
Nr. 8 (52-ji metai) • 1992 m. Balandžio-April 15 d. • DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS • 7722 GEORGE St., LASALLE, P.O. H8P 1C4. • Tel.: 366-6220 • $ 1-

ŠVIESIU PRISIKĖLIMO IR PAVASARIO ŠVENČIU
LIETUVIAMS LIETUVOJE IR VISAME PASAULYJE!

ĮVYKIU APŽVALGA 
h. n.

BOSNIJA-HERCOGOVINA 
NEPRIKLAUSOMA 
VALSTYBE

Komunistinei Jugoslavi
jai negailestingai sutrupant 
nuo jos neseniai nubalsavu
si atsiskirti Bosnija-Herco- 
govina jau oficialiai pripa
žinta JAV, Kanados ir Eu
ropos Bendrijos. Su tuo 
dtir vis nenori sutikti ser
bų imperialistų valdžia, ko
munistinės diktatūros lai
kais kumščiu valdžiusi 
dirbtinai po Pirmojo Pa
saulinio karo sulipdytą ir 
taip pat serbų karališkos 
giminės valdytą Jugoslavi
ją. Dabar Kroatijai ir Slo
vėnijai jau anksčiau atsi
skyrus, o Bosnijai-Herco- 
govinai pasiskelbus nepri
klausoma valstybe, serbų 
kariniai daliniai bando jėga 
išlaikyti nebesulipdomą se
nąją jungtiną respubliką. 
Tūkstančiai nekaltų gyven
tojų ir karių žuvo civilinia
me kare su Kroatijos ap
saugos daliniais, kurie suge
bėjo atremti reguliarios 
serbų kariuomenės puoli
mus ir apsaugoti didelę 
dalį Kroatijos teritorijos 
nuo serbų okupacijos. Pa
našiai teks už savo naujos 
respublikos teritoriją ko
voti ir Bosnijos-Hercogovi
nos piliečiams. Atvykstan
tys Jungtinių Tautų tai
kos daliniai, reikia tikėtis, 
sugebės tas aršias savitar
pines kovas nuslopinti. 
Jungtinių Tautų taikos da
linių apimtis bus apie 
10,000 karių iš įvairių 
kraštų, jų tarpe ir iš Kana 
dos. Didesnė dalis jų jau 
atvyko ir užėmė nurodytas 
pozicijas.

RUSIJA RUOŠIASI jSIVEST 
ČEKIŲ SISTEMĄ,

Kaip keistai neatrodytų 
Rusijoje (kaip ir visoje 
buv.Sovietų Sąjungoje) vi
sokie apsimokėjimai vyko 
grynais pinigais. Nors 
banke galima buvo laikyti 
santaupas, bet Čekių siste
mos nebuvo, kaip nebuvo 
ir kredito kortelių.

Dabar Rusijos Centrali- 
nis Bankas pranešė, kad 
verslininkai ir bendrovės 
turės mokėti čekiais ar 
kitomis nebanknotinėmis 
priemonėmis, kad palengvin
tų rublių spausdinimo naštą. 
Rezervuose yra tik 3-5 
dienoms banknotų ir maši
nos vos spėja atspausdinti 

naujus.
Kita naujiena- atspaus

dinami nauji 2oo rtiblių 
banknotai.

Pinigų-banknotų kontro
lė, pristabdant! infliaciją 
reikalinga, nes to reikalau
ja ir IMF (Tarptautinis 
Finansų, Fondas), jei norima 
gauti '4 bilijonų dolerių 
(Mfb^įįįL rųiLesuii para mos. 
Iš tos sumos bus paskirta 
S bilijonai dol.rubliui stabi
lizuoti.

Jeeor Gaidar pareiškė 
Rusijos parlamentui, kad 
Rusija iki šių metų pabai
gos turėsianti pastovų rub
lį. ir sąlygos būsiančios 
tokios, kad jau galima 
tikėtis nepaprasto ekono
mijos pagerėjimo.

JELCIN’UI TRUKDO 
SENIEJI BOLŠEVIKAI

Tebevykstančiame Liau
dies Deputatų kongrese, 
kuris išrinktas dar prieš 
reformų pradžią, ir todėl 
jame prikaišiota nemažas 
skaičius senųjų komunistų 
partijos bonzų, visokiais bū
dais trukdoma Jelcin'o vy
riausybei vykdyti ekonomi
nes ir politines reformas. 
Bandoma net apriboti jo 
prezidentines galias, ski
riant ministerius savo ka
binetui. Štai, Jelcin' ui ir 
didesnei daliai jo šalininkų 
nesant vienoje eilinėje 
kongreso sesijoje, buvo nu
balsuota ne tiktai pristab
dyti ir atskiesti ekonomi
nes Rusijos reformas, bet 
ir iš paties Jelcin' o parei
kalauti atsistatydinti iš 
ministro pirmininko parei
gų. Jelcin' as tas pareigas 
perėmė, norėdamas laiki
nai geriau koordinuoti pre
zidento ir min. pirmininko 
postus. Jis buvo pažadėjęs 
po pusmečio paskirti naują 
min. pirmininką, bet Kong
resas pareikalavo tai pada
ryti jau š.m. liepos mėne
sį. Dėl tokios Kongreso 
sauvalės, visas Jelcin'o 
kabinetas nutarė atsistaty
dinti. Stebėtojai teigia, 
kad būsiąs surastas komp
romisas.
GORBAČIOVAS 
APKLAUSINĖJAMAS APIE 
FINANSŲ LIKIMĄ

Iš Maskvos pranešama, 
kad Rusijos prokurorai 
praveda Gorbačiov'o apklau
sinėjimus apie Komunistų 
Partijos finansines transak
cijas. Komunistų partija,

vadovaujama Gorbačiov'o,y- 
ra kaltinama perkėlimu 
bilijonų dolerių į slaptas 
užsienio sąskaitas prieš 
pat ir per pučą 1991 m. 
rugpjūčio mėnesį.

Aleksandr Zviagyntsev'- 
as, Apklausinėjimų K-jos 
pirmininkas pareiškė, kad 
Gorbačiov'as yra pakvies
tas liudyti, tačiau nėra 
laikomas namų arešte.

PLO VADAS YASSER 
ARAFAT IŠLIKO GYVAS

Š.m. balandžio 8 d. pa
sklido žinia, kad Palesti
niečių Išlaisvinimo organi
zacijos (PLO) vadas Y. 
Arafat' as žuvo lėktuvo 
avarijoje pietinėje Libijos 
dykumoje, lėktuvui ban
dant nusileisti siaučiančio
je dykumų smėlio pūgoje. 
Žinia pasirodė neteisinga: 
žuvo trys įgulos nariai- 
pilotai, bet pats Arafat'as 
buvo tiktai lengvai sužeis
tas. Jis skrido į Tunisą, 
kur turėjo pirmininkauti 
centrinei PLO tarybai, 

kurios 80 narių nustato 
PLO veiklos gaires.

Palestiniečiai džiūgavo, 
o vienas Izraelio ministe- 
rių pareiškė, kad dėlei Ara
fat'o mirties nebūtų daug 
gailesčio. Kaip skelbia 
tarptautinė spauda, Ara- 
fat'ą nužudyti yra bandę 
jo priešai, jų tarpe neabe
jotinai ir Izraelio saugu
mas, kuriam pavyko prieš 
kelis metus nužudyti jo 
artimiausią pavaduotoją. 
Islamo fundamentalistai 
nužudė jo antrąjį pavaduo
toją, tad jam pačiam žu
vus, būtų įvykusi tikra 
PLO krizė, nes kol kas 
tikro jo pavaduotojo nėra. 
Kadangi Arafat' as pasta
ruoju metu buvo nuosai
kios politikos šalininkas, la
bai galimas dalykas, ir 
Izraelio - palestiniečių 
taikos pasitarimai būtų nu
trūkę jam žuvus.

LAIMĖJO RINKIMUS DIDŽ. 
BIRTANIJOS
KONSERVATORIŲ PARTIJA

Visi ekspertai ir lažybų 

kioskai pranašavę Konser
vatorių partijos, vadovau
jamos John Major, pralai
mėjimą, žiauriai suklydo: 
rinkimus laimėjo konserva
torių partija. Pralaimėjo 
darbiečių partija (Labor 
Party) ir jos vadas Neil 
Kinnock. Galutiniai rinkimų 
įvykusių š.m. balandžio 
mėn. 9 d. daviniai: 651 
vietos parlamente dabar 
bus 339 konservatoriai, 
271 darbietis, 20 centro li
beralų ir įvairių pavienių 
regijoninių atstovų - 24.

Absoliutinės konservato
rių daugumos beveik nie
kas nesitikėjo, buvo Kal
bama apie apylygį *tefejų 
didžiųjų partijų atstovų 
skaičių ir didelę liberalų 
rolę, nusveriant parlamen
to balsavimus pageidauja- 
mon pusėn. Deja, ir libe
ralai prarado nemaža balsų 
ir keliolika atstovų. John 
Major dabar galės užtikrin
tai tvarkyti kraštą dar pen
kerius metus.

KANADOS DIENA TURĖTŲ 
BŪTI ŠVENČIAMA LIEPOS 
PIRMĄJĄ

Robert Libman, Equality 
Party (Lygybės partijos) va
dovas pasiūlys Quebec' o 
provincijos parlamentui 
priimti įstatymą, kad KA
NADOS DIENA būtų šven
čiama liepos mėnesio pir
mąją dieną, kaip tai daro
ma visoje Kanadoje, o ne 
pirmąjį pirmadienį po lie
pos 1 d., kaip prieš dvejus 
metus Quebec'o provinci
jos parlamentas buvo pa-
keitęs, neva pritaikydamas 
tą nuosprendį naujajam 
Labor Standards aktui.

Praeitais metais liepos 1 
d. buvo pirmadienis ir 
todėl sutapo su visos Ka- 
kados švente ir jos pakei
timas nebuvo pastebėtas, 
tačiau šiais metais Que
bec'o provincijoje KANA
DOS DIENA būtų tiktai 
liepos 6 d. R. Libman 
teisingai tvirtina, jog KA
NADOS DIENAI reikėtų 
skirti deramą respektą ir 
ją švęsti tada, kai ji yra 
kalendoriuje, t.y. liepos 1 
dieną.
ĮDOMŪS PARIZEAU 
PASISAKYMAI

Parti Quėbecois ideolo
gai ir strategai skubiai 
ir nervingai bando užtušuo
ti savo vado Jacques Pari- 
zeau gražbylystės duobes. 
Š.m.balandžio pirmoji sa
vaitė atrodė lyg pratęsta 
balandžio pirmoji diena, 
nes Parizeau jos metu 
pasakė štai ką: l)sutiko,kad 
esant tokiai varganai padė
čiai (recession), suverenite
to problema nesanti labai 

populiari; 2) pripažino, 
kad apie tai viešai kalbėti 
yra klaida; 3) tvirtino, 
kad jis pasitrauksiąs iš 
PQ vado pareigų, jeigu 
šį rudenį numatom-6 refe
rendumo dėl Quebec'© su
vereniteto nelaimėtų; 4) 
grasino spirti į užpakalį 
visiems nepriklausomo Que
bec'© kvebekiečiams, jeigu 
jie nemokės anglų kalbos.

Visas šias baisias erezi
jas pasakė arba CBC pasi
kalbėjimo metu, arba TIME 
žurnalo apklausinėtojui 
Amerikoje.

Pekistų tarpe kilo pasi
piktinimo banga, beveik 
r&ikalauj an ti v-ado **■« "u aosa 
Atlaidesnis buvo Parizeau 
ilgametis bičiulis Thibau- 
deau, kuris tvirtino, jog 
visa toji maišatis kilo tik 
dėl to, kad Parizeau nesąs 
geras politikas, ir todėl 
per daug atvirai ir tiesiai 
sakąs tokius dalykus, ku
riuos reikėtų nutylėti.

STOGAS, KAINUOJĄS 
MILIJONUS DOLERIŲ

Jeigu tie pinigai nebūtų 
traukiami iš montrealiečių 
kišenių, galima būtų juo
kauti. Garsusis Montrealio 
olimpinis stadionas, seniai 
ir teisingai pramintas bal
tuoju drambliu, trupa ir 
plyšta kasmet tokiu tempu, 
kad Montrealio miestas
ir Quebec'o provincija nes
pėja mokėti už nuolat gau
sėjančius jo remontus. Iki 
šiol jie jau kainavo 55 
mil.dolerių, plius 1.7 mil.do- 
lerių už 1991 m. sutaisytą 
plyšį stoge. Dabar reikės 
dar 1.6 mil.dolerių esamojo 
stogo sustiprinimui ir lį 
mil.dolerių naujo stogo 
studijoms.

Pasirodo, kad senasis
stogas yra pagamintas iš 
netinkamos medžiagos, 
neteisingai prikabintas 
prie lynų, kurie yra taip 
pat netinkami ir turės 
būti pakeisti kitais.

Visa ši naujo stogo 
istorija kainuos dar kelioli
ka milijonų dolerių... O 
tik ką baigta įrengti rezul
tatus rodanti didžiulė elek
troninė lenta kainavo dar 
17 mil.dolerių. Kas gali 
tvirtinti, kad Quebec'as 
nežino, ką daro?

ROSEMERE MIESTAS
NUBALSAVO LIKTI 
DVIKALBIU

Netoli Montrealio esan
tis ' Rosemere miestas pra
vedė 3-jų dienų referendu
mą, atsiklausdamas savo 
gyventojų, ar jie nori likti 
miestu, kuriame prancūzų 
ir anglų kalbos būtų lygia
grečiai vartojampos įstai-

/nukelta j 2 psl.......... /
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Iš ATSIUSTO----------------------------------------------------------------“
VYSK. PAULIAUS BALTAKIO VELYKINIO SVEIKINIMO ■

...Šių metų Velykos mums yra ypatingai džiugios ir vil
tingos. Mes švenčiame ne vien Kristaus istorinį, bei mū
sų būsimąjį asmeninį, bet ir Lietuvos prisikėlimą.
...Ilga ir skausminga buvo mūsų tautos Didžioji Savaitė. 
Pusę šmto metų Lietuva buvo kankinama fiziniai ir tero
rizuota moraliniai. Ekonominėmis blokadomis ir provoka
cijomis bandyta užgniaužti tautos ryžtą būti laisva ir ne 
priklausoma valstybe. "Jie, sovietai, liejo kraują norėda
mi mus išgąsdinti. Jie galvojo, kad visi bėgs atgal į So
vietų Sąjungos glėbį. Bet atsitiko priešingai".(New York 
Times, 1991.1.20).

Tikinti į Dievo Apvaizdą ir suprantanti kančios pras
mę, lietuvių tauta pralietame kraujyje įžvelgė nepriklau
somybės krikštą, tankų sutriuškintuose kūnuose atpažino 
uolą, ant kurios yra statoma laisva, demokratinė Lietu
vos respublika.

... Džiugus velykinis Aleliuja, skelbiąs Kristaus, mūsų 
asmeninį ir tautos prisikėlimą, teranda gyvą atgarsį kiek
vieno mūsų širdyje. Pasitikėdami Kristaus pergale ir jo 
užtikrinta pagalba, viltingai žvelkime į ateitį, taip dirb
dami, lyg viskas priklausytų nuo mūsų pastangų, ir taip 
melsdamiesi lyg viskas priklausytų nuo Dievo palaimos...

