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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

h. n.
IR VĖL BOMBARDUOJA
MAS IRAKAS. PASKUTI
NIAI BUSH10 VENDETOS 
SPYRIAI?

Gal grieždamas dantį, 
kad Saddam Hussein’o aki
brokštas, jog jis išliksiąs 
ilgiau Irako prezidentu, 
negu Bush'as Amerikos, 
pasirodė pranašingas ir, ži- 
moma, dėl Irako tyčinių 
pažeidimų JT ir Amerikos 
padiktuotų numilitarintų 
zonų, Irakas buvo bombar
duotas jau tris kartus. Pin- 
mą kartą JAV lėktuvų - 
tačiau ne labai sėkmingai, 
nes iš keturių numatytų su- 
naikinti priešlėktuvinių Ira
ko baterijų, buvo kliudyta 
tiktai viena. Antrąjį kartą 
buvo apšaudoma tolimų dis
tancijų raketomis (iš JAV 
povandeninių ir karo laivų) 
Bagdado priemiestyje esan
čios karinės gamyklos, ku
riose neva gaminami bran
duoliniams ginklams reika
lingi komponentai. Nelaoai 
pavykęs buvo ir .tasai apšau
dymas, nes viena raketa 
pataikė į Al Rashid vieš
butį, kuriame tuo metu 
vyko Arabų kraštų konfe
rencija ir kuriame papras
tai sustoja užsienio žurnalis
tai. Dar negalutinėmis 
žiniomis, viešbutyje žuvo 2 
žmonės ir bent 15 buvo 
sužeisti.

Trečias bombardavimas 
buvo įvykdytas JAV ir kelių 
britų bei prancūzų lėktuvų, 
vėl puolant minėtas prieš
lėktuvines baterijas, kurių 
nesunaikino per pirmąjį 
puolimą. Rezultatai, anot 
amerikiečių pranešimų, 
buvę geresni. To, žinoma, 
negalima pasakyti apie 
JAV ir Irako santykius. Ta
čiau apie karo atnaujini
mą nekalbama. Kol kas 
ClintorTas šiuos Bush' o 
paskutiniuosius antausius 
Saddam Hussein’ui palaiko 
100%.

Laikraštį leidžiant, buvo 
pranešta apie dar du Irako 
radaro įrengimų bombarda
vimus šiaurinėje ir pieti
nėje JT Kontroliuojamoje 
zonoje.
Žuvo 21 žmogus.

Arabų kraštai, buvę 
sąjungininkai Golfo įlankos 
karo metu, dabar griežtai 
pasmerkė šiuos puolimus. 
Rusija irgi pareiškė savo 
nepritarimą.

Pagrįstai arabų kraštai 
kelia klausimą, kodėl Izra
elio valstybei, kuri iki 
šiol neįvykdė jokių JT re
zoliucijų reikalavimo, 
nėra taikoma jokių sankcijų. 

400 ištremtųjų palestiniečių 
tebėra deportuoti niekieno 
žemėje ir net Tarptauti
niam Raudonajam Kryžiui 
Izraelio vyriausybė trukdo 
suteikti pagalbą ištremtie
siems.

Naujasis jav preziden
tas, DAR NEPRISIEKĘS, 
JAU LAUŽO RINKIMU 
PAŽADUS

Sausio 20 d. įvyks naujai 
išrinktojo JAV prezidento 
Bill Clinton' o inauguracija, 
kurią patys amerikiečiai 
juokaudami vadina ameri
kietiška karūnacija, bet 
Clinton' o keli stambiausie
ji pažadai jau išmesti šiukš
lynam..

Žinomas liberalas demo
kratų senatorius Patrick 
Moynihan apklausinėjimo 
metu sarkastiškai prasita
rė: "Ši savaitė buvo gana 
kupina išmestų pro langą 
rinkiminių pažadų tarškėji
mo." Ir is tiesų, Clinton^ 
as skubiai ir nelabai vik
riai išvedžioja ir išsisuki
nėja, bandydamas išsiteisin
ti kodėl, pavyzdžiui, jis 
per VOICE of AMERICA 
radiją ragina haitiečius 
nebeplaukti Amerikon, 
nors tokį pat Bush' o įspė
jimą buvo pavadinęs "žiau
ria laikysena" ir rinkiminė
se prakalbose tvirtino Įei
siąs visus, kurie tik norės, 
pabėgti iš Haiti diktatūros 
ir apsigyventi Amerikoje.

Betgi ir tada buvo aišku, 
kad šimtai jų paskęs, nes 
pačių pagaminti laiveliai 
tokiom kelionėm netinka, 
o ir Amerika negalės priim
ti šimtus tūkstančių primi
tyviausius darbus temokan
čių žmonių.

Nenori Clinton'as bepri
siminti savo pažado suma
žinti pusiau milžinišką 
Amerikos deficitą per 4 
metus. Jis teisinasi, gana 
nevykusiai, nežinojęs, kad 
deficitas esąs didesnis, ne
gu pradžioje manęs. Clin
ton'as taip pat prisipažino 
negalėsiąs sumažinti mo
kesčių viduriniajam luomui 
(jis jį vadino 'pamirštuoju 
luomu,~ labiausiai apkrautu 
mokesčiais'), nors visose 
savo rinkiminėse prakalbo
se iškilmingai pažadėjo. 
Nepaskelbs jis nei savo 
"100 dienų plano" 24 valan
doms praėjus po inaugura
cijos, kaip pažadėjo, nes 
pasirodė ne taip lengva 
bus paspartinti ekonominę 
raidą, reformuoti švietimą 
ir, svarbiausia, įvesti svei
katos draudą visiems ame
rikiečiams,, kurios visiškai 
neturi net 32 milijonai, ir 
turi nepakankamą dar 36 
milijonai.

Keista, kad naujajam 
prezidentui tik dabar paaiš
kėjo, jog po kelių metų 
medicininė pagalba pareika
laus net pusės viso JAV 
biudžeto, nes Amerikos 
daktarai ir ligoninės ligo
nius tiesiog begėdiškai api

plėšia. Negeriau sekasi 
Clinton' ui su plačiai išrek
lamuotais "aukšto morali
nio lygio" paskyrimais. 
Ron Brown, buvęs Demok
ratų partijos pirmininkas, 
paskirtas komercijos sekre
toriumi (t.y. ministeriu), 
skubiai atšaukė iškilmingą 
balių, kurį jam ruošėsi 
iškelti didžiausieji JAV biz
nieriai, busimieji klijentai. 
Kad tai pakvipo kyšiais ir 
protekcijų ieškojimu, kiek
vienam buvo aišku. Nedaug 
geriau nuskambėjo teisingu
mo ministeriu (attorney - 
general) paskirtosios Zoe 
Baird praeities "klaidelė", 
anot Clinton'o štabo aiš
kinimo, kai ji įdarbino du 
nelegalius imigrantus .iš 
Peru - vaikų auklę ir as
meninį šoferį - ir net nesu
mokėjo už juos nustatytų 
(social security) mokesčių. 
Pati Baird, kuri yra advo
katė ir turės dabar prižiū
rėti visus prasižengimus su 
įstatymais (taip pat ir Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
tarnybose), teisinosi nežino
jimu ir netikusiu advokato 
patarimu (!).

Tikrai nekoks 'medaus 
mėnuo' laukia Clinton' o, 
nes čia nepaminėjome nė 
žodžiu užsienio politikos, 
kurios įvykiai jau griūte 
griūva ant jo ir laukia sku
bių, neatidėliotinų spren
dimų.

TRAGIŠKI METAI 
ŽURNALISTAMS

Iš Brussels (Briuselio) 
Belgijoje pranešama, kad 
1992 metais bent 60 žur
nalistų prarado gyvybes, 
dirbdami savo darbą vyks
tančių konfliktų vietose 
pasaulyje. Turkijoje ir Bos
nijoje buvo nužudyta ma
žiausiai 10 žurnalistų. Yra 
dokumentuota ir patikrinta 
dar 39-ių žurnalistų nužu
dymai ar mirtys , einant 
savo pareigas. Vyksta tyri
nėjimas ir dokumentacija 
dar žuvusių 23-jų. Daugelis 
iš šios grupės manoma 
buvo nužudyti vien dėl 
savo profesijos.

KAS PAKEIS BOURASSĄ? 
JO LIGA ATSINAUJINO

Kai 1990 metų vasarą, 
Okos krizės metu, pasirodė 
odos vėžio (melanomos) 
ženklai, Bourassa, kiek nu- 
delsęs, kol indėnų sukili
mas šiek tiek aprimo, nu
vyko į Washington'o prie
miesčio Bethesda National 
Institutes of Health. Tenai 
vėžio ligos židiniai buvo 
pašalinti. Po operacijos 
premjeras jautėsi gerai ir 
daktarai buvo optimistiški. 
Tasai optimizmas, deja, ne
pasitvirtino, nes po 1992 
m. Kalėdų Bourassa paste
bėjo naujus odos vėžio 
ženklus ant krūtinės. Š.m. 
sausio mėn. pradžioje toje 
pačioje JAV ligoninėje 
buvo operacijos būdu paša
linti naujieji augliai, bet

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA: sėdi - Joana Kuraitė - Lasienė, 
vicepirm., Algirdas K. Vaičiūnas, pirm., Julija Adamonytė, iždininkė; antroje eilėje - 
Vilija Gačionytė, Humanitarinės Pagalbos Kom.pirm., Giedra Paulionienė, švietimo K- 
jos pirm., Virginija Zubrickienė, sekretorė ; trečioje eilėje : Raimondas Laurinavičius, 
Kanados Lietuvių Jaunimo S-gos pirm., Juozas Krištolaitis, Lėšų Telkimo K-jos pirm., 
Kazys Deksnys, Revizijos K-jos pirm.; trūksta Vytauto Gruodžio,Ekonominės K- jos 
pirmininko.

daktarai pastebėjo, kad 
melanomos ląstelių yra 
atsiradusių ir kitose kūno 
dalyse.

Melanoma gali plisti labai 
greitai ir gali būti radia
cijos bei naujų vaistų pa
galba sulėtinta, kartais 
net visai sustabdyta.

Kyla rimtas klausimas, 
kas galės Bourassą pava
duoti, jeigu liga pablogės? 
Kol kas tokio žmogaus 
nesimato provincijos libe
ralų tarpe. Yra nemaža 
Quebec' o Liberalų partijos 
vadovo pareigų trokštan
čiųjų, bet labai nedaug to
kių, kurie turėtų tiek po
litinės įtakos ir svorio, 
kaip Bourassa. Rimčiau
siais kandidatais tektų lai
kyti du jo kabineto minis- 
terius - Daniel Johnson' ą, 
48 metų amžiaus, buvusio 
premjero Daniel Johnson 
sūnų ir buvusio premjero 
Mare Johnson' o jaunesnįjį 
brolį, ir Pierre Paradis, 42 
metų, kuris 1983 metų li
beralų suvažiavime, išrin
kus partijos vadovu Bou
rassą, liko antroje vietoje. 
Minima ir Lise Bacon pa
vardė, nes ji šiuo metu 
yra premjero pavaduotoja 
(vicepremjere). Dar bent 
šeši kiti pretendentai ka
žin ar turi daug vilčių 
tapti liberalų partijos va
dais.

Tokiu netikėtu posūkiu 
džiaugiasi, be abejo, se
paratistų Parti Quebecois 
vadai ir eiliniai, ypač Jacq
ues Parizeau, kuris jau pra
našavo laimėsiąs provinci
jos rinkimus (jie numatomi 
1994 metais) ir kitais me
tais po jų - taigi, 1995 
metais - paskelbsiąs Quebe- 
c' ą nepriklausoma valstybe.

--------- .----------------------------- ------- —ę-----------------------  
KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA:
• Praėjo 1992-ji metai. Kaip kiekvienais, taip ir šiais 
metais teko skirstyti 1991-siais metais gautas pajamas, 
kurias sudaro gaunami procentai už investuotą Kapitalą 
sumoje $1,585,054.31. Palūkanos, kurios sudaro $151,145.02 
turėjo būti išskirstytos prašantiems. Šį darbą atliko Pa
ramos bei Stipendijų skirstymo komisijos, prisilaikant 
nustatytų Fondo Tarybos gairių.

Fondo narių tarpe yra asmenų, įnešusių asmeniškai ar 
per testamentinį palikimą didesnes sumas su tam tikrais 
pageidavimais, kam jų įnašų pajamos būtų skiriamos. 
Oficialiuose dokumentuose šie "fondai" neminimi. Jie 
įtraukti į bendrą Fondo sumą.

Spaudai, įvairiems projektams, humanitarinei pagalbai, 
Archyvui Muziejui, K.L.Bendruomenės valdybai, įvairių 
vienetų bei organizacijų veiklai paremti išmokėta $130, 
084.00, ir stipendijoms išdalinta $14,010.00. Liko neišdalin
ta $7,051.02. Kaip matome, lietuvių sudėtas kapitalas 
neša naudą Lietuvybės išlaikymui. Remkime Kanados Lie
tuvių Fondą.
• Iš 1991-jų metų gautų pajamų 1992- 
siais metais'Stipendijų Skirstymo Komitetas, 
susidedantis iš pirm.A.Dailydės, L.Balsienės, A.Kar- 
kienės, J.Krištolaičio ir G.Paulionienės, pasiūlė Fondo 
Tarybai kandidatus stipendijai gauti. Buvo patvirtinta:

Iš Balsių Fondo: $1.500 - Babeckas Petras; $600- 
- Celtoriūtė Lina; po $500 - Vaičius Česlovas, Nekrašienė 
Vilija; $1.000 - Melkienė Rūta;

iš Kantautų Fondo: $1.000 - Lunaitė Elena (grą 
-žino); $900 - Mažeikaitė Rasa; $2.500 -McDonald Lilian;

iš Skrebutėnų Fondo: po $500 - Pečiulis Edvardaą, 
Dzemionas Algis, Lukošius Antanas, Lukoševičiūtė Lana, 
Stanulytė Loreta, Sher Dovydas; $750- Dirmantaitė Vida;

iš Koyelaičių Fondo: po $1.000- Balčaitis Ginutis 
Sargūnas Vidmantas, Žėruolis Darius, Lankauskas Gedimi
nas, Dudaravičius Algis; $1.500- Guobis Andrius.

PRIMENAMA, kad šiuo metu Anketas galima gauti 
tiktai paramai, bet ne stipendijoms. Rašykite: Kanados 
Lietuvių Fondas, 1573 Bloor Str. W., Toronto, ON, M6P 
1A6. arba skambinti A.Juozapavičiui, tel: 239 - 0995. 
Užpildytas anketas grąžinti iki VASARIO mėn. 15 dienos. 
*****************************************************

KANADOJE LIBERALAI 
PIRMAUJA

Nuo praeitų metų gruo
džio 23 d. iki šių metų 
sausio 4 d. įvykdytųjų ap
klausinėjimų rezultatai 
pakartotinai įrodo, kad 
federalinė Liberalų partija 
yra žymiai populiaresnė už 
nusmukusius Konservato

rius ir neatsigaunančius 
NDP socialdemokratus. 
Angus Reid - Southam 
News agentūrų žiniomis, 
už Liberalus dabar balsuo
tų 44%, už Konservatorius 
18%, už NDP 17%. AOi 
kraštutinės partijos -Bloc 
Quebecois ir Reform Party
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Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkas 
Bronius Nainys, gruodžio 11 d. Čikagoje pasakoja apie 
savo vėliausią kelionę į Lietuvą, kur jis turėjęs visą eilę 
svarbių pasitarimų. Nuotr. Ed. Bulaičio

PLB PIRMININKAS BRONIUS NAINYS LANKĖSI 
LIETUVOJE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirm. Bronius Nainys 
jau antrą kartą 1992 metais viešėjo Lietuvoje iš kurios 
grįžo lapkričio mėn. pabaigoje. Apie savo kelionę jis 
pasakojo viešuose susirinkimuose Lemonte ir Jaunimo 
Centre Čikagoje, o taip pat ir per MARGUČIO radijo 
programą.

Vėliausias jo pranešimas apie kelionę ir jos metu at
liktus darbus buvo Jaunimo Centro kavinėje gruodžio 11 
d. Jis kalbėjo įdomiai ir pateikė daug informacijų apie 
savo susitikimus su A. Brazausku, V. Landsbergiu, daly
vavimą PLB kraštų valdybų suvažiavime Vilniuje. Nemaža 
kalbėjo ir apie PLB valdybos užsimotą leisti "Lietuvos 
kančios istoriją", kurios leidimo projektą išdėstė ir A. 
Brazauskui. Šis principe sutiko šiame daroe talkinti.

