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IRAKAS SUTIKO BAIGTI 
KRITINĘ SITUACIJĄ

Rusijos diplomatinių 
manevrų dėka, 3 savai
tes didėjanti įtampa tarp 
Irako ir JT, bei J? 
atslūgo. Lapkričio ’ 
20 d. Irako amb> 
rius N. Hamdoon' 
nešė JT Saugu m Tary
bai, kad visi Ir .o ginklų 
gamybos inspektoriai, 
įskaitant ir JAV, gali 
grįžti darban tomis pa
čiomis sąlygomis, kaip 
anksčiau.

Derybų išvados buvo 
paskelbtos po susitikimo 
Ženevoje, kai Rusija su
tiko 
riuos 
mus, 
prezidentiniai Irako plo
tai nebūtų inspektuojami 
ir kad JAV U-2 žvalgy
biniai lėktuvai, kuriuos 
naudoja JT, nebūtų nau
dojami ateityje.

garantuoti kai ku- 
sankcijų paKeiti- 

o Irakas nori, kad

Washington' o ir JT 
darbuotojai buvo apkalti
nę Irako vyriausybę, kad 
inspektorių darbas buvo 
trukdomas, o kai kurių 
ginklų gamyba slepiama.

Pirmą konflikto spren
dimo fazę Rusijai sėk
mingai pja vedus, jos 
prestižas žymiai sustip
rėjo tarptautinėje plot
mėje, ne$ konflikto daly
viams leido -"neparnetus 
veido”, toliau derėtis ir 
imtis nutraukto darbo. 
JAV vyriausybė laikosi 
atsargiai ir neatšaukė 
ginkluotųjų pajėgų sustip
rinimo Persijos įlankos 
vietovėse.

ŠVIESOS MIESTE- TAMSU

Luxor mieste (pavadi
nimas kilęs iš žodžio 
"šviesa"), Egipte - farao
nės Hatšepsut šventovėje 
lapkričio men; 17 d. 
bjauriai buvo užpulti au- 
tomatinais ginklais ir 
peiliais 58 turistai paklo
jo savo gyvybes. Taip

grupei. Grupė
moterų tunisčių

Britanijos,

pat žuvo 4 egiptiečiai ir 
6 užpuolikai, priklausan
tys žymiai aršiųjų isla- 
mistų 
jaunų 
buvo pagrobta ir jų liki
mas dar nežinomas. Tu
ristams iš Šveicarijos, 
Japonijos, 
Vokietijos ir po 1 iš Bul
garijos, Kolumbijos ir 
Prancūzijos, besižavint se
nosios 3397 metų kultū
ros šedevrais, tik vos 
keletas policininkų prižiū
rėjo tvarką.

Užpuolikai paskelbė 
"heroišką" pranešimą: 
tokiu būdu esą, bandė iš
gauti savo vadovo, kalin
čio New Yorke už ten 
įvykdytą Pasaulio Preky
bos Centro išsprogdinimą 

paleidimą laisvėn...
Luxor' o įvykių liudinin

kai tvirtina, kad nebuvo 
bandoma paimti įkaitus 
o be atodairos žudė 
šaudmenimis ir peiliais.

Tai didelis smūgis 
turizmui šiame įdomia
me krašte ir dauguma 
atvykusių turistų, nebai
gę kelionės, grįžo atgal 
į namus. Vidaus Reikalų 
ministras, atsakingas už 
saugumą, atsistatydino.

Islamo kraštų stebėto
jai suvokia, kad ekstre

mistų kraštutiniai elge
siai nėra vien tik izoliuo
ti išpuoliai dar ųžsiliku- 
siųjų tokių grupių. Nors 
Egipto vyriausybė bando 
pasakyti, kad ekstremis
tai yra suvaldomi, tačiau 
stipri nepasitenkinimo ir 
įtampos fermentacija 
vyksta lygiagrečiai su 
industrializacijos plitimu 

"Vakariečių vertybių įta
ka į tradicines, konser
vatyvias islamietiškas vi
suomenes.

Egiptas iki dabar buvo 
palyginant, tolerantiškas 
religiniam pluralizmui, 
bet paskutiniuoju metu 
ekstremistų spaudimas 
stiprėja, nes jaunimas ne
beranda įprastų darbų, 
atitolsta nuo savo vy
riausybės ir vis labiau 
ieško stabilumo funda
mentalistų grupėse, ku
rios nenori nei kompro
misų, nei saikingumo.

Stebint oar visai nese
niai JAV 
strategijas prieš Iraką ir 
dar nematant tikrų dery< 
bų ir bent dalinio huma
nitarinio elgesio - daro
si akivaizdu, kad ekstre
mistai įsigali masėse...

a Anatoly Čubais' ui ne 
pavyko suorganizuoti 
gerai veikiančios mokes

"kaubojiškas”

čių sistemos Rusijoje ir 
įtikinti daugumą gyvento
jų, kad ekonominės re
formos yra naudingos ne 
vien tik didžturtuoliams. 
Jam teko susidurti tuojau 
pat su galingai praturtė
jusią viespatajaunčia ban
kininkų grupe, kurie sku
biai nustatė sau palan
kiausias privatizavimo 
kainas.

Taip A. Čubais' as pra
rado finansų ministerio 
postą, dėl ko ypač sten
gėsi jam atsikeršindamas 
magnatas Boris Berezovs- 
ki's. Dabar finansų mi- 
nisteriu būsiąs liberalas 
Michail Zadornov'as.

agentūra
Rusijoje 

apie 2.2 
ypač Vai

• ITAR-TASS 
skelbia, kad 
džiova serga 
mil. žmonių ir 
kų tarpe, ši liga plečia
si, pakilusi 11% nuo pra
eitų metų. Pietinėse 
valstybėse - Čečėnijoje, 
Ingušetijoje ir Dagestane 
džiova stipriai reiškiasi 
ir daugiausia paliesti 
kaliniai.

• KARALIENĖ ELZBIE
TA II ir princas Philiph 
lapkričio mėn. 20 d. 
šventė savo vedybų 50- 
tąją sukaktį.

2000 svečių tarpe 

iškilmes pradėjus Valsty
bės Apsaugos trimitinin
kams, Westminster Ab
bey rūmuose dalyvavo 7 
karaliai, 1U karalienių, 1 
Didysis Kunigaikštis, 26 
princai ir 27 princesės. 
Tai buvo pats gausiau
sias Europos karališkųjų 
palikuonių susiėjimas 
Londone po Karalienės 
karūnavimo iškilmių 1953 
metais.

iškilmės ouvo pažymė
tinos tuo, kad svečių są
raše, Ministerio Pirminin
ko užmanymu, buvo pa
kviesti ir eiliniai pilie
čiai iš įvairių geografi
nių vietų, įvairaus am
žiaus. Karalienės pašonė
je sėdėjo už stalo džo- 
kėjus, skaučių vadovė, 
policininkė ir automo
bilių dalių fabriko dar
buotojas iš šiaurės Angli
jos. Visi svečiavosi gero
je nuotaikoje.

Bažnytinėse apeigose 
Canterbury arkivyskupas 
pabrėžė, kad "švenčiant 
tokią vedybinę sukaktį, 
neatmename tų, kuriems 
vedybos nėra niekada 
buvusios gyvenimo tikslu 
ar kurių vedybos neišsi- 
laike taip ilgai, ar taip 
pastoviai, kaip kad šven
čiamos Karalienės Elzbie
tos II ir princo Philip' o. 
• Lapkričio mėn. 11 - 
Atminimo Diena Kanado
je, Amerikoje ir kituose 
anglosaksų kraštuose, žy
mima raudonos aguonos 
ženkleliu, visuotine Ty
los minute, prisimenant 
visus karius, žuvusius I- 
ojo ir Il-ojo pasaulinio 
karo metu. Aguonos žie
do ženklelis yra labai po
puliarūs, surinktos už 
juos aukos skiriamos 
Kanadoje veteranų rei
kalams.

Tą dieną vyko specia
lios ceremonijos Otta- 
woje ir . Quebec'o mieste. 
Asamblėjoje dalyvavę na
riai buvo rodomi TV pro
gramoje. Liberalų opozi
cijos vadas Daniel John
son ir jo darbuotojai - 
visi dėvėjo aguonos ženk
lelius. Tačiau nė vienas 
PQ narys neatžymėjo 
tos dienos ženkleliu...

O visgi, daugelis pran
cūzų kanadiečių padėjo 
galvas Dieppe ir kitose 
karo veiksmų vietovėse, 
kad jų gimtieji kraštai 
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JAV NUOMONĖ 
VIETOJE

1988 m. Klaipėdoje 
yra rengiamos karinės 
pratybos "BALTIC CHA- 
LENGE". JAV pareiškė 
pageidavimą (kieno su
gestija?), kad ir Rusijos 
kariškiai būtų pakviesti 
jose dalyvauti.

Lietuvos Krašto Apsau
gos min. Česlovas Stan
kevičius pareiškė, kad 
Lietuvos įstatymai drau
džia Rusijos ir kitų NVS 
narių kariuomenių dali
niams dalyvauti Lietuvo
je vykstančiuose manev
ruose, ar pratybose.

Šiose pratybose daly
vaus apie 2,500 karių iš 
10-ties valstybių, o Rusi
jos ginkluotų pajėgų 
atstovai galėtų dalyvau
ti tik stebėtojų teisėmis 
- sakė Lietuvos Krašto 
Apsaugos ministeris.

nenaujiena, kad tokių 
ir nekviestų stebėto- 
vistiek bus...
Tai kam vargintis

kviečiant? Tegul pirma 
užsitarnauja tokios sve - 
čystos privilegijų.

NE

• RUSIJOS roko grupės 
"Mašina vremeni" vado
vas Andrėj Makarevič’ ius 
yra muzikantas ir akto
rius, kuris mėgsta gamin
ti valgius, slidinėti kal
nuose ir nardyti.

Jau antrus metus tele
vizijos programoje prave
da kulinarijos programą 
"Smak", pakviesdamas jo
je dalyvauti muzikos, te
atro ar TV žvaigždes.

Lankąsis Vilniuje, kon
certavo koncertų ir Spor
to rūmuose su savo gru
pe svečiavosi 
torane 
Brien",
kartą vyr. virėjo Ginto 
Zuikaičio dėka apžiūrėjo 
Virtuvės ir patiekalų 
gamybos įrengimus, išgy
rė valgių skonį (gamina
ma tik iš šviežios mėsos, 
švariai Jr profesonaliai 
užlaikomą virtuvę), išra
dingumą. Pastebėjo, kad 
airiškuose tokio pobūdžio 
restoranuose gali šauniai 
pasilinksminti, o Vilniuje 
- ir labai skaniai paval
gyti.

alaus res-
"The Twins O"

Atvykęs antrą

kad 
jų -

PASIENIO VETERINORIAI 
SĄŽININGAI DIRBA.

Šiemet jau Kelis kar
tus į Klaipėdą buvo atga
benta užkrėstų žuvų, ir

/....... atkelta iš 1 psl./
būtų laisvi. "Nejaugi 
aguonos ženklelis reiks-

o
- ne?" - Klau- 

Montrealio 
skaitytojų 

pavarde

mingas visai Kanadai, 
Quebec’ ui 
šia vienas 
"The Gazette" 
prancūziška 
pasirašęs ir buvęs Royal 
Canadian Air Force na
rys II-jo pasauliniu karo 
metu.

bendromis jėgomis, tačiau 
bus sunku išvengti 10- 
ties provincijų ir 2-jų te
ritorijų vadovų lengvo ir 
visuotino sutarimo, ypač 
socialinių programų sri
tyse.

KANADOS m in. p- 
Jean Chretien forma-

premjerus gruodžio
11 ir 12 d.d. Otta- 
bendrai

į NATO, 85% 
pasisakydami 
būtų 3-ioji

su Lenkija ir

svarstyti

balsa- 
už - 

narė, 
Čeki- 

dėlto

kas
Ii ai pakvietė visus Kana 
dos 
mėn. 
won,
jaunimo darbų atnaujini
mą bei sveikatos ir so
cialinės politikos reikalų 
tvarkymą.

Nors raginama oiroti

VENGRIJA BALSAVO 
UŽ NATO

Lapkričio mėn. 6 d. 
Vengrija balsavo už įsto 
jimą 
vusių 
ir ji 
kartu
ja. įdomu, kad vis 
bendras galimų balsuoto
jų skaičius vos sudarė 
50%, nežiūrint tvarkin
gai pravestų paskutinė
mis savaitėmis raginimų 
balsuoti.

2 psl.

VILNIUS - Gedimino Pilies bokštas,Didžiojo Kunigaikščio GEDIMINO, 
miesto įsteigėjo paminklas. Skulptūra- Vyt.Kašubos. Nuotr: K.Dnskiaus
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punkto gydytojai
' neleido įvežti is Rusijos 

atplukdyto žuvų krovinio. 
Tai antras toks atsitiki
mas. iš Archangelsko 
uosto traleris "Koman- 
dor Ščerbakov" atgabeno 
daugiau kaip 1,000 tonų 
įvairių šaldytų žuvų. Pa
tikrinus 123 tonas žyd
riųjų menkių, pasirodė, 
kad jų raumenys užkrės
ti kirmėlaitėmis. Kitų rū
šių šiame krovinyje nebe- 
tikrino ir visas krovinys 
buvo perkrautas į vago
nus ir pasiųstas į Ukrai
ną.

Veterinarijos punkto 
Valerijonas 

agen- 
žuvų, 
mais-

per- 
kam- 

gali-

virsininkas 
Bernotas sakė BNS 
turai, kad tokių 
netinkamų žmonių 
tui mėsą galima 
dirbti į miltus ar 
šalui (farširavimui), 
ma panaudoti gyvulių šė
rimui.

Užkrėstų žuvų trans
portas yra buvęs kelis 
kartus atplukdytas ir iš 
Norvegijos...

Bravo inspektoriai.
• LIETUVOS BANKAS 
šiemet suorganizavo tau-

pyKlių Konkurso pagrindi
nį prizą- kelionę į Pary
žiuje esantį "Disneyland" 
parką. Taupyklių konkur
se šiemet dalyvavo dau
giau kaip 1,5 tūkstan
čio vaikų iš visos Lietu
vos, minint Pasaulinę 
Taupymo Dieną.

Pirmą prizą laimėjo 
kaunietė Gintarė Pamar- 
nackaitė, 11 m. amžiaus.

Dar 10 geriausiais tau
pyklių darbais dalyvavę 
vaikai buvo padovanoti 
vertingais žaislais.

Gintarė nulipdė iš mo
lio, spalvota glazūra pa
dengtą žemės rutulio 
formos taupyklę, papuoš
tą įvairiais gyvūnais.

