
This paper was mailed 
Tuesday, November 18,1997

• LITUAN1E INDČPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St., LASALLE»Que.» H8P 1C4 Tel: 366-6220. $Lr
Nr. 24 (57-tieji me{ai) 1997 LAPKRIČIO-NOVEMBER 18 DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS • CANADA

ĮVYKI Ų 
APŽVALGA

B. N.

IRAKO VYRIAUSYBE 
PRIEŠINASI GINKLŲ 
TIKRINIMUI

Lapkričio mėn. 13 d. 
JT Misija pakartotinai 
gavo pranešimą, kad iš 
Irako pašalinami jos 
ginklų tikrinimo komisi - 
jos 6 nariai-amerikiečiai 
Tai pats stipriausias iš
šūkis po Persijos įlankos 
karo. rrotestuojantJT a- 
titraukė visus inspekto - 
rius iš Irako.

Tokia skubi reakcija , 
spaudžiant prez.B.Clin 
ton’ui,sukūrė savotišką
precedentą; pirmą kartą, 
nuo 1391 m.Irake nėra nė: 
vieno inspektoriaus tik
rinti ar laikomasi susita
rimo negaminti cheminių, 
biologinių bei atominių, 
masiniam naikinimui ga
limų įrengimų. Jei ins
pektoriai galėtų patvir — 
tinti »pilnai užtikrinant, 
kad tokia gamyba nevys
toma ir turimieji įrengi - 
mai panaikinti,tada butu 
ir ekonominės sankcijos 
Irakui nuimtos.(Jos įves - 
tos po Irako agresijos Ku- 
wait'ui).

Paryžiuje,Maskvoje ir 
Kaire manoma, kad nusi
ginklavimo programos po 
truputį vykdomos,o Wa - 
shington'as Saddam Mus - 
sein'u nepasitiki.

Prancūzija,Rusija, E- 
giptas ir Kinija yra jau 
išsiderėjusios sau naudin
gas verslo galimybes, kai 
tik sankcijos bus pašalin
tos ir nenorėtų laukti,kol 
Saddam Hussein'as būtų 
pašalintas nuo valdžios.

Irako gyventojai neat
rodo ypatingai sunerimę, 
nors šalia JAV tvirtini - 
mo, kad diplomatiniai ėji
mai yra svarbiausi, ta - 
čiau užsimenama ir apie 
karinius manevrus...

blokada Iraką yra pri- 
vedusi prie sunkių ekono 
minių pasekmių,- vien apie 

milijonas vaikų dėl men - 
kos mitybos ir vaistų ne - 
datekliaus turi rimtų svei
katos problemų.

Kokia būtų protinga iš
eitis?

(KLIUVO RUSIJOS 
EKONOMIKOS
REFORMATORIUS

Š.m.lapkričio mėn. 15 
d.iš Maskvos pranešė,kad 
prez.Boris Jelcin'as paša
lino nuo pareigų savo pa
grindinį reformų vykdy - 
toją-įgal.min.p-ką Anato
ly Čubais’ą ir jo padėjė
ją Alexandre Kazakov’ą.

Skandalas iškilo kuo - 
met žurnalistas A.Minkin' 
as paskelbė, kad priva
čiai buvę įteikta avansui 
po $90.000,-Čubais'ui ir 
dar 3 ar 5-iems asme - 
nims už knygą,kurioje bū
tų aprašyti valstybes nuo
savybių išpardavinėjimai , 
įtariant,kad tai yra toly
gu papirkimams.

A.Čubais'as pareiškė , 
kad tokios užuominos e- 
sančios daromos keletos 
iškilusiu mega-turtuolių , 
paneigė,kad avansas už 
būsimą_ knygą buvo duo
tas,kad paveiktu jo-Rusi- 
jos pagrindinio ekonomi
nės politikos darbuotojo- 
sprendimus.

Reporteriams A.Čubai- 
sas pabrėžė,jog- "kol mes 
gyvi",jokie valstybės pa - 
tvirtinti pardavimai nebū
sią anuliuoti."Nebus grįž
tama prie jokių senų, ne
teisingų nuostatų. Nebus 
kuriamos situacijos, kad 
vyriausybė būtų spaudžia
ma daryti nuosprendžius, 
pataikaujant vienam ar 
kitam verslininkui".

A.čubais'o apkaltini - 
mas kyla iš keliolikos 
Rusijos didžiausių mega - 
turtuolių,šmeižimo kam - 
panijos dalis vyksta per 
jų rankose esamą žinia - 
sklaidą.

Tačiau - įdomu,kodėl 
gi buvo išmokamas toks 
didelis avansas? A.Čubai
s'as sakė,jog didžiausia tų 
pinigų dalis bus atiduota 
j privatų fondą,kurio tiks
las apginti liberalios pre
kybos ekonominę politiką, 
[skaitant teises privačiai 
nuosavybei. Fondui vado
vauja buvęs min. p- kas 
Jegor Gaidar'as.

Kol kas dar neaišku

Lietuvos kariuomenės savanoriai, atvykę su savo arkliais. Tai buvo Lietuvos 
Kavalerijos užuomazga pirmosios Nepriklausomybės kovų metais 

iš kur tikrumoje yra gau
tas minimiems avansams 
kapitalas...

• DAUGIAU negu 100 
valstybių pareiškė atsių - 
siančios savo atstovus pa
sirašyti gruodžio mėnesj, 
Ottawoje, susitarimą ne - 
vartoti ir panaikinti 
mes minas.

Kanados Užsienio 
kalų min.Lloyd Axworthy 
labai sėkmingai plečia šią 
Kanados vyriausybės 
ciatyvą tarptautiniu 
tu. Nepavyko išgauti 
tarimo iš Lebanono,
siiankant Vid. . Rytuose 
nes Izraelio valstybė at
sisako kol kas prisidėt 
prie šio projekto.
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APIE RYTPRŪSIŲ 
DEMILĮTARĮZĄCĮJĄ

JAV Rudens Kongreso 
sesijoje planuojama svar
styti 1990 m. ratifikuotą 
"Conventional Forces in 
Europe Treaty". Tai su
tartis, nustačiusi dabarti
nę karinių pajėgų sudėtį 
ir išskirstymą Europoje.

JAV LB paruošė ir 
išsiuntė visiems Atstovų 
rūmų ir Senato užsienio 
reikalų komitetų nariams 
kopijas studijos, kuri pa
vadinta "Armed Encamp- 
iTieiit_ or Demilitarized
Zone?- Russian Troops 
ir East Prussia (Kalinin
grad Exclave): The Prob
lem and a Proposed So- 
lution", ,

Paminklas kariams,žuvusiems už Tėvynės laisvę,pasta-
Minėta sutartis neribo-tytas 1930 m.,Kauno kapinėse. Sovietmečiu-nugriau -

jo rusų karinių pajėgų tas,panaikintos ir kapinės. Vėl atstatytas 1994 m.
dydžio ar sudėties Ryt- Nuo t r: Alf.Laučkos

prūsiuose (Kaliningrade). 
Sis Fajonas buvo viena 
tų Sov. Sąjungos zonų, 
kuriose kariniai daliniai 
nebuvo reguliuojami. 
Taip atsirado milžiniška 
rusų karinė įgula pačia
me Europos centre.

Rusų valdžia dabar 

reikalauja tranzitinės 
teisės per Lietuvą ir 
Lenkiją į Rytprūsius. 
Tokia padėtis didina įtam
pą šiame rajone. JAV 
LB skatino Kongreso na
rius, kad jie pradėtų 
svarstyti karinių jėgų su
mažinimą Rytprūsjuose.
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Nuvertus Rusijoje carą NIKalojų II-jį 1917 m.
kovo mėti. 15 d., Latvijos Vidžemės ir Latgalijos 
srityse buvo išrinktos krašto tarybos, sudaryta ir 
Kuršo bei Žiemgalos bėglių panaši taryba. Iš jų, 
organizacijų ir politiniu partijų sudaryta Tautine 
Taryba 1917 m.lapkričio men. 17-19 d.d. Valkoje 
priėmė deklaraciją, kuria išreikšta latvių teise 
turėti nepriklausoma valstybe. Tuo tarpu vokiečiai 
tebesiruoše kolonizuoti Latvija. Kuršo vokiečių 
dvarininkai buvo nusistatę tam reikalui atsisakyti 
1/3 savo žemių. Vokiečių karo vadovybei buvo 
pareikštas prašymas Estiją ir Latviją^ sujungti su 
Vokietija. Tam siekimui reikėjo ir latvių visuome
nes balso, besiruošiant su bolševikais Lietuvos Bras-

Lietuvos 
Respublikos 

kariai žy
giuoja 
Kaune pro 
Karo 
Muziejaus 
sodeli

Nuotr: 
Romualdo 
Požerskio

KARIUOMENES ŠVENTEI
1918 m. lapkričio mėn, 

23 d. ano meto laikinoji 
Lietuvos vyriausybė, iš
leido įsakymą kurti Lie
tuvos kariuomenę jos 
laisvei ginti. Tuojau, 
tūkstančiai jaunų vyrų 
sudarė pirmuosius sava- 
norių-karių pulkus. Tuo
laikinis Lietuvos jauni
mas, nepaprastai mylė
dami ir brangindami 
savo tėvynę Lietuvą, išė
jo jos ginti-atkovoti tai, 
kas kiekvienam lietuviui 
yra brangiausia: tautos 
ir valstybės laisvė ir jos 
nepriklausomybė. Jų 
kovų dėka ir jų gyvybių 
aukomis, Lietuva vėl tu
rėjo tuos 22 laisvės ir 
nepriklausomo gyvenimo 
lemtingus metus.

Kada 1940 metais rusų 
Raudonoji armija okupa-

rių-laisves kovotojų par
tizanų. Ta, 10 metų tru
kusi heroiška-nelygi lais
vės kova, ir arti 30,000 
žuvusių naujų savanorių 
karių ir šaulių auka, pa
tvirtino lietuvių tautos 
pasiryžimą atgauti laisvę 
ir savą nepriklausomą 
valstybę. Jeigu reikia, ir 
per mirtį.

