
____.'i..' i ■■■■^^^■^■^—p^^m—*■»—RMBggMgaggaaaat1
' ų

Nr. 5 (52-ji metai) 1992 m. KOVO MARCH 4 d. •DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS • 7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P1C4. • Tel.: 366-6220 • $ 1-

ĮVYKIŲ apžvalga
h. n.

UKRAINOS PREZIDENTO 
ĮSPĖJIMAS DEMOKRATAM

S. m. vasario 28 d. ukrai
niečių^ laisvės sąjūdžio 
RUCH kongresas, Ukrainos 
prez.Leonid'as Kravčiuk'as 
pasakė, kad Ukraina turin
ti glaudžiai kooperuoti 
su Jelcin'o vadovaujama 
Rusija, nes tiktai tada 
bus įmanoma apginti de
mokratiją ir ižvengti kraš
tutinių, šovinistų perversmo.. 
RUCH sąjūdis turįs išlikti 
sąjūdžiu, nepaverčiant jo 
kokia nors atskira politine 
partija.

"Mes turime įsisamonin
ti, kad , sugriovus Jelcin'o 
Rusiją, jos vieton iškils 
Žirinovski'o Rusija",- pasa
kė Kravčiuk'as. Vladimir'as 
Žirinovski's, Rusijos prezi
dento rinkimuose laime’jes 
trečią vietą, yra kraštuti
nis fanatikas šovinistas, 
siekiąs atstatyti senąją 
Sovietą Sąjungą ir panai
kinti buvusiąją respubliką 
nepriklausomybe, įskaitant 
Pabaltijos valstybių ir Uk
rainos.

Šiuo metu Ukrainos 
ir Rusijos santykius ypač 
nuodija buvusios Raudono
sios armijos karią ir ginklu 
pasidalinimas ir Krymo 
pusiasalio likimas. Pirmąją 
problemą yra pavykę šiaip 
taip, abiems šalims ieškant 
kompromisą, beveik teigia
mai išspręsti. Sunkumą 
ir didelių nuomonių skirtu
mą, deja, dar vis kelia 
Krymo uostuose esančio 
buvusio sovietinio laivyno 
nuosavybės klausimas ir 
paties pusiasalio teritorinė 
priklausomybė. Krymą, 
kurį nuo 1954 m. valdo 
Ukraina, dabar savinasi 
Rusija, tvirtindama, kad 
senoji bolševikinė adminis
tracinė padala nebegaliojan- 
ti ir Krymo gyventoją di
džiumą sudaro rusai. Pas
tarąjį argumentą patvirtina 
š. m.vasario pabaigoje išrink- 
tasai vietinis parlamentas, 
tik ką priimtoje konstituci
joje išbraukąs Ukrainos 
vardą ir pusiasalį pavadi
nus "Krymo respublika".

BUVĘ SOVIETU DALINIAI 
PASITRAUKS

REUTER'IO žinių agen
tūra praneša, kad buvusiem 
Sovietą daliniams įsakyta 
pasitraukti iš Nagorno 
Karabach teritorijos. Šiuo 
metu ten vyksta aršūs 
mūšiai, panaudojant net 
sunkiąją artileriją, tankus 
ir kovos malūnsparnius 
tarp azerą ir armėną. Dėl 
šios srities jau ilgus mėne
sius kovojama, nes Armė
nija norėtą Nagorno Kara
bach sritį, kurioje gyvena 
didelė dauguma armėną, 
prisijungti prie Armėnijos.

ARGENTINA SIŪLO 
PRIIMTI RUSU, 
EMIGRANTUS IŠ 
BALTIJOS VALSTYBIŲ

REUTER'IO žiniomis, 
Argentina per ateinančius 
2-3 metus gali priimti 
apie 100.000 rusų emigran
tų iš Baltijos valstybių. 
Užsienio Reikalų min. Gui
do di Telia pareiškė: "Rusų 
tautybės žmonių Latvijoje 
ir Estijoje yra daug, ir 
dauguma jų negali nei pa
silikti ten,nei sugrįžti į 
Rusiją".

RINKLIAVA
GORBAČIOVUI

REUTER'IO žinią agen
tūra pfcii.eša, kad St. Peters
burg'© kariškių dienraštis 
TĖVYNĖS SARGYBOJE, 
kreipėsi į savo skaitytojus, 
prašydamas aukų Gorbačio- 
v'ui, nes šis skundžiąsis 
sunkiai galįs pragyventi 
iš savo 3.900 rublių pensi
jos (amerikietiškais dole
riais apie 46 dol.). Tačiau 
per vieną dieną pasisekė 
surinkti vos 47 dol., anot 
dienraščio, tiek, kad už 
juos galima būtų nupirkti 
kiek sūrio ir tris butelius 
rusiško alaus.

Dienraštis šią rinkliava 
paskelbė pusiau juokais, 
nes sunku patikėti, kad 
Gorbačiov'as savo valdymo 
metais nebūtu pasidėjęs 
atsarginį kapitalą...

ĮSIDĖMĖTINAS MIN. JOE 
CLARK10 PAREIŠKIMAS

Prieš kelias dienas įvy
kusiame Konstitucijos rei
kalą ministerio Joe Clark'o 
pasikalbėjime su spaudos 
atstovais jis labai katego
riškai tvirtino, kad Que- 
bec'ui pasiskelbus nepriklau
soma valstybe, visi šioje 
provincijoje gyveną "anglo- 
fonai" prarasiu Kanados 
pilietybę. Apie Jokias išim
tis ar federalines vyriausy
bės numatomus žygius jis 
neužsiminė.

Quebec'o provincijoje 
gyvenantys asmenys neprita
ria šios provincijos atsisky
rimui nuo Kanados ir norin
tys likti Kanados piliečiais 
(o tokią paskutiniais davi
niais yra apie 60%), seniai 
nuogastauja dėl savo pensi
jų ir tolimesnio likimo, 
jeigu valdžion ateis fanatiš
ki Parti Quebecois vadai 
ir vadukai. Ją tarpe randa
si ir provincinės valdžios 
kontroliuojamoji Desjardin 
grupė, kurion buvo įsaku 
suvaryti' visi šios provinci
jos kredito bankeliai (ir 
musų LITAS), ir kurios 
pirmininkas (prezidentas) 
arogantįškai paskelbė, jog 
ši grupė remianti separatis
tų siekius.

Š. m. vasario 28 d. nedi
delė grupė Montrealio

Dalis Katedros aikštes Vilniuje, kur masiniai lietuviai renkasi įvairiomis progomis.

demonstrantą, nebodama 
pūgos, demonstravo ties 
Parlamento rūmais Otta- 
woje ir šios grupės organi
zatorius dr. R.Singh per
skaitė reikalavimą ministe- 
riui Clark'ui arba atšaukti 
savo keistą pareiškimą, 
arba pasitraukti iš ministe
rio pareigų.

PAGALIAU 
PARLAMENTARAI 
SUSITARĖ

Po visą savaitę trukusią 
užkulisinių derybų ir vaidy
bą Dobbie-Beaudoin komi
tetas, sudarytas iš parla
mento atstovą ir senatorių, 
pasirašė vienbalsiai priimtą 
konstitucinį nutarimą 54 
minutes prieš nustatytąja 
galutinę datą.

Nutarimas, pasirašytas 
Konservatorių, Liberalų 
ir NDP, bus įteiktas parla
mentui ir paskelbtas viešai• 
Ar šie naujos konstitucijos 
metmenys bus priimtini 
Quebec'o provincijai, ne
trukus paaiškės, o pirmoji 
separatistą reakcija, kaip 
ir buvo galima tikėtis, 
buvo negatyvi, štai esmi
niai priimtojo pasiūlymo 
punktai: 1) Siūloma įrašy
ti į Žmogaus Teisiu doku
mentą (The Charter of 
Rights) Quebec’o provinci
jos pripažinimą išskirtina 
(distinct society) bendrija; 
2) Tame pačiame dokumen
te taip pat įrašyti pastrai
pą, patvirtinančią būtinybę 
apsaugoti ją ir leisti vysty
tis ir kitoms kalbinėms 
mažumoms; 3) įrašyti ir 
socialinės apsaugos bei 
socialinių teisiu nuostatus 
( pensijų, nedarbo draudos, 
"medicare" ir t.t.); 4) Nu
matomus atvejus, dėl kurių 
galėtų Quebec'o provincija 
pasinaudoti veto teise; 
5) Pripažinimas čiabuvių 
(aborigines), kaip pirmųjų 
tautų, turinčių unikalią 
(unique) ypatingą kultūrą 
ir paveldėtą, teisę valdytis 

savarankiškai; 6) Pavedimas 
Quebec'ui, arba ir visoms 
provincijoms, tvarkyti imi
gracijos, naujų darbų ap
mokymo, kultūros ir vieti
nių planavimu reikalus; 
7) Visų provincijų ekonomi
nę sąjungą ir 8) Renkamas, 
bet parlamento dalinai 
kontroliuojamas senatas.

Be anksčiau minėtos, 
ir nestebinančios, pekistu 
gana šaltos reakcijos (jie 
nesutinka su jokiomis kon
federacijos reformomis,
reikalaudami visiškos nepri
klausomybės) į minėtus 
pasiūlymus , reagavo ir kai 
kurie Quebec'o provincijos 
liberalai, aršesnieji nacio
nalistai, norį žymiai dau
giau sričią tvarkyti patys. 
Savo laiku jie buvo paskel
bę sąrašą, kuriame išvardin
ta virš 20 funkciją, per- 
vestinų iš federalines val
džios rankų į provincinės.

MERCREDI NORI SUSI
TIKTI SU PREMJERAIS

Visą indėnų genčių (As
sembly of First Nations) 
vadas Ovid Mercredi nori 
susitikti su visų Kanados 
provincijų premjerais ir 
išsiaiškinti kokia vieta 
ir rolė skirta pirmiesiems 
Kanados gyventojams nau
jojoje konstitucinėje sąran
goje. Anot Mercredi, didelė 
dauguma Kanados gyvento
ją pritaria indėnų ir eski
mų savivaldai, tad esą 
atėjęs laikas ir politiniams 
vadams su ta mintimi susi
taikyti. Mercredi tvirtina, 
kad neišsiaiškinus čiabuvių 
ir pirmųjų Kanados gyven
tojų klausimo, atsiskyrus
Quebec'ui, kils labai aršių, 
net ginkluotų konfliktų,
nes indėnai ir eskimai nori 
likti Kanados konfederaci
joje lygiateisiais nariais.

Kaip žinia, PQ vadas 
J.Parizeau iš tokio indėnų 
nusistatymo šaiposi, tvirtin
damas, kad indėnai ir eski
mai esą turėtų tik džiaug
tis, tapdami nepriklausomo 

Quebec'o piliečiais. Apie 
indėnų teritorijos atsiskyri
mą jis nenori nė kalbėti, 
numodamas ranka į bet 
kokius ją reikalavimus sa
vivaldos.

Pagal tarptautinės tei
sės nuostatus tačiau, kaip 
aiškina ekspertai, pirmykš
čiai šio krašto gyventojai 
turi pilną teisę pasirinkti 
kokios valdos struktūroje 
jie nori likti ir kaip nori 
tvarkyti savo genčių ateitį • 
Praeitą vasarą jis ganėti
nai aiškiai įrodė Quebec'o 
policijai ir net Kanados 
kariuomenės daliniams, 
kad jie savo teises sugeba 
apginti net ginklu, nežiū
rint nedidelio skaičiaus, 
šimtmečiais trukusio engi
mo ir padėty pastangų 
juos ištirpdyti ir "sucivili- 
zuoti".

QUEBEC'O PROVINCIJOJE 
ESAMA 12 PARTIJŲ

Besistebintiems politinių 
partijų gausa Lietuvoje 
dažnokai primenama, kad 
senosiose demokratinėse 
valstybėse tų partijų esą, 
žymiai mažiau. Deja, taip 
nėra. Štai, š.m.vasario 
11 d. Vyriausiojo šios pro
vincijos rinkimų valdininko 
įstaigoje oficialiai užregis
truota net 12 politinių 
partijų jų tarpe ir kelios 
"raudonos". Pasiskaitykime: 
DMOVEMENT SOCIALISTE 
(Socialistų Sąjūdis), 2)NOU- 
VEAU PARTI DEMOCRA- 
TIQUE DU QUĖBEC (Nau
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KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA:
NORINTYS GAUTI PARAMOS iš KANADOS LIE

TUVIŲ FONDO lietuviškai veiklai, privalo užpildyti anke
tas, kurios gaunamos Toronte, Lietuvių Namų ir Kanados 
Lietuvių Bendruomenės raštinėse.

Kituose miestuose esančius prašoma kreiptis į Fon
do įgaliotinius arba tiesioginiai į KLF raštinę 1573 Bloor 
Str.W., TORONTO,Ont., M6P 1A6 raštu. Anketos bus 
pasiųstos paštu.

Užpildytos anketos turi pasiekti raštinę ne vėliau, 
kaip š.m.kovo mėn. 31 mėn. KLF Taryba
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joji Quėbec'o demokratu 
partija), 3)PARTY CITRON 
(Lemon Party), 4) PARTI 
COMUNISTE DU QUĖBEC 
(pastarųjų dviejų nei išvers
ti nereikia- citrinas ir 
komunistus gerai pažįsta
me), 5) PARTI CREDIT 
SOCIAL UNI (tai šios pro
vincijos, kadaise galingiau
sia, vaduko Duplessis buvu
si partija, dabar visai nusir 
gyvenusi), 6) PARTI DES 
TRAVAIL LEURS DU QUE
BEC (Q.darbininku partija),
7) PARTI ĖGALITĖ (Ly
gybės partija, pasireiškian
ti tik Quebec'e ir pasisa
kanti 100-tu nuošimčiu 
už išlaikymą dabartinės 
Kanados konfederacijos),
8) PARTI LIBERAL (tradi
cinė liberalų partija), 9) 
PARTI MARXISTE-LENI- 
NISTE DU QUĖBEC (ko-' 
mentarų nei vertimo nerei
kia), 10) PARTI POUR 
LA RĖPUBLIQUE DU CA
NADA /QUĖBEC/ (turbūt, 
antirojalistų partija), 11) 
PARTI QUEBĖCOIS (sepa
ratistų partija) ir 12) PAR
TI VERT DU QUĖBEC 
(Žaliųjų, t.y.gamtosauginin- 
ką partija).

VIENU SAKINIU 
APIE LIETUVĄ
* Šm. vasario mėn. 14 d. 
Lietuvos radijas perdavė 
min.p-ko Gedimino Vagno
riaus pranešimą, kad Lie
tuvos vyriausybės ministe-

/nukelta į 2 psl........../
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riai ir . pareigūnai negavo 
savo mėnesinės algos, nes 
pritrūko rublių: žmonės 
juos laiko namuose, ne 
bankuose, ir neišleidžia 
jų, apyvarton.

* Kaip praneša KAUNO 
LAIKAS, Lietuvos Laisvės 
Lygoje yra įvykęs skilimas: 
Vilniuje, Antano Terlecko 
vadovaujama dauguma š.m. 
sausio mėn.25 d.nutarimu 
panaikino LLL Kauno sky
rių ir pašalino jo pirminin
ką Vytautą Šustauską iš 
LL Lygos, o V.šustauskas, 
sušaukęs savo šalininkų 
suvažiavimą š.m.vasario 
men. 1 d Kaune, nutarė 
pašalinti iš LLL jos vadą 
A.Terlecką, apkaltinant 
jį įvairiausiais nusikalti
mais, net slaptu bendradar
biavimu su KGB.