Pasirodo, kad tokią 
Taupymo dieną įsteigė 
Taupomųjų bankų kong
resas 1924 metais.

• LIETUVOS MOKYKLŲ 
600 metų sukakties pro
ga Punsko krašto moky
tojoms 
nei ir 
Mokslo 
Zigmas
skyrė 1000 litų premiją.

- Vladei Pajaujie- 
Elenai Vainienei 
ir Švietimo min.
Zinkevičius pa-

PINIGŲ APSAUGAI - 
MODERNIOS PRIEMONES

Pinigų saugykla Vilniu
je moderniai įrengta, tarp
tautinio lygio, turi Euro
pos Sąjungos pažymėjimą. 
Numatoma ateityje Lie
tuvoje įsteigti ir kitose 
vietose tokias saugyklas.

Pinigų pervežimas taip 
pat atliekamas specialiu 
šarvuočiu, kurį Lietuvos 
Bankas šiemet nusipirko 
iš JAV. Jis yra nepažei
džiamas nei šūvių, nei 
sprogimų.

Lietuvos Banko Kasos 
departamento direktorium 
yra Arūnas Dulkys.
• KAUNE yra įsteigtas 
Stepono Dariaus ir Sta
sio Girėno vardais pava
dintas aerodromas, kur 
numatoma atnaujinti esa
muosius įrengimus.

Dabar, šis Aleksote 
esantis, buvo įsteigtas 
1915 m. ir buvo skirtas 
tiek karo, tiek civilinei 
aviacijai aerodromas. Ja
me veikia Kauno aeroklu- 

nuovada, 
apsaugos

bas, policijos 
priešgaisrinės 
dalinys.ir kt.

APIE II-ją 
TAUTINĘ 
IR Vl-ąsias 
LIETUVIŲ 
ŽAIDYNES

Kaip buvo 
tuvos vyriausybė pritarė 
Lietuvos Kūno Kultūros 
ir Sporto departamento, 
Lietuvos Tautinio Olim
pinio Komiteto, Seimo 
ir JAV LB atstovų siūly
mui surengti 11-ąją Lie
tuvos tautinę olimpiadą 
ir VI-sias pasaulio lietu
vių žaidynes 1998 
birželio mėn. 23-30 
Lietuvoje.

Yra patvirtintas

LIETUVOS 
OLIMPIADA 

PASAULIO 
SPORTO

skelbta, Lie-

m. 
d.d.

šių 
renginių organizacinis ko
mitetas iš 21 asmens, jų 
tarpe Audrius ŠILEIKA 
ŠALFASS-gos p-kas, An
tanas LAUKAITIS - Aust
ralijos lietuvių fizinio 
auklėjimo sąjungos atsto
vas.

Programoje: olimpi
nės sporto šakos, kuriose 
Lietuvos sportininkai yra

pasiekę tarptautinių lai
mėjimų ir kurių ugdy
mas apima plačią geogra
finę padėtį.

1. Baidarių 
lavimas, 2. 
Buriavimas 
klasės), 4. 
dviračių sportas (trekas) 
6. Futbolas, 7. Graikų 
-romėnų imtynės, 8. 
irklavimas, 9. Krepšinis,
10. Lengvoji atletika,
11. plaukimas, 12. ranki
nis, 13. Sunkioji atletika.

Individualių ir komandi- 
Ilių _rengčių_ nugalėtojai
ir prizininkai išrenkami 
remiantis Sporto šakų 
varžybų nuostatais^

Organizacinis komite -> 
tas visiems oficialiems 
Olimpiados dalyviams 
(sportininkams, vado
vams, treneriams, gydyto
jams, organizatoriams, 
sporto teisėjams, pagalbi
niam personalui ir rėmė
jams) įteiks II-osios Lie
tuvos Tautinės Olimpia-

ir kanojų irk-
Boksas, 3.

(olimpinės 
Džiudo, 5.

dos atminimo ženklus.
Užsienio delegacijų at

stovai atvyksta ir i s vyks
ta iš Lietu v ps savo lėšo
mis. Lietuvos Respubli
kos sportininkų, trenerių 
vadovų kelionės išlaidas 
į varžybų vietą ir atgal 
padengia komandiruojan
čios organizacijos.

Tautinės Olimpiados 
Organizacinis Komitetas 
apmoka visas oficialių
užsienio delegac i j ų narių 
maitinimo ir nakvynės iš
laidas 2 dienas iki varžy
bų prdožios, varžybų’ me
tu ir 1^ dieną pasibaigus 
sporto šakų varžyboms.

Pirmoji Lietuvos Tau
tinė___O limpiada vyko
1938 metais Kaune.

Pirmosios Pašau 1 i o Lie
tuvių Sporto žaidynes vy
ko 1978 m. Toronte-

tuvos Nepriklausomybės 
6.0-metį ir ?Lietu
vių_ Tautinės Olimpiados
40-metL
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Lietuvoje Nuotr: Jono Ivaškevičiaus Lietuvos prezidento rinkimų VYTAUTO LANDSBERGIO centrinis štabas j

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 Lietuvai, prašome paremti prof. Vytautą Landsbergį.

Prof. Vytautas Landsbergis šiuo metu 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 karpi:, 
dėkoja išeivijos lietuviams už jau suteiktą paramą. Tikimės, kad ir dabar svariai paremsite prof, i 
Vytauto Landsbergio kandidatūrą valstybės prezidento rinkimuose. i

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, Vytautas Bireta,
Centrinio rinkimų štabo vadovas Centrinio rinkimų štabo atstovas ryšiams su išeivija

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMŲ VYTAUTO LANDSBERGIO CENTRINIS ŠTABAS
Muziejaus direktoriui J.Jurevičiui
ŠAULIŲ SĄJUNGOS DOVANA VYTAUTO DIDŽIOJO 
KARO MUZIEJUI

PARAMOS LAPAS
Siunčiu paramą prof. Vytauto Landsbergio Lietuvos prezidento rinkimų vajui.

1991 m.sausio mėn. pirmosiomis dienomis jau
nai Lietuvos valstybei iškilo mirtina grėsmė. Sovieti
niai vadovai niekaip negalėjo pripažinti, kad prieš 
jų valią 1990 m.kovo 11 d., nedidelė lietuvių tauta 
paskelbė savo valstybingumo atkūrimą,. Šio valstybin
gumo aukuro negalėjo užgesinti nei gražios Maskvos 
valdovų vilionės, nei šiurkštūs grasinimai, nei pas
kelbta ekonominė ir politine blokada, nei brutalios 
KGB provokacijos, nei sovietinių kareivių neteisėti 
veiksmai, nei... Matydami, kad lietuvių nepalenks 
tokiomis priemonėmis, okupantai ėmėsi jėgos. Pasi
telkus į pagalbą savo pakalikus, komunistus- platfor- 
mininkus, jedinstvininkus, rusų ir lenkų šovinistinių 
organizacijų narius, buvo pradėtas Maskvoje sudary
tų kėslų vykdymas.

Tuomet, jau sausio 5 d. Vilniaus Šauliai, atsi
žvelgdami į susidariusią grėsmingą padėtį, pradėjo 
budėti Vilniaus merijoje, Gedimino pilyje, prie Aukš
čiausios Tarybos pastato, ir kt. Padėčiai labiau pa
aštrėjus, Šaulių Sąjungoje buvo paskelbta Nepapras
toji padėtis, ir sausio men. 8 d. LŠS vadovyne,Kau
no, Panevėžio, Ukmergės, Alytaus ir kitų rinktinių 
Šauliai atvyko ginti AT rūmų bei kitų valstybinės 
svarbos objektų.

Kaip ir dauguma gynėjų, šauliai buvo apsigink
lavę metaliniais armatūros strypais, pagaliais, kelio
mis guminėmis lazdomis, vienu kitu dujiniu pistoletu 
ar šiaip "šmėkalu". Mažai kas tikėjo, kad netrukus 
teks į rankas paimti rimtesnius ginklus. Tačiau įvy
kiai prie Spaudos rūmų, RTV valdybos, Krašto Ap
saugos departamento...ir galiausiai, prie Televizijos 
bokšto parodė,kad šiuo metu reikia prisiminti mūsų 
didvyrio P.Plechavičiaus žodžius: ’’Tad vyrai, už 
ginklų”. Iš įvairių slėptuvių, slapta į AT rūmus buvo 
vežami įvairūs ginklai. Rūmų gynėjai rimtai ruošėsi 
atremti galimą okupantų puolimat arba nors rimtai 
pasipriešinti, parodant pasauliui, kad lietuviai ginklu 
gynė savo valstybės širdį - Parlamentą.

Iškilus tokiai grėsmei, Lietuvos žmones neliko 
abejingi ir stengėsi prisidėti prie valstybingumo 
išsaugojimo. Tūkstančiai žmonių iŠ visų Lietuvos 
kampelių, nepaisant sunkių oro sąlygų, budėjo prie 
AT rūmų, veže lėšas ir vertybes Gynybos fondui, 
maistą, rūbus AT rūmų gynėjams, o kas turėjo ir 
ginklus — medžioklinius šautuvus, mažo kalibro Šau
tuvėlius, karo ir rezistencijos kovų ginklus. ’’Sūne
liai ,ginkit Tėvynę. Aš su šiuo kulkosvaidžiu kovojau 
pokaryje, dabar jūsų laikas" - taręs Šiuos žodžius, 
neprisistatęs- (nepasakęs pavardės) buvęs partizanas 
iš bulviamaišio išėmęs kulkosvaidį ir kelias saujas 
šovinių, įteikė prie AT rūmų vidinio kiemelio bubė
jusiems šauliams. Nustebę, net nespėjo apklausti 
dovanotojo,kai šis staiga dingo prie AT rūmų budė
jusių žmonių minioje. Tokiomis aplinkybėmis vertin
gas muziejinis lengvasis kulkosvaidis Brno atiteko 
Saulių Sąjungai

1997 m. Vasario 16 d. buvo pasirašyta bendra
darbiavimo sutartis tarp Lietuvos Šaulių Sąjungos 
ir Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus, todėl LŠS vado
vybė, atsižvelgdama į tai, kad lengvasis kulkosvaidis 
Brno yra muziejine retenybe ir Vytauto Didžiojo 
Karo Muziejus tokio kulkosvaidžio ekspozicijoje ne
turi, nutarė Šį veikiantį kulkosvaidį, kuris LŠS gink
luotėje buvo 1991 m.sausio-rugpjūčio mėn. įvykių 
metu ir vėliau, - padovanoti Muziejui.

"Man garbe perduoti Muziejui Lietuvos ka
riuomenėje, vėliau miškuose partizanų rankose su
1997. XII. 2
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okupantais kovojusį ginklą",- sake LŠS vadas R.Min- 
tautas.

įteikimo ceremonijoje dalyvavęs Lietuvos 
Respublikos Seimo Nacionalinio Saugumo komiteto 
pirm. A.J.Katkus pasidžiaugė,kad ginklai kaupiami 
muziejuje, išreiškęs viltį, jog jų neprireiks kovai 
už šalies Nepriklausomybę, o kiekvienas muziejuje 
surinktas eksponatas turtina mūsų valstybės istoriją 
ir kultūrą. Padėkojo šaulių vaodvybei už teisingą 
sprendimą.

Vytauto Didžiojo Karo Muziejaus dir. J.Jure
vičius kalbėjo, kad kovas už Nepriklausomybę me
nantys daiktai - labai brangūs eksponatai. Jeigu 
rinksime visa, kas liečia šalies praeitį, kovas už 
Nepriklausomybę menančias relikvijas, turėsime išsa
mesnę Lietuvos istoriją, stipresnę valstybę.

Tikėkimės, kad Šaulių Sąjungai neprireiks 
skolintis iš muziejaus dovanoto ginklo ir Lietuvos 
saulės niekada netemdys karo dūmai, jos žemes 
nemindžios okupanto kareivio batai.

LŠS vado pavaduotojas Stasys Ignatavičius

ĮAMŽINKIME
Lietuvos partizanai, 

ryšininkai, rėmėjai ilgiau
siai nešė išgelbėjimo ir 
laisvės viltį, įžiebė tikė
jimą ir drąsą visai tautai.

Be partizanų įžiebto 
optimizmo, vilties, be jų 
sudėtos aukos sunku 
įsivaizduoti Lietuvos Ne
priklausomybę. Dešimt 
metų vyko nelygus prie
šinimasis okupacijai, nu
sinešęs daugiau kaip 23 
tūkstančius brangiausių 
tautai gyvybių. Šis prie
šinimasis, ši kova išryš
kino vieną žymiausių 
karo vadų ir organizato
rių - Joną Žemaitį-Vy
tautą, vienintelį Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio 
(LLKS) Tarybos prezidiu
mo pirmininką, išrinktą 
į šias pareigas 1949 m. 
vasario 16 d. Tuo pat 
metu jam buvo suteiktas 
laisvės kovotojo partiza
nų generolo laipsnis. Jį

gerbė Lietuos partizanai, 
jį gerbė ir jo bijojo atė
jūnai bei vietiniai pakali
kai. Ne veltui po klastin
go suėmimo, Jonas Že
maitis buvo nugabentas 
į Maskvą, tardomas pa
ties Berijos ir 1954 m. 
lapkričio 26 dieną sušau
dytas Butirkų kalėjime.

1999 m. kovo 15 d. 
sukaks 90 metų, kai 
gimė talentingas karinin
kas ir pasiaukojęs lais
vės kovotojas, vertas 
tautos pagarbos ir atmi
nimo. Šių metinių, skirtų 
Jono Žemaičio-Vytauto, 
simbolizuojančio visos 
Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdį, proga, jo asmeny
bės įamžinimui įsteigtas 
Jono Žemaičio atminimo 
rėmimo fondas. Fondas 
paruošė plačią atminimo 
įamžinimo programą, 
kuriai 1997 m. balandžio 
28 d. nutarimu Nr. 404LR 
Vyriausybė pritarė. Šioje

programoje numatyta: pa
rengti ir išleisti mono
grafiją apie Joną Žemai
tį; parengti ir išleisti 
pokario rezistencijos pub
licistikos rinkinį; sukurti 
pilnametražį dokumenti
nį filmą apie pasiprieši
nimą bolševikų okupacijai 
nuo LLK Sąjūdžio įkūri
mo iki paskutinio partiza
no žūties; pastatyti pa
minklą Jonui Žemaičiui 
Vilniuje, aikštėje ties 
Krašto apsaugos ministe
rija; pastatyti biustą 
Kauno muziejaus sodely
je; įsteigti kasmetinę Jo
no Žemaičio stipendiją 
Lietuvos karo akademi
jos kariūnams, studijuo
jantiems užsienio valsty
bių karo mokyklose; or
ganizuoti kasmetinį Jono 
Žemaičio konkursą geriau
siam rašiniui nepriklauso
mybės ir demokratijos stip
rinimo tema; siūlyti LR 
Seimui 1999 metus pa
skelbti Laisvės kovos at
minimo metais.