Jeigu, PLB pirm. Nainys kalbėjo labai rimtai, tai ki
tas to vakaro dalyvis, Vilniaus Jaunimo teatro aktorius 
Algirdas Grašys ("Brač") stengėsi publiką prajuokinti savo 
puikiai perduotais humoro gabalais.

Šios vakaronės metu buvo ir paklausimų pirm. B. Nai
niui. Kai kurie teiravosi dėl busimųjų prezidentinių rinki-, 
mų Lietuvoje. Vakaronės rengėjai - Jaunimo Centro Mo
terų klubas lankytojus (apie 150) pavaišino kava ir pyra
gaičiais. (eš.)

DAINŲ. ŠVENTĖ VILNIUJE

Lietuvoj e 
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• Kandidatais į Lietuvos 
Respublikos prezidento 
postą užsiregistravo net 8 
asmenys: Kazimieras Anta
navičius (socialdemokratas), 
Algirdas Brazauskas (LDDP 
- buv. komunistų partijos), 
Stasys Lozoraitis (dabar
tinis Lietuvos ambasado
rius JAV-se), Kazimieras 
Petraitis (buv. Lietuvos 
Respublikonų partijos), 
Kazys Bobelis (savo įsteig
tos Krikščionių Demokr. są
jungos pirm.), Kazimieras 
Uoka (pats save iškėlęs, 
buv. centristas), Remigijus 
Vilkaitis (pats save iškėlęs 
aktorius ir žurnalistas) ir 
Romualdas Neverdauskas 
(pats save iškėlęs, bet 
neįteikęs pilietybės doku
mentų ir neva tai juokais, 
atstovaująs "Meilės mūzos 
judėjimui").

Palikus neaiškiuosius 
nuošalyje, kurių tarpan, 
deja, dalinai reikia įrikiuo- 
ti ir K. Antanavičių, dr. 
K.Bobelį, rimtų ir turinčių 
galimybę būti išrinktais, 
kandidatų telieka du (nes 
paskutinėmis žiniomis, savo 
kandidatūrų atsiėmė K.An
tanavičius): Stasys Lozorai
tis ir Algirdas Brazaus
kas.

• Nepaprastasis ir įgaliota
sis ambasadorius Jungtinė
se Amerikos Valstijose 
ir prie Šventojo Sosto Sta
sys Lozoraitis sausio mėn.
4 d. Vilniuje pradėjo savo 
prezidentinę rinkiminę kam
paniją. Anot LIETUVOS 
RYTO reporterės Bronės 
Vainauskienės, "salė buvo 
sausakimSa. Jis (Lozoraitis) 
įėjo į scena iškėlęs rankas, 
rodydamas ženklą "V" (Vic-

/.........atkelta iš 1 psl./
- savo populiarumo nepadi
dino - anKstyvesnieji ap
klausinėjimai pranašavo 
abiems apie 6-8% balsų.

Žmonės, paklausti, Kuris 
asmuo būtų geriausias mi- 
nisteris pirmininkas, 28% 
pasirinko Jean Cnretien, 
daoartinį liberalų pirminin
ką, 21% ND? Audrey Mc
Laughlin ir tik 13% dabar
tinį min. pirm. B. Mulro
ney. 30% atsakiusieji ta
čiau pareiškė nenorį nei 
vieno aukščiau paminėtųjų.

QUEBEC'O FANATIKŲ 
KOVA PRIEŠ ŽODĮ 
" STOP "

Jau 200 metų žodis 
STOP yra įrašytas prancū
zų kalbos žodynuose ir pa
tvirtintas L'Academie Fran- 
ęaise, bet šios provincijos 
fanatikai šovinistai jį išgu
jo iš sustojimo lentelių ir 
vieton jo įrašė niekur ki
tur nevartojamą ARRĖT. 
Parti Quebecois ir Šv. 
Jono Krikštytojo draugijos 
ultra-nacionalistai todėl 
reagavo jiems įprasta iste
riką, kai šios provincijos 
vyriausyoė paskelbė Vyriau
sybės oficialiame komuni
kate, kad žodis STOP yra 
prancūziškas ir todėl ne- 
draustinas vartoti kelia-
2 psl.

toria-pergalė), kurį audito
rija komentavo savaip: 
'Šakės Bra — 
z a u s k u i." (Red. pab
raukta ir išretinta).

• Lietuvos Respublikos 
Seimas nutarė papildyti 
Lietuvos Respublikos Pre
zidento rinkimų įstatymo 
2 straipsnio I-ją dalį šiuo 
sakiniu: " į Lietuvos Res
publikos piliečio gyvenimo 
Lietuvoje- laiką įskaitomas 
laikas, praleistas už Lietu
vos Respublikos ribų, jei 
tai susiję su politine trem
timi ar įkalinimu už politi
nius įsitikinimus iki 1990 
m.kovo mėn. 11 dienos, 
darbu diplomatinėse tarny
bose bei kitomis užduoti
mis, susijusiomis su Lietu
vos valstybės pavedimais", 
šis papildymas priimtas,
kuomet kai 
nariai bandė 
prieš Stasio 
kandidatūrą į 
nes jis esą 
Lietuvoje 
trijų metų.

kurie Seimo 
protestuoti 
Lozoraičio 

prezidentus, 
neišgyvenęs 

reikalaujamų 
St.Lozoraitis

į tai yra atsakęs, kad jis
visą laiką gyveno Lietuvos 
teritorijoje, nes ambasados
yra atstovaujamos valsty
bės dalis.

Vilniuje SĄJŪDŽIO Vil
niaus miesto taryba net 
sušaukė prie Rinkimų Ko
misijos durų piketą, pro
testuodama bandymą nere
gistruoti ambasadoriaus 
Stasio Lozoraičio kandidatu 
į Lietuvos Respublikos 
prezidento vietą.

• Š.m.vasario mėn. 14 
d. įvykstančiuose rinkimuo
se pirmą kartą Lietuvoje 
bus renkamas prezidentas 
tiesioginiu bal
savimu. Manoma, kad savo 
pilietinę pareigą atliks 
ir pareikš savo valią apie 

ženkliuose. Kalbos fanati
kai gi pareiškė, kad toks 
nutarimas privesiąs prie 
prancūzų kalbos išnykimo 
Quebec' o provincijoje! Tai 
esanti provokacija, anot 
Jeanne Blackburn (ji yra 
viena aršiausių PQ kalbos 
fanatikių), galinti iššaukti 
vandalizmą. Tasai vanda
lizmas pasireiškiąs keliažo- 
džių užtepliojimu. Ponia 
Blackburn pamiršo paminė
ti, kad tuos keliaženklius 
užpeckioja prancūzų kalbos 
smogikai, pakurstyti kaip 
tiktai tokių karštakošių, 
kaip Blackburn ir Jean 
Dorion, Šv. Jono Krikšty
tojo (!) dr-jos pirmininko. 
STOP yra vartojamas visa
me pasaulyje, kaip tarptau
tinis sustojimo žodis.

LATVIJOS SEIMO
RINKIMAI

Latvijos žinių agentūra 
praneša, kao Latvijos Sei
mas (latvių kalba: Saiems) 
bus renkamas š.m. liepos 
5-6 dienomis. Iki š. m. vasa 
rio mėn. 24 d. bus sudary
tas galutinis 5 rinkiminių 
kandidatų skaičiaus paskirs
tymas, o nuo kovo 17 d. 
iki balandžio 26 d. reikės 
įteikti kandidatų sąrašus. 

2į milijono žmonių, nes 
tiek dalyvavo Seimo rinki
muose. (ŽMONIŲ BALSAS- 
DIEVO BALSAS) VOX PO
PULI - VOX DEI, esą pa
sakęs laikinai einantis pre
zidento pareigas A.Bra- 
zauskas. Jis dar pasakė,kad 
jeigu jis būtų priėmęs V. 
Landsbergio pasiūlymą ne
kelti savos kandidatūros, 
Valdymo viršūnė atrodytų 
keistai, nes stipriausioji 
partija nebūtų atstovauja
ma viršūnėje ir prasidėtų 
"erzelynė", nes ko gero, 
būtų paleistas Seimas ir 
reikėtų kitų Seimo rinkimų. 
Kodėl būtinai turėtų kilti 
"erzelynė", A.Brazauskas 
nesugebėjo "šviesiai ir tie
siai" paaiškinti.
• LIETUVOS AIDAS rašo, 
kad per Kalėdas įvykusia
me Demokratinių Reformų 
Judėjimo suvažiavime, ku
riame dalyvavo buv.Sovietų 
respublikos (išskyrus Latvi-1 
ją ir Estiją), Lietuvai at
stovavo LDDP partijos 
Seimo atstovas M.Stakvile
vičius. Šalia jo buvo padė
ta Lietuvos vėliava, apver
sta raudona spalva į viršų. 
Nežinia, ar pasityčiojimui, 
ar norint priminti sovietinę 
Lietuvos "vėliavą", kur 
po plačiausia raudona spal
va buvo nubrėžti du siauri 
baltos ir žalios spalvos 
ruožai apačioje. Paklaustas 
Seime, ką jisai toje konfe
rencijoje atstovavo, Stakvi
levičius atsakė, kad LDDP 
partiją ir kad buvęs tenai 
"tiktai stebėtoju". Menkas 
iš jo stebėtojas, jei nepa
stebėjo apverstos valstybi
nės Lietuvos vėliavos. Gal 
nenorėjo pastebėti, kaip 
sakėme.

LKP (Lietuvos Komunis
tų Partijai) pakeitus pava
dinimą į LDDP, M.Stakvi
levičius, C.Juršėnas ir dar 
vienas kitas aršesniųjų 
kraštutiniųjų kairiųjų atsto
vauja radikaliajam tos par
tijos sparnui, kuris, kaip 
žinovai tvirtina, galįs ir 
atskilti nuo nuosaikesniųjų 
LDDP frakcijos narių.

e Š.m.sausio mėn. 4 d. 
Lietuvos Seimo Opozicija 
išplatino devynių Lietuvos 
politinių partijų ir sąjūdžių 
pareiškimą, kad, siekdama 
sumažinti visuomenės kon
frontaciją ir trintį, palaiko 
Stasio L o z o r a i - 
č i o kandidatūrą j Lietu
vos Respublikos prezidento 
postą. Pareiškimą pasirašė: 
Demokratų, Krikščionių 
Demokratų, Nepriklausomy
bės, Žaliosios partijų, ir 
Sąjūdžio, Politinių Kalinių 
ir Tremtinių, Tautininkų 
ir Politinių Kalinių sąjungų 
bei Piliečių Chartija.

Spaudos konferencijoje 
Vytautas Landsbergis išreiš
kė nusistebėjimą, jog tokio 
trumpo ir svarbaus politi
nių organizacijų pareiškimo 
buvo neleista per
skaityti televizijoje. Tai 
esąs, deja, ne vienintelis 
dabar vėl atsirandančios 
cenzūros pavyzdys.

• Vilniaus medikų Sąjūdžio 
aktyvistų susirinkime įvai
riu. sričių gydytojų buvo 
iškeltas sumanymas pa - 
tikrinti fizinę ir psichinę 
sveikatos būklę visų pre
tendentų j prezidentus. 
Anot medikų, toks patikri
nimas turėtų būti privalo
mas, nes "nenorima,kad 
greitai reikėtų rinkti kitą 
prezidentą". Buvo prisimin
tas Stalinas, kuris valdė 
imperiją, sirgdamas para
noja. Priimtame kreipimesi 
sakoma, kad visame demo
kratiniame pasaulyje apie 
būsimų kandidatų į prezi
dentus sveikatos būklė 
yra , pranešama plačiajai 
visuomenei ir apie ją yra 
reguliariai informuojama.

• TĖVYNĖS SANTARA 
(t.y., visų dešiniųjų jungti
nė frakcija) Seime protes
tavo, kad LDDP projektus 
patiekia skubotai ir tinka
mai neparuoštus, kad ple
narinių posėdžių metu ty
čia rengiami komitetų po
sėdžiai, kad laikinai einąs 
Seimo pirmininko pareigas 
C. Juršėnas elgiasi provo
kuojančiai. Buvo siūloma 
jį pašalinti iš pareigų arba 
siūlyti, kad jis pasitrauktų, 
nes nesugeba tinkamai 
atlikti tas pareigas.

C. Juršėnas nesutiko 
atsistatydinti iš Seimo 
pirmininko pareigų. Tada 
buvo opozicijos pasiūlyta 
sudaryti specialią komisiją 
Seimo vadovybės veiklai 
tirti. Šiam sumanymui ir 
pats Juršėnas pritarė. Tai 
tas pats asmuo, kuris pir
mąjį jo vadovaujamą posė
dį pradėjo, kreipdamasis 
į Seimo atstovus:" Draugai 
deputatai..." Senos partijos 
muštras nelengvai pamirš
tamas...
• Š.m.sausio 5 d., kaip 
praneša LIETUVOS AIDAS, 
Tėvynės Santara (visų deši
niųjų frakcija) paskelbė, 
kad jos nario Kazimiero 
Uokos sprendimas įregis
truoti savo kandidatūrą 
Respublikos Prezidento 
rinkimuose, nebuvo žino
mas Seimo Tėvynės Santa
rai. TĖVYNĖS SANTARA 
remia tiktai Stasio L o- 
z o r a i č i o kandidatū
rą.
• J LAISVĘ Fondo paskelb
tas konkursas, pageidavęs 
romano rezistencijos tema, 
susilaukė 31 manuskripto, 
daugiausia iš Lietuvos. 
Vertinimo komisiją sudaro: 
Č.Grincevičius, P. Jurkus 
ir L.Žitkevičius (Ameriko
je) ir V.Kubilius, V.Valiušai- 
tis ir V.Zaborskaitė (Lietu
voje). Konkurso premijos 
dydis - 3000 JAV dolerių. 
Premija bus įteikta š.m.va
sario mėn. 16 dieną.

• Vyriausybė nutarė par
duoti kai kuriuos maisto 
produktus (miltus, kruopas, 
cukrų, druską) per pirmąjį 
1993 m.ketvirti pagal visai 
Lietuvai vienodus maisto 
produktų talonus.

( Informacinis pranešimas )

1994 m. liepos mėn. 7-10 d.d. Vilniuje vyks Lietuvos 
dainų šventė. į šią sukaktuvinę šventę (70 m. nuo pir
mosios dainų šventės 1924 m. Kaune) yra pakviesti ir 
išeivijos chorai, dainos vienetai ir šokių ansambliai.

Toronte yra sudarytas organizacinis komitetas, kuriam 
pirmininkauja Juozas Karasiejus. Šiam komitetui priklauso 
Rita Karasiejienė, kuri rūpinasi šokių reikalais ir Dalia 
Viskontienė - chorais ir dainos vienetais. Jos abi buvo 
pakviestos Lietuvos Kultūros ir Švietimo ministerio D. 
Kuolio, atlikti šį darbą, būti dainų ir šokių vadovėmis 
išeivijos meno vienetams.

Choro vadovei Daliai Viskontienei, o kartu ir visam 
organizaciniam komitetui yra labai svarbu žinoti, kiek 
choristų galvoja važiuoti, iš kokių vietovių (adresas) ir 
maždaug kokio amžiaus. Visos šios žinios reikalingos to
lesniam darbui, o svarbiausia repertuaro parinkimui.

Maloniai prašytume visus chorų ir daines vienetų vado
vus, galvojančius dalyvauti sukaktuvinėje Lietuvos dainų 
šventėje, kuo skubiausiai parašyti atsiliepimą ar žinutę 
vėliausiai iki šių metų vasario 25 d. šiuo adresu:

1994 m. Lietuvos dainų šventė-išeivijos org. komitetas, 
c/o Mr. Algis Nausėdas,
1011 College St.,
Toronto, Ont. M6H 1A8
Gavę jūsų žinutes išsiųsime registracijos anketas. Re

miantis gautomis žiniomis iš Lietuvos, šventės repaticijos 
prasidės liepos 5 d. Išeivijos vienetai būtinai kviečiami 
jose dalyvauti. Nakvynė ir maistas šventės metu bus 
parūpintas. Gavę daugiau žinių, stengsimės skubiai infor
muoti spaudoje.

• ELTOS pranešimu, skola 
už naftą Rusijai jau grą
žinta. Už dujas esamoji 
3,9 milijonų talonų skola 
būsianti taip pat grąžinta 
šiomis dienomis.