* š.m.sausio men. 18 d.iškil- 
mingai paminėtos pirmosios 
Savanoriškosios Krašto 
Apsaugos tarnybos (SKAT) 
metinės.

* Š. m.vasario mėn. pabai
goje Lietuvoje jau veikia 
12 užsienio valstybių am
basadų.

* Lietuvoje Lietuvių Encik
lopedijos leidyklos išleistas 
filosofo dr. Juozo Girniaus 
Raštų pirmasis tomas.

* Raudonosios Armijos 
karininkai, paliekantys Vil
nių, parduoda už dolerius 
savo butus: už vieno kam
bario butą prašo nuo 4- 
5 tūkstančių doleriu, už 
dviejų - 8-10 tūkstančių 
dol., už trijų -13-15 tūks
tančių dol., žiūrint, kuria
me aukšte ir kurioje mies
to dalyje jie yra.

* Ilgokai sklidę gandai 
ir spėliojimai, kad JAV 
ambasadorium Lietuvai 
būsiąs paskirtas amerikie
čių politinėje veikloje pasi
reiškęs išeivijos lietuvis, 
nepasitvirtino, nes prez.G.
Bush’as ambasadoriumi 
Lietuvos Respublikai pasky
rė dabartini JAV ambasa
dos vedėją‘’Vilniuje Darryl 
Johnson’ą

* ELTA praneša apie š.m. 
vasario mėn. 16 d. Vilniuje, 
Operos ir Baleto teatre 
įvykusį iškilmingą Vasario 
16-tosios minėjimą, kuris 
pradėtas visų dalyvaujančių
jų sugiedotu Lietuvos vals
tybiniu himnu ir Lietuvos 
AT pirm. Vytauto Landsber
gio kalba, po jos sekančių 
dignitorių žodžiais.'Estijos 
Respublikos AT pirm.A.Riu- 
itel’io, šiaurės Tarybos 
prez. Anker Jorgensen'o, 
Latvijos Respublikos AT 
atstovo Mario Budovskio, 
Lietuvos Respublikos am
basadoriaus. JAV-se Stasio 
Lozoraičio, ir kt.

* Lietuvos AT pirm. Vytau
tas Landsbergis, kalbėda-
2 psl.

mas vasario mėn. 17 d. 
Baltarusijos televizijos 
programoje, pastebėjo, 
kad Lietuva nori būti gera 
Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugos (buv.Soviety 
Sąjungos) šalių kaimyne, 
bet ne kokios nors politi
nės regionalinės sąjungos 
nare.

* Tarptautinis vilnos gami
nių, sekretoriatas Kauno
DROBES pagamintą grynos 
vilnos medžiagą, skirtą
vyriškiems _ kostiumams, 
leido atžymėti prestižiniu 
vilnos ženklu "WOOL 
MARK", atveriančiu kelius 
į pasauline rinką.

* Š.m. vasario mėn. 23 
d. pasibaigusiose XVI-sios 
Žiemos Olimpiados žaidy
nėse Lietuvą, po 64 m.per
traukos, atstovavo šie spor
tininkai; Vida Vencienė 
(Kanadoje, Calgary 1988m. 
laimėjusi aukso medalį), 
Ričardas Panavas, Gintaras 
Jasinsk-as, Kazimiera Stro- 
lienė, P.Vanagas ir M.Dro- 
biazko; treneriai: Vilius 
Repšys, Vilmantas Gineitis 
ir Jakovas Gimbickas bei 
Lietuvos olimpinės rinkti
nės vadovas Romualdas 
Glazauskas.

* Š.m. vasario mėn. 17 d. 
Vilniuje pirmą kartą pradė
tos švęsti DANIJOS DIE
NOS, kurių metu Danijos 
verslininkai, bankininkai 
ir pramonininkai skaitys 
paskaitas ir informuos lan
kytojus apie savo įmonių 
veikla.C
* Š.m.vasario mėn. 1-2 d.d.
Vilniuje įvyko Lietuvos 
politinių kalinių sąjungos 
suvažiavimas, kuriame da
lyvavo nacių ir bolševiku 
diktatūrų- persekioti ir ka
linti lietuviai ir lietuvės, 
viename iš savo baigminių 
nutarimų įspėjo Lietuvą 
saugotis tam tikrų pašali
nių jėgų, kurios šmeižtais, 
šantažu ir kurstymu bando 
griauti Lietuvos atstatymą 
ir skaldyti Lietuvos visuo
menę.

* Š.m. vasario mėn. 18 d. 
Parlamento deputatų komi
sija, vadovaujama AT vice- 
pirm.Broniaus Kuzmicko, 
pripažino galiojančiais 355. 
950 parašų, surinktų siū
lant paskelbti referendumą 
dėl Lietuvos Respublikos 
prezidento institucijos atkū
rimo ir gautuosius davinius 
perdavė AT prezidiumui, 
kad šis referendumą pra
vestu.*»

* AT pirm.Vytautas Lands
bergis š.m. vasario mėn. 18 
d. priėmė evangelikų liute
ronų vyskupą Joną. Kalviną 
ir kitus tos Bažnyčios at
stovus , ir aptarė konfesijų 
vaidmenį, valstybėje, taip 
pat ir Evangelikų Bažny
čios santykius su kitomis 
konfesinėmis grupėmis.

* Į JAV visam mėnesiui 
atvyko Lietuvos Respubli-

BELL CANADA PRANEŠA

Montrealio lietuviai, 
gaudami Bell Canada sąs
kaitas už pasikalbėjimus 
su Lietuva, pasipiktino 
vis tebededamu užrašu 
U.S.S.R, nurodant su kuo 
buvo kalbama. Bell Canada 
kompanijai buvo parašyta 
eile laišku ir pasiteirauta 
telefonu, kodėl dar vis 
taip klaidingai žymima 
saskaita ir reikalauta nuro
dyti tokio absurdiško užra
šo priežastis bei klaida 
atitaisyti.

Dabar gautose sąskaito
se galu gale atspausdintas 
paaiškinimas: sutinkama
su teisėtu musu reikalavi
mu, tačiau šiuo metu Bell 
Canada negalinti to pada
ryti, nes tarpvalstybinio 
atsiskaitymo sutartys buvo 
pasirašytos tarp Teleglobe 
Canada Inc. Iki dabar nėra 
pasirašyta sutarčių tarp 
Teleglobe Canada ir naujai 
nepriklausomu valstybių.

Galime ir toliau reika
lauti pagreitinti sutarčių 
sudarymą ir apie tai pra
nešti Lietuvos Ryšiu Minis
terijai.

kos prokuroras Artūras 
Paulauskas su grupe teisi
ninkų, kad susipažintų su 
Amerikos teisine sistema. 
(Paraštėje norėtųsi Lietu
vai palinkėti susipažinti 
geriau su Europos teisinė
mis sistemomis, nes ameri
kietiškoji nėra viena iš 
labiausiai sektinų).

* š.m.vasario 18 d. į Klai
pėdos uostą atplaukė pir
ui asai JAV prekybos laivy
no motorlaivis PRIDE OF 
TEXAS ir atvežė Lietuvos 
žemdirbiams 33.5 tūkstan
čius tonų kukurūzų grūdų.

* Kaune pradėjo veikti 
Kauno Apylinkės Prekybos 
ir Pramonės rūmai, vieni
jantys septynių aplinkinių 
apylinkių pramonininkus, 
prekybininkus, verslininkus 
ir individualius gamintojus.

* ATR prezidiumas pritarė 
Lietuvos Radijo ir Televi
zijos valdybos nutarimui 
steigti nepriklausomą ne
valstybinę, televizijos stotį, 
kuriai lėšų paskirs ir teiks , 
kitokia parama Norvegijos, 
Danijos, Suomijos, Švedijos 
ir kt.valstybių masinės 
informacijos bendrovės.

* ELTA praneša apie įvy
kusį pirmąjį Lietuvos tau
tinės UNESCO komisijos 
posėdį, kurio metu išrink
tas pirmininku prof. L.
Telksnys ir generaliniu 
sekretoriumi A. Jomantas.

* Iki 1993 m.liepos mėn. 1 
d. Kaune, vykdant Kultūros 
mokslo ir švietimo nuolati
nės komisijos nutarimą, 
turės būti pastatytas pa
minklas S.Dariui ir S.Girė- 
nui, pagal skulptoriaus 
B.Pundziaus projektą.

* Žemaitijoje veikia dau
giau kaip 40 jaunųjų ūkinin
kų ratelių, daugiausia Šila
lės rajone-6, po 5 Kelmės 
ir Telšių rajonuose, daugė
ja ratelių Plunges, Kretin
gos, Mažeikių, Skuodo bei 
kitur.
♦ Jaunieji ūkininkai rengia 

savo darbų parodas, ekskur
sijas į žemės ūkio mokslo 
bei tyrimo įstaigas.

* M.Mažvydo bilioteka 
surengė parodą, minint 

sol. Vincės Jonuškaitės-Zau- 
nienės 90-tąjį gimtadienį.

Patiksliname:
Praeito "NL" nevedama

jame pataisytini du saki
niai. Vieno jų pradžia turi 
būti:"Minėjome nuo 1945- 
ųjų iki 1991-ųjų metų Va
sario Šešioliktąją...". Kito 
sakinio pabaiga tokia:"... 
KOVO VIENUOLIKTOJI, 
vieningo tautos ryžto ir 
pralieto kraujo prisiminimo 
diena, Įrėžta skaudžiu, 
bet nuostabą ir pasididžia
vimą keliančiu žymeniu 
Europos naujosios istorijos 
knygosna". Red.

Chėb Monsieur,

J'ai appris avec plaisir que la communautė 
lithuanienne de Montrėal commėmore cette annėe 1' independence de la 
Lithuania.

Cette importante page de l'histoire met en relief 
la contribution significative qu'apportent, par leur dynamisme et 
leur riche heritage cultural, les Montrėalais d'origine lithuanienne 
au rayonnement et au progrės de notre sociėtė.

/ Sveikinimo raštą VASARIO 16-tosios proga buvo gavęs paštu KLB Montrealio Apylinkės 
pirm. Arūnas Staškevičius, kurį čia perspausdiname. Red./.
NEPAPRASTAS ERDVINĖS
TECHNIKOS ATSIEKIMAS

Robert Bot rassa

A cette occasion de grande fiertė, je vįus 
adresse, au norn du gouvernement du Quebec, mes chaleureufees 
felicitations et souhaite que les cėlėbrations qui soulignent ipet • 
heureux ėvėnement soient couronnėes d'un franc succės.

kartu neš- 
ko) ir spe- 
apie žemės

Satelitas PIONEER 10 
buvo pasiųstas 
prieš 20 metų, 
damas (dėl visa 
dalius ženklus 
gyventojus.

Iki dabar šis nuostabus 
civilizacijos kūrinys nuke
liavo 8-ių bilijonų kilomet
rų taką nuo žemės ir dar 
vis siunčia mums labai 
svarbius mokslinius davi- 

" Didžiausias technikos 
stebuklas yra tai, kad vis

AMERIKOS KARO VETERANU PAGALBA LIETUVAI

JAV Karo veteranų administracija paruošė medicines pagalbos Lietuvai projektą. Projektą 
suorganizavo ir tvarko karo veteranų ministras Edward Derwinski.

YOU ARE INDEPEMDENTNuw, WHATM0RE YOU VJANT?

Siame medicines pagalbos projekte yra numatyta tarp 3,5-4 milijonų dolerių vertės įvairių 
medicinos instrumentų, aparatų, vaistų, ir t.t. perdavimas Lietuvos universitetų ir kelių 
provincijos miestų ligoninėms. Taip pat yra numatyta, kad dvi mokomosios-universitetinės 
JAV karo veteranų ligoninės bandys sudaryti artimą akademinio ir gydytojų pasikeitimo 
programą su dviem universitetinėm Lietuvos ligoninėmis (bendradarbiavimo principas -- kaip 
"sister hospitals"). Tai būtų ypatingai svarbu lietuviams gydytojams, nes jie turėtų progą 
stažuotis keletai mėnesių Amerikos karo veteranų ligoninėse ir susipažinti su Amerikos 
medicinos programa. Prezidento Bush administracija šį projektą patvirtino.

Ministro E. Derwinskio yra sudaryta komisija projekto praktiškam įvykdymui kuriai kaip 
ministro E. Derwinskio patarėjas ir konsultantas vadovauja dr. Kazys Bobelis, žinomas 
Amerikos lietuvių visuomenės veikėjas ir gydytojas chirurgas. Komisijoje taip pat dalyvauja: 
James W. Holsinger, M.D.-- veteranų vyriausias gydytojas, Roger Shanon -- veteranų 
ligoninių radiologijos direktorius, John Fears - - direktorius veteranų ligoninėms, Irwin Perniek 
-- ministro E. Derwinskio patarėjas.

Ši delegacija išvyksta į Lietuvą 1992 m. kovo 6 d. aplankyti Vilniaus ir Kauno universitetų 
ligonines ir dvi išrinktas provincijos ligonines, bei susipažinti su medicinos stoviu Lietuvoje. 
Kovo 11d. yra numatytas bendras posėdis su Lietuvos gydytojais ir sveikatos ministerijos 
atstovais aptarti Lietuvos medicinos stovį ir tvarkymą anksčiau minėto projekto.

Dr. K. Bobelis išvyksta į Lietuvą anksčiau, kad galėtų paruošti programą visos delegacijos 
priėmimui ir apsilankymui Lietuvoje. Dr. Bobelis jau turėjo šiuo reikalu pasitarimus su 
Vilniaus universiteto medicinos fakulteto dekanu prof. dr. Česniu, dr. Stase Mieželyte ir 
sveikatos ministerijos užsienio reikalų vadovu dr. Valavičiumi. Dr. Bobelis taip pat tuo 
reikalu konsultuos ir Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį.

(ELTA)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

įmanoma gauti išskaitomus 
signalus iš tokio nuotolio, 
tevartojant 8 vatų radijo 
pajėgumą", - tvirtina Iowa 
Universiteto fizikas James 
Van Allen, pagrindinis vie
no iš 10-ties PIONEER 
teleskopų tyrinėtojas.

Tie, dar pagaunami 
radijo impulsai išnyks > ir 
mokslinių instrumentų va
rikliai nustos veikę, mano
ma, apie 2.000-ius metus, 
o satelito odisėja tebesitęs.

Pradžioje PIONEER
10, sveriąs 260 kg., buvo 
paleistas i erdves raketos 

pagalba 1972 m.kovo mėn.2 
d.,ir buvo manoma, kad 
veiks erdvėje bent 21 mė
nesi. Tai reiškė tiek ilgai, 
kad suspėtų praskristi arti 
Jupiterio ir padaryti šios 
paslaptingos > milžiniškos 
planetos nuotraukų.

Per vienerius metus 
priartėjus prie Jupiterio, 
jo trauka išsviedė satelitą 
už Saulės sistemos ribų.

1983 m.PIONEER 10 
perskrido Neptūno orbitą.

Iki dabar iš PIONEER 
10 yra surinkta milijonai 
puslapiu moksliniu duomenų.

* b.



