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• POPIEŽIAUS ’’URBI ET 
ORBI” tradicinę kalbą 
’’Miestui ir Pasauliui", 
nors ir silpnėjant sveika
tai, Popiežius Jonas Pau-> 
liūs II vėl pasakė 
Vatikane, Sv. Petro aikš
tėje ir pasveikino 56- 
iomis kalbomis Šv. Kalė
dų proga.

Šalia tradicinio primi
nimo taikai, susitaiky
mui ir artimo meilei, 
Popiežius pabrėžė kad 
reikia gerai gyvenan- 
tiems!’prisiminti ir milijo
nus naujų vargšų bei 
klausytis maldavimo 
žmonių, trokštančių lais
vės ir harmonijos, vyks
tant neraminantiems et
niniams ir politiniams 
smurtams".

O ir praeitų Kalėdų 
metu, Meksikoje buvo 
nužudyti 46 Čiapos in
dėnai valstybės aršiųjų 
ginkluotos grupelės.
• Kubos prez.Fidel Cas - 
tro padarė kai kurių nuo
laidų Bažnyčiai prieš po
piežiui jonui Pauliui II 
atvykstant į Kubą S. m. 
sausio mėn.21-25 d.d.

Kubos komunistų p - 
jos laikraštis pirmajame 
puslapyje atspausdino Po
piežiaus kalėdinį sveikini
mą, pirmą kartą po 28- 
ių metų leidus oficialiai 
švęsti Kalėdų dieną.
• Sausio mėn. 3 d. Jungti
nių Tautų inspektorių 
grupės įstaigos Irake 
buvo "pasveikintos" rake
tos išmestos granatos. 
Sudaužė langus, didesnių 
nuostolių nepadarė. Irako 
vyriausybė pasmerkė in
cidentą, o JT sargyba 
buvo sugriežtinta ir visi 
važmenys, priartėję prie 
JT įstaigų ploto, buvo 
tikrinami.

Irako informacijos 
ministeris pareiškė, kad 

partijos, nenorinčios pa
stovių derybų ir taikingų 
ryšių tarp Irako ir JT 
ginklų inspektorių esan
čios atsakingos už šį in
cidentą.

Tuo tarpu inspektoriai 
vykdo savo darbus, o 
prez. Saddam Hussein’ as 
sakosi niekada neleis 
jiems ap žiūrėti jo apie 
60-tį prezidentinių rūmų.

įtariama, kad šie rū
mai naudojami uždraustų 
masinės destrukcijos 
ginklų slėpimui.

Ar tarptautinės organi
zacijos yra pakankamai 
stiprios ir įtakingos, kad 
paskatintų įmanomai 
teisingai spręsti konflik
tus, kuomet jie tebevyks
ta tarp arabų ir izraeli
tų, tarp vėl atsinaujinu
sių žmogžudysčių hutų 
ir tutsi genčių, tarp 
Meksikos karinių vienetų 
ir kaimiečių indėnų. Ne
paisant nei krikščioniškų 
kalėdų švenčių izraelitų 
šviesos šventės, nei isla
miškojo Ramadan mal
dos ir pasninko menesio, 
konfliktai tebežėruoja 
raudonai. Visų šių šven
čių prasmė - troškimas 
taikos, tarpusavio sugy
venimo, meilės. Ar 2000 
-ięji metai pradės naują 
apsvietos epochą ? Pir
miausia gal ekumeninį 
vieni kitų supratimą...

HONK KONGO NELAIME
Vos atsipalaidavus 

nuo Britanijos, Hong 
Kong’ as yra užpultas 
viruso-mutanto, kuris pir
miausia sukeliąs gripo 
epidemiją viščiukuose, 
paskutiniu metu persime
tė kenksmingai į žmones. 
Taip Hong Kong'as buvo 
priverstas nugalabyti 1.3 
milijonus viščiukų, susir
gus 20-čiai žmonių dėl 
agresyvaus paukštiško 
viruso.

1918-19 m. gripo epi
demija - ne viščiukų kil
mės, Kinijoje numarino 
21 milijoną žmonių, mu
tanto virusui atsiradus.

Žmonių, kiaulių, viščiu
kų masinė koncentracija 
Guangolong regione, į 
kurį įeina ir Hong Kongt. 
as, rimta higienos stoka 
pagreitina ir skatina 
įvairių virusų persimainy- 
mus - mutacijas. Vyriau-

NAUJAS PREZIDENTAS 
VALDAS ADAMKUS

• ELTOS pranešime iš 
Lietuvos, 1998 m. sausio 
mėn. 5 d., naujuoju^ Lie
tuvos prezidentu išrink
tas VALDAS ADAMKUS. 
Balsavo 73% rinkėjų. 
Valdas Adamkus gavo 
11,000 balsų persvarą: 
49.88%; antroje vietoje 
- Artūras Paulauskas - 
49.31%. (Dar ne įjungta 
apie 6000 galimų užsie
nio lietuvių balsai).

Apie rinkimus rašyta 
Montrealio "La Presse" 
taprtautinių žinių pusla
pyje panaudojant pran

sybė imasi skubių prie
monių šalinti, kiek įma
noma, tokias ūkininkavi
mo ir gyvenimo sąlygas, 
o mokslininkai, palinkę 
prie bandymų vamzdelių 
skubiai ieško naujų skie
pų.

QUEBEC* O PREMJERAS 
KANADOS GRUPĖJE

Lucien Bouchard’ as 
prisijungė prie Kanados 
prekybinės misijos, ku
riai vadovaus Min. P- 
kas Jean Chretien sausio 
mėn. 10-23 d.d. Lotynų 
Amerikoje.

Tai antroji Kanados 
verslo misija, prie ku

cūzų žinių agentūros 
AFP pranešimą bei Mont
realio "The Gazette", 
kur sakoma, kad užsie
nio politikos reikaluose 
V. Adamkaus ir A.Pau
lausko nuomonės nesiski
riančios.

Sausio mėn. 5 d. anks
ti rytą paskambinus į 
Lietuvą telefonu buvo 
pasakyta, kad šiuo metu 
Valdo Adamkaus balsavi
mo procentai 50.2%

Galutiniai rezultatai 
bus paskelbti šiek tiek 
vėliau.

rios prisijungė ir Quebec’ o 
premjeras. (Pirmoji vyko 
pietryčių Azijoje). Prisi
mename, kaip buvęs 
premjeras Jacques’ Pari- 
zeau buvo atsisakęs vyk
ti kartu į pirmąjį Kana
dos vizitą Kinijon - tuo 
pačiu tikslu -užmegszti 
prekybinius ryšius.

Premj. L. Bouchard’ as 
pareiškė, kad tikisi šioje 
kelionėje turėti galimy
bių išplėsti Quebec’o 
provincijos prekybines 
galimybes ir patvirtinti 
savo pritarimą laisvos 
prekybos principams.

Tačiau Quebec’ o prov. 

kalbos tikrinimo komisija 
pasižymėjo šventišku 
uolumu, kur nereikia. 
Galima sakyti, neperde
dant, milimetrais matuo
dama 5-kiomis hebraiško- 
mis raidėmis užrašą, 50 
metų veikusios paminklų 
įmonės, pareikalavo pa
keisti...

Dėl to, žinoma, kilo 
pasipiktinimas ir min. 
Louise Beaudoin susipra
to sustabdyti komisijos 
reikalavimą.

Netrukus - prisikabino 
minėta komisija prie 
kitos etninės grupės 
"China Town" restoranų 
ir parduotuvių, kinietiškų- 
jų užrašų... Matyt, komi
sijai pritrūko darbo ir 
patetiškai ieško preteks
tų. Montrealio "China 
Town" yra turistų mėgia- 
Šiaurės Amerikoje, kur 
skatinama prancūzų ir 
kiniečių kalba , ir kultūra^ 
Ta nelemta matuoklė - 
centimetrais ir milimet
rais atžymėta...

O Quebec’ o vyriausy
bei pasidarė labai svarbu 
prekybinės galimybės ir 
su Kinija... Tai tau ir 
demokratija.
• Kanados vyriausybė 
pirmą kartą istorijoje su
darė patariamąją grupę, 
susidedančią iš asmenų, 
kurie nepriklauso vyriau
sybės narių grupei, ir 
kurie galės daryti įtaką 
vyriausybės politikai. 
Patarėjai sudarys planus 
Kanados kabinetui atei
nančiam šimtmečiui moks
lo ir technikos srityje 
bei informuos vyriausybę 
apie naujausių mokslinių 
tyrimų rezultatus.

Šioje grupėje yra 12 
specialistų. Jų tarpe: No
belio premijos laureatas, 
biochemikos Michael 
Smith, Gedas Sakus, 
"Nortel" technologijos 
viršininkas; Pierre Fort- 
hier, vadovas "Innovitecti1 
viršininkė Martha Piper 
ir Stephan Dupre, virši
ninkas Kanados Aukštųjų 
Tyrimų Instituto.
• KOSTAS OSTRAUSKAS 
laimėjo išeivijos Rašyto
jų D-jos premiją už kny. 
gą "Ketvirtoji Siena". 
Knygą išleido Algimanto 
Mackaus knygų Leidimo 
Fondas.
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LIETUVIAI DEMONSTRA
VO ANGLIJOJE

1997 m. gruodžio mėn. 
12 d., 6 vai. v. televizijos 
kanalas 24 parodė iš 
Londono pasaulines ži
nias, kur buvo matyti 15 
EU ministerial pirminin
kai. Lauke parodė de
monstruojančius lietuvius, 
laikančius rankose ilgą

Lietuvoj e
9 LIETUVOS KAMER1“ 
maestro’ 'SaūTTūš ŠO N D E O: 
KIS švęs šiemet savo 
kūrybinės veiklos 50- 
metį. Pre z. Algirdas Bra
zauskas jam įteikė 
D.L.K. Gedim ino I-
jo laipsnio ordiną.

• NAUJŲ METŲ sutiki
mą Vilniaus miesto rotu
šėje surengė akcinė bend
rovė "Stiklai", kartu su 
JAV pobūvių aptarnavi
mo firma "Ridgwells". f 
šią puotą atvyko 200 
kviestinių svečių, kurie 
privalėjo dėvėti kaukes.

