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Uraganas Mitch pasi
glemžė’ daugiau kaip Lkr 
11.000 gyvybių Central! 
nėję Amerikoje, ypač Hon^. 
dure, Guatemaloje ir Ni
caragua valstybėse. Dar 
yra nesurasta apie 13-ka 
tūkstančių dingusių Žmo
nių.

Sunaikinti t pasėliai } 
namai, kaimai,miesteliai, 
keliai, tiltai. Per 200 m. 
tokiostipraus uragano nė
ra buvę.

Vandens,maisto ir vais
tų trukumas yra visuoti
nas ir grėsmė išplisti li
goms labai stipri.

Pagalba siunčiama ir is 
Montrealio, kur surinkta 
specialių distiliuoto van - 
dens butelių, antibiotikų, 
miegmaišių, kondensuoto 
pienomilteliu dėžių. Pini - 
ginės aukos ir minėtų 
produktų siunta siekia a- 
pie 1 mil.dolerių.

• DALAI LAMA susitiko 
su prez. Bill Clinton’ u 
ir kitais aukštaisiais ad
ministracijos pareigūnais 
tikintis, kad bus galima 
išdirbti planą dėl geres
nių santykių su Kinija. 
Prieš jį paskelbiant Da
lai Larna pasiruošęs pir
ma išsamiau pasikalbėti 
su vyriausybe Beijing' e 
ir užsitikrinti, kad nauji 
taikos pasiūlymai būtų 
Kinijos vadovų pozity
viai priimti.

Kaip gerai žinoma, Ki
nijos kariuomenė okupavo 
Tibetą ir tokia Tibeto 
kultūros naikinimo padė
tis trunka beveik 50 metų^

Dalai Lama buvo pri
verstas apleisti Tibetą 
1959 m. ir egzilo vieta 
pasirinko Indiją. Aplankė, 
tarpe kitų kraštų ir Lie
tuvą, kur buvo su pagar
ba sutiktas.

NATO būstinė Briuselyje E P A-E LT A nuotr.

« Tragiškai žuvo P.E.Tru- užklupus sniego griūčiai, 
deau jauniausias sūnus Mr* Britų Kolumbijoje^Kelionės 
chel išvykoje su slidėmis, draugai išsigelbėjo.

Quebec’o Provinciniai Rinkimai
1998 m. LAPKRIČIO mėn. 30 d.

'• Kiekvienas Kanados pilietis-ė nuo 18 m. amžiaus, 
gyvenantys Quebec’ e nemažiau kaip 6 mėnesius 
(arba 12 mėn ., jeigu randasi už Quebec’ © prov.

' ribų), turi teisę balsuoti.
! • Kiekvienas balsuotojas-a privalo patikrinti,ar jo 
I pavardė yra teisingai įrašyta balsavimo sąraše, ku- 
I ris yra pristatomas buto adresu lapkričio mėn. 8 d.

1998 m. Nuo lapkričio mėn. 9 d., 1998 m. galima 
atlikti visus klaidų pataisymus, ar pavardžių išbrau
kimus duotame sąraše.
• Balsavimui bus naudojami naujo tipo lapeliai.

• Balsuotojai privalo pažymėti vieną iš trijų ratukų 
tiktai su balsavimo tarnautojo duotu pieštuku. Nega
lima pridėti jokių kitų paženklinimų ant lapelio.
• Balsuotoją gali palydėti šeimos narys, gali palydė
ti keletą asmenų.

Jeigu balsuotojui reikia palydos, bet nėra šeimos, 
jį gali lydėti kitas asmuo. Tuo atveju balsavimo tar
nautojas taip pat privalo lydėti kartu. Ne šeimos 
narys turi teisę lydėti tiktai vieną asmenį.
• Išankstiniai balsavimai vykdomi lapkričio mėn. 22 
ir 23 d.d.
• Jeigu balsuotojas kurį laiką dirba arba studijuoja 
kitame balsavimo distrikte, gali balsuoti arba savo 
gyvenvietės balsavimo vietovėje arba ten, kur jis 
būna darbui ar studijoms. Tai galioja ir tiems, ku
rie laikinai dėl saugumo ar dėl medicininių priežas
čių negali būti savo namuose.

Jei numatoma tokia situacija, tai balsuotojas 
turi apie tai pranešti sąrašų revizijai duotu laiku,
• Daugiau informacijų galima gauti Qubec'o mies

to apylinkėje gyvenantiems tel: 418-528-0422;
visiems kitiems tel: 1-888-ELECTION (1-888-353- 
2846),arba: 1-888-870-3320.

Taip pat rinkimų taisyklių pilnas tekstas gauna
mas internete - www.dgeq.qc.ca.

Kairėje -

Gynėjas Paulius Mickus ir 
jo treneris Henrikas La - 
vinckas su sūnum metėjų 
James.

Nuotr: A.J.Mickaus

• JAV senatorius, vetera
nas astronautas John 
Glen, 77 metų, sugrįžęs 
po 9 dienų vykusių eks
perimentų erdvių ryšinin
ke DICOVERY, jaučiasi 
gerai. Per ateinančias 
17 dienų teks atlikti dar 
visą eilę medicininių 
tyrimų, tikrinant kaip vy
resnio amžiaus žmogaus 
organizmas reaguoja į 
būseną erdvėje be že
mės traukos.

DĖMESIO:
”NL” kviečia ir ragina 

nedelsiant pranešti, jei 
norite Šv. Kalėdų proga 
ar ir Naujų Metų proga 
pasveikinti savo draugus 
bei pažįstamus per mūsų 
laikraštį.

Artėjant 1998 m. pa
baigai, taip pat maloniai 
prašome neatsiskaičiu- 
sius už prenumeratą, pa
sistengti tai padaryti 
dar iki šio mėnesio pa
baigos, kad visokios iš
laidos nesubėgtų į pasku
tinį mėnesį.

Tuo administracijai 
palengvinsite tvarkingai 
apskaičiuoti biudžetą ir 
sutvarkyti knygas.

Nuoširdžiai dėkojame 
iš anksto! "NL"

http://www.dgeq.qc.ca
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSdiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
is anksto susitarus. U z skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Siekiant glaudesnio užsienio lietuvių bendradar
biavimo su Lietuva, jų integracijos į kultūrinį, moks
linį ir ekonominį šalies gyvenimą JAV lietuvių bend' 
ruomenės, LR Seimo ir Vyriausybės pastangomis 
įsteigtas Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos 
Centras. Jis numato teikti įvairiapuses informacines 
-koordinacines paslaugas visiems užsienio lietuviams.

Nusprendusius persikelti nuolatiniam gyvenimui į 
Tėvynę Centras, bendradarbiaudamas su atitinkamo
mis Lietuvos Respublikos institucijomis, konsultuoja 
pilietybės gavimo, sveikeitos apsaugos, mokesčių, 
transporto, muitų, darbo ir investicijų, būsto įsigiji
mo, statybos, remonto ir visais kitais adaptacijos 
klausimais. Jaunimui Centras pataria, kur galėtų 
mokytis, keliauti, stovyklauti, padirbėti ar pasista- 
žuoti Lietuvoje.

Visus besidominčius Lietuvos gyvenimu Centras in
formuoja apie galimybes dalyvauti profesinėje, moks
linėje, kultūrinėje, turistinėje veikloje, renka ir pub
likuoja medžiagą apie renginius, konferencijas, mo
kymo kursus, stovyklas.

Lietuvos institucijų atžvilgiu Centras supažindina 
jas su užsienio lietuvių bendradarbiavimo iniciatyvo
mis ir idėjomis, jų pageidavimais. Savo patirties pa
grindu Centras tėikia pasiūlymus įstatymų ir poįsta
tyminių aktų pakeitimams bei papildymams, kurie 
palengvintų ir skatintų užsienio lietuvių integraciją 
Lietuvos gyvenime.

Rašykite mums apie savo pageidavimus, pažymė
kite, kokios nuolatinės informacijos pageidautumėte, 
kreipkitės asmeniniais klausimais. Apsilankykite mū
sų internetinėje svetainėje www.lgitic.lt

JŪSŲ LAUKIA LIETUVIŲ GRĮŽIMO
Į TĖVYNĘ INFORMACIJOS CENTRAS

Su pagarba,
Direktorius Žilvinas Beliauskas

Gedimino pr. 24 Vilnius 2600 TeL: (370 2) 313 623 
Faksas: (370 2) 313 624 Interneto pusi: www.lgitic.lt 
EI. paštas: info@lgitic.lt,
*******-x-***************************************** spalio mėn. 26 d. ELTOS
• DOKUMENTINIO KINO 
FESTIVALYJE AMSTER
DAME, po didžiulio kon
kurso, atrinktas studijos 
"Nominum" projektas 
"Žmogus iš Raudonojo 
Spalio". Jį sukūrė A. Ma
telis,. H. Šablevičius, 
A. Stonys.

Sensaciją sukėlė tai, 
kad šiame dokumentinia
me Holiwood'o pagamin
to filmo "Raudonojo 
Spalio medžioklė" pagal 
T. Clancy apysaką, pa
grindinis herojaus proto
tipas ir slaptas bendra
autorius buvo 1960 me
tais iš Sovietų Sąjungos 
pabėgęs lietuvis, povan
deninio atominio laivo 

kapitonas - Jonas PLEŠ- 
KYS. Taigi- dokumenti
nis filmas ta tema ir at
stovaus Lietuvai.

• BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUS 
paskyrė "Svarbiausio 
1998 m. Asmens" žymenį 
Lietuvos ir Latvijos jėzu
itų provinciolui kun. An
tanui SAULAIČIUI, SJ.,- 
už jo pastoracinę ir hu
manitarinę veiklą.

• Poeto ADOMO MICKE
VIČIAUS 200 metų gimi
mo sukaktis buvo pami
nėta LENKIJOS generali
nio konsulato patalpose 
New Yorke.

inin?:iim.UATVIJA MINI 80-tąją NEPRIKLAUSOMYBĖS 
vos generaliniai konsuIajATSTATYMO ŠVENTĘ !.M.LAPKR1C10 MĖN.18 D. 
drauge su Columbia uni- S V E I K I NAME!
versiteto ir Hunter kole
gijos talka.

įėjimas buvo tik su 
pakvietimais, atvyko 
apie 150 žmonių, jų tar
pe apie 40 lietuvių.

Atidarymo žodį tarė 
abu gen. konsulai: Ry- 
szard Klemm ir dr. Pet
ras Anusas.

Prof.^ David Gold
farb supažindino su Poe
to įvairia kūryba, prof. 
Krystyna Olszev supa
žindino su naujausiais 
vertimais į anglų kalbą- 
’’Treasury of Love by 
Adam Mickiewicz". Akto-^ 
rius Carl Tramont skaitė 
ištraukas iš ’’Pono Tado” 
ir *lKrymo sonetų”, o 
Vyt. Bakaitis, prityręs 
vertėjas papasakojo kaip 
jis, įkvėptas V. Mykolai
čio-Putino vertimo į lie- 

: tuvių kalbą, gilinosi ir 
' dirba vertėju.

Adomo Mickevičiaus 
žymiausiuose veikaluose 
tematika tampriai susiju- 
si su Lietuva. Jo protė-
viai 17 a. buvo atsikėlę- 
iš lietuviškos Rodunės 
parapijos, Lydos apskri
ties, o Adomas gimė 
Naugaduke, kai Lietuva 
ir Lenkija dar buvo jung
tinė valstybė. Poetą A. 
Mickevičių tačiau žavėjo 
senoji Lietuva ir jis sa
vo kūrybą skyrė jai.

Manoma, kad jo kūry
ba žadino lietuvių valsty
bingumo sąmonę ir prisi
dėjo prie lietuvių tauti
nio atgimimo.

JAV KVIEČIAI-RUSIJAI
JAV vyriausybė nuta

rė pasiųsti 3.1 mil. tonų 
kviečių Rusijai, kad "pa
dėtų rusams šią žiemą 
jiems trūkstant maisto" 
- pasakė prez. B. Clinton.

Ši skubi pagalba sutei
kiama su sąlyga, kad 
siunta bus paskirstyta 
tikrai jos reikalingiems 
ir jai nebus takomi im
porto ar kitokį mokesčiai.

KAS DARYTINA DĖL
GUDIJOS NEATSISKAI- 
TYMO UŽ ELEKTROS 
ENERGIJĄ?

Lietuvos Seimo Social
demokratų frakcijos se
niūnas Aloyzas SAKALAS 

žiniomis, apgailestavo, 
kad Lietuvos Generalinė 
Prokuratūra negalinti tir
ti Gudijos (Baltarusijos) 
skolos už gautą elektros 
energiją iš Lietuvos. Sko 
la nemenka - 80 mil. do
lerių! Prokuratūra aiški
nasi, kad tai esąs bend
ros kompetencijos klausi
mas, o prokuratūros įsta- 
tymuoe tokių reikalų 
sprendimai nenumatyti.

A. Sakalas spaudos 
konferencijoje pareiškė, 
kad jis savo kreipimąsi 
tuo reikalu į Prokuratū
rą perdavė Valstybės 
kontrolieriui, reikalauda
mas, kad būtų patikrinta 
ar nėra kokio pareigūnų

RYGOS 

tiltas 

be veik 

dviejų 

kilometru 

ilgio 

per 

Dauguvos 

upę, 

miesto 

centre

apsileidimo ar kitokios 
veiKlos, apie kurią gali 
prokuratūra spręsti, rem
damasi Baudžiamuoju 
Kodeksu.

Seimo narys A. Sakalas 
tvirtino, kad į jo kreipi
mąsi ar Gudija atsiskai
tys už elektros energiją, 
ar Lietuva ir negrąžina
mos skolos atveju, vis 
tiek teiks elektros ener
giją Gudijai, dar neatsa
kė min. pirm. Gediminas 
Vagnorius.

PALENGVINS MOKSLO 
SĄLYGAS KAIMO 
VAIKAMS

ELTOS pranešimu, 
Švietimo ir Mokslo mi
nisterija pasiryžusi įgy
vendinti svarbų projektą 
- išsaugoti visas pagrin
dines mokyklas, paleng
vinti vaikams jų lanky
mą. Jeigu nuotolis iki 
mokyklos yra didesnis ne
gu 3 kilomentrai, pagrin
dinių mokyklų mokiniai 
būtų nuvežami. Tokiam 
projektui įgyvendinti 
teks ieškoti lėšų.

Švietimo ir Mokslo 
ministeris Kornelijus 
Platelis ypatingai rūpina
si kaimo mokyklų ateiti
mi, o tuo pačiu ir moks
leiviais, patiekdamas 
konservatorių frakcijos 
posėdyje programos "Dėl 
mokyklų tinklo pertvar
kymo" projektą.

Seimo nariai taip pat 
pageidavo, kad kaip gali
ma greičiau būtų padidin
ti priešmokyklinių įstai
gų pedagogų ir vadovų 
atlyginimai. Tai nebuvo 
padaryta paskutiniu me
tu didinant algas ki
tiems švietimo darbuoto
jams.

Bendrojo lavinimo pra
džios mokyklų^ Lietuvoje 
yra 824, darželinukų — 
147.

ČIURLIONIO KŪRYBA - 
PASAULINĖJE 
PARODOJE

"EXPO 200U" pasauli
nė paroda vyks Vokietijo
je, Hanover’io mieste. 
Lietuvos paviljonas bus 
laikino pobūdžio, kainuo
jantis apie 4 mil. litų. 
Parodai pasibaigus, jis 
bus pergabentas į Lietu
vą ir, greičiausia, pasta
tytas "Litexpo" parodų 
centro vietovėje.

