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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

h. n.
KOVOS BOSNIJOJE IR 
KROATIJOJE

Buvusioje Jugoslavijoje 
dar tebeverda pilietinės ko
vos. Bosnijos sostinė Sara
jevas dar vis apšaudomas 
serbų artilerijos. Didelė 
miesto dalis sunaikinta, žu
vusiųjų priskaitoma tūks
tančiais, nebe šimtais. 
Miestą yra apsupę vietinių 
serbų daliniai, kurių dalis 
sudaryta iš četnikų (serbų 
pagalbinės karinės organiza
cijos narių). Ginklus ir 
amuniciją jiems teikia Ser
bijos kariuomenė, kuri yra 
apginkluota moderniais 
sovietų gamybos ginklais. 
Sovietų Sąjunga serbus 
laikė ištikimais slavais ir 
jų gausią kariuomenę pro
tegavo, tikėdamiesi jų 
paramos, jei būtų tekę 
susiremti su NATO dali
niais, okupuojant Vakarų 
Europą.

Nepriklausomos Kroati
jos kariai prieš kelias die
nas pradėjo ofenzyvą, norė
dami atsiimti serbų okupuo
tas dalis, ypač tose vieto
se, kur serbai perkirto 
susisiekimo kelius su ki
tomis Kroatijos provincijo
mis. Kroatams jau pavyko 
atsiimti kai kurias savos 
teritorijos okupuotąsias vie
toves.

JT Saugumo Taryba vis 
dar negali apsispręsti ko
kiu būdu sutramdyti serbų 
agresiją. Nieko konkretaus 
nenutaria, deja, ir Euro
pos valstybių bendrija. 
Savižudžiui karui galo ne
simato. Atrodo, Serbijos 
vadai nori geriau išžudyti 
kitas tautas ir sugriauti jų 
miestus, negu tartis ir at
sisakyti ne savo sričių.

IZRAELIUI GRASOMA 
JT SANKCIJOMIS

Pirmą kartą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarnyboje 
buvo iškeltas pasiūlymas 
Izraeliui pritaikyti atatin
kamas sankcijas, jeigu 400 
ištremtųjų palestiniečių 
nebus sugrąžinti į jų gyven
vietes Izraelyje. Juos prieš 
kiek laiko Izraelio vyriausy
bė išmetė į neapgyventas 
Libano kalvas, kaltindama 
neva priklausančiais Islamo 
fundamentalistų teroristi
nei grupei. Tačiau jokių 
įrodymų JT Saugumo Tary
bai neįteikė. Iš pradžių Iz
raelis laikėsi gana arogan
tiškai, tvirtindamas, kad 
Amerika bet kokias sankci
jas vetuosianti. Betgi pas
tarosiomis dienomis Izrae
lio vyriausybė ėmė kalbėti

apie galimą visų ištremtų- 
jų grąžinimą. Ą

Susįtaręs su JAV vyriau- Y 
sybe I. Rabin ' as pažadėjo 
grąžinti namo tuojau pat i 
apie 100 ištremtųjų, o kiti žį 
galėsią grįžti po vienerių S 
metų. pg

Palestiniečiai pasiūlymą 
atmetė, reikalaudami, kad 
tuojau pat būtų grąžinami 
į savo gyvenvietes visi iš
tremtieji.

VACLAV HAVEL IŠRINKTAS ’
RESPUBLIKOS

PREZIDENTU
Sausio mėn. 26 d. Ce - 

kijos Respublikos parlamen
tas išrinko Vaclav'ą Havel'i 
savo atsiskyrusios nepriklau
somos respublikos pirmuoju 
prezidentu. Prieš 6 mėne
sius V.Havel'is buvo atsi- 
statydinęiį iš Čekoslovaki
jos fedė&fcąįįos prezidento
posto.

MIRĖ Mme JEANNE SAUVĖ
š.m. sausio mėn.26 

d.Montrealyje mirė Mme 
J.Sauvė, žurnalistė, pirmoji 
moteris generalinė guber
natorė. Visuomeniniame 
politiniame gyvenime ji 
dirbo keturis dešimtmečius.

Mme J.Sauvč pasižymė
jo didele erudicija, taktiš
kumu, sąmojumi ir sugebė
jimu suderinti įvairių pa
žiūrų grupių veiklą. Profe
sionali žurnalistė, ji buvo 
ministerių kabinete, taip 
pat pirmoji moteris parla
mento vadovės (speaker 
of the House) pareigose.

Jai, buvo suruoštos vals
tybines laidotuvės.

PARIZEAU RASISTIŠKI 
IŠSIŠOKIMAI

Neatrodo, kad Parti 
Quebecois (separatistų) 
vado Jacques Parizeau 
studijos įžymiuose Didžio
sios Britanijos universite
tuose būtų jam išėjusios į 
naudą. Parsivežė jis iš jų 
tiktai britišką akcentą ir 
pasipūtėlio pozą, nes savo 
prakalbose jis labai dažnai 
nušneka ir užgaulioja žmo
nes, kurie nepritaria jo 
"nepriklausomo Quebec' o" 
idėjomos. Prieš kelias die
nas, kalbėdamas savo par
tiečiams, Parizeau pareiš
kė, kad atsiskirti nuo Ka
nados sugebėsią patys pran
cūzai kvebekiečiai be "ang- 
lofonų ir alofonų" pagalbos. 
Šie, anot Parizeau, nebal
suoją nei už jo partiją, 
nei už kvebekiečių "tau
tos" siekius, bet už dabar
tinę federalinę Kanados san
tvarką. Tiktai 8% tų jo 
minėtų "fonų" esą balsuoja 
kartu su separatistais, o 
esą didesnis nuošimtis, 
kaip Parizeau sarkastiškai 
pastebėjo, tikįs, kad Elvis 
Presley dar tebesąs gyvas. 
Kitaip tariant, nebalsuo
jantys už jo separatistines 
idėjas yra lygiai kvaili, 
kaip anie Presley sirgaliai.
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Užrašas „Lietuvos širdis" ant cementinių barikadų Gedimino prospekte, kai nuo priešo buvo saugojamas Lietuvos Respublikos Parlamentas
Nuotrauka Vytauto Butkaus

Beveik be išimties, Que
bec' o prancūziškieji laik
raščiai tokius siaura žiūriš- 
kus ir užgaulius Parizeau 
pleptelėjimus pasmerkė, 
pastebėdami, kad visos 
šios provincijos mažumos 
yra reikalingos ir gerbti
nos, neatsižvelgiant į jų 
kilmę, pasaulėžiūrą, kalbą 
ir politinius įsitikinimus. 
Gi Parizeau po kelių dienų 
spaudos atstovams aiškino, 
kad jisai nieko ypatingo ne
pasakęs. Tikra tiesa: tai 
buvo karšto oro purptelėji
mas iš storapilvio baliono!

PAGERBTA GAMTOSAU
GININKE BIRUTĖ GALDI
KAITĖ —————

Kanados gamtininke Bi
rutė Galdikaitė (Galdikas) 
praeitą savaitę buvo apdo
vanota Siera Club perduo
ta premija už vadovavimą 
ir parodytą drąsą tyrinė
jant ir gelbstint orangu
tangus Borneo džiunglėse.

Gamtosaugos grupės p- 
kas Anthony Ruckel įteikė 
premiją Baltuosiuose Rū
muose Washingtone, daly
vaujant diplomatams ir 
JAV Kongreso nariams.

S. Ruckel pabrėžė, kad 
šių metų premija įvertina 
jos per du dešimtmečius 
parodytą drąsą ir asmeniš
ką pasiaukojimą gamtosau
gos darbe. Ji įsteigė reabi
litacijos programą Valsty- 
iniame Tanjung Puting 
parke, kur pagauti arba 
apleisti orangutangai sugrą
žinami į natūralų gyveni
mą. (Žinią iš Washingtono 
paskelbė Montrealio THE 
GAZETTE, š.m. vasario 
mėn. 1 d. b.) 

• Š.m.sausio mėn. 21 d. 
ELTA pranešė: "Respubli
konų partijos pirm. Kazi
mieras Petraitis, pageida
vęs būti kandidatu i prezi
dentus, prieš kelias dienas 
ketinimo atsisakė. Akto
riaus Remigijaus Vilkaičio, 
taip pat Įteikusio pareiški
mus kandidatuoti, patikėti
niai oficialiai pranešė pa
rašų rinkimo lapo neprista
tysią. Kiti trys kandidatai 
į prezidentus - Seimo ko
mitetų pirmininkai Kazi
mieras Antanavičius ir 
Kazys Bobelis bei Seimo 
narys Kazimieras Uoka 
iš rinkiminės kovos taip 
pat pasitraukė."

Taigi kandidatais Į Lie
tuvos Respublikos prezi
dento vietą likto tiktai 
du asmenys: ambasadorius 
Stasys L o z o r a i 
t i s ir LDDP partijos vadas 
Algirdas B r a z a u s 
kas, šiuo metu laikinai 
einantis Lietuvos Respubli
kos prezidento pareigas.

Kaip žinia, Lietuvos 
prezidento rinkimai ivyks 
š.m.vasario mėn. 14 d.
Reikia tikėtis, kad šį kartą 
ir išeivija daug gausiau 
balsuos.

PASKIRTOS LITERATŪROS 
PREMIJOS

Lietuvių Rašytojų Drau
gija paskyrė premiją už 
1991 m.išleistas geriausias 
grožinės literatūros knygas 
dramaturgui Kostui Ostraus
kui už jo veikalą "Ars 
Amoris" ir rašytojui Vytau
tui Volertui už jo romaną 
"Vilkas iš Galų".

Vertinimo komisiją su
darė Leonardas Andriekus, 
Algirdas Landsbergis ir

LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAI
LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS PRANEŠA:
1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys Kanadoje, 
balsuoja Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų, komisi
jos nustatyta tvarka.

2. Lietuvos Respublikos rinkėją sąrašai randasi: generali
niame konsulate, lietuvių parapijose, lietuvių namų rašti
nėse ir kredito kooperatyvuose. į sąrašus yra įtraukti visi 
balsavę Seimo rinkimuose; taip pat atstatę Lietuvos Res
publikos pilietybę po rinkimų, ir asmenys po Seimo rinki
mų, užregistravę šiame Konsulate jų Lietuvoje išduotų 
L.R.pasų numerius.

3. Balsavimas vyks paštu.

4. Rinkimų medžiaga iš Vilniaus žada būti pristatyta 
generaliniam konsulatui vasario 4-tą dieną. Tik tada bal
savimo biuleteniai bus pasiųsti rinkėjams. Rinkėjai pabal
suotus biuletenius turės grąžinti generaliniam konsulatui 
ne vėliau vasario 14-tos dienos.

5. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kanadoje 
rinkimų komisija, susidedanti iš A.Vaičiūno (pirm.), J.Kriš
tolaičio, V. Aušroto ir H. Vasiliauskienės, vasario 15-tą 
dieną suskaičiuos balsavimo biuletenius ir surašys balsų 
skaičiavimo protokolą.

VISI DALYVAUKIME RINKIMUOSE.1
CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA,. 535 Yorkland 
Boulevard, Suite 502, WILLOWDALE, Ont., M2J 4Y8. 
Tel:/416/ 494-8313.

Leonardas Žitkevičius. Pre
mijos $2.000- mecenatu 
yra Lietuvių Fondas.

Vertinimo komisija bal
sų dauguma nutarė šią 
premiją padalinti pusiau, 
po $1.000- paskirdama 
abiems laureatams.

Del techniškų aplinkybių 
premijos paskyrimas įvyko 
vėliau, negu buvo numatyta.

LIETUVIŲ POLITINIŲ 
KALINIŲ SĄJUNGA 
PRANEŠA, kad Genocido 
paroda ir jos dokumentai 

yra saugūs. (Užtikrina Švie
timo ministras Dainius 
Trinkūnas).

Ryšium su TĖVIŠKĖS 
ŽIBURIUOSE Nr. 46 ir 
DRAUGE, 1992.12.05 pa
skelbtomis korepondencijo- 
mis apie pavojų, kad ALTO 
nuosavybė, Lietuvių Geno
cido paroda "Pažink prie
šą", VLIKO lėšomis nuvež
ta į Lietuvą, gali būti lik
viduota, Pilypas Narutis, 
Lietuvių Politinių Kalinių

/nukelta į 2 psl........ /
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Septyniasdešimt penktąjį kartą minėdami VASARIO 

ŠEŠIOLIKTĄJĄ, jau nebeskaičiuojame kiek dar metų rei
kės rašyti ir siųsti rezoliucijas valstybių galvoms apie 
Pikto Imperijos darbus mūsų tėvynėje. Praregėjo aklieji, 
išgirdo kurtieji, nutilo apkvaišintieji. Lietuva prisikėlė. 
Mūsų viltys, mūsų tikėjimas, daugelio mūsų viso benamio 
gyvenimo vienintelis, arba bent svarbiausias, tikslas išsi
pildė. Nepriklausoma LIETUVOS RESPUBLIKA vėl pripa
žinta pasaulio institucijų ir valstybių.

Lietuva atgavo savo laisvę ne tiktai dėl to, kad 
žlugo Sovietų Sąjunga, bet ir savo žmonių pasiryžimo 
ir kraujo kaina. Vieningai stojo tauta prieš parsidavėlių 
melus, raudonarmiečių šautuvų buožes ir jų tankus. Vy
tautas Landsbergis - ir tai derėtų atsiminti visados - 
tada buvo visos tautos pabudusios sąžinės, visuotino pasi
aukojimo ir nepalaužiamos laikysenos reiškėjas. Jis buvo 
toji uola, kuri liko nenunešta ir nepąskandinta sovietinio 
smurto krioklių. Vienas Dievas težino kokia būtų šiandien 
Lietuva be Sąjūdžio sušauktu minių ir be Landsbergio 
ryžto.

Tačiau, neseniai įvykusių Seimo rinkimų rezultatai 
nustebino ne tiktai pasaulį, bet ir daugelį Lietuvos gy
ventojų, o labiausiai mus. Vietoj dainuojančios ir vienin
gos savo šalies, pamatėme ir išgirdome skirtingą, sunkiai 
suprantamą, maišatį: politines rietenas, asmeniškų ambi
cijų kurstomą skaldymąsi, vieningo Sąjūdžio sutrupėjimą 
į įvairiausių interesų grupeles, vis dažnėjančius asmeniš
kus užgauliojimus, taikomus Vytautui Landsbergiui, jo 
šalininkams ir jo vyriausybių ministeriams. Sąjūdžio žmo
nės pradėti pravardžiuoti net ir Čikagos leidžiamame 
mėnraštyje "Japdsbergininkais", o jis. pats "diktatoriumi", 
nors tiems šmeižtams jokių konkrečių priežasčių nei pag
rindo nebuvo.