Ir šiandien, savame 
krašte -Lietuvoje, lietu
vis visais galimais bū
dais kovoja už savo tau
tos egzistenciją ir valsty
bės laisvės išlaikymą.
Tuos kovotojus suda -
ro tvirtos valios 
siryžėliai - savanoriai

mais būdais rūpinasi 
savo tautos laisvės atga
vimu, lietuvybės išlaiky
mu ir Nepriklausomos 
Lietuvos atstatymu. Taip, 
jų turime, tik galėtų 
jų būti daugiau.

Šiandien Lietuvos Ka
riuomenės šventės proga 
prisimename ir pager
biame visus tuos, kurie 
kovojo ar tebekovoja už 
Lietuvą ir jos nepriklau
somybę. Per įvairius 
iškilesnius minėjimus 
mes dažnai giedame 
Tautos Himną "Lietuva, 
Tėvyne musų". Lietuva 
yra vienintelė mūsų tė-

pa-

patriotai. Daugumoje tai 
jauni žmonės - jaunimas.

vyne! Tai kiekvienas tu
rime įsidėti giliai į širdį, 
visada prisiminti: KOL 
SAULĖ ŠVIES AKIŲ MĖ-

tos deryboms. Latvių Draugijos namuose Rygoje 
sušaukta konferencija 1917.XII.22 d. buvo priėmusi 
nutarimą su Vokietija susijungti. Po Brastos Taikos 
1918.111. 3 d. vokiečiai pradėjo konkrečius žygius

vo Lietuvą, vėl atsirado 
tūkstančiai naujų savano-

kurie sako: KANTRYBE, 
DARBAS IR KOVA, IR 
VIENAS VISŲ TIKSLAS- 
LA IS V A LIETUVA.

čia išeivijoje taip pat
turime kovotojų - sava
norių, kurie visais gali-

LYNEJ IR ŠVENTUS ŽO
DŽIUS ŠIRDIS KARTOS, 
NERASIM MES KITOS 
TĖVYNĖS, NERASIM MO
TINOS ANTROSl

Garbės šaulys
St. Jokūbaitis

iš latviu ir estų žemių kurti Baltijos Kunigaikštija^, 
jų užmanymus galutinai palaidojo pralaimėtas ka
ras. Karo paliaubų diena,- 1913.XI. 11 d. A.nglija 
pripažino Latviją de facto. Po 7-nių dienų - XI. 18 
((.Tautine Taryba iškilmingai paskelbė Latvijos Ne
priklausomybę, išsirinko savo pirmininku Jani Oaks- 
tė ir min.pirmininku K.Ulmani.

Vokiečiai buvo pasirašę ' sąjungininkams, kad 
trauksis, bet į jų vietą jau brovėsi bolševikai. Pra
sidėjo kovos su rusais bolševikais ir vokiečiais ber
montininkams.

Dabar, šiemet, LATVlj A švenčia savo Nepriklau
somybės 79-taja sukakti.

• Lietuvos Himnu oficia- 1898 metais, viešai su- • RUMŠIŠKĖSE randasi 
liai tapusi 1818 m. Vin- giedota Vilniuje 1905 m. daugiau kaip 20 senųjų 
co Kudirkos sukurta Tau- Lietuvos sodybų iš įvai-
tinė giesmė, buvo ats- rių Lietuvos vietovių. Bū-
spausdinta pirmą kartą tina aplankyti.

LIETUVOS PREZIDENTO R1NKIMŲVYTAUTO LANDSBERGIO CENTRINIS ŠTABAS

LIETUVIŲ ČIUOŽĖJAI 
KANADOS TV EKRANE

Š.m. lapkričio mėn. 9 
d. Kanados televizijos 11- 
tasis kanalas 8 vai.v. > 
rodė iš Halifakso kandi
datų atrinkimą į Žiemos 
sporto olimpiadą.

Dailiojo čiuožimo (Ice 
Dance) klasėje, dalyvavo 
ir lietuvių pora- Petras 
Vanagas ir Margarita 
Drobiazko.

Jiedu pasirodė iš eilės 
šeštieji- ir laimėjo antrą 
vietą. Baigus čiuožti, 
žiūrovai jiems nesigailė
jo plojimų, o programos 
pranešėja palydėjo juos 
gražiais komplimentais. 
Bet po paskutiniųjų dvie
jų amerikiečių ir kana
diečių porų pasirodymo, 
jie "nuslydo" į ketvirtąją 
vietą.

Praeitais metais jiedu 
buvo aštuntoje vietoje, o 
šiais - padarė didelį šuo

lį į priekį. Visi lietuviai 
kur jie bebūtų, linki jied
viem pirmauti sekantį 
kartą.

Teisėjų tarpe buvo ir 
lietuvis, ką parodė mūsų 
trispalvė. Kuomet pama
tai trispalvę užsienyje, 
jauti savo širdyje pasidi
džiavimą, nes po 5U 
metų nelaisvės ir vergi
jos, šiandien vėl laisva 
mūsų valstybė.

K. Ambrasas

• Dr.Aleksas Zotovas pa
dovanojo VD Universitetui 
Kaune filosofijos fakulte
tui neeilinių,vertingu kny
gų. Šios anglų kalba pa - 
rašytos knygos bus ypa 
tingai vertingos studen - 
tams, siekiantiems aukštes 
tesniųjų mokslo laipsnių.

Visas 16 dėžių ir kitas 
su siuntimu susijusias iš
laidas padengė pats siun
tėjas.

Mieli tautiečiai .'
Išeivijos lietuviai visuomet buvo jautrūs Lietuvos reikalams. Artėja Lietuvos Prezidento 

rinkimai. Norėdami, kad mūsų Šaliai vadovautų žmogus, kuris atsakingai rūpintųsi valstybės apsauga ir 
tinkamai atstovautų Lietuvą, prašome paremti prof. Vytautą Landsbergį.

Prof. Vytautas Landsbergis šiuo metu, ko gero, yra vienintelis Lietuvos politikas, plačiai žinomas 
visame pasaulyje ir gerbiamas daugelio kraštų vyriausybių vadovų. Mūsų kandidatas gabus ir itin patyręs 
užsienio politikoje, o tai labai reikalinga Lietuvai, siekiant narystės NATO ir Europos Sąjungoje.

Tėvynės Sąjunga (Lietuvos Konservatoriai) džiaugiasi, didžiuojasi jūsų pagalba ir kartu dėkoja 
išeivijos lietuviams už jau suteiktą paramą. Tikimės, kad ir dabar svariai paremsite prof. Vytauto 
Landsbergio kandidatūrą valstybės Prezidento rinkimuose.

Prašome pasinaudoti mūsų paruoštu paramos lapu. Po rinkimų visos aukos bus paskelbtos 
Lietuvos spaudoje, o Jums išsiųsime nuoširdžias padėkas.

Su viltimi žvelgiame į ateinančius rinkimus, tikėdami, kad jų baigtis bus palanki Lietuvai.
Iš anksto Jums dėkojame,

Rimantas Pleikys,
Centrinio rinkimų štabo vadovas

Vytautas Bireta,
Centrinio rinkimų štabo atstovas ryšiams su išeivija

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMŲ VYTAUTO LANDSBERGIO CENTRINIS ŠTABAS

PARAMOS LAPAS
Siunčiu paramą prof. Vytauto Landsbergio Lietuvos Prezidento rinkimų kampanijai.
Paramos suma........................................... ČEKIUS RAŠYTI: Prof. Vytautas Landsbergis

PARAMĄ SIŲSKITE PASIRINKTU ADRESU:
V. Landsbergio Centrinis rinkimų štabas Tėvynės Sąjunga
P.O. Box 2Q42 ' Box 212 Station D
2000-LT, VILNIUS ETOBICOKE, ON, M9A 4X2
LITHUANIA CANADA

Pavardė.......... ........................................ ................. Vardas.................................................
Nr., gatvė................................................................. Miestas................................................
Provincija................................................................. Pašto kodas........................................
Parašas....................................................................... Data....................................................
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• VILNIAUS ANTAKAL
NIO KAPINĖSE,jau pramin
tame ŽEMININKŲ Kalne
liu, įspūdingai ir gražiai 
buvo perlaidoti poeto Hen
riko Nagio palaikai urno
je, atvežtoje žmonos Bi
rutės Vaitkūnaitės-Nagie - 
nes ir sūnaus Gintaro.'

Po minėjimo iškilmių 
Toronte, Montrealyje -Vil
niuje renginiai vyko Šv. 
Mykolo bažnyčioje, Lietu
vos Rašytojų Sąjungos rū
muose ir ten pat sureng - 
tajame muzikos ir lite
ratūros vakare. (Plačiau - 
kitame ”NL” nr.j.

• VALDAS ADAMKUS 
įteikė Vyriausiajai Rinki
mų komisijai rinkėjų pa
rašus, kurie būtini regist
ruojantis kandidatu pre
zidentiniuose rinkimuose.

KODĖL UŽPUOLĖ ?

Lapkričio mėn. pra
džioje, Valdo Adamkaus 
štabo vienas iš vadovų - 
Raimondas MIEŽELIS- 
buvo stipriai užpuolikų 
sumuštas prie savo namų. 
Šv. Jokūbo ligoninėje gy
domas, jis sparčiai sveiks
ta. Nemano, kad jo su
mušimas įvyko dėl politi
nių sumetimų. Šio įvykio ■ 
aplinkybių dėl smūgių į 
galvą jis neatsimena, 
tai nusikaltėlių paieškos 
užtrunka.

Paklaustas ar po visa 
to nepakeis savo apsi
sprendimo gyventi Lietu
voje, jis atsakė, kad 
kiekvienoje šalyje gali 
pasitaikyti, kad ims ir 
sutvatins tave kokie chu
liganai. Jo žmona Dalia 
sako: ’’Svarbiausia, kad 
Lietuvoje žmonės išsau
gojo gerumą” - ir papa
sakojo, kaip į ligoninę 
užsuko senutė ir prisipra
šė, kad leistų jai įduoti 
nukentėjusiam lauktuvių: 
sausainių, vyšnių, uogie
nės. Ji įdavė ir 20 litų, 
norėdama nors truputį 
pagelbėti. Nors jai pini
gai buvo įspausti atgal į 
ranką, su didele padėka 
ir užtikrinimu, kad ma
terialinės pagalbos tik
rai nereikia, - mikli se
nutė sugebėjo, prieš 
išeidama pakisti bankno
tą po ligonio pagalve.

