima nuo jų pa
bėgti "Kalnų Perėjose".

lorida
PRISIMINTA TAUTOS 
ŠVENTĖ

Rugsėjo 7d. LB St. 
Petersburgo Apylinkė su
rengė Tautos Šventės 
minėjimą, kuris prasidėjo 
pamaldomis Šv. Vardo 
bažnyčioje, dalyvaujant 
L.Vyčių ir Šaulių organi
zacijoms su vėliavomis.

Kun. Steponas Ropolas 
OFM pasakė dienai pri
taikytą pamokslą. Pamal
dų metu giedojo Vyrų 
Vienetas, vargonavo muz. 
Aloyzas Jurgutis.

Antroji minėjimo dalis 
buvo tęsiama Lietuvių 

Klubo sekmadienio popie
tėje. įdomią, istoriniais 
faktais perpintą paskaitą 
skaitė Antanas Jonaitis, 
susilaukdamas padėkos iš 
organizatorių ir visų 
dalyvių.

Meninę minėjimo dalį 
atliko muz. A. Jurgučio 
vadovaujamas Vyrų viene
tas, sudainavęs penketą 
dainų ir užbaigai su visa 
publika -Tris Spalvas.

Minėjimo programai 
sklandžiai vadovavo LB 
Apylinkės valdybos narė 
Loreta Kynienė.

KLUBO NARIŲ SUSI
RINKIMAS

Rugsėjo 13 d. Klubo 

salėje buvo sušauktas 
narių susirinkimas išklau
syti valdybos pareigūnų 
ir revizijos komisijos pra
nešimų, išrinkti nomina
cijų komisiją kandida
tams sekančių metų 
valdybai ir išgirsti klubo 
narių pageidavimus bei 
atsakyti į jų klausimus.
"AUDRA"ŠOKO 
LIGONINĖJE

Rugsėjo 13 d. mūsų 
Klubo tautinių šokių gru
pė buvo pakviesta pašok
ti pacientams ir persona
lui Shriners ligoninėje 
Tampa, FL. Šioje ligoni
nėje operuojami ir gydo
mi LB St. Petersburgo 
Apj/linkės rūpesčiu at
vežti vaikai iš Lietuvos. 
Žiūrovai domėjosi mūsų 
šokiais ir šokių grupės 
vadovės Kleofos Gaižaus- 
kienės pravestu pašneke
siu.
SEZONO ATIDARYMO 
POKYLIS

Spalio mėn. 24 d. penk- 
tądienį; 7 vai. v. klubo 
salėje vyko linksmas se - 
zono atidarymo pokylis.

Nemaža "šiaurės'' tau - 
tiečių iš Kanados-Montre- 
alio, Toronto ir kt.pasi
ryžta palikti ilga^ žiema 
ir pabūti savųjų tarpe už 
tūkstantėlio myliu...

LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAI TORONTE

LN ir LABDAROS Valdy
bos dėl slaugos namų 
pranešimas., 1997 m. rug
sėjo mėn. 30 d.

LN ir Labdaros valdy
bos vardu norime atsaky
ti į pristatytą rugsėjo 
18 d. dėl Slaugos Namų 
projekto peticiją, kurioje 
rašoma: "Mes pasirašiu
sieji šiame pareiškime, 
kad Toronto Lietuvių Na
mų ir "Labdaros" valdy
ba nedarytų tolimesnių 
išlaidų slaugos namų 
statybos planavime 19- 
20 Dorval gatvėje, To
ronte, ir parinktų sklypą 
tinkamesnėje vietoje, 
kur statyba būtų lengves
nė ir ekonomiškesnė".

Mes atidžiai peržiūrė
jome pasirašiusiųjų peti
ciją ir radome: 116 iš 
LN narių parašų, 160 ne 
LN narių ir 76 neįskaito
mus parašus, iš viso - 
352 parašai.