DŽIUGIŲ IR VILTINGŲ ŠV. VELYKŲ LINKIU VISIEMS*
Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M, 

Brooklyn, N.Y.
Seniausieji Lietuvos vargonai Vilniaus Dominikonų 
bažnyčioje1992 m. Velykos

sSiSssssississsssSs
vos vyriausybė tuos rinki
mus yra atidėjusi iki š.m. 
rudenio.

* š.m.kovo mėn.22 d. 
Lietuvos pasienio sargyba 
sulaikė prekinį lėktuvą, 
pasiruošusį skristi į Kazach
staną, kuriame buvo rasta 
nepranešti Lietuvos muiti
nės tarnautojams 4 auto
mobiliai, virš 4.000 megz
tinių, keliolika kompiuterių 
ir dėžėse sukištų keliolika 
milijonų rublių.

* Lietuvos Krašto Apsau
gos Ministerijoje prisistatė 
š.m.balandžio mėn. 1 d. JAV 
Ambasados Gynybos ir 
Karinio Laivyno atašė ka
pitonas Michael Tirnan’as 
ir Sausumos Kariuomenės 
atašė pulk.Lionel Ingram'as.

Marcelijus Martinaitis

SPECIALUS. VLIK'Q
POSĖDIS

Dr.K.Bobelis padarė
pranešimą apie savo pa-

Amerikos. Lietuvių Tarybos sudaryta lietuvių .delegacija, minint Atstovų Rūmuose, 
Washington, D.C., Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 74-ąją sukaktį. Iš ^kairės; 
kun.Ramanauskas (JAV LB),J.Cikotienė (bUv.ELTA), kongr.Marty Russo (Rūmuose 
pravedęs minėjimą), M.Mickienė (Lietuvos Skaučių S-gos pirm.), Atstovų Rūmų pirm. 
Thomas S.Foley, M.SamatienėALT atst..delegacijos vadovė), M.Vaivadienė (ALT 
atstovė), Vincent Boris (Vyčių atst.), Edvardas Sinkora (Baįtimores Free Lithuania 
k-jos pirm.), V.Nakas (Lietuvos Ambasada), Vladas Butėnas (žurnalistas).

Minėjimą pravedė vasario 19 d. kongr.Marty Russo, kuris visuomet rūpinosi, 
kad JAV prezidentas paskelbtų Lietuvos Nepriklausomybės Dieną. Šiais metais vien
balsiai pravedė Res.239 - skirtą Lietuvai specialų pagerbima.

gose ir užrašuose. 78% 
gyventojų pasisakė už 
miesto dvikalbiškumą. OLF 
įstaiga, kuri seka ir nurodo 
prancūzų kalbos pirmenybę, 
įspėjo .Rose mere miesto 
savivaldybę, kad reikėtų 
vartoti tik prancūzų kalbą, 
nes angliškai kalbančiųjų 
skaičius sumažėjo daugiau 
kaip per pusę. Savivaldybė 
su tuo nesutiko ir pravedė 
referendumą.

Rosemere miestas buvo 
įkurtas angliškai kalbančių
jų kvebekiečių, kurie suda
rė net 3/4 to miesto gyven
tojų. Tikimasi, kad OLF 
įstaiga su referendumo 
rezultatais skaitysis, nes 
ankščiau tvirtino, kad jokie 
referendumai jos nutarimų 
negali pakeisti.

VIENU SAKINIU
APIE LIETUVĄ: h.n.

* Kaune Įkurtas Žemaičiu 
Kultūros Centras, kuris 
suburs Kaune gyvenančius 
žemaičius darbuotis nepri
klausomai Lietuvai, keliant 
Žemaitijos žmonių tautinę 
sąmonę, skiepijant jauni
mui meilę gimtajam kraš
tui ir gaivinant bei popu
liarinant žemaičių papro
čius, daile ir tarmes.

* Lietuvoje mirė ir palai
dotas Kaune nuo 1940 m. 
gyvenęs Europoje ir 1989 
m. grįžęs tėvynėn, jau so
vietinės okupacijos metu 
pagarsėjęs meno mecenatas 
Mykolas Žilinskas (1904- 
1992), padovanojęs Lietu
vai daug dailės kūriniu 
ir pastatęs Kaune, jo vardu 
pavadintą, modernišką dai-
2 psl.

lės galerija (šalia įgulos 
bažnyčios).

* š.m. kovo mėn. 20 d. 
baigėsi Lietuvos ir Rusijos 
delegacijų pasitarimai dėl 
okupacinės kariuomenės 
išvedimo iš Lietuvos, bet 
abejojama, ar tai bus pa
daryta iki š.m.rugsėjo mėn. 
1 d., kaip buvo sutarta, 
nes Rusija vis dar nesutei
kia tikslių žinių apie jos 
karių skaičių Lietuvoje.

* Lietuvos vyriausybė 
pranešė, kad šiuo metu 
minimalus gyvenimo lygis 
Lietuvoje yra 1.150 rublių 
per mėnesi, o minimali 
mėnesinė alga dabar yra 
1.200 rublių.

* Lietuvos pašto tarnyba 
praneša, kad visi iš užsie
nio gaunami laiškai bus 
Vilniaus centriniamę pašte 
surašyti j atatinkamus są
rašus ir laiškų išnešiotojai 
privalės įteikti juos adre
satams bei gauti jų para
šus, patvirtinančius, kad 
laišką gavo. (Tokiu būdu 
bus bandoma panaikinti 
užsienio laišku vagystes).

* Lietuvos Vyriausybės 
Informacijos Biuras pranešu 
kad Lietuvos Radijo ir 
Televizijos pastatams ir 
jų inventoriui Sovietų 
Sąjungos okupacinių dalinių 
padaryta žala siekia 39 
milijonus , 958 tūkstančius 
rublių (1991 m.gruodžio 
mėn. 1 d.kainomis).

* JAV pažadėjo padėti 
sumoderninti Elektrėnų 
elektrinę jėgainę, kuri tei
kia apie trečdalį Lietuvai 
reikalingos elektros energi
jos.

* Praeitais metais iš Lie
tuvos emigravo apie 1.000 
asmenų: daugiausiai j A- 
merika, po to i Vokietiją, 
Kanada, Izraeli ir Australi
ją

* Lietuvos ambasadoje 
Maskvoje buvo suorganizuo
tas iškilmingas 23-jų tapy
bos kūriniu perdavimas 
Lietuvai, kuriuos kaip do
vaną lietuvių tautai iteike 
Maskvos dailės studija NO
VA J A REALNOST.

* Š.m.kovo mėn.30 d. 
Kopenhagoje pasirašyta 
Lietuvos ir Danijos sutartis 
del investavimų Lietuvoje.

* Vilniuje leidžiamas ang
lų kalba savaitraštis LI
THUANIAN WEEKLY,supa
žindina skaitytojus su pas
kutiniais Lietuvos ekonomi
niais, politiniais,kultūriniais 
įvykiais bei naujaisiais 
įstatymais, kurio vyr.re- 
daktorius yra Vitas Kubi- 
lius.(Metinė prenumerata 
36 US doleriai,čekius arba 
money order siųstr.Lithua- 
nian Weekly,P.O.BOX 533, 
2024 VILNIUS,LITHUANIA)

* Vilniaus Universitetui 
Vokietijos ambasadorius 
G.Albrecht'as iškilmingai 
įteikė galingą lazerį bei 
papildomus reikmenis prie 
jo, 82.000 DM vertės.

* Lenkijos Užsienių Rei
kalų Ministerija įteikė Lie
tuvai protesto notą dėl 
dar vis tiesioginiai valdomų 
lenkų daugumos apgyventų 
Vilnijos rajonų, kurių ats
tovai atvirai palaikė sovie
tu pučo rengėjus, reikalau
dama rinkimų, nors Lietu-

skutinę kelionę į Vilnių, 
„Liečiančią VLIK’O- vaidy-bao- 

1 ir Veteranų administracijos 
reikalus. Veteranų adminis
tracijos delegacija Lietuvo
je aplankė Vilniaus ir Kau
no universitetų ligonines, 
taip pat Ukmergėje bei 
Marijampolėje. Delegacija 
turėjo progos tiesiogiai 
susipažinti su medicinos 
stoviu Lietuvoje. Buvo 
pastebėta, kad Lietuvos 
gydytojų profesinis pasiruo
šimas yra geras, bet pa
tvirtinta kokiose sunkiose 
sąlygose jie turi dirbti 
dėl nepaprastai didelio 
medicinos aparatūros, ins
trumentų, vaistų ir 1.1.tru
kumo.

Veteranų administraci
jos delegacija Lietuvoje 
priėmė ir jos vizitą koordi
navo Lietuvos Sveikatos 
Ministerija - dr.BIažys, 
dr.Valavičius ir Vilniaus 
Universiteto medicinos 
fakulteto dekanas dr.G.Ces- 
nys.

Grįžusi iš Lietuvos, 
kovo inėn.27 d. delegacija 
sušaukė posėdį su Veteranų 
Reikalų minist. Ed.Derwins- 
ki ir jam pristatė kelionėje 
surinktus davinius bei re
komendaciją, kaip būtų 
galima padėti Lietuvos 
medicinos pagerinimui.

Artimiausioje ateityje
numatyta išsiųsti į Lietuvą 
visa eilė instrumentų, vais
tų ir kt. Siuntiniai bus 
perduoti specifinėms ligo
ninėms. Viso yra numatyta 
pagalba apie 4.0-4.5 mili
jonų dolerių sumoje. Su 
didžiuoju siuntiniu į Lietu
vą planuoja vykti pats 
min.Ed.Derwinski ir sekti 
siuntos perdavimą.

Principiniai buvo patvir
tinti du projektai Lietuvos 
diplomatinės tarnybos kad
rų paruošimui. Vienas pro
jektas užsienyje yra tvar
komas p.Nasvyčio, kitas- 
Vilniaus Universiteto
projektas - koordinuojamas 
dr.K.Bobelio ir Vilniaus 
Universiteto rektoriaus 
dr. R.Pavilionio.

VILNIAUS KAZIUKO MUGĖ

Pirksiu
Kaziuko
mugėj
baltą 
cukrum apibarstytą Kalnujų bažnyčią, 
iš sendaikčių supirkėjo atpirksiu 
Jurbarko vieškelį, seną dailyraščio sąsiuvinį, 
peraugusį žole.

Ant prekystalio, šalia visokių skanėstų, 
yra ir mūsų nameliai, 
Dabar jie visi valgomi, 
o kažkada - degė ir griuvo iš pykčio.

Vieną tokį namelį atpirksiu Kalnujams - 
su šokoladiniu šuliniu, cuKriniais gandrais 
if valgoma pradinės mokyklos mergaite.

Tarp lovatiesių, verbų, tarp rankšluoščių 
suieškosiu dobilais siuvinėtas Palendres, 
pilnas bičių ūžimo, 
išrinksiu plokštelę su tavo balsu, 
kvepiančiu žemuogėm.

Tave parsivesiu atpirktu Jurbarko vieškeliu, 
ant asfalto patiesnn dobilais siuvinėtas Paleųdres. 
Atsigulę atgautoj žolėj - įsiklausysi m, 
kaip dainuoja plokštelėj 
po mirties susitaikę Kalnujai, 
suartėję į vieną tėvynę.

(Iš: "Gailile Rašo")

Henrikas Cigriejus

VERBA

Iš balučių saulės atsigėrę,
Tiesiai ties palangėm žvirbliai šviečia. 
Šiandien šluotele verbos tave prikelsiu 
Kaip vaikus kadaise keldavo sodiečiai.

Jau atašlama sparnai galingi,
Jau miškų skvernais plevena vėjai, 
Šiandien tu plačiau akis atverki 
Ir pasikartojimo šviesa stebėkis.

Tau sakau - svarbu svarbu be galo, 
Kad kūrenas saulė amžinoji 
Ir kad žilas senis linksmas gena 
į pakriaušę ožką, žilą žilutėlę.

Ėglio rykštele tave prikelsiu.
Jau žiema prabėgo. Jau praėjo 
Metai. Ir graudu ir linksma - 
Visas visas sniegas nužydėjo.

(iš"Kaip žolės")

Vladas Šlaitas

V Y Š N I O S P A V A S A R į

Vyšnios pavasario danguj. Nepakartojamos, 
grakštus ir lengvas vyšnių reveransas. 
Tave prisimenu. Ilgiuosi. Ir danguj 
dainuoja vyšnios meilės reveransą.

Vyšnios pavasario danguj. Nesugrąžinamas 
pirmosios meilės tolimas dvelkimas.
Po to bus vasara. Ruduo. O gruodžio mėnesį 
paliks tik lengvas vyšinių atminimas.

Nuo 1992 m. liepos 1 
d.Lletuvos vyriausybė peri
ma VLIK’O įstaigą savo

žinion.
Sis posėdis vyko kovo 
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Savo eilės laukia daug Černobyliu

/ "BUSINESS WEEK" žurnalistų, tyrimai rodo, kad di
džiulė buvusios Sovietų/ Sąjungos atominė industrij'a 

svirduliuodama artėj'a prie nelaimės/.

Sergėj Slesarenko kontrolinio skyriaus vyriausias 
inžinierius, nebuvo patenkintas. Peržvelgdamas pagrindi
nio kompiuterio ekraną, kuriame pasirodė raudoni blyk
čiojimai sidabriniame fone, jis galėjo pasakyti, kad pir
masis reaktorius IGNALINOS jėgainėje LIETUVOJE, per 
stipriai kaito. Milžiniškos pompos nepadavė gana vėsi
nančio vandens jėgainės šerdyje esantiems 72 pėdu ilgio 
vamzdžiams. Netrukus, kai kurie tu vamzdžiu galėtu 
susinaikinti. Tą. naktį, sausio mėnesio viduryje, Slesarenko 
32 m. amžiaus, žiurėjo išpūtęs akis i kitos černobylinės 
avarijos galimybe.

Jis turėjo’padaryti kritišką sprendimą. Kiti instru 
inentai rodė, kad visa kita toje jėgainėje veikė norma
liai. Skubus krizinis išjungimas kainuotu jėgainei milijo
nus rublių. Irgi - panaikintų jo šeimai duodamą kas ket
virtį, metų algos priedą, labai reikalingų nes kainos 
kyla greitai. Skubiai galvodamas, Slesarenko leido reak
toriui toliau veikti ir užsakė naują "soft ware” ( t.y.vei- 
kimo instrukciją sistemą kompiuteriams) savajam kom
piuteriui, kad galėtu be jokių neaiškumu stebėti rezulta
tus. Šis procesas gali užtrukti iki dvieju, valandą. Per 
tą. laiko tarpą inžinierius rizikavo, manipuliuodamas reak
torių pusiau aklai.

Rizikuoti buvo verta, bet tiktai trumpam. Prieš 
Slesarenko's pamainos pabaigą, vėl ekrane sublykčiojo 
raudonai. Ir vėl dar karta. Tiktai po savaitės kompiute
rio valdytojai suprato priežastį: vienas nepatenkintas 
darbuotojas įdiegė "virusą*1 £ kompiuterio sistemą.