Tuo tarpu Algirdo Brazausko vadovaujama Lietuvos 
Komunistų partija, pavadinta Lietuvos Demokratine Dar
bo Partija, darbavosi ir viešai,ir užkulisiuose, miesteliuose, 
kaimuose ir kolchozuose, juodindama viską, ką nuveikė 
arba veikė Landsbergio vadovaujama likusi Sąjūdžio dalis. 
Senieji partiniai funkcionieriai ir visokie partorgai, kom- 
sorgai ir kolchozų viršininkai darė viską, kad nepasisektų 
privatizavimas, žemės dalyba ir skirstymas, ūkio mašinų 
įsigijimas ir 1.1.,ir 1.1. Sabotažas pavyko. Pragyvenimo 

lygis smuko, kainos kilo, Maskva nebesiuntė žaliavų arba 
prašė už jas įžūlių kainų, todėl ir įmonės užsidarinėjo. 
Atsirado bedarbių, bet taip pat sukčių bei spekuliantų, 
vagių ir plėšikų pagausėjo, ėmė siausti svetimųjų ir 
savųjų mafijozų ginkluotos gaujos.

Nebuvo be priekaišto toji Aukščiausioji Taryba, 
paveldėta iš bolševikmečio, nes joje , vietoje pozityvaus 
darbo, buvo tuščiažodžiaujama ir pešamasi, o viešoji tvar
ka iro. Kai kurie valdantieji ir deputatai kalbėjo eiliniam 
žmogui nesuprantamu "aukštu" stiliumi; ministerial keitė
si, o pragyvenimas- negerėjo.

Tokioje nejaukioje ir liūdnoje atmosferoje vyko 
Seimo rinkimai. Ekskomunistai siūlė "tvirtą ranką" turintį 
Brazauską ir jo šalininkus, kurių tarpe mirgėjo ir buvusių 
partinių tūzų ir net stribų pavardės. Kas atsitiko - žinom 
visi. Prisiminus minėtą chaosą, gal paprastųjų žmonelių 
nereikėtų perdaug kaltinti, o išsirinkus tokią valdžią, 
teks ir jiems patiems kentėti.

Pirmieji Seimo posėdžiai buvo tikras farsas: Česlo
vas Juršėnas, senas partinis vilkas, ne tiktai kreipėsi 
į Seimo atstovus senuoju įpročiu ir dresiruote("Draugai.'"), 
bet, nekreipdamas jokio dėmesio į konstituciją, mokė 
ir barė atstovus, pravedinėjo nutarimus kaip senais "ge
rais" laikais, o jam pritarė choras LDDP partiečių, sutar
tinai balsuodami, sutartinai rėkaudami. Nejaukiai nuteikia 
Lietuvos spaudoje paskelbta žinia, kad Seime esama 
LDDP narių, kurie sunkiai kalba lietuviškai. /Net paties 
LDDP vado pareiškimai spaudai yra griozdiški ir taip 
pat aiškiai paveikti rusų kalbos žodyno ir sintaksės/.

Tame būryje buvo pasireiškę net ir buv.VLIK'o pirm. 
dr.K.Bobelis. Jam buvo leista "balotiruotis" (buvę komu
nistai jo rinkiminėje apylinkėje savo kandidato sąmonin
gai neiškėlė), jis yra paskirtas Užsienių Reikalų komisijos 
pirmininku. Kaip gaila, kad nebeturime savo tarpe rašy
tojo Antano Gustaičio šmaikščios plunksnos - jam šita 
žmogiškos mizerijos demonstracija būtų suteikusi me
džiagos visam naujam satyrų rinkiniui.

Deja, nelabai galime pasigirti ir savo tautiečiais 
JAV ir Kanadoje. Nors teisę balsuoti turime visi (jei 
tiktai norime to), bet balsavo rinkimuose juokingai mažas 
skaičius lietuvių. Net tos didžiosios kolonijos, tos išeivių 
"sostinės" lietuviai ne visi atsikėlė iš savo minkštasuoliu 
ir ne visi teikėsi įmesti urnon savo balsą... Demokratijoje 
visi teturi po vieną balsą ir iš pavienių balsu susidaro 
tūkstančiai.

Yra nemažiau keistesnių apsireiškimų: štai, prieš 
Vasario Šešioliktąją ("sutapimas"?) ėmė vėl prašyti aukų 
Tautos Fondas. Kam? VLIK'o juk nebėra (iškilmingai savo 
veiklos pabaigtuves atžymėjo Vilniuje). Kol kas niekur 
nematėme paskelbtos Tautos Fondo tebeturimų kelių mi
lijonų dolerių apyskaitos. Kur, kam ir kas leidžia tuos 
pinigus? Jau ne kartą spaudoje buvo apie tai rašoma, 
o nei p.Bobelis, nei Tautos Fondo valdytojai nereaguoja. 
Gal, prieš prašant naujų aukų, reikėtų pirma pasiaiškinti 
už buvusias.

Kažin, ar Lietuva turėtų tapti "maža Amerika", 
kaip tai kai kas siūlo. Amerika šiandien nėra jau tokia 
viliojanti vizija, šalia pozityviosios yra ir deja, visai ne
kokia: narkotikų, plėšikavimų, menko švietimo lygio, skur
džių kvartalų, nežabojamo gobšumo, visuotinio kyšių ėmi
mo, įžūlių grupių bandymų papirkinėti politikierius Ame
rika...Ačiū už tokią/ Gal geHau: Lietuvai kreiptinas žvilgs
nis į EUROPĄ, ypač Skandinavijos kraštus. Jos mums 
ir savo būdu,ir savo situacijomis artimesnės.

Kas tikrai yra darbiečiai? Lietuvos spaudoje dabar 
vis dažniau pasirodo keistokas reiškinys: SĄJŪDŽIO vado
vai ir žmonės buvo pravardžiuojami "landsbergininkais", 
bet Brazausko partijos nariai kažkodėl vadinami "darbie- 
čiais". Argi jie jau tokio vardo nusipelnė? Juk taip yra 
vadinami tiktai senos tradicinės Didžiosios Britanijos LA
BOUR PARTY nariai. Kodėl "brazauskininkai" staiga to
kiu kilniu vardu vadinami? Pasaulinė spauda juos vadina 
ex- arba neo-komunistais. Ir. visai teisingai. Jie yra

SAUSIO TRYLIKTA JA I. ..

Marcelijus Marti

Autorius, liudytojas:
Šią naktį virs Vilniaus iškrito kruša su krauju, 
ir širdys šiąnakt prisipildė žuvusiųjų kraujo: 
jie pirmieji tapo laisvi.

Žlegėdamas šliaužė purvas.
iš namų bėgo žmonės į aikštes - tauta 
ruošėsi prisistatyti Viešpačiui.

Akino šviesos blyksniai: Tiesos Angelas 
staiga mums atvėrė pasaulio duris: 
Vienu akimirksniu paaiškėjo musų kilmė.

Jų kareivis:
Mes niekada neįveiksim jų mirusiųjų.
Kai Jie puola, neima jų ugnis, nei metalas.

Ginasi jie aukomis. Jie turi 
nesuprantamų galių matyt savo mirusius: 
jų mirusieji pavojingesni nei gyvieji. 
Todėl mes jų neįveiksim:
jeigu juos ir turėsim, jie niekad nebus mūsų.

Iš:
S A . U ŠIO VIDURNAKTIS

buvę tokie, o daugelis jų turi storokas bylas KGB agentų 
skyriuje. Jų komunistinė veikla yra aprašyta įvairiose 
okupacinės gadynės liaupsinimų knygose ir periodiniuose
leidiniuose, o saugumietiškoji jų veikla - slaptuose archy
vuose.

Kodėl brazauskininkų įvykdytas Televizijos persona
lo pakeitimas nėra laisvo žodžio varžymas ir cenzūra, 
o kai tą patį norėjo padaryti Landsbergio vyriausybė, 

'visi kairieji laikraščiai (ir mūsų AKIRAČIAI) šaukė, kad 
norima pažaboti laisvą žodį?

Kas įsakė nakčia išgabenti prie Seimo rūmų esan
čius paminklinius cemento blokus, kuriuos Landsbergio 
vyriausybė oficialiai raštu- pažadėjo nuardyti tiktai tada, 
kai paskutinysis okupantų kareivis paliks Lietuvą? Kam 
parūpo sunaikinti tą didvyriškumo (kitiems-gėdos) pamink
lą? Juk tai nebuvo paprasti statybiniai blokai. Tačiau 
istorinių įvykių, liudytojų naikinimas yra tipingas komunis
tinės sistemos požymis. Kažin ar reikėtų taip greitai vis
ką baltinti ir užmiršti? Atsakingus už terorą reikia pa
traukti teismo atsakomybėn.

t-, u Skaitome apie' Wiesenthal'io centro atstovus, atvy
kusius į Lietuvą ir gana arogantiškai reikalaujančius Lie
tuvos vyriausybę jiems duoti žydų naikinimu įtariamųjų 
sąrašus, bet nei šie, nei Lietuvos dabartinė LDDP vyriau
sybė nieko nekalba apie sovietinių karo nusikaltėlių bau
dimą. Ar dėl to, kad iškiltų daug jiems nepageidaujamų 
pavardžių dienos švieson?

Visa tai, ir dar eilė čia neminėtų dalykų reikėtų 
rūpestingai peržiūrėti, pasverti teisingumo svarstyklėmis 
ir tiktai tada padėti į istorijos archyvus. Tai turėtu būti 
viena svarbiųjų užduočių, minint 75-tąją nepriklausomybės 
sukaktį Lietuvoje ir užsienyje. Henrikas N a g y s

Nepriklausomybės deimantinė sukaktis ir
LIETUVOS KANČIOS ISTORIJA

Nors ir labai turtinga yra tūkstančių metų senumo Lietuvos istorija, tačiau nedaug 
laimingų dienų matė lietuvių tauta. Nepavydėtinas buvo nė pastarasis šimtmetis, kai 
po vos 22 metus trukusio nepriklausomo gyvenimo atėjo šiurpi vergija, atnešdama 
Lietuvai patį skaudžiausią pusšimčio metų kančios laikotarpį. Sovietų imperija pavergė 
Lietuvą ir, pasitelkusi šlykščiausiai žmogų nuvertinančią bei niekinančią komunistinę 
ideologiją, penkiasdešimt metų brutaliausiai Lietuvą kankino. NKVD, MVD, KGB 
kratos, suėmimai, kalėjimai, kankinimų kameros, parodiniai teismai, teroras, 
sušaudymai, masiniai trėmimai į Sibirą mirčiai, žiaurus žudymas dėl laisvės kovojančių 
tauriausių Lietuvos vaikų trečdalį Lietuvos sunaikino fiziškai. Įsakinėjimai vieni kitus 
sekti, skųsti, išdavinėti, persekioti, naikino prigimtas dorybes ir vertė žmones išmokti 
meluoti, sukčiauti, vogti. Per mokyklas ir universitetus rovė iš širdžių tikėjimą, žalojo 
dvasią, neigė prigimtą asmeninę laisvę. Daug Lietuvos žmonių išžudė, turto sunaikino, 
begales skriaudų pridarė ir trejus metus trukusi Hitlerio nacių okupacija.

Kas galėtų didesnes kančias įsivaizduoti?
Bet apie tai žino tik pati lietuvių tauta, tas visas kančias patyrę Lietuvos žmonės. 

Nuo pasaulio ji buvo skrupulingai slepiama. Per visą penkiasdešimt okupacijos metų 
pasauliui buvo meluojama. Mes tai žinojom, pergyvenom, jaudinomės. Visomis 
galimomis priemonėmis, drąsuolių iš Lietuvos atgabenta pogrindžio spauda, 
asmeniniais susitikimais, slapčiomis atgabentais dokumentais bei laiškais bandėme bent 
dalelytę to melo atskleisti komunistinių lopšinių liūliuojamai žmonijai ir laukėme tos 
dienos ir progos, kada galėsime pasakyti jai visą tiesą apie patį šiurpiausią Lietuvos 
istorijos laikotarpį, išnešdami į šviesą lietuvių tautos kančią ir parodydami ją tokią, 
kokia iš tikrųjų buvo.

Okupacijos sąlygomis toks užmojis tegalėjo būti tik svajonė. Bet dabar okupacija 
pasibaigė. Lietuva laisva ir nepriklausoma valstybė. Apie lietuvių tautos kančias 
pasauliui teisybę pasakyti sąlygos pasidarė palankios. Turime ir žmonių — specialistų bei 
profesionalų, kurie galėtų tai atlikti. Yra archyvai ir kiti dokumentų šaltiniai, turime ir 
gyvų tos kančios liudininkų. Tačiau liudininkai jau vyresnio amžiaus, metai iš metų 
vienas paskui kitą pasitraukia iš gyvenimo, ir tai nebeleidžia reikalo atidėlioti, bet 
skubiai organizuoti reikiamą talką, sudaryti planą ir pradėti uždavinį vykdyti. Tai 
skatina ir dar viena pažymėtina proga, išskirtinas Lietuvos istorijos laikotarpis.
2 psl.

Tas laikotarpis - šie Lietuvai ypatingi metai. Tai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
deimantinės sukaktuvės - 75 metai nuo 1918 Vasario 16-tosios, kai toji 
nepriklausomybė buvo paskelbta. Be abejo, ši sukaktis labai iškilmingai bus paminėta 
vėl nepriklausomybę atgavusioje Lietuvoje. Ypatingiau ją reikia minėti ir išeivijai. 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba ir ryžosi tą ypatingesnę prasmę jai duoti. 
Minėdama deimantinę sukaktį, ji užsimojo pradėti vykdyti seniai puoselėjamą svajonę, 
didijį uždavinį -- Lietuvos kančios istorijos parūpinimą ir visos išeivijos vardu 
padovanojimą Lietuvai. Nors uždavinys didelis ir sunkus, bet PLB valdyba mano jį 
atlikti per ketverius savo kadencijos metus. Darbas vyks ir išeivijoje, ir Lietuvoje. Kaip 
galima greičiau bus suorganizuota profesionali talka, pakviesti vadovai, paruošti 
smulkūs planai, telkiamos lėšos. Planai ir lėšų telkimo darbai bus paskelbti šiais metais 
minint Lietuvos kančios dienas gegužės — birželio mėnesiais, kai Lietuvoje buvo 
pradėtas ir kelerius metus tęsiamas didysis tautos genocidas, šiurpieji trėmimai į Sibirą.