Gal Jums gali kilti 
klausimas, kodėl mes šią 
peticiją ir parašus taip 
peržiūrėjome. LN ir Lab
daros valdyba yra išrink
ta ir atsakinga už 1,500 
LN narių, todėl buvo 
svarbu žinoti LN narių 
susidomėjimas slaugos 
namų statyba.

LN ir Labdaros valdy
ba ir be peticijos žino, 
kad slaugos namų staty
ba kitur būtų lengvesnė 
ir ekonomiškesnė kaip 
dabartinėje 19-20 Dorval 
gatvėje. Peticijoje varto

tas žodis v "Statyba" neį
traukia žemės pirkimo 
kainos kitoje vietoje, 
kuri kainuotų apie $1 
mil. už akrą (kas paten
kintų to paties masto 
statybos reikalavimus -

PADĖKA
Širdingai dėkojame visiems mūsų GIMI

NĖMS, BIČIULIAMS ir PAŽĮSTAMIEMS, vienu 
ar kitų būdu palengvinusiems tą gilų sielvar
tą, mūsų didžiosios netekties laiku, kuomet 
staigi mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mylimą 
Žmoną, Motiną ir Močiutę VIKTORIJĄ.

Nuoširdžiai Jūsų -
Ignas GURČINAS su šeima, 

Los Angeles, Kalifornija

2 akrus, kas kainuotų $2 
mil).

Valdyba pagal Toronto 
miesto ir Ontario sveika
tos ministerijos pareigū
nų patvirtintus planus ga
vo iš "Van Bots Construc
tion" įkainavimus, rodan
čius, kad slaugos namai 
kainuotų $335,009.00 dau
giau dėl sunkesnės staty
bos virš požeminio trau
kinio tunelių, iš viso 
slaugos namų statybos 
kaina, įskaitant $335,000 
būtų $7,100,000 dolerių.

Valdyba dėkoja visiem 
aukotojams už jų aukas 
slaugos namų statybai ir 
supranta jų nusivylimą, 
kad slaugos namai dar 
nėra pastatyti.

Valdyba nori paaiškin
ti, kaip mes priėjome 
prie Dorval Road projek
to. Slaugos namų staty
bos idėja prasidėjo prieš 
8 metus. Tada buvome 
be pinigų ir be Sveika
tos ministerijos leidimo 
lovoms. Ši idėja buvo 
priimta lietuviškos visuo
menės ir buvo pradėtas 
lėšų vajus slaugos na
mams.

Pirmas žingsnis buvo 
gauti iš Sveikatos minis
terijos leidimą dėl reikia
mų lovų ir slaugos namų 
vietos. Tuo laiku, turė
dami mažai aukų, turėjo
me pasirinkti žemę, 
kurios mes esame savi
ninkai. Po trejų metų, 
pagal Dorval slaugos 
namų projektą, ministeri
ja davė sutikimą dėl 60 
lovų, kadangi buvo trūku
mas slaugos namų lovų 
šiame rajone. Tai buvo 
labai svarbu, kadangi 
Sveikatos m misterija
prisideda prie išlaikymo 
išlaidų maždaug 50%.

Nors turėjome žemę 
ir leidimą bei pašalpą iš 
ministerijos dėl 60 lovų, 
negalėjome vykdyti staty
bos dėl fianansinių trū
kumų. Per sekančius 5 
metus buvo bandyta 
gauti iš Ontario valdžios 
paramą dėl pačios staty 
bos. Per šitą laikotarpj 
buvo susitvarkyta su 
miestu ir TTC statyoos 
ir aplinkos reikalavimais.

Pagaliau Sveikatos 
ministerija, suprasdama, 
kad etninės grupės be 
statybinės finansinės pa
ramos negalės slaugos 
namų projektų įvykdyti, 
įvedė "Capital Grants 
Program".