Krinkančios Jėgainės. Praėjus 6 metams po Cernobyl'io 
jėgainės nelaimės, kuri apnuodijo plotą maždaug Dela- 
vare JAV-se didumo, komercinė branduoliniu jėgainių 
padėtis buvusioje Sovietą Sąjungoje niekada nebuvo to
kiame blogame stovyje. Gal būt dviguba grėsmė, kylanti 
nuo "įšmugeliuotų" raketą galvą ir atsilikusių branduoli
nių ginklą prdjėkiūbtdjųj’ ‘kėlė’'^šiurpą ' Vffištyfifnlnkams 
pradedant Washington’e ir bąigiėinr Tokyo.'.Tąčįąu pats 
artimiausias pavojus kyla iš pasenusių, nepatikimai vei
kiančių komercinių reaktorių. "Business Week" inspekcija, 
atlikta dviejose jėgainėse ir pasikalbėjimai su tuzinu 
buvusių Sovietu atsakingu tarnautoju rodo kaip, subyrė
jus krašto politinei sistemai (komunizmui) milžiniška 
branduolinė industrija palikta tikrumoje be tinkamos 
priežiūros.

Branduolinio reguliavimo agentūros yra sukrikusios, 
ir saugumo inspekcijos žymiai rečiau atliekamos. Dėl 
stipraus finansinio suvaržymo, nė viena iš naujai nepri
klausomų respublikų neturi pakankamai lėšų išlaikyti 
atatinkamą jėgainių aptarnavimo lygį: įrankių gamintojai 
priversti pereiti į kitas gamybines sritis- pav.,rafinerijų 
įrenginius ir žemsemes, tuo apsunkinant jėgainėms rei
kalingų dalią gamybą. UKRAINOJE ir LIETUVOJE kai 
kurie rusų ekspertai yra neprileidžiami prie įmonių, ku
rioms reikia pagalbos (dėl "nacionalinės įtampos", kaip 
rašo šio straipsnio autoriai. Tikrumoje, visi suprantame,- 
dėl nepasitikėjimo buvusiais okupantais, kuriais ir buvo 
komunistinio režimo rusai. Taigi , čia jokio nusistaymo 
prieš tautą kaip tokią- nėra. Red.).

Visur kitur, atominių įrengimu valdytojai ir kito
kie ekspertai perima geriau apmokamus darbus Įvairiose 
industrinėse srityse.

Apsauga irgi nieko neverta. Branduolines stotys 
turi tiktai kelis saugotojus, kurie dabar tiktai paviršuti
niškai atlieka patikrinimus. Tai tiktai tolimas aidas to, 
kaip buvo daroma anksčiau, kai saugojimas buvo tolygus
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/Straipsnio autoriai: Igor Reichlin 

at the Ignalina Power Station 
Deborah Stead in Moscow Peter 
Galuszka in New York. "Business Week", 
March 16, 1992.

Laisvai vertė- Birutė Nagienė/.

"šaltojo karo" šnipų novelių, aprašymams. Jėgaines tik
rai buvo apjuostos Įelektrintų vielų sluoksnių, užtvaromis 
apkarūnuotomis spygliuota viela. Trys atskiri išgirtieji 
KGB vienetai sergėjo, padedami jėgainės informatorių 
tinklo. Visi jie nebedirba po praeitos vasaros nepavyku
sio pučo. Tuo tarpu ir Vakarų, branduolines energijos 
organizacijos, kaip pav., International Atomic Energy 
Agency, neskubėjo reaguoti.

Šios dramos centre yra 15 labiausiai įtariamų 
reaktorių, pasaulyje, tokių pat, kaip tas, sprogęs ir dali
nai ištirpęs černobyl’yje. Tokie modeliai vadinami RBMK 
pagamina'43% visos naudojamos elektros energijos buvu
sioje Sovietų Sąjungoje. Saugi produkcija nebuvo pirmau
jančiu tikslu, kai 1950 m.dekadoje "šaltojo karo" viršū
nėje, jie buvo suprojektuoti, kad pagamintu didelius kie
kius komercinės vertės energijos, tuo pačiu gaminant 
plutonijų atominiams ginklams. Kuomet projektuotojų 
klaidos 'iškilo černobyl’yje, buvo įsakyta skubiai rasti 
priemonių patvarkyti padarytas klaidas. Tačiau - ne
buvo įmanoma atitaisyti tokius toli siekiančius, RBMK 
projekto trūkumus: pagaminti apsaugos gaubtus radiaci
jos sulaikymui ištikus avarijai arba išlyginti reaktoriaus 
svyravimus, jeigu varomoji jėga sumenkėja.

Pavoju didina ir daugelio RBMK reaktorių išdės
tymo vietovės. Kaikurie jų randasi pakraštyje didelių 
miestų, kaip pav.,St.Petersburg’as ar Kijev’as. Kiti gal 
tik apie 70 km.nuotolyje, vėjui pučiant, nuo Vakarą Eu
ropos. Tad, ištikus avarijai, pavojus pasiektą labiausiai 
apgyventus Europos miestus. Otto Lambsdorff, Vokietijos 
Laisvos Demokratų Partijos vadas, sako, kad tie reakto
riai "gali sprogti bet kada".

Problemos dydis tik dabar pradeda aiškėti Vakaru 
Europai, kai buvo galima pirmą kartą nevaržomai ap
žiūrėti reaktorius. "Yra neginčijamas faktas, kad visi 
Sovietų reaktoriai nesaugūs",- tvirtina Heinz-Peter Butz' 
as, Vokietijos Reaktorių Saugumo Draugijos (esančios 
Koeln'e) atstovas: "tačiau RBMK reaktoriai- yra patys 
pavojingiausi".

Neryiostabu, kad specialios inžinerijos bendrovės 
kaip .Si? jięųs .and Asęa Brqwn Bove ir skelbia, kad rei
kia uždaryti RBMK tipo jėgaines ir Vakarų vyriausybėms 
sukurti 7.5 bilijonų dolerių fondą, kurio pagalba būtų 
galima pertvarkyti kitus reaktorius Rusijoje ir Rytą 
Europoje.

Reaktorių avarijos būtu dar ne vienintelė nelaimė. 
Chroniškas radioaktyviųjų isotopų sklidimas iš branduoli
nių. įrenginių irgi labai pavojingas. Pay. vadinama Lenin
grad'© Branduolinės Energijos Jėgainė, kuriai priklauso 
4 RBMK reaktoriai po 1.000 megavatų Sosnovy Bor vie
tovėje, randasi tiktai 60 km.į Vakarus nuo St.Petersbur- 
g'o. Kuomet Vokietijos atominės energijos specialistai 
lankėsi toje jėgainėje 1991 m., jie buvo pritrenkti, kai 
ją Geigerio aparatų skaitliukai pasiuto; jie pastebėjo 
ir gaisrines duris, kurios gerai neužsidarė.

■ Rusijos specialistai sako, kad strontium 90-radio- 
aktyvaus isotopo giluminiame vandens sluoksnyje kiekis 
netoli Sosnovy Bor esąs 350 kartų didesnis už normalu 
ir kad plutoniumas- ypatingai nuodinga medžiaga - 
irgi randamas .mažuose kiekiuose. Vien 1.300 pėdų atstu
me nuo jėgainės, radioaktyviosios dalelės yra 400 kartu 
virš normalaus lygio.

Prasiveržimai (leaks) įvyksta dėl blogai suprojek
tuotų sandėliavimo plotų radioaktyviam nutekėjimui, 
tvirtina Julija Khairutnikova, genetikos darbuotoja vietos 
ekologijos laboratorijoje ir "Greenpeace" skyriaus pirmi
ninkė.

Karštieji garai. Kita problema - trūkumas dalią patai
symams. Sosnovy Bor jėgainėje iš po reaktoriaus uždan
galo matosi tuzinas plonų srovelių radioaktyvaus garo. 
Užklausus, jėgainės direktoriaus, atsakė nesijaudindamas:" 

"Tai nieko naujo. Uždengtuvai, kuriuos dabar gauname, 
yra labai blogos kokybės".

■Jeigu buvusios Sovietų respublikos tvarkėsi su 
grynai techniškomis priemonėmis, gal tai šiaip taip ir 
pavykdavo. Bet dabartinė situacija iškelia sabotažu gali
mybes, kaip pasirodė IIGN ALINOJ E, vos neįvykus avari
jai. Lietuvos policija suėmė vyresnįjį programuotoją rusą 
kilmės, apkaltindami jį svarbiausiojo reaktoriaus kompiu
teriniu "virusu".

Nors Lietuvos kriminalinės policijos tyrėjas Kęstu
tis Ratšeišis sakosi iki dabar neturįs tikrą duomenų, 
kad programuotojas buvo politiniai inspiruotas tam nusi
kaltimui, įtarimas labai stiprus. Netoli esantis Sniečkaus 
miestas, kuriame gyvena dauguma jėgainės tarnautoją, 
yra Rusijos technikių sala, apsupta pasipiktinusią ir nacio
naliniai nusiteikusių lietuvių. Daugelį metų rusai naudo
josi aukštesniu gyvenimo standartu čia dėka savo specia
lybės. Dabar jie privalo gauti Lietuvos pilietybę arba 
- išvykti iš respublikos.

Dar prieš metus, kai KGB kontroliavo saugumą, 
būtų buvę labai sunku bet kokiu būdu sabotuoti Sovietą 
atominę jėgainę. Atsakomybė už Ignalinos saugumą da
bar gula ant Lietuvos pečių, ką ji nenoriai prisiima. 
Jurgis Vilemas, Lietuvos Fizikos ir Inžinerijos Energijos 
Tyrimo Instituto direktorius, kuriam skirta pagerinti* 
branduolinį saugumą, sako: "Mes neturime lėšp sustiprin
ti jėgainės saugumą. Pagerinti reaktoriaus veikimo sau
gumui mums būtinai reikalinga Vakarą pagalba".

Be abejonės. Tiktai Vakarą jėgainių saugumo eks
pertai, bandantys rasti sprendimą Sovietp seniems reak
toriams, negali susigaudyti, kas už juos atsakingas. Vie
na problemų yra tai, kad visi reaktoriai - būtą jie Lie
tuvoje ar Ukrainoje-, ar kur kitur, buvo suprojektuoti,pa
gaminti ir reguliuojami Rusijos. Institutai, kurie išmoksli
na branduolinius technikus ir inžinierius, randasi Mask
voje ir Tomske- Sibire. Nerusiškoslos respublikos, visai 
paprastai , neturi jokio biudžeto nei patyrimo tvarkytis 
su pavojingomis jėgainėmis.

Netgi Rusijoje jėgainių reguliaminas neaiškus. 
Reaktorių saugumas bus prižiūrimas naujo Valstybinio 
Branduolinio ir Radiacijos Saugumo Komiteto. Tačiau 
dar neaišku, kiek jis efektingas. Komitetas pripažįsta, 
pav., kad RBMK reaktoriai yra ypatingai pavojingi ir 
turėtų būti uždaryti, bet tokio įsakymo duoti negali. 
Priežastis: "Neturime pakaitalo energijai" - prisipažįsta 
Sergej /X. Adamčik'as, minėto komiteto pirmininkas.

Komitetas jau pradeda silpnėti* nes iš jo išbė
giojo reguliuotojai, dirbę Rusijos branduolinėse stotyse 
už menką atlyginimą. Kai kurie branduoliniu renginių 
ekspertai griebia darbus naujai įkurtose privačiose ener
getikos įmonėse.

"Mes jau praradome keletą jauną mokslininku 
kooperatyvams, kur jie uždirba trigubai ar keturgubai 
daugiau, negu čia. Kaip mums juos išlaikyti?"- klausia 
Aleksandr Rimsky-Korsakov'as (garsaus kompozitoriaus 
vaikaitis), deputatas direktorius St.Petersburg'© Radiumo 
Instituto, kuriam buvo pavesta išvystyti branduolinį kuro 
ciklą reaktoriams. Panašiai skundžiasi reaktorių gamyk
los kaip Izhorsky Zavod, didžiulis industrijos konglome
ratas netoli St.Petersburg'©. Greitai sutvarkyti šios 
problemos negalima. Vakarai lieka vieninteliai, kur gali
ma butą rasti sprendimą. Vakarą ekspertai tvirtina, kad 
ją vyriausybės ir bendrovės privalo įsijungti. "Jįlę turėtą 
suburti tarptautines" "pastangas visoje Europoje ar Tarp
tautinėje Atominės Energijos Agentūroje, nes bet koks 
prisidėjimas prie sprendimo mums patiems naudingas’’ 
- pareiškė Murray Feshbach'as, Sovietą žinovas George
town Universitete, JAV.

/ nukelta į 4 psl............. /

MES SIŪLOME LABAI 
PATOGIĄ KELIONĘ 
BE SUSTOJIMO 
LOT 767 SKRYDŽIU 

| VARŠUVĄ
LOT skrydžius atlieka Boeing 767 didysis lėktuvas, 
puikiai aptarnaujant tiek verslininkus, tiek turistus, 

Iš Varšuvos LOT gali suderintai 
nuskraidinti į 24 Europos miestus.

Daugiau informacijų 
gausite pas kelionių agentų 
LOT Polish Airlines.

POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlines 
Montreal (514)844-2674 

Toronto (416)236-4242
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Lietuviai Barcelonos Olimpiadoje
Šia vasarą, Barcelonos mieste Ispanijoje, vyksta 

SPORTO' OLIMPIADA. Šioje pasaulinėje sporto Šventėje 
po daugelio metų vėl dalyvaus neseniai atkurtos nepriklau
somos Lietuvos sportininkai. Sporto reikšmei kylant pa
saulyje, auga ir susidomėjimas olimpinėmis žaidynėmis. 
Smarkia; ištobulėjus televizijai, olimpines varžybas mato 
visas žemės rutulys, jas stebi arti bilijono žmonių. Ne 
cik sporto atsiekimai, bet vien dalyvavimas olimpiadoje 
yra svarbus reiškinys tarptautiniams santykiams praplėsti, 
ypač mūsų jaunai valstybei. O atsiektais geresniais sporto 
laimėjimais domisi sprotiniai sluoksniai ir visa didžioji 
pasaulinė spauda.

Okupuotoje Lietuvoje sporto lygis buvo gana aukš
tai iškilęs dėl keletos priežasčių. Pirmiausiai, visas So
vietų Sąjungos sportas, nors prisidengęs įvairių draugijų 
vardu, buvo grynai profesionalus. Sovietai sportą labai 
stipriai puoselėjo, norėdami savo skurdžiai liaudžiai įrody
ti pranašumą prieš "supuvusį" kapitalizmą. Iškilusiems 
sportininkams sudarydavo išskirtines pragyvenimo sąlygas, 
kurių eilinis pilietis nė sapnuoti negalėdavo. Suprantama, 
kad pajėgesni atletai visomis išgalėmis varžėsi dėl pirma
vimo. Mūsų tautiečiai sportininkai norėjo dar įrodyti savo 
pranašumą prieš okupantus, tuo pačiu pakeliant tautinę 
savigarbą. Nekartą po svarbesnių pergalių prieš okupanto 
komandas iš perpildytų stadionų išsiliedavo į gatves žiū
rovų minios, reikšdamos džiaugsmą nurungus priešą, pasi
didžiavimą savąja tauta ir demonstravimą tautinės vieny
bės. Paskiri sporto didžiūnai buvo visoje tautoje gerbiami 
ir net pernelyg dievinami. Tad nenuostabu, jog per devy
nias olimpiadas /1952-1988/ okupuotos Lietuvos sportinin
kai Sovietų Sąjungos sudėtyje laimėjo: 23 - aukso, 15 
- sidabro ir 16 - bronzos medalių. Pasiekti rezultatai
rodo, kad ir mūsų tauta yra lygiai pajėgi varžytis su 
didžiosiomis tautomis. Ateinančioje olimpiadoje atskirose 
sporto šakose galime laukti neblogų sportinių pasirodymų, 
o gal net ir medalių.

