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QUEBEdO RINKIMUOSE
Patyręs,visų pripažin

tas turinčiu stiprų ins - 
tinktą paveikti publiką, 
Lucien Buchard susidūrė 
debatuose su liberalų ly
deriu Jean Charest ir 
Action Dėmocratique du 
Quėbec- jaunos partijos, 
jaunu 28 m.amžiaus va
dovu, Mario Dumont.

Televizijos ekrane 
matomi debatai išryškino 
ne tiktai L.Bouchardb 
teigiamus politikieriaus 
privalumus, bet ir jo 
akivaizdžius manipuliavi
mo metodus. Ir gal net 
ne galutinį apsisprendi
mą, kiek jis tikrai nori 
sau ir Quėbedo prov. to 
atsiskyrimo nuo Kanados. 
Tik gana arogantiškas 
siūlymas j o iniciatyvos 
kalbėtis su (savotiškas 
išsireiškimas) "rest of

NUŽUDYTA ŽYMIOJI 
DEMOKRATIJOS ATSTO
VE RUSIJOJE

Š.m. lapkričio men. 20 
d. St. Petersburge ant 
savo buto laiptų buvo nu
šauta Galina STAROVOI- 
TOVA. Žinomas žurnalis
tas Gwynne Dyer "The 
Gazette" dienraštyje ją 
apibudina lapkričio mėn. 
25 dienos laidoje: "Ji bu
bo simboliu viso to, kas 
geriausio naujoje demok
ratinėje Rusijoje, kuri 
grūmėsi atsipalaiduoda
ma nuo caristinių / sovie
tinių lūžių. Kai kurie

LUCIEN 

BOUCHARD, • 

Dėsi nė je- 

JEAN 

CHAREST, 

žemiau 

MARIO 

DUMONT

Canada"), parodo jo aiš
kiai permatomą, kad ir 
ne vietoj, ambiciją ir 
kažim kokį, gal ir tikrą 

emocinį užsiblokavimą. 
Atsieit,"rest of Canada) 
nenorėjusi kalbėtis,ir vis 
nuskriaudžiant) Quėbec’ą.

Jean Charest, nese
niai pradėjęs Šioje pro
vincijoje savo veiklą, 
nežiūrint jo asmeniško 
patrauklumo ir kultūrin
gumo, neatrodė pakanka
mai įaugęs į gyventojų 
sąmonę Čia. Ir tai jam 
kliudė. Vis dėlto,jis dėl 
tų "tinkamų sąlygų Que- 
becui atsiskirti", ne vie
ną kartą prirėmė L.Bou- 
chardą, primindamas, 
kad gyventojų dauguma 
nori priklausyti Kanadai.

Mario Dumont jaunys
tė, bepretenzingumas ir 
jo laikysena duelyje su 
L.Bouchardu,nesiduodant 

baiminasi, kad jos mirtis 
nuo gangsterių ar komu
nistų rankos, kaip vienas 
jos bendradarbių išsireiš
kė., '’simbolizuoja Rusijos 
ateitį".
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Straipsnio autorius 
sakosi susipažino su

Galina per "svaiginan
čiai baugias 1989-92 m. 
dienas, kai senoji Sovie
tų Sąjunga tuo pačiu me
tu iro ir demokratizavo- 
si, ir aš ją labai gerbiau 
ir mėgau. Ji buvo drąsiu 
sąžininga, atvira ir pro
tinga. Jos vienintelė
dalyvavimo politikoje
priežastis - troškimas,

pill

iki 14% ir - 
liberalams, 
balsų ir iš

neapsisprendusių 
balsuotojų už

pa
nes 
kai

užgožiamu ir atkreipiant 
dėmesį į kitas aktualias 
sferas, laimėjo publikos 
dėmesį ir simpatijas,jo 
įvertinimas (reitingas) 
pakilo 
kenkė 
atėmė 
kurių 
galimų 
liberalus ir, gal, iš PQ. 
(”NL"atiduotas į spaustu
vę prieš oficialų rinkimų 
rezultatų paskelbimą.) 

$1.000,- PRSIKELIMO P-jos Kredito Kooperaty
vas; $400,- A.Arelis.

Mirusiųjų atminimui: už Juozą Stalioraitį- $100,- 
B.Stalioraitienė; ūz Joną Dalmotą - $100,- K.Rata- 
vicius; $60,- V.Markauskas; po $50,- E.Dalmotas, 
J.Valiuliai; $38,- A.Aidukas; po $25,- A.Dasys, P.A- 
damonis; $22,- B.Staškevičius; po $20,- V.Radžiai, 
O.Glaveskas, R.Barisa,
KliČienė, R.R.Kilčiai, M.Šiūlienė; po $10,- S.Danai- 
tis, S.Balsevičius.
Visiems nuoširdus AČIŪ!

Sąjungos Baltijos provin
cijose, kur komunistinis 
režimas veikė 40 ar 50 
metų", vyko (kad ir nele
gali) opozicija demokra
tijai. Transformacija ta
čiau buvo žymiai toliau 
pažengusi ir perėjimas į 
demokratiją buvo greites
nis ir ne toks skausmin
gas. Ir Rusija - sako 
Gwynne Dyer, - be abe
jonės, įeisianti į demok
ratiją, bet kelionės skaus
mas tikrai yra baisus.
APIE PREZ. JELCINĄ

Nuo š.m.lapkričio 
21 d., prez.B. Jel

cinas gydomas nuo plau- 
ir buv. Sovietų čių uždegimo ligoninėje.

kad Rusija galėtų pasida
ryti "normaliu kraštu". 
Aš ja tikėjau ir maniau, 
kad taip galėtų įvykti,” - 
rašo G. Dyer.

"Dabar suvokiame", - 
rašo jis straipsnio pabai
goje, - "kad 75 komunis
tinės diktatūros valdymo 
metai, sekantys po caris
tinių tironų šimtmečių, 
padarė Rusiją menkiau 
sugebančia persiorientuo
ti į normalų gyvenimą, 
negu jos kaimynai Vaka-. 
ruošė.”

Jis pamini, kad "Len- mėn 
kijoje, Čekijos žemėse 
ar net

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO 2000 - UJU. METU 
Dr.V Y D 0 N O $ 5,000 (kanadiškųjų)

PREMIJA

[KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO:

(Premijos mecenatas Vilius Pėteraitis, buvęs MLF 
Valdybos Pirmininkas).
L Premija skiriama už-

Mažosios Lietuvos ir Tvankstos (Prūsos) te
matika parašytą mokslo ar literatūros veikalą, api
mantį Mažosios Lietuvos ar Prūsos etnografiją, kal
bą, kultūrą, literatūrą, istoriją, politiką ir kitas, 
ar ir visas paminėtas sritis.
2. Premijuotas rankraštis turi būti apie 400 maši- 
ne'le rašytų puslapiu lietuvių kalba su maždaug 
40 psl.santrauka kita kalba.
3. Atsiųstini trys rankraščio egzemplioriai,ir jie 
nebus gražinami, nebent iŠ anksto susitarus.
4. $5,000,- (kanadiškais) vertės premija gali būti 
skaldoma, gavus du premijos vertus rankraščius.
5. Premijos vertinimo komisija, į kurią. įeis išeivi
jos ir Lietuvos specialistai, bus paskelbta 1999 me
tais.
6. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 2000m. 
kovo mėn. 15 dienos MLF valdybos adresu:

Mažosios Lietuvos Fondas
G.Sernas
1096 Fifth Line Adjala
RR #1, LORETTO, Ont., LOG 1L0
Canada

7. Premija ar premijos bus įteikta/os 2000 m., 
rugsėjo mėn. ČIKAGOJE, JAV, MLFondo metinio 
susirinkimo metu.

ML FONDO VALDYBA

A.Gudžiūnas, V.Juraitis, V.

Jis sveiksta, bet jo gy
dytojai suvaržė jo kon
taktą su lankytojais,kad 
apsaugotų nuo galimo 
užsikrėtimo gripu, šiuo 
metu išplitusiu Maskvoje.

Prezidentinė kadenci
ja baigiasi 2000 metais, 
ir manoma, kad B.Jelci
nas pajėgs, išlaikant 
krašte stabilumą, išbūti 
savo pareigose iki galo.

Pirmą kartą viešai ra
šoma, kad jis 1996m.per
rinkimų kampanijoje bu - 
vo gavęs keletą širdies a- 
takų. Prez.Boris Jelcinas, 
šiuo metu praleidžia po 
keletą valandų kasdieną * 
peržiūrėdamas valstybi
nius raštus.
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LIETUVOS KARIUOMENĖS SUKAKTIES 
MINĖJIMAS MONTREALYJE 

LIETUVOS 
KARIUOMENĖS 
80-MEČIO 
MINĖJIME 
MONTREALYJE

1998.XI.22 d.

kpt.Gediminas 
JURGUTIS,

vyr.ltn. Vidas
šarakauskas

vyr.Itn.Irmantas 
SAMULIONIS

kpt.Sergėjus 
VENCLOVAITIS

Jii tarpe- 
vilkiukas
Paulius MICKUS

✓
Žemiau -

AV P-jos 
CHORAS ir 
muz.dir. 
Lavrenti 
DJ1NTCHARADZE

Nuotr:
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šie- A.J.Mickaus

met, gausiai rinkosi montrealiečiai į Lietu
vos kariuomenės 80-ąjį minėjimą.

Šventovėje, skambant varpų muzikai "Ma
rija, Marija", kurią subtiliai parinko AV 
choro koordinatorius Antanas J. Mickus, 
Šiauliai, nešini vėliavomis, keturi kariškiai 
svečiai iš Lietuvos, ir vilkiukas Paulius Mic
kus nešęs vainiką, žygiavo prie altoriaus. 
Improvizuota varpų muzika buvo parinkta 
ne atsitiktinai, o pagerbti žuvusius partiza
nus bei karius, nes Nepriklausomoj Lietu
voj visos žymesnės valstybinės datos, ka
riuomenės sukaktys, kariškių priesaikos - 
buvo minimos skambant varpams iš Karo 
muziejaus sodelio Kaune.

Šv. Mišias atnašavo kun. K. Ambrasas, 
SJ, patarnaujant jauniems pagalbininkams. 
Pamoksle jis paminėjo tas dienas ir datas, 
ir jų svarbą. Buvo priminti narsūs Lietuvos 
partizanai, tremtiniai, o taip pat Šiauliai, 
kurių dėka šiandien mes esame laisvi, gali
me didžiuotis Nepriklausomybė. Buvo papra
šyta pasimelsti už žuvusius. Mišios buvo 
baigtos Lietuvos himnu.