Lietuvos parodą rengs 
"Litexpo" vienintelė atsi
liepusi iš 4 pakviestųjų 
įmonių dalyvauti konkurse 
pavadintame "Žmonija- 
Gamta - Technika".

Parodų centro direkto
rius Aloyzas Tarvydas 
pasiūlė Lietuvą pristaty
ti per M.K. Čiurlionio 
kūrybą, o kaip tik 2000- 
taisiais metais bus mini
ma ir 125-oji Čiurlionio 
gimimo sukaktis.

Paroda vyks nuo birže
lio mėn. 1 dienos iki 
spalio mėn. 31d. Joje no
rinčios dalyvauti 168 
pasaulio valstybės. ’’Li
texpo’’ baigia rengti 
parodos projektą, o Ar
chitektų sąjunga ruo
šia dokumentus busimiem 
pretendentams konkurse 
dėl statybos įvykdymo.

"Expo 2000" rengėjai 
Vokietijoje jau paskyrė 
Lietuvai žemės plotą. 
Šios parodos proga vyks, 
šalia pagrindinės temos, 
pasaulio šalių pasiekimai, 
įžengiant į XXI amžių- 
įvairūs kitokie renginiai, 
supažindinantys su vals
tybių istorija, kultūra, 
menu. Taip pat Teminia
me Parke bus duota ga
limybės parodyti drąsiau
sius civilizacijos proble
mų sprendimus.

Lietuvos Žemes ūkio 
ministerija nusprendė 

/žiūr.3 psl........ /
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Lietuvoje Tony Photo Studio

Juozas Siauciulis jo 80-tojo amžiaus jubiliejaus 
pagerbime, 1995 m., AV P-jos saleje, Montrealyje

NETIKĖTAI IŠKELIAVO 
l ANAPUS JUOZAS 
ŠIAUČIULIS

Š.m. lapkričio mėn. 9 
d. vakare telefonu pra
nešta netikėta žinia - 
Vilniuje, Juozas šiaučiu- 
liš, po vakarienės prigu
lęs - nebeatsikėlė.

Gimęs 1915 m. balan
džio mėn. 6 d., Juozas, 
anykštėnas, lanke mokyk
lą, gyveno ir dirbo Anyk
ščiuose. Atlikęs karinę 
tarnybą, dirbo Žemės 
Ūkio kooperatyve ir vei
kė šaulių organizacijoje.

Meilė Anykščiams nie
kad neužgeso: prisimini
muose, sapnuose, kaip jis 
pasisakydavo, jis ten daž
nai buvojo ir jų ilgėjosi^ 
kaip ir Lietuvos. Duota 
priesaika Lietuvai stip
rino jį lietuvybės darbuo
se, Montrealyje.

Karo ir okupacijų nu
blokštas į šio kontinento 
krantus, iš Halifaxo uos
to Kanadoje, atvyko į 
Montrealį 1953 metais. 
Mūsų telkinyje išgyveno 
iki pat savo trokštamo 
sugrįžimo į Tėvynę.

Apsigyveno Vilniuje, 
dukters Rimos globoje, 
dažnai apsilankydamas 
numylėtuose Anykščiuo
se. Rašė antrąją dalį at
siminimų ’’Veidu į Šiaurę'; 
ilsėdavosi, posmuodavo 
eilėraščius, rūpinosi Any
kščiuose statomu pamink
lu to krašto kovotojams 
už laisvę, talkindamas 
Šiauliams.

Tarpe svarbių įvestų 
ir atliktų lietuvybės dar
bų ir projektų Montrealy
je su dėkingumu mini Jį 
ir seniausias Kanados lie
tuvių laikraštis ’’Nepri
klausoma Lietuva”.

1955 m. jis įstojo 
Spaudos Bendrovės "NL” 
valdybon ir be pertrau
kos joje ėjo įvairias pa
reigas, dažnai būdamas 
valdybos pirmininku, o 
ruošdamasis grįžti į Lie
tuvą, pasirūpino, kad 
Valdyboje jį kas pakeistų,
1998. XI. 17.

Jo raginamas, šias parei
gas apsiėmė Romas R. 
Otto.

Juozo ŠiauČiulio dėka 
"Nepriklausoma Lietuva" 
sėkmingai įvykdė gyvy
biškus sprendimus. Suma 
niai vedamo vajaus dėka 
buvo įsigytos žmoniškos 
tekstų spausdinimo prie
monės, redakcijos namelis 
atnaujintas nuo vėtrų, 
audrų, lietaus ir sniego 
grėsmės...

Ir Spaudos Vakarai, il
gus metus išlaikius tradi
ciją, buvo subūrę ir Gra
žuoles ir jų rinkėjus ba
liaus metu, ar vėliau, 
vykdant kitokias progra
mas, pritraukė į talką ir 
šaulius, bei pavienius as
menis.

Savo dinamiškumu ir 
šauliška drausme Juozas 
Šiaučiulis buvo pasinėręs 
į visą eilę vyksmų mūsų 
telkinio visuomeniniame 
gyvenime - Lietuvių B- 
nės valdybą Montrealyje, 
į KLB -nės Krašto Tary
bą, stovyklos "Baltija" 
valdyboje, kelių kadenci
jų pirmininkas Kanados 
Lietuvių Karių Veteranų 
S-goje RAMOVĖ. Buvo 
vienas iš Žvejų-Medžioto- 
jų klubo NIDA steigėjų, 
pirmasis jo p-kas^

Jis buvo suorganizavęs 
jaunuosius talentus; dau
giau kaip 30 metų buvo 
LITO revizijos komisijoje 
rūpinosi ir dalyvavo įvai
riais būdais scenos mėgė
jų pastatymuose: 1969 
m. "Subatvakario monta
žai", 1970 m. "Praamžių 
Vainikas"^ 1973 m. "Šiau
rės Pašvaistė". Juose 
veikė daugiausia šauliai. 
Jų veiklai Juozas Šiau
čiulis įdėjo, turbūt, dau
giausia laiko: jo energi
jos ir sumanumo dėka 
buvo pravestas vajus, 
kuris įgalino Mississaugo- 
je, Ont., pastatyti impo
zantišką paminklą "Žuvu
sioms už Lietuvos Lais
vę", kuris buvo jo paties 
rūpestingai suprojektuotas 
pasirūpinta ir nuolatine jo 

priežiūra.
Dabar. labai vertina
mas visų- ir iš Lietuvos 
bei kitur atvykstančiųjų.

Jis įrengė Saulių būsti
nę ir knygynėlį AV para
pijos salėje. (Iš šaulių 
bibliotekos vėliau į Lie
tuvą buvo pasiųsta apie 
1,000 knygų).

1977 m. Juozas Šiau
čiulis išrinktas VILNIAUS 
Šaulių Rinktinės Kanado
je pirmininku, buvo ir 
Šaulių sąjungos centro
valdyboje vicepirmininku. 
Centro Garbės nariu,
L.K. MINAUGO Šaulių
kuopos Montrealyje Gar
bės šauliu.

Stebėtina, kad šalia tų 
visų darbų (ir pragyveni
mui savo medžio dirbtu
vėje "Baltic Woodwork" 
darbas), jis rado užside
gimo ir energijos rašyti 
savo atsiminimus, talki
ninkauti "Lietuvių Encik
lopedijoje" Br. Kviklio 
"Mūsų Lietuva" serijai. O 
didžiausią darbą atliko 
L.Š.S.T. "VILNIAUS" Šau
lių Rinktinės Kanadoje 
metraščio sudaryme ir 
redagavime.

Prisidėdavo ir kokių 
atmintinų Bendruomenės 
švenčių ar sukaktuvinių 
leidinių sudaryme, šalia 
visa to, -mėgo ir žuvau
ti, žaisti šachmatais, 
pirmininkauti susirinki- 

' muose, meniškai drožinė
ti koplytėles, paveikslus, 
kryžius, dėžutes. Nepra
leido, turbūt, nė vieno 
renginio-minėjimo, kultū
rinės programos.

Sakydavo, rinkdamas 
įvairių renginių nuotrau- 

dalyvauti ir kituose pa
sauliniuose projektuose 
su 12 projektų, kurie 
bus Tarptautinės komisi
jos atrinkti. Juos sukūrė 
universitetai, bendrovės, 
individualūs mokslininkai. 
Atsakymo galima laukti 
iki š.m. gruodžio mėn. 
29 dienos.

pati svarbiausia šioje 
parodoje, kaip tvirtina 
ūkio vicemininstras Anta
nas Bartulis, diena bū
sianti - LIEPOS 6d., nes 
tada bus iškilmingai pri
statyta Lietuva su dide
le kultūrine, koncertine 
ir sportine programa.

O nepamirština bus, 
tikriausia, ir Karaliaus 
MINDAUGO diena, sutam
panti su "EXPO 2000" 
renginiu! Tikrai nuste
bins daugelį lankytojų iš 
kitų kraštų - gal tik pir
mą kartą išgirsiančius 
apie senąją Lietuvos ka
ralystės pradžią.

M.K. Čiurlionio darbų 
fragmentai puoš paviljo
no vidų; ir vidaus archi
tektūra bus atitinkamai 
pritaikyta.

Reikia tik palinkėti 
sėkmės.
LIETUVA IR RUSIJA 
RUOŠIASI VALSTYBINIŲ 
SIENŲ ATŽYMĖJIMUI

Rusijos iniciatyva vy
ko susitikimas aptarti 
galutiną dokumentų pa
ruošimą dėl Lietuvos -

Vilniuje, netikėtai mirus ilgamečiu! laikraš
čio "Nepriklausoma Lietuva" Valdybos pirmi
ninkui

A t A

JUOZUI ŠIAUČIULIUI,

Jo dukrą RIMĄ. ANDRIUŠKEVIČIENĘ, vaikai -r 
čius IRMĄ, VAIDOTĄ su šeima, sūnėnąnRAIMUN* 
DĄ ŠIAUČIULU su šeima Toronte, bei kitus 
artimuosius, nuoširdžiai užjaučiame -

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" 
Valdyba ir darbuotojai

Juozas Šiaučiulis
* * *
Man vis moja, vis Maukia ir šaukia 
Gintariniai Šventosios krantai. 
Lieknos pušys ir putinai išraudę, 
Šventu gojų, seni ąžuolai.

Akmenėliai prie vieškelio seno, 
Baltažiedės ramunės prie tako 
Ir upeliai, nuo laiko išsekę, 
Sugrįžimo man pasaką seka.
1971.VL4.

/ Is rinkinio* ” Gimtos Žemės Sauja’’ / 
************************************************
kas ar aprašymus: "Ži
nau, kad kada nors pri
reiks. Juk reikia palikti 
pėdsakus, kad esame čia 
buvę ir Lietuvos nepa
miršę".

Taip, Juozas Šiaučiulis 
čia buvo, jis nepamiršo 
Lietuvos, o jo nepamiršo 
nei mūsų telkinio tėvy
nainiai, nei "NL" darbuo
tojai, nei šauliai ar NI-
DOS klubas, nei visų 
ateidami į A V p-jos baž
nyčią, kur prie altoriaus 
budi jo dėka Lietuvos

Rusijos sienos demarka
vimo. Delegacijoms vado
vauja vyriausieji sienų 
derybininkai - Lietuvos 
Užsienio reikalų ministe
rijos sekr. Rimantas Šid
lauskas ir Rusijos amba
sadorius Aleksėj Obu- 
chov’ as.

Lietuvos-Rusijos sie
nos sutartis buvo pasira
šyta 1997 m. spalio mėn. 
bet iki dabar nė viena 
nepatvirtinta/ ratifikuota 
šių valstybių parlamen
tuose.

PRŪSIJOS VALDŽIOS GROMATOS

KAUNO apskrities viešojoje bibliotekoje 
saugomi reti,labai vertingi leidiniai- XVHa.Prusijos 
karalių įsakai. Šiandien tie dokumentai labiausiai 
vertingi kalbiniu požiūriu,nes juose atsispindi K.Do- 
nelaičio laikų Prūsijos leidinių kalbos savybės.

Prūsijos karaliai įsakus leido vokiečių kalba. 
Pamatę,kad lietuvių valstiečiai jos nesupranta, įsakė 
įsakus versti į lietuvių kalbų. Tai įsakai dėl draudi
mo elgetauti, dėl pabėgusiu baudžiauninkų gaudymo, 
dėlkovos su gyvulių ir žmonių epidemijomis.Nema- 
ža įsakų išleista smulkiais klausimais,dėl greito va
žiavimo arkliais,dėl žvirbliu ir varnų naikinimo,dėl 
avėjimo vyžomis,dėl šaudymo per vestuves uždrau- 
dimo.Už įsakų nesilaikymą grasinta net mirties 
bausme.

Tuos įsakus vertė Karaliaučiuje gyvenę lie
tuvių bažnyčios kunigai,universiteto docentai ir stu
dentai.Vertėjų tarpe aptiktos ir tokios garsenybės 
kaip K.Donelaitis ir K.G.Milkus.

Panašių dokumentų turi ir kitos didžiosios 
Lietuvos bibliotekos.

/V.Spitrys, ’’Gimtinės Kalendorius”/

Trispalvė ir žvakelių 
šviesa apšviesta Jo iš
drožta atminimo lenta 
"Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę".

Juozo ŠiauČiulio šei
mai (su visais teko susi
pažinti) - dukrai Rimai, 
vaikaičiams Vaidotui ir
Irmai bei artimiesiems, 
"Nepriklausomos Lietuvos 
darbuotojai ir Valdyba 
reiškia nuoširdžią užuo
jautą. Birutė Nagienė *

Rusijos Durna vis darė 
užuominas, kad sienos 
patvirtinimas naudoja
mas Lietuvos siekių būti 
priimtai į NATO pristab
dymui ir ginant Lietuvos 
rusakalbių interesus (lyg 
jie vargšeliai taip nu
skriausti...)

Lietuvos atstovai Rusi
jos diplomatams, kaip do- 
pavyzdi, perdavė dokumen
tu rinkiniu atspaudus, ku
rie buvo paruosti atžymint 
sienas su Gudija(Baltarusi- 
ja). /žiur. 4 psl..... /

3 psl.



VALSTYBINIŲ SIENŲ....

/......atkelta iš 3 psl./
Bet-grobikai niekada nėra 
buvę tikrais džentelme - 
nais: idėja garbingai pa
sitraukti, kai ateina lai
kas, gal tik Britanijos 
privilegija.

Iki metų pabaigos, 
tikimasi, Lietuvai bus 
patiekti Rusijos pasiūly
mai dėl dokumentų.

Didelė dalis iš 291 
kilometro Lietuvos sie
nos su Rusija eina vande
niu ir reikia apsispręsti 
kaip ji bus žymima...

Tik,-žinome,kad tikros, 
teisines sienos su Rusija 
nėra. 1 ai tik karo grobio 
neatšaukta išvada, deja.

RUSIJOS KARIŠKIŲ 
PENSININKŲ Lietuvoje 
esama 10,600.

Už medicinos patarna
vimus jiems Lietuvoje 
privalo atsilyginti Rusija 
pagal dar 1993 m. suda
rytą sutartį.

Šį rudenį buvo pasira
šyti tuo reikalu antrieji 
dokumentai, liečiantys 
skolos mokėjimo tvarką 
ir įpareigojimą Rusijai 
iki š.m. pabaigos baigti 
skolos išmokėjimą. Skola 
- 4.4 mil. litų

• LIETUVOS diplomatams 
pavyko 1997 m. pradžio
je atgauti sklypą Berly
ne, kur prieš II-jį pasau
linį karą buvo įsikūrusi 
Lietuvos ambasada. Da
bar ruošiamasi iki kitų 
metų lapkričio mėn. 
Berlyne vėl turėti savo 
ambasadą. Tuo laiku į 
Berlyną bus sugrąžinta 
iš Bonos Vokietijos Vals
tybės adminsitracija, jų 
tarpe ir Vokietijos Už
sienio reikalų ministerija.