Norint gauti finansinę 
paramą statybai, turėjo
me pristatyti detalius 
planus (statybos vietą, 
pastato didumą^ sveika

tos operacinius planus 
bei sąlygas). Pagal Svei
katos ministerijai prista
tytus reikalavimus Labda
ros fondas 1997 m. kovo 
mėn. 26 d. bus apdovano
tas $2.4 mil. subsidija 
(grant) slaugos namų 
statybai Dorval gatvėje.

• Ši ministerijos paža
dėta subsidija atėjo su 
tam tikrais reikalavimais-.

a) Ši pašalpa duota 
tik dėl 60 lovų statybos. 
Norint turėti daugiau 
lovų, reikėtų padengti 
visas statybos ir operaci
jų išlaidas savais pinigais.

b) Ministerija reikalau
ja padidinti gyventojų 
patalpų dydį maždaug 
50%. Šitas reikalavimas 
pakelia statomų slaugos 
namų statybos kainą ir 
tuo pačiu priverčia val
dybą pakeisti ir patvir
tinti naujus planus. Šie 
pakeitimai yra dabar 
atlikti statybai Dorval 
Rd.

c) Prieš išduodama 
$2.4 mil. subsidiją, minis
terija turi žinoti ir priim
ti duomenis kaip visas 
projektas bus finansuoja
mas, įskaitant mdrtgičių 
iš finansinių įstaigų.

Visuomenėje yra propa
guojama mintis, kad val
dyba išleido dalį suauko
tų pinigų, ir tai be jokios 
naudos. Valdyba nori pa
brėžti, kad nesvarbu kur 
slaugos namai bus stato
mi, be valdybos atliktų 
darbų ir padarytų išlaidų 
mes nebūtume gavę:

1. Leidimo dėl 60 
lovų. Šis leidimas suma
žina kiekvieno slaugos 
namų gyventojo nuomą 
maždaug 50%.

2. Be Sveikatos minis
terijos patvirtintų planų 
nebūtume gavę pažadė
tos $2.4 mil. subsidijos 
slaugos namų statybai 
Dorval gatvėje.

LN valdyba išrinkta 
metiniame susirinkime, 
atstovauja visų narių 
skirtigoms nuomonėms ir 
stengiasi surasti bendrą 
sprendimą pagal turimą 
finansinį pajėgumą. Mes 
tikimės, kad šis valdy
bos atsakymas paaiškins 
ir duos suprasti, kad val
dyba stengiasi ir daro 
viską, kad slaugos na
mai būtų pastatyti kuo 
greičiau ir kuo ekonomiš
kiau pagal esamą mūsų 
finansinį pajėgumą.

Valteris Drešeris, pirm- 
LN ir Labdaros vald. 

vardu. _
1997 .XI. 4 5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN spalio mėn. 19 d. 
sekmadienio popietėje da- 
lyvavol90 žmonių 2 iš 
Vilniaus; Stepas Grama- 
liauskas iŠ Port Elgin,Da
lia ir Jaunis MelvydŽiai
iš Franklin,MI; 2 iš Kau
no,Vika ir Vytas Ra - 
džįai iŠ Ottawos.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Motery Būrelio narė 
L.Matulevičienė.
• Spalio mėn. 25 d. vy
ko gražus tradicinis LN 
pokylis Karaliaus Mlndau- 
daugo meneje,dalyvaujant 
Vyry Chorui ARAS.

TORONTAS PAGERBĖ 
LIETUVIO POETO 
ATMINIMĄ

Žinomo iškilaus poeto 
HENRIKO NAGIO 1 me
tų mirties minėjimas 
literatūros vakaras š.m. 
spalio mėn. 19 d., sek
madienį vyko didžiojoje 
Anapilio Sodybos salėje; 
jo nuotraukų ir išleistųjų 
poezijos rinkinių paroda, 
bei kavos ir vyno vaišės 
- parodų salėje.

Ypatingą nuotaiką su
kūrė įdomiai sudėta prog
rama: vaizdingas paskai- 
tininkės dr. Ilonos Gražy- 
tės-Maziliauskienes žodis, 
smuikininkės Audros 
Šarpytės ir pianistės Leo
kadijos Kanovičienės gro
jami kūriniai, priside
rinant prie skaitovų pa
kaitomis jautriai perduo
damų Henriko Nagio eilė
raščių.