NAUJA PLJS VALDYBA

Pirmininkas - Paulius Mickus, Washington, DC; vicepir
mininkės: Ginta Draugelytė, Washington, DC ir Rūta 
Kalvaitytė, Boston; sekretorė - Siga Šnipaitė, Boston; 
iždininkė - Nida Mickutė, Washington, DC; Politiniams ir 
ekonominiams reikalams: Gailius Draugelis, Washington, 
DC; Darius Sužiedėlis, New York; Kongreso ryšininkė - 
Ina Balsytė, Toronto, Ont.; kultūros reikalams -Veronika 
Krausaitė, Montreal.

KAI KURIE Vn PLJK STUDIJŲ DIENŲ NUTARIMAI 

Nutarimai Kraštų LJS-goms

• Raginame kiekvieną LJS valsybą suruošti informacijos 
rinkinį apie stipendijų galimybes savo kraštuose. Ši infor
macija būtų pristatoma Lietuvos Respublikos universite
tams bei Kultūros ir Švietimo Ministerijai.
• Patariame Kraštų LJS valdyboms bendradarbiauti su 
Lietuvos Respublikos Švietimo ir Kultūros Ministerijos 
ryšių su tautiečiais tarnyba.
Kiti nutarimai
• Siekiant, išlaikyti lietuvybę Pietų Amerikos lietuvių ko
lonijose VII PLJK atstovai pageidauja, kad Lietuvos Res
publikos Kultūros ir Švietimo Ministerija pasirūpintų lietu
vių kalbos ir kitų sričių specialistų atvykimu į minėtas 
vietoves.
• Ragina remti lietuvių kultūros ir švietimo platinimą, 
ypatingai mažose lietuvių kolonijose už Lietuvos Res
publikos ribų, pabrėžiant naudą tęsti talkininkų ir jau
nuolių vienetų mainų programas.
• Raginame Pasaulio Lietuvių visuomenines organizaci
jas toliau remti išeivijoje veikiančias ^lituanistinio švieti
mo įstaigas. Ypatingas dėmesys kreiptinas į Vasariu 16- 
tos gimnazijos Vokietijoje veiklos išlaikymą bei stiprini
mą. VII-jo PLJK atstovai, iš kurių daugiau kaip trečdalis 
yra lankę šią gimnaziją, reiškia jos steigėjams, rėmėjams 
ir globėjams gilią padėką už jų pasiaukojimus išeivijos lie 
tuvių jaunimo tautinio sąmoningumo stiprinimui.
• Didžiosios Britanijos Lietuvių Jaunimo Sąjungos atsto
vų pasiūlymu, Vll-asis PLJK nutaria jiems pavesti VIII 
PLJK Studijų Dienų rengimą Anglijoje 1994 m. vasarą.
• Mes, VII-ojo PLKJ atstovai, VII-ojo PLJK Rengimo 
Komitetui pareiškiame savo gilią, nuoširdžią padėką už 
visas jų įdėtas pastangas, darbus ir šiltą, lietuvišką, pie
tų amerikietišką priėmimą. Džiaugiamės, kad turėjome 
progą susidraugauti ir susipažinti su Jūsų kraštų papro
čiais ir gyvenimu. Mes visados prisiminsime Jus, Jūsų 
draugiškumą ir lietuvišką nuoširdumą.
• VII PLJK nutaria įsteigti septynių PLJS narių komisi
ją išnagrinėti VII PLJ Kongrese diskutuoto Jaunimo Cent
ro Lietuvoje įgyvendinamumą ir pagal tuos tyrinėjimus su
daryti tokio centro projektą, nustatyti jo veiklos gaires iki 
VIII PLJ Kongreso.
• VII PLJ Kongresas nutaria patvirtinti PLJK Jaunimo
Centro Lietuvoje komisijos sąstatą: Aidas Antanaitis
(Australija), Linas Garbaliauskas (Kanada), Tina Petrušy- 
tė (JAV), Aidas Palubinskas (JAV), Klaus Žulys (Vokieti
ja) ir Elena Kazlaitė (JAV).
• PLJS valdyba apsiima surinkti ir išleisti sąrašą indi
vidų, įstaigų, firmų bei organizacijų adresus, telefonus ir 
faksus Lietuvoje, kurie nori užmegzti ryšius su jaunimu, 
gyvenančiu už Lietuvos Respublikos ribų.
• VII PLJ Kongresas nutaria leisti asmenims, vyres
niems kaip 35 metai, dalyvauti PLJ Kongreso veikloje, 
skiriant ypatingą dėmesį įvairių sričių profesionalams ir 
specialistams, kurių patirtis naudinga Kongresų veiklai.
• VII PLJ Kongresas nutaria, kad įgliotas PLJS atstovas 
arba atstovai atvyktų į lietuvių bendruomenes įvairiose 
šalyse, kur nėra įsteigtos Lietuvių Jaunimo Sąjungos (LJS) 
iki VIII PLJ Kongreso. Jų tikslas - ištirti ir padėti ten 
kurtis Lietuvių Jaunimo Sąjungoms (LJS).
• VII PLJ Kongresas pageidauja, kad būtų suruošta VII 
PLJ Kongreso ataskaita iki 90 dienų po PLJ Kongreso 
ir išsiųsta Kraštų LJS pirmininkams.

Pareiškimai
VII PLJ Kongreso pareiškimas dėl SSSR kariuohnenės bu
vimo Lietuvos Respublikoje:

VII-tojo Pasaulio lietuvių Jaunimo Kongreso atstovai, 
matydami jog svarbiausia ir opiausia atkurtai sietuvos 
RespubliKai problema yra neteisėtas buv. Sovietų sąjun
gos kariuomenės buvimas Lietuvos Respublikos teritorijo
je, siūlo:

Visiems lietuviams, gyvenantiems ne Lietuvos respubli 
koje savo pagrindiniu tikslu politinėje veikloje Lietuvos 
labui dabar laikyti Sovietų Sąjungos kariuomenės išvedi
mo iš Lietuvos Respublikos teritorijos paspartinimą.

Kreiptis į šalių, kuriose gyvena lietuviai, žmones ir 
vyriausybes, darant spaudimą Rusijos ir kitų valstybių su
dariusių Sovietų Sąjungą valdžioms, kad būtų kuo spar
čiau išspręstas šis klausimas.

Visoms lietuvių organizacijoms ir atskiriems žmonėms 
kreiptis į Jungtines Tautas reikalaujant priimti rezoliu
ciją dėl buvusios Sovietų Sąjungos kariuomenės buvimo 
Baltijos valstybėse neteisėtumo.
1992. ni. 4

/ PLJ Kongresas vyko 1991.12.18 - 1992.1.8 d.d. 
Tai buvo pirmasis platesnio masto pasaulinis lietuvių jau
nimo pasitarimas po Lietuvos Respublikos atstatymo. 
Tiek programas, tiek Kongreso nuotaikas stipriai veikė 
dalyvavęs dabar laisvos Lietuvos jaunimas - jo atstovai. 
Oficialiai buvo užsiregistravę apie 250 žmonių iš 13 vals
tybių, o sąskrydžio renginiuose dalyvavo apie 2.000, nes 
prisidėjo Argentinos,Urugvajaus ir Brazilijos lietuviai.

Žemiau spausdiname kai kuriuos įspūdžius jaunimo 
atstovės iš Montrealio - Linos Celtoriūtes. Red./.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESE

Kai pasisekė visai atsiskirti nuo gyvenimo ritmo, 
laikinai palikti darbą, mokslus ir įprastą rutina, ir dar 
svarbiau - atsirado proga keliauti po Pietų Ameriką - 
tai buvo didžiausia laimė, jei ne sapnas. Neseniai sugrį
žus, žvelgiant į VII Pasaulio Lietuviu Jaunimo Kongresą, 
bandau išreikšti savo mintis ir prisiminti nuostabią Pietų 
Amerikos aplinką, kur jautėme meilę, nuoširdų priėmimą, 
gryną energiją ir lietuvybę. Mes keliavome po Argentiną, 
Urugvajų ir Braziliją, susitikome Pasaulio Lietuvių S-gos 
jaunimą ir atradome degančią liepsną LIETUVAI ir ener
giją toliau remti jaunimo sąjungų tikslus.

į Piety Ameriką keliavo 4 montrealiečiai: Paulius 
Murauskas, Valerija Valiulytė, Jonas Valiulis ir Lina Cel- 
toriūtė, ir 3 torontietės, kurios mokosi McGill Universi
tete Montrealyje: Julija šukytė, Veronika Krausaitė ir 
Ilona Spudaitė. Keliavome visi arba kaip atstovai, arba 
dalyviai. Atstovų programa skyrėsi nuo dalyvių tik >daly- 
vavimu studiją dienose. Jaunimo problemas, tikslus ir 
reikalus diskutavo, darė sprendimus ir nutarimus atstovai. 
’ ** ‘ Iš Montrealio skridom^4 Aerolineas Argentinas lėk
tuvu į Buenos Aires, kur j įvyko Kongreso atidarymas. 
Atvyko grupės iš viso pasauĮio, tik trūko tuo laiku jauni
mo iš Lietuvos. Susipažinimo vakaro šokiai, taip kaip 
oficialus atidarymo balius-pokylis davė mums laiko susi
pažinti su visais. Pokylis buvo suruoštas militarinės bazės 
pirmos klasės aplinkoje, ir t^uvo nuostabus. Mes visi val
gėm, šokom ir dainavom visą naktį. Sekančią dieną ats
tovai išvažiavo į studijų dienas Mateo mieste, žinodami 
kad dabar seks sunkus darbas.

Visi vėl susitikome Kalėdų diena Fiesta Gaucho 
programoj. Nuvažiavome į, Argentinos tipišką "ranch" 
- didelį ūkį, kur valgėme asado, visokioš iškeptos mėsos 
(barbecue), žiūrėjome šokių pasirodymą ir - kiaulių rung
tynes. Pauliaus Murausko kiaulė beveik laimėjo, bet galų 
gale jisai gavo tik antrą vietą už savo kiaulę. Nors ir 
lijo visą naktį ir visą dieną, mūsų nuotaikos liko geros., 
o po pietų galų gale pasirodė saulė.

Buvo atnašautos iškilmingos Mišios, pravestos kunigo 
Putrimo (iš Toronto) ir Tėvo Saulaičio (iš Čikagos).

Mus išmokė melžti karvę ir joti arkliu. Juoke'- 
mės, stebėdami skirtumus tarp mūs^į Kalėdų dienų ten 
ir - namuose.

Toliau tęsėsi kelionė laivu nuo Buenos Aires iki 
Montevideo, Urugvajaus sostinės. Čia dalyvavome Austra
lijos jaunimo vaidinime, Toronto "Gintaro" koncerte, Ta
lentą vakaro programoje ir Naujų Metą pokylyje. MeSj 
montrealiečiai atstovai sukūrėme specialią dainų ir aštuo
niese ją padainavome. Visi sutikome Naujuosius Metus 
ir skaičiavome sekundes kiekvienai laiko zonai, kuri atiti
ko jaunimo atstovą kraštą

Po praleistos savaitės Montevideo mieste mes vėl 
susitikom Sao Paulo, Brazilijoje. Iš ten išvažiavome į sto
vyklą "Lituaniką" "Lituanikos" vietovę įsigijo Brazilijos 
lietuviai iš pelno nuo Pirmojo kongreso Brazilijoje. Sto
vykloje pagaliau susitikome ir* LIETUVIUS IŠ LIETUVOS, 
prisiklausėme jų pasakojimų ir paskaitų apie Lietuvą. 
Kongresas baigėsi Sao Paulo specialiu uždarymu.

Pavargę,tvirtai susidraugavę, pradėjome atsiskirti... 
Paskutinę savaitę praleidome Rio de Janeiro.

VII-tasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas buvo 
labai įspūdingas. Jaunimas iš viso pasaulio suėjo pirmą 
kartą SU LIETUVOS JAUNIMU ir bendravo, kalbėjo ir 
draugavo. Mes daug ko išmokome ir jautėme esantys 
Pasaulio Lietuvių šeimynoje. Mes visi apsikabinome ir 
išvažiavome, žinodami, kad vėl susitiksime. Iki tos dienos 
dirbsime;tarnaudami Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai.

Lina Celtoriūtė

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVI Š’K A 1

Andrėįa Celtoriute Vasario 16 d. /ninėjime praneiinėįa
programą. Mon treaty fe Nuotr. A. Kalvaičio

Kanados Lietuviu Fondas
AUKOJO 1991 m. GRUODŽIO IR 1992 m.SAUSlO MĖN.

Montreal
Januškevičius A. Česlovas ...........................................$ 200.-
Šeidys Jonas ........................................................................ 200.-
a.a. Bieliūnaitės Onos palikimas ............................... 500.-
Toronto

Rovas Juozas .................................................................... $ 100.-
a.a. Karbūno Leono atminimui - Urbonas L...............1,000.-
Kanados lietuviai prieš Maskvos Olimpiadą (lik.).. 6.96
Laurinaitis Antanas ........................................................ 100.-
a.h. Garnelis Vanda, palikimas ................................. 164.-
Masiulis Antanas ............................................................. 300.-
PRISIKĖLIMO Parapijos Kooperatyvas ................... 1,000.-
Čeponka Pranas .............................................................. 500.-
a.a. Paršeliūnienės Aldonos atm.-Morkūnas L...... 20.-
Vaskela Juozas ................................................................ 1,000.-

.Toronto MAIRONIO ’ Mokykla ..................................... 100.-
Ottawa
K.L.B. Ottawa Apylinkės Valdyba ........................... $ 100.-
Hamilton

Vidugiris Bronius ............................................................. $ 200.-
a.a. Burdinavičiaus Stasio atm. - P.O. Polgrimai.. 100.- 
Grinius Balys, Anastazija ........................................... 250.-
Andrukaitis Juozas ......................................................... 200.-
TALKa Kredito Kooperatyvas .................................. 250.-
D.L.K. ALGIRDO Šaulių Kuopa ............................... 250.-
London, Ont. 

a.a. Mitalo Algirdo atmin.- Mrs. L. Radzevičius.. 100.- 
a.a. Radzevičiaus Petro atm. - L.Radzevičius......  100.-
Kelowna, B.C.
Bražiūnas Petras ............................................................. $ 150.-
Rodney, Ont.
Mockus Zigmas, Liudvika ............................................. 100.-
Beacons Field
a.a. Mažeikas Kazio atmin. - P. Mažeika ................$ 500.-
Barry, Ont.

Bataitis Juozas ................................................................ $ 100.-
West Lome, Ont.

Kojelaitis Aleksas ......................................................... $ 5,000.-
Prisidėjusiems prie FONDO augimo - DĖKOJAME!

KLF



kūryba ir analizė

Atsiųsta paminėti

Į duris pasibeldžia 
tamsiaveidis nepažįstamas, 
mėlynu Švarku susisupęs, 
geležinkeliečio kepurę dryžuotą

toksai skaidrumas net virpa 
geltoni lapai šviesoj 
nežinau, bet gal jau laikas 
Štai ir tau keleivio lazda 
Štai ir tavo takai slėniuos šventosios 
rinkimės skurdžia manta 
nudėvėta sermėga ant tavo pečių 
eikime ne vienas jau Šitaip iSėjo ir properSų Šviesa 
tegu mirga 
tegu lydi lapų Šlamėjimas 
niekaip aS nesuprantu, kodėl šįmet 
toks Šviesus ruduo slėniuos šventosios 
Palei Skaistagirius palei Vilkabrukius 
Žaliosios giriom 
kur svaido giles ąžuolai 
niekaip aS nesuprantu iŠ kur toji Šviesa 
VieSpatie dar pasaugok širdį 
kitam rugsėjui ( "Sietynas", VI.)