LIETUVOS OLIMPINIS KOMITETAS, norėdamas 
pasiųsti Lietuvos ekipą į, Ispaniją olimpinėms žaidynėms, 
prašo mūsų paramos aukomis. Kaip žinome, dabartinis 
mūsų valstybės finansinis stovis yra labai sunkus, todėl 
mūsų pagalba yra labai svarbi ir su dėkingumu laukiama. 
J.A.Valstybėse jau veikia Valdo Adamkaus rūpesčiu suda
rytas OLIMPINIS VAJAUS KOMITETAS. Siaurės Amerikos

Sporto Sąjungą, šiuo metu esanti Kanadoje, taip pat su
darė Garbės ir Darbo komitetus tam reikalui ir pradėjo 
darbą.

Garbės komitetan pakviesti Generalinis Lietuvos 
konsulas, iškilūs visuomenės veikėjai ir dvasiškijos atsto
vai.

Darbo komitetan įeina: J.Gustainis - pirmininkas, 
J.Balsys, S.Krašauskas, A.Vileika ir A.Vaičiūnas. Montrea- 
lyje mielai sutiko padėti Romas Otto, 147 Gerald St., 
LASALLE, P.Q., H8P 2A2; Hamiltone - A.§eštokas,, 1411 
Winterbourne Dr., Oakville,Ont. L6J 7B5; Toronte - J.

Gustainis,179 Cassandra Blvd., Don Mills, Ont., M3A 1T4 
ir J.Balsys,364 Greer Rd.,Toronto, Ont. M5M 3P5. Atida
rytos sąskaitos "PARAMOJE" Nr. 10300 ir "PRISIKĖLIMO 
P-JOS bankelyje Nr. 1622390.

Čekius prašome rašyti : "OLYMPIC FUND OF 
LITHUANIA". Aukos atleidžiamos nuo pajamų mokesčio 
/Income Tax/ per K.L.B. Krašto valdyba. Vajų užbaigsime 
birželio mėn. 15 dieną. Pinigus persiusime Lietuvos Olim
piniam Komitetui.

Tikėdami Vajaus svarba ir didele reikšme, prašome 
dosniai paremti olimpinę Lietuvos delegaciją,

J. Gustainis

/.........atkelta iš 3 psl./ .......... ČERNOBYLI AI

Pagalba tačiau nebus greitai teikiama ypač RB 
ivlK tipo jėgainėms. Vakarų bendrovės, kuriu specialybė 
gaminti įrenginius branduolinės energijos jėgainėms, tvir
tina, kad pataisymas RBMK yra perbrangus. Net jeigu 
ir būtų įmanoma juos sutaisyti, buvusios Sovietu respub
likos nepajėgia užsimokėti. "Kodėl mes turime* atiduoti 
savo įrenginius?" - klausia Manfred Simon’as, Asea Brow 
Biverrs valdytojų komiteto narys. Adolf Huettl’is, Sie- 
men's Energijos Skyriaus KWU pirmininkas dar griežtes
nis: "Del jų projektavimo klaidų, ekonominiai neįmanoma 
atitaisyti RBMK reaktorių, šalia to, EC skirtos finansi
nės sumos nė iš tolo nepakaktų". Europos J3endrija (EC) 
siūlo 100 milijonų doleriu šios pFoWtemos studijų progra
mai.

Nenusimato greitos pagalbos iš IAEA agentūros, 
kuri turėtų skatinti saugy branduoliniu jėgainių vartojimą 
visame pasaulyje, ši Agentūra tik dabar praveda studijas 
RBMK reaktorių, kurie komerciniu mastu niekur kitur 
neegzistuoja už Duv.Sovietų Sąjungos ribų. Morris Roserė- 
as, IAEA ekspertas pareiškė:" Tai labai* jautri situacija: 
mes bandome išgauti kooperavimo iš naujų vyriausybės 
agentūrų ir industrijos, o tai nėra langva".

Visi pasiūlymai atsiduria į politines arba techninei 
kliūtis. Nuo 1988 m. JAV Nuclear Regulatory Commis
sion, pav., sušaukė daugiau kaip 40 bendrų pasitarimų 
su Sovietų branduolinės energijos specialistais. Tačiau 
Amerikos suvaržymai eksportuoti aukštosios technologijos 
gaminius, dar neperduoda, sofistikuotų Vakarų kompiute
rių sistemų branduolinių jėgainių atsakingiems asmenims. 
Užkonservavimas Cernobyl'io tipo reaktorių yra labai 
brangus ir užima daug laiko. Todėl tik du reaktoriai 
Cernobyl'yje bus uždaryti 1993 m. Jeigu buvusios Sovie
tų respublikos ir galėtų būti įtikintos greitai uždaryti 
savo reaktorius, siųsti elektros energijų iš Vakaru per 
esančius Rytų Europoje elektros tinklus yra neįmanoma, 
nes Vakarų ir Rytu Europos voltažai neatatinka?

Visa tai sudaro vieną pačių sunkiausių išStlkių 
Vakarams, susidūrus su buv.šovletų Sąjungos darby pa
sekmėmis. Vakarų branduolinės industrijos vadovai ir 
politikai nenorėtų prisiimti tokios finansinės rizikos, 
reikalingos tvarkant reaktorių problemas. Tuo pačiu, 
tačiau, jie rizikuoja kitaip.

Jeigu nieko nedarys ir ištiks radiacinė katastrofa, 
sunkesnė negu Cernobyl'io, branduolinės energijos indus
trija visame pasaulyje pergyvens didelį, sumišimą. Reiš
kia, žaidžiama įvairiais atžvilgiais "rusiškąja rulete" su 
branduoline energija.

BALTU-SUOMIQ KONFEDERACIJA
J.J.B.

/ tęsinys/

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

BALTO-SUuMIU KONFEDRACIJA

1. Baltų istorinės ribos

(VA)RŲ-lių Rikis (Ruric) (852-879 m. po Kr.) Rytinės 
Rasos vadovas, Gudeleivos ir Gemalės sūnus, valdo 
"visas Rasas", t.y. P-Rus(us) ir Rus(us).

"The legendary Ruric of the Rus" became Prince of 
Novgorod in A.D.862. 1UU0 years later his oronze figure 
4 psl.

adorns a huge monument in the Kremlin of that city. By 
tne 11-th c.a. Rus state centered at Kiev, streaehed from 
the Baltic to the Black Sea, and gave the name to the 
future empire."

Ar galime susilaukti žiauresnio smūgio neonormanų 
bei maskolių mokovams, neišskiriant ir mūsiškę L.E. (ž. 
Vikingiai). Jų pasakos sprogsta lyg muilo burbulai, ypač 
sakinio pradžioje panaudotas išsireiškimas "u ž j ū r i n 
- tai ne kiton Baltijos pusėn, ar iš kitos Baltijos pusės! 
Nieko panašaus! Sėdama laivan Rūgeno saloje (R. Vokie
tijoje) ir išlipama Danzige, Rygoje ar D. Naugarde. Štai 
ir visas užjūris, kaip jį supranta ir pats kronininkas. Ka
dangi R u g i j a - Vanilių - (variagų) sostinė ir Kr. 
Krivaičio tuolaikinė buvein^'buvo s a 1 a , tai juo "la
biau ji nusipelno "užjūrio"! vardą. Veltui tad istorikai 
(neišskiriant ir mūsiškių) ieško kažkokio užjūrio menkame 
Roslageno kaimelyje, Švedijoje. Jie nepaiso kronikos įspė
jimo - nemaišykite rasų (rus') nei su švedais, nei su 
slavais rusais (maskoliais, kurie tada dar neegzistavo!)." 

Pagaliau, beskaitant frankų istoriją Karolio Di
džiojo laikais matėme, kad apie tą laiką vendai 
(vanduoliai senprūsiai) buvo iškelti iš Reric (ar Ruric) 
vietovės į Šlesvigą, o kiti perkelti į šiaurę - įsteigdami 
ten Naują Gardą ir Gardino rikiją arba R u t h e n i - 
j ą (Rus' valstybę). Kronininkas dar pažymi, kad r u s- 
(rasų)- v a r i n g i ų vardas nuolat naudojamas kaip si
nonimas, lygiaigreėiai. Jis žino ir pabrėžia, kad rus' 
vardas esąs atneštas vėliau ir pradedą išstumti pirmykštį 
variagų (varulių) vardą. Šiandien be sunkumų gali
me įrodyti tą jo tvirtinimą klasiška ŠWA nudilimo taisyk
le: (Va)rangai (Va)razai (rusenai, p-rusėnai, senprūsiai).

Arabų ambasadorius SUSAN AL RAIŠI, 922 m. gegu
žės 12 d. atvykęs iš tolimo Bagdado, siunčiamas 
jo kalifo, savo svitoje turėjo istoriką I b n F ADLAN. 
Jie kelyje prie Volgos (anks. Rasa) sutinka 'rus ' 
kuriuos jis vaizdžiai aprašo. Be to jis pastebi, kad B al
tas h i n t a (Baltos šventos) karaliaus tėvas dar 
buvo Arijų tikybos (garbino Perkūną), gi pati tauta 
tuomet arabų buvo vadinama Baltaisiais 
Bulgarais. Jų lietuviškumu netenka abejoti, kaip 
nustatyta archeologijos ir kitais istoriniais daviniais: "Bil- 
gorodo totorių tarpe gyvenančių miškuose, buvo 
kalbėta panašia į lietuvių kalbą" (BOHUŠAS Ksaveras, 
1746-1820, Desertacija A.N.G.S., p. 317). Gi 'bug' ar 
' bog' reiškia 'šventas intakas' (tas pat ir sanskrito kalba) 

Kitas arabas - geografas IBN HAUQUAL, kuris irgi 
buvo atvykęs į Bulgar apie 921 ar 922 m. po 
dviejų mėnesių trukusio karavano iš 5000 žmonių ir 3000 
arklių - apie 1250 mylių iš Chorezm prie Oxus 
(dabart. Amu-Dargon), kad pamačius KAIP prekiaujama 
pas baltus bulgarus. Ten jis susitiko su 
"merchants who were selling furs also from the Baltian 
countries of Gog and Magog". Kai kurie arabų pirkliai 
pasiekdavo net Biržą (Birk) bei Visby (Got
land saloje).

Dar kitas geografas arabas AL MASUDI sako, kad 
netoli Baltašventos miesto kur Kama upė įteka į 
Volgą, stovėjęs ir kitas miestas S u v a r a . Tą patį 
tvirtina ir geografas ISTAKRI. Gi pats Baltašventos mies
tas buvęs aptvertas siena su bokštais, turėjęs tiek pirčių 
ir saunų, kad galėjęs lengvai aprūpinti apie 10,000 pirk- 
klių. Tuo laiku arabų įtaka buvusi tokia didelė, kad lan
kantis istorikas IBN FADLAN pas Baltašventos karalių 
922 metais sako, jog šis priėmęs kalifo protekciją ir net 
pakvietęs iš Bagdado siuvėją į savo dvarą, kad šis jį 
mokytų k o r a n ą .

Mes ir totoriai (Baltieji bulgarai)

"Take as much independence as you 
can handle" - tokia buvo YELTSIN formulė pasiūlyta 
totorių nacionalistams, jam lankantis Kazan, 
jų sostinėje. Jeigu tai reikštų atsiskyrimą nuo Rusijos, 
"your decision will be final".

Kodėl nebandyti prikalbėti totorius jungtis prie Balto- 
suomių Commonwealth? Ar iš to bus kokia nauda? Ya

kutia, kuri randasi šiaurinėje Siberijoje ir sudaro 
Centrinės Siberijos Plateau, yra turtinga deimantais, sva
joja apie savo turtingą mažą emiratą. Komi, apie 
kurią jau kalbėjome, nori kontroliuoti anglies klodus; pas 
Totorius kalba eina apie alyvą.

Totorių respublikoje rusų skaičius beveik lygus toto
riams. Jie turi ir grupę, taip vadinamų "purists", kurie 
smerkia susovietintus totorius kaip "cosmopolitans" ar 
"mankurds", t.y. epitetas naudojamas tiems, kurie prara
do tautinę savybę: "By their standards, I am a mankurd, 
since I graduated from a Russian school, my parents 
spoke mostly Russian and my wife is Russian. I am not 
fit to live here among them".

Dabar visos šitoą»,ieritorijo!? bando išsilaisvinti ir rusų 
(sovietų) jungo, reikalaudamos politinių teisių, atgaivinda- 
mos kultūrines savybes, jų kalbą ir ekonominę nepriklau
somybę. Kodėl jiems nepadėti bent moraliai, nes "kur du 
stos, visados daugiau padarys"...

Henrikas Čigriejus

DIDYSIS ŽIOGAS

Tik šiaip sušukau - ir atsiliepė žiogas, 
Ar ne iš mokyklos parėjom 
Per tylią linieną?
Gali sau stebėtis:
Daina moteriškės -
Lyg raudonas jurginas
Vidury kiemo.

O pačiame gražume jurgino 
Didysis žiogas.
Ir vidudienis pats - 
Veja barelis marčią. 
Didysis žiogas gaidas kuo seniausias 
Be atodūsio atsiverčia.

Tai žiogo diena
Prie nubėgančio kelio.
Atminty kas nurovė linus, 
Sudainavo ir mirė.
Tik seniausia gaida
Amžinai surašyta po žiogo skvernu 
Lyg po stogu.

Eik ar iš metų, ar iš mokyklos 
Prie šito žiogo.

(Iš: "Kaip žolės")

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

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

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



BE KALTES Valentinas Gustainis

/Autorius praleido 15 mėty Sibire, tremtyje ir lageriun- 
Sp*u»dlname iltraukę H neseniai Lietuvoje naąlm- 

dZlusloa jo knygos. Red./.

Kelias į laisvę, pasirodo; ne toks jau paprastas ir ne 
toks malonus, kaip svajota. Prie vachtos vartų prižiūrėto
jas gana paviršutiniškai perkratė mūsų daiktus medinėse 
skrynelėse ir išvarė lauk. Čia lūkuriavome galutinai dar 
nepaleisti, nežinodami, kas bus toliau. Ir štai privažiavo 
zekams pažįstamas "juodasis varnas" - toks specialus ve
žimas apkaustytomis durimis ir mažyčiais grotuotais lan
geliais. Neva laivėn paleistus, sargybiniai suvarė mus į 
tą "juodąjį varną", užrakino, o patys atsisėdo už durų 
ginkluoti automatais. Jautėme jog veža labai duobėtu 
keliu, nes teko rankomis į groteles įsikibti, kad pakaušio 
neprasiskeltume. Po koKio pusvalandžio išlaipino ir palie
pė jau be sargybos eiti į mažoje trobelėje įsikūrusią kaž
kokią kontorą prisistatyti. Po dešimties metų pirmą kar
tą už nugaros nejausti automato - tai neapsakoma!