Jau daug kas padaryta 
daug sukaupta medžia
gos, bet norėtume kuo 
daugiau turėti informaci
jos apie Jono Žemaičio 
gyvenimą, kovos kelius 
ir draugus, tai padėtų su
kurti tikroviškesnį parti
zanų vado paveikslą. Ra
šykite, ką žinote, ką me
nate apie tų dienų aud
ringus įvykius, siųskite 
nuotraukas, išlikusius do
kumentus, bunkerių, ku
riuose bazavosi ir slaps
tėsi LLKS partizanai, 
schemas arba aprašymus. 
Siūlymus ir samprotavi
mus siųskite šiuo adresu 
Jono Žemaičio atminimo 
įamžinimo rėmimo Fon-

/nukelta į 4 psl....... /
3 psl.



minėjime: dr.Ilona Gražytė-Maziliauskienė, svečiai torontiškiai: R.Sakalaitė-Jonaitiei
Prie piano muz.L.Djintcharadze. Minėjimo nuotr: A.Mickaus

Mo ntrealyje, š.m.spalio men.26 d. Henriko Nagio 
nė,Vincas Piečaitis, Rasa LukoševiČiūtė-Kurienė.

PAGERBĖ, PRIGLAUDĘ TĖVYNĖ

Vėlinių sekmadieni, lapkričio mėn.2 
dieną, 5 vai.p,p., Vilniuje, Šv.Mikalojaus 
bažnyčioje, buvo aukojamos tradicija 
tapusios, Mišios už mirusius Lietuvos ra
šytojus. Ir šiemet Monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas- buvęs Sibiro tremtinys, visų 
mylimas ir labai gerbiamas- atliko apei
gas, pasakė švelnų žodi ir jautriai, asme
niškais atsiminimais , atsisveikino ir su 
poetu Henriku Nagiu. Jo urna su pelenais 
Monsinjoro nurodymu, stovėjo ant stalelio 
prie altoriaus, papuošta baltomis lelijo- 

I mis, žvakutėmis ir mergaičių rikiuote, 
pasipuošusių tautiniais drabužiais.

Ši bažnyčia, viena seniausiųjų Vilniu
je,buvo pilna poezijos mylėtojų (o atrodė, 
kad Lietuva visa yra tokia...) pasižymi 
tuo, kad išsilaikė per visokias okupacijas

Kairėje

Gintaras Nagys 
ir Birutė
Nagienė baigia 
programą,.

Dešinėje -

Henriko Nagio 
palaiką urna 
Rašytojų. 
Sąjungoje 
Vilniuje prieš 
palaidojimą.

Nuotr:
Gedimino
Svitojaus 

narsiai ir tyliai gynusį savo teises. į 
ją, kaip man pasakojo, ateidavo ir tie, 
kurie gal nebūtinai jautėsi priklausą tai 
bažnyčiai, vien tik, kad būtų pilna lietu
vių, ir joks lenkas nedrįso į jat kelti ko
jos, ar kaip nors jos sau reikalauti.
Lapkričio mėn.3 d.Lietuvos Rašytojų 

Sąjunga savo salėje suruošė atsisveikini
mą su Henriko Nagio palaikais. Lankyto
jai galėjo ateiti nuo 10 vai.r.iki 2 val.p.p, 
o po to vyko laidotuvės Antakalnio kapi
nėse.

Iškilmingai parengtoje salėje,papuošto
je juosta,^Henriko Nagio portretu, atvyko 
Vilniaus ŪLOS ansamblio dainininkės-gie- 
dotojos, žemaitiškų ,pagal Šeimos pagei
davimą , giesmių ir dainų specialistes-tai. 
Per visą budėjimo laiką girdėjosi senųjų 
giesmių refrenai,pakaitomis prie paaukš
tinimo su urna stovėjo po porą giedotojų.

Visą budėjimo laiką ateidavo, išeidavo 

įvairūs žmonės, atnešdavo gėlių ar gėlę, 
o artimiausias Henriko Nagio bičiulis- 
poetas Kazys Bradūnas ir jo žmona 
Kazimiera-išbuvo kartu su žmona Birute 
ir sūnumi Gintaru nuo pat pradžios.

Kartu budėjo ir kiti artimieji plunks
nos broliai, su kuriais artimai buvo susi
pažinęs Henrikas Nagys- K.Platelis, L.Ja
kimavičius, S.Geda ir ^viskuo besirūpinan- 
tiSjRašytojų Sąjungos pirm. V.Sventickas, 
ir vis pasirodantys Rašytojų Klubo narės- 
riai.

Poetą, vertėją, lietuvybės išeivijoje 
puoselėtoją Henriką Nagi pagerbė atsiun
tęs vainiką Lietuvos prez. Algirdas Bra
zauskas, atsilankymu ir gėlėmis pagerbė 
Lietuvos Seimo pirmininkas prof.Vytautas 
Landsbergis, Ministras Pirmininkas Gedi
minas Vagnorius.

/žiūr. 5 psl...... /

/....atkelta iš 3 psl./ 
ĮAMŽINKIME

das, Gedimino pr. 15, 
2600 Vilnius.

Kreipiamės į visus Lie
tuvos žmones, į. visus 
tautiečius, kur jie begy

ventų - Lietuvoje ar 
toli nuo tėvynes, krei
piamės į verslininkus, 
pramonininkus, biznio 
žmones, kviečiame atsi
liepti ir paremti Fondo 
veiklą materialiai. Bet 
kokia Jūsų parama pa
dės įgyvendinti numaty
tus darbus.

Fondo sąskaitos: AB 
Vilniaus bankas, kodas 
260101777, valiutinė są
skaita 57089277; sąskai- 
4 psl.

ta litais 704367.
XXa. Lietuvai buvo 

ypač permainingas ir 
audringas. Amžiaus pra
džia ir pabaiga buvo 
džiugi ir sėkminga; am
žiaus vidurys paženklin
tas žiauriu tautos geno
cidu, netektimi; bet šis 
laikotarpis taip pat pa
gimdė Lietuvai savus did
vyrius, vienas jų - Jonas 
Žemaitis-Vytautas. Tad 
priminkime ateinančioms 
kartoms apie jo kartos 
didžią meilę ir pareigą 
savo Tėvynei.

Jono Žemaičio atmini
mo įamžinimo rėmimo 
Fondo valdybos pirm.

Vytas Miliauskas

TVARKOMI PAVOJINGI 
KELIAI

Alytiškių akcinė bendr- 
rovė AL KĘSTA, finansuoj- 
jama Kelių Fondo,atliko 
dviejų pagrindinių greit - 
kelią pertvarkymus.

Vilnius-Varėna-Gardi- • 
nas ruožą, vietinių varė 
niškių netoli Perlojos e - 
sančią. dali, vadinamą 
’’velnio tiftu”,reikėjo per - 
dirbti,ir 1 km.darbai kai
navo 1,5 mil.litų.

Kitame ruože-Valkinin- 
kai-Daugai-AIytus — nu
tiestas 2,2 km aplinkke - 
lis, kainavo 3 mil.litų.šis 
ruožo kelias iki dabar bu
vo vienas pavojingiausių-* 
Alytaus apskrityje.

Valstybinė Komisija,at
likusi peržiūrą, darbus 
patvirtino.

GABUS KAUNO VAIKAI 
M.K.ClURLIONIO Mu

ziejuje,Kaune veikia Vai
kų Dailės Studija. Moks- 
leiviaiįvieninteliai iš Lie
tuvos) sutiko dalyvauti pa
sauliniame linoleumo ins
taliacijos konkurse BADAS. 
Jį surengė FOkBO -KRO- 
MMENE organizacija,kuri 
remia Jungtiniu Tautų Vai* 
ką Fondą UNICEF.

Vaikai sukūrė 18 darbų, 
iš jų vienas-Skirmanto 
Rimkaus atrinktas atsto - 
vauti Lietuvai.

Konkurso rengėjų atsto
vas Baltijos valstybėms Eg 

ons Laiminš, apžiūrėjęs 
vaiką kūrinius, buvo nuo- 
širdžiausiai sužavėtas.

Visi vaikai buvo pavai- 
,Sinti vaisiais ir saldumy
nais,© laureatas ir K.Mil
kevičiūtė,D.Vinkšnaitis, R. 
Erudersaitė ir G m. am - 
žiaus E.Kancleris gavo at
minimo dovanėles.

Konkurse dalyvių vai
kų paroda keliaus po pas 
šaulį. Vaikai įteiks 25. 
000 dol.čekį UNICEF 

' organizacijai JT būstinė
je. Šie pinigai bus panau
doti labiausiai vargstan -• 
tiems, badaujantiems vai
kams šelpti.
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....PRIGLAUDĖ TĖVYNĖ
Netrūko filmuotojų, fotografę tiek 

Mišių metu, tiek budėjimo bei vėliau, 
Antakalnio kapinėse. Gaila, kad dėl 
tebevykstančio Kanadoje pašto streiko- 
nepavyko gauti nuotraukų, tiktai iš atsi
vežtos iš Vilniaus ar Kauno spaudos pusla
pių.

Atėjo laikas pradėti kelionę j Antakal
nį.Paruoštas specialus transportas- auto- 
busėlis ir automobiliai užsipildė gėlėmis, 
vainikais ir palydovais. J u tarpe pama
tėme ir pažįstama, montrėalietj - Augus
tą Mylę,mielą mūsų laikraščio darbuotoja 
- taigi, Atlantas nenutolino perdaug.

Laidojimo vieta buvo anksčiau apžiū
rėta ir priimta, ant kalvos, jau pramin
tos rašytojų- Žemininkų kalneliu. Eisena, 
vedama Monsinjoro K.Vasiliausko, lydima 
ŪLOS giedotojų^lėtai traukė į tą kalnelį...

Prie geltono smėlio duobės atsisvei
kinimo žodi tarė Kazys Bradūnas, V.Sven- 
tiekas, S. Geda, Henriko Nagio eilėraštį 
paskaitė aktorius Laimonas Noreika. Ir 

iškilo kauburys, apdėtas gėlėmis,© pasku
tinį akordą sudainavo (TlOS dainininkės- 
nuostabiąją dainą apie Volungę,kurią 
Henrikas ir aš išgirdome pirmą kartą 
atvykę kartu i Nepriklausomą Lietuvą, 
Mažeikiuose...

Po laidotuvių, 5 vai.Rašytojų Sąjungo
je vyko specialus Literatūros ir Muzikos 
Vakaras Henriko Nagio atminimui.

Vakaras pradėtas muzikų-pianistės 
Albinos Šikšniūtės, smuikininkės Rusnės 
Mataitytės ir violenčelininko Edmundo 
Kulikausko grojimu.

Vakaro vedėjas V.Sventickas pabrėžė, 
kad Henriko Nagio atminimas galėtų 
skambėti ir nuotaikingesniu žodžiu, prisi
minimais, posmu. Aktorius L.Noreika 
buvo pirmasis,prisiminęs pirmąjį susitiki
mą su Poetu 1985 m.,po "Santaros-Švie
sos” suvažiavimo, Montrealyje. Pabaigoje 
perskaitė eilėraštį "Tėvas”. Žemininkas 
K.Bradūnas kalbėjo apie pažinties pra
džią 1937-38 m.,studentaujant. Pažymėjo, 
kad Henrikui iš karto pavyko išsivaduoti 
iš tuometinių lietuvių poezijos šviesulių-

Brazdžionio,Aisčio,Neries įtakos ir pirma
jam įvesti ne "maironišką" ketureilį,o 
verlibro ritmus. Jis perskaitė vieną Hen
riko eilėraštį ir vieną, skirta poezijos 
broliui - jo paties eilėraštį. P*oetas Vy
tautas Bložė pasisakė jautęs dideli dvasi
nį artumą ir perskaitė savo "In * memo- 
riam”,parašytą sužinojus apie Henriko
mirti. %

įdomiu,skirtingu žodžiu prabilo L.Jaki
mavičius,prisiminęs savo viešnagę Montre- 
alin ir pokalbius su Henriku. K.Platelis 
prisiminė, kaip labai Henrikas norėjo 
sugrįžti j Lietuvą,ir dabar "perplaukęs 
Stiksą"- sugrįžo... Pabrėžė Henriko kietą 
laikyseną prieš demagogijas ar melą. 
Sigitas Geda perskaitė keletą R.M.Ril- 
kės vertimų ,ka yra daręs ir jis pats,ir 
sakėsi,teks kažkam tęsti šį darbą.
Trumpą žodį tarė žmona Birutė Nagie- 

nė,paskutinius eilėraščius perskaitė sūnus 
Gintaras ir ji.

Vakarą užbaigė Monsinjoras ir puikus- 
sis muzikinis trio. Birutė Nagienė

(Bendri kelionės ispūdžiai-kitame nr.)

Kodėl nepasvajoti apie 
planetos at eitį ? /pabaiga/

Pagrindiniu Rusijos rūpesčiu yra išsau
goti Kaspijos jūros naftos ir gamtos dujų išteklius; 
taip pat užsitikrinti naftatiekių ir dujotiekių saugu
mą, idant tie gamtos turtai galėtų pasiekti Vakarus 
ir Tolimuosius Rytus.

Šie interesai suteikia jai dar didesnį paskatą ko
operuoti su Kinija, idant sulaikytų "Islamo grėsmę". 
Jie taip pat yra pamatiniu motyvu Rusijos suartėji
mui su Iraku.

Čia, sakytume, nestinga visokiausių mikitų - 
lenciūgėlių ar net baleto figūrų. Huntington'as tei
gia, kad "Rusija yra, sakysim, pardavusi Iranūi po- 
vandenių laivų, prašmatnių "sofistikuotų" naikintuvų, 
bombonešių, SAM tipo raketų ir visokiausios elektro
ninės aparatūros šnipinėjimo bei žvalgybos reika
lams. Priedo, Rusija prižadėjo pastatyti Iranui ato
miniu reaktorių stotis ir aprūpinti jas prisodrinto 
uranijaus ištekliais, iš kitos pusės, Rusija yra pa
reiškusi visai nedviprasmiškais žodžiais savo įsitiki
nimą, kad Iranas ‘ susilaikys nuo tolesnio musulmoniš
ko fundamentalizmo skleidimo Centrinėje Azijoje ir 
stos patys į petį bendron talkon pristabdyti tenai 
turkų propagandą.

Nors Huntington’o veikalas pasižymi itin rimta 
pastanga išlaikyti mokslišką objektyvumą, vis dėlto 
prasišviečia protarpiais, kad mažiausiai, autorius 
jaučia simpatijų musulmonams, nuolatos kariaujan
tiems tarpusavyje ir prieš kitų civilizacijų žmones.