Visi rinkosi į AV p-jos salę. Minėjimą 
atidarė Lietuvos Karaliaus Mindaugo -Nerin
gos Šiaulių kuopos vado pavaduotoja Aldona 
Vaicekauskienė.

įnešus vėliavas, buvo sugiedotas Kanados 
Himnas. Bendruomenės pirm. Arūnas Staške
vičius pristatė kariūnus iš Lietuvos, kurie 
savo žinias, o taip pat prancūzų kalbą 
gilina St. Jean sur Richelieur akademijoje. 
Tai maj. Gediminas JURGUTIS (jam majo
ro laipsnis buvo suteiktas prieš 3 dienas). 
Kapt. Sergejus VENCLOVAITIS, vyr. Įeit. Ir
mantas SAMULIONIS ir vyr. Itn. Vidas ŠA- 
RAKAUSKAS. Taip pat buvo pranešta, kad 
trys Montrealio Šiauliai yra apdovanoti 
Šiaulių žvaigždės ordinu : Leonas BALAIŠIS, 
Elvyra KRASOWSKI-BURKŠAITIENĖ, Anta
nas ŽIŪKAS jr.

Visiems jiems ordinus ir pažymėjimus 
įt e i k ė maj. Gediminas Jurgutis.

Pranešimą apie kariuomenės nueitą kelią 
skaitė Sergėjus Venclovaitis. Jis pasakė, 
kad kariuomenės kūrimosi istoriją galima 
suskirstyti į 3 etapus: 1) 1918-1923; 2) 
1923-1940; 3) 1940-1953.

Su dideliu susikaupimu prisimename Lie
tuvos laisvės kovas, su didžia pagarba, 
lenkdami galvas laisvės kovotojams, kas
met lapkričio 23 d. minėdami apmąstome 
mūsų tautos istorinius vingius, kuriuos Lie
tuvai buvo lemta nueiti dėl tautos laisvės, 
o laisvės kelias buvo ilgas, sunkus ir parei-

kė, kad Lietuva laisva. Nepriklausomybę 
reikėjo iškovoti ginklu rankoje. 1918 metų 
vasarą Vilniuje pasirodė pirmieji lietuviai 
kariūnai, tarnavę carinėje Rusijoje. Jie 
pradėjo registruotis į planuojamą Lietuvos 
kariuomenę. Jais pasekė puskarininkiai ir 
eiliniai savanoriai. Lapkričio 23 d. buvo 
išleistas trumpas įsakymas, kad steigiama 
apsaugos tarnyba, kad Apsaugos štabo virsi* 
ninku skiriamas pik. Kubilius. Tokia buvo 
pradžia. Labai greitai savanorių pulkai jau 
kovojo prieš bolševikų ordas, prieš lenkus 
ir bermontininkus, gindami Vasario 16- 
tos aktą. Nepriklausomybė buvo iškovota.

1940 metais buvo paskelbtas Lietuvai 
ultimatumas dėl sovietų kariuomenės papil
dymo, o tai reiškė okupaciją, nes sovietų 
kariuomenė jau tampa didesnė už Lietuvos 
kariuomenę. Prezidentas A. Smetona ir 
gen. Musteikis pasisako už ginkluotą pasi
priešinimą, kiti ministrai, tikėdamiesi kito
kio susitarimo, - prieš, ir tai reiškė, kad 
Lietuvos nepriklausomybė nustojo egzistuo
ti... Lietuva okupuota, jos kariuomenė iš
formuota. Toks tragiškas likimas.

Tik 1941 m. birželio mėn. sukilimas prieš 
okupantus bolševikus parode, kad kariška 
dvasia nebuvo pražuvusi.

1944 -1953 m. lietuvių partizanų kova 
pries okupantus. Kova buvo sunki, nelygi, 
bet pasauliui buvo parodyta, kad laisvė 
lengvai neatiduodama.

1980 m. kovo mėn. 11 d. aktas leido vi
siems kariškiams sugrįžti į Lietuvą (50 
metų buvo tarnaujama įvairiose Rusijos ir 
Azijos vietose). Tais pačiais metais sukuria
mas Krašto Apsaugos departamentas. 1991 
m. įkuriama savanoriška krašto apsaugos 
tarnyba.

1993 m. Lietuvos kariuomenė pradeda 
pilnakraujį gyvenimą.

"Šiandien mes turime, - pasakė pranešė
jas kpt. Sergėjus Venclovaitis, - Krašto 
apaugos tikrąją tarnybą ir alternatyviąją. 
Tikroji tarnyba yra skirstoma į privalomąją 
tarnybą, profesinę ir savanorių. Pašaukti 
kariai į tarnybos vietas, skirstomi teritori
niu principu, tai reiškia, kad karys tarnau
ja netoli savo gyvenvietės.

Motorizuotos pėstininkų brigados "Geleži
nis Vilkas" daliniai yra mobilūs, gali būti 
panadoti bet kurioje Lietuvos dalyje. Briga
dą sudaro 6 batalionai, pavadinti Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių vardais", - baigdamas 
pasakė kapt. $. Venclovaitis.

čiu ir į NATO, nes mūsų "didysis" kaimy
nas vis žvairuoja į mus, galvodamas, kad 
būtų visai neblogai vėl susigrąžinti mus į 
savo glėbį. Tad turėdami karčias istorijos 
pamokas, turime būti budrūs ir akylus, nes 
kiekvienas nepriklausomos valstybės tikslas 
yra krašto laisvės, jos saugumo, visuome
nės gyvybinių reikalų gynimas. Nuo to, ar 
sugebėsime sukurti savo piliečių visuomenę 
tapti demokratinio pasaulio dalimi, priklau
sys ar trečiojo tūkstantmečio pasaulio poli
tiniame žemėlapyje bus vietos ir Nepriklau
somos Lietuvos Respublikai.

Po pranešimo klausėmės nuotaikingų lie
tuvių liaudies dainų pynės: "Gražių dainelių” 
"Ant kalno karklai siūbavo", "Atskrend 
sakalėlis", "Mažam kambary", "Subatos 
vakarėlį", "O jeigu aš negrįšiu", "Leiskit į 
Tėvynę", "Augo kieme klevelis", "Gedimino 
pily trispalvę iškelsiu", "Kur giria žaliuoja". 
Visos šios dainos taip gražiai susiliejo į vie
ną visumą ir harmoningai skambėjo dėka 
rūpestingo darbo įdėjusiam koordinatoriui An
tanui J. Mickui) ir varg. muzikui L. Djintcha^ 
radze, per trumpą laiką surepetavusiam 10 dar 
nų« Klausytojai negailėjo aplodismentų, 
dėkojant už gražią popietę.

Po to duvo vaišinamasi šaltais užkąru 
džiais bei saldumynais ir kava.

Kalbų netrūko, nes kiekvienas norėjo dar 
pakalbėti su kariškiais, sužinoti apie Lietu
vą plačiau.

Suradus minutę laiko, buvo pakalbintas 
maj. Gediminas Jurgutis. Tai 38 m. kariš
kis, vadovauja motopėstininkų bataliono 
štabui (yra jos viršininkas), yra vedęs, turi 
sūnų 7 metų ir dukrą 12 metų, žmona 
kariškė. Majoro laipsnis jam buvo suteiktas 
paskutinėmis dienomis prieš š.m. kariuome
nės dienos sukaktį. Jis yra labai patenkin
tas mokymusi Quębec'o prov. sąlygomis. 
Šiuo metu jau gali gerai susikalbėti pran
cūziškai, vėliau žinias gilins Prancūzijoje. 
Maj. G. Jurgutis pasakojo, kad dabar nėra 
"senių", nei "naujokų", visi yra vieno atėji
mo, tad ir išnaudojimo negali būti (kas 
buvo ryšku sovietiniais laikais). Atsiran
da vienas kitas, bet mes su tuo kovojame, 
baigdamas pasakė majoras, G. Jurgutis.

Padėkojus už platesnį pasikalbėjimą maj. 
G.Jurgučiui, buvo palinkėta sėkmingai už
baigti . mokslus Kanadoje ir su naujomis 
žiniomis kibti į darbą, auklėjant jaunuosius 
šauktinius kareivėlius ne tik karinių ir kovi
nių įgūdžių srityje ir diegiant gilų patriotiz-

kalavęs daug aukų.
1918 metų vasario 16 d. buvo paskelbtas v šiuo metu Lietuva stengiasi kaip grei- 

Nepriklausomybės aktas, bet tai dar nereiš- čiau patekti į Europos Sąjungą, o tuo pa-

mą,bet ir atsakomybės ir Tėvynės meilės 
jausmą.

Vitalija Peeiukaitytė-Keršulienė
2 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 25



Lietuvoje
Kariuomenės Vado vėliava

♦ LIETUVOS KARIUOME
NĖS 80-mečio proga š7 
m. lapkričio mėn. 25 d. 
šventė buvo iškilmingai 
paminėta, įteikiant kariuo
menės vadui vieną iš tra
dicinių pagrindinių atri
butų - vėliavą.

Ją sukūrė Ramutė GU- 
TAUSKAITĖ, Vilniaus 
Dailės Akademijos Kultū
ros centro veikėja. Ji 
vėliavą išsiuvinėjo auksi
nės spalvos metaliko siū

POLITOLOGAS ZBIGNIEW 
BRZEZINSKI LANKĖSI 
VILNIUJE

Saugi Lietuva - saugi 
Europa,- sako JAV polito
logas, Amerikos Strategi
nių ir Tarptautinių Studi
jų Centro vadovas Zbig
niew Brzezinski. Lietuvos 
narystė NATO,- tvirtina 
jis,- atvertų duris į šią 
organizaciją ir kitoms 
Baltijos šalims.

Kalbėdamas Lietuvos 
parlamentarams, šis pa
saulinio masto polito
logas, su kurio nuomone 
skaitomasi buvo ir praer 
tyje, ypač, kai Baltijos 
valstybės atsiplėąė nuo 
Sovietų Sąjungos, taip 
pat pasakė,kad geriau, 
kai nors vienai valstybei 
atsidarys durys į NATO 
ir bus peržengta ta "rau
dona linija", negu kad 
visoms trims metų me
tais bus siūlomi paža
dai.

Anot Z.Brzezinski’ o, 
verta pagalvoti apie 
tarpinius žingsnius, sie
kiant narystės. Vienas to 
kių būtų NATO ir Baltij- 
jos šalių chartija. Toks 
pasirašytas dokumentas 
patvirtintų pareikštą ke
tinimą kurti didesne Eu- 
roatlantinę sąjungą.
1998. xn.i; 

lais, ant raudono ir juo
do aksomo, o kontūrai 
apsiuvinėti medvilniniais 
siūlais.

