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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

h. n.
JAV PREZIDENTU 
IŠRINKTAS BILL CLINTON

Kaip beveik kasdien 
prieš rinkimus pranašavo 
viešosios nuomonės apklau
sinėjimų įstaigos, amerikie
čiai balsavo už jaunesnio
sios kartos kandidatus, 
Demokratų partijos atsto
vus Bill Clinton'a ir Al 
Gore. Naujasai prezidentas 
ir jo vice-prezidentas su
maniai ir energingai pra
vestos rinkiminės kampani
jos metu pažadėjo atgai
vinti nusmukusią Amerikos 
ekonomiką, suteikti darbo 
nuolat didėjančiam bedar
bių skaičiui, sumažinti 
vidurinės klasės mokesčių 
naštą, įvesti visuotiną' 
sveikatos draudimą^ ir su
mažinti arba bent sulaikyti 
katastrofiškai augantį (pusė 
milijono dolerių kasdien) 
valstybės deficitą.

Šalia šių stambiųjų už
simojimų Clinton'as taip 
pat pažadėjo apdėti dides
niais mokesčiais milijonie
rius, įgyvendinti rasių ir 
lyčių lygybę, reformuoti 
Švietimą, pradėti plačiu 
mastu viešųjų darbų vyk
dymą (panašiai kaip F.D. 
Roosevelt), sutvarkyti did
miesčių centrus, kovoti 
su narkotikais, ir 1.1. Žo
džiu, pažadų buvo padaryta 
nemažiau už kitus prezi
dentus. Kiek jų bus Įgyven
dinta, paaiškės po ketverių 
metų, kai teks amerikie
čiams ir vėl rinkti prezi
dentą.

ši kartą rinkimuose 
dalyvavo, anot amerikiečių, 
"rekordinis" balsuotojų skai
čius - 55%. Kitose valsty
bėse ir kontinentuose toks 
balsuotojų skaičius būtų 
laikomas skandalingai ne
pakankamu, bet JAV-se 
pastaruoju metu tebalsuo- 
davo apie 40%. šį kartą 
43% balsavo už Clinton'ą, 
38% už Bush'ą ir 19% 
už Perot. Clinton'ui teko 
357 rinkėjai (reikėjo tik 
270), Bush'ui-168, Perot- 
0. Iš porinkiminės suves
tinės matosi, kas rūpėjo 
rinkėjams labiausiai: 43% 
pirmoj vietoj ekonomika 
ir darbai, 21% - deficitas, 
19%- sveikatos draudimas; 
šeimos vertybės- 15%, 
mokesčiai- 14%, abortai 

13%, švietimas-13%, 
užsienio politika - 8% ir 
gamtosauga- 6%. Neatsi
tiktinai JAV užsienio poli
tika taip mažai kas domė
josi, nes ir pats Clinton'as 
apie ją, beveik nekalbėjo. 
Neturi jis šioje srityje 
daug patyrimo. Ir šiaip 
jau, amerikiečių media 
buvo gana tendencinga:

Naujasis JAV prezidentas Bill Clinton

jos dauguma gana atvirai 
palaikė Demokratus, nes 
šių gretose ir randame 
beveik visus taip vadina
mus liberalus (nuo gerokai 
radikalių iki nedaug kuo 
besiskiriančių nuo tradici
nių konservatorių Respubli
konų). Kažkur apie vidurį 
laikosi Clinton'as, jį ame
rikiečiai aptaria, kaip nuo
saikų liberalą. Tradicinėje 
politinėje skalėje betgi 
jis yra šiek tiek kontroliuo
jamos laisvos kapitalistinės 
rinkos atstovas, taigi iš 
esmės taip pat konservato- 
riškos nuostatos.

’ Neveltui CLinton'o pra
vardė yra "slick Willy”, 
nes jis stengiasi įtikti vi
siems, beveik niekad neu
žima aiškios pozicijos, 
bet svyruoja, kaip švytuok
lė, į abi puses. Labai cha
rakteringai jis prieš kelias 
dienas pranešė savo pirmą 
nuosprendį, kad į kariuo
menę reikia priimti lesbijie- 
tes ir homoseksualus, o jau 
kitą dieną, kilus dideliam 
pasipriešinimui JAV karinė
je vadovybėje ir abejonėms 
bei pasipiktinimui visuome
nėje, pradėjo trauktis at
gal ir kalbėti apie komisi
jos sudarymą ir tiktai žen- 
gimą, lėtai ta kryptimi.

Pirmoje spaudos konfe
rencijoje jis visus kategoriš
kus savo pažadus ėmė švel
ninti ir sąlygoti, nurodyda
mas, kad visoms refor - 
moms reikia laiko ir kant
rybės. Iki Clinton'o inau
guracijos kitų metų sausio 
mėnesį Bush'as dar eis 
JAV prezidento pareigas, 
palaipsniui perduodamas 
jas naujajam prezidentui. 
Šiuo pereinamuoju laikotar
piu senasis prezidentas 
laikomas "lame duck", tai
gi "luoša antimi", nieko 
naujo ir reikšmingo nega
linčiu nuveikti. Kodėl taip 
ilgas tasai laikotarpis ga
lima paaiškinti nebent keis
ta ir jiems vieniems tesu
prantama amerikiečių poli
tine tradicija. Nedaugiau 

suprantama, kodėl ketverių 
metų prezidento kadencijo
je reikia beveik metus 
laiko paskirti pirminiu rin
kimų ir galutinių rinkimų 
kampanijai.

SUSIRINKO KANADOS 
PARLAMENTAS

Š.m. lapkričio men. 15 
d. prasidėjo nauja Kanados 
federalinio parlamento 
sesija, pirmoji po nepasise
kusio referendumo dėl nau
jos konstitucijos projekto. 
Konservatoriai gynė savo 
ekonominę politiką, o libe
ralai ir NDP ją kritikavo.

Po gana dirbtino "me
daus mėnesio" referendumo 
kampanijos metu, vėl susi
kibta į plaukus. Jaučiama 
artėjančių rinkimų nuotaika.

Stebėtojai kalba, kad 
ministeris pirmininkas 
Brian Mulroney pasitrauk
siąs iš savo pareigų dar 
prieš Naujuosius Metus. 
Kandidatais į jo postą, 
o taip pat į Konservatorių 
lyderius minimos dviejų 
moterų pavardės- Teisin
gumo ministerės Campbell, 
neseniai pagarsėjusios išleis
toje fotografijų knygoje 
savo nuogais pečiais ir 
Užsienio reikalų ministerė 
McDougall.

Apklausine'jimo biuro 
daviniuose pirmauja libera
lai. Konservatoriai, o taip 
pat ir NDP tolokai atsilikę.

Quebec'o naujausia ap
klausa parodė, kad prancū
zų kvebekiečiu nuomonė 
po referendumo erzelių 
staiga pasikeitė: dabar 
jų 52% nebenori nepriklau
somybės.

• Laimėjo verslo premi
jas Quebec'o verslininkai. 
Dvi verslo įmonės ir vie
nas verslo kūrėjas iš Que
bec' o laimėjo Kanados 
1992 m. premiją už ypatin
gus atsiekimus. Ypač pasi
žymėjo aplinkos apsaugoje 
gaminant natūralų prieš 
vabzdžius produktą (ir išra
dingą medžiagų perdirbimą.

LIETUVOS SEIMO 
RINKIMUOSE ABSOLIUČIĄ 
DAUGUMĄ VIETŲ LAIMĖJO 
LDDP (BUVUSI LIETUVOS 
KOMUNISTŲ PARTIJA)

Praeitame "NL" nume
ryje buvo paskelbti dar 
ne galutiniai rezultatai 
pirmojo rinkimų turo,įvyku
sio š.m.spalio mėn. 25 d., 
nes laikraštį spausdinant, 
jų dar nebuvo. Galutiniai 
oficialūs rezultatai pirmojo 
turo(rato) buvo tokie: į 
141 vietą turėsianti Lietu
vos Respublikos Seimą 
buvo išrinkta 80 atstovų:70 
iš partijų sąrašų ir 10 iš 
vienmandatinių sąrašų pa
vienių asmenų, kurie gavo 
daugiau kaip 50% balsų. 
Iš tų 80-ties išrinktųjų 
44 priklauso LDDP, 18- 
Sąjūdžio koalicijai, 10-jung- 
tiniam Krikščionių demok
ratų ir Demokratų partijų 
bei Politinių kalinių ir 
tremtinių sąjungos blokui, 
5- Socialdemokratų partijai 
.ir 3 - Lenkų sąjungai. Li
kusios 12 partijų bei judė
jimų nepravedė nė vieno 
atstovo.

Antrajame rinkimų ture 
(rate), kuris įvyko š.m.lap
kričio mėn. 15 d., varžėsi 
tie du pavieniai kandidatai, 
kurie savo rinkiminėse 
apygardose surinko daugiau
sia balsų. Tokių apygardų 
buvo likę net 61.

Pirmieji Europos (Angli
jos ir Vokietijos) trumpų 
bangų radijo stočių prane
šimai jau teigė, kad LDDP 
laimėjo absoliučią daugumą 
atstovų (taigi, daugiau 
negu pusę iš 141) naujaja
me Lietuvos Seime. Vėles
ni pranešimai skelbė, kad 
LDDP(buv. Komunistų) par
tija laimėjo apie 40 vietų 
iš 61 galimos. Taigi, LDDP 
turės 80 atstovų, gal net 
daugiau.Sąjūdžio koalicijon 
susiburusios grupuotės apie 
35 atstovus ir kitos, ma
žesnės partijos apie 12. 
Komentarai įvairūs, bet 
nejaukiai nuteikiantys. Skau
džiausias jų, kad Lietuva, 
kuri taip drąsiai ir pirmoji 
atsikovojo Nepriklausomybę, 
esanti pirmoji (iš penkioli
kos buvusiųjų sovietinių 
respublikų), kuri vėl susi
grąžinusi- valdžion buvusią 
Komunistų partiją. Dar 
primenama, kad prieš pus
antrų metų įvykusiuose 
Lietuvos rinkimuose į Aukš
čiausiąją Tarybą komunis
tai nepravedė nei vieno 
atstovo. Spėliojama,kodėl
taip atsitiko. Žmonės esą 
pavargę nuo tuščios retori
kos ir papildomuose rinki
muose balsavo daug mažiau 
žmonių, negu pirmuosiuose. 
Žmonės kaltinę dabartinę 
vyriausybę nesugebėjimu 
įvesti tvarką ir susitarti 
su, Rusija, kuri nebeduo- 
danti naftos ir dujųjr to
dėl žmonės kentė neapšil- 
dytuose butuose netikėtai 
greitai prasidėjusios žiemos 
šalčius. Nurodoma taip 
pat didelis nepasitenkini
mas vis blogėjančia ekono
mine padėtimi, smunkančia 
produkcija, didėjančia be
darbe, kylančiomis kaino-

Lenos deltoje, Tit-Ary. Užrašas ant paminklo.
Nuotrauka (1989): R. Urbakavičiaus

mis, nekontroliuojama spe
kuliacija, vagystėmis, gy
vulių ir valstybinio pavogto 
turto gabenimu užsienin, 
siaučiančia mafija ir tau
resnio metalo vagystėmis 
net iš kapinių. Visa tai 
randame aprašyta ir Lietu
vos spaudoje. Beveik visuo
se pranešimuose iš užsienio 
minimas Vytautas Lands
bergis, kaip Sąjūdžio vado
vas, iškovojęs Lietuvai 
Nepriklausomybę, nuo kurio 
dabar žmonės nusigręžę.

Tarpe daugelio komen
tarų keistokai nuskamba 
kanadiečio R.Vaštoko, ne
sėkmingai kandidatavusio 
į Kanados parlamentą, 
pasisakymai ęer CBC radi
ją, girdi, praėjo romantikos, 
dainų ir poezijos laikai, 
žmonės pavargę nuo Sąjū
džio veikėjų nuolat karto
jamų antisovietinių prakal
bų, pasiilgę net Brežnev'o 
valdymo laikų ir tikisi, 
kad A.Brazauskas lėčiau 
vykdysiąs reformas ir ge
riau susikalbėsiąs su Mask
va. Žmonės ne tiek domisi 
ideologijomis, kiek tuo, 
kas apšildys jų butus.

Jonathan Sanders, ame
rikietis reporteris, Nepri
klausomybės atstatymo 
įvykius matęs savo akimis 
ir pranešinėjęs apie juos, 
kalba apie tai, kad Lietuva 
atsisakanti naujovių ir grą
žinanti senuosius laikus, 
išmetant Sąjūdį, kuris iško
vojo Nepriklausomybe, iš 
valdžios. Žmonės maną, 
kad buvusieji komunistų 
vadai esą labiau patyrę 
politikieriai ir valstybinin
kai, negu kabinetiniai pro
fesoriai, iki šiol vadovavę 
valstybei.

A. Brazauskas pasakęs 
seksiąs Skandinavijos soci
aldemokratais, ginsiąs Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
lėčiau vesiąs Lietuvą į 

LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS nuoširdžiai dėko
ja TORONTO Tautos Fondui ir TORONTO "PARAMOS" 
Kredito Kooperatyvui už Lietuvos Respublikos vyriausy
bės apsaugai nupirktus 2 poligrafinius aparatus bei spe
cialistų apmokymą.

šis projektas, Lietuvos Respublikos vyriausybės 
prašymu, yra labai svarbus jaunos valstybės saugumo 
Įtvirtinimui. WWWWWWWWMWMWVWWWWWWWWMWMWWMWWWWWWWMWW WMWWMMMW « M M- W W M

Vakarų stiliaus demokratiją 
ir gerbūvį. Bet kitas re
porteris, pranešinėjęs iš 
Vilniaus, mini vieno, tik
riausiai dvasininko, posakį: 
"Lietuva dabar ašara Dievo 
akyse. Kur eini,Lietuva?" 
Tai žinomojo "Quo vadis?" 
graudus lietuviškasis vari
antas.

Viena užsienio reporterė 
pastebi, kad Brazauskas 
ir jo partijos nariai esą 
pritrenkti tokiu rezultatu. 
Jie niekada nesitikėję gau
ti tiek vietų Seime. Jie 
manė gausią daugiau balsų, 
bet liksią opozicijoje, kaip 
iki šiolei. LDDP nesitikė
dama laimėjo daugiau vietų 
negu kad buvo iškėlusi 
kandidatų, todėl esą gali 
tekti keletą vietų perleisti 
kitų partijų kandidatams. 
Reporterė taip pat priduria 
įdomią ir įsidėmėtiną, pasta- 
bą:prieš pat rinkimus Aukš
čiausioje Taryboje buvęs 
priimtas gana kontraversiš
kas nutarimas, kad visų 
išrinktųjų į Seimą praeities 
veikla bus patikrinta ir 
tie, kurie kenksmingai bend
radarbiavo su KGB, nega
lės būti Seimo atstovais. 
Tokių gali atsirasti, ir 
todėl Seimo atstovų sudė
tis gali ir pasikeisti.

