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PRASIDĖJO AMERIKOS 
RINKIMINIS KADRILIUS

Š.m. vasario mėn. 18 d. 
New Hampshire valstijoje 
bus balsuojama pirminiuose 
rinkimuose už busimuosius 
kandidatus į JAV preziden
to postą. Neatrodo, kad de
mokratų arba respublikonų 
pretendentai įstengs Bu
sh'ą išstumti iš beveik už
tikrinto perrinkimo dar vie
nam terminui. Demokratų 
kandidatai (jų bent šeše
tas rimčiau svarstytini) at
rodo gerokai silpni, o vie
nintelis rimtas respubliko
nas Patrie (Pat) Buchanan 
yra kraštutinis dešinysis 
ir izoliacionistąs, todėl re
miamas tiktai mažumos.

Skelbiamais duomenimis, 
už Bush' ą balsuosią 53- 
60%, o už Buehanan'ą tik 
25-33%. Komplikuotose ir 
ilgose pradinėse JAV rinki
minėse varžytinėse, kurio
se paprastai balsuoja pažy
mėtinai menkas skaičius 
rinkėjų, New Hampshire 
valstijos rezultatai įdomūs 
tuo, kad nuo 1952 metų 
joks respublikonas ar de
mokratas nėra laimėjęs 
prezidento rinkimų, jeigu 
jų nėra laimėjęs šioje vals
tijoje.

Šiaip jau, iš šalies ste
bintiems, tasai pirminių 
rinkimų šiurmulys atrodo 
gerokai dirbtinas, nes, pa
prastai, prezidento kandida
tūra būna maždaug žinoma 
jau gana iš anksto. Kiek
vienu atveju šie prezidento 
rinkimai, visų ekspertų nuo
mone bus užtikrintai laimė
ti dabartinio JAV prezidento, 
respublikono, Geoge Bush' o. 
O viceprezidentu Bush'as 
vėl pasirinksiąs, kaip jis 
pats tvirtina, tą patį, gero
kai nepopuliarų ir net daž
nai pajuokiamą, Dan Quay
le.

IZRAELIS KERŠIJA, 
O TAIKA TOLSTA

Keršydama už vasario 
15 d. arabų nužudytus tris 
Izraelio kareivius, Izraelio 
karinė vadovybė įsakė už
pulti Libane esančias pales
tiniečių pabėgėlių stovyk
las. Du kovos malūnspar
niai, raketomis apšaudyda
mi, nužudė 4 ir sužeidė 11 
palestiniečių pabėgėlių ir 
vėliau, tą pačią dieną, už
puolė automobilių vilkstinę. 
Toje vilkstinėje važiavęs 
šeikas Abbas Musawi buvo 
nužudytas kartu su žmona 
ir sūnumi, ir penkiais as
meninės sargybos vyrais.

Dar 10 palestiniečių 
buvo sužeisti. Nužudytasai 
šeikas buvo karingų musul
monų fundamentalistų orga
nizacijos Hezbollah vadas.

Ši organizacija kaltinama 

įkaitų pagrobimu ir teroris
tiniais žygiais. Anot Izra
elio krašto apsaugos minis- 
terio Moshe Arens, tai 
esanti tikra teroristų gauja 
ir panašiai būsią susitvar
koma su visomis kitomis 
palestiniečių gaujomis. 
Kiti Izraelio ministerial gi 
aiškino, kad tai nebuvęs 
kerštas, bet eilinis palesti
niečių stovyklų Libane 
užpuolimas.

Manoma, kad vis dėlto 
tai buvęs kerštas, nes Izra
elio karinė vadovybė norė
jo kaip nors atitaisyti savo 
prestižą po to, kai keli te
roristai sugebėjo vidury 
Izraelio užpulti nakčia 
karinę stovyklą ir peiliais 
bei kirviais nužudyti tris 
ir sužeisti dar keliolika Iz
raelio reguliarios kariuome
nės karių. Iki šiol piKta- 
dariai dar nesugauti. PLO 
vadovybė Tunise pranešė 
Prancūzijos spaudai apie 
šį užpuolimą, paaiškindama, 
kad jį reikėtų lyginti su 
prancūzų rezistentų kova 
prieš pačių . okupantus.-

Hezbdllah šalininkai tuo
jau paskelbė suintensyvin
sią šventąjį karą prieš oku
pantus žydus netikėlius, 
okupavusius arabų žemes.

Tarptautinė spauda susi
rūpinusi galimu sulėtėjimu 
arba nutraukimu vykstan- 
čiųjų taikos derybų, ieš
kant taikos, Viduriniuose 
Rytuose. Kol kas Sirija ir 
Libanas sakosi dalyvausią 
Washington' e netrukus 
įvyksiančiose arabų ir žydų 
taikos derybose.

KANADOS KONSTITUCINIU 
PASITARIMŲ 
TRAGIKOMEDIJA

Viena labiausiai įkyrėju
sių ir nusibodusių temų Ka
nados gyventojams, kaip 
teigia daugelis politinių ko
mentatorių, yra nesibaigian
tys pasitarimai ir ginčai 
apie busimąją Kanados 
konstituciją. Šiuo metu 
visa tai susikristalizavo į 
maždaug tris svarbiausius 
klausimus: 1) Kiek federa
linės vyriausybės dabar 
tvarkomų reikalų bus ati
duota tvarkyti provincijų 
vyriausybėms (t.y. Kanados 
Konfederacijos decentrali
zacijos klausimas); 2) Kiek 
specialių galių, kurių kitos 
provincijos negaus, suteik
ti Quebec'o provincijai 
pagal jos reikalaujamą 
išskirtinės, ypatingos bend
ruomenės (distinct society) 
statusą; 3) Kokias galias 
ir kokią savivaldą duoti 
pirmykštiems ir tikrie
siems Kanados gyventojams 
- indėnams ir eskimams - 
kurių jie dabar labai ener
gingai ir įsakmiai reikalau
ja. Kanadoje indėnų nese
niai išrinktas Pirmųjų Gen
čių Sandraugos visuotinis 
vadas Gvide Mercredi 
pastaruosiuose konstituci
niuose pasitarimuose nu
rodė, kad nemažiau išskir
tinės už Quebec' o provin
cijos prancūzų bendruome
nę yra pirmųjų Kanados 
gyventojų (indėnų ir eski
mų), bendruomenės. Todėl 
jos reikalauja Kanados kon

federacijos rėmuose dali
nės savivaldos savo teri
torijose. Ta proga jisai pa
žymėjo, jog indėnai, gyve
nantys Quebec' o provincijo
je, nė nemano skirtis nuo 
Kanados, jeigu taip nubal
suotų Quebec'o prancūzai. 
Šie pareiškimai sukėlė pa
sipiktinimo audrą Quebec' o 
separatistų tarpe. Pačioje 
konstitucinėje konfederaci
joje kveoekiečiai prancū
zai Mercredi apšaukė pro
vokatoriumi ir pasipiktinę 
įrodinėjo, jog, esą suteikus 
ir čiabuviams išskirtinės 
bendruomenės statusą, 
surnenkėsiąs kvebekiečių 
prancūzų išskirtinis statu
sas. Šioje vietoje ir prasi
deda tragikomedija, kurios 
kažkodėl nepastebi taip va
dinamoji elitinė šios pro
vincijos separatistų grieti
nėlė.

Senokai "NL" buvo iškel
ta, kad jeigu kokia nors 
bendruomenė Kanadoje yra 
išskirtinė ir ypatinga, tai 
tiktai vietinių pirmųjų gy- 
vėTTtojų,‘"kuriuos europieŠtai 
kolonistai (prancūzai ir 
anglai) išnaudojo, apgaudi
nėjo, apvogė ir beveik iš
naikino. Is tų išnaudotojų 
patys sukčiausi ir žiauriau
si buvo kaip tiktai prancū
zai, kurie, panašiai kaip 
kryžiuočiai Lietuvoje, gro
bė šį kraštą, net Dievo 
vardu prisidengę. Juk nie
kas kitas, o prancūzai 
pardavinėjo indėnams deg
tinę, ginklus, o vėliau juos 
žudė, aiškindami pasauliui, 
kad jie krikštiją laukinius. 
Laukiniais (sauvage) juos 
dar ir šiandien vadina pran
cūzų kaloa parašytieji šios 
provincijos mokyklų vadovė 
liai. Jau vien tiktai toks 
elgesys, vargu, ar laikyti
nas vertu isskirtinės bend
ruomenės vardo.

O įvariopa diskriminacija, 
net įstaymais pagrįsta 
šioje provincijoje, klestėte 
Klesti. Negalėdami atsikra
tyti savo mažavertybės 
Komplekso, šios provincijos 
prancūzai bando, neva 
gindami savo kalbą, vis la
biau išpūsti dirbtinį fede
ralinės valdžios baubą, kad 
menkindami kitus, laimėtų 
sau išskirtinių galių ir 
veto teisių Kanados konfe
deracijoje. Visai supranta
ma, kad kitos devynios 
provincijos nori gauti toKias 
pat privilegijas, Kaip ir 
kveoeKiečiai, nes iš patyri
mo žino, jog Quebec' as 
nenustos reikalavęs sau vis 
naujų privilegijų. Kaip 
tiktai todėl Kanados dabar
tinė politinė ir ekonominė 
būklė yra tokia nepastovi 
ir jos greito pagerėjimo, 
deja, nesimato.

PARIZEAU IR SEPARATIS
TAI NENORI KEISTI 
NEVYKUSIO (STATYMO 
NR. 101

Quebec'o provincijos 
Liberalų partijos ir net ke
lių provincijos ministerių 
buvo siūloma švelninti 
Parti Quebecois laikais su
galvotą siauraprotiškai dis
kriminacinį įstatymą Nr. 
101, kuris ne tiktai drau-

VASARIO 16-osios ŠVENTĖS SVEČIAI
MONTREALYJE

Dešinėje nuo viršaus žemyn : PETER MOLDRE, Baltų Federacijos Montrealio skyriaus p-kas; RICHARD 
LEITHAM - Montrealio estų pirm; MARTIN STAUVERS Montrealio latvių laikraŠ’čio red.ir Latviuorgani
zacijų Tarybos atstovas Montrealyje; YAROSLAW MARKIZĄ- Kanados Ukrainiečių K-to Montrealio sk. 
pirm; Dr. LAURA RIGA - Pasaulinės Laisvų rumtlrių sąjungos pirmininkė. Visos nuotr. A. Kalvaičio

H.F. GAUTRIN - Verduno atstl National Assembly ir Mme
A. JAVICOLI , J. Parizeau atstove’ kultūrinėms bendruomenėms.

džia anglų ir kitakalbes 
iškabas bei keliaženklius, 
bet ir šios provincijos tė
vams leisti vaikus angliš- 
kosna mokyklosna, jeigu 
jie patys nėra tokių lankę 
savo krašte.

Savaime suprantama, 
kad tokių imigrantų yra la
bai mažai, todėl angliškos 
mokyklos buvo uždarinėtos 
ir likviduotos šioje provin
cijoje katastrofiškais kie
kiais. Kadangi provincijos 
Liberalų partijai priklauso 
ir už ją balsuoja beveik 
90% ne prancūziškai kal
bančiųjų šios provincijos 
kitataučių, Bourassa vyriau
sybė bando juos išlaikyti 
savo eilėse, žadėdama ką 
nors daryti su šiuo nepo
puliariu ir nedemokratišku 
įstatymu Nr. 1U1 (ir taip 
pat su kitu, nemažiau bu
ku įstatymu Nr. 178). Bet 
J. Parizeau, PQ partijos 
vadas, tuč tuojau sukėlė 
paniką, reikalaudamas šio 
įstatymo neliesti, nes, 
anot jo, bent 10,000 taip 
vadinamų (teisingiau pra
vardžiuojamų) "alofonų" ga
lėsią leisti savo vaikus ang-
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VASARIO 16 PROGA ATSIUNTĖ SVEIKINIMĄ
KANADOS MIN.P1RM1N1NKAS:

I am pleased to convey my warmest greetings and 
best wishes to all those gathered at Our Lady Gate of 
Dawn Church in Montreal to commemorate Lithuania's 
independence.

On this special day, all Canadians pay tribute to the 
unique and important contribution of the Lithuanian com
munity in the building of Canada, and we share your 
great happiness that, after so many years, Lithuania is 
today an independent country. Canada was proud to be 
among the very first countries to recognizem and to 
establish diplomatic relations with, Lithuania as an inde
pendent state.

We join the Lithuanian community of Montreal in wi
shing the people of Lithuania every success as they pur
sue their new course of freedomm, independence and 
democracy.

• MONTREALIO dienraStis "LA PRESSE" Vasario 16-to- 
sios proga paskyrė visą puslapį, papuoštą spalvotomis 
nuotraukomis savo vasario 16 d. laidoje, B sekcijos 
pirmajame puslapyje. Žurnalistai aplankė mūsų, šeštadieni
nę mokyklą ir nuotraukose matome mokinukus:M.Mainville, 
J.Nagj, J-Piečaitj, D.StaškeviCiy ir A.Dragūną. Taip pat 
vedėją Joaną Adamonytę, A-kės pirm.A.StaSkevičiy ir 
pasipuošusiątautiniu drabužiu prie trispalvės A.Gorytę.



Ui Nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la Lituanie libre! tuanie! Loyautž au Canada!

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
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P .S. B endradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
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vasario Šešioliktąją 
paminėjus. . .

Vasario Šešioliktoji buvo ir liks ne tiktai pati 
svarbiausioji istorinė data vėl prisikėlusios, nebe kuni
gaikščių, bet savanorių iškovotos nepriklausomos Lietu
vos po Pirmojo Pasaulinio karo, bet taip pat ir simbolis, 
sinonimas visų lietuvių laisvės troškimo.

Tie du žodžiai pasakė ir išsakė mūsų visų - egzi- 
lų, benamių - ilgesį, troškimu tikslą ir prasmą lietuviš
kos buities. Daugelis gyvenome tiktai atgimsiančios Lie
tuvos viltimi. Minėjome nuo 1940-ųjų iki 1991-ųjų metų 
Vasario Šešioliktąją kasmet, vildamiesi, kad kada nors 
ją vėl minėsime namuose, savo gimtojoje žemėje.

Stebuklas įvyko. Lietuva vėl laisva ir nepriklauso
ma, pripažinta pasaulio valstybių ir lygiateisė jų šeimoje. 
Vasario Šešioliktoji vėl minima Lietuvoje nepersekiojama, 
neniekinama, neslepiama, bet su visomis iškilmėmis, 
kaip ir dera minėti valstybines šventes. Ir gretimai, 
mažiau kaip už mėnesio, minima bus ir KOVO VIENUO
LIKTOJI, vieningo tautos ryžto ir pralieto kraujo prisi
minimo diena, įrėžta skaudžių, bet nuostabą ir pasidi
džiavimą keliančių žymeniu Europos naujosios istorijos 
knygosna.

Vasario Šešioliktosios aktas, 1918 m. pasirašytas 
Vilniuje, vėl tapo tikrove. Gyvenimiškoji realybė tačiau 
beveik visuomet skirtinga nuo svajonės. Todėl ir kitokių 
žodžių tenka ieškoti, kalbant apie kasdieniškąją žmogaus 
ir valstybės buitį. Po pusės šimtmečio svajotasai grįži
mas namo irgi pasikeitė. Daugelis, atgulą svetimų žemių 
kapuose, nebesulaukė jo. Kiti išmainė namų ilgesį į pato
gų, pasiturintį gyvenimą. Dar kai kurie jau nebenori 
apie savo gimtuosius namus net kalbėti, nes pamiršo 
ir juos, ir savo gimtąją kalbą

Tie, kurie jau grįžo arba ryžtasi grįžti, nori rasti 
ir ieško tos Lietuvos, kurios jie visą savo gyvenimą 
troško. Ją rado, bet - ir nerado. Pasikeitė ir nepasikeitė 
Lietuva. Okupacija paliko, deja, nemaža ne tik lėtai 
gyjančių žaizdą bet ir nelemtų įpročių bei poelgių. Kai- 
kurios žmogiškojo bendravimo normos,ų buvo ciniškai su
tryptos sovietinio materializmo ir kumštinės komunizmo 
ideologijos, ir sunkiai atsistato. Išnaudojimo, sukčiavimo, 
vagysčių, tinginystės ir smurto išmokė sovietinė valdymo 
sistema. Ja, deja, patogiai kai kas tebesinaudoja ir šian
dien Lietuvoje. Su liūdesiu ir kartėliu tad tenka šian
dien tą išsvajotąją dieną prisiminti visa tai atvirai, be 
poezijos, be gražbylystės.