Raimundas Mieželis 
išeivijoje buvo tapęs 
popieriaus gamyklos 
"Celulosa Argentina" di
rektoriumi, pasitraukė iš 
pareigų š.m. pavasarį ir 
iš Argentinos persikėlė 
gyventi Lietuvon.

Jis buvo baigęs Illi
nois u-te verslo vadybos 
mokslo studijas bakalau
ro laipsniu, Harvardo u- 
te gilino studijas ir gavo 
magistro laipsnį, tarnavo 
JAV kariuomenėje.

Dirbo Čikagos didžiulė
je popieriaus pramonės 
bendrovėje daugiau kaip 
30 metų, ir buvo tapęs 
jos vice-direktorium.

1968 m. bendrove jam
1997.XL 18 

pasiūlė darbą Kolumbijo
je, kur buvo jo žinioje 
16 fabrikų. Po 14 metų 
darbo ten, tapo to pada
linio direktorium, o nuo 
1982 metų, grįžęs į JAV 
buvo atsakingas šios 
didelės bend'rovės inves- 
tacijų užsienio šalyse vi- 
ce-direktorius: Kolumbijo
je, Venezueloje, Meksiko
je bei Ispanijoje, Olandi
joje, Italijoje.

Atsistatydino ir išėjo 
į pensiją 1992 m.

Per visą tą laiką jo 
įgyta patirtis' galėtų 
praversti Lietuvai, ne
žiūrint, kas laimėtų pre
zidentinius rinkimus. Tad 
gal nėra reikalo tokio 
asmens užpuldinėti ir 
daužyti...
• STATISTIKOS departa
mentas š.m. lapkričio 
mėn. 8 d. dvi dienas tru
kusioje Baltijos Asamb
lėjos sesijoje pranešė, 
kad infliacija Lietuvoje 
per 10 šių metų mėnesių 
laikotarpį yra 6.8%.
[nepamirškime PRIEŠKARIO ISTORIJOS__________7

Tėvelio Liudo Baltučio, Lietuvos mokytojo, 100- 
ųjų gimimo metų išvakarėse pasklaidžiau bibliotekų 
fonduose išlikusius laikraščius, kuriuose jis bendra
darbiavo.

Mokslų akademijos bibliotekoje radau Šiauliuose 
ėjusio laikraščio "įdomus mūsų momentas" komplek
tus. Sklaidydamas nuo laiko pageltusius 1936 metų 
numerius, aptikau keletą publikacijų. Štai keletas 
ten minimų faktų.

1919 m. vasarą iš Latvijos Lietuvon ėmė verž
tis buvę caro bei kaizerio kariuomenių karininkai ir 
kareiviai, kuriuos vietos žmonės praminė bermonti
ninkais (nuo vado pavardės). Nepatirdami didesnio 
Lietuvos savanorių^ (šie tada vijo bolševikus iš Rytų 
Lietuvos) pasipriešinimo, jie elgėsi labai įžūliai: 
atiminėdavo iš gyventojų turtą, kartais net žudyda
vo drjstančius pasipriešinti... Vieną naktį jų gaujos 
įsiveržė į lietuvių kareivines Šiauliuose, nužudė- 
keletą kareivių (tą įvykį patvirtina Šiaulių kapinėse 
aukoms pagerbti paminklas). Gyventojų kantrybė 
baigėsi.

Tų metų vasarą Šiauliuose veikė mokytojų kursai. 
Jų lankytojai turėjo gauti būtiniausių pedagogikos 
bei metodikos žinių, susipažinti su Nepriklausomos 
Lietuvos mokyklai keliamais reikalavimais, uždavi
niais. Jau buvo aišku, kad okupantai geruoju nepa
liks Lietuvos. Kilo mintis busimuosius mokytojus 
parengti kovai su atėjūnais. Todėl kursų klausyto
jams buvo įvesta rikiuotės pamokos, susipažinimas 
su ginklais. Nuo vyrų neatsiliko ir merginos. Kursų 
vadovas Jonas Murka, rodydamas pavyzdį, pirmasis 
paėmė į rankas šautuvą ir atvirai prisipažino: "Gė
da man, nemoku su juo apsieiti".

Skirstant kursantus į mokyklas, buvo numatytos 
svarbesnės vietovės kovai su bermontininkais. Kai
rys pateko į Žagarę, Stasys Kelpšas - į Gruzdžius, 
V. Staugaitis - į Papilę ir i.t. Greitai Žagarėje 
susibūrė vienuolikos vyrų būrys, Šapnagių būryje 
telkėsi trisdešimt, kituose po dešimt ir daugiau 
jaunuolių. Vieni mokytojai instruktavo, mokė varto
ti ginklą, kiti rūpinosi ryšių palaikymu, maistu, gink
lais. Mokyklų inspektorius Kazimieras Ubeika, buvęs 
kursų vadovas Jonas Murka palaikė ryšius su būrių 
vadovais, kėlė kovotojų nuotaiką.

Ir ėmė degti žemė po bermontininkų padais. 
Partizanai, gyventojų remiami ir palaikomi, puldavo 
plėšikaujančius bermontininkus, atiminėdavo iš jų 
prisiplėštą turtą, ginklus. Kovodamas su atėjūnais, 
prie Smilgių dvaro žuvo Gruzdžių mokytojas Stasys 
Kelpšas, telkęs partizanus nuo Lygumų iki Gruzdžių 
bei Keblių.

Pasikeitus fronte su bolševikais situacijai, prieš 
bermontininkus buvo pasiųstos kariuomenės pajėgos. 
Nepavyko okupantams išlaikyti Šiaulių, paskui Rad
viliškio. Ten 1919 m. lapkričio 21-22 d.d. okupantai 
patyrė skaudų smūgį - neteko daugybės ginklų, amu
nicijos, prarado strateginę reikšmę turintį Radviliš
kio geležinkelio mazgą. Dar po mėnesio paskutiniai 
jų daliniai turėjo palikti Lietuvą.

Ilgai skaičiau tas publikacijas. Pasidariau iu ko
pijas. Ir prisiminiau vaikystėje girdėtus tėvo paskoji- 
mus apie kaimo jaunimo drąsą, tolimesnę tarnybą

Praėjusiais 1996 metais 
tuo pačiu laikotarpiu 
infliacija buvo pasiekusi 
10.8% ' 

• NEBEREIKIA VIZŲ 
vykstantiems į visas 
Skandinavijos valstybes 
Lietuvos piliečiams.

NAUJAM AMBASADO
RIUI PATINKA LIETU
VOJE

K. Smitas, neseniai 
pradėjęs eiti ambasado
riaus pareigas, aplankė 
Vilniaus miesto merą su 
mandagumo vizitu, sakė 
esąs patenkintas ambasa
dai sudarytomis sąlygo
mis, sužavėtas Vilniaus 
senamiesčiu, įdomiu kul
tūriniu gyvenimu. Jis 
pabrėžė, kad skatinsiąs 
JAV ir Lietuvos versli
ninkų, kultūros, švietimo 
darbuotojų ryšius.

Amb. K. Smith su 
žmona lankėsi ir Kaune.

• Atkurtasis VYTAUTO 
DIDŽIOJO universitetas 
pradėjo siais metais 
savo 9-uosius akademi
nius metus.

Pirmosios Nepriklauso
mybės laikotarpiu per 18 
metų šį universitetą 
buvo baigę apie 4000 ab
solventų.
Dabartinis rektorius prof. 
Vytautas Kaminskas savo 
šių mokslo metų atidary
mo šventėje priminė, 
kad universitete dirbo 
žymūs moKslininkai, vi
suomenininkai ir kultūri
ninkai. Jų pavardes dau
gelis mūsų dar atsimena; 
P. Avižonis, K. Būga, 
M.ir V. Biržiškos, J. Ere
tas, J. Grinius, P. Dovy- 
daitis, J. Jablonskis, L. 
Karsavinas, V. Krėvė - 
Mickevičius, A. Maceina, 
V. Mykolaitis Putinas, B. 
Sruoga, St. Šalkauskas, 
A. Šapoka, J. Tumas 
Vaižgantas ir kiti Lietu
vai nusipelnę žmonės.

V.D. Universiteto dėka 
išaugo Žemės ūkio ir Ve
terinarijos akademijos, 
lietuviška dvasia sustiprė
jo ir išplito Vilniaus uni
versitete. 1950 m. šio 
universiteto bazėje buvo 
įkurti Kauno Medicinos 
ir Kauno Politechnikos 
institutai.

1989 m. atkurtas VD 
universitetas buvo antra
sis universitetas tuometi
nėje sovietų okupuotoje 
Lietuvoje ir pirmoji aukš
toji mokykla nepriklauso
ma nuo kitų valdžios 
institucijų. Todėl jau ta
da buvo galima garsiai 
pareikšti, kad svarbiau
sia Universiteto veiklos 

j*-*-*****************##*************************** 
reguliariosios kariuomenės daliniuose. Su kokiu pasi
didžiavimu ir pavydu aš, dar pradžios mokyklos 
slenksčio neperkopęs "vyras", lydėdavau akimis žy
giuojančius Lietuvos karius, klausydavau mūsų šeimo
je apsilankančių karininkų pokalbių su tėveliu. Neuž
mirštamas iki šiol generolas S. Raštikis ir jo žirgas 
- taip pat būdavo mano tėvelio svečias. Iki vėlu
mos sėdėdavau tais vakarais, kai tėvelį aplankydavo 
jo draugai mokytojai, kovų su bermontininkais daly
viai.

O dabar puikiai žinau, kad mūsų jaunimas dar 
nėra apie tas kovas girdėjęs. Kalbėdamas net su 
aukštesniųjų kursų studentais, kartais išgirstu: 
"Neteko skaityti... Niekas apie tai neprimena..." 

išdrįsau pakalbinti mokytojus ir vieną kitą peda
goginio instituto profesorių. Bandžiau įrodyti, kad 
tikslinga būtų kaupti tokią pamokančią istorinę me
džiagą ir jos pavyzdžiu padėti jaunam žmogui, ku
ris po metų kitų ateis į mokyklą, klasėje ras dešim
tis jaunų klausytojų, laukiančių nuoširdaus mokytojo 
žodžio.^ Pasiklauso, pasiklauso žmogus, nenumoja ran
ka, tačiau iš jo reakcijos, laikysenos per pokalbį su
prantu: "Ne mano kiaulės, ne mano pupos". Neaps
tulbino manęs toks pašnekovų elgesys. Juk kovose 
žuvusių savanorių pagerbimo ceremonijose, susitelki
mo valandą prie geležinkelio rampos, kai minime 
Gedulo ir Vilties dieną, visai mažai tedalyvauja 
aukštosios mokyklos pedagogų. Daugiausia ten susi
renka senelių...

