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MINDAUGO - LIETUVOS 
SUKAKTIS

ĮVYKIU 
APŽVALGA

B.N.

UŽDERĖJO SUKAKTYS 
Liepos 1-oji - Kanados 
valstybės įkūrimo 134- 
toji sukaktis;
Liepos 4-toji -ja v 225- 
toji.

Šiose šalyse džiugiai,į- 
spudingai ir pakiliai 
atžymėtos šios gyvybiš
kai svarbios valstybių 
istorinio gyvenimo dienos.

SUKAKTUVIŲ DIENA, 
SUTEIKTOS PILIETYBES

KANADOS DIENOS 
proga - liepos mėn.ld. 
Pilietybės ir Imigracijos 
inin.Elinor Caplan prane
šė, kad apie 2000 naujų 
kanadiečių 35-iose įvai
riose vietovėse Kanadoje 
dalyvavo pilietybės prie
saikos ceremonijose.

Didžiausia vienoje vie
toje grupė— 145 nauji 
ateiviai, prisiekė Ke
lowna, Britų Kolumbijos 
provincijoje, o mažiausia 
15 —— ”KEW Gardens” 
Toronte.

Nuo birželio mėn.21d. 
iki liepos mėn.ld.vyko 
apie 80 specialių pilie
tybės ceremonijų, patvir
tinusių naujais Kanados 
piliečiais apie 6.000 as
menų.

KANADOS LIETUVIU FONDAS P A R Ė M 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLĄ, 
is gautų pajamų 2OOO-taisiais metais.
Paramą gavo:

$200,- "Tauras" - London,ON,Sporto Klubas; 
po $300,-"Daina"-Senjorų Klubas;’’Šatrijos Raganos" 
skautininkės; Ateitininkai Hamiltone; Po $400,- 
Montrealyje- Slidinėtojy Sąjunga ir krepšininkų 
sporto klubas "Tauras; Lietuviu Radijo Valandėlė; 
Toronte- Filatelistai ir Radijo * Valandėlė "Tėvynės 
Prisiminimai"; Hamiltone- Radijo Valandėlė "Ginta
riniai Aidai"; Toronte- Prisikėlimo Parapijos Choras, 
Vlado Putvio Saulių. Kuopa; Mississauga - Vaikų 
Choras "Angeliukai"; Prisikėlimo P-jos Jaunimo 
Choras; Toronto Skautų Tėvu Komitetas; Kanados 
Lietuvių Žurnalistų S-ga;Lietuvių Klubas "Santaka".

Po $750,- Missisaųgoje- Sporto Klubas "Gintaras"; 
Montrealyje - "Geležinio Vilko-Neringos" Skautp - 
šių tuntas. $800,- "Mažosios Lietuvos Fondas". Po 
$1.000,- Montrealyje - Dainos Vienetas "Aušra"; 
Hamiltone- "Širvintos-Nemuno"skautų-Čių tuntai; 
Toronte- Skaučių tuntas "Šatrija”, Skautų tuntas 
"Rambynas"; Vaikų stovyklavietė "Kretinga"; Litua

timo administratoriams 
bei pedagogams.

Kursų dėstytojos Auš
ra Baršauskienė, Aldona

kienė, Rauda Rautins, 
Vida Petrašiūnai tė (Van
couver) ir kursų vadovė 
Vida Juozaitytė praves 
dviejų savaičių semina
rus Mažeikių rajono pe
dagogams.

Jau penktą vasarą ši 
Kanados CANDLE prog-

rajone yra su protine ne
gale vaikams internatas, 
keliose mokyklose veikia 
specialios klasės, neįga
lių problemų turinčių 
vaikų yra ir kitose 
bendrojo lavinimo kla
sėse. Taip pat rajone 
veikia visuomenines orga- Sąjungą; 
nizacijos, besirūpinančios 
tokių vaikų ir neįgalių 
žmonių įsijungimu į vi
suomenę.

nistiniai Kursai; Teatras "Aitvaras"; Kamerinis
Orkestras "Lyra"; Prisikėlimo P-jos Statybos Vajus; 
Anapilio

$1.500,- Toronte-Sporto Klubas "Aušra". Montre- 
alyje-$2.000,- laikraštis "Nepriklausoma Lietuva". 
Toronte- $2.500,- Dainos Vienetas "Volungė"; 
$3.500,- Taut.Šokliu Ansamblis "Gintaras"; $4.000,- 
Skautų stovyklavietė "Romuva"; laikraštis "Tė
viškės Žiburiai"; $7.000,- Kanados Lietuvių Jaunimo

; $7.500,- Kanados Lietuvių Archyvas-
Muziejus; $30.000,- KLB Krašto Valdyba.

VISO: $ 82.800. KLB Inf.

Sporto Klubas; Vyrų Choras "Aras"

Visi,piliečiais tapę š.m. 
liepos 1-ąją dieną, gaus 
po sudaigintą pušelę iš 
"Tree Canada Founda
tion” ir naujai išleistą 
"The Spirit of Canada” 
25c. monetą, nukaltą 
’’Royal Canadian Mint" 
įstaigoje.

KANADOS MOK YTOJAI 
TALKINA LIETUVAI

S.m. liepos mėnesį gru
pė Kanados dėstytojų, 
Lietuvos Švietimo Minis
terijos kviečiama, vyksta 
į Lietuvą pravesti kur
sus savo specialybėse 
Lietuvos mokytojams švie-

 Kartu vykti į Mažei- 
ramos grupe" aukoja’ savo kius pakviesta kanadietė 

Adriana Karkaitė.Ji šiuo 
metu vadovauja progra
mai iki mokyklinio am
žiaus neįgaliųjų vaikų pa
grindiniame centre Eas
ter Seals, Illinois valsti
joje.

CANDLE mokytojų 
grupė dėkoja Kanados 
Lietuvių Bendruomenei 
bei Prisikėlimo P - jos 
Kredito Kooperatyvui už 
finansinę paramą, "Para
mos" Kredito Kooperaty
vui už paaukotus pieštu
kus bei knygutes.

........... * ■■ I ... < ■■ I. ■ III 
laiką Lietuvos švietimo 
tobulinimui. Taipgi to- 
rontietė Irena Ross, vie
nintelė iŠ Kanados, prisi
dės prie 30 JAV švieti
mo specialistų, dirbančių 
su aPLE programa.Ji jau 
trečią vasarą dėstys me
todologiją anglų kalbos 
mokytojams drauge su 
kitais APLE dėstytojais 
Lietuvoje.

Mažeikiuose pedagogai 
ypač pageidauja paskaitų 
apie vaikus su įvairio
mis negalėmis. Mažeikių

advokatas BA 
Teisės B A, M A

mokslą Indijoje,

PASKIRTI 6 NARIAI į KANADOS IMIGRACIJOS IR 
PABĖGĖLIŲ REIKALŲ TARYBĄ

Birželio mėn.18d. rnin.Elinor 
pavardes naujai paskirtųjų narių: 
• Clifford Daniel Berry - Švietimo 
tas, mokytojas, Matematikos ir 
laipsnis.

Caplan paskelbė

srities specialis-
Ekonomijos BA

• Brian P. Goodman, Toronto 
laipsnis. Toronto Universitete ir 
laipsniai.
• Ajit Kaur Singh Grewal, baigusi
Bachelor of Science, Medicinos ir jos Tyrimų Insti
tute. Dabar Kanadoje dirba įvairiose labdaringose 
organizacijose, turi licenziją atstovauti Toronte 
nekilnojamo turto pardavimams.
• Ana C.Costa yra einamųjų įvykių komentatorė 
daugiakalbėje TV programoje CF1V1T 47 kanale.Lais
vai kalba 4-iomis kalbomis. Aktyviai reiškiasi lab
daringose organizacijose. Viena programos "Pilietybė- 
2000" sudarytojų, kurioje skatinamas imigrantų, 
kaip naujų kanadiečių pilnavertis dalyvavimas 
visuomeniniame ir politiniame Kanados gyvenime.
• Lloyd Fournier intensyviai dirbęs tarptaurinio 
verslo skatinimo srityje, stipriai įsipareigojo vi
suomeninėje veikloje Bramptone,Ont. Jis dirbo 
YM/vVCA taryboje.
• Stephen C.Budaci, Verslo vykdomojo komiteto
narys strategijos planavimui.Šiuo metu jis
diroa vice-prezidentu Taryboje "Italfina". Yra dir
bęs "Atomic Energy of Canada Limited" Ontario 
vyriausybes Natūraliųjų Gamtos išteklių Ministeri
joje ir Imigrantų Aprūpinimo Agentūroje ČOSTL 
ICAS Toronte.

Smulkesnės informacijos gaunamos Ministerijos
Spaudos Raštinėje tel: 613-954-1064



We acknowledge the financial support of the Go
vernment of Canada through the Publication Assis
tance Program (PAP).
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PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS ŽODIS,PATEIKUS
[NAUJO PREMJERO KANDIDATŪRĄ .

<».. 2001 m. birželio rnėn.
Lietuvos Televizijos stotys 
kalbą.

Po susidariusios krizės, 
teikti Seimui (populiariausio, 
sklaidoje) kandidatą Algirdą 
žiaus, į Premjero postą. Savo žodyje Prez.Valdas 
Adamkus pasakė: "Ši, kartą su jumis noriu aptarti ir 
krašto politines permainas, ir jų nulemtą savo spren
dimą. Per pastarąsias dienas buvo sugriauta rinki
muose Lietuvos žmonių daugumos pasitikėjimą ga
vusi ir mano paramą turėjusi liberalų, sociallibera
lų, centristų ir moderniųjų krikščionių demokratų 
koalicija. Kartu buvo prarasta galimybė jau dabar 
suteikti musų šalies politikai naujesnę kryptį.Koali- 
cija nesugebėjo pateisinti piliečių duoto mandato, 
nes ją sudariusios partijos nepajėgė susikurti pasi
tikėjimo dvasios koalicijos viduje. Manau, tai 
esmine priežąstis, dėl kurios buvusiai Vyriausybei 
pritruko ir reformoms reikalingo ryžto, ir mokėjimo 
susitarti - susitarti tarpusavyje, susitarti su politi
niais oponentais, susitarti su visuomene.

29d. vakare keturios 
transliavo Prezidento

Prezidentas ryžosi pa- 
kaip skelbiama zinia=- 
Brazauską, 68m. am-

Deja 
spaudimui, 
partinių, grupinių interesų ratą dėl 
valstybės siekių. Taip ir nesuprantu, kodėl 
skuba abu pagrindiniai koalicijos partneriai 
visus juos siejusius ryšius.

šiuos ir kitus klausimus turime palikti 
šiandien svarbu matyti tuos darbus,

, nesugebėta atsispirti ir verslo grupių 
Ne visada įstengta peržengti asmeninių, 

grupinių interesų ratą dėl aukštesnių 
su tokia 
nutraukė

istorijai, 
kuriuos 

buvusiai Vyriausybei ir Seimo daugumai pavyko nu
veikti, spartinant Lietuvos žingsnius Europos Sąjun
gos ir NATO linkui. Dar svarbiau matyti koalicijos 
kurtus, bet neįgyvendintus ekonominių ir socialinių 
reformų planus.

Daugumą ju tikrai reikės įgyvendinti, siekiant 
Lietuvos žmonių ir valstybės gerovės.

Žlugusios koalicijos patirtis - jos nelengvi 
laimėjimai ir apmaudžios klaidos - tai mūsų bendro 
demokratinio gyvenimo patirtis. Manau, kad ji bus 
reikšminga ir visuomenei, ir politikams.

Kalbu ir apie save, kalbu 
rūpestingai prarado valdžios 
kurie ruošiasi juos perimti.

Šiandien akivaizdu, kad

ir apie tuos, kurie ne
svertus, ir apie tuos,

Seime yra susidariusi 
nauja dauguma. Susikūrė naujas politinis darinys. 
Tai per šią savaitę vykusias konsultacijas man pa
tvirtino visų pagrindinių Seimo frakcijų vadovai. 
2 psl.

Esu

pri-
so-

Trijų frakcijų - Socialdemokratų, Socialliberalų 
ir Valstiečių bei Naujosios Demokratijos seniūnai 
man oficialiai pasiūlė pateikti Seimo pritarimui Al
girdo Brazausko kandidatūrą į Premjero pareigas.Jie 
užtikrino, kad šią kandidatūrą remia aiški parla
mentinė dauguma - 82 Seimo nariai. Net 7 Seime 
atstovaujamos dešiniosios ir Centro partiios 
oficialiai į Premjero pareigas pasiūlė mažumos 
kandidatą Eugenijų Gentvilą. Tai dabartinei mūsų 
demokratijai svarbus politinis veiksmas. Jis rodo, 
kad iškyla dar vienas lyderis, galintis sutelkti platų 
dešinės pakraipos partijų spektrą. Tačiau šiandien 
šių 7 partijų politine valia niekaip negali atsiverti 
susikūrusios naujos Seimo daugumos, juo labiau, kad 
mažumos kandidatą iš savo gretų iškėlusi Liberalų 
Sąjunga, šiuo metu nėra tvirta ir vieninga.

Tokia Lietuvos politinio gyvenimo tikrovė, 
priverstas ją pripažinti.

Pripažinti taip pat, kaip po Seimo rinkimų 
pažinau tuomet realiai susidariusią liberalų ir 
cialliberalų sutelktą parlamentinę daugumą.

Šiandien pasirašiau dekretą - pateikiau Seimo 
pritarimui Socialdemokratų Partijos pirmininko Al
girdo Brazausko kandidatūrą į Premjero pareigas.

Apsispręsti nebuvo lengva. Ilgai svarsčiau ir po
litinius, ir teisinius, ir moralinius vieno bei kito 
pasirinkimo aspektus. Galutinę mano poziciją lėmė 
pagarba šalies parlamentinei demokratijai ir siekis 
užtikrinti politini, valstybės gyvenimo stabilumą. Jis 
ypač reikalingas šiuo istoriniu laikotarpiu, kai brė
žiamas tautos likimas kupinoje įtampų šiuolaikinio 
pasaulio erdvėje. Apie tai vakar ilgai kalbėjomės ir 
su kadenciją baigusiu Prezidentu A.Brazausku. 
Pokalbyje pabrėžiau, kad dabar mums būtina itin 
atkakliai siekti strateginių šalies užsienio politikos 
tikslų - ryžtingai ir sparčiai eiti euroatlantinės in
tegracijos kryptimi. Per artimiausius metus turime 
atvesti Lietuvą į NATO ir Europos Sąjungą. Šiam 
tikslui per visą Nepriklausomybės dešimtmetį dirbo 
mūsų politikai, valstybės tarnautojai ir, kas svar
biausia - Lietuvos žmonės. Euroatlantinis Lietuvos 
kelias negali būti grindžiamas tik deklaracijomis. 
Jis reikalauja ir reikalaus esminių krašto reformų, 
esminio Lietuvos modernizavimo. Tad vakar su 
kandidatu į Premjerus aptariau ir būtinas ekono
mines bei socialines reformas.

Kalbėjomės, kaip efektyviai ir skaidriai per
tvarkyti šalies energetikos ūkį, sudaryti palankesnes 
sąlygas verslui ir Vakarų investicijoms, kaip suma
žinti skurdą ir nedarbą, kaip sustiprinti savivaldą ir 
sumažinti biurokratiją, kaip atgaivinti Lietuvos kai
mą, įgyvendinti pensijų reformą, modernizuoti 
švietimą, sustiprinti teisėsaugą, apriboti korupciją 
ir kontrabandą.