Dabar gi PLB valdyba ragina išeiviją Lietuvos nepriklausomybės deimantinę 
sukaktį kaip galima iškilmingiau paminėti. Kviečia stipriau burtis į vienybę, telktis apie 
viso pasaulio lietuvių išeivijos jungtį — Lietuvių Bendruomenę ir ja su kartu dirbančią 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungą, į kurią vis gausiau jungiasi išeivijos jaunimas. Prašo 
nemažinti aukų, bet dar gausiau aukoti Lietuvių Bendruomenei lietuvybės išlaikymo 
reikalams. Ypač dabar, kai, Lietuvai tapus nepriklausomai ir atpalaidavus mus nuo jos 
laisvinimo darbo, paveikesnis mūsų dėmesys vėl turi grįžti į mus pačius, ypač į iš 
sovietų vergijos išsilaisvinusias naujas Lietuvių Bendruomenes Rytuose, kurių 
lietuvybės išlaikymo darbams reikia daugiau ir skubesnės pagalbos, nepamirštant, 
žinoma, ir visados paramos reikalingų Pietų Amerikos lietuvių, Vasario 16 gimnazijos, 
išeivijos lietuviškų švietimo įstaigų. Juk tik mūsų pačių aukomis išeivijos lietuvybė 
rėmėsi iki šiol, ji turės remtis ir ateity. Tad nesušykštėkime, neieškokime priežasčių 
atsisakyti, nes, negavusios Jūsų aukų, žlugs mūsų lietuviškos mokyklos, kultūrinė 
veikla, visuomeninis darbas, spauda, - tie šaltiniai, kuriais remiasi išeivijos lietuviška 
gyvybė.

Lietuvos nepriklausomybės deimantinės sukakties proga nuoširdžiai sveikiname 
Lietuvą ir išeiviją.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES VALDYBA:
Bronius Nainys - pirmininkas,
Rimas Cesonis, Kostas DoCkus, Vacys Garbonkus, Vytautas Kamantas, dr. Petras 

Kisielius, Baniutė Kronienė, Milda Lenkauskienė, Paulus Mickus, dr.Vitalija Vasaitienė
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



LIETUVA, 
vasario 14 — paskutinis tavo posūkis

Į kelią, kurio Ieškai nuo 1991 Kovo 11 — nepriklausomybės paskelbimo dienos.
Turi Jau savo Seimą, Vyriausybę, viso pasaulio pripažinimą. Valstybės kūrimui užbaigti dabar Išsirinksi

PREZIDENTĄ
UŽ KOKĮ kandidatą kviesi savo piliečius balsuoti?

Mes, JAV ir Kanados lietuviai, kviečiame visus Lietuvą mylinčius brolius ir seseris pasisakyti* už:
Lietuvos Konstitucijos bei Įstatymų sąžiningą vykdymą Ir vykdymo 
priežiūrą, 
okupacijos palikimo atsikratymą ir valstybės sienų užtikrintą 
apsaugą, 
vakarietišką demokratiją Ir valstybingumo išsaugojimą, 
Įstatymais saugomas žmogaus teises VISIEMS Lietuvos žmonėms, 
laisvą žodĮ, laisvą mokslo, kultūros, meno kūrybą,

• privačią nuosavybę, laisvą ūkį, laisvą gamybą, laisvą verslą, laisvą 
rinką,

• darbo Ir atlyginimo pusiausvyrą, laisvą darbdavlo-darblnlnko 
susitarimą,

• vakarietiškos sąrangos modernią valstybės administraciją,
• žmonių privataus gyvenimo neliečiamybę Ir apsaugą,
• prieš Konstitucijoje Ir Įstatymuose numatytų laisvių varžymą,

už šviesesnę Lietuvos ateitį per

LAISVĘ, VIENYBĘ IR GEROVĘ

DIRBU IR DIRBSIU LIETUVAI. 
PASISAKAU UŽ DEMOKRATINIO 

GYVENIMO DŽENTELMENIŠKUMĄ.

Todėl visus raginame balsuoti už AMBASADORIŲ
STASĮ LOZORAITĮ!

St. Lozoraitis 
VILNIUS, 1992.XII.29

Stasio Lozoraičio rinkimams padėti siunčiu---------------dol.
Vardas ir pavardė------------------------------------------- -----------
Adresas---------------------------------------------------------------------

Galima skelbti spaudoje □ taip □ ne

Aukas prašome siųsti:

LOZORAITIS FOR LITH. PRESIDENT COMMITTEE 
STANDARD FEDERAL BANK 

Account No. 1101363869 
4192 Archer Avenue 

Chicago, IL 60632

Komitetas už „Lozoraitį 
į prezidentus”:
Dr. J. Adomavičius, A. T. Antanaitis, St. Baras, dr. 
P. Kisielius, dr. A. Razma, R. Domanskis, A. 
Milūnas, dr. J. Valaitis, L. Maskaliūnas, dr. T. 
Remeikis, R. Dirvenis, Br. Juodelis, dr. T. Kisielius, 
K. Jablonskis, Ed. Vitkus, R. Rimkus, R. Juškus, 
Alg. Regis, dr. L. Ragas, Vyt. Radžlus, L. Narbu- 
tis, Vyt. Maciūnas, R. Mieželis, P. Petrutls, A. 
Laukaitis, J. Paliukaitis, B. Vindašienė, dr. R. 
Povilaitis, R. Mozeliauskas. A. Juodvalkis, dr. J. 
Šmulkštys, J. Žygas, B. Jasaitienė, K. Dočkus, dr. 
V. Šaulys, V. Momkus, dr. K. Ambrazaitis, VI. Bū
tėnas, Br. Siliūnas, Alg. Kėželis, Gr. Liautaud, Edm. 
Korzonas, dr. A. Kisielius, P. Aleksa, A. Stepona
vičienė, M. Remienė, dr. G. Balukas. V. Januškis, 
dr. Austė ir dr. Mindaugas Vygantai, Ignas Juzėnas. 
V. Mikūnas, dr. Edm. Ringus, R. Jurevičius, Z. Za- 
bulienė, kun. dr. V. Cukuras, Alfonsas ir Dalia 
Dzikai, J. Karmūza. dr. Č. Masaitis, A. Paliulis, dr. 
E. Vaišnienė, V. Vaitkus, V. Vėbraitė-Gustienė, 
Tadas Ir Alina Alinskai, A. Alksninis, dr. V. Bie
liauskas, V. Blažaitls, kun. dr. K. Bučmys. Ramutė 
lt Algirdas Cesnavičiai, V. Daugirdas, Z. Dičpinigai- 
tis, Vida ir Alg. Jankauskai. C. Janušas, t. Jurienė, 
J. Klznls, P. Jurkus. St. Karmazinas, M. Klivečkienė, 
dr. J. Lenktaitis, A. Mackevičienė. Alg. Mačiulaitis, 
J. Matiukas, J. Matulaitienė, Kęstutis ir Ona Miklai,

L. Mllukienė, P. Nasvytis, dr. B. Nemickas, kun. J. 
Pakalniškis, G. Penikas, A. Naokaitė-Pintsch, P. 
Povilaitis, E. Remėza, A. Samušis, R. Sližys, V. 
Steponls, dr. J. Stukas, dr. R. Vaičaitis,, J. Vainius, 
J. Valaitis. Irena ir Julius Veblaičiai, A. Vedeckas, 
G. Žemaitaitis, V. Žukas, Vitalis ir dr. Marija 
Žukauskai, dr. Alg, Avižienis, dr. Z. Brlnkis, R. 
Dabšys, R. Gasparonienė, V. Gedgaudienė, dr. R. 
Giedraitis, A. Markevičius, J. Matulaitis, R. Mulokas, 
D. Navickienė, Z. Viskanta. J. Janušaitis, K. 
Barūnas, St. Daržinskis, A. liekis, A. Skridulis, G. 
Lapėnas, V. Bagdonienė, J. Kapcius, M. Rumbai- 
tis, Ed. Senkus, Edm. Vengianskas, Albinas ir 
Angelė Karnlal, P. Žygas. Alg. Visockis, A. Banio
nytė, Vytautas Blrieta, K. Maglicas, A. Čiuplinskas, 
J. Stankus, R. Kurlenė, H. Stepaitis, J. Kąrasiejus, 
V. Skrinskas, Č. Senkevičius, S. Čepas, H. Nagys, 
dr. O. šumskaitė, J. Danys, dr. J. Uleckas, Ged. 
Morkūnas, I. Kinderienė, dr. R. Palčiauskas, Juozas 
Ir Zita Petkai, N. Palūnlenė, dr. K. Gudėnas, B. 
Raugas, J. Majauskas, L. Kučas. P. Mašalaitis, R. 
Stirbys, J. Dantienė, Algimantas Ir Teresė Gečiai, 
F. Andriūnas, V. Matonis, R. Jakas, Juozas ir Rasa 
Juškai, R. F. Narušienė, Stepas Ingaunis, M. 
Vaitkienė, Antanas ir Birutė Vilučiai, M. Bakus, J. 
Rugelis, Kęstutis ir Rūta Sušinskai, dr. V. Ma
jauskas, dr. P. Zundė, J. Paliulis, A. Vėlavičius, 
Vytautas Petrulis, Vytas Rugienius, Vytautas 
Kutkus, Jqnas Urbonas, kun. Alfonsas Babonas, dr.

Algis Barauskas. Regina Juškaitė, Stasys 
Šimoliūnas, Saulius šimoliūnas, dr. Vainutis K. 
Vaitkevičius, Eduardas Milkus-Milkauskas, Vincas 
Tamošiūnas, Algis Lapšys, Raymond V. Petrauskas. 
Bernardas Brizgys. Jurgis Jurgutis, dr. Stefa ir Kęs
tutis Miškinis, Yolanda ir Algis Zaparackai. Robert 
Boris, Viktoras Memėnas, Janina ir Narimantas 
Udriai, Nijolė ir Algis Čerekai, Audronė 
Tamulionytė-Lenz, Birutė šaulytė-^ečkienė, prof. 
Leonardas Gerulaitis, Algis ir Liuda Rugieniai. R. 
Mikulionienė, A. Butkūnas, V. Jonaitis, E. Gri
gaitienė, dr. R. Kriaučiūnas, D. Petrusevičiūtė. dr. 
Ramūnas Kondratas, Skirmantė A. Kondratienė, An
tanas Dundzila, dr. Vytautas Kavolis, dr. Vitolis E. 
Vengris, Pranas Baltakis, Arvydas ir Daiva Barz- 
dukai, dr. Stasys ir Aldona Bačkaičlai, dr. 
Kazimieras Ir Diana Čampės, Algis ir Dalia Lukai, 
Juozas ir Izabelė Laučkai, dr. Saulius ir Sigita 
Naujokaičiai, dr. Domas ir Gražina Krivickai. 
Vytautas Eringis, Juozas Gaila, Aleksandras Akulė, 
Stasys Augonis, Birutė Banaitienė, dr. Valius 
Bergen, dr. Romas Buivydas, Gintaras Čepas, 
Jonas Čereška, Aleksandras Chaplikas, Vytas Dilba,

Andrius Dilba, Stasys Eiva, dr. Stasys Goštautas, 
Antanas Januška, Rūta Kalvaitytė, Juozas 
Kapočius. Liudas Končius, Aidas Kupčinskas, 
Česlovas Mickūnas, Petras Molis. Alfonsas Petru
lis, Vytautas Rastonis. Juozas Rantelis. Algis Ska- 
beikis. dr. Antanas Klimas, Paulius Klimas, Vytautas 
Brizgys, Vaclovas Pociūnas, Vladas Čyvas, Pranas 
Joga, dr. Edmundas Lenkauskas. A. Šnipaitė, B. 
Stoškienė, I Tamulevičienė, B Veltas, R. Veitas, 
P. Viščinis. A. Nakas, R. Šidlauskienė, dr. Regina
S. Čiurlienė, dr. Juozas B Dičpinigaitis, dr. Juozas
T. Dičpinigaitis. dr. Petras Dičpinigaitis, dr. Vita 
Dičpinigaitienė, dr. Stefa Dimienė, Pranas Gvildys, 
kun. Vytautas A Palubinskas, kun. Stasys Raila, 
dr. Janina Snieškienė, Ričardas Šokas, dr. Rožė 
Šomkaitė, Kazimieras Gimžauskas, Klemas Jurgėla, 
Algis Dūda, Juozas Navakas, Janina Gerdvilienė, 
Pranas Zelba, Alfonsas Arlauskas. Alfonsas Vėla
vičius. Ona Adomaitienė, Vytas Dubauskas. Elena 
Jonušienė. Vilija Sužiedėlienė, Rėdą Pliūnenė. 
Vytautas Janušonis, A. Sinkevičius. L. Gylys, P 
Griškelis, Indrė Tijūnėlienė, Vacys ir viktorija šauliai

Valdas Adamkus,
Šiaurės Amerikos Stasio Lozoraičio 

Rinkiminio štabo Vadovas

APIE STASĮ LOZORAITI
Stasys Lozoraitis, g. 1924 m. rugpjūčio mėn. 2 d. Berlyne, teisininkas, patyręs dip

lomatas. Jo tėvas Stasys Lozoraitis snj. yra buvęs nepriklausomos Lietuvos Užsienio _______
Reikalų ministeriu .ir iki mirties buvo a Ambasadorius Italijoje ir prie Šventojo Sosto. 4sk aus 
Senelis Motiejus Lozoraitis, žymus lietuvybės veikėjas, pirmasis Lietuvos advokatas.

Ambasadorius Stasys Lozoraitis Lietuvos pasiuntinybėje prie Šv. Sosto pradėjo dirb
ti 1943 m., nuo 1970 m. ėjo ten Lietuvos atstovo pareigas. Nuo 1983 m. paskirtas Lie
tuvos Pasiuntinybės patarėju Washingtorfe, JAV. Jis laisvai vartoja šalia lietuvių, kele
tą kitų kalbų, yra gerbiamas visuose Vakarų valstybių diplomatinėse ir vyriausybių 
sluoksniuose. Nepriklauso jokiai partijai.

Jo pagrindinis tikslas, kad visos partijos, nepaisant jų tendencijų, galėtų kul
tūringai kartu dirbti, diskutuoti ir neatidėliojant spręsti labai sunkias ekonomines prob
lemas, nes ilgiau nebegalima laukti.

