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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

ČEKOSLOVAKIJA OFICIA
LIAI SUSKILO t DVI 
ATSKIRAS RESPUBLIKAS

Nuo Š.m. sausio mėn. 1 
d. Čekoslovakijos Federali
nė Respublika, gyvavusi 74 
metus, nustojo egzistavusi. 
Jos vietoje įsikūrė Čekijos 
Respublika ir Slovakijos 
Respublika. Čekijos sostine 
liko Praha. Slovakijos sos
tine tapo Bratislava. Čeki
joje šiuo metu gyvena apie 
10 milijonų gyventojų, o 
Slovakijoje apie 5 milijo
nus.

Slovakai, per šimtmečius 
siekę nepriklausomybės, 
beveik 100U metų buvo 
valdomi ir dominuojami 
čekų. Tiktai Antrojo Pasau
linio karo metu Slovakija 
kelis metus buvo pasiskel
busi nepriklausoma, kai 
nacionalsocialistinė Vokietija 
užėmė Čekoslovakiją ir 
Čekiją paskelbė esant Bo- 
hemijos-Moravijos protekto
ratu, iš tiesų, Hitlerio oku
puotu kraštu. Tuo pačiu 
metu Hitleris sutiko slova
kams duoti lyg ir nepri
klausomybę, jei šie sutiks 
kartu su vokiečių kariuome
ne kovoti Rytų fronte 
prieš sovietinį bolševizmą. 
Panaši pusiau nepriklauso
mybė buvo Hitlerio duota 
ir Kroatijai, kai ši sutiko 
siųsti Rytų frontan savo 
karių dalinius.

Tikriausiai dėlei to, ypač 
amerikiečių spauda, įtakoja
ma žinomos mažumos, ban
do Slovakijos atsiskyrimą 
pavaizduoti gana tendencin
gai, tvirtinant, jog daugu
ma slovakų tokio atsisky
rimo visai nenorėjusi, jog 
tai šovinistų nacionalistų 
įbruktas sprendimas, jog 
slovakų laukiąs sunkus eko
nominis nuosmukis ir 1.1. 
Dabartinis Slovakijos prezi
dentas Vladimir M e e i- 
a r , visus tokius amerikie
čių tendencingus teigimus 
atmeta, nebandydamas pa
neigti, kad naujosios slova
kų respublikos laukia kiek 
sunkesnės dienos, negu 
turtingesniosios Čekijos, 
bet pabrėžia slovakų nuo
lat puoselėtą troškimą at
skiros valstybės ir nepri
klausomybės, kurią pavyko 
atsiekti taikiomis derybo
mis su Čekija.

Čekijos prezidento vie
ton sutiko kandioatuoti 
buvęs federalinės Čekoslo
vakijos prezidentas, rašy
tojas ir disidentas Vaclav 
Havel' is.

GAL BAIGSIS ŽUDYNĖS 
BOSNIJOJE-HERCOGOVI- 
NOJE? SERBAMS KARO 
NUSIKALTĖLIAMS GRESIA 
ANTRASAI NUERNBERG’ 
AS?

Atrodo, kad pagaliau vi
sos buvusios Jugoslavijos 
besivaidijančios tautinės 
grupės, susėdusios prie vie 
no paliaubų stalo, gal ir 
nuoširdžiai ieškos išeities 
iš baisiųjų savitarpio žu
dynių. Serbai, turį didžiau
sią ir gerai ginkluotą t sovie
tų ginklais, kariuomenę ir 
bet kokia kaina pasiryžę 
sukurti "didžiąją" Serbiją, 
taip pat galų gale, nutarė 
geriau kalbėti, negu žudy
ti ir tremti kitus.

Slobodan Milosevic, Ser
bijos vadas, neseniai vėl 
laimėjęs Serbijos preziden
to sostą, vis dėlto, išsigan
do JT ir Europos Bendrijos 
grasinimo kariniais lėktu
vais kontroliuoti Bosnijos 
oro erdvę ir nutraukti vi
sus diplomatinius ryšius su 
Serbija. Manoma, kad ser
bų politiniai ir kariniai 
vadai taip pat rimtai susi
rūpino, kai užsienio spauda 
pradėjo rašyti apie numato
mą antrąjį Nuernoerg'o 
teismą serbų vadams už 
karo nusikaltimus: žudymą 
nekaltų žmonių, trėmimą 
iš tėviškių, prievartavimą 
moterų, kankinimą ir badu 
marinimą musulmonų, kroa
tų, albanų ir kitų, ne ser
bų tautybės žmonių.

Tokio teismo tikrai yra 
nusipelnę Serbijos raudonie- 
ji generolai, Četnikų vadai 
ir šovinistai fanatikai poli
tikieriai. Ar nereikėtų bū
tinai to teismo eigon įtrauk
ti ir visus kitus sovietų 
karo nusikaltėlius, kurie 
tebevaikščioja laisvi ir net 
užima svarbias ir atsakin
gas pareigas. Tokių ne
trūksta ir Lietuvoje. To
kiems neturėtų būti leista 
mirti ramiai savo lovose, 
kaip prieš kelis metus 
Ukrainos žudikui Lazariui 
Kaganovičiui, net gana iš
kilmingai palaidotam Mask
voje. Raudonieji naciai 
tikrai yra išžudę daugiau 
žmonių už nuteistuosius ir 
pakartuosius vokiečių na
cius po pirmojo Nuernberg’ 
o teismo, kuriame - kokia 
ironija - teisėjų vietose 
sėdėjo ir sovietų KGB žu
dikai.

JAV PREZIDENTO
VIZITAS SOMALIJOJE

Š.m. sausio mėn. pabai
goje savo pareigas perduo- 
siąs išrinktajam Clinton' ui, 
JAV prezidentas George 
Bush paskutines savo prezi
dentavimo dienas paskyrė 
užsienio politikos proble
moms. Apsilankydamas So- 
malijoje, kur po ilgokai 
trukusio marksistų valdymo 

dabar viešpatauja badas, 
savitarpio pjautynės ir vi
suotinas chaosas, Bush' as 
padėkojo neseniai išsikėlu- 
siems Amerikos kariams 
už humanitarinės pagalbos 
apsaugą. Amerikiečių ka
riai, užėmę strategines 
pozicijas, sugebėjo apginti 
nuo vagysčių ir apiplėšimų 
siunčiamą pagalbą badau
jantiems vaikams, mote
rims ir ligoniams, kurių 
apie milijonas jau išmirę. 
Kiek ilgai JAV laikys ka
rius Somalijoje dar neaišku 
nes, jiems pasitraukus, vėl 
gresia ankstyvesnis bandi
tizmas ir suirutė. Žinovai 
teigia, kad nesutvarkius 
atskirų gaujų vadukų ir ne- 
atstačius efektyvios cent
rinės valdžios, Somalijoje 
ramybės nebus.

NUSIGINKLAVIMO
SUTARTIS SU JELCINU

Iš Somalijos G. Bush’ as 
nuskrido į Maskvą ir pasi
rašė svarbią nusiginklavimo 
sutartį su Rusija. Joje pa
žadama branduolinių rake
tų skaičių sumažinti iki 
vieno trečdalio, visiškai pa
naikinant daugiaužtaisines 
(multiple warheads) rake
tas, šaudomas iš bazių. 
Kaip tiktai dėl to Rusijos 
nacionalistai ir buvę ko
munistai, Jelcin'o priešai, 
pakėlė triukšmą, tvirtinda
mi Ameriką pasilikus dau
giau ir geresnių raketų, 
todėl ji pralėksianti Rusiją 
apsiginklavimu ir įtaka pa
saulyje.

Ši sutartis yra tąsa STA 
RT I susitarimo, kurio nu
tarimai, deja, dar ne visiš
kai įgyvendinti pačioje 
Rusijos teritorijoje, o Ukra
inoje, Baltarusijoje ir Azei* 
baidžane net nepradėti 
įgyvendinti. Ukraina, labai 
logiškai, prašo lėšų iš Ame
rikos ir Vakarų, nes kiek
vienos tokios raketos su
naikinimas labai brangiai 
kainuoja.

Pasirašytoji START II 
sutartis tiktai tada bus 
reikšminga ir istorinė, 
jeigu jos nutarimai bus iš
pildyti ir, žinoma, jeigu 
Rusijos buvę komunistai ir 
naujieji fanatikai imperia
listai nepašalins Jelcin'o 
iš prezidento pareigų. Ne
seniai įvykęs Liaudies De
putatų Kongresas tiktai 
kelių balsų skirtumu išgel
bėjo Jelcin'o politinę kar
jerą.

IZRAELIS IŠTRĖMĖ 415 
PALESTINIEČIŲ IŠ JŲ 
TĖVIŠKĖS

Kaltindami palestiniečius, 
gyvenusius Izraelio okupuo
tose žemėse, įtariama po
grindine veikla, Izraelio vy
riausybė suėmė ir ištrėmė 
415 palestiniečių - dakta
rų, profesorių, mokytojų - 

išmesdami juos Libano te
ritorijoje, netoli nuo Izra
elio užimtos, taip vadina
mos, saugumo zonos. Pales
tiniečiai buvo Izraelio ka
reivių suimti staiga nakčia 
ir užrištomis akimis su
kimšti į sunkvežimius, at
gabenti į minėtą Libano te
ritoriją. Čia palikti be 
maisto, būstinių ir tinka
mos aprangos plyname lau
ke. Izraelio min. pirminin
kas kitą rytą pasiūlė Liba
nui^ rūpintis išmestaisiais. 
Tačiau šį kartą Libanas at
sisakė priimti ir aprūpinti 
palestiniečius, tvirtindamas, 
visai logiškai, kad ne jie 
šiuos žmones išmetė, to
dėl ne jie ir turi jais rū
pintis. Izraelis turįs juos 
grąžinti į jų gyvenvietes 
ir, jeigu jie yra kuo nors 
nusikaltę, tai turėtų pirma 
spręsti teismas.

Izraelis vis tvirtina pa
sauliui, jog esąs demokra
tiškas ir žmogaus laisves 
gerbiąs kraštas, todėl ir 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba vienbalsiai pareika
lavo ištremtuosius grąžinti 
Izraelin. Kaip daugelio JT 

•nutarimų, taip ir šio, Izra
elis nepaklausė ir arogan
tiškai pasiūlė JT arba ko
kioms kitoms valstybėms 
rūpintis tais jų išmestais 
žmonėmis.

ištremtieji dar ir dabar 
pusbadžiu ir šaldami tebe
gyvena kalnuotuose šlai
tuose. Kol kas niekas jais 
nesirūpina, ir Izraelis nusi
plovė rankas. Tiktai pasta
rosiomis dienomis Izraelio 
vyriausybė, bijodama, kad 
prieš metus prasidėję pasi
tarimai su palestiniečiais 
gali visiškai nutrūkti ir su
kilimas vėl užsiliepsnoti, 
sutiko dešimčiai ištremtųjų 
leisti grįžti Izraelin ir sto
ti teisman, nors, kaip Izra
elis tvirtina, jie esą buvę 
nekaltai ištremti, per klai
dą. Toks Izrealio elgesys 
visame pasaulyje sukėlė su
prantamą pasipiktinimą, 
bet Izraelis, kaip papras
tai, į pasaulio opiniją ne
kreipia daug dėmesio, ypač 
kai yra paliečiama palesti
niečių ir arabų problema.

įdomu, kokios reakcijos 
iš Izraelio ir žydų organi
zacijų pasaulyje susilauktų 
valstybė, išdrįsusi panašiu 
būdu ištremti, kad ir porą 
Izraelio piliečių žydų, įta
riamų panašia antivalsty
bine veikla? Atsakymas, 
tur būt, visiems gerai ži
nomas.

• "NL" Leidimo Bendrovė 
ir Redakcija gavo didįjį 
Lietuvos Padėkos Lakšta 
per Kanados Lietuvai Pa
galvos Vajaus Komiteto 
Valdybą už paaukotą Va
jui reklaminį puslapi. Taip 
pat gauta padėka iš KPL 
Vajaus Komiteto.

Vienas iš Universiteto senųjų rūmų langų, Vitražas sukur
tas dail. A. Surgailio, pavadintas "Universite to fakultetai"

VYTAUTAS LANDSBERGIS NEKANDIDATUOS
š.m.sausio men.5 d., 

televizijoje paskelbtomis 
BBC žiniomis, Vytautas 
Landsbergis atsisakė kandi
datūros į prezidento postą 
ir patarė tą patį padaryti

Algirdui Brazauskui.Anot šio 
pranešimo,V.Landsbergis gal
voja,jog geriausias prezi
dentinis kandidatas būtų iš 
Amerikos,dabartinis amba
sadorius Stasys Lozoraitis.

NAUJOSIOS LIETUVOS VYRIAUSYBĖS SĄSTATAS:
Ministras pirmininkas - Bronislavas L u b y _s; Užsienių 
Reikalų min. - Povilas G i 1 y s; Žemės Ūkio min. - 
Rimantas Karazija; Vidaus Reikalų min. - Roma- 
sis Vaitekūnas; Teisingumo min. - Jonas 
Prapiestis; Finansų min. - Eduardas Vii- 
kelis; Pramonės ir Prekybos min. - Albertas S F 
n e v i 6 i u s; Sveikatos Apsaugos min. - Vytautas 
K r i a u z a , Kultūros ir Švietimo min. - Dainius 
Trinkūnas; Statybos ir Urbanistikos min. - Al
girdas V a p š y s; Ekonomikos min. - Julius Ve
selka; Ministras be portfelio - Algimantas Ma
tulevičius.

BUVUSIEJI MINISTRAI, LIKĘ SAVO PAREIGOSE:
Krašto Apsaugos min. - Audrius Butkevičius; 
Susisiekimo min. - Jonas B i r ž i š k i s; Socialinės 
Apsaugos min.- Teodoras Medaiskąs; Energetikos 
min. - Leonas Ašmantas; Miškų Ūkio min. - Jo
nas Klimas; Ryšių ir Informatikos min. - Gintautas 
Ž i n t e 1 i s. 
innnnnt**-nnni-***»****»**»**+»innnnnnnnnnnnnnnnnnf»įnnnnt.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA TAISYKLES
NOR I NT I EMS J3AUTI PARAMĄ:

w Pranešama, kad norintys gautj paramos 
is Kanados Lietuvių Fondo lietuviškai veik-. 
LAI PAREMTI, PRIVALO UŽPILDYTI ANKETĄ, KURIĄ 
GALIMA GAUTI PASTŲ. FONDO ADRESAS:

Kanados Lietuvių Fondas, 1573 Bloor Str.,W., To - 
ronto"Ont., M6P 1A6~

Užpildyta anketa turi būti grąžinta Iki šių metų 
VASARIO mėn. 15 dienos. K.L.F.
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Lietuvoj e
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• Naujasis Lietuvos Res
publikos Seimas nauju mi
nistru pirmininku išrinko 
Bronislavą Lubį. B. Lubys 
-inžinierius technologas, gi
męs 1938 m. spalio 8 d. 
Plungėje. Už jį balsavo 87 
Seimo atstovai, susilaikė 
40. Prieš nebalsavo niekas. 
Jis eis tas pareigas iki 
bus išrinktas Lietuvos Res
publikos prezidentas, taigi, 
iki 1993 m. vasario 14 d., 
kai įvyks prezidento rinki
mai.

• Lietuvos spaudoje mini
mi šie galimi kandidatai į 
Lietuvos prezidento postą: 
Vytautas Landsbergis, 'Al
girdas Brazauskas (dabar 
einąs Seimo p-ko pareigas), 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Stasys .Lozoraitis (ir jis tė
ra sąlyginiai lyg ir sutikęs 
kandidatuoti). Skelbiamos 
ir Kazio Bobelio (buv. 
V.įJKo pirmininko, dabar iš 
rinkto Seiman) ir Kazimie
ro Antanavičiaus, socialde
mokratų partijos atstovo, 
pavardės. (Reikia tikėtis, 
kad pastarųjų dviejų kandi
datūra nebus rimtai Lietu
vos žmonių svarstoma, nes 
nei vienas, nei antras tik
rai netinka atsakingoms ir 
svarbioms valstybės pre
zidento pareigoms, nes 
pirmasai, kaip rašo Lietu
vos spauda, nusipirko už 
dolerius vietą Seime, o 
antrasai tiek daug kartų iš
sišoko ir kaitaliojo savo 
nuostatas, kad jau nebe
aišku, ką jisai galvoja).
• Lietuvos Seimas išrinko 
dr.K.Bobelį Seimo Užsienio 
Reikalų, Komisijos pirmi
ninku. (Dabar gal galima 
suprasti, kodėl K.Bobelis 
pataikavo LDDP).