Akivaizdu: ne visais klausimais esame ir,turbūt, 
būsime vienminčiai. Bet demokratinėje visuomenėje 
skirtingi požiūriai neturi tapti esmine kliūtimi, 
trukdančia dirrbti kartu žmonių ir valstybės labui. 
Mano santykiai su būsima Vyriausybe bus grindžia
mi ta pačia nuostata 
buvusiomis vyriausybėmis, 
interesus atitinkančius, 
darbus, tačjau, jei matysiu, kad kiti 
keliami aukščiau valstybinių, tikrai nebūsiu 
Kaip valstybes vadovas aš jaučiu didžiulę 
mybę už Lietuvos ateitį ir naudosiuosi 
Konstitucijos man suteiktomis galiomis, kad 
tis būtų saugi.

Beje pastebėjau, 
buvusiems Vyriausybių vadovams 
kai kuriems Seimo : 
aiškinami kaip politinių lyderių varžybos 
savotiškos prezidentinės ambicijos. Todėl noriu la
bai tiesiai pasakyti: turiu tik vieną tikslą-man skir
tą laiką sąžiningai vykdyti tautos suteiktas ir Kons
titucijos nustatytas valstybės vadovo pareigas, viso
mis savo pastangomis siekdamas, kad mūsų valstybė 
būtų stipri, visuomenė atvira, o žmonės laisvi kur
tis savo gerovę.

kuria rėmiausi dirbdamas su 
Remsiu visus valstybės 
efektyvius Vyriausybės 

kad kiti interesai 
pasyvus, 
atsako- 
visomis 
ši atei-

kad mano išsakyta 
ar 

sprendiniams.

kritika 
nepritarimas 

neretai buvo 
ar net

Tikiuosi, kas šis siekis šiandien gali telkti Seimo 
ir Vyriausybės, visų už valstybės likimą atsakingų 
politikų pastangas".

Dabar reikia laukti naujojo M misterio Pirmi
ninko Algirdo Brazausko konkrečios, problemas 
sprendžiančios kalbos, kuri irgi, be abejo, I 
transliuojama telemediioje.

Paaiškės, ar jam ką, pors reiškė diskusijos (reikia 
tikėtis, ir rimti debatai), su Lietuvos Respublikos 
Prezidentu. Ir, ne viena, karta, su - Vytautu 
Landsbergiu. Gal gi bus nukritusi gražbylystės 
priedanga? (Red.).

NAUJAS ŠŪKIS RUSIJOS 
DIPLOMATAMS:
JEI VAIRUOJI-NEGERK!

iš Rusijos pranešama, 
kad nuo dabar jos diplo
matams bus taikoma baus
mė už vairavimą girta
me stovyje, kaip ir eili
niams piliečiams be dip
lomatinių privilegijų.

Tai paskelbta,kaip pra
nešė Montrealio "The 
Gazette"birželio mėn.28d, 
artėjant teisino procedū
rai Rusijos diplomatui 
A.KniazeVui, kuris, bū
damas girtas, jDttavvoje 
užvažiavo ant šaligatvio 
einančių dviejų moterų. 
Viena sužeista, liudijo 
apie įvykį ligoninėje. Ki
ta - sužeista, mirė vie
toje.

Byla užsitęsė, nes vi
sos aplinkybės dar buvo 
tiriamos Rusijos valdi
ninkų (galgi tikėjosi, kad 
byla bus primiršta ir, ne 
pirmą kartą girtas 
gautas diplomatas, 
patyliukais lengvai 
baustas namie).
© Diplomatinės , ar kito
kios privilegijos nepalie
te nepilnametės 
Prezidento dukters 
dentes

pa- 
bus
nu-

JAV 
stu- 

Jenna,kuri > pagal 
įstatymus, neturėjo teisės 
pirktis alkoholinių gėri
mų.

Jai nepavyko apgauti 
populiaraus meksikiečių 
restorano tarnautojų.In- 
cidentas (įvykęs jau ant 
rą kartą) pelnė teismo 
bausmę:' 36 valandas lab
daringo darbo,$600, - ir 
vairavimo leidimo suspen
davimų.
• Jungtiniu Tautu Orga
nizacija oficialiai bir
želio men. 27 dieną pa 
vadino "Prieš Narkotikų 
Vartojima" diena.

Kinijos" vyriausybė, at
žymėdama šios dienos \ 
reikšmę ir desperatiškai 
bandanti sutramdyti nar
kotikų plitimą savo vals
tybėje, įvykdė tą dieną 
mirties bausmę 
kų prekijams, 
bent 43. Tą "Prieš nar
kotikus" dieną, vidurdie
nį /I'V naujienų 
buvo rodoma, 
naikinamas 
heroinas, 
kotikų 
dideles 
nes, 
ir, kontroliuojant iš 
to, padegtos.

Tuojau po to, tūkstan
tinės minios stebėjo po
licijos vedamus suimtuo
sius prekijus gatve.

Vėliau, nugabenti į 
specialias vietas, buvo 
sušaudyti kulka į pakau
šį.

Kinijoje nuo š.m. ba
landžio ihėn., pastiprinus 
kovą prieš narkotikų pla
tintojus, paspartinus teis
mų procesus, eilė nusi
kaltėlių suimti įvairiose 
Kinijos provincijose ir 

bus 1 jiems įvykdyta mirties 
bausmėm

Neskelbiama, ar sten- 
išreklamuoti ir

narkoti-
Jų buvo

kanale 
kaip su- 

konfiskuotas 
tonos nar- 
sukrauti į

2 
buvo 

metalines stati-
užpiltos gazolinu 

to-

giamasi 
narkotikų vartojimo ža
lą tiems, kurie juos per
ka ar . kitaip įsigyja.
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Tremtinių. Vaikaičių Mokyklos "LIETUVIU NAMAI" Vilniuje mokslo me
tų užbaigtuvėse dalyvavo daug svečių. Jų tarpe kardinolas A.J.Bačkis ir Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės atstovas Lietuvoje - Gabrielius Žemkalnis.

Nuotr: A.Stepaitienės

PASAKOJIMAI IŠ PRAEITIE 
JAKUTIJOJE
(Buvusio tremtinio Vytauto Liudviko Jakimavičiaus 
pasakojimai,paprastai,i nuoširdžiai surašyti knygelėje 
"Sacha kapsie - jakute pasakok". Autorius buvo suim
tas nuo 14 metų amžiaus, Jo kalinio nr. 189,taigi,
buvo vienas is pirmųjų, 1940 m.pakliuvęs į Sunkiųjų 
darbų, kalėjimą.

Knygelėje aprašomas ir grįžimas į Lietuvą, 
paįvairinta nuotraukomis. Ji pasirodė 1.000-Čiu eg
zempliorių, 55 psl. Išleidimą parėmė Krašto Apsau
gos Ministerijos Lietuvos Genocido Centras. Parda
vinėjama knygynuose.

Spausdiname ištraukas. Red.).

ILIUŠĄ

SAKŽ VYTAUTAS LA N D S B E R G 1 ~SĮ

Š.m. birželio mėnesį Spaudos Konferencijoje 
Tėvynės Sąjungos (Lietuvos Konservatorių) vado
vas prof. Vytautas Landsbergis buvo pabrėžęs, kad 
susitikdamas su Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos (LSDP) Pirmininku Algirdu Brazausku, aptarė 
padėtį bendrovėje "Mažeikių nafta". Savo nuomonę, 
kad t i k pagrindinėms politinėms Lietuvos parti
joms ir Prezidentui susitarus - gali laimėti Lietuva- 
Vytautas Landsbergis taip pat yra nekartą pabrėžęs 
kad "A.Brazausko Įtaka ir atsakomybė yra milžiniš
ka",- sake jis, susitarimuose su Maskva.

Konservatorių lyderis yra įspėjęs apie vieni- 
n i n g o s nacionalines politikos nebuvimo pavojų 
Lietuvos narystei NATO. Rusijos valdžia supranta, 
kad Lietuva gali greitai patekti į NATO ir jaučia 
grėsmę, kad "LUKoilui" gali nepavykti tapti naftos 
produktų perdirbimo ir pardavimo 
Lietuvoje, 
nuspręsta forsuoti 
pareiškė, I ’ ’ 
m o n ė s veiklos efektyvumo, bet 
s t y b ė 
Rusijos vyriausybės įrankis siekiant

m u t i" k s 1 u, o Rusijos vyriausybė stengiasi 
sudaryti "Williams International" kompanijai nepa
kenčiamas sąlygas Lietuvoje.

Linas Jonušas "Lietuvos Aide" pastebi: "įdomu., 
kad niekas neatkreipė dėmesio į Lietuvos Laisvosios 
Rinkos Instituto ekspertų pastabą, kad "Mažeikių 
naftos" valdymo perdavimas Rusijos kompani
jai nepagerins šios įmonės darbo rezultatų”. (Pabr.~ 
R e d.). Tokia prognozė, aiškiai , kad ir netiesiogiai, 
patvirtina prof.V.Landsbergio rūpestį.

Jis vtaip pat susirūpinęs dėl Lietuvos politikų 
įvaizdžio (o, ir dar kaip yra pagrindo!). Jo manymu, 
politikai, Įsivėlė Į vidinę politinę kovę, nebepajėgia 
pakankamai pasidomėti "Williams”’© ir "LUKoil’o" 
kova. Jiems trūksta arba kompetencijos, arba 
sąžiningumo, nes neįvertina šios kovos padarinių 
strateginiams savo valstybės tikslams.

Todėl, mano Vytautas 
i "Mažeikių naftos" 

kad kovojama n
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Anot V.Landsbergio, Rusija ne kartą deklaravo 
trukdysianti Lietuvai įstoti į NATO. Jo klausimas- 
- ar galima tikėtis JAV kongresmenų pritarimo 
Lietuvos narystei Šiaurės Atlanto organizacijoje, 
jei Lietuvos politikai drauge su "LUKoil-u" varys is 
Lietuvos amerikiečiu kompaniją. Tokiu atveju- 
-Lietuvos politikai bus laikomi "arba idiotais, arba 
aferistais". Taigi...

Įdomi, tarpe kitų, ir Lino Jonušo pastaba, kad 
"Deja,nė viena politinė jėga - nei remiantys 
"Williams International", nei remiantys "LUKoil" 
nekalba apie Vyriausybes atsakomybe.

Paklausinėjus Seimo narių ? nė vienas tiksliai 
negalėjo pasakyti, kas numatyta Lietuvos Vyriausy
bes ir amerikiečių kompanijos sutartyje, jei Lietuvos 
Vyriausybės veiksmai padarys žalos "Mažeikių 
naftai", kartu ir "Williams International",-sako 
Tik vienas kitas yra matę tą sutartu ir sakė, 
joje nemažai konkrečių punktų, nustatančiy, 
turėtų laikytis Vyriausybė.

Laimei, skaitome ir girdime apie kantriai

jis. 
kad 

ko

be
simokantį jaunimą, apie kantriai dirbančius įmonėse 
ir ūkiuose, ir pasišventusius savajai valstybei.
2001. VU. 10.

GIESME IK GĖLĖS 
SUŠAUDYTIESIEMS.

Prie Červenės mieste
lio Baltarusijoje birže
lio 24d. skambėjo gies
mės ir_ maldos, buvo pa
dėta gelių.

Buvę politiniai kali- 
tremtiniai, sušau- 

giminės ir arti- 
kiti patriotai, at- 
autobusu iš Vil- 
taip pat Baltaru- 
lietuvių atstovai, 

nu- 
bolševikų,

niai, 
dytųjų 
mieji, 
vykę 
niaus, 
sijos 
Baltarusijos piliečiai, 
kentėję nuo
Červenės aukų atminimą 
pagerbė prie paminklo 
koplytstulpio miško aikš-

Pries 60 metų, prasi
dėjus Sovietų Sąjungos 
ir nacistinės Vokietijos 
karui, keli 
kalinių iš 
jimo 
tolyn 
domi, 
apie 
bentų iš Kauno kalėjimo. 
Tai - daugiausia aukšti 
Lietuvos karininkai, taip 
pat mokslininkai, kiti in
teligentijos atstovai.Kai 
kam pavyko išsigelbėti, 
ir bolševikų įvykdyto nu
sikaltimo paslaptis tapo 
žinoma pasauliui.

išsigelbėjęs nuo bol
ševikų kulkų, pulkinin
kas Jonas Petruitis pa
tirtus baisumus aprašė 
knygoje "Kaip jie mus 
sušaudė". Ji~ gana 
greitai buvo išversta į 
keletą užsienio kalbų.

60km. nuo Minsko,prie 
Červenės, toje vietoje, 
kur buvo šaudomi žmo
nės, pastatyta keletą 
paminklų. Lietuvių au
koms ąžuolo kompoziciją 
su kryžiumi sukūrė ir pa
dovanojo žinomas tauto
dailininkas Ipolitas Už- 
kurnys.Paminklą 1991 m. 
pastatė buvę politiniai 
kaliniai. Prie jo kasmet 
atvažiuoja žmonės iš Lie
tuvos pasimelsti už ne
kaltai sušaudytus bro
lius. Červenės tragedijos 
minėjimus rengia Lietu
vos Gyventojų Genocido 
ir Rezistencijos Tyri
mo Centras.

Vokietijos 
tūkstančiai 

Minsko kalė- 
buvo varomi keliu 
nuo miesto ir šau- 

Tarp jų buvo ir 
300 žmonių, atga-

Geriau papasakosiu apie kelionę nuo Bijsko mies
to esančio dešiniajame Bijos krante iki Katunsko 
kaimo esančio kairiajame Katunės krante. Kelioms 
šeimoms paskyrė nežinia kaip pakinkytą dviejų ark
lių vežimą ir vežėją - Iliušą. Aš gerai išmaniau 
apie arklių kinkymą ir padargus. Du arkliai, kurie 
tempė mūsų vežimą, buvo apraizgyti virvagaliai ir, 
nesupratau, kokie čia pakinktai. Bet įdomiausias 
buvo pats vežėjas. Sunku pasakyti, kiek jam buvo 
metų, nes buvo apžėlęs plaukais, nuo gimimo ne
kirptas ir nesiprausęs.. Rūbai buvo seni skarmalai, 
sudurstyti iš senų vatinių kelnių ir vatinkos. 
Nežiūrint visa tai, galima buvo spėti, kad jis nebu
vo senas, gal kokių 20-25 metų. Pervažiavę į kai
rįjį Bijos krantą, sustojome paganytu arklių ir pail
sėti. Mes dar turėjome lietuviškų lašinių ir duonos. 
Taigi, pradėjome pietauti. Kai pavaišinom laši
nimais Iliušą, jis buvo tiesiog apstulbęs. Sakėsi, kad 
kaip gyvas nėra lašinių valgęs. Ir kai nuvažiuosim į 
Katunsko kaimą, patys pamatysime, kad niekas la
šinių neturi.

Iliušą buvo teisus. Pirmą sekmadienį iš Katunsko 
žvyro kasyklų mes (jaunimas) išsirengėme į Katuns
ko kaimą pažiūrėti kaip gyvena "kolchoznikai". Ka- 
tunskas - didelis gatvinis rusiškas kaimas kairiajame 
Katunės upes krante. Aplink driekiasi derlingos Al
tajaus stepės. Juodžemiai prilygstantys, o gal ir 
derlingesni nei Ukrainoje. Jei caras 1863 metais į 
čia būtų atitrėmęs lietuvius, mes juos būtume radę 
milijonieriais. Tai, aišku, iliuzija, nes Komunizmas, 
suprantama, būtų sunaikinęs ir jų gyvenimą.