Didžiojoje salėje, prie 
eglės, vyko koncertas, 
atliekamas Lietuvos Ope
rų solistų -Vladimiro 
Prudnikovo, Irenos Milke
vičiūtės, Inesos Lindbur- 
gytės ir šiuolaikinės pra
moginės muzikos atlikėjų 
Rozitos Eivilytės ir Ne- 
dos Malūnavičiūtės. Kon
certą pravedė ir papildė 
aktoriai Kristina Kaz
lauskaitė, Remigijus 
Vilkaitis ir Kostas Smo
ryginas.

Aukšto lygio pobūviui 
visas personalas buvo 
specialiai apmokomas, o 
kai kurie turėjo gali
mybės stažuotis geriau
siuose pasaulio restora
nuose.

"Stiklai" priklauso 
Tarptautinei gurmanų 
asociacijai. Gražu, gerai.

O kad tik užtektų 
negurmaniško, paprasto 
valgio daugiavaikėms šei
moms, ar vaikams beieš-

2 psl.

gražią trispalvę ir dai
nuojančius "Glory glory 
Haleliuja". Tikriausiai jie 
tai darė, kad atkreiptų 
žurnalistų ir teleyizijos 
kamerų dėmesį. To jie 
ir atsiekė, nes TV prane
šėja trumpai apibūdino, 
kad tai yra lietuviai, 
kurie demonstruoja, nes 
Lietuva nebuvo priimta 
į E U. K. A.

II-JI LIETUVOS TAUTINĖ OPLIMPIADA,. 

VI-tosios PASAULIO L1EIUV1U SPORTO.
ŽAIDYNĖS

rapiiuoTfrair pran-esarney kad"’ pagal is Lietuvos gau
tas vėliausias žinias, II-oji Lietuvos Tautinė Olimpia- 
da—įvyks__ 1998_ m.__ birželio 23-26__d.d., o VĮ-

LQS-----Pąsąųįįo__ Lietuvių__ Sporto žaidynės _
.1998 m_. birželio 27-3 G d.d., įvairiose Lietuvos 
vietovėse. Rengia - Lietuvos vyriausybės patvirtin
tas Il-osios LTO-dos ir Vl-jų PLSŽ- 
nių organizacinis komitetas per specialiai sudarytą 
Vykdymo Direktoratą.

II-oje LTO-je vykdomos šios sporto šakos. 1) Bai
darių ir kanojų irklavimas (vyrams ir moterims), ■ 2) 
Boksas, 3) Buriavimas (Olimpinės klasės)- vyrams ir 
moterims, 4) Džiudo - vyrams ir moterims, 5) Dvi
račių sportas (trekas) - vyrams ir moterims, 6) 
Futbolas (soccer) - vyrams, 7) Graikų-romėnų imty
nės, 8) Irklavimas- vyrams ir moterims, 9) Krepši
nis - vyrams ir moterims, 10) Lengvoji atletika - 
vyrams ir moterims, 11) Plaukimas - vyrams ir mo
terims, 12) Rankinis - vyrams ir moterims, 13) 
Sunkioji atletika, 14) Žirginis sportas.

Olimpiadoje dalyvauti gali tik pajėgiausi sportinin
kai ir komandos, įvykdę Lietuvos sporto federacijų 
nustatytas normas ir laikydamiesi priimtų kvotų, iš 
užsienio, komandinėse varžybose gali dalyvauti tik 
pajėgias rinktines galinčios sudaryti šalys. Kiek ži
noma, jau numato dalyvauti JAV-bių ir Kanados lie
tuvių vyrų krepšinio rinktinės.

Vl-se PLSŽ-se numatomos šios sporto šakos: 1) 
Badmintonas, 2) Biliardas Pool-8, 3) Buriavimas, 4) 
Kėgliavimas, 5) Dviračių sportas (kalnų ir BMX), 6) 
Keliautojų sportas, 7) Krepšinis: a) vyrų ir moterų 
(be LKL profesionalų komandų), b) jaunių ir mergai
čių (gini. 1980m. ir jaunesnių), c) veteranų ir mote
rų (35 m. ir vyresnių), d) 3x3 vyrų ir moterų, pagal 
amžiaus grupes - 15 m. ir jaunesnių, 16-18 m., 19- 
29 m., 30-39 m. 40-49 m., 50 m. ir vyresnių. 8) 
Kalnų slidinėjimas (jau įvyko 1997 m. Australijoje); 
9) Orientavimosi sportas; 10) Plaukimas (ilgesnė dis
tancija atvirame vandens telkinyje); 11) Regbis; 12) 
Sportiniai šokiai; 13) Sportinė žūklė; 14) stalo teni
sas; 15) Šachmatai (9 turai šveicarų sistema); 16) 
šaudymas (stendinis ir kulkinis); 17) tenisas; 18) 
tinklinis: a) vyrų ir moterų (komadoje 6 žaidėjai), 
b) Paplūdimio tinklinis vyrams ir moterims (koman
doje 2 žaidėjai).

kantiems maisto šiukšly-
ne...

Gal vertėjo padaryti 
siurprizą Naujų Metų 
proga: pav. išvirti ge
riausių Lietuvoje dešre
lių ir gražiai aikštėje 
patiekti vaikams...

O gal tai tik. sentimen
tas, užgriuvęs, galvojant 
kad jau 1998 metai, kad 
greitai bus ir 
šalia kylančio gerbūvio, 
kyla ir vaikų 
šiukšlynuose...

2000!. Ir

skaičius.

DŽIAUGIASI FLORIDOS
LIETUVIU KLUBO 
DOVANA - KNYGOMIS

į Zarasų viešąją biblio
teką išsiųsta 28 dėžės 
įvairaus turinio knygų. 
Persiuntimo išlaidas $804. 
30 finansavo Lietuvių 
Fondas. Gauta padėka iš 
Zarasų bibliotekos:

Džiugu, kad būdami toli 
nuo Lietuvos, surandate 
būdų praturtinti mūsų 
bibliotekos spaudinių fon
dą. Gavome daug įdomių 
retų pažintinų knygų, 
informacinių, kraštotyros 
leidinių, kurie bus reika
lingi ir įdomūs suaugu
siems ir jauniesiems 
skaitytojams. Labai labai 
esame laimingi. Nuošir-

Paminklas HERKUI MANTUI Klaipėdoje

džiai dėkojame. Daug 
daug Jums laimės, sėk
mės, sveikatos.

Su didžiausia pagarba 
- Zarasų viešosios biblio
tekos darbuotojų ir skai
tytojų vardu" -

Danutė Karlienė 
LIETUVOJE IŠLEISTA 
KNYGA APIE KUN. 
STASl YLĄ

1983 m., būdamas 89 
metų amžiaus, mirė 
kun. Stasys Yla, žymus 
eruditas, auklėtojas-peda- 
gogas, vienas produkty
viausių publicistų, įžval
giai ir šiltai aptariąs ak
tualias gyvenimo situaci
jas.

Per I-ąjį bolševikmetį 
jam pavyko pasprukti 
nuo suėmimo į Vokietiją. 
Berlyno lietuvių kolonijo
je buvo kapelionu ir Lie
tuvių S-gos valdybos 
pirmininku. 1942 m. 
grįžo į Lietuvą, tačiau 
po 1 metų - 1943 m. 
kovo mėnesį buvo vokie
čių okupacinės valdžios 
suimtas ir kalintas Stutt- 
hofo koncentracijos sto
vykloje 2 metus.

v Vl-se PLSŽ-se negali dalyvauti aukštesnio meist
riškumo sportininkai bei II-sios LTO-dos dalyviai. 
Užsienio kraštų dalyvių skaičius neribojamas ir at
rankinių varžybų principas jiems netaikomas. Lietu
vos sportininkus į Vl-ias PLSŽ-nes atrenka sporto 
sakų federacijos.

Š.Amerikos lietuvių sportininkų išvyka į Lietuvą 
vykdoma atskirai Kanadai ir atskirai JAV.

Preliminarinė JAV ir Kanados dalyvių registracija 
tiek II-jai LTO-dai, tiek ir VI-ioms PLSŽ-nėms pri
valo būti atlikta iki 1998 m. vasario 1 d.: Kanadie
čiai registruojasi pas ŠALFASS-gos Kanados Sporto 
Apygardos vadovą Rimą Kuliavą, 297 Kennedy Ave. 
Toronto, Ont. M6P 3C4, Canada. Tel: 416-766-2996; 
Faksas: 416-766 5537.

Amerikiečiai - pas ŠALFASS-gos C.V-bos gen. 
sekr. Algirdą Bielskų, 3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117-2122. Tel: 216-486-0889; Faksas: 216-481- 
6064.

išsamias informacijas bei instrukcijas gauna visi 
ŠAFASS-gos klubai. Klubams nepriklausantieji indivi
dai ar grupės del informacijos gali kreiptis į bet ku
rį sporto klubą ar tiesiai į R. Kuliavą ar A. Biels-

Po preliminarinės registracijos bus nustatyta galu
tinis žaidynių formatas, galutinė programa ir regist
racija bei tolimesnė įvykių eiga.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1 .

Kaceto pergyvenimus 
aprašė stambiame veika
le "Žmonės ir Žvėrys" 
1951 m. Jame paliečia
mi ne vien asmeniniai 
prisiminimai. Tai gili 
psichologinė studija 
nužmoginimo ir kančios.

išėjęs iš kaceto, kun. 
Stasys Yla įsijungė į 
Lietuvių Tautinės delega- 
tūros darbą, kur 4 metus 
buvo patarėju ir spaudos 
skyriaus vedėju. Nuo 
1950 m. apsigyvenęs 
JAV, parašė daugybę stu
dijų, straipsnių, leidinių 
ne tik. teologiniu atžvil
giu nagrinėjant klausi
mus, bet ypač daugeliui 
patraukliu pedagoginiu 
supratimu, einamojo laik
mečio versmėse. Rūpino
si ir lietuvių liturginės 
terminologijos kalbos gry
numu, redakcijų narys 
ar redaktorius visur pasi
žymėjęs sklandžiu, gyvu 
stiliumi.