Paskaičius ir pasiklau
sius JAV ir Kanados laik
raščių bei reporterių ko
mentarus apie Lietuvos 
rinkimus, prisimena lietu
viška pėtarlė:"Kiekvienas 
po laiko gudrus". Lapkričio 
17 d. "New York Times" 
dienraštyje rašoma, kad 
Vytautas Landsbergis įspė
jęs Lietuvos žmones: "Grįž
tame į vienos partijos val
dymą, kaip buvo prieš 1988 
metus". Tačiau A.Brazaus
kas spaudos konferencijoje 
užtikrinęs: "Jokios revoliu
cijos nebus". Lietuva, anot

( Nukelta į 2 psl...... )
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LESSONS OF LITHUANIA /
LIETUVOS PAMOKOS- antgalve~ š.m.lapkričio 17 d.lai- 
doje Montrealio "THE GAZETTE" vedamųjų, skyriuje at
spausdino tokio turinio pasisakymą: ~

"Lietuva jau yra buvusi pionierė (pirmūnė) jai atsiplė- 
Siant nuo buvusios Sovietų Sąjungos. Kyla nejaukus klau
simas ar ir vėl nedidelė Baltijos valstybė bus pirmūnė, 
balsuotojams nutarus sugrąžinti į valdžią buvusius komu
nistus. Yra pagrindo argumentuoji,'kad Lietuva- specialus 
atvejis, o ne pavyzdys kitiems. Pažymėtina, kad tų buvu
siųjų komunistų vadas yra žmogus, kuris išliko populiarus 
Lietuvai besigrumiant dėl Nepriklausomybės net ir tuo
met, kai Sovietų daliniai praliejo (lietuvių) kraują, bandy
damos išlaikyti komunistų valdžią. Algirdas Brazauskas 
buvo tas pirmasis buvusiųjų Sovietų respublikų komunistų 
vadas,kuris atsiskyrė nuo Maskvos. A.Brazauskas sako: 
"iries nebesame tokie komunistai, kokie buvome anksčiau". 
Jis pasižada laikytis krašto naujosios demokratinės kons
titucijos, pasiūlyti vyriausybinės tarnybos vietas kitų par
tijų nariams, tęsti laisvos prekybos ekonominę politiką, 
kad ir paremiant iškilusias nesekmes ir išgauti paskolų 
iš International Monetary Fund šiam procesui palengvinti.

Yra taip pat aišku, kad rinkimų rtezultatus nulėmė 
nesugebėjimas tvarkytis ekonominiai, o ne ideologija. 
Gilėjanti ekonominė krizė pasireiškė produkcijos kritimu, 
bedarbe ir kylančia infliacija. Su artėjančia žiema kuro 
trūkumas tapo pavojingas.

Sušalę balsuotojai galvojo turi vilties pagerinimams, 
girdėdami A.Brazausko kalbas, kad reikia draugiškiau 
ir artimiau bendrauti su reformuota Boris Jelcin'o vyriau
sybe. Balsuotojai matė tačiau, kad Sąjūdžio vadovai, ku
rie laimėjo Nepriklausomybę, užsikirto antagonizme su 
Maskva. (Kad antagonizmas vyko ir tebevyksta iš Mask
vos pusės vis nesilaikant susitarimų- straipsnyje nenuro- 
doma.Red.).

Vis dėlto, Lietuvos balsuotojai įsitraukė į pavojingą 
eksperimentą. Kaip pastebėjo Sąjūdžio vadas Vytautas 
Landsbergis, pavadinimai gali būti lengvai pakeičiami, 
bet sunkiau yra pakeisti galvojimą.

Kaip reformuotieji demokratiškieji komunistai sėkmin
gai ar nesėkmingai tvarkysis su sunkia ekonomine padė
timi po atsiskyrimo nuo Sovietų Sąjungos, bus sekama 
visų kitų buvusių respublikų, iškaitant ir pačią Rusiją.

Už 2-jų savaičių B. Jelcin'as, savo krašto pirmasis 
demokratiškai išrinktas vadas, turės atsistoti prieš savo 
politinius priešus, liaudies deputatus komunistų dominuo- 
jamaje Rusijos kongrese. Jis užsiminė apie sąmokslus 
ir galimą pučą prieš jo vyriausybę. Kongresas gali jį at
statyti nuo pareigų. Jis yra taip pat bėdoje daugiausiai 
dėl sunkių ekonominių sąlygų. Jeigu Rusijoje rinkimai 
vyktų šiandien, didelė galimybė būtų, kad jo nebeišrinktų, 
taip kaip atsitiko Vyt. Landsbergiui.

Perėjimas iš centralizuotos ekonomijos į laisvos rinkos 
ekonomiją yra labai sunkus. Jeigu jis nėra kompetentin
gai pravedamas ir gal atsargiau, komunistai -reformuoti 
ar nė - galėtų sugrįžti į valdžią ir kitose buvusiose So
vietų respublikose."

Vedamais užmiršo paminėti dar vieną labai svarbią 
priežastį: Vakarų valstybės, pažadėjusios skubią pagalbą, 
iki šiol jos dar toli gražu nėra pakankamai davusios. To
dėl ir perėjimas į laisvąją rinkav visose buvusiose 
Sovietų valdomose respublikose yra toks sunkus /Red./ 

The lessons of Lithuania

jo, nebegalinti grįžti į 
praeitį, bet turinti geriau 
tvarkytis ir pagerinti savo 
santykius su Rusija, nes 
iš jos gauna degalų ir su 
ja daugiausia prekiauja. 
Jis taip pat užtikrino iš
laikysiąs Lietuva nepriklau
soma ir reikalausiąs sutar
tu laiku atitraukti buvusius 
Sovietų dalinius iš Lietuvos. 
Reformas reikią sulėtinti, 
išgauti geresnes atmokėji- 
mo sąlygas iš Tarptautinio 
Pinigu Fondo(IMF) ir išsau
goti didžiąsias įmones,kol 
jos ras tinkamiausią būdą 
pereiti į privačias rankas.

Vytautas Landsbergis, 
linkėdamas laimėtojams 
sėkmės, įspėjo:"Lietuva 
jau sukūrė demokratines 
institucijas ir nutiesė tiltus 
į Vakarus. Šitie svarbūs 
atsiekimai privalo būti 
išlaikomi".

Rinkimų rezultatai be
veik galutinai patvirtina, 
kad LDDP laimėjo Seime 
80 vietų, o Sąjūdžio Koali
cija tiktai 35-ias. 1990
m.Sąjūdis buvo laimėjęs 
97 vietas.

Didelė dauguma Lietu
voje gyvenančių rusų ir 
kitataučių balsavo už 
Brazausko vadovaujamą 
partiją, nors Lietuvos pi
lietybės įstatymas yra žy
miai palankesnis jiems, 
negu Estijos ir Latvijos.

H /

Lietuvoj e

LDDP TEIGIA, KAD 
KOMUNIZMAS TIKRAI 
YRA ŽLUGĘS
Vilnius, lapkričio 3 d. (EL
TA) - LDDP spaudos įrtfor 
macijos biuras perdavė 
ELTAI pareiškimą dėl Lie
tuvos televizijos ir kitų 
masinės informacijos prie
monių. Spalio 31 d. "Pano
ramos" žinių laidoje buvo 
cituojamas vadinamosios 
pogrindinės LKP vadovas 
M. Burokevičius, jog jis 
neva raginęs savo partijos 
narius palaikyti rinkimuose 
LDDP. "Mus stebina, rašo
ma pareiškime, oficialio
sios televizijos pastangos 
kaip nors sumenkinti rinki
mų į Lietuvos Seimą rezul
tatus, mesti šešėlį. LDDP, 
abejoti žmonių pasirinkimu 
šiam tikslui atgaivinant 
M. Burokevičiaus kompar
tiją".

Pirmajame rinkimų ture 
už LDDP balsavo ne tik 
daugelis lietuvių tautybės 
atstovų, bet taip pat rusų,

L
ithuania has been a pioneer once 
before, in the break- up of the former 
Soviet union. The haunting question 
about its voters decision to put former 
communists back in power is whether the small 

Baltic state is a pioneer again.
There are reasons to argue that Lithuania is a 

special case, not a trend-setter. Most notably, the 
former communists are led by a man who 
remained personally popular throughout the bit
ter struggle for independence, even when Soviet 
forces shed blood in defence of communist rule. 
Algirdas Brazauskas was the first communist 
leader in the former Soviet republics to split 
with Moscow.

Mr. Brazauskas says “we are not the same 
kind of communists as we were before.” He 
promises to observe the country’s new demo
cratic constitution, to offer government posts 
to members of other parties, to continue free- 
market economic policies although with more 
help for the casualties, and to seek a loan from 
the International Monetary Fund to ease the 
pain meanwhile.

It is also clear that the election results were a 
verdict on economic competence rather than 
on political ideology. A deepening economic cri
sis has seen production falling, and unemploy
ment and inflation climbing. With winter came 

■a dangerous shortage of fuel for heating.
Shivering voters saw hope of better times in 

Mr. Brazauskas' call Tor reconciliation and 
2 psi.

closer ties with the reformed Russian govern
ment of Boris Yeltsin. In contrast, they saw the 
Sajudis party leaders who won independence 
as being locked into antagonism to Moscow.

Still, Lithuanian voters are engaged in a per
ilous experiment. As Sajudis leader Vytautas 
Landsbergis observed, names can be changed 
easily but it's harder to change a way of think
ing.

How the reformed democratic communists 
succeed or fail in coping with the hard-times 
economic aftermath of the Soviet Union’s 
breakup will be watched closely in other former 
republics, including Russia itself.

In two weeks Mr. Yeltsin, his country’s first 
democratically elected leader, faces a showdown 
with his political enemies in the communist- 
dominated Russian Congress of People’s 
Deputies. He has talked darkly of plots and pos
sible coups against his government. But the 
congress could unseat him, anyway. Mr. Yeltsin 
is in trouble mainly because of hard times, too. 
Indeed, if an election were held in Russia today, 
the odds are that he would be defeated, just like 
Mr. Landsbergis.

The transition from centralized economic 
management to free-market economies is prov
ing to be very tough. If it is not handled more 
competently, and perhaps more-cautiously, 
communists — reformed or not — could return 
to power in several other former Soviet 
republics as well.

Žuvusiems Lietuvos kariams paminklas Latvijoje.

lenkų, baltarusių, galbūt 
tarp jų ir buvusiųjų LKP 
TSKP narių. Tačiau laiko 
atgal nesugrąžinsi - keičia
si ir žmonės. Jie tapo Lie
tuvos Respublikos • pilie
čiais.^ "Tikėkime, - sakoma 
pareiškime, - kad jie nuo
širdžiai pasiryžę karti ne
priklausomą, demokratinę 
Lietuvos valstybę ir neturi 
iliuzijų sugrįžti į SSRS, ku
rios jau nebėra".

JELCIN’AS TELEFONU 
PATVIRTINO, KAD 
KARIUOMENĖS IŠVEDIMO 
TERMINAI NESIKEIČIA
Kaip ELTOS korespondentą 
informavo Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininko kance
liarijoje, lapkričio 2-osios 
vakare Vytautas Landsber
gis telfonu kalbėjosi su Ru
sijos prezidentu Boris Jel- 
cin' u.

Pokalbyje, be kitų abi 
šalis dominančių problemų, 
pasiaiškinta ir dėl Rusijos~ 
kariuomenės išvedimo. 
Rusijos prezidentas pa
tvirtino, kad lieka galioti 
anksčiau susitartas kariuo
menės išvedimo terminas 
-1993 metų vasarą. B. 
Jelcinas sutiko, jog kari
niai objektai, kaip Šiaulių 
aerodromas ir Vilniaus 
"Šiaurės miestelis" turi 
būti perduoti tvarkingai, 
abierns pusėms bendradar
biaujant. Rusijos preziden
tas taip pat pastebėjo, jog 
Lietuvai jis neturįs jokių 
priekaištų. dėl tautinių 
mažumų.

• Lapkričio 5 d. Maskvo
je baigėsi Lietuvos ir Rusi
jos įgaliotųjų atstovų dery
bos. Jos truko maždaug va
landą. Deryboms pasibai
gus, Lietuvos Respublikos 
vyriausybinės delegacijos 
vadovas rnin. pirmininko 
pavaduotojas Bronislovas 
Lubys ir Rusijos Federaci
jos vicepremjeras Aleksand
ras Šochin'as pasirašė ko
munikatą dėl tarpusavio 
atsiskaitymų, naftos ir 
dujų tiekimo kvotų bei to
lesnio prekybinio ir ekono
minio bendradarbiavimo. 
Abi šalys susitarė, kad pas
kutiniame šių metų ketvir
tyje Rusija parduos Lietu
vai 1,3 milijardo kubinių 
metrų gamtinių dujų ir 
apie 700 tūkstančių tonų 
naftos. Už tūkstantį kubi
nių metrų dujų mokėsime 
po 85, o už toną naftos - 
po 110 JAV dolerių. Tokios 
yra šių žaliavų bazinės 
kainos. O • atsiskaiyti bus 
galima rubliais pagal jų 
dolerinį kursą centriniame 
Rusijos banke.

Lietuvos Vyriausybė suda
ro Rusijos koncernui "Lu- 
goil" sąlygas naudoti pusę 
Mažeikių naftos perdirbimo 
įmonės pajėgumų, tad da
lis čia pagamintų naftos 
produktų liktų Lietuvoje.

Nuotrauka

R. Virkučio

Šeškinės 

prekybos 
centras

Vilniuje.

Šias derybas spalio mėne
sį pradėjo Aleksandras Abi
šala ir Jonas Gaidaras, o 
pastaruoju metu čia jas 
intensyviau tęsė Bronislovo 
Lubio vadovaujama delega
cija. (ELTOS žniniomis)

• Ministras pirmininkas 
Aleksandras Abišala priė
mė Pasaulio banko užsie
nio inveštacijų skyriaus 
vadovą Joseph Battat (Džo- 
šefą Batatą).

Tarptautinių finansinių 
organizacijų specialistai, 
vadovaujami Pasaulio ban
ko užsienio inveštacijų sky
riaus, Lietuvoje atliko tyri
mus ir pateikė pasiūlymus, 
kaip pagerinti sąlygas už
sienio investitoriams, su
tvirtinti įstatyminę bazę. 
Jų išvadose pabrėžiama, 
kad pirmiausia reikėtų ska
tinti pačių Lietuvos verslo 
žmonių veiklą.

• į Klaipėdos uostą lap
kričio 6 d. įplaukė pirma
sis iš trijų laivų su sojos 
rupiniais, Kuriuos Lietuva 
nupirko Amerikoje lengva
tinėmis sąlygomis. Antra
sis laivas Lietuvą turėtų

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais - aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6.
Žinoki m e kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

pasiekti lapkričio viduryje, 
o trečiasis - iki metų galo, 
iš viso Lietuva iš Amerikos 
gaus 44 tūkstančius metri
nių tonų sojos rupinių.

JAV žemės ūkio depar
tamentas šiais metais Lie
tuvai yra paskyręs 10 mili
jonų delerių kreditą. Iš šių 
lėšų ir sumokėta už minė
tuosius sojos rupinius bei 
padengta dalis pervežimo 
išlaidų.
NUOSTOLIAMS LIKVI
DUOTI PRIREIKS MĖNESIŲ

Gausus sniegas rytinėje 
Lietuvoje padarė daug 
nuostolių telekomunikacijos 
tarnyboms. Labiausiai nu
kentėjo keturi - Kaišiado
rių, Anykščių, Ukmergės ir 
Širvintų rajonai. Pirminiai 
nuostoliai vien medžiago
mis įvertinti maždaug 75 
milijonais talonų. ELTA

p Iš Turkijos Lietuva nu
pirko du prekybinius laivus. 
Jie pavadinti MINDAUGO 
ir ALGIRDO vardais. Iš 
Rusijos perkamas vienas 
karo laivas bus naudoja
mas Baltijos jūros pakran
čių sargybai. Iš Izraelio 
Lietuva nupirko keletą šim
tu automatinių ginklų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Montrealio Universiteto profesoriai Kaune dr. A. Pavilanis, dr. M. Fortin ir dr. B. 
Millette
MONTREALIETIS LIETUVIS GYDYTOJAS 
ALENAS PAVILANIS LIETUVOJE

Prieš keletą savaičių 
grįžęs iš Lietuvos, dr.A.Pa- 
vilanis mielai sutiko atvyk
ti į "NL" redakciją pokal
biui. Dėkojame jam už 
tai.

Dr. Alenas Pavilanis 
yra Kanados Seimų Gydy
tojų Kolegijos pirmininkas,

Skelbimas dėžinėje: 
SVARBI ŽINIA TĖVAMS

KAS TAI YRA?
"Child Tax Benefit" po
tvarkis sujungia į vieną 
mėnesinį, neapmokesti
namą išmokėjimą "Fa
mily Allowances" ir mo
kesčių kreditus vaikams. 
Taip pat įjungiamas 
naujas priedas mažai už
dirbančioms šeimoms.