Išlipęs iš "juodojo varno", apsidairiau aplinkui. Pama
čiau vasaros saulės išdegintą pliką Karagandos stepę. 
Niekur jokio medelio, jokio krūmelio, net pavasarį vešliai 
sužaliuojanti specifinė žolė nudžiūvusi. Tas nameliūkštis 
pasirodo, buvo darbininkų priėmimo punktas. Sutikau čia 
vieną tautietį nuo Pilviškių, atgabentų iš kito lagerio ir 
jau susitarusį šachtose dirbti.

Palydovai atnešė į kontorą kažkokius mūsų popierius. 
Tada tarnautojas padavė mums užpildyti pluoštelį blan 
kų. Tarp jų buvo ir pasižadėjimo dirbti čia penkerius 
metus blankas. Supratau, jog tai tremties įformininimas. 
Pasižadėti penkerius metus dirbti anglių kasyklose, dar 
ištisus penkerius metus būti atskirtam nuo šeimos! Ne! 
Verčiau jau mirti! Kai tam kontoros tarnautojui pasiguo
džiau dėl savo šeimos, jis atsakė:

- Po kiek laiko, jei gerai dirbsite, galbūt valstybės 
saugumo organai leis jums šeimą išsirašyti čionai, į Kara
gandą. Aš, labai susijaudinęs, pasakiau:

- Kaip man pasirašyti darbo sutartį, jei esu nedarbin
gas invalidas, lageryje visą laiką buvęs IV kategorijos! 
Aš čia nesugebėsiu savarankiškai net duonos kąsnio užsi
dirbti. Būsiu tik našta šachtai. O be to, toliau be savo 
šeimos, nematau prasmės gyventi - verčiau čia pat nusi
žudysiu...

Kokie mano argumentai paveikė tą darbininkų verbuo
toją, sunku pasakyti. Tačiau išgirdęs, kad lageryje aš 
visą laiką buvau nurašytas kaip nedarbingas IV kategori
jos zekas, jis tikrai sukluso. Dar kartą garsiai perskaitė 
lagerio sanitarijos skyriaus viršininkės Caplinos pasirašytą 
pažymą, kurioje sakoma, kad Gustainis dirbti dar gali... 
AŠ pasipiktinęs pareiškiau, kad ji geriau negu kas kitas 
žino, jog Kone visą laiką buvau nurašinėjamas kaip nega
lįs dirbti jokio fizinio darbo. Kontoros tarnautojas nusis
pjovė, pasiėmė man duotus anketų blankus ir liepė paly
dovams vežtis mane atgal į lagerį.

Tokių savanoriškų grįžimų į lagerį anksčiau vargu ar 
pasitaikydavo. Tačiau tuo metu aš buvau toli gražu ne 
vienintelis. Per porą savaičių tokių sugrąžintų "iš lais
vės" susirinko būrelis. Tai vis lageriuose buvę invalidai, 
bet išsiųsti kaip galį dirbti. Lageris mūsų jau nelaikė 
kaliniais, bet maitino ir davė atskirą kambarį, iš pradžių 

■galėjome laisvei, nieko 'hedirbdfefhii1 po kiemą vėi^&tmėti.
Bet netrukus nuo tikrųjų zekų mus atitvėrė vielų tvora.. 
Ateidavo lagerio viršininkas ir mėgindavo tai geruoju, 
tai piktuoju prikalbėti, kad sutiktume dirbti šachtose. 
Kartais grasindavo surištus nuvešiąs ir tenai patiksiąs. O 
mes atsikalbinėjome motyvuodami tuo, kad lageriuose 
invalidams geriau negu tremtyje, kad sveikatą praradome 
taip pat lageriuose, tad dabar tegu valstybė mus išlaiko.

Po kokios poros savaičių pas mus atėjo lagerio laisvai 
samdomas tarnautojas leitenantas Ganijevas ir linksmas 
man pranešė:

- Gustainį, sveikinu - iš Maskvos atėjo nurodymas iš
duoti jums visai švarų pasą, su kūriuo galėsite gyventi, 
kur tik panorėsit, - net ir pačioje Maskvoje! Jūsų bylą 
Maskva peržiūrėjo ir nutarė paleisti jus "pod čistuju"....

Jau tą patį vakarą lageryje mane nufotografavo, kad 
turėčiau pasui reikalingą nuotrauką. Kitą rytą prižiūrėto
jas mane vieną išleido pro lagerio vartus - šį kartą tik
rai laisvą. Skrynelės ir kito turto netikrino, kišenių nekra
tė, net ir laiškus išsinešiau. Prieš išeinant specialiosios 
dalies viršininkė įteikė keletą dokumentų, pagal kuriuos 
milicijoje turėjau gauti pasą. Tai buvo 1954 metų lapkri
čio 11 diena.

Milicijos raštinėje dokumentus priėmė, liepė pavakare 
ateiti atsiimti paso. Nutariau pasidairyti po apylinkes. 

Sovietų kariuomenės sudarkyta viena is Vilniaus televizijos studijų. Nuotr. V. Kapočiaus

Čia gyveno daugiausia buvę kaliniai. Prie maisto produk
tų pamačiau įprastines eiles. Nustebau, kad jose vyrai 
stovi atskirai nuo moterų. Paaiškėjo, jog tokia tvarka 
įvesta dėl to, kad pasitaikydavę daug vyrų, kurie bendro
se eilėse labai nepadoriai elgdavęsi su moterimis.

Kai nurodytu laiku nuėjau milicijon atsiimti paso, 
likau smarkiai apviltas. Paduotus dokumentus grąžino ir 
paaiškino,kad paso išduoti negalį, nes aš vykstąs pas šei
mą, kuri yra ištremta. Dabar aš turįs pasiimti iš lagerio 
tam tikrą kelialapį, su juo važiuoti į Barnaulą, tenai už
siregistruoti valstybės saugumo įstaigoje ir tada jau galė
siu vykti pas savo ištremtą šeimą. Paaiškėjo, jog šį kar
tą paso negausiu ne dėl savo nuodėmių, o dėl to, kad 
mano žmona ir vaikai yra ištremti, beje, vien tik dėl 
to, kad trėmė mane. Tokios logikos neįstengiau suprasti!

Lageris į šį dalyką pažiūrėjo labai rūpestingai. Apskai
čiavo, kiek maždaug truks mano kelionė iš Karagandos 
į’ Altajaus kalnus, išdavė atitinkamą sumą dienpinigių, 
kad kelionėje netektų badauti. Be to, buvau įspėtas, kad 
leitėnantas Ganijevas už valdiškus pihigus nupirks gele
žinkelio bilietą iki Bijsko ir net pats įsodins mane į trau 
kinį Karagandos senojoje geležinkelio stotyje. Mat tais 
laikais patekti į traukinį būdavo didelė problema, kartais 
ištisas savaites tekdavo stotyje laukti, tačiau Maskvos po
tvarkiu iš lagerių grįžtantiesiems buvo teikiama pirmeny
bė.

Laukdamas, kada nupirks man bilietą, turėjau pasirū
pinti nakvyne. Ji pasitaikė visai prie pat lagerio vartų 
pas zeką tautietį, kuris dirbo be sargybos, turėjo arklį, 
vežiodavo įvairius daiktus. Tas pusiau laisvas lietuvis mie
lai priėmė mane pernakvoti nedidelėje būdelėje, kur dviem 
žmonėms vietos buvo pakankamai.

Būdamas kalėjimuose bei lageriuose, dažnai save tikin
davau, kad čia praleistas laikas neuždės antspaudo mane 
psichikai. Net kitiems sakydavau: "Nusiprausiu laisvės 
vandeniu ir psichiškai bei moraliai vėl būsiu kaip ką tik 
užgimęs!" Tačiau, pasirodo, ne taip paprasta. Vaikštinė
damas po miestą, apžiūrinėdamas mano lagerio draugų 
statybas, pavyzdžiui, GŠO, naująją geležinkelio stotį, žu
vų šaldytuvus ir gyvenamųjų namų kvartalus, aš jaučiausi 
nedrąsiai, tartum drovėjausi sutiktų nepažįstamų žmonių, 
nežinojau, ką jie galvoja apie mane - buvusį kalinį. Buvau 
užmiršęs malonų laisvo žmogaus šypsnį. Tačiau niekas 
manęs nestabdė, niekas nieko neklausinėjo, niekas net 
menkiausio dėmesio į mane nekreipė. Juk zekai ir buvu
sieji zekai - Karagandos kasdienybė.

Pagaliau atėjo išvykimo diena. Keletą kilometrų važia
vau arkliais, paskui gerą galą tramvajum. Maloniai nuste
bino konduktorės paslauga: ji neprašoma iškėlė mano 
apytuštę skrynutę, kai išlipau! Ar tai buvo pagarba žilam 
plaukui, ar zekiškai uniformai? Pati konduktorė buvo irgi 
nejauna, greičiausiai terminą atsėdėjusi zekė.

Geležinkelio stotis buvo sausakimšai prisigrūdusi ke
leivių, norinčių gauti bilietą. Jei ne leitenantas Gani
jevas, vargu ar is viso man būtų pavykę iš tenai išvažiuo
ti.

Lapkričio 19 dieną, po trylikos su puse metų aš pir
mą kartą savarankiškai ir savo noru sėdau į normalų 
keleivinį traukinį ir išvažiavau, kaip visi žmonės. Žinoma 
buvau dar ne visai laisvas, nes neturėjau paso, privalėjau 
užsiregistruoti Barnaule. Vagone iš Karagandos važiavo 
pagyvenęs kazachas su jauna, gražia savo tautybės mote
rim. Taip ir nesužinojau, ar ji šio žmogaus duktė, ar žmo
na. Iš drabužių pažinęs/-kftd 'aš buvęs zekas, kazachas 
liepe tai moteriai mane, .pavaišinti. Ji išsiėmė įš-Jagami- 
nėlio baltų riestainių. Supratau, kad laisvėje gyvenantys 

žmonės ne tik nebijo buvusių kalinių, bet ir užjaučia 
juos.

Kaip smagu buvo sugrįžti pas savuosius, sunku ir apsaky
ti. Vos spėjau iš lagerio išeiti, tuojau susiradau paštą ir 
išsiunčiau žmonai telegramą, kad jau grįžtu. Mano kelio
nė truko apie tris savaites. Nutariau pakelėje aplankyti 
kai kuriuos savo bičiulius, su kuriais nebuvau susitikęs 
nuo 1940 metų vasaros. Novosibirske ištremta gyveno 
generolo Jono Sutkaus žmona su vaikais. Jonas Sutkus 
buvo labai artimas mano draugas nuo 1912 metų, iš Lie
tuvos deportuotas tą pačią dieną, kaip ir aš. Jonas Sut
kus iš karto buvo nuo šeimos atskirtas ir išgabentas į 
specialiuosius lagerius, kur neilgai išgyvenęs žuvo. Taigi, 
Novosibirske paviešėjau tris dienas. Is ten nuvažiavau į 
Barnaulą užsiregistuoti, kad grįžtu pas šeimą į tremtį. 
Atlikęs formalumus, pasukau į Troicką, kur gyveno mūsų 
šeimos draugė, Zigmo Starkaus našlė Uršulė. Gyveno 
tenai ir daugiau lietuvių tremtinių. Tarp jų - visai nese
niai iš Vladimiro kalėjimo paleistas Juozas Tonkūnas, 
profesorius, buvęs Dotnuvos žemės ūkio akademijos rek
torius ir Lietuvos švietimo ministras, neseniai atvykęs 
pas savo ištremtą šeimą. Tonkūnas man pasirodė labai 
suvargęs, galutinai netekęs sveikatos, bet jis vis tiek 
jautėsi laimingas. Uršulė Starkienė su draugėmis ir Tonkū 
nai priėmė mane labai širdingai. Ilgai viešėti negalėjau, 
nes manęs labai laukė ir maniškiai Altajaus kalnuose.

Bijske teko gerą savaitę sugaišti - laukti, kol ledas 
per Biją sustiprės tiek, kad tik galėtų važiuoti sunkveži
miai. Nuolatinio tilto čia dar nebuvo. Apsigyvenau vėl 
toje pačioje tarybinio ūkio bazėje, kur prieš dešimt metų 
buvau taip dramatiškai areštuotas. Čia daug kas buvo 
pasikeitę ir manęs niekas neatsiminė. Niekas neklausė 
jokių dokumentų, valytoja leido pasirinkti lovą ir gyventi 
kol bus galima vykti~ į Jabaganą. Dieną lankiau tautie
čius. Čia gyveno inžinierius statybininkas Indriūnas su 
žentu, grįžusiu iš šiaurinės Jakutijos, Vytauto Bičiūno 
našlė, pulkininko Ignatavičiaus našlė su dukterimi ir daug 
kitų pažįstamų. Sutikau ir porą žydų iš Pilviškių. Jiems 
tremtis išgelbėjo gyvybę, nes visi Pilviškiuose likę žydai 
buvo žiauriai hilterininkų išžudyti.

Pagaliau gruodžio 10 d. iš Jabagano atvažiavo sunkve
žimis parvežti generatoriaus. Vairuotojas neatsisakė pai- 
imti ir manęs. Gavusi telegramą, šeima žinojo, kada 
parvažiuosiu. Labai anksti iš ryto išvažiavę, vakare lai
mingai atsiradome Jabagane. Pajutau, kad bučiuoja dukre
lė, žmona ir kitos gerai pažįstamos tremtinės. Buvau su
tiktas kaip iš kokio didelio žygio sugrįžęs. Viskas aplinkui 
atrodė gražu ir šventiška. Gražiai apsirengusi žmona ir 
dukrelė, lovatiesėmis uždengti guoliai. Krito į akis žmo
nos ir duKters optimizmas.

Kitą sekmadienį patyriau labai malonią staigmeną. 
Kone visa tremtinių kolonija, išskyrus porą, kurie bijojo 
pasirodyti džiaugsmingai sutinką iš kalėjimo grįžusį "liau
dies priešą", dalyvavo vaišėse mano garbei. Visi pokylio 
dalyviai sumetė savo skatikus, pripirko produktų ir gėri
mų, puikiai papuošė stalus. Vis apsirengę šventadieniais 
drabužiais. Kokia gyvenimo metamorfozė per dešimtį 
metų! Buvę vaikai jau suaugę, turi savo vaikų. Nematau 
nė vieno alkano ar nudriskusio. Daugelis jau turi savo 
karvę - tą tvirčiausią ekonominės egzistencijos pagrindą. 
Parduotuvėje .duona pardavinėjama be kortelių, yra ir 
kitokių maisto prodųj^tų.

/ bus daug i au /

Siūlomas 
Vaiko 
Priedas

► Siūlomu Vaiko Priedu, patvirtinus jį Parlamentui, 
galės pasinaudoti daugiau kaip 3 milijonai Kanados 
seimų nuo 1993 m. sausio mėnesio.

► Vaiko Priedo projektas bus įvedamas vietoje da
bartinių Family Allowances, Child Tax Credit ir 
Dependent Child Credit, išmokant 1 kartą per men

> Siūlomas Vaiko Priedas taikomas labiausiai jo reika
lingoms mažų ir kuklių pajamų šeimoms su vaikais. 
Dar svarbiau, nustatoma teisingiau pagal šeimos paja
mas, kokia parama vaikams reikalinga. Vaiko priedas 
įjungs uždarbio papildymus, padidinant paramą ma
žai uždirbančiųjų šeimoms.