Nuoširdžiai įsigilinę, 
gerai skambančiais bal
sais Ramūnė Sakalai tė- 
Jonaitienė, Vincas Fie- 
čaitis ir Rasa Lukoševi- 
čiūtė-Kurienė vedė per 
atrinktus posmus iš įvai
rių Henriko Nagio kūry
bos leidinių nuo 1946 
m. iki 1996 m.

Pabaigoje viešnia, 
poeto žmona Birutė Vait- 
kūnaite-Nagiene perskai
tė porą 
ligoninėje 
raščių.

Metinių
leista knygelės 
juostės kompaktiškas leM 
dinys "Poetas Henrikas j 
Nagys kalba", kuri buvo 
pristatyta ir šios progra
mos vadovo Vinco Piecai- 
čio.

į iškilmes atsilankė 
Lietuvos ambasadorius 
Kanadai dr. A. Eidintas 
su šeima, garbės konsu
las H. Lapas su ponia, 
ir svečiai iš kitų vieto
vių.

Minėjimą surengė KLB 
Toronto Apylinkės Valdy
ba, atsilankė apie 250 
dalyvių, tikrų dailiojo lie
tuviško žodžio įvertinto- 
jų ir mylėtojų, pagerbda
mi savo iškilųjį poetą 
Henriką Nagį. Dal.

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS SUKAKTIS 

bus minima plačia 
programa. Lapkričio mėn. 
29-30 d.d.vyks K LB 
XVI-tosios Krašto Tary
bos suvažiavimas, Kana
dos lietuviškųjų mokyklų 
mokytojų suvažiavimas, 
ekumeninės pamaldos,pa-» 
rodos, Martyno Mažvydo 
’’Katekizmo” sukakties 
minėjimas. - 450 m. nuo 
pirmosios šios lietuviškos 
knygos išėjimo į šviesą, 

į Šią neeilinę sukakti 
iŠ Lietuvos atvyks prof. 
Domas Kaunas ir Silvija 
VėlaviČienė, iš Čikagos- 
ev.vysk.Ansas Dumpys.

Šia proga Kredito Ko
operatyvas PARAMA yra 
gavęs iŠ Lietuvos 50 litų 
sidabrinių monetų, kurios 
yra specialiai šiai sukak
čiai paminėti išleistos.Jos 
bus pardavinėjamos po$45.

Inf.
• JAUNIMO ANSAMB - 
LIS "GINI ARAS" ruošia-

si metiniam koncertui, 
kuris vyks 1998 m. ba
landžio mėn. 26 d., sek
madieni 4 vai. p.p. Ana
pilio salėje.

Prašoma tą dieną įsi
dėmėti ir jokių kitų ren
ginių tuo pat metu ne
planuoti.
• "VILNIAUS" rūmų 
gyventojai pensininkai 
spalio mėn. 3 d. praleido 
malonų pobūvi, pasivaiši
no puikiais V.Birštono par 
ruoštais pietumis.Susirin
ko 130 pensininkų klubo 
narių. Pirmininkas A.Bu
kauskas visus pasveikino> 
padėkojo už atvykimą ir 
prisegė po gėlę sulauku
siems 90 m. amžiaus)

Pensininkų choras 
DAINA, vad. muz.L.Turū- 
taitės,labai gražiai pa
dainavo ir patriotinių Jr 
linksmų, dainų.

Visi buvo dėkingi val
dybai už surengimų ma
lonaus pobūvio ir meti - 
nių tradicinių pietų.