"Nuo 1990 m. dekdos pradžios musulmonai buvo 
įsivėlę į visą eilę konfliktų. Labai stambią dalį tų 
sankirtų sudarė smurtavimai tarpusavyje, nors 3/4 
sudarė sandūros su kitų civilizacijų atstovais". Šia 
prasme nelabai žinomu faktu pasirodo jo nušvieti
mas, kaip vyko Afganistano karas:

"Sovietų sutriuškinimui buvo nepamainomai reika
lingi amerikiečių doleriai bei raketos. Bet lygiai ne
pamainoma ir būtina buvo kolektyvinė Islamo para
ma. Platus spektras įvairių valstybių rungtyniavimo 
tarpusavyje, bandydamos įveikti sovietinę kariauną 
ir pelnyti sau pergales, atitinkančias jų interesus.

Finansinės paramos, kurią suteikė afganistanie - 
čiams Saudi Arabija, pilnoji suma viršytų tikriausiai 
3,6 bilijonus dolerių, palyginus su 3.3 bilijonais,. 
kuriuos paklojo JAV".

Bet Huntington'o nuomone, dar svarbesnis žmoni
jos ateičiai yra kitas faktas. Būtent kad:

"Karas Afganistane tapo ne vien karu, bet dviejų 
civilizacijų sandūra ir kad į ją, kaipo tokią, žvelgė 
musulmonai visame pasaulyje, jungdamiesi draugėn 
prieš Sovietų Sąjungą. Kaip išsitarė 1994 metais vie
nas JAV pareigūnas: "Jihado (Šventojo karo) religi
niai ir politiniai kredencialai yra be priekaišto. Jie 
(musulmonai) supliekė vieną is pasaulio supergaly
bių: dabar jie taikysis sutašyti ir antrąją".

Autorius įžiūri musulmonų politikoje, jų strategi
joje manievrus sukurti vadinamąją Konfucijanizmo 
-Islamizmo ašį. Tai santarvei atsvarą Rusija galėtų 
rasti glaudžiai bendradarbiaudama su Vakarais. Gal 
kitos išeities jinai ir neturi, nes ji ir taip turi prob
lemų su abejomis svetimomis kaimyninėmis civiliza
cijomis.

Nei Vakarai, ne Rusija nekels vieni kitiems neiš
sprendžiamų saugumo problemų. Tiek Rusija, tiek 
Europa yra "demografiniai prisirpusios" bendrijos, 
kurioms būdingas begaliniai žemas prieauglis ir au

gantis senstančių žmonių skaičius. Tokios bendruo
menės nerodo jaunatviško gajumo ir polinkių ekspan- 
sijon ar aplamai "veiksmingon orientacijon".

Augantys Kinijos naftos poreikiai galimai bus 
jai paskatų išplėsti savo ekonominius saitus su Iranu, 
Saudi Arabija, taip pat kaip ir su Kazachstanu ir 
Azerbaidžanu. Tokia ginklų, mainų už naftą ašis, 
kaip vienas energetikos ekspertas pareiškė 1994 
metais, išvaduotų Islamą nuo poreikio būti paklus
niems Londono, Paryžiaus ar Washington' o įsakams.

Faktiškai, autoriaus nuomone, esame akivaizdoje 
daugelio nežinomybių.

Prasidėjus šaltojo karo nuobaigų periodui, Rusi
jos ir Kinijos santykiuose pasijuto aiškus polinkis į 
bendradarbiavimą. Buvo išspręstos sankirtos dėl sie
nų, atitraukti abiejuose pasieniuose kariniai daliniai, 
pagyvinti prekybiniai mainai. Abi pusės liovėsi grę
žiojusios viena į kitos pusę atomines raketas. Jų 
užsienio ministrai susitikę ištyrė sritis, kur esama 
bendrų interesų, kaip sulaikyti fundamentalių musul
monų ekspansiją.

SAUVALIAUJA BUVgS 
KGB KARININKAS

Kaip rašoma "Lietuvos 
Ryto" lapkričio mėn. 8 d, 
laidoje, padaryta krata 
gal prokuratūroje esančią 
baudžiamąją bylą buvusio 
aukšto KGB karininko IG
NALINOS atominės elekt
rinės direktoriaus pava - 
duotojo Vladimiro Bazar- 
nov'o namuose bei darbo 
vietėje.

Rasta įdomiu dalykų:, 
pasirodo, paskutiniu metu 
V.Bazarnov’as vadovavo 
darai akcinei bendrovei, 
sivadinusiai VANAGASJi 
yra prasiskolinusi atomin 
elektrinei beveik į mikli 
tu. Elektrinė avansu būva

Dar svarbesniu dalyku buvo tai, kad Rusija apti
ko godžią ir stambią ginklų bei karinių reikmenų 
pirkėjų klientūrą.

Rusų akimis, šis santykių atšilimas reiškė norą 
bendrauti su Kinija kaip su ekonominiu partneriu 
Azijoje. Taip pat, kaip kerštą Vakarams dėl jų NATO 
praplatinimo politikos.

Ar šiam sandėliui pavyks išsilaikyti, priklausys 
iki kokio laipsnio metų būvyje stabilizuosis Rusijos 
santykiai su Vakarais.

Kinijos ekspansija gali išsigimti į karinę operaci
ją, jei Kinija nuspręstų susigrąžinti Mongoliją, ku
rią rusai atskyrė nuo Kinijos teritorijos po Pirmojo 
pasaulinio karo ir kuri ištisus metų metus buvo 
Sov. Sąjungos satelitu.

Rusijos Krašto apsaugos ministeris yra perspėjęs, 
kad kiniečiai šiuo metu vykdo taikiu būdu krašto už 
kariavimą Tolimuosiuose Rytuose nelegalios imigra
cijos pagalba. Ekonominis kiniečių veržlumas pasi
reiškia jų plūdimu (kartu su korėjiečių bei japonų 
biznieriais) į Sibirą. S.P. Huntington’o spėliojimu, 
tas antplūdis verčiąs Sibiro kolonistus tolydžio laiky
ti save Rytų Azijos, o ne Rusijos orbitoje. Dar 
grėsmingesnė Rusijai yra kiniečių imigracija į Sibirą. 
Priskaičiuojama tokių nelegalių imigrantų nuo trijų 
iki penkių milijonų.

Tautinių mažumų problema buvusioje sovietijos 
teritorijoje nemažėja. Veikiau, priešingai - nuolatos 
didėja, pirmoje eilėje dėl nevienodo gimimų skai
čiaus musulmonų ir nemusulmonų bendruomenėse. 
Nuo 1970 metų musulmonų skaičius paaugo 24 pro
centais, tuo tarpu, kai rusų prieauglis pakilo vien 
6.5 procento.

Dėl tų musulmonų mažumų patraukimo į savo 
įtakos sferą, pasirodo, plėšosi net kelios valstybės, 
ir sudaromi kartais keistoki sandėriai.

sumokėjusi už Žadėtas sta
tybines medžiagas "Vana? 
gui",tačiau jų negavo,ne
atgavo ir įmokėtų pinigų: 
Del tos suktybės "versli - 
ninkui" patiektas kaltini 
mas, bet jis suspėjo “Va
nago" turtą nepateisina - 
mai pigiai parduoti,ir da
bar neliko pinigu apmo - 
keti skolą elektrinei.

KAIP iš viso tokiai 
personai, kaip Bazarov’as 
buvo nekliudomai leidžia
ma ne tik gyventi o ir 
dirbti Lietuvoje, bet dar 
ir sukčiauti,praėjus tiek 
laiko nuo Nepriklauso
mybės atgavimo ...
ATGYJA DŽIOVOS ATSI- 
N A U JIN USIOS BACILOS

Jungtinių tautų "World 
Health Organization" pa
skelbė naujausią fenome
ną: džiova išvystė "pa
gerintų" bacilų rūšį, 
kuri atsispiria antibioti
kams ir kurios dabar 
pradėjo sparčiai plėstis. 
Ypatingai vargingesniuo- 
se kraštuose. Mokslinin
kai įspėja stebėti simp
tomus ir pačioje pradžio-
je laikytis gydytojų nu
rodymų.

Pranešime skelbiama,
Taip, sakysim, Turkijos naująjį posūkį į Kaukazo 

ir Centrinės Azijos sritis, pakurstė ne vien slapta 
svajonė tapti turkiško Commonvealth lyderiu, bet 
taip pat noras atremti Irako ir Saudi Arabijos kės
lus plėsti tenai savo įtaką ir fundamentalizmo įsi
viešpatavimą tuose kraštuose. Turkija laiko save de
mokratiniu, pasaulietišku musulmonų kraštu, kuria
me klesti laisvoji rinka. Tuo pačiu metu Turkija 
tikėjosi pristabdyti Užkaukazėje ir Centrinės Azijos 
srityse rusifikacijos plėtrą. -VAJ-

kad pavojingiausios zo
nos, kur džiova atsispi
ria prieš kombinuotus 
antibiotikus eančios šios! 
Indija, Rusija, Latvija, 
Estija, Argentina, Domi
nika ir "Ivory Coast".

(Džiaugiamės, kad Lie
tuva tame sąraše nepami
nėta...)
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LIETUVIŠKOS MOKYKLOS mokiniais. Dovanos, do
vanos... visiems skamba 
skambutis, kviesdamas į 
klases visus, pirmokėlius 
ir aštuntokus.

Kazys Kedaitis

VASARIO 16 GIMNAZI - 
JOJE

Šiais mokslo metais 
Gimnaziją lanko 86 mo
kiniai. Jie - iš Vokieti-

-51, iš Lietuvos-
Argentinos -3, JAV-

jos
30,

VILNIAUS 27-TOJI 
MOKYKLA PASIVADINO 
JONO BASANAVIČIAUS" 
VARDU

d.

ir 
įsi-

Š.m. rugsėjo mėn. 1 
po Mišių ir direkto

riaus A. Šmito pasveiki
nimo ' bei supažindinimo 
mokinių, mokytojų 
bendrabučio vedėjų, 
jungta į mokslą.

Mokyklą aplankė sve
čias iš Kanados kun. E. 
Putrimas rugsėjo mėn. 
12 dieną. Jis įdomiai va
dovavo mokiniu susipaži
nimo - žaidimų vakarą. 
Suskirsčius į 5 grupes, 
mokiniai entuziastingai 
kūrė įvairius vaidinimus. 
Kitą 
mėn. 
klasė

Šį vardą pasirinko mo
kiniai ir mokytojai didele 
balsų dauguma. Mokiniai 
ėmė stipriau domėtis Jo
no Basanavičiaus veikla , 
atnešė ir įdomių ekspo - 
natų mokyklos muziejėliui.

dieną - rugsėjo 
13-ąją, abiturientų 
vadovavo naujokų 

krikštynoms. Juos visus 
surišo į grandinę virve 
ir atvedė į bedrabučio 
prieangį, kur kaip reikiant 
pakrikštijo. Po to visus 
pavaišino busimųjų abitu
rientų pagaminta koše. 
Vyko įvairūs ištvermės 
bandymai, vėliau - susi
pažinimo šokiai, kur da
lyvavo visi moksleiviai.

Netoli šios mokyklos 
prasideda ir Basanavičiaus 
gatvė, o pats Patriarchas 
dirbo Vilniuje,kūrė kartu 
su kitais istorini Vasario 
16-tosios-NeprikIauso my- 
bės Akta,kurį ir pasirašė, 
jis, kaip žinome, yra pa
laidotas Rasų kapinėse.

buvo atvykęs prof. Vytau-. 
tas Landsbergis, sugavęs 
šiai ypatingai progai šiek 
tiek laiko. Jis priminėj 
vaikams ką lietuvių tau • 
tai ir valstybei reiškia Jo
nas Basanavičius ir pabrė
žė, kad daug kas laikosi 
pasiryžimu ir idealizmu , 
o laikai Lietuvoje gerėja, 
pagerėsiančios ir šios mo
kyklos sąlygos.

Šiuo metu jos pastatui 
reikia būtino remonto ir 
praplėtimo, nes joje yra 
susikimšo 1.400 vaiku ir <• «* 
daugiau kaip 100 mokyto
jų.. Beje,ši mokykla yra 
vienintelė Vilniuje, kur su 
stiprintai dėstoma prancū
zų kalba.

Mokyklos direktorė y- 
ra Jadvyga Kuršelienė .
e KAUNO VYTAUTO DI
DŽIOJO UNIVERSITETAS 
išleido savo 75-mečio 
veiklai paminėti leidinį, i

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis j Walter Dresner 
(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 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.
d

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS 
MASKVOJEPENKMETIS

Šiais metais Maskvoje 
lietuviška mokykla ŠAL
TINĖLIS su džiaugsmu 
žymi savo penkmetį. 
Mokykloje dabar mokosi 
12G vaikų, dirba gerai 
pasiruošę 34 mokytojai i 
su savo direktore Solvei
ga VALATKAITE.

Ta proga mokyklą 
pasveikino ir kūrybingo I 
darbo palinkėjo Lietuvos 
Respublikos laik. patikė
tinis Rusijos Federacijo- ■ 
je Gintaras RONKAITIS. 
Jis taip pat įteikė dova
nų - 
niam 
jungti 
mą.

Maskvos lietuvių 
kiniiną moksleiviams per
davė MLB-nės ir PLB 
Valdybų narys - Kauno, 
Vilniaus ir Maskvos uni
versitetų prof, psicholo
gijos daktaras Vytis VI- 
LIŪNAS.

prietaisą mokykli- 
kornpiuteriui 
į taptautinę

įsi- 
siste-

svei-

Kazys KEDAITIS apra- 
"Pasaulio Lietuvio"

10 nr.: "...Ir štai 
iškilmingiausias ir 

šviesiausias, iki aša- 
jaudinantis šventės

so 
š.m. 
pats 
pats 
rų
momentas: pro koridorių 
tautinių juostų, 
laiko iškėlusios 
niais drabužiais 
gusios mergaitės 
žingsniuoja pipirai, patys 
---- įr mažosios, 

ir busimosios 
klasės moki- 

mokinės. Klasių 
atstovams, mokytojams, 
savo tėveliams ir šven
tės svečiams duoda žodį 
gerai mokytis, pavyzdin
gai ir būti vertais 
vadiii’/o šios mokyklos

mažieji 
busimieji 
pirmosios 
n i ai

6 psi.

kurias 
tauti- 

apsiren- 
pra-

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Patarnavimas- greitas ir tikslusI 
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 sioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-5586

L,ETUV|y MM
KREDITO , I T H
KOOPERATYVAS PARAMA

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA !
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

1 Parapijos kredito kooperatyvas
. 999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1 AB .

Va TV Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

Z-j-A Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v,r. Iki 3.30 v,p,p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v,p.pJkl 8 ytv.—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...............
180-364 d. term.lnd..............
1 metų term, indėlius..........
2 metų term. Indėlius...........
3 metų term, indėlius...........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius...........
1 metų GlC-mėn.palūk....... .
1 metų GlC-met. palūk....... .
2 metų GlC-met. palūk....... .
3 metų GlC-met. palūk....... .
4 metų GlC-met. palūk....... .
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF Ir OHOSP.......
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. 
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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.10%
2 metų.......................5.90%
3 metų.......................6.40%
4 metų...................... 6.75%
5 metų...................... 6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų 4.95%

Draudilame 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). Neimamo mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musu 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

(fixed rate)

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%

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

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

UPLUS
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
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Judita Vaičiūnaitė

SUKILIMAS
(Iš triptiko Laurynui Stuokai-Gucevičiui)

Įsiliepsnojo metraščiai.
Pakartas vyskupas Masalskis.