"Child Tax Benefit" 
paskiria daugiau lėšų 
vaikams - $2.1 bilijonus 
priedo penkių metų lai
kotarpiui - paramos rei
kalingoms šeimoms. Fak
tiškai, daugelis šeimų 
gaus daugiau pinigų, 
negu dabar.
KOKIE PAGERINIMAI?

Priedai teisingiau ir 
paprasčiau paskirstomi: 
jie suplanuoti, turint 
omenyje svarbų tikslą - 
užtikrinti, kad pinigai 
pasieks jų reikalingas 
šeimas kaip galima 
greičiau.
• Mėnesiniai išmokėji
mai yra neapmokestinami.
• Kadangi priedai išmo
kami kas mėnesį, tėvams 
nereikia laukti iki metų 
pabaigos, kad galėtų at
gauti mokesčius už vai
ką kreditus.
• Nėra reikalo kasmet 
siųsti pareiškimus 
priedai yra automatiškai 
apskaičiuojami pagal 
jūsų pajamų mokesčius, 
kuriuos jūs kasmet įtei
kiate.
• Priedai gali būti 
greitai pritaikomi kai 
įvyksta šeimoje pasikei
timai, pav., vaiko gimi
mas.

KAS REIKIA DARYTI?
Apžiūrėkite savo paš

to dėžutę. Specialus 
informacinis paketas 
yra . išsiunčiamas žmo
nėms, kurie gauna "Fa
mily Allowances". Per
skaitykite atidžiai. Ten 
1992. XI. 18 d. 

išrinktas toms pareigoms 
pernai. Taip pat šeimos 
medicinos profesorius Mont
realio Universitete. Apdo
vanotas ne tiktai gabumais., 
bet ir didele energija bei 
entuziazmu, pasiryžęs šalia 
visų darbų, dar stiprinti 
medicininių žinių pasidali

paaiškinta, kaip apskai
čiuojamas priedas ir 
kiek jūs gausite, jeigu 
jūsų šeimai jis priklauso.

Jeigu negavote infor
macinio paketo iki lap

Impnrtsrxt Informst/on 
ft r Parents

What is it?
The Child Tax Benefit combines the existing 
Family Allowances and tax credits for 
children into a new tax free, monthly 
payment. It also includes a new supplement 
for low income working families.

The benefit provides more money for 
children — $2.1 billion more, over five years
- and targets money to those families who 
need it. In fact, most families will receive 
more money than they do now.

What are the improvements?
The benefit is fairer and simpler. It is 
designed with a very important goal in mind
— to ensure that the money reaches the 
families who need it, as quickly as possible.

• The monthly payments are tax free.

• Because benefits are delivered each month, 
parents no longer have to wait until the end 
of the year to claim child tax credits.

■ Government Gouvernement
■ of Canada du Canada

nimą , užmezgiant ryšius ir 
su Lietuva.

Dr. Alenas paėmė 5 
dienų atostogas, kurias, 
remiamas savo kolegų, 
panaudojo vizitui Lietuvoje, 
kad galėtų iš arčiau susi
pažinti ten su medicinos 
situacija. Jis aplankė Lie
tuvos Respublikos Sveika
tos ministeriją, Kauno ir 
Vilniaus universitetus, Lie

kričio mėn. pabaigos, 
skambinkite veltui šiuo 
numeriu: 1-800-387-
1193. (Prancūzų kalba 
tel: 1-800-387-1194).

Naujai pertvarkyti 

In January 1 993, the new Child Tax Benefit begins.
• There is no need to make annual 

applications — benefits are automatically 
calculated from the tax returns you file 
each year.

• Benefits can be adjusted quickly when 
there is a change in your family, such 
as the birth of a child.

What do I have to do?
Watch your mailbox.

A special information package is being 
sent to people who currently receive Family 
Allowances. Please read it carefully. It tells 
you how the benefit is calculated and how 
much you will receive if your family qualifies.

If you have not received your information 
package by the end of November, please 
call this toll-free number: 1 -800-387-1 1 93. 
(For service in French, 1 -800-387-1 1 94).

In January the new monthly benefits will 
begin.

Please remember to file your 1 992 income 
tax return to continue to qualify for the 
Child Tax Benefit.

The Brighter Futures Initiative.

As part of the Federal 
Government's Brighter Futures 
Initiative, the new Child Tax 
Benefit is an important step 
toward providing a brighter 
future for our children. By 
working together, we 
ensure that every f
Canadian child 
looks forward 
to a brighter 
future.

Canada

tuvos Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę.

Jo bendra išvada- nors 
gydytojai profesionalai 
Lietuvoje ir išradingi esa
mose sąlygose, tačiau pag
rindinis ir labai svarbus, 
pirmos eilės trukumas- 
tai tinkamos administracijos, 
planavimo, profesionalaus 
reikmenų sąrašų sudarymo 
ir panašių reikalu. Tai 
ir butų pirminis projektas. 
Taip pat ir susisteminimas 
pirminės medicinos pagal
bos.

Grįžus iš kelionės, Ka
nados Health & Wellfare 
organizacijos CINDY atsto
vė maždaug prieš pusmeti 
tokiam pirminiam projektui 
Lietuvoje bandė gauti fi
nansinę paramą. Sutarta, 
kad būtų vykdomi specialis
tų pasikeitimai stažavimui, 
ir Lietuvai ši tarptautinė 
organizacija paskyrė tam 
tikrą sumą pinigų.

Dr.A.Pavilanis, dr.Ber- 
nard Millette - šeimos 
gydytojų katedros vedėjas, 
dr.Marquis Fortin- šeimos 
gydytojų skyriaus vedėjas 
Notre Dame ligoninėje 
susitiko su dr.Vilium Gra
bausku, Kauno Medicinos 
Akademijos rektoriumi 
ir kartu praleido tas 5 die
nas. Nuo pirmo susitikimo 
Vilniaus ir Kauno universi
tetuose jau buvo paruoštos 
šeimų gydymo programos. 
Susitarta, kad jauni lietu
viai profesoriai atvyks 
į Kanadą ir busw šeimos 
gydytojų specialybes stebė
tojais. Sutarta, kad iš čia 
į Lietuvą nuvyks metodikos 
specialistai. Per pirmus 
projekto metus numatyta 
atvyksiant 2-3 specialistus 
iš Lietuvos ir 2-3 iš čia 
į Lietuvą. Taip pat nuspręs
ta atstatyti medicinos bib
lioteką Lietuvoje. Reikia 
tikėtis, kad ateinančią 
vasarą bus galima sušaukti 
konferenciją ir aptarti, 
kas padaryta ir ko dar 
reikia. Šį rudeni Montrealin 
jau yra atvykęs gydytojas 
iš Lietuvos, kufis sįąžuęją- 
si Montrealio Universitete, 
Sveikatos Administracijos 
fakultete.
mėnesiniai priedai pra
dės veikti nuo sausio 
mėnesio.
Prašome pasiųsti savo 
1992 m. pajamų mokes
čių deklaraciją, kad

Tikimasi, pasakojo dr.
Alenas Pavilanis, įsteigti 
pavyzdingas klinikas Vilniu
je ir Kaune, kur studentai 
galės matyti kaip galima 
praktiškai gerai dirbti ir 
pasinaudoti kitų patyrimais . 
Taip pat paruošti sveikatos 
prižiūrėtojų kaimuose ir 
mažesnėse vietovėse, svei
katos bei ligoninių admi
nistracijos specialistus.

Dr. A. Pavilanis yra 
suorganizavęs 5-rių metų 
medicinos žurnalų rinkinį 
ir kitus žurnalus, kurie 
skiriami Lietuvai ir bus 
ten nugabenti.

Užklausus, kaip patiko 
jam ir jo kolegoms vizitas, 
pasakė, kad visi entuziastin
gai imasi šių projektų vyk
dymo. Patiko ir Lietuvoje 
sutikti kolegos gydytojai.

Reikia tikėtis ir linkė
ti, kad tie projektai nesu
stotų pusiaukelėje, o būtų 
įvertinami ypač Lietuvoje 
dabar, pasikeičiant vyriau
sybei... b.n.

AMERIKIEČIAI ŠIRDŽIŲ 
SPECIALISTAI OPERUOS 
VAIKUS LIETUVOJE

Vieną iš įdomesnių daly
kų, ką teko matyti Lietu
voje šį pavasarį, buvo su
sitikimas su Deborah vardo 
ligoninės (iš Browns Mills, 
N.J.) devyniais personalo 
nariais Santariškių ligoni
nėje Vilniuje. Šie žmonės 
iš Amerikos kartu su Lietu
vos gydytojais, gegužės 
mėn. pabaigoje atsakinėjo 
į žurnalistų klausimus dėl 
numatytų vaikų širdžių 
operacijų, kurias rugsėjo 
mėnesį atliks amerikiečiai 
Lietuvoje.

Kaip pranešė Deborah 
ligoninės fondacijos pirmi
ninkas, lenkų kilmės Stan
ley Fryzinski' s, šios gar
siosios ligoninės 46 žmonių 
grupė važiuos į Santariš- 
kes ir čia žada padaryti 
20 operacijų vaikams, ku
rie turi širdies defektų. 
Gegužės mėnesį jie akty
viai stebėjo Santariškių li
goninės personalo ■ čjąrbą, 
įrengimus ir visus matytus 
galėtumėte gauti "Child 
Tax Benefit".
Naujasis Federalinės vy
riausybės įvestas "Cnild 
Tax Benefit" yra svar
bus žingsnis kuriant 

vaizdus bei trūkumus stro
piai registravo ir pęr spau
dos konferenciją visiems 
pranešė. Nors pažymėjo, 
kad ligoninė Santariškėse 
yra viena iš geriausiųjų jų 
matytų buvusioje Tarybų 
Sąjungoje (jie viešėjo ir 
keliose kitose ligoninėse), 
tačiau dar toli gražu iki 
Amerikoje nustatytų stan
dartų.

Jau šį kurtą svečiai iš 
Amerikos atvežė 13 dėžių 
įvairių medikamentų ir 
juos čia paliko. Tačiau iki 
rugsėjo mėnesio pažaoėjo 
dar daug ką atsiųsti 
visa, kas reikalinga dviejų 
operacinių įrengimui. Jie 
ir Šią įrangą paaukos šiai 
Vilniaus Universiteto Kar- 
dioehirurgijos klinikai San
tariškėse, kuriai vadovauja 
prof. dr. Vytautas Sirvydis. 
Jis pernai kaip tik stažavo 
si Deoorah ligoninėje ir šį 
kartą aiškino svečiams iš 
tos ligoninės, o taip pat ir 
žurnalistams, apie numaty
tus projektus bendraujant 
su amerikiečiais.

Čia buvo paaiškinta, 
kad bendradarbiavimas ne
nutrūks su rugsėjo mėnesio 
operacijomis, bet jis tęsis 
ir toliau. Lietuvon vaikų 
širdžių operuoti bus atvyks
tama kas, pusė metų. Taip 
pat ir iš Lietuvos pasto
viai važiuos Lietuvos gydy
tojai į Deborah ligoninę 
pasitobulinimui, šiuo metu 
ten kaip tik stažuojasi ke
turi Lietuvos daktarai.

Reikia pažymėti, jog 
Deborah ligoninės persona
las Lietuvoje viską daro 
nemokamai, bet jiems rei
kės atlyginti tik kelionės, 
apgyvendinimo bei maiti
nimo išlaidas. Tas gali su
daryti apie 50 tūkstančių 
dolerių sumą. Visa kita fi
nansuoja Deborah ligoninės 
vaikų gydymo fundacija, 
kuri prašo, kad lietuviai 
Amerikoje padengtų tik 
tuos 50 tūkstančių dolerių, 
nes visos išlaidos gali siek
ti nuo pusės iki vieno mi
lijono dolerių.

čia re,ikia„x iškelti, .šio 
, projekto sumąpytoj.usp^žy.-?

(Nukelta t 5 ps1--L
Šviesesnę ateitį vai
kams. Kartu dirbdami 
užtikriname, kad kiek
vienas Kanados vaikas 
žvelgtų į šviesesnę atei
tį. /paruošė b.n./

3 psi.



Minint 
Tragiškąjį 
Birželį 
žmonės 
gieda 
susirinkę 
prie katedros.

Nuotraukos: 
Vytauto 
Meško .

-

■ ■’

"Geležinio Vilko" būrio prisaikdinimo iškilmių paradas Vilniuje, Katedros aikštėje.

Šiokiadieniai Lietuvoje

Nijolė Bagdžiūnienė
/ tęsinys/

Pro šią gatvę dažnai pra- 
banguoja ir įvairaus plauko 
sektantai, ypač garsėjan
tys savo triukšmu Krišnos 
sektos nariai. Jie eina bū
riais, kelia didžiausią triukš
mą mušdami būgneliais, be 
jokios melodijos visi karto
ja vieną ir tą patį žodį ir 
taip keliauja gatvėmis po 
15-20 žmonių. Žiaurios 
šukuosenos, ryškios gelto
nos spalvos apsiaustai, pu
siau basos kojos iš pradžių 
sukelia kažkokį siaubą juos 
matant, bet kai daugiau iš 
girsti apie jų gyvenimo 
būdą, pradedi nieko nebesu
prasti, kaip žmonės tiek 
metų vargę, sunkiai turėda
mi kuo apsirengti ir paval
gyti, dabar dar gali ir to
kią religiją pasirinkti, kuri 
dar mažiau leidžia žmogui 
turėti. įdomu, kodėl komu
nistų režimas dar ir tokias 
sektas buvo uždraudęs, juk 
tai pilnai atitinka jų gyve
nimo standartui.

Kiek toliau paėjus Pilies 
gatvė, prieiname aikštę, 
kur stovėjo taip ilgai, nuož
miai Jedinstvos saugomas, 
dievuko - Kapsuko pamink
las. Dabar ši aikštė jau iš
valyta, gražiai apsodinta 
gėlėmis ir gyvenimas lyg 
ir grįžo, bet dažnai čia 
pasirodo kitokios rūšies 
sektininkai. Kartą matėme 
kaip kažkoks žmogus, paly
dimas labai triukšmingo or
kestro, paėmęs mikrofoną 
į rankas, kažką įrodinėjo 
žmonėms apie Kristaus 
meilę. Sustojome pasiklau
syti jo tos triukšmingos 
kalbos, tačiau nieko nebu
vo galima suprasti, nes 
keli žodžiai apie tą meilę 
buvo ištarti ramiai, kiti gi 
pasispardant ir pasišokinė
jant, išrėkti į mikrofoną, 
darė iš oratoriaus pasigailė
tino elgesio komedijantą. 
Žmonių, aišku, buvo prisi
rinkę, tačiau matėsi, smal
sumui buvo ribos - aplink 
jautėsi judėjimas ateinan
čių ir nueinančių daugiau, 
negu pastoviai stovinčiųjų.

Paeiname dar toliau ir 
jau stovime prie Aušros 
Vartų koplvčios. Kokia gi 
ši vieta yra brangi kiek
vienam lietuviui, kur 
begyventų - tėvynėje 
už jos ribų. Tik labai
malonų įspūdį čia daro sė
dintieji valkatos, kurie 
nors ir invalidai, bet pasi- 
beisėtinos veido išraiškos, 
prasigėrę ne tik vyrai bet 
ir moterys. Ir ko netikėjau 
savo akimis, tai mačiau ru
ses ar lenkes pardavinė
jančias religinius suvenyrus.