Labai būtų pravartu redakcijų žurnalistams daž
niau pasklaidyti prieškario Lietuvos spaudą. Kiek 
ten kovų aprašyta, jaunimo didvyriškumo pavyzdžių! 
Jaunimas skaitydamas sužinotų apie mūsų senolių, 
tėvų, vyresniųjų brolių kovą už Lietuvos nepriklau
somybę.

Viliuosi, kad tam iš visos širdies pritartų ir aka
demiko Zigmo Zinkevičiaus vadovaujama švietimo 
ministerija. To lauktų visa visuomenė. O mūsų jau- 
nimas su pasididžiavimu, atsakomybe dėvėtų Lietu
vos kario uniformą, tvirčiau spausdamas rankoje 
ginklą.

Romualdas Baltutis
(iš "Tremtinys" nr. 35, 1997, rugsėjo 26 d.)

3 psi.

nuostata yra akademinės 
laisvės pagrindinis tiks
las - rengti humanisti
nės orientacijos, plataus 
profilio absolventus Lie
tuvos mokslui, kultūrai, 
švietimui ir ūkiui.

Universitete buvo įves 
ta studijų sistema, kure 
savo turiniu ir principais 
iš esmės skyrėsi nuo kitų 
aukštųjų mokyklų. 1990 
m. pabaigoje buvo 
pradėtos tada Lietuvai 
naujos, kelių pakopų stu
dijos, kurias baigus, su
teikiami bakalauro ir ma
gistro laipsniai, taip pat 
mokslinis daktaro laips
nis. Buvo įvesta bendra 
universitetinė pirmųjų 
dviejų metų humanitari
nio ir fundamentinio 
lavinimo programa, kurios 
pagrindinis^ tikslas- "visa
pusiškai išsilavinęs, lais
vas, kūrybingas žmogus", 
savo žodyje pabrėžė rek
torius prof. Vytautas Ka
minskas.

Specialybę galutinai 
pasirenka po pirmųjų 
dviejų studijų metų, - ir 
šiandien išlieka Vytauto 
Didžiojo universiteto ypa
tingu bruožu.

Universitetą sudaro 7 
fakultetai, šiais mokslo 
metais jį lanko daugiau 
kaip 3,300 studentų, ma
gistrantų,____ doktorantų.
Dėstytojų ir mokslo dar
buotojų yra 300 (iš jų 
kas ketvirtas habilituo
tas daktaras, profesorius).

Beveik 60% studijuo
jančiųjų yra atvykę iš 
įvairių Lietuvos miestų 
ir rajonų, iš paties Kau-. 
no -apie 40%.



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

Kitoje vietoje rašoma, kad švedų ministeris pirm, 
įsakmiai Rusijai priminęs, kad Pabaltijo valstybės 
esančios Švedijos ’’betarpio užsienio" ("Near abroad’^) 
dalimi ir kad Švedija negalėtų būti neutrali Rusijos 
agresijos prieš jas atveju".

Grįždamas pakartotinai prie klausimo: "Kas yra 
Europa?" S.P. Hungtington’as parūpina savo knygai 
žemėlapį, brėžiantį demarkacinę liniją ir rašo:

"Prasidedanti šiaurėje toji siena eina išilgai plo
tų, kurie šiuo metu sudaro sieną tarp Rusijos ir 
Suomijos. Pabaltijo valstybių (Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos) ir Vakarinės Gudijos (Belarus). Vėliau ji 
eina skersai Ukrainos, padalindama ją pusiau, atskir
dama unitų Vakarus nuo Stačiatikių rytinės dalies. 
Vėliau ji eina skersai Rumuniją, atskirdama katalikų 
vengrų Transilvaniją, pasiekus buvusios Jugoslavijos 
teritorją, toji demarkacinė linija eina išilgai Slovė
nijos ir Kroatijos. Savaime suprantama, kad Balka
nuose toji skiriamoji linija sutampa su sienomis, 
kurios buvo tarp Austro-Vengrijos ir Ottomanų impe
rijos".

Sutapatinimas Europos su Vakarų krikščionybe, 
suteikia, autoriaus nuomone, tvirtą kriterijų įvesdin
ti Pabaltijo valstybes į pilnateisiai Vakarų organizaci
jos narių tarpą.

Apie Lietuvos statusą randame knygoje dar to
kią pastraipą:

"Prieš kelis šimtmečius" kaip aiškina Lietuvos pre
zidentas,’’lietuviai turėję pasirinkt tarp dviejų civili
zacijų ir jie pasisakė už Lotynų pasaulį, persikrikš
tijo į Romos katalikų tikėjimą ir pasirinko kaipo 
valstybinės sąrangos formą, santvarką, paremtą tei
sės įstatymais".

Panašiais žodžiais pasisakė taip pat lenkai, teig
dami, kad jie yra Vakarų dalimi, kadangi 
jie jau X-ame šimtmetyje apsisprendė už Romos 
krikščionybę, atmesdami Bizantijos kultą" (p. 160).

Samuel P. Hungtinon’ui nėra jokia paslaptimi, 
kad sovietų politika buvo atmiešti respublikų demo
grafinę sudėtį kitakalbių stambiomis priemaišomis. 
Šalia Krymo, Nagorno Karabacho, Kazachstano, 
minimon grupėn jis priskiria ir Latvijos bei Estijos 
atvejus, bet ne lietuvių.

Jis taip pat pripažįsta, kad tautinio sąmoningu
mo prasme ne visos buvusios tarybinės respublikos 
yra vienodos. Taip, sakysim, gudai, jo nuomone, 
atrodytų, identikuoja save labiau su Rusija nei su 
savo pačių gimtąja žeme.

Jis teigia, kad Pabaltijo kraštai turėtų būti priim
ti į Europos Bendriją ir NATO, podraug su Slovėni
ja ir Kroatija.

Paskutinė užuomina apie Pabaltijį aptinkama 
skyrelyje, aptariančiame žmogaus teisių gynybą bei 
demokratijos įsitvirtinimą:

"1970 ir 1980 metų būvyje mūsų planetoje virš 
30 kraštų perėjo iš totalitarinio režimo į demokrati
nę sistemą. Kaip buvo anksčiau minėta, buvusių 
sovietijos respublikų tarpe, Pabaltijo respublikos at
rodo, sėkmingai stabilizuojasi ir įtvirtina demokrati
ją. Stačiatikių respublikose stabilumo ir demokratiš
kumo laipsnis kur kas labiau neaiškus".

Tai tiek informacijos apie Lietuvą ir jos atei
ties perpektyvas S Huntington’ o knygoje.

* * *

Rasit, kur kas spalvingesnė yra jo veikale patei
kiama mūsų Rytų kaimyno lemties prognozė. Samu
el P. Hungtington’ as neužgaišta Rusijos nugyventų 
dienų pavaizdavimuose nuosprendį nepriskirti tai 
galybei kerteles Vakarų Europos civilizacijoje, atro
dytų skatina tokie faktai, kad Rusija savo istorijoje 
nepergyveno tokių dalykų, kaip katalikybė, feodaliz
mas, renesansas, reformacija, ekspansija ir kolonia
lizmas užjūriuos. Nepažino jinai taip pat Apšvietos 
laikotarpio ir valstybės sukūrimo tautiniais pagrin
dais.

Septyni iš aštuonių išskirtinų požymių (krite
rijų), kuriuos mes identifikavom anksčiau kaip tipin
gus Vakarų civilizacijos bruožus, atseit, bendra rėli-‘ 
gija, kalba, atskyrimas Bažnyčios nuo valstybės, 
tejsės primatas ir socialinis pliuralizmas, beveik vi
siškai neegzistuoja rusų gyvenime. Vienintele išim
timi yra klasikinis paveldas. Jis atklydo Rusijon per 
Bizantiją.

Primindamas skaitytojui rusų visuomenės susiskal
dymą į slavofilus ir vakariečius (zapadnikus), jis 
nepraleidžia progos paminėti, kad Eurazijos konti
nento ekstremistai žvelgė į Petrą Diddįjį, kajp į 
šėtoną, ir pasitiko bolševikus su valiavimais užtat, 
kad pastarieji grąžino Maskvai sostinės statusą ir
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pasmerkė sekimą Vakarais. Jie padėję Rusijai susi
rasti save, savąjį identitetą: "Jūs esate skirtingi 
nuo mūsų ir mes tokiais nebūsime... Mes esame ki
toniški, ir evantualiai, jūs tapsite tokiais kaip mes".

Autoriaus nuomone, maždaug iki apytikriai 1980 
metų, demokratijos šalininkai Rusijoje veikiau vadin
tini Vakarų civilizacijos gerbėjais (Westernizers) o 
ne demokratijos šalininkais. Rusija išmoko iš istori
jos, kad norint pravesti ekonomines ar socialines re
formas, neišvengiama yra valdžios centralizacija 
("Deržava").

įdomi ir originali S.P. Hungtington’o pastaba yra 
toji, kad didžiosios religijos yra gimusios ne Euro
poje, bet Azijos žemyne. Tuo tarpu marksizmas yra 
grynai Europos civilizacijos gaminys, nors ir neįlei- 
dęs Vakaruose šaknų. Jam buvo lemta būti pasisa
vintam revoliucionierių ir perkeltam į kitų civiliza
cijų (ne vakarietiškų) ertmę, kur jie jį pritaikė sa
viems kėslams - Leninas, Mao ir Ho Chi Minh panau
dodami jį kaip iššūkį Vakarų galybėms, kaip priemo
nę tautinės savimonės ugdymui, bei žmonių mobili
zacijai prieš Vakarus.