© LIETUVA, LATVIJA IR 
ESTIJA baigia susitarti 
dėl bendro karinės įran
gos pirkimo. Manoma, 
kad susitarimas bus pasi
rašytas iki šių metų pa
baigos. Derybos vyko 
nuo š.m. birželio mėnesio.
• GUDIJOS (Baltarusijos) 
sostinėje MINSKE tęsia
ma Lietuvos Ambasados 
statyba. Pirmojo etapo 
darbams užbaigti skirta 
4.28 mil. litų. Bus įreng- 
ti darbuotojų butai, am
basadoriaus rezidencija. 
Šių metų vasarą staigiai 
ir nemandagiai Gudijos 
adminsitracija daugeliui 
Vakarų ambasadoriams 
bei Lietuvos ambasado
riui sudarė neįmanomas 
sąlygas dirbti "Drozdy" 
komplekse. 1995 m. pasta
tą, dabar naudosimą 
Ambasadai, Lietuva nu
pirko iš Gudijos už sim
bolinę sumą (100 am. 
dol.), už tokią pat kainą 
mainais paskyrusi pasta
bą Vilniuje Gudijos amba
sadai ir ambasadoriaus 
rezidencijai. O po to - 
- maloniai pranešta, kad

Lietuvos ambasada gali su
grįžti į senas patalpas...

SUSIGAUDĘ KAIP TAU
PYTI

Pasirodo, kad Vilniaus 
savivaldybėje kai kurie 
tarnautojai tarnybiniais 
telefonais įsismagindami 
gana dažnai per ilgai 
kalbasi ir kažin, ar pasi
kalbėjimai būtinai reika
lingi su užmiesčiu ar ir 
su miesto abonentais.

Pastabus administrato
rius, siekdamas pataupy
ti Savivaldybės pinigus, 
įrengė 3 naujus telefono 
automatus, o asmeniški 
pokalbiai tarnybiniais 
telefonais uždrausti.

Savivaldybes pareigū
nams nustatyta tam tik
ras maksimumo laikas 

’ kalbėjimui per 1 mėnesį. 
Pav’., Vilniaus meras Ro
landas Paksas galės kal
bėti už 400 litų; kitiems 
pareigūnams atitinkamai 
nuo 300 -30 litų.

Savivaldybės ryšių sky
riui su užsieniu paskirta 
iki 3000 litų per mėnesį

• PALANGOS policijos 
viršininkas Leonas ŽY- 
MANČIUS paskirtas vado
vauti Kauno policijai.

Pokalbyje su "Kauno 
diena", žurnalistui pasa
kė, kad Palangos nusikal
timų skaičiai, palyginant 
su Kauno, yra juokingi. 
"Esame tvarkos karei
viai - sakė jis ir korum- 
puotus policininkus žada 
pašalinti iš darbo.

PAREMTOS TRYS 
SVARBIOS ĮMONĖS

Marijampolės verpalus 
gaminanti bendrovė "VER- 
NITAS", "Mažeikių ELEK
TROTECHNIKAI" ir inva
lidų vežimėlius gaminan
ti bendrovė ^PUNTUKAS" 
Vilniuje gavo paramą iš 
vyriausybės, kad po pri
verstinų atsotogų dėl Ru
sijos krizės, vėl galėtų 
produktyviai dirbti. "Ver- 
nitas" yra įdarbinęs 1,450 
žmonių, o Marijampolę 
ir Alytų krizė paliete 
sunkiausiai.

• Anot BIRŽŲ PIENO 
akcinės bendrovės gen. 
direktoriaus VI. Songai
los, '’kiekviena krizė turi 
pradžią ir pabaigą, o 
jai pasibaigus, geriau bū
ti tarp pirmaujančiųjų 
(lyderių)". Todėl svarsto
mos ir planuojamos gali
mybės Karaliaučiaus sri
tyje išvystyti savo įmo
nę.

Apie tai galvoja ir 
"Klaipėdos Maistas", ir 
Šiaulių saldumynų įmonė 
"Naujoji Rūta".

• LIETUVOS ŽEMĖS 
ŪKIO universitetas ran
dasi Kauno apskr., Norei
kiškių gyvenvietėje.

Š.m. spalio mėnesį ten 
buvo atsilankęs prez. 
Valdas ADAMKUS, domė
josi studijomis, susitiko 
su rektoriumi Albinu 
KUSTA ir kitais univer
siteto atstovais.

Prezidentas pabrėžė, 
kad labai svarbu Lietu-

Lietuvos Valstybinės Martyno Mažvydo bibliotekos pastatas Vilniuje.

vai turėti kvalifikuotų 
žemės ūkio specialistų, 
pagal Europos Sąjungos 
standartus. Rektorius pa- 
tivirtino, kad mokslo pro
gramos buvo parengtos 
padedant ES specialis
tams. Taip pat supažin
dinama su ES žemės 
ūkio politika.

• KĖDAINIŲ trąšų ga
mykla "Lifosa" šiemet 
jau uždirbo 24 mil. litų. 
Pernai įmonės pelnas iš 
viso sudarė 6.1 mil. 
litų. Krizė Rusijoje "Li- 
fosai" beveik neturi įta
kos. iš Rusijos "Lifosa" 
perka apatffo ir sieros 
žaliavą.

Lietuvoje "Lifosa" par
duoda tik 1,5 -2% fosfo
ro ir kalio trąšų. Kita 
produkcija išvežama į 
Vakarų Europą. įmonėje 
dirba 1,300 žmonių. Trą
šų gamykla yra privati 
bendrovė, kurios 49% 
akcijų priklauso "Lifo- 
sai", o 51% - Suomijos 
investuotojui - vienam 
didžiausių trąšų gaminto
jų Europoje - "Kemira 
Agro OY".

VIKTORO LIAUKAUS
namų ugnis”

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.24

• Lietuvos Detektyvinių 
romanų rašytojų sąjun
gos vicepirm. Edmundas 
MATUKAS, 53 m., yra iš
garsėjęs prieš kelerius 
metus su ejle detektyvi
nių romanų: "Kraujo sko
nis", "Juodieji želmenys" 
kuriuos tuojau išpirko. 
Vėliau išleido 3 romanus 
-"Moters kerštas", "Mig
la" ir apysakų knygą 
"Vilko duona". Autorius 
gyvena Trakų rajone. 
Būtų įdomu ir mums pa
skaityti.

KURTUVĖNUOSE, 
netoli Šiaulių, įsikūrusi 
bendrovė "Šventjonis" 
džiaugiasi geru karpių 
derliumi. Lietuvoje išliko 
visi 22 buvę privatizuoti 
žuvininkystės ūkiai.

"Šventjonis" augina 
apie 170 tonų žuvies 
šiuo metu. Paklausai pa
kilus, sugebėtų išauginti 
iki 300 tonų karpių. Lie
tuvoje už 1 kg. šios žu
vies mokama apie 7 
litus. Nerašoma, ar įmo
nė augina karpius konser
vams. Gal tuomet ir eks
portui atsivertų rinka.



ŽEMĖJ LIETUVOS 
ĄŽUOLAI ŽALIUOS

Vilniuje, Gedimino kal
no papėdėje, buvo paso
dintas ’’Santarvės” ąžuo
las. Jį sodino Prez. Val
das Adamkus, Seimo 
pirm. Vytautas Landsber
gis ir Vyriausybės atsto
vas Gedimins Vagnorius. 
Tą pačią dieną Kauno 
miesto savivaldybė Šilai
nių parke taip pat paso
dino "Santarvės” ąžuolą. 
Visuomenei niekas net 
nebandė paaiškinti, kokią 
santarvę simbolizavo 
pasodintieji ąžuolai. Ar 
pozicijos ir opozicijos, 
ar dirbančiųjų ir darbda
vių, ar teisėsaugininkų 
ir nusikaltėlių, ar patriot 
tų ir jų budelių, partiza. 
nų ir stribų? Žodį san
tarvė linksniuoja kas tik 
netingi.Ypač tie, kurie 
norėtų padėti lygybės 
ženklą tarp budelio ir jo 
aukos. Ar nereikėtų šį 
žodį labiau gerbti?

PASIRINKIMAS
Birutė Baltrušaitytė

1.

Lietuvoje patys piemie- 
ji proginiai simboliniai 
medžiai buvo pasodinti 
Kaune 1920 m. gegužės 
mėn. 15 d. Atkuriamojo 
Seimo pirmosios darbo 
dienos atminimui. Šios 
akcijos iniciatoriumi 
buvo Lietuvos miškinin
kystės tėvas prof. Povilas 
Matulionis. Pirmieji ma
siniai moksleiviški mede
lių sodinimo renginiai 
vyko 1921 metų rudenį 
Kaune. Tada apie 1200 
įvairių Kauno mokyklų 
moksleivių sodino mede
lius Aukštuosiuose Šan
čiuose ir Aleksote. Taip 
padaryta pradžia masi
nėms medelių sodinimo 
šventėms, kurios buvo la
bai populiarios visoje 
Lietuvoje ir tapo tradi
cinėmis. Jos atliko svar
bų jaunimo patriotinio ir 
dorovinio auklėjimo dar
bą. Vien Kauno apylinkė
se 1921-1925 metais 
moksleiviai pasodino 
kelis šimtus tūkstančių 
medelių Petrašiūnų, Pa
nemunės ir Kleboniškio 
šiluose.

Prof. P. Matulionio, 
prof. T. Ivanausko, kan. 
J. Tumo-Vaižganto, H. 
Ivanauskienės ir kitų pa
triotų ir gamtos mylėto
jų, susibūrusių į Lietu
vai pagražinti draugiją 
ir Medžių sodinimo ko
mitetą prie Gamtos tyri
mo stoties, iniciatyva 
1923.05.06 d. Kaune ir 
visame krašte penkerių 
Nepriklausomybės metų 
sukakties proga buvo su
ruošta didžiulė ’’Laisvės 
medžio" sodinimo šventė. 
Tą dieną Kaune, Ąžuoly
ne, už dabartinės Sporto 
halės buvo sodinamas 
didingas "Laisvės medžio" 
želdynų kompleksas su 
naujai suplanuota "Gegu
žės alėja".

Pasikeitus miesto plėt
ros koncepcija, karas ir 
laikas - 75-eri metai - 
padarė savo: iš grandio
zinio "Laisvės medžio" 
želdynų komplekso nebe-

/nukelta į 6 psl..../ 
1998. XI. 17

Kokia graži naktis tuščiame geležinkelio stoties 
perone! Mėnulio šviesa maišosi su pusblausių žibintų 
šviesa. Stūkso tamsūs traukinių siluetai. Vyrai rūko, 
ir tykiai rusena nuorūkos, numestos ant grindinio.

Pagaliau išvažiuos! Pusamžė moteris (jos vardas 
Gabrielė) pasitaisė kuprinę, delnu perbraukė plaukus, 
širdy buvo gera, netgi ne gera, o linksma - valiūkiš
kai, it jaunystėj, tuksėjo tasai šiltas gyvybę sergs- 
tintis gumuliukas kairėje krūtinės pusėje, iš-va- 
žiuo-ju! iš-va-žiuo-ju! Sudie sausakimšos parduotu
vės, gatvių erzeli, kupinas išsidabinusių arba pavar
gusių žmonių nykus veidai, pikti, įgrisę laikraščiai, 
niūrios pranašystės!.. Apsieisiu be jūsų! Ten būsiu 
nepažįstamas žmogus, ten dienų dienas sėdėsiu jū
ros pakrantėje ir, galbūt, nieko neveiksiu!.. Sudie! 
Gabrielė važiuoja į praeitį, į senąsias prūsų žemes, 
o jūs, žmonės, juokitės! Jinai visą gyvenimą buvo 
rašto žmogus ir iš rašto pelnydavos duoną. Teisybė, 
kaimynai bei kai kurie giminaičiai slapčiom pašiep
davo ją: anokia čia duona iš raštų! Variokai!.. Juo
kitės, juokitės!.. Ji nusišypsojo sau ir savo pasau
liui. Šypsojos, kai lipo į traukinį, kai ją, įsigalvoju
sią aprėkė jauna išsidažiusi palydovė, ji šypsojosi 
vagone, žiūrėdama į mieguistą vaikelį jaunos mo
ters glėby, kuris žiovavo, visiems rodydamas savo 
rausvą bedantę burnytę. Gabrielė neturėjo vaikų, to
dėl svetimų vaikų šypsenas ji tarytumei pasiimdavo 
sau. Tiktai tiek. Ir būdavo gera. Kai mažai tenori, 
visuomet esti geriau. Tuk tuk tuk, dun dun dunn -
- dundėjo ratai, pro šalį lėkė miestai, miesteliai, 
vienišos sodybos, telegrafo stulpai, kur gandraliz
džiuose snaudė gandrai,' sapnuodami drėgnas vešlias 
pievas, traukės į šonus tamsžaliai serbentynai, lau
kymės, priaugusios paparčių, pušynai. Dundėjo gele
žinkelio tiltai, po jais, apačioje, murmėjo upių van
denys, netoli geležinkelio bėgių kiūtojo jaukūs name
liukai, postai, ir iešmininkės su geltonom vėliavikėm 
rankose nužiūrėdavo traukinio langus.

Būk palaimintas, traukiny, tavo stiprūs ratai be 
perstojo rieda žvilgančiais nakties bėgiais, o judėji
mo ženkle, brėkštantis ryte viršum Pagėgių miškų, 
aure, Mažosios Lietuvos lankos, keliai, apsodinti uo
siais, matyt, dar anųjų laikų žmonių rankomis! Gab
rielės neerzino vyrai, kurie susispietę kampe, netoli 
durų, tiesiai iš butelio gurkšnojo stiprų skystimą, 
jos nepiktino įkyriai trinksinčios vagono durys. Jinai 
važiavo į kraštą, kurį myli jau daugelį metų. Norė
jo būti gera, atlaidi- priimti nebepakeičiamą šio 
krašto nūdieną atvira širdimi. Nė nepajuto, kaip už
snūdo.

Prižadino lietus. Pylė kaip iš kibiro.
- "Šitaip pasitinki mane! - papriekaištavo ji. Ir 

vėlei nusišypsojo. - Ką gi, - tegu bus šitaip".
Šaižus balsas iš garsiakalbio kelissyk pakartojo 

stoties pavadinimą. Atvažiavo.
Vos tik išlipusią, pasitiko tyla. Ir vėsuma. Pajū

rio vietų žvarba, kuri vertė gūžtis. Moteriškė, apsi
rišusi galvą juoda skara, liovėsi šluoti peroną ir 
įsistebeilijo į nepažįstamąją. Stoties laukiamajame 
tvyrojo nyka, kasininkė snaudė padėjusi galvą ant 
savo popierių, ir visai be reikalo tvieskė elektros 
lempos.

Gabrielė patraukė tuščia gatve, apsodinta liepo
mis. Reikėjo įdėmiai žiūrėti į namus - rūpėjo vokie
čių laikų namukai, nedideli, vienaaukščiai. Tenai ke
tino išsinuomoti kambarėlį. Priims! Juk už pinigus!

Apsiriko. Vieni šeimininkai dar miegojo, kiti bu
vo išėję į darbą, trečiur nežmoniškai lojo šynys ir 
tekdavo kuo greičiau uždaryti vartelius. Būdavo, 
atsakydavo, jog ir patiems maža vietos, kurgi, nė 
nesirengia priimti svetimų...