Pro rakto skylutę 
įžiūrėt jo bruožų neišvengiu, 
lyg po vandeniu jie ' virpa 
kaip sviestu patepti išslysta.

Tamsioj vidurmiesčio dienoj 
langais klajoju, 
pagaugais eina nugara.
Kas mane stebi? Pro kokius aklus langus? 
Kas saugoja, kad aS neiStrukčiau?

"Musu epochoje būties mastymas tampa vis labiau proble-jimo (apsektus beveik 100% paramstomos keliomis pritai
kytomis A. Nykos-Niliūno eilėraščių eilutėmis. O savo 
naujausioje knygoje EPOCHŲ SIGNATŪROS V. Kavolis, 
norėdamas skaitytoją įtikinti,turbūt, Jogailą buvus krau
geriu asketu, štai , kaip tai įrodo: "Kultūrinio genocido 
- sistematiSko naikinimo, kas kitiems reikSminga, - pradi
ninku Lietuvoje laikytinas apsikrikštyjps, anot A. Nykos- 
Niliūno, ’išblySkęs karalius Jogaila' ("Žiemos peizažas 
Lietuvoje A.D. 1387)." Tikrai įdomus "moksliškas" įrody
mas. Tuo pačiu metodu naudojantis, galima lengvai įrody
ti grafų Tiškevičių-Tiškų prosenelį buvus nevala ir žvai- 
raakiu, nes Maironis savo baladėje ČIČINSKAS rašo:"Žvai
ras kūtvėla Tiška"...).

miškas. Būtis mums atsiveria kaip monumentalus klausi
mas. Ieškodami būties, išeiname į klausimo kelią. Kur 
veda Sis kelias, nežino nei dievai, nei mirtingieji. Šiaip 
ar taip mums lieka tyli viltis. Vilties tyla iSkalbingai 
byloja būties tylą. Į šią tylą sugrįžta mirtingieji, artėda
mi prie būties sietuvu".Tikrai poetiškai iSreikSta mintis. 
Visais laikais visiems filosofams ir mastantiesiems būtis 
atsivėrė monumentaliu klausimu, kuriam atsakymą, randa 
arba jo neranda kiekvienas klausiantysis individualiai.

Živilės BilaiSytės, jaunos, gabios,(deja, mirusios 
praeitais metais) dar iSskirtinai gerai apvaldžiusios lietu
vių kalba iš savo kartos rašančiųjų mažo būrelio, spausdi
nami 5 eilėraščiai. Charakteringai skalsi ir kondensuota

Atveriu duris.
Be žodžio užsisukęs 
jis veidą slėpdamas 
plačiais guminiais batais 
nužingsniuoja geležiniais laiptais.

METMENYS. Kūryba ir analizė. Nr.61. 1991. Dailės dar
bai: viršelis- Jono Dovydėno; Stasys Eidrigevičius;. Kęstu
tis . Kizevičius. Redaguoja Vytautas Kavolis. Dailės prie
žiūra- Vytautas O.Virkau. Technikinė redaktorė - Henrie
ta Vepštienė. Šio numerio techniniai bendradarbiai: Marija 
Diklnienė, Marija Paškevičienė, Dalia Sruogaitė, Vytautas 
Vepštas. Administruoja- Aleksas Vaškelis.
208 psl. Leidžia AM & M Publications nuo 1959 m. du
kart per metus.

Pavienio numerio kaina $8. Prenumerata metams (du 
numeriai) - $15. Kanada ir JAV- 
Kanados ir užsienio prenumeratoriai 
JAV valiuta.

$15, Lietuva 
prašomi

$20. 
siųsti čekius 
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(61)NAUJAS "METMENŲ." NUMERIS
PASTABOS APIE JJ

1 Jpnas Vakaris,
į!..’ ? O .

IR KELIOS

proza KAIPŽurnalas pradedamas Icchoko Mero . 
IŠAUGO ALYVMEDIS, autoriaus pavadinta "Šių dienų 
legenda". Joje vaizduojamas beveik biblinis ilgaamžis 
žydas Jakovas ir jo dievobaimingo gyvenimo šio amžiaus 
fone įvykę keisti įvykiai, įsikūrus nuošalioje kalvoje prie 
šventojo Jeruzalės miesto. Legenda parašyta jautriai ir 
įtaigiai.

Egidijaus Aleksandravičiaus istorinis rašinys POLI
TINIAI LIETUVIŲ. SIEKIAI • 1863 - 1914 M. bando apibū
dinti to laikotarpio kompromisus ir anachronizmus, bet 
nieko ypatingai naujo ir negirdėto neiškelia. Po to keliais 
sakiniais apibūdinamas dailininkas Kęstutis Kizevičius 
(g.1952) ir įdėta 10 jo sukurtų lino raižinių. Iki šiol 
mums negirdėto K.Kizevičiaus grafika yra labai nelygios 
vertės, nes stokoja vientiso braižo ir stiliaus. Atrodo, 
lyg ne to paties dailininko atlikta. Pirmieji du darbai 
atrodo visai mokiniški, nors pavadinti gana įmantriai: 
"Paminklas: Dolmen II" ir "Paminklas: Dolmen". Labiau 
pasisekė keli dekoratyvesnieji (vienas labai primena Rato- 
Rataiskio braižą) raižiniai. Charles Baudelaire PARY
ŽIAUS SPLINAS, eilėraščiai proza, išversti Alfonso Nykos 
-Niliūno, parašyti žinomojo prancūzų poeto 1857 metais. 
Iš 50-ties parašytųjų čia atrinkti 13 ir kaikurie jų jau 
buvo išversti anksčiau lietuvių kalbon. Baudelaire poezija 
darė įtakos daugelio tautų daugeliui poetų, tarpe jų ir 
Jono Kossu-Aleksandravičiaus anksty vesniajai kūrybai,
o taip pat vokietmetyje (1914-44) pasireiškusių jaunųjų 
poetų (ir šių eilių vertėjo A.N.-Niliūno) pirmiesiems ban
dymams. Arvydo Šliogerio ilgoka ir žodinga filosofinė 
studijėlė apie PARMENIDO TEZę baigiama tokia išvada:

jos poezija primena to meto amerikietiSkos, spausdintos 
universitetų leidiniuose^ poezijos tradicijas ir tematika. 
METMENŲ skyriuje KŪRYBINIUOSE PASAULIUOSE aūle

Sekantis Kosto Ostrausko scenos veikalas IMPE
RATORIUS IR JO IMPERIJA parašytas šmaikščia, subtilia 
šypsenėle ir ironija atmiešta kalba ir panašiu temos trak- 

Bilaišytę ir jos eiles dar .rašo Vytautas Kavolis(PASAKOJb tavimu. Ostrausko dialogai taupūs, gyvi, sąmojingi. Veika- 
k,t rx_i_ _ jo potekstės - rafinuotos, taiklios. Gabaus režisieriaus

rankose tasai kūrinys gali virsti puikiu spektakliu.
.Sauliaus Sužiedėlio PENKIASDEŠIMČIAI METŲ 

PRAĖJUS: LIETUVIŲ TAUTOS SUKILIMO IR LAIKINO
SIOS VYRIAUSYBES ISTORIJOS INTERPRETACIJŲ DI
SONANSAI nagrinėja skaudų vokiečių okupacijos laikotar
pi: jo pakilią pradžią, nacių okupacines užmačias ir žydu 
naikinimą, ir sukilimo reikšmę. Teisingai jis teigia savo 
ilgoko straipsnio pabaigoje: "šalia skaudžiu ir kontroversi
nių klausimų, turbūt, dar ilgą laiką liks ir "kitos problemos, 
susietos su 1941 m.sukilimo paliktu testamentu". Norėtųsi 
tiktai pastebėti, kad gal nereikėtų ir vėl ieškoti kaltės 
tiktai "ne saviškių" ( t.y. ne savos ideologijos žmonių) 
tarpe, bet tikrai bbjektyviai‘> užmirštant "kolektyvinės 
kaltės" skelbėjų. įniršį, rasti tikrąsias priežastis ir niėkam 
nepataikaujantį atsakymą.

įsidėmėtinas Kosto Ostrausko straipsnis PAKELIUI 
į PASAULį. Jį_ turėtų atydžiai perskaityti METMENŲ 
štabas, intelektualai ir šviesuoliai Lietuvoje ir išeivijoje. 
Tai pirmas toksai šaltai objektyvus ir teisingas pasisaky
mas METMENYSE. Cituoju: "Susisieti su Vakaru kultūra 
ir į ją įsilieti ' ; ............... ..
duoti, t.y. ne 
bet priešingai 
rybiškai taip, 
viems', bet ir 
brūkštelta ar 
išminties apogėjus.
papildymas, atspausdintas ( ir mano pabrauktas, J.V.) 
išnašoje: " To kritiškumo akivaizdžiai stokojama ir žvel
giant į išeiviją, jos kūryba. Apskritai stebina šiandien 
Lietuvoje mada ieškoti autoritetų - 'savų' ir 'svetimu', 
praeities ir dabarties - įsikibti į jp, - sakysime, Šalkaus
kio, Maceinos arba Greimo, Kavolio - skverną ir jo nepa
leisti. Autoritetai - ne tik tariami, bet ir ^tikri - gana 
pavojingi. Per daug jais susižavėti ir nekritiškai pasitikė
ti nepatartina. Tarp autoriteto - ypač įsitikinusio bei 
susižavėjusio savo autoritetingumu - ir demagogo dažnai 
labai siaura riba. Kartais geriau durna savo, negu kito 
galva arba iš vis be galvos".

Dar apie politines partijas įdomiai pasisako Julius 
Šmulkštys. Palankiai aptaria .Tomo Venclovos vertimų 
ir originalių eilių knygą TANKĖJANTI ŠVIESA R. Šilbajo-

MAS APIE ATSAKOMYBES NUODĖMĖS). Kaip patsai jo 
rašinėlio pavadinimas, taip ir visas dėstymas "kavoliškas" 
- daugelio sakinių prasmė taip ir lieka nesuprantama. 
Ką, pavyzdžiui, norima pasakyti šiomis kalbinėmis ir sin
taksinėmis pabaisomis: "Gal dėl to poezijoje kalba (ar 
kalboje poezija) kartais tampa lyg ir nereikalinga, nesi- 
kondensuoja į absoliučiai tikslias, ir kituose rezonansa^ 
struktūruojančias metaforas. Nebėra bendruomenės, sutam
pančios su savo kalba, savo kalboje pilnutinės ir pakanka
mos, tirštumo nei aplinkoje, nei praeities sanklodose. 
Kalbos prasiskverbimo, su formuojančia ir gaivinančia 
jėga, į būties gelmes". (Pabrauktoji sakinio dalis žurnale 
atspausdinta kursyvu,J.V.).

Rimvydas Šilbajoris rašo pastabas apie 1980 mėehiš 
nusižudžiusio Lietuvos rašytojo B.Radžėvičiaus rinkinį 
LINK DEBESUOS (išleista '1984 m.). Rašinys' pavadintas 
BRONIUS RADZEVIČIUS DETALĖSE, ŠVIESOJ, MIRTY. 
Jautriai ir įžvalgiai, kaip paprastai, R.Šilbajoris interpre- 
-1-*- ...... *tragiško

yra tarp
tuoja įvairius šio rašytojo kūrybos aspektus ir jo 
gyvenimo pabaigos nuojauta?. Tiktai vargu ar 
Radzevičiaus savotiškos šviesos, masinančios ir gąsdinan
čios ir, galų gale, nuvedusids jį inirtin, kaip Radzevičius 
pats rašo savo priešmirtiniame laiške, ("...beje, ir mano 
balsas jau nebe mano, ne žmoniškas, o iš kažkokios di
džiulės balta Šviesa nutviekstos Šviesos. Ten viskas net 
pleška.") ir tarp šilbajorio minimu Nykos-Niliūno eilėraš
čiu kokios nors giminystės. NrNiliūno eilėraščio MOTINA 
dviejuose posmuose kalbamą apie motinystės meilės ir 
pasiaukojimo ryšį su savo vdikais, išreikšta šviesos meta
fora. Ir Nykos-Niliūno Eldorado yra prarastos vaikystės 
ilgesio žemė, iš tiesų, labai skirtingi šviesos simboliai 
nuo Radzevičiaus priešmirtinės akinančios šviesos pasireiš
kimo, gal ieškotino iš klinikinės mirties prikeltųjų liudi
jimuose. ( Psichologų ir medikų gana gausiai paskelbtuose 
tokių, trumpam numirusių, asmenų pasisakymuose nuolat 
tvirtinama, kad, prieš visai prarandant sąmonę, jie matė 
akinančią šviesą, plūstančią ir užliejančią juos :didžia 
ramybe ir palaima).

Kas be ko, Šilbajoris galėjo lengvai rasti daugelio 
kitų poečių ir poetų kūryboje įvairių šviesos motyvų, 
bet tai jau^METMENŲ redaktoriaus V. Kavolio pradėtasai 
trafaretas. Beveik visus savo išvedžiojimus V.K.grindžia, 
lyg akredituoto vieno poeto A.N.-N.eilėmis. (Taip, pavyz
džiui, Kavolio knygos SĄMONINGUMO TRAJEKTORIJOS ris, o Valdo Papievio prozos knygą. RUDUO PROVINČI- 
gerokai diskutuotinos tezės apie lietuvių kultūros moderne- JOJE šviežiai išanalizuoja Violeta Kelertienė.

reiškia ne ją mėgdžioti, vergiškai *jai pasi- 
prarasti savo kūrybinį veidą, bei identitetą, 
- dar daugiau jj išryškinti, išreikšti jį kū- 
kad jls‘ būtų įdomus ir svarus ne tik 'sa- 
’svetimiems’.'.." ir "...toli gražu ne viskas, 

veptelėta Vakaruose, yra kūrybingumo bei 
." Nepamirštinas niekad šio teiginio
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Kreipiamės į Jus prašydami paremti kūrimą dokumentinio filmo apie rašytojo Mariaus Katiliškio gyvenimą 
bei kūrybą. Marius Katiliškis yra vienas iš iškiliausių išeivijos rašytojų, vertinamas ne tik šiapus Atlanto, bet ypač 
Lietuvoje. Aukščiau išvardintieji asmenys ėmėsi iniciatyvos profesionaliai sukurti pusės valandos video filmą 
apie šį mūsų rašytoją. į talką yra pakviestas kino režisierius iš Lietuvos Arvydas Reneckis, kuris, anksčiau 
viešėdamas JAV-se, kartu su Algimantu Keziu, pagamino dėmesio vertą video juostą apie dail. Viktorą 
Petravičių, o dabar sutiko sukurti panašią dokumentaciją apie Marių Katiliškį.

Filmo biudžetas sieks apie $4,000 ar 5,000, iš kurių buš padengtos medžiagos pirkimo, aparatų, profesinių 
studijų nuomavimo, kelionių ir darbo išlaidos. Filmo1 gamyba truks apie 4-5 mėnesius laiko.

Čekius rašykite Lithuanian Museum of Art vardu (Fed. Tax Exemption #36-3646975), ir užpildę atkarpą, 
siųskite Dalios šlenienės adresu.
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£ g KALTĖS Valentinas Gustainis 

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriuose. Spausdiname Iltrauky 15 neseniai Lietuvoje pasiro
džiusios Jo knygos. Red./.