Išleistoji knyga apima 
jo gyvą įtaką modernia
me kontinente, išeivijos 
ir jos vaikų generacijai.

(Nukelta į 3 psl.)



Lietuvoje
/..... atkelta iš 2 psl/

Atsiminimais apie šią as
menybę pasisako ir dva
siškiai ir pasauliečiai. O 
jo , knygos ŽMONĖS IR 
ŽVĖRYS priminimas 
(šalia Balio Sruogos DIE
VŲ MIŠKO) - vėl iš 
naujo primena Hitlerio 
okupantų bandymą atsi
keršyti už Lietuos nesu
tikimą pritarti jų genoci
dinei politikai ir "Ūber- 
menscho" -viršžmogio fi
losofijai.

Kun. Stasys Yla yra 
palaidotas Putnamo vie
nuolyno kapinaitėse, kur 
taip pat rado vietą Juo
zo Brazaičio ir Stasio 
Lozoraičio palaikai.

Knyga išleista ’’Aido” 
leidyklos Vilniuje, išleidi
mu rūpinosi išeivijos dar
buotojai, jų tarpe ir mont- 
realiečiams pažįstama 
Sesuo Margarita Barei
kaitė, medžiagą atrinko 
ir suredagavo jaunas Lie
tuvos žurnalistas Gedimi
nas Mikelaitis.

• Pagal Socialinės ap
saugos ir darbo ministe
rijos projektą, viešuosius 
darbus Lietuvoje galės 
dirbti ne tik oficialus be
darbiai, bet ir visi, dar
bo biržoje užsiregistravę

asmenys.
Iki šiol viešuosius dar

bus Lietuvoje galėjo dirb
ti tik bedarbio statusą 
turintieji asmenys. Ta
čiau pageidauga dirbti ir 
kiti asmenys, susidūrę su 
marterialinėmis proble
momis, pvz., sezoniniai 
darbininkai, bankrutavu
sių ar bankrutuojančių 
įmonių darbuotojai, ne
gaunantys darbo užmo
kesčio, bei kiti neprašan
tys bedarbio pašalpos.

GALIMI BANKROTAI
"Lietuvos rytas" rašo, 

kad artimiausiu metu 
per Lietuvą gali pasklis
ti draudimo bendrovių 
bankrotų banga. Tokia 
grėsmė iškilo po to, kai 
nauja Muitines departa
mento vadovybė bei 
Valstybės saugumo depar
tamentas atskleidė dau
gybę atvejų, kai tranzitu 
per Lietuvą turėję ke
liauti spiritas ir kitos 
prekės likdavo Lietuvoje, 
Už firmas, vežusias kont
rabandinį spiritą ir alko
holinius gėrimus, laidavo 
nemažai šalies draudimo

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA PRANEŠA:

Mieli ALTo rėmėjai,
1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Ameri
kos patriotai lietuviai įsteigė Lietuvai Gelbėti Ko
mitetą, kurį vėliau pavadino Amerikos Lietuvių 
Taryba - ALTu

ALTas per 50 metų yra atlikęs milžiniškus dar
bus Lietuvos laisvinimo srityje: jo dėka Amerika ne
pripažino Lietuvos okupacijos, jo dėka politiniai pa
bėgėliai iš stovyklų nebuvo grąžinami į savo kilmės 
kraštus, jo dėka politiniai pabėgėliai pagal Ameri — 
kos išleistą įstatymą, buvo įsileisti į šį laisvės kraš- 
ta. Tai tik keli pavyzdžiai.

Dabar Lietuva skaitoma laisva, bet juodi debesys 
tebeplaukioja jos padangėje. Ir vėl ALTas turi sekti 
įvykius Lietuvoje ir Amerikoje ir, pastebėjęs negero
vių dėl mūsų krašto, stipriai reaguoti.

Prieš 36 metus įsteigtas Jungtinis Pabaltiečių 
Komitetas (JBANC) Washington’e daug dirba šių 
valstybių reikalu. Tas komitetas yra nepaprastai 
svarbus, nes su juo skaitosi Amerikos valdžia. Ko
miteto išlaikymas kainuoja nemažai pinigų, plius 
kuklios ALTo raštinės išlaikymas. ALTas išsilaiko 
tik iš visuomenės aukų.

Įsisteigus kelioms labdaros organizacijoms, ALT
as, kaip politinė organizacija, mažai gauna aukų. 
Kad pagelbėjus ALTui finansiniai, atgaivintas ALTo 
Pagalbinis Finansų Komitetas.
• Amerikos Lietuvių Tarybos Fondas norėtų atkreip
ti Jūsų dėmesį, kad ALTo veiklai tinkamai vesti 
tiek čia Amerikoje, tiek ir Lietuvoje reikalingos 
lėšos.

Surenkamų aukų Vasario 16-tos ir kitų renginių 
proga ALTo veiklai neužtenka. Vien Jungtinio Baltų 
komiteto išlaikymas Washington'e kainuoja virš 20, 
000 dolerių. Todėl prašome visų mūsų veiklą palai
kančių tautiečių prisiminti ALTą testamentu ar 
mirusių artimų įamžinimo atveju, arba nors ir maža 
auka paremti mūsų darbą. Jūsų aukos bus skelbia
mos spaudoje. Kiekviena auka nurašoma nuo meti
nių mokesčių.

Su dėkingumu lauksime Jūsų pagalbos.
Su pagarba - Matilda Marcinkienė, 

Fondo Pirmininkė
Aukas siųsti: ALTas Finance Committee 

c/o Antanina Repšienė, 
7236 South Rockwell St. , 
Chicago, IL 60629
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ŠVENTINI SVEIKINIMĄ ATSIUNTĖ -
■ - < ....... .....................----------------------------------------

LŠS vado pavaduotojas Stasys Ignatavičius:
"Mieli tautiečiai,-
Tebūna 1998-ieji metai Jūsų kolektyvui kupini 

laimės, dosnūs svajonių išsipildymo, geros sveikatos 
ir džiaugsmo!" Dėkojame,- "NL"

LIETUVOS KARININKU RAMOVĖJE, KAUNE vyku
siame Lietuvos Šaulių Sąjungos Dalinių Atstovų su
važiavime, praeitų metų rudenį .

Nuotr: virSilos Romo Eidukevičiaus

bendrovių, kurios įsipa
reigojo, kad šios prekės 
būtų išgabentos iš Lietu
vos. Bendrovės laidavu
sios už kontrtabandinin- 
kus, privalo valstybės 
biudžetui sumokėti dižiu- 
les sumas. Dėl to bank
rotas gali grėsti daugiau 
nei 70-čiai draudimo 
bendrovių.

• Sprogimai. Naktį iš 
gruodžio 4-tos į 5-ąją 
sprogimai sudrebino Pa
nevėžio ir Šiaulių 2 poli
cijos komisariatų pasta
tus. Šiemet Šiaulių poli
ciją sprogdinama jau ket
virtą kartą, o Panevėžy
je - pirmą kartą. Nusi
kaltėlių gaujos po ilges
nės tylos, vėl bando 
įrodyti savo galią.

• Nenaudojami traukinių 
vagonai peržiemos šal
čius taps benamių nak
vynės namais. Tokią 
išeitį bendrame pasitari
me numatė Vidaus reika
lų ir Susisiekimo minister 
rijų bei Savivaldybių 
asociacijos vadovai.

• KAUNO VYTAUTO DI
DŽIOJO UNIVERSITE
TAS paskyrė garbės dak- 
taro laipsnį žymiam poe
tui ALFONSUI NYKA 
N (LlUNUI, o niBfgnijv® 
ir toga buvo įteiktos 
VDU-to rektoriaus Vytau
to Kaminsko Lietuvos 
Ambasadoje Washingtone 
DC, JAV.

Apie A. Nykos -Niliū - 
no poeziją kritikos straip
snius ir vertimus kalbėjo 
rašytojas Kazys Almenas.

ALDONA VOKIETAITY- 
TĖ (1902-1997)

Atsisveikinti visada 
skaudu, ypač su žmogu
mi, atidavusiu visą savo 
gyvenimą mokyklai, nuo
širdumu patraukusi dau
gybę mokinių.

Tokia buvo mokytoja 
Aldona VOKIETAITYTE, 
1923 metais baigusi "Auš
ros" mergaičių gimnaziją 
(I laida), o nuo 1936 iki 
1962 metų dirbusi toje 
pačioje mokykloje (vė
liau mokykla vadinosi 
2-ąja vidurine).

Buvę mokiniai ją prisi
mena kaip puikią moky
toją, skiepijusią mokslei
viams meilę lietuvių kal
bai ir literatūrai, mo
kiusią mylėti gimtąjį 
kraštą.

Montrealietė Jūratė 
Ciplijauskaitė-Tanner ją 
prisimena taip: "Ji buvo 
"Aušros" gimn. inspekto
rė ilgą metų laiką (bent 
kai aš buvau "Aušroj"). 
Ją buvau aplankius 1994 
m. - gyveno sau viena, 
savo senam bute Kaune. 
Dar vis domėjosi litera-

turą, muzika ir kas daro
si "toj Amerikoj". (Kaip 
visi lietuviai, Kanadą ne
labai skyrė nuo Ameri
kos). Ji buvo nuo metų

skaičiaus nepalužus, tie
siog rode plieninį ryžtin 
gumą ir pozityvumą.

Buvo tikrai gera ją ap
lankyti."

ŠIAURĖS V Ė T R O S E
’“.‘.Tai buvo griežtojo režimo lageris. ApnnKui 

vien miškas. į darbą v nevarė. Per dienas žaisdavome 
šachmatus, domino, šaškes, net futbolą. Griežto re
žimo nejautėme. Neblogas buvo lagerio viršininkas 
papulkininkis. Būdavo, ateina į zoną ir šnekamės 
įvairiomis temomis. Vienas ukrainietis ir klausia, ar 
jis mūsų nebijo? "Nieko nebijau, visko esu matęs. O 
ir užmušti mane jums būtų nenaudinga" - atsakė. 
Čia išbuvome pusmetį.