Pakartas etmonas.
Ir Varšuvoj ir Vilniuj — maištas.

% Melskis...
Nebesižemink!
Žemę sužeistas apglėbk (jutai jos stoką, 
baudžiauninkų sūnau).......................

Vilniečių gvardiją rikiuoki, Stuoka, 
iš auditorijų ir cechų... 

Trupa nuo karnizų rožės. 
Žibintų sandėliai tušti. 

Svarstyklės svyra. 
Brėžias rotušės. 

Ir prašosi sutramdoma erdvė. 
Iš tolo — kruvinos ir aiškios 

kaip tavo salių židiniai 
liepsnoja sukilimų aikštės.

KGB KLASTA POKARIO LIETUVOJE
*" '* ' ■-! — ,1 ■■■■■ ,

Priešintis okupantui pokario metais skatino žmo
nių įsitikinimas, kad privalu ginti savo kraštą nuo 
priešų. Be to, nemažos įtaKos turėjo ir Vakarų vals
tybių tušti pažadai, kad pasibaigus Antrajam pasau
liniam karui, tarp dviejų poltinių sistemų-Rytų ir 
Vakarų - greit kils karinis konfliktas, ir visoms bot 
ševikų okupuotoms Europos valstybėms bus sugrą 
žinta nepriklausomybe. Pavergtos tautos to labai no 
rejo, tad lengvai patikėjo pažadais. Tarp jų buvo ir 
Lietuva. Tačiau labai greit tuo teko nusivilti, - 
paaiškėjo, kad didžiosios pasaulio valstybės savo pa
žadų netesi ir Rytų Europos valstybės atsidūrė pc 
kietu sovietinio imperializmo padu. Lietuva patyrė 
ypač žiaurų ir klastingą genocido smurtą: NKVD ir 
KGB naudojo pačius žiauriausius lietuvių tautos nai
kinimo metodus - nekaltų žmonių šeimų žudymą, 
kankinimą ir trėmimą į atšiauriausius sovietinės im
perijos rajonus. Vykdė dvasinį tautos genocidą.

Todėl lietuvių tauta neturėjo kito pasirinkimo, 
kaip priešintis ir kovoti su pavergėjais. Tai neginči
jama kiekvienos tautos teisė, ir todėl ji šventa. Tik 
labai apmaudu, kad šiandien nepriklausomoje Lietu
voje dar yra žmonių, kurie stengiasi sumenkinti 
tautos kovą už laisvę, net kaltina tuos, kurie su 
ginklu stojo į rezistencinę kovą su klastingu ir ga
lingu priešu. Jei ne ši kova, tai vargu ar būtume 
taip tvirtai susikibę rankomis Baltijos kelyje. Nebū
tume ir taip didvyriškai gynę televizijos bokštą bei 
parlamento rūmus Vilniuje 1991 m. sausį, ir paga
liau, nebūtume šventę Kovo 11-osios.

Deja, teisėsaugos struktūros iki šiol išsamiai 
neištyrė visų NKVD-KGB operacijų prieš pokario re
zistentus ir visiškai nekaltus Lietuvos gyventojus, 
metodų.

Kaip rezistencijos dalyvis galėjau susipažinti su 
kai kuriomis KGB archyvų bylomis. Čia paminėsiu 
vieną iš tokių - "NKVD 2-ros valdybos 5-to posky
rio viršininko majoro Aleksiejaus Ivanovičiaus Šoko- 
lovo bylą". Šis čekistas į Lietuvą buvo permestas iš 
Ukrainos. 1944 m. jis akyviai dalyvavo čečėnų ir 
ingušų, trėmime.

1946 m. pradžioje LSRS NKVD-KGB operatyvi
niams skyriams įsakoma taikyti efektyvius Ukrainos 
NKVD kovos metodus, naudotus prieš Vakarų ukrai
niečių pogrindžio dalyvius. Šiam darbui Lietuvoje 
pavedama vadovauti didelę patirtį turinčiam minė
tam čekistui A. Sokolovui. Jis formavo smogikų bū
rius, kurių tikslas buvo išplėtoti Lietuvos partizanus 
kompromituojančią veiklą, kad lengviau būtų juos 
sunaikinti.

Centrinė Sokolovo smogikų bazė buvo Nemenči
nės plente, Žuvėdrų gatvėje. į smogikų būrius įėjo 
degradavę asmenys, nusikaltėliai - parsidavėliai. Jie 
buvo apmokomi mūsų Lietuvos partizanų taktikos ir 
strategijos, dėvėjo Lietuvos karininkų uniformomis. 
Smogikams talkininkavo užverbuoti informatoriai, ku
rie apytikriai nurodydavo partizanų lankymosi vie
tas. Smogikai, tose apylinkėse užėję pas vietinius 
gyventojus, pirmiausia apsimesdavo esą dideli patrio
tai, kovojantys už Lietuvos laisvę, arba apsimesda
vo po mūšio su NKVD kariuomene išsklaidytais par
tizanais ir prašydavo gyventojų suvesti juos su apy
linkėje veikiančiais partizanų Dūriais ir pavieniui be-
1997. XII. 2

sislapstančiais. Nepavykus įgyti žmonių pasitikėjimo 
ir įsitikinus, kad klsasta nepavyko, smogikai imdavo 
gyventojus kankinti ir mušti, neva kaip Lietuvos 
priešus, nenorinčius padėti partizanams. Jei ir tai ne
padėdavo - suprasdavo, kad KGB klasta demaskuota, 
- tas šeimas išžudydavo, kad neliktų gyvų liudininkų. 
Taip Sokolovo smogikų 1948 m. buvo išžudyta Jur 
gio Griškelio šeima Pažaislio valse. (Kauno prie
miestyje). Kartu nužudyta į svečius atėjusi kaimynė 
A. Rurnševičiūtė. 1948.08.12 Žiežmarių valse. Pavo- 
lių kaime sušaudyta J. Venckaus šeima. Smogikai 
sušaudė ir nepilnametį jų nebylį sūnų. Šį sąrašą ga
lima būtų tęsti. Skaudžiausia tai, kad ir šiandien 
yra žmonių, kurie šiuos Sokolovo smogikų juodus 
darbus priskiria tikriesiems Lietuvos partizanams.

1947.06.07 Sokolovas rašo raportą MGB ministeri
jai, kad reikia organizuoti atskirus smogikų būrius 
Aukštaitijoje, Žemaitijoje ir Suvalkijoje, jų nemai
šant, kad jie kalbėtų viena tarme, mokėtų tas pa
čias partizaniškas dainas. Taip suformuotas smogikų 
grupes kaimo gyventojai sunkiau atpažins ir demas
kuos. Šias smogikų grupes reikalauta laikyti visiškai 
izuoliuotas, nes tarp stribų ir smogikų yra nesuta
rimų. iššifruotus smogikus galima perrengti jau vėl 
MGB kariuomenės uniforma, kad gyventojai matytų, 
jog "partizanai" perėjo į sovietų valdžios pusę. Tai 
galėtų sukelti gyventojų ir partizanų tarpusavio ne
pasitikėjimą.

Štai kokiomis sąlygomis kovėsi Lietuvos partiza
nai su sovietiniu okupantu, kuriam talkininkavo klas 
tingoji KGB. Tai tik labai maža dalis jos juodų dar 
bų. Daug archyvinės medžiagos apie NKVD-KGB 
provokatorių bei informatorių veiklą dar slepia ar
chyvų lentynos KGB rūmuose ir kitur. Visa tiesa 
dar nežinoma. Tačiau tikiu, kad ateis laikas, kad 
dokumentiniai faktai teisingumą atkurs. Viską nura
šyti į praeities nuostolius būtų amoralu. Tiesa, dau
gelis tų, kurie žudė, kankino ir talkino okupantams, 
šiandieną jau yra iškeliavę Amžinybėn, tačiau jų 
juodus darbus ateities karos turi žinoti.

Augustinas Švenčionis, Kaunas

KĄ PRISIMENAME AR 
ŽINOME APIE LAURYNĄ 
STUOKĄ -GUZEVIČIŲ

Šis architektas- vilnie
tis, svarbiausias lietuvis - 
kojo klasicizmo atstovas , 
gal pirmas istoriškais do
kumentais apibūdinamas , 
didelio išsilavinimo asme

nybė. Gilino studijas Pa - 
ryžiuje ir Romoje pas žy 
miausius architektus.

Laurynas Stuoka-Guze- 
vičius gimė 1753 m.,Mi - 
gonių km.,Kupiškio p_jO _ 
je. Kilęs iš valstiečių šei
mos, didelių gabumų ar - 
chitek.tūroje ir matema -

tikoje.
Jį globojo, atpažinęs 

neeilinį talentą, vysk. Ig- — 
nas Masalskis, tačiau į - 
traukti jo į dvasininkų 
luomą nepavyko,nors bu - 
vo bandyta. Nežiūrint to, 
globa buvo teikiama visą 
laiką, kol tik jos reikėjo.

Architektas L.Stuoka- 
Guzevičius perkūrė vysk. 
Ig.Masalskio vasaros re - 
zidencijos rūmus Verkiuo
se, atstatė svyrantį sei - 
nąjį Katedros bokštą Vii - 
niuje, senosios Rotušės at
statymui paruošė 3 pro
jektus ir konkurse laimė - 
jo prieš garsųjį Italijos 
architektą Sacco.

Jis taip pat perėmė 
iš Sacco Vilniaus Kated - 
ros statybą 1783 m. Už . 
naujus Katedros projektus 
jis buvo apdovanotas me
daliu Merentibus Varšuvo
je.

Nors pakartotinai 
kviestas dėstyti architek
tūrą Krokuvos U-te profe
soriaus titulu,-atsisakė,no
rėdamas dirbti Lietuvoje.

Tačiau, tau
tinis Stuokos savaimingu
mas glūdįs sugebėjime 
suorganizuoti pastato da
lis ir erdvę aplink ją,kad 
apeinant, atsivertų vis 
nauja perspektyva,šutei - 
kianti pastatui gyvybės ir 
išraiškos. Tuo jis skiriasi 
iš esmės nuo prancūzų 
klasikinės architektūros.

1790.Xi. 11 d. jam bu
vo suteiktas . kilmingojo 
titulas,todėl prie jo pavap 
dės jis pasirinko pridėtinę 
pravardę-Mantrimas Gu - 
zevičius.

Mirė Laurynas Stuoka- 
Guzevičiuš 1798 m.XII. 10 
d. Vilniuje.

MONTREAL 
you're my city!
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MONTREALIO MIESTAS KVIEČIA JUS 
DALYVAUTI RENGINIUOSE, KURIE 
VYKSTA PER VISUS METUS JUMS 
ARTIMIAUSIUOSE KULTŪROS NA
MUOSE VELTUI. PARODOS, ŠOKIAU 
MUZIKA, TEATRO IR ĮVAIRŪS KI
TOKIE PARENGIMAI. PASINAUDOKITE 
TUO IR PAPRAŠYKITE VEIKLOS 
KALENDORIAUS JAU DABAR.

TEIRAUKITĖS TEL:
87-ACCĖS 

# 631 
http://www.ville.montreal.qc.ca/ 
maisons/maisons.htm

http://www.ville.montreal.qc.ca/


Varlamas Šalamovas

POILSIO DIENA
Apsakymas

Dvi dangiSkos spalvos juodsnukutės, juoduode- 
gės voverės susidomėjusios žiūrėjo, kas dedasi po 
sidabriniu maumedžiu. Aš priėjau visai arti medžio, 
ant kurio šakų jos tupėjo, ir tik tada voverės mane 
pastebėjo. Voverių, nagai sukrebždėjo medžių žieve, 
melsvi žvėriūkščių kūnai šovė i viršų ir pradingo 
kažkur aukštai aukštai. Žievės trupiniai liovėsi kritę 
i sniegą. Aš panačiau tai, ką stebėjo voverės.

Miško aikštelėje meldėsi žmogus. Medžiaginės 
ausinės kepurės gniužulas gulėjo jam prie kojų, šar
ma jau buvo spėjusi nubalinti trumpai apkirptą žmo
gaus galvą. Jo veide buvo nepaprasta išraiška - 
tokia, kokia būna veiduose Žmonių, prisimenančių 
vaikystę ar dar ką nors labai brangaus. Žmogus 
žegnojosi labai plačiai ir greitai: trimis suglaustais 
dešinės rankos pirštais jis lyg tempė žemyn savo 
galvą. Aš ne iš karto jį pažinau - taip buvo pasi
keitę jo veido bruožai. Tai buvo kalinys Zamiatinas 
- šventikas iš manojo barako. Vis dar manęs nema
tydamas, jis negarsiai ir iškilmingai stingstančiomis 
iš šalčio lūpomis kalbėjo įprastus, man iš vaikystės 
žinomus Žodžius. Tai buvo liturginių pamaldų slaviš
kos formulės - Zamiatinas laikė mišias sidabriniame 
miške.

Jis lėtai persižegnojo, išsitiesė - ir išvydo 
mane. Iškilmingumas ir graudulys dingo nuo jo veido 
ir pažįstamos tarpuakių raukšlės sujungė antakius. 
Zamiatinas nekentė pašaipos. Jis pakėlė kepurę, 
nukrėtė ir užsidėjo.

- Jūs laikėte Mišias,- pratariau aš.
- Ne, ne, - atsakė Zamiatinas, šyptelėjęs 

iš mano neišmanymo. - Kaip aš galiu laikyti Mišias? 
Juk neturiu nei sakramentų, nei stulos. Tik valdišką 
rankšluostį.

Ir jis pasitaisė ant kaklo kabantį purviną 
’'vaflinį1’ skudurą, iš tiesų primenantį stulą. Šaltis 
aptraukė rankšluostį sniego krištolu, krištolas džiu
giai spindėjo saulėje lyg išsiuvinėtas cerkvės papuo
šalas.