• Lietuvos vyriausybė iš 
biudžeto paskyrė 400 talo
nų vienkartinėms kalėdi
nėms ir naujametinėms 
išmokoms, skirtoms našlai
čiams, augantiems Vaikų 
ir Kūdikių Namuose, spe
cialių mokyklų mokiniams 
ir Auklėjamųjų Darbų Ko
lonijų auklėtiniams.

• BALTFAX pranešė, kad 
praeitųjų metų gruodžio 
28 d.pagaliau išsikraustė 
paskutinieji buvusių sovie
tinių dalinių kareiviai iš 
Vilniaus šiaurės miestelio. 
Vis dėlto, jie dar kelias 
savaites uždelsė, nes turėjo 
iškeliauti jau gruodžio mė
nesio pradžioje.

• Lietuvos Seimas Valsty
bės Kontrolieriumi paskyrė 
Vidą Kundrotu, nuo 1990 
metų Valstybes Kontrolės 
Departamente dirbusį vy
resniuoju kontrolieriumi. 
V.Kundrotas spaudos atsto
vams pasakė, kad jo įstai
ga būsianti apolitinė, kad 
jis esamųjų tarnautojų ne- 
atleidinėsiąs, nes nesą kuo 
juos pakeisti.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 70.0,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti SKiriamos lietuviškai veiklai.

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

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

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Organizacinis Komitetas
» Lietuvoje sausio mėn. 
pradžioje svetimų valiutų 
vertė buvo tokia: JAV 
dolerio aukščiausia super
kamoji .kaina 387 talonai, 
žemiausioji -379 tai., o 
aukščiausioji parduodamoji 
kaina 402 tai., žemiausioji

391 talonas. Kanados 
dolerio - superkamoji 296 
t.- 275 t., parduodamoji
- 309 t.-297 talonai.

• Lietuvos Radijo ir Tele
vizijos generaliniu direkto
riumi Seimas paskyrė Lai
moną Tapiną. Jo kandida
tūrą pasiūlė Radijo ir Te
levizijos valdyba.

• Prieš pusmetį Lietuvoje 
įsisteigusi nepelno organi
zacija "Lietuvos Jaunimo 
Nakvynės Namai" gerai 
gyvuoja: joje jau buvo ap
sistoję šimtai dviratininkų 
iš įvairių užsienio šalių.
• ELTA praneša, kad sau
sio 7 d. Vyriausybė priėmė 
nutarimą dėl gyventojų 
ir kitų vartotojų aprūpini
mo malkomis. Kaimų ir 
miestų gyventojai, žemės 
ūkio bendrovės ir kiti var
totojai malkų gaus nemo
kamai.

• Lietuvos žemės ūkyje 
dirba 17% visų dirbančiųjų 
t.y. 332,000 žmonių.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje padirbėjus
Birutė Nagienė

/tęs

Pertraukos metu turėjo
me progos asmeniškai pasi
kalbėti su prelegentais, 
atsigaivinti kava ir pradėti 
antrąją popietės dalį, ku
rioje įspūdžiais pasidalino 
dr. Petras Lukoševičius. 
Malonu buvo jį, matyti 
atsigavusį po susirgimo 
Vilniuje, o jis buvo nudžiu
gęs, matydamas tokį didelį 
būrį lietuvių montrealiečių, 
susirinkusių į AV P-jos 
salę . Jis užtikrino visus, 
kad jaučiasi gerai, o ypa
tingą padėka^ išreiškė pui
kiam Vilniaus ligoninės 
personalui bei savo žmonai 
Irenai, kuri jį pavadavo 
PLB Centro Vilniuje atida
ryme, kai jis pats to pada
ryti tuomet negalėjo.

Kaip žinome, 1992 m. 
lapkričio mėn.27 d. dr.Pet- 
rą pagerbė Lietuvoje, įtei
kiant Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos, jo Alma Ma
ter, Garbės Daktaro titulą, 
įteiktame žymens dokumen
te skelbiama, ,kad"...Petras- 
Povilas Lukoševičius, kuris 
ilgus metus telkė ir orga
nizavo lietuvių išeivių jė
gas kovai už Lietuvos ne
priklausomos valstybės 
atkūrimą ir, plėtodamas 
žemės ūkio mokslus, _ gar
bingai garsino Žemės Ūkio 
Akademijos vardą pasaulyje, 
agrarinių mokslų garbės 
daktaras. Visa tai patvirti
nama Kaune, vadovaujantis 
Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijos statutu ir moksli
nės tarybos nutarimu".

Du kiti šios Akademijos 
Garbės Daktarai - J.Aleksa 
ir J.Tūbelis, buvo nepri
klausomos Lietuvos vyriau
sybės nariai ir visuomenės 
veikėjai.

Alma Mater pagerbė 
Petrą Lukoševičių ir už 
visuomeninę veiklą lietuvy
bei Kanadoje.

Prelegentas, kalbėdamas 
apie PLB Centrą Vilniuje, 
pabrėžė, kad jame jis at
stovauja Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, Centras į- 
steigtas tik išeivijos inicia
tyva, nes pajusta, kaip 
svarbu turėti tiesioginį 
ryšį, galimybę tarpininkau
ti moksleiviams, studen
tams, menininkams ir kt., 
kurie norėtų, stažuotis Ka
nadoje, JAV ar kituose 
kraštuose. Taip pat,patyri
mai parodė, labai svarbu 
pasidarė tarpininkauti pri
statant Lietuvon labdaros 
siuntas, kad jos pakliūtų

1993 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ KĖGLIAVIMO 
PIRMENYBĖS

1993 m. Š. A. lietuvių kėgliavimo /Bowling/ pirmeny
bės įvyks 1993 m. vasario 6 d., šeštadienį, Seaway Lanes 
3U300 Euclid Ave., Wickliffe, Ohio /rytiniame Clevelando 

_ priemiestyje/.
ŠALFASS-gos kėgliavimo komiteto pavedimu, varžybas 

vykdo Clevelando LSK Žaibo kėgliavimo sekcija, vadovau
jama Algio Nagevičiaus.

Dalyvių registracija nuo 1:30 vai, p.p. Varžybų pradžia 
-2:30 vai.

Pirmenybės bus komadinės ir individualinės. Komandą 
sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai-jos. Dalyvių skaičius ir 
amžius neapribotas. Dalyvavimas atviras visiems lietuvių 
kilmės kėgliuotojams.

Smulkios informacijos gaunamos pas varžybų vadovą, 
šiuo adresu: Algis Nagevičius, 7702 West Pleasant Valley 
Rd., Parma, OH 44130, USA. Tel: (216) 845-4954?

Informacijas taipogi galima gauti pas ŠALFASS kėglia
vimo k-to vadovę Audrą Danaitytę, tel: (416) 626-8994. 

Dalyvių registraciją atlikti is anksto nereikia.

Į993 m. JAUNUČIŲ KREPŠINIO PIRMENYBES
1993 m. ŠALFASS-gos jaunučių krepšinio pirmenybės 

įvyks 1993 m. balandžio 24-25 d.d., Detroite, Mich. Vyk
do Detroito LSK Kovas.

Varžybos planuojamos vykdyti šiose klasėse: C /1978 
m. gimimo ir jaunesnių, D /1980 m. gimimo ir jaun./ ir 
E /1982 m. gimimo ir jaun./.

Dalyvavimas yra atviras visiems lietuvių sporto klu
bams bei kitokiems sporto vienetams, atlikusiems metinę 
1993 m. ŠALFASS-gos narių registraciją.

Preliminarinė dalyvių registracija privalo būti atlikta 
iki 1993 m. vasario 20 d., pas varžybų rengėjus, šiuo 
adresu:

Algis Rugienius, 3620 Burning Tree Dr., Bloomfield 
Hills, MI 48302-1511. Tel: (313) 642-7049.

Pasibaigus preliminarinei registracijai, bus nustatytas 
varžybų formatas, paskelbtas galutinės dalyvių registraci
jos terminas ir kitos tolimesnės informacijos.

ŠALFASS-gai nepriklausą vienetai dėl informacijų 
prašomi kreiptis į A. Rugienių.
1993. I. 20

i n y s /

kam skirtos ir, kaip jis 
pabrėžė, kad būtų atlikta 
oficiali raštiška atskaito
mybė. Iš kai kurių pavyz
džių tiesiog stebėjomės, 
kaip nėra tokių paprastų, 
civilizuotame pasaulyje 
savaime suprantamų, atsi
skaitymo metodų. Arba 
nieko nežino apie tokius, 
arba tiesiog jų nepaiso...

Petras Lukoševičius 
taip pat apramino kai kur 
sklindančius gandus, kad 
už darbą šiame Centre 
esą jam bus mokama dide
lė alga. Jis dirba be algos.

Savaime pokalbis vis 
nukrypdavo į Lietuvos žmo
nių nuotaikas po rinkimų. 
Jis pabrėžė, kad jam buvo 
progos susitikti su svarbiau
siais vadovaujančiais asme
nimis, šalia Landsbergio 
ir su Brazausku bei Sakalu, 
ir kitais. Pabrėžė, kad 
reikia išlaikyti ir deramą 
dėmesį į LDDP, nes Lietu
vos piliečiai ją išrinko, 
tikėdamiesi geresnės admi
nistracijos ir greitesnės 
praktiškos naudos. Patvir
tino, tiek šiame pokalbyje, 
tiek ir interviu Lietuvos 
spaudoje, jog išeivijai irgi 
labai rūpi, kad būtų išlai
komi santykiai su Vakarais 
ir kad Tarptautinis Valiu
tos Fondas nesusvyruotų 
ir nerevizuotų savo susita
rimų dėl to, kad Lietuvoje 
nauja vyriausybė.

PLB Centro patalpos 
nebuvo gautos lengvai dėka 
senamadiško biurokratizmo 
ir gal dėl šiokio tokio ne
pasitikėjimo. Tačiau dabar 
Centras randasi Trečiuose 
Parlamento Rūmuose. Ja
me jau yra sukaupta ne
maža išeivijos spaudos 
(yra ten siunčiamas ir mū
sų laikraštis "Nepriklauso
ma Lietuva"). Spauda gali 
pasinaudoti studentai, žur
nalistai ir kt.

Užklausus, ar į Centrą 
gali užeiti pav., ir iš čia 
nuvykę pasisvečiuoti Vil
niuje tautiečiai, užtikrinta, 
kad taip, tiktai reikia tu
rėti su savim asmens do
kumentą.

Prelegentas pastebėjo , 
kad visų rūpestis dėl Lie
tuvos ateities yra natūra
lus, nes pasirodė esą daug 
persivertėlių ir , skaudu 
pripažinti, sovietinio auklė
jimo išaugintų žmonių be 
jokio sąžinės supratimo...

Žvilgčiojant į laikrodį, 
buvo aišku, kad prelegen

tai turėjo išvykti ir nors 
dar būtume mielai dau
giau paklausinėję, turėjome 
atsisveikinti ir* palinkėti 
jiems viso gero savo dar
buose.

Nežiūrint tokio spalvin
go ir kartais labai keisto 
Lietuvos gyvenimo peizažo, 
dr.Petras, kaip ir Irena, 
pabrėžė, kad tvirtai tiki, 
jog visų geros valios žmo
nių pastangomis, mūsų 
Lietuva išbris iš negandų.

Nors jų kalba mus pri
artino beveik apčiuopiamai 
prie Lietuvos gyvenimo 
realybių, kartu ir pakėlė 
pasiryžimą, kad tikrai visi 
savo darbu galime prisidėti 
prie prasmingo Lietuvos 
gyvenimo.

VIEŠBUTINĖS PASLAPTYS
BUVUSIOSE SOVIETŲ 
RESPUBLIKOSE

Amerikos BALTIMORE 
SUN korespondentė Kathy 
Lally aprašo šių metų vieš
bučių gyventojų patyrimus 
lankantis kai kuriose buvu
sios Sovietų Sąjungos vie
tovėse. Štai keletas tokių:

Britanijos keliautojas par 
budo vieną naktį Armėni
jos viešbutyje, kuomet 
užuolaida, aplipusi pelėmis, 
nukrito ir per jo guolį 
spruko pelės. Jis nebuvo 
skundęsis dėl karšto van
dens trūkumo, ar kad elekt
ros šviesa ne visada veik
davo, bet tos pelių kojytės, 
lipančios per jį - buvo per 
daug!

Jis nudūmė pas budinčią 
tarnautoją prie registraci
jos stalo. Ji tačiau negalė
jo susigaudyti koks čia bai
sus įvykis pelės. Pagaliau 
susiprato: "O, - jūs norite 
aukšto su katinu?)."

Po kelių savaičių ameri
kiečių pora jau girdėjusi 
brito istoriją, užsiregistra
vo tame pačiame viešbuty
je ir paprašė kambario 
tame aukšte, kur darbuoja
si katinas.

- Galima gauti, - atsakė 
visai ramiai.

Information

Ville de Montreal

Nuosavybių mokesčius rei
kia mokėti anksčiau.

Montrealio narnų savinin
kai, gavę mokesčių prane
šimą, privalo sąskaitą už 
mokėti šiemet vienu mė
nesiu anksčiau - Kovo 1 
d. ir birželio 1 d., 1993 m.

Šalia to, pakeltas nuosa
vybės mokestis nuo $1.72 
iki $1.78 už $100 įvertini
mą. Olimpiniai mokesčiai 
sumažinti 46%. Tokiu 
būdu rezidenciniai bendri 
mokesčiai pakeliami 2.9% 
Pavyzdžiui: š. m. už vie
nos šeimos gyv. namą, 
įvertintą $146,400, mokes
tis padidės $73; mokestis 
už dviejų butų namą, 
įvertintą $157,600 bus 
$79; už trijų butų namą, 
įvertintą $183,100 reikės 
mokėti $92.

Infomacijai dėl namų 
mokesčio skambinkite 
tel: 872-2305

Projektas statymo paver
čiant nuomojamus namus 
į kondominiumus.

1992.XII.7 d. meras 
Jean Dorė ir miesto gy
venviečių vystymo depar
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Dr. Petras Lukoševičius Vilniuje PLB Centre.
tas - važinėjimas "snow-

Paskutinės dvi žiemos 
buvo labai šaltos Armėni
joje, kuri pešasi su Azer
baidžanu. Vienu Amerikos 
diplomatė gyveno nešildo
mame viešbutyje Jerevaną 
kur naktį vienintelis šilu
mos šaltinis buvo jos kald- 
ra, į kurią ji įsivyniodavo.

Kas naktį, jai užsnūdus, 
pelių eilė prisiglausdavo 
prie kaldros irgi bandyda
mos sušilti. Kurį laiką ji 
apsikentė, bet galų gale 
priėjo prie Armėnijos 
prezidento, prašydama ją 
perkelti į geresnį viešbutį. 
Jis vienintelis turėjo gali
mybę jos prašymą patenkin
ti, ką jis ir padarė, jos pa- 
sigailėjęs.

Kitas jaunas amerikietis 
lankėsi Ukrainoje. Čia vieš
butyje jam buvo patiektas 
neįprastai geras valgis ir 
patarnauta neįprastai grei
tai ir mandagiai. Trūko tik 
vieno, tačiau labai reika
lingo daikto - šakutės.

Amerikietis vis paprašy
davo jos, o patarnautojas 
vis pažadėdavo. Galų gale, 
praradęs kantrybę, ame
rikietis sušuko:

-Juk man reikia tiktai 
šakutės!

Kelneris pasižiūrėjo į jį 
nusiminęs ir atsakė: "Kad 
tai būtų taip paprasta!"

/Kol kas neteko girdėti 
apie tokią "egzotiką" Lie
tuvos viešbučiuose. Tačiau 
teko užgirsti apie dvikojas 
žiurkes, kurios prasigraužia 
į lagaminus.../ Paruošė b.n./ 

tamentas pranešė planus 
kaip pagelbėti nuominin
kams tapti savo buto 
savininkais, kai kuriuos 
namus pavertus į kondo
miniumus. Projekte numa
toma duoti leidimus pa
versti namus į kondomi
niumus ten, kur daugiau 
kaip 3% neišnuomojami ir 
kurie yra gerame stovyje.

Apskaičiuota, kad tokie 
perdirbti butai kainuotų 
15-20% mažiau, negu 
panašūs butai naujuose 
pastatuose. Nuomininkai 
galėtų juose gyventi tiek 
ilgai, kiek norėtų.