Faktai, kad ideologija subliūško Sov. Sąjungos teri
torijoje, ar kad toji ideologija buvo iš esmės pritai
kinta Kinijoje ir Vietname vietiniams poreikiams, 
nereiškia toli gražu, pasak Huntington’ o, kad "šios 
visuomenės šoks importuoti vakarietiškas liberalines 
demokratijos teorijas".

RUSIJOS AMBASADORIUS 
DAUG NORI

Spaudos konferencijoje 
Vilniuje ambasadorius Lie
tuvai Konstantin Mozei’- 
is pareiškė, kad spren
džiant Lietuvai atstovy
bių grąžinimą, reikia 
kad Lietuva suteiktų ati
tinkamą plotą Rusijos 
ambasadoms Lietuvoje. 
Jo atitikimo supratimas 
-tikrai neproporcingas, 
nes nors Vilnius nuo Kau
no netoli -jis norėtų kon
sulato ir Kaune, ir Klai
pėdoje.
KOKIE EUROPOS K-JOS 
REIKALAVIMAI?

Seimo p-kas Vytautas 
LANDSBERGIS susitikęs 
su Europos Komisijos 
gen. direktoriaus pava
duotoju Franęois Lamair- 
eaux klausė jo nuomonės 
apie konkrečius darbus 
Lietuvai^ norint tapti Eu
ropos Sąjungos nare. 
Taip pat, ar Lietuva 
galės pradėti derybas 
kartu su kitomis pakvies
tomis valstybėmis, ar ji 
bus išskirta ilgesniam,
negu kelių mėnesių laiko 
tarpiui.Vyt. Landsbergis 
taip pat apgailestavo kad 

Lietuvai nebuvo aiškiai 
apibrėžti Europos K- 
jos reikalavimai, o komi
sijos priekaištas -nors ir

Samuel Hungtinon’as nepagaili pastangų išgliaudy
ti Rusijos interesų galvosūkius. Jis tvirtina,kad Ru
sija dabar kolaboruojanti su savo stačiatikiais są
jungininkais - Serbija ir Graikija, todėl, kad atrem
tų Turkijos įtaką Balkanuose. Ji taip pat palaikanti 
savo seną sąjungininkę Armėniją, idant pristabdytų 
turkų įtaką. Užkaukazėje Rusija yra bandžiusi išlai
kyti savo ekonominį ir karinį svorį Centrinės Azijos 
respublikose. / bus daugiau /

***********************************************
ŠALFASS-gos METINIO VISUOTINO SUVAŽIAVIMO, 
ĮVYKSTANČIO 1997 m. lapkričio mėn. 22 d., šešta
dienį/ Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St. W. 
Toronte, Ontario, Kanadoje

DARBOTVARKĖ
1. Suvažiavimo atidarymas.
2. Prezidiumo ir mandatų komisijos sudarymas.
3. Darbotvarkės priėmimas.
4. Sveikinimai žoddžiu ir raštu.
5. Praėjusio suvaž. protokolo skaitymas ir priėmim.
6. 1998 m. ŠALFASS-gos varžybinės progr. ir kalend.
7. Einamieji reikalai.

a) Sportinės spaudos reikalai
b) ŠALFASS-gos santykiavimas su Lietuvos spor

to institucijomis.
c) ŠALFASS-gos administraciniai reikalai.
d) Kiti einamieji reikalai.

8. ŠALFASS-gos Statuto pakeitimų pasiūlymai.
PIETŲ PERTRAUKA

9. Pranešimai, diskusijos ir nutarimai dėl II-sios 
Lietuvos Tautinės Olimpiados ir Vl-jų Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynių, įvyksiančių 1998 m. 
birželio mėn. 23-30 d.d., Lietuvoje.

10. Pranešimai žodžiu ir raštu:
a) Centro Valo, p-ko, gen. sekr., ižd.,kitų, (jei 

būtų). Diskusijos.
b) Liet. Sporto Fondo Apyskaita. Diskusijos.

i c) Lietuvių Bendruomenės atstovų.
d) Sporto apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
e) Sporto šakų bei kt. komitetų (pageidautina 

raštu): Krepšinio, tinklinio, lengvosios atleti
kos, plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, ledo 
ritulio, šaudymo, slidinėjimo, kegliavimo, gol
fo, raketbolo, softbolo/beisbolo, futbolo (soc

cer), šachmatų, kitų (jei būtų).
f) 1997 m. žaidynių/pirmenybių vykdytojų: slidi

nėjimo, kėgliavirno, vyrų, moterų ir jaunių 
krepšinio, raketbolo ir šachmatų,jaunučių krep
šinio, stalo teniso,, Vl-jų PLSŽ-nių slidinėjimo 
Australijoje, softbolo, golfo, lauko teniso, 
lengvosios atletikos, šaudymo, plaukimo, tink
linio, kitų.

g) ŠALFASS-gos Garbės Teismo
h) ŠALFASS-gos Revizijos Komisijos.

11. Diskusijos dėl pranešimų nuo c) iki h) imtinai.
12. Klausimai ir sumanymai.

13. Suvažiavimo uždarymas.
P.S. Norintieji darbotvarkę papildyti, prašomi savo 
pageidavimus pranešti ŠALFASS-gos Centro Vald. 
p-kui Audriui ŠILEIKAI, 150 Colbeck St., Toronto, 
Ont. M6S 1V7, Canada. Tel: 416-767-6520.
Faksas: 416-760-9843.

vyksta demokratijos plė
tojimo procesai - nėra 
pakankamai saugių teisi
nių sąlygų užsienio inves
tuotojams.

Konkrečių atsakymų 
reikalalvimai buvo, reika
lingi , ir laiku vėl paju
dinti.

740 METŲ PRUSQS MO
KYKLAI, arti 700 me- 
tų, KARALIAUČIAUS 
GIMNAZIJAI ——

Šiais metais Lietuvoje 
švenčiame 600 metų Lie
tuvos mokyklos jubiliejų. 
Prisimenama, kad Lietu
vos mokykla pirmą kartą 
paminėta 1397 m. gegu
žės mėn. 9 d. Vilniaus 
katedros inventorizacijos 
knygose^ Žinių nėra, bet 
reikia manyti, kad ir 
Mindaugo (1263 m.) lai
kais būta mokymo, bet 
ne formalaus ir ne mo
kykloje.

Dar Mindaugui valdant, 
prieš 740 metų, t. y. 
1257 metais , užtinkamos 
pirmosios mokyklos Prū
ses Varmėje. Kryžiuočių 
ordino narys Anselmas, 
popiežiaus paskirtas Var
mės vyskupu, apsigyveno 
Brunsberge ir susitarė su 
vyriausiu ordino magist
ru, kad jam jo vyskupijo
je, t.y. Varmėje priklau
santis mokytojų paskyri
mas ir atleidimas "ma- 
gistri scholarum". Šiaip 
kryžiuočių užkariautose 
srityse šią teisę pasilai
kė ordinas. Vyskupas, 
kuris talkininkavo kry
žiuočiams, naikinant 
prūsus ir jų senąjį tikė
jimą, išsiderėjo teisę 
kurti mokyklas. Tuo 
užsitikrino pamaldų laiky
mą ir mokyklų tinklo 
plėtimą. Tik tikybos pa
mokos buvo privalomos, 
kiti dalykai liko fakulta-
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tyviniais. Mokyklai terū
pėjo mokinius padaryti 
tikinčiais krikščionimis, 
o ne raštingais ir apsi
švietusiais žmomėmis.

Pamažu siekta plates- 
. nio mokymo ir pasaulie
tiškų žinių teikimo. Prieš 
693 metus, t.y. 1304 me
tais jau kuriama Kara
liaučiuje Knypavos gim
nazija (Kneiphofsche 
Gymnasjum), seniausia 
šios rūšies mokslo įstai
ga Mažojoje Lietuvoje.

J568 m. Prūsijos (ir 
Mažosios Lietuvos) kuni
gaikštis Albrechtas įsakė 
vyskupams statyti bažny
čias ir steigti prie jų 
mokyklas, kuriose išmok
tų savo gimtąja kalba 
skaityti, skaičiuoti ir pa
tarnauti pamaldų metu 
bažnyčiose. 16 a. Mažo
joje Lietuvoje buvo apie 
.20 pradžios mokyklų,, 
kaip pvz. Rusnėje įsteig
ta 1583 m., Verdainėje 
1588m. ir pan. Pirmųjų 
mokyklų vadovėliai buvo 
Martyno Mažvydo kate
kizmas ir kitos religinės 
knygelės.

šių mokyklų įtaka bu
vo tokia maža, jog 1624 
m. patikrinimo metu pa
aiškėjo, kad Ventės, į 
šiaurę nuo Rusnės, apy
linkės gyventojai nežino
jo, kada švenčiamos 
Kalėdos ir kitos bažnyti
nės šventės. Jie, be abe
jo, žinojo ir tebešventė 
senąsias lietuvių tikėji
mo šventes ir garbino 
Perkūną, Laukosargą, 
Žemėpatį ir kt. lietuviš
ko tikėjimo reiškinius, 
kuriuos Mažvydas smer
kė.

išėjo šiais metais ir pa- 
siųsta nariams: V leidinys; 
Martynas Gelžinis, Mūsų 
gimtinė-Mažoji Lietuva.

Nemaloni klaida: 1. 
Knygos tituliniame lape 
nėra pažymėta, kad lei
dėjai "Mažosios Lietuvos 
Fondas ir Baltos Lankos1' 
o tik "Baltos Lankos"; 
2. Nepažymėta knygoje, 
kad jos rankraštis laimė
jo MLF Dr. Vydūno $5000 
(JAV dolerių) premiją.

XIII leidinys: Dr. D. 
Kaunas, Aušrininkas, lie 
tuvių tautinio atgimimo 
spaudos kūrėjas Jurgis 
Miksas.

X leidinys: Vilius Pė- 
teraitis, Mažosios Lietu
vos ir Tvankstos vieto
vardžiai, jų kilmė ir 
reikšmė, bus pasiųsta 
lapkričio mėnesį.

Spalio 31 d. autorius 
gavo pirmąjį savo knygos 
egzempliorių, 608 psl., 
didesnio formato, su 
redaktorės Ag. Sriubie- 
nės laiškeliu:

"Sveikiname Jus, darbš- 
čiąją bitelę, su dar vie
nu papildytu koriu- nau
jąja knyga!