Gera nuotaika, plykstelėjusi anoj stoty mėnesie
nos anktį, jau ėmė blėsti. Dabar ji atkakliau (ir pik
čiau) belsdavos į duris, pasistatydavo kuprinę ant 
slenksčio, nelyginant sakytų, kad nemano atsitrauk
ti - ne dėl to atvyko... Jau buvo išalkusi ir pavar
gusi.

Pagaliau susitarė! Ir gana lengvai, iš karto pasi
dėjusi savo daiktelius ir nieko dorai nepaaiškinusi 
šeimininkei, ji išskubėjo prie jūros, kurios ošesį gir
dėjo tuomet, kai dar sukiojosi po nepažįstamą stotį
- pamanė, kad jūra bus svetingesnė nei žmonės.

Jūra buvo pikta ir pasišiaušusi - jinai visai ne
laukė Gabrielės. Atrodė, kad bangų keteros prasižio
ja- blyksteli stambūs dantys, -ims ir perkrims išsi
kišusias medžių šaknis, nesvarbu, kad jos kietos ir 
storos. Masyvūs rudnugariai akmenys tysojo vandeny, 
per juos ramiai ir abejingai ritosi bangos.

Status krantas, apžėlęs lapuočiais, leidos į apa
čią prie vandens. Nuo praėjusio lietaus blizgėjo 
žolynai, jų smailūs lapai tarsi priminė senų kalavijų 

ašmenis. Bateliai aplipo šlapia žeme. Plaukus išdrai
kė vėjas. Jie panėšėjo į pilkus, pavariusio žirgo 
karčius. Ir pakrantė atrodė pavargusi, atšiauri, it se
na žiniuonė.

Čia palei jūrą plytėjo senosios prūsų žemės: 
Sem-ba, No-tan-ga... - it gija, įsipinanti žolių kups
tuose, paskui sugrįžtanti pakrantėn ir susiliejanti su 
pikšvu jūros ošesiu. Keista ir graži buvo toji jūra. 
Gabrielė nusiavė batelius (juk vasara), tačiau buvo 
šalta ir nejauku. Vėl apsiavė. Paskui ilgai sėdėjo 
ant akmens. Sėdėjo, kol visai pašiurpo. Dirstelėjo į 
laikroduką. Oo! Kiek laiko! Metas grįžti. Čia nepa
žįstamas kraštas, kurį nori prisijaukinti, tapti sava. 
Ar pasiseks?.. Nežinai. Ir nežinai, kokius žmones 
čia sutiksi... Ir ką tau bylos praeitis, slypinti girių 
kemsynuos, pakrantės žvyre, 'akmenyse, kurie galbūt; 
regėjo Herkų Mantą?

Gabrielė, priėjusi miestelį, stabtelėjo ir pabandė 
perskaityti gatvės pavadinimą. Tasai buvo vos maty
ti surūdijusioje lentelėje. Berniūkščiai gainiojo ka
muolį. Jis perlėkdavo sukriošusią tvorą ir krisdavo 
į tamsžalius varnalėšų lapus. Tenai, tarp varnalėšų, 
kuitėsi vištos, išgąsdintos, kudakuodamos jos pulda
vo į gatvę, paskui tipendavo atgal.

Tarytum akys atsivėrė- ji dar nebuvo mačiusi 
tokių trąšių varnalėšų, tokių perkrypusių, aplūžusių 
tvorų. Netvarkos akys žvelgė į ją iš kiekvienos ker
tės ir visai nesidrovėjo svetimosios, kuri atvažiavo, 
susirado kertę ir taikosi įsibrauti į svetimus gyveni
mus. Šeimininkė, kuri sakėsi esanti našlė, pasiteira
vo, kas ji per viena. Dabar kelionės pabrango. Di
džiausi pinigai... O ir ko čia važiuoti? Miesteliūkš
tis apgriuvęs, Dievo ir valdžios užmirštas... Sakai, 
rašytoja... Tokios taikos į didesnius miestus. į vieš
bučius... Teisybė, miesteliūkšty nėra viešbučio, bet 
jeigu toliau pavažiuotų, rastų... Su karštu vandeniu. 
Šviežias bandeles gatvėje pardavinėja...

- Man reikia tikai ramybės, - pavargusiu balsu 
pertraukė ją Gabrielė.

- Jūsiškių čia nemėgsta. Dar man langus išdau
žys... Kur tuomet stiklo gausiu...- skundėsi šeiminin
kė. - Esu našlė. Vyras ...

Nebaigusi šoko prie kitos minties:
- Vokiečių nė kvapo neliko... Va, tenai buvo jų 

kapinės. Po karo viską suarė. Traktorium su žeme 
sulygino. Christa zabyli.

Bene ji tikinti?
Kambary nebuvo ikonos. Kabojo pernykštis pagel

tęs kalendorius.
"Christa zabyli..."
- Ar jūs vietinė?-paklausė šeimininkės.
- Mane vadina Lidija Petrovna... Esu nuo Ilme- 

nio ežero... Per karą vokietis viską supleškino, li
kau kaip stoviu...Čia važiuojant aukso kalnus žadėjo.

Patylėjusi šeimininkė paklausė:
- Gal pieno reikės?
- Ar jūs laikote karvę?
- Ne, ožką...
- Nereikės...
- Aaa, nutęsė šeimininkė. Paskui susiveržė gėlė

tos kartūnines skarelės mazgą ir vėl paklausė: - 
O apie ką rašysit?

- Apie senovę...
- Aaa...
Kai ji patraukė link jūros, šeimininkė, kietai su

čiaupusi blyškias lūpas, sėdėjo prie lango ir žiūrėjo 
į gatvę, lyg ko pareinant lauktų... Našlių paprotys,- 
pagalvojo Gabrielė.

Dabar, kai ji antrąkart peržengė tą slenkstį, 
Lidija Petrovna virė arbatą. Gabrielė nenorėjo šne
kėtis, todėl palinkėjo jai labos nakties. Pajuto nege
rai daranti: gyvens po vienu stogu, tad reikėtų susi
pažinti, tačiau lūpas lyg kas būtų užrakinęs - atsi
verti, įsišnekėti, pasakoti apie save, o šito Gabrielė 
labai nemėgo, tačiau šeimininkė lyg ir užsigavo... 
Kaitė virdulį, galvojo - abi pasėdės, o štai...

- Rašytojai...- murmėjo šeimininkė. - Na, jei 
dar vyrai, o čia boba... Ko jai?.. Paskui pagyvėjo: 
-Va, jei manęs paklaustų, galėčiau papasakoti... Kok
sai gyvenimas... Nuo Ilmenio į čia... išbadėjusi... 
Kaip nendrelė... Tėvas ir motina jau po žeme, o 
kur našlaitei dingti... Bene pati vargingiausia žemė
je- moters dalia... O ji sakosi, kad apie senovę... 
Šitiek vargo aplink, šitiek vargelio, kam toji senovė 
galvoj?!

Lidija Petrovna net pasipurtė: ne, ji nenorėtų at
sidurti toje nematytoje neregėtoje senovėje... Nė už 
jokius pinigus. Tada nesugebėtų gyventi. Kokiam lai
ke žmogui paskirta vargti, tokiam ir gyvenk, ir tai 
nėra ko tų senovių gaudyti kaip vėjų laukuose. Ir 
antrąkart gyventu ji nenorėtų -kai prisimena ką 
iškentėjusi, susigūžia: sulauks galo kaip visi žmonės,, 
o velei iš naujo... Ne, ne.

Šitaip galvojo Lidija Petrovna.
/bus daugiau/

5 psl.



MININT LIETUVIŲ SKAUTUOS PRADŽIA ŠIAURĖS AMERIKOJE
Lietuviškajai Skautijai Kanadoje 50 metų!

Vladas Morkūnas
I. WENTORFE (Vokietijoje), būnant pereinamoje 
stovykloje man teko su j.s. Vladu Šarūnu kalbėtis, 
diskutuoti apie lietuvių, skautų-Čių veikimą Kanadoje. 
Jau buvome pasiruošę pakelti sparnus į nežinomą 
mums kraštą.

Mūsą išvykimai iš Vokietijos buvo skirtingi. 
Jis išvyko porą savaičių, anksčiau > Jo darbo sutartis 
buvo su Ontario Elektros kompanija, o aš buvau 
paskirtas į aukso kasyklą. Belaukiant, pereinamoje 
stovykloje, laikas slinko vėžlio Žingsniu. Pagaliau 
1948 m.kovo mėn. 17 d., susodinti į traukini ir kun. 
Šarkos palaiminti, apleidome vVentorfą. Traukinys 
be sustojimo atgabeno mus į Bremen-Hafen uostą, 
paskendusi pavasario rūkuose ir dūmuose, išlipę 
iŠ traukinio, turėjome truputį pakeliauti iki kranti
nės, prie kurios jau stovėjo keletą didesnių laivu 
ir savo juodais dūmais temdė uostą.

Pamatėme ir mums skirtąjį laivą, Marine Fal
con. Nutiestu lieptu lipame į laivą, Čia dar kartą 
patikrina mūsų dokumentus ir, gavus numerius, jūri
ninkai vyrus veda į vieną denį, moteris į kitą. 
Atsidūrėme dideliame plote. Čia buvo pilna pakabi
namų lovą (hamakų) ir galėjome pasirinkti savo 
vietas. Vieni įsitaisė antrame aukšte, kiti pirmajame, 
o savo medinius ar kartoninius "Čemodanus" pakiŠo- 
me po hamakais. Taip įsirengę "miegamuosius", ė- 
mėme žioplinėti po laivo denį ir ieškoti savųjų mer 
ginų. Bet išgirdome per garsiakalbį, kad kviečiami 
į valgyklas. Pagal gautus numerius suradome savo 
stalus ir visą buvimo laiką laive turėjome sėstis 
tiktai prie savo stalo.

Valgykloje stalai buvo nukrauti įvairiais mais
to gaminiais, jūreiviai aptarnavo, apetitas didelis, 
kemšame į skilvius ką tik duoda ir dar išeidami, 
pasiimame po apelsiną. Visur - pilna keleivių, girdi
si įvairių kalbų mišinys. Susitinkame su pažįstamais- 
pažįstamomis, dalinamės savo pirmaisiais įspūdžiais, 
o mūsą visų mintys lekia į priekį,- kur mes keliau
jame ir ką rasime tenai. O toji Kanados žemė buvo 
mums pažįstama tiktai is romanų, kaip "Sidabro 
ežero turtai","Winetu." O kaip su anglų kalba? Vokiš
kai tai susikalbame, bet ten- juk kitas kraštas, kiti 
žmonės ir papročiai.

Saulutei leidžiantis į vandenyno bangas, mūsų 
laivas buvo iŠ lengvo atstumtas nuo krantinės ir 
vilkiką tempiami, išplaukėme [^atvirą, jūrą Ji rami, 
tiktai mažos bangelės atsimuša į laivą. Jis tolsta 
nuo kranto. Pasirodo miesto Žiburiai ir tyliai pasi
girsta lietuviška daina..."Greičiau, greičiau žirgužė
li, pasiskubink juodbėrėli"... ir visų mintys skrieja 
su dainos žodžiais į pasiliekančius Europos krantus.

Suspindi pilnatis, laivas pasipuošęs žiburiais, 
tolsta nuo krantu. Po visos dienos įspūdžių jau ir 
dainos baigiasi, visi nori eiti į savo "miegamuosius" 
poilsiui. Bet ir ten dar girdisi juokas, kai nepatai
kęs į savo lovą, nupuola ant grindų. Laivas ima 
smarkiau sūpuoti, kai kurie jau nebenori hamakuose 
gulėti, stengiasi kur nors prie kampo atsiremti.

išaušta miglotas rytas, laikas pusryčiauti, 
bet jau vietos prie stalų tuštėja. Kiti tik paragauja, 
ir vis skuba į viršutinį denį, kur šaltas oras atgaivi
na sergančius.

Pagaliau, po vienuolikos parų laivas artėja 
prie Kanados krantą ir kovo mėn.28 d. įplaukia 
į Halifax'© uostą ir, po truputį stumiamas, artėja 
prie krantinės. Matosi niūrūs ir purvini uosto pasta
tai, o mes jau rikiuojamės su savo daiktais. Pama
tome ir didelį užrašą, ant vieno pastato f’Sveikina- 
me atvykusius į Kanadą". į taw pastatą ir buvome 
suvesti. Kanados muitininkai patikrino Jr į mūsų 
Čemodanus tai tik žvilgterėjo ir daugiau atidaryti 
nesiūlė. Kiti valdžios pareigūnai patikrino pasus, 
apžiūrėjo vizas ir maloniai pasveikino. Dar kiti davė 
po penkis kanadiskus dolerius, o kažkokios moterų 
organizacijos atstovė apdalino vyrus po pokeliu taba
ko. čia atsirado ir tų kasyklų atstovai, kitų firmų 
įgaliotiniai, kurie pagal sąrašus patikrino ir nuvedė 
į uoste stovinčius traukinius, kur miško kirtėjai, 
aukso kasėjai ir merginos buvo susodinti į vagonus 
pagal darbo sutartis.

Patekau į lietuvišką, grupę. Buvome 15 vyrų 
ir visi vykome į vieną, aukso kasyklą Matchawan, 
Ontario. Po geros paros važiavimo ją ir pasiekėme.

Dieną, pailsėję, buvome supažindinti su darbo 
taisyklėmis ir leidomės keltu 1.500 pėdų gilyn. Ten 
8 valandas gręžėme akmenines uolas, o vėliau kiti 
jas išsprogdindavo-Ir taip penkias dienas per savaitę 
leidomės-kilome auksingų uolų tuneliais.

Po kelių savaičių pradėjome apsiprasti su 
darbu,, pripratome ir prie akmens dulkių ir Štai at
klysta vienas po kito laiškai 7 iŠ įvairių vietovių. 
Gaunu laišką ir is j.s.Vlado Šarūno, kuris ragina 
mane pasiųsti į "Nepriklausomą Lietuvą" atsišaukimą 
L skautus - skautes. 1948 m.liepos mėn. 16 d. mano 
trumpas atsišaukimas buvo atspausdintas laikraštyje 
"Nepriklausoma Lietuva", kuris tuo metu ėjo Mont- 
realyje, redagavo Marija Aukstaitė.

a/ y
Štai to pirmojo atsišaukimo turinys: "Norint 

greitu laiku pradėti skautišką darbą, reikalinga 
visų skaučių, skautų tikslūs adresai. Prašom visas 
skautes ir skautus suteikti apie save sias žinias: 
pavarde, vardą, adresą ir skautiškas žinias. Žarnas 
siųsti šiuo adresu: Vl.Morkūnas, Con.Mines Ltd. Ma- 
tachewan, Ontario".

Po savaitės pradėjau gauti laiškus. Užsiregis
travo 10 skaučių ir 7 skautai. Ir taip, diena po 
dienos, pradėjo augti skautiškas lietuviškas medis 
Kanadoje. Liepos mėn.25 d. turėtus skaučių adresus 
pasiunčiau ps.lrenai Kemežytei Montrealyje, nes 
ji buvo Seserijos įgaliota atstovauti Seserijai Kana
doje.

Kad skautiškas darbas būtų našesnis, j.s.Vla- 
das Šarūnas, kaipo lietuvių skautų Brolijos įgalioti
nis, sudarė Tautinį skautų komitetą is sekančių as
menų: Komiteto p-kas j.s. Vladas Šarūnas, pavad.J. 
Jonas Dambaras, Tiekimo ir Ūkio vadovas s.v.sklt. 
Jonas Matulaitis. Informacijos dalies vedėjas ps.Pra- 
nas Enskaitis, skautų Vyčių skyriaus vedėjas ps. 
Pranas Čeponis, Jūrų skautų skyriaus vedėjas j.ps. 
Bronius Stundžia, skautų skyriaus ir reikalų komite
to vedėjas v.sl.Vladas Morkūnas.