Po kaimą vaikščiodami užeidavome į namus,neva 
atsigerti, ir stebėjome, kolūkiečių gyvenimą.Apsiren
gę buvome gimnazistiškomis uniformomis, todėl vi
si mus pažino, kad mes ne vietiniai tremtiniai. 
Viename name senyva moteris, paėmus kepalą 
duonos, atriekė ir davė mums paragauti "kolūkiečių 
duonos". Burnoje ji visa subyrėjo, kaip pelai. Paskui 
parodė iš ko ji yra kepama. Tai trikampės juodos 
žoles, vadinamos "kyrlyk", sėklos. Tomis sėklomis 
valstiečiai gaudavo atlygį iš ūkių už metų darbą. 
Pagrindinis jų maistas buvo bulvės ir moliūgai, iš
auginti daržuose.

Mes pradėjome dirbti žvyro kasykloje. Barnaule 
buvo statomas tekstilės fabrikas, kuriam reikėjo 
žvyro. Viskas keliavo frontui.
IK TREMTINIAI VERBUOJAMI Į KGB

Užšąląs Katunei, žvyro plukdymas baržomis su
stojo. Sulėtėjo ir darbai kasykloje. Katunės upės 
krante buvo didelis kiaulių auginimo tarybinis ūkis. 
Jame siautėjo ligos ir dvėsė kiaulės. Ūkio direk
torius, sužinojęs, kad tarp tremtinių yra veterina
rijos gydytojas, pasirūpino, kad mūsų šeimai leistų 
persikelti į tarybinį ūkį. Ten gavome, palyginti, ge
rą butą, tėtis dirbo veterinarijos gydytoju, o aš ir 
Kazimieras kirtome mišką. Būtumėm galėję ten per 
karą pragyventi, jei ne vienas "bet".

Ūkis buvo ne mums skirtame kitame rajone ir, 
kas mėnesį mus registruojant, saugumui sudarė ne
patogumų. Kad gautiine leidimą ten gyventi, direk
torius išrūpino tėčiui komandiruotę į Barnaulą — 
krašto NKVD. Barnaule tėčiui buvo pasiūlyta dirbti 
NKVD agentu mainais už leidimą. Tėčiui atsisakius, 
liepė grįžti namo. Bet pasakė taip, kad visKas tapo 
aišku.

Grįžęs tėtis išėjo iš darbo ir ėmėsi ieškotis jo 
Smolensko rajone, į kurį buvome ištremti. Prabėgo 
savaitė, o mes neturėjome jokios žinios iš tėčio. 
Tirpo sniegas ir smarkiai kilo vanduo Katuneje.Man 
buvo aišku, kad iki ledonešio mums reikia ledu per
važiuoti į kitą Katunės krantą, nes ten tilto nebuvo 
o ledonešis trunka porą savaičių. Gavę arklį ir ro
ges,, išvažiavome link Katunsko kaimo. Leaas buvo 
pakeltas ir ištižęs. UŽ 100 rublių pasarndėme žve
jus, kad jie pervežtų mūsų daiKtus ir sergančią ma
mą į kitą krantą. Pilnas roges virvėmis jie traukė

5 psil
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per ledą. Vienoje vietoje ledas lūžo ir vos, vis pa
vyko roges ištraukti. Laimė, mums pavyko per Ka- 
tunę pervažiuoti. Po musų vežtą paštą nuskandino. 
Lijo smarkus pavasarinis lietus. Mūsų rūbai nuo 
galvos iki kojų buvo kiaurai šlapi. Katinske mus pri
glaudė kažkoks geras amogus. Kitą dieną aš ir vy
riausias brolis Gediminas išėjome į Smolenską ieš
koti tėčio. Ten sutikę lietuvį Zigmą Steponavičių, 
sužinojome, kad tėtis sirgo maliarija ir guli ligoni
nėje. Tėtis buvo radęs darbą ūkyje už 6 kilometrų, 
kur ir persikraustėme.

VILKAI - PRIEŠAI AR DRAUGAI
Altajaus stepėse ganėsi tūkstančiai avių. Vieto

mis buvo balų ir krūmų, todėl vilkams buvo 
idealios sąlygos. Dar būdami žvyro kasyklose, 
pažinojome senį, kurį nuo vilkų išgelbėjo ilgi kai
liniai. Jį anksti rytą užpuolė pulkas vilkų. Sukibę į 
kailinių skvernus, drąskė juios į visas puses, išgirdę 
senio šauksmą, atbėgo žmonės ir senį išvadavo.

Man pirmą kartą su vilku teko susitikti 1941 
metu žiemą. Su Romu Baltoku kirtome malkas 
Katunės saloje. Vakare temstant ėjome namo. 
Ėjome ledu. Pamačiau, kad nuo šlaito link mūsų 
bėga vilkas. Pribėgęs atsisėdo ir laukia mūsų 
ateinant. Bėgti nebuvo kur - gyventojų čia nebuvo. 
A$ pasiruošiau gintis kirviu, o R.Baltokui daviau 
degtukus, kad eidamas pro vilką braižytų ir mėty
tų. Ėjome sparčiu žingsniu, nelėtindami tempo. Bai
siausia buvo, kad nepultų mūsų iš nugaros. Bet, 
matyt, mūsų taktika pasiteisino, vilkas pulti ne
drįso.

Naujoje vietoje prie Smolensko teko dirbti įvai
rius darbus. Net tokius, kurių Lietuvoje nežinojome. 
Blogiausias darbas buvo važinėti su jaunais jau
čiais. Kol važiuodavome geru keliu, jie traukdavo, o 
kai įvažiuodavai į balą, jie sustodavo ir vežimą 
apversoavo. Tekdavo lipti į balą, tempti jaučius ir 
vežimą. Besiganančioms bandoms stepėje nebuvo ap
tvaro, taigi mes raiti naktimis bandas saugodavom 
nuo vilkų. Dieną prisijodinėję, naktimis labai norė
davome miego, _taigi, užmigdavom pasilenkę ant 
arklio karčių. Budėdavo tada šunys, šunims sulojus, 
gaivindavom laužą ir jodinėdavom aplink bandas. 
Bandas nuo vilkų apsaugodavome. Kai padarėme 
bandoms aptvarą, mus perkėlė dirbti su jaučiais. 
Vilkai tuomeV psijuto kur kas geriau. įšokę per tvo
rą, papjaudavo kelias avis ir vėl pabėgdavo, nes 
išnešti nepajėgdavo. Nuo to, kaip naktį "pasidarba
vo” vilkai, priklausė ir mūsų valgiai. Ar tai buvo 
"plika” perlinė košė virta vandeny, ar riebi avie
na ir jo patiekalai. Už tai mes ant vilkų visai ne- 
pykome.

Jodinėdami po stepę, rasdavome žemuogių. Ka
dangi žemė buvo juodžemis, o vasara karšta, tai 
uogos buvo didžiules ir labai skanios. Kad 
nepabėgtų arklys, pavadį pririšdavome sau prie 
kojos. Kol žemuogiaudavome, bandos nutoldavo 
kelis kilometrus. Vėl lėkdavome bandai už akių ir 
pasukdavome atgal.

Taip bėgo karštos 1942 jnetų dienos Altajuje. 
Apie frontą mažai, ką žinojome, nes visos 
informacijos priemonės buvo uždraustos. Tik iš 
grįžtančių sužeistų kareivių išgirsdavome, kad fron
tas yra ties Maskva ir Leningradu.

MALIARIJA
Jeigu padalintum Azijos žemyną į dvi dalis: 

šiaurinę tundrą ir taigą pietinę - stepes ir savanas, 
tai 'kiekviena ši dalis turi savo "Dievo rykštę".Šiau
rinėje vyrauja uodai ir moška, o pietinėje maliari- 
ja.^ Aš ne medikas ir nežinau maliarijos prigimties, 
tačiau pats keletą kartų esu ja sirgęs ir žinau 
kokia tai baisi liga. Prasideda ji aukšta tempera
tūra, po kelių dienų temperatūra nukrenta, lyg tai 
pasveiksti. Po kelių dienų tas pats kartojasi. Vie
tiniai felčeriai gydė mus geltonomis labai karčio
mis "akrichin" tabletėmis. Temperatūra ir prakai
tavimas taip išsekindavo jėgas, kad negalėdavai 
paeiti. Kartą aš po ligos ėjau į kaimą Tulicą (kokius 
2 km.) ir pakelėj ilsėjausi, tur būt, šimtą kartų. 
Taigi, Altajus savo žeme ir klimatu būtų puikus 
kraštas, jei neturėtų savo "Dievo rykštės".

VAŽIUOJAM į AMERIKĄ
Lietuviai, pamatę Altajaus žemių turtingam 

ir neįsivaizduojamą žmonių neturtą, stengėsi Kaip 
4 psl.

nors pasinaudoti ta žeme, kaip nors išgyventi iki 
karo pabaigos. Mūsų šeima nutarė sodinti daržą. AŠ, 
su seserim Marija, surinkę paskutinius daiktus, 
išvykome link kalnų išmainyti bulvių sėklos. Gavę 
šiek tiek bulvių, jau supjaustę į smulkius gabalėlius 
daržą pasodinome. Kai tik sužaliavo, eidavome 
žiūrėti ar kast dar negalima. Pagaliau atėjo tas 
geras metas, kai galėjome pasikasti. Bet tai truko 
labai neilgai. Atvykęs komendantas, įsakė rengtis 
išvažiuoti. į kur - nesakė. Gerai, kad nors ūkio di
rektorius buvo padorus žmogus ir mums už palie
kamą daržą davė maišą imiltų ir maišą kruopų.Tai buvo 
visas musų turtas septyniems asmenims, nes teta 
jau buvo mirusi. Vėl mus atvežė į Bijską, 
apgyvendino mokykloje ir, matyt, komplektavo 
ešeloną. Ten gyvenant, aplink siautėjo pulkai chu
liganų. Pravardžiavo mus banditais, fašistais ir 
kitaip tyčiojosi. Mūsų buvo mažai vyrų, bet ir tie 
labai suvargę. Kartą stovėjom aukštame mokyklos 
prieangyje, į kurį įsiveržė chuliganų būrys, kai va
das priėjo prie manęs, trenkiau jam į veidą taip, 
kad nusirito nuo aukšto mokyklos slenksčio. Ryto 
metą, su broliu Kaziu einant is turgaus, pastebėjom 
kad būrys mus vejasi. Aš ryšulius atidaviau Kaziui 
ir staiga šokau ant jų. Jie leidosi bėgti, bet vienas 
kitas suklupo ir gavo gerai į kailį. Tai tiek apie 
kovas Bijske.

, Pakrovę į vagonus atvežė mus prie Angaros 
upes, o iš ten laivu atplukdė į Zajarską. Ten pra
sideda automobilių magistralė nuo Angaros iki 
Lenos. Zajarske laivas sustojo ir liepė mums 
mantą iškrauti į krantą. Bet kaip iškrauti? Jei kiek
vienas ieškos savo daiktų, tai pusę kaip mat pavogs 
vagys. Sušaukėm vyrų susirinkimą ir visi sutiko su 
mano pasiūlymu, kad reikia sudaryti 30 vyrų 
brigadą, kuri iškraus laivą. Daiktų krūvas sure
gistruojame, o žmonės lauks krante. Pagal daiktų 
kiekį ėmėm bedidelį mokestį. Aš buvau toje komi
sijoje, kuri nustatė mokesčio dydį. Man buvo labai 
keista, kad Pavolgio vokiečiai su savimi vežė ku
bilus, geldas, grėblius, šakes ir kitus visai never
tingus daiktus, o vertingų visai neturėjo. Mat, jie 
jau 30 metų buvo gyvenę prie sovietų santvarkos, 
iš visų tremtinių turtingiausias buvo vienas Lietu
vos žydelis. Krūva lengvų maišų sukrauta prie jo 
buvo aukštesnė už jį patį. Tai buvo, matyt, 
tekstilės prekės. Taip ištremtam buvo galima, ge
rai gyventi ir Sibire.

Labai duobėtu keliu per kalnus pervežė mus prie 
Lenos upės į prieplauką Osetroyo. Laukiant gar
laivio, naktys darėsi šaltos, ėmė snyguriuoti. Pa
galiau išplaukėme. Didžiulis garlaivis plukdė mus 
tiesiai į Šiaurę, į žiotis link Tiksi. Kur plaukiam, 
niekas nežinojo. Kažkas juokaudamas paleido gandą, 
kad veža mus į Tiksi, o iš ten jūros keliu važiuosim 
į Ameriką. Taigi, niekas neprieštaravo važiuojam į
Ameriką.

Naktys darėsi šaltos, įlankose užšalo ledas. 
Garlaivio^ vadovybė toliau plaukti atsisakė ir liepė 
saugumiečiams išsikrauti savo "gyvąjį krovinį". 
Garlaivis sustojo taigoj ir mus iškėlė į krantą. Tai 
buvo mūsų visų lauktoji "Amerika".

( bus daugiau )

• Lietuvos Banko Valdy
bos pirm.Reinoldijus Šar
kinas paskelbė, kad nuo 
2002-jų metų vasario mėn. 
2 dienos litas bus atsie
tas nuo JAV dolerio (4:1 
santykiu buvęs per ilgai 
nerealistiškas specialistų 
nuomone) ir susietas su 
vieninga Europos Sąjun
gos valiuta euru.

"Lietuvos Ryte" rašo
ma, kad Litas šioje pro
cedūroje nebus nuvertin
tas, nesikeis nei pinigų, 
nei fiskalinė valstybės 
politika, nei Lietuvos 
Banko veiklos pobūdis. 
Sąlygos tiems, kas pre
kiauja su Europos Sąjun
gos valstybėmis (o kaip 
bus prekiaujant su ES 
valstybėmis?)

Bendras efektas busiąs 
palankus mūsų valstybei.

"Verslo Žinios" redak
cijos skiltyje kviečiama 
stebėti ar litas nesugun- 
dys politikų perstipriai 
kištis į ekonomiką (ką 
tas konkrečiai reikš
tų...Red.).

• Tibeto dvasinis vado
vas, Jo Šventenybė XIV 
Dalai Lama, baigdamas 
savo vizitą Lietuvoje,bir
želio mėn.26d. septynias 
valandas viešėjo Kaune. 
Rotušėje susitiko su mies
to elito atstovais, po to 
dalyvavo smėlio manda- 
los-visatos ir žmogaus 
dvasinio simbolio budiz- 
me-palaiminimo ceremo
nijoje.

Antrojoje dienos pusė
je aukštasis svečias pa
bendravo su žurnalistais, 
o pavakare Rotuše’s aikš
tėje miestiečiams skaitė 
paskaitą tema "Visuotinė 
atsakomybė". Miestas pa
gyveno Tibeto dvasia, ku
rią įkūnijo šios okupuo
tos šalies dvasinis vado
vas, pabrėžtinai sklei
dęs rytietišką toleran
ciją.

• Nemune, šalia Merki
nės, iškeltas senovinis 
medinis laivas. Manoma, 
kad jis galėtų būti XVII- 
XVIII amžiaus lietuvių 
prekybinis laivas, iš van
dens iškeltą laivą tyri
nėja bendra Lietuvos ir 
Lenkijos archeologų eks
pedicija, Laivą, nugabe
nus į Kernavę, archeolo
gai tirs, konservuos ir 
paruoš eksponavimui.