Taip pat šioje gatvėje 
teko matyti ir tokį vaizdą 
netoli Šv. Jono bažnyčios: 
ant šaligatvio, buvo paso
dintas mažas berniukas, 
gal kokių 8-10 metų am
žiaus. Jis savo rankutėse 
laikė nedidelį akordeoną ir 
susirinkusiai gausiai publi
kai labai gerai grodamas 
ir dar geriau dainuodamas, 
atlikinėjo. įvairias patrioti
nes dainas. Žmonės, suža
vėti vaikę gero balselio ir 
gero akordeono valdymo,
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kelias va- 
visą dieną, 
pamačiusios 
nieko nema- 
prieš save.

jis. 
ar 

ne

dosniai mėtė rublius į čia 
pat prie jo pastatytą laga
minėlį. Gal viskas atrodytų 
ir normalu, jeigu ne tas 
liūdnas berniuko veidas ir 
laikas nuo laiko mestas į 
žmones pavargęs ir nieko 
nesakantis žvilgsnis. Visas 
jo dėmesys buvo sukauptas 
ne tiek į metamą pinigą, 
kiek į lagaminą, kurį pri
pildžius jis jau vėl galėtų 
būti laisvas. Berniukas 
buvo labai gražiai ir tvar
kingai aprengtas, todėl ne
atrodė, kad vargas jį čia 
pasodino. Ir jis savo pra
rastos vaikystės sąskaita, 
uždirbo šiokį tokį pinigą 
savo darbdaviams. O kad 
tai tikrai turėjo būti darb
daviai, tai aš visai neabe
jojau, nes jokios motinos 
širdis neleistų jam ten sė
dėti karštyje 
landas ar ir 
jeigu tik būtų 
tą jo liūdną ir 
tantį žvilgsnį

Būnant Lietuvoje tuos 
du birželio ir liepos mėne
sius, teko dalyvauti įvai
riuose minėjimuose bei 
mitinguose. Vienas iš pir
mųjų buvo Vilniaus Kated
ros aiKŠtėje prisaikCjfjntas, 
naujas kariuomenės Geleži
nio Vilko būrys. Prisaikdi
nimo iškilmėse dalyvavo 
AT pirmininkas V. Lands
bergis, Lietuvos Krašto 
Apsaugos ministeris A. 
Butkevičius, kariuomenės 
kapelionas monsinjoras A. 
Svarinskas ir kiti Vyriausy
bės nariai. Ašarą traukė 
matant, kaip su malonumu 
mūsų jaunučiai kareivėliai 
žygiavo pro Vyriausybės na
rius. Pilni energijos ir 
pasididžiavimo, kad jie yra 
savo tautos gynėjai. Keli 
paskutinieji kuopoje sto
vintys kareivėliai su tokiu 
malonumu žygiuodavo pro 
žmones, kad ir po koman
dos "Stot", negalėdavo at
sispirti pagundai ir pri
dėdavo dar po vieną-kitą 
tryptelėjimą vietoje.

O birželio 14 dieną atė
jo ir Baisiojo Birželio mi
nėjimai visoje Lietuvoje. 
Jie ypač iškilmingai buvo 
atžymėti Vilniuje. Pirmiau
sia - iškilmingos pamaldos 
Vilniaus Arkikatedroje, kur 
Mišias atnašavo arkivysku
pas A. Bačkis, dalyvaujant 
vyskupams, kunigams ir 
pilnutėlei Katedrai žmonių. 
Šiose Mišiose taip pat 
dalyvavo ir Vytauto Lands
bergio žmona 
Landsbergienė, 
tremtine.

Tremtiniai 
tautinėmis 
jaunimas 
vainiką, 
lapų.

zeliui atminti - tai Naujo
joje Vilnioje, aikštelėje, 
šalia geležinkelio bėgių, 
kuriais riedėjo baisieji va
gonai. Visi prie Kryžiaus 
padėjome gėlytes arba 
uždegėme žvakeles. Po 
atitinkamų kalbų, baigian
tis minėjimui, šioje vietoje 
visi iš aikštelės patraukė
me prie bėgių, kur vėl 
buvo padėtos gėlės ir už
degtos žvakelės. Nepapras
tai rimti žmonių veidai 
bei girdimos raudos lyg ir 
sakė, kad visa tai įvyko 
ne prieš 50 metų, o tik 
dabar, visai neseniai. Ir 
pagalvoju, nesvarbu kiek 
bepraeitų metų po tų bai
siųjų įvykių, kad tik atsi
mintume juos kaip gyvus, 
kaip šiandieninius, tik tada 
pilnai suprasti ir giliai 
išgyventi galėsime tą skaus
mą ir sielvartą, kuriuo yra 
paženklinta visa mūsų tėvy
nė ir jos vaikai. Šis minė
jimas tai yra be galo dva
sią sukrečiantis įvykis.

Lietuvoje labai yra 
švenčiamos mirimo meti-

gėlės ir uždegamos žvakutės ant bėgių, kuriais riedėjo ešalonai į Sibirą

nės. Čia viešint, taip pat 
suėjo metai nuo Medininkų 
žudynių. Po Šv. Mišių Ka
tedroje taip pat važiavome 
į Antakalnio kapines, kur 
palaidoti mūsų kankiniai, 
čia dalyvavo labai daug 
pasienio tarnybos tarnauto-

jų. Buvo padėta daugybė 
gėlių ir uždegta žvakučių. 
Dalyvių skaičius taip pat 
didžiulis. į kapines atvyko 
ir arkivyskupas A. Bačkis, 
kuris palaimino visus ka
pus. Prie vieno pasieniečio 
kapo stovėjo žmona, kuri

laikė 
Mažyli 
savo 
piršteliu 
sudėlioti 
lio kapo.

už rankos berniuką, 
lis, niekada nematęs 

tėvelio, savo mažu 
stengėsi gražiau 

gėlytes ant tėve-

/ bus daugiau /

Miiioe;

Gražina 
pati buvusi

dalyvavo su 
vėliavomis, 

laikė ilgiausią 
išpintą iš ąžuolo

Po Mišių išėjome į Kated
ros aikštę, kur tremtiniai, 
sustpję į didelį, būrį, pradė
jo dainuoti partizanų ir 
tremtinių dainas. Daugelis 
dalyvavusių Mišiose, taip 
pat prisijungė prie giedo
jusiųjų. Ir taip susidarė 
didžiulis choras, kuris lin
guodamas į abi puses, gies
mėje ir dainoje išreiškė 
visos Lietuvos skausmą 
dėl tų baisiausių mūsų isto
rijai dienų.

Po to įvyko iškilmingas 
minėjimas prie Kryžiaus, 
pastatyto Tragiškajam Eir-

Turėjo ateiti vienuolika — atėjo devyni. Pradžioje 
jie norėjo atskiro kambarėlio, bet jis buvo jau užsakytas. 
Bendros salės kampe jiems sustūmė stalus. Devyni... Nea
tėjo majoras ir eilinis, kurį — visi dabar pamiršo kodėl 
jį vadino Vienetu. Kad majoras neateis, jie žinojo - 
kelias dienas prieš minėjimą vakariniame laikraštyje per
skaitė trumpą nekrologą. Bėt kodėl neatėjo Vienetas? 
Juk jis jauniausias ir atrodė visų sveikiausias. Jam dar 
nėra penkiasdešimt.

Karui pasibaigus, jie buvo susitarę kas penkeri me
tai susirinkti į minėjimus, bet neiti į laidotuves. Pats 
majoras šitaip pasiūlė. Šitaip jie susirenka šeštą kartą...

Pirmąjį susitiko praėjus septyneriems metams po 
karo, nes ne visus iš karto paleido. Tada susirinko apie 
šešiasdešimt buvusio devyniolikto pulko karininkų ir karei
vių. Jau tada neminėjo nei neatėjusių, nei žuvusių — 
jų susidarė daugiau, negu būtų galima paminėti. Majoras, 
vyriausias ir amžiumi, ir laipsniu, išdrožė kalbą — kad 
reiks gyventi kitaip, kad jau užtenka tik mirčiai, laikas 
gyvenimui žiūrėti į akis, kad sunku bus prisitaikyti prie 
naujų sąlygų... Tada jie beveik visi vilkėjo senomis uni
formomis, tik be antpečių. Tie penkeri karo metai įsiėdė 
į smegenis labiau negu visas gyvenimas. Iki karo jie, 
galima sakyti, buvo vaikėzai. Po karo — gyveno prisi
minimais apie jį...

Pirmas susitikimas^ vos neiširo. Visi susiskirstė grupe 
lėmis. Pasigėrę nebepažino vieni kitų ir susitikę vos nesu 
simušė. Vieniems atrodė, kad kiti kariavo mažiau, kad 
mažiau nusipelnė... Tolesni susiėjimai glaudėjo — laikas 
apčiulpė grupeles. Pasilikę po vieną, issisklaidę arba vi
sai neateidavo, arba šliejosi prie kitų...

Liko devyni. Vyriausias — leitenantas Burnelė. Apver
čia du stikliukus dugnais į viršų, kitus — pripila. Vyrai 
pakelia ir geria tylėdami. Tiktai Bebalsis burbteli kažką, 
bet nė vienas nekreipia dėmesio. Jis visada burbėjo, o 
jie niekada nekreipė. Gal tokia prigimtis, o gal... sprogi
mas jį buvo užvertęs žemėmis. Kol atkapstė,' Bebalsis 
priduso. Jau šitiek metų karts nuo karto krapšto ausis ir 
negalėdamas iškrapštyti burba. Kavinės salė dar ne visai 
pilna. Antrąjį tostą Burnelė pasiūlo už majorą. Pirmą 
kartą jie geria už nesamą, bet... visgi buvo žmogus, kaip 
tėvas buvo. Nekišdavo jų po kulkosvaidžių ugnimi, nevy
davo per minų laukus — kaip įprasta buvo pramušti kori
dorius: priekiniai sproginėdavo, kad po jų, kelis žings
nius nubėgę, sprogtų kiti. Tokiais kruvinais koridoriais 
labai praretę pulkai prasmukdavo. Majoras be atodairos 
nevarė, todėl turbūt ir neiškilo aukščiau majoro... Užtai 
šiandien jie dar gyvi ir pakėlė tostą už jį. Kaip tėvas 
buvo.

— Kaip tėvas,— atsidūsta Švilpikas ir nubraukia aša
rą, vos neismesdamas stiklinės akies.

Kiti tyli, bet visi galvoja tą patį ir turbūt niekada 
neatpras galvoti ir jausti vienodai, nors — trisdešimt 
metų po karo.

Šitie susitikimai, kaip jie patys sako, juos žadina 
gyventi, mirtis pagyvina... iš čia išėję jie ilgai prisimins, 
kaip sėdėjo, apie ką galvojo, kas ką pasakė, prisimins, ko 
dar nepamiršo. Paskiau ims laukti ateinančio susitikimo 
— spėlios, kiek ateis ir kurie, juk ne kiekvienam rašomi 
nekrologai...

Už ką jie geria vos susidauždami, sustingusiais žvilgs-

niais žiūrėdami prieš save, retai persimesdamf 'žodeliais?
Už nueitus tūkstančius kilometpųy už paimtus metus, 

kuriuose pasilikdavo kiti, už kaną, kuriameŪhugEflejoh. Jie 
gerai prisimena upes, nes visas perbrido. Prisimena aukš
tumas, nes jų nebuvo galima apeiti. Prisimena' lygumas, 
nes jas reikdavo peršliaužti arba perbėgti. Visk^ prisime
na, nes visur, per visus tuos metus jie buvo purvini ir 
dulkėti kaip žemė ir niekada daugiau taip nesiglaudė prie 
jos kaip anuomet... Anksčiau jie dar pakeldavo tostą už 
žmogų, kuris jiems atrodė kaip dievas, kurio vardą šauk
dami puldavo atakon, su kurio vardu lūpose išraustuose 
laukuose sustingo tūkstančiai. Bet... tas žmogus nebuvo 
dievas. Atėjo kiti ir jį nuvainikavo. Ilgai jie negalėjo 
suprasti kodėl, drąsesni niurnėjo, paskiau apsiprato, o 
dabar — tyli. Tyli ir žiūri. Salė pilna, ir jos gaudesys 
jiems primena toli lazgančius tankus. Kito palyginimo jie 
negalėtų surasti. Kambarėlyje, kurį jie norėjo užsakyti, 
jauna pora švenčia vestuvių metines. Už durų girdėti 
nepažįstamos, ne jų dainos.

Jie visada ateina užsikabinę visus medalius ir sten
giasi taip judėti, kad krūtinės žvangėtų,— vienintelė, tik
ra jų gyvenimo muzika... Klauso lyg tolimo tankų lazge- 
sio, juda į svetimos dainos taktą, bet girdi savąją. Jaū 
truputį apsvaigę, kaip anais kovų laikais, jie dabar norė
tų šaudyti ir mėtyti granatas... Norėtų pakilti atakon...

— Koją paimk,— piktai burbteli Bebalsis.
Nikas sugriebia ir abiem rankom palenkia po kėde 

protezą — krūtinė žvanga. Bebalsis ištiesia po stalu tik
ras pavargusias kojas...

Jie truputį apsvaigę — ir nuo išgerto, ir nuo min
čių, ir nuo salės dūmų, nuo lazgesio ir muzikos. Jiems 
neramu, ir jų padėtis netikra. Ramiausiai stalo gale tūno 
Drapukas. Nežinia nuo ko.dar karo metu ant jo kūno tai 
vienur, tai kitur ėmė brinkti mėlynės. Vienu metu jis 
vaikščiojo kone visas mėlynas. Saviškiai gydytojai traukė 
pečiais. Belaisvis karo gydytojas nustatė, kad nežinia nuo 
ko sutrūkinėję kapiliarai. Siek tiek pristabdė keistą ligą. 
Ir dabar karts nuo karto kur nors atsiranda mėlynė. į šį 
susitikimą Drapukas atėjo mėlynu kaklu. Sėdi apsirišęs, 
bet vis tiek matyti — tarsi po tvarsčiu būtų suveržtas 
antkaklis. Drapukas vienintelis negeria ir nesvaigsta, nes 
išsiplėstų gyslos ir dar labiau išbrinktų antkaklis...

Anksčiausia pasigeria Švilpikas. Anais laikais galė
davo išgerti daug — dabar ketvirtadalio užtenka.

— Už majorą,— pakelia prisipylęs.
— Jau šešis kartus gėrėm,-- burbteli Bebalsis.
— Šešiolika išgerkim,— Švilpikas užpyksta ir į kitus 

nežiūrėdamas išmaukia. Rankove brūkšteli lūpas, rankove 
trina ašarojančias akis. Stiklinė akis iškrinta, nurieda ir 
tekšteli ant grindų. Ištiesdamas iš po kėdės protezą, Ni
kas nepastebi akies ir nuspiria į salės vidurį. Atsimušusi 
į stalo koją, akis sukasi kaip vilkiukas, sustingsta ir ne
mirksėdama žiūri į lubas:

— Kur akis?— apžiūrinėdamas stalą, Švilpikas kraipo 
galvą.— Kur akis, sakau!— trinkteli kumštimi..

Bebalsis šakute iškrapšto silkės akį.
— Še,— atkiša.
Jiedu seniai nemėgo vienas kito. Nesantaika gimė už 

Prėgliaus, užėmus griuvėsiais pavirtusį namą. Slėptuvėje 
jie rado moterį. Ji dar buvo gyva...

— Še, įsidėk.
Sveikoji Švilpiko- akis išsprogsta. Staiga užsimoja iš 

dešinės ir švysteli — šakutė vartydamasi skrieja lanku. 
Pataiko ant stalo — dūžta stikliukai. Sėdėjusieji krūpteli 
ir pašoka. Pašoka Bebalsis. Pašoka Švilpikas, sugriebia už
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68 straipsnis

62 straipsnis
Seimo nario asmuo neliečiamas. Seimo narys be Sei

mo sutikimo negali būti traukiamas baudžiamojon atsa
komybėn, suimamas ar kitaip suvaržoma jo laisvė.