- Man dar ir gėda - aš nežinau, kur rytai. 
Dabar saulė pakyla dviem valandom ir nusileidžia 
už to paties kalno, iš kurio patekėjo. Kur gi rytai?

- Negi tai taip svarbu, tie rytai?
- Žinoma,ne. Nenueikite. Sakau gi jums, aš 

nelaikiau Mišių ir negaliu to daryti. Aš paprasčiau
siai prisimenu ir pakartoju sekmadienines Mišias. 
Aš net nežinau, ar Šiandien sekmadienis.

- Ketvirtadienis,- pasakiau aš. - Prižiūrėtojas 
rytą sakė.

-Na, matote, ketvirtadienis. Ne, ne, aš nesi- 
meldžiau. Man paprasčiausiai taip lengviau. Ir val
gyti mažiau norisi,- šyptelėjo Zamiatinas.

Aš žinau, kiekvienas Žmogus čia turėjo savo 
patį paskutinįjjį, patį svarbiausią troškimą. - tai 
padėjo išlikti, kabintis į gyvenimą, kurį taip atkak
liai ir nepaliaujamai iš mūsų stengėsi atimti. Za- 
miatinui tas paskutinysis buvo Jono Auksaburnio 
malda, o mano išganingas "paskutinysis" buvo eilė
raščiai - svetimi, bet mėgstami eilėraščiai, kuriuos 
keisčiausiu būdu atsiminiau ten, kur visa kita buvo 
seniai pamiršta, išmesta iš atminties. Vienintelis 
dalykas, ko dar nenustelbė nuovargis, šaltis, alkis 
ir nesibaigiantys pažeminimai.

Saulė nusileido. Greita ankstyvo žiemos vaka
ro prieblanda jau apgaubė miško laukyme (praretė
jusi vieta tankioje girioje. Red.). Aš nubridau i ba
raką, kur mes gyenome,- žemutė, pailga lūšna ma
žučiais langais. Vos abiem rankom įsitveriau į sun
kias apledėjusias duris, išgirdau bruzdesį gretimoje 
troboje. Ten buvo "instrumentinė", sandėlys, kur 
saugojami instrumentai - pjūklai, kastuvai, kirviai, 
laužtuvai, šachtų darbininkų kirtikliai. Poilsio dieno
mis "instrumentinė" buvo užrakinama, bet dabar 
spynos nebuvo. Aš peržengiau sandėlio slenkstį, ir 
sunkios durys vos manęs neprivėrė. Sandėlys buvo 
išvarpytas plyšiais, ir akys nerūkus apsiprato priete
moje. Du mūsų "blatniokai" kuteno didelį šunį- ko
kių keturių mėnesių aviganį. Šuva gulėjo ant nuga
ros, inkštė ir mosikavo visom keturiom letenom. 
Vyresnis "blatniokas" laikė šunį už antkaklio. Mano 
pasirodymas nesuglumino vagišių - mes buvome iš 
tos pačios brigados.

- Ei,tu, ar lauke dar kas nors yra?
- Nieko nėra,- atsakiau aš.
-'Nu, davai,- pasakė vyresnysis.

- O, kaip daužosi. -Jis pačiupinėjo šiltą šuns 
šoną prie širdies ir vėl pakuteno šunį. Šunytis pa
tikliai viauktelėjo ir palaižė žmogui ranką.

- Ak, tu dar laižais....Tai nebesilaiŽysi.Se- 
nia...
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Semionas, kaire ranka laikydamas Šunyčio 
antkaklį, dešine ištraukė iš už nugaros kirvį ir vik
riai taukštelėjo į šuns galvą, šunytis pamėgino iš
trūkti iš žudiko rankų, kraujas ištiško ant ledinių 
"instrumentinės" grindų.

- Laikyk tvirčiau,- suriko Semionas, vėl pa
keldamas kirvį.

- Ko jį laikyti, ne gaidys,- atšovė jaunesny
sis.

- Odą nudirk, kol šiltas,- mokė Semionas.
- Ir saugiau užkask.

Vakare mėsiškos sriubos kvapas nedavė niekam 
užmigti. Bet "blatniokų"'mūsų barake buvo per ma
žai, kad pajėgtų suvalgyti visą šunytį. Katiliuke 
dar liko mėsos.

Semionas pirštu pašaukė mane.
- Pasiimk.
-Nenoriu,- atsakiau.

- Na, tada,- Semionas apžvelgė gultus.- Tada 
popui atiduosim. Ei, tėve, būk malonus, priimk iš 
mūsų ėrienos. Tik kailiuką išplauk.

Zamiatinas kaipmat sušmėžavo gelsvoje ben
zininės viryklės šviesoje, paėmė katiliuką ir dingo.Po 
penkių minučių jis grįžo su švariu indu.

- Jau? - susidomėjęs paklausė Senia. - Mik
liai tu ryji...Kaip žuvėdra. Tai, tėvai, buvo ne avie
na, o šuniena. Toks šunėkas,prisimeni,. čia vis pas 
tave ateidavo, berods,Nordas...

Zamiatinas tylomis žiūrėjo į Semioną. Paskui 
atsigręžė ir išpėdino. Iš paskos išėjau ir aš. Zamia
tinas stovėjo sniege už durų. Jį pykino. Žmogaus 
veidas mėnesienos šviesoje atrodė švininis. Lipni 
seilė tįso nuo jo mėlynų lūpų. Zamiatinas nubraukė 
ją rankove ir piktai dėbtelėjo į mane.

- Tai niekšai,- ištariau aš.
Žinoma, kad niekšai,- atsakė Zamiatinas.

- Bet mėsa buvo skani. Neprastesnė už avieną

/Vertė Aušra Kaunaitė, "Nemunas" 1989./

premijų. Ansambliečiai 
yra išvažinėję visą Lietu
vą, visur jiems ploja, 
visur nuoširdžiai sutinka.

iš liaudiškų ansamb
lių - "Armonika" yra 
pastoviausias-vadovo St, 
Liupkevičiaus žodžiais. 
Virš 28-erius metus mu
zikuoja visi kartu. Du 
ansamblio nariai daly
vauja Valstybinėje Fil
harmonijoje ir Valstybi
niame Operos ir Baleto 
teatre: Giedris Butautas 
yra antro smuiko kon
certmeisteris ir Jonas 
Ališauskas yra kontra
bosų koncertmeisteris. 
Jonas Valuckas ruošiasi 
"Aidos" premjerai. Prie 
jų visų ansambliui reikia 
prisiderinti.

NUSIŠYPSOKIME

9 Užėjęs į vaistinę, profesorius sako:
- Prašau man duoti 1u tablečių ocetikanciderte- 

rinės saliciliko rūgšties.
- O, tai tamsta norite aspirino?
- Taip, taip, tik niekada negaliu atsiminti jo pa

vadinimo.

KŪRYBINGAS ELGETA
Kartą prancūzų rašytojas Aleksandras Durnas ėjo 

Paryžiaus gatve ir čia pat nelauktai jam pastojo 
kelią elgeta, prašydamas išmaldos.

- Nors jau nusiimtam kepurę, jei prašai išmal
dos, - tarė rašytojas.

- Garbusis pone, - ana ten ant kampo stovi poli
cininkas, jis pamatys mane nusiimant kepurę, tuojau 
supras, kad aš čia elgetauju, ir mane suims. Dabar 
jis mano, kad čia kalbasi du geri bičiuliai.
• Kino teatrą uždarant, prie kasos prieina vyriškis 
ir prašo bilieto. Kasininkė jam aiškina, kad jau vė
lu.

- AŠ žinau, - sako jis. - Man bilietas reikalin
gas tik kaip įrodymas. Jei žmona paklaus, kur bu
vau, aš jai parodysiu bilietą.

® - Gaila, bet mes negalim apdrausti jūsų gyvybę.
Juk jums devyniadešimt šešeri.

- Taip, bet pagal statistikos duomenis tokio am
žiaus žmonių miršta labai mažai.

© Susirgo škoto žmona. Vyras išeidamas pasikvies
ti gydytoją, pasako:

- Jeigu mirsi, neužmiršk užgesinti šviesos...
e- Vienas žymus profesorius užėjo į vaistinę ir sako:

- Prašau man duoti 20 tablečių ocetikancide - 
terinės saliciliko rūgšties.

- O, tai Jūs norite aspirino ?
- Taip, taip, tik aš vis niekaip negaliu atsi

minti jo pavadinimo,- šūktelėjo profesorius.
************************ 

LIETUVOS ANSAMBLIS 
"ARMONIKA" KANADOJE 
š.m. spalio mėn. 18 d. 
gausius Toronto žiūrovus 
pradžiugino nuotaikinga 
ir įvairi "Armonikos" 
ansamblio, atvažiavusio 
iš Lietuvos, programa. 
Vadovas - Stasys Liupke- 
vičius. Tai vienminčių, 
degančių kūryba ir dide
le meile savo darbui

būrys.
Jų pagrindinis darbas, 

kaip apibūdino vadovas, 
tai įrašai televizijai, stu
dijoms. Ir kiekvieną lais
vą minutę - koncertai 
žiūrovams. "Armonikos" 
ansamblis labai populia
rus. Groja tik lietuvių 
kompozitorių ir liaudies 
muziką. Ansamblio reper
tuare yra virš 50U dainų 
už kai kurias yra gavę

"Armonika" koncertavo 
nemažai kituose pasaulio 
kraštuose. Paskutinė 
didesnė kelionė prieš at
vykstant į Kanadą, buvo 
Australijoje, kur pirmą 
kartą gyvenime šventė 
Kalėdas ir Naujus Metus 
vasarą.

Koncertas Lietuvių Na
muose buvo ypač nuotai
kingas. Po trumpo Geno
vaitės Bijūnienės prista
tymo, ansamblį sveikino 
Lietuvos Garbės konsu
las Kanadoje Haris La
pas ir KLB pirm. A. 
Vaičiūnas. Koncertą pra
vedė aktorius Arvy
das Ilginis, kurio pavar
dė neatitinka jo ūgiui.

Jo šmaikštus sąmojus 
labai paįvarino koncertą, 
suteikdamas žiūrovams 
skanaus juoko.

Baigiamąjį ’padėkok0 
žodį tarė LN Kultūros 
komisijos pirm. Vyt. Kul
nys. Po to buvo vaišės 
ir pabendravimas su an
sambliečiais.

"Armonika" apsilankė 
šeštadieninėje Mairo
nio mokykloje ir smagiai 
paįvairino mokinių bei 
mokytojų savaitinių už
siėmimų rutiną.

"Armonika" taip pat 
gražiai pagiedojo ir pa
grojo PRISIKĖLIMO para
pijoje per Mišias sekantį 
rytą ir po to išvyko kon- 
certuoti į Hamiltoną.

Anasmblio vadovas 
Stasys Liupkevičius nuo 
mažens svajojo būti mu
zikantu. Užaugo Kėdai
nių Šėtos miestelyje. 
Baigęs gimnazijos 7 kla
ses, įstojo į J. Gruodžio 
Muzikos mokyklą Kaune. 
Mokėsi dviejų specialy
bių - liaudies instrumen
tų ir dainavimo. Atlikęs 
karinę privalomą tarnybą 
dainavo ansamblyje "Lie
tuva’', įstojo į valstybi
nę konservatroiją, dirbo 
radijo ir TV orkestruose, 
ir per visą laiką - su ar
monika.

G. Bijūnienė 
/žiur.nuotr.9 psl./
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Toronto ’’ARMONIKOS" ANSAMBLIS su vadovu muz.komp. Stasiu 
Liupkevičium,S.m.spalio mėn.18 d., Toronto Lietuvių.

Namuose

Nuotr: 
Vyt.
Kulnie

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESNER
CMD Insurance Services

Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; j Rimą Drešerlenę kreiptis jau atraustų automobilių 

ir namų reikalais ir j Ričardą Drešerf - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, LAX 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.

NeklInoĮamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis į Valter) ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

• LIETUVIŲ NAMUOSE 
spalio mėn. 29 d. Vytau
to KERNAGIO koncertas 
buvo labai sėkmingas, 
dalyvavo keli šimtai 
klausytojų.

Vyt. Kernagis - išra
dingas muzikas ir scenos 
menininkus, gražaus bal
so dainininkas užimpona- ■ 
vo baladėmis, palydė
damas gitara, tekstais 
su muzika, juokingomis 
dainomis vaikams. Būtų 
įdomu jį vėl išgirsti ir 
Montrealyje ar kitur.

• . KARIUOMENĖS ŠVEN
TĖS MINĖJIME Toronte, 
lapkričio mėn. 23 d. pa
grindiniais kalbėtojais 
buvo 4 anksčiau atvykę 
Lietuvos karininkai tobu
lintis anglų kalboje "Camp 
Borden" bazėje ir dviem 
mėnesiams atskridęs geri, 
Zenonas KULYS-Lietu- 
vos Karo Akademijos 
rektorius. Jis taip pat 
minėtoje Kanados karinė
je bazėje tobulins anglų 
kalbos žinias.
• ROMAS VAŠTOKAS 
yra įrašęs Vilniuje, spa
lio mėn. pabaigoje kan
didatų į Lietuvos prezi- • 
dentus vaizdajuostę. Joje 
kalba: Valdas ADAMKUS, 
Vytenis ANDRIUKAITIS, 
dr. Kazys BOBELIS, 
prof. Vytautas LANDS
BERGIS, Artūras PAU
LAUSKAS, prof. Rolandas 
PAVILIONIS ir Rimantas 
SMETONA.

Vaizdajuostė buvo rodo
ma lapkričio mėn. 16 d. 
sekmadienį- ANAPILYJE 
12 vai. ir LIETUVIŲ NA
MUOSE - 2:30 vai. p.p. 
Toronte.

• TORONTO SKAUTAI 
Vėlinių dieną aplankė 
Lietuvių Šv. Jono kapi - 
nes Mississaugoje ir už
degė žvakutes ant skau
tininkų,-kių kapų. Jų 
tarpe - v.s. fil. Stepo 
Kairio, buvusio brolijos 
VS ir "Skautų Aido" re
daktoriaus; j.v.s. V. Ša
rūno- pirmojo Kanadoje 
suorganizavusio skautus; 
v.s. kun. St. Kulbio , SJ 
- skautų dvasios vado; 
rėmėjų - kun. P. Ažuba
lio ir prel. J. Tada-

rausko ir kt. kapus.

• KANADOS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ SUVAŽIAVI
ME Toronte, lapkričio 
mėn. 29 d. dalyvaus 
MAIRONIO Mokyklos 
mokytojai bei iš kitur at
vykusieji. Pagrindinė pre
legentė ir pratybų vado
vė - Rauda RAUTINŠ. 
Centrinė tema: "Deme -

lio ir Kanados Londono 
Lietuvių choro steigėjas, 
choristas, kol sveikata 
leido, nepasitraukęs nuo 
darbų, iškeliavo amži
nybėn.