Pirmą kartą šio laivo 
fragmentas buvo pastebė
tas 1991m., kai Nemu
nas per sausrą buvo 
ypač nusekęs. Pakilus 
vandeniui, laivas vėl din
go upėje.

• Šešiems Kauno abitu
rientams įteiktos Ameri
kos Lietuviu Fondo pre
mijos po $100.Taip no
rima skatinti gabius jau
nuolius siekti aukštojo 
mokslo.

^Kandidatūras pasiūlė 
pačios mokyklos,o moks
leivių sieki mokytis,atsi
žvelgus j jų seimų sun
kesne finansinę būkle, 
įvertino Tautos Fondo 
atstovai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.14-15.
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- .........................JAKUTIJOJE

ČIA JŪSŲ AMŽINA TREMTIS
Negana to,u kad mūsų viltys patekti Amerikon 

beveik išblėso, įvyko kitas nemalonus įvykis. Kaip 
isąkėtfnžFjOiž nelaimė niekuomet nevaikšto viena. 

-otKomendantas, sukvietęs visus tremtinius į mokyklos 
salę, pareiškė:"Čia jūsų amžina tremtis, iš šios vie
tovės niekur negalima išeiti ar ižvažiuoti. Lenos 
pakrante galima eiti tik 3 km. į vieną ar kitą 
pusę.U? nusižengimą režimui būsit baudžiami kalė
jimu". Po šios deklaracijos visi tremtiniai, kurių 
dauguma - moterys, buvo labai pritrenkti. Man, pa
ragavusiam Kauno kalėjimo duonos, visa tai neat
rodė taip baisu. Prasidėjo gyvenimas Jakutijos 
vietovėje Turuchtoj. Tai buvo miško pramonės gy
venvietė kairiajame Lenos krante. Tuomet neįsi
vaizdavome kiek čia mums teks iškentėti baoo ir 
kančios. Daugeliui greit pasitvirtins šie komendanto 
žodžiai: "Čia jūsų amžina tremtis". Neužilgo Lena 
užšalo. Ji užšąla esant 40 laipsnių šalčio, išskyrus 
mažus vaikus ir senelius, visi buvome įdarbinti miš
ko darbuose._ Čia bedarbystes nebuvo ir valdžiai ne
reikėjo mokėti bedarbio pašalpų. Galit įsivaizduoti, 
kaip "šildo" lietuviški rūbai ir avalynė Jakutijos 
šalčiuose. Pirmi pradėjo kristi pagyvenę vyrai. Jų 
ir taip nedaug buvo, nes dauguma iš N.Vilnios pa
teko į Rešiotų lagerius, o iš ten į amžino įšalo 
žemę. Moterys, nors nebuvo panašios į žmones, bet 
laikėsi geriau. Matyt, jų organizmas geriau prisi
taikė prie Jakutijos šalčių ir bado. Man tuomet bu
vo 16 metų. AŠ badą buvau matęs Kauno kalėji
me, bet tokius šalčius išvydau pirmą kartą. Brolį 
Kazį ir mane išsiuntė 15 km. nuo Turuchtos į 
miško pramonės skyrių "Kliučik". Ten mes turėjome 
su arkliais traukti rąstus prie ledinio kelio. Gyve
nome barake, bet iki pavasario jo nematėme, nes 
išvažiuodavome į darbą ir grįždavome tamsoje. Vie
nintelis ir pagrindinis maistas buvo duona, kurios, 
įvykdę normą, gaudavome 800 gramų. Vakare, gavę 
duoną, ją iš karto suvalgydavome. Kartu barake 
gyveno Pavolgio vokiečių ir suomių nuo Leningrado. 
Kasdieninė ir vienintelė kalbos tema vakarais buvo 
apie tai, kaip prieš karą visi gerai gyveno ir į va
lias turėjo duonos. Mums buvo keista, kad apie 
lašinius niekas neužsimindavo. Man iki šiol atsimena
2ooi.vn.iu.

1942 metų vasario 16 diena. Ėjome atsiimti duonos 
tačiau kažkas iš kišenės ištraukė duonos korteles: 
mano, Kazio ir mamos, kuri mums buvo atidavus 
savo kortelę. Duonos negavome. Kelias dienas visai 
nevalgę turėjome važiuoti į darbą. Buvome vos 
bepaeiną, kol vėl pradėjo mus maitinti. Taigi, man 
iki šiol labai liūdnai prisimena ši vasario 16-oii.

Pavasariop ant kojų iki kelių atsirado 
žaizdos. Aš maniau, kad tai nuo peršalimo. Dabar, 
kai susipažinau su tremtinių literatūra, man 
paaiškėjo, kad tai buvo cinga. ištirpus sniegui, 
Lenos pakrantėse augdavo laukiniai svogūnai, kurių 
laiškai buvo mums vaistai ir vitaminai. Miško darbų 
apmokėjimas buvo įvairus. Geriau apmokamus 
darbus dirbo vietiniai rusai. Su jais darydavo darbo 
sutartis ir kas 6 mėnesius prisidėdavo po 10% 
atlyginimo. Su tremtiniais sutartys nebuvo sudaro
mos. Skaitydami šias eilutes, sunkiai įsivaizduojate, 
kaip degraduoja bado iškankintas žmogus. Atrodo, 
viską užmiršai ką išmokai gimnazijoje. Kalėjime 
buvau neblogai pramokęs prancūzų kalbos, girdėjau 
daug paskaitų ekonomikos, filosofijos, istorijos te
momis. Visas buvęs gyvenimas atrodė panašus į 
pasaką. Sekmadieniais, jei nereikėdavo dirbti, 
eidavom pas tėvus. Ten bent išsimiegodavome 
apsikloję šiltais mamos kailiniais. Šie metai ouvo 
patys siaubingiausi, kadangi nei mes tėvams, nei 
tėvai mums beveik niekuo negalėjo padėti. 1842 
metų rudenį mane paskyrė vežti iš taigos arkliams 
sjeną. Čia aš tapau beveik profesionalas, nes 
išdirbau penkias žiemas, o žiema - nuo spalio iki 
balandžio mėnesio. Dirbome dviese, turėjome po 
tris, lanku kinkomus į roges, arklius. Bendradarbiai 
keitėsi, nes vis susirgdavo nuo sunkių sąlygų kelio
nėse. Daug mėnesių tekdavo nakvoti taigoj lauke, 
nakvojant taigoje, esant 50 laipsnio šalčio, reikia 
turėti kai kurių jakutiškų įgūdžių. Pirmiausiai rei
kia paruošti kurą. Sąmoningai aš nerašau malkas, 
nes taigos kuras ir mūsų malkos mažai ką turi 
bendro. Reikia nupjauti gan storą sausą maumedį 
ar pušį, jį gabalais supjaustyti po porą metrų. įkū
rus laužą srnulkesniomis malkomis, ant jo dedami 
du gabalai skersai ir trys gabalai galais. įsidegus 
laužui, ugnis kyla aukštai, virš laužo pakabintame 
katiliuke verdama arbata. Vandens, aišku, nėra, to
dėl tirpinamas sniegas.

DIDELE u DOVANA LIETU
VIŲ KILMĖS JAUNIMUI

St.Pettersburgo Klubo 
narių dr<Aldonos1 Gaškie
nės ir dr.Remigijaus Gaš
kos, Lietuvos prez.Valdo 
Adamkaus patarėjo jauni
mo ir sporto reikalams 
iniciatyva, pasirašytas su
sitarimas su Vytauto Di
džiojo Universitetu,kuriuo 
A.ir R. Gaškos įsiparei
goja suteikti studijų ir 
pragyvenimo stipendijas 
VDU-te 2001 — 2004 
metais priimamiems į pa
grindinių studijų pirmąjį 
kursą 6-iems Punsko "Ko
vo 11-osios" Licėjaus lie
tuvių kilmės abiturien
tams.

Nesant pakankamai no
rinčių studijuoti iš "Ko
vo 11-sios" Licėjaus,Pa
saulio Lietuvių Bend
ruomenės atstovybė Lie
tuvoje rekomenduoja ki
tus užsienio lietuvius stu
dijoms VD Universitete.

Šis sutarimas, pasira
šytas VDU rektoriaus dr. 
Vyr.Kaminsko, dr.A.Gaš
kienės, dr.R.Gaškos,Puns
ko "Kovo 11-osios" Li
cėjaus direktorės M.Čer- 
nelienės ir PLB atstovo 
Lietuvoje G.Žemkalnio 
galioja iki 2008m.

A.ir R.Gaškų finansi
nis įsipareigojimas
550,000 Lt. Tai gal pir
ma tokio dydžio dovana 
VDU istorijoje.
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MANO BROLIS JUOZELIS
4. ...Išeina man vainikas toKS pasipūtęs, be- 
tvaPKis, bet Juozelis mane pagiria, užsimaunu 
ramunių vainiku ligi pat ausų. Balti žiedukai kabo, 
jo geltonas garbanėlės puošia. Aš net šokinėju iš 
džiaugsmo, net rankutėmis ploju, kad jis su vainiku 
man gražus, kad jis nexasdieniškai pasipuošęs. Bet 
jis nusiima vainiką, užmauna man ant rankutės ir 
sako:

-Užteks juokų. Užteks vainikų. Ir jau užteks iš
daigų...Žinai, kad mama prašė parnešti rūgštynių. 
Barsčius išbaigė, lambukų nenori skinti, nes jau ir 
taip burokai turi tik po vidurinius lapelius kelis... 
Einam į pievų rūgštynes.

Ir mes skiname is pievų rūgštynes plačialapes ir 
rūgščias...Jų čia ištisi kupstai, kai kurios jau su 
kambliukais, traškiais ir sultingais, augančiais į 
žiedus su viso krūmo syvais. Ir kai juos laužai, tai 
net traška, kai kramsteli, tai net seilės varva. Su 
tokiais kambliukais rūgštynes užvirus ir dar grietine 
užbalinus, tai yra puikiausi barščiai, kuriuos skanu 
valgyt su šutintom bulvėm.

-Žinai ką, aš tau dar niekada neparoožiau 
užtikto paukščiukų lizdo mūs jazminų krūme, - 
kalba Juozelis, nešdamas rūgštynes. Ir kai mes at
einam prie darželio jazminų krūmo, Juozelis pritu
pia prie pynučių tvoros, prikiša veiduką prie spra- 
gutės ir man liepia į krūmo vidų pro šakas žiūrėti. 
Ir aš žiūrėdama jau matau tamsų sušerusį lizduką 
tarp oviejų šakų...Iš lizdelio kyščioja ir kruta ke
lios galvutės...O Juozelis klausia:

-Ar matai pupuliukus?...Jie dabar vieni, motina 
išlėkus.

-Kur išlėkus? Ar visam laikui?...Ar ji juos pa
likus?...

-Ne. Ji išlėkus parnešti jiems maisto. Matai,kad 
jie oar mažučiai, dar tik su pukučiais, ir jeigu jų 
tėvai nemaitintų, jie visi išmirtų.

-'lai mes pamaitinkim.
-Tu nė nebandyk arti jų prieiti. Tada — 

jau baigta:^ tėvai jų išsižadėtų, niekad nesugrįžtų, ir 
žūtų paukšteliai! Nuodėme yra paukštelių lizdelius 
užpilti, draskyti ir mažučius paukštelius kankinti. 
Tau būtų miela .juos pačiupinėti, bet jiems būtų iš
gąstis ir mirtis...O ar tu žinai, kas yra 
įnirtis?...Kas yra giltinė?...

-Nežinau, Juozeli, ne...Tik paukšteliai tegu ne- 
išrniršta, nes kas mums pačiulbės?...

-Tai eikim iš čia. Kas žino, gal ta giltine su 
žmogaus grobiais kažkur už kampų dalgį nešina 
slampinėja?.1..BČt tu nebijok, mes ją nusivysim.

Ir jau nežiūriu į paukštelius, o galvotrūkčiais 
bėgame į grįčią pas mamą, sumetę į rėtį rūgštynes 
giriamės, kad daug apėjom, daug daiktų matėm ir 
rūgštynių, ir rugių varpų parsinešėrn, ir vainikus 
pynėm...O mama guodžiasi:

-Geriau judu arti namų būtute. Aš visada 
didžiam rūpesty. Čia ir miškai, ir bala, ir 
plynės...Mano širdis visuomet lyg peiliu persmeigta.

bet mums atrodo, visur tik namai...Kad tik 
mamai nebūt širdis "peiliu persmeigta", mums visur 
atrodo rojus. Aną dieną, ir dobilais pabraidėme, 
tikru medum pakvėpavom. O žalybė, o žydinčių 
raudonų galvučių marios, juose auga ir tokie vi- 
kučiai su mažom ankštukėm, žirniukų pilnom...Mes 
dobiluose atsisėdę vikučių ankštukes lukštenam... Ir 
bulvių paauobiais, auga daug kiauliavogių nevalgomų 
bet užtat pilna ten raganbandučių skanių...Ant 
žentų krūmukų, tokiuose žaliuose ripukuose tupi 
bandutės miltingos, su raukučiais, su pupkeliu 
vidury, mes susėdę jas lukštenam, pasmaguriaujam 
ir pilnas saujas dar namo parsinešam.

Kas čia vaikus suvaikys?! Mes ir miškus apeinam 
visus kelius ir keliukus žinom, net galim pasakyti, 
kurioj vietoj tupės baravykas su broliais aplinkui, 
kurioj vietoj nusities voveruškų pynė, pu kuriomis 
eglėmis pupsos iškilusios žemės Krūvutes ir po 
jomis baltuos apskritos paliepęs kaip lėkštės... Mes 
grybų priraunam, mamai parnešam, bet mums peilių 
dar neduoda kotukus nupjaustyti. Mes tik gaunam 
pintinėlę, po duonos riekelę, mėlynių ar kitokių 
uogų prisiskinam ir kaip du klajūnėliai visur einam 
ir einam.

Bet šiandien mes parėję nuliūdom, kai radom 
mūs mamutę nusiminusią. Ji sėdi ir perrinkineja 
rūgštynes. Susimąsčius ir vėl ji mums guodžiasi:

-Vaikeliai, jus dar nežinote motiniškos širdies 
sopulio, kada jos vaikelį išneša karstelyje...© jau du 
išnešė...Ir toliau jau jai nėr žodžių, tik nulenkta 
galva, tik veidas nubalęs ir mudu supuola m prie jos 
Kelių guosdami,bučiuodami. Ir jau iš gilių široukių 
pasižadėdami, kad mes jos vienos niekad nepaliksi; . 
6 psl.

LTB -VALSTYBĖS ŽLUGIMO PRADŽIA AR PABAIGA?
(Kas yra kas Lietuvoje?)

2. (tęsinys)
Pirmasis žingsnis privatizavimo etape yra nepaprastai svarbus, jei jis bus 
klaidingas, klaidingi bus ir kiti. Jeigu jus norite, kad užaugtų rožės, negi 
sėsite piktžoles! Paskyrus LTB vadovais Bubnį, Visokavičių, galėjai tikėtis 
ne teigiamo efekto, o aferų ir begalines klaidų ir nusikaltimų virtines. 
Daugelis užsienio bankų vadovų, pamatė su kuo turi reikalų, nesutiko 
investuoti savo laiko ir ergzdžias diskusijas su finansiniais nebrendilomis, tik 
ABN AMro vadovus man pavyko prikalbinti tęsti darbų, pažadėjus, kad 
neišmanėliai vadovų kėdėse - tiklaikinas reiškinys.