• 1992 m. gruodžio 9 d. 
laikinai einantis Lietuvos 
Respublikos prezidento pa
reigas A. Brazauskas priė
mė Didžiosios Britanijos 
nepaprastąjį ir įgaliotąjį 
ambasadorių Lietuvoje Mi
chael J. Peart'ą. Anglijos 
diplomatas įteikė savo ša
lies karalienės Elisabeth II 
sveikinimo laišką. Buvo 
taip pat aptarti Lietuvos 
valdžios institucijų tobu
linimo klausimai. Anglija 
vra pasiruošusi atsiųsti 
Lietuvon šios srities spe
cialistų ir patarėjų.

• 1992 m. gruodžio 26 d. 
iš Šiaurės miestelio Vilniu
je išsidangino paskutiniai 
buvusios sovietų okupaci
nės armijos kareiviai. Pa
liktuose tuščiuose pastatuo
se (o jų yra 66 ha žemės 
plote pastatyta net 300) 
žadama steigti viešbučius, 
paslaugų įstaigas, valstybi
nes įmones.

Pajudėjo svetimos kariuo
menės daliniai ir iš kitų 
Lietuvos vietovių, bet iš 
kai kurių dar atrodo, nė 
nemano krausytis. Pavyz
džiui, iš Klaipėdos ir apy
linkių kol kas neišsikėlė nė 
vienas buvusios sovietų 
kariuomenės dalinys.
2 psl.

•Lietuvos Seimo atstovu 
spaudai paskirtas Vilius 
Kavaliauskas. Jis sovietinių, 
okupantų, valdymo metu 
gyveno New York'e, JAV 
ir buvo Maskvos dienraščių, 
"Pravda" ir "Izvestija" nuo
latinis korespondentas.

Savo laiku jis buvo 
paskelbęs niekinančiu ir 
melagingų, straipsnių, apie 
lietuviškosios išeivijos veik
lą, "Gimtajame Krašte" 
ir kituose komunistiniuose 
leidiniuose.

V. Kavaliauskas yra 
taip pat bendravęs su OSI 
įstaiga, kuri dažnai netei
singai persekiojo ir kaltino 
lietuvius.

Kažin ar toks nesąži
ningas žmogus turėjo būti 
paskirtas tokioms svar
bioms pareigoms Lietuvos 
Seime?

• Iš pasirodančių repor
tažų Lietuvos spaudoje 
apie naująjį Seimą susidaro 
keistokas įvaizdis. Seimo 
posėdžiai dažnai vėluoja. 
LDDP partijos kalbėtojai 
nesilaiko nustatytos tvar7 
kos nei Seimo nuostatų, 
taip pat dažnai pasirodo 
nežiną Lietuvos Konstitu
cijos straipsnių ir jų ne- 
P ’so' Daugelis jų kalba 

ybinio" žargono iskrąi- 
py<BL*> lietuvių kalba. Pana- 
šiai kalba ir pats A. Bra
zauskas. Yra ir tokių, ku
rie elgiasi ir kalba, lyg 
sėdėtų kokiame "sovieti
niame kongrese". Einantis 
Seimo pirmininko pareigas 
Č. Juršėnas, kaip rašoma, 
yra visiems žinomas, kaip 
ypatingai aršus ir veiklus 
buv. Lietuvos komunistų 
partijos ir sovietinio sau
gumo viršūnių tūzas ir ide
ologas.

LDDP atstovai elgiasi 
laikydamiesi tarybinės par
tijos dresūros: kilnoja ran
kas sutartinai, juokiasi 
kartu, pasipiktina unisonu, 
žodžiu, kaip buvo priimta 
sovietinėje santvarkoje. 
Dalis tos partijos labai aiš
kiai tebėra tik "persidažę" 
komunistai. Todėl atvirai 
pranašaujama apie tos 
partijos skilimą - dalis jų 
atrodo, liks "persidažiu
siais" komunistais (tur
būt, iš esmės ir marksis
tais),© kita, didesnė dalis, 
gal taps tikrais socialis- 
demokratais ir susijungs 
(?) su dabartiniais Sakalo 
ir Antanavičiaus vadovau
jamais socialdemokratais. 
Pastarieji šiuo metu be
veik visuomet palaiko ją 
ir balsuoja kartu su LDDP 
partija. Šių dviejų partijų 
balsais, nesilaikant Konsti
tucijos nuostatų, Seimo 
pirm, pavaduotojais buvo iš
rinkti: socialdemokratas
Sakalas (78 balsais) ir E. 
Bičkauskas (77 balsais).

• Vieno aršiausiųjų V. 
Landsbergio asmens ir jo 
vadovautos veiklos kriti
kuotojų savaitraščio OPO
ZICIJA vyr. redaktoriumi 
yra Vytautas Petkevičius, 
rašytojas ir buvęs^ stribas, 
pretendavęs Sąjūdžio kūri
mosi pirmosiomis dienomis 
į jo vadovybę. Dabar V. 
Petkevičių išrinkus neoko- 

munistų LDDP partijos 
atstovu Seiman, vargu ar 
galės jis kritikuoti visas 
valdžias, kaip buvo savo 
laikraštyje pažadėjęs. Sun
ku kritikuoti save patį, 
fpač tokiems, kaip V. Pet
kevičius. įdomu, kad sa
vaitraštis OPOZICIJA, kaip 
pranešama iš Vilniaus, vel
tui įdeda ir ateistų spausdi
namą leidinį LAISVOJI MIN
TIS. O Seime, kaip praneš
ta, ir LDDP partijos na
riai ištarė paskutiniuosius 
priesaikos žodžius: "Tepa
deda man Dievas". Tik len
kų mažumos partijos atsto
vai pasielgė dar sukčiau - 
sakydami priesaikos žo
džius, pirštais nelietė Šven
tojo Rašto. Tarėsi apgavę 
Lietuvą, Seimą ir Dievą?

• Lietuvos 1992 m. Valsty
binės Kultūros ir Meno 
premijos paskirtos: Poetui 
Kaziui Bradūnui, dailinin
kui Valentinui Antanavičiui, 
pianistui Petrui Geniušui, 
dailėtyrininkui Vladui Drė
mai ir filosofui Arvydui 
Šliogeriui.

Premijos bus įteiktos 
laureatams VASARIO 16- 
tosios iškilmių, metu Vil
niuje.

• ANGLIJOS CAMBRIDGE 
miesto Tarptautinis Biogra
fą Centras suteikė Pasaulio 
Žmogaus Vardus poetui 
Justinui Marcinkevičiui, 
filosofijos moklsą daktarui 
Bronislavui Kuzmickui ir 
kompozitoriui Faustui La
tėnui. Ši įstaiga aprūpina 
žymiu žmonią biografijomis 
tarptautinio leidinio "KAS 
YRA KAS" 'Who is Who) 
žinynus.

• "EUROPOS LIETUVYJE" 
(1992.XII.10 d.) paskelbta
me pasikalbėjime su Sei
man išrinktuoju dr.K.Bobe
liu, vertas dėmesio atsaky
mas į paskutinįjį "LE" ko
respondento V.Makovecko 
klausimą "Kaip vertinate 
ligšiolinę naująją Lietuvos 
partijų ir judėjimą veiklą?"' 
Atsakymas toks: "Vertin
čiau gana kritiškai. Aš 
labai gerai galvojau apie 
liberalų, centristų perspek
tyvas, tačiau dėl ne visai 
sumaniai vykdytos rinkimi
nės kampanijos, galbūt 
ir dėl dar gerai žmonėms 
nesuprantamą jų idėjų, 
nei vieni, nei kiti nesuge
bėjo peržengti 4% barjero. 
Lietuvoje geriausia ateitį 
turės tradicinės krikščionių 
demokratą ir socialdemok
ratą partijos. LDDP grei
čiausiai gravituos į socde- 
mų pusę. Mums, Krikščio
nių Demokratą Sąjungai, 
taip pat reikės rasti bend
rą koncensusą su Krikdemų 
partija...į politiką vistiek 
reikia žiūrėti ne filosofiš
kai, o praktiškai".

• "EUROPOS LIETUVYJE", 
kuris dabar redaguojamas 
ir leidžiamas Vilniuje, taip 
aprašomas (1992.XII.3 d. 
numeryje) naujasis Lietuvos 
Seimas "iš šalies":

"Pirmas įspūdis toks, 
kad Seimas yra vyresnis 
už AT (Aukščiausiąją Tary
bą). Kaip atrodo iš spaudos 
ložės, LDDP pusėje vyrauja 
žilos ir plikos galvos, jie 
turi tik tris moteris". /Ne
labai svarbu, kad galvos 
žilos ir plikos. Labai svar
bu kokios mintys ir idėjos 
po tom žilėm ir plikėm 
suslėptos. Gi kalbant apie 
negausų moterų skaičių: 
argi ne LDDP pirmūnė, 
Komunistų partija, garsiai 
ir išdidžiai skelbė apie 
vyrų ir moterų lygybę? 
O negarbingai pagarsėjusia
me Kremliaus Politbiure 
nebuvo nė vienos moters. 
Red./.

• Kaip pranešė ELTA, 
praeitų metų lapkričio 
mėn. 10 d. Vilniuje, Gedi
mino prospekte, prie buvu
sio KGB pastato buvo susi
rinkę keli šimtai žmonių, 
pasiryžusių, kaip jie sakė, 
apsaugoti KGB archyvus. 
Seimo rinkimus laimėjusios 
LDDP partijos kai kurie 

vadovai buvo pareiškę, 
kad KGB archyvus reikia 
sunaikinti arba ilgam lai
kui "užkonservuoti". Buvu-. 
šiame KGB pastate dabar 
yra saugomi keliasdešimt 
tūkstančių politinių kalinių 
bylų bei kiti sovietų nusi
kaltimus liudijantys doku
mentai. Yra tenai ir KGB 
agentų kartotekos. Naujoji 
vyriausybė iki šiol apie 
archyvų ateitį nėra nieko 
konkretaus pasakiusi. . Ar
chyvus dabar saugoja Vi
daus Reikalą Ministerijos 
pareigūnai. Nieko nebesi
girdi ir apie Seiman išrink
tųjų kai kurių atstovų bend
ravimą su sovietiniu saugu
mu, apie kurį buvo prane
šusi Balio Gajausko vado
vaujama komisija.

Argi ir Lietuvoje tebus 
baudžiami ir tardomi tik
tai nacių karo nusikaltėliai, 
paliekant ramybėje tūks
tančius sovietinių karo 
nusikaltėlių? Neseniai Lie
tuvon nuvykusi Wiesenthal'- 
io Centro delegacija irgi 
tekalba apie nacių karo 
nusikaltėlius, tarytum mili
jonus išžudę sovietiniai 
budeliai nebūtą karo nusi
kaltėliai.

• Vytautas Landsbergis 
buvo numatęs palikti, kaip 
kovos už NEPRIKLAUSO
MYBĘ simbolį, cemento 
luitą barikadas prie Lietu
vos Seimo rūmą tol, kol 
paskutinysis buv.okupacinės 
sovietų armijos kareivis 
nebus pasitraukęs iš Lietu
vos.

A. Brazausko vyriausybė 
tačiau įsakė išardyti bari
kadas tuojau pat. įsakymas 
jau įvykdytas.

• 1992 m. gruodžio mėn. 
12 d. Vilniuje SĄJŪDŽIO 
suvažiavime buvo aptartos 
Lietuvos Seimo rinkimų pa
mokos, SĄJŪDŽIO proble
mos ir pasirengimas prezi
dento rinkimams. SĄJŪ - 
DŽIO Tarybos pirm. J. 
Tumelis apibūdino dabarti
nę politinę padėtį, SĄJŪ
DŽIO Seimo Tarybos dar
bus bei klaidas. V. Lands
bergis aptarė SĄJŪDŽIO 
nueitą kelią, organizacines 
problemas, santykius su ki
tomis nekomunistinėmis 
politinėmis grupėmis bei jė
gomis ir artimiausius numa
tytus SĄJŪDŽIO darbus. 
SĄJŪDIS, anot jo, liksiąs 
ištikimas savo esmei 
Lietuvos išlaisvinimui ir 
laikysis tolerancijos, tie
sos kelio.
• Vilniaus Centrinio Paš
to viršininkė informavo, 
kad preliminariniais 1993 
m. ketvirčio prenumeratos 
duomenimis, LIETUVOS 
AIDAS yra populiariausias 
laikraštis Vilniuje. Pablo
gėjus gyvenimui ir pakilus 
kaimoms, periodinės spau
dos užsiprenumeruota ma
žiau negu 1992 m., ypač 
RESPUBLIKOS tiražas ge
rokai sumažėjo. Populiaru
mu prilygsta - o gal net 
ir pralenks LIETUVOS AI
DĄ. - tik LIETUVOS RY
TAS, didžiausią tiražą 
Lietuvoje turintis dienraš
tis. Kaune labiausiai skaito
mas laikraštis - KAUNO 
DIENA, po jo KAUNO 
LAIKAS. Iš Vilniuje leidžia
mų laikraščių labiausiai 
skaitomas LIETUVOS AI
DAS, po to LIETUVOS RY
TAS, RESPUBLIKA ir pas
kutinėje vietoje TIESA.

• Kauno "Ūkio Banko" 
varžytinėse JAV doleriai 
buvo parduoti net po 368 
talonus. Taigi, Kanados do
leris proporcingai būtų ver
tas apie 300 talonų. Kituo
se bankuose už JAV dolerį 
mokama apie 320 talonų. 
Perkama už maždaug tiek, 
o parduodama jau uz maž
daug 34 0 talonų. Taigi 
proporcingai Kanados dole
ris būtų vertas apie 250 
talonų.

• ROTARY Klubas Vilniuje 
yra oficialiai priimtas į 
pasaulinę Rotary Interna
tional Klubų Sąjungą, ku
riai priklauso 26.000 klubų. 
Jų tikslas - savanoriškai, 
nemokamai dirbti visuome-

Uždegamas Lizdeikos aukuras Verkiuose
Nuotr: Raimundo šuikos

• Vertas atskiro dėmesio 
vieno LIETUVOS AIDO 
skaitytojo laiškas, atspaus
dintas 1992 m.gruodžio 
16 d.numeryje ir pavadin
tas "Pamiršta trispalvė". 
Cituojame jį ištisai:

"Aną dieną Gedimino 
pilyje kabo įplyšusi vėliava 
Užkopėme į kalną. Iš pilies 
vedėjo Sigito Laduko suži
nojome, kad vėliavas pri
žiūri, jas siuva ir dukart 
per savaitę ( o kai blogas 
oras - ir dažniau ) keičia 
Miesto Meninio Apipavida

nei.
Rotary organizacija 

jungia daugiau kaip 1,1 
milijoną verslo žmonių 
ir įvairių sričių profesiona
lų visame pasaulyje.

Estijos,Latvijos ir Lie
tuvos Rotary klubai nustojo 
veikę po 1940 m., atsikūrė 
1989 m.

Pranešimą apie Lietu
vos sugrįžimą į Rotary 
klubą padarė Švedijoje,
Jonkoping mieste šios orga
nizacijos pirmininkas C. 
Dochterman, iš Kalifornijos- 
Ceremonijose, keliant Lie
tuvos vėliavą, dalyvavo 
apie 300 Roraty narių iš 
Skandinavijos ir Šiaurės 
Europos. Vilniaus Rotary 
klube yra 51 narys.

Prieš karą Lietuvoje 
buvo 3 tokie klubai- Kaune, 
Šiauliuose ir Klaipėdoje.

LIETUVOJE PASIRODĖ 
BUROKEVIČIUS?