Vėliava bus saugojama 
kariniame štabe, iškelia
ma svarbiomis kariuome
nei progomis. Kitų vals
tybių kariuomenės vadai 
turi vėliavas, atstovau
jančias savai kariuomenei.

Kariuomenės vadas 
yra skiriamas Prezidento 
Seimui pritarus.

ŽYMUSIS

POLITOLOGAS

ZBIGNIEW

BRZEZINSKI, 

BALTIJOS 

VALSTYBIŲ 

GERBĖJAS S

Prez. Valdas Adam
kus įteike svečiui L.K. 
GEDIMINO I-ojo laipsnio 
ordiną uz "ypatingą pa
ramą Lietuvai siekiant 
bei įtvirtinant valsty - 
bes Nepriklausomybę,i uz 
nuolatines pastangas 
plėtojant Lietuvos ir 
tarpvalstybinius rysius 
bei padedant Lietuvai 
integruotis į pasaulio 
valstybių bendriją".

Po ordino įteikimo 
prez. V.Adamkus ir Z. 
Brzezinskis apie pusva
landį bendravo dviese.

9 ŽVEJYBOS SUTARTĮ 
su EUROPOS SĄJUNGA 
pasirašė Lietuvos ES at
stovai, pagal kurią bus 
bendradarbiaujama 1999 
metais, aptariant žuvų 
išteklius, žvejybos stra
tegiją, pasikeitimą kvo
tomis. Taip pat susitarta 
dėl skaičiaus laivų, turin
čių teisę žvejoti Lietu
vos ir ES ekonominėse 
zonose.

Pagal susitarimą, Lie
tuva galės perleisti savo 
žvejybos kvotą už finan
sinę kompensaciją. Lietu
vos žvejai turės teisę 
gaudyti apribojamų žuvų 
dalį Baltijos jūros vande
nyse, priklausančiuose 
ES.

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS 80-metį 
minint, atskiram komen- 
dantiniam batalionui ša
lia Vilniaus, Visoriuose, 
yra suteiktas L.D.K. Ge
dimino štabo vardas. 
Taip pat daliniui leista 
perimti anksčiau buvusio 
I-jo pėstininkų L.D.K. 
Gedimino pulko tradici
jas ir atributą. įsakymą 
dėl vardo suteikimo pasi
rašė Krašto Apsaugos 
min. Česlovas Stankevi
čius.

• UZBEKIJA nupirko Lie
tuvos pieno produktų 
perteklių- 1300 tonų svies
to ir KAZACHSTANAS 
-1600 tonų sviesto. Yra 
nemažas kiekis sūrio, 
pieno miltelių ir dar 
sviesto įmonių sandėliuo
se dėl krizės Rusijoje. 
Lietuvos rinkos regulia
vimo agentūra ir žemės 
ūkio min. Edvardas Ma- 
kelis tariasi su Vokietija 
dėl pertekliaus eksporto, 
o prez. Valdui Adamkui 
lankantis Suomijoje ir 
Ukrainoje irgi buvo tar
tasi dėl Lietuvos maisto 
pertekliaus.

• KLAIPĖDOS KRAŠTO 
Kuršių posto muitinės 
viršininkas neištvėrė ne- 
susigundęs kyšio... Alvy
das Kupšis, 48 m., iš vie
no verslininko už tam 
tikrų muitinės procedūrų 
atlikimą paėmė 3006 
JAV dolerių, o buvo 
užsiprašęs bent 20,000 
litų,ir dalį jų jau buvo 
gavęs. Pačiuptas "Klaipė
dos" viešbutyje "in flag
ranti". Jam iškelta bau
džiamoji byla. Ar dar te
begalvoja, kad laimė - pi
niguose...

© AUSTRIJA, anot Lie
tuvoje viešinčio jos Na
cionalinės Tarybos įl
ojo prez. Heinrich Neis- 
serJ io, pažadėjo įkurti 
parlamentinę grupę ry
šiams su Lietuva.

MASKVOJE Lietuvos 
Ambasada surengė tarp
tautinę mokslinę konfe
renciją drauge su Rusi
jos Mokslų Akademijos 
pagrindiniais institutais. 
Lietuvos Seimo pirminin
kas Vytautas Landsbergis 
ta proga buvo pakvies
tas paskaitai. Jo tema 
"Lietuvos švietėjas Marty
nas Mažvydas ir jo laikų 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės knygų kultū
ra".

"TREMTINIO dešimtme
čiui buvo paskelbtas li
teratūrinis konkursas. 
Pasirodo, atsiuntė šimti
nė autorių - 88 poetai 
ir 12 prozininkų. Prozoje 
nemaža buvę ir atsimini
mu. Jie gavo laureato la
pus ir LPKTS-gos leidinius.

Paskatinamąsias premi
jas gavo 15 autorių.

"TREMTINIO" adresas: 
Laisvės ai.,39, KAUNAS, 
3000, Lietuva. Tel: 20 -95- 
30.

ATVIRAS LAIŠKAS 
LIETUVOS VYRIAUSYBEI

"Lietuvos aidas” 1998. 
16.02 rašė, kad sovieti
nio laikotarpio paminkli
nės skulptūros bus ekspo
nuojamos miško parke 
prie Grūto, netoli Drus
kininkų. Tokį sprendimą 
priėmė Kultūros ministe
rija po skelbto konkurso.

Preiškiame: "NE!" 
Nestovėti joms Grūto 
miške! Nereikia erzinti 
žmonių. Mes gerbiame 
Vyriausybę, bet prašome 
nesityčioti iš mūsų. Miš
kai nuo Merkinės iki 
Druskininkų - partizanų 
-mūsų brolių ir tėvų 
krauju palaistyti. Daina
vos apygardos vado J. 
Vitkaus- Kazimieraičio 
atsarginė vadavietė yra 
kitapus plento, miške 
ties Grūto kaimu. Dabar 
stilizuotais betoniniais 
kryžiais paženklinta A. 
Ramanausko - Vanago 
vadavietė - slėptuvė- 
netoli Merkinės Kasčiūnų 
kaime; dabar .atstatyta 
ir lankoma. Dainavos 
girioje kaimai, kurių 
žmonės partizanus mais
tu šelpė, globojo, ryšį 
tarp jų palaikė. Čia ne 
vienoje pirkioje dar gedi
ma pasipriešinime žuvu-
************************************************
PAGERBĖ PASKUTINĘ 
RYTŲ AUKŠTATIJOS 
PARTIZANĄ

SIAUBŪNU pramintas, 
tapęs legendine asmeny
be Rytų Aukštaitijos par
tizanas Antanas KRAU
JELIS, š.m. spalio mėn. 
pabaigoje * būtų minėjęs 
70-tąjį savo gyvenimo 
jubiliejų. Pragyveno pen
kerius paskutinius metus 
Utenos apylinkėje, Papiš
kių kaimo vienoje sody
boje, po krosnimi jam 
specialiai įrengtoje slėp
tuvėje.

1965 m. kovo mėn. 17 
d. nusišovė, nes šią sody
bą buvo apsupęs sovieti
nis kariuomenės dalinys.

Likę VYTAUTO apy
gardos gyvi partizanai 
legalizavosi 1954 m. O 
Antanas Kraujelis dar 11 
metų išsislapstė. Sukūrė, 
šeimą, turėjo sūnų. Per
sirengęs kartais moteriš
kais drabužiais, atkeb- 
liuodavo ten, kur jo ma
žiausiai tikėdavosi stri
bai ar kokie sovietų rė
mėjai. Nepavyko surasti 
išdavikų, nors už "Siau
būną" buvo siūlomos 
didelės premijos.

1998 m. SIAUBŪNUI 
Antanui KRAUJELIUI pa
skirtas Vyčio kryžiaus 
III-jo laipsnio ordinas. 
Utenoje Jo atminimui au
kotos šv. Mišios ir pra
vesta eilė renginių.

• LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖS NU
MIZMATIKOS" veikalui 
paskirta Vlado JURGU- 
ČIO premija. Knyga išsa
miausiai aptaria Lietu
vos Didžiosios Kunigaikš
tystės pinigus XII a. iki 
1707-jų metų du šio 
veikalo autoriai-laurea- 

sių seimos narių.
Ir kaip tyčia, čia nori

ma atboginti statulas tų, 
prieš kuriuos kovodami 
dzūkai čia galvas pagul
dė. Ar dar gali būti di
desnis mirusiųjų ir gyvų
jų įžeidimas?! Mes tik
inės, kad Vyriausybė 
mus supras.

Pavergėjams- pasauli
nio masto galvažudžiams 
ir jų pasekėjams - pa
minklai nestatomi. O šie 
sukurti tuo metu, kai 
partizanai kovojo ir žu
vo už mūsų laisvę, kiti 
buvo kankinami kalėji
muose ir sekinami lage
riuose; laidojo badu mi
rusius savo kūdikius trem
tiniai Sibire.

Klausiame Kultūros 
ministrą - ar ne šventva
gystė išprievartautu me
nu dangstyti blogį? Ne- 
vežkite, Ministre, tokio 
"kultūros paveldo" į Grū
tą. Ir nė cento iš biudže
to jo perkėlimui į kitą 
vietą! Tegu jų gerbėjai 
savomis lėšomis tai per
veža, pastato ir saugo.

LPKS Druskininkų sk. 
pirmininkas J. Trečiokas 
LPKTS Druskininkų sk. 
pirm. E. Mikučionienė, 
LPKTB Druskininkų sk. 
pirm. E.M. Galdikas.

tai- Stasys SAJAUSKAS 
ir Dominykas KAUBRYS- 
Jie pateikė specifinių pi
nigų atsiradimą, istori
nes, politines ir ekono
mines pasekmes, monetų 
sistemų evoliuciją, kalyk
lų darbą.

Veikalas iliustruotas 
monetų tipų aprašymais 
siekia 2622 monetų at
mainas, patiekti kalyklų 
ženklų aprašymai ir kt.