Tačiau tas laikinas reiškinys užtruko, visos LTB iniciatyvos pasirodė besaKs 
šnipštas - ir kreditinės kortelės, iš kurių nieko neišėjo, ir prekyba vertybi
niais popieriais, kuri nedavė žymesnio pelno, ir visi LTB departamentai 
dirbo nuostolingai ir be reikalo pravalgydavo klijentų pinigus. Finansų 
Ministerijos atstovas Martinkus nematė nieko smerktino* tame, kad greta 
visa to buvo metamos didžiulės lėšos į reklamų. LTB reklamos skyriaus 
vadovas C.Iškauskas tiesiog? stebuklus darė ant kiekvieno kampo milžiniškuo
se skyduose šlovindamas LTB. Banko darbuotojai šaipėsi, kad Šimtai tūkstan
čių litų buvo mokomi netgi tokioms reklamų agentūroms, kurios reklamavo 
LTB netgi tarptautinėse aviacijos kompanijose, kurių trasos niekada 
neužsukdavo i Lietuvą. LTB tiesiog saujomis švaistė pinigus - buvo mokama 
Reuter agentūrai, kad ji kasdien praneštų, kokie pasaulyje yra valiutų 
kursai, kai lygiai tas pačias žinias LTB kasdien 
gaudavo is Valstybinio Komercinio Banko. Tačiau visa tai tėra tik led
kalnio viršūnė. Lietuvos Vyriausybei derėtų paklausti auditorių PWC, ką 
nustatė auditas, ir kam buvo leidžiami valstybės ir banko klijentų pinigai. 
Price Waterhoose neabejotinai turi visus audito ataskaitų variantus - 
ir oficialius ir neoficialius - tačiau neįtikėtina, kad šiandien Vyriausybė 
norėtų tai padaryti, o vis dėl to, prieš LTB privatizavimą reikėtų surinkti 
visus duomenis apie LTB veiklą. Visokavičius važinėjo į Šveicariją, Airiją, 
Ameriką, Kanadą (kartu su žmona), Bangkokų, Čekiją, Prancūziją, Belgiją, 
Italiją, Olandiją, Vokietija, Senegalą. Ataskaitose Visokavičius ra’šč, kad 
važiavo ieškodamas strateginio investoriaus !

Antras tikslas, kuri ouoselejo Visokavičius, buvo susirasti tokius investitorių 
klubo narius, kurie po privatizavimo paliktų jį ir jo komandą vadovauti 
bankui. Jo kelionės į Bangkoką metu ten vyko pasaulio taupomųjų bankų 
suvažiavimas, tačiau uz vis įdomiausia, kad Visokavičius į tų kelionę 
nepasiėmė vertėjo, o jis angliškai nemoka ir be vertėjo jam paprasčiausiai 
ten nebuvo ką veikti. Price Waterhoose išvada tokia ir buvo - kelionės 
sumanytos tam,kad gautų kelionpinigius. Price Waterhoose išvadose buvo 
rašoma, kad tų kelionių išlaidos nėra pateisinamos. ; s

Toks besaikis lėšų leidimas praktiškai sužlugdė LTB kadrų tobulinimo 
programą. Vienu metu Visokavičius atšaukė visus kelionių planus, pagal 
kuriuos LTH darbuotoj..'i turėjo vykti stažuotis į užsienį. Buvo anuliuoti 
visi sertifikuoti finansų analitikų kursai. Pagal tarptautinius reikalavimus 
LTB privalėjo siųsti savo atsakingus darbuotojus stažuotėms ir mokymuisi J 
užsienį, kad jie įsisavintų šiuolaikinius fondų valdymo ir bankininkystės

• metodus, išlaikytų egzaminus ir gautų tarptautinius kvalifikacijos sertifika
tus. Pastatų remontas, Visokavičiaus kelionės, kvaila reklama, ištaigingų 
autompobilių pirkimas, kaip šuniui penkta koja LTB reikalingas Nidos Banko 
pastatas, nupirktas Vilniuje, Juozapavičiaus gt., - visa tai nebuvo vien tik 
gryna korupcija. Kur kas skaudesnės buvo via to pasėkmės - smarkiai krito 
LTB darbuotojų kvalifikacija, o per tai - LTB intelektualinio turto vertė ir 
tuo pačiu viso LTB vertė. LTB neteko galimybės steigti nei pensijų, nei 
kitokių fondų. Banko darbuotojai buvo labai dėl to nepatenkinti, bet jie 
galėjo tik tylėti ir džiaugtis, kad Visokavičius to nepasitenkinimo nepastebi 
(IR VIS DĖLTO - ŠIUO ATVEJU IR TYLĖJIMAS REIŠKĖ PRITARIMĄ, 
DEJA...Red.)

Buvo norėta sukurti pensijų fondą, vertybinių popierių fondą, buvo sukurtas 
orokerinių operacijų departamentas, kuris tuos fondus turėjo sukurti, jo

• darbuotojai turėjo įsigyti finansų analitikų sertifikatus, bet visa tai nuėjo 
Šuniui ant uodegos. Viskas pasibaigė tuo, kad Visokavičiaus tarnybiniam 
automobiliui nupirko ir ant ratų uždėjo labai gražiai žvilgančius ir labai 
brangiai kainavusius ratlankius!...Kad nekiltų nepasitenkinimas kitiems 
valdybos nariams, Visokavičiaus įsakymu buvo nupirktas gražus pulkelis 
naujų prašmatnių automobilių, o kai reikėjo surasti, kaip juos panaudoti, 
buvo nuspręsta, kad jie labai gerai tiks atsakingus darbuotojus nuvežti 
namo pietauti, o po darbo parvežti namo. PWC nurodė, kad tų pinigų 
kuriuos Visokavičius išleidžia tik kelionėms po u’zsienius, su kaupu 
zsletų užtekti pasisamdyti aukščiausios kvalifikacijos bankininką iš bet 
kurio užsienio banko, tad geriau buty pagalvoti, ar nęvertėty Visokavičiui 
pasisamdyti bankininką, kuris už jį dirbty ir tuo pačiu atkristų reikalas
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arti namų žaisim, o jeigu kur eisim, būtinai pa-.
siklausim. Ir ji mus visu glebiu apkabina, valan-
ožiukę palaiko, plaukelius paglosto, pabučiuoja, ir • Vilniuje, Ukmergės 
|3ati pakilus kaičia vakarienę prijuostę apsirišus, gatvėje pradėjo veikti 
šviesiomis kasomis galvą apsivijus. naujas ' ekonominės kla-

-Eikš...Mudu _ susitarkim... - pamoja man sės 84 kambarių vie£f- 
Juozelis, ir mes užlendam į uŽKrosnį, susiriečia.n būtis "Baltpark".Tai ne 
ant mūrinio "prico", ir jis,pasilenkęs į mane, kužda: rekonstruotas, o visiškai 

-Mamutė šiandien matyt nesveika...Jai ką nors naujos statybos vieŠbu- 
skauoa. Tad būkime geri. Tu nelįsk jai į akis su tis, pastatytas per 7 ne
savo suskilusiomis kojomis. Pati muilu suskilusius nesiūs.
plyšius užtepk...Nors ir skaudės, susirauk ir Šią vasarą kai kurio- 
pakentek...Žinok, kad tau ne vienai kojeles peršti... mis dienomis viešbutyje 
PažiūreK tu į tėvelio suskilusias rankeles. Kai aš jau užsakytos visos vie- 
užaugsiu, aš jį pavaduosiu! tos.

-O aš pavaduosiu motinėlę! Naujo viešbučio sta-
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Visokavičiui kaip sunui palaidūnui blaškytis po visę pasaulį.
Visit siy Visokavičiaus šunybių, ir nuotykių, laikais premjeru dirbo Gediminas 
Vagnorius, o Visokavičiaus žmona ėjo Seimo Socialinių Reikalų Komiteto 
pirmininkes pareigas. -1999 m. gegužės mėnesį Premjero poste Paksas 
pakeitė Vagnorių, o Visokavičius nupirko Nidos Banko pastatę. Greitai buvo 
suskaičiuota, kad LTB nupirktam pastatui trūks-plys, o turi išleisti 30 
milijonų litų! Po kiek laiko paaiškėjo, kad tų milijonųoi, kaip nepakaks, 
kad reikia,oi, kaip reikia iŠ viso labo tik netoli 100 milijonų!
’’Lietuvos Geležinkeliams’’, "Lietuvos Avialinijoms", "Lietuvos Energijai" 
buvo suteiktos Žinomai blogos paskolos, kadangi visi kiti bankai jų prašymus 
jau buvo atmetg! Maždaug 500 milijonų litu sumai buvo suteiktos vyriausy
bės ir savivaldybių garantijos. Tačiau vyriausybė atitinkamai savo įsipareigo
jimų daliai išleido valstybės obligacijas. LTB iŠ viso to teuždirbo^ šnipštą, 
nes visas pelnas iš obligacijų dar nežinia kada bus gautas, informacija apie 
tai yra neprieinama. Galima spėlioti - penki, dešimt ar dar kažkiek mėty 
praeis, kol LTB klijentų pinigai sugrįš į banko saugyklas. Kas dabar bus 
toks išmintingas ir pasakys, kam tenka kaltė už sužlugdytų banką? Lietu
vos Respublikos Vyriausybė ar LTB vadovai? Ką gali paimti i£ Visokavičiaus 
kuriuo su tokiu vargu pavyko atsikratyti? Is viso, tuo metu LTB suteikė 
paskolų maždaug trims milijardams litų, įskaitant ir tą puse milijardo su 
bankui nepelninga Vyriausybės garantija.

Kitas klausimas: kur nusėdo tie paskolinti pinigai. Kadangi už juos garantiją, 
davė Lietuvos valstybė, kur Jūs rasite šiandien tokį kvailį, kuris rūpintųsi 
kaip gražinti skolų, kuria už jį privalo grasinti n e jis, o kažkas kitas?

Ne mažiau įdomu, kodėl Vyriausybė tokias garantijas davė. Kas tai - 
ar naujas kovos su korupcija variantas, kai pati Vyriausybė tarsi skatina 
vogti? Gal Jūs, gerbiamas skaitytojau, jau būsite pagaliau supratęs, koks 
yra LT; Banko, kuriame Jūs laikote savo santaupas, stovis? Gal jau ir Jūs 
galėtumėte pasakyti, kodėl taip sunkiai braška LTB privatizavimo vežimas, 
ir kodėl jam niekaip neatsiranda pirkėjas, kuris norėtų padengti ir visas 
blogas paskolas, ir visas Visokavičiaus kelionių išlaidas, ir atsikratyti visų 
tų niekam nereikalingų pastatų ir taip gražiai blizgančių ratų kuriam 
reikėtų atsikratyti visų tų vagių ir parazitu ir dar jiems uz išvijimų 
primokėti? O kaip Jums atrodo, kas atsitiktų, jeigu visi ateitumėte į 
banką ir paprašytumėte grąžinti Jūsų pinigus? Ar labai skirtųsi vaizdas nuo 
"Sekundes" banko, nuo LAIB’o nuo Lietuvos Valstybinio Komercinio Banko 
ir kitų, kurių buvo ne vienas ir ne du? Ar daug peštumėte iš' Lietuvos 
Respublikos Vyriausybes garantijų, kuri Jums taip dailiai nukarpė pensijas? 
O gal kartais jau ir Jums kilo klausimas, kas tai yra Lietuvos Taupomasis 
Bankas - taupyklė Jums, ar kiauras maišas vagims, į kurį iki alkūnių 
sukišta gal šimtai, gal tūkstančiai graibyčių rankų? O gal kartais Lietuvos 
Respublikos finansų ministrui priderėtų pasikrapštyti pakaušį ir prisiminti 
savo pareigą, kuri įsakmiai jam nurodo, kad tai jis, o ne "as ir ne Ju's, 
gerbiamas skaitytojau, nuolat privalote kelti tokius ir panašius klausimus ir 
jeigu jis negauna i juos aiškaus ir įtikinamo atsakymo, tai toji pati j o 
pareiga jam įsako čiupti tuos vagis uz pakarpos ir pasodinti ten, kur jiems 
ir vieta, o ne į prašmatnius kabinetus ir blizgančius Mersedesus? O gal 
taip pat ir Lietuvos Respublikos Prezidentui derėtu bent kiek domėtis 
kas yra kas Lietuvoje?© gal derėtų pasidomėti Lietuvos 
Respublikos Seimui, o gal- Lietuvos Generalinei Prokuratūrai, o gal, o 
gal?...

Kai buvo skiriami konsultantai LTB privatizavimui, Lietuvos Vyriausybėje 
už LTB likimą atsake Premjeras A.Kubilius ir finansų ministras V.Dudėnas, 
tačiau jie ne piršto nepajudino, kad baigtųsi chaosas," savivalė ir korupcija. 
Finansų ministeris V.Lionginas jau 1999 metų birželio mėnesį suprato, kas 
vis del to darosi Taupomajame Banke ir ėmėsi pirmųjų priemonių atleisti 
Visokavičių is pareigų, bet šis, užtikrinęs savo žmonos ir V.Landsbergio 
parama ^(bent taip tvirtino Visokavičius),"dar gana ilgai išlaikė įsikibęs į^ 
savo krėslą. Tik po ilgo laiko ryžtingomis finansų vieeministrės D?Grybaus- 
kaitės pastangomis pavyko Visokavičiaus atsikratyti. ~

v
1999 metų liepos men.30 d. as susitikau su Seimo vicekancleriu J.Razma 
ir paprašiau jį, kad iškviestų Lietuvos Turto Fondo direktorių Vaitkevičių. 
Jam atvykus, aš abiejų akivaizdoje godžiau, kad niekas nėra .daroma, o 
LTB valdyba banko privatizavimą sąmoningai žlugdo. Jiems paaiškinau, kas 
iŠ tikrųjų vyksta ir nurodžiau, kad pono. Vaitkevičiaus b e konkurso netei
sėtai paskirta LTB privatizavimo patarėjų Ispanijos firma DCF. (Tai buvo 
apsukrių vyrukų kompanija, kurie dirbo EBRD ir važinėjo po visą Europą, 
ieškodami užsakymų be konkursų). Vaitkevičius atsakė, kad projektams, 
neviršijantiems 300.000 eurų, privatizavimo konkurso neva apskritai nereikė 
kia skelbti ir kad firmos paslaugos būsią apmokėtos Europos Sąjungos 
sąskaita. O visi kiti privatizavimo patarėjai, ruoŠę. LTB rekomendacijas,at
sieit, neužpyks.
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tyba kainavo apie 9 
mil.Iitų. Manoma, kad 
investacijos atsipirks po 
5-7 metų. Šiame dviejų 
žvaigždžių viešbutyje 
vienu metu galės būti 
iki 259 svečių. Standar
tinio kambario kaina 
parai-199 litai.

"Baltpark" yra Tarptau
tinės Viešbučių ir .Resto
ranų Asociacijos(IH<3cRA) 
narys.

-Pavaduosi, bet klausyk. Nuo dabar jau tu ją 
pradėk pavaduoti: nuskusti bulves, pritrinti šeivas, 
iššluoti aslą...O aš rytoj nuo ansktumos 
prie molio: užbaigsiu Dievuliukui namą...Atsikelsiu 
anksti su tėveliu...Išlydėsiu jį su jaučiais ir žagre ir 
paskui sugrįžęs - jau tu žinai kur. Kai tu išsimie
gosi, jau bus Dievuliuko namas baigtas. O paskui - 
pasodinsiu tave prie raidžių. Ar bus taip
gerai?...Na, ar tai t jau sutarta? ...Buk gera
mergaite...Aš dabar Degsiu tėveliui padėt klojime... 
O tu ką nori veik, bet nebŪK plepi mūsų planų 
niekam neišduok.