Lietuvos spaudoje pasiro
dė žinutė, tvirtinanti, jog 
praeito gruodžio mėnesį 
žmonės matę A. Burokevi
čių Lietuvoje, savo tėviš
kėje. Kaip žinoma, šis ar
šus sovietinės okupacijos 
šalininkas, Lietuvai pasi
skelbus nepriklausoma, ban
dęs Vilniuje sudaryti kažko
kį gelbėjimo komitetą ir 
su Raudonosios armijos 
pagalba suimti visus Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymo vadus ir įvesti 
vėl Lietuvoje komunistinį 
režimą, yra Lietuvos poli
cijos paieškomas, kaip 
savo valstybės išdavikas. 
Jam gresia teismas ir kalė
jimas. Po nepavykusio pu
čo Maskvoje Burokevičius 

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 ilo 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 ISLAIK Y M AS

linimo valstybinė įmonė. 
Pilies darbuotojai pakeisti 
negali, nes neturi nei vė
liavų, nei stiebo rakto, 
nei specialisto. O dar taip 
neseniai ją kėlėm...". Pasi
rašęs J. B.

/Ar ne tipinga "tarybi
nė" tvarka? Anot lietuviš
kos patarlės: šimtas auklių- 
vaikas be galvos... Kodėl 
negalėtą vėliava rūpintis 
ir ją pakelti vieni ir tie 
patys pilies darbuotojai? 
Gal užtektą ir vieno žmo
gaus?).

Toks buvo Pirmajam Lietuvos 
Seimui paminėti išleistas 
pašto ženklas
buvo pabėgęs iš pradžių į 
Maskvą, o vėliau slapstėsi 
Bielarusijoje.

LIETUVIS- DŽIUDO
Čempionas Europoje

Aldas Baranauskas, 20 
metų amžiaus, iš Alytaus, 
tapo Europos džiudo sporto 
čempionu. Pirmenybės vyko 
Tel Avive. Jis yra su Aus
trijos klubu pasirašęs 3 
metų sutartį, bet į Euro
pos pirmenybes vyko sa
vo lėšomis.

• Dar vis komentuojamas 
Rusijos Užsienių Reikalų 
min. A.Kozyrev'o įžūlus 
pareiškimas Švedijoje, kuria
me prasitariama, jog visos 
buvusios Sovietų Sąjungos 
respublikos, įskaitant ir 
Baltijos valstybes, turėsian
čios grįžti į kažkokią Rusi
jos sąjungą. Rusų imperia
listiniai kėslai išlindo vėl 
dienos švieson.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LATVI ftI IR ŽYDAI PROTESTUOJA PRIES "L I FE’ 
ŽURNALO NETEISINGĄ. INFORMACIJA
/Ir amerikiečių, NEWSWEEK žurnalas praeitais metais 
buvo atspausdinęs Klaipėdos nacių,sveikinančiu Hilte- 
rį ,nuotrauką su parašu,kad tai lietuviai naciai Hit
lerį sveikina. Žurnalui buvo pranešta,kad parašas 
klaidingas.Redakcija tačiau atitaisymo neatspausdino, 
tiktai išsiuntinėjo asmeniskus laiškus, kad iŠ tiesų 
buvo padaryta klaida. Red./.

LATVIA'S JEWS AND GOVERNMENT PROTEST "LIFE” 
MAGAZINE ARTICLE

Joint press conference scheduled in Riga, Latvia on 
Thursday - "LIFE" editors invited to participate

Washington, DC, December 3, 1992. Leaders of Lat
via's Jewish community will join Latvian government of
ficials in a press conference on Thursday, December 10 
in Riga, Latvia, to express their objections to an article 
featured in the December 1992 issue of LIFE magazine. 
They will be joined by representatives of the Latvian 
defense forces "Zemesargi" and members of the volun
teer defense known as "Aizsargi", both of whom claim 
organizations were misrepresented in the LIFE article.

On December 3, the Latvian Embassy in Washington 
D.C. conveyed a letter on behalf of Latvia's President 
Anatolijs Gorbunovs, to LIFE Edito-in-Chief Jason Mc
Manus, inviting him to attend the press conference. Lat
vian authorities assert that President Gorbunov's views 
have also been seriously misrepresented in the article.

The article, entitled "Soon They Will Come For Us", 
is written by LIFE Senior Correspondent Edward Barnes, 
alleges that "resurgent anti Semitism" in Latvia is "for
cing Jews to run for their lives". In a Dec. 1 state
ment from the Latvian Embassy in Washington it said 
that the article "uses sensationalism and selective repor
ting to paint a highly distorted and factually unsubstan
tiated picture of life in Latvia. The article misrepre
sents Latvian government policy, exagerates the role of 
fringe extremists and uses the emotions of essentialy 
one women to support its hysterical and juornalistically 
irresponsible" claims.

Jewish leaders in Latvia have expressed autrage at 
the LIFE article and denied the allegations made by 
LIFE correspondent Edward Barnes. Individuals and orga
nizations described as "anti-semitic" are joining Latvias 
Jewish groups in condemning the allegations in the artic
le.

A similar story prepared by Edward Barnes for the 
McNeil-Lehrer Report was rejected by the program's pro
ducers. "If the editors of LIFE magazine had fact-check
ed Barnes" article as McNeil-Lehrer did, I doubt if they 
would have printed it", said Ojars Kalnins, Minister 
Counselor at the Latvian Embassy in Washington. "This 
kind of careless journalism is not something we have 
expected from a respected publication like LIFE."

The Latvian Embassy has been in contact with the 
American Jewish Committee B' Nai B' Rith and other 
American Jewish organizations to discuss the article. 
Several of these organizations have had regular contact 
with Latvia's Jewish community. Their spokesmen ex- 

. pressed surprise at the allegations in the LIFE article.
The Latvian Embassy in Washington has received one 

threat and several angry phone calls from LIFE readers 
in response to tne article. "This article has seriously 
damaged the image and reputation of Latvia and its 
people" said Kalnins. "We are most concern that Ameri
cans, particularly members of Jewish community unfa- 
milliar with the real situation in Latvia, will come away 
from this with a distorted view of our country. It could 
seriously hurt tourism, bussiness development and Lat
via's relations with international community. We believe 
LIFE has an obligation- to set records straight".

A 4 page critique and rebuttal of the LIFE magazine 
article has been prepared by the Embassy of Latvia and 
can be obtained by calling 202-726-6757.
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LIETUVOS SEIMO 
DABARTINIU PIRMININKU 
IŠRINKTAS ČESLOVAS 
JURŠĖNAS. KAS ŽINOMA 
APIE JĮ ?

Gimė 1938 m.gegužės 
mėn. 18 d. Ignalinos rajone, 
Panižiškės kaime, lietuvis. 
1960 m. baigė Vilniaus 
Valstybinį Universitetų,

žurnalistas. 1973 m. baigė 
Leningrado aukštąją partinę 
mokyklą.

1958-1960 m.dirbo "Sta
tybos" savaitraščio, 1960- 
1964 m.- "Tiesos" laikraš
čio redakcijose korespon
dentu; 1964-1973 m.-Lietu
vos televizijoje komentato
riumi; 1973-1975 m.-Lietu-

TEBEKALBANT APIE BU V. SOVIETŲ ARMIJOS įSVE - 
DIMĄ iŠ LIETUVOS IR TEBESKLEIDŽIAMUS GANDUS 
DEL NEVA RUSŲ MAŽUMOS PERSEKIOJIMŲ “ 
PRISIMENA IR TOKIOS ISTORINES DETALĖS:

1) KAS ir KADA pi r m ą karta įvedė svetima kariuo
menę į Lietuvą? 2) KODĖL ir KOKIA TEISE buvo tai 
padaryta?

Gal geriausią atsakymą i šiuos klausimus galėtų 
pateikti KATERINA II-ji ir FREDERIK'AS II-sis - Rusijos 
ir Prūsijos valdovai. Štai jų, (kaip vėliau ir Stalino su 
Hitleriu slaptos sutarties) paragrafas- vienas iš šešių:

"Slaptas paragrafas SĄJUNGOS SUTARTIES 
tarp 'visų Rusiją' imperatorės ir Prūsijos karaliaus, St.Pe
tersburg, 31 kovo (balandžio 11), 1764:
- KADANGI abu, Jo Malonybė PRŪSIJOS karalius ir Jos 
Malonybė VISŲ RUSIJŲ Imperatorė yra suinteresuoti ir 
pasiryžę panaudoti visas galimybes, kad Lenkijos-Lietuvos 
Unijoje būtų išlaikyta laisvų rinkimų teisė;

KADANGI niekam neleistinas šeimos ir absoliutinės 
teisės paveldėjimas;
- TODĖL Jo Malonybė Prūsijos karalius ir Jos Malonybė 
Imperatorė nutarė tarpusiškai ir pasižadėjo abipusiškai 
šiuo paragrafu tinkamiausiu būdu: NETIK neleisti kam 
nors sutrukdyti laisvus rinkimus Unijoje; NELEISTI 
kam nors ją valdyti paveldėjimo keliu; NELEISTI jai tapti 
absoliučia bet kokiomis sąlygomis. Todėl nutarta:
- Numatyti ir sunaikinti visais galimais būdais ir abipuse 

pagalba bet kokius tikslus ir priemones, norinčias tai
įgyvendinti, ir kuo greičiausiai vos tik tai atskleidus;
- Reikalui esant, n a u d ot i jėga, kad užtikrinus 
šios Respublikos KONSTITUCIJOS bei PAGRINDINIŲ TEI
SIŲ panaikinimą (renversement de la Constitution et de 
sės lois fondamentales)". /Martens, Recueil, t.I,psl.94/.
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vos komunistų partijos 
Centro komitete instrukto
riumi; 1975-1978 m. Lietu
vos TSR Ministrų Taryboje 
skyriaus vedėjo pavaduotoju; 
1978-1983 m. - "Vakarinių 
Naujienų" laikraščio vyres
niuoju redaktoriumi; 1983- 
1988m.- Lietuvos komunis
tų partijos Centro komite
te sektoriaus vedėju; 1988- 
1989 m.- Lietuvos televizi
joje politikos apžvalgininku1, 
1989-1990 m.- Lietuvos
TSR Ministrų Tarybos in
formacijos atstovu; 1990- 
1991 m.- Lietuvos Respub
likos Vyriausybės Ryšių 
su Aukščiausiąja Taryba 
ir informacijos atstovu. 
1991 m.Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės patarėjas 
informacijos klausimais.

Lietuvos Demokratinės 
Darbo Partijos narys, šios 
partijos tarybos ir prezidi
umo narys. Lietuvos Žur
nalistų Sąjungos valdybos 
ir valdybos sekretoriato 
narys, Vyriausiosios Encik
lopedijų Redakcijos moksli
nės redakcinės tarybos 
narys. Jis yra išleidęs kny
gų tarptautinio gyvenimo, 
politikos klausimais.

Vedęs , išaugino sūnų.
Išrinktas Švenčionėlių

rinkiminėje apygardoje 
Nr. 109. (Švenčionių rajo
nas).
/Ši oficiali informacija 
buvo atspausdinta "Europos 
Lietuvyje" 1992 m.gruodžio 
mėn. 3 d.laidoje/.

LIETUVIS PRALEIDO 
27 METUS RŪSYJE

Š.m. sausio mėn. 3 d., 
sekmadienio laidoje Mont- 
realio LA PRESSE atspaus
dino 1-2 puslapyje įdomų 
straipsnį, pavadintą UN 
LITUANIEN A VĖCU 27 
ANS DANS UN CELLIER. 
Straipsnį parašė mūsų ži
nomas žurnalistas Alain 
Stankė (Aloyzas Stankevi
čius):

Straipsnyje kalbama apie 
Benediktą Mikuliną, kuris 
slėpdamasis nuo sovietinių 
okupantų, grėsmės,- būti iš
tremtu arba u sušaudytu, 
išgyveno rūsyje 27 metus. 
Rūsyje, kur nebuvo šviesos 
nei šilimos.

1947 metais, veikiant lie
tuvių rezistencijai prieš 
sovietinius okupantus, Be
nediktas ir jo brolis buvo 
įtariami kolaboravę su par
tizanais ir, juos besivejant 
komunistų milicijai, brolis 
buvo sugautas, o Benedik
tas paspruko ir pasislėpė 
tėvų ūkyje.

Brolis, nors visiškai ne
kaltas, be jokių įrodymų 
buvo sušaudytas, kad at
baidytų kitus nuo priešini
mosi. Jo kūnas buvo išnie
kintas ir numestas į aikštę.

Tėvai, gelbėdami sūnų, nu
tarė jį paslėpti rūsyje ša
lia namo. Šis šaltas, drėg
nas, be jokio šviesos spin
dulėlio rūsys buvo naudoja
mas laikyti daržovėms.

Nors milicininkai iškratė

namus, • jo neradę pastatė 
ginkluotą sargybą, tikėda
miesi, kad jaunas vaikinas 
(tada 24 metų) kada nors 
pasirodys pas tėvus. Sar
gyba išstovėjo 4 mėnesius.

Kai tėvai apsidžiaugė 
sargybai pasišalinus ir gal
vojo, kad sūnus galės ap
leisti savo slėptuvę, šalia 
jų ūkio įsitaisė kolchozas. 
Taigi, vėl iškilo nuolatinis 
pavojus būti pastebėtam 
arba išduotam. Benediktui 
liko 2 išeitys: išeiti į die
nos šviesą, pasiduoti ir 
būti sušaudytam, arba ir 
toliau lindėti rūsyje. Pasi
rinko antrąją.

Praradęs kantrybę, po 
dviejų metų, Benediktas 
troško apleisti tą tamsų ir 
drėgną urvą, pasiruošęs 
rizikuoti. Tėvai tačiau 
buvo įsitikinę, kad po to
kio ilgo slapstymosi, jis 
neįtikins milicijos, kad 
buvo nekaltas.

Taip, kaip pagautas žvė
ris, Benediktas išgyveno 
nesibaigiančius 27 metus. 
1974 m. mirė jo tėvai, vie
ninteliai žinoję apie jo 
slėptuvę ir galėję jį šiaip 
taip pamaitinti.

Nors stalininis režimas 
sušvelnėjo, žmogus tebegy
veno rūsyje bijodamas su
šaudymo. Tiktai Lietuvai 
paskelbus Nepriklausomybę 
jis išdrįso išeiti į viešu
mą ir papasakoti savo ne
įtikėtiną istoriją keliems 
kaimynams, kurie buvo 
įsitikinę jį seniai mirus.

Žurnalistas A. Stankė ap
rašo, kaip jis asmeniškai 
tą Benediktą susitiko ir su 
juo pasikalbėjo. Užklaustas 
kas jam suteikė jėgų taip 
ilgai išsilaikyti, jis atsakė: 
- "Per daug bijojau mirti! 
Kai kuriems atrodo, kad 
aš bailys. Kitiems - kad 
buvau drąsus. Aš tik pasi
daviau aukštesnei Dievo 
valiai. Jis nenorėjo, kad 
aš mirčiau, o kad galėčiau 
gyventi, reikėjo slėptis. 
Toks man buvo skirtas li
kimas."

Ar nebuvo įkritęs į ne
viltį per tuos 27 metus? 
Patvirtino, kad labai daž
nai, tačiau niekada negal
vojo nusižudyti. Matyda
mas, kad A. Stankė nuste
bo, pridėjo: - "Taip kaip 
nėra teisės atimti gyvybę 
kitiems, taip negalima jos 
atimti pačiam sau, nes 
Dievas ją mums davė. 
Kiekvienas žmogus turi pe
reiti kelioliką bandymų 
savo gyvenime ir aš nesu 
jokia išimtis. Mano bandy
mas buvo gyventi su bai
me, pasislėpusiam per tuos 
visus metus".

"Aš mačiau Benedikto 
urvą. Jis mažutis, tamsus 
ir drėgnas. Ten galima pa
kliūti pro nedidelę angą iš 
namo vidaus. Tai pro ją, 
gerai užmaskuotą, tėvai 
slapčia paduodavo maistą.

desnę dalį savo laiko gulė
damas lyg karste. Kartą į 
dieną jis pasikeldavo ir iš
tiesdavo sąnarius vieninte
liame to rūsio kampe, kur 
lubos buvo pakankamai 
aukštai, kao galėtų pasto
vėti. Jis neturėjo laikro
džio, o ir nebūtų galėjęs 
jį matyti, nes ten naktis 
ir diena vienodai atrodė. 
Be langelio, be elektros 
neįmanoma buvo nei skaity- 
ti, nei rašyti, nei klausyti 
radijo.