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu 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.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tek 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

c l

1573 Bloor St. Wo*t, Toronto, Ont. M6F IA6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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. lk| 3 y,y,—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6II IAB, 

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

paskutiniųjų, 
parašytų eilė-

proga yra is- 
garsa-

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................
180-364 d. term.ind...............
1 metų term. Indėlius..........
2 metų term. Indėlius..........
3 metų term, indėlius..........
4 metų term, indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
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 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą............
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

2.25% 
2.50% 
2.75% 
3.50% 
4.00% 
4.25% 
5.00% 
2.75% 
3.25% 
3.75%
4.25% 
4.50% 
5.25% 
2.00% 
3.25% 
3.75% 
4.25% 
4.50% 
5.25% 
2.00% 
2.00% 
2.00%
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IMA UZ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..................... 5.25%
2 metų..................... 5.90%
3 metų..................... 6.40%
4 metų..................... 6.55%
5 metų..................... 6 75%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų 4.95%

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

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

Kiti patarnavimai “INTE R AC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

V. DAUGINIS -telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 
Lilija Pącevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652

‘ GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D R-A ŪDA - URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor)Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

L,ETuv,y
KREDITO J I T T
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 06 milijonus dolerių

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... 5.25%
2 metų.................... 5.90%
3 metų.................... 6.40%
4 metų.................... 6.75%
5 metų........ ........... 6.95%

(fixed rate)

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 
3.50% už 2 m. term. Indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC Invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
4.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. 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.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

Asmenlnes paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortg/člus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

HPLUS
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 M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 23
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KAI VAIKAI TAMPA
ŽMOGŽUDŽIAIS...

Paskutiniu šio šimtme
čio metu dažnėja prane
šimai apie žmogžudystes 
šiame kontinente, vykdo
mas ne kokių užkietėju
sių psichopatų, bet jaunų 
žmonių. Taip pat dažnė
jančių smurtų prieš mo
teris, netgi - tėvų prieš 
vaikus... Bet skaudžiau
sia - kuomet iškyla ir 
vaikų smurtas prieš suau
gusius, kurie jiems nėra 
nieko blogo padarę...

Mūsų šimtmečio geno
cidai, - vyko ir vyksta 
vardan politinių prievar
tų, dėl religinių fanatiz
mų ar paprastai - že
mės turtų grobimui pa
teisinti - negali nedary
ti įtakos vaikų sąmonei, 
ypač, kad juos vykdo su
augę.

Pedagogai^ gydytojai, 
auklėtojai yra gjliai su
sirūpinę šiuo žiaurumo 
fenomenu. Nebe pirmą 
kartą įvairiose konferen
cijose ir spaudoje yra iš
reiškiama jų išvada, kad 
šalia kitų šeimyninių 
priežasčių, žiaurinančią 
įtaką, jauniems daro, be 
abejonės, ir TV kasdie
ninės programos, neapsi
einančios be kriminalinių 
įvykių ir smurto vaizdų, 
rodomų vaikams labai 
prieinamu laiku. Taip 
pat, nebe pirmą kartą 
pastebima, kad vadina
mieji "kartūnai" dar vi 
sai jauniems vaikams jau 
rodo konfliktų tarp per
sonažų sprendimus - tvo- 
jimais bei spardymais ar 
robotinių ginklų sublizgė
jimais.

Kad vaikai gali ateiti 
į mokyklas su knygomis 
ir rašikliais, pasislėpę 
peilius (tokių pasitaiko 
ne vienoje klasėje),yra 
tiesiog nesuvokiamas 
mokyklų apsileidimas, ar 
-nesinori tikėti- vengi
mas spręsti nemalonias 
problemas ir pagalvoti 
apie moralinį auklėjimą.

Brazilijoje praeitą sa
vaitę policija suėmė 3 
vaikus 7 -12 m. amžiaus, 
kurie prisipažino nužudę 
naktinį sargą 54 m. am
žiaus. Ketvirtasis 12 m. 
amžiaus jį pribaigė mir
tinai peiliu.