Projektas patiektas 
Miesto Tarybai gruodžio 
14 d. ir viešos diskusijos 
vyks 1993 m. pradžioje. 
Šio projekto dokumenta
ciją galima gauti 303 
Notre Dame St. East , 
4-th floor, tel: 872-4630 
arba Acces Montreal įstai
gose.

Metine Sniego šventė 
pagerbia sniegą

"Boule de Neige" Kvie
čia visus pasilinksminti ir 
pagerbti sniegą 11-tame 
Montrealio Žiemos karna
vale, Sniego Šventėje.

Kanadiana
PIRMOJI PRAMUŠTGALVĖ
MOTERIS

Kanados NIAGARA FAL
LS krioklių vietovė yra 
labai mėgiama jaunave
džių, praleidžiant Medaus 
mėnesį, gausiai lankoma 
turistų, taip pat su malo
numu prisimenama svečių 
iš Lietuvos, kurie turėjo 
progos ten apsilankyti.

1901 m. spalio mėn.24 d. 
viena turistė - mokytoja 
Annie Taylor primoji sugal
vojo nusileisti krioklin 
medinėje statinėje, sutvir
tintoje metaliniais lankais. 
Krioklio srovė krenta 53.64 
metrus žemyn. Annie tada 
buvo 63 metų amžiaus. Iš
lipusi iš statinės, apsvaigu
si ir apsidaužiusi, ji pareiš
kė: "Niekas neturėtų tokio 
triuko pakartoti".

Tačiau Niagaros Parkų 
Komisija užregistravo 13 
pramuštagalviškų bandymų. 
Buvo naudotos statinės, 
vamzdžiai, kanojai ir kaya- 
kai. Iš jų 4 užsimušė, pas
kutinysis 1990 m. Dabar 
skiriama $10,000^ bausmė 
tokių pokštų išdarinėto- 
jams ir, kol kas, atrodo, 
kad tai yra tinkama at
baidymo priemonė.

VAIRUOKIME SAUGIAI IR 
BLAIVIAI MOTORINES 
ROGES

Populiarus žiemos spor-

Nuo sausio 29 d. iki vasa
rio 7 d. Senajame uoste, 
Salų parke ir Senajame 
Montealyje vyks žaidimai 
ant ledo, čiuožimas, rogu
tėmis važinėjimasis ir ly
gumų slidinėjimas. Visa 
tai veltui.

Informacija tel: 872- 
0210.

Laikykite gatves ir gat
veles laisvas sniego va- 
lytojams.

Sausio ir vasario mėne
siai Mpntrealyje yra la
biausiai sniegingi. Todėl 
viešųjų darbų ekipos būtų 
dėkingos, jeigu laikysitės 
visų oranžinių laikinų 
ženklų ant kelio, kaip ir 
gatvių šviesų nurodymų.

Reikia laikytis taisyklių, 
kad judėjimas vyktų ne
trukdomas po sniego pū
gos. Taip pat prašoma už
laikyti už namų gatveles 
laisvas. Informacija tel: 
871-3434.

Montrealio lauko čiuožyk
los veikia

Visi norintieji čiuožti, 
gali naudotis lauko čiuo
žyklomis, kurios veikia 

mobiles" - motorinėmis 
rogėmis, kelia ir rūpesčių, 
nes per vieną žiemos sezo
ną (1988-89 iki 1990 - 
91 m.) užsimušė 113 ir 
1,316 buvo sužeisti vien 
Ontario provincijoje, Ka
nadoje.

Visos tos nelaimės ga
lėjo būti išvengtos, ir šią 
žiemą yra pravedama jau 
antroji kampanija, kaip sau
giai naudoti motorines ro
ges. Vienas iš šūkių: "Al
koholis ir sniegas nesimai- 
ib'L.

NAUJAI PANAUDOJAMOS 
PLUNKSNOS

Iki dabar vištų, ančių, 
žąsų, kalakutų plunksnos 
būdavo išmetamos. Kanado
je jų kasmet išmesdavo 
apie 20,000 tonų. Guelph 
Universiteto mokslininkai, 
norėdami sumažinti atlie
kas, vykdo tyrimus, kaip 
atitinkamai perdirbus plunks- 
nas papildomam maistui 
viščiukams.

Paukštienos specialistas 
Jim Atkinson'as ir Guelph 
U-tą baigusi studentė Ire
ne Doyle plunksnas virino 
aukštoje temperatūroje, 
išdžiovinus sumalė ir tikisi 
kad pridėjus atitinkamų 
virškinimui pagerinti en- 
zymų, bus galima iš jų 
gaminti lesalą. J. Atkinson 
tvirtina, kad išvysčius nau
ją plunksnų perdirbimo me
todą, ūkininkai turės piges
nį maistą viščiukams ir 
tuo pačiu sumažins atlie
kas aplinkai.

nio gruodžio pabaigos. 
Veikia 195 čiuožyklos 
miesto parkuose, kurias 
prižiūri viešųjų darbų gru
pės. 36 čiuožyklos yra 
specialiai apšviestos, skir
tos čiuožti vakarais, 84- 
rios skirtos ledo ritulio 
žaidimams (hockey) ir ki
tiems žaidimams, 75- 
ios skirtos laisvam čiuo
žimui.

Informacijos tel: 
872-6211.

Kalėdų eglutės surinktos 
perdirbimui

Sausio 6 d. buvo surink
tos natūralios Kalėdų eg
lutės, išdėtos prie namų 
ir perdirbtos - sumaltos, 
panaudojant sodininkystės 
reikalams. Bendras eglu
čių surinkimų centras 
priėmė eglutes iki sausio 
15 dienos.

3 psi.



KO REIKĖTŲ LIETUVOS JURININKAMS
B. Stundžia

1992 m. rugsėjo mėnesį Klaipėdoje įvyko Lietuvos jūrinin
kų sąjungos (LJS) konferencija, kurioje 72 delegatai atsto
vavo 653 nariams. Ši sąjunga yra paveldėtoja senosios 
Jūrininkų sąjungos, kuri susiorganizavo Kaune 1922 
metais. Vėliau jaunieji jūrininkai susibūrė lyg tai į sąjun
gos skyrių Klaipėdoje. Okupacijos metu tęsė savo veiklą 
Vokietijoje ir vėliau užjūryje. Paskutinis užjūryje sąjun
gos pirmininkas buvo laivų statybos inž. L. Balsys, kurį 
laiką dirbęs Montrealyje. Vokietijoje Jūrininkų sąjungos 
pastangomis Flensburgo Jūrininkystės mokykloje buvo su
daryta lietuviška klasė.

Sąjunga užjūryje neilgai išsilaikė, nes jūrininkai išsis
klaidė po visą pasaulį, o dalis jų išburiavo į dausas.

Pirmosios Jūrininkų sąjungos didžiausias atsiekimas 
buvo Jūrininkystės mokyKlos įsteigimas, kuri, deja, trum
pai išsilaikė, gal dėl to, kad neturėta savo laivyno. Ir tik 
ketvirtame dešimtmetyje bendromis Jūrininkų sąjungos ir 
didžiųjų bendrovių: "Maisto", "Lietūkio" ir "Pieno centro" 
pastangomis atsirado nedidelis Tautinis laivynas. Jūrinin-
kystės ir laivininkystės reikalus tvarkė Jūrininkystės in
spekcija, kurios pakutinis inspektorius buvo jūrų kapito
nas, generolas T. Daukantas.

Per karą visi turėti laivai buvo paskandinti ir užėjo 
okupacijų laikotarpis, kuris užtruko pusę šimtmečio.

Atstačius nepriklausomybę, iš sovietines imperijos bu
vo paveldėtas nemažas prekybos ir žvejybos laivynas su 
daugeliu darbuotojų krante. Laivyne dirba gal tik apie 
20% lietuvių, nes sovietinė valdžia jais nepasitikėjo. At
gavus laivyną, netruko susiorganizuoti ir jūrininkai. At
kurtoji Lietuvos Jūrininkų sąjunga ėmė rūpintis, kad laivai 
plaukiotų su valstybine vėliava, su lietuviškais vardais, 
kad būtų ruošiami reikalingi įstatymai. Deja, ne visi lai
vai gavo lietuviškus vardus, atrodo, lyg jų pritrūko, ir 
plaukioja laivai su vardais "Rusų sala", "Botnijos įlanka", 
"Kiarda" ir eilė su žodžiu kapitonas: Rentovas, Chromco- 
vas, Mesčiariabovas, Dubininas ir dar keli tokie kapito
nai. Tik du lietuviai kapitonai: Stulpinas ir Laučka buvo 
pagerbti. Eilė lietuvių kapitonų, kurie dirbo kuriant tauti
nį laivyną ir tuos laivus vedė, buvo užmiršti, mat buvo 
Juoduose KGB sąrašuose.

Dabartinis sąjungos pirmininkas A. Tenkutis nusakė, 
kokios buvo problemos ginant jūrininkų reikalus. Susisie
kimo mininsterijoje biurokratai tik sėdi savo kėdėse ir 
nesirūpina laivyno reikalais. Neveiklūs yra ir jūrininkai. 
Tą patį patvirtino ir vicepirmininkas A. Barusevičius, 
pridurdamas, kad privatizacija vos-pradedama.

Vandens transporto departamento vadovas V. Paulaus
kas kalbėjo apie jūrininkų knygeles, kurios atstoja užsie
nio pasą. Sakė, kad knygelės jau spausdinamos, bet vė
liau Vilniuje mačiau jų pavyzdį ir dar nebuvo atiduotos 
spausdinti. Dar ir dabar jūrininkai naudoja sovietines kny
geles! Vyriausybės atstovė V. Vaiciekauskienė sakė, kad 
dėl aplaidumo kalta Vandens departamento biurokratija. 
Atrodo, kad Lietuvoje biurokratijos net daugiau, negu 
kad buvo sovietiniais laikais...

Aušros gadynėje
(atsiminimų vaizdelis)

Jonas Malaiška

1885-tieji metai. Suvalkija, Sūkurių kaimas. Pamiškėje 
ant kalniuko stovėjo ūkininko Kazio Petraškos sodyba. 
Tylus vakaras, rodos, net medžių lapai nustojo šnarėją. 
Tik pro nedidelius langus, švietė lempos žiburėlis. Gyve
namas namas nedidelis, dvejais galais. Viename gale gyve
na šeimyna, o kitame seklyčia. Tvartai gyvuliams kiek 
toliau. Didelis kiemas, aptvertas tvora. Gryčios vidus šva 
rus, žemė pabarstyta smėliu, nes tik seklyčioje yra lentų 
grindys, kurios taip gerai iššveistos, kad net veidą rodo.

Kampe stovėjo didelis pečius, duonkepė, viedrai, puo
dai, ig Kiti namų apyvokos daiktai. Ant lentynėlės stovė
jo gražiai sudėti bliūdeliai, puodukai ir šaukštai. Prie lan
go stovėjo didokas stalas, du suolai ir dvi kaladės galuo
se. Ant sienos prie lovos kabėjo keletas šventų paveikslų: 
Paskutinė Vakarienė, Vaikelio Jėzaus ir šv. Juozapo.

Kazys Patraška, vidutinio ūgio, kresnas, tamsiais plau
kais ir ūsais, apie 46 metų ūkininkas. Draudžiamos spau
dos platintojas ir veikėjas. Jo mėlynos akys tiesiai žvel
gė is truputį palenktos galvos, ir atrodė, kad jis yra la
bai griežtas. Žmona Agota, sukilėlio bajoro Krokio duktė, 
spaudos platintoja ir Vargo mokyklos mokytoja. Truputį 
mažesnė už savo vyrą, taip pat tamsiaplaukė ir jos mels
vai pilkos^ akys, linksmai žiūrėjo į savo vyrą, kuris pasi
lenkęs kažinKą rašė iš laikraščių, ką tik neseniai gautų. 
Agota sėdi už ratelio ir verpia. Prie jos kojų sėdi ant že
mės mažiausias šeimos narys Staselis, vos tik šešių metų. 
Turi rankutėse lementorių ir bando slebizavoti tai, ką va
kar mama mokė. Tačiau jam nelabai sekasi. Ir kada Sta
selis nutyla, motina sustabdė ratelį: "Nagi, vakar jau 
gerai ištarei, va, žiūrėk į mane, Err...err". Tačiau Stase
liui išeina Eli... ell... "Ne, Staseli, err... va, kaip ropė, 
ratai, rupūžė, err...", bet vaikui išeina lopė, latai, lupū- 
žė... Motina jau nekantriai pertraukė vaiką: "Na, pra
leisk tą raidę ir eik toliau".

Tuo tarpu į kambarį įėjo Juozas, nešdamas rankose 
kupariuką. iš tėvo pusės, tolimas giminaitis, 26 metų, 
šviesiaplaukis, judrus kaip gyvas sidabras. Tėvo padėjėjas 
uždraustos spaudos platintojas. Pamatęs berašantį tėvą, 
padėjo kupariuką po suolu, priėjo prie stalo ir tyliai at
sisėdo. Tėvas pasikrapštė pakaušį, išsitiesė, ir pamatęs 
įdėmiai žiūrintį Juozą, šyptelėjo iš padilbų ir tyliai tarė:

- Na, jau užbaigiau, juk reikia ką nors parašyti į 
laikraštį. O ko tu norėjai?

- A, nieko ypatingo. Bet norėčiau, dėde, kad parašy
tum ką nors ūkinininkams, šeimininkėms, kaip geriau 
būtų ūkininkaujama, kad iš tos žemelės turėtų daugiau 
naudos ir lengviau dirbdami.

Tėvas, rimtai žvelgdamas į Juozą, užtvirtino:
- Žinoma, mūsų ūkininkus ir visą šalį reikia šviesti .
Motina verpoarna įdėmiai klausėsi ir neiškentė neįsi

terpusi:
- O kaip juos apšviesi, jei nėra mokyklų, galima būtų 

gryčiose pamokyti, bet daraktorių trūksta, gal ir atsiras
tų, bet bijo žandarų, nes jeigu pagautų slaptai gryčioje 
mokinant - gali Sibire atsidurti .

Juozas neiškentęs trinktelėjo kumščiu į stalą:
- Prakeikti ruskiai, mūsų tėvynėje uždraudė rašto 

mokytis, kad jie nesulauktų..."
Tėvas pritarė įsikarščiavusiam Juozui:
- Žinoma, kol ruskis sėdės ant mūsų sprando, nesiti- 
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LJS tarybos narys Jonelis nurodė, kad dar lietuvių 
kalbai laivyne nėra vietos, kad kai kurie kapitonai nėra 
net Lietuvos piliečiai. D. Vazkalis, atstovaujantis Sąjū
džiui, paminėjo, kad Vandens transporto departamente 
dirba eilė pučistų, kad mažai rūpinamasi privatizacija ir 
valstybine kalba, kad laivyne dar darbuojasi buvę KGB- 
istai.

Lietuvos jūrų laivininkystės prezidentas A. Anilionis 
tikino, kad nėra viskas beviltiška. Taip, trūksta įstaty
mų, trūksta specialistų. Būtų galima laivus išnuomoti, 
arba ieškoti kreditų Vakarų šalyse. Dabar įgulos mažina
mos ir todėl didinami atlyginimai. Gynė svetimkalbius 
specialistus ir pageidavo, kad valdžia atidėtų lietuvių kal
bos įvedimą (jau atidėjo iki 1995 metų).

Teko po konferencijos kalbėtis su A. Anilioniu jo ka
binete. Kiek kartų jam buvo skambinta telefonu - visi 
pasikalbėjimai vyko rusų kalba. Jis labai gina rusų kalbą 
ir net vadina tarptautine kalba (namie kalba rusiškai). 
Jis, kaip kapitonas, gerai žino, kad laivininkystėje tarp
tautinė kalba yra anglų. Man užklausus, kodėl kai kurie 
laivų vardai yra rusiški su lietuviškomis galūnėmis, jis 
atsakė, kad lietuvių kapitonai nėra nusipelnę...

Atrodo, kad nusipelnyti galima tik dirbant buvusios 
sovietinės imperijos laivyne. Jis taip pat tvirtino, kad lie
tuviams stoti į laivyną nebuvo kliudoma, girdi, patys 
jūros vengė, o kad baigusius Klaipėdos jūreivystės mokyk
lą lietuvius išsiųsdavo dirbti į Šiaurės, Tolimųjų rytų ar 
Juodosios jūros uostus, jam tas nė motais. A. Anilionis 
nepritaria privatizacijai, matomai nenori palikti dabarti
nių marmuro rūmų ir šiltos kėdės.