-Ne, ne. Aš tylėsiu kaip žemelė. Bet kur mes 
gausim Knygą mokytis skaitymo?...

šimelyje rašysim, "druKavosim" ir piešim... Smė
lis - oioelė Dievulio knyga, mes ją susirasim.

...........Juozelis Marija Aukštaite

Ir išbėgo jis linksmas ir greitas, suleido vištas 
į grįčią ir uždarė pečeliuje... Paskui nubėgo į 
pakluonę, kur tėvelis stovėjo su dobilų vežimu...O 
vakaro žaros jau geso, saulė nusėdo į savo guoli# 
vakarų dangus nusiauksino, miškų viršūnės 
patamsėjo, ir kai jau pritemo - mes visi prie stalo 
vakarieniavom.

Spragsėjo liepsnodama skala, įkišta žibintuve, 
kvepėjo troškintos bulves. Mes šaukštais sėmėm 
rūgusį pieną iš vieno dubens, tik Juozelis šaukšto 
nepakėlė - jis buvo kažko giliai, giliai užsimąstęs.

Sėdėjo jis pačiame kampe prie tėvelio. Baltomis 
ilgomis garbanėlėmis purėjo jo galvelė. Didelės mė
lynos išmintingos akelės žiūrėjo tarytum į kažko
kius tolius. Ir tik tada jis sujudėjo, kai mama pa
ragino:

-Juozeli, kur tu užsižiopsojęs?...Štai tokia graži 
bulvutė iš paties kropo dugno, apkepus, net pasvilus, 
o tokias kaip tik tu mėgsti, - ir, pasmeigus 
šipuluku kvepiančią skeltą bulvę, padavė jam į ran
kutes. Tuomet jis lyg atbudo, pralinksmėjo, su vi
sais valgė. Po vakarienės kaip visuomet užkibo 
tėveliui ant kaklo čiauškėdamas:

-Tėveli, aš jau stiprusį Tuoj galėsiu arti! Kai tik 
žagrę galėsiu pakelti, jaučius nulaikyti, tai aš jums 
visus laukus suarsiu! Ir dobilų, ir vikių pripjausiu! Ir 
rugius nukirsiu! Ir šieną suvešiu! Ir klumpes aš jums 
padarysiu! Ar taip bus gerai, tėveli?...

-Gerai, bet ką aš veiksiu?
-Mane komanduosit. Viską (sakysit. Jus jau vis

ką mokat už visus geriausiai!
-Na,v tai jau eikš, man uždegsi pypkę. Už tai 

gausi riešutą, per visus metus kišenėje išnešiotą.
Ir suskambėjo grįčioj juokas, kai kas pribėgom 

pažiūrėt riešuto, o Juozelis jį gavęs pažvelgė į ma
ne, ir mudu supratom viens kitą, kad branduoliu 
dalinsimės - bus abiem po pusę.

-Bet rytoj... - jis man praeidamas pakuždėjo.
išeinant jam su tėveliu gult į daržinę ant šieno, 

mama jį apsupo jo mėlynu žiponėliu, nes naktį gali 
būti šalta...Ir taip žiponėliu apsuptas, motinėlės ap- 
glostytas ir pabučiuotas, pasiėmė tėvelį už rankos, 
ir abu išėjo.

Ryto metą anksti, kai saulė vos buvo pakilus 
virš girių, pasigirdo riksmas. Atbėgo nuo balos į 
grįčią rėkdama sesuo Onutė ir pranešė, kad baloje 
plūduriuoja Juozelio žiponėlis ir matyti jo viena 
rankutė.

Greit atbėgo tėvelis, mama, ir mes subėgom 
prie balos, skausmu šaukdami...Tėvelis^,drebėdamas 
ištraukė iš vandens prigėrusį Juoze! į..‘Paguldę įį 
kniubščią ant paklodės supo ir supo, kilnojo, vartė 
ir vėl supo, bet Juozelis neatgijo.

Plaukiojo tik lenta baloj plūduriuodama, baisumą 
primindama...Ji buvo užmesta ant balkelio tarp 
dviejų kuolų žlugto skalbimui. Čia Juozelis visuo
met su skardine dėžute pasisemdavo vandens savo 
meno dirbiniams. Ir šį kartą, spėjama, kad kai jis 
užėjo ant lentos paties galo, kai lenkėsi semti 
vandens - lenta palinko, ir jis nuslydo į vandenį, į 
giliąją balą.

Vanduo . metėsi į krantus, jame burbuliavo 
skardinė dėžutė, išsprūdus iš darbščių 
rankelių...Laukė Dievuliukas savo namelio giliame 
kranto pakriaušy...Dūsavo aplink balą nuleidę šakas 
verkiantieji gluosniai...Tėvelis baubė ne savu balsu... 
Motinėlė raudojo, laužė rankas ir šaukė, net miškai 
skambėjo, seserys tėvelius guodė ir pačios raudojo, 
brolelį negyvą namo parnešdamos.

Ir prasidėjo šermenys...Grįčioj pakvipo vaškinės 
žvakės, pakvipo prilaužti diemedžiai, prisirinko 
žmonių daugybe, giesmininkai apsėdo aplink stalą su 
"kantičkomis". Jų pirma giesmė į sielas prabilo:

"Kad mums pakajų dangus aukščiausiojo,
Tėviške miela Dievo amžinojo, 
į dangų dūšia verkdama nor eiti, 
Amžių nueiti..."

Visa grįčią sujudo: vieni giedojome, kiti grau
daus raudojimo šauksme. Šaukė motinėlė Juozelį 
glostydama, jo rankeles bučiuodama...Prie pašarvo- 
jimo lentos raudojo seserys, žodinės raudas supin- 
darnos, Juozelį keltis kviesdamos:

"Kelkis, brolužėli, nuo baltos lentelės, 
Guoski motinėlę prie tavo šalelės...
išgirski, broleli, seselių Šaukimą,
Kaip sodo bitelių skaudžiausią dūzgimą..."

Ir ūžė rauda, - ir dūzgė giesmės. Susirinkusieji 
kai kurie iš gailesčio negalėjo prisidėti prie 
giedojimo - jie nuskendo į raudas su motinėlė ir 
seserimis. Ir nieks nežinojo, kad ten pakriaušyje po 
verkiančiais gluosniais - aš plyšau skausme, apsika
binus Dievuliuką. Jis buvo visas šlapias nuo mano 
slaptųjų ašarų. w



Tautybių. Mišiose s.m. birželio mėn. 2 d. Viršuje - Dalia Buckutė ir Paulius Mickus; Kardinolas 
J.C.Turcotte pamokslo metu. Apačioje - dalis musų choristų Šalia haitiečių; momentas koncer
tuojant po Mišių. Nuotr: Mark Higden

CHORAS ATOSTOGAUJA
Noriu padėkoti Montre

al! o Aušros vartų P-jos 
choristams, kurie ištisai 
gieda ir dainuoja jau 
per visą 50 metų.

Šiemet mūsų Choras 
atliko visą eilę progra
mų, o gražiausia ir įspū
dingiausia buvo atlikta 
Šv. Juozapo Oratorijoje- 
Bazilikoje, Tautybių Mi
šiose.

Džiaugiuosi kartu su 
visais, kad 2001 m. sezo
nui prisijungė 7 nauji 
choristai: altai-Asta Ruz
gytė, Rolanda Kuncytė; 
sopranai- Dalia Buckutė, 
Irena Valkauskienė, Vioa 
Ibianskienė; tenoras Ro
mas Verbyla ir bosas Ri
mas Jakubauskas. Tad 
sveikiname, kad choras 
dabar savo sąraše turi 
50 narių! Talkininkauja 
ir sol.Antanas Keblys.

Ypač esame visi dėkin
gi mūsų muzikiniam va- 
dovui-vargonininkui ir di
rigentui Lavrenti Djint- 
charadze, taip rūpestin
gai dirbančiam su 
mumis.

Visiems linkiu gerų va
saros atostogų!

A V P-jos Choro 
koordinatorius - ryšininkas 

Antanas J.Mickus
■ —H... II ■■■■■■■!■.■ ■ III ■■ -- -

PUIKIAI PASIRODĖ TAUTYBIŲ MIŠIOSE 
LIETUVIAI

Šiais metais Šv.Juozapo Bazilikoje dalyvavo 62 tautybes su 
savo vėliavomis tradicija tapusiose, iškilmingose Tautybių Mišiose, 

.m Šią,, baziliką, pradėjo statyti Švento Kryžiaus Ordino narys, 
Vienuolyno durininkas, Brolis Andre. Dabar jis yra paskelbtas 
Kataliku Bažnyčios Palaimintuoju.

Šia. šventovę, lanko ne tiktai turistai is viso pasaulio, ne tik 
sveikieji, bet ir ligonys, melsdamiesi į Šv.Juozapą^ ir prašydami 
Brolio Andrė užtarymo. Apie pasveikimus liudija palikti buvusių 

-mligonių. iramentai, o jų daugybė. Į maldas skatindavo Brolis An- 
!i dre^ dar būdamas gyvas.

Bazilika randasi Montrealio Mount Royal kalno beveik pačioje 
viršūnėje. Imponuojantis pastatas ne tik is lauko, bet ir viduje. 
Jame gali sutilpti daugiau kaip 3.000 maldininkų. Šiais metais 
Tautybių Mišiose bazilika buvo užpildyta.

Tautybių Misiąs- Pamaldas įvede prieš eilę metu kardinolas 
Paul Gregoire. Daugelį metų buvo kviečiamas mūsų Aušros 
Vartų Choras ir Vyrų Oktetas atlikti pagrindinius giedojimus 
apeigose. Eilę metų šios Mišios vykdavo žiemos metu Pasaulio 
Karalienės Marijos Katedroje, miesto centre. Tačiau, Montrealy- 
audros ir sniego prajovai apsunkindavo dalyvavimą, ypač 
padaugėjus šiltųjų kraštų imigrantams.Tad,Šiais metais kardinolas 
Clajide Turcotte Tautybių Mišias nukėlė į gražų pavasari, 
birželio mėn. 2 dieną.

iškilmingai gaudžiant didiesiems Bazilikos vargonams, su 
trompeČių palyda ir sopranui giedant "The Bright Seraphin" 
G.F.Handel, pasirodė procesija. Nesama kryžių, šonuose lydėjo 
dvi didžiulės žvakes ir Evangelijos Knyga. Sekė 62-jų tautybių 
vėliavos ir jas reprezentuojantys atstovai, apsirėdę savo tauti
niais drabužiais. Jų tarpe matėme ir Lietuvos trispalvę, kurių 
nešė Paulius Mickus su Montrealio Aušros Vartų choriste Dalia 
Buckutė. Vėliavų eiseną, sekė daugybė kunigų ir prelatų,Montrealio 
arkivyskupas,© pabaigoje kardinolas Claude Turcotte su savo 
asistentais, dirbančiais su įyairomis tautybėmis. Jis ir aukojo 
iškilmingas koncelebratines Mišias.

Aušros Vartų Choras jau buvo užėmęs už didžiojo altoriaus 
skiras vietas chorams ir mažiesiems vargonams, šone Choro 
sėdėjo Haiti Choro nariai. Jie atliko jiems skirtą, apeigų dalj su 
tradicinių būgnų palyda,haitiečių kalba.

Iškilmingųjų Mišių pradžioje Bazilikos solistė - sopranas 
Michele Hekimai - pravedė visus solinius rečitatyvus ir dirigavo 
visos šventovės maldininkams. Viši įsijungė į giesmę Kyrie. Po to 
Ausros Vartų Choras pakiliai sugiedojo Vivaldi "Gloria”. Mūsų 
Choras buvo pakviestas atlikti pagrindinius giedojimus apeigų 
metu. Chorą, paruošė nuolatinis dirigentas Lavrenti Djintcharad- 

ze. Giesmes parinko Šio renginio komitetas.Teko giedoti lietuvių 
prancūzų, lotynų ir rusų kalbomis. Kitas reikalingas giesmes' 
ir dainas parinko A V P-jos Choro koordinątforius-rysinihkas 
Antanas J.Mickus. Jis taipogi pasirūpino įę. ^transportu visus 
atvežant į. Bazilika.

Musių Choras buvo įsijungus apeigų metu su solistės rečitaty
vais "Veni Lumen", kuris buvo kartojamas daugelį kartu, nes 
publika jo nemokėjo. Sekė "Veni Creator Spiritus", po to”Aleliu- 
ja". Evangelijų skaitė diakonas, o pamokslų pasakė Kfif,’di'h61as 
prancūzų ir anglų kalbose. Sekė "Credo", visiems maldininkams 
atsakant "Je crois".

♦ i • ' i i. /*>' ’
Atneštas aukas priėmė Kardinolas. Pietų i A merikos indėnai 

atnešė indus su smilkalais ir juos pastatei-abiejose altoriaus 
pusese. Iš vieno smilkalai kilo aukštyn i Bazilikos skliautus^ o iŠ 
kito sklido pažeme į dalyvius. Savo maldomis įsijungė 8-ių tautų 
žmonės. Po kiekvienos jų kalbos mūsų Choras giedojo ir "Gospodt 
pomilui"atsakymą_. Aukojimo metu giedojo Lotynų ^Amerikos 
Choras, Sanctus(polifoniniu būdu, kreolų tarme) Haitiečių Choras*

Po konsekracijos, visi įsijungė į malda "Tėve Mūsų", o "Agnus 
Dei" giedojo mūsų Choras gregorionine melodija, Komunijos 
metu - lietuvių kalba Jono Dambrausko "Malda už Tėvynę". 
Mūsų choristės buvo pasipuošusios gražiais tautiniais rūbais, o 
vyrai- juodais kostiumais, atrodė įspūdingai ir tikrai šventiškai. ’

Palaiminimo metu giesmes giedojo ispaniškai Lotynų Amerikos 
Choras.

Iškilmes, apeigos buvo filmuojamos TV prancūziškojo kanalo 
darbuotojų ir programa rodoma visoje Kanadoje birželio mėn. 10 
d., CBC TV.

Pasibaigus apeigoms, visi dalyvavę chorai buvo prašyti pądai - 
nuoti savo tautos dainų. Lietuviai sudainavo "Kur Giria Žaliuo
ja" - J.Gudavičiaus, "Mergužėle, Lelijėle" - harm.J.Bendoriaus, 
"Už Jūrelių, už Marelių", harm. J.Stankūno ir Č.Sasnausko "Kur 
Bėga Šešupė". Dainas apibūdino prancūzų kalba Vilija Bulotienė.

įdomu prisiminti, kad Olimpiados metu ir Kanados Lietuvių 
Dienose Šioje šventovėje mūsų Aušros Vartų P-jos Choras šioje 
Bazilikoje yra giedojęs prieš 25 metus! Tuomet Chorui vado
vavo M me Madelaine Roch ir vargonais palydėjo muz. Jonas 
Govėdas.

Dar daug reikšmingų koncertų per 50 metų su daugeliu išeivijos 
muzikų ir solistų buvo atlikęs mūsų Choras. Jų tarpe ir su Lietu
vos Operos primadona Elzbieta Kardeliene, kurios vardui montre- 
aliečiai yra įsteigę Stipendijų Fondą.