Policijos inspektorius 
Julio Guebart’as sako, 
kad vos galėjo patikėti, 
kai vaikai prisipažino: 
"Atrodė, lyg jie būtų... 
na, tik sudaužę vazą 
savo namuose". Sargą 
nužudė, kai jis juos pa
stebėjo neleistinai įėju
sius į sporto centrą, 
sumaniusius vogti.

Du jaunesnius vaikus 
7-10 m. amžiaus, polici
ja surado ligoninėje, kur 
tvarkė jų peilio žaizdas, 
iš pradžių jie sakėsi, 
kad susižeidė autobusui 
juos užkliudžius. Tačiau 
vėliau prisipažino dalyva
vę žudyme...

"Peilininkų" netrūksta
1997. XI. 4

Henrikas Nagys

ir Kanados didesniuose 
miestuose. Montrealyje 
buvo išaiškintas naujau
sias smurto metodas: 
vyresnieji mokiniai "ap
mokestina" jaunesniuosius 
išreikalaudami grasini
mais patinkančio švarko, 
ar sportinių batų. Ir tai 
vyksta ne vargingiausiųjų 
mokyklų rajonuose. Tie
siog - "vyriškumo" stilių 
ugdant... na, ir lavinanti 
mokslo įstaiga'. Kažkas 
jau labai ir labai yra ap
sileidę ir priedo -neįver
tina gerų mokytojų reikš
mės. Vietoje to- Klasėse 
sugrūdama kaip galima 
daugiau moksleivių!

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, ANTOINETTE OUELLĘT.-.
Agent immobilier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 I 
fax: (514) 462-1509 I
group* Button - 
action inc. 
COURTIER IMMOBILIER AGREE 

2220. Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, OC J4W 1M2 
CROUPE SUTTON ■ ACTION NC EST FRAhCMSE INOtPENOANT ET AUTONOMY OC OROUPE SUTTON QUEBEC

-Brilvicienė 
rėš : (514) 676-9705 
Mtl; (514) 990-5340

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v. ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki iv.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: PASKOLAS

TALKA

TONY P01TBĄTTS 
PASS EPO IT ~ COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

kasd. pal. čekių sąsk. iki..........1.75%
santaupas..................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius....................... .2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... .2.75% apmokėĮlmal. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.....................4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.................. ..5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable).....................................2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind...................................... ..3.25% sumos draudimu
2 m. ind.................................... ..4.00%
3 m. ind.................................... s.4.25%
4 m. ind........ ..................  ...4.75%
5 m. ind.....................................-.5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

REQUIEM 
Paskutinieji vėjai pakyla 
ir atsidūsta miškai. 
Kadagynuose 
pagaliau atradau tave. 
Kvepia eglių sakais. 
Tavo plunksnas nudažė 
vakaras pelenų spalva. 
Bežadė, kurčia kalva 
į tuščią erdvę kyla... 
Ir tyliausia nutyla tyla, 
kai rankoje šaltą ir pilką 
sakalą savo laikai.

Asmenines nuo........... 6.25%
neklln. turto 1 m.......... 5.20%

PAGERBĖ YPATINGU 
RENGINIU POETO, 
RAŠYTOJO, MOKYTOJO 
HENRIKO NAGIO 
ATMINIMĄ

Šventišką poeto HENRI
KO NAGIO mirties meti
nių minėjimo programą 
Montrealyje atliko iš To
ronto atvykę Ramūnė Sa- 
kalaitė-Jonaitienė, Vin
cas Piečaitis ir Rasa Lu- 
koševičiūtė-Kurienė. į ją 
įsijungė montrealietis 

• muz. L. Djincharadze, 
' palydėdamas fortepionu 

kai kuriuos posmus. Pas
kaitininke - dr. Ilona 
Gražytė— Maziliauskienė 
taikliai ir įdomiai apibū
dino Henriko Nagio poe
zijos simbolius.

Minėjimo proga, pro
gramos vedėjas Vincas 
Piečaitis supažindino su 
tik ką išleista knygele- 
garsajuoste, pavadinta 
"Poetas Henrikas Nagys 
kalba", kuri buvo atlikta

nt
HONEY FOR SALE !