Vėl liepė ruoštis. Buvo graži vasara. Ėjome pės
ti į stotį laukais ir miškais. Atsidūrėme Vychoriov- 
koje. Čia jau dirbome. Darbo zona buvo aptverta 
spygliuota viela. Mes pradėjome Bratsko miesto sta
tybą. Ir čia suradome gerų draugų, užsimezgė pa žiu- 
tys.Čia dar buvo brigadininkų, kurie engė savuosius, 
reikėjo įvykdyti darbo normas. Buvome lyg savotiš
ki kalinių mokytojai: vėl ėmėmės savo darbo, kurį 
dirbome visi lageriuose- auklėjome išdavikus: ką ge
ruoju, ką ir piktuoju. Ir čia pasėjome laisvės grūdą.

Netoli moterų zona. Čia kalėjo daug bausmę 
baigiančių merginų. Jos dieną vaikščiodavo be sargy
binių. Su jomis susirašinėdavome, slapčia susitikda
vome. Buvau jaunas, tik 25-erių. Todėl Jabai nu
džiugau, kai kartą mane sargybinis iš bokštelio pa
kvietė ir paklausė, ar noriu su savo pažįstama susi
tikti? Kurgi nenorėsi! Bet ir rizika didelė. Klausiu 
sargybinio- ar kulkos į nugarą negausiu, juk yra 
keli bokštai... Pamačiau netoli ir savo draugę. Tai
gi surizikavau. Sargybinis pasakė, kad turiu sugrįžti, 
nes vėliau keisis pamaina, o dar ir "bildukų" buvo 
nemažai. Beje, vienas sargybinių buvo lietuvis. Čia, 
Vychoriovkoje, buvome suvežti geriausi draugai: Juo
zas Lukšys, Benius Balaika, Alfonsas Ignatavičius, 
Juozas Karpavičius ir kt. Pastebėjus mūsų veiklą, 
pradėjo šaukinėti į komendantūrą, klausinėti- kodėl 
priesinames. Jeigu vieną mūsiškį iššaukia, lydime bent 
10 žmonių. Vieni laukia ant laiptų, kiti - koridoriuje. 
Saugome, kad nevestų į karcerį. Iš pradžių čekistai 
net nesuprasdavo, ko mes tas komendantūros sienas
ramstome...

Prasidėjus žiemai, vėl pašaukė į etapą. Vežė at
viromis mašinomis apie 100 km. į medžio apdirbimo 
gamyklą. Vėl visi draugai buvome kartu. Radome 
čia daug lietuvių, su kuriais susidraugavome: Juozą 
Taraškevičių, Vytautą Turlą, Albertą Kvyklį, Juozą

(Perkelta į 4 psl....)
3 psl.



(Atkelta iš 3 psl.)
ŠIAURĖS VĖTROSE
Narušį, Lionginą Sikštulį, Stasį Rusecką, Joną Vai
nauską, Kazį Griškevičių, Joną Vilkevičių. Vėl nepa
tikome čekistams, nes atvažiavome užsiauginę plau
kus. Šios nuolaidos buvome išsireikalavę per sukili
mą. Vėl maištas, nors tik dėl ilgų plaukų. Prievarta 
norėjo nukirpti, net iškvietė papildomą dalinį. Bet 
mes nugalėjome. Toje zonoje mes baisiai nepatiko
me čekistams; vietiniams kaliniams labai padėjome 
- vėl pasėjome priešinimosi sėklą.

Liga. Per stebuklą - gyvas
išvežė į gretimą lagerį, vadinamą 104-ąja ligoni

ne. Visuose barakuose- vien ligoniai, tik mes sveiki. 
Čia varu varė į darbą. 1955-ųjų metų žiema buvo 
žiauri, net iki 56 laipsnių šalčio. Ne ką padarydavo
me tokiame šaltyje. Matom - blogai: sušalsime. 
Pradėjome ieškoti atleidimo nuo darbo. Sutikau 
gydytoją ukrainietį Fedią, pažįstamą dar iš Karagan
dos. Jis mums patarė vakarais eiti į apžiūrą, kad 
galėtų išrašyti atleidimą nuo darbo. Mes su Benium 
Balaika ir kitais taip ir darėme. Tikrindavo tempe
ratūrą. Pasirodė, kad aš vis dar turiu karščio. Pra
dėjo tirti. Nustatė, kad sergu tuberkulioze. Paguldė 
į džiovininkų palatą. Geri draugai manimi rūpinosi, 
bet lageriuose gerų vaistų nebuvo. Čia dirbęs gydy
tojas žydas Rubinšteinas iš Klaipėdos parašė savo 
pažįstamiems į Klaipėdą. Gavome siuntinių su reika
lingais vaistais. Čekistai, aišku, nepatikėjo, kad aš 
rimtai sergu. Viršininkas papulkininkis Lopatkinas 
įsakė, kad mane ištirtų čekistų gydytojų komisija. Ir 
ta nutarė, kad aš sergu džiova.

Esu dėkingas ukrainiečiui gydytojui Fediai, Rubin- 
šteinui, suomiui Vasko Mininui, Broniui Kunavičiui
iš Kauno, visiems draugams, sukilimo dalyviams, 
nes jie kuo galėjo, padėjo man išsikapstyti iš ligos, 
išgulėjus ligoninėje tris mėnesius, buvau išvežtas į 
Novą Čuną. Jaučiausi silpnas, o jau išvarė į darbą 
plytinėje. Darbas man buvo per sunkus. Vėl padėjo 
draugas - latvis gydytojas Janis (šio pavardės nepri
simenu). Jis parūpino, nors ir rizikavo savo gyvybe, 
siuntimą į 6-ąją ligoninę. Ligoninėje mane gydė lie
tuvis felčeris Vytas Endriukaitis. Vėl tris mėnesius 
gulėjau, kol visiškai išsigydžiau.

Kančių pabaiga
leisti, nes buvau teistas kaip nepilnametis. Pagal 
1954 metų vyriausybės nutarimą teisti nepilnamečiai 
turėjo būti paleisti dar 1954 metais. Deja, man 
buvo "pripaišyti" dveji metai už dalyvaimą Norilsko 
sukilime.

Israsytas iš ligoninės, vėl buvau vežiojamas po 
įvairius lagerius. Dar teko sugrįžti į tą patį lagerį, 
vadinamąjį Doką. Tem mudu su Benium Balaika 
smarkiai įkyrėdavome čekistams ir lagerio viršinin
kui Lopatkinui.

Šį kartą čia įsidarbinau naktinėje pamainoje 
stalių ceche gaisrininku. Pats Lopatkinas tikrindavo 
musų darbą. Mane pamatęs, net nustebo: "Vezber- 
gai, tu vėl čia? O kur tavo draugas Balalaika (jis 
taip vadino Benių Balaiką)?" Bet čia ilgai dirbti 
neteko, vėl išvežė.

Per visą kalinimo laiką teko "aplankyti" 16 lage
rių ir kalėjimus. Mane vežiojo todėl, kad dalyvavau 
Norilsko sukilime. Nors ir teko patirti daugiau var
go ir kančių negu kitiems, bet nesigailiu, kad daly
vavau sukilime. Po sukilimo pajutome, kad esame 
ne vergai, bet žmonės. O ir valdžia padarė išvadas- 
po sukilimo buvo pradėtos peržiūrėti bylos, daug ka
linių paleista į laisvę. Peržiūrėta ir mano byla. Pa
aiškėjo, kad turėjau būti paleistas prieš dvejus me
tus. Kai Lopatkinas pasakė: "Vezbergai, tu laisvas!- 
Nepatikėjau, maniau, kad vėl išsiųs į šiaurę.

1956 metais gegužės mėnesį sugrįžau į gimtąją 
Lietuvą. Čia manęs laukė tėvai, seserys, draugai, 
tik - ne valdžia. Buvau laikomas antraeiliu žmogum, 
banditu. Sukūriau šeimą, auginau vaikus, dirbau įvai
rius darbus ne blogiau už kitus. Tik visi man pri
mindavo, kad esu politinis kalinys. Dabar, atkūrus 
Lietuvos nepriklausomybę, pajutau, kad mano var
gai ir kova buvo reikalinga. Džiaugiuosi atgimstan
čios Lietuvos gyvenimu, o jaunimui norėčiau palinkė
ti dvasios stiprybės, tėvynės meilės.

Kazimieras Vezbergas

UPĖTAKIS
"..... Pamenu, viename Vorkutos lageryje ke

lios kalinės lietuvaitės buvome pasiųstos į maisto 
produktų sandėlį sukrauti dėžių ir išvalyti patalpą. 
Buvome labai alkanos. Šalia nestovėjo sargybinis. 
Būtų užtekę bent kiek įplėšti kurią nors dėžę... 
Kaip tik šito neleido mūsų savigarba, noras išsaugo-
4 psl.
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6980 Cdte St. Luc Rd., Con. # 807, Montrėal, Quė. 
H4V 3A4 Canada

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$1000,- Č. Januškevičius - encikloped. (viso $2,500); 
po $500.: M. Milkeraitis - encikl; TALKA kred. 
koop. (viso $710.); $200.- Kanados Lietuvių Fondas- 
(viso $3200.); po $100.- prof. D. Kaunas (viso $232. 
18); Lietuvių Moterų d-ja - Karaliaučiaus krašto mo
kykloms (viso $400.); Ir. Meiklejohn - $80. - encikl. 
$20.- mokykloms, (viso $570.); A. Bumbulis (viso 
$1100.), V. Norvaišienė - encikl. (viso $460); L. 
Balsienė - encikl.(viso $1180.); J. Paškevičius - 
encikl. (viso $600.); $55.- E. Petrus - encikl. (viso 
$380); $20.- A. Masionienė - Karaliaučiaus krašto 
mokykloms (viso $245.).

Dėkojame nuolatiniams rėmėjams už įnašų padidi
nimą ir nuoširdžiai sveikiname naują narį p. M. 
Milkeraitį iš Hamiltono. Valdyba 

VASARIO 16-osios
GIMNAZIJOJE

ti tautos gerą vardą. Kadangi darbą baigėme anks
čiau negu galima grįžti į gyvenamąją zoną, susėdo
me prie pastato sienos, laukdamos savo laiko. Išgir
dau sandėlio vedėją, klausiantį sargybos viršininko:

- Gal galima toms mergaitėms duoti truputį mais
to? Viską patikrinau - niekas neatplėšta, nieko ne
pavogta.