Šeinio narys už balsavimus ir kalbas Seime negali 
būti persekiojamas. Tačiau už asmens įžeidimą ar šmeiž
tą jis gali būti traukiamas atsakomybėn bendrąja tvarka.
63 straipsnis

Seimo nario įgaliojimai nutrūksta kai:
1) pasibaigia įgaliojimų laikas arba susirenka į pirmą

jį posėdį pirmalaikiuose rinkimuose išrinktasis Seimas;
2) jis miršta;
3) atsistatydina;
4) teismas pripažįsta jį ne veiksniu;

5) Seimas panaikina jo mandatą apkaltos proceso 
tvarka;

6) rinkimai pripažįstami negaliojančiais arba šiurkš
čiai pažeidžiamas rinkimų įstatymas;

7) pereina dirbti arba neatsisako darbo, nesuderinamo 
su seimo nario pareigomis;

8) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės.
64 straipsnis

Seimas kasmet renkasi į dvi eilines - pavasario ir 
rudens - sesijas. Pavasario sesija prasideda kovo 10 d. ir 
baigiasi birželio 30 d. Rudens sesija prasideda rugsėjo 10 
d. ir baigiasi gruodžio 23 d. Seimas gali nutarti sesiją 
pratęsti.

Neeilines sesijas šaukia Seimo pirmininkas ne mažiau 
kaip trečdalio visų Seimo narių siūlymu, o Konstitucijos 
numatytais atvejais - Respublikos Prezidentas.
65 straipsnis

Naujai išrinktą Seimą susirinkti į pirmąjį posėdį, 
kuris turi įvykti ne vėliau kaip per 15 dienų po Seimo 
išrinkimo, kviečia Respublikos Prezidentas. Jeigu Respub
likos Prezidentas nekviečia Seimo susirinkti, Seimo na
riai renkasi patys kitą dieną pasibaigus 15 dienų terminui.
66 straipsnis

Seimo posėdžiams vadovauja Seimo Pirmininkas arba 
jo pavaduotojas.

Pirmąjį po rinkimų Seimo posėdį pradeda vyriausias 
pagal amžių Seimo narys.
67 straipsnis

Seimas:
1) svarsto ir priima Konstitucijos pataisas;
2) leidžia įstatymus;
3) priima nutarimus del referendumų;

4) skiria Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus;
5) steigia įstatymo numatytas valstybės institucijas 

bei skiria ir atleidžia jų, vadovus;
6) pritaria ar nepritaria Respublikos Prezidento teikia

mai Ministro Pirmininko kandidatūrai;
7) svarsto Ministro Pirmininko pateiktą Vyriausybės 

programą ir sprendžia ar jai pritarti;
8) Vyriausybės siūlymu steigia ir panaikina Lietuvos 

Respublikos ministerijas;
9) prižiūri, vyriausybės veiklą, gali reikšti nepasitikėji

mą Ministru;(Pirmininku ar ministru;
10) skiria Konstitucinio Teismo teisėjus, Aukščiausiojo 

Tesimo teisėjus bei šių teismų pirmininkus;
11) skiria ir atleidžia Valstybės kontrolierių, Lietuvos 

banko valdybos pirmininką;
12) skiria savivaldybės tarybų rinkimus;
13) sudaro Vyriausiąją rinkimų komisiją ir keičia jos 

sudėtį;
14) tvirtina valstybės biudžetą ir prižiūri kaip jis 

vykdomas;
15) nustato valstybinius mokesčius ir kitus privalomus 

mokėjimus;
16) ratifikuoja ir denonsuoja Lietuvos Respublikos 

tarptautines sutartis, svarsto kitus užsienio politikos klau
simus;

17) nustato Respublikos administracinį suskirstymą;
18) steigia Lietuvos Respublikos valstybinius apdova

nojimus;
19) leidžia amnestijos aktus;
20) įveda tiesioginį valdymą, karo ir nepaprastąją pa

dėtį ir priima sprendimą panaudoti ginkluotąsias pajėgas.

/ ....... atkelta iš 4 psl./

VETERANAI
atlapų — Bebalsio medaliai žvanga. į juos sužiūra, juos 
staiga pamato visa salė.

— Nėra majoro, nėra drausmės,— susiima už galvos 
Drapukas.

— Kareiviai, ramiai!— sušunka Burnelė, bet jo neiš
girsta ir neklauso.

Bebalsis tempia į save, Švilpikas į save — tarp jų 
dejuoja stalas, kaip tada rūsyje dar gyva moteris... įsi
maišo keli vyrukai, atplėšia susikibusius ir pasodina. Pa
krapštęs ausis, Bebalsis suniurna kažką ir keliais eidamas, 
rankioja nuplėšytus medalius. Stumdydamas lėkštes, Švil
pikas ieško akies.

Juos apspinta kavinės tarnautojai. Juos nori išvaryti. 
Jie ne iš karto supranta, o supratę pamiršta savo vardus

— Ką?.. Mes? Ar tu žinai, kas mes, piemenie!— 
pašoka prieš padavėją Burnelė.— Juk mes...

—_ Pasigėrę sukriošėliai.
Ūūū,— suvirpa Burnelė ir nesąmoningai kilsteli prie 

juosmens ranką, ieškodamas ginklo.— Ūūū, pakalbėtum tu 
su manim šitaip. Tada...

Bet padavėja negalėjo tada — jos dar nebuvo pasau
lyje... Ir šitos salės nebuvo, ir^ daugelio joje sėdinčių...

Jie dar nenori taip anksti išeiti — juos ištempia, tik 
Drapukas, nuleidęs galvą, eina pats.

— Nėra majoro, nėra drausmės...
— Būtumėt jūs man tada papuolę...
Nikas taikosi nusisegti protezą. Stovėdamas ant vie

nos, jis moka juo pasukti virš galvos — ištaškytų visus. 
Nepavyksta.

Akis... Jūs man užmokėkit už akį...
— Archyvą iškrapšto,— šukteli kažkas.
Pusė salės nusikvatoja.
Prie durų susistumdo. Už durų jie ištirpsta...

/IS Lietuvos Rašytojų Sąjungos mėnraščio METAI. Vyr.red.
Juozas Aputis. 2600 Vilnius, MTP-11, Gedimino pr..37/ 
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įstatymų leidybos iniciatyvos teisė Seime priklauso 
Seimo nariams, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei.

įstatymų leidybos iniciatyvos teisę turi taip pat Lietu
vos Respublikos piliečiai. 50 tūkstančių piliečių, turinčių 
rinkimų teisę, gali teikti Seimui įstatymo projektą ir jį 
Seimas privalo svarstyti.
69 straipsnis

įstatymai Seime priimami laikantis įstatymo numaty
tos procedūros.

įstatymai laikomi priimtais, jei už juos balsavo dau
guma Seimo narių, dalyvaujančių posėdyje.

Lietuvos Respublikos konstituciniai įstatymai priima
mi, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Seimo 
narių, o keičiami ne mažesne kaip 3/5 visų Seimo narių 
balsų dauguma. Konstitucinių įstatymų sąrašą 3/5 Seimo 
narių balsų dauguma nustato Seimas.

Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatos gali būti pri
imamos ir referendumu.
70 straipsnis

Seimo priimti įstatymai įsigalioja po to, kai juos 
pasirašo ir oficialiai paskelbia Lietuvos Respublikos Pre
zidentas, jeigu patys įstatymai nenustato vėlesnes įsiga
liojimo dienos.

Kitus Seimo priimtus aktus ir Seimo statutą pasirašo 
Seimo Pirmininkas. Šie aktai įsigalioja kitą dieną po jų 
paskelbimo, jeigu pačiais aktais nenustatoma kita įsi
galiojimo tvarka.
71 straipsnis

Respublikos Prezidento Seimo priimtą įstatymą ne 
vėliau kaip per dešimt dienų po įteikimo arba pasirašo 
ir oficialiai paskelbia, arba motyvuotai grąžina Seimui 
pakartotinai svarstyti.

Jeigu nurodytu laiku Seimo priimto įstatymo Respub- 
likos Prezidentas negrąžina ir nepasirašo, toks įstatymas 
įsigalioja po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia 
Seimo Pirmininkas.

Referendumu priimtą įstatymą ar kitą aktą ne vėliau 
kaip, per 5 dienas privalo pasirašyti ir oficialiai paskelb
ti Respublikos Prezidentas.

Jeigu nurodytu laiku tokio įstatymo Respublikos Pre
zidentas nepasirašo ir nepaskelbia, įstatymas įsigalioja 
po to, kai jį pasirašo ir oficialiai paskelbia Seimo Pir
mininkas.
72 straipsnis

Respublikos Prezidento grąžintą įstatymą Seimas gali 
iš naujo svarstyti ir priimti.

Pakartotinai Seimo apsvarstytas įstatymas laikomas 
priimtu, jeigu buvo priimtos Respublikos Prezidento tei
kiamos pataisos ir papildymai arba jeigu už įstatymą 
balsavo daugiau 1/2, o už konstitucinį įstatymą - ne ma
žiau kaip 3/5 visų Seimo narių.

Tokius įstatymus Respublikos Prezidentas privalo ne 
vėliau kaip per tris dienas psirašyti ir nedelsiant oficia
liai paskelbti.
73 straipsnis

Piliečių skundus dėl valstybės ir savivaldybių pareigū
nų (išskyrus teisėjus) piktnaudžiavimo ar biurokratizmo 
tiria Seimo kontrolieriai. Jie* turi teisę siūlyti teismui 
kaltus pareigūnus atleisti iš užimamų pareigų.

Seimo kontrolierių įgaliojimus .nustato įstatymą^-. \r 
Prireikus Seimas steigia ir kitas kontrolės institucijas. 

Jų sistemą ir įgaliojimus nustato įstatymas.
74 straipsnis

Respublikos Prezidentą, Konstitucinio Teismo pirmi- 
mininką ir teisėjus Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir 
teisėjus, Apeliacinio teismo, pirmininką ir teisėjus, Seimo 
narius, šiurkščiai pažeidusius Konstituciją arba sulaužiu
sius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikal
timas, Seimas 3/5 visų narių balsų dauguma gali paša
linti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario man
datą. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, kurią nu
stato Seimo statutas.
75 straipsnis

Seimo skirti ir rinkti pareigūnai, išskyrus Konstituci
jos 74 straipsnyje nurodytus asmenis, atleidžiami iš pa
reigų, kai Seimas visų Seimo narių balsų dauguma pareiš
kia jais nepasitikėjimą.

76 straipsnis
Seimo struktūrą ir darbo tvarką nustato Seimo statu

tas. Seimo statutas turi įstatymo galią.

VI SKIRSNIS - RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
77 straipsnis

Respublikos Prezidentas yra valstybės vadovas. Jis 
atstovauja Lietuvos valstybei ir daro visa, kas jam pa
vesta Konstitucijos ir įstatymų.
78 straipsnis

Respublikos Prezidentu jali būti renkamas Lietuvos 
pilietis pagal kilmę, ne mažiau kaip trejus pastaruosius 
metus gyvenęs Lietuvoje, jeigu jam iki rinkimų dienos 
yra suėję ne mažiau kaip 40 metų ir jeigu jis gali būti 
renkamas Seimo nariu.

Respublikos Prezidentą renka Lietuves Respublikos 
piliečiai penkeriems metams remdamiesi visuotine, lygia 
ir tiesiogine rinkimų teise, slaptu balsavimu.

Tas pats asmuo Respublikos Prezidentu gali būti ren
kamas ne daugiau kaip du kartus iš eilės.
79 straipsnis

Kandidatu į Respublikos Prezidentus įregistruojamas 
Lietuvos Respublikos pilietis, atitinkantis 78 straipsnio 
pirmosios dalies sąlygas ir surinkęs ne mažiau kaip 20 
tūkstančių rinkėjų parašų.

Kandidatų į Respublikos Prezidento vietą skaičius 
neribojamas.
80 straipsnis

Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi pas
kutinį sekmadienį likus dviem mėnesiams iki Respubli
kos Prezidento kadencijos pabaigos.
81 straipsnis

Išrinktu laikomas tas kandidatas į Respublikos Prezi
dento vietą, kuris pirmą kartą balsuojant ir dalyvaujant 
ne mažiau kaip pusei visų rinkimuose dalyvavusių rinkė
jų balsų. Jeigu rinkimuose dalyvavo mažiau kaip pusė 
visų rinkėjų, išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris gavo 
daugiausia, bet ne mažiau kaip 1/3 visų rinkėjų balsų.

Jeigu pirmajame balsavimo rate nė vienas kandidatas 
nesurenka reikalingos daugumos, po dviejų savaičių ren
giamas pakartotinis balsavimas dėl dviejų kandidatų, 

gavusių daugiausia balsų. Išrinktu laikomas kandidatas, su
rinkęs daugiausia balsų.

Jeigu pirmajame rate dalyvavo ne daugiau kaip du kan
didatai ir nė vienas negavo reikiamo balsų skaičiaus, ren
giami pakartotiniai rinkimai.
82 straipsnis

Išrinktas Prezidentas savo pareigas pradeda eiti ryto
jaus dieną pasibaigus Respublikos Prezidento kadencijai 
po to, kai Vilniuje, dalyvujant Tautos atstovams - Seimo 
nariams, prisiekia Tautai būti ištikimas Lietuvos Respub
likai ir Konstitucijai, sąžiningai eiti savo pareigas ir 
būti visiems lygiai teisingas.

Prisiekia ir perrinktas Respublikos Prezidentas. Res
publikos Prezidento priesaikos aktą pasirašo jis pats ir 
Konstitucinio Teismo pirmininkas, o jam nesant, vienas 
iš Konstitucinio Teismo teisėjų.
83 straipsnis

Respublikos Prezidentas negali būti Seimo nariu, ne
gali užimti jokių kitų pareigų ir gauti kitokio atlyginimo 
išskyrus Respublikos Prezidentui nustatytą atlyginimą ir 
atlyginimą už kūrybinę veiklą.

Asmuo, išrinktas Respublikos Prezidentu, turi sustab
dyti savo veiklą politinėse partijose, visuomeniniuose, 
politiniuose judėjimuose ir kitose politinėse organizacijo
se iki naujos Respublikos Prezidento rinkimų kampanijos 
pradžios. 
/......atkelta iš 3 psl./
AMERIKIEČIAI
Širdžių specialistai....
mius JAV lietuvių veikėjus 
visuomenininkus dr. Jokūbą 
ir Loretą Stukus, kurie 
savo iniciatyva ėmė rinkti 
pinigus šio projekto įgy
vendinimui. Jie jau yra su
rinkę daugiau negu 30 
tūkstančių dolerių, tad jau 
ne taip daug liko iki rei
kiamos sumos sukėlimo. 
Norintieji pagelbėti Lietu
vos vaikams, gali siųsti 
aukas (jos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių) šiuo 
adresu (čekius rašant Debo
rah Hospital Foundation - 
Lithuania Project): Dr.& 
Mrs. Jack Stukas, 234 
Sunlit Drive, Watchung, 
N.J. 07060, USA.

Tikrai smagu buvo ma
tyti šiuos geranorius žmo
nes iš Amerikos ir man 
širdyje buvo linksma, kad 
aš irgi atstovauju šį kraš
tą, kuriame šalia daugelio 
Įdomus "kario" 
ŽURNALAS IŠ VILNIAUS

Jau keli metai Vilniuje 
pasirodo Krašto apsaugos 
ministerijos leidžiamas 
KARIO redakcinės tarybos 
(pirmiiiiirtkas'i AudriŪs ‘Butke-’ 
vičius) ir redaguojamas 
Broniaus Čekanausko. Šis 
mėnesinis žurnalas, susto
jus išeivijoje leidžiamam 
"Kariui", yra vienintelis 
tokio turinio leidinys.

Reikia pažymėti, jog 
šalia kariuomenę ar kari
nius objektus bei reikalus 
liečiančios medžiagos, ne
maža vietos yra skiriama 
ir bendro pobūdžio straips
niams. Kadangi redaktorius 
yra buvęs sporto žurnalis
tas, tai čia nestokoja ir 
medžiagos apie sportą, 
kuri suglaustai ir įdomiai 
yra patiekiama. Taip pat 
gausu iliustracijų, nuotrau
kų, kurių dalis yra spalvo
tos. Žurnalas yra stambo
kas - su viršeliais turi 36 
puslapius.