STASYS LOZORAITIS-LIETUVOS PREZIDENTAS

Po Lietuvos Seimo rinkimų smūgio dauguma išeivių remia ambasadoriaus Stasio Lo
zoraičio kandidatūrą į Lietuvos Respublikos prezidentus. Sudaryta plati V. A d a m -

' T vadovaujama St: Lozoraičio rėmėjų grupė JAV-bėse ir Kanadoje.
Atskirų vietovių iniciatyviniai komitetai renka aukas ir kviečia visus tautiečius 

dosniai prisidėti, nes. tai dar vienas labai svarbus posūkis Lietuvai. Aukos pradėtos rink
ti visose lietuvių parapijose ir kitose lietuviškose institucijose. Aukų rinkimas tęsiamas 
sausio 31 ir vasario 7 d.d. Aukas taipgi priima ir visi lietuvių kredito kooperatyvai 
(oankeliai). Čekius rašyti: St. Lozoraičio Rinkimų Vajui. Juos galima ir tiesiog siųsti 
L KLB Raštinę: 1011 College St., Toronto, Ont. M6H 1A8

Padarykime viską, kas~ nuo mūsų priklauso. A. Brazausko akcentuojama piramidė 
reiškia vienvaldystę. Negi šitaip Lietuva norėtų "persitvarkyti" siekdama demokratijos?

Komitetas

/..........atkelta iš 1 psl./

Sąjungos vardu, 1992 .12. 
08, raštu užklausė Lietu
vos Respublikos Prezidento 
pareigas eianantį Algirdą 
Brazauską jjatikrinti šias 
nemalonias žinias.

1993 m. sausio 11 d. iš 
Švietimo ministro Dainiaus 
Trinkūno P. Narutis gavo 
atsakymą:

"Užtikrinu, kad Lietuvių 
Genocido paroda ir jos 'do
kumentai yra saugūs, joks 
likvidavimas jiems negre
sia".

Švietimo ministras savo 
rašte prideda ir informa
ciją:

"Pastaruoju metu paroda 
su pasisekimu buvo rodoma 
ir kituose Lietuvos mies
tuose. Dabar ji vėl saugo
ma Vilniuje, Nacionalinio 
Lietuvos valstybės ir Kul
tūros Muziejaus Naujausių 
laikų istorijos skyriuje, 
buvusio Valstybės muzie
jaus pastate. L.P.K.S.

Lietuvoj e
URAGANAS LIETUVOJE 
“Nepaprastai stipri audra- 
uraganas, netikėtai susifor
mavęs Biskajos įlankoje,ne
toli Ispanijos ir Prancūzijos 
krantų, stipriai palietė 
ir Lietuvą. Uraganas savo 
pietiniu sparnu perėjo per 
Lietuvą ir didžiausiu vėjo 
greičiu palietė Telšius, 
Dotnuvą, Ukmergę, Rasei
nius, Vilnių. Nuniokojo 
Skuodo, Molėtų, Kupiškio, 
Plungės, Panevėžio, Šilutės 
rajonus, kur sugadino 40- 
70% elektros tinklų liniją.

Iš viso žuvo 5 žmonės, HI 
jų tarpe jauna moteris^ 
su 2 vaikais, sužeista dau-TB 
giau kaip 50. Uj

Klaipėdos tarnyba Jspejo^l 
apie artėjančiu audrą ir 

■--*■1 pasiruoš- 
remonto 

didelis 
"Biršto- 
prakirto 

krisdamos nuolaužos. Jgula 
sugebėjo per valandą laiko 
suremontuoti. Nukentėjo 
Lietuvos karo laivas "Vėt
ra". Nutraukti aukšto įtem
pimo elektros laidai ir 
apie 1370 elektros pastočių 
negalėjo veikti. Neveikė 
ir 24 telefonų stotys.

dalinai jai suspėta 
ti. Vis dėlto, laivų 
įmonėje stovėjo 
laivas-šaldytuvas 
nas", kurio šoną

Garsusis Palangos tiltas 
irgi smarkiai nukentėjo. 
Jūra šėldama įtraukė mili
jonus kubinių metru smėlio, 
Apie Palangą išversta keli 
šimtai medžių, o jos Bota
nikos sode 111 medžių. 
Išvartyti medžiai parkuose 
ir kitose vietovėse.

Daugiausia 
stočių ir laidų 
Šiaulių apylinkėje.

telefoną 
sugadinta

Visos darbo brigados 
dirba poilsio dienomis, 
bandydamos kaip galima
greičiau atstatyti ryšius. 
Nuostoliai dar neapskai
čiuoti, bet spėjama, kad 
suma sieks apie 40 milijo
nų talonų vien susisiekimo 
reikalams sutvarkyti.Palan
goje ir Šventojoje padaryta 
apie 0,5 milijardo talonų 
nuostolių, išvartyti kelių 
ženklai geležinkelio ruožuo
se ir kitur , manoma, kai
nuosią apie 5 mil.talonų.

.yl

Tiltas i Baltijos jūrą Palangoje žiemos metu. Šį. til
tą nutiesė grafai Tiškevičiai XIX a. pabaigoje lai
vams. Į šiaurę užriestas jo galas turėjo sudaryti 
laivams saugesnę prieplauką. Laivininkystę nutraukus 
nuo 1892 m.; tiltas liko tik vasarotojų malonumui. 
Šiomis dienomis audra šį tiltą sunaikino.

Nuotr. iš "Lietuviu Balso"

Lietuvos vyriausybė 
pareiškė uragano metu 
žuvusių artimiesiems užuo
jautą ir pažadėjo materia
linę pagalbą.

• Lietuvos Rašytojų Sąjun
gos savaitraštyje LITERA
TŪRA IR MENAS /nr.2 
sausio 9 d./ apžvalginės

skilties redaktorius rašo: 
"Kai rašau šias eilutes 
(St.Lozoraičio, h.n.) rinki
mų kampanija dar nėra 
prasidėjusi, todėl tai, ką 
dabar šioj kuklioj skilty 
pasakysime, tebūnie ne 
agitacija, o paprasčiausia 
prognozė. Sausio 4 d. įvyko 
pirmasis sostinės gyventojų 
susitikimas su busimuoju 
Lietuvos Respublikos Pre

zidentu."
Žodis prognozė pabrauk

tas, linkint, kad tai išsipil
dytų.

• Sausio vidurio valiutų 
kursai Lietuvos bankuose 
buvo tokie: JAV doleris 
superkamas už maximum 
390 talonų, o parduodamas
už 410 talonų. Kanados 
doleris superkamas už max. 
301 taloną ir parduodamas 
už max. 310 talonu. V
PASISAKYMAI 
IŠ LIETUVOS 

Koks turėtų būti 
prezidentas: • "Mūsų prezi
dentą, rinks visi Lietuvos 
piliečiai, tarp jų visa 
lietuvių tauta, todėl jo

gįkaip prezidento pareiga 
.bus atstovauti ne kokiai 
nors vienai partijai ar vi
suomenės daliai, o visai 

^Lietuvos valstybei, visoms 
joje gyvenančioms tautoms. 

Todėl prezidentu turėtų.
Sbūti asmuo, visiškai nesu- 
'^interesuotas palaikyti ar 

‘ gproteguoti kokią nors, kad 
j|ir didžiausią, partiją ar 

£ kokią nors visuomenės dalį 
MHH|kairę

mūsų piliečiai labai 
'Sinti,

ar dešiną. Dabar 
sukir- 
todėl 
būti 

riete-

prezidento
i Ji

ar 
praeitis,

supriešinti, 
'prezidentas turėtų 
.nedalyvaujantis tose 
nose, aukščiau partijų iški
lęs ir stovįs asmuo.

Būsimo 
kandidato 
jo dabartis ir ateitis netu
rėtų kelti rinkėjams abejo
nių, ar jis liks ištikimas 
prezidento priesaikai ir 
savo pažadams.

turėti 
mūsų 
bet 
tarpe, 

praeities

Būsimas
* privalo

ne tik
rinkėj ų, 
valstybių

Jo praeities veikla ir 
ištikimybė Lietuvai turėtų 
būti patikimiausia garantija, 
kad jis bus ištikimas Lie-

prezidentas 
autoritetą 

respublikos 
ir užsienio

tuvai ir saugos mus nuo 
sąjungų panašių į NVS.
/Biržų Advokatų Konto
ros Seniūnas/.

• "Svarbu, kad preziden
tas būtų atsidavęs Lietuvai, 
keltų jos žmonių gerovę. 
Labai sąžiningas, visus 
klausimus spręstų klausy
damas sąžinės balso. Veik
lus ir nebijotų įvairių par
tijų spaudimo, taip pat 
nepriklausytų jokiai parti
jai. Prezidentas turi būti 
blaivininkas. Vartojantis 

alkoholį prezidentas degra
duos, lengvai pasiduos kitų 
įtakai. Labai svarbu turėti 
tarptautinį pripažinimą: 
vesti Lietuvą į pasaulio 
tautų bendriją, kovoti už 
tarptautinį Lietuvos pripa
žinimą, stiprinti Lietuvos 
ekonomiką ir gynybinį pa
jėgumą. Turi pažaboti ma
fijų" 
/Kvėdarnos vaistinės vedė
jas/.

• "Lietuvos prezidentu 
rinkčiau dorą lietuvį, visą 
gyvenimą siekusį Lietuvos 
Nepriklausomybės ir tokį 
darbą dirbusį. Pastovių 
politinių pažiūrų žmogų. 
Kaip tai nustatyti? Pagal 
tai, kokioms ir kelioms 
politinėms partijoms pri
klausė (vadovavo), keitėsi 
ar ne nuostatos Lietuvos 
santvarkos, Nepriklausomy
bės (suverenitetas SSSR 
sudėtyje ar kaip buvo su
prasta 1990 m.kovo 11 
d.), sovietų armijos (saugu
mo garantas ar okupacinė), 
nuosavybės (privati ar ko
lektyvinė), religijos (liau
dies opiumas ar dorovingu
mo garantas), KGB (parti
jos kovinis būrys ar parti
jos okupacinės politikos 
įgyvendinimo įrankis) at
žvilgiu.

Prezidentas turi būti 
nepriklausomas, sugebantis 
būti valdžių subalansuotu
mo, Konstitucijos ir kitų 
įstatymų laikymosi garantu, 
o ne savo partijos interesų 
gynėju, turintis gyvenimo 
demokratinėje visuomenėje 
patirtį." 
/inžinierius iš Panevėžio/ 
Pasisakymai "Lietuvos Ai
de"^, m.sausio mėn. 13 d/



PAGERBTAS POETAS EUGENIJUS MATUZEVIČIUS
Praeity metų gruodžio mėnesio pabaigoje Lietuvos 

Valstybinėje /kažkodėl dar vis rašoma "nacionalinėje"/ 
M.Mažvydo Bibliotekoje buvo iškilmingai atidaryta poeto 
Eugenijaus Matuzevičiaus 75-ių metjj amžiaus jubiliejui 
skirta paroda. Joje išstatyta archyvinės poeto nuotraukos, 
pirmųjų publikacijų faksimilės, rankraščiai, laiškai, publi
cistiniai straipsniai bei recenzijos ir išleistųjų knygų dalis.

Jubiliatų sveikino bičiuliai, poetai, rašytojai, Pasvalio 
valdžios žmonės, Vilniaus pasvaliečių bendrijos atstovai.

Eugenijus Matuzevičius, baigęs Biržų gimnaziją, 
studijavo literatūrą Kauno ir Vilniaus universitetuose. 
Pokario metais mokytojavo Joniškyje ir Panevėžyje, ilgą 
laiką dirbo redaktoriumi Valstybinės grožinės literatūros 
leidykloje Vilniuje, taip pat "Literatūros ir Meno" redak
cijoje. Pirmuosius eilėraščius buvo išspausdinęs 1932-33 
m. šalia eilės išleistų poezijos rinkinių, vertė j lietuviu 
kalbą Puškin'o, Lermontov'o, Turgenev'o, Gorki'o, Neru
do, Sevčenko ir kt. kūrinius. /Žinios iš Poezijos Antologi
jos "Graži tu, mano brangi Tėvyne", išleistos 1967 m.Vil
niuje/ b.

Eugenijus Matuzevičius: 
A§ KARTAIS PAVARGSTU

AŠ kartais baisiai pavargstu 
Nuo tų pačių vienodų žodžių, 
Nuo klausimų-atsakymų senų, 
Kurie jau apsitraukė rūdimis, 
Nuo slenkančios artyn rutinos, 
Nuo bronzos ir garsių fanfarų, 
Kurios taip dosniai amžinybę žada...

Aš kartais pavargstu.
Bet aš žinau:
Mūs epocha - rūsti 
Ir tragiškai didinga, 
Ir jai nereikia bronzos ir fanfarų, - 
Jinai lig šiolei su kareivio miline. 
Ji žino grynojo metalo vertę, . 
Ji žino ir tylos, ir žodžio kainą...

i

NERINGOJE

Čionai atkeliavęs, sustoji apsvaigęs: 
Platybė vandens ir baltieji kalnai, 
Pirkelės žvejų ir valtelės jų laigios,- 
Pasaulį tu naują staiga pažinai. 
Ant kopų sustoji apsvaigęs...

Dainuoja čia smėlio keliaujančios bangos - 
Ta muzika užburia, lieka širdy...
Tu, rodos, net viską užmiršt pasirengęs: 
Vien jūrą ir vėją, ir dainą girdi - 
Dainuoja keliaujančios bangos...

Aušros gadynėje
(atsiminimų vaizdelis)

Jonas MalaiSka
Tačiau tėvas nudavė, kad nepastebėjo jos rūkščios mi

nos ir tęsė savo išvedžiojimus toliau:
- Prisimenu, mano motina buvo labai dievobaiminga 

moteris ir pildydavo visus bažnyčios prisakymus. Būdavo, 
šventadieniais, po rytmetinės ruošos ir pusryčių, nuėjusi 
į kamarą apsirėdydavo, kaip svočia. Bet į bažnyčią eida
vo basa, o tiK prie miestelio apsiaudavo. Po sumos, dar 
kiek šventoriuje su pažįstamais pasikalbėjusi, eidavo na
mo. O išėjusi už miestelio, prisėsdavo kur ant ežios, nu
siaudavo batelius ir basa pareidavo namo.

- Aš pas savo tėvą basa nevaikščiojau, - užprotestavo 
motina.

- Kvietkužėli, tavo tėvas buvo bajoras Krokys, dide
lių žemių valdytojas, o aš tik ūkininkas, žemdirbys. Bet 
kai pirksiu daugiau žemės, tada ir mano dukros nevaikš
čios basos!

- Palauk, Kazeli, - lyg atgijo ir motina. - Gal aš at
gausiu savo tėvo žemes. Na, jei ne viską, tai nors tėviš
kę. Juk turiu dokumentus!