Vladas Jurgutis, ku
rio vardu skiriama pre
mija (LE, Xt.).
© PASAULINIO AKRO
BATINIO SKRAIDYMO 
TAURĘ laimėjo penkto 
etapo varžybose žinomas 
Lietuvos lakūnas JURGIS 
KAIRYS, gavęs aukščiau
sius teisėjų balus. II- 

'ra vieta teko rusui lakū
nui, III-čia prancūzui. 
Varžybos vyko Japonijoje. 
Jas stebėjo 160,000 žiū
rovų.
9 EKOLOGINIAI ūkiai 
BIRŽŲ rajono tarybos 
sprendimu šiemet atleis
ti nuo žemės mokesčių. 
Pagal ekologinės žemdir
bystės, Europos standar
tais įvertinti ūkiai, gavę 
pažymas, galėjo pasinau
doti atleidimu nuo mo
kesčių. į tokį tarpą įra
šyti 19 ūkininkų, 2 rajo
no bendrovės ir rajono 
mero Vytauto Zurbos 
ūkis. Jis augina ekologiš
kai švarias braškes, bul
ves, burokėlius, lęšius, 
kukurūzus, morkas^ pupe
les, saulėgrąžas, žirnius.

Atleisti nuo žemės 
mokesčių ekologiškai ūki
ninkaujančius prašė vieša 
įstaiga "Tatulos progra
ma". Per tai rajono biu
džetas negaus planuotų 
4,5 tūkstančio lt. paja
mų.
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MININT LIETUVIŲ SKAUTUOS PRADŽIA ŠIAURĖS AMERIKOJE
Lietuviškajai Skautijai Kanadoje 50 metų! /tęsinys/

Vladas Morkūnas

£ komiteto kvietimą registruotis tuo metu 
skautininkai nelabai reagavo, buvo užsiregistravę 
tiktai 5, o mums buvo Žinoma, kad tuo metu Kana
doje jau buvo 14 skautininkų ir apie 200-300 skautę 
Vyčių ir skautų. Skautiškame darbe dalyvavo apie 
100 skautų, kiti dėl vienų ar kitų priežasčių laikėsi 
pasyviai.

Komiteto išleistame pranešime Nr.5 rašoma: 
"Kiekviena diena atneša ką nors gero ar blogo. Pra
bėgusią^ dieną, mes turime vertinti teigiamai, ar 
neigiamai, bet skautas, praleidęs vieną dieną be tiks
lo, nustoja daug ko, o svarbiausiasis nustoja skau- 
tiškumo. Ir dabar, artinantis šventėms (Sv.Kalė
doms), tegul brolių Širdyse dega meilė savo artimui 
ir ten toli pasilikusiam tėvynėje. Teguls mūsų Širdys 
būna surištos tampriais ryšiais."

Spalio mėn.30-31. d.d. Vokietijojoje vyko LSS 
vadovų-vių suvažiavimas, L.K.S.K. pasiuntė skautis- 
kus sveikinimus, linkėdamas vadovams sėkmingo 
skautiško darbo. Lapkričio mėn. 1 d. buvo sukakę 
30 metų nuo lietuviškos skautybės įkūrimo. Ta pro
ga buvo pasveikintas skautų įkūrėjas V.S.Petras Jur- 
gėla. Į tą sveikinimą jis atsakė ilgu laišku ir padėka 
su linkėjimais visiems skautams-tėms, susibūrusiems 
svetingame Kanados krašte. Jis žadėjo, kiek sąlygos 
leis, padėti skautiškame darbe. R-ysį su juo palaikė 
Komiteto Pirmininkas.

Vyr.Skautininkas dr. V.Čepas ( dar tada gyve
nantis Vokietijoje), pasisakė dėl sktn.Jackson’o pa
reikštų nuomonių, kad mūsų vienetų įsijungimas 
j kanadiŠkus vienetus gali būti ribotas. Vienetai 
gali būti registruoti, bet jiems ir toliau vadovauja 
vienetų rinktieji vadovai. Gali būti einamos lietuviš
kos programos.

Laikui bėgant, teko mums dalinai ar visiškai 
perimti LSB Vadijos pareigas. Aiškėjo, kad Lietuvių 
skautų Tautinis Komitetas savo veikloje, palaikyda
mas ryšį su vietos skautų sąjunga, bei Lietuvos 
Skautų Brolijos Vadija, yra daugiau kultūrinis, bet 
ne administratyvinis veiksnys. Išvadoje, Komiteto 
vadovų pareiga visais galimais būdais ir priemonė
mis, susibūrus į vienetus, išlaikyti tvirtą tautinį 
charakterį.

Mūsų esantieji skautų Vyčių vienetai puikiai 
veikė ir savo veikla pritraukė daugiau buvusių skau
tų. Vienetų vadovai palaikė ryšį su psk.Pr.Enskaičiu, 
kuris savo ruožtu sutiko pateikti žineles spaudai. 
Kanadoje ėjo vienintelis lietuviškas laikraštis "NE
PRIKLAUSOMA LIETUVA",jo redaktorius mielai 
sutiko įdėti visas žinias apie skautų veiklą. (Nuo 
1949 m. juo buvo žinomas žurnalistas Jonas Karde
lis. "NL").

L.S.S. Pirmijos pirm. v.s. K.PalČiauskas džiau
gėsi, kad po decentralizuotos emigracijos mes Ka
nadoje sugebėjome atkurti sąjungos branduolius ir 
neleidžiame užgesti Sąjungos veiklai toli nuo savos 
tėvynės. Ta proga jis sveikino visą komitetą ir vi
sus brolius ir seseris Kanadoje.

Einant metams į pabaigą, gauta nemaloni Žinia, 
kad Vokietijoje einantis "Skautų Aidas", "Skautybė" 
ir "Gairės" dėl lėšų trūkumo turėjo sustoti ėję. Skau
tiškoji Šeima Vokietijoje buvo taip sumažėjusi, kad 
ir likusioji skautų vadovybė greitu laiku galėjo iške
liauti kitur. Mums teko gerokai susirūpinti spaudos 
reikalais. Ps.Pr. Enskaitis darė pastangas vienu ar 
kitu būdu įsigyti mažą spaustuvėlę, kurioje būtų 
galima spausdinti skautiškus leidinius. Tuo atveju 
visi būtume vienu ar kitu būdu paremti lėšomis 

tokį užmanymą.

Artėjant Šv.Kalėdoms, Komiteto reika
lų ved. s.v.v.s. Vladas Morkūnas ir skautų Vyčių 
vedėjas ps.P.Čeponis nuvyko į Montreal!, kur susiti
ko su vietos skautais ir skautėmis, painformavo 
juos apie skautišką veiklą Kanadoje. Susitiko ir 
su ps.Irena KemeŽyte, Seserijos įgaliotine ir pasida
lino mintimis apie skautišką veiklą. Dalyvavo didelio 
būrio skaučių sueigoje, supažindino apie brolių ir 
skautų veiklą plačioje Kanadoje. Sueigos metu susi
tiko ir su ps.kun.Stasiu Kulbiu, S.J. Jis atliko didelį 
"paštininko" darbą. Jo dėka buvo persiunčiami vado
vų adresai į tas vietoves, kuriose gyveno ir dirbo 
lietuvaitės ir lietuviai, nes, tikrų adresų neturint, 
buvo sunku pasiekti tas vietoves laiškais.

Komiteto pirmininkas kalėdinių Švenčių metu 
apsilankė Toronte, kur susitiko su V.S.J.Matulaičiu 
ir kitais skautų Vyčių vadovais aptarė vietos skau
tišką veiklą.

Visiems skautų vadovams baigiant atlikti dar
bavietėse sutartis, kilo sumanymas, kad norint sėk
mingiau išvystyti skautišką veiklą, reikia visiems 
komiteto nariams susitelkti į vieną vietą. Po trum
pų susirašinėjimų buvo nuspręsta keltis į Torontą. 
Ten galėjome dažnai susirinkti posėdžiams, daryti 
tolimesnius veikimo planus ir priklausyti didelei 
skautiškai Šeimai. Tuo metu Toronte jau buvo ku
riamos ir kitos organizacijos, kurios taip pat daly
vavo lietuviškoje veikloje. į talką atėjo ir skautų 
tėvai bei rėmėjai, kurie visuomet ir visur dalyvau
davo ir palengvindavo mūsų darbą..

Kadangi komitetas iki šiol buvo rūpinęsis tik
tai skautais ir jų veikimu, tai galvojome, kad j 
bendrą, darbą reikia įtraukti ir skaučių vienetus. 
Gavę pritarimą iš P.L.S. Sąjungos Pirmijos pirminin
ko v.v.K.PalČiausko ir Brolijos vyr.skautininko v.s. 
Vyt.Čepo, komitetas pavadinamas Kanados Lietuviu 
skautų-Čių Rajonu. Rajono vadu skiriams j.s. Vladas 
Šarūnas, kuris sudarė savo vadiją. Į vadiją pakvie
čiami tie patys vadovai, kurie anksčiau buvo komi
tete.

"SKAUTQ AIDUI" ir kitiems skautiškiems lei
diniams nustojus eiti Vokietijoje, Ps.Pr. Enskaičiui 
su kitais vadovais pavyko sukelti lėšų ir įsigyti ma
siną spausdinimui ir pasirodė pirmas skautiškas lei
dinys "SKAUTAS". Jo buvo išleisti 4 numeriai, jį 
redagavo ps. Pr.Enskaitis ir j.s. VI.Šarūnas.

To meto leidinys nebuvo išvaizdus, be lietuviškų 
ženklų, spausdinamas tiktai 250 egzempl., 16-kos 
puslapių apimties. Po to buvo pradėtas leisti"SKAU- 
TQ AIDAS" 350 - 400 egz. Mažoje spaustuvėje laik
raštis negalėjo tobulėti ir sunkiai vertėsi. 1951 m. 
atvykus v.s.Stepui Kairiui į Torontą, "SKAUTŲ AI
DAS" buvo perkeltas į Torontą. Spausdino J.Danai- 
čio spaustuvė "Banga". Nuo tų metų laikraštis žy
miai pagražėjo,atėjo naujas redaktorius, išaugo savo 
turiniu, o visą administracinį darbą atliko savano
riai skautai Vyčiai. į talką atėjo dailininkai Tel. 
Valius ir V.Bričkus. Kiekvienas numeris buvo išlei
džiamas laiku, stengtasi surinkti daugiau prenumera
torių ir iŠ kitų kraštų.

Laikui bėgant, prenumeratų skaičius pakilo 
iki 900, svarbiausia, daugėjo ir rašančiųjų skaičius, 
iŠ skautų veiklos buvo galima atspausdinti ir daug 
nuotraukų. (pabaiga kitame "NL" nr.)