► Vaiko Priedas padidins federalinę paramą vaikams $2.1 
bilijonu 5-ių metų laikotarpyje. Pav., šeima su 1 vaiku, 
uždirbanti $20,000 
metus $1,733, t.y.

šalia to, šis 
jums nereikėtų už

► Šis patvirtintas 
pritaikomas besikeičiančiai šeimos 
gimus vaikui.
► Siūlomas Vaiko Priedas bus išsiunčiamas automa
tiškai kas mėnesį. Jeigu pildote mokesčių anketas, 
nereikia atskirai duoti prašymo priedui, nebent pasi
keičia šeimyninės sąlygos. Mokesčių mokėjimo laiku 
pastebėsite, kad anketų pildymas palengvintas.
► Daugiau informacijų gausite užpildę žemiau spaus

dinamą atkarpą.

į metus, galėtų gauti per vienerius 
40% daugiau, negu anksčiau.

priedas būtų neapmokestinamas - 
jį mokėti mokesčių.
mėnesinis Vaiko Priedas būtų 

sudėčiai, pav.,

Name

Street

City_____

Province. Postal Code.

Children Matter 
P.O. Box 8176 
Ottawa. Ontario 
K1G 3H7
□ in English
□ in French

■ ■ Government of Canada Gouvernement du Canada
■ ■ Health and Welfare Canada Santė et Bien ėtre social Canada

5 psi.



Lietuvių Namų 
Žinios

• Kovo 22 d. sekmadienio 
popietėje dalyvavo 180 
žmonių. Informacijat apie 
LN veikla teikė LN valdy
bos narys*Kęstutis Raudys.

• Balandžio mėn.5 d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
190 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 2 iš Vilniaus. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos 
iždininkas Edmundas Pama
taitis.
Stalai užsakomi sparčiai 
ir yra likę tik keli dar 
laisvi. Bilietus galima užsi
sakyti ir LN raštinėje dar
bo valandomis tel:532-3311

SKAITLINGAS TORONTO "PARAMOS" SUSIRINKIMAS

Stepas V a r a n k a
Šiais, 1992 metais įvykęs 39-tasis narių susirinkimas 

įrodė, kad tautiečiai domisi savo finansinės institucijos 
reikalais.

Sekmadienį, kovo 29 d., 3 vai. p.p. Lietuvių Namuose 
susirinko 478 nariai. Dabartiniu metu "Paramoje" yra 
5,436 nariai. Valdomuosius organus sudaro valdybą: D. 
Vaidila, pirmininkas, H. Stepaitis vicepirm., J.E. Birgio- 
las sekretorius, V. Aušrotas iždininkas, O. Delkus narys .

Kredito komitetas: K. Draudvila pirm., T. Stanulis 
sekretorius ir V. Petraitis narys.

Priežiūros komitetas: V. Sendžikas pirm., G. Dalinda
• Velykų pietus rengiami 
balandžio mėn.26 d., sek
madienį 1 
rezervuoti.

val.p.p. Stalai

d. sekmadienio
dalyvavo 250

• Kovo 29 
popietėje 
žmonių.Svečių knygoje pa
sirašė po 1 iš Telšių ir 
Vilniaus. Svečius supažindi
no ir pranešimus padarė 
LN valdybos narys Kęstutis 
Raudys.

> Gegužės mėn. 3 d., sek
madienį, Karaliaus Mindau
go Menėje įvyks felje- 
tonisto-aktoriaus Jono Če
paičio iš Vilniaus rečitalis 
su linksma popietės prog
rama. Rengia LN Kultūrinė 
Komisija.

0 LN nariai prašomi pra
nešti savo adresų pakeiti
mus LN administratorei 
Danutei Sysak (Simonaity- 
tei) tel:532-3311. Gauta 
50 laiškų su metinio susirin
kimo pranešimais, deja, 
be narių pagalbos negalima 
jiĮ išsiųsti, neturint adresų.

• Posėdžiavo Lietuvių 
my ligonių lankytojai 
landžio mėn. 1 d.

Na- 
ba-

vyko0 Lietuvių Namuose 
Lietuvių Kredito Koopera
tyvo 
narių

PARAMA metinis 
susirinkimas kovo 

mėn. 29 d. ’ 
Susirinkimą 

valdybos . pirm.
atidarė 

D.Vaidila 
ir pakvietė v-bos vicepirm. 
H.Stepaitį perskaityti 74 
mirusiųjų narių sąrašą ir 
juos prisiminti tylos minute. 

Buvo išklausyti pirminin
ko, iždininko, kredito ko
miteto, priežiūros komiteto 
ir revizoriaus pranešimai. 
Sekė diskusijos dėl praneši
mų, ir einamųjų reikalų.

Valdybos kadenciją bai
gė D.Vaidila ir O.Delkus. 
Priežiūros komitete - V. 
Sendžikas ir kredito komi
tete - K.Draudvila.

Neatsiradus daugiau 
kandidatų i valdyba ^perrink
ti: D.Vaidila ir O.Delkus. 
L priežiūros komitetą- V. 
Sendžikas. į. kredito__ komi
tetą aklamaciniu būdu iš
rinktas A.Sukauskas.

0 Slaugos Namams aukojo: 
po $1.000- Marija Kriščiū- 
nienė, K.Kirkilis; $300- 
Marija ir Antanas Garbū- 
nai;$250 - Renate Szilagyi; 
$200- Albina Štuopienė; 
po $100 - Aldona Skilan- 
džiūnienė, V.D.Bigauskai 
(West Hill,Ont.),dr.A.D.Dick- 
son, I.Vibrys, T.Kartavičie- 
nė (Grafton,Ont.); po $50
- S.Putritnas, J.Yčas, B.S. 
Jedrych; $25- M.Gegužis; 
$20 - V.S.Lenktaitis.

a. a. Jurgio Strazdo, bu
vusio LN Valdybos pirminin
ko^ palikimas- $24,210.26 
(viso gauta $59,210.66)
- tai yra didžiausia auka 
bet kada gauta iš individo 
ar organizacijos; $1,333
- O. Delkus; $1.000- LN 
Moterą Būrelis savo 20- 
ies metų, sukaktuvių proga; 
Valteris ir Natalija Liačai; 
$575.38- "Master Card" 
pelnas, gautas iš Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo "Pa
rama"; 
T.Lingytė; 
Marija
- L.Merkelis, V.Lapaitienė;
$70 -L.Todorovic a.a.Anta- 
no Smailio atminimui; po 
$50 - Elena Weird, M.Pra- 
naitis; $25- E.Petrus; a.a. 
Antano Smailio atminimui 
V. L.Pacevičiai - $50.
Iš viso statybos fonde yra 
$753,736. Aukos .priimamoj, 
Toronto ir Hamiltono lie
tuvių kredito kooperatyvuo
se arba tiesiog siųsti šiuo 
adresu:Labdaros Fondas, 
LIETUVIU, SLAUGOS NA
MAI, 1573 Bloor St.,W.,To
ronto, Ont. M6P 1A6.

$500-
$300- 

Garkūnai;

dr. Auksė
Ant. ir 

po $100

Susirinkime dalyvavo 
rekordinis skaičius- 487 
nariai.

• GREITAI artėja 1992-jų 
vasara ir šių metų pusmetis. 
Laikas patikrinti, ar sutvar
kėte savo "NL" prenumeratą.

įįįį LIETUVIŲ KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS
OKA: IMA:

sekretorius ir S. Masionis narys.
Šiame susirinkime savo kadencijas

O. Delkus, K. Draudvila ir V. Sendžikas. Jie visi buvo 
perrinkti sekančiai kadencijai. Susirinkusieji tuomi parodė 
savo pasitikėjimą jų darbu.

Prezidiumas ir darbo grupės: adv. Algis Pacevičius, 
pirmininkas; sekretoriai: Lilė Pocienė ir Bronius Saplys. 
MANDATŲ KOMISIJA: Stasys Kuzmas, Janina Vingelienė 
VALDYBOS ATSTOVAI: Vyt. Kulnyš ir J.V. Šimkus; MAN 
DATŲ-NARIŲ KLAUSIMAMS: Teodoras Stanulis ir Donna 
Sysak.

Registraciją tvarkė ir balsus skaičiavo LIETUVIŲ NA
MŲ moterų ir vyrų būreliai: Birutė Abromaitienė, Graži
na ButKienė, Stefanija Ciplijauskienė, Danutė Dargienė, 

/nukelta į 7 psl......../

baigė D. Vaidila,

KELETAS ISPŪDŽIŲ PO "CARITAS" VEIKLOS PRANEŠIMO

Prieš du metus mūsų kolonijoje Toronte lankėsi pirmą 
kartą iš Lietuvos dr. A. Pajarskaitė ir supažindino mus 
su naujai besikuriančia CARITO organizacija, kurios tiks
las - šelpti į vargą patekusius žmones. Be abejo, pabė
gėliams (DP) CARITAS žinomas, nes gyvenant Vokietijoje, 
kaip pabėgėliai, būdavome kartais aprūpinami jų siunti
niais. Turbūt būtų teisinga tvirtinti, kad ši organizacija 
yra globalinė ir jos vardas gerbiamas.

Dr. Albina Pajarskaitė vėl apsilankė Toronte š.m. 
kovo mėn. 15 d. jau su dideliu glėbiu žinių apie šios 
labdaringos organizacijos veiklą Lietuvoje, kuri jau gana 
giliai įsitvirtinusi, dėka prelegentės pastangų, nes ji yra 
Lietuvos CARITO pačioje viršūnėje - pirmininkės parei
gose.

Atsiradus užtektinai aktyvių, šalpai pritariančių tautie
čių, yra atidaryti CARITO skyriai beveik visose didesnė
se apylinkėse - apskrityse. Visur atsiranda savanorių, ku
rios, pakvietus, mielai talkininkauja vargšų šelpimo punk
tuose.

Prelegentės paskaitoje išryškėjo kai kurie neaiškumai 
bei gandai, ateinatys iš pačios Lietuvos. Pasirodė, kad 
jie pagrįsti, nes šalpai skirti daiktai (ar pinigai) nėra 
tinkamai išdalinami, o kartais net pavagiami. Rašančiai 
šias eilutes, neviename laiške iš Tėvynės buvo tos nege
rovės minimos ten dirbančių moterų - savanorių. Rašo, 
kad daugeliu atvejų tos gėrybės dalijamos giminėms ir 
draugams ir taip jau visko turintiems, o vargšai taip ir 
lieka be batų, rūbų ir be reikalingų vaistų arba vitaminų.

Tokia tvarka atbaido ir savanorius, nes nėra tikslo dirb
ti (rašo draugė). Tik sau nervus gadini, nes vadovybė ne
kreipia dėmesio į skundus ar patarimus.

1 j~”'. Dr. A. Pajarskaitė dviejų valandų pranešime įdomiai 
Kaitėjo ir atskleidė ne tik* gerąsias CARITO veiklos pu
ses, bet. neslėpė ir blogų (nors kitais atvejais, blogosios 
žinios vengiama skelbti). Kalbėta bendrai apie atskirus 
atvejus vargstančių tautiečių, kuriems pagalba bus reika
linga ne tik šiemet, bet ilgą laiką. Iš pagrindų sunaikin
tai valstybei labai svarbu atsigauti ne tik fiziniai, bet ir 
dvasiniai. Kadangi prelegentė yra vienintelė, priklausanti 
Lietuvos slaptai veikusiam vienuolių ordenui, jai rūpi ir 
dvasinis tautiečių skurdas, nes dėl to labai gausu vagys
čių ir kitokių nedorybių, įskaitant neapykantą ir savanau
diškumą. Tai žymu ir šalpos darbuose. Labai kenkia ir 
stoka artimo meilės (kurios sovietijos įstatymuose buvo
net draudžiamos), o be jos - neįmanoma vargstantiems 
pagelbėti.

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 
6.25)% ųž 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.75% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
7.25% už 2 m. GIC Invest, pažym.
7.75 % už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25)% užRRSPirRRIFind.
6.75 % už RRSP ir RRIF1 m. term. Ind. 
7.25% užRRSPirRRIF2m.term. Ind.
7.75 % už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.25% už OHOSP (variable rate) 
5.25% UŽ taupymo SąSk. (gyvybė,drauda) 
5. .% kasd. pal. sąsk. viri 10.000 
3,50% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.50% už Amerikos dol.kaed.pal.s0sk- 

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų ................... 8.25%
2 metų ................... 8.75%
3 metų ................... 9. %

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .»... 8. % 
(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.
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Visų nartų gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties a^eju apdraustos iki $90,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
pertektos, kelionės čekiai (American Express).

Kredito kortoj su PARAMOS verdu

KABOS VALANDOS: pirmedlentale, aitradtonlala Ir trečia- , 
dieniais — nuo B v. rvto Hd 3.30 v. do alėtu: ketuirtadlenlala * 
kr oanktadlaniala—nuo S v. rvto M 8 v. vakaro: ėeėtadleniaie 
- nuo 9 v. ryto M1 v. po platų SOSTINĖ: Lietuvių namai— 

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

ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Telefonai: (116) 532-3 100 ir 532 3 Iii

"• •— 999 College St.. Toronto. Ontario M6H LAK

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.

Buvo minėta, kad ir slaugės, dirbančios ligoninėse, 
slaptai pasiglemžia sau kas joms patinka, ypač branges
nius vaistus. Yra tiek daug priežasčių, kurios kliudo su
mažinti vargus ir sukurti gražesnį gyvenimą, kad nė opti
mistai nesugalvoja, kaip atstatyti moralę ir tikrai demo
kratinę Lietuvą. Tokia maišatis dar ilgai tęsis. Prelegen
tė paragino, kad demokratiško gyvenimo principų pamoky- 
mui, pagarbos atstatymui ir bendros moralės, turėtų at
vykti užsienio lietuviai, tų sričių specialistai nors trum
pam laikui, duoti paskaitas ir pamokas tai sugadintai vi
suomenei (ypač jaunimui). Vietinių mokytojų dar nėra 
pakankamai paruoštų Lietuvoje.