- Abejoju, Kvietkužėli, tie dokumentai nebeturi reikš
mės. Pakol ruskiai čia bus - tu tėviškės neatgausi. Ne
pamiršk, kad tavo tėvas žuvo kaip sukilėlis, kovodamas 
prieš carą, su kazokais. Tada beveik visus sukilėlius išžu
dė, o jų ŪKiai buvo atimti ir caro pataikūnams padova
noti. Juk ir tavo tėvo, bajoro Krokio, žemes su visomis 
sodybomis, caras padovanojo pulkininkui, kurio įsakymu 
kareiviai žudė lietuvius sukilėlius.

Motina giliai atsiduso, seniai pergyventi vaizdai slinko 
lyg vaiduokliai jos akyse.

- O, Dieve, prisimenu savo motinėlę, atvežė žmogus 
kraujuose paplūdusią, išbalusią kaip drobė - pusgyvę. Ka
zokas kardu jai perkirto kairįjį petį. Tuojau užvirinom 
puodą vandens, įdėjorn kraujažolių ir ramunėlių, ir tuo 
vandeniu žaizdą apiplovėm. Paskui storai apdėjom vora
tinkliais ir aprišom. Manėm, kad mirs, tai uždegėm dvi 
grabnyčias ir meldėmės visą naktį. O kai rytmetį atmer
kė akis ir paprašė vandens, o, Dievulėliau, kiek buvo 
mums džiaugsmo, kad mamutė atgijo! Ačiū Dievui, ji 
pasveiko. Bet tie pergyventi vaizdai niekada neišdilo.

Pasigirsta priemenėj triukšmas, ir į gryčią įšoko Sta
selis su Juozu. Juozas, apsiavęs auliniais batais, o Stase
lis užsidėjęs jo kepurę ir nusitvėręs už skverno, išdidžiai 
sustojo. Juozas, juokdamasis, pakėlė vaiką už pažastų ir 
užsodino sau ant sprando:

- Tai va, mes pasiruošę kelionėn į Rytprūsius!"
- Tai abudu keliausite? - juokėsi motina.
Juozas nuėmė vaiką žemėn, kuris nei žingsnio nuo jo 

nesitraukė ir, glostydamas jo galvutę, šypsojosi.
- Iš jo bus geras knygnešys, - sakė, ir klausė dėdės, 

ar jau viską paruošė.
- O taip, štai šitame pundelyje yra laiškas, straips

niai ir pinigai. Visa tai įteiksi "Aušros" radaktoriui Til
žėje. O~ šitame pundelyje tai tavo išlaidom.

- Ačiū, dėde, kad ir manęs neužmiršti!
Juozas įsidėjo pinigus į užantį, o pundelį į maišą. 

Motina, eidama Juozui kelionei paruošti maisto, juo
kavo:

- Juozuli, gal užteks ir iki Amerikos?
- Oi, tetulytj kad Amerika labai toli, už vandenyno, 

o Rytprūsiai, va čia pat, tik už Nemuno! - linksmai at-
4 psl.

Eugenijui Matuzevičiui buvo padovanotas B.Tuskeno paveikslas su gimtosios 
sodybos Pasvalyje vaizdu. Raimundo Suikos nuotr.

GINTARO PAUKŠTĖ
Gal tai tikrovė paprasta, 
Gal šimtametė legenda... 
As, ją girdėjau 
iš žvejų senų. 
Rūstokų, nekalbiu žmonių.

Kai tuštėja laukai
Ir aplink rudenėja,
Kai žydruoja nurimęs rugsėjo dangus,- 
Vieną rytą čia gintaro paukštė atskrieja, 
Ir plasnoja jinai 
Per sodus ir miškus.

Ir ji gintarą barsto -
Vis lašas po lašo -
Ant paparčių, ant medžių, senų ir jaunų, 
Ji plasnoja, ji rudeniui dovaną neša, 
Kol pavargsta visai < 
Nuo pirmųjų šalnų...

O tada ji suklikusi krinta į girią
Ir tarp gintaro lapų
Pradingsta staiga...
Tik jos plunksnos ant žemės aplinkui pabyra
Ir užkloja takus
Lyg auksinė banga. r>

Nežinia: gal ta paukštė
Šioj girioj numiršta,
Gal pasislepia jūroj, kol žemėj žiema. 
Bet kas rudenį vėlei čionai ji sugrįžta 
Miškais skrisdama...

sakė Juozas.
Mariutė įeidama su glėbiu malkų, numetė jas prie pe

čiaus ir nedrąsiai žiūrėdami į Juozą,, jį pęrspėjp:
- Juozeli, būk atsargUš../J ' “
- Nesirūpink, - murmtelėjo tėvas, - vyras ne iš kelmo 

spirtas, gudrus kaip žaltys, žino visus kelius ir šunkelius, 
žadarai jo nepagaus.

Juozas nusijuokė ir visas užkaito. Patiko jam Mariutė, 
bet pasipiršti jis neišdrįso. Tik kalbėjo jai, kad kelionėje 
jo ausys, kaip zuikio, naktį - akys kaip pelėdos, o dieną, 
kaip sakalo.

Visi vienbalsiai nusikvatojo, o maloni šiluma užliejo 
visą Juozo krūtinę ir šiuo momentu, jis tikrai mielai 
būtų įlindęs kur į šieno kupetą, kad jo niekas nematytų.

Tėvas įspėjo Juozą, jog atrodo, kad žandarai atkreipė 
savo dėmesį į jų sodybą ir kad išeidamas, ar grįždamas, 
neitų keliu, o iš krūmų, tiesiai paruge.

įėjo motina su Pranute ir indeliu Juozui. Pranutė 
šokinėdama apie Juozą, klausinėjo ar parneš jai lauk
tuvių!.

- Parnešiu, Pranut, tau ir visiems, atsakė Juozas ir 
užsidėjo maišą ant nugaroš. Atsisveikino, o praeidamas 
pro Mariutę, nedrąsiai paėmė jos ranką ir sušnabždėjo:

- Lauk manęs, ir tau parnešiu lauktuvių.
Tėvo veidas buvo rimtas ir neramus, jo žvilgsnis daž

nai klydo į langus. Visi pajuto šio momento svarbą ir 
gręsiantį Juozui pavojų.

Tėvas išlydėjo o motina^ stovėdama tarpdury, peržeg
nojo išeinančius. Gryčioj užviešpatavo tyla. Mergaitės, 
sukišusios nosis, žiūrėjo pro mažą langelį, tikėdamos dar 
pamatyti nors Juozo šešėlį. Mariutė tyliai nubraukė aša
ras. Motina sugrįžo prie stalo ir atsisėdo, paskendusi liūd-
nose mintyse. Staiga ji pastebėjo ant stalo raktelį, kurį 
tėvas pamiršo. Jai kilo mintis, pabandyti kuparėlio už
raktą, o gal atsidarys...

Ištraukė kupariuką ir padėjo ant suolo.
- Pranute, bėk už sodo, prie tvoros ir dabok tėvą. 

Kai tik pamatysi ateinant, skubėk man pranešti, supratai?
Pranutė išlėkė pro duris, o motina persižegnojo: "Die

vuli padėk, o tu velniau, pabėk!"
Mariutė išplėstomis akimis žiūrėjo į motiną.

- Bet, mama, tu pati girdėjai, ką Juozas sakė, - kad 
nei pats velnias jos neatrakins, tai kaip tu atrakinsi?’

Tačiau motina buvo pasiryžusi išbandyti savo laimę. 
Pavyks ar ne, o bandyti galima, skraidė mintys jos gal
voj. įkišo raktelį į užraktą ir pradėjo atsargiai sukinėti. 
Raktelis sukosi, bet nekabino, kad jį kur nogla!

- Mamute, aš girdėjau, kad reikia paspausti, o tik 
paskui sukti, - įsiterpė Mariutė.

- Taip, ir aš girdėjau, bet kur ir ką spausti? - jau su- 
sirūpinausi šnabždėjo motina. Jos rankos ir kakta net 
suprakaitavo. Mariutė bėgiojo nuo stalo prie lango ir vėl 
atgal.

-Mamute, paskubėk!
- Nekužyk, matai, kad skubu. O... turbūt... čia... kaž

kas netaip, - kalbėjo pati sau.
Dar po keleto bandymų, dangtis staiga pasikėlė! Sku

biai surado kapšiuką, atrišo ir, išėmusi pinigus, susikaupu
si skaičiavo. Mariutė apkabino motiną:

- Mamut, man reikia naujos suknutės ir batelių, pa
imk truputį daugiau.

Bet motina papurtė galvą:
- Bijok Pono Dievo, aš negaliu daug paimti, o jeigu 

tėvas pastebės? - Ir pradėjo pati garsiai galvoti. Juk rei
kia ne tik suknelių Mariutei, bet ir Pranutei. Na, skare-

PAVASARIS PRIE KURŠMARIŲ

Atbėga atskrieja 
pavasario vėjai

Ir debesis neša lyg baltas bures.
Pakrančių meldynai staiga sušlamėjo, 
Palinko, sužiuro į Kuršių marias...

O marios jau bunda.
Giliai sualsuoja.

Ir oras padvelkia maurais ir drėgme.
Ir žaliosios pušys

ant kopų siūbuoja
Ir ošia ziud-osto dusliam gaudime...

Pro durų, pro lango mažiausią plyšelį
Pavasaris veržias

Tiesiog į namus.
Ir žvejo širdis jau nurimt nebegali -
Ji jaučia ir mato 

pirmuosius valksmus.

Brigados, į darbą!
Pašėlęs tas vėjas!

Lyg spiritas audrina gyslas visas...
Artelė krantinėn prie marių išėjo, - 
Matai čia pernakt žiburiuojant sviesas.

Ir naktį, ir dieną
laužai dega, traška, 

Virš jų - katiluos kunkuliuoja derva. 
Ją pila ant bortų - žėruojančią, karštą, 
Ji tįsta per valtį juodąja srove.

Užlieja plyšius ir sustingsta iš lėto...
- Greit visas laivynas jau paruoštas bus! - 
Ir spaudžia žvejai viens kitam ranką kietą - - 
O Kuršmarės

trupina, aižo ledus...

MIŠKO ŠALTINIS

Vos vos girdėt:
Po lapais, lyg variniais luistais, 
Čiurlena, šnabžda vienišas šaltinis. 
Virš jo - 
Didžiulis miškas, senas ir mieguistas, 
Voratinkliai žili
Ir vėsuma tankynės...

O ant šakų
Lyg paukščių uogos rasos žiba.
Dienos šviesa
Žemyn storais kamienais teka...
Pajuodę išvartos
Ties šaltiniu pakibo - 
tuoj tuoj užgrius... 
Bet jis tolyn jau skuba, klega.

Tolyn čiurlena, bėga po variniais lapais, 
ui KMi-Tarp mirusių šaknų, ...

Klastingų samanynų.
Vienatvė, miško išvartos
Nebus jo kapas...
Jis nepavargsta, ieško kelio iš tankynių.
Čia blyksteli,
Čia vėlei slepias -
Lyg požemio liepsnelė sidabrinė.

les gal nupirks už kiaušinius pas Rakankę, ar Miklę.
Rakankė su kaše, pilna kvarbatkėlių ir kitokių smulk

menų, vaikščiojo iš gryčios į gryčią. Miklė turėjo mažą 
krautuvėlę ir auginosi dvi dukteris. Vyras buvo išvažiavęs 
į Ameriką, bet nieko jai nerašė ir nepadėjo vaikų augin
ti. Ji vertėsi labai sunkiai. Mokėjo megzti kojines ir 
pirštines, tai darbo jai netrūko. Net ir iš tolimesnių kai
mų moterys atnešdavo jai darbo. Tačiau kiek pagalvojus, 
motina atrišo vėl kapšiuką ir dar išsiėmė keletą kapeikų. 
Pinigus paslėpė užantyje, o kapšelį įkišo į kuparėlį. Čia 
uždusus pravėrė duris Pranutė ir suriko:

- Tėvas pareina!
Motina greitai uždarė dangtį ir vėl bandė kuparėlį 

užrakinti, bet nesisekė. Tada, vėl peržegnojo, giliai atsi
kvėpė ir po kelių bandymų, dangtis nepasikėlė. Giliai 
atsiduso ir nubraukė ranka prakaituotą kaktą.

- Ačiū Dievui ir visiems šventiesiems - užrakinau!
Mergaitės, pralinksmėjusios, išbėgo laukan. Motina sku

biai padėjo kuparėlį į tą pačią vietą ir susitvardžiusi, 
priėjo prie šventųjų paveikslų, lyg melsdamosi. Tėvas įėjo 
į kambarį, pažiūrėjo į motiną, bet žvilgterėjęs į stalą, 
pastebėjo raktelį. Nejaugi aš jį būčiau užmiršęs, dingte
lėjo mintis. Pažiūrėjo į kuparėlį, kuris tebestovėjo toj pa 
čioj vietoj, ir į ramų motinos veidą, ir visos abejonės 
dingo. Priėjęs motiną apkabino. Motina prisiglaudė ir su
šnabždėjo:

- Man labai neramu, bijausi...
- Kvietkužėli, nesirūpink, palydėjau net iki galulaukės. 
Motina pažiūrėjo į kuparėlį, paskiau vėl į vyrą ir žiū

rėdama į paveikslus atsiduso:
- Kad tiK ant gero išeitų...
Tėvas galvodamas apie Juozo kelionę, ją ramino, kad 

viskas bus gerai. Motina šyptelėjo, dar labiau prisiglaudė 
ir tyliai sušnabždėjo:

- Jurginėli, koks tu geras.

Jau praėjo keletas dienų po visų šių įvykių. Buvo 
gražus ir saulėtas sekmadienio rytas. Visi stengėsi, kaip 
galima greičiau apžiūrėti gyvulius, apsiruošti apie namus, 
kad laiku suspėtų nueiti bažnyčion. O bažnyčia buvo ne 
taip jau arti, septyni kilometrai. Tėvas apsirengė namuo
se austo pilko miliuko ilga sermėga, auliniais batais ir 
švariai nusiskuto, tik ūsus paliko. Reikės gi šeimyną į 
bažnyčią nuvežti. Nors jis ir nebuvo labai dievobaimingas, 
bet pareigingas. Motina apsirėdė tautiniais, savo pačios 
austais drabužiais, ir aprišo nuometą ant galvos. Pranutė 
su Mariute džiaugėsi naujomis suknelėmis, bateliais ir 
skarytėm. Karts nuo karto, jos abi_ sukišusios noęis, vis 
juokėsi. Staselis irgi, pilko miliuKo žiponėliu, ilgomis kel
nėmis ir bateliais, vaikščiojo kaip ponaitis. Tėvas sėdėjo 
už stalo ir skaitė laikraštį. /bus daugiau/
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KAIRĖJE:

Yakas prie kelio 
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DEŠINĖJE:

Tibeto moterys 

su vaikais

Visos nuotr.
S. Daliaus

Per Nepalo Karalystę 
į Tibetą

Stasys Dalius
/ tęsinys /

Papusryčiavę turime mažą ekskursiją po Pokhara gat
ves. Kadangi tai kurortinė vietovė, tai labai daug įvairių 
suvenyrų krautuvių, restoranų ir nedidelių viešbučių. Net 
nuostabu, kaip pajėgia visi išsilaikyti tokioje nedidelėje 
vietovėje. O tų mažyčių krautuvėlių, kur pardavinėjami 
minkšti gėrimai, tai kas antras namas' kviečia su savo iš
kaba.