Ne kritikuojant tai sakoma, bet dėl to, kad visa 
esybe norėtume to nematyti, nerasti. Pirmiausia, net 
gąsdina nuolat aršėjančios politinės rietenos. Demokrati
joje partijų netrūksta, bet Lietuvoje jos gimsta ir daugi
nasi skilimo būdu taip greitai ir taip nepagristai, kad 
sunku tai suprasti ir pateisinti. Nepadeda tokiam erze
liu! visokie išeivijos "ekspertai" (patarėjai ideologai, 
sociologai, mitologai ir net filosofai bei literatūrologai), 
kurie išeivijos ir Lietuvos spaudoje kursto, peikia, gar
bina ir niekina beveik visus ir viską. Nereikėtą išeivijos 
politinio kermošiaus perkelti šiuo metu į Lietuvą, bet 
argi kas iš jų tokio mūsą patarimo klausys? Griebiamasi 
net paprastos demagogijos, tiesiog dezinformacijos, sten
giantis įrodyti savo išmintį ir tiesą .Nuo keistų kabineti
nių liberalą kurie kratosi net krikščioniškosios pasaulė
žiūros užuominą, bandydami įpiršti seniai sumaitotus 
prancūzų revoliucijos šūkius iki ultrakatalikų, kurie nori 
ir vėl "pataisyti" Vinco Kudirkos parašytus Lietuvos 
himno žodžius, bandydami būtinai kažkodėl Įsprausti 
Dievo vardą...

Visai suprantamas yra išeivijos rūpestis dėl pilie
tybės įstatymo, tačiau reikia suprasti šios problemos 
komplikacijas.

Sunkiai ir lėtai vyksta privatizacija, nuosavybių 
grąžinimas ir konstitucijos rašymas. Nepamirština betgi, 
kad nė metą nepraėjo nuo pilno Lietuvos PRIPAŽINIMO.

Yra tačiau kasdienišką, bet būtiną ir skubiai tva>- 
kytlnų reikalų. Pavyzdžiui, nesuprantama, kodėl negalima 
garantuoti pašto siuntų saugumo. Tiesiog gėda, kad at
gavus nepriklausomybę, pradėjo dingti daugiau laiškų 
ir siuntinių, negu anksčiau, kai jie keliavo pro Maskvą. 
Argi reikės grįžti i primityviuosius laikus, kai laiškai 
keliavo iš rankų į rankas, nes net registruotos siuntos 
apkraustomos ir atidarinėjamos LIETUVOS pašto įstaigo
se įsitaisiusiu vagišių.

Labai daug kalbama, nelabai daug atrodo, konkre
čiai dirbama. Ministerial ir deputatai perdaug dažnai 
važinėja po Europą ir Ameriką, bet pamiršta VILNIAUS 
krašte steigti vaiką darželius, pradžios mokyklas ir nu
gabenti lietuvišku vadovėlių bei knygų. Gal, iš tiesų, 
kai kuriems reikėtų lankyti* užmirštus- Lietuvos užkam
pius, o ne užsienį?

Visa tai prisiminti, deja, tenka Vasario Šešioliktą
ją, kai ji tapo realybe, nes norime Lietuvą matyti tokią, 
kokia ji buvo milžiniškose Vingio miniose, Baltijos Kely
je, ginant parlamentą ir Televizijos bokštą, keliant Sąjū
džio vėliavas,taigi - tikrąją mūsų v i s ųLietuvą.

Henrikas N a g y s
2 psl.
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liškon mokyKlon. Tik įsi
vaizduokite, kokia tai būtų’ 
tragedija! Taip kalba tie, 
kurie kiekviena proga skun
džiasi ir dejuoja esą pa
žeminami, užgaunami, nesu
prasti ir t.t.

Panašių į įstatymą Nr. 
1G1 nebuvo įvedę nei na
ciai, nei bolševikai.

(Paraštėje reikėtų pami
nėti, kad tolimoje Čikago
je leidžiamas ir save rekla
muojantis liberaliu, ginan
čiu individo teises, neva 
laisvo žodžio mėnraštis 
AKIRAČIAI, kuris savo pus
lapiuose visuomet gina 
lenkų ir rusų mažumų tei
ses Lietuvoje, kažkodėl 
tyčiojasi iš mažumų (ypač 
lietuvių) Quebec' o provin
cijoje, aprobuodamas rasis
tinę ir demagogišką Parti 
Quebecois politiką Kana
doje).

SVEIKINAME ESTIJĄ, 
MININČIĄ Š.M. VASARIO 
MĖN. 24 D. SAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ .

VIENU SAKINIU APIE 
LIETUVĄ
* Iš Vilniaus pranešta, kad 
po gana sėkmingo pirmojo 
derybų susitikimo su Rusi
jos delegacija, buvo paža
dėta jau šių metų vasario 
mėnesį pradėti sovietinių 
dalinių evakuaciją iš Lie
tuvos teritorijos.
* Vilniuje atidarytas Šiau
rės Kraštų Informacijos 
biuras, kuris atstovauja 
Islandijai, Danijai, Suomi
jai ir Norvegijai.
* Lietuvos vyriausybė per
sikėlė į kitas patalpas: 
Gedimino prospektas Nr. 
11, 2017 VILNIUS.
* Lietuvoje nedarbo diena 
ir valstybinė šventė pa
skelbta Liepos 6, Mindaugo 
vainikavimo Lietuvos kara
liumi prisiminimui.

* Kadangi Rytprūsiuose 
šiuo metu gyvena apie 
20,(JUO lietuvių, Tilžėje 
Įsteigta mokykla mažame
čiams lietuvių vaikams.

* Lietuvos vyriausybė iš
leido įstatymą, kad prieš 
išvykdami į užsienį nuola
tiniam apsigyvenimui, Lie
tuvos jaunuoliai privalės 
nustatytą laiką atitarnauti 
krašto apsaugos tarnyboje 
ir įrodyti, jog tame krašte, 
į kurį nori išvykti, turės 
užtikrintą pragyvenimo šal
tinį.
* Š.m. vasario mėn. 7 d. 
JAV viceprezidentui atvy
kus į Vilnių, jį pasitiko 
pirmą kartą pasirodžiusi 
viešai, aprengta naujomis 
uniformomis, Lietuvos Ap
saugos dalinių garbės kuo
pa ir karinis orkestras.
* "Trys Baltijos valstybės 
grįžta į pasaulinę bendri
ją" yra šūkis šiais metais 
organizuojamos bendros 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos - ekspedicijos automo
biliais aplink pasaulį,
* Šiuo metu Prancūzijoje 
vykstančiose XVI Žiemos 
olimpiados žaidynėse daly
vauja ir Lietuva, ir jos 
atletai, per iškilmingą ati
darymą įžygiavo į stadioną 
su savo trispalve.
* XVI-toje žiemos olim
piadoje girdisi kelios lie
tuviškos pavardės: už Lie
tuvą ilgų distancijų slidinė
jime dalyvavo Vencienė, o 
Nepriklausomų Valstybių 
sandraugos ledo ritulio ko
mandoje (buv. sovietinėje) 
žaidžia Kasperaitis, ir Če
koslovakijos ledo ritulio ko
mandoje - Gudas.

* Lietuvos vyriausybės 
informacijos biuras pranešė 
kad sausio mėnesio pabai
goje vienas Ignalinos ato
minės elektrinės techninių 
darbuotojų sąmoningai ban
dė sabotuoti atominio reak-

LIETUVOS DELEGACIJA JUNGTINĖSE TAUTOSE SVEIKINA PATRIOTINĘ ŠIAURĖS 
AMERIKOS LIETUVIU VISUOMENĘ VASARIO 16-TOSIOS PROGA IR KARTU 
DĖKOJA UŽ PARAMĄ TARPTAUTINIAM LIETUVOS ATSTOVAVIMUT

Generalinėje Asamblėjoje iš k. į d. sėdi Ambasadorius Anicetas Simutis ir Užsienio Reikalų Min. 
pavaduotojas Gediminas Šerkšnys. Stovi patarėjai Darius Sužiedėlis, Gintė Damušytė ir Algimantas Gureckas.

Patriotinės lietuvių visuomenės parama leido Lietuvos Misijai Įsijungti į 
pagrindinius Jungtinių Tautų darbus neprašant paramos iš Lietuvos iždo.

Tautos Fondas kartu su VLIKu ir jo padaliniais iki šiol Misijai yra atsiuntęs 
75,000 dolerių. Labai malonu, kad visa eilė Misijos nelengvą padėtį suprantančių ir 
atjaučiančių be raginimų Įsijungė į Misijos rėmėjų eiles, kurių tarpe paminėtini dr. 
Leonas ir Irena Kriaučeliūnai iš Čikagos atsiuntę tūkstantinę, ir po penketą šimtų - kun. 
Antanas Rubšys, Juozas Kundrotas ir Americans for an Independent Lithuania. Dar 
paminėtini žinomi visuomenininkai Jonas ir Malvina Klivečkos - 400 dol. Bronės ir Jono 
Zdanių vedybinio jubiliejaus dalyviai sudėjo ir per p. Aleksandravičienę atsiuntė 280 dol., 
Los Angeles Juozo Daumanto Šaulių kuopa - 250 dol. Štai eilė po šimtinę atsiuntusių 
asmenų: Irena Banaitienė, Liuda Gudelienė, Arvid Held, Bronius ir Akvilė Karkliai, 
Birutė Paprockienė, Stasys ir Milda Tamulioniai. Po 50 dol. atsiuntė Vanda Bagdonienė, 
Juozas Botyrius, Jadvyga ir Adolfas Damušiai, Adelė ir Antanas Grigaliūnai, Edvardas 
Senkus, Eleonora ir Mečys Valiukėnai, ir Zina Sinkevičienė - 30 dol.

Iš pačių sunkiausių bėdų Misija išsigelbėjusi, bet prieš akis stovi dar visa eilė 
sunkių uždavinių. Misija iki šiol nėra apsirūpinusi pakenčiamai tinkamomis patalpomis, 
vis dar veikia iš Lietuvos Generalinio Konsulato patalpų. Lietuvos nario mokesčiai 
įvairiose Jungtinių Tautų padaliniuose irgi nelengva našta prieš akis.

Norintieji Įsijungti į rėmėjų eiles labai laukiami. Tas nesunku padaryti išrašant 
čekius vardu: Permanent Mission of Lithuania to the United Nations, 41 West 82nd St., 
New York NY 10024.

Dar kartą ačiū visiems rėmėjams.

MIRĖ BUVĘS VLIK'O 
PIRMININKAS
DR. K.J. VALIŪNAS

Š.m. sausio mėn. 29 d. 
savo namuose mirė dr. 
Kęstutis Juozas Valiūnas. 
Velionis buvo ligų nuvar
gintas, nes 1979 m. į jo 
namus buvo įsilaužę plėši
kai ir žiauriai sužalojo, 
sumušę metaliniu vamzdžiu. 
Grįžo iš ligoninės nusto
jęs regėjimo viena akimi 
ir sutrikusia pusiausvyra 
vaikščiojant. Nuo to laiko 
iki mirties sirguliavo.

Dr. K. J. Valiūnas buvo 
išrinktas VLIKo pirmininku 
1955 m. ir išouvo juo iki 
196? m., taigi keturis ter
minus. Buvo veiklus ir 
energingas, apvažinėjo 
daug pasaulio šalių ginda
mas Lietuvos reikalus. Ga
lima tvirtinti, kad jis buvo 
vienas pačių efektingiausių 
ir sėkmingiausių VLIKo pir
mininkų, ne tiek prakal- 
Dininkas, kiek konkrečios 
veiklos žmogus. Apie savo 

toriaus veikimą, oet laiku 
buvo susektas ir suim
tas, o bandytasai trukdy
mas pašalintas.
* Pagal naują susitarimą 
su Rusija, Mažeikių naftos 
perdiroimo įmonė per parą 
gaus po 18 tūkstančių tonų 
nafto-- (tai tiktai pusė kie
kio, kurį įmonė yra pajėgi 
perdirbti) ir mokės už ją 
gerokai daugiau, bet rub
liais, o ne užsienine va
liuta, kaip pradžioje Mask
va reikalavo.

* Norvegijos Tyrimų cent
ro (FAFO) duomenimis, 
Lietuvoje šiuo metu gimi
mų skaičius yra vienas iš 
didžiausiųjų Europoje.
* Š.m. sausio mėn. 29 d. 
Lietuvos vyriausybė paskel
bė, kad mažiausias valandi
nis atlyginimas pakeliamas 
iki 3.8 rublio, o mėnesinis 
iki 62U rublių, gi pensinin
kams nuo vasario mėn. 1 
dienos išmokami papildomi 
priedai.

Dr. K. Va 1 iunas

veiklą yra parašęs anglų ania" (1988). Liko našlė 
kalba knygą "Serving Lithu- Elena Jasaitytė ir 4 sūnūs.

♦ Atsikūrusioje Lietuvos 
valstybėje pirmajam gene
rolo laipsnis suteiktas Vi
daus Reikalų min. Petrui 
Valiukui.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Anicetas Simutis 
Ąpibasadorius

* VATIKANAS paskyrė 
Lietuvai apaštališkuoju 
nuncijum arkivyskupą Justo 
Mullor Garcia, gimusį 1932 
m. Ispanijoje.



BE KALTĖS Valentinas Gustainis

/Autorius praleido 15 met v Sibire, tremtyje ir lageriuo
se. Spausdiname ištrauką ii neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios Jo knygos. Red./.

/ tęsinys /
.ieną vakarą į ambulatoriją atėjo ką tik iš lagerio 

atkeltas zekas Gusačenka. Buvo jis maždaug keturių de
šimčių metų, labai tvirto sudėjimo, kaip koks sunkiasvo
ris atletas. Tas naujas pacientas, nė kiek nesivaržydamas 
garsiai pareiškė:

- Daktare, esu ligonis, sergu triperiu, tuojau guldykite 
mane į stacionarą! Nė nemanykit, kad eisiu dirbti... Man 
reikia gydytis.

Visi medicinos darbuotojai ir pati sanitarijos skyriaus 
viršininkė Caplina sužiurome vieni į kitus. Gydytojas 
Borkovskis dėl visa ko liepė pacientui nusimauti kelnes, 
nors gerai žinojo, kad be laboratorinio tyrimo nenustatys 
Neiserio gonokokų. Jis susirūpinusiomis akimis žvilgterėjo 
į viršininkę, laukdamas, ką ji pasakys. Pastaroji, taip pat 
gerokai sumišusi, gana šaltai paliepė:

- Ką gi, guldykite!
Matyt, Caplina jau žinojo, koks paukštelis tas naujas 

pacientas. Šiaip ji neskubėdavo guldyti susirgusių kalinių- 
mėgdavo skirti ambulatorinį gydymą. O štai šis tik pasi
skundė sergąs chroniška gonorėja ir tuojau buvo nuvestas 
į ligoninę, kurioje, beje, nebuvo jokių vaistų šiai ligai 
gydyti. Supratome, kad šitą zeką tiesiog nėra kur dėti. 
Jis įtikinamai pareiškė iš principo į jokį darbą neisiąs, 
todėl tik ligonio teisėmis ir galėjo būti lageryje laikomas.