Apie sunkumus kuriant jūros apsaugą, kalbėjo Baltuška. 
Sakė, jog trūksta nuostatų, vadovų ir terminų. Tuo metu 
jūros apsauga turėjo vieną hidrografinį laivą ir du buvu
sius žvejų, dabar nupirkta iš Rusijos du sargybiniai laivai.

kėk nieko geresnio! Taigi, jei nori laisvės, turi kovoti. 
Šiandieną vienintelis ginklas, kurį mes ir tegalime pavar
toti, yra spausdintas žodis jr tai dėka pasišventusių žmo
nių^,. Net ir labai budriai sandarų saugomą sieną prąeina 
ir skleidžiasi po kaimus ir miestelius".

Juozas, sekdamas kiekvieną dėdės judesį ir akių žvilgs
nį, karštai sušuko:

- Dėde, aš dar šiandien iškeliausiu į Rytprūsius!
Motina, staiga lyg atsibudusi, kvėstelėjo rankomis ir 

sušuko:
- Va, ir aš taip užsiklausiau jūsų šnekos, kad net ra

telis nustojo sukęsis. Tėvai, ką tu dabar pasakei, man la
bai patiko. Ir aš buvau bepradedanti galvoti, kad reik 
atsisakyti daraktorystės, bet dabar pakeičiau nuomonę ir 
tęsiu šį darbą toliau .

Tėvas pasikėlė iš užustalės ir, priėjęs prie motinos, 
juokdamasis ją apkabino:

- O, tu mano kvietkužėli, gerai kad neatsisakai ap
švietus darbo. Tu mano pagalbininkė, nors ant tavo pečių 
visa namų ruoša; tu priverpi ir išaudusi audeklus, mus 
visus aprengi...

Motina sypsosi:
- Ką gi, tokia moters dalia, šeimą papenėti ir apreng. 

ti visuomet sveika, o giminei bagota".
Visi skaniai nusijuokė, o motina vėl atsisėdo prie rate

lio. Pasilenkusi prie Staselio, paglostė vaiko galvutę, pa
klausė ar dar nepavargo ir nutarė, kad šiam kartui už
teks, nusiuntė žąsų pažiūrėti. Staseliui to tik ir reikėjo - 
kaip kulka išnėrė per duris.

Juozas ištraukė kuparėlį iš pasuolės ir, rodydamas 
tėvui, tarė:

- Dėde, štai, čia va, šitoks kuparėlis, gal norėtum 
sau pasilaikyti?

Tėvas apžiūrėjo ir paklausė ar tikrai Juozui jo nerei
kės.

- Ne, dėde, nereikės. į kariuomenę manęs daugiau ne
pačiups, o dėdei bus pravartu.

Tėvas, šelmiškai pažiūrėjęs į žmoną, numykė, kad ge
rai būtų... Juozas, lyg supratęs tėvo mintį, karštai aiški
no, kad šio kuparėlio užraktas yra toks geras ir sudėtin
gas, jog niekas neatrakins, nė pats velnias!

- Tai kaip aš atrakinsiu? - juokėsi tėvas...
A... a... aš dėdei parodysiu!

Bet tuo metu priemenėj susibeldė ir į gryčią įlėkė 
dvylikos metų duktė Pranutė, ilgom kasom,basa, ir jau la
bai alkana. Apkabinusi motiną, prašo duonutės. Paskui ją 
lėčiau įeina aštuoniolikinė duktė Mariutė. Prisėdusios prie 
stalo stebėjo ką darė vyrai, bet tėvas tuoj subarė Pranu- 
tę:

- Kur kiši norį?
• Mergaitė pasitraukė ir prisiglaudė prie motinos, kuri 

žingeidumo vedina irgi priėjo prie stalo.
- Na, ir kas čia nepaprato - kuparėlis ir gana. Dėde, 

juk tu jau atraKinai! Va, žiūrėk... atsimink... čia paspaus
ti, o paskiau ... pasukti.

Motina atidžiai sekė kiekvieną tėvo rankų judesį ir 
kada jų akys susitiko, tėvas rimtai suabejojo... nejaugi 
būtų taip, kaip toj patarlėj sakoma: "Ką boba padarys, 
to ir pats velnias nesugalvos". Tačiau papurtė galvą, lyg 
norėdams atsikratyti kokių negerų minčių:

- Žinai, Juozai, tu eik ir persirenk, jeigu žadi dar 
šiandien eiti, o aš tuo tarpu, tau viską paruošiu.

Juozas paskubomis išėjo, o tėvas pasiėmęs nuo stalo 
laikraščius, irgi išėjo į seklyčią.

Tėvui išėjus, Mariutė priėjo prie motinos ir verkšlen
dama skundėsi:

Apie Tautinio laivyno atkūrimą kalbėjo A. Požėla. Jis 
nurodė, kad LJS buvo parengusi laivyno vystymo koncep
ciją, kuri buvo įteikta Susisiekimo ministrui J. Biržiškiui 
ir ministrui pirmininkui G. Vagnoriui, bet kažkur prapuo
lė. Laivyne vadovauja rusiškai-sovietinės imperijos dvasia. 
Laivyno ateitis tai privatizacija. Jam atrodo, kad Tauti
nio laivyno atkūrimo darbą trukdo Susisiekimo ministeri
jos biurokratai. įdomu, kad kapitonas A. Požėla, dėlei jo 
būdo išsakyti viską nevyniojant į pakulas, dėl jo siekimo 
turėti Tautinį laivyną ir dėl siūlymo laivyną privatizuoti, 
įsigijo ir priešų. Savo kilme A. Požėla yra sūnėnas gar
saus imtynininko K. Požėlos, Europos čempiono. Algiman
tas Požėla yra kietas lietuvis, kaip kad buvo ir jo dėdė. 
Jam buvo siūloma kandidatuoti į Seimą, bet jis atsisakė. 
Jo nuomone, privatizuotas laivynas • nes Lietuvai naudą, 
nežiūrint, iš kur ir į kur bus prekės gabenamos.

- Ką dabar mes darysime? Žadėjai nupirkti ne tik ska
relę, bet ir suknelę, o dabar, kaip aš matau, kad nieko 
negausiu. Ir vis per tą Juozą... Anksčiau bepiga tau buvo, 
o dabar, kai tėvas padės pinigus į kuparėlį, kurio nei 
pats velnias neatrakintų, tai is kur tu gausi pinigų?

Motina tik palingavo galva ir ramino dukrą, kad Juo
zas čia nekaltas, ir kad niekad nereikia nustoti vilties, 
neišbandžius visų galimybių. Kartais ir blogiausia padėtis 
turinti išeitį, tik reikia ją surasti. Tačiau Mariutę buvo 
nelengva nuraminti. Ji beviltiškai lingavo galva ir verkšle
no:

- Surasti išeitį, o kada beieškoti, jei atlaidai va, čia 
pat.

Bet motina pro langą pamatė grįžtantį tėvą ir abi 
mergaites išsiuntė prie darbo.

Tėvas įėjo nešdamasis pundelį laikraščių ir kapšiuką 
su pinigais.

- Va, dabar tai bent turėsiu kur susidėti visus svar
besnius laikraščius ir popierius, na ir ..."ir pinigus" - įsi
terpė motina. - "Na taip, pinigai - galvažudžiai, o be jų 
irgi negerai. Taigi, reikia taupyti, idant jų turėtūth!'

Ir tėvas, išėmęs iš kapšiuko pinigus, atskaitė kiek, o 
likusius įdėjo į kapšelį,~ užrišo, padėjo į kuparėlį kartu su 
pundeliu popierių ir užrakino. Išsitiesė, paglostė ūsus ir 
atrodė labai patenkintas savimi. Tačiau motina neiškentė:

- Reikia taupyti, sutinku, bet man atrodo, kad tu kai 
kur esi per duosnus, o kai kam per daug skūpus. Kai dėl 
spaudos, tai tu galėtum ir dūšią atiduoti, o kai reikia ką 
nors mergaitėms ar man pačiai nusipirkti - tai lengviau 
būtų kaulą iš šuns atimti, negu iš tavęs kokią kapeiką 
gauti.

- Tėvas, suraukęs antakius, iš padilbų žiūrėjo į moti
ną:

- Na, ką tu kvietkužėli, jei spaudai kokį pinigą ir 
paaukoju, tai tik lietuviškos spaudos^ palaikymui, nes be 
pašalinės paramos - nei vienas laikraštis, ar knyga nega
lėtų išsilaikyti... Kiekviena auka, kurią galima padėti ant 
tėvynės aukuro, - nėra per didelė. Be to, kiekvienas vy
ras, nuo pat gimimo dienos įgyja privalomas Tėvynei 
pareigas ir, Tėvynei esant pavojuj, jis be atodairos turi 
eiti į kovą ir ginti kaip gali protėvių žemę.

Motina linguodama galva pritarė:
- Taip, taip, aš sutinku su tavo nuomone ir dalinai 

tau pritariu, kad galima ir reikia aukoti, bet tik tiek, 
kiek lieka nuo šeimos būtinų reikalų. Ir taip pat tu tei
singai kalbi - kovoti reikia. Taigi, ir mano tėvas, kai 
vedė sukilėlių pulką į kovą prieš ruskius - neatsiliko ir 
mano motina - ėjo drauge.

Tėvo veidas pralinksmėjo, ir sukdamas ūsus rimtai jau 
kalbėjo:

- Na, matai, ne tik tavo tėvai, bet ir tu kovoji. Ca
ras mums uždraudė steigti lietuviškas mokyklas, o tu 
vistiek slaptai mokini vaikus ir suaugusius skaityti ir ra
šyti. Tai reiškia, kad tu eini prieš valdžia - neklausai 
jos prisakymų ir tuo nejučiomis įsijungi į lietuvių kovo
tojų eiles. Ar ne taip?

- Hm... na, taip... aš apie tai ir nepagalvojau. Žinau, 
kad pavojinga, bet aš nebijau.

- Na, matai, kvietkužėli, tik per drąsą ir pasišventi
mą ateina laimėjimas. Ną o kas liečia pareigą šeimai^ 
tai man atrodo, kad mane per daug jau nupeikei. Nei aš 
taip jau skūpus, nei ką. Aš tik galvoju, jeigu be kokio daik
to galima apsieiti, tai kam pirkti ir veltui pinigą leisti?

- Gana, jau gana, Kazeli, esi vyras ir moteriškų rei
kalų nesupranti...

- Čia tėvas įsižeidė:
- Kaip tai nesuprantu? Kas reik, tai ir nuperku Q 

pagaliau, mano mergaitės neprasčiau pasipuošusios už ki
tas. Ana va, neseniai abiem nupirkau batelius ir į bažny
čią galės eiti apsiavusios.

O, Aukščiausias, kas per batai!
Tėvo antakiai pakilo ir vėl nusileido:
- Ar tai dar negeri?

- Duok šventą ramybę su tokiais batais! Geri tik 
pūslėms pritrinti. Oda stora ir Kieta - turbūt jaučio. Jos 
einu oasos, tiK prie miestelio apsiauna - Kalbėjo motina.

Tėvas kvėstelėjo rankomis:
- Perkant, aš neklausiau kokio^ gyvulio oda, oet man 

atrodė, kad batai geri ir stiprūs, užteks ilgam.
Motina rūkščia mina sumurmėjo:
- u taip, užteks ir anūkams!..

/ bus daugiau/
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Bhaktapur - šventyklų miestas
Netoli Nagarkot kaimo, kurio viršukalnėje stebėjome 

saulės tekėjimą, sakoma, kad iš čia yra puikiausias Hima
lajų kalnų vaizdas, čia stovi senas Bhaktapur miestas, 
turintis 40,000 gyventojų. įkurtas 9 šimtm. ir išlaikęs to 
laikotarpio atmosferą. Siauros gatvės su daugeliu senų 
hindusų šventyklų. Po senovišką miestą vaikščiojame pės
ti, kur vadovas vis atkreipia dėmesį į ką nors įdomaus 
įsidėmėtino. Taip beeinant viena siaura gatvele, kur seno
viški namai su medinėmis langinėmis ir pagražinimais, 
parodo vieną langą su medžio figūromis, statytą 1427 
metais. Nuostabu, kaip tas medis per tuos šimtmečius 
išsilaikė iki šių dienų nesupuvęs.

Toliau beeinant visą gatvės pusę užima puodų turgus. 
Ten pat šone mindo kojomis molį, lipdo puodus ir apkro
vę šiaudais degina užkaitindami, kol pasidaro raudonos 
spalvos. Aplinkui draikosi šiaudai ir smilksta, rūksta dū
mai. Išdegti įvairaus dydžio ir paskirties puodai sustatyti 
gatvėje ant grindinio. Didžiausias gatvės plotas užimtas 
su tais puodais.

Viena didžiulė hindusų šventykla, statyta 14 šimtmety
je, iš lauko papuošta statulomis, o kita Nyatapola šven
tovė yra aukščiausia šiame mieste, savo penkiais stogo 
pąvidalo aukštais kyla į dangų, turi medines kolonas vi
saip išgražintas ir išdrožinėtas. įdomūs ir buvę karaliaus 
rūmai, kuriuose dabar įsikūrusios meno galerijos. į juos 
veda auksiniai vartai, per kuriuos eidavo tik karalius. 
Dabar praeiname visi mirtingieji be skirtumo. Uždarame 
kieme tarp keturių sienų nėra įspūdinga ir greit apsisukę 
išeinam į gatvės judėjimą.

įdomiausia buvo Pashupatinath hindu šventovė, kuri jų 
skaitoma šventų švenčiausia, stovinti ant Bagmati upės 
kranto. Čia judėjo didelės minios žmonių viduje ir ap
link šventyklą visu upės krantu.

Upės krantai išmūryti ir prie jų įrengtos cementinės 
platformos, pagal hindusų tradiciją, mirusiems deginti. 
Kaip tik mums atėjus ant vienos platformos degė laužo 
ugnis, mirusio artimieji baltai apsirengę netoliese sėdėjo. 
Neilgai mums krantu pavaikščiojus, ugnis baigė degti ir 
vienas patarnautojų sėmė su kibirais vandenį iš upės, 
liejo į laužą ir plovė pelenus, malkų likučius ir kartu, 
galbūt, nesudegusius kaulų likučius į upę. Per keletą minu
čių platforma buvo švari be lavono sudeginimo ženklų.

Hindu tikėjimu, ši upė skaitoma irgi šventa, kaip Gan
go upė Indijoje, kur mirusių sudegintus pelenus galima 
paleisti į upę. Šiaip į kitas upes sudegintųjų pelenų nega
lima pilti, nes jų nelaiko šventomis.

Netrukus prie kitos deginimo platformos atnešė neštu
vuose baltai įvyniotą mirusio lavoną ir paguldė, kojas be
veik įmerkę į vandenį, ant kranto. Vadovas paaiškino, 
kad dabar lavonas bus upės vandenyje nuplautas ir, paruo
šus laužą, sudegintas. Mums nebebuvo laiko toliau žiop
soti ir laukti sudeginimo, nes tik malkas pradėjo nešti ir 
krauti laužą. Tos šventos upės vanduo buvo labai nešva
rus, pilkas ir drumzlinas, bet tolėliau vaikai šokinėjo nuo 
kranto ir taškėsi vandenyje.

Einant tuo paupiu link šventyklos matėsi ir karvės 
vaikščiojančios tarp žmonių. Tai šventos, neliečiamos. 
Viena atsisKyrusi pasišokinėdama ir ragus muistydama 
puolė mus einančius. Visi sušokom į aukščiau pakeltą 
šaligatvį, kad nepasiektų. Nulipus žemyn, vėl pasišokėjus 
atšuoliavo prie žmonių, ir vėl turėjome bėgti į šalį. Da
bar vadovas ją nuvarė tolyn ir praleido išsigandusias mo
teris eiti link šentyklos. Ten pat ir publikos tualetas, 
skylės grindyse, jokio popieriaus ir kvapas nosį riečia. 
Nuėjus į vyrų pusę, net nuostabu, prie sienos ramiausiai 
stovėjo karvutė nekreipdama dėmesio į einančius. Tai tos 
šventos karvės visur gali eiti ir ilsėtis, o tą dieną buvo 
karšta, tai susirado pavėsį tualete.

Nuo šventyklos žemyn prie upės veda laiptai prie 
specialios deginimo platformos, skirtos tik karaliaus šei
mai ir kitiems kilmingiesiems sudeginti. Eiliniai žmonės 
net negali ten prieiti per mūrinę tvorą.