Sargybinis leido, paaiškinęs, kad kitaip ir negalėjo 
būti, nes visos čia dirbusios kalinės - lietuvaitės.

Pasididžiavimas savo tauta taurina, skatina kurti. 
Ir niekas žmogaus taip neįžeidžia, kaip jo tautos 
niekinimas.

Ilgus metus Archangelsko taigoje kalintas mokyto
jas Česys Cemnolonskis rašė:

Daugumai išsibarsčiu- 
siems po Vokietijos plo
tus lietuvių šeimų ši, 
turtinga programa pasižy
minti gimnazija, yra ne
paprastai naudinga, iš
mokstamos ir dvi euro- 
pietiškos kalbos - vokie
čių ir anglų, galima 
įsigyti atitinkamus abitū
ros laipsnius ir tuo būdu 
ar grįžus Tėvynėn, ar 
profesiniais reikalais pa
gyvenant Vokietijoje 
- atsiveria įvairių - tiek 
materialinių, tiek ir kul
tūrinių.

Skelbia Gimnazijos 
direktorius A. Šmitas: 
"Dauguma tėvų iš Lietu
vos, leidžiantys vaikus į 
šią gimnaziją, nėra dide
li turtuoliai. Dažniausiai 
tai yra smulkūs verslinin
kai, kurie investuoja į 
savo vaikų mokslą. Pre
kiaudami su užsieniu, 
daugelis jų mato, kaip 
svarbu gerai mokėti 
užsienio kalbas. Dalį mo
kinių išlaiko išeivijos lie
tuviai. Savo vaikus čia

išties, ar dar begali siunčia taip pat lietu-
Sunkesnė būt našta, vjaL Vokietijoje
Kai akyse - bedalė tik laikinai gyvena dėl
išniekinta tauta? darbo arba mokslo. Visi

čia besimokantys jaunuo- 
Grįzęs į Lietuvą, su džiaugsmu sutikęs atgimimą lįai> gr£ę į Lietuvą, bus 

prieš mirtį tarsi priesaiką paliko tokias eilutes: naudingi savo kraštui.
Būk su tauta, Tai yra konkreti pagalba
Ir miręs būk su ja. Lietuvai.

Gal todėl svetur mirštantys bent palaikus prašo Mokyklos, o ypatingai 
parvežti į tėvynę. ~ bendrabučio išlaikymas,

■______ Aldona Oškeliūnienė yra labai brangus, ir yie-
(Iš TREMTINYS, nr. 43, lapkričio men. 21 d.) nj tėvai nepajėgia visų 

išlaidų padengti. Todėl 
__ ...__________ gimnazijai reikalingos 

aukos. O jos paskutiniai- 
Vytautė Žilinskaite__________________ siais metais labai suma-

BALTOS PIRŠTINAITES

Sako, visi būtų sau šveitę ir sušveitę paršiuką, 
jei ne viena ori dama. Mat ji taip iškilniai valde peilį 
ir šakutę, taip gracingai ir tobulai atlikinėjo valgymo 
procedūrą nuo^ A iki Z, kad jos fone visų kitų valgymas 
atrodė paprasčiausias ėdimas.

Svečiai priščiuvo ir ne tiek durstė šakutėmis mėsą, 
kiek akimis garbiąją damą. Kai kurie net pagalvojo: 
"Veikiausiai Atviros Lietuvos fondas pasiuntęs ją sta
žuotis į Anglijos didiko pilį". Net pons Antans susi
dūmojo: "Gal turėč ją pakviest Seklyčion, ba kai 
kas ty ėd kap iš luovia". O burokevicininkas, prisi
dengęs biznieriaus kailiu, pagiežingai pamanė: "Gaila, 
kad draugas Guzas nespėjo sudoroti visų lig vieno 
buržujų, kad negadintų apetito ir nepūdytų sveikų 
visuomenės ląstelių.".

Dama juto apsigaubianti dėmesiu, tačiau, kaip ir 
dera didžponei, to neparodė. Netgi mėgavosi. Dar 
lėčiau rantė peiliu, dar grakščiau kilojo šakutę, 
palengviau kramsnojo, nenuginčijamai įrodydama, 
kad valgymas gali būti grožinė kūryba, verta meno
tyrininko analizės.

Galop vienas nenustygstantis centristas neišturėjo:
- Ponia Irena, ar neįsižeisite, jei paklausiu, kur 

ir kada taip tobulai įvaldėte paršiuko valgymo tech
niką?

- Nė kiek neįsižeisiu,- maloniai atsakė dama,- nes 
tikėjausi šio klausimo. Subtilaus paršiuko valgymo 
meno mane išmokė draugas Guzas, kai anais laikais 
meiliai pasivaikštinėję Stalino Lenino prospektu, už 
sukdavome į "Palangą" pavakarieniauti ir virėjas pa
tiekdavo specialiai tam keptą paršiuką. Štai tuomet 
draugas Guzas mokė mane šio meno...-Ponia Irena 
ilgesingai suguldė ant lėkštės peilį su šakute ir at
siduso. -Pamenu, tada mūvėjau baltomis kaip snie
gas pirštinaitėmis...

-Oooo...- nuvilnijo nuostaba.
- Betgi, -neištvėrė kailyje burokevicininkas, -drau-

Nukelta į 5 psl....)

žėjo. Šiais metais gimna
zija surinko žymiai ma
žiau negu praeitais me
tais, o jau praeiti metai 
buvo baigti su didele 
skola. Ypatingai da
bar^ — kai vedamos 

derybos dėl gimnazijos 
ateities, mes savo įnašu 
turėtume parodyti,, kad 
norime šią gimnaziją iš
laikyti, nes kitaip ir vo
kiečių valdžia nepadės. 
Todėl prašome Jūsų pa
ramos.

Aukas prašome siųsti 
per Balfą arba per Bend
ruomenę (nurodant, kad 
tai auka gimnazijai), 
arba tiesiog gimnazijai: 
Litauisches Gymnasium, 
Lorscher Str. 1, D 68623 
Lampertheim-Huettenfel 
Germany".

A. Šmitas, direktorius 
V.J.Damijonaitis, gimnazi 
jos kuratorijos pirm.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1



(Atkelta iš 4 psl.)

BALTOS PIRŠTINAITES
gas Guzas buvo kilęs is pačių pačiausių liaudies 
gelmių ir su aristokratais nesicackino kaip tamsta 
su paršiuku!

- Žinoma, nesicackino, - sutiko ponia Irena. -Ta
čiau jis pildė didžiojo Lenino priesaką perimti iš 
buržujų visa, kas gali praversti komunizmui, tai yra 
masiniam paršiukų valdymui. Todėl ėmė pamokas iš pa
čios grafienės Tiškevičienės prieš ją išsiunčiant.

Tai^ tarusi ponia Irena itin gracingai sriūbtelėjo 
simbolišką raudono vyno gurkšnį ir kukliai pridūrė:

- Juk aš taip pat esu iš pačių pačiausių!
Burokevičininkas nurimo, pons Antans apsisprendė 

ir visi sugrįžo prie paršiuko valgymo aukštesniu lygme
niu. Tik staiga kažkas pasiteiravo:

- Kur išsiunčiant?
Klausimas buvo toks kvailas ir provokacinis, kad 

poniai Irenai iškrito šakutė. Apstulbę svečiai sužiuro 
į jauną maklerį, tik ką sugrįžusį iš stažuotės užsie
nyje. Stalą sukaustė slogi tyla.

Padėtį išgelbėjo etikos etiudininkas Donas Kreseas:
- Kur? Žinoma, ne į Anglijos didiko pilį!
— į trumpo įšilio zoną, -sukikeno burokinis kaili- 

niuotis.
Abu sąmojai buvo tokie taiklus ir subtilus ir taip 

papuošė stalą su paršiuku, kad visi išties pasijuto 
kaip aristokratų pilyje. Todėl kitas klausimas buvo 
etiškai nepriekaištingas.

- Sakykite, brangioji Irena, - paklausė^ ponia Ra
sa, - kodėl gi dabar nemūvite baltųjų pirštinaičių?

-Uk, - atsiduso ponia Irena, - kažkur nudaigojau, 
kai ploviausi rankas, eidama nuo kapo prie štabo.

- Kieno kapo ir šta...- buvo bepaklausiąs anas 
makleris, tačiau kailiniuotis be ceremonijų užkimšo 
jam burną paršiuko knysle.

Nors tai pažeidė stalo etiką, tačiau pelnė ne
bylų pritarimą. Ir jau visai smagiai draugija pasiju
to, kai stebukladariui ponui Viliui Baldžiui mostelė
jus ant sidabrinio padėklo buvo atneštos ir poniai 
Irenai įteiktos baltos kaip sniegas pirštinaitės, kimš
te prikimštos žaliųjų - padėka už neįkainojamą par
šiuko dorojimo pamoką!

florido
• Klubo narių susirinki
mas šaukiamas sausio 
mėn. 17 d., šeštadienį, 2 
vai. p.p. Pranešimus pa
darys visi Klubo valdy
bos pareigūnai ir Klubo 
ribose veikiančių vienetų 
atstovai.

Naujai išrinktai Klubo 
valdybai pareigų perda
vimas bus senkančią 
dieną, sekmadienį, pietų 
metu.

Visi Klubo nariai ir 
svečiai kviečiami atsi
lankyti ir į susirinkimą 
ir į nuotaikingą pareigų 
perdavimą.