Delivery could be arranged too! Please calk 
Tel: 962-3780.

i- t- -

Suffmt

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6 

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.

muz. Aleksandro Stanke
vičiaus, tekstą redagavo 
Birutė Vaitkūnaitė-Nagie- 
nė, techninį darbą atliko 
Gaila Naruševičiūtė- 
Stankevičienė.

įdomiai skaitovų pareng
ti ir nuoširdžiai perduo
ti Henriko Nagio kūrybos 
posmai derinosi su rude
nio nunokusiomis spal
vomis, puokštėse su 
žvakelėmis ant stalų, 
atminimo žvake ant for- 
tepiono ir scenos fone- 
poeto Henriko Nagio 
portretu. Ant pastolių - 
serija gerų nuotraukų ir 
poeto poezijos leidinių 
paroda buvo maloniai 
įvertinta.

Programos pabaigoje 
sūnus Gintaras Nagys ir 
žmona Birutė Nagienė 
paskaitė paskutiniuosius 
Henriko eilėraščius.

Salę išradingai dekora
vo Silvija Staskevičienė. 
Vakarą surengė KLB 
Apylinkės Valdyba.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646
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• AUŠROS VARTŲ PA
RAPIJOS Tradiciniai Pie 
tus vyks š.m. lapkričio 
mėn. 9 d., sekamdienį, 
AV P-jos salėje po 11 
vai. Mišių. Visi maloniai 
kviečiami!

PIETUS
įvyks 1997 m. lapkričio mėn. 16 d. sekmadienį

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

<» AUŠROS VARTU 
PARAPIJOJE kiekvieną 
pirmąjį mėnesio sekma
dienį, 10 val.r., vyksta 
vaiką ir jaunu šeimų 
Mišios.

Skaitinius su psalme 
atlikti kviečia po vieną 
motiną ir tėvą.

Šv. KAZIMIERO parapijos salėje
3426 PARTHENAIS

<
įEJIMAS nariams veltui, 

svečiams $10.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti?

Valdyba

MONTREALIO šaulių 
išrinkta jungtinė 
pasiskirstė parei- 

Antanas ŽIŪKAS 
Augustinas KAL- 
- I-mas pavaduo- 
Aldona VAIČE- 

Il-a pava-

naujai 
valdyba 
gomis: 
-vadas; 
VAITIS 
tojas;
KAUSKIENE 
duotoja; Leonas BALAI- 
ŠIS - iždininkas; Anta
nas KAČINSKAS -sekre
torius ir vėliavnešys; 
Algis URBANAVIČIUS - 
ryšininkas; Vladas KRON- 
KAITIS- ligonių lankymo 
reikalams; Alfredas PIE- 
ŠINA - Montrealio šau
lių turto globėjas; Gaspa
ras ALINAUSKAS - spe
cialiems reikalams; Balys 
KASPERAVIČIUS -narys; 
Genė RIMEIKIENĖ 
virtuvės reikalams.

KARIUOMENES ŠVENTES

MINĖJ) M Ą
š.m. lapkričio mėn. 23 d. sekmadienį, 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėj,
1465 rue De S&ve, Montreal, 

PROGRAMOJE ~~ Lietuvos kariškių žodis:
• kpt. Petras 1 MILAŠIUS
• Vyr. Itn. Alvydas GRIAUZDĖ,
• Itn. Jurgis ŽUTAUTAS
• Montrealio Vyrų Dainos Vienetas, 

akomp. L. DJINCHARADZE
VAIŠĖS - cepelinai, kava ir pyragai.