Pereinam upės tiltu į kitą pusę, kur kelias veda aukš
tyn prie hindu šventyklos. Pakelėje įvairios būdelės su su
venyrais ir kitokais reikmenimis. Prie mūro sienos sėdi 
elgetos ir invalidai pasidėję ant žemės išmaldai dubenė
lius, tiesia į praeinančius rankas. Kuo arčiau šventyklos, 
tuo daugiau tų elgetų. Pasiekus šventyklos aikštę iki pat 
durų išsirikiavę gal keli šimtai tų elgetų. Jų tarpe daugy
bė invalidų be kojų, be rankų, susenusių, paliegusių, ne
paeinančių.

Atrodo, tie invalidai nepalikti visai be išmaldos, ma
tyti, hindu tikėjimas liepia dalinti išmaldą, nes matėme 
žmones einančius su dideliu krepšiu ryžių per elgetų ei
les ir visiems pilančius į dubenėlius. Dar kiti matėsi iš
keitę pinigus į smulkius varinius iš eilės visiems metė į 
dubenėlį. Ir daug matėsi tokių, kurie ėjo per tas eiles su
sėdusių ant žemės ir visiems po lygiai dalinančių tą pa
čią normą. Tačiau turistams tokią masę elegetų ir invali
dų matant daro sunkų, slegiantį įspūdį.

Prieiname prie pačios šventyklos durų, o toliau jau ne

galima. į vidų leidžia tik hindu tikėjimo žmones, kitiems 
draudžiama. Einantieji į šventyklos vidų privalo nusiauti 
odinius batus, nusiimti diržą ir viską, kas pagaminta iš 
odos. Prie šventyklos durų stovėjo ginkluotas kareivis, 
kuris tikrino įeinančius.

Nors Nepalo žmonės daugumoje hindusų tikėjimo, bet 
Katnmandu mieste yra ir didelė budistų šventykla Swoy- 
ambhuneth, žinoma kaip beždžionių šventykla. Ji randasi 
ant aukštoko kalno, į kurį laiptais lipant aukštyn, iš abie
jų pusių bėgioja ir šokinėja mažos beždžionėlės. Kalno 
šlaitas apaugęs dideliais ir mažais medžiais, kuriuose dau
gybė tų beždžionėlių gyvena. Belipant aukštyn, jos drą
siai eina prie žmonių, tikėdamos ko nors gauti. Praeinan
tieji jas maitina ir jos tada būriais viena per kitą grūsda
mos subėga artyn. Taip visą kelią lipant laiptais jos lydi 
žmones ir taip pat karstosi po budistų šventyklos balko
nus ir stogus.

Užlipus gražiai matomas visas Kathmandu slėnis su 
jame išsistačiusiu miestu, budistų šventyklos aukštas bokš
tas dominuoja visą apylinkę. Pataikome ateiti, kai vyksta 
budistų maldos valanda. Mums leidžia užeiti ir stebėti jų 
apeigas.

Didelėje patalpoje vienuoliai sutūpę sėdi ant žemų 
padėklų puslankiu išsidėstę. Jų vyresnysis paskaito iš 
rašto, paskui visi kartu choru kartoja skaitinį ir pabaigai 
vis muša gongus ir pučia dūdas, sudarydami didelį triukš
mą. Tą užbaigę, vėl pradeda iš pradžios, balsu kartoda
mi ir triukšmingai mušdami gongus.

Apėjom šventyklos vidų - daugumoje išpuoštą Budos 
statulomis. įeinant į ją reikėjo nusiauti batus. Prie šven
tyklos irgi daug sėdinčių elgetų ir invalidų. Ten pat, tik 
kitame pastate įvairios budistų krautuvėlės su namų apy
vokos rakandais, Budos statulėlėmis ir sukamais maldos 
malūnėliais. Antrame aukšte jie su šeimomis įsikūrę gyve
na ir iš ten sklido ruošiamo valgio kvapai, žmonių kalbos 
vaikų riksmas, žodžiu, vyko kasdieninis gyvenimas. Prie 
šventyklos gulėjo ir vaikštinėjo įvairaus dydžio ir spalvų 
šunes. iį

Apžiūrėję šią budistų šventyklą, grįžome į Kathmandu 
miestą, kur popietyje buvo paskirta pamatyti hindusų 
deivės Kali įsikūnijusią dukterį (Living Goddess). Ši deivė 
dabar yra 5 metų amžiaus mergaitė, labai gerbiama. Jos 
negalima fotografuoti. Atvykom prieš nustatytą z laiką, 
bet jau rinkosi turistai ir hindusų gerbėjai. Sargai uždaro 
kiemo kampuose stropiai žiūrėjo, kad niekas nefotogra
fuotų ir tučtuojau sudrausdavo, jei kurio aparatas buvo 
neuždarytas.

Lygiai penktą valandą, antro aukšto lange pasirodė 
maža mergaitė, aspupta matronų, gal kelioms sekundėms 
ir vėl dingo už užuolaidų. Langas užsidarė. Nespėjome 
nei gerai pamatyti, bet audiencija baigėsi. Grįžtant at
gal į viešbutį, pradėjo lyti, o vėliau visai gerai įsismagi
no, tad negalėjome išeiti į miestą.
Važiuojam į Pokhara

išvažiuojam iš viešbučio 7 vai. ryto, nes kelionė už
truks apie septynias valandas, kol pasieksime tą miestą. 
Važiuojame Prithvi keliu, kuris išvestas ir išpiltas 1973 
m. su Kinijos pagalba. Kelias asfaltuotas, bet kai kur 
per kalnus labai išvažinėtas ir reikalingas remonto.

iš pat ryto po lietaus kelias labai šlapias ir tuoj pra
deda vingiuoti per kalnus vos išvažiavus iš Kathmandu 
miesto. Daug sunkvežimių kelyje. Pakelėje žemė teraso
mis daugiausia ryžiais apsodinta, o trobelės į kalnus išsi- 
dėsčiusios. Kaimai ir miesteliai su pilnomis gatvėmis 
žmonių. Šaligatviuose išsidėsčiusios virtuvėlės kepa ir 
verda, apstotos žmonių.

Kelias vingiuoja pagal upę, kuri pradžioje buvo sekli 
ir akmenuota. Vėliau pasidaro plati ir srauniai bėganti. 
Pasak vadovo, apie 30 pėdų gilumo. Upės vingiuose mato
si žmonės įsibridę į vandenį renka suplaukusias medžio 
šakas, kurias sukapoję parduoda ugniai kūrenti.

Didžiuliai akmenys nukritę ant kelio ir nuslinkę kalno 
šlaitai blokuoja tarpais kelią. Privažiuojame ir mes tokį 
tarpą, kur ilgiausia sunkvežimių eilė sustojusi laukia. 
Reikėjo gerą pusvalandį lūkuriuoti, kol nuo kelio buvo 
nustumti nukritę akmenys bei nuslinkus! žemė. Vadovas 
pasakoja, kad šiame ruože atsitinka mirtinų nelaimių kai 
krintantys akmenys pataiko į važiuojančius tuo keliu.

iš ryto buvo apsiniaukę, o toliau važiuojant nuo vidur
dienio pradėjo lyti. Kelias pasidarė labai blogas, asfalto 
beveik nematyti, vien duobės ir provėžos. Autobusiukas 
šokinėja per išmuštas duobes, kurių niekas netaiso ir 
sukinėjasi pagal kalnų šlaitus. Mus sėdinčius krato nežmo
niškai, atrodo, autobusiukas neturi jokių spyruoklių. Taip 
visą važiavimą tai kylam aukštyn, po posūkių leidžiamės 
žemyn prie upės, tai vėl vingiuojame aukštyn. Vaizdai 
keičiasi vienas po kito kaip ekrane. Judėjimas vyksta kai
re puse.

Pasiekiam Pokharą 2 vai. po pietų. Kelyje užtrukome 
7 valandas o padarėme tik 210 km. Atrodo, kad čia 
mums buvo kaip repeticija, koks laukia važiavimas į Tibe
tą per Himalajų kalnus. O čionai važiavome per daug 
mažesnius kalnus.

Pokhara miestukas glaudžiasi Anapurna slėnyje, vaka
rinėje Nepalo dalyje. Trys ežerai supa šį miestuką. Ši 
vietovė labai populiari kalnų laipiojimo sportui, nes dau
gelis tų~ kalnų takų prasideda Pokharoje. Aplink kalnus ir 
į juos čia jokių kelių nėra, todėl ne tik turistai, bet ir 
vietiniai gyventojai naudojasi primityviu kopimu (Trek-

Auksiniai Vartai į buv. karaliaus rumus Bhaktapur mieste, 
Nėpalyje.

king). Vėliau, vaikščiodami po miestelį, sutikome daug 
jaunų žmonių, apsikrovusių kuprinėmis, sustojusių žiūrinė
jant "trekking" žemėlapius ir pasiryžusius kopti į kalnus. 
Jų tarpe ir moterys neatsiliko, žygiavo kartu.

Privažiuojam prie ežero pakrantės, viešbutis randasi 
antroje pusėje, o tilto ar kelio nėra prie jo. Išsikraustom 
iš autobusiuko ir mus perkelia į antrą pusę ant metalinių 
statinių padarytu plaustu, traukiamu virve, pririšta antra
me krante. Pradžioje net neatrodė, kad tai ežeras, tokia 
siaura sąsmauka kaip rankovė. Kai keltas nedirba, tai 
keleivius perveža viešbučio laivelis nemokamai.

Susikraustome visi į siūbuojantį plaustą ir netrukus 
pasiekiame antroje pusėje stovintį "Fishtail" viešbutį. Jis 
ne viename pastate, bet išmėtytas atskirais namukais, 
paskendusiais tarp medžių ir krūmų. Gauname namuką ga
na toli nuo restorano, o čia dar lietus teškia, tad pasi
šokinėdami per balutes skubėjome į paskirtus kambarius. 
Vakarienei einame iš mūsų grupės tik trys, o kitos pen
kios moterys serga apsivalgiusios daržovėmis ar gėrusios 
vandenį. Šiuose Azijos kraštuose labai greit susergama 
viduriavimu. Rodos ir saugaisi, ir negeri vandens, neval
gai daržovių, o pagauni greitąją kaip mat. O tada reikia 
vaistus naudoti ir jokio apetito valgiui nebėra. Vadovė 
atėjusi vakarienei stebisi, kad aš dar sveikas, sako visa 
grupė serga ir kai kurios net guli lovoje. Sutariame ryte 
plaukti laiveliu į ežerą.

Grįžtu po vakarienės į namuką, kur man skirtas kam
barys. Visi namukai pastatyti gražioje aplinkoje ant eže
ro kranto, apsupti žalumynų ir žydinčių gėlių, išvedžioti 
žvyruoti takai nuo vieno namuko iki Kito veda iki pat 
restorano rr laivelių prieplaukos.

Ryte, kaip sutarta, 7 vai. nueinam su vadove Diana 
ir jos motina prie laivelio, kur viešbučio tarnautojas mus 
susodinęs irkluoja. Pasileidžiarn išilgai ežero tolyn nuo 
viešbučio, link matomos salos. Ankstyvas rytas malonus, 
saulėtas. Saulei aukščiau pakilus, tenka nusivilkti šiltą 
megztuką. Vandens nedrumsčia joks vėjelis ir pakraščių 
medžių siluetai atsispindi ramiame vandenyje. Vienoje 
ežero pakrantėje kalnai apaugę medžiais, o kitoje pusėje 
lankoje ganosi bufalo karvės, kai kurios subridusios į eže
rą, kitos guli vandenyje, tik galvos ir kupros kyšo. Nuo 
slėnio lygumos tuoj kalnai kyla aukštyn, Kai kurių viršū
nės paslėptos bėgančiuose debesyse. Idiliška aplinka lau
kianti dailininko teptuko.

Nepalo kraštas yra labai gražus ir vaizdingas. Čia 
žaluma paskendę slėniai išraižyti upių. Kalnų pašlaitės su 
žemyn skubančiais srauniais upeliais. Ir didžiuliai majesto
tingi Himalajų kalnai, kurie iškėlę aukštas snieguotas vir
šūnes visą reginį dabina. Kiekviena kalno ketera turi 
savo vardą su mums nieko nesakančiais pavadinimais, 
kaip Chiangtse, Nuptse, Amą Dablan. Mums tik gerai ži
nomas išgarsintas visame pasaulyje aukščiausias Everesto 
kalnas, turįs 8,848 metrus aukščio.

Laiveliu atplaukiame iki ežero salos. Salelė nedidelė, 
bet joje pastatyta hindusų šventykla slepiasi tarp tankių 
medžių. Bandau nufotografuoti, bet per žalumynų tankumą 
sunku ją įmatyti. Po salą vaikščiojam neilgai, rytmetinė 
rasa tebėra didelė, saulė nespėjo per šešėlius pasiekti iš
džiovinti. Nuo salos pasukame atgal prie viešbučio. Ryt
metinis pasivažinėjimas ežere užtruko visą valandą.

/ bus daugiau /
1993. I. 20 5 psl.



Lietuvių Namų 
Žinios

e 1992 m.gruodžio mėn.30 
d.,8 vai.v. Kanados Lietu
vių Jaunimo Sąjunga buvo 
surengę Saunų prieš Naujus 
Metus susipažinimo vakarą 
naujais baldais pagražintoje 
svetainėje LOKYS. Atsilan
kė ir jaunimas ne tik iš 
Toronto, Mississaugos,Ha
miltono, bet ir iš Detroit'o, 
Čikagos ir kitų vietovių. 
Svetainė greitai persipildė 
ir teko atidaryti Vytauto 
Didžiojo menę. Dalyvavo 
150 jaunuolių. Prie bufeto 
smarkiai darbavosi K.Janu
šonis ir V.Žukauskas. Bend
rą tvarką prižiūrėjo LN 
valdybos narys Rimas Juodis. 
Vakaras praėjo gana sklan-

Lietuvos Kariuomenės Atkūrimo Šventės minėjime Lietuvių Namuose meninę programos 
dalį atlieka Toronto Vyrą Choras ARAS, vadovaujamas Lindos Marcinkutės, 1992 m. 
lapkričio mėn. 11 d. Nuotr: Stepo Varankos

Ilgametį Kanados Lietuvių Fondo 
Įgaliotinį Ottawoje p. Albiną PAŠKEVIČIŲ IR 

jo žmoną ALĘ, sunkioj valandoj netekus sū
naus VYTAUTO, giliai užjaučia -

FONDO TARYBA

džiai. Tikimės, kad ir atei
tyje KLJS suras progų 
surengti panašius renginius.

• Sausio mėn. 3 d.Lietuvių 
Namų popietėje dalyvavo 
130 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė po 1 iš Panevėžio 
ir Punsko. S.Granaliauskas 
iš Port Elgin,Ont.; Viktoras 
Jonas ir Saulė Remesat 
iš Hamiltono.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
valdybos vicepirmininkas 
ir Slaugos Namų komiteto 
pirmininkas Jonas Vytautas 
Šimkus.

• Sausio mėn. 10 d.popie- 
tėje dalyvavo 160 žmonių. 
Svečią knygoje pasirašė 
dr.Alfredas Smailys, po 
1 iš Kauno ir Liškiavos; 
O.Jurgutienė iš St.Peters
burg Beach, Fla.,JAV. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN valdybos 
iždininkas Edmundas Pama
taitis.
• Sausio mėn. 10 d., 3 vai.p. 
p.LN kultūrinė komisija 
buvo suruošus! Kauno Są
jūdžio Tarybos nario prof. 
dr.A.Smailio paskaitą "Po
litinė padėtis Lietuvoje".
Dalyvavo 250 klausytojų, 
buvo daug diskutuota irapie 
būsimus Lietuvos preziden
to rinkimus. Programą 
rengė LN kultūrinė komisi
ja.

• Šalia Lietuvių Namų 
yra išnuomavimui 2-jų mie

gamųjų butas su atskiru 
įėjimu. Suinteresuoti asme
nys prašomi skambinti Val- 
teriui Drešeriui tel.233- 
3334.

• Vasario mėn. 6 d.,šešta
dienį vyks Medžiotoju ir 
Žūklautojų Klubo TAURAS 
tradicinis pokylis-balius.

Bilietai į Medžiotojų 
ir Žūklautoj^ Klubo TAU
RAS pokylį gaunami pas
J. V.Šimkų tel. 231-9425 
ir pas V.Drešerj,tel:233- 
3334.