Iš pradžių, Benediktas sa
kėsi, prisimindavo savo 
vaikystę. Vaizduotėje at
gaivino draugų veidus, tai 
ką buvo išmokęs, paskui su 
laiku jis jau apie nieką ne
galvojo. Nieko nevyko, kas 
jį būtų galėję išblaškyti, 
buvo tik tyla ir naktis. Mo
tina kartais pašnibždėdavo 
naujienų ir apie tai jis 

, ilgai svarstydavo.

Gydytojai yra labai susi
domėję Benedikto atveju. 
Matomai nukentėję nuo 
drėgmės rankų pirštai, ap
imti artrito. Jis stebina gy
dytojus, kad galėjo tiek 
laiko išgyventi sitoKiose są
lygose ir su tiek mažai 
maisto. Benediktas mano, 
kad jis bus įrodymu, jog 
žmogus gali kaip ir meš
kos, pereiti į žiemos snūdį 
(hibernuoti).

Vieną pirmųjų dalykų, ką 
Benediktas norėjo padaryti, 
tai nuvykti į bažnyčią. Jį 
nuvežė automobiliu. Jam 
pasirėdė, kad automobilis 
labai triukšminga važmena. 
Bažnyčioje matyti žmonės 
buvo kitaip apsirengę, ne
gu jo laisvės laikais. Atsi
lapoję, ypač tokios jam at
rodė esančios moterys. Ar 
ne taip rengiasi Afrikoje?

Jis turėjo progos pasižiū
rėti televizijos, bet jam 
nepatiko.

Po tėvų mirties jis gyve
na vienas namuose, klauso
si radiją, nesusitinka su 
niekuo, gali gyventi vienas, 
skaito laikraščius ir to jam 
pilnai pakanka.

Žurnalistas A. Stankė, 
norėdamas patikrinti jo 
sąmoningumą ir jo dėmesį 
aktualijoms, paklausė, ką 
jis galvoja apie politinę 
situaciją Rytų Europoje.

"Reikalai turi būti pagal 
tam tikrą eilę tvarkomi, 
arba jie nebus sutvarkyti! 
l'aigi, jeigu demokratija 
bus įgyvendinta Rusijoje, 
viskas bus gerai. Jeigu ne
pavyks, matysite daug 
problemų visur! - atsakė 
žmogus.

- Kas būtų, jeigu, saky
kim, sugrįžtų komunizmas 
ir jeigu Jums vėl būtų pa
vojus, ar sugrįžtumėte į 
savo urvą?

- Niekada! Dabar aš tu
riu kirvį ir ginčiausi iki 
mirties, - atsakė balsiai 
juokdamasis. - AŠ ginčiau
si dėl savo gyvybės ir lais
vės. Man nereikia ginti 
jokios nuosavybės, aš nieko 
neturiu, tik mažą radijo 
aparatą, seną stalą, dvi 
kėdes, suolą, krosnį apšil
domą malkorhis ir krūvą 
senų laikraščių. Tai gal ne
daug, bet aš vistiek jau
čiuosi labai laimingas, nes 
esu laisvas žmogus ir to
dėl laoai turtingas! Mano 
didžiausias turtas (1,- ,,tai 
kad atsikračiau baimės!

Benediktas Mikulinas ir 
jo brolis buvo įtarti ir per
sekiojami, kad vaikščiojo 
miške, kur buvo pasislėpę 
partizanai.

(Paruošė B. Nagienė)

pavojusKai atrodydavo,jog 
sustiprėjo, Benediktui tek
davo po keletą dienų pas
ninkauti,”- rašo A.Stankė.

Žmogus praleisdavo di-

- Pirmas šių veidmainysčių aktas prasidėjo birželio 9 
d., 1764 m., kada KATERINA II neva išgavo iš Lenkijos 
IMPERATORĖS TITULĄ (tarsi ji turėjo į tai teisę ) ir 
pasižadėjo nereikšti jokių pretenzijų į Unijos turtus, kas 
buvo jau garantuota ir pasižadėta MASKVOS TAIKA kovo 
mėn.6 d., 1686 m., taip pat apsaugojant ir apginant nuo 
visų tų, kurie bandyty pažeisti šių teisėtų ir paveldėtų 
nuosavybę.
- Antras machinacijų aktas - tai išstūmimas iš sosto 
s a k s ų (senprūsių) dinastijos paveldėjimo 
keliu ir paskyrimas rinkimų keliu jauno, Katerinos 
meilužio, lenko S.PONIATOVSKI. Šis buvo tiktai aklas 
Rusijos carienės pasekėjas, pildąs jos aklas užgaidas. Jis 
tuojau prisiekė 'pacta conventa' rugsėjo mėn. 14 d., ir 
buvo iškilmingai karūnuotas lapkričio mėn.25 d. 1764 
m.

Ta proga Drezdene buvo kalbama: "Mes negalime 
sustabdyti Poniatowski rinkimų (pagal sutartj), tad leiski
me jam atsisėsti sostan, nuo kurio mes jį greitai nusodin
sime". Tuo tarpu Katerina II šitaip šaipėsi: " Jis ten 
sėdės tik tol, kol man patiks". (Ar ne paralelė kaip Sta
linas galvojo apie Paleckį ir gal Jelcin'as apie Brazaus
ką?). Ji dar kreipėsi i savo atstovą Lietuvos -Lenkijos 
Unijoje REPNIN'Ą, kuomet šis jai priminė Poniatovski'o 
ATSISAKYMĄ UŽTARTI PROVOSLAVŲ TEISES. 
Gi Frederik'as ta pačia proga atsakė: "Jam praskelsiu 
kiaušą. su jo paties karūna".

Karūnavimo diena buvo ženklas pradžios t y- 
1 a u s karo (invazijos), suteikiant proga abiem pusėm 
(kaip Stalinui su Hitleriu vėliau) Įvesti i Lenkija-Lietuvą 
10.000 rusų kariuomenės, su pretenzija sulyginti Respubli
koje kitatikių (tuo pačiu ir kitataučių) t e i- 
s e s su katalikų. Štai atsakymai Jelcin'ui ir Brazauskui, 
apibrėžiant santykius tarp abieju pusių... J.J.B.

SKRISKITE ’’LOT U” 
ŠIĄ ŽIEMĄ, TAI

SUTAUPYSITE !

MES SIŪLOME DIDELĮ PATOGUMĄ, SKREN
DANT BE SUSTOJIMO LOT* U 767 SKRYDŽIU

Jūs daug sutaupysite, pasinaudodami 
žemomis nesezoninėmis kainomis^ skrisdami 
Varšuvon LOT Lenkijos lėktuvais 
sausio mėn. 1 d. - kovo mėn. 31 d., 1993 m.

LOT naudoja Boeing 767 didįjį lėktuvą ir 
puikiai aptarnauja ir pirmą klasę, ir turistinę, 
iš Varšuvos LOT siūlo atitinkamus skrydžius 
į 24 Europos miestus.

Daugiau informacijų gausite kelionių 
agentūrose arba LOT lėktuvų bendrovėje.

POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlines 
Montreal (514)844-2674 

Toronto (416)236-4242

3 psl.



Lietuvoje padirbėjus
Birutė Nagienė

1992 m. gruodžio mėn. 
20 d., sekmadienį, AV P- 
jos salėje vyko įdomūs pra
nešimai žinomų veikėjų - 
Irenos Lukoševičienės ir 
dr. Petro Lukoševičiaus.
Jie pakartotinai praleido
keletą mėnesių Lietuvoje, 
grįžo švenčių atostogoms 
ir, pasinaudodami kelių
dienų viešėjimu Montrealy- 
je, sutiko pasidalinti įspū
džiais.

Salėn susirinko didelis 
būrys Montrealio ir apy
linkių lietuvių, nors pre
legentų atvykimo iš anksto 
plačiau apskelbti ir nebu
vo galimybės.

Pranešimai lietė gyve
nimą Lietuvoje ir Pasaulio 
Lietuvių______Bendruomenes
Atstovybę^ - Centrą Vilniu
je. Kaip žinome, šio Cent
ro kūrėju ir pirmuoju vado
vu (pavestas PLB Valdy
bos) yra Petras Lukoševi
čius.

KLB Montrealio A-kės 
Valdybos p-kas Arūnas 
Staškevičius pasveikino at
vykusius ir ypač pasidžiau
gė, kad buvę montrealie- 
ciai prelegentai turi pro
gos vėl pabūti čia ir pasi
dalinti savo patyrimais.

Kokios pagrindinės sociali
nės problemos Lietuvoje

Irenos Lukoševičienės 
profesija ir darbo patyri
mas mokantis, gyvenant ir 
dirbant čia , Montrealyje, 
suteikė jai galimybių iš 
arti ir giliau pažinti Lietu
vos kasdieninio gyvenimo 
problemas.

Jos pranešimas atskleidė 
konkrečiais pavyzdžiais 
Kaip tikrai okupacinė siste
ma ir brukama komunisti
nė ideologija apleido ne 
tik lietuvį, bet ir eilinį 
žmogų.

"Visų sričių problemos la
bai gilios ir užsisenėjusios"
- kalbėjo Irena. O tos sri
tys: šeimų konfliktai 
nesantaika - skyrybos (daž
nai iškyla tiesiog paprastai 
dėl to, kad net 3 kartos 
gyvena susigrūdusios vie
name bute). Taip pat sto
ka komunikacijos tarp žmo
nių, stoka pasiruošusių
profesionalų socialinėms
problemoms spręsti, patar
ti, o svarbiausia, - stoka 
žmogaus ir šeimos, vertės. 
pripažinimo. Viena šeima 
is 4-ių yra išsiskyrusi.

Prelegentės tvirtinimu, 
apie 7U% žmonių gyvena 
žemiau skurdo ribos.

Jaunamečių ir vaikų glo
ba dar nėra pakankamai 
suįstatyminta.

Sveikatos ir slaugos si
stema yra labai komplikuo
ta. Ligonių priežiūra
- įvairi. Kai kuriose vieto
vėse veikia gerai, kitur - 
visai atmeta nepagydomuo
sius, palieka juos be jokio 
dėmesio.

Ivalidai - greitai apskel

biami tokiais ir nebandoma 
jiems padėti įsijungti į dar
bą pagal pajėgumą. Nėra 
pakankamai sutvarkyta 
reabilitacija, tik pati pra
džia jaučiama, nes įstaty
mai jų reikalams jau pa
ruošti ir dabar į Kauno Vy
tauto Didžiojo universitetą 
yra priimti 8 studentai in
validai pirmą kartą. Taip 
pat įsteigtas Kurčių Vaikų 
Tėvų Klubas.

Kaune yra įsteigtas nau
jas, moderniškas proteza
vimo fabrikas, tačiau šiuo 
metu jam trūksta žaliavų.

Didelę problemą sudaro 
alkoholizmas. Skaudu buvo 
girdėti, kad Europoje da
bar I-ą vietą šioje srityje 
užima Lietuva, ir nėra pa
kankamai išvystyta pagalba 
ar būdai, kaip užbėgti tai 
problemai už akių.

Vyksta nemaža savižudy
bių - Lietuva čia Europoje 
"laimi" Il-ą vietą. Pirmoji 
tenka Vengrijai. Priežastys 
- pagridinai, turbūt, nusi
vylimas, neviltis.

Didelė spraga yra šeimą 
planavimo srityje ir kol 
kas, kaip ir Rusijoje, pa
grindinė priemonė - abortai.

Niekada nėra buvę Lietu
voje tiek daug vadinamų 
"Vaikų bedalių" - nenorma
lių kūdikių gimimų. Bando
ma surasti priežastis. Ma
noma, kad didele dalimi 
dėl cheminės taršos, dėl 
Černobylio radiacijos, ar 
dar ir kitų priežasčių.

Pastebimas vitaminų 
trūkumas jaunimo tarpe - 
studentai pradeda skųstis 
išbėrimais, kurie reiškia vi
taminų stoką.

Bendrai imant, pastebė
jo prelegentė, trūksta krikš
čioniškosios filosofijos, Va
karietiško mąstymo pagrin
dų, kur žmogus kaip indivi
das yra vertinga ir atsa
kinga būtybė.

Irenos Lukoševičienės 
darbo patirtis ir socialinės 
pagalbos darbuotojos profe
sija atvėrė jai duris pasi
dalinti savo patirtimi Lie
tuvoje. 1990 m. rudenį ji 
praleido 11 savaičių Kauno 
Medicinos Akademijoje, 
kur veikia Medicinos Sese
rų Fakultetas. Čia supa
žindino su savo profesijos 
metodais ir jų pritaikymu. 
1992 m. pavasarį praleido 
1 mėnesį laiko Socialinės 
Apsaugos Ministerijoje, su 
institucijų darbuotojais, o 
1992 m. rudenį - 3 mėne
sius Kauno Medicinos Aka
demijoje. Ji padėjo sudary
ti profesinių socialinės pa
galbos darbuotojų progra
mas, ir Kauno Vytauto Di
džiojo Universitete dabar 
yra įsteigtas Socialinės Pa 
galbos Profesinių Studijų 
Centras, talkinamas Čikagos 
Illinois U-to ir Čikagos 
Loyclos U-to.

Kauno Medicinos Akade

mijoje įvestas 4-ių metų 
kursas, skiriamas Medici
nos Seserims su universite
tiniu išsilavinimu. Galima 
įsigyti Bakalauro laipsnį su 
Socialinės pagalbos profe
sija. Medicininiai socialiniai 
darbuotojai dirbs įvairiose 
klinikose, kur susiduriama 
su sunkiomis sveikatos 
problemomis, kaip su nepa
gydomais ligoniais, invali- 
diškumą sukeliančiomis li
gomis paliestaisiais, pediat
rijos skyriuose su mirštan
čiais vaikais.

Šių profesionalų tikslas 
-padėti išgyventi ligos 
iššauktas reakcijas ir pa
cientui ir jo šeimai-

Kauno Vytauto Didžiojo 
U-to pagrindinis tikslas - 
paruošti dėstytojų, nes iki 
dabar socialinės pagalbos 
profesija Lietuvoje neži
noma. Yra numatyta pa
kviesti iš užsienio universi
tetų dėstytojus (su vertė
jais), o is Lietuvos 6 stu
dentai stažuosis užsienyje. 
Palaikomas kontaktas su 
Amerikos ir Anglijos uni
versitetais. Paklausus, ko
dėl ne su Kanados, - atsa
kė, kad pav., California, 
Illinois, Anglijos universi
tetai pirmieji pasiūlė pa
galbą ir paramą.

Reikia ta proga primin
ti, Kad buvęs Lietuvos min. 
pirmininko poste Aleksand
ras Abišala yra sudaręs 
Globos ir Rūpybos Tarny
bą, kuri patiekė planą ir 
programą būsimiems Medici
ninės Socialinės Pagalbos 
darbuotojams. (Irena taip 
pat sake, kad kalbininkai 
suka galvas, kaip surasti 
lietuvišką atatikmenį "so
cial worker", kuris būtą 
trumpesnis ir paprastesnis).

Mus, taip daug patogu
mų turinčius kasdieniniame 
gyvenime, jaudino tai, kad 
studentai buvo imlūs, mielai 
įsipareigoję ir kad jiems 
dioelį įspūdį paliko prele
gentės nuvežtos pademonst
ruoti vaizdajuostės iš įvai
rių darbo patirties sričių 
čia, Kanadoje , ir kitur.

Ji užbaigė sakydama, 
kad Lietuvoje laukia at
vykstančių iš šiapus Atlan
to profesionalų, norinčių 
padirbėti ir pasidalinti 
žiniomis.(Tačiau yra ir 
kitokių patirčių praeityje, 
kai kuriems kitiems ten 
nuvykūsiems, kada buvo 
mandagiai išklausomi pro
fesionalai, bet pažangos 
jokios nepadaryta. Red.).

Besiklausant prelegentės 
pagalvojau, kad čia, Kana
doje iŠ mūsą tarpo kažko
dėl neteko girdėti, kad 
mūsą jaunimo tarpe medi
cinos seserų - slaugių pro
fesija būtų populiari. Kažin 
jeigu būtų galima studijuo
ti Lietuvoje ar ten dirbti, 
ta profesija gal butų pa
trauklesnė?

Irenos Lukoševičienės 
pranešimas buvo konkretus 

ir vaizdingas, išklausytas 
su dideliu dėmesiu. Prele
gentė sakėsi, kad teko 
dirbti labai daug, po 12 
valandų, o kartais ir dau
giau j dieną, tačiau nesi
gailėjo nė vienos tokios 
valandos.