^HITLERIS IR KRIKŠČIONYBĖ

... Apsistodami ties Trečiojo Reicho vado santy
kiu su krikščonybe, remsimės dviem Hitlerio knygo
mis, kuriose labai skrupulingai jis pateikė savo ideo
logiją: ties liaudiškojo socializmo biblija ”Mein 
Kampf” ("Mano kova"), kurią parašė 8-eriais metais 
anksčiau, nei tapo Vokietijos diktatoriumi 1993 m. 
taip pat ties "Tishgesprache" ("Užstalės pokalbiais") 
arba pokalbių užrašais, kuriuos, jau būdamas Tre- 

. čiojo Reicho vadovu, vedė prie pietų stalo su arti
miausiais kompanionais. Ir čia užtinkame Hitlerio 
koncepciją, iš pažiūros neįtikėtiną, tokią, kuri nega
lėtų ateiti į galvą, supriešinančią Jėzaus asmenį su 
krikščioniškuoju tikėjimu. Jėzų Hitleris suvokia kaip 
savo pirmtaką prieš du tūkstančius metų. Negailes
tingą žydų naikinimą Hitleris laikė sava, Dievo jam 
patikėta misija. Matau, - rašė, kad veikiu pagal 
Visagalio valią: nugalėdamas žydus, ginu Mūsų Vieš
paties reikalą ("Mein Kampf", 1940 m.p. 70). Analo
gišką tikslą turėjo Kristus. Pagrindinis Galilėjiečio 
tikslas, - skelbė Hitleris,- buvo jo krašto išlaisvini
mas iš žydų priespaudos ("Užstalės pokalbiai", 1953 
m. angliškas leidimas, p.411). Kristus niekada neslė- 

-pė savo nusistatymo prieš žydų tautą, griebdavosi, 
esant reikalui, netgi rimbo,kad išvytų iš šventyklos 
žmonijos priešus... Būtent dėl to buvo prikaltas prie 
kryžiaus ("Mein Kampf", p. 336).

Šioje išpažintyje Hitleris rėmėsi senu pasakojimu 
apie tai, kaip Jėzus išvarė iš šventyklos nusidėjė
lius, tačiau negailestingai jį iškreipė. Pasakojime 
kalbama apie išvarymą iš sinagogos prekijų, neger
biančių šventos vietos. Hitleris tai perkrikštijo į 
žydų išstūmimą, nuslėpdamas akivaizdų faktą, kad 
sinagoga buvo žydų šventykla ir žydų išvarymas iš 
jos turėtų reikšti, kad šventykla iš viso liovėsi eg
zistavusi. Tuščia Hitlerio išmonė buvo ir to pasako
jimo sąsaja su Kristaus nukryžiavimu.

Hitleris energingai priešinosi žydiškai Kristaus 
kilmei ("Užstalės pokalbiai", p. 142-144). Hitlerio 
akyse Jėzus buvo rasiškai grynas arijas, pasiųstas 
Dievo su nepaprastai sunkia užduotim į pačią žydų 
skruzdėlyno tirštį senovės Palestinoje.

Pripažindamas pasaulinę ir [storinę Kristaus, žy
dų naikintojo, rolę, Hitleris nešykštėdavo neapykan
ta ir panieka persunktų posakių krikščionybės dok
trinos atžvilgiu. Tai visais atvejais derėdavo su jo 
asmenyoe, kuriaiv didžiausia tikrenybė buvo galios 
kultas. Stiprieji išstumia silpnuosius, - rašė Hitleris, 
nes spaudimas galiausiai sulaužo vadinamojo huma- 
nitarizmo rėmus tam, kad jo vietoje galėtų įsivyrau
ti gamtinis humanitarizmas, kuris stumia silpnuosius 
valydamas vietą stipriesiems ("Mein Kampf", p. 145), 
Stiprieji, Hitlerio įsitikinimu, o patys geriausi iš jų 
-vokiečiai, ir vokiečiams turėjo priklausyti pasaulis. 
Silpnos buvo nearijų tautos, ir jų, nereikalingų vo
kiečiams, laukė nelaisvė - išnaikinimas.

Kertinis krikščionybės sąvokos - artimas, artimo 
meilėj - neegzistavo Hitlerio terminologijoj. Netgi 
vokiečiai - jo supratimu- buvo vienas kitam ne tiek 
artimieji, veikiau - bendrininkai, dalyvaujantys pa
saulio nugalėjime, o žemesniųjų rasių atstovai turė
jo ateityje, jau vokiečių valdomame pasaulyje, vyk
dyti darbinių gyvulių funkcijas. Krikščionybę, kaip 
absoliučiai prieštaraujančią jo pasaulėžiūrai ir keti
nimams, Hitleris pačiu žiauriausiu būdu paneigė. 
Čia kyla klausimas, kaip galėjo atsitikti, Kad krikš
čionybės kūrėją Hitleris garbino ir šlovino, o šio kū
rėjo mokslą - apjuodino ir apspjaudė. Atsakymas į 
1998.1. 6

šį klausimą yra labai netikėtas, nors iš esmės pap
rastas. Hitlerio propagandoje Jėzus Kristus neturėjo 
su krikščionybės doktrina nieko bendro (nūnai sunku 
tvirtinti, ar pats Hitleris tikėjo tuo absurdišku tei
giniu, ar tai jam buvo tik propagandinis triukas). 
Tikrasis kriKŠčionybės kūrėjas žydas Saulius, kuris- 
slėpdamas savo kilmę- priskyrė ją Kristui. Kristaus 
užduotis buvusi kova su žydais. Saulius tai nuslėpęs. 
Saulius, - sakė Hitleris- persivertė į šventą Paulių. 
Jo darbai yra visiška Kristaus doktrinos falsifikaci
ja. Paulius piktnaudžiavo jo doktrina, norėdamas su
burti kriminalinį pogrindį ir tuo būdu sukurti pir
mykštį bolševizmą ("Užstalės pokalbiai", p. 142,144 
ir 314). Didžiausias smūgis, - kalbėjo fiureris savo 
sėbrams, - iš visų suduotų žmonijai, buvo krikščio
nybės atėjimas. Bolševizmas yra nesantuokinis jos 
vaikas. Abu yra žydų išmonė. Žydai, kurie pamažu 
išstūmė krikščionybę į senąjį pasaulį tam, kad jį su
naikintų, naudoja tą patį triuką ir dabar. Priežastis 
dėl kurios senasis pasaulis buvo toks švarus, giedras 
ir ramus, yra ta, kad nebuvo žinomos dvi didžio
sios negalės: sifilis ir krikščionybė ("Užstalės pokal
biai", p.7 ir 75).

Krikščionybės plitimas esąs nepaprastai pavojin
gas vokiečių tautai. KrikščionyDė troKŠta padaryti 
iš vokiečių kankinius, pakeisti vokiečiams natūralius 
neapykantos priešams jausmus į meilę ir gailestį 
silpniesiems, ir tokiu būdu sutrukdyti vokiečiams 
paties Dievo jiems patikėtos užduoties vykdymą - 
jėga valdyti žemės rutulį. Pasibjaurėjimą krikščiony
be Hitleris perkėlė nūdieniams šio tikėjimo skelbė
jams, arba krikščioniškajai dvasininkijai. Tie - kaloė- 
jo jis, dėl kurių turime nuogąstauti, yra arba aske
tai pajuodusiais paakiais, arba fanatikai... AŠ tiems 
prakeiktiems ilgaskvernaims leisiu pajusti valdžios 
jėgą tokiu būdu, kokio jie niekad neįsivaizdavo. Nuo
lat juos stebiu, jeigu ateityje turėsiu bent mažiau
sią įtarimą, kad jie kelia pavojų, įsakysiu juos iššau
dyti. Tie nešvarūs šliužai kelia galvas, vos tik pa
stebi kokį valstybės silpnumo ženklą, ir dėl to priva
lo būti sutrypti (Užstalės pokalbiai", p.411 ir 695).

(Bus daugiau) 
(iš lenkų kalbos vertė Sigitas Geda.*)

• VYTAUTO KERNAGIO 
KONCERTAS

Gruodžio 3 d. Klubo 
salėje buvo surengtas ži
nomo aktoriaus ir daini
ninko Vytauto KERNA
GIO koncertas, sutraukęs 
apie 150 klausytojų, jų 
tarpe nemažai jaunosios 
kartos asmenų, besiku
riančių St. Petersburge.

Antrosios dalies kon
certo pabaigoje vaidino 
būrelis pačių mažiausių, 
visi kartu sudainavę "Du 
gaideliai".

Koncertą surengė ir 
svečią menininką globo
jo bostoniškis Gintaras 
Karosas.

• KALĖDINIS MOKYK
LOS PASIRODYMAS 
įvyko 1997 m. gruodžio 
14 d. Klubo patalpose. 
Gražia lietuvių kalba 
vaikai deklamavo, daina
vo, giedojo. Kalėdų Se
nelis (Aleksas Barauskas) 
visus apdovanojo. Vaikai 
ir suaugę dėkingi už pro
gramą.

• LIETUVIŲ FONDO 
KONCERTAS įvyko lap
kričio 15 d. Koncerto 
programą atliko Bostono 
Vyrų sekstetas, vadovau
jamas Daivos Matuliony- 
tės-Navickienės. Progra
moje atliktas liaudies ir 
lietuvių kompozitorių 
dainas publika sutiko šil
tai. Koncertą paįvairino 
kartu su vyrais atvykusi 
solistė Marytė Bizinkaus- 
kaitė, padainuodama tris 
operų arijas. Koncerto 
atlikėjai pabaigai kartu 
su publika padainavo - 
"Ąžuolai žaliuos".

Lietuvių Fondo kon
certe dalyvavo svečiai 
iš apliiiKinių bei tolimes
nių Floridos vietovių, 
taip pat ir viešnia iš 
Bostono Lietuvių Skautų 
S-gos pirmijos pirmininke 
v.s. Birutė Banaitienė.

Gausus dalyvių skai
čius gražiai ir tinkamai 
pagerbė, o kartu ir parė
mė Lietuvių Fondą.

Geros sėkmės veiklai 
ir 1998-taisiais.

•••••••*••••••••••••••••?•••••••
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toronto
Dešinėje:

Jesse His 
pagerbime^

St. Jokūbaitis,

Kanados 
finansų ministeris 
Paul Martin,

ponia S.Fliss

ir parlamentaras 
JESSE FLIS, 
jos vyras.