Kiekviename numeryje 
yra medžiagos ir apie išei
vius. Šių metų 8-ame nu
meryje yra rašoma apie 
Lietuvoje viešėjusią Čika
gos šaulių ir ramovėnų gru
pę, supažindinama su "Ra
movės" veikla. Pridėtose 
nuotraukose matomas šios 
origanizacijos pirmininkas

negerovių, galima rasti 
žmonių, kurie atiduoda 
savo laiką ir žinias, kad 
kiti žmonės, ypatingai 
vaikai, būtų sveiki, kad 
klestėtų gėris, džiaugsmas^ 
Tai kaip tik pradžiugino 
ne vi< lą šio susitikimo 
dalyvį ir praturtino mus 
visus dvasiniai.

Spaudos konferencijos 
salėje buvo vienas dar lai
mingesnis žmogus - Grigo
nis, kurio anūkei Miglei, 
kaip tik toje Deborah ligo
ninėje sėkmingai buvo pa
daryta širdies operacija ir 
dabar ši laimingoji gražiai 
auga Lietuvoje. Šį rudenį 
tokių skaičiun pateks dar 
pora dešimčių Lietuvos 
vaikų.

Tad sėkmės ir visokerio
pos laimės^ Deborah ligo
ninės pasišventėliams dr. 
Jokūbui bet Loretai Stu- 
kams, dr. Vytautui Sirvy
džiui ir visiems kitiems, 
prie šio projekto dirban- 
tiems, Edvardas Šulaitis 
E. Vengianskas, o kitoje - 
ir kiti tautiečiai iš užjūrio.

KARIO 9-ame numeryje 
yra įdomus pasikalbėjimas 
su senosios išeivijos atsto
vu čikagiečiu Bruno Kelpšų, 
JAV kariuomenes leitenan
tu, kuris dabar Lietuvoje 
dirba Krašto apsaugos mi
nistro patarėju. Šis dar jau
nas vyras turi nemaža ka
rinio patyrimo, kurį norėtų 
perduoti lietuviams. Lietu
voje jis lankosi antrą kar
tą (pirmą kartą buvo at
vykęs 1991 m.), o dabar 
darbuojasi 6 mėnesiai. 
Paklaustas apie pradinius 
įspūdžius, mūsų tautietis 
atsakė:

"Visų pirma pastebėjau, 
kad Lietuvos moterys yra 
labai gražios. Tai pakelia 
nuotaiką. Lietuvaitės yra 
natūralesnės už amerikie
tes. Taip pat gilų įspūdį 
paliko karininkų ir kareivių 
entuziazmas, tačiau jiems 
tikrai trūksta pagrindinių 
taktinių žinių ir patyrimo. 
Aš bandau sudaryti takti
kos ir pagrindinių praktinių 
įgūdžių mokymo programą, 
tačiau susiduriu su būtinos 
įrangos ir mokymo priemo
nių problema..."

KARIO prenumerata Š. 
Amerikoje oro paštu 30 
dol.(JAV valiuta). KARIO 
adresas: Totorių 25-3, 2001 
Vilnius. Edv. Š.

Nijolė Bagdžiūnienė ir Danguolė Rokuižienė Žemaitijoje



tOHDCltO
Lietuvių Namų 

Žinios
• Lapkričio mėn. 1 d. LN 
sekmadienio popietės lan
kytojų. skaičius, ryšium 
su kapų lankymo diena, 
sumažėjo iki 150 žmonių. 
Svečių knygoje pasirašė: 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas ir "Pa
saulio Lietuvis" žurnalo 
redaktorius Bronius Nainys 
iš Čikagos; dr.G.A.Griniai 
iš St.Petersburg Beach,Fl.,J 
AV; KLB Krašto Tarybos 
atstovas J z.Lukoševičius 
iš Montrealio; Monika Ans- 
kaitytė, studentė iš Kauno, 
atvykusi pagilinti studijų 
vokiečių kalboje Toronto 
Universitete. Svečius supa
žindino ir pranešimus pada
rė LN vedėjas Teodoras 
Stanulis.

• Lapkričio mėn. 4 d.ligo
nių lankytojai susirinko 
pasitarimui LN Seklyčioje.

• LN Valdybos posėdyje 
spalio mėn.22 d. tarp eina
mųjų reikalų buvo svarsty
ta svetainės LOKYS atnau
jinimo projektas. Užsakyti 
nauji baldai". Tikimasi, kad 
LOKIO atnaujinimas bus 
greitai baigtas. Šiuo pro
jektu rūpinasi A.Barysaitė- 
Oleinikienė.
• Lapkričio mėn. 8 d. vyko 
naujųjų ateivių pasitarimas.

• Lietuvių Slaugos Namų 
statybos komitetas nuošir
džiai dėkoja: P.Gumbinui 
iš Niagara Falls,Ont.už 
$1.000 auką; Baliui ir Sta
sei Matulevičiams už pas
kirtą $350- auką, kurią 
paaukojo draugai ir pažjs- 
tami, susirinkę Lietuvių 
Namuose atšvęsti Balio 
Matulevičiaus gimtadienį; 
J.V.Šimkui už $200- auką 
a.a.dr.Noros Šimkutės at
minimui; J.B.Bedarfams 
už $100-auką a.a.O.Baum- 
gardienės atminimui; Au
gustui Langui už $25- auką 
a.a.Jono Sukausko atmini
mui.
• LN sekmadienio popietė
je lapkričio mėn.8 d. daly
vavo 150 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Kau
no, 1 iš Palangos ir P.Bri- 
dickas iš Creemore.Ont.

Svečius supažindino ir pra
nešimus padarė LN valdy
bos iždininkas Edmundas 
Pamataitis.

• LN Moterų Būrelio val
dyba pasiskirstė pareigomis 
pirm.- B.Abromaitienė,vi
cepirmininkės - S.Ciplijaus- 
kienė, A.Jankaitienė, sek
retorė- G.Butkienė, antroji 
sekretorė- A.Kilinskienė, 
ižd.- V.Grybienė, parengi
mų komisija: D.Dargienė, 
B. Norkienė, J.Pacevičienė,
R. Žukauskienė, O.Yčienė,
V.Augenienė, revizijos ko
misija: E.Prielgauskienė,
S. Pacevičienė, D.Zakarevi- 
čienė; ligonių lankymui-
N.Pečiulytė.

• Vytauto Didžiojo menė, 
scena ir sietynai išvalyti 
ir nudažyti. Prieangio sie
nos ir lubos, vedančios 
į antrą ir trečią aukštus, 
taipogi naujai perdažytos 
pagal LN valdybos vidaus 
atnaujinimo projektą. At
naujinimo darbai tęsiami 
rr tikimės projektą užbaig
ti prieš Naujus Metus.

• LN nariai ir svečiai daž
nai pasiūlo gerų ir naudin
gų patarimų. Deja, žodžiu 
pareikšti pasiūlymai ne 
visuomet pasiekia LN val
dybą ar administraciją. 
Tam tikslui yra Įrengta 
pasiūlymų dėžutė, kuri 
pritvirtinta prie sienos 
priešais administratorės 
raštinę. Sekmadienio popie
čių metu raštiškus pasiūly
mus prašome perduoti LN 
Valdybos nariui, budinčiam 
sekmadienio popietėje arba 
perduoti LN vedėjui Teo
dorui Stanuliui.
• Slaugos Namams aukojo:

$500 - Joseph Starke; 
$400 - Juozas Andrukaitis 
iš Hamiltono; $200 - A.D. 
Barkauskai; $100 - M.J.
Kari; A.a. Kazimiero Bud- 
reckio atminimui aukojo:po 
$ 100 - A.J.Jurcevičiai,
L.Kirkilis; $50 - V.L.Pev- 
cevičiai; $35- T.B.Stanu- 
liai; $30- VI.Stabas; $25- 
A.E.Bočkai; po $20-R.Del 

Zotto, L.Sukauskas, R.G. 
Šimkai, V.E.Baleišos, V.L. 
Stuikiai, V.D.Jurkai, S.Gir- 
čienė; $15- E. J.Bukšaičiai; 
$10- A.J.Kizai; $5- S.Če- 
ponis. A.a. Felikso Kaspe
ravičiaus atminimui aukojo 
$25- A.Gačionis.

Iš viso Statybos Fonde 
yra $820,416.

e PRISIKĖLIMO P-J OS 
KAVINĖ, kurioje yra gami
nami lietuviški valgiai, 
veikia kiekvieną sekmadie
nį. PRAPIJOS BIBLIOTEKA 
atidaryta po pirmų Mišių 
ir veikia iki maždaug 1 
val.p.p. KNYGŲ KIOSKAS 
taip pat veikia visą rytą 
iki po paskutinių Mišių.
e Naudotų rūbu ir daiktų 
išpardavimą pravedė Prisi
kėlimo P-jos Tarybos lab
daros sekcija. Pavyko labai

gerai, nes pelno padaryta 
apie $6.000. Šiai Labdaros 
Sekcijai pirmininkauja dr.J. 
Čuplinskienė, valdybą suda
ro B.Biretienė, A.Baršaus- 
kienė, B.Čepaitienė, G.Ku- 
chalskienė, G.Matukienė, 
D. Nausėdienė, M.Skrinskie- 
nė ir Z.Stravinskienė. Prie 
išpardavimo darbu prisidėjo 
44 moterys ir 20 vyrų. 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
visiems už atvežtus daik
tus ir pagalbą darbu.

BEGIN’AS MGB VILNIAUS POŽEMIUOSE

Pateikiami bylos duomenys apie vieną ryškiausių žydų 
valstybės - Izraelio kūrėjų bei visuomenės veikėjų. 1940 
m. rugsėjo 20 d. valstybės saugumo vyriausios valdybos 2 
skyriaus vyresnysis operatyvinis įgaliotinis Goldinas para
šė Menacheno Volfovičiaus Begino arešto potvarkį, kurį 
patvirtino Saugumo viršininkas Bykovas. Beginąs kaltina
mas tuo, kad priklausė Sionistų-revizionistų partijai ir 
buvo "Betara" organizacijos CK nariu ir tuo dirbo antiso- 
vietinį darbą, kuris buvo ypač nukreiptas prieš esančią
SSSR santvarką.

Tuo metu M. Beginąs, iš Varšuvos pabėgęs advokatas, 
gyveno Pavilnyje, Kranto g. 10. Po mėnesio paimti abie
jų rankų visų pirštų antspaudai. Kitą dieną Valdšteinas 
padarė kratą. Paimta: bėglio pažymėjimas, 5 įvairūs do- .. 
kumentai, 11 kvitų, anglų-vokiečių kalbų žodynas, angliš
ka knyga. Vėliau šie daiktai sunaikinti, kaip baudžiamojo
je byloje pagal straipsnius 58-4 ir 58-11 nereikšmingi. Po 
savaitės, pirmojoje apklausoje, M. Beginąs papasakoja 
apie save. Gimė Brest Litovske (Lietuvos Brastoje) 1913 
m. Mokėsi privačiai ir valstybinėje gimnazijoje. 1931 m. 
pradėjo, o 1935 m. baigė Varšuvos universiteto teisės fa
kultetą. Dėl blogos sveikatos buvo atleistas nuo tarnybos 
Lenkijos armijoje.

Keletas būdingų tardymo ištraukų.
Tardytojas (T): iš kokių lėšų pragyvenote šiuo metu?
M. Beginąs (B): Lėšas gaudavau iš Vilniaus pagalbos 

žydų bėgliams komiteto (produktus ir pinigus) ir iš Kauno 
pagalbos žydų bėgliams komiteto, kurį organizavo Sionis
tų-revizionistų partija. Iki šio laiko gaudavau nuo 200 iki 
600 litų.

T: Kas Jus užverbavo į "Betarą" ir Sionistų-revizionis
tų partiją?

B: į "Betaros" organizaciją ir Sionistų-revizionistų par 
tiją manęs niekas neverbavo, o kai mokiausi Brest Litovs
ke, tai šios organizacijos man patiko, padaviau pareiški
mą ir priėmė.

T: Ką dirbote nuo 1930 iki 1940 metų "Betaroje" ir 
Sionistų-revizionistų partijoje?

iš atsakymo matyt, kad M. Beginąs buvo aktyvus šių 
organizacijų vadovybių narys. Atvykęs į Varšuvą, 1939 
m. jis buvo išrinktas "Betaros" Lenkijos CK nariu ir pir
mininku, taip pat Sionistų-revizionistų partijos CK nariu.

Pirmoji apklausa tęsėsi 6 valandas, o po 4 valandų tą 
pačią dieną prasidėjo naktinė apklausa. lr. ■ >?,.

T: Kokie "Betaros" Lenkijoje uždaviniai?
B: Patraukti jaunimą ir auklėti žydų tautine dvasia ■- 

(...), kad jie būtų Palestinos valstybės patriotai, negailė
tų net savo gyvybės už valstybę Palestinoje, kuri yra 
viso pasaulio žydų tėvynė (...).

T: Smulkiai papasakokite, ką "Betara" veikė prieš 
revoliucinį judėjimą ir kompartiją?

B: Tiesiogiai "Betara" nekovojo prieš revoliucinį judė
jimą ir kompartiją, bet stengėsi patraukti jaunimą į savo 
pusę, kad dalyvautų kuriant žydų valstybę Palestonoje.

Tardymas baigėsi 2 vai. nakties. 12 vai. dienos prasi-

dus Palestinoje, išvežant juos iš antisemistinių valstybių 
(deržav-rus. P.V.)

Šis tardymas truko 6 vai, o paskui - vėl naktinis tar
dymas, prasidėjęs 22 valandą.

T: Ką veikė sionistai-revizionistai Lenkijoje ir Lietuve* 
je 1939-1940 metais?

B: Iki liaudies valdžios atėjimo • Lietuvoje 1940 m. jie 
dirbo daugiausia tarp žydų bėglių iš Lenkijos: du tris kar
tus per mėnesį skaitė paskaitas apie žydų valstybės sukū
rimą Palestinoje, jos ekonominę padėtį, mokė senosios 
žydų kalbos.

Tardytojas stengėsi kuo daugiau išgauti apie kitus šių 
organizacijų aktyvo narius.

Po trijų mėnesių nuo suėmimo 1940 m. gruodžio 24 
d. Saugumo Lietuvos valdybos viršininkas Bykovas patvir
tina kaltinamąją išvadą, kad M. Beginąs vykdė nusikalsta
mą darbą: šiuos nusikaltimus numato RSFSR BK 58-4 ir 
58-11 str. Todėl byla siunčiama į OS (osoboje soveščani 
je pri narodnom komisare vnutrennich del - ypatingasis 
pasitarimas prie vidaus reikalų liaudies komisaro).

Dar po trijų mėnesių NKVD OS nutaria: "Beginą Me- 
nachiną Volfovičių kaip socialiai pavojingą elementą įka
linti pataisos darbų lageryje aštuoneriems metams, skai
čiuojant laiką nuo 1940 m. rugsėjo 21 d."

O 1989 08 P1 Lietuvos SSR prokuroras, valstybinis 3 
klasės justicijos patarėjas tvirtina išvadą, kad M. Beginui 
taikomas SSSR AT prezidiumo 1989 m. sausio 16 d. po-
tvarkis "Apie papildomas priemones atstatant teisingumą 
aukoms represijų, kurios buvo 30-40 aisiais metais ir 
penktojo dešimtmečio pradžioje".

Vienoje pažymoje rašoma, kad M. Beginąs paleistas 
1941 09 22 (po metų).

Dar 1952 m. gruodžio 26 d. LSSR Saugumas užprašė 
Maskvą M. Begino bylos. Maskva išsiuntė ją primindama, 
kad po 10 dienų ją privalu grąžinti. Nesuskubus nurody
mą įvykdyti, MGB SSSR po dviejų mėnesių priminė, kad 
bylos negavom, bet iš Vilniaus ji buvo tik ką išsiųsta. 
Toks susirūpinimas šia byla galėjo kilti ryšium su plačiai 
pagarsėjusia žydų gydytojų byla, kada buvo represuotas 
net Stalino asmeninis gydytojas Vinogradovas.