Prelegentė padarė išva
dą, kad teikiant pagalbu 
žmonėmis ir jų planingu 
darbu bei profesinių patir
čių pasidalinimu, reikia 
rūpintis, kad labdara nepa
virstų į išmaldos dalinimą. 
Labdara, jos teigimu, turi“ 
būti planinga, pagal projek
tus, atsakančius į Lietuvos 
žmonių poreikius ir už ją 
rūpestingai atsiskaitoma.Ta- 
da ji padės atgauti žmogiš
ką orumą ir išlaikyti pasi
tikėjimą ta nemariąja lietu
viu tautos dalimi,kuri mums 
davė KOVO 11-tąją, kuri 
turėjo drąsos išgyventi 
SAUSIO 13-tąją, kuri ne
pardavė savo sielos ir sie
kimų už energetiką ir šiltą 
vandenį".

Savo pranešimą baigė 
taip: "Nepakanka šiandien

LIETUVIAI - PATYS PADORIAUSI OKUPANTAI", sako ukrainiečiai
Kijevo žurnalistas Ginta

ras Visockas rašo "LA", 
kad Kijevo Lietuvių draugi
ja MAIRONIS, kuri šiuo 
metu jungia apie 60-70 
žmonių, susibūrė 1990 m. 
gegužės mėnesį (iš viso 
Ukrainos sostinėje gyvena 
apie 600-700 lietuvių). 
Sergėjus Laščenko yra 
vienas iš šios kultūros drau
gijos, puoselėjančios lietu
vių kalbą Ukrainos žemėje 
ir lietuvių-ukrainiečių drau
gystę, kūrėju. Kita gana 
skaitlinga Lietuvos Ukrai
nos draugija artimiausiu 
metu pradės veikti Lvove.
Ukrainoje gyvena 11,820 

lietuvių. Jie labai išsibars
tę. Tačiau, kaip pastebi 
S. Laščenko, Ukrainos lie
tuviai vis dėlto puikiai 
išsaugojo savo kalbą ir 
papročius, ypač mišriose 
ukrainiečių - lietuvių šei
mose. Lietuvių Ukrainoje 
kaskart daugėja, tuo tarpu 
estų ir latvių mažėja.
Lietuvos vardas ypač

Naujosios muzikos ansamblis atlieka kompozitoriaus B. Kutavičiaus kūrinius. V. Gulevičūus (ELTA)nuotr.

Dr. Petras ir Irena Lukoševičiai

kritikos ir nusivylimo rin
kimų rezultatais. Reikia 
pajėgti pažvelgti ir i save 
ir į vieni kitus, ieškant 
dviejų krypčių kelio, kuris 
padėtų mums atrasti būdus 
ir priemones kaip išbristi 
iš to košmaro, prieš kurį 

populiarus Vakarų Ukraino
je (Rytuose prieš kelis 
metus, kai Lietuva buvo 
ką tik paskelbusi Nepriklau
somybės aktą, ir net dabar 
dar yra priešiškumo Balti
jos valstybėms). Vakarų 
ukrainiečiai nori ir toliau 
palaikyti nuoširdžius, drau
giškus santykius su Lietu
vos valstybe. Jie patenkin
ti, kaip Lietuva rūpinasi 
jos žemėje gyvenančiais 
ukrainiečiais.

S. Laščenko tvirtina, 
kad ukrainiečių liaudies 
dainų, kuriose būtų blogai 
atsiliepiama apie lietuvius, 
nėra. Lietuviai, anot jo, 
buvo "patys padoriausi 
okupantai" iš tų, kuriuos 
teko patirti ukrainiečių 
tautai. Ukrainiečiai, bent 
jau dauguma, įsitikinę, 
jog Lietuvos Didžioji Kuni
gaikštystė buvo federacija, 
o ne imperija. Apie kitas 
tautas, pavyzdžiui, rusus, 
lenkus, vokiečius, kai kurio
se ukrainiečių liaudies dai

stovi mūsų žmonės. Todėl 
tik abipusė- išeivijos ir 
Lietuvos žmonių situacijos 
analizė ir abipusis-sąmo- 
ningas išeičių ieškojimas 
padės atrasti išeitis ir 
sprendimus naudingus sun
kių situacijų pagerinimui".

nose ir padavimuose atsilie
piama, švelniai tariant, 
itin šaltai.

Rusijos ir Ukrainos santy
kiai artimiausiu metu gali 
pablogėti, jeigu Krymas 
panorės atitekti Rusijos 
Federacijai, antirusiškos 
nuotaikos vakarų Ukrainoje 
dar labiau sustiprės. S. 
Laščenko įsitikinąs, jog
Rusija, jeigu prie jos bus 
prijungtos Krymo žemės, 
Krymo totorius bevelys 
pamiršti. Krymo totorių 
kultūros, nacionalinių papro
čių ir tradicijų išsaugoji
mas Rusijai tikrai nerūpės.

S. Laščenko sako, kad 
Komunistai Ukrainoje vis 
dar stiprūs, ypač Rytų 
Ukrainos rajonuose. Jie 
sugeba išlikti aukščiausios 
valdžios struktūrose. S. 
Laščenko bijo, kad tų buvu
sios SSSR respublikų, ku
rios eina pačiu radikaliau
siu keliu, neištiktų Gruzi
jos tragedija.

b.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGA
1993 m. S.Amerikos Lietuviu Slidinėjimo Pirmenybės 1993 m.Senjoru i R Veteranu Krepšinio Pirmenybės

1993 m. ŠALFASS-gos alpinistinio^slidinėjimo pirmeny
bės įvyks 1993 m. vasario 27 d., šeštadienį, Holiday 
Valley Ski Resort, Ellicottville. N.Y. , vakarinėje New 
Yorko valstijoje, 40 mylių į pietus nuo Buffalo, N.Y. 
Varžybas vykdo Clevelando LSK Žaibas ir Toronto LSK Jung 
Jungtis. Šios varžybos buvo numatytos pravesti kovo 6 d. 
tačiau dėl susidariusių nepatogumų Toronto slidinėtojams, 
buvo atkeltos į vasario 27 d.

Programa. Slalomas ir didysis slalomas šiose vyrų/ 
jaunių ir moterų/mergaičių klasėse: a/ žemiau 10 m., 
b/ 11-12 m. imtinai, c/ 13-16 m., d/17-34- m., e/ 34—4-4 m. 
f/ 45-64 m., g/ virš 64 m. ir h/ Elite /neriboto amžiaus/

Klasifikacija - pagal dalyvio amžių varžybų dieną.
"Elite*’klasė yra prityrusiems slidinėto jams.
Dalyvavimas atviras visiems lietuviams slidinėtojams, 

atlikusiems metinę 1993 m. ŠALFASS-gos narių registraciją
Dalyvių registracija atliekama iki vasario 20 d. imti- 

nai, šiuo adresu: Vytenis Čiurlionis, 19735 Upper Terrace 
Dr., Euclid, OH 44117. Tel. /216/-4Š1-1525.

Papildomai - Darius Steponavičius 216-481-0423»
Varžybose dalyvauti yra pasižadėję keletas, slidinėto- 

jų iš Lietuvos. Taipogi pakviesti ir Australijos lietu
viai slidinėtojai.

Smulkios informacijos pranešta visiems ŠALFASS-gos 
klubams ir kai kuriems slidinėtojams. Suinteresuoti ne
priklausomi slidinėtojai prašomi kreiptis į V. Čiurlionį 
ar D. Steponavičių.
4 psl.

Pagal visuotinio ŠALFASS-gos suvažiavimo patvirtinimą, 1993 m.
Š. Amerikos lietuvių vyrų senjorų ir veteranų krepšinio pirmenybės 
įvyk s 1993 m- vasario 27 & 28 d.d., Clevelande Ohio.^ Vykdo -■Clevelan- 
do LSK Žaibas?

Senjorų klasės amžius yra 35 m. ir vyresni, o veteranų - 45 m. ir 
vyresni, pagal žaidėjų amžių 1993 m. gruodžio 31 d. Kitaip tariant, 
senjorų klasei priklauso gimusieji 1958 m. ir vyresni, o veteranų - gi
musieji 194-8 m. ir vyresni.

Varžybos bus vykdomos pagal įprastas ŠALFASS-gos krepšinio žaidynių 
tradicijas. Pravedimo sistema ir tvarkaraštis bus nustatyta po galuti
nės dalyvių registracijos, prisilaikant ŠALFASS-gos krepšinio komiteto 
direktyvų.

Dalyvių registracija privalo būti atlikta iki 1993 m. vasario 8 d. 
imtinai, pas pirmenybių vadovą, šiuo adresu:
Vidas Tatarūnas, 18202 Windward Rd., Cleveland, OH 44119.
Tel. /216/-486-7916. FAX # 216-94-3-4-485.

Smulkias informacijas gauna visi ŠALFASS-gos krepšinį kultyvuojan- 
tieji klubai. Varžybų reikalais prašome kreiptis į Vidą Tatarūną.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

CENTRO VALDYBA: Audrius Šileika - pirmininkas, tel: /416/ 767-6520; Fax 
/416/ 481-6407; Mindaugas Leknickas- pirmininko pavaduotojas, tel: /416/ 844-7000; Rimas 
Miečius - vicepirmininkas varžybų reikalams, tel: /416/ 234-0878; Algirdas Bielskus - gene
ralinis sekretorius, tel: /216/ 486-0889. Fax: /216/ 943-4485; Sigitas Krašauskas - sekreto
rius, tel: /416/ 766-5367; Jonas Gustainis - iždininkas, tel: /416/ 445-4521; Rimas Kuliayas 
- narys, tel: 7416/ 766-2996; Audra Danaitytė, narė, tel: /416/ 626-8994.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Per Nepalo Karalystę 
į Tibetą

Stasys Dalius

Šiais metais nebuvau numatęs kur nors keliauti, nes 
neseniai buvau grįžęs iš Aliaskos.~ Bet pamatęs angliškam 
laikraštyje trumpą žinutę, kad už kelių savaičių organi
zuojama kelionė į Tibetą - susigundžiau. Paskambinau 
nurodytu telefonu, atsiliepusi mergina paaiškino, kad vie
tų dar yra, nors rengiama labai maža grupė. Kinija neįsi
leidžia pavienių turistų ir labai didelių grupių, nes neturi 
tinkamo patarnavimo, - ką vėliau teko patirti kelionėje.

Teko labai skubiai išsiimti naują Kanados pasą, nes 
senojo galiojimo laikas netrukus baigėsi. Gavus pasą ir 
paruošus už kelionę čekį, reikėjo nuvežti į Toronto Seag
ram Pearce kelionių agentūron, kuri per dvi savaites 
parūpino^ vizas kelionei į Tibetą. Paskutinėmis dienomis 
gavau iš kelionių agentūros laišką pranešantį, kad reikia 
įsidėti ir šiltesnių drabužių, nes Tibete kalnuose tempera
tūra labai staigiai keičiasL Taigi, į lagaminą prisipakavau 
pakankamai visokių drabužių ir rugsėjo mėnesio pradžioje 
atsidūriau Toronto aerouoste.

Šį kartą kompanijono neturėjau, nes Jonas buvo išvy
kęs dviems mėnesiams į Lietuvą, o kelionių agentūra 
nerado partnerio ar nepasiūlė. Ankstų rytą prisistatau 
aerouostan, nes lėktuvas išskrenda 7 vai. ryto. Atsistojęs 
eilutėn, žvalgausi, kur yra mano kelionės gupės žmonės. 
Ir laukia siurprizas: visą grupę sudaro 7 moterys ir vie
nintelis vyras - aš pats. Viso labo su vadove Diana - 
8 žmonės. Na ką, galvoju, reikės jau vienam taikytis 
prie moterų, ir už tai kelionių agentūra nesurado part
nerio kambaryje gyventi, nes nebuvo daugiau vyrų.

Nebuvo laiko daug šnekėtis, nes atidavus lagaminus, 
tuoj lėktuvas pakilo. Nenumatytas sustojimas ir lėktuvo 
pakeitimas įvyko Čikagoje, kur mus pasitinka stiprus lie
tus. Iš čia kelionė apie 2000 mylių į Los Angeles, užtrun
ka 4 valandas. Ilgai kelionei per Ramųjį vandenyną skren
dame Tailando lėktuvu, kuris padaro 5,436 mylias į To
kyo, Japonijoje.

Skridimas ilgas ir nuobodus truko 11 valandų, gaunant 
du kartus valgyti su gėrimais. Skrendame į rytus, visą 
laiką saulė, nes 3 vai. ryto Toronto laiku pusryčiai dar 
su ta pačia saule. Tokį ilgą laiką sėdint lėktuve gerokai 
nusibosta ir yra daugybė laiko apsvarstyti ir atsiminti ne 
tik savo, bet ir kitų atliktas keliones.

Kai susidomėjau šia kelione į Tibetą, man prisiminė 
dar Lietuvoje skaitytos knygos apie Aziją ir Tibetą. Tas 
keliones buvo atlikęs ir aprašęs knygose lietuvis Konstan
tinas Aris /1874 - 1941? L.E. daviniai/, keliautojas po 
svetimus kraštus ir rašytojas. Jis jau besimokydamas 
Liepojos gimnazijoje, ypač mėgęs gamtą ir keliones. At
vykęs į Maskvą 1897 m. buvo priimtas į ekspediciją iš
siųstą į Bucharą. Ši ekspedicija pakreipė visą jo gyveni
mą: jį paskyrė Vidurinės Azijos tyrinėjimams.

1898 - 1909 m. atliko daug ekspedicijų, kurių tarpe 
keliones po kalnuotąjį Pamirą. Kelionių metu rinko ir 
moksliškai parengė 18,000 vabzdžių kolekciją. Prasidėjus 
bolševikų revoliucijai 1917 m. grįžo į Lietuvą, pargaben
damas vabzdžių rinkinį Kauno universitetui. 1931 m. drau
ge su prof. Tadu Ivanausku dalyvavo ekspedicijoje į Bra
ziliją. 1933-34 m. Kaune išleido dviejų dalių veikalą "Ma
no ekspediciją į Vidurinę Aziją", kurią dar besimokyda
mas skaičiau su nuostaba ir pasigėrėjimu apie tolimus ir 
slėpiningus Azijos kraštus, kur buvo aprašyta Gobi dyku
ma, Taškentas, Samarkandas, Bukara ir kitos vietovės. Ir 
man atrodo, jei dar teisingai atsimenu, kad Aris buvo 
pasiekęs ir Tibeto pakraščius.

Su tokiais apmąstymais ir skaitytų kelionių prisimini
mais jau kitą dieną 4:30 vai. ryto nusileidome Tokyo 
aerouoste. Čia jau vakaras, ir greit pradėjo temti. Vieti
nis laikas - 18 valanda. Lėktuvas stovi visą valandą, vi
sus keleivius išlaipina ir nuveža į aerouosto "Duty free"

Kairėje:

Kalnų 
perėjoje 
tibetiečiai 
meldžiasi 
prie 
specialaus 
keliaženklio.

Žemiau:

Friendship 
kelias 
išvažiuojant 
iš Zhengmu.

Dešinėje:

Zhangmu miestas 
pasienyje.

Nuotraukos

St. Daliaus

• Nepalo mineraliniai turtai mažai 
ištirti ir dar mažiau eksploatuojami. 
Iškasama akmens anglies (į pietus 
nuo Palpos), vidurinėj zonoj daug 
gerai prieinamo kalkakmenio, marmo- 
ro, geležies rūdos, vario, cinko, švi
no ir sieros. Daugelyje vietų trykšta 
iš žemės mineralinio karšto ir šilto 
vandens versmės. Kalnuose aptikta 
nežymūs aukso ir sidabro kiekiai.