Rudeniop - musų Choras' mines' savo giedojimo ir dainavimo 
5 O-mėtį. Sėkmės ir valio! Antanas Keblys
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LIETUVOJE:

• JAV Lietuvių B-nes 
Kultūros Tarybos pirm. 
Marija Remienė Vilniuje 
įteikė Valdovų Rūmų Pa
ramos Fondo vadovui Ed
mundui Kulikauskui 2,45U 
dolerių čekį. Šie pinigai 
suaukoti per Vienos Val
so pokylį, kuris buvo su
rengtas Čikagoje valdovų 
Rūmų atkūrimui paremti. 
PLB atstovas Gabrielius 
Žemkalnis Čikagoje su
rinktų lėšų įteikimo iš
kilmėse prisiminė, kokia 
stipri prieš 11 Pasaulinį 
Karą buvo Vilniaus susi
grąžinimo idėja. Dabar 
taip pat daug jaunų 
žmonių yra dalyvavę 
Valdovų Rūmų pamatų 
kasinėjimo talkose.

Statybos darbus 
numatoma pradėti kitais 
metais. Valstybės Dieną, 
liepos 6-ąją, prie Rūmų- 
turetų būti pastatytas 
laikinas paviljonas, ku
riame bus platinama in
formacija ir parduodam! 
suvenyrai su 
Rūmų simbolika, 
mos aukos.

Valdovų 
renka-

CentrePilių Tyrimo 
vyksta M.K.Čiurlionio
Menų Gimnazijos moks
leivių paroda. Šių kūri
nių atstpaudai dovanoja
mi Valdovų Rūmų atsta
tymo rėmėjams.

Šiais metais Valdovų 
Rūmų projektavimui vals
tybė skyrė 32U tūkst.litų.

• Lietuvos Taupomasis 
Bankas pagal "Respubli
kos" informaciją, prade
da pertvarką (kažin ko
dėl vadinamą, ypač 
Amerikos Kontinente, ne 
visada raminančiai skam
bančiu pavadinimu...)

Šį banką š.m. birželio 
mėnesį įsigijo "itiansa- 
bank" grupė. Pradėtas 
atrankos darbas,po kurio 
turėtų sumažėti apie 
2u% darbuotojų.

Naujieji LT Banko va
dovai,pagal ’’Respublikos" 
informaciją, tvirtina,kad 

privatizavimas nesuma
žino klientų pasitikėjimo 
banku.

Nekomentuojama, Kaip 
tai. bus naudinga Lietu- 
Vos valstybei. (P.S. Apie 
LT Banką plačiai rašo 
”NL" šio numerio tęsiny
je dr.Edvardas Juozas 
Petraitis).

KAUNE DAINŲ ŠVENTE
Birželio mėn.9d. Dainų 

Slėnyje skambėjo dainos, 
kurias dainavo daugiau 
kaip 10U meno vienetų 
iš Kauno miesto bei ap
skrities. Kauno miesto 
Savivaldybė, apskrities 
viršininko administracija 
ir Lietuvos Chorų Są
jungos Kauno skyrius gra
žiame gain tos kampelyje
surengė Kauno Dainų

Dalyvavo 28 misrūs su
augusiųjų, 8 moterų,4 vy
rų, 28 jaunučių, 13 jau
nių, 3 merginų, 7 miš
rūs jaunimo chorai ir dar 
18 įvairių kolektyvų or
kestrų, instrumentinių 
ir šokių ansamblių.

Šventės vadovas ir vy
riausiasis dirigentas — 
Patras Bingelis.

Kauno Dainų šventė 
tai tradicinis balsingųjų 
suaugusių ir vaikų susi
būrimas bendrai dainai. 
Gausus būrys kauniečių 
ruošiasi dalyvauti kitais 
metais Vilniuje vyksian
čioje Pasaulio Lietuvių

Kauno Savivaldybė Sky- 
rė daugiau kaip 30,000 
litų Dainų Slėnio inven
toriui bei aplinkai su
tvarkyti. švari aplinka, 
sutaisyti ir nudažyti suo
lai, buvo malonūs Šven
tės priedai.

KAUNAS MINĖJO 1941- 
JŲ SUKILIMO METINES

Š.m. birželio mėn.23d.
Ramybes Parke, prie pa
minklo Žuvusiems Suki
lėliams buvo paminėta 
diena, kai prieš 6U m.,

Į Aleksoto kaina - patogus ir originalus funikulierius...randamas tik Kaune

Lietuvos 1 
Sovietų

NUSIŠYPSOKIME:

traukiantis »Senas milijonierius gulėjo mirties patale. Kadangi jo 
gyvenimas nebuvo, labai tobulas, tai jis, sąžines 
griaužiamas, kreipėsi į kunigą:

-Kunige, jei aš prieš mirdamas 
milijonų dolerių labdaros tikslams, 
gelbėtų nuo pasmerkimo?

Kunigas, kiek padalvojęs, atsakė:
- Negaliu jums to užtikrinti, bet 

sihioka pamėginti.

is 
okupacinei Sovietų ka
riuomenei ir artėjant na- 
cių Vokietijos daliniams, 
ginkluoti lietuvių suki
lėliai paskelbė Nepri
klausomos Lietuvos vals
tybės atkūrimą Kaune.

paaukočiau porą 
ar tai mane iš-

manau, kad ap-

Minėjime kariai ir mies
tiečiai padėjo gelių prie 
paminklo, Vytauto Di
džiojo jėgerių bataljonas 
saliutavo šūviu,grojo Lie
tuvos Karinių Oro Pa
jėgų pučiamųjų orkest
ras, dainavo tautinio t me
no ansamblis "Gimtine".

• Žmona vyrui:
-Tas tavo kostiumas visai netinka. Amžinai nieko 

pats nesugebi išsirinkti.
-Gryna teisybė. Juk ir tave pats išsirinkau.

Po Mišių įgulos S v. Ar
changelo bažnyčioje, ka
riai nužygiavo į Vytauto 
Didžiojo Karo Muziejaus 
Sodelį. Čia, dalyvaujant 
Lietuvos šaulių Sąjungos 
Garbės^ Sargybos kuopai, 
buvo iškelta Vyčio Kry
žiaus vėliava,pasveikinta 
salve Lietuvos Valstybė 
ir Nežinomas Karys, 
kurio atminimui stovi pa
minklas ir dega amžino
ji ugnis.

• Kalbėdamas apie blaivybę, paskaitininkas nurodo 
tokį pavyzdį:

-įsivaizduokite, kad kieme stovi dvi statinės. 
Pirmoji su vandeniu, antroji su alumi. Prieina 
ištroškęs asilas - iš kurios jis gers? ? s

-iš pirmosios - pasigirsta klausytojo balsas.
-Visiškai teisingai. O kodėl?
-Todėl, kad jis asilas! j•’<

) ėlbnA (jnu'ic.
• -Ar tu girdėjai, - sako Jurgis savo draugui Jonui- 
kad Petras rengiasi vesti tokia puikią merginą, kuri 
moka vairuoti automobilį, turi leidimą būti 
parašiutininke, groti pianinu.

-Aš manau - sakė Antanas - kad tai bus puiki 
pora.Juk Petras, būdamas kariuomenėje, išmoko 
puikiai virti, taisyti kojines,skalbti ir grindis valyti.

kal

Pabaigai skambėjo
Giedriaus Kuprevičiaus 
Varpų muzika.

• Žmona skundžiasi savo vyrui:
-Pagaliau man reikia naujos suknelės, nes 

mynai gali pagalvoti, kad aš esu tavo virėja.
-Virėja? -atsako vyras, - Pasikviesk kartą 

kaimynus pietums ....
tuos

• -Ar tiesa, kad jūsų banko kasininkas pabėgo su 
tavo dukra, pagrobęs gražią pinigų sumą?

-Tiesa, bet aš vistiek dar tikiu, kad jis man pini
gus grąžins, nes dukterį jau grąžino...1991 m. Moterų Dainos Vienetas "AUŠRA": Rasa Paulauskienė, Dalia 

Gabrėnaitė, Teresė Mickienė, Inga Giedrikienė, Aušra Jakimavičiūtė, Ądreja 
Celtoriutė. Nuotr.J.Piecaicio

2001. VII. 10.

• uu vyrai bare užsisako alaus.
- Tik švariame bokale! - primena vienas.
Padavėjas atneša alų ir klausia:
- Katras užsisakėte švariame bokale?

• 'Teisėjas klausia nukentėjusįjį:
- Ar Jūs atpažįstate tą žmogų, kuris pavogė Jūsų 
automobilį?
-žinot, po advokato kalbos aš jau nesu tikras, ar 
aš išviso turėjau automobilį...

• Po ilgos dienos, pavergęs kaimo daktaras po il
gos uarbo dienos, priimdamas žmogų, jam sako:

-Nusirenk ir sėsk į kėdę!
Žmogelis tik ištaria:-"Bet aš",-kai jis jam ir vėl 

griežtai pasako nusirengti ir sėsti į kėdę.
Pagaliau kai žmogelis nusirengia ir atsisėda į kė

dę, tada tik daktaras jo paklausia:
-Tai kuo skundies?
šis atsako:

-AŠ atvežiau Jums malkų.

9 psl.



toronto
Prisikelimo P-jos žinios:

Prisikėlimo Parapijos į 
statybos darbai jau eina 
prie galo. Pradėta 
salės grindis ir vyks 
linkos sutvarkymo 
bai.

Iki šiol statybos 
jui yra surinkta $675,367 
(dar reikia $644,132).Prie 
statybos 
parapijiečius 
šome prisidėti, 
ves ir 
pašventinimo 
vyks š.rn.spalio 11-14d.d

dėti J 
ap-* 

dar- it

va-

neprisidėjusius 
labai pra- 

Švento- 
pastatų 

iškilmes

* Gerbiamieji, - *
# -----------------------  e
* Atliekant "NLn B-vės Leidybos reviziją, reikia *
# patikrinti serininku sąrašus. *

Mums būtinos žinios, kas dar turi Šerų ir kur jie* 
randasi. Laikui begaht, daugelis skaitytojų pakeitė* 
gyvenamas . vietas, kiti atsiliepė ir, gražindami, £ 
dovanojo šėrus "NL" Bendrovei. Tačiau, dar £ 
daug yra mums nežinomų, kurie jų dar turi. To- * 
dėl prašome nedelsiant atsiliepti. Dėkojame] £

"NLn Admin is

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

kardinolui
Vilniuje

pirmasis
Lietuvos Enci-

buvo 
tomas

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testarąėntus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
įsikūręs nuosavuose namuose -

iiTAT LIETUVIŲ KREDITO
A /VLjIVzV 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 PĘR 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m

MOKAME UŽ: 

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.50%
santaupas.....................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
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........................................... 3.85%
2 m. ind..........................................   4.00%
3 m. Ind......................................... 4.10%
4 m. ind.....................................    4.25%
5 m. ind........................................... 4.50%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

.......3.50%

...... 3.50%

.......3.75%

....... 4.00%

.......4.10%

.......4,25%

.......4.50%

.7.80%
.6.65%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mH. dot. Ir Kanados 
valdžios Iki $100,000.00 
sumos draudimu

• Mažosios Lietuvos iž
dininkė Ieva Adomavičie
nė Toronte praneša,kad 
Lietuvos 
Bačkiui 
įteiktas 
Mažosios
klopedijos ir gauta iš jo 
padėka: "Nuoširdžiai dė
koju Jums už Mažosios 
Lietuvos enciklopedijos 
1-jį^ tomą.Džiaugiuosi,kad 
Mažosios Lietuvos Fon
das ir enciklopedijų lei
dybos institutas ėmėsi 
tokio svarbaus ir didelio 
darbo, 
linkiu 
Dievo

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA I

k

KLB TARYBOS RINKIMAI
iš visos širdies 

Jums sėkmės ir 
palaimos".

• Birželio men.pabaigoje 
Klaipėdos viešąją įstaigą 
"Jūros šventė" aplankė 
Mažosios Lietuvos pa
triarchas Kurtas Vėlius 
ir šventės ■Fondui paau
kojo 500 litų, 
yra Mažosios 
Draugijos JAV steigėjas 
ir vicepirmininkas, Ma
žosios Lietuvos rezisten
tų draugijos JAV steigė
jas, lietuvininkų bend
rijos "Mažoji Lietuva" 
garbės narys, 
garbusis svečias 
iš pirmųjų 
tei" paaukojęs 
lėšas.

K.Vėlius 
Lietuvos .

G>1S 
vienas 
šven-"Jūros 

asmenines

agrofirma, 
savininkų 

Ekonomikos 
pirmininkas

• Krekenavos 
kurios vienas 
yra Seimo 
komisijos 
Viktoras Uspaskich,ir to
liau ignoruoja įstaty
mus ir juos vykdančius 
pareigūnus. į bendrovę 
dar kartą nebuvo leista 
įžengti teismo antstoliams ! 
iš Ūkio banko, kuriam iš. 
agrofirmos buvo priteis-1 
ta beveik 6 mln. litų, 
atstovams,praneša ELTa.

© Arvydas Sabonis su 
šeima grįžo į Lietuvą. 
Galimybė, kao 
sezoną vėl žais 
land Trail Blazers"
be - menka. Apie 
pranešė Portlando 
niasklaida.

"Port- 
klu-

zi-

10 psi.

XVIII-tosios krašto tarybos rinkimai visose 
apylinkėse

įvyks 2001 m. rugsėjo 30 d.
Sudaryta šios sudėties Vyriausioji rinkimų komisija: 

Feliksas Mockus - pirmininkas,
Edis Kazakevičius, Dana Keršienė, Vytautas Taseckas, 

Algis Valiūnas
Kanados Lietuviu, B-nės Krašto Valdyba

PARAMA
MMM

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

AKTYVAI per 122 milijonų dolerių

PRISIKĖLIMO
Darapijos kredito kooperatyvas

3 Resurrection Rd.. Toronto, ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
y,f. |k| ?.3O v.P:P,; Kęlvirtadjęnlai? .lLPęnktądjgnlalsjŲQ Į y.p,p, iki 8_y,y.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................. 3.10%
180-364 d. term.ind................. ...3.10%
1 metų term, indėlius................. 3.30%
2 metų term, indėlius................. 3.50%
3 metų term, indėlius.................3.70%
4 metų term, indėlius............. ,..4.00%
5 metų term. Indėlius.................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk.......... ...3.10%
1 metų GlC-met. palūk............... 3.60%
2 metų GlC-met. palūk............... 3.75%
3 metų GlC-met. palūk............... 3.95%
4 metų GlC-met. palūk........... ...4.50%
5 metų GlC-met. palūk................4.65%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.........................
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 iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos doi. kasd. pal.

taupymo sąsk.................

IMA UŽ:.
Asmenines paskolas 

nuo.................. 7.25%

Sutarties paskolas 
nuo...;..............7.25%

Neklln. turto paskolas 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.
2 metų.
3 metų.
4 metų.
5 metų.