Komiteto pirmininkas isleio pirmąjį pranešimą 
komiteto nariams, kurie buvo išsiblaškę po visą 
Kanadą. Pareigos buvo paskirtos, atsižvelgiant į 
galimus ateities reikalavimus, žinant ir atsižvelgiant 
į esamas sąlygas bei patyrimą tame darbe. Visi 
paskirtieji vadovai buvo prašomi susirišti su esamais 
skyriaus vadovais Vokietijoje ir gauti iš jų reikia
mos medžiagos sėkmingam veikimui Kanadoje. Va
dovams Žadėta aprūpinti L.S.Brolijos leidiŽamais 
pranešimais. V.sl. Jonui Matulaičiui, kadangi jis 
gyveno Toronto mieste (kur randasi Kanados Skautų 
Stabas) buvo pavesta susirišti su Kanados Skautų 
Sąjunga. į jo paruoštą, komiteto vardu raštą buvo 
gautas teigiamas atsakymas rugsėjo mėn.7 d. Arthur 
L.Jackson (Field Commissioner) atrašė, kad labai 
norėtų susitikti su j.s.v. V.Šarūnu ir aptarti lietuvių 
skautiška^ veiklą Kanadoje.

Taip pradėjo degti skautiškas lauželis, lieps
nos kilo aukštį, skautai jungėsi į vienetus, ruošė 
laužus, iškĮlas, sueigas, vėl skambėjo lietuviška skau
tiška daina naujame krašte.

Buvo palaikomi skautiški ryšiai su broliais 
kituose kraštuose. Gaunamas laiškas net iŠ tolimos 
Australijos- Jame rašoma, kad lietuvių atskiras vie
netas dalyvaus 1948 m.gruodžio mėn.29 d. Pan Pa
cific Jamborree. Jie prašė mūsų parūpinti kanadiskų 
skautų ženklų, nes nori parodyti savoje parodoje, 
kur veikia lietuviški vienetai. Jų prašymą teko sku
biai išpildyti.

IŠ Pile Crow, Ont. aukso kasyklos atkeliauja 
ir sklt.Leono Kalinausko laiškas. Jis praneša komi
tetui, kad 1948 m.rugpjūčio mėn. 1 d.buvo Įkurtas 
"Dariaus-Girėno" skautų Vyčių būrelis. Būrelio vadu 
išrenkamas sklt. L.Kalinauskas. Būrelis daro sueigas 
ir iškylas. Sueigų metu buvo paminėtas lietuviškos 
skautijos įsikūrimas ir jos įkūrėjas V.Petras Jurgėla. 
Rugpjūčio mėn.8 d.vietovės bažnyčioje buvo daly- 
vauta pamaldose už mirusius brolius ir seses skau
tus. Būrelis pasiuntė keturis maisto siuntinius į Vo
kietiją- Hanau ir Kaselį - lietuviams skautams ir 
skautėms.. v J .Vei gauta maloni žinia is Toronto. Rugsėjo 
mėn. 8 d. įsisteigė antrasis skautų Vyčių būrelis, 
pasivadinęs "Lituanica" vardu. Būrelio vadu išrinktas 
s.v.v.sklt. Jonas Matulaitis. Būrelį sudarė 18 skautų 
VyČią ir kandidatų ir, kartu su sesėmis, jau buvo 
suruošę, du laužus, kuriuose, dalyvavo didelis būrys 
gyvenančiiį, Toronto mieste lietuvių.

Atsižvelgiant, kad diena dienon Kanadoje 
daugėjo atvykstančią lietuvių, o jų tarpe skautų 
ir vaikų, Komiteto pirmininkas pasiūlė papildyti 
komitetą, vienu nariu, kuris rūpintųsi skautų Vilkiukų 
skyriumi ir vedėjo pareigoms pakvietė v.v.Br.Simo-

...ĄŽUOLAI ŽALIUOS
liko beveik nieko. Lietu
vai pagražinti draugijos 
Kauno skyriaus iniciaty
va š.m. gegužės 2 d. 
Kaune, Ąžuolyne, pradė
tas 1923-ųjų metų "Lais
vės medžio" želdynų 
komplekso atsodinimas. 
Pasodintas "Atminties 
ąžuolas". Pradėtus dar
bus palaimino kun. Algi
mantas Keina. Ateityje 
numatome į viso komp
lekso atsodinimą pakvies
ti visus savo krašto isto
rijos mylėtojus ir gam
tos bei grožio puoselėto
jus.

Atgimimo metais, 
•1989 m. pavasarį, J. 
Basanavičiaus gimtinėje 
Ožkabaliuose pradėtas so
dinti Atgimimo ąžuoly
nas. Jau suvešėjo Sąjū
džio, Knygnešių, Sausio 
13-osios aukoms atminti 
pasodintos giraitės. Š.m. 
balandžio 25 d. ten buvo 
sodinama Kovo 11-osios 
Akto signatarų giraitė. 
Ji galėjo būti pasodinta 
gerokai anksčiau. Nema
loniai nustebino tai, kad 
jos sodinimui, kaip rašė 
spauda, iš biudžeto buvo 
skirta 60 tūkstančių Lt. 
Anoje Lietuvoje, taip 
pat Ožkabaliuose nuo 
Atgimimo laikų medeliai 
buvo sodinami iš patrio
tizmo, visuomeniniais pa
grindais, tam nenaudo
jant biudžetinių lėšų. Ne
jaugi mūsų valstybė to
kia turtinga, o mūsų sig
natarams trūksta patrio
tizmo, kad už medelio 
pasodini'mą jiems reikia 
mokėti? Kas jau kas, o 
pirmiausia signatarai 
turėtų rodyti Tėvynės 
meilės ir nesavanaudiško 
darbo jos labui pavyzdį.

Liaudies patarlė sako 
"Jei nori pragyventi 
prasmingą gyvenimą, bū
tinai pasodink bent vie
ną medelį". Prisiminda
mi anos Lietuvos patrio
tų ir gamtos mylėtojų 
darbus gražinant gimtąjį 
kraštą, kasmet pasodinki
me bent po vieną mede
lį. Už savus, ne visuome
ninius pinigus. Tada mū
sų gyvenimas tikrai taps 
prasmingesnis.

Kazys Blaževičius 
(iš "Tremtinys” nr. 27, 
1998 m. liepos 17 d.)
NAUJAS "LIETUVOS 
AIDO" REDAKTORIUS

Š.m. rugpjūčio mėn. 
24 d. "LA" darbuotojai 
susipažino su naujai iš
rinktu redaktoriumi Jonu 
VAILIONIU, 37 m. teolo
gu, žurnalistu.

Baigęs Varėnos Viduri
nę mokyklą, atliko prie
volę sovietų armijoje. 
1981 m. įstojo į pogrin
dinę kunigų seminariją, 
bendradarbiavo pogrin
džio religinėje spaudoje.

1992 m. baigęs Kauno 
tarpdiecezinę seminariją 
buvo įšventintas kunigu 
ir paskirtas vikaru Aly
tuje.

/žiur.7 psl........ /
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SKAUTU A....
/....atkelta is 6psl./
naitl, Welland, Ont. Jo pareiga- steigti jaunesniųjų 
skautų, būrelius ir juos ugdyti lietuviškoje dvasioje.

Dar vienas skautų„ Vyčiu mažas būrelis įsistei
gia Rolphtone. Įsisteigimo data 1948 m. spalio mėn. 
31 d. Būrelis pasivadino Dr. Vinco Kudirkos vardu. 
Būrelio vadu išrinktas ps.B.Zolpys. Taip pat ir kito
se ^provincijose pamažu pajudėjo esantieji skautai 
Vyčiai ir jurų skautai. /bus daugiau/

Vėl Nepriklausomos Lietuvos diplomatas - Stasys Lozoraitis, 
’ 1992 m. X11.29 d., VilniujeKudirkos Naumiestyje- Vinco Kudirkos Muziejus

LIETUVOS DIPLOMATINĖ TARNYBA 
1918-1990

Trumpa raidos apžvalga

Dr. VYTAUTAS ŽALYS
Prielaidos Lietuvos Respublikos diplomatinei tarnybai atsirasti.

Nepriklausoma Lietuva atsikūrė labai sudėtingoje geopolitinėje 
aplinkoje, kurioje kryžiavosi dažnai lėmusių^ Rytų Europos likimą 
jėgų Vokietijos ir Rusijos - interesai. Abi šios valstybės neslėpė 
noro dominuoti rytiniame Baltijos subregione. Padėtis šioje erdvė
je dar labiau susikomplikavo, kai Europos Rytuose vėl atgimė 
’’trečioji jėga" - Lenkijos valstybė. Varšuvos politikai neabejojo, 
kad netolimoje ateityje jų laukia negailestinga kova su Berlynu ir 
Maskva dėl išlikimo. Siekdami sustiprinti savo valstybės poten- 

'■cialą, Lenkijos politikai pasuko maksimalios teritorinės ekspansi
jos keliu. Lietuva, deja, tapo viena iš pirmųjų šios ekspansijos 
objektų.

Natūralu, kad tokioje sudėtingoje geopolitinėje aplinkoje atsikū
rusiai nepriklausomai Lietuvai buvo reikalinga ne tik savanorių ka
riuomenė, galėjusi apginti kraštą nuo svetimų prievartos. Lietuvai 
buvo reikalinga ir diplomatinė tarnyba, turėjusi įtvirtinti savano
rių iškovojimus mūšio lauke, t.y. pasiekti valstybės pripažinimą 
de jure, išgauti valstybės sienų, atitinkančių lietuvių tautos gyve
namą teritoriją, pripažinimą, pagaliau nustatyti normalius santy
kius su kaimyninėmis ir ne tik kaimyninėmis valstybėmis, įvesti 
Lietuvą į besikuriančią tarptautinę bendriją- Tautų Sąjungą. Tai 
buvo milžiniški uždaviniai tautai, pergyvenusiai daugiau kaip šimt
metį carinės priespaudos ir nuniokotai Pirmojo pasaulinio karo 
audrų.
Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerijos (URM) įkūrimas. Pirmieji 
Lietuvos diplomatinės tarnybos žingsniai.

1918 m. lapkričio mėn. 3 d. Lietuvos Valstybės tarybos XI- 
oje sesijoje buvo priimtas nutarimas dėl 9 ministerijų, tarp jų ir 
Užsienio reikalų ministerijos (toliau-URM), įsteigimo. Priėmus nu
tarimą, dar reikėjo atlikti parengiamuosius URM įkūrimo darbus, 
pirmiausia - rasti jos vadovą, bendradarbius, skirti reikalingą fi
nansavimą. To meto sąlygomis, kai krašte viešpatavo suirutė, tai 
nebuvo labai paprastas uždavinys.

Lapkričio mėn. 4 d. prof. Augustinui Voldemarui buvo pavesta 
sudaryti pirmąją laikinąją Lietuvos vyriausybę. Prof. A. Voldema
ras išreiškė norą užimti ne tik Ministro pirmininko, bet ir Užsie
nio reikalų ministro postą. Geresnę kandidatūrą į šį postą to meto 
Lietuvoje vargu ar buvo galima rasti, kad ir dėl tos paprastos 
priežasties, jog prof. A. Voldemarui svetimų kalbų mokėjimu ir 
iškalba niekas,arba beveik niekas, negalėjo prilygti. Nuo lapkričio 
mėn. 7 d. prof. A. Voldemaras ėmė eiti Lietuvos Užsienio reika
lų ministro pareigas. Pirmuoju Lietuvos Užsienio reikalų vicemi
nistru tapo Simonas Rozenbaumas, o (generaliniu) sekretoriumi - 
Petras Klimas, taip gimė Lietuvos Užsienio reikalų ministerija.

Savo pirmoje programinėje kalboje, pasakytoje viešame LVT 
posėdyje lapkričio mėn, 4 d., Lietuvos Ministras pirmininkas bei 
jos Užsienio reikalų ministras prof. A. Voldemaras ypač akcenta
vo Lietuvos tarptautinio pripažinimo būtinybę, pareikšdamas, kad 
jo vadovaujama Vyriausybė, net nelaukdama oficialaus Lietuvos 
pripažinimo, "stengsis tuoj sudaryti savo užrubežinę atstovybę 
teisėmis diplomatinių atstovybių". Lapkričio mėn. 12 d. prof. A. 
Voldemaras ir tuometinis Vokietijos Užsienio reikalų ministras 
1998« XL 17.

telegramomis susitarė nedelsiant pasikeisti pasiuntiniais. Pirmuoju 
oficialiai pripažintu Lietuvos pasiuntiniu užsienio valstybėje, Vo
kietijoje priimtu su visomis diplomatinėmis privilegijomis, tapo 
Dr, Jurgis Šaulys. Kartu su juo lapkričio mėn. 20 d. į Vokietiją 
išvyko patarėjas Dr. Juozas Purickis, sekretorius J. Penkauskas, 
diplomatinis kurjeris P. Grajauskas ir spaudos atstovė J. Choda- 
kauskaitė. Pirmasis užsienio valstybės diplomatas, paskirtas prie 
Lietuvos Vyriausybės - Vokietijos pasiuntinys von Verdy du Ver- 
nois. Prieš išvykdamas į Vokietiją, dr. J. Šaulys Vyriausybės buvo 
įgaliotas įkurti Lietuvos atstovybę Šveicarijoje, o vėliau ir su 
Vokietija kariaujančiose JAV, Anglijoje ir Prancūzijoje. Taip pra
sidėjo Lietuvos diplomatinis pripažinimas bei diplomatinių santy
kių su užsienio valstybėmis užmezgimas.

Tuo pat metu prasidėjo ir konkretūs URM kūrimo darbai. 1918 
m. lapkričio mėn. 12 d. Valstybės Tarybos bute įsteigtas URM 
Spaudos biuras, o lapkričio 23 d. "Lietuvos aidas" jau spausdino 
pirmąjį pareiškimą - prof. A. Voldemaro protestą del Vokietijos 
Valstybės įgaliotinio veiklos Vilniuje. Gruodžio 18 d. "Lietuvos 
aide" paskelbti šeši prof. A. Voldemaro įsakymai dėl pirmųjų 
URM bendradarbių: Valerijos Čiurlionaitės (skiriama prie Spaudos 
biuro) bei Mato Bagdono (paskirtas biuro vadovu nuo lapkričio 12 
d.). LVT biuro vedėjas Eduardas Misevičius paskirtas URM reikalų 
vedėju. Jam pavedama vadovauti ir užsienio pasų skyriui. Prie 
pirmųjų bendradarbių dar paminėtinos Dr. S. Jokubauskaitė, J. 
Zaleskienė, V. Matulaitytė.

Antrojoje Lietuvos Vyriausybėje, vadovaujamoje Mykolo Šleže
vičiaus, prof. A. Voldemaras išsaugojo Užsienio reikalų ministro 
postą. Jam išvykus į Paryžių vadovauti Lietuvos delegacijai Tai
kos konferencijoje, faktiškuoju URM valdytoju paskirtas Augusti
nas Janulaitis.^ Kadrų požiūriu URM ypač sustiprėjo 1919 metų pa
baigoje, kai iš Paryžiaus grįžo Lietuvos delegacijos nariai, papil
dę negausias URM darbuotojų gretas: Petras Klimas tapo vice
ministru, o JAV lietuvis Bronius Kazys Balutis - Politikos departa
mento direktoriumi. Administracijos reikalus ėmė tvarkyti juris
tas Juozas Vaitiekūnas. Tarptautinio darbo patirties turintys dar
buotojai buvo priimti tikrai laiku, kadangi artėjo gyvybiškai svar
bus Lietuvos valstybei momentas - derybos su sovietais dėl Tai
kos sutarties pasirašymo ir Lietuvos Nepriklausomybės pripažini
mo. Šį sunkų išbandymą jauna Lietuvos diplomatija išlaikė sėkmin
gai ir 1920 m. liepos 12 d. buvo pasirašyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos taikos sutartis, kuria Rusija ne tik~ "amžiams" atsisakė 
nuo bet kurių teisių į Letuvą, bet ir pripažino jai gana plačias 
teritorijas rytuose.