Dr. A. Pajarskaitė kukli, neprašė jokių aukų, nors 
visi žinome, kad jų labai reikia, išryškėjo, kad tikrai yra 
nemaža atvejų, kur tuos suaukotus, iš užsienio atsiųstus 
daiktus išvagia piktadariai ir pardavinėja juodoje rinkoje 
ar privačiai. Užsienio lietuviai pradeda kalbėti, kad ne
verta aukoti, kol organizuotojai - vadovai neišmoks, kaip 
gautas gėrybes ir pinigus apsaugoti nuo vagių ir nesąži
ningų tarnautojų. (Kodėl nepasisamdyti sargybos? Red.) 
Turėtų šelpti tik vargstančius, kuriems tos aukos skirtos. 
Toks elgesys lietuvių, dirbančių ten šalpos darbą, mums 
čia esantiems, visai nesuprantamas. Argi visi tautiečiai 
dar tebėra taip sovietiškai uždumtomis akimis, kad neži
no (ar nenori žinoti) kaip apsisaugoti nuo vagišių 
bendradarbių (jie gi daugiausia ir pavagia). Seniai žinojo
me, kad melas ir vagystės sovietinėje Lietuvoje buvo kas
dieniniai reiškiniai, tame vadinameme "homo sivieticus" 
rojuje. Betgi dabar nepriklausomos Lietuvos piliečiai turė
tų jau atgimti, tapti "homo lithuanus", grįžti prie savų 
vertybių ir atsisakyti sovietinių papročių

Vėl grįžtu prie paskaitos. Dr. A. Pajarskaitė paminėjo, 
kad siutiniai CARITUI skirti, kartais atvežami ir sunkve
žimiais, o iškrauti juos, turi ieškoti savo narių. Samdyti 
apmokamų darbininkų neįmanoma. Tokiu būdu visada gali 
atsirasti nesąžiningų pagalbininkų. Iš viso to matosi, kad 
tų dovanų reikia daug daugiau, nes patys tarnautojai, 
ypatingai dirbantieji vaikų namuose ar jų ligoninėse, savi
nas! viską kas tik po ranka papuola, nes visiems sunku 
pragyventi. Prelegentė davė keletą tokių pavyzdžių:

Vieną kartą kažkokia moteriškė iš JAV atvežė daug gė
rybių: maisto, rūbų, žaislų, vitaminų ir kt. Ji ir jos paly
dovas buvo labai gražiai sutikti, daug padėkos žodžių pa
sakyta ir tos gėrybės perduotos vadovybei. Po poros mė
nesių jie atvyko pažiūrėti, kaip naudojamos tos dovanos. 
Buvo apskaičiuota, kad kai kurie daiktai tiks ilgam lai
kui, o vitaminų turėjo užtekti vieniems metams. O ką 
rado? Dideliam geradarių nustebimui - visai nieko nera
do! Kas atsitiko? Kaip dažnai atstitinka - patys tarnau
tojai pavogė nuo alkanų benamių vaikų. Jokios gėdos, 
nei sąžinės ten mūsų tatiečiai neturi, skriaudžia vaikus, 
ne tik senus invalidus. Ko verti mūsų pačių giminės - 
lietuviai?... Argi šita amerikietė mėgins antrą kartą vež
ti dovanas nuskurdusiai Lietuvai???

Kas dar keisčiau, kaip prelegentė tvirtino, kad tokiais 
atvejais nedaroma jokių paieškojimų, nes per mažas ob
jektas. O be to, dar nėra pravesto įstatymo tokiems va
gišiams bausti. (Sic! Red.)

v Antras panašus vagystės atvejis man liko atmintyje: 
Kažkas pamatė, kad kioske pardavinėjami vaistai ir pra
nešė CARITUI. CARITO moterys nuėjo pasižiūrėti ir 
rado, kad pardavinėjama iš dėžės, priklausančios CARI
TUI. Pardavėja pasakė, kad jai kažkoks nepažįstamas 
vyras atnešė ir tą dėžę jai pardavė. Lietuvos-1 įstatymai 
leidžia laisvai tokia prekyba užsiimti, o CARITAS jau 
nebeturi teisės tos pavogtos dėžės atsiimti, nes ji par
duota. Pagal tokius įstatymus, kaip kalbėtoja aiškino, 
neapsimoka pavogto daikto ieškoti, nes vistiek nėra įsta
tymo vagims bausti. Atrodo, kad ir patys žmonės nepro
testuoja dėl šios nenormalios padėties, nereikalauja, kad 
pravestų įstatymą. O vyriausybė per mažai dėmesio krei
pia į kasdieninio gyvenimo problemas, kurias reikėtų sku
biai išspręsti. Nenuostabu, kad daug lietuvių dėl to nusi
vylę, kaip sakė prelegentė. Šiuo metu jau tik vienas treč
dalis palaiko Sąjūdžio programą, o kiti du trečdaliai - 
palaikytų sovietinę valdžią, kurios jau nėra, bet kuri, 
turbūt slaptai kuriasi. Tai baisios naujienos! Ir kokia Lie
tuvos ateitis?

Daktarė su gailesčiu kalbėjo apie blogėjančią padėtį 
Lietuvoje,^ ne tik materialią bet ir moralią. Krintamą 
palengva žemyn. Nepriklausomybės atgavimo entuziazmas 
atvėso.

Nėra abejonės, kad prie sovietinės propagandos vėl 
šliejais visi tie, kurie yra skurdžiausioje padėtyje (invali
dai, seneliai ir labai riboto išsilavinimo žmonės). Jie 
nusivylę, kadangi pagalbos iš niekur negauna. Mato, kad 
ir šalpos organizacijos jų neaprūpina dėl nesąžiningų tar
nautojų elgesio. Jų vienintelė viltis - "persirengęs" ko
munizmas, nes šie vėl žada "naują rojų". Šalia šitos klam
pynės, gal ir sovietiškoji armija stovi. Jie taip giliai 
įleidę šaknis į Lietuvos žemę, kad nė nemano išeiti. Jo
kie pažadai ar nauji įstatymai jų neliečia.

Po paskaitos sekė padėka ir gėlių įteikimas. Publika 
skubėjo prie turtingo kavos ir pyragaičių stalo. Ten dali
nosi įspūdžiais. Dalyvavo apie 300 klausytojų. Kalbėtoja 
buvo iškviesta Lietuvių Katalikių Moterų draugijos abiejų 
parapijų ir CARITAS rėmėjų būrelio rūpesčiu.

Alijošiūtė
MOKA UŽ:

90-179 d. term. Ind. ... 
180-364 d. term. ind. ...
1 metų term, indėlius ..
2 metų term, indėlius ..
3 metų term, indėlius .. 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met palūk.
3 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 7.25*%, 
RRSP ir RRIF-2 m. term. Ind. 7.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. t»rm Ind.8.00% 
Taupomąją sąskaitą ...... 5.25% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5. ,% 
Kasd. pal.čekių sąskJki... 3.50 %

5.50% 
5.50% 
5.75% 
6.25% 
6.75% 
6.25% 
7.25fc 
7.75% 
8.00% 
6.25%

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%

Draudžiamo asmenines Ir su
tarties paskolas' Hd $15,000 
Ir narių gyvybe 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. Parduodamo pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už Uraėytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.
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Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

TAI>I7’QIjI7’T> INSURANCE UKI1 jn.li/lv brokers
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui o ra/o m e skambinti 

Tel: 233-4446
Narys “Better Busslness” biuro

Patarnavimas — greitas Ir tikslusI 
V. Daugini* - telefonai (416) 533-1121, (416) 622-6460 
LMjaPacevičienė-telefonai (416) 533-1121,(516) 663-3662 

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

DRAUDA —INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited* 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont, M6P IAB
(<1 6) S33-1121 FAX 633-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



toronto Lietuvių Kredito Kooperatyvo PARAMA valdybos pirm, 
D.VAIDILA ir raštinės vedėja Alvina RAMANAUSKIENĖ montreal

Aldona Jankaitienė, Zofija Pacevičienė, Elena Prialgaus- 
kienė, Angelė Kulnienė, Renė Zubrienė ir Genovaitė Bi- 
jūnienė.

REVIZIJOS KOMISIJA: A. Sukauskas ir H. Sukauskas.
NOMINACIJŲ KOMISIJA: Kazimieras Batura, Rimas Son- 
da ir Petras Butėnas.

Praktika rodo, kad tokiam dideliam susirinkimui suor
ganizuoti ir jį tvarikingai atlikti, yra reikalinga nemaža 
grupė žmonių, o jų ne visada galima prisišaukti. "Parama" 
sį darbą atliko be priekaištų. Čia galima pastebėti, kad 
kažkodėl Lietuvių Namuose vis kartojasi problemos su 
mikrofonais.

Susirinkimą atidarė valdybos pirm. D. Vaidila, pakvies
damas vicepirm. H. Stepaitį paskelbti metų laikotarpyje 
mirusiųjų narių pavardes ir pagerbti juos minutės susikau 
pimu. Nuo 1991.3.6 d. iki 1992.3.5 d. mirė 74 nariai. 
Pirmasis - Pranas Buika, paskutinysis - Jeronimas Cicė
nas.

Pirm. D. Vaidila savo pranešime pareiškė, kad mes ne 
tik žinome, bet ir ne vienas pajutome, taip pat ir "Para
ma", kad praėjusieji metai Kanadoje ekonominiai nebuvo 
sėkmingi. Bedarbių skaičius padidėjo iki 1u%. Daug įmo
nių ir fabrikų užsidarė arba bankrutavo. Sutaupą procen
tai nukrito iki 40-5096. Kanados doleris rinkoje nėra pas
tovus. Pirkėjų skaičius namams, mašinoms, baldams ir 
kitiems produktams labai sumažėjo.

Ontario provincijos ekonominė padėtis 1991 m. buvo 
blogesnė negu kitų. Priežastis: tarptautinė ekonominė 
padėtis. Taip pat Laisvos prekybos pasekmės. Prekių GST 
mokesčiai. Apsipirkimai JAV-ėse (cross the border shop
ping). Žmonių nepasitikėjimas dabartine vyriausybe taip 
pat neprisideda prie stipresnės krašto ekonomijos.

1992 metų pradžia rodo nepalankių sąlygų pagerėjimą. 
Centrinio Kanados banko politika sustabdyti infliaciją jau 
rodo geresnius rezultatus. Tikimasi, kad kainų ir algų 
kontrolė pagerins 1992 metų ekonomiją. Didėjanti konku- 
rencija visose srityse, taip pat ir kredito kooperatyvuose 
skatina ir kitas finansines institucijas stiprinti akciją, 
pritraukti daugiau klientų. "Paramai" vienas iš svarbiau-

Nuotr: Stepo Varankos

• Velykinių margučių dažy
mą pravedė Lietuvių Tauto
dailės Instituto Toronto
skyriaus narės Verbų sek
madienį, balandžio 12 d.po 
Mišių PRISIKĖLIMO P-jos 
salėje. Skyriaus pirmininkė- 
Aldona Vaitonienė.

• Naudotų rūbų ir daiktų 
išpardavimas vyks PRISI
KĖLIMO P-jos salėje balan
džio m ė n. 30 d.

• KANADOS . LIETUVIU 
BENDR UOMENES ŠVIE LI
MO ir KULTŪROS SUVA
ŽIAVĘ'AS vyks ANAPILY
JE, balandžio 25-26 d.d. 
Kviečiami VISI dalyvauti.

• DLK ALGIRDO Šauliu • 
Kuopa rengia savo veiklos 
25 m.sukaktuvių paminėji
mą Jaunimo Centre. Ta 
proga vyks ir VILNIAUS 
Saulių Rinktines Kanadoje 
suvažiavimas bei naujos 
valdybos rinkimai.

Koncerte gegužės 16 
d.dainuos sol.Gina Capkaus- 
kienė iš Montrealio ir Ha
miltono A V P-jos choras, 
vad. muz.Darijos Deksnytės.

SKAUTAI GERAI PASIRODĖ 
"MULTICULTURAL DAY" 
RENGINYJE

Montreal io skautų "Ge
ležinio Vilko" tuntininkas 
skautas Vytis Gintaras 
Nagys gavo pakvietimą 
surengti parodėlę, atstovau
jant lietuvių skautus Boy 
Scouts of Canada Centre 
1992 m. balandžio mėn. 4 
dieną.

Toje "Multicultural Day" 
programoje dalyvavo įvairių 
Montrealio tautybių skautų 
grupės: lietuviai, italai,
kiniečiai, armėnai,egiptie
čiai, vietnamiečiai, sansal- 
vadoriečiai, izraelitai,grai
kai, indėnai.

Puikiose patalpose, ge
roje salėje išsirikiavo pasie
niais įvairiai apipavidalinti 
stalai. Vieni turėjo vos 
keletą rodinių, kitur matė
si pačių skautų pagamintos 
lėlės iš papier-machė ir 
ekranui kartoninė dėžė, 
kurios iškarpoje buvo rodo
mos skaidrių serijos. Vietna
miečių skautų stalas traukė 
akį kelių rūšių styginiais 
muzikos instrumentais, 
ir ant sienos - meniškos, 
didelės jų kilmės krašto 
kasdieninio gyvenimo nuot
raukos. Armėnija sudomino 
ne vien rankų darbais, 
bet ypač senųjų knygų 
parodėle, kur matėsi kaip 
buvo sukurtas armėnų alfa
betas iš gamtos gyvūnų 
ir augalų piešinių. Su noru 
visi, atsakinėjo į klausimus, 
rodė savo žemėlapius,lank
stinukus ir kt. Kai kurie 
vaišino savo tradiciniais 
sausainiais ar orientališka 
kava. Gausūs ir įdomus 
rodiniai ant indėnų stalo: 
kasdieninio gyvenimo reik
menys, tradicinės puošme
nos, rankų darbai, rituali
niai daiktai, žemėlapiai, 
legendų knygelės. Pats

A t A 

ONAI sakalienei-derenCiūtei 
staiga mirus,

Jos vyrą ANTANĄ, seseris BRONĘ ir TERESĘ, 

jų šeimas ir kitus artimuosius nuoširdžiai 

užjaučia Birutė ir Henrikas

NAGIAI 
(■■■MBaaaMMeMaSBetSSMaMaaeaeMMMMM

PAIEŠKOJIMAS:

Ieškomas VINCAS AUŠTRAS, sūnus RAMUTIS ir 
dukra IRUTE.

Paskutinis žinomas adresas buvo 1957 m.: 4247 Espla
nade, MONTREAL, Que. Prašo atsiliepti sesuo Ona Auš- 
traitė, Domantienė.Spokavičiene, KNIAUDIŠKIŲ gt., 79- 
27B, PANEVĖŽYS, 5300, LITHUANIA-EUROPE.

Mirus po sunkios ligos mylimai seseriai

A t A

SOFIJAI PARADNIKIENEI

Lietuvoje,
Jos brolį AUGUSTINĄ MYLĘ, ilgametį 
"Nepriklausomos Lietuvos" laikraščio darbuo
toją ir talkininką nuoširdžiai užjaučiame -

"NL" Valdyba, Redakcija

aiškintojas pasipuošęs tra
diciniais drabužiais ir puikia 
plunksnine karūna, pravedė 
taikos ir brolybės ratą, 
visus lankytojus išvedęs 
į didelį, šviesų fojė. Dunk
sėjo indėniški būgnai ir 
inkantacijos garsajuostės 
pagalba. Egiptiečiai skau
tai padainavo savo dainų.

Lietuvių skautų stalas 
patraukė didelį dėmesį 
skoningai išdėstytais charak
teringais rodiniais:juostomis, 
Lietuvių Tautodailės Insti
tuto išeivijoje išleistomis 
knygomis apie lietuvių 
liaudies menų, skudučiais, 
rankšluostine, lankstinukais 
apie Lietuvą, stovyklavie
tės BALTIJA nuotraukų 
albumu, lietuviškųjų skautiš-

ir visi darbuotojai

kų siuvinėtu ženklų kolekci
ja ir tautiniu drabužiu. 
Ant sienos kabojo trispalvė 
su dideliu Lietuvos kara
liaus ( dar vis tebevadina
mo D.L.K.) Vytauto skulp
tūros nuotrauka. Rodiniai 
buvo dailiai sudėti apt 
austos lininės staltiesės. 
Daugelis lankytojų klausi; 
nėjo apie Lietuvp, bandė 
skudučius ir apsidžiaugdavo 
tavą pamainikauti skautiš- 

ais ženkliukais. Jau gau
tas pakvietimas dalyvauti 
parodoje ir kitą metą. 
Ne vienas pagyrė lietuvių 
skautų stalų specialiai.