Jūsų protėvių dvasios 
gali nustoti blaškęsi, o 
jų kūnai - ramiai ilsėtis, 
nes jų pėdsakai jau įam
žinti ir nebeišnyks. Ir 
tai - didelio, kruopštaus 
Jūsų darbo ir sveikatos 
kaina".

1997 .XI. 18

XVI leidinys: Dr. Alber
tas Juška, Mažosios Lie
tuvos bažnyčia XVI-XIX 
a. išeis už poros mėne
sių, nes teko perrašyti 
originalo lytimis visas 
pavardes (o jų apie 1000) 
jau kompiuteryje surink
tame tekste; atsirado ne
sklandumų ir maketuo
jant. Spaustuvė įsiparei
gojo leidinį išspausdinti 
per 45 dienas, dar iki 
Kalėdų.

Kosto Kauko trečioji 
iš lietuvninkų gyvenimo 
knyga ’’Taigi imk mano 
ranką" jau spaustuvėje. 
Jei pirmosios knygos ve
dančioji mintis - pamarių 
kančia, antrosios - praei
ties šviesa, tai trečiosios 
- susitaikymas. Rašoma 
apie Vilių Bendiką, Joną 
Jaudžemį, Maksą Kiupe- 
lį, Lotharą Liliškį, Ger
hardą Liepą, Martyną To- 
leikį, Ansą Trakį ir kt.

JAUNIEJI SOLISTAI IŠ
LIETUVOS - NUDŽIUGINO 
MONTREALIEČIUS

Lapkričio 2-oji buvo 
neeilinė diena. Iškabin
tos afišos skelbė, kad tą
dien pasirodys jauni ta
lentai - dainininkai, ku
rie sutiko ne tik koncer
tuoti, bet ir pagiedoti 
per šv. Mišias A.V. p- 
jos bažnyčioje.

"Sveikinu visus parapi
jiečius ir svečius, kurie 
šią lietingą ir rūkanotą 
dieną susirinkote pasi
klausyti neįprasto kon
certo" - iš tribūnos pa
sigirdo pranešėjo Donal
do Giedriko šmaikštus 
žodis. -”Ši popietė mums 
žada kažką nepaprasto: 
mūsų salėje aidės lakštin
galos rytmečio rauda, 
tarytum primenanti toli
mos Lietuvos laukus, klo
nius, upes ir skaidrius 
ežerus; čia tyliai tyliai 
banga vysis bangą, čia 
rytmečio prieaušryje, 
šalia pageltusių krintan
čių lapų, tyliai skleisis 
pumpuras, čia audra virs 
perkūno trenksmais, tar
si prakeikimus žadėda
ma, čia ir vėjai sklaidy- 
sis po tokius savus to
lius, įamžintus mūsų jaus
muose, nupūsdami bene 
paskutinius prisiminimų 
lapus iš mūsų kiekvieno 
gyvenimo knygos - visa 
tai atgaivins šiandieninė 
daina", - baigė Donaldas.

Po to buvo pristatyti 
trys koncerto atlikėjai:

AUŠRA CICENAITĖ - 
sopranas, Kauno Muziki
nio teatro solistė. Ji 
1988 m. baigė Lietuvos 
valstybinę akademiją 
prof. V. Prudnikovo dai
navimo klasę. Nuo 1990 
m. Aušra Cicenaitė dai
nuoja pagrindinius vaid
menis operose ir operetė
se. Ji yra paruošusi ir 
atlikusi 20 skirtingų vaid
menų. Solistė dainuoja 
ne tik Lietuvoje, bet ke
letą kartų koncertavo

Jaunieji koncerto atlikėjai iš Lietuvos Montrealio AV P-jos salėje, š.m.lap - 
kričio mėn.2 d., sekmadienį: kairėje- montrealietis programos pramešėjas 
Donaldas Giedrikas, viešnios - pianistė Eugenija KUPRYTĖ, sol. Aušra CI- 
CĖNAITE, svečias sol. Vaidas VYŠNIAUSKAS. Nuotr: A.Mickaus

Švedijoje, Kanadoje ir 
Amerikoje. žymiausi 
vaidmenys buvo ir yra: 
Džilda - Verdi operoje 
"Rigoletto"; Margarita - 
Guno operoje "Faustas"; 
Marta - Flotovo operoje 
"Marta"; Marcelina 
Bethoveno vienintelėje 
operoje "Fidelio"; Adelė 
-Štrauso opereteje "šikš
nosparnis".

Solistė Aušra atliko 
Rūtelės rolę Čikagos lie
tuvių operos pastatyme
- Banaičio operoje "Jūra
tė ir Kastytis". Montre- 
alyje yra pirmą kartą. 
Nors ir jauna, bet teisė
tai vadinama teatro 
primadona.

Solistas VAIDAS VYŠ
NIAUSKAS - tenoras, 
prof. V. Noreikos moki
nys. Vilniaus Muzikos 
akademiją baigė 1997 m. 
bet jau spėjo paruošti 
15 vaidmenų. Koncertinę 
veiklą pradėjo -1991 me
tais. Paminėtinos rolės: 
Barinkajus - Štrauso 
"Čigonų baronas"; Tonis- 
"Vestsaido istorija"; Me- 
morinas - "Meilės gėri
mas", Mocarto - "Don
žuanas"; Alfredas - Ver
di operoje "Traviata".

Šią vasarą sol. Vyš
niauskas Rusijoje St. Pe
terburgo mieste atliko 
Lenskio vaidmenį Čaikov
skio operoje "Eugenijus 
Onieginas" ir jau gavo 
sekantį pakvietimą ten 
pat "Marinskio" teatre 
atlikti Alfredo vaidmenį 
"Traviatoje".

1998 m. jis dalyvus 
Čikagos Lietuvių operos 
pastatyme "Čigonų baro
nas". Su soliniais pasiro
dymais yra apkeliavęs 
Daniją, Ameriką ir Kana
dą. Tikimasi, kad solis
tas užpildys tenorų sto
ką, kurių trūksta Lietu
vos teatruose. Čikagoje 
daug kas jį vadina "lietu
viškuoju Pavaroti".

EUGENIJA KUPRYTĖ
- aKompaniatorė, pianis
tė, tai naujas talentas. 
1993 m. ji baigė M.K. 
Čiurlionio meno gimnazi

ją. Šiuo metu studijuoja 
Lietuvos Muzikos akade
mijos IV-me kurse, prof. 
Ulgos šteinoerg fortepio- 
no klasėse, tobulinasi 
fortepiono meistriškumo 
kursuose Šveicarijoje, 
Ciuriche, pas prof. Buch- 
binder; taip pat meistriš
kumo kursuose Austrijoje. 
Jos piano rečitalis įvyko 
1996 m. gruodžio mėne
sį, Kur buvo aukštai įver
tinta. Ji yra, Juozo Gruo
džio pianistų konkurso 
laureatė, šiuo metu kon
certuoja Lietuvoje kaip 
solistė akompaniatorė ir 
kamerinių ansamblių 
dalyvė.

Montrealyje koncertas 
susidėjo iš dviejų dalių. 
1-oje dalyje girdėjome
lietuvių liaudies dainų, 
kaip "Vai nekukuok",
"Kad aš ėjau ulytėlėn", 
Oi nėra niekur", "Oi ber
neli vientury", bei lietu
vių kompozitorių ir mu
zikų dainos: "Vai graži" 
inuz. Kačanausko; "Duk
ružėle", ir kt. kurias 
dainavo sol. Aušra Cicė- 
naitė bei sol. Vaidas 
Vyšniauskas.

II-oje dalyje dominavo 
operų bei operečių iš
traukos: Barinkajaus
kupletai iš operetės "Či
gonų baronas", muz. J. 
Strauso- atlikėjas V. Vyš
niauskas, taip pat solis
tas kartu su sol. Aušra 
Cicėnaite dainavo arijas 
iš J. Štrauso ”Čigonų 
baronas", Bellos ir Pim- 
pineli duetą iš operetės 
"Paganinis"; Tonio ir Ma
rijos duetus iš miuziklo 
"West Side story", muz. 
L. Bernstein; visoms ari
joms bei duetams su gi
liu muzikiniu įsijautimu, 
akompanavo jau spėjusi 
išgarsėti - Eugenija Kup
rytė. Ji taip pat atliko 
dvi dalis iš Šumano cik
lo "Vakare" ir "Polėkis".

Koncertui baigiantis, į 
sceną sol. Vaidas Vyš
niauskas pakvietė savo 
mamą ir jai dedikavo 
Raudonikio dainą "Švel
numas" (tą dieną buvo 
jos gimtadienis). Daina 

buvo nuostabiai švelniai 
atlikta, žodžiai ir melo
dija atitiko pavadinimą 
ir daugelį labai sujaudi
no.

Norisi paminėti Aušrą 
Cicėnaitę, kuri greitai 
publiką užkariavo savo 
gražiu balso tembru, pui
kia scenine laikysena, la
bai gerai jaučianti jude
sį šokant, žodžiu, turin
ti visai tai, kas reikalin
ga operetės žanrui. Ne 
mažiau publika žavėjosi 
ir Valdo Vyšniausko ari
jomis, o taip pat ir kitų 
kūrinių brandžiu atlikimu, 
puikiai paimant aukštes
nes gaidas, gera žodžių 
artikuliacija. Drąsiai ga
lime pasakyti, kad kon
certas buvo puikus, su
teikęs daug malonių aki
mirkų; gaila, kad ne 
visi montrealiečiai susi
rinko paklausyti, o tokių 
renginių pasitaikys ne
dažnai. Dėkojame visiems 
kurie prisidėjo prie šio 
koncerto parengimo. Ypač 
Donaldui Giedrikui, Anta
nui Mickui, dailininkei. 
Vidai Ibianskienei, Van
dai Vyšniauskienei, Čar
liui Baltuškevičiui, kurie 
ne tik aprūpino solistus 
nakvyne, bet ir suruošė 
sumuštinius ir saldumy
nus su kava, parėmė 
pinigais.

Dėkojame solistams už 
jų atsilankymą, linkime 
jiems geros kloties kelio
nėse, pasirodymuose ir 
didžiai dainingos atei
ties. Nors Lietuvoje dar 
toli gražu ne viskas klos
tosi taip, kaip norėtume^ 
nors dideli sunkumai stu 
dijuojantiems, o vis dėl-- 
to įsitikinome - yra 
mūsų tautos talentų, 
nepabūgusių sunkumų, 
kurie pasaulyje garsina 
Lietuvos vardą.