Pirmųjų URM dienų atmosferą savo atsiminimuose vaizdžiai 
yra aprašęs P. Klimas: "Darbininkų tada buvo nedaug, pasirengi
mo dar mažiau, bet niekada mano karjeroje aš nemačiau tokio 
pasišventimo ir tokio darnaus susiklausymo. Dirbome priešu viens 
kitą nesididžiuodami, vienas kitam nepavydėdami, nesivaržydami 
tarpusavyje. Visi mokėmės dirbdami ir gyvenome vienodai, be kom
forto, be pramogų, be kategorijų. Algos buvo skurdžios^, bet ir tų 
kartais ilgus mėnesius negaudavome. Avansus ėmėme iš pasų sky
riaus pajamų. Nepaisėme nė valandų. Tekdavo dažnai ir naktį 
Ministerijoje praleisti. Niekas dėl to nemurmėjo. Asmeninis gyveni
mas pasitraukė prieš didelį tikėjimą laisve ir laimėjimu".

/Dr. Vytautas Žalys dirba Lietuvos diplomatiniame 
korpuse. Yra buvęs profesoriumi Vilniaus ir Kauno universitetuose^
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Kodėl dar vis tebetęsiame mažosios Lietuvos 
genocidą?

Tilžės Aktui paminėti
Mažosios Lietuvos Rezistencinio Są

jūdžio tarptautinio suvažiavimo Lietuviu 
Namuose Toronte, Kanadoje, dalyviai 
sveikina toli nuo krašto nublokštus tėvyn
ainius ir visą tauta^ tėvynėje ir pasaulyje; 
dalindamiesi didžiu skausmu ir giliu 
rūpesčiu dėl Mažosios Lietuvos tragiško 
likimo.

Nuo pat Šio tūkstantmečio pradžios 
Prūsu Lietuvos žmonės nesibaigiančiu 
kovu keliu ir kultūriniu veržlumu ištvėrė 
Baltijos žemėje. Net praradę savitą sant
varką, okupuoti, kolonizuojami ir ekono
miškai skurdinami, jie savo darbo dvasi
nėmis galiomis kurst savitą raštiją, pe
riodinę spaudą, klasikinę literatūra, akty
viai reikŠdamiesi tautos laisvės siekiuose 
iki pat šių laiku. Kaip dabar galima susi
derinti su siaubinga tikrove, kad tas kraš
tas ir tūkstančius metų jame gyvenusi 
tauta staiga turi būti dingusi, tarsi nie
kada nebuvusi. Tokio kataklistinio Mažo
sios Lietuvos likimo nepateisina tarptau
tinė teisė, krikščioniška moralė ir bendru 
laisvės kovu dalininkė lietuvių tauta.

Mažoji Lietuva negali būti atskirta 
nuo gyvosios tautos,švenčiančios 80-tieš 
metų Vasario 16-tosios Nepriklausomybės 
paskelbimo sukaktį Vilniuje, kai taipgi 
mini Lapkričio 30-tosios grj/irąo prie 
bendros Lietuvos valstybės TILŽĖS AK
TO PASKELBIMO SUKAKTĮ tais pačiais 
metais.

To krašto kovų dėl laisvės chronologi
ja atsišaukia iš daug gilesniu amžių, mi
nint prūsų vado Herkaus Manto žūties 
725 metų sukaktį, atremiant Kryžiuočiu 
Ordino tautžudišką invaziją Didžiojo su

PLAŠKIAI - SUNAIKINTAS MIESTELIS
Dr. Martynas Purvinas, archit. Marija 
Purvinienė
Plaškiai . Bendros žinios

Dabar Plaškiai - kaimas, Šilutės rajone, 
Stoniškių apylinkėje. Tarpukariu priklausė 
Pagėgių apskričiai. Sovietmečiu buvo Sto
niškių tarybinio ūkio skyrius. Plečiant 
centrinę ūkio gyvenvietę, sunaikinus tradi
cinės gyvenvietės pamatus, praeityje kles
tėjusi gyvenvietė beveik visai sunyko.

1992 m. birželio mėn. Plaškiuose (mies
telio liekanose bei aplinkiniuose vienkie
miuose) buvo 22 senos sodybos su 41 senu 
pastatu.

Plaškiai įsikūrę 14 km. į šiaurės vaka
rus nuo Pagėgių, 3 km. nuo Nemuno Ge
gės upės dešiniajame krante. Su apylinkė
mis juos jungia senasis vieškelis iki Klai
pėdos- Mikytų plento. Nuo Plaškių iki 
Rusnės panemuniais buvo nutiestas žvyr
kelis.
iš Plaškių istorijos

Gyvenvietė žinoma XVI a. (Tarybų Lie
tuvos enciklopedija, toliau TLE, III t., 
V. 1987, p. 392). Anot B. Kviklio, "Mūsų 
Lietuva”, toliau BK, IV t., V. 1992, p. 
710. Plaškiai žinomi XVII a. kaip priklau
sę Kaukėnų parapijai.

Beje, Kaukėnų parapijai ilgai priklausė 
plotai abipus Nemuno - o ne vien kairiojo 
kranto kaimai. Taip buvo su kitomis pane
munių parapijomis (Ragaine ir kt.). Mat 
praeityje Nemunas ir jo atšakos buvo ne 
kliūtis, o patogiausias kelias, parankesnis 
už senovinius takus ir vieškelius.

iš Kaukėnų perkėlus antrąjį kunigą ir jo 
kleboniją, atskira Plaškių parapija buvo su
daryta 1695 m. iš kai kurių kaimų,anks
čiau priklausiusių Katyčių, Juknaičių ir 
Kaukėnų parapijoms (BK). 1703 m. čia pa
statyta medinė bažnyčia (TLE). Anot BK, 
Plaškių bažnyčia buvo pašventinta 1793 
m. (gal korektūros klaida?). 1896 m. seno
sios bažnyčios vietoje (BK) buvo pastatyta 
nauja mūrinė bažnyčia.
8 psl.

kilimo metais.
Šimtmečius tvėręs Mažosios Lietuvos 

grėslus gyvenimo kelias mūsų bendraam
žių laikais buvo nusiaubtas Rytprūsių 
naciu gauleiterio E.Kocho egzekucine 
politika "iš šaknų išrauti visa kas lietuviš
ka11, tapo pilnai išbaigta sovietinio ko- 
munizmo genocidine tąsa.

Šių klaikių istorinių faktų akivaizdoje 
esame begaliniai įskaudinti dabar jau 
prisikėlusios tautos ir valstybės abuojumu 
to krašto žmonių didžiai gyvenimo aukai 
ir dar vis iš įsibėgėjimo tebetęsiant dva
sinį genocido vykdymą. Šių dienų Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo tėkmėje 
jau nebegirdime vartojant per šimtmečius 
įprastų Mažosios LIetuvois lietuviškų 
vietovardžių, bylojančių apip to krašto 
patrimoniją, bet bevelijant įteisinti be 
jokių kalbinių. Šaknų įspraustus kolonisti
nius, geografinius barbarizmus. Šiandieninė 
jaunoji Lietuvos karta "išra u n a m a1 ’ iŠ 
viso, kas dar bylotų apie : to krašto 
žmonių tūkstančio metų didžią gyvenimo 
auką, dėl bendros tėvynės. Ar mūsų tau
tos senoliai amžitį glūdumoje būtų galėję, 
tike’ti, kad jų išsilavinę, ainiai pasirinks * 
tokį tautinio nuosmukio kelią tūkstant
mečio baigmėje?

Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio suvažiavimo dalyviai kreipiasi i tau
tą, intelektualinę, visuomenę, spaudą ir 
vyriausybę neapleisti Mažosios Lietuvos 
jos gyvenimo tragiškiausioje lemtyje.

Algis A. Regis, MLR Sąjūdžio p -kas, 
Ieva Jankutė, MLRS suvaž.p-kė, 
Irena Šernaitė-Meiklejohn,Suvažiavimo , 

sekretore

1745 m. Plaškių klebonu buvo Mažosios 
Lietuvos religinis rašytojas kun. Kristijo
nas Lovysas (BK). XVIII a. viduryje prie 
bažnyčios veikė parapijinė mokykla, mokė 
joje rašto darbuotojas Kristijonas Lovysas 
(TLE).

Naujosios parapijos centras turėjo būti 
kuriamas anuomet pakankamai reikšmingo
je ir patogioje vietoje- ne kokioje dykroje. 
Matyt, tada Gegės pakrantėje buvo susi
formavusi žymesnė (anų laikų mastu) gyven
vietė. Ši vieta buvo gan patogi - ne per 
toli nuo vandeningos Gegės žiočių, netoli 
nuo Nemuno-Rusnės, lengvai pasiekiama 
valtimis. Tą rodo ir vėliau Plaškiuose 
garsus stintų turgus. Žuvis turbut atgaben
davo Nemuno deltos ir Kuršių žvejai.

Plaškiai įsikūrė ir kitu požiūriu reikš- 
migoje vietoje - Nemuno užliejamose pie
vose. Šie žemi plotai išplatejusiame slė
nyje tęsėsi nuo Rambyno iki pat 
Kuršių marių. Tuos plotus kirto smulkesni 
Nemuno intakai bei senvagės. Žemumą už
liedavo reguliarūs potvyniai pavasarį (kar
tais ir kitais metų laikais). Gal nuo seno, 
gal dėl žmgaus veiklos šie žemi plotai 
neapaugo miškais ir krūmynais, o liko pie
vomis. Potvynių drėkinamoje ir tręšiamoje 
žemumoje čia augo vešlūs žolynai. Pievos 
buvo naudojamos gan savotiškai. Atskiri 
jų ploteliai priklausė ir atokiai gyvenan
tiems ūkininkams, stokojusiems ganyklų ir 
šienaujamų plotų tankiai gyvenamoje JVla- 
žojoje Lietuvoje. Dalis pievų būdavo išnuo
mojama tik pasišienavimui įvairiems atvy
kėliams. Kai kur šienas buvo pagrindinė 
produkcija ir prekė - ją gabendavo parduo
ti.

Tačiau ir užliejamose pievose gyveno 
žmonės- anuomet pievininkais vadinti. Jie 
galėjo kurtis tik negausiose kalvelėse, nuo 
ledonešio apsaugotose vietose. Todėl pievų 
plotuose gyventojų gyveno daug mažiau 
negu aukstesniuose įprastinės žemdirbys
tės plotuose. Gyventojai, pievininkai, pane
muniais gyveno labai nevienodai. Tinka
mesnėse vietose susiburdavo daugiau sody
bų, kitur likdavo visai neapgyventi plotai.

Plaškių bažnyčia - sovietmečiu paversta ūkio sandėliu ir uoliai 
suniokota. Kol kas stovi tik tvirtosios raudonplytės sienos

Arčiau Plaškių - Nemuno bei Gegės pakrantė
se buvo nemažai aukštumėlių, kur gyveno 
žmonės. Pievininkams Plaškiai buvo gana 
patogus centras, apsipirkimo vieta, religi
nis centras, anuometinis kultūros bei švie
timo centras. Kultūrinę visuomeninę Plaš
kių reikšmę rodo ir BK pateikiamos žinios 
apie ten veikusias lietuvių tautines draugi
jas.

Plaškiai kūrėsi ir augo labai patogioje 
vietoje. Anot BK, kai pavasarį vanduo už
liedavo didžiulius žemės plotus, Plaškių 
miestelis atrodydavo lyg ant salos įsikū
ręs. Tuo požiūriu ši aukštesnė vieta deši
niajame Gegės upės krante buvo ypatinga.

Tą rodo ir nemažos gyvenvietės susi
klostymas gana rizikingame plote- arti Ne
muno. 1905 m. Plaškiuose gyveno 547 
žmonės - tai jau buvęs didelis bažnytkai
mis, gal net vadintinas miesteliu.

Kad Plaškia išties buvo miestelis, rodo 
jo kapitalinis apstatymas (mūriniai, gan 
miestietiškos išvaizdos ir įvairaus pobū
džio pastatai bei sodybos), gyvenvietės su
planavimas (buvusi turgaus aikštė su aplin
kiniu apstatymu), jos įranga (akmenimis 
grįsta aikštė ir keliai). Didelė bažnyčia su 
būdingais parapijos statiniais (klebonija, 
mokykla) vėlgi būdinga miesteliui. Tarpu
kariu Plaškiuose veikė kelios krautuvės ir 
kelios amato dirbtuvės, paštas, būdavo 
garsus stintų ir svogūnų turgus (BK), tai 
vėl miestelio atributai.

Po Pirmojo pasaulinio karo Plaškiai 
buvo apnykę- iš 457 gyventojų 1925 m. 
tebuvo likę 358 žmonės. Vėliau gyvenvie
tė vėl pradėjo augti- 1939 m. ten gyveno 
436 žmonės (TLE).

Antrojo pasaulinio karo ir pokario me
tais Plaškiuose nebeliko senųjų gyventojų. 
Per karą ir sovietinės okupacijos metais 
buvo sunaikinta nemaža gyvenvietės dalis, 
iš pradžių, atsikėlus naujiems gyventojams 
į išlikusias sodybas miestelyje bei jo aplin
koje, Plaškiai dar šiek tiek atsigavo ir 
paaugo. 1959 m. ten gyveno 243, 1970 m. 
363 žmonės (TLE). Tačiau uoliai vykdant 
sovietinę žemės ūkio gamybos stambinimo 
bei gyvenviečių koncentravimo politiką, 
griauta kaskart vis daugiau apylinkėse bu
vusių senų sodybų. 1979 m. jau užfiksuo
tas gyvenvietės naujasis etapas- tegyveno 
256 žmonės. 1986 m. bebuvo likę 219 
žmonių (TLE). Matyt dabar Plaškiuose gy
vena dar mažiau žmonių. Sovietmečiu su
nyko ir tradicinė funkcinė struktūra. Ne
beliko tokių ’’nereikalingų dalykų" kaip 
restorano su viešbučiu, kelių parduotuvių, 
amatininkų dirbtuvių ir pan. Sovietmečiu

/žiūr. 9 psl............../
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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-Canad ian ^ou ndation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA ! 
*

Plaskiai - būdinga Mažosios Lietuvos didžiųjų sodybų pabaiga: be tikro seimininko likusios sodybos netruko sunykti.

Senoji Plaskių mokykla. Kadaise čia susirinkdavo būriai vaiki/ "VAIKO TĖVIŠKĖS NAMU” FONDUI AUKOJO:
9 A.a. Stasio POCAUSKO atminimui:

Po $100,-Lietuviu Kredito Unija ’’LITAS", Fr.R. 
Mizgala, Pocauskų ir Ručinskų Šeimos; $60,- St.Jau- 
gelis: $55,- V.A.PtaŠinskai; po $50,- J.Andrijauskas, 
J.O.Seidžiai, V.Kreipans Wilson,P.B.Kalpokai; $40,- 
V.M.Markauskai; po $30,- S.J.Skučai, L.R.Šablauskai; 
po $25,- Br.D.Staškevičiai, Colette McCarthy; po 
$20,- E.Szewczuk, St.Baršauskienė, Ir.Vazalinskienė, 
P.J.Adamoniai, E.Dalmotienė, Br.Spudulienė, E.Ker- 
belienė, D.B.Rupšiai, J.St. NaruŠeviČiai, A.SSta^ke- 
viČiai, Jaques Charrete, D.K.Makauskai, E.Krasows- 
ki, A.M.Joneliai, L.G.Balaišiai, Iz.MaliŠka, B.Filipa- 
vičienė, J.Br.Lukoševičiai, G.Ir.Vazalinskai, Z.H.La
pinai, M.R.Jurkai, G.Kudžmienė; po $10,- Z.BurkŠai- 
tis, J.J.Žitkai, K.Martinėnas, A.Monkienė, E.Grybai- 
tienė, A.Brilvicas, A. Vaičekauskienė, Ant.Petraitytė, 
Ir.Valkauskienė, Br.Bendzienė, J.Kisielaitienė, B.Na- 
gienė.