Trakų bažnyčioje pa
šventinta draugijos ir 
jos skyrių vėliava, o me
džiotojai ir žvejai pado
vanojo Trakų bažnyčiai 
medžiotojų globėjo šv. 
Huberto paveikslą, paau
kojo vyno, duonos, rūky
tą ungurį ir lydeką. 
Draugijos p-kas Jonas 
Vyšniauskas tvirtina, kad 
šiuo metu Lietuvoje yra 
28,243 medžiotojai ir 
42,000 žvejotojų. Gamti
ninkai specialistai suskai
čiavo, kad šiemet Lietu
vos miškuose esama 
4000 briedžių, 16,000 el
nių, daugiau kaip 44,000 
stirnų, 21,000 šernų, 
81,000 pilkųjų kiškių, 
609 vilkai, 19,000 rudųjų 
lapių, arti 100 lūšių. 
Neaiškus skaičius stumb
ru-

Šioje pirmoje šventėje 
ouvo parodyti ir lietuviš
ki skalikai, medžiotojų 
talkininkai, o ir labai pa
tikimi namų sargai.

Po sueigos Trakų Kul
tūros namuose, ant Toto
riškių ežero kranto buvo 
uždegtas medžiotojų 
laužas, visi ragavo žuvie
nės, kurios apie 200 lit
rų išvirė Kęstutis Kliu- 
cevičius iš Aukštadvario.

į šią šventę atsilankė 
ir entuziastingas medžio
tojas, buv. prez. Algir
das Brazauskas.

Pirmoji šventė vyko 
Trakuose, anot rengėjų, 
todėl, kad tuo norėta 
prisiminti ir pagerbti 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės laikus, kai 
siose apj/linkėse vykdavo 
kunigaikščių ir jų svečių 
mėgiamos medžioklės. 
ŽEMDIRBIŲ ŠVENTĖ 
MARIJAMPOLĖJE

Linksmai atžymėjo • 
žemdirbiai pagrindinių 
darbų pabaigtuves Aukš
tesniojoje Žemės ūkio 
mokykloje. Pasveikino 
gausiai susirinkusius ap
skrities viršininkas K. 
Jankauskas, rajono Že
mės ūkio skyriaus vedėjas 
S.Tarasevičius. Prizai bu
vo įteikti* nemažam bū
riui ūkininkų, gražiausiai 
sodybas susitvarkiusiems 
bei maisto produktus pa
vyzdingai gaminusiems.

Kiekviena seniūnija pa
ruošė šventinius stalus su 
laukų, sodų, daržų gėrybė
mis. Buvo ir vienas iš 
Liudvinavo pateikęs išau
gintų graikiškų riešutų, o 
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PIRMOJI
IR ŽVEJŲ 
ŠVENTĖ

MEDŽIOTOJŲ 
DRAUGIJOS

TRAKŲ salos pilies 
kieme š.m. spalio mėn. 
pabaigoje susirinko dide
lis būrys šventės dalyvių 
kuriuos sveikino medžiuK- 
lės ragų pūtėjai, eiliuo
tais posmais aktorius To
mas Vaiseta, miškų dei
vė Medeinė, nuskambėjo 
ir šios pirmosios Medžio
tojų ir Žvejų d-jos šven
tės himnas - poeto Sta
sio Žlibino žodžiai, komp. 
Algimanto Raudonikio 
muzika.

Nuotr: Kęstučio Petkurio
Medžiotojai ir žvejai traukė i Trakus su visa atributika
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PASIRINKIMAS
Birutė Baltrušaitytė

/tęsinys/
O Gabrielė jau klojosi patalą. Visus popierius su

krovė ant stalo- ir švarius,ir jau prirašytus.Gatvės 
žibintas menkai apšvietė kiemą, aikštelę, po kurią 
jau ne~ berniūkščiai kamuolį o vėjas gainiojo senų 
laikraščių lapus. Dangumi ritosi debesys, skubinos 
nuo jūros į krantą, kaip ir anuomet, prieš septynetą 
šimtų metų, kai nebuvo nei šio miesteliuko, nei jo 
aplužusių tvorų, o Lidijos Petrovnos protėviai me
džiojo voveres niauriose rusų giriose, bet jau šniokš
tė Ilmenio ežeras ir Beltija ir vilnijo Notangos pie
vos, ir lakstė vikrus berniūkštis, o jo veide spindėjo 
gyvos, nenustygstančios akys.

2.
Nuo neatmenamų laikų Notangoje gyveno Mante

minių giminė. Jų medinė pilaitė buvo ant upės kran
to. Karklų šakos prausdavos vandeny, todėl visados 
būdavo švarios, kaip ir žuvys, kurios veisėsi po ak
menimis ir šiekštais. Moterys dažnai virdavo žuvie
nę.Ilgais pavasario vakarais, .'kai saulė būdavo netoli 
laidos, visi susėsdavo kieme po kupliagalviais me
džiais, ir jiems atrodydavo, jog tai yra duslus upės 
murmėjimas, lėta tėkmė, lauko žolynų šnibždėjimas 
per dieną pavargusių bitelių dūzgesys - daugiau nie
ko. Tuoj piemenys pargins bandą, ir moterys, pasiti
kusios juos, eis melžti. Šitaip per dienų dienas - 
nuo senovės, kol notangų gentis save atmena.

Kaip? Juk jie neturi nei rašto, nei knygų. Žila
galviai seniai - visos jų knygos: burnos kupinos žo
džių, tik paklausyk. Ir vyrai, anksti tapę kariais,- 
tarsi knygos. Juk jie gerai pažinojo pasaulį - buvo 
mozūrų žemėje, kiti - kažin kur palei upę, vadina
mą nemūsišku vardu Dnepras, kariaunoj tarnavo. 
Kokių kraštų esama!.. Manteminių senelis galvoj 
nešiojosi pasakojimus, perduodamas iš kartos į kartą 
apie tai kaip kadais atplaukdavo prie sembų ir no
tangų jūros svetimi laivai iš užjūrio - vikingų že
mės. Didžiuliai laivai - visas kaimas draug su galvi
jais tilpų. Knarai buvo tų milžinų vardas, ir iš tolo 
jie primindavo didelius jūros paukščius plėšriais 
lenktais snapais, atstačiusius gūžį vėjui. Vėjas iš
pūsdavo ryškiaspalvių burių audeklą, ir vėplio odos 
atraižos, kurios dabino bures, krutėdavo kaip gyvos. 
O vaizbūnai...

Šioje vietoje bernaitis nebenulaikydavo seilės. Ji 
nutįsdavo per lūpų kampučius,ir keli skaidrūs lašiu
kai paptelėdavo ant krūtinės, ant švarių lino marš
kinių. Susigėdęs jis pakeldavo ranką prie lūpų, bet 
išvydęs, kad niekas į jį nekreipia domės, -visi kaip 
užkerėti klausosi pasakojimo apie senąjį prūsų uostą 
Trusą, su kuriuo prekiaudavo vikingai,-nusiramindavo.

Motina jį vadino Mantu, o tėvas - vyru. Būdavo 
uždeda sunkią ranką jam ant peties ir sako: "Klau
syk, vyre..." Už tuos žodžius atiduotum visas upes 
žuvis ir dar pridėtum pusę kaimo...

Mantui nieko nebuvo brangesnio už tėvą ir mo
tiną, už senelį. Sesuo - toji dar visai maža. Ką jį 
veikia trobos kertėje ant kailių, jų visai nesidomėjo 
(kai sugrįš, sesuo bus išaugusi graži mergaitė ir 
nešios kepurikę su žalvario pakabukais, kaip visos 
jaunos notangės...). Senelis nusivesdavo jį prūsų že
mių Romuvon, kur storų ąžuolų prieglobsty kūreno
si amžinoji ugnis. Tolimas tat kelias, ir senelis 
išeidamas pasiimdavo drūtą lazdą, terbelę su duona, 
geltonu padžiovintu sūriu bei džiovinta žuvimi. Pa
keliui senelis vis paskodavo ir pasakodavo, o kai 
pagaliau prieidavo šventąją girią, jis nutildavo, įsmeig
davo išblukusias akis į ąžuolų vainikus ir taip stovė
davo, visu kūnu užgulęs lazdą, tarytum atiduodamas 
jai savo gyvenimo naštą. Tuomet jo raukšlėti skruos
tai išsilygindavo, nuskaidrėdavo akys. Paskui jis 
paimdavo vaikaitį už rankos, ir gira, kupina bičių 
dūzgesio, įšilusių kerpių, samanų, drevių ir pušyno 
sakų kvapo, priimdavo juos į savo glėbį, kur jis 
nusiramindavo ir eidavo taku gilyn aukuro linkui.

Mantas ne sykį buvo girdėjęs giesmininkus tulišonis: 
Gintarą bėriu į jūrą sūriąją, 
jūroje brolio kardas guli 
o-o! o-o!
Smiltį subersiu kapo vieton, 
po žalia liepa apgedėsim brolį, 
o-o! o-o!

Tulišonys skambindavo juodais kankliais, pana
šiais į mažus luotelius. Ilgi jų plaukai krisdavo ant 
pečių, juos taršydavo vėjas. Ilgas plaukas ir ilgas 
garsas,ilgi tulišonių gyvenimai, kitaip bene jie mokė
tų apgiedoti senuosius laikus, kai prūsų žmonės dar 
gelbėdavo skęstančius jūroje audrų metu, o patys 
tenorėjo gyventi ramybėje per amžių amžius...

Dabar viskas persimainė. Mozūrų žemėsna, pačioj
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prūsų pašonėn, atsibeldė ateiviai baltais apsiaustais, 
ant kurių buvo išsiuvinėti kryžiais. Jie braunas į prūsų 
girias ir kaimus, degina medines pilaites ir sodybas, 
vyrus nuduria, o moteris, vaikus ir senelius išsivaro 
su savim vergijon. Tada juodi dūmų tumulai kyla į 
patį dangų, tačiau dangus tyli.

Bernaičiui teko girdėti, jog ateiviai jiems perša 
kitus dievus ir kitas apeigas. Tuomet reikėtų atsisa
kyti savo dievų. Bet žmonės, gimę su savais, nori 
su savais ir numirti. Sako, anie kerta šventąsias gi
rias, varto aukurų akmenis, griauna prūsų žynių 
buveines. Jie statosi sau didelius namus su bokštais 
ir vadina juos bažnyčiomis. Motina tokių kalbų nė 
klausytis nenori. "Vaikeli,- kreipiasi ji į sūnų,- saule
lė užmigo. Metas ir tau miegoti..."