įdomu, kad Katmandu miestas yra 
vadinamas sanskrito raštų "sandėliu". 
Ten buvo surasti kai kurie seniau
sieji sanskrito kalba rašyti veikalai.

b.

krautuves pasižvalgyti. Po to skrendame į Bangkok, Tai
lande, kur susidaro dar 2,884 mylios kelio, kurias nugalė
ti reikia dar skristi 6 valandas, iš viso, iš Toronto iki 
Bangkok reikėjo išsėdėti lėktuve 22 valandas.,

Tailando lėktuvas didžiulis, dviejų aukštų; pirmame 
aukšte yra 60 eilių sėdynių po 10 vietų, viso 600 vietų. 
Kiek antrame aukšte sėdynių neteko sužinoti, nes ten ne
buvau užlipęs. Skrido nepilnas lėktuvas, gal buvo didesnė 
pusė užimta. Už tai lėktuvų bendrovės su nuostoliu dirba, 
jei neišparduoda visų vietų per tolimus skridimus.

Atskridus į Bangkok, jau buvo vidurnaktis 23:00 vai. o 
Hamiltone vidurdienis 12:00 vai. Čia išlipus ir belaukiant 

lagaminų, nuodugniau apsižvalgiau į kelionės dalyves, 
Trys moteriškės jau pražilusios, pagal amžių atrodytų 
apie 70 metų - pensininkės; kitos trys vidurinio amžiaus, 
o dvi paskutinės dar jaunos, kaip vėliau sužinojau, vos 
peržengusios 30 metų. Vadovė Diana jauniausia, keliauja 
kartu su savo motina. Atrodo, kad grupėje esu seniau
sias.

Belaukiant salėje lagaminų, pasirodė, kad trūko dviejų 
lagaminų, pačiai vadovei ir dar kitai. Turėjome visi lauk
ti, kol užpildė tinkamus popierus. iš aerouosto salės išė
jome jau po vidurnakčio. Gerai dar, kad viešbutis "Air
port Hotel" tame pačiame pastate ir nereikia jokių važia
vimų kur toli baladotis. Čia nakvojome tik vieną naktį.

Nepalio karalystėje pavažinėjus

Rytmetyje pakilę, žygiuojam su savo lagaminais atgal 
į aerouostą skridimui į Nepalio sostinę Kathmandu, kurį 
man tenka jau antrą kartą lankyti, bet toliau po kraštą 
nebuvo progos pavažinėti.

Nepalio karalystė randasi pietų Azijoje, rubežiuojasi 
su Tibeto atonominiu regionu Kinijoje ir Indija. Užima 
145,391 kv. km. plotą ir priskaito apie 18 mil. gyventojų. 
Nepalis yra pasaulyje daugiausia kalnuotas kraštas, kur 
didesnę krašto dalį užima Himalajų kalnai, o Everesto 
kalnas, turįs 29,028 pėdas, yra aukščiausias pasaulyje. 
Gyventojai - gurkhas - yra pasižymėję kariai britų dali
niuose, o sherpes tarnauja kaip vadovai po Himalajų kal
nus ekspedicijoms.

Iki 1951 metų ne daugiau kelių šimtų vakariečių buvo 
įkėlę koją į šį kraštą, nes neturėjo tinkamų kelių ir vy
riausybė vedė izoliacijos politiką. Tik vėliau sienos buvo 
atidarytos užsieniečiams ir dabar pajamos iš turistų ge
rokai papildo valstybės iždą. Žmonės neturtingi, nes dau
gumoje verčiasi žemdirbyste, daugiausia augindami ryžius 
kviečius, avižas, kukurūzu^.: Žemės plotai nedideli, dau
gumoje kalnų pašlaitėse.

Skridimas iš Bangkoko užtrunka apie tris valandas, 
skrendant per Himalajų kalnus, kurie aiškiai matėsi apa
čioje. Tik vėliau prieš Kathmandu pakliūname į 
tirštą debesų klodą, nieko aplinkui nesimatė. Pradėjo 
lėktuvą purtyti ir vėliau staigiai kritom į oro duobę. 
Jausmas nekoks - per nugarą nubėgo šiurpas, o širdis 
atrodo, nukrito iki kojų. Kai kurios moterys pradėjo klyk
ti, bet greitai visi nusiramino, lėktuvas išsilygino ir dau
giau kritimas nepasikartojo.

Iš rūko ir debesų išnirus, pasimatė Kathmandu mies
tas, išsiplėtęs kalnų slėnyje. Netrukus leidžiamės žemyn 
ir jau riedam nusileidimo taku. Aerouoste jau laukė vieti
nis vadovas James, kuris tuojau pradėjo sveikintis su 
dviem mūsų grupės moterimis, kurios jau antrą kartą čia 
su juo susitinka, kaip su grupės palydovu. Tai pusamžis 
nepalietis, liesas ir išdžiūvęs kaip šakalys, gerai kalbąs 
angliškai. Jis globojo, vežiojo, aiškino apie Nepalio kraš
tą ir Kathmandu miestą. Nepaprastai šnekus ir visuomet 
suranda reikalą su kuo nors kalbėtis, jei neturi progos 
visai grupei ką nors pasakoti.

Kathmandu - Nepalio karalystės sostinė, randasi apie 
1200 metrų aukštumoje nuo jūros lygio ir priskaito 235 
tūkstančius gyventojų, iš aerouosto atvykstame į "Sher
pa" viešbutį, esantį viduryje miesto. Tai dar nesenai, 
prieš keletą metų pastatytas naujas pastatas, atidarytas 
pačios Nepalio karalienės.

Atvykus į viešbutį neduoda ilgai ilsėtis, nes popiety

Tibeto je turime ekskursiją po Nepalio sostinę ir Patan miestą, 
kuris jungiasi su Kathmandu, tik juos skiria Bagmeti upė. 
Tiltą pervažiavus, atsiduri Patan mieste, kuris turi 60 
tūkstančių gyventojų. Taipgi pasižymi daugybe hindusų 
šventyklų, daugumoje susispietusių Dubar skvere, kur pir
miausia ir atvažiavom.

Mus apvežioja per keletą hindusų šventovių. Nepalio 
gyventojai daugumoje (90%) hindusų tikėjimo, taip kaip 
ir Indijoje. Aplankėme Krishna ir Golden šventyklas, pa
puoštas statulomis. Gatvėse aplink šventyklas vaikščioja 
daug žmonių, viduje degina žvakutes ar deda įvairias 
aukas. Taipgi tarp žmonių daug palaidų šunų, kurie visur 
landžioja. Matėsi ir karvės, laisvai netrukdomai vaikščio
jančios gatvėse - jos neliečiamos.

Pabaigoje ekskursijos nuvažiuojame į Patan priemies
čio industrijos rajoną, kur įsikūrusi Tibeto kilimų dirbtu
vė. Ši vietovė yra tolokai nuo miesto centro. Aplinkui 
vyksta naujos statybos. Tos dirbtuvės kieme matėme kaip 
vyksta tokia statyba. Rankomis renkamos plytos nuo že
mės ir dedamos į ant nugaros nešamus krepšius, kuriuos 
nuneša prie statomos sienos. Moteris su šiūpeliu maišo 
cementą, o vienas vyras mūrija plytas. Jam cemento 
mišinį atneša kitas. Plytos vartojamos ne naujos, bet 
buvusios senos statybos. Visas darbas atliekamas vien 
rankomis, nenaudojant jokių mašinų.

Pačioje kilimų dirbtuvėje vyksta pilnas darbas. prade
dant vilnų rankomis verpimu, dažymu ir kilimų audimu, 
kur susėdusios moterys atlieka visus darbus. Pabaigoje ap
žiūros atveda prie jau gatavų kilimų krautuvės, kurioje 
įvairių raštų ir spalvų kilimai parduodami turistams.

Saulės tekėjimas kalnuose 

Rj/te pakeliami 3:30 vai. kelionei į kalnus, pamatyti 
tekančią saulę. Dar tamsoje susėdame į automobilį ir 
važiuojame į rytus Nagarkot vietovę, eančią 50 km. ats
tu. Nors dar tamsu, bet pilnos gatvės žmonių ir automo
bilių bei sunkvežimių. Ypač gyvas judėjimas išvažiuojant 
iš Kathmandu miesto, kur didelės grupės žmonių susirin
kusios prie sunkvežimių ir autobusų laukia eilės irgi va
žiuoti į kitus miestus. Daugelis apsikorvę ryšuliais ir
pundais.

išvėžiavus iš miesto, pasibaigia asfaltuotas kelias. Pra
sideda duobėtas ir akmenuotas, autobusiukas šokinėte 
šokinėja per kelio nelygumus. Bet kai pradedam kilti į 
kalnus aukštyn, tai kelias visai pablogėja, atrodo, vien 
tik duobės ir duobės. Sukam kalno šlaitu vingiais aukš
tyn vis dar tamsoje, tai nematom tų staigių posūkių ir 
pakelės gilių prarajų. To Dlogo kelio tenka apie 25 km. 
važiuoti ir pradedam galvoti, ar verta taip toli trenktis 
į kalnus pamatyti tekančios saulės. Ankstyvas rytmetis ir 
gan šaltas, bet buvom įspėti apsirengti su megztukais ar 
storesniais drabužiais.

Pagaliau, besukant kalno šlaitu vis dar aukštyn, tas 
menkas keliukas pasibaigia: priešakyje nuslinkęs visas 
šlaitas, nebegalima toliau pravažiuoti. Visus iš autobusiu
ko išlaipina ir žąsele pasipilam vienas po kito aukštyn į 
gan tolimą viršukalnę, kurią reikia pasiekti savo jėgomis. 
Vis dar tamsu ir rūkas draikosi, o mes slidinėjam per žo
les ir akmenis kopdami aukštyn. Aplinkui matosi ne tik 
mūsų vienų grupė, bet ir daugiau tuo pačiu keliu atvy
kusių pamatyti kalnuose tekančios saulės, o dabar slidinė
jančių ir ropojančių aukštyn į kalną.

Su sustojimais pailsėti vis tik pasiekiam kalno viršūnę. 
Tai platus kalnagūbris, žemai matomas slėnis ir tolumoje 
dar tamsoje dunkso Himalajų kalnai. Aušra pradeda keis
ti nakties tamsą ir greit pasidaro visai šviesu, nes saulė 
teka 6 vai. Atsiveria puikus reginys į visą apylinkę ir 
tolumoje matome baltomis sniego kepurėmis pasipuošu
sius Himalajų kalnus.

Ankstyvas rytmečio kėlimas ir grubus kelias pamiršta
mas, žvelgiant į šešėlyje dar slypinčias kalnų pašlaites, o 
jų viršūnes apšviestas saulės spindulių. Saulė žaisdama 
greit iš klonių ir daubų pakelia aukštyn rūko kamuolius, 
kurie kaip voratinkliai lėtai pakyla aukštyn. Tačiau Eve
resto kalną denga debesys ir jo viršūnės negalime matyti 
ar fotografuoti.

Kalno viršukalnėje, belaukiant saulės tekėjimo, mus 
apspinta vaikai, siūlydami pirkti atvirukus, o kiti, nusky
nę mažytes kalnų gėlytes, beveik prievarta bruka į ran
kas, laukdami atlyginimo. Kai niekas nebeima, tai rankas. 
atkišę prašo pinigų, saldainių ar kramtomos gumos. O 
vaikai visai dar nedideli, mokyklinio amžiaus, turėtų dar 
miegoti ir tik vėliau skubėti į mokyklą. Dabargi patamsy
je ant kalno tarp turistų slankioja ir išmaldos prašinėja.

Toliau ant kito kalno kalnagūbrio stovi restoranas į 
kurį veda laiptai. Žvalgydamiesi palengva ateiname iki 
šio retorano, kur valgome pusryčius ir geriame arbatą. 
Susėdame lauke verandoje su vaizdu į kalnus. Nuo nak
ties rūko stalai ir kėdės šlapi, nors patarnautojas nuvalo, 
bet atsisėdus vistiek jaučiama drėgmė. Sėdėti dar vėsoka, 
bet belaukiant pusryčių ir saulei aukščiau pakilus, malo
niai beglostant jos spinduliams, pasidaro visai šilta ir 
malonu.

Po pusryčių grįžtame prie savojo toliau stovinčio auto
busiuko ir važiuojame žemyn kalno šlaitu jau saulei švie
čiant. Dabar aiškiai matome, kad kalno šlaitai apaugę 
medžiais ir krūmais, o vietomis stačios prarajos prie ke
lio, staigiais posūkiais mums vingiuojant apačion. Greit 
nusiritam į pakalnę, kur žemė apdirbta įkainiui terasomis 
ir ten auga kukurūzai. Jie užauga labia aukšti tose pašlai
tėse, bet vis mažuose sklypeliuose. Žemiau auginami ry
žiai. Jų matome didesnius plotus. V žiemos metu iškritęs 
sniegas ilgai nesilaiko, tik aukštai kalnuose neištirpsta./b-d./

1993. T. 6 5 psl.



toronto
e # LIETUVOS TAUTODAI
LĖS INSTITUTO TORONTO 
SKYRIUS Kalėdų, proga 
buvo paruošęs lietuvišką, 
eglutę , papuoštą, šiaudinu
kais Toronto centre, prie 
Roy Thompson salės.

e Tradicinės Ledo Skulptū
rų, varžybos vyko praeito 
gruodžio 28-30 d.d. Toron
to Rotušės aikštėje. Tema 
turėjo būti "Kanada-125".

Buvo skiriamos premijos 
$500, $300 ir $100- profe
sionalams ir mėgėjams.

Neteko girdėti ar buvo 
lietuviai susigundę šioje 
parodoje dalyvauti.

• KALĖDŲ ŠVENTĖS buvo 
atšvęstos įspūdingu Toronto 
MAIRONIO Mokyklos pasi
rodymu, Kūčių, Vakaru ANA
PILY] E(kur taip pat buvo 
surengtas ir Naują Metą 
sutikimas), Ateitininkų 
Kūčiomis PRISIKĖLIMO 
P-jos salėje, IŠGANYTOJO 
Parapijojse iškilmingomis 
pamaldomis ir Kalėdų Eg
lute vaikams su atitinkama 
programa, LIETUVIŲ NA
MUOSE,ir kt.

• PRISIKĖLIMO Parapija 
minės savo veiklos 40-metį 
š.m.vasario mėn.27-28 d.d. 
vakariene ir menine prog
rama šeštadienį ir iškilmin
gomis Mišiomis sekmadienį.

ĮchicagoĮ
BUVUSI ČIKAGIETĖ 
VILNIUJE KEPA PICĄ

Čikagoje gimusi ir augu
si Rita Dapkutė, kuri nuo 
1986 m. gyvena Lietuvoje, 
neseniai Vilniuje metėsi į 
biznį - pradėjo kepti picą. 
Ji ne tik vadovauja savo 
verslui "Ritos Virtuvė", 
bet ir pristato į namus.

Su šia tautiete pasikal
bėjimą įdėjo Vilniaus laik
raštis "Pirmadienis" lapkri
čio 23 dienos laidoje. Ten 
aprašomas šio verslo tiks
las. "Ritos virtuvės" tiks
las - pirkėjui pateikti tik
ros picos pavyzdį. Jei pa
norėsite, picą Jums prista
tys į namus. Pagal skonį 
galite pasirinkti priedus. 
Siūlome: grybus, žalius pi
pirus, dešrą arba kiaulieną.

Rita Dapkutė, dabar gyvenanti Vilniuje.
Nuotr. Ed. ŠulaiČio

"Vaikystėje svajojau būti 
gydytoja. Dabar - nusipirk
ti "Tauro-Rago" alinę ir jo
je įrengti studentišką pice
riją. Ten turėtų skambėti 
geras rokas, dvelkti jauku
mu, o ant stalų peiliu 
būtų galima išraižyti savo 
vardą" - taip akcentavo 
buvusi čikagietė, o dabar 
gana žinoma vilnietė, pre
kybininkė Rita Dapkutė, 
kuri lietuviams nori įpiršti 
tikrą, Amerikoje labai 
mėgstamą valgį - picą.

E. Šulaitis

A f A
VYTAUTUI PAŠKEVIČIUI 

iškeliavus amžinybėn,

Jo liūdinčius Tėvus, ilgametį Lietuvių Tautodailės
Instituto Tarybos pirmininkų dipl. inž. Albiną 
PAŠKEVIČIŲ ir mokytoją, rašytoją Alę PAŠKEVI - 
ČIENE nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime -

Lietuvių Tautodailės Instituto
_______________ Valdyba

Jums pageidaujant, atve- 
šime limonado ar alaus. 
Paslaugų kaina 160 talonų 
centriniuose, arba 190 talo- 
nų tolimesniuose Vilniaus 
rajonuose".