• Operos ir klasikinės mu
zikos mėgėjų dėmesiui: 
Toronto Simfonija ruošia 
Shell Canada Community 
Concert "Music of Ameri
cas", vasario mėn 5 d., 
penktadienį 1-2 vai.p. p. 
Roy Thomson Hali /kampas 
King & Simcoe gatvių/. Bi
lietai $4.75, plius 7% GST. 
Girdėsite: Dvoržako simfo
nija nr.9, Bernštein'o, Cop- 
pland'o, Amram'o ir Rida- 
out kūrinius. Bilietus gali
ma užsisakyti per LN ad
ministratorę Danutę Sysak- 
Simonaitytę,tel:532-3311. 
Kadangi bilietai yra pigūs, 
tad prašoma nedelsiant 
rezervuoti geresnes vietas.

• Slaugos Namams aukojo:
$1.000- A.S.; $500 -

K. E.Gudinskai iš Hamilto
no; po $200 - A.B.Grinius 
iš Hamiltono, dr.P.Vytė; 
po $100 - A.Paleckis, Pr. 
Mečys, P. Skabi auskas, B.

Saplys; po $50 -S.Naikaus- 
kas iš Windsor'o, V. K.Ga- 
pučiai; $40 - J.A.Gataučiai 
A.a.Sofijos Vinskienės at
minimui: po $50 - V.Rad- 
zevičius, S.Radzevičienė; 
$25- K.Budrevičius; po 
$20 - L.Balsys, J.A.Šimkai; 
a.a.Viktoro Karasevičiaus: 
$50- W.L.Nahirniak; a.a.V. 
Karas: $25 - Technician 
Fund Staff; a.a. Charles 
Roman: $20- D.L.Simanavi
čiai; a.a.Kosto Pakalniškio: 
$25 - K.Budrevičius; a.a.
sesers Sofijos Vinskienės: 
$200- K.B.Zutautai ir sū
nus; $100 - Antanina Kriš- 
čiūnienė savo vyro a.a.Jono 
Kriščiūno 10 metų mirties 
sukakčiai paminėti; $25- 
Lydija Balsiene a.a.Skolas- 
tikos Remeikaitės atmini
mui.

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siųsti 
tiesioginiai šiuo adresu: 
LABDAROS FONDAS, Lie
tuvių Slaugos Namai, 1573 
Bloor St.,W.,Toronto, Ont. 
M6P 1A6.

• Kas dar neįsigijo Vytauto 
Kernagio kasečių- gali 
dar jų gauti pas LN buhal
terę, Danguolę Šernienę 
tel:532-3311 arba jos namų 
tel: 764-3980. Kasečių 
kiekis ribotas.

KAS PRISIMENA PRIE-

Halifax'e, į prieplauką nr. 
21. Nemažas skaičius lie
tuvių irgi atvyko transat
lantiniais laivais į šį uos
tą pradėti naują etapą 
savo gyvenime. Taigi, prie
plauka nr. 21 yra istorinė 
vieta ir daugeliui žmonių 
ir pačiai Kanadai.

Prieš vienerius metus 
įsikūrė Pier 21 Society- 
organizacija, kurios tikslas 
atstatyti Pier 21 ir pada
ryti Valstybinį memorialą, 
primenantį imigrantus, 
atvykstančius per Atlantą 
į Kanadą.

Organizacijos pirminin
kas yra LeBlanc, dirbęs 
iki 1982 m. Employment 
and Immigration Canada. 
Jis ir taryba yra įsitikinę, 
kad tą prieplauką galima 
išvystyti į kultūrinę vieto
vę, daugelis vietos gyven
tojų šiam projektui prita
ria ir dabar yra svarstomi 
planai ir pasiūlymai. Tai 
būtų ir labai patraukli vie
ta turistams. Jau dabar, 
anot LeBlanc, imigrantų 
vaikai ir vaikaičiai prade
da domėtis šia vietove, 
apie kurią tiek daug yra 
girdėję iš savo tėvų ar se
nelių.

Atkuriant ano laikmečio 
atmosferą nuotraukomis, 
rankdarbiais ir pan., susi
darytų Kanados Valstybinis 
simbolis, kuriuo galėtų 
visi pasididžiuoti.

milijonų imigrantų Kana- 
don.

Daugelis dar atsimena, 
kaip jie, išlipę iš garlaivio 
buvo pasitikti imigracijos 
darbuotojų, globojami ir 
palydimi į traukinius.

Kas norėtų įduoti kokius 
nors tą laiką ženklinančius 
daiktus ar aprašyti kokius 
kelionės įvykius, ar pasitei
rauti smulkiau apie PIER 
21, gali parašyti: Pier 21 
Society, P.Q. 2024, Station 
M, 1869 Upper Water St., 
Halifax, Nova Scotia, B3J 
2Z1.

Nova Scotia Turizmo ir 
Kultūros departamentas

projekto pradžiai paskyrė 
$2,000.

Jeigu kas iš mūsų skai
tytojų turėtų ką papasako
ti apie savo atvykimą per 
Halifax' ą, gali kreiptis į 
"NL" redaktorę Birutę Na- 
gienę raštu arba redakci
jos Tel: 366-6220.

/Paruošė B.N., pasinau
dodama CANADIAN SCENE 
Issue 1375, 1992,December/

PLAUKĄ Nr.21 HALIFAX'S
Po II-jo Pasaulinio Karo 

masė imigrantų pasiekė 
Kanadą laivais, išlipdami

Prieplaukoje nr. 21 vyko 
labai gyvas judėjimas per 
43 metus. Ji buvo uždary
ta 1971 m. kovo mėnesį. 
Per ją praėjo arti 2-jų

NAUJA LIETUVIŠKA PORA

tHt
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%Įuž 4 m. term. Indėlius 
6.00% už S m. term. Indėlius 
5.75% už 1 m. QIC mėn. palūk. 
6.25%'už 1 m. QIC invest pažym. 
6.25%už 2 m. QIC 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.
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.25% u* RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.75% u* RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo aąak. <gyvyM.<iraUd.) 
3.50% kasd. pal. aąak. virė 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių aąak.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sqsk.

(USdol.Sav.Acc.)

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgagee): 
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 mortgi&ai.

S 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 IVKili 1A8 

Telefonai: (4 16) 5.32-3400 ir 532-34 l t

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.
AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONU DOLER*IU

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.25%

180-364 d. term. Ind........... 5.25%
1 metų term. Indėlius....... 5.25%
2 metų term. Indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 5.75%
4 metų term. Indėlius....... 6.00%
5 metų term, indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.75%
1 metų QIC-met. palūk.... 5.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
3 metų QIC-met. palūk.... 6.75%
4 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 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).______________________

MasterCard, Kredito kortelė su "paramos" vardu
KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.-' 
3:30v.p.p>; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
vaLr.-8 vaLv.,5e3tadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINĖ: 
Lietuvių Namal-l573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
Met* 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

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.čeklų sąsk.lki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.... 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

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

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

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

Mums lietuviams išeivijo
je visuomet džiugu matyti 
gyvuojančias mūsų tautos 
tradicijas. (J ypatingai 
džiugu, kai matome jog 
tas tradicijas pagarbiai ir 
rūpestingai perima jaunoji 
karta. Rasos Krokytės ir 
Lino Veselkos vestuvės, 
įvykusios 1992 m. spalio 
24 dieną Philadelphijoje, 
kaip tik ir buvo toks ren
ginys, kuriame kiekvienas 
jautėme stiprią lietuvišką 
dvasią.

Ir nenuostabu - lietuviš
kos tradicijos ir lietuviška 
veikla tiek Rasos, tiek 
Lino šeimoje buvo įprasta, 
natūrali kasdienybė. Rasos 
tėveliai Juzė ir Bronius 
Krokiai ne tik išaugino 
savo 4 dukras tikromis lie
tuvaitėmis, bet ir be galo 
daug prisidėjo prie išeivi
jos lietuvybės išlaikymo. 
Bronius Krokys iki dabar 
yra uolus lietuvių kalbos 
puoselėtojas bei lietuvių 
liaudies dainų propaguoto
jas. Pagal tėvelį, matj/t, 
ir Rasa myli lietuvišką 
dainą, dainuoja Philadel- 
phijos lietuvių liaudies 
dainų kvartete, gieda lie
tuviškoje Šv. Andrejaus pa
rapijoje.

Lino mama Aldona Ve- 
selkienė yra plačiai žino
ma išeivijoje kaip lietuvių 
tautodailės saugotoja. Jos 
staklės nenuilstamai audžia 
margaspalves juostas, dro
bes, lietuviškų raštų audi
nius. Sūnaus Lino vestu
vėms ji išaudė tautinius 
vestuvinius rūbus savo 
sūnui ir būsimai marčiai. 
Jaunoji pati savo darbščio
mis rankomis juos pasiuvo. 
Jaunavedžių palyda: Anta
nina Žmuidzinaitė - vyriau
sioji pamergė, Gediminas 
Mažeika - vyriausias pa
brolys, Rasa Veselkaitė - 
Krase ir Laurynas Visma- 
nas taip pat vilkėjo tauti
niais rūbais.

Kiekvienas vestuvinis mo
mentas rišosi su gražia lie

tuviška tradicija. Prieš jung
tuves Šv. Andrejaus baž
nyčioje įžanginėje dalyje 
skambėjo Rezginėlė, vestu
vių svečius į puotos salę 
pakvietė triukšmingas kvies
lys, jaunieji savo praėjimą 
turėjo išsipirkti saldainiais 
ir buvo sutikti savo šeimų 
pagal lietuvišką paprotį su 
duona, druska ir vynu.

Argi apsieitų tikros lie
tuviškos vestuvės be pirš
lio? Šį kartą piršlio vietą 
garbingai užėmė Genovaitė 
Mačiūnienė, kuri iš tikrųjų 
visai atsitiktinai supažindi
no Rasą su Linu. O kas ži
no, gal ir prabėgo tada 
jos mintyse šmaikšti kibirkš
tėlė, kad tai išeitų tikrai 
graži lietuviška pora. Ir 
štai, skambant Rezginėlės 
garsams, jaunieji šoko savo 
pirmąjį šokį, o Rasos drau
gės atsisveikindamos šoko 
jai Sadutę.

Tarpe gražių sveikinimų 
ir linkėjimų vienas iš jų 
Rasai ir Linui, turbūt, 
buvo ypatingai bangus. Jis 
atkeliavo is Lietuvos nuo 
Rasos sesutės Jūratės Kro 
kytės-Stirbienės ir jos vai
kučių Rasytės, Gajutės ir 
Gintauto. Jūratė su vaiku
čiais vestuvėse dalyvauti 
negalėjo, nes ji yra vi
siems metams išvykusi į 
Lietuvą mokytojauti. Ži
noma, kad Jūratei slėgė 
širdį, jog negalėjo kartu su 
savo sesute pasidžiaugti 
šia didele Rasos ir Lino 
švente. Tačiau, turbūt, ne 
pirmą ir ne paskutinį kar
tą Krokių šeimoje meilė 
Lietuvai ir pastangos jai 
padėti yra pirmoji pareiga.

Mieli Rasa ir Linai, 
Jūsų vestuvės smagiai at
šoktos. Vestuvės, kurios 
buvo taip gražiai padabin
tos lietuviškais papročiais. 
Linkime Jums, kad ir vi
sas Jūsų gyvenimas būtų 
lietuviškų tradicijų, lietu
viškų dainų ir lietuvybės 
darbų pynė.

Raimonda Rukšienė

TM1I7CIT17T> 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.
Profesionaliam nekilto i ano turto įvertinimui nroloma skambinti

Tai- 2.33-4446 
Narys “Better Bussiness” biuro

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

AKTYVAI per 53 milijonus doierlų

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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 LDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

6 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal 1992 m.gruodžio mėn.Skautų Kūčios Montrealyje;Tunto sueigoje- Skautai Vyčiai, 
skautininkai,skautai ir vilkiukai su vadovais:

iŠ kairės- R.Piečaitis, D.Piečaitis, R.Otto,jr.,J.Piečaitis,R.Otto, skautų draugininkas P.Murauskas, vilkiukų draugininkas 
G.Bulota, Tėv. J.Aranauskas,tuntininkė R.Jurkutė - Piečaitienė, tuntininkas G. Nagys-

A + A

ALBINUI BLAUZDŽIŪNUI 
mirus ,

Jo žmoną JANINĄ, dukteris ir sūnus su šeimomis 
bei visus gimines giliai užjaučiame ir kartu 
liūdime -

Gražina ir Vladas
DREŠERIAI

A t A 
ALBINUI BLAUZDŽIŪNUI 

mirus 

pakirstam sunkios ligos, Jo žmoną Janiną, 

dukras Lindą ir Dalią, sūnus Remigijų ir Arvy

dą su šeimomis bei kitus artimuosius nuošir

džiai užjaučia - Birute ir Henrikas Nagiai

• Montrealio Skautų Vyčių 
dr.Jono Basanavičiaus bū
relis dėkoja už kalėdinį 
dosnumų. Surinktas maistas 
ir pinigai bus išdalinti Mont
realio benamiams per"Sun 
Youth”labdaros organizaciją.

METINIAME MONTREALIO 
AUŠROS VARTŲ PARAPI
JOS SUSIRINKIME

Sausio mėn. 10 d. Įvyko 
AV parapijiečių susirinki
mas. Sudarius susirinkimo 
prezidiumą, jam vadovauti 
pakviestas Vincas Piečaitis- 
Kleb.Tėv.J.Aranauskas mal
da atidarė susirinkimą ir 
paprašė tylos minute pa
gerbti praėjusiais metais 
mirusius parapijiečius.

Komiteto sekretorius 
Eugenijus Dainius perskaitė 
praėjusiu metų susirinkimo 
protokolą, kuris buvo pri
imtas be pataisų.

Komiteto pirm.Albertas 
Jonelis apžvelgė per praė
jusius metus atliktus dar
bus ir kas numatyta pada
ryti šiais. Dėkojo klebonui, 
Komiteto nariams ir para
pijiečiams už malonų bend
radarbiavimą ir susipratimą.

Apie finansinį parapijos 
stovį pranešimą patiekė

iždininkas Vytautas Gyvis. ««NL»» rėmėjo PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
Iš jo pranešimo ir išstaty- -— - —---------- ———------------------------------ -------------------
tos apyskaitos paaiškėjo, 
kad parapijos finansai yra 
geroje padėtyje, nors, lygi
nant su 1991-mais metais, 
pajamos yra sumažėjusios.

Klebonas padarė parapi
jos veiklos apžvalgą, pasi
džiaugė, kad mūsų parapiją 
aplankė vyskupas J.Matu
laitis ir iš įvairių Lietuvos 
vietovių 6 kunigai. Per 
praėjusius metus šioje pa
rapijoje buvo 22 krikštai, 
4-rios vestuvės ir 25 mir
tys. Jis padėkojo visiems 
parapijiečiams už prisidėji
mą rūpinantis parapijos 
reikalais.

Trumpų diskusijų metu 
buvo pasisakyta dėl kai 
kurių skaitymų pamaldų 
metu prancūzų kalba, 
diskutavus, tą 
pavesta spręsti

Pa
klausima 
parapijos

$ 100 - S.Dalius; $45 - E.Lengnikas; po $20 - E.Vaba- 
lienė, L.Jurjonienė, A.Daniliauskas, St.Umbrasas, E.Senku- 
vienė, A.Vapsvienė, V.Platakis, P.Verykis; po $15 - J.Že
maitaitis, J.Vizgirda(2 m.),$12 - P.Juodelisjpo $10 - dr.B. 
Mickevičius, E.Bitnerienė, R.Bulovas, A.Petrašiūnas, 
Lukošius, Alb.Dasys, H.Butkevičius, 
$7 - A.Paulius; $5 - St.Kuzmickas;
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:

K.Smilgevičius, E.Jurgutavičius, J.Babrauskas, R.Tet- 
mejerienė, J.Bežys, V.Jakonis, J.Astrauskas, J.Bataitis, 
W.Mastis, H. Juodvalkienė, Z.Barysas, P.Latvaitis, S.Sibi- 
tienė, X.Y., Kl.Aniolauskienė, C.Januškevičius, T.Čipkienė, 
A.Vazalinskas, Z.Zavadskienė, V.Skabeikis, J.Oscila, dr.J. 
Sakalauskas, O.Staškevičienė, Ig.Petrauskas, A.Petryla,
E.šarauskienė, J.Rinkūnienė, V.Butrimas, P.Kalpokas, P. 
Šeirys, J.Klemka, dr.J.Rimšaitė, J.V.Danys, B.Šaulėnas, 
J.Pleinys, J.Latvys, Vaid.Jonynas (2 m.), V.Miškinis, St. 
Senkus, A.Stravinskaitė-Poškus, Mrs.E.šturma, P.Girdžius, 
A.Urbonas, V.Viliušienė, A.Račinskas, VI. Januškevičius,
A. Augaitis, dr.E. Knystautas, VI.Juška, L.Merkelis, S.Žal- 
dokas, P.Kripas, J.Blažys, J.Pilipavičius, B. Vilčinskas,
B. Jungmeisteris, G.Rudinskienė, A.Bendžius, Z.Bakaitis(2 
m.), W.Schiller, Iz.Mališka;

K.
L.Daunienė (2 m.);

Mirus po sunkios ligos

A + A

SKOLASTIKAI REMEIKAITEI,

Jos seserį Eleną Kerbelienę, seserėčią Dainą

Vasiliauskienę su šeima ir kitus artimuosius 

nuoširdžiai užjaučia -
Birutė ir Henrikas

Nagiai

Hamilton

Tarybai.
Parapijos komitetą su

daro: pirmininkas- Albertas 
Jonelis, sekretorius -Euge
nijus Dainius, iždininkas- 
Vytautas Gyvis, Nijolė 
Bagdžiūnienė, Elvyra Kra- 
sowski ir Romas Otto.