Kiti šneka, kad esą patys prūsai kalti: kam, 
girdi, puldinėjo mozūrų žemes. Supykdė anuos, nebe
galėjo vieni apsiginti, tai ir pasikvietė kryžininkus.. 
Ne, dar kitaip šneka: mozūrai negalėjo jiems įpiršti 
dievo, tokio pat kaip kryžininkų, tai ir nusprendė - 
žūtbūt pasiekti savo...

Kas kaltas, o kas teisus, Mantas nesukdavo gal
vos. Vaikui teisiausi būdavo tėvas ir metina. Tėvas 
ir motina. Senelis. O jie vienu balsu sakydavo: kam 
tų svetimšalių plėšikų reikia? Juk čia mūsų žemės 
nuo neatmenamų laikų. Kokie jau tie vikingai buvo, 
o savo tikėjimo nepiršo!.. Pamatę, kaip sutartinai vei
kia prūsai, tiktai prekiaut atvykdavo. Ne kitaip...

Mantas iš senelio paveldėjo žvitrias akis (it katė 
tamsoje mato) ir aiŠKų, stiprų balsą-, iš motinos - 
lino spalvos plaukus.Jis jau moka paleisti strėlę iš 
lanko, eina imtynių su pusberniais ir dažnai esti jo * 
viršus (tėvo,tėvo paveldas), it lūšis jis užšoka ant 
žirgo... Stiprūs Bysleidos Manteminiai - jiems karių 
tvirtarankių, nei darbininkų, nei nagingų meistrų ne
trūksta. Mantas irgi žada užaugti stiprus vyras. "Mo
tin, reikia saugoti bernaitį, kad kur nenuklystų, sve
timšalių naguosna nepakliūtų, - sakydavo tėvas. Dar 
metai, keleri, ir jis galės su manim joti".

-"Galės"- sutikdavo motina ir pakildavo pasižiūrė
ti, ar dar gyvos ungniakuro žarijos.

Šįvakar kažko neramu širdy, nelyginant plėšrioji 
ūdra^ vandenų gyventoja, būtų įsiropštusi vidun ir 
jau šieptų aštrius mažo žvėriūkščio dantis.

Moterys daug ką nujaučia, nors žodžiais pasaky
ti negali. Manto motina nežino, kad temsta paskuti
nis jų vakaras, išsiskirs. Jeigu ir susieis, tai tiktai 
dausų krašte.

Naktį bernaitis kietai įmigo, sapnavo, jog labai 
karšta. Mat ugnis, iššokusi is ugniakuro,nelyginant 
kūdikis iš lopšio, lakstė po aslą. Byrėjo karšti rau
doni angliukai. Jie šnypštė virsdami juodais akmenė
liais. Antai, jau pilna asla, nėra kur kišti kojų, o 
ugnis vis šoka ir šoka. Galbūt nuo jos troboje šitiek 
dūmų. Drasko gerklę, lenda į akis. Bernaitis nori 
įkišti pirštą burnon ir pakrapštyti gomurį- gal paleng
vės.Nosį spaudžia aštrus kvapas, braunas ausysna..Op!

Vaikas jau asloje. Kažkas stipriai suspaudžia jam 
petį. Atrodo, kaulas, trekšteli. Stumia jį priekin, 
dar neišsiblaiviusį iš miegų, nuo sapno. Aplinkui 
pilna garsų - traška, dūžta, urzgia, lūžta, spiegia, vai
toja... Bene motinos rauda!

Mantas pagaliau praplėšė sulipusias akis. Troba 
iš tiesų buvo pilna dūmų ir nieko negalėjai matyti. 
Kažkieno ranka jį stūmė. Ūmai jis grįžtelėjo ir 
suleido kietus jaunus dantis į tą ranką. Pajuto tik
tai geležies skonį ir kraują burnoj.Jį meste permetė 
per slenkstį. Lauke buvo daug žmonių. Netoliese 
bliovė avys,~ mykė karvės, kaip pasiutę žvengė žir
gai, beprotiškai cypė ir skalijo šunys. Jeigu būtų pa
kėlęs akis į dangų, jis būtų išvydęs mėnulį, vos 
įregimą pro tirštų dūmų tumulus.

Svečiai atėjo! Kryžiuočiai!-atitokėjo bernaitis. 
Rišo žmonėms rankas, varėsi su savimi. Bernaitis 
rnatė^ juos pirmą kartą. Kur motina? Vėl panoro at
sigręžti, bet gavo smūgį į tarpumentę. Jis nenurimo 
- gręžėsi vėlei. Ir vėlei smūgis. Bet Mantas sugebė
jo atsilaikyti ant kojų, nors iš akių pasipylė žiežir
bų spiečius. Paskui ėjo niūriai suraukęs kaktą. Jis 
buvo jau nebe Manteminių jaunylis, giminės viltis, o 
belaisvis. Paskui sužinojo esąs įkaitas. Jį varėsi 
kaip galviją. Šalta žemė po basomis kojomis, nes 
juk~ patsai vidurnaktis, įmygio metas. Tuomet žemė 
grįžta savin, į save įsikniaubia. Tuomet jai nerūpi 
žmogus, jo įšilęs būstas, jo kelionės po pasaulį. 
Žemė mato savo sapnus,o juose boluoja ledynai, o 
po jais murma vandenys, graužia akmenėlius, rausia 
ir^ gilina vagas, ruošia vietą būsimoms upėms ir 
ežerams. Gūdus ledynmečių metas. Nebylystė. Beža
dis kalvų augimas, riedulių gimimas, kai nerėkia 
gimdytoja ir iš atsivėrusių įsčių neplūsta kraujas. 
Pirmykštė tamsa. Blausus mėnulio spindesys. Žemės 
sapnai apie amžiną praeitį... O bernaitis turi eiti 
drauge su kitais notangais. Jam leidžiasi praeities 
mėnuo ir nebrėkšta rytojaus dangus ir jokios atei
ties nematyti... /bus daugiau/

/.........atkelta iŠ 4 psl./

Mockų kaimo, jau 8- 
tą dešismtį metų pradė
jęs sodininkas^ papuošė 
stalą kriaušėmis ir obuo
liais. Jis pats tebeaugina 
apie 90 obelų ir kriaušių 
veislių.

Komisija nutarė, kad 
Kazlų Rūdos seniūnijos 
stalas esąs pats suvalkie- 
tiškiausias ir vaišingiau- 
sias, Marijampolės - tur
tingiausias, Kalvarijos -• 
duoningiausias. Per visą 
šventinį renginį grojo 
muzika, aidėjo dainos, 
netrūko šokių. Pabaigai 
buvo iš varžytinių nupirk
tas už 65 litus veislinis 
gaidys.

Smagu sužinoti ir ką 
linksmo ir paprasto, ir 
gero vykstant Lietuvos 
žemės ūkyje.
BALTIJOS ASAMBLĖJOS 
PRESTIŽINĖ PREMIJA - 
LIETUVIUI POETUI

Š.m.lapkričio mėn. 
pradžioje Tallinne,Esti
jos sostinėje buvo paskir
ta literatūros premija po
etui Sigitui Gedai,meno 
premija-estų kompozito
riui Erkk Sven Tuur, 
mokslo premija- latvių 
architektui Jan Krastin.

Laureatų darbai po
puliarinami visose trijose 
Baltijos valstybėse. Sigi
to Gedos kūryba žinoma . 
ne tik iš poezijos knygų, 
bet ir iš muzikos: jis 
sukūre libretus komp. Br. 
Kutavičiaus oratorijoms 
"Paskutines jotvingių a- 
peigos","Iš jotvingių ak
mens",© jo poemai"Straz- 
das-žalias paukštis"Br.Ku
tavičius sukūrė operą.

Lapkričio mėn.pa
baigoje, per Baltijos A- 
samblėjos sesiją premi
jos buvo įteiktos.
D VIRATININK Ų TAIKOS 
ŽYGIS APLINK PASAULI

Esame rašę, kad 5 Lie
tuvos dviratininkai sugal
vojo atžymėti ateinančio 
trečiojo tūkstantmečio 
pradžią kelione dviračiu, 
skatinant visuotinę taiką 
ir sveikiausią susisiekimo 
priemonę - dviratį. Rug
pjūčio mėnesio pradžioje 
savo kelionę iš JAV, 
Seattle miesto, remiami 
UNESCO, pradėjo Sigi
tas KUČAS, Edvardas 
ŽIŽYS, Goda ČIPLYTĖ 
ir Gediminas VASILIAUS
KAS. Naujų Metų 2000- 
jų naktį jie tikisi pasiek
ti Japonijos miestą Hi- 
rošimą.

Per 17 mėnesių dvira
tininkai nukeliaus dau
giau negu 33,000 kilo
metrų, aplankys 46 vals
tybes. Jų maršrute numa
toma Kuršių Nerija 1999 
metais birželio mėnesį. 
Jie aplankys žymiausias 
vietas ir iš ten trauks į 
pietus - Graikiją, Izraelį, 
Artimuosius Rytus, pra
važiavę Pakistaną ir 
Indiją, atvyks į Pietryčių 
Aziją. Kelionę baigs 
laivu iš Šanchajaus at
plaukę į Nagasakį, be
liks finalas - Hirošima.

Žygiui vadovauja lie
tuvis fizikas Sigitas KU
ČAS.

5 psl.



LIETUVIU NAMŲ ŽINIOS
• Gruodžio mėn. 17 d. 6 
vai.v. LN valdyba kvie
čia visus LN darbuotojus, 
talkininkus, ATŽALYNO 
atstovus į kalėdinį pobū
vį D.L.K. Gedimino me
nėje.
• NAUJŲ METŲ SUTIKI
MĄ su gera muzika ir 
puikiomis vaišėmis ren
gia LN Valdyba ir Visuo
meninės veiklos komite
tas. Bilietus reikia iš 
anksto užsisakyti.

montreal

a. a.

GIMTINĖ PRIGLAUDĘ MONTREALIETĖS 
A.A. VALERIJOS ŠULMISTRIENĖS PALAIKUS

Žemaičių žemė, tėviškė Gintaliskės ypatin
gai gražiai ir iškilmingai priglaudę savosios 
Valerijos palaikus vėlyva šią metų, rudenį.

Vaizdajuostė iš Gintališkėse (jos randasi neto
li Plungės) vykusių budynių ir laidotuvių, priartina 
žiūrovą, prie, daug kam nežinomų ar ir primirštų, 
gražių žemaitiškų tradicijų. Iškilmingai ir gražiai 
pasitiko Vilniaus aerodrome didelis būrys Velionės 
artimųjų Jos urną su palaikais ir ją atvežusį montre- 
alietį, sol. Antaną Kebli, baltų gelių glėbiais.

savo vyrui Jonui prie

<• VOLUNGĖS choras 
gruodžio mėn. 13 d., 4 
vai.p.p. giedos kalėdines 
giesmes PRISIKĖLIMO 
Parapijoje.