/ tęsinys /
Pesčianlage išbuvau bemaž puspenktų metų ir gana 

laimingai. Nei badavimo, nei didelių fizinių skausmų, nei 
skriaudų tenai neteko kentėti. Žinoma, šiokių tokių nesu
sipratimų pasitaikydavo. Štai, kad ir dėl to įvykio su lais
vai samdoma sesele.^ Viską iš paties Borkovskio smulkiai 
sužinojęs, aš nuoširdžiai paspaudžiau jam ranką kaip žmo
gui, humaniškai ir drąsiai pasielgusiam pavojingomis ap
linkybėmis. Porą dienų Borkovskis jautėsi kaip tikras 
riteris, išgelbėjęs damą. Beje, tos damos padėka, kaip 
sakėsi gydytojas, buvusi gana šaltoka. Mudu į tai pažiū
rėjome kaip į subtilumo stoką, ir tiek. Tačiau lageryje 
pasklido kalbos, kad Gusačenka į merginą kėsinęsis su 
daktaro Borkovskio žinia, net su jo pritarimu. Esą pats 
Gusačenka kažkam apie tai pasisakęs. Tokį gandą išgir
dęs, Borkovskis pasijuto labai įžeistas ir norėjo, kad tai 
būtų oficialiai paneigta, o jo kilnus poelgis deramai įver
tintas. Jam atrodė, kad ir apgintoji mergina kone patikė
jusi Gusačenkos paskleista neąamone.

Po poros dienų, prieš pradedant ambulatorijoje vaka
rinį pacientų priėmimą, kai susirinko visi medikai, Bor
kovskis paprašė trumpam uždaryti duris. Atsirėmiau į jas 
nugara, kad niekas negalėtų įeiti į ambulatoriją. Tada 
Borkovskis labai iškilmingai ir oficialiai manęs paklausė:

- Kaip jūs vertinate mano poelgį sanitarijos skyriaus 
viršininkės kabinete ir kaip žiūrite į po to paleistą tokį 
bjaurų šmeižtą?

Mano nuomonė buvo aiški. Tačiau kažkodėl šovė į 
galvą mintis ją ypatingai logiškai pagrįsti. Todėl, užuot 
trumpai atsakęs, pradėjau nuo įžangos. Staigus ir nekant
rus gydytojas nelaukė mano išvados, plykstelėjo ir per
traukė:

- Niekad nemaniau, kad jūs toks klastingas žmogus. 
-Prieš porą dienų spaudėte man ranką, mano poelgį vadi
note riterišku, o dabar lasivai samdomų darbuotojų aki
vaizdoje sukate uodegą, bijote atvirai pasakyti. Gėda!..

Bandžiau savo kalbą reziumuoti, visiems .girdint Bor- 
kovskį pagirti ir piktus gandus pasmerkti, tačiau užpykęs 
gydytojas neklausė, liepė atidaryti ambulatorijos duris ir 
pradėjo pacientų priėmimą.

Kelias dienas po to Borkovskis su manim net nesikal
bėjo. Jaučiausi nesmagiai, kad nesuskubau savo nuomonės 
pasakyti. Tačiau pyko jis neilgai. Suprato pasikarščiavęs, 
atsiprašė, ir mudu gražiai susitaikėme.

Borkovskio bausmės terminas jau baigėsi, suimtas 
1944-jų metų rudenį, gavęs 10 metų, netrukus turėjo 
būti paleistas. Svajodamas apie laisvę, šeimos sukūrimą, 
paskutiniais mėnesiais jis nelabai tesirūpino savo karjera. 
Juo labiau, kad buvo atgabenti į lagerį dar keli kvalifi
kuoti gydytojai - chirurgai ir terapeutai. Pagaliau atėjo 
lauktoji diena, iš lagerio Borkovskį išvežė, bet į Lenkiją 
vargu ar leido grįžti. Tais laikais iš lagerio paleistus 
kalinius paprastai palikdavo kaip tremtinius gyventi ir 
dirbti čia pat Karagandoje.

Nors tai ir paradoksalu, tačiau man griežto režimo 
lageryje buvo kur kas geriau ir įdomiau, negu tame pa
prastame Sibiro užkampio lageryje, su kuriuo taip gailė
jau skirtis. Svarbu ir tai, kad Karagandos nelaisvėje suti
kau nemaža labai įdomių kalinių, praeityje buvusių dide
lių žmonių, daug mačiusių ir patyrusių. Vienas iš tokių 
- Nikolaje Dragorniras. Mudu buvome vienmečiai, bet jo 
praeitis kur kas didesnių mastų ir daug įdomesnė už ma
no. 1919 metais jis jau Paryžiuje, kaip Rumunijos vyriau
sybės delegacijos, atvykusios dėl Versalio taikos sutarties, 
pirmininko asmeninis sekretorius. Mokslus išėjęs Pary
žiaus ir Neapolio universitetuose, prancūzų ir italų kal
bas krimto kaip išgliaudytus riešutus. Buvo socialinių dok
trinų istorijos profesorium Bukarešto universitete, Rumuni
jos sosto įpėdinio karalaičio namų mokytoju, kurį laiką 
ministru... Karo metu vadovavo Rumunijos armijos gru
pei, su kuria buvo priartėjęs net prie Stalingrado. Vokie
čių jėgoms nusilpus, kai Rumunija pakeitė frontą, jis 
stojo naujosios Rumunijos tarnybon, vadovavo armijai, 
kuri kovojo prieš vokiečius. Paklausiau, ar moraliniu po
žiūriu jis gali pateisinti tokį radikalų persilaužimą kaip 
perėjimas^ į priešingą^ karo lagerį. Dragorniras nedvejoda
mas paaiškino, kad iš meilės gimtajam kraštui stojęs gel
bėti to, ką~ anomis sąlygomis dar buvo galima tikėtis iš
gelbėti. Tačiau Maskva tuo radikaliu jo pasikeitimu, ma
tyt, nepatikėjo. Jis tiesiog iš fronto lėktuvu buvo nuga
bentas į Maskvą, pasodintas į kalėjimą, ilgai tardytas ir 
pasmerktas dešimčiai metų priverčiamųjų darbų, iš pra
džių nusiųstas į Karlagą, kur kaliniai gyveno gana leng
vomis sąlygomis. Per Pirmąjį pasaulinį karą buvo pramo
kęs sanitaro darbo, galėjo ne tik tvarstyti žaizdas, bet 
ir leisti vaistus, tai tame lageryje jam ir buvo skiriami 
daugiausia tokie darbai. Paskui, kaip "liaudies priešas", 
pervežtas į specialųjį lagerį. Bet jis nepajėgė nei mūryti, 
nei statybų objektuose tranšėjų kasti ir buvo paskirtas sa
nitaru darbo objektuose. Gavo medicinišką krepšelį su 
jodu, vata ir marle, kad susižeidusiems zekams galėtų 
teikti pirmą pagalbą. Grįžęs iš darbo, jis kiekvieną va
karą eidavo į ambulatoriją referuoti viršininkei apie die - 
nos įvykius darbo objekte.

Kartą vienas kvailas zekas tyčia užsipylė sau ant 
kojos karštos dervos, norėdamas patekti į ligoninę ir 
ilgesnį laiką pailsėti. Pamatę didelę žaizdą, neįtardami, 
kad ji tyčinė, medikai užjautė nukentėjusįjį. Pati viršinin
kė paklausė, kodėl sanitaras Dragorniras objekte jam 
žaizdos neaprišęs. Tas zekas įžūliai pamelavo:

- Jis siūlė patepti jodu, bet aš pasiunčiau jį po velnių.
Kaip tik čia pakyšt ir sanitaras Dragorniras su savo 

raportu viršininkei. Pamatu tą zeko žaizdą, nustebo ir 
jau buvo beklausiąs, kodėl sis darbo objekte į jį nesikrei
pė. Nutaikęs akimirką, aš draugiškai įspėjau Dragomirą, 
kad mano klausimo nekeltų. Jis nutylėjo, viršininkė nieko 
daugiau neklausinėjo, taip ir liko neišaiškintas zeko nusi- 
deginimas simuliacijos tikslais. Pagailėjau to kvailelio, 
kad nebūtų iššifruotas ir už tai dar kartą griežtai nu- 
bausts.

Bemaž porą metų kone kasdien susitikdavau su Drago 
mirų, bet kalboms temų nepritrūkdavo. Nuo pat arešto 
dienos jis su savo artimaisiais neturėjo jokio ryšio, iš nie
kur jokio siuntinio negaudavo. Tačiau vis tiek puoselėjo 
viltį sugrįžti į gimtąją Rumuniją. Dirbdamas žemės ūkio 
lageriuose Karlage, jis susibičiuliavo su kunigu Mieleška, 
kuris ir mane su juo supažinindino.

Nepaprastai įdomūs žmogus buvo zekas Rudolfas Špa- 
ringas, į mūsų lagerį atgabentas metais vėliau. Tai buvo 
keleriais metais už mane jaunesnis vokietis, iš karšto
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nacionalsocialisto tapęs tikru demokratu. Jis sirgo labai 
aukšto laipsnio hipertonija, buvo išrūšiuotas į invalidus ir 
paskirtas dirbti zekų virtuvėje pagalbiniu, už tai gaudavo 
papildomą balandos porciją, šis vokietis laisvalaikiu at
kakliai mokėsi rusų kalbos, jau galėjo skaityti net klasi
kus.

Rudolfas Šparingas iš profesijos žurnalistas. į nacių 
partiją sakėsi įstojęs 1932 metais. Prasidėjus karui ir 
vokiečiams okupavus eilę Europos valstybių, siunčiamas 
kaip žurnalistas organizatorius į okupuotas sostines steig
ti vokiško laikraščio. Taip jis suorganizavęs ir į vėžes 
įstatęs "Deutche Pariser Zeitung", "Deutche Osloer Zei- 
tung", "Deutche Belgrader Zeitung". Vėliau Berlyne įstei
gęs ir redagavęs karo metu pagarsėjusį savaitraštį "Das 
Reich", kurio nuolatinis bendradarbis buvo Gebelsas. Ru
dolfas gerai pažinojo daugumą nacių partijos vadų, žinojo 
ko kuris vertas.

Vokietijai besąlygiškai kapituliavus, nežinojęs ką da
ryti, manęs net nusižudyti. Bet ilgai svarstyti neteko. 
Berods jau gegužės 9 dieną Berlyne buvo suimtas, tardy
tas ir nuteistas mirti. Paskui mirties bausmė pakeista 10 
metų laisvės atėmimu, ir su daugeliu tokių buvo išvežtas 
į Tarybų Sąjungą atlikti bausmės. Nemaža lagerių perė
jęs, kol patekęs į Karagandą. Jis niekaip negalėjo supras
ti, kodėl nuteistas už terorizmą, nors niekada su tuo 
neturėjo jokių reikalų. Devynerius metus išgyveno lage
riuose, be joko ryšio su šeima. Tik 1954 metų vasarą, 
kai reicho vokiečiams buvo leista susirašinėti, per Maskvą 
jis gavo žmonos laišką iš Drezdeno. Žmona rašė, kad jų 
duktė ir sūnus jau baigę gimnaziją, studijuoja.

Apie Šparingą norėčiau plačiau papasakoti dar ir dėl 
to, kad jam Tarybų Sąjungos lageriuose atsivėrė akys - 
čia jis praktiškai įsitikino, kokia kvaila ir klaidinga buvo 
nacionalsocialistų rasistinė teorija. Bendraudamas su įvai
riausių tautybių zekais, daugiausia su slavų tautų atsto
vais, jis pamatė, kokių taurių, kilnių ir išmintingų žmo
nių yra tose tautose, kurias vokiečiai rasistai laikė men
kavertėmis, antrarūšėmis. Kartą jis pasipasakojo apie 
savo moralinį ir politinį atsivertimą.

Kažkodėl buvom patikėję, kad visos Rytų tautos, pir
miausia slaviškosios, yra menkavertės palyginti su vokie
čiais, kad jų žmonės neturi duomenų aukštesnei kultūrai 
išugdyti. Puikiai prisimenu, - kalbėjo Šparingas,- kokį 
įspūdį man padarė Krokuvoje matytos ilgos nelaisvėn 
paimtų Raudonosios Armijos karių kolonos. Keletą dienų 
nevalgę, nesiskutę, be diržų, nesiprausę belaisviai išvaiz
da tikrai labai skyrėsi nuo tvarkingų, tiesiog išsipusčiusių 
vokiečių karių. Tada, pagal išvaizdą lygindamas slavus su 
germanais, nė nepajutau, kaip nusprendžiau: slavai tikrai 
daug menkesni. Tai tik patvirtino rasistų tezę apie ger
manų pranašumą.

Bet tas įsitikinimas subyrėjo į šipulius, kai pamačiau, 
kaip lageriuose atrodo ir kaip elgiasi mano tautiečiai 
vokiečiai, t.y. nė kiek negeriau kaip panašiomis sąlygo
mis atrodė slavai.

Ir apie nežmoniškus nacionalsocialistų įsteigtus žmo
nių naikinimo lagerius visą tiesą sužinojau tik pats atsi
dūręs Tarybų Sąjungos lageriuose. Tiesa, Berlyne žmonės 
šnibždėdavosi, kad Aušvico (Osvencimo) lageryje daromi 
kažkokie baisūs eksperimentai, kad ten masiškai žudomi 
žmonės. Tačiau mums, toli nuo to buvusiems, atrodė, jog 
tai tik su karu susijusios, kad ir nežmoniškos, priemonės, 
kurios po karo savaime liausis. Tikėjome, kad už tai atsa
kingi,.asmenys žino, ką.darąj^ei .

-Nors esu jau gerokai nuplikęs, bet dabar, kai sužino
jau tiesą apie nacių nusikaltimus, tai ir tie reti plaukai 
šiaušiasi, - net pasipurtė Šparingas.

iš savo tautiečių zekų .sužinojęs, kaip naciai elgėsi 
Lietuvoje, kaip jie nesivaržydami žudė niekuo nekaltus 
įkaitus, kartais jam atsargiai ir tai primindavau. Šparingo 
veidas iš gėdos pasidarydavo tamsiai raudonas.

- Ponas Gustainį, - tarė jis kartą po ilgų diskusijų 
filosofijos ir dorovės klausimais, - patikėkit, dabar aš nė 
kiek neabejoju, kad visos žmonijos, taigi ir pačios vokie
čių tautos, ateičiai yra geriau, kad šį kartą laimėjo Sta
linas, o ne Hitleris. Sakau tai nuoširdžiai, nors esu gryna 
kraujis vokietis, buvęs nacis, daug energijos atidavęs 
tam, kad laimėtų Hitleris. Neturiu už ką būti dėkingas 
ir Stalinui, kurio valdininkai mane buvo nuteisę mirti, 
patyriau daug pažeminimų bei paniekinimų. Bet idėjiškai 
dabar esu tikras atsivertėlis ir džiaugiuosi, kad vokiečių 
tautos daugiau neapgaudinės perėjūnai.

Gydytojas Borkovskis Šparingą taip pat gerbė, kaip la
bai išsilavinusį ir įdomų žmogų, ambulatorijoje mielai jam 
teikdavo reikalingą pagalbą, pakalbindavo. O kitiems Vokie 
tijos belaisviams jis neiškęsdavo nepasakęs ko nors nema
lonaus. išgirdęs paciento vokiečio "Danke schdn", jis pa
prastai pakulniui paleisdavo:

- Deutschland ist Volk ohne Raum, Polen ist aber 
Raum ohne Volk!