LIETUVIŲ NAMU
ŽINIOSE " M PAGERBTAS LIETUVIŲ BIČIULIS, PARLAMENTARAS
• LN gruodžio mėn. 14 d., JESSE FLIS
sekmadienio popietėje da- Ilgametis Kanados parlamento narys - Parkdale- 
lyvavo 240 žmonių, 2 iš High Park apylinkės atstovas, dabar pasitraukia iš 
Lietuvos, Kostas Žolpis iŠ politinio gyvenimo, ir ta proga 1997 m. lapkričio 
Edmontono. mėn. 12 d. buvo pagerbtas liberalų surengtame po-

Pranešimus padarė ir kylyje.
su svečiais supažindino L Iškilmėse dalyvavo Kanados finansų min. Paul 
N v-bos vicep. Teodoras Martin, Parkdale-High Park apylinkei atstovaujanti 
Stanulis. parlamentarė Sarmite Bulte bei kiti liberalų partijos

veikėjai.
© LN D.L.K.GED1MINO Į šį pokylį buvo pakviesti ir dalyvavo Lietuvos 
meneje praeito gruodžio ambasadorius Kanadai dr.A.Eidintas, jo pavaduotojas

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc. 
irijpr ' -

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DR A VDA -T2VSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited

mėn. 17 d. vyko kalėdinis J.Paslauskas ir Toronto lietuvių veikėjas St. Joku- 
pobūvis LN darbuotojams, baltis. Iš viso buvo 300 svečių.
bingo savanoriams talki - Kanados lietuviai niekada nepamirš nei Jesse 
ninkams, Vyrų ir Moterų Flis, nei Paul Martin, nei kitų Kanados veikėjų, 
būrelių nariams, sociali ? kurie lemtingomis Lietuvai dienomis žinojo kų ir 
nes tarnybos nariams,kul- kada skelbti. Lietuvos atgautą Nepriklausomybę 
tūros Komisijos darbuoto- Kanados vyriausybė pripažino, neatsižvelgdama į 
jams bei ATŽALYNO at- vėluojančia, gal ir - abejojančių - JAV.
stovams. Visi kartu malo-' . .   ..........-............ ;----- :—
niai pabendravo, užbaig - !?n *mas vy^s sausio men' 
darni 1997 m. veiklos pus- , r*’P° 1L15 v.r.pamal-
lapj iki naujųjų 1998 m. cių’ Lietuvių Namu natai- 

“ r pose. Prieš ir po Kalėdų
. ,. , „ „ . . . buvo aplankyti ligonys iro LN Kultūros Komisija i- 

sigijo 40 serijų, aukštos 
kokybes video filmą, Gi - 
mines ir turi teise ja pla 
tinti Kanadoje.

Komisija taip pat tur
daug pasirinkimo
tuvišku filmu:
tinkamu dainelių ir žai - 
dimu, teatro dramų, kon
certu ir kt.

Beriją Gimines galima 
ir išsinuomoti.

Kreiptis i S.Pabricie - 
ne tel:416-762-5419 arba 
i V. Kulnį, tel: 416- 769- 
1266.

seneliai. Įvairiais reikalais 
kviečiama kreiptis į P-jos 
pirm.E.Steponą tel:416- 
622-5861,ar i kun.Alg.Zi~ 
linska:905-270-3723.

kitu lie 
vaikam.'

PRISIKĖLIMO
ARAI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX; 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

• MAIRONIO ŠEŠTA 
DIENINĖ MOKYKLA gra
žiai surengė Kalėdų, Eg
lutės programa gruodžio 
mėn. 13 d.. Programa la-. 
bai pradžiugino gausius 
svečius, nes atskiros kla
sės pasirodė su kanklinin
kėmis, skudučiais ir dai
nininkais. Buvo ir Kalė
dų Senelis su dovanėlė - 
mis, o kun. Edis Putrimas 
išdalino kalėdaičius.

• Nepasiturinčioms lie
tuviškoms šeimoms mo
kiniai surinko negendan
čio maisto dėžučių.

Nauji mokslo metai 
prasidės sausio mėn. 11 d.,

• LIETUVIŲ EVANG.LIU-
TERONŲ IŠGANYTOJO 
P-J A surengė Kalėdų Eg
lutę gruodžio 21 d.,Kūčių 
vakaro pamaldas su Ko - 
munija ir P-jos choro
giesmėmis.

Metinis visuotinas susi-
6 psi.

2 Jane Street, Suite204 (kampasjaneirBioof) Toronto, Ont. M6S4W3

416-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

t . r, . f

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių
MOKA: IMA:

2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius

už asmenines 
paskolas nuo.... ...7.00%

2.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.00% 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

už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

4.75% už 5 m. term, indėlius 1 metų................ ..5.50%
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų................ ..5.90%
3.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 3 metų................ ..6.25%
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. t 4 metų..................6.40%
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 5 metų................ ..6.60%
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
su keičiamu 
nuošimčiu.......... .4.95%

3.50% 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. Duodame:

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) ir

- komercinius mortgičius

4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.00% 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 

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

(USdoLSav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaites eigoje

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind.................. 2.25%
180-364 d. term.ind................. 2.50%
1 metų term, indėlius...............3.00%
2 metų term, indėlius...............3.50%
3 metų term, indėlius...............4.00%
4 metų term, indėlius...............4.25%
5 metų term, indėlius...............4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk........... 2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............3.50%
2 metų GlC-met. palūk.............3.75%
3 metų GlC-met. paiūk............ 4.25%
4 metų GlC-met. palūk.............4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............5.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP............2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind.....4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind.....5.00%
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%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... 5.50%
2 metų.....................5.90%
3 metų.....................6.25%
4 metų.....................6.40%
5 metų.....................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų...........4.95%

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

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

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

; Nemokama narių gyvybės drauda (taupymus 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 kkų kraštų. 
NekUnoįamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Ino^v^^avices). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Uetuvą

KASOS VALANDOS

• Pirm., antred. irtrečiad. nuo9v.r.«3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadteniaisnuo9 v.r.-8 v.u
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 1



MONTREALIO SKAUTAI
Viršuje- Kariuomenės 
šventės minėjime vilkiukai 
Ant.ir P. Mickai su Lietu
vos kariškiais svečiais: 
kpt.P.Milašium,vyr ltn.J . 
Žutautu ir vyr Itn. Alv. 
Griauzde.

Iškilmingoje sueigoje, 
gruodžio mėn. 18 d., 1997:

Dešinėje- sesė 
A.Žurkevičiutė įteikia a - 
titinkamus žymenis:S.Pta- 
šinskui, G.Gapučiui, A. ir 
P.Mickams, M.Nagiui ir P. 
Gedrikui. Žemiau kairėje: 
G.Bulota,tunto padėkos 
žymenį stebi tunt.G.Na - 
gys. Šalia jo- V.Ptašins - 
kas, glob.Tev.J.Aranauskas 
SJ., A.Gaputis, R.Piečai- 
tis su sūneliu. Dešinėje- 
dalyviai, Kalėdų Senelis 
ir vadovai: stovi- G. Bu - 
lota ir R.R.Otto, sėdi R. 
Žurkevičiūtė; II-je eilėje 
iš dešines- G.Nagys, A. 
Gaputis, už ji£ aukščiau R. 
R.Piečaitis.

Nuotraukos A.J.Mickaus

SKAUTŲ KUČIOSE
Gruodžio mėn. 18 d. 

Montrealio Geležinio 
Vilko -Neringos tunto 
skautai surengė tradicinį 
Kūčių renginį, AV para
pijos salėje. Dalyvavo 
apie 25 uniformuotų ir 
dar apie 10 svečių.

Vakaras pradėtas tun
to sueiga, kurios metu 
buvo oficialiai patvirtin
tos įsigytos specialybes 
ir įteikti žymenys.

Broliai Antanas ir Pau
lius Mickai atliko
Vilkiukų II-jo patyrimo 
laipsnio programą. Taip 
pat išlaikė plaukimų

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 11-6 

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 P£R 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pat čekių sąsk. iki ......1.75% Asmenines nuo........... 6.25%
santaupas................................... 2.25% neklln. turto 1 m...........5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius........................2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius......................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... .4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.................... 4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius.....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)..................................,,.2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind...................................... „.3.25% sumos draudimu
2 m. ind..................................... ,.4.00%
3 m. ind..................................... s.4.25%
4 m. ind..................................... s.4.75%
5 m. ind..................................„5.25%

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

INTERAC KORTELĖ
nukelta į 8 psl....... /

1998. 1. 6

Sutton
ANTOINETTE OUELLĘT, 
Agent immobilier affiliė - Bril viciene
bur.: (514) 462-4414 res.: (514) 676-9705 
fax: (514) 462-1509 Mtl: (514) 990-5340 
groupe sirtton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1 M2
GROUPE SUTTON ACTION INC EST FRANCHISE INOEPENOANT ET AUTONOMĘ O£ GROUPE SUTTON QUEBEC

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

lONY
P01TRĄTTS

PASSBPOBT - COMMEBCUL
MARIAGE - WEDDINGSSTUDIO

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.



montreal DĖMESIO PRENUMERATORIAMS:
paskutiniame ”NL” Valdybos posėdyje, atsižvelgiant 
į kylančius spausdinimo ir pašto išlaidas, nutarta LITAS

MIRUSIEJI:
• ELZBIETA KEKAITĖ- 
LUKOŠEVIČIENĖ, 85 m. 
amžiaus, mirė gruodžio 
mėn. 18 d., 1997 m.

Liko artimi draugai ir 
šeima Lietuvoje. Palai
dota iš Šv. Kazimiero 
p-jos Montrealyje.

pakelti metinę prenumeratą nuo $25,- iki $30. Rė
mėjo prenumerata, tokiu būdu, pakeliama metams 
iki $35.

Visi atsiuntę prenumeratas už 1998 metus iki 
š.m. TASARlO mėn. 16 dienos, moka senąja kaina/

Ta pačia proga, nuoširdžiai dėkojame visiems 
mus pasveikinusiems švenčių proga ir atsiuntusiems 
prenumeratas bei parėmusiems leidimą aukomis.