Nuvažiuojame į užmiestį, prie nedidelio kalnų krioklio 
kurio vanduo bėga į 90 pėdų gylio požeminę upę, kuri to
liau vėl išnyra į paviršių ir vėl pasislepia į požeminę 
upę. Krioklys siauras, keliolikos metrų aukščio ir lietaus 
purslai kyla nuo jo, o saulei šviečiant, vaivorykštės spal
vomis žaidžia. Vanduo tiesiai krenta po didžiuliu akmens 
luitu į požemį ir toliau nematomas.

Netoliese krioklio stovi Tibeto pabėgėlių kaimelis, kur 
našlaičiai vaikai apgyvendinti. Trobesiams pastatyti pi
nigus davė Jungtinių Tautų Organizacija, o žemę pasky
rė Nepalo yaldžia. Dabar čia yra kilimų dirbtuvė, kur 
jaunos mergaitės dirba po 8 valandas į dieną. Mes galė
jome apžiūrėti tiktai kur kilimus audžia, į kitas gyvena
mas patalpas turistų neleidžia.

Per visą dieną važinėjant buvo saulėta, bet po pietų 
pradėjo debesys plaukti ir vėliau lynoti, bet mūsų jau 
visas Pokhara miestukas ir krautuvės apžiūrėtos. Dabar 
dar viešbutyje išsikeičiame pinigus, kur už JAV dolerį 
duoda 45 rupijas, o gatvėje keičiant, gauni deugiau - 
48 rupijas. Viešbutyje už valgį reikia papildomai apsimo
kėti, nes iš anksto nebuvo apmokėtas. Kainos: pusrytis 
kainuoja 120 rupijų, pietūs 145 rupijos ir vakarienė - 
iki 450 rupijų. Jeigu nealkanasy o. dar mirguliuoji, tai sriu
bos bliūdukas kainuoja 40 rupijų, gali pasirinkti nevalgy
damas pilnus pietus.

Pavakare, nors vis dar bando lynoti, persikėlęs laive
liu į kitą pusę, nueinu iki artimiausios prie mūsų kelio 
krautuvėlės. Jaunas nepalietis tuoj pastumia kėdę atsi
sėsti ir klausinėja iš kokio krašto atvažiavęs. Nors ir sun
kiai, bet angliškai šiaip taip susikalbame. Pasisakė, turįs 
brolį gyvenantį Kanadoje, tik neprisimena kokioje provin
cijoje. Norįs susitaupyti pinigo kelionei į Ke.nadą, nes bro
lis pažadėjęs iškviesti. Yra vedęs, turi žmoną ir vaiką, 
tai iš tos mažos krautuvėlės tik užtenka pragyventi. Tą 
krautuvėlės vietą nuomoja, nes, sako, labai brangi toje 
vietoje žemė, jei norėtum nusipirkti. Man besėdint, atei
na keletas vietinių, kurie perka pavienes cigaretes, bet 
ne visą pokelį, kuris esąs per brangus jų kišenei. Bešne
kučiuojant pradeda smarkiau lyti ir palaukus kol kiek 
apstos, pusiau bėgom, atsisveikinęs su nepaliečiu, skubė
jau atgal į viešbutį. Lietus vistiek pagavo - grįžau gero
kai apslapęs.

Per naktį lijo ir taipgi visą rytą lietus kerta be su
stojimo. Lyjant pavalgome pusrytį ir netrukus pasikrau
name važiuoti į aerouostą, nes grįšime į Kathmandu ne
be kalnų takeliais, bet lėktuvu. Aerouosto nedidukas pa
statėlis, kur laukia vienintelis dvimotoris lėktuvėlis. Pra
einam pro griežtą elektroninį patikrinimą, kad negalima 
net mažiausio peiliuko turėti kišenėje. Po to dar kiek
vieną keleivį atskirai įsileidę į kambariuką tikrina, bet į 
kišenes nežiūri. Krepšius reikia atidaryti, ten įkišę ranką 
pasižiūri kas yra. Patikrinimas vyksta atskirai vyrams ir 
moterims.

Lėktuvo skridimo reikia laukti tol, kol lietus nustoja, 
bet dar 10 vai. ryto vis tebelyja. Čia belaukiant, viena 
iš mūsų grupės pagyvenusi moteris apalpsta, ir vėliau at
sigavusi, labai blogai jaučiasi, išskridom tik 11 vai. ryto, 
kai sustojo lietus. Lėktuvas propelerinis ir talpina tik 20 
žmonių. Pakilimo takas tiktai žvyruotas, bet lėktuvėlis 
įsibėgėjęs lengvai pakyla, nors aplinkui dar labai šlapia 
ir balutės telkšo.

Nespėjan> gerai apsižvalgyti į kalnus, plačius slėnius, 
ir jau pasimato Kathmandu, į kurį atskrendame per 35 
minutes, o autoousiuku reikėjo trankytis 7 valandas.

Išlipus iš lėktuvo čia saulė švietė, ir lietaus nė ženk
lo. Tačiau neilgai, nes atvažiavus į tą patį "Sherpa" vieš
butį, vėliau vėl smarkiai įsilyja ir nesustoja iki vakaro. 
Tačiau, kad ir per lietų, pasiryžau nueiti iki artimiausios 
kratuvėlės, nors iš viešbučio eidamas į miestą gavau liet
sargį, bet vistiek gerokai sušlapau, nes lietus nepaliovė.

Pakeliui į Tibetą
Nepalyje išbuvome penkias dienas, ir jau reikėjo ruoš

tis pagrindinei kelionei į Tibetą. Sekančią dieną keliame 
5 vai. ryto ir švintant išvažiuojame iš Kathmandu, nes 
reikia iki vidurdienio pasiekti Tibeto sieną. Pasikrauna
me su savo lagaminais į gero dydžio autobusiuką su aukš
tai iškeltais ratais.

Vos išvažiavus iš Kathmandu, prasideda kalnai ir ke
lias pradeda kilti aukštyn. Kelias dar asfaltuotas, bet su
kasi upių šlaitais ir kai kur labai stačios pakrantės. Ir 
Nepalo pusėje ant kelio privažiuojame daug nuslinkusios 
žemės ir akmenų. Taip pat vanduo bėga nuo kalno pašlai 
čių žemyn, tiesiai ant kelio, išgrauždamas gilias provė
žas.
1993. II. 3

Kildami aukštyn, privažiuojame tarp Kalnų išsistačiu- 
sius miestelius, kur sunes, ožkos vaikštinėja po gatves 
kartu su būriais žmonių. Toliau važiuojant tarp iš visų pu
sių kylantiems kalnams išnyksta asfaltas, lieka tiK papras
tas žvyruotas, duobėtas kelias. Dabar jau sukamės ašt
riais posūkiais kalnų šlaitais vis kopdami aukščiau ir aukš
čiau. Iš kalnų bėga vanduo srovėmis, sudarydami vieto
mis didelius, ilgus krioklius.

Kalnai tirštai apaugę medžiais ir krūmais, nes šioje 
pusėje yra pusiau tropikinis klimatas. Tiktai aukštyn iški
lusios stačios kalnų uolos yra plikos, be medžių, ten tik 
vienas akmuo. Tačiau nuo jų matosi kaip srovėmis čiurle
na vanduo mažomis srovelėmis, apačioje susijungdamos į 
didesnius upelius, kurie ritasi į žemai tekančią upę. Paki
lus aukštyn, per tankius žalumynus sunku matyti tekančią 
upę, suspautą tarp kalnų, tik retkarčiais žemai, apačioje 
švysteli vandens ruoželis.

Žvalgomės į didingus kalnus, kuriuos reikia nugalėti ir 
užsikrapstyti iki viršaus. Reginiai prieš akis atsiveria vis 
nauji, gražūs, spalvingi. Tačiau žvilgtelėjus apačion, ant 
prarajos krašto vingiuojančio keliuko, nejauku, nes jokios 
tvorelės ar užtvaros nėra, paslydus, nudardėtumem apa
čion. O jau automobilį krato ir purto per išgraužtą, duo
bėtą kelią, tik spėk įsikibęs laikytis.

Automobilis sunkiai dūzgia, sukdamas staigiais posū
kiais ir pamažu be didelio greičio stumiasi aukštyn į 
kalnus. Tokiu keliu ir vis dar važiuojant aukštyn, neįma
noma greičiau be pavojaus pavažiuoti. Automobilyje gero
kai kratomi ir purtomi pradedam lūkuriuoti, kada bus 
privažiuota ta Tibeto siena, nes jau gera valanda prabė
gusi. L

Dar nepasiekus Tibeto sienos, privažiuojame ilgą kelio 
tarpą, užgriautą nuslinkusio kalno žemėmis, akmenimis ir 
medžio stuobriais. Kelias uždarytas, nepravažiuojamas. 
Mus visus išlaipina ir visa eilė kitų automobilių, irgi su
stojusi laukia, o žmonės būriuojasi aplink. Vadovas prane 
ša, kad užgriauto kelio pataisymas užtruks keletą dienų, 
ir toliau važiuoti nebegalima. Todėl dabar visiems teks 
pėsčiomis gerą mylią nueiti upės krantu iki neužgriauto 
kelio, kur mūsų lauks kiti automobiliai tolesnei kelionei 
iki Tibeto sienos.

Čia mūsų keliautojų būriui kalnų pašlaitėje bestovint, 
iš kalnų apačios pasirodė skubėdami ir bėgdami vaikai ir 
suaugę nepaliečiai, kurie apspito, norėdami padėti nešti 
lagaminus. Per jų grūdimąsi ir griebimą lagaminų, sunku 
buvo atsiginti. Vadovas James riktelėjo, atstumdamas 
būrį toliau nuo lagaminų ir išrinko dalį nešikų, kuriems 
perdavė mūsų lagaminus pernešti į kitą kraštą. Sako, ne
bijokit,^ niekas nedings ir tvarkingai bus nunešta.

Nešikai vėl vienas per kitą versdamiesi, griebė laga
minus, ne po vieną, bet po du surišę juos dėjosi ant nu
garos. Sunku suprasti, kaip tokį svorį užsidėję dar pajėgė 
lipti į statų kalną. Išsirikiavo ilgiausia eilė, gal pusšimtis 
nepaliečių, apsikrovę lagaminais ir mūsų turistų irgi ne
maža grupė, bent iš kelių automobilių. Tačiau tie vaikai, 
kurie negavo lagaminų nešti, nepaliko mūsų vienų ramy
bėje. Prisistatė prie kiekvieno bent pc du iš abiejų šonų, 
griebdami už rankų palaikyti. Nors ir ksip spyrėmės, kad 
jų pagalbos nereikia, bet vistiek kartu ėjo ir vis stengėsi 
padėti.

Einame išmintu tarp krūmų taku, pradžioje visai ge
rai tas pasivaikščiojimas, nors saulė gerokai kaitina ir 
spaudžia prakaitą. Einame ištysę ilga virtine ir kuo to
liau, vis daugiau atsiliekančių. Pradžioje ir aš kulniuoju 
be vargo, bet toliau vis šilčiau ir šilčiau darosi, taip kad 
reikia vis dažniau stabtelėti prakaitą nubraukti. Takas nu
veda visai žemyn prie kalnų upės, jos pakraščiu turim per
eiti šokinėdami per akmenis.

Praėjus tą tarpą per akmenų luitus, jau reikia kopti 
aukštyn prie palikto kelio, o ta aukštuma iš apačios žiū
rint, atrodo taip toli! Slidinėdami ir griūdami vis lipame 
aukštyn. Prieiname labai stačią, žemyn smengančią bedug
nę su labai siauru praėjimu. Baugu, bet reikia praeiti, 
kitaip kelio nepasieksi. Viena mūsų moteriškė, kuri buvo 
susirgusi aerouostf: ir dabar pažvelgusi į bedugnę, nualps
ta. Ją griebia du nešikai ir perneša per tą vietą. Atsiga
vusi ji vistiek negali paeiti, nes dabar reikia labai sta
čiai kopti aukštyn. Tad ją paėmęs vienas nešikas ant nu
garos nunešė iki pat viršaus.

Man irgi darosi bloga, sunku kvėpuoti, veidai dega ir 
smilkiniuose dunksi, vis dažniau reikia sustoti ir ilsėtis. 
Pradedu baimintis, kad tokiame karštyje negaučiau smū
gio. Iki tol nešęs su savim nedidelį perpetinį krepšį, ati
duodu vaikui, kuris visą laiką taikstėsi padėti. Bet ir ati
davus krepšį, mažai ką palengvėja, nes nuovargis ima vir
šų, o vistiek dar reikia stačia akmenuota pašlaite beveik 
ropomis užkopti į jau matomą, vis dar aukštai, kelią, 
kur stovi automobiliai. Paskutiniai žingsniai buvo patys 
sunkiausi, bet vistiek pasiekėm kelią. O nešikai, kad ir 
su sunkiais lagaminais nešini, jau pirmiau atsiradę, laukė 
mūsų.

Sėdame pakelėje ant akmenų ir sunkiai gaudydami 
kvapą, beveik neturime jėgų toliau judėti. Norisi ilsėtis, 
sėdėti ir niekur nejudėti, taip tas kalnų pašlaitėmis kopi- 

* mas įvargino, pridusino.
Šioje kelio pusėje mūsų grupė turime persėsti į du ne

didelius Toyota station vagonus, kurie visais Keturiais ra
tais yra trauKiami, pritaikyti kalnų važiavimui. Susėdę į 
automooilius pamažu atsigauname, ir tęsiame kelionę 
artyn prie Tibeto sienos. Vėl didingi kalnai, medžiais ap
žėlusios pašlaitės, upeliai ir iš kalnų krintą kriokliai.