"Geležinio Vilko" tunti
ninkas dėkoja "Vaivorykštei" 
už pagalbą, ruošiant šią 
parodą. b.

Hamilton

šių tiklsų - turėti/ savo narių pasitikėjimą.
Nuo 1991 m. pabaigos federalinė valdžia kredito ko

operatyvams įvedė pakeitimų. Dabar kooperatyvai turės 
lygias tieses su kitomis finansinėmis institucijomis, 1992 
m. bus įvestas naujas kredito unijų aktas. /b.d./

PAGERBDAMI MIRUSIUS, REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ 
ARTIMIESIEMS, J U. ATMINIMUI KANADOS LIETUVIU
FONDUI AUKOJO:
• A.a.Felikso KRIVINSKO atminimui: $100 - A.A.Vai- 
čiūhai, Toronto,Ont., $40 - D.A.J ankūnai; po $20 - A.Že- 
maitytė, E.L.Klevai ir dukra Margarita;

42-0SIQS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES TORONTE..,
Raketbolo varžybos vyks tik sekmadieni,, gegužes 10 d., 9:00 AM, Racqhet & Fitness AteA1'’1 

demy, 401-405 West Mall, Etobicoke, Ont. Tel. ( 416 )-622-2494į Programoje -individuali
nes vienetu varžybos - vyrams (neriboto amžiaus), moterimss (neriboto amžiaus) ir senjorams 
(45 m.ir vyresniems).

Skvašo pirmenybes vyks tik šeštadienį, gegužes 9 d., 9:00 AM, Humber College, 205 Hum
ber College Blvd., Etobicoke, Ont^ Programoje - individualinės varžybos - vyrams ir mo
terims (neriboto amžiaus) ir senjorams (45 m. ir vyreniems).

Raketbo|t;ir skvašo dalyvių registracija atliekama iki gegužės 1 d. imtinai, pas šių var
žybų vadovą Mrs. Sharon Akelaitis, 55 Oakfield Dr., Etobicoke, Ont, M8Y IN5. Telefonas: 
(416)-253-0945.

Lauko teniso pirmenybių programa; Vienetai - vyrų A, vyrų B, vyrų 55-44 m. , vyrų 45- 
54 m.; vyrų 55-64 m., vyrų virš 64.m., jaunių (žemiau 19 m.); moterų (neriboto amžiaus), 
moterų virš 34 m., mergaičių (žemiau 19 m.). Dvejetai - vyrų ir mišrus.

• a.a. Veronikos STANAITIENĖS atminimui: $25- K. 
Meškauskienė;

• a.a. Antano ŽEMAIČIO atminimui sūnus Saulius su 
šeima- $100.

VISIEMS - širdingai dėkoja KLF

Lauko teniso varžybos vyks šeštadieni, 8 AM ir sekmadienį 9:00 AM, York Universiteto 
aikštėse, prie Tait McKenzie Bldg., 4700 Keele St., North York, Ont.

Lauko teniso dalyvių registracija iki balandžio 25 d. imtinai, pas ŠALFASS teniso vadovą: 
Dr. Algis Barauskas, 503-8 Patch Dr., Bloomfield Hills, MI 48013, USA. Tel. (313)-258~6535»

Šachmatai vyks Toronto Lietuvių Namuose, 1573 Bloor St., Toronto, Ont. Telefonas: 
(416)- 532-3311. Programoje - 5-kių ratų turnyras šveicarų sistema. Trys ratai šeštadie
nį ir 2 sekmadienį. Laiko riba - 90 min. ’’Sudden Death”. Pirmo rato pradžia - šeštadienį, 
9:30 AM. Registracija nuo 8;30 AM. Laimėtojui tenka Dr. Algirdo Nąsvyčio Atminimo Perei
namoji Taurė įsteigta 1982 m. Taipogi bus piniginės premijos.

Šachmatų dalyvių registracija atliekama iki gegužės 1 -d. imtinai, pas turnyro vadovą: 
Juozas Chrolavičius, 101 Hunter St. E., Hamilton, Ont. L8N 1M5. Tel. (416)-648-0511 namų; 
(416)-522-2704 darbo.

Bendros Informacijos:
Visi žaidynių dalyviai, tiek klubai tiek ir individai privalo būti atlikę metinę SaLFASS 

narių registraciją 1992 m. savo apygardose ar centro valdyboje.
Papildomų informacijų reikalais kreiptis į sporto klubus, žaidynių paskirų sporto šakų 

vadovus ar tiesiai į žaidynių org k-to pirmininką Rimą Miečių.
Žaidynių dalyvių apgyvendinimo koordinatorius yra Arūnas Morkūnas (416)-762-622O.
Kaip svečiai, žaidynių vyrų A krepšinyje dalyvaus iškili Lietuvos komanda - Panevėžio 

Lietkabelis, pakviestas žaidynių organizacinio komiteto.
----------- ŠALFASS CENTRO VALDYBA

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI per 36

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

MILNQNUS POLĖKIŲ 
IMAME UŽ:
asmenines paskolas.....13.25%
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 
dydi Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.00Q.

GUY 
RICHARD 
ROOFER----- COUVREUR

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogodengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja. 
Darba atlieka sęliningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite : 3 M-1470

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje.” 
DARBO VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais — 
nuo 10 v. ryto iki 5 v. p.p., trečiadieniais - nuo 10 v. r. iki 1 vai. p.p.; 
penktadieniais - nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vdcaro. Liepos-rugpjūčio 
mėnesiais uždaryta. —

FUNERAL HOME
J.F. Wilson & Sons Ine.

23 Maple Blvd. 5784 Verdun Av 
Chctoauguy, Quo. Verdun, Que..
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
Modernios KoplyCios

1992.IV. 15 7 psi.



montreal
MIRUSIEJI:

• NIKODEMAS . GAILIUS 
mirė kovo mėn.30 d. Pa
laidotas iš Aušros Vartų 
Parapijos šventovės.
• ONA w SAKALIENĖ-DE- 
RENCiUTĖ, 82 m..staiga 
mirė savo namuose. Liko 
vyras Antanas, sesuo Bronė 
Rudzevičienė Montrealyje 
ir kita sesuo Lietuvoje, 
seserėčios, seserėnai, jų 
šeimos ir kiti artimieji.

Palaidota iš Šv.Kazi- 
miero Parapijos Šventovės 
Notre. Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

• AV P-joje Rekolekcijos 
pravedamos kas vakarą, 
T vai., nuo balandžio 13 
d., ir baigiasi Velykų rytą 
su Prisikėlimo Mišiomis. 
Rekolekcijoms vadovauja 
svečias Algis Kildušis - 
Raudonės P-jos klebonas

VERBŲ. Sekmadienį, 
prieš 10 vai,Mišias, šventi
namos verbos.
• Inž.Algis Kličius persikė
lė gyventi j Torontą,kur 
nuolatinai dirbs.Cia pasižy
mėjo plačia visuomenine 
veikla.Mums jo čia labai 
reikėtų.
• Lietuvių Katalikių Mote
rų D-jos Montrealio sky
riaus valdyba šaukia narių 
SUSIRINKIMĄ Seselių Na
muose balandžio mėn.26 
d., po 11 val.Mišiu.

Bus rodomos skaidrės 
iš kelionių po Aliaską. 
Susirinkusieji bus pavaišinti 
kava ir pyragais. Valdyba . 
MUZIKOS POPIETĖ 
"Š.m. kovo mėn. 29 d. 
popietė buvo skirta Lietu
vos Filharmonijos smuiko 
ir soprano solistams- Vidai 
Bičkutei, Algirdui Stulgiui 
ir Toronte gyvenančiai 
pianistei Leokadijai Pau
lauskai tei-Kanovičienei. 
Rengė Montrealio AV P-

LAIKRAŠČIO

SPAUDOS VAKARAS
1992 m. GEGUŽĖS mėn. 2 d. ŠEŠTADIENI, 6 val.v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sėve, Montreal.

PROGRAMOJE: Montrealio Jaunimo grupė "Aušra"

• Muzika - Jono Šulmistro
• Pietus ruošia M. Vaupšienė

ĮĖJIMAS: $12.50 • Loterija • Baras

VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI. SAVO DALYVAVIMU PAREMS1TE SPAUDĄ!
"NL" Valdyba

yVYORoTRgALIO LIGTUVKI KRgDlTO 
anuos „LITAS”

METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
įvyks 1992 m. gegužės mėn. 3 d. SEKMADIENį 4 vai. p.p.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE

3426 Parthenais, Montreal
Kandidatų į Valdybą ir Komisijas pasiūlymai turi būti padaryti raštu dviejų 
Unijos narių, turėti kandidatų sutikimą ir įteikti Unijos sekretoriui ne vėliau 
kaip 5 dienas prieš susirinikimą.

REGISTRACIJA: nuo 3-4 vai. p.p. Atsineškite nario knygutes.

Kandidatų siūlymo formas galima gauti visuose LITO skyriuose.
"LITO”VALDYBA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8 

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

MOKA UŽ:
Certifikatus I m............ 7V4%
Certifikatus 2 m. ..........734%
Terminuotus indėlius:

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

Taupymo special . ........ 4!4%
faup. su gyvyb. dr........ 3%%
Taupymo kasd................. 4 %
Einamos sask.................. 3’/2%
RIFF-RRSP term. I m. ...7’4% 
RRIF - RRSP term. 2 m.— 7%% 
RRIF —RRSP taup. sosk...4!4%

UŽ:
Nekilnojamu turtą - nuo 834%i Asmenines - nuo 19% 

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

IMA

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

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albane! Cr. Duvernay, Laval, P.O. H7G 4K7 
Tel.: 669-8834

IŠNUOMOJAMAS 
5 kambarių butas visai 
arti Langelier Metro 
stoties. Laisvas dabar.

Tel: 256-0591

jos Choras. Koordinatorius 
sol.Antanas Keblys ir kiti 
rūpinosi, ar ateis pakanka
mai klausytojų i tokį ren
ginį, nes ne paslaptis, kad 
specialiai besidominčių 
koncertine muzika mūsų 
tarpe nėra tiek daug.

Pasirodo, kad esame 
pasiilgę ir rimto koncerto, 
ir iš Lietuvos Filharmoni
jos menininkų,- neįprastos 
sudėties muzikinis trio 
stipriai patraukė dėmėsi, 
nes salėje susikaupę klau
sėsi daugiau kaip pora 
šimtų tautiečių, matėsi 
ir svečių iš toliau.

DĖMESIO:
Jei norite pasigrožėti LIETUVOS PAVASARIU, skris

kime kartu iki gegužės 22 d., su lenkų bendrovės BOE
ING lėktuvu už 800 dol.fį abi puses) į Vilnių,nenakvojant 
Varšuvoje. Dėl smulkesnės informacijos skambinkite Sand- 
rai Pakulienei tel:259-5627, po 5 vai.vakaro. _________ .

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytoj as-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

(Įiuv.dr. J.M AUŠROS biurai 
1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

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

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

Solistai pasirinko, gali
ma sakyti, 4-ių stiliu-nuo- 
taikų kompozitorius. Kon
certo ne tik solistas, o 
jo ir širdis, iš karto sujun
gęs klausytojus ir sceną, 
buvo smuikininkas Algirdas 
Stulgys. Nuoširdžiai pasvei
kinęs visus, trumpais ko
mentarais apibūdindamas, 
įvedė mus i kurinius kom
pozitorių- Vitalii, Marcello 
Scarlatti, Haendel, Luzzi, 
B.Dvariono, V.Paltanavi- 
čiaus, F.Bajoro ir kt. Api
būdindamas kūrinio charak
terį, papasakojo ir vieną 
kitą epizodą, surištą su 
Lietuvos Filharmonija. Pav> 
sužinojome, kad garsusis 
smuikininkas Isaak Stern'as 
grojo B.Dvariono "Prie 
ežerelio", kad ir Vyt.Lands
bergis ir šio koncerto pia
nistė Leokadija buvo B.Dva
riono mokiniai.

Haendel'io "Krašte Brar>» 
gus" buvo skirtas Žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę atmini
mui, o solistės Vidos Bič
kutės, lydint Pianistei pa
dainuota daina "Ne margi 
sakalėliai"- J.Tallat-Kelp- 
šos, paskyrė poetui Henri
kui Nagiui, gyvenančiam 
čia, Montrealyje ir pernai 
pirmą kartą apsilankiusiam 
Lietuvoje.

Malonu buvo išklausyti 
ir Dvoržak'o, Kreisler'io, 
Brahms'o, Puccini kūrinių, 
pakaitomis ar įvairiai 
pasiskirstant, atliekamų 
smuiko, dainininkės, piano.

Sol.Vida Bičkutė geros 
dainavimo mokyklos, gra
žaus tembro balsu ir sim
patišku kontaktu su publika 
gražiai jungėsi į programą.

Dainavo kūrinių originalia 
kalba, ypač lanksti links
mos nuotaikos arijose. Iš 
klausytojų teko išgirsti, 
kad būtų buvę labai jdornu 
paklausyti žinomų * ariju 
lietuviškai. Mažiau žinomų 
būtų naudinga turėti prog
ramoje vertimy i lietuviu 
kalbą.

Tarpe rimtų ir romantiš
kų kūrinių pasidžiaugėme 
ir jumoru. Smukininkas 
visus pralinksmino, sukurda
mas garsų efektus ankstaus 
ryto Lietuvos kaime, lenkiš
kosios mazurkos ir beveik 
išgąsdino išmontavus vieną 
smiliaus galą— ir pagrojęs 
visomis keturiomis stygo
mis iš karto, šokį.

Pasigirdus Naujalio-Mai- 
ronio "Lietuva, Brangi" 
- visi susiliejome į viena 
ir tą patį jausmą. Da 
taip neseniai kabėjo Da
moklo kardas... Sustojome- 
tradicija tapusi šiai nuos
tabiai dainai- ir įsijungėme 
daina.

Pianistei Leokadijai 
Paulauskai tei-Kanovičienei 
teko didelis programos 
krūvis, nes reikėjo groti 
su vienu ar kitu solistu,ar 
su abiem kartu. Jos patyri
mas čia tvirtai pasireiškė.

Apdovanoti gražiais 
korsažais, smukininkas spe
cialia dovanėle, palydėti 
gausių, nuoširdžių plojimų, 
muzikai galėjo atsigaivinti 
kartu su visais atsilankiu
siais gera kava, skaniais 
pyragais.

Sceną elegantiškai apipa
vidalino koncertinei nuotai
kai choristė Teresė Mic
kienė. Birutė Nagienė

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

NAMAI • AUTOMOBILIAI PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.I.B.
PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. ;Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.
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PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 

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

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

National Panasonic M7, GVC, NEC, SONY, SANYO

Two casette radio - $89. Video nuo $299. j

Video camera $1299.
Pervedame Lietuvos video kasetes į kanadietišką i 
sistemą ir atvirkščiai.
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Z I ENK A PLUMBING

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.
TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES RCg’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

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

1449 rue St. Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6
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

844-7307 ir 288-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & CŪTĖ realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAg 

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

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

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

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.O. H3W1XB Tel. 481-5608

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

APDRAUSTAS.

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

Tel: 7211-9496; res: 729-2446

Ą NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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