Šis fragmentas is žydų valstybės kūrėjo gyvenimo 
primena1, kad jis buvo radęs prieglobstį Nepriklausomojo 
Lietuvoje ir laisvės neteko atėmus mūsų valstybės ne
priklausomybę.

Povilas Varanauskas
AT Komisijos KGB veiklai Lietuvoje tirti narys

•••••••••••••••••••••••••••••••(••t
O. L a š a s 

KOKIE DARBUOTOJAI IŠVEDA VIRŠININKUS
IŠ KANTRYBĖS ———————————

Žinovai tvirtina, kad pagrindinai darbuotojų penkios 
elgesio grupės gali taip suerzinti viršininkus, jog nejučio
mis pakenkia savo karjeroms. Psichologijos dr. E.Kinar- 
thy ragina pagalvoti, kuriai grupei galėtumėte save pri
skirti ir kaip spręsti problemas:
1. Darbuotojas, kuris mano, kad gali daryti viską ir 
viską padaryti labai gerai. Išdavoje - jis užsiverčia per- 
didele darbų krūva ir kenčia nuo stiprios darbo įtampos.

Reikia realistiškai įvertinti ką apsiima atlikti ir nu
spręsti, ar viską įmanoma laiku padaryti. Jeigū ffe' - 
privalote išaiškinti savo viršininkui j kad apsiėmėte per 
didelę darbo naštą ir kad jums reikalingas pagelbihin- 
kas-kė.

Viršininkas, žinodamas, kad nesate tinginys, tai su
pras ir palengvins jūsų darbo krūvį.

2. Šios grupės darbuotojas išerzina viršininką, nes per
daug laiko praleidžia rinkdamas įvairias informacijas. 
Sprendimas - reikia sau nusistatyti paskutinę datą, kada 
turi būti atlikti sprendimai.

dėjo dar vienas tardymas.
T: Kodėl jūs ir jūsų partiją pasisako prieš klasių kovą?

B: Todėl, kad taikiu būdu, be klasių kovos galima 
greičiau sukurti valstybę. Pirmas uždavinys - telkti žy-

lietuvių
J T T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.25%už 90 dienų term, indėlius 
5.25%už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.75%už 3 m. term, indėlius 
6.00%luž 4 m. term, indėlius 
6.00%už 5 m. term, indėlius 
5.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.25%’už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.50%'Už RRSP ir RRIF ind. r*.) 
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
7.00%'už RRSP ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 
3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk. 
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.75%
8.00%
8.75%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 7.75%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje;
AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONU DOLERIU

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross)._______________________

MasterCard. Kredito kortelė su ’’paramos” vardu

KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treC. nuo 9 v.r.-' 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
val.r.-8 vai. v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINĖ; 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psL

KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

999 College St.. Toronto. Ontario MBH 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 i r 532-3414

3. "Šokinėtojas" - tokio tipo darbuotojas pradeda vieną 
darbą, šoka prie kito, nė vieno neužbaigdamas. Tokiam 
būtina kiekvieną rytą pasidaryti sąrašą svarbiųjų uždavi
nių, kurie tą dieną turi būti atlikti. Pabaikite patį svar
biausią darbą prieš pradedant sekantį, ir taip toliau 
tęskite.

4. Atidėliotojas - šios grupės darbuotojas atidėlioja 
darbo atlikimą, nes jis jaučiasi įbaugintas arba darbo 
gausos, arba sunkumo.

Reikia didžiuosius ar sunkiuosius darbus išskirstyti 
j kelias lengviau atliekamas dalis ir jas po vieną atlikti.

5. Šios grupės darbuotojo stalas arba dirbtuvė atrodo 
lyg būtų praėjusi audra. Nors jis būtų geras darbuotojas, 
viršininkas gali susidaryti apie jį nuomonę pagal darbo 
vietos atrodymą ir galvoti, kad ir jo darbas yra netvar
kingai atliekamas, ir juo nepasitikėti.

Sprendimas labai paprastas: 2 kartu dienoje paskirti 
šiek tiek laiko ir aptvarkyti darbo vietą.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. ... 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term, indėlius .
2 metų term, indėlius .
3 metų term, indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term, indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met. palūk.
GlC-met. palūk.
GlC-met. palūk.
GlC-met. palūk.
GlC-met. palūk.

5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.75% 
6.25% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
7.00% 
3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 9.50%

Sutarties paskolas 
nuo  ......... 9.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 7.75%
2 metų ................ 8.00%
3 metų ................ 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ..... 7.75%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 
RRSP ir RRlF-4 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 
Taupomąją sąskaitą 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal,.... 2.25%
Duodame asmenines paskolas ik! $50,000 Ir mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

6.25%
6.75%
7.00%
7.00%

. 3.50%

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

AKTYVA/per 53 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dr.Kinarthy išvada: pašalinus šiuos nenaudingus darbo 
įpročius, galite pašalinti kliūtis savo karjeros pagerini
mui ir išvengti bereikalingos įtampos.

INSURANCEOIvIL^IjLJlLIv 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 iverrininmi. nralomA sAėai&inti. 

Tel: 233-?44tG.
Narys “Better Bussiness” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslusI 
V. Deuginie - teletonei (415) 833-1121, (415) 123 5150 
UNaPaoeMtonė-MManaI (415) 533-1121,(513) 363-3S63 

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

DRA ŪDA — INSURANCE 
Walter V. Dauginto insurance Broker Limited. 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont, M6P IAB
(416) 533-1121 FAX 533-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



hamilton EILĖRAŠČIŲ KONKURSAS
National Library of 

Poetry, Owings Mills, Mary
land,USA skelbia Siaurės 
Amerikos atvirą POEZIJOS 
KONKURSĄ. ‘ Paskutinė 
data prisiųsti kurini yra 
S. m. gruodžio mėn. 3*1 d._Pa-_ 
skirta $12.000 premija,kuri 
bus išdalinta laimėjusiems.

Atsiųsti eilėrašti gali 
ir tie, kurie nėra atspausdi
nę savo rinkinio. Yra gali
mybė, kad atsiųstas eilėraš
tis bus Įjungtas i poezijos 
antologiją.

Eilėraštis konkursui(siųš- 
ti tik vieną) privalo būti 
ne ilgesnis kaip 20 eilučių, 
kokio norima stiliaus ar 
temos. Autoriaus vardas ir 
adresas atspausdintas to 
paties puslapio viršuje. 
Siųsti šiuo adresu: The 
National Library of Poetry 
11419 Cronridge Dr., P.O. 
Box 704-ZT, Owings Mills, 
MD 21117 USA-

PADĖKA
Mūsų brangiam Vyrui, Tėveliui, Broliui 
ir Uošviui

A t A

ALBERTUI NORKELIUNUI

mirus 1992 m. spalio 2 d., 

susilaukėme gausios bei paguodžiančios užuo
jautos. Nuoširdžiai dėkojame: šv. Kazimiero 
Parapijos klebonui dr. F. Jucevičiui už gedu
lingas pamaldas bažnyčioje, už reikšmingą pa
mokslą apibūdinant velionio gyvenimą bei veik
los vertumus.

Nuoširdžiai ačiū visiems taip gausiai atsi
lankiusiems į Šventovę laidotuvių pamaldoms, 
užprašiusiems Šv. Mišias, aukojusiems jo atmi
nimui organizacijoms ir vėžio ligos draugijai, 
už pareikštas užuojautas žodžiu bei raštu, ir 
palydėjusiems Velionį į Cote Dės Neiges mau- 
soliejų -

Likome nuliūdę: žmona Ona,
dukros Gail ir Aida, 
sesuo Julija ir 
žentas Alex

1988 m. Tautinių šokių Šventėje Hamiltone. Iš kairės: Petras Breichmanas, Juozas 
Karasiejus, Kazys Mileris, Genovaitė Breichmanienė, Jurgis Janušaitis ir Stasys Da
lius. Nuotr. J. Miltenio

• Tautinių šokių Grupė 
GYVATARAS . Jaunimo 
Centre surengė šokius lap
kričio mėn.7 d. Šokiams 
grojo "Žagarai". Atsilankė 
didelis būrys svečių,pasi
džiaugdami ir pasididžiuo
dami savo GYVATARU.

DLK ALGIRDO ŠAULIŲ 
KUOPA RUOŠIASI 
KARIUOMENES ŠVENTEI

DLK ALGIRDU šaulių 
kuopa ir šiais metais ruo
šia Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo minėjimą lapkri
čio mėn. 21 d. 7 v.v. Jau
nimo Centre su koncertu 
ir šokiais. Koncertą atliks 
Toront vyrų choras ARAS, 
vadovaujamas muz. Lindos

[čhicago|
LIETUVIŠKOJE ČIKAGOJE 

Edv. Šulaitis
Paminėjo 40 metų veiklos 
sukaktį.

Lietuvių, Bandrupmenės 
Vid. Vakarų apygarda pa
minėjo savo veiklos 40 
metų sukaktį pamaldomis 
ir pietumis bei oficialiąja 
dalimi rugsėjo 20 dieną. 
Pasaulio Lietuvių Centro 
salėje Lemonte. Tos die
nos ryte buvo~ pamaldos 
vietinėje koplyčioje, kuri 
buvo perpildyta tikinčiai
siais. Po jų, dauguma šių 
žmonių, o taip pat kartu 
su vėliau atvykusiais, susi
rinko į Centro salą pie
tums. Čia, dalyvaujant

"TAm: LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
8 30 Main Street East. HAMILTON. Ontario L«M ILS

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...3% asmenines paskolas ....12.25%
santaupas............................3% neklln. turto pask. 1 m. ....6.5%
kasd.pal.taupymo s-ta .. 2.25% nekil. turto pask. 3 m. ... B.5%
90 dienų indėlius .... .....4.25% Nemokamas čekių Ir sąskaitų
1 m. term. Indėlius .............. 6% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.ind.mėn.pal.........5.5% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.lndėlius........ 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF (pensijos..2.75% dydi Iki $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m...................6% asmeninių paskolų
RRSPind. 3 m....... ......  6.25% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “TaiKOje”
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

1d

Marcinkutės. ARaS šiam 
koncertui rengia naujas 
dainas. Šokiams gros Kaži-, 
miero Deksnio vadovauja
mas orkestras ŽAGARAI. 
Bus skanaus lietuviško 
maisto, įvairių gėrimų ba
ras ir vertingų laimiKių 
loterija.

Lapkričios 22 d. sekma
dienį 1’3:30 v. r. Aušros 
Vartų šventovėje bus iškil
mingos pamaldos už žuvu
sius savanorius, karius ir 
partizanus. Visos organi
zacijos kviečiamos daly
vauti su savo vėliavomis. 
Po pamaldų - vainiko pa
dėjimas prie kankinių kry
žiaus. Kviečiami dalyvauti 
visi!

apie 300 žmonių, pradžioje 
buvo pasivaišinta skaniais 
pietumis, o vėliau išklau
syta pranešimo apie šios 
apygardos veiklą. Jį pada
rė tryliktasis ir dabartinis 
apygardos pirmininkas Ka
zys LAUKAITIS, išsamiai 
peržvelgęs. •. praeitį, atžy
mėjęs buvusius- apygardos 
pirmininkus, atliktus dar
bus. Programą vedant Sva
jonei KERELYTEI, buvo 
pristatyta ir daugiau kalbė
tojų, sveikintojų. Apygar
doje veikiančiųjų apylinkių 
pirmininkams bei kitiems 
aktyviems nariams buvo 
įteiktos dovanėlės už jų ne
nuilstamą darbą.

Visi kalbėtojai pasidžiau
gė nemaža veikla, prisidė
jimu prie bendro lietuviško 
labo, parodyto nuoširdumo 

išeivijai ir Lietuvai. Ragi
no, kad ir ateityje ši veik
la nenutrūktų. Pabaigai 
Praurimė RAGIENĖ sudai
navo skambių ir gražių 
dainų.

VĖL PASIRODĖ "ANTRAS 
KAIMAS"

Po trijų metų pertrau- I 
kos, vėl pasirodė humoro 
kolektyvas ANTRASIS KAI
MAS, porą dešimtmečių 
linksminęs Čikagos lietu- | 
vius. Ne taip senai jis ir į 
Lietuvą buvo nukeliavęs.

Rugsėjo 12 d. teko maty- ' 
ti jo šio sezono premje
rinį spektaklį gražiai atnau
jintoje PLAYHOUSE salėje.' 
Reikia pagirti naujuosius 
šios salės savininkus, kad 
jie nepabūgo investuoti ne
maža pinigų ir padaryti 
šią salę jaukią ir mielą 
savo lankytojams. Jeigu ki
ti tautiečiai kiek galėdami 
bėgo ir tebebėga is Marqu
ette Parko, tai nemaža pa
garba priklauso . tiems, 
kurie stengiasi nepasiduoti 
kitų propaguojamai baimei. 
' Šio sezono ANTRO KAI
MO kolektyvas yra labai 
jaunas, na ir žalias. Ta
čiau reikia pasveikinti jų 
drąsą ir ryžtą, tai beveik 
ir viskas, už ką galima 
sveikinti.

Šio kolektyvo užvaizdai 
Titui ANTANAIČIUI persi
kėlus į Lementą, jam vado
vauja ANTRO KAIMO vete
ranai: Eugenijus BUTĖNAS 
ir Romas STAKAUSKAS. 
Šalia jų, vaidintojų eilėse 
dar matosi Tauras BUBLYS, 
Vida GILVYDIENĖ, Aidas 
PALUBINSKAS, Indrė TO- 
LIUŠYTĖ, Jonas VARIAKO- 
JIS, Alida VITAITĖ, Karolh 
ŽUKAUSKAS. Kai kurie, 
atrodo, turi šiokių tokių 
gabumų sunkiam humoro 
žanrui. Tačiau tekstų bei 
temų parinkimas nėra nusi
sekęs, o be gerų tekstų, 
net ir geriausieji aktoriai 
nedaug ką galėtų padaryti. 
Gal į teatrą vėl būtų gali
ma prikalbinti buvusį vado
vą T. ANTANAITį, kurio 
ranka visur buvo matoma?

RICHARD
ROOFER------COUVRIUR

7725 George LaSalle

Man labiausiai patiko 
kolektyvo šūkis: "Juokingi
esame ne mes; juokingas 
yra gyvenimas".

• Rita NOMICKAITĖ yra 
buvusi komp. Vlado Jaku- 
bėno draugijos Vilniaus 
skyriaus vedėja. Ji dabar 
baigia ruošti populiarų 
leidinį apie VI. Jakubėną, 
kuris iki šioliai Lietuvoje 
yra nedaug pažįstamas. No*, 
mickaitė yra muzikologė, 
kuri Konservatorijos baigi
mui, buvusiam jos prof. V. 
Landsbergiui pasiūlius, 
prieš maždaug 6 metus, 
parašė diplominį darbą 
apie komp. VI. Jakubėną.