Mėnesį kitą Gusačenka mums jokių išdaigų nekrėtė. 
Čia jis buvo laikomas kaip ilgo gydymo reikalingas chro
niškas ligonis. Rytais, matuodamas visų ligonių tempera
tūrą, neaplenkdavau ir Gusačenkos. Jis buvo linksmas, 
kalbus, pasakodavo įvairiausių juokingų nuotykių iš savo 
gyvenimo. Kaip ir visi kiti ligoniai, jis gaudavo specia
liai gaminamą pagerintą ligoninės maistą. Beje, tuo metu 
medicinos personalas, taip pat ir gydytojas, maitinosi iš 
bendro kalinių katilo, nors paprastai lageriuose medicinos 
personalas valgydavo tą patį, ką ir ligoniai. Kai kada vi
rėjai iš ligoninei skirtų produktų sugebėdavo išvirti dvigu
bai daugiau porcijų, taigi, užtekdavo ne tik ligoniams, 
bet ir visam medicinos personalui, dar likdavo ir įtakin
gesnes pareigas užimtantiems kaliniams. Tačiau tuo metu 
virėjai griežtai laikėsi oficialių direktyvų ir pagerinto 
maisto virdavo tik ligoniams.

Pamatęs, kad gydytojas ir kiti medikai valgo iš bend
ro zekų katilo, Gusačenka labai nustebo. Sakė niekur la
geriuose nematęs, kad medikus taip skriaustų. Tuo jis la
bai pasipiktino ir pareiškė, kad nuo rytdienos visi medi
kai gaus ligoniams skiriamą maitinimą. Matyt, jis iš tik
rųjų buvo nubėgęs į virtuvę, nes gydytojas ir du felče
riai tuojau pradėjo gauti ligoninės maistą. Jokie lagerio 
viršininkai apie tai nežinojo. Beje, niekad neiš
kilo aikštėn ir faktas, kad ilgametis lagerio vyresnysis vi
rėjas, buvęs prabangaus restorano savininkas, kasdien 
virdavo ligonių maisto bent po 60 porcijų, o stacionare 
iš viso buvo tik 32 lovos. Ligoninės ūkio vedėju dirbo 
apsukrus Rygos žydelis, buvęs pirklys Maronas. Tačiau 
kartą jis įkliuvo. Kažkokia aukštesnė medikų komisija, 
tikrindama tvarką ambulatorijoje ir stacionare, užtiko 
sandėliuke paslėpto, neva nuo ligonių- atlikusio gero mais
to, skirto medikams. Maronas iš susijaudinimo nesugebėjo 
pasiaiškinti, buvo iš pareigų atleistas ir tuojau išsiųstas į 
kitą, lagerį. Po jo vadovauti ligoninės ūkiui buvo pakvies
tas zekas Ivanovas, labai doras vyras, taip pat is Rygos. 
Tasai Ivanovas pasipasakojo, kad jo tėvas Rygoje turėjęs 
maisto produktų parduotuvę, kuri rusiška juoda rugine 
duona ir raugintais kopūstais aprūpindavo net garsųjį dai
nininką F. Saliapiną, kai šis gyveno Paryžiuje. Ūkvedys 
sakėsi į lagerius patekęs dėl to, kad Latvijos nerpiklauso- 
mybės laikais jo tėvo bute lankėsi emigracijoje pagarsė
jęs rusų generolas Skoblinas, kurio žmona, žinoma rusų 
dainininkė Plevickaja, prieš Antrąjį pasaulinį karą iš Pa
ryžiaus buvo išsiųsta katorgon už dalyvavimą emigrantų 
vado generolo Milerio pagrobime. Tas Ivanovas buvo la
bai sąžiningas žmogus, griežtai laikėsi instrukcijų ir di
rektyvų, todėl nenorėjo nelegaliai maitinti medikus ligo
nių maistu. Tačiau kai tuo pasirūpino "ligonis" Gusačenka 
ir jis neprotestavo. Mane Gusačenka, matyt, taip pat 
palaikė mediku ir liepė maitintis drauge su gydytoju. Su 
manim jis mėgdavo pasikalbėti. Kartą pasisakė gavęs 
labai negražų žmonos laišką, davė net paskaityti. Laiškas 
tikrai buvo bjaurus, žmona visokiausiais necenzūriniais 
žodžiais savo ir vaikų vardu jį dergė, sakėsi nelaukianti 
jo, tokio niekšo, grįžtant. Perpykęs Gusačenka grasino 
žmoną pasmaugsiąs.

Palatoje, mums visiems valgant pietus, jis labai ciniš
kai pasipasakojo apie savo ligą, kaip užsikrėtęs, kaip 
gydęsis. Labiausiai įstrigo atmintin metodas, kuriuo jis 
nutarė patikrinti, ar jau pagijęs:

- Pagulėjau su vieno kito draugo žmona ir laukiu - 
ar nepradės jų vyrai vaikščioti į venerinių ligų dispanse
rius,- nė kiek nesigėdydamas dėstė jis.

Jau daug visokių bjaurasčių buvau matęs, dar daugiau 
jų iš pasakojimų girdėjęs, bet toks ciniškas Gusačenkos 
prisipažinimas mane sukrėtė. Kaip jis elgėsi su žmonėmis, 
kuriuos laikė savo draugais! Deja, yra žmonių ir su to
kiais doroviniais principais. Jie taip pat turi kažkokius 
gyvenimo tikslus, o sunkiomis sąlygomis savo fizinės eg
zistencijos reikalus susitvarkė geriau nei dorieji...

Sočiai valgydamas ir nieko nedirbdamas, ligoninėje Gu
sačenka jautėsi visai gerai. Panaudojęs savo ypatingą ga
lią, išsirūpino, kad virtuvė jam gamintų dar specialiai pa
gerintą maistą. Kurį laiką jis gaudavo specialiai paruoštų 
skanėstų. Štai koks didelis buvo šio tipo "autoritetas" la
geryje, nors čia jis nė vieno nebuvo užmušęs, net užpuo
lęs, su medikais visuomet mandagus! (Jž ką pateko į ka
lėjimą, nesipasakojo. Kodėl atgabentas į politinių kalinių 
specialųjį lagerį, irgi ne visai suprantama, nes politikos 
klausimais jis niekad nė per nago juodymą nesidomėjo.

Buvo šiltos, gražios dienos. Viena jauna, laisvai sam
doma seselė, užsidariusi sanitarijos skyriaus viršininkės 
kabinete, atsidėjusi rengėsi brandos egzaminui. Lagerio 
ambulatorijoje ji dirbo jau keletą metų, buvo rimta, į 
jokius flirtus su lagerio medikais ar kitais zekais nė iš 
tolo nesileisdavo. Keletą kartų ji davė man pataisyti kont
rolinius vokiečių kalbos darbus. Ir gana keistai už tą 
paslaugą atsilygino - papylė saujelę vitamino C žirnelių, 
kurie buvo laikomi ambulatorijoje čia po vieną dalijami 
nusilpusiems zekains. Aš juk ir pats galėjau jų pasiimti! 
Nedarbo metu tuščias viršininkės kabinetas jai buvo ide
ali vieta mokytis. Ne vieną dieną ji tame kabinete gilino- 
1992. 11.19

IX- stos Išeivijos Lietuvių Tautinių Šokių Šventes Rengimo Komiteto posėdyje sausio men.25 d.Čikagoje: 
dr.Petras Kisielius Šventės Rengimo K-to pirm.,salia sekretorė Jūratė Budrienė ir iždininkas Kostas Dočkus. 
Toliau sėdi cikagietė. NijolėjPupienė, Kanados LB Kultūros Tarybos pirm.Dalia Viskontienė ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenes Krašto V-bos vicep. Vytautas Bireta. Nuotr: Ed.bulaičio

IŠEIVIJOS ŠOKĖJAI RINKSIS Į ČIKAGĄ, 1X-jai 
IŠEIVIJOS LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIŲ, ŠVENTEI

Su prasmingu šūkiu "ŠOKIO SŪKURY - LIETUVA 
ŠIRDY" išeivijos lietuviai, tautinių šokių šokėjai vėl 
rinksis į Čikagą, į IX-tąją Išeivijos Lietuvių Tautinių Šo
kių šventę, kuri vyks 1992 m. liepos mėn. 5 d. Rose
mont Horizon salėje. Čia yra užsiregistravusios 52 įvai
raus amžiaus tautinių šokių grupės su apie 2,000 šokėjų.

Šis bus pirmas kartas, kuomet šokėjai rinksis Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, ir šioje šventėje dalyvaus taip 
pat šokėjai iš Lietuvos. Tai tikrai nepaprastas reiškinys, 
kuris turės sujaudinti ir šokėjus ir žiūrovus.

Mintis rengti šią šventę buvo pradėta brandinti praėju
sią vasarą, kuomet liepos 27 d. įvyko pit'Tritfšfš'įirg^rtlŽA- 
cinio komiteto posėdis. Tada būrelis entuziastų angaža- 
vosi dideliam žygiui ir pramatė savo talkininkus. Dabar, 
kuomet vyko vėliausias komiteto posėdis š.m. sausio 25 
d., jau ne tik pats komitetas pilnai buvo sukomplektuo
tas, bet ir įvairios komisijos. Tai rodo, kad dirbama rim
tai ir norima, kad ši šventė būtų dar įspūdingesnė, negu 
aštuonios anksčiau vykusios. - -,t

Šventės rengimo komitetui vadovauja žinomas visuo
menininkas dr. Petras Kisielius. Kiti pagrindiniai komi
teto nariai: Birutė Jasaitienė - vicepirm; Kostas Dočkus 
- ižd.; Jūratė Budrienė - sekr.; Dalia Dzikienė - meno 
vadovė; Darius Polikaitis - muzikinis vadovas. Kadangi 
oficialūs šio didingo festivalio rengėjai yra JAV ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenės, tai komitete yra ir Kanados 
lietuvių atstovai: Vytautas Bireta ir Dalia Viskontienė, 
kurie dalyvavo šiame vėliausiame posėdyje. į jį buvo at
vykęs ir naujasis JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytautas 
Maciūnas iš Philadelphia miesto. Matome, kad visi į 

si į savo mokslus niekieno nekliudoma. '
Tą kartą tuojau po pietų, kai ligoninėje ramybės va

landa, į neužrakintą viršininkės kabinetą mandagiai kyšte
lėjo galvą Gusačenka. Atėjo jis vien su apatiniais, užsi- 
siautęs paklode, kaip paprastai darydavo trumpam atsikė
lę ligoniai. Seselei pasiskundė galvos skausmais ir papra
šė vaistų. Nieko neįtarusi, ji padavė iš vaistinės tabletę 
nuo galvos skaudėjimo. Mergina negalėjo žinoti, kad šiam 
pacientui reiKėjo ne tabletės. Jis atėjo žvalgybon. Pama
tęs, kaip lengva į viršininkės kabinetą patekti ir kad am
bulatorijoje šiuo metu daugiau nieko nėra, nutarė tokifi 
proga pasinaudoti. ','1

Pasiėmęs kažkur slėptą peilį, jis tuoj grįžo į ambula
toriją, kabliu užkabino duris iš vidaus ir įžengė į virši
ninkės kabinetą, kuriame sėdėjo į mokslą įsigilinusi sese
lė. Nespėjus jai nė žodžio ištarti, Gusačenka, laikydamas 
peilį rankoje, kreipėsi į ją bjauriu keiksmažodžiu ir pa
reikalavo tučtuojau gultis, išgąsdinta mergina vos spėjo 
surikti. Užpuolikas stipria ranka ją partrenkė ir skubino 
vykdyti savo kėslus. Jos laimei, riksmą išgirdo gydytojas 
Borkovskis ir ūkvedys Ivanovas. Juodu pajuto negera ir 
nusisikubino į ambulatoriją. Durys buvo iš vidaus užka- 
bintos, bet staigaus dviejų vyrų stuktelėjimo tas kablys 
neišlaikė. Vyrai įbėgo į ambulatoriją ir pamatė, kas deda
si viršininkės kabinete.

Išgirdęs atsidarant ambulatorijos duris, Gusačenka 
atšoko nuo savo aukos ir priekaištingai pasakė:

- Daktare, daktare, šito iš jūsų tikrai nesitikėjau!
Numetė peilį, apsisuko ir išėjo. Merginai buvo tik 

lengvai sužeista ranka. Ji tuojau nubėgo į vachtą ir pra
nešė, kas atsitiko. į ligoninę atėjo du karininkai ir vienas 
seržantas, žinoma, visi be ginklų, kaip nurodyta lagerio 
tarnybų taisyklėse. Gusačenką išsivedė. Jis nesipriešino, 
tik pareikalavo, Kad būtų švariai aprengtas. Aš kaip tik 
tuo metu buvau drabužių sandėlyje -atėjau laisvu laiku 
su sandėlininku pasiplepėti. įėjęs Gusačenka pareiškė:

- Jokio seno daikto neimsiu!
Pagal aprangos knygelę jam buvo galima išduoti tik 

panešiotus drabužius. Sandėlininkas paklausė karininkų, ką 
daryti.

- Duokite naujus!- paliepė majoras.
Taip buvo daroma dėl šventos ramybės, nes su tokiu 

tipu leistis į ginčus esti pavojinga ne tik zekams, bet ir 
patiems viršininkams. Jam buvo išduoti švarūs viršutiniai 
drabužiai, ir dar tą pačią dieną šis urkis išgabentas į 
kitą lagerį. Kažkas pasakojo, kad jis jau yra išprievarta
vęs vieną laisvai samdomą lagerio seselę. Taip atsikratė- 
me to pavojingo paciento, ir net pats gydytojas nežinojo 
ar tikrai jis dar sirgo gonorėja, ar tai buvo“tik dingstis 
nedirbti...

Mūsų speclageryje pasitaikė ir dar vienas kitas pana
šaus tipo zekas. Atsimenu tokį uzbeką. Jis irgi buvo stam
bus, labai stiprus vyras, persiritęs per keturias dešimtis.. 
Tačiau šis stipruolis jokiais būdais nesidavė varomas t 
darbą. Matyt, dėl to ir buvo perkvalifikuotas jo bausmės 
straipsnis. Taip urkis tapo politiniu. Kartą jį pasišaukė 
pats lagerio viršininkas, tikėdamasis įkalbėti, kad eitų 
dirbti.

- Viršininke, ar jums galvoj negerai, kad norit mane 
įkalbėti daryti tai, ko aš pats nenoriu?! Turėtumėt žino
ti, kad jau~ seniai nevalgiau žmogienos, ir kiekvieną dieną 
galiu jos užsimanyti! - atsakė uzbekas.

Lageryje jis taip pat vilkėdavo tik naujais drabužiais, 

šios šventės pasisekimą žiūri rimtai ir negaili laiko ii* 
energijos tam reikalui.

Ši šventė vyks naujoje ir didelėje salėje (talpina dau
giau negu 12000 žmonių) Rosemont, IL, miestelyje, kuris 
yra į šiaurės vakarus nuo Čikagos, visai netoli nuo O' Ha
re aerodromo. Pati salė, kuri vadinasi "Rosemont Hori
zon" yra išnuomota trims dienoms. (Dvi dienas ten pat 
vyks repeticijos). Salė yra erdvi ir labai patogi pana
šiems renginiams. Ji šiuo metu-yra pati geriausia Čika
goje ir jos apylinkėse. Bilietų kainos nuo $10 iki $25 šį 
kartą visiems "įkandamos".

Visai netoli nuo šios didžiosios salės yra Hyatt Re
gency viešbutis su dviem didelėmis salėmis, kur įvyks 
šventės^ užbaigimo pokyliai. Vyresniesiems salė talpins 3 
tūkstančius žmonių (bilietai: $ 35.-), o jaunimui ($ 20.-) 
- talpins 2 tūkstančius. Taigi, šį kartą vietos visiems 
f'dretų užtektu..........................