į klausimą - ar sunku 
šiandien prekiauti Lietu
voje, Rita taip atsakė: 

"Ne, nelabai. Tačiau 
problemų yra. Mane erzina 
kad nereta firma Lietuvoje 
piktnaudžiauja įvairių žmo
nių firmų reklama, ženk
lais. Deja, produkcijos 
kokybė jiems neatitinka. 
Netvarka, jeigu išvardinta
me patiekalų sąraše nėra 
gaminių. Man tai nesupran
tama. Dar, pavyzdžiui, 
picai reikalingas sūris, ga- 
minamas iš bizono pieno. 
Tiesa, Indijos ambasado
rius siūlė importuoti bizo
nus į Lietuvą, bet tai, su
prantama, pokštas. Grybų 
reikia važiuoti į Alytų, 
sūrio į Šiaulius... Visa tai 
pakankamai brangiai kai
nuoja, bet, manau, kad iš
laikytume savo reputaciją- 
firmos ypatybes - apsimoka.

Supažindinant su Rita

Toks pažymėjimas jai įteik
tas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės pokyklyje 
Martinique pokylių salėje.

Tuoj po to amerikiečių 
didžiuosiuose laikraščiuose 
nuskambėjo jos bendravi
mas su KGB, o ji pati dar 
pasigyrė, kad bendradar
biavusi ir su Amerikos Sau
gumu... Tada iš AT infor
macijos vadovės pareigų ji 
pasitraukė, ir nieko apie 
ją po to nebuvo girdėti.

Lietuvių tarpe tokie 
veiklos bruožai nuskambėjo 
kontraversiškai. Kai kurie 
mūsų veikėjai nelabai tei
giamai pasižiūrėjo į jos 
praeities darbus, tačiau 
kiti - nieko blogo jos veiks
muose nematė, o Lietuvos 
ambasadorius Washington'e 
S. Lozoraitis net pareiškė, 
jeigu Rita Dapkutė pano
rėtų, jis ją priimtų dirbti 
į ambasadą.

Dabar Rita Dapkutė 
apie politiką ir informaciją 
jau negalvoja. Paklausta 
apie jos svajonę, Rita taip 
atsakė:

WINNIPEGO FOLKLORAMA 
VYKS 1993 m.

Daugiakultūrinis Festiva
lis numatytas šią vasarą 
Winnipeg’e bus ypatingai 
patrauklus turistams.

Amerikos “Bus Associa
tion“ jau pavadino jį svar
biausiu poilsiautojams. Kas
met ABAssociation apklau
sinėje kelionių biurų profe
sionalus ..kad pasisakytų ir 
išrinktų 100 Šiaurės Ameri
kos renginių, rekomenduo
tinų keliautojams autobusu. 
Laimėjusiųjų renginių var
dai paskelbiami kelionių 
biurų lankstinukuose Šiau
rės Amerikoje ir užjūryje.

Renginiai pasenkami 
atsižvelgiant į jų patrauklu
mą, patogumą pasiekti 
autobusu, reputaciją ir lan
kytojų skaičių ankstyves
nėse jų programose.

Šių metų 24-toji FOLK
LORAMA vyks rugpjūčio 
1-14 d.d. Joje bus galima 
susipažinti su 40 įvairių 
tautų paviljonais, jų spek
takliais, maistu ir parodo
mis.

įdomu būtų sužinoti, ar 
rengiamas ir lietuvių pa
viljonas ir ar būtų galima 
susiorganizuoti ekskursiją į 
Winnipeg' ą.

Dapkute, laikraštyje mini
ma, kad ji yra žurnalistė, 
biologė, kad aktyviai daly
vavo SĄJŪDŽIO veikloje, 
buvo SĄJŪDŽIO Informaci
jos vadovė, Aukščiausios Ta
rybos pirmininko V. Lands
bergio patikėtinė. Perfiai 
žiemą ji gavo JAV Lietu
vos Vyčių organizacijos 
skiriamą žymenį, pagerbian
tį svarbiausią metų žmogų.

Uietutoos jfon&as
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$800 - S.Jarembauskas iš Australijos (iš viso $2.000); 

$166.33- St.Stropus, Australija(anksčiau aukojęs per USA 
Fondui 300); po $100 - E.ir A.Kuraičiai (iš viso 300), 
Ir. Meiklejohn viso 175), B.Laucys (naujas narys); $62.93 
- R.Vogęs - Žviliūtė (iš viso 312.33); $50 - V.Anysiene 
(iš viso 300); $25 - Iz.Mališka (iš viso 75); $20 - Ant. 
Kenstavičius (iš viso 86); $15 - V.Jakonis (iš viso 75); 
$12.25 - J.Kazėnas iš Cleveland'o, JAV (iš viso US $30).

. Fondo valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems už įnašų 
papildymus ir sveikina naują narį Bronių Laucį.

MLF Valdyba

PARAMA
LIETUVIŲ
KREDITO 
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%|už 4 m. term. Indėlius 
6.00% už 5 m. term, indėlius 
5.75% už 1 m. QIC mėn. palūk. 
6.25% už 1 m. QIC Invest, pažym. 
6.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.75% už 3 m. QIC invest pažym. 
7.00%už 4 m. QIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. QIC Invest, pažym. 
3.50%už RRSP Ir RRIF Ind. raej 
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 S m. term Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk. (oyvyb*. 
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 ................. 7.75%
2 metų ................. 8.00%
3 metų ................. 8.75%

(fixed rate)

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.

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 M 6 H I A8

T e 1 e f o n a i: (416)532- 3 400 i r 5 3 2 - 3 4 1 4

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

QIC-met. 
GlC-met. 
GlC-met. 
GlC-met. 
QIC-met.

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

palūk. 
palūk.. 
palūk.. 
palūk.. 
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%

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)._______________________

Kredito kortelė su "paramos" vardu
KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. 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 psi.

2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF Ir OHOSP. 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. Ind. 7.00% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal.čekių sąsk.lki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.... 2.25%
Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: y 
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%

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

AKTYVAI per 53 milijonus doierlų

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

PLAUKIMO PIRMENYBĖS TORONTE
1992 m. lapkričio mėn. 8 d., Trinity Recreation Cent

re, Toronto, Ont., įvyko Šiaurės Amerikos baltiečių plau
kimo pirmenybės, kurias vykdė Toronto estai. Varžyoos 
buvo pravestos vyrų, moterų, senjorų ir visose prieauglio 
klasėse. Dalyvavo 50 plaukikų, iš kurių 33 estai, 12 lie
tuvių ir 5 latviai. Lietuvių kontingentą sudarė 10 Toron
to "Aušros" ir 2 Hamiltono "Kovo" plaukikai. Varžybose 
buvo pagerinta 17 baltiečių pirmenybių rekordų, dauguma 
jauniausiose prieauglio klasėse.

Iškiliausias lietuvių plaukikas buvo Sean Šepulis /"Auš
ra"/, laimėjęs 4 baltiečių vyrų čempionatus: 5U yd. laisvu 
stiliumi 23.7 sek. /rekordas/, 100 yd. nuagara 1:02.4 min. 
100 yd. peteliške 1:00.3 min. ir 200 yd. kompleksiniai 
2:17.8 min. Jis taipogi gavo iškiliausio baltiečių vyrų 
klasės plaukimo žymenį.

Moterų klasėse, lietuvėms atstovavo Ramunė Lelkaitė 
/"Aušra"/, laimėdama pirmą vietą 100 yd. nugara 1:12.1 
min. ir antras vietas 50 yd. laisvu stiliumi 29.2 sek., 100 
yd. laisvu stiliumi 1:05.2 min. ir 100 yd. peteliške 1:22.0 
min.

Vyrų senjorų /virš 24 m./ klasėje, mūsiškis Česlovas 
Vaičys /"Aušra"/ laimėjo pirmą vietą 100 yd. nugara 
1:14.3 min. /rekordas/, antrą vietą 100 yd. laisvu st. 
1:02.0 min., bei trečias vietas - 50 yd. laisvu st. 28.3 
sek. ir 100 yd. krūtine 1:20.5 min.

P.S. Česlovas Vaičys buvo apdovanotas iškiliausio vy
rų senjorų baltiečių plaukijo žymeniu.

Moterų senjorių klasėje Jolanta Vaičytė /"Aušra"/ 
buvo antra 100 yd. laisvu stiliumi ir trecia 50 yd. laisvu 
st. bei 100 yd. krūtine.

Mergaičių 13-14 m. klasėje, lietuvaites reprezentavo 3 
Toronto "Aušros" plaukikės: Candace Šepulytė, Loretto 
Breen ir Sara McAleer. C. Šepulytė laimėjo pirmas vie
tas 100 yd. krūtine 1:23.2 min. ir 200 yd. kompleksiniai 
2:40.9 min., taipogi buvo antra 50 yd. laisvu st. 30.1 
sek. ir 100 yd. laisvu st. 1:07.2 min. L. Breen užėmė 
antrą vietą 100 yd. krūtine 1:33.2 min. ir trečias vietas 
50 yd. laisvu st. 30.7 sek. ir 100 yd. laisvu st. 1:08.6 
min. S. McAleer buvo 4-ta 50 yd. laisvu st. 35.5 sek.

Mergaičių 11-12 m. klasėje, Ona Smalenskaitė /"Auš
ra"/ buvo antra 50 yd. nugara 43.4 sek. ir 3-čia 50 yd. 
laisvu st. 37.0 sek.

Mergaičių 9-10 m. grupėje, Julija Petrauskaitė /"Auš- 
ra"/ užėmė 3-Čią, vietą 50 yd. . nugara 56,1 sek. ir 4- 
tas vietas 50 yd. laisvu st. 46.9 sek. bei 50 yd."'krūtine.

Berniukų 11-12 m. klasėje, Vytas Petrauskas /"Auš
ra"/ buvo 2-tras 50 yd. nugara 58.8 sek., ir 3-čias 50 yd. 
laisvu st. 42.0 sek.

Berniukų 9-10 m. klasėje, dalyvavo 2 Hamiltono "Ko
vo" plaukikai. Lukas"Gudinskas buvo 3-čias 50 yd. krūti
ne bei 4-tas 50 yd. laisvu st. bei 50 yd. nugara. Domas 
Gudinskas buvo 5-tas 50 yd. laisvu st.

Pirmenybes sklandžiai pravedė Baltiečių Sporto Fede
racijos plaukinio vadovė, estė Mai Kreem, kuri savo ilga
mečiu pasišventimu ir entuziazmu išlaiko baltiečių plauki
mo sportą gyvu.

Nors ir kuklios savo pasekmėmis, varžybos praėjo 
geroje nuotaikoje. Kanados lietuvių dalyvavimą koordina
vo torontietis sporto darbuotojas, "Ausros" sporto klubo 
vicepirmininkas Kazys Šapočkinas.

Yra ir kitur pavienių lietuvių plaukikų. Reiktų padary- 
ti daugiau pastangų iš vietinių sporto klubų pusės jų daly
vavimą paskatinti.

Buvo pravestos ir estafetės.
Mergaičių žemiau 15 m. 4x50 yd. estafetę laisvu sti

liumi laimėjo Toronto "Aušra" /L. Breen, O. Smalenskai
tė, S. McAleer, C. šepulytė/ 2:11.1 min.

Mergaičių /žemiau 15 m./ kompleksinę 4x50 yd. esta
fetę laimėjo taipogi Toronto "Aušra" /O. Smalenskaitė, 
C. Šepulytė, L. Breen, S. McAleer, S. McAleer/ 3:12.0 
min.

Toronto "Aušra" taipogi laimėjo abi moterų estafetes 
4x50 yd. laisvu st. per 1:59.7 min. ir 4x50 yd. komplek
sinę per 2:13.9 min.

Vyrų ir berniukų žemiau 15 metų visas 4 estafetes 
laimėjo estai. Lietuviai nedalyvavo.

noirdurim insurance
BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
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.
Pm feaiantdiam nekiltioiamo turto įvertinimui oraiams nkimhinti

Tek 233-4446
Narys ‘‘Better Bussiness” biuro >

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė - telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

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

DRA LJDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KNYGOS "VEIDU l ŠIAURĘ " pRISTATYMO pROGAmontreal
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išeivijoje

Juozas Šiaučiulis taria padėkos žodį. Abi nuotraukos A. Kalvaičio Autorių aptaria

floridą

PAMINĖTA KNYGA IR 
DAUGIAMETĖ JUOZO 
ŠIAUČIULIO VEIKLA

1992 m.lapkričio mėn.29 
d. AV P-jos salėn Liudo 
Stankevičiaus iniciatyva 
buvo suruoštas Juozo Šiau
čiulio pagerbimas, jo die
noraščio formoje pasitrau
kimo iš Lietuvos knygos 
VEIDU Į ŠIAURĘ pasiro
dymo Lietuvoje proga. 
Knyga išleista "Ajetos" 
Kaune ,20.000 egz.tiražu.

Pasitraukimo į Vakarus 
aprašymų svarba bene vie
nas pirmųjų kėlė* V.J.Danys 
asmeniškuose pasikalbėji
muose, viešint jam Mont- 
realyje , ar susisiekiant su 
"NL"redaktore,kuri irgi 
buvo tos nuomonės. Galima 
tik pasidžiaugti, kad užsi
mojimai įgavo formą ir, 
kaip teko girdėti, ir išeivi
joje, o ypač Lietuvoje, 
anykštėnams, J.Šiaučiulio 
tėvynainiams , suteikė įdo
maus skaitymo ir pasidi
džiavimo.

D.N.Baltrukonis, pats 
irgi nemažai pergyvenęs

hamiton

karo sąvartose ir domėjęsis 
nuo seno istorija, paruošė 
išsamų pranešimą apie VEI
DU Į ŠIAURĘ autorių, 
o taip pat aptarė ir jo 
šakotaL veiklą spaudoje,ruo
šiant įvairius sukaktuvinius 
mūsų išeiviškos veiklos 
leidinius, žiniaraščius, VIL
NIAUS Šaulių Rinktinės 
monografiją,dirbant Šaulių 
Sąjungai ir visuomenini 
darbą.

Sveikinimo žodyje L.K. 
MINDAUGO Šaulių Kuopos 
vardu, pirm.Augustas Mylė 

pastebėjo, kad II Pasaulinis 
karas buvo užtrukęs 6 me
tus ir 1 dieną. Daug apie 
ji_ prirašyta, daug filmų 
susukta, tačiau apie "pagal
bininkus",jei taip galima 
išsireikšti, savanoriškai 
ar priverstinai įtrauktus 
į karo tarnybą,kaip bunke
rių statytojus, kelių,aerod
romų taisytojus, apkasų 
ar kliūčių kasėjus, sargybas 
ir pąnašias tarnybas nedaug 
kas yra parašyta ar nufil
muota. Juk į tai buvo į- 
traukta tūkstančiai pagautų 
ir išvežtų darbams, karo 
belaisviai ir kt.'1

Jis, palinkėjo autoriui

Juozas Šiaučiulis Lietuvos kariuomenės karo aviacijoje
Kaune 1937 m. _________ '

KANADOS LIETUVIU FONDE ĮNAŠUS PAPILDĖ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ PROGA, SVEIKINDAMI GIMINES BEI PAŽĮSTA
MUS: ------------- ------------------------------------------ ------------"-------

Po $100 - M.D.Jonikai, A.D.Jankūnai , K.N.Norkai, 
J.R.Pleiniai, P.Z.Sakalai; $50 - Hamiltono Medžiotoju 
Klubas GIEDRAITIS; $20 - J.E.Mažulaičiai.

• A.a. Genovaitės Skripkutės 26 metų mirties atmi
nimui, sesuo Sofija Rakštienė aukojo $300; a.a.Juozo Do
meikos 7 metų mirties atminimui žmona Stefanija Do
meikienė - $200; a.a. Barboros Latauskienės atminimui- 
J.V. .Pilkauskai - .$20.

Visiems DĖKOJA K.L.F.

sveikatos ir jėgų baigti 
II-ją knygos dalį bei ją 
išleisti.

D.N.Baltrukonis patiekė 
ne tiktai išsamią Juozo 
šiaučiulio biografiją, bet 
ir trumpai aptarė knygos 
turinį.

Savo kalboje pažymėjo, 
kad:

"...Daugelis išėjo Vakarų 
kryptimi: šimtais ir tūks
tančiais. Nemažai jų su-

knygos VEIDU į ŠIAURĘ 
autorius.".