Taigi, lenkas primindavo vokiečiui, ką naciai skelbė, 
kai rengėsi pulti Lenkiją: "Vokiečiams trūksta erdvės, o 
Lenkija yra erdvė be žmonių".

Daugeliu klausimų aš su tuo atsivertusiu naciu sutikda
vau. Tačiau dėl Niurnbergo proceso mudviejų nuomonės 
visada susikirsdavo. Šparingas tą tarptautinį teismą laikė 
visos vokiečių tautos įžeidimu ir pažeminimu. Jo many
mu, kad ir kokia niekinga buvusi nacistinė Vokietijos vy
riausybė, bet vis vien, tai buvo visos vokiečių tautos 
teisėta vyriausybė. Todėl oficialus viešas jos pasmerki
mas jam atrodė kaip visos vokiečių tautos pasmerkimas. 
Mano nuomonė buvo absoliučiai priešinga. Buvau įsitiki
nęs, kad nacių vadai, taip ciniškai sukėlę baisų Antrąjį 
pasaulinį karą, pridarę tiek piktadarybių, tikrai nusipelnė 
ne tik tarptautinio teismo, bet ir aukščiausio laipsnio 
bausmių. Be to, svarbiausiu visų mane ištikusių nelaimių 
kaltininku aš laikiau taip pat trečiojo reicho vadovus.

/ bus daugiau /

BALTŲ-SUOMių KONFEDERACIJA

/ tęsinys/
From that river, which must have formed their western 
frontier, they extended eastward the Dnieper, and even 
beyond. To the south the Carpatians formed their baun- 
dary. To the north they perhaps crossed the Dwina into 
the territory afterwards known as Novgorod.."

Remdamiesi šiuo faktu, kai kurie slavofilai (maskoliai) 
žemėlapiuose žymi "Slavonians" prie Suomių įlankos, no
rėdami įrodyti, jog jie buvo "pirmi slavai" tose žemėse.

"This name (Slavonians), unknown to the Slavonians 
themselves, is that, by which the teutonic tri
bes (kryžiuočiai) have from the first designated these 
their eastern neighbours, viz, wends (vanduolius), 
and the use of this appelation by the roman authors 

plainly shows that their knowledge of the Slavonians was 
derived only from the Germans (vėlesniais laikais)".

Gi vanduolių (Wends) likučiai dar randasi 
ir šiandien Rytų Vokietijos buvusioje teritorijoje:

"The old German form of this name (Wends) was 
W i n e d a , and Wenden is the name which Germans 
of the present day (deutch) give to the remnants of a 
Slavonic (vanduolių) population, formerly large, who now 
inhabit Lusatia and Bautsen in east 
Germany... or Slovene i". Danzigo k a § u b i a 
irgi yra jų likučiai!

Dabar užbaikime tų variagų apsistojimą ir 
įsikūrimą šiaurėje:

"And the eldest R u r i c (Va-ru-lių Rikis) settled 
in Novgorod, and the second Sineus (Senasis) near 
Bielozero, and the third Truvor (Taurvaris) in 
Izborak. Ano the RUS land, Npvgorod, was called 
after these Varangian descent: previously Novgorodians 
were Slavonians (vanduoliai, vendai)".

Štai ju'ms istorinių myslių ar "mazgų" išnarpliojimas, 
kiek tai liečia tų "Slovenians" ar "varangians", ar "rusų" 
vardų reikšmę (tikrąją).

The Varangian Way: Viking (Vyčių) seedbed of the 
Russian State

As the lights dimmed during Europe's Dark Ages, 8- 
th century Balts penetrated most of the known 
world in their forays of conquest and the trade.

Vikings (Vyčiai) concentrated on western Eu
rope against Franks and the New Roman Catholic Em
pire, which forced the Vara ngians (varulius, 
gerulius) to emigrate from R e r i c to establish 
N o v g o r o d (Naujas Gardas ar Gardinas). Their 
leader was RURIC (Varulių Rykis ar valdovas).

Known as Varangians and Rus (buvo prūsų kiltis), 
'they traded with the strong, plundered the weak, where 
they founded the Principality of Kiev (ne kažkoks 
slavų princas!). By other portages they reached the 
Volga, where the Khazars and Bulgars forced them 
to pay tribute for the lucrative silver trade...
BALTAI IR FINO-UGRAI

Jeigu tie 'variagai' kalbėjo vokiškai ar slaviška], tai 
šiendien suomių kalboje knibždėte knibžaėtų 
jų žodžiai. Deja, taip nėra... Ir kodėl?

16-tojo š. kronininkas M. STRYJKOWSKT (Kronika 
Polska, Litewska, t.I, psl. 181) tvirtino, jog senovėje lie
tuviai (variagai, varuliai) gyveno Karelijoje. 
Rusų mokslininko V. DĄSKOV vadovaujama etnografų 
grupė 1841 m. aplankė Kareliją prie Onegos, kur rado 
padavimą apie lietuvius, o taip pat vestuvių dainose yra 
minimi lietuviai: viena Onegos ežero sala yra Mer
gina vardu.

"The extensive area between Oka and the White Sea 
furnishes us with thousands of NON RUSSIAN (non Sla
vic) names derived from that aboriginal race-names... 
For instance we find scores of names of rivers ending 
in "VA", kaip Lietuvoje. Nes kur vietovardžiai tam tik
ros kalbos daugumoje randasi, ten turėjo ta pačia kalba 
būti kalbama, ten turėjo tos pačios kalbos tauta 
gyventi (prof. dr. H. Krahe, Orstname als Geschichsquel- 
le, Heidelberg, 1949, p. 10).

Kun. M. VEITAS, savo tremties 1863 m. atsiminimuo
se (Mūsų senovė, t.2) rašė, kad upė Vaga įteka į 
Šiaurės Dviną (Daugi/vą), o čia mini Vėlos upę prie 
kurios yra Velekas, miestas Archangelsko 
gubernijoje Dabarinę Dauguvą (Latvijoje) rusų šaltiniai 
vadino Vakarų Dvina (Zapadnaja Dvina).

Permės finai, prie Ledinuotojo Vandenyno yra 
daugumoje blondiniai su mėlynomis akimis, tagi, skiriasi 
nuo fino-ugrų ir slavų. Kalbininkai randa lietuvių kalbos 
įtaką ir net pas kraštutinius šiaurės finus 1 a p i u s , 
bei prie Kara jūros, Y a m a I pusiasalyje, kur 
išsilieja O b upė.

Todėl nesuklysime, jei senovės galindų teri
torijas šiaurėje nukelsime ligi Šiaurės Dvinos (Dauguvos 
ir net Karelijos (Suomijos), bei Yamal pusiasalio prie Ob 
upes.

Kaip rodo "Labor Camp Population", šios sritys buvo 
gerokai "mūsų" apgyventps ir Stalino laikais...

Italų istorikas G. SERGI (Europa, 1908), pasirėmęs 
antropologiniais tyrinėjimo duomenimis, randa didelę sen- 
lietuvių (baltų) priemaišą pas suomius ir karelus, todėl 
jis į primykštes baltų teritorijas įskaito ne tik Latviją, 
bet ir Estiją, Kareliją ir Suomijos Tavasti sritį: "I Litua- 
ni šono prossimi ai Tavasti della Finlandia, come risulta 
d'ali indice cefalico dominante, gli alti gruppi ai Careli"

A. NIEMI (1869-1931), buvęs Helsinkio universiteto 
profesorius, randa didelį panašumą lietuviškos kultū
ros su finų kultūra. Jis buvo gerai susipažinęs su mū
sų pagoniškomis tradicijomis ir todėl tvirtino, kad dar 
anais laikais (prieš mongolų invaziją ir slavų atsi
radimą), kuomet į suomių kalbą nukeliavo šimtai lietuviš
kų žodžių, juos palydėjo ir lietuviškų dainų motyvai ir
kad pas suomius liko apie 30 senovinių baltų liaudies 
dainų melodijų, čia pateikiame, smalsumo dėliai, tik ke
letą panašių žodžių:
persas - paršas, sal- sala, seina - siena, siemens -semens 
porsas - paršas kakla - kaklas malka - malka
sal - sala 
seina - siena 
pirti - pirtis 
kunigas - kunigas 
kantele - kanklės

keli - kelias 
terva - derva 
virve - virvė 
šalnis - šalna 
katila - katilas

jyvas - javas 
kirves - kirvis 
talkoo - talka 
satana - šėtonas 
siela - siela

siltas - tiltas laiva - laivas paimen -piemuo
rat - ratas Perkala - Perkūnas ir 1.1.

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.

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P1A6.

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

• Ryšium su VASARIO 
16-tosios minėjimu Anapi
lyje, sekmadienio lankytojų 
skaičius sumažėjo iki 100 
žmonių. Informacijas susi
rinkusiems teikė LN valdy
bos pirm. Rimas Strimaitis.

e Lietuvių, Slaugos Narnų 
1991 m. mokesčių pakvita
vimai jau išsiuntinėti. Viso 
buvo 1,187 aukotojai. Jeigu 
pasitaikytų kokių nors klai
dų ar praleidimų, prašau 
skambinkite LN adminis
tratorei Danutei Sysak 
tel: 532-3311.

• Kovo mėn. 14 d., šešta
dienį, 6 val.v.GEDIMINO 
PILIES menėje LN Vyrų 
Būrelis rengia šaunu pobū
vi-
• Aukos Slaugos Namams:

$10,925 - Palūkanos
už terminuotus indėlius; 
po $1.000- Ant.Bernotaitis, 
Jadvyga Rimšaitė; $500
- Ant.Gurevičius; po $200
- duktė Birutė ir Bronius 
Tamošiūnai a.a.Vinco Beres
nevičiaus atminimui, Vyt. 
Marcinkevičius, M.S.Petru- 
liai; po $100 - E.Dubinin- 
kas, P.Judzentis, T. K.; 
a.a.Alfonso Balnio atmini
mui: po $loo- N.Uogintas, 
dr.A.S.Pacevičiai; po $50
- V.D.Dargiai, S.Radzevi- 
čius, G.D.Sakai, V.A.Rama
nauskai, A.A.Kupšai; po 
$40 - J.J.Birgeliai, V.Bal- 
sys; po $30 - L.Daunius, 
S.V.Paulioniai; po $25 
dr.A.Valatka, R.G.Paulio- 
niai, H.E.Stepaičiai, B.J.Ta- 
mulioniai, K.Budrevičius; 
po $20 - L.Balsienė, V.But- 
kys, J.Augustinavičienė, 
M.Povilaitienė, M.S.Bušins- 
kai, J.Pacevičienė, K.B.Žu- 
tautai, Vyt.Balsys, A.S.Sa- 
kai, S.Kuzmickas, V.P.Gu- 
daičiąi, A,D. Barkauskai, 
M.Tamulaitis, J.J.Stravins-

Čepaičiai, J.O. Balsiai, S. 
Kėkštas, E.Senkus, S.Griga- 
liūnas, E.K.Slekiai, B.Sta- 
lioraitis, A.Zalagėnas, A.Ba- 
jorinas, V.S.Aušrotai, M.Va
laitis, E.Cuplinksas; $15
- H.I.Petkai; po $10 - V.
Kairys, T.Zaleckis, R.Sonda
J.Rinkūnienė, I.Kairys, 
I.Paškauskas.

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS PAMINĖJIMAS 
SU ĮVAIRIŲ VALSTYBIŲ 
KONSULAIS

Stepas V a r a n k a

Šiais metais 74-tąsias 
Nepriklausomybės paskelbi
mo metines paminėti ir 
įvairių valstybių diploma
tus, konsulus, Kanados ir 
Ontario vyriausybių atsto
vus pakviesti ir juos supa
žindinti su atgimusios Lie
tuvos rūpesčiais ir vargais 
iniciatyvos ėmėsi Lietuvos 
garbės konsulas Kanadoje 
Haris Lapas. Kad parengi
mas atitiktų einamoms 
pareigoms ir titului, jis 
buvo surengtas vasario 14 
d., 7-9 vai.v. Toronte,
Bay-VVellington gatvių kam
pe, Commerce Court, THE 
ONTARIO CLUB salėje. 
Parengime konsului talki
ninkavo KLB Toronto sky
riaus valdyba, vadovaujama 
Aldonos Barysaitės.

į priėmimų atsilankė: 
Estijos konsulas Illmar 
Heinsoo, Suomijos - Peter 
von der Pahlen, Vokietijos 
-Roland Fournes, Italijos
- Enric' Angiolo Ferroni su 
ponia, Japonijos - Tasjimo- 
to, Latvijos - Guntis Silins 
su ponia, Maltos - dr. 
Paul J. Tuz su savo svečiu, 
Norvegijos -Trygve Huse- 
bye su ponia, Lenkijos - 
dr. Andrzej Brzozowski, 
Portugalijos - Jose Manuel 
Pessanha Viegas su ponia, 
Rwandos - W. Ronald Hey- 
nneinan su ponia, Švedijos

Mats Marling, JaV
- Michael L. Durkee, San 
Martino - vicekonsulas Ber
nard Lette su ponia, Bul
garijos - Tchavdar Mlade- 
nov su ponia, taip pat Izra
elio, Danijos, Vengrijos, 
Maltos, Olandijos ir, gal 
būt, kitų valstybių.

• Iš kanadiečių federalinės 
vyriausybės atsilankė Pauli
ne Browes ir Ontario pro
vincijos Elane Ziemba su 
vyru, Bill Boytchuk ir dar 
keletas.

Atvyko dvasiškiai: prel. 
dr. P. Gaida, kun. Povilas 
Dilys, kun. Augustinas Si- 
manavičius, OFM ir kun. 
Jonas Staškus bei daugiau 
kaip 70 tautiečių - veikėjų.

į priėmimą prie stalo 
su sąrašu budėjo KLB To
ronto apylinkės valdybos 
pirm. A. Barysaitė ir Caro
lina Grenke. Svečius, diplo
matus įeinant į salę, pri
iminėjo konsulas H. Lapas 
su ponia,kuri buvo pasipuo
šusi tautiniais drabužiais.

V ASARIO 16 TOSIOS MINĖJIME TORONTE 1992 m. vasario mėn. 14 d. The Ontario Club salėje žodį taria Kanados vyriausybė s mi 
nistefė Pauline BROWES. Lietuvo s konsulas Kanadoje Haris LAPAS su Ponia pasitinka atvykstančius svečius.

Nuotr. Stepo V a r a n k o s

Salėje buvo paruošti du 
stalai su užkandžiais, tre
čias prie sienos - su kava 
ir pyragaičiais. Svečių 
patogumui salėje veikė du 
barai. Svečiams renkantis, 
pianistas grojo įvairių kom
pozitorių kūrinius. Svečiai 
grupavosi, vaišinosi ir šne
kučiavo. Man teko pasikal
bėti ir su Lenkijos konsulu 
Brzozowskiu. Jo nuomone, 
neatsakingi lenkų pavieniai 
asmenys ir kai kurie lenkų 
laikraščiai ne tik išeivijo
je, bet ir Lenkijoje, be 
reikalo išpučia nedideles 
problemas ir kelia nenau
dingą abiem valstybėm 
susirūpinimą. Jis labai nei
giamai atsiliepė apie vieną 
Toronte leidžiamą laikraš
tėlį ir jo leidėją-redakto- 
rių.