.,.5.75% 
..6.60% 
..6.50% 
...6.90% 
...6.50%

.3.15% 
3.85% 
,4.00% 
.4.20% 
.4.75% 
.4.80% 
2.00% 
2.00% 
2.00%

2.25%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų. .6.00%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

75%

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas <

MOKAME
3.05% už 30-89 d. term, indėlius 
3.00% už 90-179 d. term, indėlius 
3.15% už 180-364 d. term, indėlius 
3.30% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
3.70% už 3 m. term. Indėlius 
4.00% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.10% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.60% už 1 m. GIC invest. 
3.75% už 2 m. GIC invest. 
3.10% už 3 m. GIC invest. 
4.50% už 4 m. GIC invest. 
4.65% už 5 m. GIC invest. 
3.15% už RRSP & RRIF ind.
3.85% už RRSP & RRIF 1 m. term. ind. 
4.00% už RRSP & RRIF 2 m. term. ind. 
4.35% už RRSP & RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP & RRIF 4 m. term. Ind. 
4.90% už RRSP & RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
3.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.25% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.
(var.rate)

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..... .........................7.25%
už nekilnojamo.turto ; 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

5.75% 
,6.60% 
.6.25% 
.6.90% 
.6.50%

6.00%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANDĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS 19 KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) | LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Plrmad., 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:
1573 Bloor St.W„ Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Telefonas: 416 532-1149
Telefonas: 416 207-9239

MasterCard] Cirrus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 14-15

http://www.talka.net
mailto:parama@total.net


montreal
Didž.Gerbiamam

Klebonui-Emeritui JUOZUI ARANAUSKUI, SJ.,-

Mes, prisimindami su giliu dėkingumu Jūsų ilgų metų rūpestingą,at
jausiantį ir kantrų darbų Aušros Vartų Parapijoje’ ir miela bendravimų 
bei globų mūsų Montrealio telkinio organizacijoms, -

8 5 metų sukakties proga 
širdingai sveikiname, 

LINKĖDAMI DAUG, DAUG SVIESIU VALAND Ų!I!
Kleb.kun. Ričardas Birbilas, N-P.M.M.Vargdienių Seselės, Aušros Var

tų P-jos Taryba, KLK Moterų D-jos Montrealio Sk., Šv.Onos D-ja, AUŠ
ROS VARTŲ. P-JOS CHORAS, KLB-nės Montrealio Apylinkes Valdyba,
K. L.Jaunimo • S-gos Montrealio Sk., Lituanistinė Mokykla, Montrealio 
Lietuvių Skautų GELEŽINIO VILKO-NERINGOS Jungtinis Tuntas,
L. K.MINDAUGO-NERINGOS Šaulių Kuopa; Klubai: Montrealio Lie
tuvių Sporto Klubas TAURAS, Žvejotojų-MedŽiotojų -NIDA, Pensininkų- 
RŪTA, Lietuviškoji RADIJO VALANDĖLE, Tautodailės Vienetas 
VAIVORYKŠTĖ, laikraštis ’’NEPRIKLAUSOMA LIETUVA”.

Romas Verbyla su žmona Emilija ir vaikaite Brigita Zicha Filatelilstų parodoje 
Nuotr: Audros Verbylaites-Zicha

n "L.K.MINDAUGO - NERINGOS” ŠAULIŲ, KUOPA $ „ ----------------- . . -■...........................  „Ji------------ #
visus nuoširdžiai *

” KVIEČIA l tradicinę * 

H GEGUŽINĘ S
> < LIEPOS mėn. |5 d.,"NIDOS" Klubo žemėje!

Pradžia - nuo 9 vai. ryto. *
Pabendrausime, pasidžiaugsime vasara ! ! ! «’» . - # 

«» « # 
„ KuoposValdyba *
11 #

DĖMESIO - SIŪLOMAS DARBAS "Lesters Dely" - 
virtuvės padėjėjo pareigoms, 1057 Bernard, tel: 
Mr. Bill, - 276 - 6095. Geros sąlygos.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦m

Wislawa Szymborska

ĮSPŪDŽIAI IŠ TEATRO
Man svarbiausias tragedijos šeštasis veiksmas: 
prisikėlimai scenos mūšio laukuos, 
perukų bei rūbų taisymasis, 
peilio iš krūtinės traukimas, 
kilpos ant kaklo ėmimas, 
stojimas gyvųjų eilėn 
veidu į publiką.

Nusilenkimai atskirai ir kartu, 
balta ranka ant širdies žaizdos, 
savižudės kniksai, 
nukirstos galvos linkčiojimai.

Nusilenkimai porom: 
įniršis tiesia ranką romumui, 
auka meiliai žvelgia į budelio veidą, 
maištininkas be nuoskaudos žengia šalia tirono.

Amžinybės mindžiojimas auksinės kurpaitės galu. 
Moralų vaikymas briliumi skrybėlės. 
Nesudrumsčiama parengtis rytoj pradėti iš naujo. •

išėjimas žąsele pražuvusių daug anksčiau, 
trečiam, ketvirtam veiksme ar tarp jų. 
Stebuklingas dingusių be žinios sugrįžimas.

(iš poezijos rinktinės, išleistos Vilniuje 2U01m.
Vertė Kornelijus Platelis).

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

• BALTŲ FILATELISTŲ 
KLUBAS buvo surengęs 
metinę parodą BAKT-EX- 
XII gegužės rnen.2d.2001 
metais St.Johns estų oaž-

nycioje,Montrealyje.

Jau eile metu kolekcio - 
nierius Romas^Verbyla at
stovauja lietuviams ne tik

Baltų Filatelistų parodose.
Prieš kiek laiko didelė ir 

įdomi ženklu paroda buvo 
surengia A V P-jos salėje ..

Montrealio Dainos Vienetas 'AUŠRA>' šiemet minės savo 10-ties metų sukakti. 
Pradėjęs veikti su 6-iomis dainininkėmis (žiūr.9 psl.), paskutiniu metu priėmė 
ir vyrus dainininkus. Repetuoja su muz.komp.Lavrenti Djintcharadze. Stovi: 
Rytis Bulota, Mykolas BeniuŠis, Alfredas Pališaitis ir Antanas J.Mickus. 
Žemiau-Vilija Bulotienė, Elvyra Celtorienė, Daiva Jaugelyte,, Andrėja Beniu
šienė (dainuoja nuo pat pradžios įsteigimo) ir Joana Adamonyte.

Nuotr: A.J. Mickaus

2001.VII.1U.

KVIEČIA IŠEIVIJOS 
INSTITUTAS

Vytauto Didžiojo Universiteto Išeivijos Insti
tutas ir Vytauto Kavolio Tarpdisciplinarinių Tyri
mų Centras 2001 m. lapkričio mėn.22-23 d.d. 
rengia konferencija "EMIGRACIJOS PRADŽIOS IR 
PABAIGOS; GYVENIMAS BE SIENŲ. ŠIUOLAIKINIA
ME PASAULYJE"

Konferencijai siūlomos temoszemigracijos ir migra
cijos problemos praeityje ir šiandien; senoji bei 
naujoji lietuvių ir kitų Europos tautų emigracija; 
Lietuvos ir kitų Rytų Europos šalių politika emigra
cijos ir sugrįžimo klausimais; "the brain drain" 
(p.s.koks gi butų lietuviškas atitikmuo? smegenų 
nuvarvėjimas? srnegenų nutekėjimas? nud^iuvimas?^ 
Lietuvoje ir pokomunistinėse šįilyse; vyrai, moterys 
ir emigracija; emigracija ir socialinės proble
mos; kultūrinio tapatumo klausimas ir emigracijos 
mentaliteto pasikeitimai.

Konferencijje kviečiami dalyvauti įvairiu huma
nitarinį ir socialiniu mokslų sričių atstovai (isto
rikai, lituanistai, etnologai, politologai, sociologai, 
filosofai ir kt.)

Norinčius dalyvauti konferencijoje iki 2001.VIII.25 
d.prašome atsiųsti siūlomų pranešimų pavadinimus 
ir santraukas. Pranešimų trukmė iki 20 min., jie 
gali būti skaitomi lietuvių ir anglųkalbomis.Pra
nešimų tekstus numatoma išleisti atskiru leidiniu.

. ..v ’ •

Pranešimų tezes siųsti ir dėl informacijos kreiptis 
į Konferencijos koordinatorius: Dalia Kuiziniene, VD 
Universitetas, išeivijos Institutas, Daukanto 25,3000 
Kaunas;tel:faksas:370-7 32-36-89. Dr. Arturas 
TereŠkinas,atereskinas@hotmail.com VD Universite
tas, Sociologijos katedra, Donelaičio 52-311, 
3000 Kaunas, tel:370-7 32-35-89. Inf.

11 psl.

mailto:atereskinas@hotmail.com


montreal Vartydami kartoteka^ atrandame ir keliolika 
veteranų skaitytojų, kurie gyvena gerokai toli nuo

MIRUSIEJI: Montrealio ir nuo kitų gausesnių lietuvių telkinių.
Nustembame, kai netgi po eiles dešimtmečiu 

”NL" skaitymo, sulaukę jau kelintos pakaitos 
akinių, atsiliepia jie is tolimų Kanados plotų. 
Neseniai, gavome vėl punktualų prenumeratos mo
ti is Zigmo Brazausko, gyvenančio Portage- 
la Prairie, Manitoboje. ( Ne paslaptis, kad užtrun
ka į ten laikraščio kelione...Tikrumoje, ir laikraščių 
išnešiotojai mano, kad laikraštis gali palaukti ant 
lentynos pas juos, kol laiškai bus išdalinti).

Grįžtant prie čia minimo skaitytojo, apie kurt 
nieko asmeniško nežinojome,-iki gavome praneši • 
mę iš jo draugės Marijos apie mirtį. Pridėtas ir 
vietos laikraštyje atspausdintas nekrologas-biogra- 
fija.

Zigmas Brazauskas gimė Bartininkuose, Lietuvo
je, dideliame ūkyje. Jame triūse 12 brolių ir 9 
seserys. Prasidėjus II-jam Pasauliniam Karui, 
Zigmas jau buvo įstojęs Lietuvos kariuomenėn ir 
dirbo joje medicinos seržanto pareigose. Sovietų 
rusams okupavus Lietuva, iš Šios darbščios Šeimos 
buvo atimtas ir nacionalizuotas ūkis, keletas 
Šeimos narių sušaudyti už rezistenciją, keletas 
ištremti į Sibiro lagerius.

Pasitraukus £ Vakarus, Zigmas dirbo medicinos 
slaugu UNRRA (United Nations Relief and Reha
bilitation) Administracijoje Luebeck'e, Vokietijoje.

Emigravo į Angliję, susituokė su Marta, ten 
pabaigė reikalaujamus to krašto psichiatrinio 
slaugo kursus. 1952 m.,gimus dukrelei, šeima 
emigravo j Kanadą. Apsistojo "Manitoba Develop
mental Centre", kur galėjo tęsti darbą psichiatri
nio slaugo profesijoje. Netrukus gimė antroji duktė.

• ZIGMAS BRAZAUSKAS, 
84 m. amžiaus,- mirė ligo
ninėje, nuo pakartotinos 
vėžio ligos.

Liko draugė Mari ja K i - 
niauskas, 2 dukterys. su 
Šeimomis, jų tarpe vaikai
tė ir provaikaičiai,3 sese
rys Albina Winnipeg’e ir 
Elena, Antosė - Lietuvoje.

• JONAS LADYGA, 
88m. amžiaus mirė
Calgary ligoninėje.

Jis - ilgametis "NL" 
skaitytojas ir ilgametis 
Montrealio lietuvių talki- 

1957 m. įvyko nelaimė,-mirė Zigmo žmona. 
Toliau dirbo Centre, teko imtis dar ir dalinio 
darbo, kad galėtų pasisamdyti šeimininkes namams 
ir dukroms prižiūrėti.

nio narys, daug prisi
dėjęs įvairia talka ir su
manymais prie mūsų 
bendruomeninio gyveni
mo.

Zigmas labai mėgo sodininkystę ir muziką, vis 
labiau besigilindamas į šiuos laisvalaikio užsiėmi
mus. Uz ypatingai gražiu peizažų sukūrimus 
dažnai laimėdavo konkursus.* Taip pat, lavindamasis 
muzikoje, gerai grojo akordeonu, smuiku ir

Liko sūnus Vytas, duk
tė Dana su šeima bei

Užuojauta artimiesiems.

• Augustinas Kalvaitis, 
po jį ištikusio insulto ir 
širdies sutrikimų, yra gy
domas ligoninėje.

Jis yra buvęs ilgame
tis mūsų laikraščio ben
dradarbis. Linkime jam 
greitai sustiprėti!

9 Krista (OTTAITĖ) ir
Gary BEIL Y , kartu su vi
sa gimine džiaugiasi nau
jagimiu sūneliu William.

Sveikiname1.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

mandolina.
Savo darbovietėje jis išdirbo 30 metų, minimas 

kaip lojalus, atsakingas, patikimas darbuotojas, 
ypač nuoširdžiai rūpinęsis pacientais. Pasižymėjo, 
kaip rašoma, "senojo pasaulio" (t.y.,europietfšku) 
paslaugumu, sujungtu su jumoru. Daugelis žmonių 
jaučiasi daug gave iš jo.

Prisimenama,kaip jam pavyko vieną ypatingą 
pacientą išvesti £ savistovesnį gyvenimą. Pastebė
jęs jo sugebėjimus muzikai, Zigmas išmokė ji 
groti akordeonu. Su laiku, daug repetuojant ir 
palaikant nuolatini ryšį, abu koncertavo labdarin
guose renginiuose visoje Manitobos provincijoje, 
viena kartę grojo ir Toronto mieste. Jie susilaukė 
didelio dėmesio. Nors Zigmas ir išėjo pensijon, 
šiuo pacientu ir toliau rūpinosi, kol jam pavyko 
palikti Centra ir pradėti savarankiškesnį gyvenimą 
Winnipeg’e.

Visą laiką Zigmas Brazauskas stipriai domėjosi 
Lietuva, priklausė Lietuviu §v.Kazimiero P- 
jai Winnipeg’e, bendravo su giminėmis ir kitų 
lietuvių imigrantų šeimomis. Jo gyvenimą nuskaid
rino draugystė su Marija Kiniauskas. Visą laika, 
kol pakartotina vėžio liga j£ galutinai pakirto,skai
tė laikraštį "Nepriklausoma Lietuva".

Taip teko išimti iŠ kartotekos dar vieno vetera
no skaitytojo kortelę, sužinoti daugiau apie jo 
gyvenimą. b.

Gerbiamieji!
DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S 

šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

734-2631
St. Mary's Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro C8te des Neiges)

GERA NAUJI E N A TE VA MS! $ 
"LITO" Valdyba nutarė paremti Montre- * 

alio vaikus, vykstančius į lietuviu stovyklas Šią * 
vasara. Yra sukauptas Fondas iki $1.Š6tt,kū- * 
riūo galės naudotis besimieji stovyklautojai. * 

Yra nustatyta riba nuo $100,-iki $200,-per * 
savaitę vienam stovyklautojui.

Norintieji paramos, prašomi pranešti "LITO" 
Vedėjui Bruno Bulotai IKI Š. m. RUGPJŪČIO 
mėn.1 dienos, telefonu (514) 766 - 1891.

"LITO" VALDYBA

A D AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X 1L7

Tek. 514-722-3545 Fax: 514 722-3546

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

1OUHHUHf S

Maurice ‘Kvapia
FURS

♦Siuvu ir parduodu

Su šia laida "N L" Re
dakcija ir darbuotojai 
pradeda vasaros atosto
gas.

Kitą "NL" numerį 
ruošime rugpjūčio mėne
sio pirmoje pusėje.

Korespondencijos, laiš
kai ir kitokia siunta bus 
priimama kaip visada!

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801 

Montreal,Que.H3A 1L4

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUD1NSKAS 

L.LJL.D.D.N.
1610 Ste.Catharine SUWest, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2

Tel: 931-717 4
k ............ — ......... . ■ — '■>
12 psi.

DĖKODAMI UŽ VISO
KERIOPĄ TALKĄ, IK PA
RAMĄ,LINKIME VISIEMS 
MALONIOS VASAROS?

"N L"

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865
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