• Komp. Vlado JAKUBĖNO 
autorinis koncertas pirmą 
kartą Lietuvoje yra ren
giamas šių metų gruodžio 
mėnesį Vilniuje. Ta proga 
bus ir mokslinė konferenci
ja apie šį kompozitorių. 
Jau yra angažuotas Lietu
vos Radijo ir TV choras, 
kuris atliks chorinius kūri
nius. Šiais reikalais rūpina
si naujoji VI. Jakubėno 
draugijos- Vilniaus sk.- vedė
ja Irena SKOMSKIERĖ. Ji 
kartu vadovaus ir draugi
jos raštinei, kuri įsikuria 
Meno Archyvo patalpose.
• Ona ŠULAITIENĖ iš 
Cicero lietuvių kolonijos, 
kuri yra Čikagos lietuvių 
tetatro VAIDILUTĖS direk
torė, daugiau negu tris sa
vaites viešėjusi Lietuvoje, 
grįžo atgal į namus. Ji 
nemaža laiko praleido 
Klaipėdoje, kur buvo Klai
pėdos dramos teatro vyr. 
rež. Povilo GAIDŽIO vieš
nia, stebėjo to teatro pa
statymus, tarėsi dėl gali
mybių šiam režisieriui vėl 
atvykti į Čikagą ir čia 
dirbti kertu su "Vaidilute". 
Dėl "Vaidilutės" teatro 
gastrolių Lietuvoje sekan
čiais metais, ji kalbėjosi 
su Švietimo ir Kultūros 
ministeriu D. KUOLIU bei 
kitais aukštais pareigūnais.

montreal
• K.ir W.GENTEMANAI 
parėmė "NL" leidimą pa
siųsdami $200.
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

JDOMI POPIETE
Š.m.lapkričio mėn. 1 d, 

AV P-jos salėje vyko po
pietė,kurioje turėjome retą 
progą pamatyti įdomią 
video juostą apie Lietuvos 
sportininkus tarptautinėje 
Barcelonos olimpiadoje. 
Juostą nufilmavo Rita Dir- 
sė-Mykoliūnienė, kuri neti
kėtai tenai susitiko su 
atvykusiu AT pirm.Vyt. 
Landsbergiu ir sportininkais. 
Ji paaiškino susirinkusiems, 
kaip vyko tas filmavimas 
ir kokia pagarba buvo reiš
kiama Vyt.Landsbergiui
įvairių Europos vyriausybių 
viršūnių. Juostoje buvo 
gerai Įkalbėtas paaiškina
masis tekstas, pritaikyta 
atitinkama muzika.

Tik ką praėjus Lietuvo
je netikėtu rezultatu Seimo 
rinkimams,šioje popietėje 
žodi tarė Saulius ‘My kol i ti
nas, vienas konšulb patarė
ju Lietuvos ambasadoje 
Paryžiuje. Jis buvo tik 
ką atvykęs po balsavimu 
iš Lietuvos. Savo žodyje 
jis pabrėžė, kad pirminį 
savo veiklos uždavinį, ne
žiūrint įvairiausio šantažo 
ir trukdymų,Lietuvos AT 
atliko gerai:konstitucija 
priimta, Lietuva priimta 
į. Tarptautinį Banką, už
megzti oficialūs diplomati
niai ir prekybiniai ryšiai 
su Vakarų valstybėmis. 
Tačiau,vidaus reikalai taip 
gerai nesiklostė: jis pabrė
žė padarytą žalą žaliavų 
ir kuro blokados, kurią 
Rusija vis dėlto vykdė, 
nežiūrint susitarimų. Buvo 
klausta įvairių klausimu, 
į kuriuos Saulius Mykoliū- 
nas atsakinėjo, kiek buvo 

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

A.a. ANTANO BENDŽIAUS atminimui aukojo: "100- 
Bendžių šeima; $60 - Jurjonų šeima; po $50 - B.M.Ma
kauskai, E.Makauskas, MED-I-PANT Inc., Nathan Kaplan 
Studio; po $25- R.S.Pocauskai, R.R.Rudinskai, "Vaivorykš
tė"; po $20 - J.J.Adomoniai, M.J.Adomaičiai, S.Baršauskie
nė, M.A.Joneliai, E.P.Klezai, H.T.Kwiatkowski, G.Montvi- 
lienė, R. J.Piečaičiai, D.B.Staškevičiai, D.Č.Vasiliauskai, 
B.L.Zankoski; $15 - B.D.Rupšiai.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja KLF

esamose sąlygose įmanoma. 
Jautėsi didelis žmonių rū
pestis ir dar ilgokai vyko 
pasikalbėjimai besigaivinant 
kava.

Susirinkusieji užsisakė 
video juostų, taip pat pri
sidėjo savo aukomis, pa
lengvinant juostos leidimo 
išlaidas. : $50- V.Gruodis; 
po $20 - V.Pavilanis, G. 
Monvilienė; E.Dalmotas 
ir B. J. Lukoševičiai /suma 
nepažymėta/; po $10- G. 
Gedvilienė, Il.Maziliauskie- 
nė, J. Vasiliauskas, V.Jony- 
nas, H.Bitnerienė, O.Voro- 
ninkaitienė, J.P.Adamoniai, 
J.Adamonytė, Mrs. B. Dirsė- 
$8- A.Rudytė; po $5- 
V.Jakonis, J.Mališka.P.Juod- 
kojis; $2- J.Pukteris.

Visiems padėkojo Rita 
Dirsė-Mykoliūnienė.

Video juostą apie Lie
tuvos dalyvavimą Barcelo- 
noje, su kuria buvo supa
žindinti Montrealio lietu
viai šioje popietėje, galima 
užsisakyti telefonu pas 
Vyt.Gruodį,jr. /514/ 932-
1460 arba pas Ritą Dirsę- 
Mykoliūnienę tel; (514)282- 
6582. Kaina $20.

Norintieji įsigyti Lietu
vos krepšininkų marškinė
lius, tokius pat kaip dėvėjo 
Barcelonoje, galima taip 
pat užsisakyti aukščiau 
duotais telefonais. b.

• YMCA siūlo eilę kursų, 
kurie vyksta dienos, vakaro 
metu arba tik šeštadieniais. 
Siūlo 8-ių kalbų kursą kas
dieniniam vartojimuųkom- 
piuterių kursus įvairaus 
tipo. Taip pat yra įvesta 
speciali programa "Corpo
rate Program", kurioje 
sujungtas kalbos ir kompiu
terių kursas, duodamas 
įstaigoje, kurioje jau dirba
te. Informacijos tel:849- 
8393.
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dvi dukterys

iš AV P-
Notre Dame

DEŠINĖJ E -

MIRUSIEJI:
• BRONIUS KUŠLEIKA.54 
m.mirė Viktorijos ligoninėje.
Liko motina, 
ir brolis.

Palaidotas 
jos bažnyčios
dės Neiges kapinėse.
• JURGIS BLAUZDŽIŪNAS , , ...
mirė savo namuose lapkri- sukaktuvininkai 
čio mėn. 5 d.

Liko žmona Joana, duk
terys Vida ir Dana, broliai, 
seserys ir kiti artimieji 
Lietuvoje.

Gedulingos Mišios at
našautos Šv. Kazimiero P- 
jos bažnyčioje. Palaikai 
sudeginti Cote dės Neiges 
kapinėse.

• LAURINAITIENĖ BRONĖ 
(Motuzaitė) mirė Verdun 
General ligoninėje. Liko 
duktė Irena, brolis Juozas.

Palaidota iš AV P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Valerija ir 
Pranas 
DIKAlClAI 
švenčia 
savo vedybų 
60-meti

RETA VEDYBINE
SUKAKTIS

1932 m.,rugsėjo mėn. 12 
Šiauliuose 
labai jauni 

Nasteikaitė

susituokė 
žmonės- 

ir

• š.m. lapkričio mėn. 7 d. 
AV P-jos bažnyčioje susi
tuokė Dovydas GUDAS ir 
Donna KELLIE.

Sveikiname.'
• Gintaras Nagys praleido 
10 dienų Anglijoje, kur 
buvo išsiųstas Northern 
Telecom Bendrovės tarny
bos reikalais.
• Dail.Romas
laimėjo 
specialios monetos piešinį 
Quebec'o
nint Kanados
jubiliejų. Kiekviena provin
cija turės savo monetų 
seriją šiai sukakčiai pami
nėti.

Bukauskas 
konkursą, sukūręs

provincijai, mi-
125 metų

AV PARAPIJOS 
METINIAME RENGINYJE

Susirinkus pilnai salei 
parapijiečių .ir svečių š.m. 
lapkričio men. 8 d. Į me
tinius parapijos pietus, 
pobūvį atidarė AV P-jos 
komiteto pirmininkas Al
bertas Jonelis.

d. 
du 
Valerija 
Pranas Dikaitis.

Dabar, Kanadoje, Mont
realyje atšventė savo 60 
metų vedybinę sukaktį.

Jiedu išaugino 3 sūnus- 
Valdą(mirė 1985 m.Mont
realyje), Edmundą, Vytautą 
ir dukrą Ireną. Auga 12 
vaikaičių ir 5 provaikaičiai.

Sukaktuvių staigmeną 
surengė Valerijos ir Prano

Dikaičių vaikai su šeimo
mis, atvykę netikėtai su 
dovanomis ir vaišėmis pas 
tėvus. Pasveikinti ir apdo
vanoti sukaktuvininkai pra
leido labai malonias valan
das artimųjų tarpe.

Valerija yra šaulė, pri
klauso KLK Moterų Drau
gijai, Pranas - šaulys, da
lyvavęs jų renginių progra
mose su savo > daugiausiai 
jumoristiniais , rašiniais. 
Į Kanadą jiedu atvyko II- 
jo Pasaulinio Karo išdavoje. 
Iš Vokietijos nuvyko į Ang
liją, o iš ten j Kanadą

dirbo 8 
o jis 

Arborite

Montrealj. Ji 
metus siuvykloje, 
iki pat pensijos 
bendrovėje, kur vienu metu 
sąžiningai darbavosi dar 
apie 20 lietuvių imigrantų.

Pranas Dikaitis, turintis 
pasakoriaus gabumų ir gerą 
atmintį, yra nemažai para
šęs ir į 52-uosius metus 
Montrealyje leidžiama mū
sų laikraštį "Nepriklausoma 
Lietuva", jų tarpe knygos 
apimties "Išmestinuką ".

Sukaktuvininkus sveiki
name ir linkime daug gra
žių metų, dienų, valandų! b.

LITAS

5 % 
4%% 
4/2% 
4h% 
3 %

Certifikatus 1 m.-...... 5 %%
Certifikatus 2 m...............6 Ji %
Term, indėlius:

1 metų ..........
180 d. -364 d.
120 d. - 179 d.
60d. - 119d.
30 d.- 59 d.

MONTREALIO 1 IF T U V I Ų 
KREDITO UNIJA

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS -VIRŠ S29.000.000, REZERVAS- ViR/MlLLLQNQ

MOKA UŽ:
Taupymo-special................. 3 %
Taupymo-su gyv. dr. .......... 2 %% 
Taupymo - kasdienines....... 2 %%
Einamos sąsk......................  1’4%
RRIF-RRSP - 1 m.term........  5 34%
RRIF—RRSP — 2 m.term........  6 4%
RRIF-RRSP-taup.............. 23/«%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite”

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7 %% asmenines - nuo 8 %

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirm., antr., tred, 9.00-3.00 Pirmadieniais 10.00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7.00 Į

l Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-6.00

Mme Madeleine Roch. Jis 
padainavo liaudies dainų: 
"Aš padainuosiu"-harm.L.A- 
barius, "Auki,berželi"-harm. 
Vyt.Bliušas, "Po aukštus 
kalnus vaikščiojau"-harm.J. 
Tallat-Kelpša. Taip pat 
komp.G.Gudauskienės "Ar 
ateisi"- žodž. A.Žąsyčio 
ir "Skambėk daina",žodž.Pr. 
Lamberto; "Mano ranča"- 
amerikietišką kaubojų 
dainą; įtraukė visą gausią 
publiką Į liaudies dainą 
"Iš rytų šalelės"- harm.P. 
Olekos ir užbaigė liaudies 

ulytė- 
Paly- 
Mme 
gavo

Pietų stalus palaimino 
AV klėb.J. Aranauskas,SJ. 
ir būrys vikrių patarnautojų 
išnešiojo visokias gėrybes 
ant stalų.

Vyko ir mažoji loterija, 
kuria rūpinosi O. Ūsiene 
ir M.Vaupšienė.

sąraše turėjo būti E.Luko- 
šienė- $20. Apgailestauja
me. "NL"/.

• Primename gerbiamiems 
skaitytojams, kad jau artė
ja laikas užsisakyti kalėdi
nius ir naujametinius svei
kinimus mūsų laikraštyje,

paskambinant 
dakciją arba 
tekstą paštu, 
delsti.

Taip pat prašome visų, 
neatsiskaičiusių už "NL" 
prenumeratą, metams artė
jant prie pabaigos, tai 
padaryti. nNL"

i NL
prisiunčiant

Prašome ne

Olekos ir užbaigė 
daina "Kad aš ėjau 
lėm"- harm.P.Olekos. 
dėti karštų 
Roch ir A. 
gėlių.

plojimų, 
Keblys

Koncertinę programos Didžiosios loterijos bi-
dalį atliko sol. Antanas lietų traukimą pravedė 
Keblys, akompanuojant Dainius.

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

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

L-

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chįrurgas 

Qiuv.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- 9:3U v.v.
Tek: 366-9745 ir 365-0505

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, (514J_842_1231
687 Pine Ave, West, reU
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

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

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

Advokatas R P M A S iSGANAITIS

822 lie de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7 
tel: 465-1538 

arba
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5 

tel:364-4282

galėjo

O6OOOO0OOOOOOOOO

VEIDU

Aušros Vartų parapijos salėje

ĮĖJIMAS: $6.-
kbooooo

jonas &c6tč REALTIES

VAIKO 
NAMŲ

ZIENKA PLUMBING

karta. Nors, jų 
apie tuzinas -

EUROPARCEL

St-Patrick

Įc^aĮ

/ Teirauj antis raštu- pašto kodas H8N - 1A3 /

844-7307 ir 288-9646

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Bielorussiją

Skania kava ir gerais 
pyragais užsibaigė AV Pa
rapijos metiniai pietus. 
Malonu pažymėti, kad pilna 
salė svečių geroje nuotai
koje praleido malonių po
pietę, pasiryžę savo para
piją ir toliau išlaikyti. 
Neturėtų jos pamiršti nė 
jaunesnioji 
matėsi-

8 psi.

būti ir .daugiau.
G. M.

TĖVIŠKĖS 
FONDUI 
J. Blauzdžiūno at

minimui aukojo: $100 
C.J.Grigeliai; $70 - A.L. 

Grigeliai; $50 - Iz.Mališka; 
$40 - D.V.Dargiai; po $30 
- B.J.Lukoševičiai, E.J.Dal- 
motai; po $ 25 - G.Kudž- 
mienė, E.Kudžmienė, Z.J. 
Skučai; po $ 20 - J.J.Ado
moniai,- J.Baltuonienė, V.R. 
Bulotai, O.Čečkauskienė, 
A.Mališkienė, M.J.Malciai. 
Viso: $515.
/Atitaisome klaidą: *Nl!) 
nr.20,VTN Fondui aukojusių

MAMMOTH BAZAAR 
The Beth Israel Beth AAron Congregation 

6800 Mackie, Cote St. Luc,
Sunday,November 22,from 10 A.M. to 5 P.M. 
All new merchandise,including Wallpaper and 
carpets. Bus lines: 104, 161, 162.

|AIR CARGOl
TIK „ —* fcfi uz kg

PRISTATOME PER 
2-3 SAVAITES 
į VISAS VIETOVES 
PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU,JEI 
PAGEIDAUJAMA

Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimum yra 2kg, arba $10.00. 
Neskaitome u? pristatymą.

2600 RUE LEGER, LASALLE
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v,r.-4 v.p.p.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN- 
N AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 PIENAS

Maloniai kv
JUOZO ŠIAUČIULIO KNYGOS, IŠLEISTOS LIETUVOJE

PRISTATYMĄ
kuris įvyks s. m. lapkričio mėn. 29 d. 12 vai.

Po pristatymo - vynas, sūris, pyragaičiai ir kava.

R engėjai

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
NAMAI-AUTOMOBILI AI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

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

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

Lacfilne Canal

Cofdner

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

Neman

MONTREAL ENTERPRISES Reg'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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUD1NSKAS 

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage) 
♦, Taisau ir remodelluoju
* Sjuvu ir parduodu

1449 rue SL Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

TEL.: (514)767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY PORTRAITS

r* ri Į mariage • WEDDINGS
STUDIOt 5220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.O. HXW1X5 Tel. 481-6008

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

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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