LIETUVOS PARKAS 
TORONTE

Prieš 25 metus būre
lis iniciatorių sumanė 
sklypelį žemės Toronte 
paskirti LIETUVAI. Jie 
pasirinko nedidelį parką 
Keele ir Glenlake gatvių 
sankryžoje, ten kur gyve
na nemažai lietuvių, ir 
po didelių pastangų su 
Toronto miesto tarybos 
nario William Boychuk 
pagalba, išsikovojo teisę 
šį parką pavadinti "Park 
Lithuania".

Šie iniciatoriai buvo S. 
Jokūbaitis, D. Keršienė, 
B. Saplys, A. Puteris ir 
K. Rusinas. Deja, iš šių 
penkių steigėjų, K. Rusė 
no ir A. Puterio nebetu
rime savo tarpe.

Š.m. lapkričio mėn. 14 
d., susirinkę parke būre
lis tautiečių, skautų ir 
šaulių atstovai paminėjo į 
parko dvidešimtpenkmetį.

Minėjimą pradėjo vie
nas iš Parko steigėjų - ' 
B. Saplys, išsamiai nu- i 
brėždamas parko istoriją. 
Anglų kalba B. Saplio 
žodį perdavė minėjimo 
koordinatorius A. Rašy
mas. Buvo perskaitytas 
Toronto miesto Tarybos 
narės (latvės) Sarmite 
Bolte sveikinimas. Mies 
to vardu sveikino Tary
bos atstovas Chris Kor- 
win-Kuczynski.

KLB Toronto skyriaus 
p-kė Danute Grabliaus- 
kienė perskaitė Lietuvos 
ambasadoriaus Kanadai 
dr. Alfonso Eidinto svei
kinimą, padėkojo visiems 
dalyviams, parko ini
ciatoriams, svečiams 
Chris Korwin-Kuczinski, 
David Miller ir pakvietė 
visus į Vilniaus rūmus 
kavutei.

Svečiai ir iniciatoriai 
gavo dailias L. Sendžikie- 
nės austas juosteles su 
įrašu: "Park Lithuania".

Kavutės metu entuzias
tingai kalbėjo pagrindi - 
nis parko iniciatorius 
St. Jokūbaitis ir sveikino 
miesto tarybos narys 
David Miller.

Korvin-Kuczynski mies
to vardu pažadėjo atnau
jinti parko iškabą ir ša
lia iškabos pavasarį pa
sodinti gėlių. J.K.

A.a. Valerijos giminaičio Gintaro namuose lietu
višku audeklu papuoštoje patalpoje, prie gėlėmis 
apdėto Jos portreto ir urnos, susirinkę seserys , 
jų vaikai (keturi jų stovėjo garbės sargyboje) ir 
artimieji, čia buvo sukalbėta 20 tradicinių maldų, 
4 grojėjai j tarpus grojo 2-mis didžiosiomis pučia
momis dūdomis, trimitu ir klarnetu, taip pat paly
dėdami ir Lietuvoje gerai žinomas žemaičiu Kalva
rijų Kalnų giesmes. Čia išeivijoje jos negirdimos, 
gal tik nedaugelio prisimenamos. Tokiu, čia minimų 
grojėjų ir tradicinių giedotojų Lietuvoje yra susibū
rusiu į ansamblius. Vienas tokių yra žymusis ŪLOS 
absamblis Vilniuje, kuris puoselėja senovines, žemai
tiškas giesmes.

iškilmingas, giedotines gedulines Mišias lotynų 
kalba koncelebravo 3 dvasiškiakKlaipedos Kristaus 
Karaliaus P-jos kleb. B. Talaisis, Telšių Katedros 
ir Lieplaukės kleb. Ant.Gylys, Platelių, I----------
ir Gintališkių kleb. Virgilijus Pocius.

Beržoro

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

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

» RA tJ RA-HATS U RANCE
Walter V. Dauginis Insurancę Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
416 762-4232 FAX 416 762-5588

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

1 FAX: 416 532-4816
napilyje telefonas: 905 566-0006

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

/ĮA7TE4/ per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...............
180-364 d. term.ind..............
1 metų term, indėlius.........
2 metų term. Indėlius.........
3 metų term, indėlius.........
4 metų term, indėlius.........
5 metų term, indėlius.........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIF ir OHOSP.......
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą............
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

.3.75%

.3.75%

.4.00%

.4.10%

.4.20%

.4.25%

.4.50%

.3.75%

.4.25%

.4.35%

.4.45%

.4.50%

.4.75%

.3.50%

.4.25%

.4.35%

.4.45%

.4.50%

.4.75%

.2.00%

.2.00%

.2.00% •

psl. 6

IMA UŽ:
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 
mortgičius 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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dešinėje-

visą eilę, metų talkinu -

si "Nepriklausomos Lietu

vos" Spaudos Vakaruose

muzikinių įrenginių

Valerija Šulmistriene •

Nuotr:
TONY Photo Studio

F
rerj 1 JI1 •

Mišių metu giedojo solistai: Valė Vadokliene, 
doc. Genovaitė Maironiene, komp.Arvydas Remėza, 
4 Klaipėdos Konservatorijos mokiniai ir montrealie- 
tis soLAntanas Keblys.

Palydėta į kapines, taip pat tradicinėmis gies - 
mėmis ir grojimu,, urna su a.a.Valerijos palaikais 
priglobta tėviškės žemės.

Vaizdajuoste parūpino ir atvežė i Montreal! 
Antanas Keblys, o jo straipsni, supažindinantį su 
žemaičių Kalvarijos KSlnų, giesmėmis skaitysime 
sekančioje, šių metų paskutinėje, "Nepriklausomos 
Lietuvos" laidoje. b.

KALBĖKIME SU VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS SAVO 
PROTĖVIŲ IR TĖVŲ KALBA -JI GRAŽI,GARBINGA^

lietuvių ffvrKREDITO T T T 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

MasterCard VPLUS
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 
'nsurance 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 M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr 25



montreal TORONTO "MAIRONIO” MOKYKLOS KANKLININKĖS MONTREALYJE,I998.XI. 15 d
Nuotr: A.J.Mickaus

Viršuje - Kanklininkės- mokytojos 
Julija Adamonytė ir Žibutė Jane- 
liūnienė groja Mišių metu, Jų tar
pe sėdi varg.muz.L.Djintcharadze. 
Dešinėje- Dalis jaunųjų kanklinin- 
kių scenoje, prieš koncertų.
Žemiau - koncerto metu; ir de
šinėje - Kanklininkių vadovė Žibu 
tė Janeliūnienė su jaunimu- Pau
lium Mickų ir Vilija Yčaite.

*********************************
LIETUVIU. M į S L E S:

* Ne drabužis, bet susiūtas; 
ne medis, bet su lapais; ne 
žmogus, bet viską pasako (eSXu>|)-

* Keturi broliai vėju eina,ne
siekia nei dangaus, nei žemės 
( ĮBUJUdS OUQIEU1).

* Atlėkė paukštis be sparnų,į- 
kando žmogų be dantų (e^in^).
* Viską, girdi, viską mato, o 
nieko nesako (seįįo^)-

KANKLININKĖS 
MONTREALYJE

Pirmoji išvyka Montre
al! n, pirmasis kanklių 
koncertas už Toronto 
ribų kanklininkėms, Mai
ronio mokyklos mokslei
vėms, vyko 1998 m., lap
kričio mėn. 15 d., sek
madienį, AV p-jos salėje.

Jaunąsias kanklininkes 
montrealieč’ai išgirdo 
Mišiose ir iš karto at
pažino joms besileidžiant 
laiptais į salę iš linksmų 
palaidinių su užrašu Mai
ronio Mokykla.

Jų pasiklausyti susirin
ko apie 11)0 dalyvių, ne
pagailėjusių katučių.

Scena pasipuošė jau
nais veidukais - jų 18 - 
ir dviejų jaunų, linksmų 
mokytojų - kanklininkių- 
Julijos Adamonytės ir 
Žibutės Janeliūnienės šyp
sena.

Vida Simonaviciūtė "Se
nelis ir senelė", ^Fausto 
Kiršos). Ramunės Jonu- 
šonytės smuikas, matyti, 
nepatenkintas klimato pa
keitimu, "sustreikavo"ir 
neteko jo išgirsti.

Šeimyniškoje nuotaiko
je pobūvis buvo reikšmin
gas tuo, kad jaunimas ir 
jų palydovai, atvežę au
tomobiliais į Montrealį, 
panorėjo susipažinti su 
mūsų miestu, paremti 
irgi mūsų telkinio Šešta- 
dininę mokyklą.

Svečiams buvo parody
tas Montrealis, jie buvo 
pavaišinti, organizatorių 
Petro Adamonio ir šei
mos globoti, ir vieš
nioms su jų mokytojomis, 
nuoširdžiai padėkota.

Girdėjosi publikoje 
nuomonių, kad būtų ge
rai atgaivinti ir Monre
alyje kanklininkių ir sku
dutininkų programą. b.

• Renatas Mickevičius, 
Margaritos Kastanavičiū- 
tės sūnus, išsikelia gy
venti ir dirbti į Torontą. 
Jis baigė kompiuterių 
specialybę ir dirbs Cana
dian Tire firmoje Support 
programer analist.-

Gaila, netekome vieno 
jauno montrealiečio.I <

Linkime jam sėkmės.
• į AV P-jos Choro eiles 
įsijungė Emilija Verbyiie- 
nė, Ona Darbyson, Debra 
Milaknis.Visuomet laukiami 
nauji giesmės ir dainos 
mėgėjai -moterys ir 
vyrai. Tad- iki pasima
tymo]
• RAGINAME gerbiamus 
"NL" skaitytojus iki Š.m.

* Ant geltono vandens baltos 
gulbės plaukia (eisSnj snje).

* Plikas pakabintas,gauruotas 
šypsosi ( fesoui tnuipc^ed į įjqįz

M mm ■ - . ~ ------ ---- ___ _ -

■ ■■ n ■■ tr* ■' — ‘jj

Aviabilietus į visas pasaulio
I Turizmo ir kelionių Ag3

viešbučių, mašinų rezervavimą

Inga Giedrikienė Darbo tel: 341-7373
inrtH ••• * • i dutobuaų. Namų tel.: 762-6370H mmi-autobu/sH------  7. z ,

ulsaKųmar
LfasKurAijaa 1 Torontą tViaąaro/S KnoK tiua.