• A.a. Prano DIKAIČIO atminimui:
Po $25,- Br.D.Staškevičiai, E.Szewczuk; po $20,- 

St.Baršauskienė, J.Adomaitytė, D.B.Rupšiai, J.O.Šei- 
džiai, E.Kerbelienė, G.Kudžmienė; po $10,- Pr.M. 
BarteŠkai, B.Filipavičienė, B.Nagienė, A.VaiČekaus- 
kiene. Visiems nuoširdžiai dėkoja

KLK Moterų, D-jos Montrealio Skyrius

tebuvo likusi pradinė mokykla su bibliote
ka ir viena parduotuvė, prie jos buvusios 
senos kapinės. Greta šventovės įkurtas 
ūkinis centras.

Nugyventa daug senųjų pastatų, o naudo
jamieji buvo perdirbami, dažnai suprimity
vinami. Apleista, sovietiniam gyvenimui 
neberaikalinga, turgaus aikštė.

Itin suniokota Plaškių aplinka, sunaiki
nant panemuniuose beveik visus senuosius 
vienkiemius. Anksčiau miestelį supo pavie
nės pievininkų sodybos ir jų grupės, o 
dabar aplink Plaškius tęsiasi didžiulė dyk
ra. Sovietmečiu buvo verčiamasi industri
ne pievininkyste, netoli Nemumo pastaty
tas žolės miltų fabrikas. Žlugus šiai ūkio 
sistemai, labai sumažėjo šienaujamų pievų 
plotai, kaip pamėklė stūkso didžiojo fab
riko liekanos Praeityje naudoti plotai, 
buvusių sodybų liekanos apaugo piktžolė
mis ir krūmynais. Vis mažiau hematoma 
tradicinio gyvenimo pėdsakų- senų keliukų 
ir kt.

Nebeliko nė pėdsako senosios daržinin
kystės (seniau šiose derlingose žemėse 
būdavo išauginama daug svogūnų).

Taip buvo sunaikintas būdingiausias se
novės pievininkų naudotas plotas. Sunyko 
ir tenykštės sodybos bei senieji pastatai.

Plaskių liekanose ypač ryškus kontras
tas tarp intesyvaus tradicinio gyvenimo 
(tai liudija jo likučiai - senieji puošnūs ir 
dideli v statiniai, miestelio aikštė, didžioji 
bažnyčia) ir sovietinio nuskurdimo (vaiz
dingi statiniai apgriuvo, tredieinio tvarky
mo ^miestelio liekanas gožia krūmynai ir 
piktžolės, netvarka ir apleistumas daugely
je išlikusių sodybų, prasta statyba vietoj 
nugyventų didžiųjų statinių). Deja, pokari
niams ateiviams buvo svetimos vietos tra
dicijos. Nesugebėta ir nenorėta išsaugoti 
gyvenimui naudingų dalykų. Nebeliko ir 
pagarbos dvasinėms vertybėms - kapinės 
suniokotos ir išniekintos, per kapus važinė
davo traktoriais, bažnyčia ne tik paversta 
ūkiniu statiniu, bet ir nusiaubta. Tad da- 
1998. XI. 17.

---------
bartiniai Plaskiai -! labai vaizdingas Klai
pėdos krašto ekonominės, socialinės ir kul
tūrinės degradacijos sovietmečiu pavyzdys. 
Visa tai tęsiasi ir nepriklausomybės metais.

KAI TENKA DERĖTIS SU PIRATINE 
ETIKA...

Baigiantis II-jam Pasauliniam karui, 
ano meto Sovietų Sąjunga prisijungė Ja
ponijos 4-ias Kurilą salas, jas okupavusi. 
Salų gyventojai neseniai pasirašė peticiją, 
siūlančia Kurilus gražinti Japonijai už 
nuomą.(Siaip grąžinant- rusai interpretuo
tą tai kaip labai didele gėda,- rašo "Lon
don Times"). Atrodo, kad rusai patieks 
labai naudingą verslo pasiūlymą tokiomis 
viliojančiomis sąlygomis, kad Japonija 
negalės pasakyti "ne".

Viktor Pavlatenko, Tolimųjų Rytų 
Studijų. Instituto darbuotojas prie Rusijos 
Mokslų Akademijos, įsitikinęs, kad lapkri
čio mėn. 11 d., atvykęs j susitikime su 
sugrįžusiu is atostogų Soči kurorto prez.B 
Jelcin'u, Japonijos min.pirmininkas Keizo 
Obuci pajėgs padaryti dvišaliŠkai naudin
gą nutarimą.

Tuo tarpu, Vladimir Žema, pietų Ku
rilų, srities administratorius skundžiasi, 
kadapylinkes žvejai baigiami sužlugdyti, 
nes Maskva neatsižvelgia į jų gyvenimo 
sąlygas ir todėl jie siūlo salas grąžinti 
Japonijai.

Atsakymą į pasiūlymus Japonija žada 
paruošti ateinantį pavasarj. v

Galybėm dalį KARALIAUČIAUS sri
ties butą galima "atgauti" panašiu meto
du?

• Rusijos prez. B.Jelcin’as, po atostogų 
sugrįžęs į Maskvą, Š.m.lapkričio mėn. 
14 d.pašalino nuo pareigų įgaliotąjį mi- 
nisterio pirmininko patarėją kariniams 
reikalams- pulk.gen. Valerij Mironov’ą. 
Priežastis nenurodyta.

Dabartinį min. pirmininką Valerij Pri- 
makov'ą Rusijos Prezidentas patvirtino 

ir Rusijos-JAV ekonominio ir technologi
nio bendradarbiavimo komisijos vadovu. 
Šias pareigas iki dabar ėjo buvęs dar 
taip neseniai min.pirmiinku Sergėj Kiri- 
jenko... Kaip žinoma, prez. B.Jelcin’as 
yra pasižymėjęs staigiais sprendimais 
ir savo vyriausybininkų šachmatiniais 
perstatinėjimais, ieškodamas geriausio 
sprendimo Rusijos ekonominiam gyveni
mui pagerinti. Tačiau , ir iŠ Didžiosios 
Tėvynes resursų, kaip kalnų sniego griū
tys- nugarma bilijonai doleriu,, nežinia 
kur j guvių, jokios tėvynes nepripažjstan- 
ciųjų, jokios "liaudies" nemylinčiųjų ele
mentų gaujos. Ir tai yra vienintelis bend
ras demokratinių valstybių priešas.

NUS1SYPSOKIM E...
• Šalia Aušros Vartą klūpanti senutė 
pardavinėja "užkalbėtą" vandenį.

- Na kaip, ar padeda? - mirkteli pro 
šalį skubantis vyriškis.

- Dar ir kaip ’. Štai sūnui butą nupir
kau, o dabar taupau vaikaičiui - jam 
BMW pirksiu...

# Šnekasi du aukštaičiai:
- Zinai brolau, Brazauskas yra tikras 

lietuvis.
- Tai ir arkliui aišku. O kodėl taip 

sakai?
- Tikram lietuviui prie savų valdžių 

gerai, tik kvailiai j užsienius pasitraukia.
- Na, na?

- štai, mano senelis prie Smetonos 
seniūnu buvo ir mieste krautuvėlę turėjo. 
Prie vokiečio irgi buvo seniūnas, tik krau
tuvėlės nebeturėjo. O prie ruso buvo 
kolchozo pirmininkas’.

e Medžiotojas pasakoja draugui:
-Vilkas yra labai gudrus žvėris. Mes 

visą dieną jį persekiojome, o vakare, 
kai jį nušovėme, pamatėme, kad jis pasi
vertė į šunį.

9 psl.
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Ilgamečio Aušros Vartų P-jos Montrealyje kleb.Tėv. Juozo Aranausko nauja 
gyvenvietė - Tėvų, Jėzuitų Centras- Poilsio namai Saint - Jėrome, QC.

rnonirea /Įvykus nesusipratimui dėl teksto,pakartojame/:

KUNIGO, TĖV. JUOZO 
ARANAUSKO, S.J., 
IŠLEISTUVĖS

Taip jau susiklostė AV 
parapijos likimas, kad 
mes turėjome prarasti 
vieną iš ilgiausiai čia 
dirbusių, ir mūsų dvasi
niu gyvenimu besirūpinan
čiu, kunigu, buvusiu kle
bonu kun. Juozu ARA
NA USK U, S J. Jis, turbūt, 
yra vienintelis kunigas, 
kuris siekdamas užtarnau
to poilsio ir ramybės, pa
sitraukė iš lietuviškosios 
parapijos ir persikėlėj gy
venti pas svetimtaučius 
- į prancūzų jėzuitų veda
mus Senelių namus.

Gaila ir sunku skirtis 
tiek daug parapijai 

kurio 
vedy- 
žmo- 
pačią 

jau ir 
atžalas.

apsistoję
visi jie

su dideliu 
o išleisti 

finansine 
jie mūsų

su 
dirbusiu 
krikštyti, sutuokti 
biniam gyvenimui 
nes, šiandien į tą 
bažnyčią atsiveda 
savo jaunas
Tokiu būdu mūsų parapi
jiečiai prarado savo šei
mų bičiulį, skautai nuola
tinį rėmėją. Seselės - 
tokio kunigo, kuris ypa
tingai pasižymėjo savo 
pur.Ktualumu ir dėmesiu 
jų pareigoms. Kun. J. 
Aranausko dosnumas taip 
pat visiems žinomas:

kunigu,

kiek čia atsilankė kunigų 
iš Lietuvos, ar tik prava
žiuodami, ar 
ilgesniam laikui 
buvo priimti 
vaišingumu, 
apdovanoti 
parama. Visi
A.V. klebonijoje jautėsi 
kaip savo namuose.

Negalime nutylėti ir 
kun. Aranausko sugebėji
mo mūsų parapiją pasta
tyti ant finansiniai stip
raus pagrindo. Labai gra
žu, kai yra gausiai dėko
jama darbininkams 
ypač samdytiems- kurie 
dabar šią bažnyčią graži
na, taiso ir tvarko pa
gal būtinumą ir dažnai 
pagal savo skonius, bet 
niekur neteko girdėti, 
kad būtų padėkota kun. 
Aranauskui už tai, kad 
turime iš ko atlikti vi — 
sus tuos darbus. Tikriau
siai ir jam nebuvo leng
va gyventi mūsų tarpe, 
bet niekada niekas negir-

dėjo, kad jis kuo skųstų
si arba bartų parapijie
čius per pamokslus. Jis 
vengė iškilusių ginčų ir 
nuosaikiai, pasiaukojan
čiai atliko savo kaip ku
nigo pareigas.

Tad, mieli Montrealio 
lietuviai, Katalikių Mo
terų Draugija,,vietoje sa
vo metinės šventės minė
jimo gruodžio 
dieną, 
kun 
SJ,

men. b 
m. rengia 
Aranausko,

1998 
Juozo

išleistuves AV para
pijos salėje po 11 vai. 
Mišių ir kviečia visus iš 
abiejų mūsų parapijų kuo 
gausiausiai dalyvauti. 
Tai butų tik maža padė
ka už jo rūpestį mūsų 
dvasiniu gyvenimu.

Tegul šios išleistuvės 
jam lieka atmintyje, kad 
mes nepamirštame ir vi
sada esame dėkingi už 
jo vienybę su mumis per 
tuos ilgus jo darbo me
tus parapijoje.

Nijolė Bagdžiūnienė

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 
YJJki 3.30 v.o.p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

PRISIKĖLIMO
r)ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6II I A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

• MAIRONIO mokykloje 
buvo sutengtas linksmas 
baubų (Halloween) subu
vimas spalio mėn. 31 d.

Metinis tėvų susirinki
mas vyks lapkričio mėn. 
21 d., o Tėvų komitetas 
jau aptarė yisą metinę 
veiklą. KALĖDŲ EGLU
TE rengiama gruodžio 
mėn. 12 d.

LIETUVIŲ NAMU ŽINIOS
• Lapkričio mėn. 8 d. LN 
sekmadienio popietėje 
dalyvavo 181 žmogus. 
Svečių knygoje pasirašė 
po 1 iš Vokietijos ir 
Klaipėdos.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų būrelio narė 
S. Ciplijauskaitė.

SUVALKŲ KRAŠTO lie
tuvių išeivijos sambūris 
lapkričio mėn. 21 d., 
šeštadienį, 6:30 v.v. ren
gia Rudens šokius Lietu
vių Namuose. Programą 
atliks Lilija Turūtaitė ir 
"Daina”, šokiams gros 
Vaclovas Povilonis.
10 psl.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind..................... 3.75%
180-364 d. term.lnd....................3.75%
1 metų term, indėlius.................4.00%
2 metų term, indėlius.................4.10%.
3 metų term, indėlius................ 4.20%
4 metų term, indėlius................ 4.25%
5 metų term, indėlius................ 4.50%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 4.35%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.45%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............. 3.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 4.35%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind.....4.45%
RRSP ir RRlF-4 m.term.ind.....4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....4.75%
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%

Asmenines paskolas 
nuo....................7.75%

Sutarties paskolas 
nuo....................7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 6.10%
2 metų....................... 6.20%
3 metų....................... 6.30%
4 metų....................... 6.35%
5 metų....................... 6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............5.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

PADĖKA
Mylimas Vyras, Tėvelis

a. a. JONAS DALMOTAS 
iškeliavo amžinybėn 1998 m. rugsėjo 28 d. ■

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. SKILAND- 
DŽIŪNUI už atsilankymą ligoninėje, suteiktą 
paskutinį patepimą ir Šv. Komuniją, bei su
kalbėtą rožinį laidotuvių namuose Otavoje; 
Montrealio Šv. Kazimiero parapijos klebonui 
kun. F. JUCEVIČIUI, atnašavusiam gedulines 
Mišias, palydėjimą ir maldas kapinėse.

Nuoširdžiai dėkojame AUŠROS VARTŲ 
’P-JOS CHORUI ir sol. ANTANUI KEBLIUI 
už giedojimu Šv.Mišiose ir koplyčioje.

Nuoširdus ačiū JOANAI ADAMONYTEI už 
skaitymą šv. Mišiose ir PETRUI ADAMO- 
NIUI už tartą atsisveikinimo žodį. Ypatin
gai dėkojame brangiems draugams PETRUI ir 
JULEI ADAMONIAMS ir JOANAI už visą su
teiktą pagalbą beruošiant apeigas ir vaišes 
Montrealyje.

Dėkojame draugams ir pažįstamiems už 
užuojautas spaudoje bei raštu, dalyvavimą 
rožinyje ir šv. Mišiose bei palydėjimą į am
žino poilsio vietą. Dėkojame už užprašytas 
sv. Mišias, už dosnias aukas Velionio atmini
mui Vaiko Tėviškės Namams ir Kanados Lie
tuvių Fondui.

Jūsų pareikštos užuojautos palengvina mū
sų skausmą giliame liūdesyje.