Rūpindamasis lietuvy
be, nepraleido nė vieno 
svarbesnio renginio, pa
laikė ypač jaunimo pas
tangas ar sporte, ar ki
tuose kultūriniuose dar-

Patarnavimas- greitas Ir tikslug!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232,905 822-7376 

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

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

1997. Xn. 2

šio, jaunime!"

london,ont
MIRĖ ŽYMUS VEIKĖJAS 
EDVARDAS DANILIUNAS

buose. Rašė į "Tėviškės 
Žiburius" ir "Nepriklauso
mą Lietuvą".

Liko žmona IRENA, 
sūnus ED- 
šeima ir

Londone Ont. telkinyje 
su šeima gyvenęs žurna
listas, Dainavos ansamb-

a.a.Edvar-

duktė MARIJA, 
VARDAS su 
kiti artimieji.

Dėkingi už
do Daniiiūno kulturim įna
šą,reiškiame šeimai nuo - 
širdžią užuojautą.

999 (oi Ir j;r St.. Toron I o. Ontario M h II I AK J

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vj. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 vx 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 J. Iki 3.30 V.D.D.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v,

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind...................2.25%
180-364 d. term.lnd.................. 2.50%
1 metų term, indėlius.............. 2.75%
2 metų term, indėlius...............3.50%
3 metų term. Indėlius...... «...... 4.00</b
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. Ind..... 3.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.7^/o
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.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

5.25%
5.90%
6.25%
6.40%
6.60%

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). Neimamo mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

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 
4.2S% 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 sąak. (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

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.... 
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.................. 6.60%

(fixed rate)

.7.00%

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

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

3TRUJS
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 trečlad. 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

9 psl.



• Marija TUBELYTĘ- 
KUHLMANIENĖ laimėjo 
per Interną, Vokietijoje 
veikiančios knygų leidyk
los organizuotame kon
kurse HAIKU pirmąją 
premiją.

Konkurse dalyvavo 12 
įvairių valstybių rašyto
jai, buvo atsiųsta 450 Hai- 
kų stiliaus eilėraščiai, 
išsivystę Japonijoje XVI 
a.

Lietuvės rašytojos bio
grafija ir konkursą laimė
jęs haiku buvo paskelbta 
programoje "Taoism & 
Poetry", kartu su kitais 
jos sukurtais 6-iais haiku. 
Ji vienu metu yra gyve
nusi 19 metų Tolimuose 
Rytuose, kur ir susipaži
no bei pamėgo Haiku 
stiliaus poeziją.

• Šokėjas Viktoras BA
RAUSKAS spalio mėn. 
31 d. Bayfront Centro 
Mahaffey teatre šoko 
balete "Dracula".

e Liet. Klubo narys dr. 
Remigijus GAŠKA (lietu- 
voje gyvenęs pusę metų) 
JAV LB Tarybos suvažia
vime, padarė pranešimą. 
Jis akcentavo, kad kiek
vienas investuotojas į 
Lietuvą ar kitus Sovie
tų Sąjungos įtakoje 
buvusius kraštus, ne tik 
domisi darbo ir nuosavy
bių įsigijimo įstatais, 
valdymo sistemos pašto 
vumu, oet ir stengiasi iš 
gauti kuo daugiau įvai
riausių lengvatų. Prele
gentas pastebėjo, kad 
skatinant investacijas, 
reikia ir kantrybės ir 
lankstumo, nuojautos ir 
valstybės pritarimo pro
jektams, kurie neštų Lie
tuvai ilgalaikę naudą.

Dr. R. Gaška taip pat 
pasidžiaugė jaunais eko
nomistais, su kuriais tie
siog malonu dirbti, nes 
jie nuoširdžiai imasi dar
bo ir su entuziazmu jį 
atlieka, greitai perpran
ta situacijas ir sprendi
mus. Po keletos metų 
Lietuva turės daug gra
žaus ir pajėgaus išsimoks
linusio jaunimo - kalbėjo 
prelegentas.

Reikia rūpintis, žinant 
kad vien išsimokslinusio, 
specialybes įsigijusio jau
nimo nepakanka ir nepa
kaks, jeigu bus užkištas^ 
į "užpečkį", nespeciali
zuotas, gal ūkininkaujan
tis jaunimas, paliktas 
gyventi vien neišmokėto
mis kainomis už produk
tus, ar gaminius, be jo
kio įvertinimo jų darbo 
- tai nebus to visuotino 
gerbūvio - nei valstybine 
nei finansine prasme.

• PADĖKOS DIENA Lie
tuvių Klube buvo paminė
ta š.m. lapkričio mėn. 27 
d.>Ta proga buvo pagerb
ti didieji šio klubo rėmė
jai, paaukoję 1000 dol. 
ar daugiau.

Taip pat jau ruošiama
si KŪČIŲ vakarienei ir 
lu psl.

NAUJŲ METŲ sutikimui. 
Tad, visi atvykę svečiai, 
pabėgę nuo šalčių ir žie
mos, galės gražiai pradė
ti savo atostogas.

• ROMO KALANTOS 
šaulių kuopa paminėjo 
Lietuvos KARIUOMENES 
šventę lapkričio mėn. 22 
d. Lietuvių Klube. Pro
gramą atliko 8 operos 
dainininkai ir 32-.ių as
menų orkestras.

• Pirmosios FLORIDOS 
LIETUVIŲ DIENOS vyks 
1998 m. VASARIO mėn. 
19-22 d.d., Šv. Judo ka
tedros centre, St. Petres- 
burge, FL.

Programoje - sporto 
žaidynės 19-20 d.d., o 
festivalis - 21-22 d.d.

Rengėjai prašo iš toliau 
atvykstančius jau dabar 
rezervuoti nakvynes, nes 
jų gali pritrūkti. Yra re
zervuoti du moteliai: 
Dolphin Beach, tel: (813) 
360-7011 ir Valley Forge 
Motel, St. Petersburg, 
FL, tel: (813) 345-0135.

Rezervuodami kamba
rius, paminėkite "Florida 
Lithuanian Festival".
it**********************

GYVENIMAS MĖLYNOJE 
SUKNELĖJE
Algirdas Gustaitis

Laimingi tėvai, turin
tieji sveikus vaikus, my
li ir nesveikai gimusį. 
Džiaugsmas juos glostyti 
myluoti, bučiuoti, pri
glausti, džiaugsmingai pa
sakyti- tai mano vaikai! 
Tada atrodo, kad kitaip 
negali būti.

Visame pasaulyje taip 
sutverta: nėra arklių, ku
rie noti būti kumelėmis, 
nėra kačių, norinčių 
būti katinais. Nėra kati
nų, norinčių būti katė
mis, nėra gaidžių, kurie 
nori būti vištomis. Nėra 
vištų, norinčių būti gai
džiais. Arkliai nesimaišo 
su karvėmis, lapės nesi
maišo su katėmis, gai
džiai nesimaišo su kar
veliais, lydekos nesimai
šo su silkėmis. Rykliai 
nesimaišo su banginiais..

Žmonės sugalvojo įsta
tymus, bet nepramatė, 
kad balti maišysis su juo
dais, geltoni su pamaišy
tais juodais su baltais. 
Garsinta, rašyta, vieny- 
bėn raginta. Jie visi 
lygūs. Tačiau neleistinų 
veiksmų eiga ugdo dides
nes neteisybes, priešin
gas Visatos valiai. Visa
ta sau, žmonių valia 
sau. Kartojama, įstaty
mais saugoma visų žmo
nių lygybė, nors pasauly
je nėra dviejų asmenų 
visiškai tokių pat.

Pradėjo gimti vaikai 
kitokie nei jų tėvai. Yra 
vyrų, kurie pradėjo neno
rėti moters, o vyro. Yra 
moterų, nenorinčių vyrų, 
o moters. Vyras, įsimy
lėjęs kitą vyrą, reikala
vo įstatymo vykdymo. 
Moteris įsimylėjusi kitą 

moterį, ramstėsi įstaty
mo, nors žinojo, kad tai 
prieš Visagalio nustatytą 
gyvenimo eigą. Jų daugė
jo, šimtai tūkstančių rei
kalavo įstatymo, kad du 
vedę vyrai esanti legali 
šeima, kaip ir moteris 
su moterimi.

Jau senų senovėje 
vykdytas neleistinas el
gesys žudantis giminę ir 
tautą. Ši tragedija nori
ma nutylėti, bet anks
čiau ar vėliau, kaip kamš
tis iškyla buvusiame 
ramiame paviršiuje ir 
jo negalima tyliai vėl pa
skandinti. Ši sopulinga 
votis plečiasi-, jų pasibai
sėtinai daug Amerikoje, 
įsimylėjusieji į tos pat 
lyties asmenį gausu fil
mų, televizijos profesijo
se, kitaip galvojančius 
stangiamasi padaryti ne
utraliais šiuo klausimu, 
artėjama pakopomis...

Jautrią, gyvenimiškai 
tragišką "kamštyną" na
grinėja neseniai Belgijoje 
pagamintas filmas "Ma 
Vie En Rose" (My life 
in Pink). Filmas pradeda
mas "šposiškai", beveik 
juokingai. Berniukas nori 
būti mergaite".

Ramiame Briuselio 
priemietyje, geroje šei* 
moję, dešimties metų 
berniukas Ludovic, pa
kviestas į svečius. Bega
liniam tėvų nustebimui, 
jis ateina pasidažęs, au
syse auskarai, ružava 
suknele apsirėdęs. Tėvas 
Pierre beveik užsidega 
nesuvaldomu pykčiu. 
Motina Hanna, nors iš 
pykčio drebėdama, rami
na vyrą; kodėl pykti, 
sūnelis tik pašposavo, ži
nai vaikai įvairiai links
minasi. Tėvams reikia su
prasti, švelniai patarti, . 
pamokyti kaip šemoje 
tinka.

Vaikas kraiposi, nedrą
siai aiškina, kad Aukš
čiausiojo įgaliotinis kiek 
suklydęs, vietoje knygoje 
nurodyto paspausti XX, 
netyčia spustelėjo XY, 
todėl gavosi polinkis 
būti mergaite. Tikra 
mergaitė gimsta paspau
dus YY...

Laikas eiti į mokyklą. 
Vaikai tuojau pastebi 
keistai pasipuošusį Ludo
vic’ ą, nenori greta sėdė
ti, šaiposi, tyčiodamiesi 
paišosi antakius, lūpas, 
siūlo eiti pas mergaites.

Jo sapnas aukštybėse 
skraido lelijavos angelės 
barsto gėlyčių žiedus.

Mokytojai, vaikai lei
džia Ludovic’ui dalyvau
ti sportinėse varžybose. 
Aikštėje vaikų klegesys, 
lakstymai. Jis nepastebi 
prie jo atriedėjusio svie
dinio, nepataiko, pargriū
na, tarsi praranda vaiko 
turėtą fizinę jėgą, netu
ri reikalingo veržlumo.

Namuose jis pasako tė
vams, kad nori vesti . 
kitą berniuką, su juo 
sudaryti šeimą. Ne tik 
tėvas, bet ir • moti
na negali susivaldyti. 
Jiems begaliniai gaila sū
naus, kodėl jis taip vi
sur keistai elgiasi. Sūnus 

tyli. Tėvai įrodinėja, kad 
du berniukai, arba du vy
rai negali vesti.

Juokingai pradėtas fil
mas virsta tragedija. 
Tyliai sklandantis ange
las sapne vis barsto 
ružavus žiedus. Fantasti
nis angelas negelbsti, 
gyvenimo eiga, tikrovė 
visiškai kitokia. Siaubo 
nuotaika ne tiktai jų šei
moje. Mokyklos vadovy
bė ir visi tėvai pasiraso 
kad Ludovic’’as būtų pa
šalintas iš mokyklos. 
Baisesnis moralinis skaus
mas, visų juntama neapy
kanta nelaimingai gimu
siam. Gailiesi tėvų, gai
liesi vaiko, bet gyveni
me vien gailsečio neuž
tenka.

Vaikų pasaulyje yra ne
ribota pasakų, įsivaizda
vimų, magijos galia 
normaliems vaikams, o 
Ludovic’as prarado spal
vas, aplinka tampa degi
nančiai pilka, lyg pikta. 
Filme buvusios šviesios 
spalvos pakeičiamos tam
siomis. Jis bando apsisau
goti sapnais, įsivaizdavi
mais. jaučia, negali su-

. laikyti tikrovės, kvėpa
vimo. Ateities nė sapnai 
neapsaugo. Juk gyvenime 
senstamą, atsiranda dau
giau kliūčių, buvę lai
mės šaltinėliai senatvėje 
dingsta. Galimybės suma
žėja, nėra ausyse auska-

suorganizuoti SLA kuopą.
Telkinys išaugo j gau- 

su_ gyvos kultūrinės Apo
litinės veiklos vienetą ir 
yra gerbiamas amerikiečių.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

"TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
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 1 v.p.p.. 

penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki..........1.75%
santaupas...................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..................... .2.50%
180 dienų indėlius................... .2.75%
1 m. term, indėlius................... 3.25%
2 m. term. Indėlius.................. .4.00%
3 m. term, indėlius................. ..4.25%
4 m. term, indėlius................ „.4.75%
5 m. term, indėlius...................5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................ ..2.50%
1 m. ind......................................3.25%
2 m. ind....................................,.4.00%
3 m. ind........... ........................ s.4.25%
4 m. ind....................................s.4.75%
5 m. ind...................................... 5.25%

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

INTER AC KORTELĖ
— ■ ■■■ —
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Filme pagrindinis akto
rius Ludovic'as (George 
Du Trešne) atrodo gerai. 
Nepergyvenus tokio įvy
kio, veiksmo - tegalima 
spėlioti apie jo talentą. 
Tėvas - (Jean-Philippe 
Ecoffey) įtikinančiai 
jausmingas. Tokion padė- 
tin atsidūręs kitas tėvas 
irgi būtų nesuvaldomai 
piktas. Motina Hanna 
(Michele Laroque) siel
vartą stengiasi juntamai 
apvaldyti. Negali atleis
ti mokyklos tėvų vaikam, 
tad savo gerą pažįstamą 
nubaudžia aistringai jį 
bučiuodama jo žmonos 
akivaizdoje. Tuo sukelia 
įtarimus, vaidus buvusio
je pavyzdingoje šeimoje.

Baigmėje, Ludovic’as 
apsirėdo kaip berniukas. 
Viskas bus dabar gerai?