Programą pravedė 
Julija Adamonytė. Gerai 
suplanuotoje grojimo, 
dainos ir deklamacijos 
pynėje ji supažindino su 
kiekviena kanklininke, 
išduodama ir jų mėgia
miausių spalvų paslaptis. 
Žalia ir mėlyna spalva 
laimėjo, galima sakyti 
lygiagrečiai, viena mėgo 
dramatišką juodą spalvą 
ir, jei gerai nugirdau, 
buvo viena violetinės 
spalvos mėgėja.
Pradėta kanklėmis ir 
dainavimu: ”AŠ pasėjau 
žalią liną", ir pabaigė 
daina ir kanklėmis 
pyne "Gražutė/Pasėjau 
dobilą". Grojo, pritariant 
dainavimui "Tu kiškeli", 
"Valsą", porą duetų kank
lėmis atliko abi mokyto
jos - "Supinsiu dainužę" 
ir "Tykiai, tykiai". Dekla
macijomis paįvairino 
kanklininkės-Julija Šimo- 
nelytė (Justino Marcinke
vičiaus "Lopšinė gimti
nei" ir "Motinai"), Audra 
Rusinaitė ("Namai", Hen
riko Nagio), Viktorija 
Valaitytė ("Žiema", Pra
no Lemberto), Livija Jo
naitytė ("Karalaitė pali
ko pily" (Fausto Kiršos), 
1998. XII. 1

vi<m fata, Ko tiK ./uis paą&idauj-df&t

remodeliuoju 
parduodu

Telefonai:

P abaigos atsilyginti uz lai k- jYavų, bangirug Atzite/irnaa ir
rašeio prenumeratą, ar, kai. ■ • '■
kuriais atvejais , už kelių- 
metų, užsimirsimą,

Dėkojame VISIEMS iš 
anksto! "NL"VaIdyba

VIENINTELIS LIETUVIŲ, 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. 
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 sąsk. iki........2.75%
santaupas................................. 2.00%
kasd. pal. taupymo sąsk.........2.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų Indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term. Indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
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%

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

INTERAC KORTELĖ

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

4.00%
4.00%
4.50%
4.75%
4.85%
4.90%
5.15%

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
«Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir
♦Siuvu ir |

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

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

TONY
PORTRAITS 

PASPORT - COMMERCIAL 
I MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS



montreal
MIRUSIEJI:
• MARIJA MAŽEIKIENE, 
(KARKAZAITE) 79 m. 
amžiaus, mirė Toronte.

Ljko sūnus Algimantas 
su šeima, duktė Albina, 
3 vaikaičiai, Lietuvoje 4 
seserys ir 2 broliai.

Užuojauta artimiesiems*

Ilgamečio Aušros Vartų Parapijos klebono 
TĖVO J. ARANAUSKO, S.J.

IŠLEISTUVĖS 
ruošiamos 1998 m. gruodžio mėn. 6 d. 
po 11 vai. pamaldų
Aušros Vartų parapijos salėje

• Koncertinė programa
• Pietūs

LITAS MONTREALIO LIETUVIU.
KREDITU UNIJA

Tel: 768-5827 Fax: 514-7M-1349

MQKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)

• LITAS kviečia atsiimti 
naujuosius 1999 
lendorius.

m. ka_
AUKA $15.- A.V. Parapijos Taryba

MALONIAI KVIEČIAME VlSlfS ATSILANKYTI!

9 ŠEŠTADIENINE
VIŲ MOKYKLA 
visus į KALĖDŲ 
TĖS programą š.m. gruo 
džio mėn. 13 d. po 11

LIETU- 
kviečia 
EGLU-

vai, pamaldų A V p-još

© SKAUTŲ-ClU KŪČIOS 
rengiamos gruodžio men.
18 d., 7 vai v., AV P-jos 
salėje.VISI maloniai kvie
čiami.

• KALĖDINĘ PROGRA
MĄ ir šiemet girdėsime 
lietuvių radiio valandele-

p.p.

je CFMB, 1280 gruodžio
men. 25 dieną, nuo 1
vai. p.p. iki 2:30 vai.

amos vedejas 
Liudas Stankevičius.

• PLACE BONAVENTU
RE, Montrealyje, vyksta 
"Salon du livre" 
paroda, o Post 
vitrinoje yra 
4-rių kraštų 
vaikų laiškai Kalėdų Se
niui. Vienas jų, su pieši
nuku, iš Lietuvos.

knygų 
Canada 

išdėstyta 
parinkti

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJU šeimos draugui 
sol. Antanui KEBLIUI už rūpestingai suorgani
zuotą mano gyvenimo draugės - žmonos VALE
RIJOS palaikų pervežimą ir palaidojimą Lietu
voje - Gintališkėse, taip pat ir už giedojimą 
apeigų jnetu.

AČIŪ koncelebravusiems Mišias: kun. Bernar. 
dui TALAIŠIUI - Klaipėdos Kristaus Karaliaus 
p-jos klebonui; kun. Antanui GYLIUI - Telšių 
katedros ir Lieplaukės klebonui; kun. Virgilijui 
POCIUI - Platelių, Beržoro ir Gintališkes kle
bonui.

AČIŪ giminėms, ypač Gintarui SKAPUI ir 
Valerijai ŠLIUOŽIENEI už visokeriopą pagalbą 
nuvežus 
cinį žemaitiškų giesmių giedojimą, grojikams 
už giesmių palydą.

AČIŪ solistams už giedojimą Mišiose: Valei 
VADOKLIENEI doc. Genovaitei MAIRONIENEI, 
komp. Arvydui REMEZAI ir 4-iems Klaipėdos 
Konservatorijos mokiniams, visiems dalyvavu
siems apeigose ir palydėjusiems į kapines.

Nuoširdžiai DĖKOJU VISIEMS draugams ir 
pažįstamiems Jšreiškusiems man užuojautą sun
kiose valandose -

Velionės palaikus, ir visiems už tradi-

Jonas Šulmistras
n

a KREPŠINIO mėgėjai 
kviečiami susirinkti į AV 
parapijos salę pasportuo
ji TREČIADIENIAIS, 7 
vai. vakaro.

• KLKM D-jos Montrealio 
skyrius kviečia į savo 
visuotiną susirinkimą 
Seselių Namuose š.m. 
gruodžio mėn. 20 d., sek 
madienį, po Tl va Ė pa
maldų.

ĮdĖMESIO: KEIČIAMOS "LITO" DARBO VALANDOS:

Įl475 de Sėve, Montreal:

E
LITO darbo valandos ŠVENČIŲ laikotarpyje bus 
ekančios: gruodžio mėn.21, 22, 23, 29, 30 ir 31 d.d 
tidaryta nuo 9 val.r.iki 3 vai.p.p.

JŽDARYTA: gruodžio mėn. 25,28, sausio mėn.l,4d.cL

3907 A Rosemount bl.,Montreal:
9 gruodžio mėn. 21, 23, 29, sausio mėn. 5 d.d. - 
atidaryta nuo 10 vai.r. iki 2 vai.p.p.
UŽDARYTA: gruodžio mėn.24, 25, 28, 31, sausio 
mėn. 1, 4 d.d.

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

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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) H2L 2Y4

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2029 Plessis 
Montreal, Quebec

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

PATINKA LIETUVOS 
ČIUOŽĖJAI

Š.m. lapkričio mėn. 14 
d., televizijos stotis Nr. 
11, iš Vancouver’ io Coli
seum rodė laisvą čiuoži
mo programą nuo 9 vai. 
vakaro.

Jame dalyvavo anksčiau 
pirmąsias vietas laimėję 
čiuožėjai iš įvairių vals
tybių. Ir štai staigmena: 
viduryje programos pasi
rodė lietuviai Petras Va
nagas ir Margarita Dro
biazko, kurie labai gra
žiai atliko savo naują 
čiuožimo pasirodymą. 
Žiūrovams patiko ir čiuo
žimo metu net 4 kartus 
plojo. Baigus lietuvių po
rai, susilaukė ilgų ploji
mų, matėsi kai kur aukš
tutinėse eilėse, žiūrovus 
atsistojant.

Garbė lietuviams, ku
rie vienokiu ar kitokiu 
būdu, garsina Lietuvos 
vardą. K. Ambrasas

8 psl.

1 metų..--------
9 metų -------- 4.00_
3 metų.-------- 4.25.-
4 mėtų--------
5 metų ___ 4^50-

Terminuoti indėliai
1 metų ........ 3.75
180 d.’- 264 d 3.50
120 d. - 179 d. 3.50
60 d. - 119 d., 3.50
30 d. -59 d. . 3.50

iki 30 d........ ., j____

Taupomos sąskaitos
Specialius. 25
Kasdienines . 1.25

2 
3

5

1.50 
4.00 
4.00 
4.25 
4.25 
4^50. 
1L5Q

Taupoma _ 
metų.... _ 
metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ...

Čekių sąskaita - 
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką • 1.00 

IMA už r
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to 

4-plex)

metų __ Z. 00
metų 7.15

1 metų.
2 metų
3 metų

6.40

.6.85^.
4
5

2nd mortgage +1% 
open mortgage+1%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit LITAS-8JM
Fully guaranteed (CŠB) or other ... 9.Bū.
Personal loan regular ....................... 9.50.

Overdraft ................................................... 17.pQ
DESJARDINS PRIME 7.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 1 7.50-

at

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 -.3.00

12.00 - 8.00 
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

• P.ALEKNA iŠ Chateau- • Kornelija JAGMINIENĖ 
„ "mi « ilgametė "Nepriklauso

mos Lietuvos" laikraščio 
skaitytoja, jau pora sa- 

Montreal

guay,sveikindamas "NL 
darbuotojus su Šventėmis, 
atsiuntė prenumeratą ir 
auką laikraščio leidimui pa- vaičių gydosi 
remti. Nuoširdus AČIŪ."NLi*General ligoninėje.

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS
UL RUTKAUSKAS /R OS S/

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC

N AMAI* AUTOMOBILIAPPREKYBA* ATSAKOMYBE
3907 A Rosemont BIvd.,Montrėal,QC,HlX 1L7

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

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

1 ... 1

LES TOITURES
QinfetKBC

R.ps. IVIIROIX1 iimc.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
3272 Boul. LASALLE 

VERDUN (Quebec) H4G 1Y9
9941

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985
• 1

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis
kainomis.
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