ĮĖJIMAS $10.-

MOKA VŽs

Cėrtifikatai (min. $1000.00)
1 metų..----- 3.25

metų.. 
metų   4-50 
mėtų J__5*00___
metų __ 5*25___

Terminuoti indėliai 
1 metų -------
180 d. - 264 c__
120 d. - 179 d, 2.25 
60 d.-119 d. 2.25 
30 d. -59 d. 2.25 

iki 30 d ________
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00%

IMA už:
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)

metų ___ 6.75.
metų .._ 7.10-

2
3
4
5

0

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdienines ..1.25%

Taupoma 
metų .. 
metų .. 
metų .. 
metų .. 
metų .. 

sąskaita

2

5

3.25
4,00
4.50
5*00.

1 metų... ——
2 metų ..—6.,.ĮJQ—
3 metų ...—6.50—

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit_ ___________
Fully guaranteed (CSB) or other .—7..5Q-----
Personal loan regular ........................—9.50------

Overdraft ..................................................   17 .,00___
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME .. 6.00

5

at LITAS 6-—

Jų pirmas stambesnis 
šio rudens parengimas - 
Lietuvos Kariuomenės 
Šventės minėjimas. Daly
vaus 3 svečiai kariškiai 
iš Lietuvos, atliekantys 

Richelieu 
karinėje bazėje stažą. 

(Žiūr. skelbimą)

St.
Lietuvos,
Jean sur

MIRUSIEJI:

• ESTELLE
NĖ, 72 m., 
ligos mirė spalio
26 d., Montreal General

Jungtinė Naujoji Šaulių 
Valdyba

LAVINSKIE 
po sunkios 

mėn.

ligoninėje.
Liko 11 vaikų, 9 vai

kaičiai, 3 seserj/s ir bro
lis. Palaidota is LaSalle, 
Notre Dame du Sacrė 
Coeur bažnyčios.

Užuojauta artimiesiems.

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais 
Antr., trečiai 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

De Sėve
9.00- 3.00 
9.00- 3X0 

12.00- 8.00 
10.00* 8-00

• Vytukas 6UČ1ONIS gavo Soloist Award konkurse , 
pakvietimą iš VISION sur kuris vyks Washington,DC, 
l'Art menui remti fondo, JAV. Konkursas vyks John 
dalyvauti Rosemary Ken - F.Kenedy Centre For Per- 
edy tarptautiniame Young forming Arts. Sėkmės!

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209., 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

DĖMESIO:
Knygelę-garsajuostg - 

’’Poetas Henrikas Nagys 
kalba", išleistą mirties 
metinią proga, galima į- 
sigyti ir "NL" redakcijo
je. Kaina- $10.

Sąžiningai patarnauja Nejudonio turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namų;

Dr. ALENAS (ALAIN) PAVILANIS
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8
(metro; Place St. Henri)

Universiteto seimos 
Medicinos klinika 
281'6027

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

METINĖ MUGĖ
š.m. spalio mėn. 6 d. 

pasibaigė Šv. Kazimiero 
parapijos Metinė mugė, 
kuri truko 3 dienas. 
Mugė parapijai davė 
$3,50U pelno.

ADVOKATAS
Romas I § 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. Lamberts 882 He de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: -465-1489

Kleb. dr. F. Jucevicius 
padėkojo aukojusiems 
įvairius dalykus bei lai
mikius loterijai. Pats di 
džiausiąs AČIŪ mo
terims - toms darbš
čioms bitelėms, kurios 
nuoširdžiai dirbo 3 die
nas mugėje bei jos pa
ruošime be jokio nusi
skundimo, kad jos pavar
gusios.

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

3907 A Rotemont 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. Re® 256-5355

'.eitas ir tikslus patarnavimas, Pasiteiravimas neįparei^įa cfsHresMi*

LESTOTTURES

n p s IVIIROiXl inc

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

Skanius pietus paruošė 
parapijos komiteto narė 
Helen Kurylo -parapijos 
legendarinė šeimininkė 
su savo niekad nepavargs- 
tančiomis padėjėjomis, 
kurioms pietų dalyviai 
taria irgi didelį AČIŪ!

K. Ambrasas

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweexey 3272 BouL LAŠALU
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamos!* 
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