”NL" Valdyba

MONTRfailG lit TUVIU 
KREDITU UNIJA 

____________ -—___ —■iMirrwinnMiaw

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

TRADICINIS NAUJŲ 
METŲ SUTIKIMAS

Šiemet, nors narių ir 
dėl sveikatos ir dėl iške-

visus pralinksmino.
Ko trūko? Galėjo būti 

daugiau svečių, nors bu
vo ir labai šalta naktis, 
bet 1997-tųjų paskutinio-

Skaitinius pakaitomis 
atliko tradiciją palaikan
tis buvęs montrealietis, 
dr. Raimundas Zabieliaus- 
kas iš Toronto ir dr.

Certifikatai (min. $1000.00)
Taupomos sąskaitos
Specialius. ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

liavimų nepadaugėjo, ša u- ji-ir kurie atėjo, buvo ir 
lių entuziazmas išlaikyti ■ 
Naujų Metų sutikimą 
mūsų AV parapijos salė
je - nesumažėjo.

Buvo paruošta Danos 
Urbanavičienės su talka, 
gera- vakarienė, taip pat 
netrūko geros šokių mu
zikos, dėl kurios teko ge
rokai pasukti galvą. Ta
čiau A. Žiūkas ir A. 
Kalvaitis surado gerą iš
eitį, tad netrūko nuotai
kos nei šokėjų,balionams 
šviečiant, o ir loterija
SKAUTŲ KŪČIOSE 
/.....atkeltai? 7 psV
egzaminus ir gavo spe
cialybės ženklą.

I-mą patyrimo laipsnį 
gavo Gintaras Gaputis, 
Marius Nagys, Sebastijo
nas Ptašinskas ir įsigijo 
specialybes: plaukiko ir 
pirmos pagalbos -Marius 
Nagys, Sebastijonas Pta
šinskas; plaukiko ir meš
keriotojo - Ričardas Ga
putis; pirmos pagalbos - 
Gintaras Gaputis; paukš
čių stebėtojo - 
Bulota, Marius 
Kanojininko 
gavo 
skautai 
Darius, 
nas
liauskas,

Trys skautės 
Bulotaitė, Aleksa 
skaitė ir Krista Ptašins- 
kaitė įgavo pirmosios pa
galbos, • geologijos ir 
meškeriotojos specialy
bes.

Po to Skautininkui 
tuntininkui Gintarui Na
gi ui su 
Ottawon, 
tininko 
įteiktas padėkos žymuo 
už ilgametį skautavimą 
Montrealyje, o Aldonai 
Nagienei - gėlių' puokštė 
už paramą skautams.

Skaut. Gintaras Nagys 
visiems palinkėjo sėkmin
gai veikti toliau, o vyr. 
skautininkas Romas R. 
Otto perdavęs vyriausio 
skautininko vardu padėką 
lieka tunto globėju, kol 
bus pakirtas naujas tun- 
tininkas.

Kūčių apeigas pravedė 
Tunto globėjas Tėv. J. 
Aranauskas, SJ, išdalinęs 
kalėdaičius. Uždegtos 
žvakutės, pasivaišinta ir 
trumpą Kūčių skaitymą 
atliko B.N.

Kalėdų Senelis pralinks
mino net ir pačius ma
žiausius busimuosius
skautukus. dal.

linksmi ir ne vieniši, ir 
dėkingi dar vis entuzias
tingiems šauliams., ypač 
iniciatoriui Leonui Balai- 
Šiui.

MONTREALIO AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJE

Bernelių Mišios buvo 
pradėtos muzikiniu kon
certu, tačiau nemaža 
tautiečių vėlavo į jo pra
džią, nors žinojo, kad 
pradės punktualiai...

Altoriai papuošti rau
donomis Kalėdinėmis 
gėlėmis, įrengta prakar- 
tėlė pasitiko įeinančią 
trijų kunigų, patarnauto
jų berniukų, komiteto na
rių eiseną prie altoriaus.

Mišias atnašavo kleb. 
kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, asistuojant kun. 
•J. Lipskiui.

Jonas Mališka.
AV parapijos choras 

su vargonininku Laurenti 
Djintcharadze, solistai- 
Gina Čapkauskienė ir 
Antanas Keblys gražiai 
pagiedojo, o mūsų visų 
pamėgtas muz. Aleksand
ro Stankevičiaus giesmes 
’’Kalėdos, Kalėdos”, buvo 
malonu vėl klausytis.

Atitinkamą pamokslą 
pasakė keb. kun. Kazi
mieras Ambrasas, SJ. Po 
Bernelių Mišių gausiai 
susirinkę salėn, buvo pa
vaišinti dailiais užkan
džiais, vynū gurkšniu, ir 
palinkėję vieni kitiems 
malonių švenčių, paten
kinti skubėjo tą šaltą 
naktį ne tik į automobi
lius, bet ir į autobusus, 
ar Metro stotį. d. 
• AV parapijos susirinki
mas bus sausio 11 d. po 
Mišių.

1 metų..---------------
2 metų ---- ----------
3 metų ---- 4^58----
4 metų ___ 5.00----
5 metų 5.25
Terminuoti indėliai
1 metų ......... 2*50
180 d. - 264 c__ 2 •■.50
120 d. - 179 dv..
60 d. — 119 d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25

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

RRSP & RRIF
Taupoma . 1-50
1 metų ... 4.00
2 metų ... 4.25
3 metų ... 4.50
4 metų ... 5.00
5 metų ... 5.25

Čekiu sąskaita Q.50
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00)

IMA už:

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
r r r 4-pfex)1 metų... b.ob

2 metų 6.95__  4 metų .. 7-iPJL-
3 metų ..^ 6.95 .... 5 metų —r 7.1

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS_ ?.00___
Fully guaranteed (CSB) or other _ 8.00......
Personal loan regular ....................... 9.50

Overdraft ............................................... 17.00.
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME JL50j.

Laurent 
Bulota, 

specialybę 
Bulotų giminės
Marius, Laurent 

Justinas Krrtijo- 
ir-- Kristofer 

Justinas
Vasi- 

Nagys. 
-Sofija 
Ptašin-

seimą išsikėlus 
buvo vyr. skau-

R. Otto jam

8 psl.

ŠV. KAZIMIERO PaRAPI- 
JOJE
© 1997 m. gruodžio mėn 
14 d. Šv. Kazimiero para 
pijos šventovėje, 11 vai. 
pamaldų metu vyko Vi
suotinė išpažintis - Susi
taikymas su Dievu. Šiose 
pamaldose dalyvavo daug 
tikinčiųjų, kurių tarpe 
buvo svečių ir iš Aušros 
Vartų parapijos.

Po pamaldų svetainėje 
Įvyko Šv. Onos d-jos na
rių susirinkimas, o po to 
vaišės visiems atsilankiu 
sienis, kurių buvo apie 
70. Visi buvo pavaišinti
kavute, gausiais sumušti
niais, saldumynais, kurių 
buvo tiek daug, jog ne
galėjai visų paragauti, 
na ir žinoma, baltu ir 
raudonu vynu.

Visi skiristėsi į namus 
patenkinti, linksmai pra
leidę sekmadienio 
tę. Didelis Ačiū 
pirmininkei Mrs. 
Kurylo ir narėms. 
Bernelių pamaldos 
šventovėje prasidėjo 10 v.

popie- 
d-jos 

Helen

m ūsų

v., į kurias atsilankė ne
mažai tikinčiųjų. Klebo
nas dr. F. Jucevičius 
aukojo šv. Mišias ir pasa
kė gražų turiningą 
pamokslą. šventovėje 
visi trys altoriai, o ypa
tingai Didysis,prie ku
rio buvo paruošta prakar, 
tėlė, buvo gausiai papuoš
ti raudonomis gėlėmis, 
kurių nupirkimui padova
nojo 200 dol. Povilas ir 
Birutė Kalpokai savo 
a.a. dukros Kristinos at
minimui. Visi parapijie- 

’ čiai jiemsv reiškia didelę 
padėką, už tą ypatingai 
gražią dovaną mūsų šven
tovės papuošimui. Vos 
tik įėjus į šventovę iš 
karto pamatai gražų 
iškilmingą vaizdą ir savo 
širdyje tuojau pajunti, 
jog šią naktį gimė IŠ
GANYTOJAS.

Buvo laikai, kuomet 
Bernelių mišiose giesmė 
TYLIĄJĄ NAKTį iškil
mingai skambėdavo gie
dama choro, o dabar 
tenka pasitenkinti tik 
’’kasetėm’'. Nieko nepada-

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 IO* 2
Antr., treciad. 9.00-3.00 ■ ■■■—
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
PonVTflrl -i otri ai Q lO/Vį. A/i 9AA- * Art

rysi, nedejuojame, o baltu bei raudonu vynu, 
džiaugiamės tuo, ką turi- Visi sveikinosi su Šv. Ka
me... ledom, maloniai šnekučia-

Klebono pakviesti, ūžė- vosi, o vėliau sugrįžo 
jome į svetainę, pasivai- namo dar prieš dvyliktą 
šinti kavute, sūriu ir ir rengėsi poilsiui.
įvairiais saldumynais, ir K. Ambrasas

MB8a5«8»gaaa
Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 

PIRKIMO IR PARbAVIMO AGENTAS
PAUL kUTKAUŠKAS/ROSS/
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: Z514Z 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namu;

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NANAI • AUTOMOBILIAI-PREKYBA*ATSAKOMYBĖ
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 514 722-3545 722-3546
Joana ADAMONYTĖ Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS GL& Rex 256- 5355

Greitas tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

TRIGLOBAL
Michelle Daines, B.Sc.

(Onutė Dainyte).
Mutual Funds Representative

Triglobal Capital Management Inc.
Įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Executive Offices
288C 2880 - 630 Renė Levesque Blvd., West, Montreal, Quebec, H3B 1S6

Tel: (514) 878-0800 Fax:(514)878-0808

MUTUAL FUNDS, GUARNTEED INVESTMENTS. RRSP, RRIF. LIRA, UF. RESP. TAX SAVING STRATEGIES.

RETIREMENT PLANNING. MUTUAL FUND PORTOFIO ANALYSIS. FINANCIAL REVIEW

LESTOITURES

MIRON ll\!C.

ūuftttfec

OOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS ’
Patrick Sweezey
Mark Richard

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

kainomis

3272 BouL LASALLE.
Verdun (Quebec) H4G 1Y9
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