Kaip retai, priėmime 
daug ir bereikalingų kalbų 
nebuvo. Trumpą 6-7 minu
čių sveikinimo žodį anglų 
kalba tarė Lietuvos konsu
las Haris Lapas., kurį atpa- 
sakoju:

Sveikinimu išreiškė dė
kingumą Lietuvos drau
gams, kurie šį vakarą atsi
lankė kartu atšvęsti 74- 
tąsias Nepriklausomybės 
metines, Vasario 16.

Tai yra mums ypatinga 
diena - sakė konsulas. Po

penkiasdešimties metų, nuo 
karo pabaigos, mes galime 
sakyti, jau pagaliau atga
vome išsvajotą laisvę ir ne
priklausomybę.

Tiesa, pradžioje ji buvo 
labai įtempta. Pirmaisiais 
metais ne tik nervų karas, 
bet buvo panaudotas ir ka
rinis smurtas. Tankai, žmo
nių žudymas. Parlamentas 
ir vyriausybė dirbo, galima 
sakyti, "apkasuose", be 
šviesos, be susisiekimo 
priemonių. Televizija, radi
jo stotis ir spauda buvo su 
naikinti. Tautiečių patrio
tų susirinkusi minia savo 
krūtinėmis, be ginklo gynė 
valstybės parlamentą ir 
vyriausybės pastatus.

Lietuvių tauta ir išeivija 
perversmo metu Maskvoje 
buvo labai susirūpinusi ir 
kartu džiaugėsi maskviečių 
žmonių didvyriškumu, iman
čių pavyzdį iš Lietuvos.

Šiandieninėje politinėje 
realybėje viskas atrodo lyg 
koks sapnas. Tačiau tai 
yra išsipildžiusi svajonė.

Džiaugdamiesi savo lai
mėjimais, turime nemažiau 
susirūpinti ir krašto atsta
tymo problemomis. O tam 
kelias nėra lengvas, irs
tant sovietinei santvarkai 
ir ten esančiam chaosui.'

Konsulas džiaugėsi gauna-

ma pagalba iš Kanados 
vyriausybės ir iš Ontario 
provincijos, kuri prisideda 
prie Lietuvos ekonominių 
problemų sumažėjimo. Pa
sirinktame Lietuvos demo
kratiniame kelyje, einant į 
ekonominę krašto gerovę, 
užtinkama jai daromų kliū
čių.

- Galiu užtikrinti, - pa
brėžė konsulas, - kad Lie
tuva turi gerai kvalifikuo
tų žmonių ir darbininkų, 
kurie su investuotu kapita
lu pajėgtų parodyti savo 
sugebėjimus ir patenkinti 
investatorius. Lietuva yra 
jau pasiruošusi bendradar
biauti su kitomis valstybė
mis, ypač tų, kurių idėjos 
ir praktiški pasiūlymai bei 
sumanymai yra abipusiškai 
naudingi.

Baigiant, konsulas H. 
Lapas pasiūlė pakelti tau
res už Lietuvą, kad jos 
ateitis būtų saugi ir lai
minga.

Po to, jis pakvietė žodį 
tarti Kanados vyriausybės 
ministrę Pauline Browes, 
kuri buvo Lietuvoje, kai 
buvo paskelbtas Nepriklau
somybės atstatymas. Ji 
trumpais žodžiais nupasako
jo savo pasitenkinimą ir

džiaugėsi, kad jai ouvo 
suteikta maloni pareiga 
prie to nepaprasto įvykio 
prisidėti ir būti liudininke 
Lietuvos džiaugsmo.

Ta proga ji paminėjo, 
kad jai pavyko išrūpinti 
valdišką stipendiją studijuo
ti Kanadoje paskirtai jos 
vertėjai Lietuvoje. Taip 
pat pranešė, kad ji yra pa
kvietusi į Kanadą praleisti 
atostogas tų šeimininkų 
dukrą, pas kuriuos ji Lietu
voje buvo apsistojusi. Pra
šė konsulo, kad kai ji at
vyks į Kanadą, parodytų 
jai ‘ nuoširdumą ir šilumą, 
kokią jai toje šeimoje teko' 
pajusti.

Svečiai ministerei už 
tai garsiai plojo. Dviejų 
valandų priėmimas ir pa
bendravimas su diplomatais 
ir konsulais, buvo reta 
proga. Ten esantieji lietu
viai ją išnaudojo supažin
dinant juos.su Lietuvos rū
pesčiais, siekiant savo pi
liečiams gerinti kasdieninį 
gyvenimą, o svarbiausia, 
prisidėti, kad iš Lietuvos 
būtų išvesta sovietų kariuo
menė. Priėtnimas praėjo 
sklandžiai, draugiškoje, 
jaukioje nuotaikoje.

1992 m. ŠIAURĖS AMERIKOS! LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBES

1992m. ŠALFASS-gos Alpinistinės Slidinėjimo Pirme
nybės vyks š.m.KOVO mėn.8 d., sekmadienį, LORETTO 
SKI RESORT, Loretto, Ont. (apie 40 myliu j šiaure nuo 
Toronto). Važiuoti Hwy 50 iki Loretto miestelio, nuo 
ten - sekti ženklus.

Varžybas vykdo LSK "JUNGTIS".
Varžybų pradžia - 10:00 vai.r. Registracija nuo 8:30 v.r. 
iki 9:30 val.r.

LIETUVIŲ 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 
6.25 % už 2 m. term, indėlius 
6.75 % už 3 m. term, indėlius 
6.25i% ui 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.
6.25i% už RRSP ir RRIF ind. mt.)
6.75 % už RRSP ir RRIF 1 m. temt. 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. (gyvybės drauda) 

5.25% kasd.pal. sąsk. virš 10.000 
3,75% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50 % už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

(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)

Darapijos kredito kooperatyvas
—... .... . 99!) College St.. Toronto. Ontario M6H IAB

Te I e fona i: (116) 532-3400 i r 532-34 14

8.50%
9.00%
9.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 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 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos Hd $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito KorteM eu RAKAMOS vardu

KASOS VALANDOS: pirmadieniai*, antradl*nlala Ir tračl*- 
cHenlala -> nuo 9 v. ryto Iki 3.30 v. po platų; katvirtadianlala 
Ir penktadieniai* - nuo 9 v. ryto M 8 v. vakaro; MttacHonlai* 
-nuo 9 v. ryto Nd 1 v. po pietų BŪSTINĖ: Lietuvių namai— 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario MSP IAB 
TELEFONAS: 532-1148.

6 psL.

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 metųGlC-mėn.palūk. .. 6.25%
1 metų GlC-met. palūk. .. 6.75%
2 metų GlC-met. palūk. .. 7.25%
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 RRIF-3 m. term. Ind 7.75% 
Taupomąją sąskaitą----- 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.25 % 
Kasd. pal.čekių sąsk.ikl... 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 ir 3 metų ...... 8.50%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas' iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, 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). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 51 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

• LIETUVIŲ FILATELISTŲ 
pašto ženklų LITHPEX 
XI paroda ruošiama š.m.
balandžio mėn. 11-12 d.d., 
Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor Str.,W.,Toronte.

Šioje parodoje tarp 
kitų pašto ženklų rinkiniu 
bus paruoštas ir dabartinės 
nepriklausomos Lietuvos 
išleistų pašto ženklų rinki
nys.

Kartu su pašto ženklais 
bus eksponuojami ir lietu
viški pinigai. Parodoje da
lyvaus ir filatelistai iš 
JAV.

• ESTIJOS Nepriklausomy
bes šventės proga konsulas 
l.Heinsoo surengė priėmimų 
svečiams Estų Namuose. 
Dalyvavo apie 150 asmenų 
- Kanados valdžios atstovų 
visuomenės veikėjų, atsto
vai iš tautinių grupių.

Į šį minėjimą buvo at
vykęs ir Estijos Švietimo 
ministeris. Publika buvo 
supažindinta su visais sve
čiais , o dalyvavusių 9- 
ių konsulų žmonos buvo 
pagerbtos gėlėmis.

Lietuviams atstovavo: 
gen.konsulas H.Lapas su 
Ponia, KLB Krašto Valdy
bos atstovas J.Krištolaitis, 
KLB Toronto A-kės valdy
bos pirm. A.Barysaitė, 
šaulių atstovas St.Jokubai- 
tis, J.E.Cuplinskai, "TŽ" 
atstovas dr.S. Čepas.

šventės proga buvo 
įteikti Estijos pasai keletui 
Kanados estų.

Bendroji šventės iškil
minga programa vyko va
sario mėn.23 d., sekmadie
nį. Lietuvių Bendruomenei 
ir konsulatui atstovavo 
KLB Krašto Valdybos vicep 
V. Bireta, kuris pasakė 
sveikinimo kalbų.

• Tradicinę, KAZIUKO MU
GĘ SURENGĖ KOVO 1 
D. "Rambyno" ir "Šatrijos” 
tuntai, akademikės-kai, 
skautininkių - kų draugovės 
ir tėvu komitetas. Tai 
buvo pirmoji mugė Lietu
vai vėl atgavus Nepriklauso
mybę.

Mugės proga akademl- 
kės skautės rinko vartotus, 
bet dar geros kokybės žais
lus, kuriuos paskui nusiųs 
našlaičiams Lietuvoje.

T>17 CTT17I> INSURANCE JrvIL^JniLlV 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.
P..ro.fesio.aalk<m nekilnojamo turto įvertjnimui prašome skambinti 

JLel; 233-444$.
  Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Daugini* - telefonai . (418) 533-1121, (415) 822-8480 
Lilija Pacevičleriė-telefonai (416) 533-1121,(518) 853-3862 

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

DRA ŪDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P1A6
(-41 6) 633-1121 FAX S33-1 122
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Jūsų giminėms Lietuvoje rūkytą mėsą
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pagrindinis 
kitataučių.

kad 
bent

rolių 
J aunio 

metų

kuri
kovo
vei-

Lon-

LIETU-
NE-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
I3IKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

dalyvavo 
tautiečių ir 
amerikiečių 

Jų tarpe 
iš žymiųjų

tuo parody-
šios kalbos

Prelegentu buvo kun.dr.
Feliksas Jucevičius, nese
niai sugrįžus j Montreal), 
į. šv. Kazimiero parapijfi 
klebonauti.

MOKAME UŽ:
kasd. pai. čekių sąsk. iki. 5% 
santaupas.......................4.25%
kasd.pal.tąupymo 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. %
RRSP ind. 3 m................. 8. 3

. minėjime, or- 
dalyvaudami 

r eisenoje ir 
Buvo prisimin- 

už Lietuvos 
tylos

jaunas muzikas Algimantas 
Barniškis, kuris pats vienas 
ne tik grojo, bet ir daina
vo. Reikia pripažinti, kad 
tokie vyrai, kaip Barniškis 
šiais laikais, kuomet labai 
trūksta vietinių atlikėjų, 
yra gera paspirtis išeivijai, 
kuri gali pasigrožėti tėvy
nėje išaugusiais bei išsi
mokslinusiais žmonėmis. 
Jie gerokai atsveria spau
doje dabar dažnai minimus 
nevykėlius, kurie žemina 
musų iš Lietuvos atvykstan
čius tautiečius, nežiūrint, 
kad tokių nėra daug.

geriausias pat
UY RICHARD

Darba atlieka s 
Stogo' dengimui ar

Faktiškai šis tikslas 
išliko iki XX amžiaus pra
džios, kur tautos buvo 
maišomos kaip kokiame 
katile. Taip buvo propaguo
jamas "sovietinis internacio
nalizmas". Pats Sovietų
kraštas, o ir pavergtos
tautos buvo valdortibs jėga 
ir baime. Niekas niekada
nesužinos, kiek žmonių
mirė Stalino 
kuose, kiek 
ir Siaurės

Vasario 16 d. 
ganizuotai 
pamaldose i 
programoje, 
ti žuvusieji 
laisvę ir pagerbti 
minute. Sekė vaišės.

jos
Jau 

viešpatavimo 
dantieji sluogsniai suprato, 
kad valstybės vidaus padė
tis negali būti stabili, jei 
aplink gyvuos pavergtos 
tautos. Todėl tuomet Rusi
jos valdžios 
tikslas buvo

•Sirvintos-Nemuno" skautų 
tuntai ruošia Kaziuko Mu
gę š.m. kovo mėn. 15 d.

Skautai gražiai pasirodė

ka "Kam užges 
širdyse, tuščias 
mis šis pasaulis".

Skaudžia 
neteisybe gula 
pečių netolima 
Žmogus gimsta 
ir nėra tokiois

AKTORE INGEBORGA 
DAPKŪNAITE

Š.m. vasario mėn.9 
d. viename pagrindinių 
Čikagos teatre "Steppen
wolf" įvyko anglų rašytojo 
Dusty Hughes pjesės "Kal
bos klaida" (Slip of The 
Tongue) premjera. Įdomu, 
kad šiame pastatyme vieną 
pagrindinių 
vaidina 
Teatro 
amžiaus 
Dapkūnaitė, 
rodo anglė

Niekas 
kiek 

žudynių lau- 
sušalo Rytų 

koncentracijos 
lageriuose, bet jų nesuskai
čiuos mažiau, negu 20 
milijonų. Gulago archipela
go teritorija yra beveik 
tokio pat dydžio, kaip Pran
cūzija...

Hitlerio ir Stalino slap
tasis paktas buvo ciniškas 
dviejų diktatorių produktas. 
Tarptautinių teisių istorijos 
puslapiuose liks kaip gėdin
gas teisių laužytojas.

Aktorė Ingeborga DAPKŪNAITĖ Balzeko Lietuviu 
Kultūros Muziejuje priima garbes rastp is Stanley 
Bal zeko.Dešinėje Čikagos tarptautinių teaTxo fes- 
tivalių organizatorius Bernie SHALiNS.

Abi nuotr. Ed

pasakė ir labai gražų bei 
prasmingą, pamokslą, suriš
tą su Vasario 16-tosios 
įvykiais. Mišios baigėsi 
Lietuvos Himnu ir vėliavų 
išnešimu. Gražiai giedojo 
AV Parapijos choras, vado
vaujamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus.

Po pamaldų visi rinkosi 
į šventiškai papuoštą salę, 
prie dekoratyvinėmis puokš
tėmis .padabintų staliukų.

KLB Montreallo Apylin
kės pirm. Arūnas Staškevi
čius įžanginiu žodžiu pa
sveikino visuą susirinkusius 
ir pasiūlė pakelti šampano 
tostą už dabar švenčiamą 
šventę išsilaisvinusioje Lie
tuvoje. Sugiedota visų Lie
tuvai "Ilgiausių Metų" lin
kėjimas. Įnešus vėliavas, 
sugiedota "O, Canada".

Pristačius mūsų mi
nėjimų ištikimuosius sve
čius, ypatingai daug katu
čių laimėjo Paul Martin, 
MP,tapęs tikru lietuvių 
bičiuliu.

smagiai 
jau antrą

Vitalija Pečiukaityte- 
Keršuliene 

VASARIO 16-BE AŠARŲ 
"Lietuva-mano, šiaurės 

pašvaistė / Ir gėlė sidabri
niu rytų,/ Lietuva, žemės 
žodi švenčiausias,/ Lietuva 
žemės laimė šviesi",- 

tai eilutės mūsų poezi
jos dainiaus Bernardo Braz
džionio, kuris tartum pri
mena mums kiekvienam 
didžiuotis savo gimtine, 
žavėtis jos didvyriška pra- 

t eitimijos sukurtomis le- 
■ gendomis bei padavimais. 
;Ne be reikalo poetas sušun- 

tėvynė 
bepras-

LIETUVOS VASARIO 16- 
TOSIOS 'MINĖJIMAI

Kaip ir kiekvienais me
tais, taip pat ir šiemet 
netrūko Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimų, 
kurie išsidriekė per 3 sa
vaitgalius. Šalia pagrindinio 
minėjimo, surengto ALTO 
VASARIO MEN. 16 d. Ma
rijos Aukšt..Mokyklos salėje, 
buvo eilė kitų minėjimų, 
vykusių atskirose kolonijose 
arba suruoštų įvairių orga
nizacijų.