Šventės suorganizavimas pareikalaus daug pinigų, be 
kurių nebūtų galima pajudėti iš vietos. Kadangi į šokių 
šventę parduotieji bilietai apmokės tik dalį išlaidų, todėl 
vėl kreipiamasi į lietuvių visuomenę su aukų prašymu. 
Jau išsiuntinėta daugiau negu 11,000 tokių laiškų ir tiki
masi, kad tautiečiai gausiai parems finansais. Lėšų telki
mui vadovauja dr. Antanas Razma, talkinamas Vaclovo 
Momkaus.

Šį' kartą daug dėmesio bus kreipiama į šios šventės 
garsinimą, ką atliks spaudos komisijos (atskiros lietuvių 
ir anglų kalbomis) bei radijo valandėlės. Juo daugiau bus 
rašoma, juo labiau garsinama, juo didesnis būrys publikos 
ateis ir savo dalyvavimu prisidės prie išlaidų sumažinimo. 
Ne tik spauda bei radijas turėtų įsijungti į šventės garsi
nimo darbą, bet ir mūsų tautiečiai, kurie turėtų pakvies
ti savo draugus (ypatingai kitataučius) šioje šventėje daly
vauti. O pati šventė turėtų būti didžiulė, nepakartojama 
lietuvių šokių meno demonstracija. Ed. Šulaitis

avėdavo tik geru apsiavimuj nors dirbti iš principo nei
davo. Man pasitaikė kurį laiką su juo gyventi ‘ Viename 
barake. Jokių bendrų kalbų mudu neturėjome. Tačiau 
Visai netikėtai tapome vos ne bičiuliais. Mat aš beveik 
visada turėdavau arbatžolių ir pavakariams buvau įpratęs 
užsiplikyti arbatos. Kartą, pastebėjęs mane gurkšnojant, 
uzbekas pasiteiravo, ką taip gardžiai geriu. Atsakiau, kad 
arbatą, pasiūliau ir jam puoduką to karšto gėrimo para
gauti. Daviau ir sausainiuką. Vaišes jis priėmė, mandagiai 
padėkojo ir pasiteiravo, kur čia gauti arbatžolių. Papasa
kojau. Netrukus į baraką užsuko prižiūrėtojas uzbekas. 
Tas žmogienos neužmirštąs zekas pasikalbėjo su juo savo 
gimtąja kalba. Po kokio pusvalandžio prižiūrėtojas atnešė 
savo tautiečiui pakelį arbatžolių. Nuo tada nesukalbama
sis kalinys ėmė laikyti mane savo daraugu, vaišino arba
ta ir pyragaičiais. Nelaisvėje tenka bendradarbiauti ir su 
tokiais, su kuriais laisvas žmogus niekaip nesutiktų gyven
ti po vienu stogu. Tačiau būna ir taip, kad žmogišką šir
dį tau parodo tokie tipai, kurie kitomis aplinkybėmis be 
sąžinės graužimo pribaigia senius klipatas, už tabako dė
žutę peilį į pašonę suvaro... Pasitaiko, kad ir gerais drau
gais laikytieji bėdoje nuo tavęs nusisuka, gelbsti savo 
kailį net tavo gyvybės kaina... /bus daugiau/

SVARBU JAUNIMUI
Toronto Lietuvių Namų Švietimo Fondas LABDARA 

skiria STIPENDIJAS jaunimui

Tikslas:
Remti stipendijomis studijuojantį jaunimų, skatinti 

premijomis lietuvių kalbos ir kultūros pažinimų, ugdyti 
jaunosios kartos dalyvavimą visuomeninėje-kultūrinėje 
veikloje ir remti visa tai, kas tarnauja lietuvių išeivijos 
siekiams.
Kvalifikacijos:

Komisija, skirstydama stipendijas, atsižvelgs į Šias 
sąlygas: a) turi būti lietuviai arba lietuvių kilmės, b) 
studijuojantieji aukštesniosiose mokslo institucijose, c) 
Vasario 16 Gimnazijos mokiniai, d) lituanistinių kuršy 
ar institucijų studentai, e) lituanistinių mokyklų mokyto
jai bei studentai, studijuojantys lietuvių kalbą ir jos 
dėstymo metodiką^.

Prašymą rašant, duoti kuo daugiau žinių apie save, 
studijas, pažymius, lietuvišką veiklą, dalyvavimą lietuviš
kose organizacijose, anksčiau gautas stipendijas ar pre
mijas.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis 1573 Bloor Street 
West, Toronto, Ont.. M6P 1A6, Canada. Darbo valando
mis tel: (416) 532-3311, kitu laiku (416) 769-1266.

Prašymus patiekti iki 1992 m.kovo mėn.8 d.

Stipendijos bus įteiktos metiniame Toronto Lietuvių 
Namų susirinkime kovo mėn. 15 d. Jei yra įmanoma
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"Sveikiname ŠĮ T.Ž.nu- 
merį, pirmą kartą išleistą 

.Lietuvoje. Tikimės, kad 
jis mums daug ką naujo 
pasakys ir pastatys dar 
vieną tiltą tarp išeivijos 
ir Lietuvos.

Šeštame Mokslo ir Kū
rybos Simpoziume (MKS) 
1989 m. Chicago'je dalyva
vo paskaitininkai ne tik 
iš laisvojo pasaulio, bet 
taipogi ir iš okupuotos 
Lietuvos. Tai buvo pirmas 
laisvas bendradarbiavimas, 
nes anksčiau tokie abipusiš
ki suėjimai buvo varžomi. 
Per tą simpoziumą nutarta 
ruošti Septintąjį MKS už 
dviejų metų Lietuvoje, 
į kurį būtų pakviesti pas
kaitininkai ir svečiai iš 
užsienio. Abipusis bendra

Jurgis Kunčinas

KELNER I S , APTARNAVĘS SARTRĄ

Jokūbo Švarco pasakojimas
/tęsinys/

Dabar jau noriu pasakyt, kad buvau vyresnysis kelne
ris. Savo žinioj turėjau tris jaunus vaikinus, bet kada 
pasiruošusius ateiti pagalbon, palaikyti ryšį su virtuve. 
Jie buvo pavaldūs man visur kur - pakako tik pirštu pa
moti. Su šia brigada aš ir nuėjau į kambarį šalia MBS - 
Mažosios banketų salės. O Mariją Jakovlevną nusivedė 
vienas kviestinių svečių - praeidamas mačiau, kaip visas 
jų būrelis stoviniuoja, nerimauja, rūko, grąžiojasi vienas 
į kitą ir tylutėliai kalbasi - dievaži, tas sambūris man 
priminė šermenis, o ne džiugų susitikimą su Europos gar
senybe. O gal tik man, kelneriui, taip atrodė? Maciau 
daug nemažo rango vyrų, pietavusių MBS - visi būdavo 
smagūs, šmaikštūs, ypač po oficialių tostų. Iš iš anų bu
vo draudžiama imti arbatpinigius, bet jie mokėdavo duo
ti!

Aš ir mano brigada kapų tyloj išklausėm, kaip už 
stalo susėdo Lietuvos delegacija, praslinko dar penketas 
ilgų tylos minučių, o paskui jau užgirdau kimų Marijos 
Jakovlevnos balsą ir supratau, kad atėjo ir pats Jean 
Paul su žmona. Mostelėjau vyrukams - šaltieji patiekalai 
- ikrai, ungurys, paštetai ir salotos nukeliavo ant stalo - 
iš anksto nieko nekrovėm, čia juk ne pomidorai ir silkė. 
Visi varžėsi valgyti, veikiausiai ir Startras. Girdėjosi vien 
prislopintas šurmulys, pakvipo cigaretėm. Bet buljoną bai
gė gan greit. Antrą patiekalą amdmintratorius įsakė 
nešti irgi nedelsiant - antraip atšals!- vaikinai nešiojo, 
aš pilsčiau gruzinišką sausvynį. Pildamas linktelėjau Sart
ro žmonai, nežinau, ar tinka čia sakyti - Sartrienei, - 
ji šyptelėjo man, tokių mandagių šypsnių jau buvau ma
tąs. Vienas sau nusiviepiau - kažkuris organizatorių buvo 
pasiūlęs patiekti cepelinų su spirgučiais, man rodos, Sart
ras būtų turėjęs vargo su jais!

Sėdėjau "užkulisiuose" ir slapčia stebėjau Sartrą. Da
bar jis man pradėjo patikti. Visai nebeatrodė panašus į 
mokytojėlį ar šoferį: į nieką nebeatrodė panašus. Žinau,
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darbiavimas tuo būdu buvo 
užmegztas. Kad išlaikius 
tolimesni bendradarbiavimu 
Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos 
(ALIAS) Chicago's skyriaus 
spaudos sekcijos posėdyje 
1991 m. vasario 9 d. buvo 
nutarta išleisti vieną š.m.T. 
Ž. numerį Lietuvoje, skirtą 
ten įvykusiam simpoziumui. 
Tuo būdu mes, ALIAS na
riai, gyvenantieji užsienyje 
ir nedalyvavą simpoziume, 
galėtume susidaryti pilnes
nį vaizdą apie Septintąjį 
MKS ir mūsų kolegų Lietu
voje veiklą Buvo užmegz
tas ryšys šu žurnalo "Moks^ 
las ir Technika" redakcija 
Lietuvoje, pateiktos sąly
gos, pageidavimai ir siūlo
ma pinigine parama, pa
dengianti TZ. išleidimo 
išlaidas. Mūsų pasiūlymas 
buvo priimtas ir susitari
mas patvirtintas š.m.liepos 
10 d.

Spaudos sekcijos 1991 
m. gegužės 18 d. posėdyje 
buvo karštai ir išsamiai 

diskutuotas bendradarbia
vimo klausimas. Buvo nu
tarta, kad mes išeivijoje 
turime išlaikyti savo iden
titetą, ir TŽ. tętinumą. Taip 
pat buvo pabrėžta, kad

TŽ. ir toliau lieka mūsų 
išeivių, lietuvių savitas “ 
technikinis žurnalas,tarnau
jąs mums jau virš 40 metų. 
TŽ. pagrindinis tikslas yra 
ir lieka pirmiausia aprašyti 
mūsų išeivių inžinierių 
ir architektų darbus bei 
gyvenimą ir jų organizaci
jos (ALIAS) veiklą. Tačiau 
mielai bus laukiama me
džiaga ir iš Lietuvos kole
gų, tuo būdu palaikant 
tų tiltą tarp išeivijos ir 
Lietuvos.

Dėkojame Lietuvos ko
legoms, "M ir T” žurnalo 
redakcijai ir administraci
jai už šio T.Ž. numerio išlei
dimą Lietuvoje.

Kostas Burba, 
ALIAS Chicagos Sk.Spaudos 

Sekcijos Vadovas 
Viktoras Jautokas, 
"Technikos Žodžio" Red.

SEPTINTOJO PASAULIO 
LIETUVIU MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIMPOZIUMO 
PROGA "Mokslas irTechnika" 
vyr. redaktoriaus Juozapo 

Lauciaus žodis:
'’Lietuvių, mokslo istori

jos puslapiai pasipildė dar 
viena data. Gegužės 23- 
30 d. įvyko VII, Pasaulio 
lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumas. Pagrindiniai 
renginiai vyko Vilniuje 
ir Kaune. Tačiau simpoziu
mo darbe praktiškai daly
vavo beveik visos mokslo 
ir mokymo įstaigos - Moks
lų akademija, universitetai, 
kitos aukštosios mokyklos, 
meno, kultūros, visuomeni- 
nes organizacijos. Perskai
tyta per 1000 mokslinių 
pranešimų išleistas infor
macinis leidinys "Laisvė, 
mokslas, kūryba", kuriame 
pateikti duomenys apie 
autorius ir jų pranešimų 
tezes. Su svečiais iš Ame
rikos, Kanados, Vokietijos, 
Australijos ir kitų kraštų 
šis leidinys iškeliavo į visų 
pasaulį. Mokslo ir kūrybos 
simpoziumas, pradėtas or
ganizuoti lietuvių išeivijos 
1969 metais JAV, pagaliau 
įyyko Lietuvoje. Tai rengi
nys, kuris padeda stiprinti 
tautos kamieno ir išeiyijpf 
ryšius. Apie Lietuvos inži
nierių nuveiktus darbus, 
jų kryptis supažindiname 
skaitytojus ketvirtajame 
žurnalo "Technikos Žodis" 
numeryje, pateikiame sim
poziumo baigiamuosius 
akordus , mūsų ir pasaulio 
lietuvių kai kurias apibend
rinančias mintis.

Septintasis simpoziumas 
- svarbus visai Lietuvai, 
nes pirmą kartų po tėvų 
pastoge susirinko išblaškyti 
jos vaikai. Tai yra išeivijos 
moralinis sugrįžimas, mes 
sutikome seseris ir brolius, 
o per juos - prarastų pa- 
sauly'l^ _ _  _  _ b .

paikai kalbu, bet tuomet labai pasigailėjau, kad nemoku 
prancūziškai - taip norėjau tarti svečiui kelis gerus žo
džius! Tokio kuklaus žmogaus šitoj salėj dar nebuvau matęs. 
Maniau, kad visi prancūzai dar didesni pasipūtėliai už "mė- 
melenderius", iš kurių buvo kilusi mano antroji - Švar
caitė. Iš knygų ir filmų juk žinojau, kad prancūzai lėbau 
tojai . ir mergininkai. Sartras nebuvo nei toks, nei anoks. 
Tiesa, su moterimis jis buvo labai mandagus. Pats krovė 
Marinai Jakovlevnai torto, nes jau buvo "saldaus stalo" 
metas, o ji žvelgė į jį šešiolikmetės akimis. Man atrodo, 
kad per visus pietus Marina Jakovlevna nepratarė nė žo
džio, ji tik rijo juos, kaip ir su manim kalbėdama. Ta
čiau prie stalo buvo dar du keisti prancūziškai kalbantys 
vyrukai, į kuriuos Sartras žvelgė su neslepiamu smalsumu, 
kartais net šyptelėdavo. Paprastesnių ir kuklesnių klientų 
aš nebuvau regėjęs - jiedu beveik nepalietė jokio valgio! 
Žinojau, kad tuojau prasidės kava ir rimti pokalbiai - 
-konjako bus nedaug. Jau mačiau, kad dabar apsieisiu ir 
vienas - vaikinus pasiunčiau į "užnugarį". Sėdėjau už ža
lių draperijų ir laukiau - kai tik reikės, viską spėsiu pats.

Jie tikrai pradėjo ilgas kalbas, Slapčia gurkštelėjau 
konjako, ir kažkodėl labai pagailo, kad svečias tuojau 
paliks Žaliąją salę ir aš tikriausiai niekad jo nebematysiu. 
Na, kiek jie čia dar kalbėsis? Ir vis vertėjo gelbstimi. 
Tik vienas mūsų atstovas - dažnai matydavau jį "Kregž
dutėje", kalbėjo laisvai, be jokio sunkumo, Sartras ati
džiai jo klausėsi, bet senuką tuojau mandagiai nugesinda- 
vo kuris vienas iš tų dviejų vertėjų. Man pagailo to žmo 
gaus - jis kalbėjo tyliai ir, rodos, pats nelabai teprigirdė- 
jo. Tik supratau, kad jiedu su svečiu lyg ir buvę pažįsta
mi anksčiau - labai seniai, bet vis dėlto!

Brigada laukė čia pat, administratorius irgi, matyt, 
ant pirštų galų slankiojo netoliese, bet ten, salėje, nie
kam mūsų nereikėjo. Visgi sėdėjom ir laukėm menkiausio 
vieno mūsų žmogaus mosto - o gal mūsų ir prisireiks, 
kas žino?