Vietomis vanduo bėga iš kalnų tiesiai per kelią, išgraužęs 
dideles properšas, o vienoje vietoje važiuojam per kelią, 
kur plačia srove bėga vanduo- tikras sraunus upelis. Ap
saugojant kelią nuo išgraužimo, visas tarpas išlietas ce
mentu ir vanduo bėga tuo išlietu taku. O dar kitoje vie
toje priartėjame prie aukšto kalnų krioklio, krintančio tie
siai ant kelio. Išvengiant vandens kritimo, yra išmūryti 
lyg vartai, pro kuriuos pravažiuoja automobiliai, o vanduo 
nukrinta vartų stogu i kitą pusę žemyn, nesiekdamas 
grindinio. Kai žvelgi į kalnus, tai visą laiką matai tokio 
krintančio vandens sroves, skubančias žemyn. Už tai čia 
tiek žalumo ir gamtos įvairumo, nes vanduo visais kalnų 
šonais čiurlena. / bus daugiau /

LINKSMA ŽINIA IŠ 
KLAIPĖDOS

Dienraštis KLAIPĖDA 
gruodžio 24 d. laidos pir
mame puslapyje rašo, kad 
gruodžio 23 d. Klaipėdos 
valstybinėje naftos įmonėje 
valstybinė komisija inspek
tavo naują technologinę 
liniją, galinčią priimti ma
zutą is laivų. Todėl dabar 
atsiranda jau garantija Lie
tuvai, kad ji neliktų be 
skysto kuro, jeigu dėl ko
kių nors priežasčių komp- 
likuotųsi santykiai su Rusi
jos tiekėjais.

Šiuo reikalu yra pateikta 
ir daugiau duomenų. Štai 
dalis jų:

"Linija pastatyta maž
daug per pusmetį, nors 
pagal normas tokiai staty
bai galėjo prireikti pustre
čių metų. Tačiau žmonės 
suprasdami šios linijos eko
nominę ir politinę svarbą, 
triūsė sparčiai. Beveik vie
nu metu komercinė pro
jektinė firma "Kuras" pro
jektavo, o septynios staty
bos ir montavimo darbų or
ganizacijos bei pačios įmo
nės pagrindinės tarnybos 
įkandin dirbo. Statybos 
montavimo darbus atliko 
rangovai: UAB "Skvarbą", 
Kauno valstybinė vanden- 
valdos įmonė "Ekra", akci
nė bendrovė "Voltas", vals

tybinė įmonė "Klaipėdos 
8-ji inžinierių tinklų staty
ba, UAB "Polėkis", Panevė
žio valstybinė įmonė "Pi- 
niava". Visos šios organiza
cijos atliko darbų uz 189 
milijonus talonų. Nors sta
tybos metu iškasta apie du 
kilometrai tranšėjų, paklo
ta per šimtas kilometrų 
įvairių kabelių, sumontuota 
septyniolika kilometrų 560 
metrų įvairių diametrų 
vamzdelių, 323 sklendės 
bei vintiliai ir 1.1, ir 1.1, 
į šią statybą, anot kapi
talinės statybos direkto
riaus Vincento Kinderio, 
dar įskaitant visą gerbūvį, 
reikės įdėti apie 55 milijo
nus talonų".

Iš kitų šaltinių dar suži
nota, kad mazuto perpyli- 
rhas 'iš laivų į cisternas 
bus automatiškai valdomas 
iš centrinio pulto. Per pa
rą bus galima perjjumpuoti 
apie 10 tūkstančių tonų 
mazuto, reikalingo katili
nėms ir elektrinėms kū
renti. Per metus šiuo būdu 
bus galima apdoroti apie 3 
milijonus tonų skystojo 
kuro.

Taigi, Lietuva jau po 
truputį stumiasi į priekį, 
ir, reikia manyti, kad grei* 
tai išbris iš kuro krizės, 
kuri pernai buvo visu svo
riu užgriuvusi mūsų tėvynę.

E. Šulaitis

'MAŽOSIOS LIETUVOS FONDAS SKIRIA IR 
organizuoja DR. VYDŪNO VARDO MOKSLINĘ 
PREMIJA ---------------
1. Dr.Vydūno vardo $ 5.000 (US) vertės Mažosios Lietu
vos Fondo premija skiriama už mokslo veikalą, tema: 
"Mažosios Lietuvos /žmonių ir krašto/ reikšmė , svarba 
ir vaidmuo Didžiajai Lietuvai /praeityje, dabartyje ir 
ateityje/".

2. Premijuotiname rankraštyje minėtoji tema nagrinėja
ma istoriniu, kultūriniu, literatūriniu, geografiniu, politi
niu, teisiniu ir kt.požvilgiu. Rankraštis turi būti ne trum
pesnis kaip 350 psl. mašinėle rašytas (maždaug 35 eil. pus
lapyje/ lietuvių, anglų, vokiečių ar prancūzų kalba, su 
maždaug 30 psl.santrauka kita kalba.

3. Premijos siekti gali visi MLF nariai ir nenariai, be 
tautybės, pilietybės ar , gyvenamosios vietos skirtumo, 
bet turintys ryšius su Lietuva.

•
4. Kiekvieno rankraščio pageidaujama 3 kopijos. Jos 
nebus grąžinamos autoriams, nebent iš anksto susitarus.

5. Siuntėjui bus pranešta, kad rankraštis gautas.

6. MLF-do skiriama US $5.000- premija nebus skaldoma.
P.S.: Gavus du premijos vertus rankraščius, antra pre

mija $3.000-vertės gali būti skiriama MLF-do pritarimu.

7. Premijos vertinimo komisija, Į kurią įeis išeivijos 
ir Lietuvos specialistai, bus paskelbta 1993 m.gale.

8. Premijuotini rankraščiai atsiunčiami iki 1994 m.gruo- 
džio mėn.31 d. Mažosios Lietuvos Fondo valdybos adresu: 
6980 Cote St.Luc Rd., Con.Nr.807, Montrėal,Que., Cana
da, H4V 3A4,tel:514-485-9144.

9. Premija (ar premijos) bus įteikta(-tos) 1995 m.rugsėjo 
mėn.pradžioje Čikagoje MLF-do Visuotino Susirinkimo 
metu.

10. Premijuotas darbas bus leidžiamas kaipo MLF-do lei
dinys. MLF Valdyba

5 psl.



toronto
• Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubo Valdyba at
siuntė laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva" $100,- 
ir savo laiške rašo: "įver
tindami Jūsų pastangas 
leidžiant "Nepriklausomą 
Lietuvą", TLP Klubo V- 
ba siunčia simbolinę auką 
$100. Geriausi linkėjimai.1"

Nuoširdžiai dėkojame."NL"

• Toronto Lietuvių Pensi
ninkų Klubas rengia VASA
RIO 16-tosios minėjimą 
-pietus vasario mėn. 16 
d., antradienį, 12:30 val.p.p 
VILNIAUS rūmų III-jo aukš
to menėje.

• Toronte VASARIO 16- 
toji bus minima vasario 
mėn. 14 ir 21 d.d.

Vasario 14, sekmadieni, 
2 val.p.p. vyks iškilmingos 
pamaldos Šv.Mykolo kated
roje, vadovaujant vysk.Pau- 
liui Baltakiui,OFM, vietiniu 
lietuvių parapijų kunigams, 
Bendruomenės pareigūnams, 
organizacijų vėliavoms 
ir chorams.

Vasario 21 d., sekma
dienį, 4 val.p.p iškilmės 
didžiojoje Anapilio salėje, 
kur pagrindinį žodį tars 
buvęs Lietuvos ministeris 
pirmininkas Aleksandras 
Abišala. Jis atvyks po Lie
tuvos prezidento rinkimu.

Visi tautiečiai kviečia
mi šiose iškilmėse ypatin
gai gausiai dalyvauti.

• Vasario mėn. 28 d. PRI
SIKĖLIMO P-ja švenčia 
savo 40 m.sukaktį iškilmin
ga vakariene.

• LIETUVIŲ NAMAI ir 
JUNGTIS rengia VALENTI
NO -• ŠIRDŽIŲ DIENOS 
i UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
VAKARA vasario mėn. 
13 d., šeštadieni, 7:30 vai. 
v. Gros orkestras, veiks 
karštų valgių bufetas, ba
ras, loterija. Geriausios 
kaukes bus premjjuojamos. 
įėjimas- $5.

• Toronto Ansamblis GIN
TARAS ruošiasi savo meti
niam koncertui, kuris
vyks balandžio mėn.3 d., 
šeštadienį, Etobicoke Scho
ol of the Arts salėje, 675 
Royal York Road( į šiaurę 
nuo Queensway).

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO: 
H.(G.) PAULAUSKAS 
BENDRADARBIAVO SU 
KGB

TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ sau
sio 19 d. numeryje, Skaity
tojų laiškų skyriuje (7 psl) 
buv. Lietuvos Kultūros ir 
Švietimo ministras Dalius 
Kuolys, pradžioje paaiški
nęs, kad H. Paulausko, 
buv. muziejaus direkto
riaus, aliarmuojančios ži
nios ir sukeltas šurmulys 
išeivijos spaudoje yra be 
pagrindo, nes Valstybės mu
ziejus nėra panaikinamas, 
bet įjungiamas į buv. Lie
tuvos Istorijos ir Etnogra
fijos muziejų, kuris būsiąs 
nuo šiol vadinamas Nacio
naliniu Lietuvos Valstybės 
ir Kultūros Istorijos muzie. 
jumi. Toliau jis rašo: "Ap
maudu, kad dėl iškreiptos 
informacijos dėl Lietuvos 
kultūros dalykų kartais ne- 
besutaria vienminčiai, bend
rų siekių Žmonės. Dar ap
maudžiau, kad Valstybės 
muziejaus direktoriumi,

Ministerijai suklydus, buvo 
paskirtas su KGB bendra
darbiavęs žmogus. Apgai
lestauju, jog tik dabar, B. 
Gajausko vadovaujamai ko
misijai ėmus tirti KGB ar
chyvus, tai paaiškėjo".

Taigi, p. V. Zubo grau
dūs išvedžiojimai, teisinant 
Henriko Paulausko veiklą 
ir rašliavą patriotizmu ir 
pasiaukojimais, visiškai 
neteisingi. Netiesą rašė p. 
V. Zubas TĖVIŠKES ŽIBU
RIUOSE pakartotinai tvir
tinęs, jog Genrikas Pau
lauskas nesąs jokių užgau
liojančių šmeižtų skelbęs 
tarybiniais laikais tarybi
nėje spaudoje ir jokios kny
gos su užgauliais pasity
čiojimais iš lietuvių veik
los Kanadoje nesąs išleidęs. 
Štai, DRAUGO praeitųjų 
metų gruodžio mėn. 19 d. 
numeryje, 4 psl., VL.R. 
savo skiltyje HORIZONTAI 
rašo: "į mano rankas nese
niai pateko nedidelė, tam
siai žalios spalvos viršeliu, 
1975 m. "Minties" leidyk
los Vilniuje išleista kny
gelė vardu "Svetimųjų var
pų pasiklausius", su antrine 
antraštėle "Ateistinės pas
tabos". Jos autorius H. 
Paulauskas. Tas pats, apie 
kurį ne per seniausiai "T.Ž' 
laiške neigiamai atsiliepė 
poetas H. Nagys, apie 
kurį ir aš iš giminių esu 
girdėjęs, kai lankiausi Mont- 
realyje, kad tai tas pats 
asmuo, kuris neseniai buvo 
pašalintas iš Valstybinio 
muziejaus direktoriaus pa
reigų".

Po to VL.R. rašo: "...jo 
(t.y. Paulausko, H.N.) 1975 
m. išleistoje brošiūroje, 
rašant apie Kanados lietu
vius katalikus, taip sakoma;

"Kunigai taip pat nutarė 
nenusileisti - 1950 metais 
Toronte jie pradėjo spaus
dinti klerikalinį antitary
binį laikraštį "Tėviškės Ži
buriai". Neapykanta Tarybų 
Sąjungai, antikomunizmas, 
neišsipildžiusios viltys res
tauruoti Lietuvoje išnaudo
tojiškųjų klasių viešpatavi
mą ir klerikalų privilegijas 
atvedė dešiniuosius Kana
dos lietuvius į tarptautinio 
komunizmo priešų eiles..." 
(psl. 42).

Tai tik mažytė dalis 
Genriko Paulausko (nes 
taip jis tada pasirašinėda
vo) "žurnalistikos". Toje 
knygelėje jis dergė visus 
Kanados lietuvius.

Kad "T.Ž." ir V. Zubas 
bandė tokį asmenį ginti ir 
iš jo skubiai padaryti at
gimusios Lietuvos patriotą 
- liūdna.

H.Paulauskas nesuprato 
vienos paprastos tiesos: 
įžeidus_____ žmones viešai
spausdintu žodžiu, reikia 
viešai spaudoje ir atsipra-

H. Nagys

Elizabeth Tumasonis

Be a Challenge '93 Employer. Hire a Student.
Under the Government of Canada's 

summer employment program 
for students, organizations of all kinds are 
eligible to apply for funding assistance 
that supports the creation of summer jobs.

Apply now through your local 
Canada Employment Centre - listed

under Employment and Immigration 
Canada in the blue pages of your 
telephone book.

Become a Challenge '93 employer. 
If s good for students, 
employers and the 
future of Canada.

Applications must be postmarked no later than March 12,1993
Note: The deadline may vary. Please contact your local Canada Employment Centre for further details.

■ ■ Government of Canada Gouvemement du Canada
B t ■ Minister of State for Youth Ministre d’Ėtat ė la Jeunesse Canada

PASIŽYMĖJO LIETUVĖ 
MOKYTOJA

"University Affairs" 
leidinyje, praeitų. metų 
pabaigoje specialiame apra
šyme yra pranešta apie 
išskirtinai savo darbe pasi
žymėjusius 9 universitetų 
dėstytojus. Atspausdinti 
ir jų atvaizdai. Jų tarpe 
- lietuvė .Elizabeth -Tuma
sonis. J i dėsto Victoria 
B.C. Universitete meno 
istoriją. Apie ją cituojama: 
" Jos dėstymo būde nėra 
nieko pozuojama ar nuduo
dama; studentai pastebi 
kaip su meile ji dirba savo 
pasirinktoje srityje ir kaip 
ji sugeba tą meilę įdiegti 
savo studentams".

Kiti atžymėti mokyto
jai yra iš Concordia, Toron
to,Queen's, Guelph, Wes
tern Ontario, University 
of British Columbia, Uni
versite de Montreal uni
versitetų.