Sekančią dieną solis
tai išskrido koncertuoti 
į Floridą, po to - namo.

Laimingo jums kelio 
meili ir šaunūs daininin
kai! Laukiame jūsų vėl 
ir vėl atsilankant!

Vitalija Peciukaitytė- 
Keršulienė

5 psl.



toronto vėl", tel: 416-538-1748 
.darbo valandomis).
• MAIRONIO MOKYK
LOS vaikams minint 50- 
mečio jubiliejų, padės 
sukurti piešinius sukaktu-, 
vėms šios mokyklos mar
škinėliams dail. Snaigė 
VALIŪNAITĖ-ŠILEIKIENĖ.

• NAUJŲ METŲ SUTIKI
MAS rengiamas Toronto

P-jos di- 
• su šven-.

vakariene, uŽKan- 
stalu, šokiais, muzi- 

pusvalandžiu "Ant 
slenksčio". Progra- 
dalyvaus solistai iš 

V. čepkus ir

- > . • ______ PRISIKĖLIMOLaCtUVllį N&mi| džiojoje salėje

Ž. • tiška vakarierinios
c LN lapkričio mėn.2 
sekmadienio popietėje 
lyvavo 143 žmonės. Pra - 
nešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN Mo
terų EJūrelio narė C.Cip - 
liauškienė.

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

d.
da-

men. 12 d., 
LN Visuome- 

komiteto

e Lapkričio 
7val.v. vyko 
nines .veiklos 
posėdis,kuriame atsilankė

dzių 
kiniu 
metų 
moję 
Lietuvos-
V. Vyšniauskas.

Bilietus kviečiama 
sisakyti iš anksto 
Vyt. TASECKĄ, 
905-824-4461, arba kelio
nių agentūroje"Asta Tra-

uz-
pas 
tel:

•. KL Bendruomenės 
XVI-osios Krašto Tary
bos trečiosios sesijos su
važiavimas vyks lapkri
čio mėn. 29 d. ANAPILIO 
Sodybos parodų salėje.

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis j Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir j Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

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

Chamney McWilliams Inc.

N

stovai, Kultūros K-jos ir 
ATŽALYNO veikėjai.

c Siūlo darbą: LN svetai
nei LOKYS reikalingas bu 
fetininkas-kė(baro tarnau
tojas). Pageidautina su pa
tirtimi.

Taip pat yra reikalin - 
gas darbininkas namo 
priežiūrai ir ūkvedybos 
darbams savaitgaliais.

Kreiptis i LN rašti 
tel:416-532-3311.

I M E:
vyksta pokalbiai
II sapne susitinka Kristų ir

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

DRESHER Appraisal Ltd.

ateityje

- atsako

bus leista kunigams

Kristus.

Romoje kunigų tarpe
"Popiežius Paulius 

klausia:
- Viešpatie, ar tikrai 

vesti?
- Ne Tavo epochoje,
Popiežius vėl klausia
- Viešpatie, ar tikrai moterys galės būti kunigė- 

mis?
- Ne Tavo epochoje.
- Viešpatie, ar bus vėl kada nors išrinktas lenkas 

Popiežiumi?
- Ne mano epochoje...

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas- greitas ir tikslus!

VOLUNGĖ rengia 
ventinį susikaupimą

1573 Bfoor Sf. W«*t, Toronto, Ont. M6P 1A6

ventinį susikaupimą bei 
kalėdinės muzikos koncer
tą "Prašvito mums links
ma diena" gruodžįo mėn., 
4 vai.p.p. PRISIKĖLIMO

• MAIRONIO Mokyklos 
kanklininkės,vad. Žabos Ja- 
neliūnienės ir Julijos Ada- 
monytės, ruošiasi dalyvau
ti pirmosios lietuviškos

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai doleriųyra 
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).

— - • * * * ^—'*-* * 1 1 V V u ▼ 101WO

knygos 450 metų sukakties į Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių, 
minėjime, kuris įvyks lap-r----------------------- -- ---------------- "--------------------------------
kričio mėn.30 d. Į

Šiuo metu mokyklos an
sambliui trūksta trijų 12 
kos stygų kanklių. " Jeigi 
kas galėtu paskolinti mo
kyklai, maloniai prašomi 
pranešti.
• MAIRONIO Mokykla 
ruoš i as i savo 50-ties me
tų darbo jubihejui, k u - 
ris bus atžymėtas ypa
tingu renginiu 1998 m.
gegužės mėn.23 d.,Ana

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA!

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiaefleniais nuo 9 vjr. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 vur. 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 doleriu

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

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

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

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

DRA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 

41 6-762-4232 FAX 416 762-5583

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 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...............6.25%
4 metų...............6.40%
5 metų..........s...6.60%

(fixed rate)

DVIDEŠIMT KETVIRTOJI 
KALENDORIAUS KNYGA

Prisikėlimo parapijos 
finansų sekcija vėl išlei
do St. Prakapo sureda
guotą, 1998 metų kalen
dorių - knygą.

Patogaus formato, 176 
psl., gausiai iliustruota 
piešiniais ir nuotrauko
mis, knyga tapo tradici
niu leidiniu. Šalia grynai 
kalendorinių puslapių, tin
kamai prieinamos ir 
Lietuvos gyvenimo svar
biausios datos kiekvie
no mėnesio puslapyje. 
Poezija, proza, sveikatos 
patarimai, gausūs kulina
riniai aprašymai, šiek 
tiek atitinkamai trumpos 
informacijos ir anglų 
kalba; surinkti įvairūs ju
moro puslapiai padaro šį 
leidinį lengvai skaitomu.

Kaina nepažymėta, 
tačiau šio kalendoriaus 
leidimui paremti 
kviečiami prisidėti 
mis, nes savikaina 
ja prie $12.
6 psl.

visi 
auko- 
artė-

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................... 2.25%
180-364 d. term.ind................... 2.50%
1 metų term. Indėlius................ 2.75%
2 metų term. Indėlius.................3.50%
3 metų term. Indėlius................ 4.00%
4 metų term. Indėlius................ 4.25%
5 metų term, indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............. 2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą...................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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....................... 6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų

5.25%
5.90%
6.40%

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 mortglčlus 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 “INTERAC kOftClG
Musų tikslas -ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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%

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

MasterCard HPUJS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydi 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 Lietuva 
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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 23
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AUKOS VAIKO TĖVIŠKĖS 
NAMAMS
Per D. Staskevičienę au
kojo: a.a. Juozo Kačins
ko atminimui - Antanas 
Kačinskas -$50; Margaret 
Ražanas -$5U.; Antanas 
Žiūkas -$30; Genė Ged
vilienė - $20; E. Grybai- 
tienė - $1U.

Nuoširžiai dėkojame- 
KLKM D-jos Montrealio

Skyrius

• PATOGIAI ir NEBRAN
GIAI pasveikinsite arte - 
jančiiĮ švenčių proga sa - 
vo draugus ir artimuo - 
sius per ”NL”. Prašome 
nedelsti užsisakant svei
kinimą. Dėkojamel ”NL”

© Kas turite Henriko Na- 
gio paskaitą ar literatūros 
vakarų video ar filminius 
Įrašus, prašome pranešti 
"NL". Ačiū.

"VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS" AUKOJO:
e a.a. Prano Baltuonio atminimui:

$ 40,- R.R.Lapinai; $30,- Iz.Mališka; po $ 20,- 
J .Br.Lukoševičiai, V.K. J akoniai, J.Blauzdžiūnienė, 
V.Viliušienė, E.G.Alinauskai, M.Br.Makauskai, B.Na- 
gienė, G.Nagys; $15,-P.V.Dikaičiai; po $10,-E.Lin- 
kūnienė, L.Balaišis, J.Šeidžiai, A.Piešina.

Nuoširdžiai dėkoja KLKM D-jos Montrealio
Skyrius

MUSU KALBOS TURTINGUMAS
Žemdirbiai ir piemenėliai, ištisomis dienomis 

būdami gamtoje, stebėjo ir dangų. Žvejams, medžio
tojams irgi svarbus buvo oras. Lietuviai debesims 
sugalvojo daugeij ir įvairių pavadinimų. Pavasarj 
susidaro kamuoliniai debesys, panašūs į kažkokias 
galvas, lėtai slenkančias per dangų. Taigi, debesis 
vadino galvokais, galvočiais, baltakalniais, avelių 
debesimis., stulpiniai, gaisriniai (jei saulė tekėda
ma arba besileisdama juos nudažo tarsi gaisrų at- 
švaistais), skylėti ( jei pro debesų properšas mato
si dangus). Sparnuoti debesys-isšidėst£ kaip skren
dantys paukščiai. Pakarailiu vadinosi dabesis be 
lietaus. Smulkučiai debesėliai, išmarginantys dangų 
- sėmenija. Jei raudoni dangaus kraštai - perkūnuo- 
tas dangus. Juodas audros debesis vadinamas Per
kūno vežimu arba perkūniniu debesimi. Buvo bijo
masi plaukti į jūrą, jeigu debesys raguoti. Kartais 
buvo sakoma, kad debesys panašus į vilnų kuodą.

( Iš knygos "Pavasarėlis”)

Sesei
A t A

ELIZABETAI KIRSTUKIENEI 
mirus,

Jos gimines ir artimuosius broliškai 
užjaučiame ir kartu liūdime

L.K. MINDAUGO-NERINGOS 
kuopa

PADĖKA
a.a. ELIZABETAI KIRSTUKIENEI, 

mirus,

visa šeima nuoširdžiai dėkoja dalyvavusiems 
Laidojimo Namuose, šv. Mišiose AV parapijos 
bažnyčioje ir palydėjusiems į kapines -

ŠEIMA

•L.K.MINDAUGO-NER1N- 
GOS Šaulių Kuopos revi - 
zijos komisijų sudaro: Al
binas URBONAS, Rūta 
ŽJUKlENĖ-sekretorė, J uo - 
zas STANKAITIS-narys.