Ir prisireikė! Prasiskyrė draperijos, ir prieš mane išdy
go pats Sartras! Aš taip apstulbau, kad pašokau, sumu - 
siau kulnimis ir~ gerokai per žemai nusilenkiau, pats paju
tau, kad~ per žemaL Egzistencialistas taip nusikvatojo, 
kad ir aš išraudęs išsišiepiau, o paskui jis paprasčiausiai 
tarptautinio bendravimo gestais parodė, ko jam reikia.

*1 LAISVĘ* FONDAS SKELBIA ROMANO KONKURSĄ,' '
I LAISVĘ Fondo paskelbtam rezistencinio romano 

konkursui praeitą metą, pabaigoje ,JAV-se buvo gauti 
dar 4 nauji rankraščiai: Viktoro Liutkaus slapyvardžiu 
pasirašytas "Alkani Žirgai", Jono Uolinio - "Sidabražolių 
Šaknys", M.Aisčio - "Apokalipsės Laukimas", Sūduvos 
- "Atadulksta Svetima šalelė".

Vertinimo komisijos dalis JAV iki šiol jau yra gavusi 
8 rankraščius. Daugiau negu kita tiek yra skaitoma ir 
Lietuvoje. Konkurso baigmės data atidėta iki 1992 m. 
gegužes men. 1 dienos. Atrodo, kad konkurse dabar.daly
vauja daugiausiai autoriai iš Lietuvos. Iš maždaug 10- 
ties rankraščiy tiktai 3 yra Vakaruose gyvenančių auto
rių.

Buvau pratęs, kad net didžiausieji šios salės svečiai pa
tys susiranda tą vietą, bet šįkart paslaugiai atvėriau tas 
duris ir vėl kvailai šypsodamasis nusilenkiau. Grįždamas 
iš TEN, Sartras pasistiebęs plekštelėjo man per petį - 
-tik daug vėliau suvokiau, kad tai buvo vienintelis mano 
tiesioginis sąlytis su pasauline kul’tūra! Ek, spustelėjau 
sau kelį ir į^ižnybiau ausin - išgersiu dar taurelę - blo
giau nebus.

Suramino mane tas gurkšnis... O ten salėje, kaipsyk, 
prasidėjo malonus (ir delikatus sykiu) pokalbis, aš juk 
viską girdėjau. Pagaliau laisvai prabilo ir Marina Jakov
levna. Taip ramu, miela buvo - jokių tostų, šurmulio - 
-girdėjau kiekvieną žodį. Nagi, nagi! Mūsų žmonės pradė
jo atkalbinėti Sartrą nuo kelionės į Lietuvos Sacharą! O 
jis, kipšas, laikėsi savo. Rašytojo žmona tylėjo - dar ne
buvau matęs tokių orių žmonių. Vis pasigirsdavo "Nid- 
den", "Humboldt", "Mann"... Taigi, jie atkalbinėjo, o Sart
ras šypsojosi ir vis tiek norėjo ten važiuoti. Pagaliau į 
šneką įsiterpė toks niūrus, visąlaik iš padilbų žvelgęs 
žmogus su maišiukais paakiuose. Nujaučiau, kad jis turi 
nemažą karinį laipsnį. Net kai pyliau jam karštutėlį buljo
ną, jis nepatraukė rankovės - galėjau gi nuplikyti! Šit jis 
ir pasakė per vertėją:

- Pasakykit ponui Sartrui, kad debar į Nidą nėra ko 
važiuoti.

- Purqua? - klaustelėjo nustebęs Sartras. - Purqua 
pas?

Ir tuojau Marina Jakovlevna:
- Kodėl? Kodėl gi ne?
— Na matot, - pasakė žmogus. - Nepadumajte ničego 

plocho. Labai prastas kelias. Kratys.
Sartras nusijuokė ir atsakė, kad prasti keliai jam ne 

pirmiena, o jo žmona irgi linktelėjo - kelionę iškęsim!
Stojo tyla - nesmagi, kitais atvejais paprastai kas 

nors šūkteli kokį paiką tostą - o čia ką daryti? Tram- 
tararam!- pasakytų mūsų durininkas Zenonas, bet čiagi 
niekas taip nepasakys.

- Klausykit, ponas Sartrai, - pasakė tas žmogus (per 
vertėją), - na, kurio galo jums ten važiuoti? Komforto 
jokio!

- Komforto man ir nereikia, - irgi per vertėją nusi
šypsojo rašytojas.

- Ten nebus net tikro tualeto!- atakavo vyras.
- O! Aš labai mažai valgau! - visai nudžiugo Sartras.

Visi, net mūsiškiai, mandagiai sukrizeno - Sartras 
'pasirodė tikrai'nevalguš1.'^ *v* °1'
• 1 Svečias rimtai Užsispyrė vykti Nidon, nėt sakė, kad
tik dėl to' čia ir atvažiavę^.' Vėl' įjašlįpt’do "Nidden" ir 
"Humboldt". Kalbėjosi mandagiai, bet įtemptai. Matyt, 
dar anksčiau buvo nutarta, kad jei Sartras spyriuosis, tai 
labai nereikia jo atkalbinėti, tegu važiuoja. Vis dėlto 
bandė jį atkalbėti- atseit būtų geriau, jei nevažiuotų...

Na, o paskui aš jau nebesiklausiau. Jie ten sėdėjo, 
man pabodo. Tik jau išeinant, vis dėlto, išdrįsau jam pa
duot knygelę pasirašyti. Jis maloniai sutiko, tik mūsiš
kiai dėbčiojo į mane, kaip į viešosios tvarkos pažeidėją. 
Ir tegu! Vėliau vienas mano klijentas išvertė man, ką 
Sartras buvo man užrašęs: "Gerajam žmogui, padėjusiam 
man papietauti Lietuvoje!" Jo žmona irgi linktelėjo man 
išeidama. Tik daug vėliau sužinojau, kad ir ji rašytoja...

Na, kai jie visi išsiskirstė kas sau, pagaliau atlėgom. 
Administratorius atnešė butelį gero konjako, tuojau, ži
noma, su savo mėlyne prisistatė Soloveičikas, Levas atne
šė šampano, net Pranas U. kaipsyk grįžo nieko nelaimė
jęs iš to konkurso. Administratorius įsakė nieko neleisti 
į MBS, o kadangi didžiuma delikatesų buvo net neliesti, 
puota užtruko...

Tik še tau kad nori! Atbėgo tas rūstuolis žilais paau
siais, su kuriuo kalbėjausi ryte. Ir kad pradės mane ka
mantinėti - kas, kaip?! Viskas okei, atsakinėjau, viskas 
okei! Jau buvau spėjęs kiek užkaužti po tokių nepaprastų 
pietų. Štai jis klausia:

- Nesusipratimų buvo?
- Okei! - atsakau aš.
- Ar nelindo jie ten, kur sakiau?
- Okei! - šaukiu.
Oi, kaip jis supyko! Net konjako negėrė, nors visi la

bai siūlėm. Gerai, kad neparodžiau jam tos knygelės su 
autografu - tikrai būtų atėmęs kaip kokį daiktinį įrody
mą.

O mes gerai tada papuotavom. Sartras valgė tikrai 
nedaug.
POST SCRIPTUM. Tą kelnerį męs kažkodėl vadindavom 
Jokymu, jis buvo šaunus vyrukas, kurį laiką dar dirbo bar
menu vienoj užeigoj, pusrūsy, nesakysiu kur. įkaušęs vis 
apsakydavo tuos pietus su Sartru, rodė tą knygelę su 
autografu ir man. į barmenus jį pervedė todėl, kad nemo
kėjęs tinkamai aprašyti anų garsių pietų, bent taip jis 
sakė. Galimas daiktas, rašytojo gyslelės Jokymas tikrai 
neturėjo - jis buvo gyvo žodžio meistras. Buvo pradėjęs 
smarkiai pilti į gerklę, bet paskui susiėmė ir ėmė studi
juoti gamtos mokslus neakivaizdiniu būdu, įsitraukė į 
juos iki smakro! Sutiktas vis mėgo pasakoti apie vorų 
dauginimąsi. Štai, sakydavo jis, ar žinai - vos apvaisinta 
vorienė suėda savo vorą! Ta tema jis mėgdavo papliaukš- 
ti ir vis pridurdavo rimuotai - kaip gerai, kad mes ne 
vorai! Jokymas beveik niekad nesijjirdavo, buvo visada 
smagus, šaipokas, bet vieną sykį kažkaip nuėjo į poliklini
ką, kažkuom pasiskundė, jį paguldė į klinikas, o vakare 
jis ir pasimirė... Ir Sartras jau buvo miręs - šitą žinojo 
visi proto maišai. Galbūt jie susitiko gereniame pasau
lyje ir, turėdami begales laiko, prisiminė anuos pietus?

Vargu..,. Kelneris ir lieka kelneriu, o Sartras Sartru. 
Net ir po mirties.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BALTŲ-SUOMIU KONFEDERACIJA
J.J. B. ‘ ' —

Baltų protautės plotas 1500 m. pr. Kr.
(M. Gimbutienė, “The Balts’’, p. 63)

Čia malonu tik prisiminti jo lankymąsi Kazanėje.
To torių respublikos sostinėje, kur jis pareiškė: 
"Take as much independence as you can 
handle". Tai viena iš 31 etninių sričių, kurios randasi "jo 

Bahu-aisči^o-ugrų. ir iraniečiu hidronimija Rytų Europoįedominijoje"... Jis taip pat pareikalavo, kad kiekviena iš jų 
i-hidronimai baitų k imčs. 2-dabartint baitų tautų teritorija, sudarytų sutartis "kaip lygus su lygiu", pasidalinant valdo- 
3-hidronitnai vakariniu finu- kilme’s senojoj rusų terito rijoje 
(pagal Fasmeri). 4-merianų (finų) vandenvardžiai (pagal M. 
Fasmeri). 5-mardos (finų) vandcnv.su -liaj, -lej. o-tino-ugrų 
hidronimų senoji sritis. ‘

a-any ana Middle

late Bronze Age

J,. Onega,

CULTURE

h.Ladoga,

Š=E-A-=z

/tęsinys/
Kalbinės (hidronominės) ribos

Imkime mūsų tautos gyvenamų vietų patikrinimą visai 
nepriklausomu budu - kalbotyra. Ten, kur mūsų 
kiltys gyveno, jos paliko _ ir lietuviškus upių, ežerų bei 
kalnų vietovardžius. K. BŪGA, išstudijavęs apie 120 upių 
pavadinimus Maskvos, Smolensko ir Vitebsko srityse, suda
rė panašų į čia pateikiamą V.V. SEDOV žemėlapį, iš to 
galima sudaryti apytikrius statistinius davinius, kurie maž
daug taip atrodo: 
MINDAUGO 1263 m. 200,000 kv. km. 400,000 gyv. 63% 
liet.;
GEDIMINO 1341 m. 350,000 kv. km,,300,000 gyv. 53% 
ALGIRŲO 4£77 700,000^^.™.,. 14po,0qęĮįgyv. 30% liet
VYTAUTO 1430 m. 950,000 kv.km. 2,480,000 gyv. 90% ” ’ 
BALTO-FINU KONFEDER 2,5 mil.kv.km. 12-14 
gyv. 90% balto-finai;
Todėl sovietų, o dabar jau rusų, atimtos žemės, kurios 
turi būti grąžintos šiaurėje sudaro:
RUSSIA Maskva 17 mil.kv.km. 145 mil. gyv. 
BELORUSS Minsk 207,000 kv.km. 10.2 
UKRAINE Kiev 600,000 kv.km. 53 mil.

Prie to reikia pridėti Rusijos užimtą 
su 172,350 kv. km.; NAUGARDO resp. 
RĖŠ + SUZDALĖS + RYTPRŪSIŲ apie 
1.1., kas lengvai sudarys apie 2 mil. kv.km. teritorijos, 
kuri turi priklausyti BALTO-SUOMIŲ 
(Commonwealth).

liet

liet.
mil.

mil. gyv. 
gyv. 
KARELIJOS dalį 
PSKOVO + TVĖ- 
13,000 kv.km ir

KONFEDERACIJAI

vieną etninius, religinius, tautinius ar rasinius elementus; 
pagaminant davinų naujai politinei jėgai. Ar ne taip galvo
jo ir kiti slavofilai, caro laikų palikuonys? Tik ateitis 
parodys.

Viename savo straipsnių "iš po akmenų" knygoje, kal
bėdamas apie ateitį, jis pabrėžia reikalą atgailoti - ne tik 
asmenims, bet ir tautoms. Esą, reikia priimti atsakomybę 
už praeities nuodėmes: "Mes prisiimame savo atsakomybės 
dalį už visa tai, ką Rusija y ra padariu- 
s i "... Lygiai kaip kiniečiai po 1960 m. rubežių Konfliktų, 
mes irgi galime rusams pareikšti, kad: "Carai remdamiesi 
neteisingomis ir nelygiomis sutartimis, įsigijo daug mūsų Rasos 
ir 'šabmių teritorijos. Todėl rusai turi atšaukti šias sutar- 
tis (ypač tarp Katerinos II ir Frederiko I, padalinant D.L. 
K), kaip Gorbačiov' as atšaukė Hitlerio-Stalino paktą, ir 
padaryti atitikamus teritorinius atitaisymus".

Pažvelgę į žemėlapius apie alyvos, dujų bei anglių 
klodus Rusijoje, galime pastebėti, kad jie randasi S i - 
b i r e , už Uralo kalnų. Todėl ir pagrindinė Solženycin' o 
tema yra "the settlement and developement of what he 
calls the NORTH-EAST, the vast forested and sparsely 
inhabited reaches of northern Russia and S i b e- 
r i a". Vien Sibiro sritys turi apie 5 mil. kv.km., kur 
prieš 1917 m. revoliuciją buvo tik 1/2 mil. gyventojų. Po 
sovietų valdymo - tik 4 mil. gyventojų... Todėl aprašyda
mas Sibirą, kaip ateities "focus of future Russian develop
ment", jis sako: "We have only one 
the sooner the

mąja jėga.

Vienas labai neaiškus dalykas, tai išaiškinti KAS valdo 
gamtos turtus, kurie randasi šių respublikų žemėse. Kai 
tik buvo pareikšta, kad Rusija turi į jas teises, 
dauguma šių autonominių respublikų (kaip Komi) patvirtino 
jog alyva, auksas, miškai, deimantai yra jų nuosavybė, 
tada Jelcin'as jiems pasiūlęs sugrąžinti gamtos turtus, ar 
net juos perleisti privačioms kompanijoms taip, kad val
džia gautų tik mokesčių dalį. Tačiau dar neaišku, ar rusų 
parlamentas sutiks su tokiais pasiūlymais. Panašiai elgia
si ir Kanados valdžia, nustatant teisinius pagrindus su 
Nunavut. Tai jau gera ir daug žadanti pradžia, 
kuri gali pasitarnauti mūsų ir suomių tikslams, sudarant 
BALTŲ-FINŲ COMMONWEALTH.
BALTO-SUOMIŲ KONFEDRACIJA
1. Baltų istorinės ribos

(VA)RŲ-lių Rikis (Ruric) (852-879 m. po Kr.) Rytinės 
; vadovas, Gudeleivos ir Gemalės sūnus, valdo 

visas Rasas", t.y. P-Rus(us) ir Rus(us).
"The legendary Ruric of the Rus" became Prince of 

Novgorod in A.D.862. 
adorns a huge 
the 11-th c.a. 
the Baltic to 
future empire.

1000 years later his bronze figure 
monument in the Kremlin of that city. By 

Rus state centered at Kiev, streached from 
the Black Sea, and gave the name to the

(Bus daugiau)

Solženycin'as ir "Kaip atstatyti Naują
Virš minėto teksto versija buvo

Rusiją"
pasirodžiusi žurnale 

KOMSOMOLSKAJA PRAVDA Maskvoje, rusgsėjo mėnesį, 
1991 metais. Ten jis siūlė įsteigti visų slavų 
valstybę, kuri turėtų pakeisti Sovietų Uniją. Ją turėjo 
sudaryti trys slavų respublikos: Rusija, Belorus ir Ukraina 
bei didelė dalis Kazachstano. Jo pageidavimai ir vėl išsi
pildė...