Baigiamąjį žodį pasakė 
Juozas Šiaučiulis,o po to 
visi buvo pavaišinti vynu, 
sūriu, kava ir pyragais.

Juozo šiaučiulio didelis 
optimizmas, įsipareigojimas 
padėjo jam išsilaikyti ir 
ne tik išsilaikyti, bet ir 
gyventi naudingai, kūrybiš
kai. d.

• Tautiniu Šokių Veteranų 
grupė AUDRA buvo pak
viesta Palm Harbor esan
čiuose Manor Care Nursing 
Home atlikti programų 
Alzheimers liga sergančiųjų 
skyriuje.

Šokėju ritmas ir spal
vingi drabužiai paveikė 
nelaiminguosius ligonius, 
nes pasirodė šypsenos jų 
veiduose.

Slaugės ir ligonius lan
kantieji buvo labai dėkingi 
už šią programą ir juos 
pavaišino šiltais pyragė
liais.

• LIETUVIU KLUBO vi - 
suotinas susirinkimas vy
ko lapkričio mėn. 14 d.,da
lyvaujant rekordiniams 
291 narių skaičiui. Susirin
kimą sklandžiai pravedė 
M.Šilkaitis, sekretoriavo 
J.Gerdvilienė.

Išrinkta valdyba: A.Gu- 
donis-pirmininkas, Br.Bart- 
kus-vicepirmininkas, V.Mei- 
luvienė- sekretore, M. Jur
gutis- iždininkas, finansų 
sekretorė- A.Strijauskienė.

Direktoriai: Br.Baukys,P 
Gudonienė, J.Kalėda, A.Ko- 
vera, V.Stražnickas, M.ščig- 
la, J.Švedas. Kontrolės 
komisija: J.Žvynys, J. Mi
kaila, A.Shukis. Pirminin
kas A.Gudonis padėkojo 
nariams už pasitikėjimą, 
o Klubo šeimininkės visus 
pavaišino kavute ir saldu
mynais.

• LITUANISTINĖ MOKYK
LA "SAULĖ" ruošia kalėdi
nį pasirodymą gruodžio 
13 d. ir taip pat ruošiasi 
mokyklos metinei šventei 
1993 m.vasario men.6 d.

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ 
ir šiais metais surengė
R. KALANTOS ŠAULIŲ 
KUOPA lapkričio mėn.20 
d.Lietuvių Klube.

Pagrindinę kalba pasakė
A. Jonaitis. Aktore Dalia 
Mackialienė padeklamavo
B. Augino eilėrašti "Kario 
širdis" ir paskaitė N.Maza- 
laitės legendą "Kario su
grįžimas". Kanadiečiai A. 
Kučinskas ir A.Ulbinas 
padainavo keletą dainų 
ir pabaigai įtraukė visą 
publiką į bendras dainas.

Šaulių Žvaigždės Ordinu 
buvo apdovanoti B.Daukan- 
tas ir V. J acobson'as, Žvaig
ždės Žymeniu S.Kuzmickas 
ir Kaselis. Geriausiai šaudę 
į taikini- Grabauskas, Kuz
mickas ir Paulionis apdo
vanoti taurėmis.

Pabaigoje minėjimo
visi buvo pavaišinti
• “LIETUVIAI FLORIDOS 
VAKARUOSE" knyga, reda
guota A.Karniaus , apima 
laikotarpį nuo 1961 m.iki 
1989 metų pabaigos. Su 
knyga buvo supažindinti 
svečiai Lietuvių Klube 
lapkričio mėn. 18 d.

Knygos aptarimą padare 
A.Vaškelis. Programą pra
vedė S.Vaškienė.

Pramoginę dali pravedė 
K.Gaižauskienė, savo jumo
ru pralinksminusi susirinku
sius. Iš dr.B.Zelbienės "Ke
turių vejų" poemos ištrau
kas 'paskaitė K.Gaižauskie
nė, K.Gimžauskas ir S.&
S. Vaškiai. Pastarasis dar 
paskaitė savo jumoristinį 
eilėrašti "Mūsų choras 
prieš 12 metų".

Choras, vedamas muz. 
P.Armono, akompanuojant 
R.Ditkienei padainavo 5 
dainas ir priedo vieną, 
publikai prašant. Pasivaišinta

kniubo pakeliui, pakirsti 
priešo kulkų, bombų ir 
patrankų sviedinių. O tie, 
kuriems vėliau pavyko lai
mingai prasmukti pro Ka
raliaučiaus ir Dancigo mies
tų apsupimus, ar iš jų pra
silaužti, šiandien jų gretos 
jau smarkiai negailestingo 
likimo išretintos. Daug jau 
jų ilsisi Kanados ir kitų 
kraštų žemėse, nesulaukę 
Lietuvos naujojo Rytojaus. 
Užmigo jie amžinai savų 
artimųjų daugiau neišvydę 
ir savo pažado atgal su
grįžti neištesėję...

...Tame išėjusiųjų tarpe 
buvo ir šios dienos herojus

J. Šiaučiulis šachmatų žaidime su L. Balzaru Montrealyje
1957 m.

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

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% nekll.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.lnd.mėn.pal........... 5.5% Nemokams narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......... 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos..2.75% dydlikl$2.000ir
RRSP ir RRIF 1 m...................... 6% asmeninių paskolų
RRSPInd. 3 m.................... 6.25% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informacijų 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.

1993. I. 6

RICHARD^
ROOFIR-----COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-1470

7 psl.
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MIRUSIEJI:
• STASYS ŠILIAUSKAS, 
83 m..ilgametis "NL" skai
tytojas ir rėmėjas, mirė 
gruodžio mėn. 19 d.,La- 
chine, Que.

Liko žmona, duktė Gina 
ir sūnus Edvardas su šei
momis.'
Užuojauta artimiesiems.

• .VASARIO 16-tosios MI
NĖJIME šiemet švęsime 
75 m. sukaktį nuo 1918 
m.Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo. Minėjimai 
vyks vasario mėn. 14 d., 
sekmadienj, po Mišių, AV 
P-jos salėje. Bus vaišės.

Tą pačią dieną vyks 
ir prezidentiniai rinkimai 
Lietuvoje. Labai svarbu,kad 
išeivija irgi balsuotų. Kas 
dar neįsigijo Lietuvos pi
lietybės - paskubėkite pa
siimti pilietybės pareiškimo 
lapus. Jų galima gauti 
LITE, Spaudos Kioske AV 
P-jos salėje,

• Š. m. sausio mėn. 10 d., 
po 11 val.Mišių, AV Para
pijos salėje kviečiamas vi
suotinis narių susirinkimas.

• Leonardas ir Joanne IN
TAI iš Edmontono, atvežė 
savo naujagimę dukrelę 
į Montrealį ir pakrikštijo 
AV P-jos bažnyčioje Jenni
fer Eleanor Marie vardais. 
Leonardas yra montrealie- 
čių Eleonoros ir Juozo 
Intų sūnus, kuris irgi čia 
augo, dalyvavo GINTARO 
Ansamblyje, išėjo moklsus.

Sveikiname!

• Kristinos ir Miklavz ER- 
JAVEC dukrelė buvo pakrikš
tyta AV P-jos bažnyčioje 
Madeleine Dorothy Danica 
vardais. Kristina yra gimu
si ir užaugusi Montrealyje, . 
Jūratės ir Charles Tanner 
duktė, jau prieš keletą 
metų, su savo vyru išvykusi 
15 Montrealio, tačiau nau
jagimę pakrikštijo čia.

Sveikiname.’
• Nuo sausio mėn. 8 d.iki 
kovo mėn.30 d. skridimas 
LOT'u ten ir atgal kainuos

tas būtų nupirktas prieš 
sausio mėn. 7 d. Bilietas 
galioja 6-iems mėnesiams. 
Daugiau informacijų gausi
te pas Liudą Stankevičių, 
tel:669-8834.
Šv. ONOS D-jos METINIS 
POBŪVIS

Šv. Kazimiero parapi
jos Šv. Onos D-jos narės 
1992 m. gruodžio mėn. 13 
d., po 11 vai. pamaldų, pa
rapijos svetainėje suruošė 
metinius pietus, į kuriuos 
atsilankė apie »130 svečių.

Dėka darbščios Šv. Onos 
D-jos pirmininkės H. Kury- 
lo ir jos padėjėjų, pietūs 
buvo tikrai "karališki", nes 
jų laike visą laiką švelniai 
grojo 3 asmenų orkestras 
Kalėdines dainas, pritariant 
solo vienam iš muzikantų. 
Retkarčiais, nors ir nedrą
siai, įsijungė ir dalyviai - 
padėti dainininkui.

Stalus puošė kalėdinės 
gėlės, dideli buteliai "Presi
dent" šampano, scenoje sto
vėjo papuoštos 2 kalėdinės 
eglutės, o aplink svetainę 
- balionai.

Visų nuotaika buvo iškili 
ir šventiška. Džiugu buvo 
matyti sėdint prie to pa
ties stalo kleboną kun. 
dr. F. Jucevičių su parapi-

Sukaktuvininkė IZABELE AMBRASIENE, Salia - Lione 
Ambrasienė

jos komiteto nariais ir sve- - 
čiais.

Dalyviai, nors ir pate
liai, pageidavo, kad darbš
čios D-jos "bitelės" suruoš
tų tokius pietus dažniau, o 
ne kartą į metus...

Pabaigoje klebonas ėjo 
prie stalų ir šnekučiavosi 
su parapijiečiais.
• Buvęs šv. Kazimiero P- 
jos kleš.kun.Stasys ŠILEIKA 
SDB, sveikina visus Kalėdų 
ir Naujų Metų proga iš 
Lietuvos.

• Kun. Izidorius Sadauskas, 
SDB grįžo iš viešnagės 
Lietuvoje. Ten jis rūpinasi 
Vilniaus mikrorajone Laz
dynuose bažnyčios statyba. 
Tame rajone gyvena apie 
40.000 žmonių, arkiv.J.Ste
ponavičius buvo įsteigęs 
Šv.Jono Bosko parapiją; 
dabar ten nėra jokių para
pijinių patalpų. Yra gautas 
žemės sklypas 1,97 ha. 
dydžio ir pavasarį planuo
jama pradėti statyti baž-

$550, su sąlyga, kad bilie- nyč?

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 
(buv.dr. J.MAUŠK0S biurai 

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

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

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

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, Tek (514J-842-1231,
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4Ę4 Tel: (514J-842-9211.

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

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

Que. H3G 1L5 TeL: 931-4U24

Advokatas ROMAS I § G A N A I T I S 

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

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

teI:364-4282

Notarė
RŪTA POCAŲSKAg-RŲDINSKAS 

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

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

8 psl.

• Izabelė Ambrasiene, 
"Nepriklausomos Lietuvos", 
"Tėviškės Žiburių" ir "Drau
go" skaitytoja 1992 m. 
gruodžio mėn. 7 d. atšven
tė savo 82-jį gimtadienį. 
Kartais ji šiuos laikraščius 
paremia savo auka. Taip 
pat ji niekuomet nepamirš
ta apdovanoti švenčių ir 
kitomis progomis savo gi

mines Lietuvoje bei Mont
realyje.

Josios geros širdies da
lis priklauso ir Šv. Kazi
miero parapijai, kurią daž
nai paremia savo aukomis 
įvairiomis progomis.

Linkime jai dar daug 
gimtadienių svęsti geroje 
sveikatoje ir linksmoje nuo
taikoje. K.A.

Norintieji paaukoti tai 
statybai gali tai padaryti 
per LITĄ, sąskaitos nr.5161 
-1, "Vilniaus Šv.Jono Boskos 
Bažnyčios Fondas'.1 
"NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA" ĮVERTINTA 
MONTREALIO SPAUDOJE

"NL" laikraštis yra į- 
vertintas prancūzų kalba 
leidžiamajame informaci
niame leidinyje MTL, kur 
buvo aptariami įvairiakal
bės spaudos leidiniai. Apie 
tokį leidinį ir apie mūsų 
laikraščio aptarimą sužino
jome visai atsitiktinai. 
Kartą paskambino į redak
ciją studentė, kuri norėjo 
gauti medžiagos apie Lie
tuvą. Pakvietus atvykti 
ir pasirinkti ką mes gali
me pasiūlyti, ji atsinešė 
lapelį žurnalo ir sako, šta| 
čia yra parašyta apie lie
tuvių kalba leidžiamą laik
raštį.

Ten atspausdintas trum

pas laikraščio įsteigimo 
ir veiklos apibūdinimas, 
kažkada perduotas telefo
niniame užklausime red.Bi
rutės Nagienės, o lentelėje 
pažymėta:

"didžiausią tiražą turi 
11 Citadino Canadese-italų 
(54.780 egz.); seniausias: 
Lithuanie Indėpendante 
(Nepriklausoma Lietuva), 
turtingiausias: Corriere
italiano (90 psl.,daugybė 
reklamų); daugiakalbiškiau- 
sias: rašomas 12-koje Indi
jos kalbų; spalvingiausias: 
Nouvelles Chinoises, vie
nintelis laikraštis leidžia
mas 4-riose spalvose ir 
gražiausias: Lithuanie Indė
pendante. Didelis formatas, 
rūpestingas sulaužymas, 
gerai atspausdintas, gera 
nuotraukų kokybe."

Malonu, kad taip atsilie
piama. "NL" yra spausdina
mas nuo seno Payette & 
Simms Inc., spaustuvėje.

• Dr.Marijaus ir Elenos 
VIENAŽINSKIŲ dukrelė 
buvo pakrikštyta Montrea
lio Aušros Vartų P-jos 
bažnyčioje Angelės-Onos 
vardais.

Krikšto tėvais buvo 
Juozas Piečaitis ir Silvija 
Staškevičienė.

Sveikiname!

M I R U S I E J I:
• RENE MILAKNIS, 58 
m., mirė 1992 m.gruodžio 
mėn.28 d. Palaidota iš 
AV P-jos bažnyčios.

• PRISCILA LUKŠIENĖ
/RUGIENIUTĖ/, 81 m.,
mirė sausio mėn. 1 d.

Liko duktė Sandra su 
šeima, 2 seserys ir brolis.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

• Baigiant laikraščio paruo
šimą, gauta žinia, kad 
Toronte mirė buvusi mont- 
realietė REMEIKAITĖ SKO- 
LASTIKA š. m.sausio mėn.. 2

d., po sunkios ligos.
Jos liūdi sesuo Elena 

Kerbelienė, seserėčia Daina 
su dviem sūnumis ir kiti 
artimieji.

Palaidota Mississauga, 
Ont., Lietuvių Šv.Jono 
Kapinėse. Jos atminimui 
aukos priimamos Kanados 
Lietuvių Fonde arba Cana
dian Cancer Society.

• JONAS KLIMAS, 85 m. 
amžiaus mirė sausio mėn.3 
d. Liko sūnus, 8 vaikaičiai 
ir 5 provaikaičiai. Palaido
tas St.Agapite kapinėse, 
Deijx Montagnes.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Atitaisome:
• "NL" kalėdiniame nume
ryje Henriko Nagio eilėraš
tyje turėjo būti: Jo kūną 
segė kailiais...
"NL" 23 nr.,turėjo būti: 
Onutė yra Lionės ir Kazio 
Ambrasų vaikaitė, aprašant 
Lietuvaitę, konkurso laimė
toją. Apgailestaujame. "NL"

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 366-5484

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją.

AIR CARGO M <

EUROPARCEL

Gerbiami klientai:
Noriu Jums visiems širdingai padėkoti 

už Jūsų pasitikėjimą per paskutinius 
septynius mėnesius. Man buvo labai 
malonu Jums patarnauti ir aš tikiuosi, 
kad 1993 m. galėsiu toliau išpildyti 
Jūsų pareikalavimus.

Linkiu Jums linksmų Šv. Kalėdų ir 
daug laimės Naujuose Metuose.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR 
N AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA ' 7 PIENAS

IttAAUJON 
LAMLULOUt. HPK6

kg
Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.
Minimum yra 2kg, arba $10.00.
Neskaitome už pristatymą.

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.

2500 RUELEGER, LASALLE

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

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

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

Z I ENKA PLUMB I NG
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAT DAI 

Neimamas mokestis už atvažiavimų.

TEL.: 254-7846

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CŪTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446
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