Filmo aktorius Alain 
Berliner. Rankraštis jo 
ir Chris Vander Stappen. 
Producentas -Carole Sco- 
tta. Filmas susilaukė 
apdovanojimų, trunka 88 
minutes. Sony filmų 
įmonė pasaulin žada iš
leisti 1997 metų Kalė
doms.
• Pirmieji lietuviai į Los 
Angeles buvo atvykę apie 
19 a.pabaigą. 1905 m. ten 
buvo 25 lietuviai jr kibo

PASKOLAS
Asmenines nuo......... • 6.25%
nekiln. turto 1 m........ . 5.60%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $60,000 
sumos draudimu
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LIETUVOS KARIUOME
NĖS ATKŪRIMO ŠVEN
TĖS MINĖJIME

ištikmieji mūsų telki
nio šauliai vėl pasirūpino 
kad ir šių metų Lietu
vos Kariuomenės šventė 
būtų gražiai paminėta.

Prie A V p-jos bažny
čioje įrengtos Atminimo 
lentos Žuvusiems už Lie
tuvos laisvę, vainiką at
nešė broliai skautai Pau
lius ir Antanukas Miekai, 
lydimi šaulių, nešinų vė 
liavomis, trijų stažą at
liekančių svečių kariškių 
iš Lietuvos -kpt. Petro 
Milašiaus, vyr. Itn. ka
riuomenės gyd. Alvydo 
Griauzdės ir Itn. Jurgio 
Žutauto. Eiseną lydėjo 
kleb. kun. K. Ambrasas, 
SJ, kun. J. Lipski’s. Jie 
abu kartu aukojo Mišias už. 
Kristų Karalių (nes ši 
diena sutapo su bažnyti
ne švente) ir už Lietu
vos kariuomenę bei žuvu
sius už Lietuvos laisvę 
karius.

Mišių skaitovai - šaulė 
Aldona Vaicekauskienė 
ir dr. Jonas Mališka.

AV p-jos choras gra
žiai atliko atitinkamas 
giesmes lietuvių ir loty
nų kalbomis, ypatingai 
nuskambėjo naujai išmok
ti gregorijoniško giedoji
mo įtarpai.

Pamoksle Evangelijos 
ištraukas prancūziškai 
perskaitė kun. J. Lipski, 
taip pat ir lietuviškai; 
pagrindinį pamokslą pasa
kė kleb. kun. K. Ambra
sas, SJ, išryškinęs, kad 
Kristai Karaliaus kariuo
menė skelbia laimėjimą 
be ginklo, o mūsų ka
riai privalėjo ir aukotis 
ir aukoti savo gyvybes, 
kad tauta ir valstybė at
gautų Nepriklausomybę 
per abiejų Pasaulinių 
karų sukeltą smurtą. Be 
jų - nebūtų nei mūsų 
valstybės, nei mūsų čia.

Iškilmingos Mišios 
baigėsi visiems sugie- 
dant Lietuvos Himną.

Salėje prie sustatytų 
staliukų susėdo apie 100 
svečių. Jų tarpe - atvy
kęs i.š Ottawos amb. dr. 
Alfonsas EIDINTAS su 
šeima, suspėjęs dalyvau
ti ir 11 vai. Mišiose.

Minėjimo eigą pravedė 
š. Aldona Vaicekauskienė. 
Buvo pagerbtos šaulių 
įneštos vėliavos ir Tylos 
minute - žuvusieji už 
Lietuvos laisvę. Vyrų vie
netui vedant, sugiedotas 
Kanados Himnas.

Pakviestas prie garsia
kalbio Ambasadorius, 
pasisakė, kad ir jo pastan
gomis, gauta Lietuvos 
ambasada Kanadoje, kad 
stengiamasi labiau suar
tinti Kanadą ir Lietuvą, 
ypač kad Kanada buvusi 
viena^ pirmųjų valstybių, 
pripažinusi atgautą Lietu
vos Nepriklausomybę. 
Jis pabrėžė, kad išeivi
jos darbai labai svarbūs, 
ir ragino prisidėti paleng
vinant Lietuvos įstojimą 
1997. XII. 2 

į Europos Sąjungą.
Jis įvertino tai, kad 

išeivijoje išlaikomos tra
dicijos, kaip ir šios die
nos - Kariuomenės šven
tės minėjimas. Prisiminė 
ir močiutės posakį (o 
senelis, sakė, buvo iš
tremtas į Sibirą), kad 
kalbėti po klebono nerei
kia, nes geriau nepasaky
si”, - palinkėjo visiems 
geros sėkmės, kvietė pa
laikyti gerą kontaktą su 
ambasada Ottawoje.

Trys šaunūs kariškiai, 
atliekantieji stažą pran
cūzų kalboje St. Jean, 
Que., Kanados kariuome
nės bazėje, buvo ypatin
gieji garbės svečiai šios 
šventės minėjimo proga: 
kpt. Petras Milašius, 
vyr. Itn. gydytojas Alvy
das Griauzdė ir Itn. Jur
gis Žutautas.

Jų sveikinimo žodžiai 
buvo trumpi, tačiau nuo
širdūs. Jie liudijo, kad 
Lietuvos kariuomenė per 
trumpą laiką sugebėjo 
žymiai progresuoti, o 
kpt. Petras Milašius pa
sidžiaugė, kad ypač Tai
kos palaikymo uždavi - 
niuose lietuvių daliniai 
pasirodė itin gerai pa
ruošti ir labai teigiamai 
visuotinai įvertinti Eu
ropoje.

Karių aprūpinimas, 
smagu buvo girdėti, da
bar esąs labai geras, ir 
šių metų savanorių šau
kimo kontingentas įvyk
dytas, programos vyksta 
sėkmingai.

Montrealio Vyrų Dainos 
Vienetas ir mūsų ilgame
tis muz. komp. dirigen-

HONEY FOR SALE !

— . —i—■

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL R U T K A USK AS/ROSS/
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

r

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

TONY LAURINAITIS

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

"Prisimename 
Henriką Nagj” 
garsajuostės 
komplektą 
galima buvo 
įsigyti Poeto 
mirties metinių 
renginyje 
Montrealyje, 
S. m. spalio mėn. 
26 diena, v-

Prie staliukų: 
Dainius 
Vaičaitis, 
Paulius 
Giedrikas, 
Donaldas 
Giedrikas, 
prie kito stalo- 
Inga 
Giedrikienė 

tas Aleksandras Stanke
vičius labai maloniai nu
teikė akompanuodamas 
dainas. Dainavo: A. Gu
das, R. Bulota, Alb. Ur
bonas, Vyt. Murauskas, 
H. Celtorius, A. Mickus 
ir Alfr. Pališaitis.

Koordinatorius Anta
nas Mickus programą su
maniai padalino į dvi ly
gias dalis - tarpe kalbų. 
Pasibaigus programai, 
publika karštai plodama, 
norėjo biso. Gavo pakar
tojimą. O dainos, kad ir 
daug kartų girdėtos, 
skambėjo šviežiai, labai 
tiko savo parinkimu. 
Rengėjų-L.K. Mindaugo- 
Neringos Kuopos vardu 
visiems padėkojo už daly
vavimą ir pakvietė pasi
stiprinti "cepelinais" pra- 
vedėja A. Vaicekauskie
nė.

Nuotr: A. Mickaus

Vėliavnešiams pasiruo
šus, sugiedotas visų - ir 
Vyrų Vieneto - Lietuvos 
Himnas.

"Cepelinai" skaniai 
pagaminti Jordano ir Li
no.,visus užganėdino,o ka
va ir pyragai nepakenkė 
pasidalinant įspūdžiais, b.

• Montrealio L.K.MIN - 
DAUGO-NER1NGOS šau - 
lių kuops, ir šiemet ren - 
gia NAUJU METŲ suti
kimą AV P-jos salėje.

Kviečia visus lietuvius 
dalyvauti,malonioje aplin
koje atsisveikinti su se
naisiais metais. Įėjimas - 
$15,- galima atsinešti sa
vo gėrimus. Prašoma iš

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS --- 
VIENA GRAŽIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI ’

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, Que., H3A 2G6

TONY
P H OTO 
STUDIO 

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

11 psi.

anksto pranešti apie da
lyvavimą. Inf.
• KLK M D-jos Montrea
lio Sk. ruošia savo me - 
tinius pietus gruodžio 7 
d.,AV P-jos salėje.

SKAUTŲ KŪČIOS
šiais metais rengiamos 
ketvirtadienį, gruodžio 
mėn. 13 d. 7 vai. vaka
ro, Aušros Vartų parapi
jos salėje.

Norintieji dalyvauti, 
prašomi atsinešti kalėdi
nes žvakutes.

• Balys KASPERAVIČIUS 
po operacijos išbuvęs Ii 
goninėje 2 savaites,dabar 
sveiksta namuose.

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS



montreal
- - ______

• FilrnininKe RITA-ZOE 
DIRSĖ, dirbusi NATIONAL 
FILM BOARD, paskuti
niu metu Kaip nepriklau
soma filmuotoja, ne 
kartą filmavusi Montrea- 
lio lietuvių Nepriklauso- 
bės atgavimo dernonstra' 
cijas, Kai kuriuos kitus 
įvykius čia ir pasižymė
jusi video filmu BALTIC 
FIRE - išsikėlė iš Mont- 
realio.

Gyvens, dirbs ir gilins 
studijas magistro laips-

• Gerbiamieji "NL" skai - 
tytojai,-

gruodžio mėnuo rodo 
ne tiktai žiemą, bet ir 
metų pabaigą. Tuo pačiu- 
daugeliui ir ”NEPRIKLAl> 
SOMOS LIETUVOS” laik
raščio prenumeratos pra
tęsimo arba atsiskaity - 
mo laiką.
**************************************************
niui įsigyti - Toronte. 
Vienas jos darbų "Life & 
Times" bus rodoma gruo
džio mėn. 7 d., 10 vai. v. 
"New World" programoje 
TV stotis 29.

Gruodžio mėn. 14 d. 
geriausio ilgo metražo

Nors kartu su jūsų 
adresu yra pridėta ir pre
numeratos užsimokėjimo 
data - suprantame, kad 
nesunku ją ir užmiršti.

Kviečiame nedelsti ir 
tuo palengvinti mūsų 
metinių sąskaitų sutvar
kymą. Ačiū?

”NL" administracija 

dokumentinio filmo kon- 
kursan parinkti ir nomi
nuoti 3 darbai, vienas jų 
- Ritos-Zoės. Tų dieną 
dus paskelbta Kas iš jų 
laimėjo kanadiŠKąją "Ge
nes" premiją.

SėKinės jai Toronte!

Seniau buvęs montrealietis - Antanas INTAS - stovi antras iŠ kairės. Montrea- 
lyje dalyvavo ’’Gintaro” Ansamblyje. Dabar gyvena White Rock, BC, priklauso 
Vancouver’io sporto grupei VILTIS. Nuotraukoje- su kai kuriais šios grupės 
nariais Bowen saloje, netoli nuo Vancouver’io, šią vasarą, Siunčia linkėjimus!

• KALĖDINĖ PROGRAMA 
Lietuvių Radijo valandėlė- 
vyks gruodžio mėn.25 d., 
nuo 1: - 2:30 val.p.p.,ban
ga 1280 AM, CFMB stoty
je.
KRYŽIUS SU LIETUVIŠ
KU UŽRAŠU MONTRE- 
ALIO RYTINĖJE DALYJE

Montrealyje, 8844 
Notre-Dame St. E. yra 
pastatas, ant kurio sie
nos didelėm raidėm užra

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. ALENAS (ALAIN)
Šeimos gydytojas

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

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

šyta: CENTRE MISSIO- 
NNAIRE OBLAT. Šio^ pa
stato kieme yra didžiu
lis metalinis kryžius, 
ant kurio yra pritvirtin
ta metalinė, aukso spal
vos lentelė su šiuo užra
šu lietuvių kalba: GAR
BĖ TAU VIEŠPATIE, 
JĖZAU KRISTAU, NES 
TU KENTĖJAI UŽ PA
SAULIO NUODĖMES.

K. Ambrasas

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 144U 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

P A V I L A N I S

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027 

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

"DANS LA RUE"-N AU- 
JAS VALKATAUJANČIO 
JAUNIMO CENTRAS 
MONTREALYJE

Rev. Emmett Johns 
Montrealyje (vadinamas 
"Pops") susirūpinęs valka
taujančio, benamio jauni
mo, nebaigusio mokyklų, 
likimu, įsteigė "Chez 
Pops" prieglobsčio cent
rą. Tačiau ilgametė sva
jonė suteikti galimybę 
ir dienos metu mokytis, 
jeigu reikia, - patalpinti 
ten pat įnamių kūdikius, 
išsipildė š.m. lapkričio 
mėn. 13 d.

"Chez Pops" ir "Atgal 
į mokyklą" skyrius 
centras randasi dviejų 
aukštų pastate 1662 
Ontario St. E. Jame yra 
taip pat muzikos, kom
piuterių, bibliotekos, 
virtuvės kambariai, rūbi
ne, slaugės kabinetas, 
prausyklos.

Rev. Pops, pagailėjęs 
apleistųjų gatvės vaikų, 
1988 m. iš mažo autobu
siuko pradėjo dalinti deš
reles išalkusiems ir po 
penkerių metų įkūrė 20- 
ties lovų prieglobsčio 
centrą. Dabartinių moky
mosi centras priima gat
vės jaunimą nuo 12- 
25 m. amžiaus. Šiam 
paskutiniam projektui 
rev. Emmett John-Pops 
rinko aukas per 5-tą me
tų.

Informacijos gaunamos 
tel: 526-POPS /7677).

• LITAS gavo tradicinį, 
lietuviškąjį kalendorių, sa - 
vo nariams. Prašo atsi
imti atėjus į LITĄ. Ypač 
gražus jo atvaizdas.
• DĖMESIO- nuo gruodžio 
mėn. 1 d.LASALLE apylin
kėje yra pakeistos dienos 
popierių, skardinėlių,stik - 
lo ir kt.surinkimui.Visa tai 
sudedame į pilkas arba 
mėlynas dėžes ir išstato - 
me gatvėje.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI- AUTOMOBILIAI-PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B.,Donna SVARKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Freitas ir tikslus patamavimas^Pasiieiravimas neįpareigoja apsidrausti, 
----------------------------------------- ----------------------- *------------

LES TOITURES

rps IVUROIX1 INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 
kainomis

.......................— ...... ■ ..... .. i ■ ............. —........................................

Pasitikrinkite gatvių 
sąrašus ir atitinkamas su
rinkimo dienas Le Messa- 
ger Lasalle leidinyje.

Paprastų atliekų-šiukš- 
lių ir maisto atmatų su - 
rinkimas ir toliau bus at
liekamas trečiadieniais.

Mėlynos ar pilkos dė - 
žes bus ištuštinamos lai
kotarpyje nuo 7 vai. ryto 
iki 6 vai.vakaro.

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9|

Fax: 766 - 9985

12 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 25
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