Pagal jį, tautybė yra pagrįsta bendra kultūra ir negali 
būti universali, ji negali apimti daugelį etninių ir religinių, 
skirtingų grupių, kaip tai darė sovietai: "Maintaining a 
great empire means killing our own people". Taip Rusija 
turi atmiešti (cast adrift) visas skirtingas 200 etinines gru
pes, su 112 skirtingų kalbų, penkiais alfabetais ir šiomis 
pagrindinėmis religinėmis grupėmis: rusų ortodoksais (pro- 
yoslavais), muzulmonais, budistais, evangelistais, baptistais 
žydais, liuteronais bei Romos katalikais.

Todėl šios trys respublikos turi sudaryti slavų 
junginį, kur turėtų įvykti "cheminė reakcija", sujungianti į

more effective 
centre of the government's 
national effort (and with it, 
the focus 
from the 
even from 
east"

of search for the 
distant continents 
the South of our

solution and 
it will be-to shift the 

attention and the centre of 
the centre of settlement and 
young, especially the army!) 
and even from Europe, and 

country into the north

Tokiu būdu patalpinimas rus 
apdirbimas tuščių šiaurės-rytų ribų 
buvusių kalinių, pvz. aukso, deimantų, anglių ir kt. kasyk
los) yra žingsniai, kuriuos rekomenduoja Soženycina'as, 
kad išvengus net galimo karo su Kinijos žmonių pertekliumi.

ų "savose ribose" ir 
(kurios jau paruoštos

Jelcin’o formulė
Jau teko matyti jo planų (gyvendinimo pradžią - suda

rant slavų konfederaciją (Commonwealth), kuri turė
tų būti pagrįsta bendra kultūra, kalba, religija bei etnine' 
vienybe.

Kanados Lietuviu Fondas
Papildyti Įnašai

Mockus L.Z. 
Paškevičius Albinas 
K.L.B.Ottawos Ap.V-ba 
Talka Kred.Koop.Hamilton 
Prisikėlimo par.Kred.Koop 
Rimšaitė Jadvyga 
Kantautas Adomas

10.
20.
25.
77.
98.

115.
155.176. Repečka Mykolas
195
252
527
578
457
655
726
770
790
828
851
870
914
940
1992. II. 19

Žurauskas Vincas 
Giedraitis-Hamilt.Medž.K1. 
D.L.K.Algirdo Šaul.Kuopa 
Žurauskienė Ona 
Sekonis Adolfas 
Tumosa B.Z.
Zulonas Delfiną
Masiulis Antanas 
Gaputytė Monika 
Obcarskis Antanas 
Januškevičius A.Česlovas 
Šiaurys Henrikas 
Sakalas Pranas 
Pleinys Jeronimas

iki
1,250.00
1,200.00

10,800.00
5,150.00
5,400.00
800.00

50,000.00
800.00
250.00
250.00
600.00
250.00

2,000.00
1,000.00
1,100.00

500.00
5,000.00

700.00
1,700.00
5,000.00

500.00
200.00

1040.
1078.
1085.
1152.
1195.
1242.
1449.
1455.
1491.
1516.
1562.
1566.
1584.
1595.
1684.
1744.
1759.
1824.
1857.
1951.
1961.

FONDO

Domeika Stefanija 
Macevičius Marija 
Girnius Povilas 
Savickas Balys 
Braziūnas Petras 
Girnys Kazys 
Grinius Balys 
Marčiukaitis Jadvyga 
Noreika Stasys,Genovaitė 
Staškevičius Juozas 
Gabrėnas Pranas,Jadvyga 
Norkus Kęstutis 
Enskaitis Teresė,Pranas 
Vidugiris Bronius 
Šeidys Jonas 
Kliorikaitis George,St. 
Rovas Juozas 
Adamonis Vladas 
Laurinaitis Antanas 
Dabkus Stasys 
Andriukaitis Juozas
A.T.Kojelaičių stipendijų 
Fondas papildytas iki

590.00
500.00
700.00

1,950.00
1,150.00

600.00
1,000.00
1,800.00
400.00
500.00

1,200.00
500.00
550.00
500.00
500.00
200.00
225.00
200.00
200.00
200.00

1,200.00

104,728.96

PADĖKA priklauso visiems, prisidėjusiems prie 
augimo! K.L.F.

DĖMESIO PATALPŲ VĖDINIMUI ŽIEMĄ
Šiuo metų laiku šaltis priverčia sandariai uždarinėti 

langus ir užkimšti visus tarpelius, per kuriuos šiaurys 
vėjas gali įpūsti. Taip visi jau nuo seno darome, šalia to 
ir aplinkos tyrinėtojai skatina raus taupyti kurą.

Paskutiniu laiku darbuotojai sveikatos srityje pastebė
jo, kad užsibarikadavę nuo šalto oro, tuo pačiu prilaikyda
mi gyvenvietės nevėdintą orą, galime susilaukti nemalo
nių simptomų. Dr. Rosemary Marchant tyrinėjo 2 metu 
Halifax' o ligoninės darbuotojų nusiskundimus galvos skaus
mais, skilvio negerumu, nosies ir gerklės erzinimu, akių 
perštėjimu ir svaiguliu. Ypatingai skundėsi dirbantieji 
virtuvėje. Dr. Marchant tvirtina, kad tie simptomai buvo 
sukelti dėl nevėdinamo oro, kuriame susikaupė formalde- 
hydo ir įvairių muilų garai. Taip pat pastebėta, kad kai 
kurie vyresnio amžiaus pacientai gavo išbėrimų dėl per- 
sauso oro ir susikaupusių dezinfekcinių garų.

Tokios problemos pastebimos ir daugiaaukščių biurų 
rpastatuose ir net paprastuose butuose.

Plaučių Sąjunga jau eilę metų primena žmonėms apie 
netinkamą orą butuose. Ypatingai susirūpinę dėl tabako 

’’dūmų, kukiuose yra nemažas kiekis įvairių chemikalų, įskai
tant arseniką, šviną ir cyanidą. Išvada aiški - nebijokite 
išvėdinti butus ar biurus ir žiemos metu.
(Pasinaudota CANADIAN SCENE Issue 1355, Febr. 21, 
1992, Macus Von Steen).

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jaml Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W. 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo sukis: "Kapitalas Lietuvai, palūkanos 
lietuvybei išeivijoje!"

5 psl.

vandcnv.su


Lietuvių Namų 
Žinios

• Vasario mėn. 9 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 180 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė po 2 iš 
Mažeikių, Vilniaus ir Šiau
lių, 1 iš Punsko; B.A.Stan- 
kaičiai iš Peterson,N.J.,JAV 
J. Varnelis iš Cleveland'o 
JAV. Br.Ginčauskas, jūrų 
kpt.P.Labanauskas is St.Pe
tersburg, Fla, JAV; D.B.Tu-
mosaite-Warren, dr.A.J.Tin
giniai 
Svečius supažindino ir pra
nešimus patiekė LN valdy
bos narė Aldona Barysaitė.

• Vasario mėn. 2 d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
160 žmonių. Svečių knygoje 
jiasirašė po 1 iš Kauno 
ir Vilniaus; Loretta Yates 
(Juzaitis) iš Vancouver'io.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
vedėjas Teodoras Stanulis.

iš London' o, Ont.

LIETUVOS RESPUBLIKOS poledinės žūklės komanda ant Simcoe ežero šun.vasario men.10 d. pries varžybas: Antanas Paulaitis, Monika Jagminaitė 
(kanadietė-pagelbininkė), Sigitas Aukskaliris, Zenonas Kontautas ir Egidijus Dimsa. Prie lietuvių stalo, pokylio-banketo metu matome kanadieČLų- 
•pionierių porą, Eg.Dimsą, Z. Kontautą (abu iš Lietuvos), Medžiotojų ir Žūklautojų Klubo pirm.J.V.Šimkų su žmona is Toronto ir (nusisukęsJ S. 
AukŠkalni is Lietuvos.

TRANSPORTATION FOR

• Vasario mėn.29 d.,šešta
dieni, nuo 12:30 iki 4:30 
val.p.p.jvyks UŽGAVĖNIŲ 
KARNAVALO Jaunimo
Popietė. Bus skiriamos 
paviljonams piniginės, pre
mijos. Veiks įvairių gėrimų 
ir užkandžių bufetai. įėji
mas nemokamas.

LIETUVIAI DALYVAUJA 
TARPTAUTINĖSE ŽŪKLĖS 
VARŽYBOSE

Pasaulinės ledo žūklės 
varžybos įvyko vasario 
mėn. 8, 9 ir 10 dienomis 
ant Simcoe ežero, Ontario 
provincijoje.

Pirmas dvejas olimpines 
varžybas laimėjo suomių 
komanda Suomijoj ir Šve
dijoj. Šių metų varžybose 
Kanadoje dalyvavo suomių,

švedų, liuksemburgiečių, is
landų, amerikiečių, kanadie
čių ir lietuvių komandos.
Varžybas prižiūrėjo Tarp
tautinio Gėlo Vandens Spor
tinės Žūklės 
(FIPS-ED) ir
Kanados musėlinio meške
riojimo vietinis komitetas, 
vadovaujamas Mike Burrows.

Tarptautinės taisyklės 
draudžia vartoti motori
nius ar elektrinius grąžtus

Federacija 
organizavo

ir sėdėti namukuose. Visa 
žvejyba vykdoma gryname 
ore prie rankomis išgręžtų 
skylių. Sėkmingi suomiai 
yra pravardžiuojami "žmo
nėm is-robotais". Pagautos 
žuvys yra greit patikrina
mos ir vėl paleidžiamos.

Lietuvių komandą pakvie
tė ir globojo p. Pedersen, 
dirbantis danų Sterling 
Airways lėktuvų bendro
vėje. Organizacinis komi-

tetas draugiškai priėmė lie
tuvius, savo prakalbose 
paminėdami Lietuvą, kaip 
naujai išsilaisvinusią vals
tybę, pirmą kartą dalyvau
jančią tarptautinėse varžy
bose. _ ,

Daug nuoširdumo pa
rodė ir amerikiečių koman
da, pokylio metu specialiai 
pagerbdami lietuvių stalą. 
Viena vengrų kilmės ame
rikietė jautriai prisiminė 
ir savo protėvių pabėgėlius

po 1956 m. revoliucijos, 
sakydama, kad vengrai pra
dėjo, o lietuviai užbaigė 
ardyti vergų imperiją.

Šaunūs žvejai, išvykdami 
atgal į Lietuvą vasario 11 
d., raštu padėkojo už $428 
kuriuos paaukojo: $1UO.- 
Anapilio Moterų Būrelis; 
$50.- Medžiotojų ir žūklau
tojų Klubas TAURAS ir 
$278.- Lietuvių Namų po
pietės dalyviai. J.V.S.

• Žinantieji apie sergan
čius ar pagalbos reikalin
gus tautiečius kviečiami 
pranešti V.Kulniui tel:769- 
1266.
• Dar galima gauti pigiai 
gerų kėdžių LN.Skambinti 
tel:532-3311.

• Kovo mėn. 15 d., sekma
dienį, 1:30 vai.p.p. įvyks 
LN Karaliaus Mindaugo 
menėje Toronto Lietuvių 
Namų ir ’'Labdaros" fondo 
narių 
susirinkimas. Dalyvaujančiu 
registracija 1-2:30 v.p.p.

jpętais į. LN valdybą 
bus prirenkami trys nariai. 
Iš valdybos išeina: J. Nor
kus, K.Raudys ir R.Strimai
tis. Į revizijos komisija 
bus renkamas vienas narys, 
(iš jos išeina S.Grigaliūnas).

• Slaugos Namams aukojo:

$1.333- Osvaldas Delkus; 
$1.000-a. a.Vandos Garnelie- 
nės palikimas; $200- A.Pal- 
venis; $100- J.R.Pleiniai 
( Hamilton,Ont.); po $50- 
kun.Ig.Mikalauskas, Anta
nas Prunskus (Burlington, 
Ont.).; $50-a.a.Onutės Dab- 
kienės atminimui- Liudas 
ir Genė Vyšniauskai; $30 
- Irene Lapple- a.a.O.Dab- 
kienės atminimui.

R.Stanulis, A.BalaiSytė,
A.Puzerytė, ©.Stanevičiūtė,
J.Freimanas,
V.Grigutytė,
P.Tolvaiša, R.Punkris, G.
Batūra. Viso $255.

Aukos atleidžiamos
nuo valstybinių mokesčių.

□.Grybaitė, 
T.Pečiulytė,

S.m.kovo mėn.8 d., sekma
dienį, 3 vai.p. p. Prisikėlimo 
Parapijos salėje, 1021 Col
lege Street, Toronto, 
tario.

On-

metinis-visuotinis

o Nauji LN nariai: Danutė 
Sysak-Simonaitytė ir Rober
tas G. Jukna, sumokėję 
nario Įnašą- po $100.

Tragiškai žuvusiam auto
mobilio avarijoje a.a.Jono 
Tunaičio prisiminimui au
kojo: $20 - T.Stanulis;
po $10 - R.Bakevičienė,
K. Batūra, P.Butėnas,B. Wil
kinson, E.Grybas, P.Jaunius,
L. Keršytė , A.Lukošienė, 
B.Mackevičius, D.Puzerie- 
nė, D.Radtkienė, B.Stanu- 
lienė, J.Vingelienė, A.Zala- 
gėnas; po $5 - P.Gumows- 
ki, R.Bacevičiūtė, E.Punk- 
ris, D.Dirmantaitė, E.Maci- 
jauskas, R.Grybienė, A.Sla- 
boševičius, S.Ciplijauskienė,

• Lietuvių Slaugos Namų 
mokesčių pakvitavimai 
už 1991 m.skirtas aukas 
Slaugos Namams buvo iš
siųsti vasario 11 d. Jeigu 
kas negautų šių pakvitavi
mų iki vasario 21 d., pra
šome skambinti LN admi
nistratorei Danutei Sysak- 
Simonaitytei tel:532-3311.

• Planuojama GEGUŽINE 
LN Vyrų Būrelio ir ATŽA
LYNO birželio mėn.28 
d., sekmadieni Boyd Con
servation 
Woodbridge miestelio,, tarp 
Islington ir greitkelio nr.7.

vietovėje prie

o PRISIKĖLIMO P-JOS 
KREDITO KOOPERAT- 
VAS kviečia narius i ME
TINI NARIU SUSIRINKIMĄ

LIETUVIU KREDITO
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.50% už 90 dienų term, indėlius 
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.75% už 1 m. term. Indėlius 
6.25i% už 2 m. term, indėlius 
6.75 % už 3 m. term, indėlius 
6.25i% |už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.75 % už 1 m. GIC invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC Invest, pažym.
7.75 % už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.25)% už RRSP Ir RRIF Ind. (v^bt.r^.1
6.75 % už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
7.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
7.75 % už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.25 % už OHOSP (variable rate) 
5.25% už taupymo sąsk. (gyvyt>4« drauda) 
5.25% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
3,75j% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50% už Amerikos dol.kasd.paLsąsk.

'US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .....
2 metų .....
3 metų .....