Liūdintys: žmona ELENA,
sūnūs DAINIUS su žmona JAYNE

LIETUVIŲ f™
KREDITO * * * T

KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 109 milijonus dolerių

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.75% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.00% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term. Indėlius 
4.20% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.50% už 5 m. term, indėlius
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.45% už 3 m. GIC invest, pažym. 

>4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
'4.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.45% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.25% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................6.10%
2 metų.....................6.20%
3 metų.....................6.30%
4 metų.....................6.35%
5 metų.....................6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MUS
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 
r kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 24.
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Solenizantas Antanas Žiūkas su sunum ir vaikaičiu 
Rikardu

MIRUSIEJI:

• IZIDORIUS GORYS , 
94 m. amžiaus, mirė 
Verduno General Hospi
tal ligoninėje š.m. lap
kričio mėn. 1 d.

Liko duktė Bronė sū
nus Kęstutis su šeimo
mis, jų tarpe 4 vaikaičiai., 
2 provaikaičiai. Dėdės 
liūdi ir Vida, Saulius 
Goriai su dukra Andrea.

Palaidotas iš AV para
pijos bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinė
se.

Užuojauta artimiesiems

vaizdajuostes. Jos puikiai 
nufilmuotos, pagamintos 
Lietuvos Televizijos spe
cialistų.

Kreiptis į Antaną Keb-

Mirus netikėtai Vilniuje Garbės šauliui

A t A
JUOZUI ŠIAUČ1ULIUI,

brolišką užuojautą reiškia Jį globojusiai 
dukrai RIMAI, vaikaičiams IRMAI, VAIDOTUI 
su šeima, sūnėnui RAIMUNDUI ŠIAUČIULIUI 
su šeima Toronte ir visiems artimiesiems -

L.K. MINDAUGO-NERINGOS
Šaulių Kuopa Montrealyje

PADĖKA

Su pagarba - Antanas Žiūkas

AČIŪ už suruoštą mano 75 metų gimtadie- j 
nio paminėjimą visiems, kurie dalyvavo šia- ? 
me jubiliejuje. i

Didelė padėka mano žmonai RŪTAI, rnar- j 
čiai CHRISTIANE, sūnui ANTANUI-TONY, I 
dukterėčiai Danai URBANAVIČIENEI ir šei- t 
mos draugei Irene COYLE. ?

Didžiausias AČIŪ už pagalbą užpučiant a 
jubiliejines žvakes mano vikaičiui ROBER- ? 
TUKUI! į

• STASEI BARŠAUSK1E- 
NEI, veikliai "Rūtos” klu
bo narei, draugų tarpe 
š.m. lapkričio mėn. 11 
d. buvo surengtas malo
nus jos 80 metų jubilie
jaus pagerbimas su Sese
lės Juditos iškeptais ska
niais pyragais, vynu, ir 
sugiedotu "Ilgiausių Metų!'*

LIETUVIAI ČIUOŽĖJAI 
KANADOS TELEVIZIJOJE

1998 m. lapkričio mėn 
8 d. 10 vai.v. televizijos

• Dėl siuntinių į Lietu
vą: Nuo š.m. lapkričio 
mėn. 1 d. Kainos pasi
keitė. Už 1 kubinę pė
dą - 11 dol. + 18 dol. už 
pristatymą į namus Lie
tuvoje ir 70 centų už kg. 
nugabenimui siuntos į. To
rontą, prieš išvežant į 
Lietuvą. Leonas Balai- 
šis, tel: 366-8259.

• Galima įsigyti š.m. 
vasarą vykusios Lietuvoj 
DAINŲ ŠVENTĖS 5-kias

lį, tel: 844-9254.

KREPŠINIO MĖGĖJAI 
kviečiami pasitreniruoti 
ir pažastį AV p-jos salė
je. Kreiptis į Romą R. 
Otto, tel: 453-1526 arba 
į Romą Verbylą, tel: 
731-3167.

S V. KAZIMIERO P-JOJE:
Kun. dr. Feliksas JU

CEVIČIUS, pakviestas 
Čikagos Fronto Bičiulių, 
lapkričio mėn. 8 d., Jau- 
nimo Centro mažojoje 
salėje skaitė paskaitą: 
"Istorija ir legenda ma- 
ceiniškoje "Didžiojo Ink
vizitoriaus" interpretaci
joje. Prieš paskaitą at
našavo Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje šv. Mišias už 
a.a. filosofą profesorių 
dr. Antaną MACEINĄ ir 
pasakė pamokslą. Šiemet 
suėjo 90 metų nuo šio 
iškilaus kultūrininko gi
mimo. Jis rašė filosofi
jos klausimais. Taip pat 
buvo išleidęs poezijos 
knygą, pasirašęs slapy
vardžiu Antanas Jasman- 
tas.

A t A

dr. JUOZUI NAVICKUI
mirus Bostone, JAV, Jo seserį ELEONORĄ
KUDŽMIENĘ ir šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Genovaitė Kudžmienė
ir šeima

Mirus po sunkios ligos mylimai Žmonai 
A t A 

VALERIJAI ŠULMISTRIENEI, 
J *

nuoširdžiai užjaučiame ilgametį, mūsų talkininkę 
Joną. Sulmistrą ir visus Velionės artimuosius.

"Nepriklausomos Lietuvos" valdyba 
darbuotojai

Turizmo ir kelionių Ag 
Aviabilietus į visas p 
poilsines keliom 
viešbučių, mašinų rezervavimą 
draudimus Jums mielai
Inga Giedrikiene Darbo tet: 341-7373 

763-6370
Ponatdo/sO /nuu-autoHudC

Mielu. ilU nP maurui ~
uz/safajmat.

EKafaaniįM į roTontą. Magams faioktiuA.
Otavoj, Kwbeifai, fiaayiniu M>ųimaa ir 

vt/safata, fa) tik paą&ida^ijat&i į

kanalas 11, parodė lais
vo čiuožimo varžybas, 
kuriose dalyvvo devynios 
poros iš skirtingų valsty
bių. Jų tarpe Petras VA
NAGAS ir Margarita 
DROBIAZKO iš Lietuvos.

Baigus programai žiū
rovai juos palydėjo il
gais plojimais, o televi
zijos pranešėja nepagailė. 
jo gan gražių komplimen-

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

’TALKA’ LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

tų jų adresu.
Pereitais metais tos 

pačios klasės varžybose 
jiedu laimėjo ketvirtą 
vietą, o šiais metais - 
priartėjo prie pirmos, 
nes laimėjo antrą vietą.

Visi lietuviai, kur jie 
bebūtų, džiaugiasi jų lai
mėjimu ir linki jiems 
ateinančiais metais įkop
ti į pirmą vietą.

Negali žodžiais išreikš
ti tų jausmų, kuomet pa
matai televizijos ekrane 
trispalvę kitų vėliavų 
tarpe. Gal tiktų mūsų 
tautos garsiojo poeto Ba
lio Sruogos žodžiai: "Ma
no sieloj šiandien šventė, 
skambink, sese, dar links
miau"...

Teisėjų tarpe buvo ir 
lietuvis, ką parodė tri
spalvė. k. Ambrasas
1998. XL 17.

ryto iki 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. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąek. iki........ 2.75%
santaupas............... .................. 2.00%
kasd. pai. taupymo sąsk......... 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... 4.00%
180 dienų indėlius.................... 4.00%
1 m. term, indėlius................... 4.50%
2 m. term, indėlius?.................. 4.75%
3 m. term, indėlius................... 4.85%
4 m. term, indėlius................... 4.90%
5 m. term, indėlius................... 5.15%
RRSP Ir RRIF
(Variable)....................................2.50%
1 m. ind....................................... 4.50%
2 m. ind....................................... 4.75%
3 m. Ind....................................... 4.85%
4 m. Ind...................................... 4.90%
5 m. ind....... ................................5.15%

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 7.15%
nekiln. turto 1 m......... 6.600%

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

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

INTERAC KORTELĖ

TONY 
P H OTO 
STUDIO'

PORTRAITS
PASPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, * 605 . 
Montreal,P.Q. H3B IA7 395. 6050

TONY LAURINAITIS

o s

H23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av. 
Chateauguay,QC., Verdun, QC. 
J Tel: 691-4763 Tel: 767-9956 
o d e r JHTS

^FUNERAL HOME^ 
J.F. Wilson & Sons Inc.

11 psi.
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MIRUSIEJI:
• PRANAS DIKAITIS, 86 
m. amžiaus^ savo laiku 
nemažai rasęs į "NL", 
mirė, ilgesnį laiką sirgęs, 
slaugos namuose.

Liko žmona VALERIJA 
sūnūs EDMUNDAS ir V Y* 
TAUTAS su šeimomis, jų 
tarpe vaikaičiai ir pro
vaikaičiai, sesuo JANINA 
KUZMICKIENĖ.

Po Gedulinių Mišių AV 
p-jos bažnyčioje, palaido
tas Lietuvių Kapinėse 
Mississauga, Ont.

Užuojauta artimiesiems.

UOTU VOS
K AHI UO M £ NES 80 - OSIOS 

ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS

LITAS MONTREALIO LIETUVIU.
KREDITU UNIJA

1475 de Sdve, Montreal, Quė, H4B 2A8 

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

AUŠROS VARTŲ P-JOS 
METINIAME POBŪVYJE

1998 m. lapkričio mėn. 
6 d. sekmadienį, per Mi
šias gražiai giedojo musų 
A V parapijos choras, var
gonuojant muz. L. Džint' 
charadze’ ų o salėje malo
niai skambėjo Moterų 
AUŠROS vienetas ir 
Vyrų oktetas, kuriems 
akompanavo jų ilgametis 
vadovas muz. A. Stanke
vičius. Visiems buvo sma
gu dėl tokios pietų pro
gramos.

Pasveikinimo žodį 
'susirinkusiems apie šim
tinei švečių prie gražiai 
paruoštų stalų, tarė AV 
p-jos komiteto pirm. 
Romas VERBYLA. Vai
šes ir valgytojus palaimi
no kleb. kun. Kazimie - 
ras AMBRASAS, SJ.

Dalyviai, pasišnekučiuo
dami, raudonu ar baltu 
vyneliu užsigerdami, stip
rinosi dešrelėmis, viščiu
kais, lietuviškais koldū
nais ir skaniais spirgu
čiais ant bulvelių. Visa 
tai pagamino paty 
rusi šeimininkė t Janina 
BLAUZDŽIŪNIENE, dau
giausia su LINDOS talka

Dailiai sudėtą loteri
jos stalą netrukus ištuš
tino laimingųjų bilietų 
savininkai, o dauguma 
savo piniginius laimikius 
atidavė AV parapijos

vyks š.m. lapkričio mėn. 22 d., sekmadienį

Aušros Vartų parapijos salėje
po 11 vai. Mišių

• iškilmingos Mišios
• Pranešimą padarys Lietuvos kariškiai:

kpt. Gediminas JURGUTIS, kpt. Sergejus 
VENCLOVAITIS vyr. Itn. Vidas SARAKAUS 
KAS, vyr. Ermanas SAMULIONIS.

• AV p-jos CHORAS atliks įdomią programą
• Šalti užkandžiai ir kavutė

ĮĖJIMAS- auka $10
Rengia L.K.MINDAUGO ir NERINGOS 

šaulių kuopos Valdyba

Visi maloniai kviečiami į 80-ąją Lietuvos 
Kariuomenės sukaktį su svečiais ir šauliais!

Montrealio pensininkų klubas "RŪTA" ruošia

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreal

lapkričio mėn. 28 d., šeštadienį,
1:00 vai, p.p. - 7:30 vai.v.

lapkričio mėn. 29 d., sekmadienį, 
9:00 val.r. - 3:00 vai. v.

• Didžioji loterija • Tūkstantinė loterija
• TURGELIS o • Kava ir pyragai

SEKMADIENĮ - PIETUS.
Laukiame svečių! ’’Rūtos" klubas

ūkiškiems reikalams pa
remti.

Dar liko keletas svar
bių renginių lapkričio 
mėnesį, o po to - jau 
žiemos laikas - gruodis, 
atneš kitokių linksmybių

nebus
b.

ir nuobodžiauti 
kada.
• ILGAMEČIAM AV kle - 
bonui Tėv. J.ARANAUSKUI 
ruošiamos pagerbtuvės - 
išleistuvės gruodžio mėn.
6 d.,sekmadienj, AV P-joje.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 209^ LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658 t--   ' '  I——B

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

»■■■■■ ■■ III    ........................... ............................ ........................................................................—1   - — ■

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

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2023 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Teh 931-7174.

• Algirdas ŠAPOKA, iš 
Šiaulių, pirmą kartą sve
čiavosi Kanadoje, aplan
kydamas savo gimines ir 
sava dėdės Adolfo ŠAPO
KOS bei kitų giminių ka
pus. Poros savaičių vieš
nagėje aplankė Torontą, 
apžiūrėjo Niagara Falls, 
trumpiau Montrealį. Prieš 
grįždamas namo, pasi
skambinęs į ”NL" redak
ciją ir, užklaustas, kas 
jam padarė dižiausią 
įspūdį čia, tuojau pat, at
sakė- kad kalbame taip 
gražiai lietuviškai! Kelis 
kartus tai pakartojo, 
ypač kad ir vyresni, ir 
jaunesni, ir net vaikai, 
kalba gražiai lietuviškai. 
To nesitikėjęs ir labai 
dėl to nudžiugęs.

• Moteris 45 m.amžiaus 
gali prižiūrėti vyrsenio 
amžiaus žmones. Gamina 
lietuviškus patiekalus. 
Kreiptis po 6 vai, v. į 
Viliją. Tel: 728-8420.

Certifikatai (min. $1000.00)
Taupomos sąskaitos
Specialios e .. 1.25 
Kasdienines . 1.25

RRSP A RRD?
Taupoma _1.50
1 metų.... 4.00 ,
2 metų ... 4.00 _r
3 metų ... , 4.25
4 metų ... . 4.25 __
5 metų ... . 4.5Q 

čekių sąskaita —0«5Q t
30 d, - 364 d. (išimant prieš laiką • 1.00

IMA UŽ r
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to 

4-plex)
1 metų... —6_AQ—
2 metų ... 6.65— 4 metų —7.00
3 metų 6.85 _ 5 metų —7.15

1 metų..—-A- 00- 
9 metų --------Ax00-<
3 metų ŽL 25.-
4 mėtų-------- .4,25-—
5 metų __4.50_

Terminuoti indėliai
1 metų .....3 -75. 
180 d. - 264 d_JL50__ 
12U d. - 179 d^3.50 
60 d.-119d. 3.50 
30 d. -59 d. -3.50

2nd mortgage +1% 
open mortgage+1%

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS—HJM1 
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9.(Ml 
Personal loan regular ..................... 9.50.

Overdraft .................................................... 17.QO
DESJARDINS PRIME 7-00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 1 7,50-

KASOS VALANDOS
1475 De Sėve 3907 A Rosemont

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00-3.00
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

KANADOS LIETUVIU F.ONDU1 a.a.JONO DALMOTO 
ATMINIMUI, VIETOJ GELIU, AUKOJO:

$100,- K.Ratavicius; $60,- V.Markauskas; $50,- 
E.Dalmotienė; $38,- A.Aidukas; po $25,- A.Dasys 
ir P.Adamonis; $22,- B.Staškevičius ir $20,- O.Gla- 
veskas. Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC

NAMAI* AUTOMOBILIAPPREKYBA* ATSAKOMYBE 
3907 A Rosemont Blvd.,MontrėaI,QC,HlX 1L7

Tel: 514-722-3545, fax:722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVARKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.l.B. Res:256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidraust

LES TOITURES

r.p.s. IVIIRON INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.
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