Susirinkimą uždarius 
malda, sekė komiteto pa
ruoštos vaišės. Dalyvis

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$30 - K.Umbrasas; po $25 - A.Gaurienė, S.Šetkus, 

dr.A.Pacevičius, J.Intas, V.Daugelavičienė, Iz.Ambrasienė, 
po $10 - A.Gvirzdys, Aug.Bajoras, J.Adomaitis;

"NL" AUKĄ:
$ 1.000 - Lietuvių Kredito Kooperatyvas TALKA;

po $50 - Hamiltono Lietuvių Žvejotojų ir Medžiotojų 
Klubas GIEDRAITIS, D.L.K.ALGIRDO Šaulių Kuopa, G.ir 
P.Breichmanai, V.Viliušienė; $25 - K.Jagminienė; po $20 
- J.B.Maziliauskai, Gr.Drešerienė.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME "NL”

KAS SUKELIA ALZHEIMER'IO LIGĄ?

Britų mokslininkai mano suradę Alzheimer' io ligos prie
žastį. Jie savo tyrimuose nurodo, kad smegenų nervinių 
ląstelių (neuronų) skaičius pradeda mažėti individui sens
tant. išliekantieji neuronai kompensuoja išleisdami naujas 
ląsteles ir užpildydami sunykusiųjų vietas. Todėl atsiran
da smegenyse specifinės proteino BAPP medžiagos ir per 
didelis jo Kiekis kai kuriems individams sukelia Alzhei
mer'io ligą.

Ši liga buvo charakterizuota Vokietijos neurologo Alois 
Alzheimer'io 1907 m., jos simptomai ypač padidėja sulau
kus 80 m. amžiaus.

Pasitvirtinus britų mokslininkų atradimams, pagreitės 
ir šios ligos gydymas.

Apie minimų tyrimų rezultatą vaizdingai pasisako 
tyrinėtojų grupės pirm. dr. Gareth Roberts, St. Mary’s 
ligoninės Medicinos Mokyklos darbuotojasi "Studentas Mi
chael Nash pirmas atkreipė dėmesį į pakilusį BAPP lygį. 
Tai buvo taip netikėta, lyg ieškant adatos šieno kupetoje, 
surandama ūkininko duktė...

O. Lašas

PAGERBDAMI A.A. SKOLASTIKĄ REMEIKAITĘ, JOS ___
ATMINIMUI AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

po $100 - S.t. Kačinskas, A.ir M.Mikšiai "(Waterloo,Ont.) 
$ 50 - A.E.Kybartai; $ 40 - J.A.Lukošiūnai (Islington,Ont 
po $ 20 - V.Ė.Sakai, V.L.Kybartai, St.L.Kybartai (Chicago 
IL..USA), J.J.Stanaičiai, M.D. Jonikai, A.G.Skaisčiai; po 
$15 - L.G. Vyšniauskai (Mississauga,Ont.), S.Tumosienė 
(Etobicoke,Ont.); po $ 10 - R.Butkevičienė(Ancaster,Ont.), 
AJd.Matulicz.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Montrealio Šeštadieninėje Mokykloje : su mažaisiais dirba padėjėja June Mockutė - 
Žiaugrienė ir mokytoja Asta Kličiūtė - Staškevičienė. 

Nuotr: Aldonos Nagienės
Papildome:
Renė Milaknis, miręs 1992 
m.gruodžio 31 d., paliko 3 
dukteris:Shirley,Debra ir Al
lison. Užuojauta artimiesiems.

SKRENDANT Į LIETUVĄ
Šiuo metu galima nu

skristi iš Montrealio į Vil
nių lenkų oro linija LOT 
už $700. Vaikams iki 12 
metų bilietas kainuoja $500.

Ta pati kaina iškviečia
miems giminėms ir drau
gams.

Sąlyga: reikia išvykti
tarpe sausio ir kovo mėn. 
26 dienos.

Bilietas galioja šešiems 
mėnesiams.

Taip pat yra ruošiamos 
ekskursijos iš Montrealio: 
gegužės 7, birželio 8, lie
pos 16 ir rugpjūčio 27 
d.d.(per Popiežiaus lanky
mąsi Lietuvoje).

Kelionių kainos bus 
gautos vasario mėnesio 
viduryje. Daugiau informa
cijų gausite pas L.Stanke
vičių tel:669-8834.

• Iš Lietuvos kuriam laikui 
į Montrealį atvykęs jaunas 
lietuvis ieško bet kokio 
darbo.Skambinti Stasiui
tel:766-7349.

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasei, pal. čekių sąsk. Ikl...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% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius ......... 6.25% drauda pagal santaupų
RRSP Ir RRIF (pensljos..2.75% dydi Iki $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m.................. 6% asmeninių paskolų
RRSPind. 3 m................. 6.25% drauda Iki $25.000.

GUY €
RICHARD
ROOHR---- 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: 364-147

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

1993. I. 20 7 DSl.



montreal
MIRUSIEJI:

• ALBINAS BLAUZDŽIŪ- 
NAS, 67 m.amžiaus, po 
sunkios ligos mirė Victoria 
ligoninėje.

Liko žmona Janina, 
dukros Linda ir Dalia,sūnūs 
Remigijus ir Arvydas su 
Šeimomis, 6 vaikaičiai. 
Dvi seserys- Lietuvoje.

Po Rožinio Montrealio 
AV P-jos bažnyčioje ir 
MiSių, palaidotas Lietuvių 
šv.Jono Kapinėse Mississau
ga, Ont.

Ilgą laiką dirbo šešta
dieninėje Lituanistinėje 
Mokykloje Montrealyje,įvai
riais būdais talkininkavo 
AV P-jos reikaluose, sek
madieniais bei kitose apei
gose pasižymėjo gražiai 
atliktais skaitiniais.

• FLORENCE ŽEMAITIENĖ 
73 m. amžiaus, mirė sausio

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

mėn.9 d.
Liko 2 sūnūs ir duktė 

su šeimomis. Taip pat 3 
seserys ir 3 broliai, 6 vai
kaičiai. Palaidota Cote 
dės Neige Kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Minint a.a.Jono Viliušio 
5 metų mirties sukaktj, 
žmona V.Viliušienė paauko
jo $50- Laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame*. "NL"

• Savo vyro a.a.Charles
Ambraso 5 metų mirties 
sukaktį minint, žmona Iza
belė Ambrasienė paaukojo 
$25- "Nepriklausomai Lie
tuvai". Nuoširdžiai dė
kojame! "NL"

• VAIKU TĖVIŠKĖS 
NAMAMS aukojo:

$300- Sv.Kazimiero P-jos 
šv.Elžbietos Draugija; $30

Amelija Tušienė; $20 
- Albina Rašytinienė; $7- 
Stefanija Vasiliauskienė;a.a. 
Skolastikos Remeikaitės at
minimui $20 - E.ir J.Dal - 
motai; $25- KLKMoterų D- 
jos Montrealio Skyrius.

I LIETUVOS
| NEPRIKLAUSOMYBĖS 
175 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS MONTREALYJE
[ ĮVYKS 1993 m, VASARIO mėn. 14 o. SEKMADIENĮ^ J

Aušros Vartų parapljo je.

11 val.r. - Iškilmingos pamaldos šventovėje

12 vai. - Minėjimo Aktas salėje

Paskaitą skaitys neseniai iš Lietuvos atvykęs stažuotis '

dr. MARIJUS VIENOŽINSKIS '

Meninėje programoje: Montrealio Vyrų Oktetas,vad. muz. A. STANKEVIČIAUS '

Moterų Dainos Vienetas ir "Gintarėlis" (
Pietūs tĮėjimas- $15.- Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis! <

ry Rengia KLB Montrealio Apylinkės Valdyba ‘

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS f 27.W0.W0. REZERVAS- YIr! HlUJCiHQ 

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-...... 6.00%
Certifikatus 2 m..............6,50%
Term, indėlius:

1 metų .................. 5.75%
180 d. - 364 d....... 5.50%
120d. - 179d......... 5.00%
60 d. - 119 d..........5.00%
30 d - 59 d .......3.00%

Taupymo - special.............. 2.75 %
Taupymo - su gyv dr.......... 2,00 %
Taupymo - kasdienines.....2.25%
Einamos sąsk.......................1.50%
RRIF-RRSP-1 m.term.......6.25%
RRIF-RRSP - 2 m term. ... 6.75% 
RRIF - RRSP - taup............2L50%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7.50% asmenines - nuo 7.75 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

• VASARIO mėn. 14 d. 
Lietuvoje vyks prezidento 
rinkimai. Labai svarbu,kad 
ir išeivija balsuotų, rinkda
ma asmenį, objektyviai 
atstovaujantį ir išeiviją.

Kas dar neįsigijo Lietu
vos pilietybės,paskubėkite
pasiimti pilietybės pareiš
kimo lapus. Jų galima gau
ti LITE, Spaudos Kioske 
AV P-jos salėje arba pra
šyti atsiųsti jums pas J. 
Siaučiulį, tel:768-3674 arba 
V.Piečaitį tel:767-4690.

PRANEŠA APIE VILNIAUS 
RADIJĄ LAIŠKU

"Dėkojame už laišką ir 
sveikinimus Vilniaus Radijo 
darbuotojams. Iš Jūsų ir 
kitų klausytojų pranešimų 
žinome, kad Vilniaus Radi
jo laidos prastai girdimos 
Toronte, Montrealyje, Niu
jorke ar Floridoje, tačiau 
turime žinių, kad Kalifor
nijoje ir Arizonoje girdi
mumas geras. Šiuo metu 
Lietuvoje Radijo techninės 
tarnybos pradėjo derybas 
dėl naujų siųstuvų nuomos. 
Tikriausiai visiškai atsisa
kysime siųstuvų Tolimuo
siuose Rytuose (Chabarovs 
ke ir Petropavlovske, Kam- 
čiatske), kurie yra ne tik

PADĖKA
Man leidžiant kartais ir labai nuobodžias rudens 

dienas Slaugos Namuose, lietuviškos organizacijos ir 
buvę draugai nepamiršta ir vis pasveikina raštu arba 
žodžiu , ar asmeniškai gimtadienių arba šv. Kalėdų 
ir Naujų Metų progomis.

Kadangi čia neįmanoma visų išvardinti, tai visiems 
kartu nuoširdžiai dėkoju, kad nepamirštate mano 
vienišumo.

Ypatingą padėką reiškiu kleb. J. Aranauskui, SJ, 
kuris nepamiršo ir kalėdojant aplankyti.

Mano regėjimui pasitaisius, galėdama jau skaityti, 
esu labai dėkinga "Nepriklausomos Lietuvos" admi
nistracijai ir redaktorei Birutei Nagienei, kurie pra
dėjo siuntinėti man laikrašti.

Nuoširdžiai dėkinga -
Elzbieta Kardelienė

silpni, bet ir labai brangūs. 
Bandome tartis dėl galingo 
siųstuvo Ukrainoje ir tokio 
pat siųstuvo Krasnodare 
(Rusija). Panašu, kad teks 
atsisakyti siųstuvo Moldo
voje, kadangi politinė padė
tis ten vis dar nestabili. 
Dėkojame, kad dar neprara- 
dote kantrybės ir kviečia
me laukti Naujųjų Metų, 
nes dažnumai keistųsi (jei 
pasiseks susitarti) tik nuo 
1993 m. sausio mėnesio, 
šia informacija prašome 
dalintis su visais, besido

minčiais Vilniaus Radiju, 
tačiau atkreipiame dėmesį 
kad ji nėra oficiali ir galu 
tinė... Tuo tarpu likite 
sveiki."

Vilniaus Radijo darbuo
tojai ir vyriausias! redak
torius Audrius Braukyta. 
Laiškas rašytas Juozui Siau 
čiuliui.
KOMERCINĖS ETIKOS BIU
RAS- BETTER BUSINESS 
BUREAU- BUREAU d' 
ETHIQUE COMMERCIALE 

veikia Kanadoje ir Ame
rikoje. Šios organizacijos

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3907A Rosamont

Pirm., antr.. treč, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10 00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7 00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-6 00

tikslas yra patikrinti ir 
užtikrinti veikiančių įmonių, 
Įstaigų sąžiningą gamybą 
ir patarnavimus, bendrą 
patikimumą. Šios jstaigos- 
BBB- patarnavimais gali 
pasinaudoti jos nariai arba 
net ir atvykusieji iš Lietu
vos verslininkai. Pagrindinė 
informacija apie produktų 
ar patarnavimų patikimumą 
suteikiama visiems jos 
prašantiems. [ šią įstaigą 
per vienerius metus yra 
kreiptasi informacijų vien 
telefonu daugiau kaip 100. 
000 kartų.

Patiekti skundai yra 
rūpestingai ištiriami ir 
jiems duodama atitinkama 
eiga. įmonės, įstaigos, bend
rovės, priklausančios BBB, 
gauna įvairiu naudingų 
patarimų bei patarnavimų.

BBB yra ne pelno orga
nizacija, už komplikuotesnj 
patarnavimą yra imamas 
tam tikras mokestis.

MONTREALYJE
BBB adresas: 2055 Peel

str.,bureau 460, Montreal, 
Que., H3A 1V4, tel: 1/514/ 
286-9281.
Laikraštis "Nepriklauso

ma Lietuva" taip pat yra 
Better Business Bureau- 
- Bureau d'Ethique Com- 
merciale narys.
• RŪTOS Klubo metinis 
susirinkimas šaukiamas 
sausio mėn.27 d.,trečiadie
nį, 1 val.p.p., Klubo patal
poje.

Nariai kviečiami gau
siai dalyvauti. Valdyba

• Lietuvoje leidžiamus
karirfės minties žurnalus 
"Karį", "Kardą" ir "Trimitą" 
KANADOJE galima užsipre
numeruoti per jų atstovą 
Juozą Šiauciulį, 
1500 De Seve,
Montreal, P.Q. H4E 2A7.

Prenumerata metams: 
’JKarys" - $30.-, "Kardas" 
-$15.- Amerikos doleriais 
ir "Trimitas" - $25.- Kanar 
diški doleriai.

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 Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J. MALIS KOS biurai 

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

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKA H

- ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

TEL: 366-5484

MAURICE ANTONIUK

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

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

W2AALU0N
LMAtlE.OUt H8P1C8

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, Tek (514M42-1231,
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

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

EUROPARCEL ------------------------- —► 
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją.

AIR CARGO /| 95
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.

įh.

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

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. P asit ei ravimas neįpareigoja apsidrausti.

Vytas Gruodis Jr.

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

2600 RUE LEGER, LASALLE
SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR 
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

Z I ENK A PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLATDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

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

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

Que. H3G 1L5 TeL: 931-4024

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

1449 rue St. Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 Ir 288-9646
Advokatas ROMAS IŠGANAITIS

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

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

tel:364-4282

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUD1NSKAS 

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

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

TONYIPu n-rnl fasseport-commercial HWI v ImaRIAOE*WEDDINGS 
STUDIOr 6220 ch. QUEEN MARY rd.

TONY LAURINAITIS
MONTREAL P.O. H3W1X5 Tel. 481-8808

PORTRAITS

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

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446
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