(fixed rate)

8.50%
9.00%
9.25%

su keičiamu nuošimčiu 
1,2ar 3 metų .. 8.25%
(variable rate) 
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI VIRŠ 90 MILIJONŲ DOLERIŲ

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau

Nemokamas čekių Ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito kortold su PARAMOS verdu

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antrodtontoto Ir tročto- 
dtonlata - nuo 9 v. ryto Iki 3.30 v. po pietų; ketvirtadieniais . 
Ir Dsnktedlenlale — nuo 9 v. rvto iki 8 v. vakaro: AaMadianlals 
-nuo9 v. ryto Nd 1 v. popintų BŪSTINĖ: Lietuvių namai — 

1573 Bloor Stenat West, Toronto. Ontario MSP 1A6 
______  TELEFONAS: 532-1149.

VASARIO 16-TOSIOS 
MINĖJIMAS

Šeštadienį, vasario
15 d. Prisikėlimo
salėje vyko paroda "Lietu
vos Kovos Už Nepriklau
somybę".
4 val.p.p.
sekmadienį, vasario mėn. 16 
d.

mėn. 
P-jos

Atidarymas
Paroda veikė

• Toronto lietuvių teatro 
AITVARAS grupė numato 
šį rudenį Kanados Lietuvių 
Dienų proga parodyti pre
mijuotų Felikso Gelvonio 
veikalą "Paskutinis iš Vov- 
lynės".

Mielai priims talkinin
kus vaidybai, scenos paruo
šimui ir kitiems darbams.

Informacijos gaunamos 
vakarais tel: 922-8340.

Šeštadienį, vasario , 15 
d. Prisikėlimo P-jos salėje, 
8 vai. vyko šokiai.

Vasario mėn. 16 d. , 
sekmadienį, 4 vai.p.p. 
Anapilio didžiojoje salėje 
surengtas pagrindinis šventės 
minėjimas tema "Vakar, 
šiandien ir rytoj". Tą dienp 
Anapilyje Muziejuje surengta 

paroda apie išeiviją.

• KANADOS LIETUVIŲ 
MUZIEJ AUS-ARCHYVO 
Anapilyje vajui aukojo 
$ 1.000- Anapilio Moterų 
Būrelis.

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.30 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9.00 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
Sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......... 5.50 %

180-364 d. term, ind......... 5.50!%
1 metų term, indėlius ..... 5.75%
2 metų term, indėlius ..... 6.25%
3 metų term, indėlius ..... 6.75% 
1 metų GlC-mėn.palūk. .. 6.25%
1 metų GlC-met. palūk. .. 6.75%
2 metų GlC-met palūk. .. 7.25l%
3 metų GlC-met palūk. .. 7.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP ... 6.25 % 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.25% 
RRSP ir RRtF-3 m. term. Ind 7.75% 
Taupomąją sąskaitą ----- 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.25|% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki... 3.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................. 10.75%
Sutarties paskolas 

nuo ________ 10.75%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ........  8.50%
2 metų ................. 9. %
3 metų ................. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir3 metų ___ 8.50%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas' Iki $15,000 
ir narių gyvybe Iki $2,000 už 
santaupas laikomas iėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už iiraiytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Viena pagrindinių impor
tuojamų žuvų Šveicarijoje 
buvo geltonasis gėlų vande
nų ešerys iš Ontario pro
vincijos, tačiau jo kiekiai 
stipriai sumažėjo.

Neseniai Bazelio miestan 
nuvyko speciali prekybos 
komisija dalyvauti metinė
je Šveicarijos mugėje. Ją 
aplanko apie 9U,UŪO resto
ranų valdytojų ir Kitokių 
mitybos darbuotojų.

Kanadiečių Komisija 
mugėje pasiūlė specialiai 
paruošto baltojo ešerio 13- 
kos rūšių patiekalus, pride
dant ir kanadietiškos gamy
bos vynus iš Niagara Falls 

sario mėn. 18 d., 1 val.p4>, vypinės.

• Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubas. Lietuvos 
Nepriklausomybės Atgavimo 
Vasario 16-tosios šventę 
minėjo VILNIAUS Rūmuose,. 
3-čiojo aukšto menėje va-

PASIRŪPINKIME 
DOKUMENTINĖS 
MEDŽIAGOS IŠLAIKYMU

Kad nedingtų ateičiai 
reikalingi KLB veiklos duo
menys, buvusių KLB Krašto 
valdybų nariai, atskirų 
komisijų ir apylinkių pirmi
ninkai yra prašomi visų 
medžiagą, susijusią su at
likta
KLB raštine- 1011 College 
St., ~ * - ----
1A8.

Gauta 
sutvarkyta 
Muziejaus- 
skyriui. Apie tai daugiau 
informacijų gausite KLB 
raštinės telefonu: (416) 
533-3292.

Baltojo ešerio Ontario 
vincijos vandenyse 
gausu, ir tikimasi, kad 
vilios šveicarus.

pro- 
yra 
su-

veikla, pristatyti į

Toronto, Ont. M6H

medžiaga bus 
ir perduota 

archyvo KLB

NAUJAUSI SĖKLŲ 
IŠRADIMAI KANADOJE

Kanados GUELPH Uni
versiteto mokslininkai skel
bia išradę būaą, kaip ankš
tines sėklas paversti į su- 
per-sėklas, kurios pajėgtų 
išugdyti apie 100 augalų iš 
vienos sėklos.

Tyrimams buvo naudoja
mi žirniai, pupelės, žemės 
riešutai (peanuts), lęšiukai 
ir chickpeas. Vartotojai 
mėgsta ankštines daržoves, 
nes jose gausu proteino, o 
ūkininkai gauna iš jų gerą 
pelną.

ONTARIO PROVINCIJOS 
ŽUVYS MĖGSTAMOS 
ŠVEICARIJOJE

Šveicarija kasmet išlei
džia daugiau kaip 250 mili
jonų dolerių žuvų importui, 
nes jos ežerai ir upės pa
tiekia mažiau negu 10% 
reikalingos žuvienos.-

Problemų sudarė komer
ciniam naudojimui reikalin
gas daigų kiekis, tad naujo
sios super-sėklos, anot 
Guelpno universiteto moks
lininkų, bus labai patrauk
lios Kanados ūkininkams.

(Pasinaudota "Canadian 
Scene", Issue 1354, 1992

TA'DIT’C’TTIT'O INSURANCE H/K, BROKERS
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir 

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui oraiome skambinti

Tel: 233—4445
____________ _____ Narys “Better Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas Ir tikslus! 
V. Dauginto - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-6480 
Lilija Pacevtotont-telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3662 

* GAISRO • AUTOMOBILIŲ • ATSAKOMYBĖS ‘
• GYVYBĖS ‘ KOMERCINĖ*

DRA VDA --- INSURANCE
Walter V. Dauginis Inaurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P1A6
(-41 6) 533-1 1 21 FAX S33-1 1 22
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SIUNTINIAI į BALTIJOS KRAŠTUS
Per 2-3 savaites pristatome Jūsų pačių sudarytus 

siuntinius Jūsų giminėms į Jų namus. Mažiausia 
siunta $15.-, maksimumo nėra. Hamiltono apylinkėje 
už mažą atlyginimą paimsime siuntinį iš Jūsų namų 
Kaina tik $5.90 lėktuvu. Laivu - $3.50 (pristatome 
per 2 mėnesius) Skambinkite Tel: (416)-643-3334 
Vytui arba Genei Kairiams, 517 Fruitland Road, 
Stoney Creek, Ontario. Teiraukitės ir dėl kitokių 
paslaugų. Mes agentai —

"EURUTRAX PARCEL SERVICE".
eceooeooeeooeec
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DĖMESIO!

Pristatome Jūsų giminėms Lietuvoje rūkytą mėsą. 
Siuntinys Nr. M-1; $40.00 už 8 kg. Šio siuninio su
dėtis tokia: 3 kg. kumpio (be kaulo), 3 kg. dešros, 
1 kg. lašiniukų ir 1 kg. sūrio. Taip pat sudarome 
įvairias kombinacijas. Skambinkite Vytui arba Genei, 
Tel: (416)-643-3334.

Velykinis siuntinys Nr. 2

Aliejus - 2 litrai; Cukrus - 2 kg; Miltai - 2 kg; 
Konservuota mėsa - 680 gr; Sardinės - 200 gr; Rie
šutinis sviestas - 1 kg; Pupelių kava^ - 200 gr; Ar
bata - 200 gr; Kakava - 500 gr; Viščiuko bulijonas 
- 200 gr; Saldainiai - 1 kg.

Tokį siuntinį pristatysime Jūsų giminei Velykų 
proga per du mėnesius į Jų namus. Kaina tik $68.- 
plius $ 7.- už patarnavimą. Skambinkite tel:

Tel: (416)- 643-3334
ooookxmjooooocooooooooooooooooooooooooooooccooooi

• EUFEMIJA IR BRONIUS 
SOPIAI paminėjo savo ve
dybinio gyvenimo 50-metj. 
Sukaktuvininkai buvo gra
žiai pasveikinti ir apdova
noti. VaiSėms vadovavo 
L.Stungevlčienė.

• Hamiltono D.L.K.AL- 
GIRDO Saulių. Kuopos val
dybos nutarimu, laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva" 
Kalėdų ir Nauju Metų pro
ga gautas $50 čekis.

Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

floridą
• SAULES Lituanistinės 
Mokyklos metinėje šventėje 
vasario mėn.22 d. Lietuvių.
Klubo salėje buvo suvaidin
tas veikalas "Septyni Ožiu
kai", A.Gaulytė-Lukienė 
pagrojo pianinu,buvo padek
lamuota ir padainuota pa
čių mokinių. Antroje prog
ramos dalyje - gražiai dai
navo moterų vienetas ^Dai- 
NA, vad.muz.R.Ditkienės.

Dalis pelno skiriama 
Lietuvos vaikų ir senelių 
prieglaudoms per JAV Lie
tuvių^ Bendruomenės Švieti
mo Tarnybų.

• VASARIO 16-toji pami
nėta pamaldomis, o išvaka
rėse, vasario mėn. 15 ,d. 
Lietuvių Klubo popietėje 
pagrindinis kalbėtojas buvo 
A. Vaškelis, menineje prog
ramoje Klubo choras, vad. 
muz.P.Armono .

• Lietuvių Klubo metinia
me susirinkime paaiškėjo,

|chicagQ|
"d.

Po Sonatos Deveikytės ir Roko Zubovo koncerto Balzeko Lietuvių 
Kultūros Muziejuje Čikagoje, š.m. sausio 26 d. Nuotr. Ed. bulaičio

kad jam priklauso 519 na
rių. Sausio mėn. 12 d. 
p-kas A.Gudonis atsisveikin
damas, padėkojo valdybai, 
direktoriams ir visiems 
už bendradarbiavimų jo 
kadencijos metu.

Naujųjų valdybą 1922 
metams sudaro: p-kas 
K.Jurgėla, vicep.- P. Jan
čiauskas, sekr.-A.Sčiglienė, 
ižd.M. Jurgutis ir finansų 
sekretorė- A.Strijauskienė.

Direktoriais liko: B.Bart- 
kug, J. Kalėda, M.ščigla-j 
ir J.švedas su naujai išrink- ‘ 
tais ; J--V.Didžbaliu,: J.Rakš
čių ir A.Vitkausku. Revizi
jos komisijų sudaro p-kas 
J.Žvynys, J.Mikaila ir J. 
Kirtiklis, kandidatas- A.šu- 
kys.

• Š.m. SAUSIO 13-toji 
buvo paminėta J.Mikailos 
paskaita, pagerbti Vilniuje 
žuvusieji, kurie beginkliai 
savo kūnais sustabdė sovie
tų tankus ir KGB dalinius, 
gindami TV bokštų ir išsto
vėję Lietuvos Parlamento 
rūmų gynyboje. Tai galų

MAŽOS MERGAITĖS 
DIDELĖ BĖDA

Prieš pora metų į Čika
gą buvo atvykusi jauna mo
teris Zita Bungardienė su 
savo trijų metų dukrele 
Indre, kurios čia išbuvo 
apie metus laiko, nes ma
žajai viešniai iš Marijampo
lės reikėjo gana didelės 
pagalbos. Ji yra apsigimu
si su reta odos liga ir jos 
rankos, krūtinė, nugara, 
kaklas yra apaugą juoda, 
kieta oda. Visa tai ne tik 
gadina mergaitės išvaizdą, 
bet gydytojų teigimu, gali 
išsivystyti į odos vėžį.

Lietuvoje tokiai ligai 
gydyti nėra sąlygų, nes te 
nykščiai gydytojai nėra 
kompetentingi šiai sudė
tingai procedūrai. Net ir 
dabar, kuomet mažoji Ind- 
rutė grįžo į namus ir par
sinešė Amerikoje naudoja
mų gydymo priemonių, nie
kas nesiryžta šiam darbui.

Amerikoje Indrutės gydy
mas buvo gerokai pažen
gęs į priekį, nes čia nemo
kamai buvo teikiama pa
galba "Shriners" ligoninėje, 
kuri rūpinasi mažų vaikų 
gydymu. Tačiau kitos sąly
gos čia nebuvo dėkingos, 
nes reikėjo vietos ilgam 
laikui prisiglausti jos ma
mai. O namuose, Marijam
polėje mamos laukė Kitas 
mažametis sūnelis Pauliu
kas, kuriam dabar suėjo 7 
metai, ir jos vyras.

Tad reikėjo grįžti atgal 
į namus, viliantis, kad ten 
bus galimybė gydymą tęsti.

Tačiau, deja...
Neseniai gavome iš Ind

rutės mamos laišką, kuria
me ji taip rašo:

"indrutei jau penkeri me
tai. Neblogai skaito, gra
žiai piešia. Mėgiamiausias 
jos užsiėmimas - knygelės, 
o didžiausia svajonė - tu
rėti lėlę Barbę. Kiekvienam 
savi rūpesčiai: mažiems - 
- maži, dideliems - dideli. 
Bet gydymas nejuda iš 
vietos. Gydantis "Shriners" 
ligoninėje Amerikoje, rei
kia turėti vietą, kur apsi
stoti, o Lietuvoje nė vie
nas daktaras nemoka įdėti 
espanderių (tai gydymo 
priemonės), nes, jų akimis, 
tai labai sudėtinga. Gal 
Amerikoje būtų galima 
rasti plastinės chirurgijos 
daktarą, kuris sutiktų at
vykti į Lietuvą, kartu sude
rindamas savo asmeninius 
reikalus su pagalba Indru
tei?"

Tokias mintis išsako 
Indrutės mama savo laiške, 
kartu teigdama, kad pasi
rūpintų tokio gydytojo pri
ėmimu - viešbučiu bei 
kitomis išlaidomis. Taip 
pat reiškia viltį, kad gal 
kas nors turėtų kitą idėją, 
kaip būtų galima padėti 
jos dukrelei nugalėti tą ne
lemtą ligą.

Gal, iš tiesų, kas nors 
iš skaitytojų galėtų padėti 
mažajai Indrutei, kuri yra 
miela ir puiki mergaitė. 
Jeigu ne kitaip, tai bent 
paguodos laišką nusiųsti ir

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

gale sukrėtė pasaulio opi
nijų prieš Gorbačiov'a ir 
priartino oficialų Lietuvos 
Nepriklausomybės pripaži
nimų,

• l pernai metų Kūčių 
vakarienę, buvo susirinkę 
apie 500 svečių. Klubo 
pirmininkas A.Gudonis pa
sveikino susirinkusius, cho
ras, vad.P.Armono, sugie
dojo 5 rinktines kalėdines 
giesmes. Pasidalinus plot- 
kelėmis, palaiminus stalų 
kun.S.Rapolui, vaišinosi 
12-kos valgių vakariene.

• Vaidintojų grupė ŽIBIN
TAS savo susirinkime išrin
ko valdybą, ir aptarė veik
los planų. Valdyboje pasili
ko K.Jasinskas- administra
torius, A.Strijauskienė ir 
A.Kusinskis- iždininkai 
ir A. Česnaitė- sekretorė.