MALONUS RENGINYS 
ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Š.m. spalio mėn. 26 d. 
po 11 vai. pamaldų, 
parapijos svetainėje įvy
ko tradiciniai Grybų pie
tūs, į kuriuos atsilankė 
virš 100 parapijiečiųj bei 
svečių iš Aušros Vartų 
parapijos. Turėjome ir 
tris svečius iš Lietuvos, 
tai Irena Michalskienė, 
Elena Puzinienė ir Petras 
Ibianskas.

Pradžioje pietų kleb. 
dr. F. Jucevičius, labai 
gražiais žodžiais pasvei
kino ir padėkojo visiems 
už tokį gausų atsilanky
mą į šiuos pietus, taip 
pat tiems, kurie nuošir
džiai prisidėjo prie šių 
pietų paruošimo. Tą di
džiulį darbą atliko pagar
bos verti žmonės. Sukal
bėjus maldą prasidėjo 
skanūs pietus su įvai
riais valgiais, bei saldu
mynais, o nuotaikai page
rinti, po du butelius vy
no ant kiekvieno stalo.

Visą laiką grojo Jonas 
RIMEIKIS su įvairiais 
instrumentais, gražias ir 
švelnias melodijas, taip 
pat dažnai pasirodė ir 
savo gražiu balsu.

Buvo turtinga loterija 
iš 40 laimikių, kur vyra
vo gražūs ir viliojantys 
buteliai su įvairiais gai
vinančiais skystimėliais. 
Laimingieji džiaugėsi 
savo laimikais, o nelai
mėję - nenusiminė ir 
tikėjosi laimėti sekantį 
kartą.

Buvo gražu stebėti, 
kuomet tėvai ir vaikai
čiai sėdėjo prie to pa
ties stalo ir visi jautėsi 
laimingi.

Visi dalyviai skirs
tėsi į namus patenkinti 
linksmai praleidę popietę.

K. Ambrasas

MONTREALIO LIETUVIŲ arba aukos.
ŠEŠTADIENINE MOKYK- Ilgesnį laiką mokykla 
LA nori sukelti lesų toli- iš yisuoemenes nieko že
mesniam šios mokyklos prašė, todėl būtų geriau- 
išlaikymui. Todėl prašo sias laikas, kad dabar 
Montrelio organizacijų ir visuomenė prisidėtų prie 
pavienių žmonių aukų. j°s išlikimo.

Per Mokyklos rengia- Daugiau informacijų 
mą EGLUTĘ gruodžio gausite pas Mokyklos ve- 
men. 14 d., vyks loterija, deją Astą Staskevičienę, 
kuriai renkami laimikiai tel: 695-5376.

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LQM 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 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: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.75% Asmenines nuo............6.25%
santaupas................................. 2.25% neklln. turto 1 m....... ...5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius..................... .2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius....................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................... 3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... .4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.................... 4.25% 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......................................4.25%
4 m. ind...................................4.75%
5 m. ind.....................................5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

1997. XI. 18

madienį - lietuviški vėda- 
® CEPELINAI vėl gamina- rai.
mi AV P-jos saleje sek - Galima valgyti vietoje 
madieniais po 10 ir 11 vai. arba išsinešti namo. Ska- 
pamatdų. Kas antra sek - naus!

C’““

SuftoK
ANTOINETTE OUELLĘT- 
Agent immoMier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 i
fax: (514) 462-1509 I
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBIL1ER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1 M2
CROUPE SUTTON ■ ACRON INC EST FRANCHISE INOEPENOANT ET AUTONOME DE CROUPE SUTTON QUEBEC

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

MontrėaI,Que., H3A 2G6

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY PO IT K Airs

MANAGE . WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psi.
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MIRUSIEJI: 
o Magdalena PLOPLIS 
mirė Verduno ligoninėje 
spalio 27 d. po trumpos 
ligos, sulaukusi 82 metų. 
Liko
Judy Edmontone ir sesuo 
Anelė. Palaidota Notre 
Dame dės Neiges kapi
nėse.
• Elizabeta KIRSTUKIE- 
NĖ, 77 m. amžiaus, 
mirė š.m. spalio men.
28 d. Ji buvo aktyvi šau
lių sąjungos narė ne tik 
lietuvių tarpe bet ir lat
vių moterų šaulių tarpe,

Liko stinus Valdis ,duk - 
tė Birutė,žentas Ronald ir 
vaikaičiai Thimoty, Melissa 
Vokey,artimieji Latvijoje.

Palaidota per AV P - 
jos bažnyčią Notre Da - 
me des Neiges kapinėse . 
® Pranas BALTUON1S,86 
m.amžiaus,mirė Verduno 
Ligoninėje lapkričio mėn.
6 d. Pasižymėjo medžio 
skulptūros kūriniais,da
lyvavo eilėje parodų ir 
kanadiečių tarpe.

Liko žmona Jadvyga, 
duktė Vida, sūnūs Edmun
das ir Danius su Seimo - 
mis.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Visi maloniai kviečiami į
LIETUVOS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU
KREDITU UNIJA

dukterys Elena ir

KARHJOMEIVES ŠVENTĖS
MINfeJIMĄ

š.m. lapkričio mėn. 23 d. sekmadienį, 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėj,
1465 rue De Sėve, Montreal, 

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

akomp.muz. Aleksandras STANKEVIČIUS
VAIŠĖS - cepelinai, kava ir pyragai.

Jungtinė Naujoji Šaulių
Valdyba{ĖJIMAS $10.-

VARGSTANČIĄ, ŠEIMĄ LIETUVOJE PARĖMĖ 
SAVO AUKOMIS:

po $20,- L.Balaišis, St.Baršauskienė, A.Jonelis ir 
D.Staškevičienė; $15,- A.Petraitytė; po $10,- E.Ali— 
nauskienė, V.Baršauskas, E.Kerbelienė, J.M.Pakalai, 
A.Szewczuk, j .Vasiliauskas; po $5,- Lr.Niedvaras,!. 
Vazalinskienė, P.Vapšys ir E.Verbyla. Viso: $175.

Nuoširdus ačiū visiems aukotojams.
D.StaSkevičienė *******************************-M-***************

KLK Moterų d-jos Montrealio skyrius 
kviečia visus į metinę šventę -

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

2
3
4
5

Certifikatai (min. >1000.00)
1 metų..---- 3-25

metų___ 4^00
metų ___4-50
mėtų 5.00
metų __ 5*25___

Terminuoti indėliai 
1 metu 2.50
180 dL - 264’Z™ 
120 d. - 179 d. 2.25 
60 d. - 119 d. 2.25 
30 d. -59 d. 2.25 

iki 30 d......... . 0

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

2 
3

5

3.25
4.00
4.50
5J1Q

RRSP A RRIF
Taupoma 

metų . 
metų . 
metų . 
metų . 
metų ..

Čekių sąskaita « 0~5Q

30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00%
IMA UŽ 7

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

metų ___ 6-75-
metų .._ ZJUL

tvfontrealio Sk. S. m. gruo
džio men. 7 d., sekmadie
nį, tuoj po pamaldų ,AV 
P-jos salėje ruošia pietus.

Pradžioje bus trumpa 
meninė programa. Visi 
kviečiami gausiai dalyvau
ti] (Žiūr. skelbimą)
© KALĖDINĖ PROGRAMA 
vyks gruodžio mėn.25 d., 
nuo 1-2:30 val.p.p.Lietu- 
vių Radijo valandėlėje-

PIETUS
Aušros Vartų parapijoje

11 vai.
12 vai.

AUKA-

Mišios už gyvas 
salėje - trumpa

© Pietūs ®
$12.

ir mirusias nares, 
meninė programa
Loterija

VALDYBA

ME-

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

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

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

ADVOKATAS
Romas ISganaiti s,S.B.A., B.C.L.

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

• AUŠROS VARTŲ 
TINfe ŠVENTĖ buvo pra- 
dėta iškilmingomis pa
maldomis šventovėje, ku
rias atnašavo du kunigai-, 
kun. kleb. K. Ambrasas, 
SJ, ir kun. J. Lipski. Mi
šioms pasibaigus, kun. 
J. Lipski gana gražia lie
tuvių kalba padėkojo jį 
priglaudusiems mūsų 
bažnyčios klebonams, 
kurie paskyrė vietą jam 
gyventi ir dirbti. O šian
dien jis kaip tik šventė 
savo 30 metų kunigystės 
jubiliejų. Parapijiečiai 
tai girdėdami susijaudino 
ir ėmė ploti bažnyčioje.

Po pamaldų visi suėjo
me į paprapijos salę, 
kur Donaldas Giedrikas 
pravedė programą. Dai
navo sol. A. Keblys, 
akompanavo ir improviza
cijas grojo muz. Lavren
ti Djintcharadze Sol. A. 
Keblys padainavo keletą . 
liaudies dainų, o muz. 
L. Djintcharadze pagrojo 
amerikietiško stiliaus 
pynę ir lietuviškų dainų 
improvizacijas. Po to vyko

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

8 psl.

AmbrasasTėv.
S.J. padėkojo už gausų 
atsilankymą, 
šeimininkių darbą virtu
vėje, o Tėv. J. Aranaus- 
kas SJ palaimino stalus.

Sekė pietūs iš trijų pa
tiekalų, skaniai vyr. sei-

prityrusių

1 metų____5-6Q—
2 metų ___ 6. —
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 .. 6.0Q

5

at LITAS 6:~

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais
Antr., trečiai
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sėve
9.00- 3.00
9.00- 3.00 
12.00-8.00 
10.00- 6.00

3907 A Rosemont;
10.- 2.00

3.00- 7.00
2.00- 6.00

* mininkės Janinos Blauz- 
► džiūnienės ir padėjėjų pa- 
į gaminti. Buvo ir raudo- 
' no ar balto vyno.

Stalus aptarnavo jau
nesniosios generacijos

lietuvaitės ir lietuviukai- 
Pietų metu taip pat 
buvo platinami loterijos 
bilietai. Daug kas grįžo 
namuosna su įdomiais 
laimikiais. G. M.

Sąžiningai patarnauja Nejudonio turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

AD AMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILI Al -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
.eitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpcreiįpįa tq>sidrasstL

LESTOiTURES

r\/iiRor\j h\ic

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Mark Richard

Tel: 767 -
Verdun. (Quebec) H4G 1Y9

9941 Fax? 766 - 9985
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