Cicero lietuviai, kaip 
ir anksčiau, neišsiteko vie
name minėjime, surengė 
du. Kiek teko patirti, minė
jimai vyko Lemento, Brigh
ton Parko kolonijose. Minė
jimas jaunimui buvo vasa
rio mėn. 13 d. vakare, 
Jaunimo Centre.

Teko dalyvauti viename 
iš tokių minėjimų, kuris 
buvo suorganizuotas LB 
Cicero Apylinkės skyriaus 
valdybos vasario mėn. 9 
d. Į Šv.Antano P-jos mo
kyklos (beje, ji uždaroma 
šį pavasarį) salę susirinko 
apie 150 tautiečių, nežiū

rint, kad čia 
jau senokai nuo 
Bendruomenės 
"reorgų1 
išklausė įdomios 
Lietuvio'' 
riaus 
kaitos 
nes dalies, na ir 
kiems reikalams 
3,077 dolerius.

Bronius Nainys 
kusiems pabėrė nekasdieniš
kų minčių, ragindamas 
besirūpinant atgimusia Lie
tuva, neužmiršti ir lietuviš

kų reikalų;
tūros puoselėjimo išeivijoje 
Jis nušvietė liūdną lietuvy
bės padėtį čia 
labiau šiais reikalais susido
mėti, nors jo balsas, turbūt 
bus šauksmu tyruose. Kal
bėtojas patiekė ir daugiau 
minčių, kurias kai kurie 
pavadintų "kontroversinė
mis". Tačiau gerai 
daugelį jis privertė 
gerai susimąstyti.

Ciceriečius 
pralinksmino 
kartą Čikagoje beviešintis

kiekvie- 
širdžiai labai 

prasminga, ir 
Atžymėti tokią 

Nepriklausomybės 
išsilaisvinusioje 

išeivijoje 
lietuviai 

Aušros 
bažnyčią, 
atnašavo 

kun.A- 
asistuojant 
ir svečiui 

Kun.A.Volskis

oterų 
Vilniaus

aktorė, 29 
lietuvė Ingeborga 

Šalia jos pasi- 
Lizzy Mclnner- 

ny, prancūzė Clotilde Cou- 
rau ir amerikietė Kara 
Zediker. Pagrindinėje rolėje 
yra tarptautinio garso pa
siekęs buvęs čikagietis 
aktorius John Malkovich.

Čikagos lietuvių susitiki
mas su šia garsėjančia 
Lietuvos tetaro žvaigžde 
buvo surengtas vasario 
mėn. 3 d. vakare, Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje. 
Čia pokalbį su Dapkūnaite 
pravedė anksčiau lietuvių 
teatralų tarpe nemaža 
pasireiškusi Nijolė Martinai
tytė, dabar Balzeko Muzie
juje vadovaujanti kultūri
niams renginiams.

Ingeborga Dapkūnaitė 
papasakojo apie jos laimin
gą parinkimą aukščiau mi- 

Piccolottų nėtai rolei, kaip jai pasise
kė išvykti į, užsienį,kai 
viskas baigėsi gerai ir ji 
laiku galėjo suspėti į Var
šuvą, o tada, gavusi JAV 
vizą, pajudėti į Vakarus.

Viešnia iš Vilniaus, 
Čikagoje vaidins iki 
mėn. pabaigos (po to 
kalas bus perkeltas į 
doną) kalbėjo lietuviškai 
bet Į kelis klausimus atsa
kė angliškai, 
dama neblogą 
žinojimą. 

Susitikime 
apie šimtinė 
keli svečiai iš 
teatralų pusės, 
buvo vienas
Čikagos teatrinio gyvenimo 
žmonių, daug padedantis 
Lietuvos teatrui - Bernie 
Shallins. Edv.š.

nesimatė 
Lietuvių 

atskilusių 
Atsilankiusieji 

Pasaulio 
žurnalo redakto- 

Broniaus Nainio pas- 
, nuotaikingos meni- 

lietuviš- 
sudėjo

Vasario 16-toji 
VOS RESPUBLIKOS 
PRIKLAUSOMYBĖS 
KELBIMO DIENA 
no lietuvio 
brangi ir 
ižimintina. 
I-osios 
sukaktį 
Lietuvoje, 
gausiai rinkosi 
montrealiečiai į 
Vartų parapijos 
Iškilmingas Mišias 
svečias iš Lietuvos 
loyzas Volskis, 
kun. Iz.Sadauskui 
prancūzui

Lietuvos Nepriklausomybes šventės minėjime Cicero 
lietuviųkolonijoje — prelegentas Pasaulio Li etuvio 
red. Bronius NAINYS, salia— dr. Petras |<ISIELIUS, 

IX-,sios išeivijos Lietuvi y T autiniu Šok iy Šventes k-to 

pirmininkas.

Prelegentas savo pla
čiai užsimotame žodyje 
pabrėžė, kad beveik nieką 
kam nesitikint, Lietuva 
įsirikiavo J nepriklausomąjį! 
valstybių eiles. Ne tiktai 
Gedimino kalne, Vilniuje, 
bet ir Jungtinių Tautų 
būstinėje suplevėsavo Lie
tuvos trispalvė.

• A.a. Vlado GUSTAIČIO,mirusio Lietuvoje, sesuo Albina 
Didžbalienė Jo atminimui K.L.F. aukojo S 50.

PAGERBDAMI a.a.VERONIKĄ STANAITIENĘ IR 
REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ ARTIMIESIEMS, JOS 
ATMINIMUI KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO : 

$200 - Mrs.M.Betty,Hannon,Ont.; po $50 - F.A.
Pietrantonio, F.A.Sanmartin, N.L.Lattanzi; po $ 40 - 
J.A.Kšivickai, J.D.Stanaičiai (Mississauga,Ont.),R. M.Pana- 
vai, J.M.Gimžauskai; $35 - Il.Stanaitytė (Etobicoke,OntJ; 
po $30 - E.Apanavičius, D.Žemaitienė ir duktė Audronė; 
po $25 - L.E.Klevai, J.G.Kažemėkai, Skautų "Širvintos- 
Nemuno" tuntas, A.Mačiulaitienė, J.E.Bajoraičiai, dr.A. 
Mačikūnas (Cambridge,Ont.),L.D.Mačikūnai; po $20 - V.M. 
Leparskai, P.G.Breichmanai, A.Petraitienė, P.E.Armonai, 
Cečkauskas, L.D.Gutauskai, Br.Baltrušaitienė
St.Domeikienė, P.A.Volungės, V.S.Panavai, V.E.Sakai, J.R. 
Jurgučiai, J.R.Pleiniai, A.Bungardienė, E.Gužienė, E.Agur- 
kienė, V.G.Kairiai, S.J.Pyragiai; po $10 - S.Saunoriene 
L.Rądzevičienė(London,Ont.), R.G.Repčiai, P.M.Šiūliai 
V.A.Apanavičiai, P.I.Zubai, A.Didžbalienė, R.V.Bartininkai 

VISIEMS už aukas širdingai dėkoja K.L.F.

GUY 4 
RICHARD 
ROOFER------COUVREUR

7725 George LaSalle 
tarėjas ir darbo atlikėja* ttogodengy* 
), kuris jau seniai lietuviams patarnauja, 
qiiningai ir prieinamomis kainomis.

taisymui skambinkite : 3M-I470

našta, gilia 
ant mūsų 

praeitis.
laisvas 

ideologi
jos, socialinio idealo, kurie 
galėtų atstoti šią vertybę. 
Laisvė - tai iš dalies teisė 

prieštarauti. Šią_ teisę, 
lietuvių tautos atėmė 
1917 m.spalio revoliuci- 
Rusijoje.

KOTRYNOS Ilsios 
metais val-

asimiliacija. Kotryna II- 
ji teigė, kad Lietuvą reikia 
" demoralizuoti, nutautinti, 
nukatalikinti".

Pristatome
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

ET FUNERAL HOMERS 
fir J,F. Wilson & Son* Inc. 
*23 Mqplo Blvd. 5784 Verdun Av 
Chotoouguy, Quo. Vordun, Quo..

691-4763 Td: 767-9956 
į Modernios Koplyčios

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje.” 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, mtradieniais ir katvirtadianiai*- 
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 7vai. vdearo. Lispės—rugpjūčio 
mėnesiais užderyta.

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.:>0 (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 —

"EUROTRAX PARCEL SERVICE".

PAGERBDAMI a.a. Alfonsą PATAMSĮ IR REIKŠDAMI 
UŽUOJAUTĄ ARTIMIESIEMS, JO ATMINIMUI AUKOjO 
KANADOS LIETUVIŲ. FONDUI"? " ——

$ 30 - B.B.Venslovai; po $2ft - Kl.Žiobienė, M.D.Joni
kai, J.A.Asmenavičiai, V.M.Leparskai, G.A.Skaisčiai; po 
$ 20 - L.E.Klevai, G.Agurkienė, A.Petraitienė, P.Z.Saka- 
lai, A.Mingėla, S.Aleksai, L.K.Meškauskai, Ig.Varnas, J.G. 
Krištolaičiai, X.Y., P.S.Kanopai, P.V.Šidlauskai, J.M.Gim
žauskai, V.J.Svilai, E.Berzėnienė, P.Kažemėkas, J.R.Plei
niai, St.Domeikienė, B.E.Sopiai; po $15 - A.Bungardienė, 
B. Perkauskienė; po $10 - M.P.Šiūliai, J. J.Kamaičiai, 
A.G.Repčiai, M.Borusienė,A.Mačiulaitienė, A.Didžbalienė, 
J.Mažulaičiai.

Hamilton
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Skautai kviečia į
KOVO 11-OSIOS DIENOS SUKAKTĮ ir

LITAS
1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8

MONTREALIO LIETUVIŲ J 
KREDITO UNIJA

KAZIUKO MUGĘ
š.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 [ Šį LINKSMA. RENGINĮ!

MONTREALIO SKAUTAI IR SKAUTĖS

Tel: 766-5827; 766-5830 
SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.

AKTYVAS-VIRJ Į 29.000.000; REZERVAS-V/R^ MILIJONO
MOKA UŽ:

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

1 mėty....... .  6 %
180 d.-364 d..............  534%
120 d. - 179 d..............5)6%
60 d. - 119 d................5)6%
30 d. 59 d................ 4’4%

IMA
Nekilnojama turtą - nuo

Taupymo special ... ......... 4%%
faup. su įyvyb. dr. ..... 3%% 
Taupymo k a sd.................. 4 %
Einamos sask................... 3)6%
RIFF-RRSP term. 1 m....... 7 %
RRIF-RRSPterm. 2 m. .-.7)6% 
RRIF - RRSP taup. sosk..;4'4%

UŽ:

Š.m. kovo mėn. 3 d. 
Montrealyje buvo prisi
minta 1 m. Tėv.Jono Kubi
liaus, SJ mirties sukaktis.

Specialiose Mišiose AV, 
Parapijos Choras sugiedojo 
"Libera", po to, Aušros Vartų 
Parapijos salėj AV klefr. 
Tėv. J.Aranauskas SJ tarė 
trumpą žodį šios sukakties 
proga, Visi susirinkusie
ji - apie 180 - sugiedojo 
Jo atminimui "Marija,Mari
ja". Po to pabendrauta, 
pasivaišinant kavute ir 
užkandžiais. AV P-jos ko
mitetas dėkoja visiems 
atsilankiusiems.

814%; Asmenines — nuo 9%%
Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

>
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VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI
KASOS VALANDOS:

1475 DeSeve 3907A Rosemont
Pirm., antr., treč. 9.00-3.00 Pirmadieniais 10.00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00-6.00

• Petronėlė MILERIENĖ, 
92 m. amžiaus, mirė vasa
rio mėn.24 d. Palaidota 
iš AV P-jos šventovės.

• KERŠYS Antanas, 85 
m.mirė staiga St. Agathe, va
sario mėn.27 d. Liko žmo
na Kazimiera, sūnus ir 
duktė su šeimomis.

Palaidotas Mount Roy
al kapinėse.
Užuojauta mirusiųjy ar
timiesiems.

• Jūratė Tanner,atsiųsdama 
metinę prenumeratą, pridė
jo $25 - a.a.dail.Anastazi- 
jos Tamošaitienės atmini
mui.

Nuoširdžiai dėkojame."NL

• Renku senus žurnalo 
KARYS numerius. Kas 
jų turite ir manote, kad 
jie jums nebereikalingi,

paskambinti

ISkilmingos pamaldos AV bažnyčioje Montrealyje Vasario 16 — tosios proga.
Nuotr. J. p iečaicio

ir VasarioUž svečių stalo Silvija Staskevičiene, Ponia ir P. Martin, MP , Arūnas Staskevičius 
16—tosios programa s pranešėja Andrėj'a C eltoriūtė.

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Montrealis - Zurich'as - Vilnius

Isskrendam: birželio.9 d. su SWISSAIR is Montrealioj 
Grįžtam: birželio 24 d.

liepos 1 d.
liepos 12 d.

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.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI - AUTOMOBILI AI-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 ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. ,Pasiteiravimas neįpareigo/a apsidrausti.

malonėkite paskambinti 
arba pranešti Juozui §iau- 
čiuliuii, tel:768-3674.

Galima atnešti 
"NL" redakcija.

ir L

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P IN5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 

(jniv.dr. J. M AUŠ K OS biurai 
1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 TeI:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

SATELITE ANTENNA !
Receive TV programs from
Lithuania by satelite.

Price for 10 ft. dish 
only - $1999.-

Tel: (514) 444-8622

• _ Kiekvienų 
RŪTOS . Klubo 
pardavinėja savo 
bius, ypaC gražius ir origi
nalius atvirukus, tinkamus 
sveikinimams įvairiomis 
progomis. Sekmadieniais 
besilankantys "Rūtos" Klu
be svečiai gali už nedidelę 
kainą įsigyti motery darby 
Velyky dovanoms.

sekmadienj 
moterys 
rankdar-

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA 

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11.30 IKI 12 vai. aakiua 

Programas Vedijaai LIUDAS STANKEVIČIUS 

1053 Albanel Cr., Duverney, Laval,P.Q. H7G 4K7 
Tel: 669 - 8834

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI:

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.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

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

Tel: (514>-842-1231,
Ext. 1663

i video kameras, video įrašymo aparatus, televizijas, 
radijas, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: LEON SERVICE,

' 5887 Sherbrooke St. W. Montreal teJ: (514)-488-3363; j 
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.

■>'j u uueoooūpeooooocoeoopooooooooooooooo'

Z I ENK A PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA! 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

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

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

KAILIU ' SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavu palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A.

MONTREAL ENTERPRISES Rfig’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

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

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

Telefonai:

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, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė 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 
P H OTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT- COMMERCIAL 
MARIAGE •WEDDINGS 
5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H3W1XB Tel. 481-8608

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. H2Ą 2AS

Tel: 721-9496; res: 729-2446
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