• Tautinių šokių grupė 
AUDRA rengia Užgavėnių 
Vakarienę Lietuvių Klube 
kovo men.3 d. Pelnas bus 
skiriamas AUDROS šokėjų 
kelionės išlaidoms padengti, 
vykstant į. Tautinių šokių 
Šventę Čikagoje.

bent taip ją pradžiuginti...
Rašyti taip: Indrė Bun- 

gardaitė, Mokolų 65-18, 
Marijampolė, Lithuania.

Edv. Šulaitis

DVIEJŲ JAUNŲ PIANISTŲ 
KONCERTAS

Sonata Deveikytė ir jos 
vyras Rokas Zubovas davė 
pasisekusį piano koncertą 
Balzeko Lietuvių Kultūros 
Muziejuje sausio mėn. 26 
d. Apie šimtinė piano mu
zikos mėgėjų buvo susirin
kę į muziejaus Gintaro salę 
išklausyti šių, gerokai pa
žengusių, pianistų pasiro
dymo (jau antrojo toje sa
gėje).

Prieš koncerto pradžią 
įžanginį žodį tarė Muzie
jaus kultūrinių renginių 
vedėja Nijolė Martinaitytė, 
Kuri trumpai apibūdino 
atlikėjus, kurie jau yra spė
ję dalyvauti tarptautiniuo
se piano konkursuose Atė
nuose ir Ženevoje, o šiuo 
metu stažuojasi Čikagos 
De Paul universitete pas 
žinomą pianistą prof. D. 
PAPEMO.

Abu yra baigę Vilniaus 
Konservatoriją ir dabar 
Čikagoje siekia magistro 
laipsnio.

Pirmoji koncerte pasiro
dė Soanta Deveikytė, kuri 
grojo Chopin'o, Debussy ir 
Rachmaninov'o kūrinius, o 
po pertraukos savo sudėtin
gą programą (grojo Cho
pin'o ir Brahms'o kūri
nius) atliko Rokas Zubovas. 
Pianistų pastangas publika 
įvertino šiltais plojimais.

Po programos visi daly
viai buvo pakviesti vai

šėms ir pabendravimui. Jų 
metu į susirinkusius prabi
lo tik ką iš Lietuvos su
grįžęs Stanley Balzekas, 
papasakojęs apie sunkią 
ekonominę padėtį Lietuvo
je ir pakvietęs visus savo 
aukomis paremti Lietuvoje 
gyvenančius tautiečius.

E.Š.

• JAV kongresmanas DUR- 
BIN'as Vasario 16-tosios 
proga buvo pagerbtas Bal
zeko Lietuvių Kultūros 
Muziejuje surengtame Va
sario 16-tosios minėjime.

• Muz. Darius POLIKAITIS 
yra Tautinių šokių šventės 
muzikos vadovas. Jis riT- 
pinsis šventės orkestru 
ir muzikine palyda, ir kartu 
Jonu Beržanskiu, tvarkan
čiu garso sistemų,pilnu 
tempu ruošiasi šiai šventei- 
LIEPOS mėn.5 d.,Rosemont 
Horizon stadiono patalpose .

• NAUJAS MEDICINOS 
GYDYTOJAS

Edis RAZMA, E. ir dr. 
Antano Razmos jaunesny
sis sūnus . užbaigė plaučių 
ligų specializaciją Loyolos 
Universiteto ligoninėse, 
Maywood, IL.

Naujasis specialistas
įsijungė* į "Holy Cross“ ligo
ninių sistemą.

Būdamas studentu, dr.
Edis Razma ne tiktai baigė 
lietuviškas mokyklas, bet 
ir šoko Jaunimo Centro 
"Grandies" grupėje, o da
bar . priklauso Lemonto 
šokėjų grupei.

Geros ateities savo 
specialybėje linki visi, o 
taip pat džiaugiasi turėda
mi jį lietuviškos veiklos 
eilėse.

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI. PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki. 5% 
santaupas..................... 4.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 3.75% 
90 dienų Indėlius ......... 6.25%
1 m. term, indėlius .......  7. %
1 m. term.ind.mėn.pal. 6.5%
3 m. term.indėlius ........  8. %
RRSP ir RRIF (pensijos).5. % 
RRSP ir RRIF 1 m...........  7. %
RRSPind. 3m................. 8. %

IMAME UŽ:
asmenines paskolas...... 13.5%
nekiln. turto pask. 1 m. 8.75% 
nėkil.turto pask. 3 m.... 10.25% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieni ai s- 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais — nuo 10 v, r. iki 1 vd. p.p.; 
penktadieniais — nuo 10 vai. ryto iki 7vd. vdccro. Liepos—rugpjūčio 
mėnesiais užda-yta.

1992.11.19

GUY ® 
RICHARD
ROOFER----- COU VREUR

7725 George LaSalle

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Moiitrealis - Zurich1 as - Vilnius

Išskrendam: birželio 9 d. su SWISSAIR iš Montrealioj 
Grįžtam: birželio 28 d. (yra 6 vietos)

liepos 5 d. (yra 16 vietų);
liepos 12 d. (yra 10 vietų).

Kaina: $ 1299.- į šia kainą įeina airport taKsai ir 
grįžtant - viena naktis pirmos klasės viešbutyje 
Zurich’ e. Prašome užsirašyti, kol dar yra vietų - 
iki kovo mėn. 12 dienos pas:

L. Stankevičių, tel: 669-8834.

RT FUNERAL HOME 
fir J.F. Wliion & Son* Inc.

123 Mqjl* Blvd. 5784 Verdun Av 
Choteouguy, Qu*. V*rdun, Qua..
T*l; 691-4763 T*l: 767-9956

It Modernios Koplyčios

7 psi.



montreal
mirusieji:

J • VIKTORAS RAGULIS 
mirė sausio mėn. 24 d. 

■' Palaidotas iš Šv.Kazimiero 
P-jos bažnyčios.

Liko žmona Morta.
• -ADOLFAS JANUKAVI- 
ClUS,68 m., mirė vasario 
mėn.2 d. Palaidotas iš 
Šv.Kazimiero P-jos bažny
čios Notre Dame dės Nei- 

, ges kapinėse. Liko žmona 
t Marija,du sunūs ir 
L su šeimomis.

Užuojauta mirusiųjų 
■. m lesiem s.

duktė

arti-

• A.a. Elenos Indrelytės - 
STATKEVlClENĖS atmini
mui duktė Violeta Žurkevi- 
čienė atsiuntė auką.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL”

• A.a. Valentinos Piešinie- 
nės atminimui Janina Gra- 
bošienė atsiuntė $25 laik
raščiui paremti.

Nuoširdžiai dėkojame."NL"
• Dail. Ona šablauskienė, 
prisiųsdama prenumeratą, 
pridėjo ir $30- auką "Ne
priklausomai Lietuvai","pri
simenant šviesios atmin
ties gabią ir darbščią dai
lininką a.a. Anastaziją 
Tamošaitienę".
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

ELENA ir VACLOVAS 
KERBELIAI savo artimųjų 
ir draugų tarpe atšventė 
savo vedybų 50-metį.

SVEIKINAME ir linkime 
viso geriausio!

"NIDOS" KLUBO 
TURNYRAS

Montrealio Žvejų- 
džiotojų Klubas NIDA

Me- 
ren-

gia žvejybos ant ledo VAR
ŽYBAS- TURNYRĄ 1992 
m.vasario mėn.22 d.,LERY 
vietovėje. A.M.

• L.K.MINDAUGO šaulių 
Kuopa šaukia metini susi
rinkimą š.m.kovo mėn. 1 
d., 12 vai. Aušros Vartų 
Parapijos salėje. A.M. 
f "Albertas Jonelis,ketvirti 
metėt renka Vasario 16 
Gimnazijai aukas AV P- 
jos apylinkėje.
jis gavo gražų padėkos 
laišką iš Lietuvių Vasario 
16 Gimnazijos direktoriaus 
Andriaus Smito jo ir moks
leivių vardu už atsiųstą 
surinktą Gimnazijai $1.980- 
sumą 1991 meals. Laiške 
rašo: ... stengsimės būti 
verti Jūs pagalbos ir da-

Neseniai

XK XK XK

SKAUTAI KVIEČIA | KOVO 11 DIENOS SUKAKTĮ IR

KAZIUKO MUGĘ
s. m. kovo mėn 15 d. po 11 vai. pamaldų.

Aušros Vartų parapijos salėje

• Kalbėtojas - Arūnas STAŠKEVIČIUS

Muzikinė programa • Šilti pietūs
• Skautų-Skaučių rankdarbių paroda • Loterija

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI l SI LINKSMA RENGINĮ! ta fe ■*
MONTREALIO SKAUTAI IR SKAUTĖS

VX " ------- 1 W1X 
rysime visa, 
patikėtiniai 
nuo tautos kamieno. Gim
nazijų lanko 87 mokiniai:52 
iš Vokietijos, po 11 iš JAV 
ir Lietuvos, po 3 iš Kana
dos, Brazilijos ir Argenti
nos, 2 iš Australijos ir 
po 1 iš Urugvajaus ir Mali.

Per š.m. Vasario 16-to- 
sios šventę Montrealyje 
AV P-jos salėje surinkta 
$217 Gimnazijos paramai. 
Aukoju $20 ar daugiau, 
metu gale gaus pakvitavi
mus.
• Šv.Kazimiero parapijoje 
Vasario 16 Gimnazijai Vo
kietijoje aukas renka Jonas 
Dalmotas jau eilę metų.

Kaip žinome, 2/3 Gim
nazijos išlaidų apmoka 
Vokietijos vyriausybė, o 
1/3 reikia sumoke'ti pa
tiems lietuviams.
• Pirmą kartą po daugelio 
metų montrealiečiai links
mai atšventė VASARIO 
16-tąją AV P-jos bažnyčio
je ir salėje. Mlnėjiman 
atvyko visi musų bičiuliai- 
kitataučiai.o taip pat ir 
Paul Martin, MP. Plačiau 
- kitame "NL" numeryje.

kad mūsų 
nenutrūktų

• Edvardas A. BARISA,
buvęs montrealietis, yra 
paskirtas atsakingoms pa
reigoms- Kanados Pasaulio 
Universitetų tarnybos (WU 
SC) egzekutyviniu direkto
riumi.

ši įstaiga veikia Otta- 
woje ir yra didžiausia ne
vyriausybinė agentūra, kuri 
rūpinasi techniška pagalba 
ir profesinio paruoSimo 
programomis besivystančio
se Šalyse. Veikla apima 
apie 20 kraStų.

PrieS įsijungdamas į 
šias pareigas, Edvardas

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-ChirurgasDr. PHILIP STULGINSKIS

Dental Surgeon 
Dantų gydytojas-Chirurgas 

8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P 1N5, tel:364-4658

SUSITIKIMAS SU
EVALDU KALANTA

įvyks š.m. vasario 29 d. , 6 vai. v.

Aušros Vartų parapijos salėjo
Evaldas yra Romo Kalantos brolis. Šiemet 
sueina 20 metų nuo Jo žuvimo, atiduodant 
savo gyvybės auką už LIETUVOS LAISVĘ!

Po minėjimo - kavutė ir pyragaičiai.
ĮĖJIMAS - Laisva auka

Rengia KLB Montrealio A-kės Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju pedagogei, School principal 

Miss Lily Urban-Urbanavičiutei už parūpinimą 
mokslo priemonių Lietuvos pradžios ir vidurinių 
mokyklų mokytojams, kad galėtų metodiškai per
duoti mokiniams žinias apie maitinimąsi ir svei
katą. Montrealyje tokių knygų anglų kalba nepa
vyko surasti.

Miss Lily Urban paaukojo daug leiko, kol jas su
rado Toronte. Ir ne vieną knygutę, kaip buvo pra
šoma iš Lietuvos, bet šešių šimtų puslapių tomą ir 
12 plonesnių, su įvairiais spalvotais paveikslais ir 
grafikomis.

Direktorė už knygas ir patarnavimą nepriėmė 
jokio mokesčio, nes tikrai norėjo padėti Lietuvos 
mokyklai. Viskas jau pasiųsta į Lietuvą.

Taigi, dar kartą direktorei Lily Urban nuoširdus 
AČIŪ!

Dr. J. MALISKA

/ praeitame "NL" numeryje padėka buvo atspausdinta be 
korektūros. Apgailestaujame ir atspausdiname dar kartę/

Barisa buvo 3į metų egze- 
kutyviniu direktoriumi "The 
Canadian Bar Association" 
nuo 1982 iki 1988 m.egze- 
kutyvinis direktorius To
ronte Tarpvyriausybiniame 
Miestų ir Apylinkių Tyrinė
jimų Komitete. Bendradar
biavo Kanados švietimo 
ministerių Taryboje Toron
to mieste 1976-1982 m.

Netrukus jis aplankys
J.MAUSKOS ^ektd^~is

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

Kinijoje ir Indonezijoje.

Edvardas yra buvusių 
montreallėčiu Romualdo 
ir Onos Barlsų sūnus.

Linkime geriausios sėk
mės ir toliau. <L

• KOVO mėn. 8 d.,po 11 
vai.p pamaldų > rengiami 
tradiciniai KAZIMIERINIŲ 
PIETUS, Šv.Kazimiero P- 
jos salėje. P-jos komitetas 
prašo iš 
bilietus, 
grupė 
stalą.

anksto užsisakyti 
10-ties žmonių 

galės rezervuoti

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8
Tel: 766-5827; 766-5830

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS-VIRŠ $29.000,000; REZERVAS- VIRŠ MILIJONO.

MOKA UŽ:
Taupymo special ......... 4%%
Taup. su gyvyb. dr......... 3)4%
Taupymo kasd............. .  4 %
Einamos sask. ................ 3)6%
RlFF-RRSP- term. Im....... 7..%
RRIF - RRSP term. 2 m. .-.7)6% 
RRIF-RRSP taup. sask..;4'%%

UŽ:
Nekilnojamą turtg - nuo 8’/i%i Asmenines - nuo 9%% 

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

Certifikotus 1 m....... ....7 %
Certifikotus 2 m............. 7)6%
Terminuotus indėlius:

1 mėty......... ...............6 %
180 d.-364 d................5)4%
120 d. - 179 d..............5)6%
60 d. - 119 d................556%
30 d. 59 d.................4%%

IMA

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS: 

1475DeSeve
Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00-3.00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

3S07A Rosemont
Pirmadieniais 10.00- 2.00 

3.00- 7.00 
2.00-6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI

PASKAITYKIME VAIKAMS MUSŲ LIAUDIES PASAKŲ’’.1.

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

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.I.B. 

PETRAS AD AMONIS C. L B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. ,Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

LIETUVIŠKA RADIJO

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12»«i. >mi«»

Prograaoe Vedėjeei LIUDAS STANKEVIČIUS
1053 Albanel Cr., Duverney, Lavai,P.Q. H7G 4K7 

Tel: 669 - 8834

EAGAN

H4H 1K45344 VERDUN AVE., VERDUN, 
Nekilnojamo turto pirkimo Ir pardavimo 

patarnavimas

BRONIUS NIEDVARAS
Res.: 487-4938Buk 766-3586

Z I EMKA

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tek: 366-9745 ir 365-0505

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 
video kameras, video įrašymo aparatus, televizijas, 
radijas, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: LEON SERVICE,
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel: (514)-488-3363;

Toronte tel: (416)-886-7659.
Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 

National Panasonic M7, GVC, NEC, SONY, SANYO
Two casette radio - $89. Video nuo $299. 

Video camera $1299.

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

H.J. ADOMONIS M.D., C.M

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514^-842-9211

Tel: (5141-842-1231
Ext. 1663

MONTREAL ENTERPRISES Reg'll
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 —35—th Ave., Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS , b.a. c.s.c., lb.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

Dr. A.S. POPIERAITIS 
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal,

4 Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECATHS

844-7307 ir 288-9646

1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q. H4H 2M4

JONAS & CŪTĖ realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

TONY PORTRAITS

MARIAOE « WEDDINGS

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P O. H3W1X6 Tai. 481-6808

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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