Šis devintukas buvo

PARAMA
LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

Ilgamečiu! Kanados Lietuvių Fondo Nariui, 
gausiai prisidėjusiam prie Fondo tikslų 
įgyvendinimo

a.a. ADOMUI KANTAUTUI
Iškeliavus amžinybėn, visus gimines ir artimuosius 
šią sunkią atsiskyrimo valandą, nuoširdžiai užjaučia

Kanados Lietuvių Fondas

Lietuviai "dypukai" Spackenberg’o stovykloje 
pokarinėje Vokietijoje rado būdą, kaip susišildyti, 
nelaukiant balsavimo...

Nuotr. J. Šiaučiulio

e THE BALTIC OBSERVER- laikraštis anglų kalba,lei
džiamas kas savaitę, apima žinias iš trijų Pabaltijo 
valstybių- Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Vyr.redaktorius 
- Karlis Freibergs. Už 25 savaites imamas $45- mokes
tis, už 1 metus - $85.

Leidinyje duodama išsami apžvalga svarbiausių įvykių 
šiose valstybėse, patiekiamos verslo ir ekonomikos sričių 
svarbiausios žinios, komentarai, šiaip bendro pobūdžio 
žinios.

Galima užsisakyti: BALTIC OBSERVER, 558 Pilgrim 
Drive, Foster City, CA 94404.

MOKA:
5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.00% už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.50%už 3 m. term. Indėlius 
5.50%už 4 m. term. Indėlius 
6.00%už 5 m. term. Indėlius 
5.50%už 1 m. QIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. .QIC Invest psžym. 
6.25%už 2 m. QIC invest psžym. 
6.50% ui 3 m. QIC Invest psžym. 
6.75%už 4 m. QIC Invest, psžym. 
7.00% už 5 m. QIC Invest, psžym. 
4.00%už RRSP ir RRIF Ind. (rara^rra.) 
6.00%ui RRSP ir RRIF1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.50%'už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSp Ir RRIF 5 m. term Ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate)

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

1 metų ................. 7.70%
2 metų ................. 8.20%
3 metų ................. 8.70%

(fixed rate)

išrinktas iš pasiūlytą 52- 
jų jų kandidatų, 25-ių Ka
nados universitetų.

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 M6II 1A8 
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3.50% UŽ taupymo sąsk. (gyvybto drauda) 
3.50% kasd. pal. sąsk. viri 10.000 
2,50% už kaad. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kssd.pal.sąsk.

(USdol.Sav.Acc.)
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ..... 7.65%
(variable rate) 

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk.. 
palūk.. 
palūk.. 
palūk..

AKTYVAI - DAUGIAU 95 MILIJONU
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross)._______________________

Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS: pirm.,antra<L Ir treč. nuo 9 v.r.- 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 
vaLr.-8 v aL v., šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BŪSTINĖ: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psl.

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
550% 
5.50% 
6.00% 
5.75% 
5.50% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.75% 
7.00% 
4.00% 
6.00%
6.25% 
6.50% 
6.75% 
7.00%

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% 1
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ..... 7.65%

2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. '3.50% 
Kasd. pal.čeklų sąsk.Iki... 3 50<>/o 
Amerikos dol. kasd. pal.... 2.00%
Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

AKTYVAI per 53 milijonus doierlų

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

1993 m. ŠALFASS-gos ALPINISTINES SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBES vyks Kovo mėn. 6 d., šeštadienį, Holiday 
Valley Ski Resort, Ellicottville, N.Y. Vykdo Cleveland'o 
LSK ŽAIBAS ir Toronto LSK JUNGTIS. Programoje - 
slalomas ir didysis slalomas įvairaus amžiaus klasėse. 
Informacijoms- Vytenis Čiurlionis, 19755 Upper Terrace, 
Euclid, OH 44117. Tel: (216) 481-1525.

1993 m. ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ RAKETBOLO 
PIRMENYBĖS

Raketbolo (Racquetball) pirmenybės įvyks 1993 m. 
kovo mėn. 27 d., Gene Weiss Racquettime, 25080 Lake
land Blvd., EUCLID, Ohio, JAV. Tel: 216-731-0404.
Euclid yra šiaurės - rytų Cleveland'o priemiestis.

Pirmenybės vykdo Cleveland'o LSK ŽAIBAS. Varžybų 
vadovai yra Algis Nagevičius ir Algis Širvaitis.

Varžybų pradžia 9:30 vai.ryto. Dalyvių registracija 
nuo 8:30 vai.

Programoje: vienetų varžybos šiose klasėse: vyrų /ne
riboto amžiaus/, moterų /neriboto amžiaus/, vyrų senjoru 
/45 m. ir vyresnių/ ir "Novice" /pradedančių- neriboto 
amžiaus/. Susidarius didesniam skaičiui dalyvių, progra
mos klasifikacija gali būti praplėsta, atsižvelgiant j žai
dėjų patyrimo laipsnį.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių kilmės žaidėjams.
Dalyviu registracija - iki 1993 m.kovo mėn.20 d. im

tinai, šiuo adresu:

Algis Nagevičius, 7702 West Pleasant Valley Rd., 
Parma, OH 44130. Tel: 216-845-4954.

Papildomai, informacijas galima gauti ir pas Algį šir
vaitį, tel: 216-291-3915 namu; 216-692-1222 darbo.

Smulkesnes informacijas gauna visi ŠALFASS-gos klu
bai. Suinteresuoti pavieniai, nepriklausomi žaidėjai dėl 
informacijų prašomi kreiptis i A. Nagevičių ar Aęširvaitį.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

T>T>T7OTirT7T> INSURANCE OtvlL JJXiLIV 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.
Pmfeaiontdiian nekiltu igmo turto įvertinimui nmžnme ilfėaMatf

Tai--233-4446 
Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montneal

Du žymus Lietuvos muzikai, chorvedžiai - R. Talžiunas ir prof. A. Arminas per komp. 
Vlado Jakubėno kūrybos mokslinę konferenciją Vilniuje .gruodžio *13,*1992 KLB Montrealio Apylinkės Valdyba posėdyje aptaria Vasario 16-sios minėjimą, iš kai

rės: D. Gedrikas, V. Piečaitis, V. Pečiukaitytė-Keršulienė, 
Br. Niedvaras, Vyt. Gruodis, J. Šiaučiulis, Br. Staškevičius

POPULIARINAMAS KOMP. 
VLADAS JAKUBĖNAS

1976 metų gruodžio mėn. 
13 d. Čikagoje miręs komp, 
Vladas Jakubėnas vis pla
čiau žinomas savo tėvynė
je Lietuvoje, kadangi anks
čiau jo, kaip ir kitų užsie
nyje gyvenančių mūsų kū
rėjų kūryba su mažomis 
išimtimis buvo užmiršta ir 
net uždrausta.

Prieš 10 metų Čikagoje 
įsikūrusi VI. Jakubėno Drau
gija prieš pora metų įstei
gė savo skyrių Vilniuje, 
kuris pradėjo populiarinti 
šį kompozitorių Lietuvoje. 
Tai buvo padaryta šios 
Draugijos pirmininko Ed
vardo Šulaičio pastangomis. 
Jis nuvykęs į Vilnių ėmėsi 
šio žygio ir 1992 m. pava
sarį jo viešėjimo metu 
buvo atidengta komp. Vla
do Jakubėno paminklinė 
lenta Kaune prie namo, 
kuriame kompozitoriui yru 
tekę gyventi, o taip pat 
surengta ir jo minėjimo po
pietė Kaune. Panašių ren
ginių buvo ir kompozito- 

YTiaus gimtinėje Biržuose.
Taip pat parinkti Draugi-

Hamilton

jos įgaliotiniai Kaune, Klai
pėdoje bei Biržuose.

1992 m. lapkričio 20 d. 
Vilniaus Muzikos Švietimo 
Centro salėje įvyko komp. 
Jakubėno Draugijos Lietu
vos skyriaus steigiamasis 
susirinkimas, kuriame daly
vavo 26 žmonės: muzikolo
gai, kompozitoriai, muzi
kai. į valdybą išrinkti: 
Danutė Petrauskaitė, Rita 
Nomicaitė, Janina Gudavi
čiūtė, Vytis Buividavičius, 
Algis Biveinis (pirm.), Po
vilas Jakubėnas, A. Bal- 
čiauskienė, Irena Skoms- 
kienė (ji buvo įgaliotinė 
Vilniuje ir vėliau - rašti
nės vedėja bei organizato- 
rė).

šį susirinkimą kaip tik 
suorganizavo Irena Skoms- 
kienė, kuri kaip ir prieš ją 
dirbusi Rita Nomicaitė, 
daug pasitarnavo Komp. V. 
Jakubėno populiarinimui 
Lietuvoje. I. Skomskienės 
nuopelnu buvo suruoštas ir 
komp. Jakubėno mirties 
metinių minėjimas 1992 
m. gruodžio 13 d. Vilniuje. 
Tą dieną surengta kompo
zitoriaus atminimui skirta 
mokslinė konferencija ir jo 
chorinės kūrybos vakaras- 
koncertas.

• A.a. Skolastikos Remei- 
kaitės atminimui, KLF- 
dui aukojo $100 - A.ir 
M. Kiškiai (Waterloo,Ont.).

Dėkoja KLF

• Gedulingomis Mišiomis 
buvo prisiminta SAUSIO 
13-tosios metinės ir pagerb
ti žuvusieji.

• VASARIO 16-TOJI bus 
minima vasario 13 d., šeš
tadienį, 6 vai. Jaunimo 
Centre, kur vyks koncertas-

Vasario 14 d., sekma
dienį- pamaldos ir iškilmin
gas minėjimas Jaunimo 
Centre.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Konferencija įvyko Muzi
kos Švietimo Centro salėje 
ir čia referatus apie Jaku
bėno kūrybą, taip pat apie 
harmonizuotas evangelikų 
liuteronų giesmes bei min
tis apie chorų kultūrą skai
tė prof. Anicetas Arminas, 
muzikologė Rita Nomicaitė 
Muzikos Akademijos stu
dentė Vilija Balčytė-Dačin- 
skienė. Šie pranešimai
buvo išleisti atskiru leidinė
liu, kuris buvo prieinamas 
plačiajai visuomenei. Kon
ferencijos metu veikė nuo
traukų bei knygų ir šiaip 
leidinių paroda, liečianti 
kompozitoriaus kūrybinę 
veiklą iki 1944 m. Kaune.-

Jomp. Jakubėno chorinės 
muzikos koncertas vyko 
Vilniaus Baroko salėje. 
Visi jame atlikti kūriniai 
Lietuvoje nuskambėjo pir
mą kartą. Dalyvavo Radijo 
ir Televizijos mišrus cho
ras ir meno vadovas ir di
rigentas Alfonsas Vildžiū
nas, solistai - Jolanta Ki- 
sielytė ir Vladas Bagdonas, 
vargonininkas Bernardas 
Vasiliauskas. Klausytojai 
turėjo progą išgirsti komp. 
Jakubėno harmonizuotas 
liaudies dainas ir kitus 
Kūrinius.

1994 m. sueina 100 me
tų nuo šio kompozitoriaus 
gimimo. Ta proga yra nu
matoma surengti jo simfo
ninės muzikos koncertą, o 
Kauno Muzikinis Teatras 
nori pastatyti jo baletą 
"Vaivos juostą". Taip pat 
yra rūpinamasi išleisti jo 
kūrybos - gaidų sąsiuvinių, 
populiarią knygutę apie 
komp. Jakubėną bei jo mo
nografiją.

Taigi, komp. Jakubėno 
populiarinimo procesas jo 
gimtinėje Lietuvoje vyksta 
pilnu stiprumu, turbūt, dau
giau, negu bet kurio kito 
išeivijos kūrėjo. Reikia 
manyti, kad Lietuvos muzi
kinė visuomenė pamils šį 
didelį išeivijos mirusį kom
pozitorių.

Beje, visus šiuos darbus 
koordinuoja komp. Vlado 
Jakubėno Draugijos valdy
ba Čikagoje. Ją sudaro: 
Edvardas Šulaitis (pirm.), 
Erika Brooks (sekretorė- 
iždininkė), dr. Leonardas

Šimutis (vicepirm.) ir Ed
mundas Brooks bei Povilas 
Mieliulis (nariai). E.Š.

ČIKAGOJE LANKĖSI 
JONAS RUDALEVIČIUS

Š. m. pirmosiomis die
nomis į Čikagą trumpam 
buvo užsukęs Lietuvos Am
basados Bonoje (Vokietijo
je) darbuotojas Jonas Ruda
levičius, kuris jau viene
rius metus ten darbuojasi. 
Pati ambasada įsteigta 
1991 m. lapkričio mėnesį, 
kuomet ambasadorius Vai
dotas Antanaitis įteikė 
savo įgaliojimus Bonos vy
riausybei.

Svečias iš Vokietijos yra 
baigęs VISI (Vilniaus Inži
nerinį Statybos Institutą ir 
įsigijęs Statybos ekonomi
kos ir valdymo specialybę, 
o aspirantūrą atliko MasK- 
voje. Tada kurį laiką dėstė 
toje pačioje Vilniaus moks
lo įstaigoje. Jis papasakojo 
kad ambasadoje pastoviai 
dirba trys žmonės: be am
basadoriaus ir jo paties 
yra konsulas Gediminas 
Siaudvytis. Dar yra maž
daug tiek pat samdomo 
techniško personalo, daugu
moje dirbančio ne pilną 
laiką. Jam yra begalės dar
bo, nes daugumoje tenka 
konsultuoti ekonominiuose 
reiKaluose, pasirašyti įvai
rias verslo sutartis. Per 
vienerius metus buvo įsteig
ta apie 140 bendrų Lietu- 
vos-Vokietijos bendrovių, 
kurios vysto prekybą Lietu
voje. Jau yra ir Lietuvos 
piliečių, kurie steigia bend 
roves Vokietijoje, bet to
kių dar nėra daug. Labai 
didėja turistų srautąs į Lie
tuvą, ypatingai į Klaipėdos 
kraštą. Daugumas nori 
gauti informacijų kelionių 
ar prekybos reikalais.

iš viso Amerikoje J. 
Rudalevičius išbuvo dau
giau negu dvi savaites, čia 
viešėdamas grynai priva
čiais tikslais. Jį kelionėje 
lydėjo žurnalistas Romas 
Šileris iš Frankfurto, o 
Čikagoje jie buvo apsistoję 
oas vietinį žurnalistą Ed. 
Šulaitį. Sausio 4 d. išskri
do atgal į Vokietiją.

E. Suvalk.

IŠ A.V. PARAPIJOS 
CHORO GYVENIMO

Sausio 17 d. po 11 vai. 
mišių buvo suruoštas gana 
įdomus choro pokylis. Ta 
proga įvyko naujos choro 
valdybos rinkimai, išrinkti 
buvo: CELTORIUS Haroldas 
MORKŪNIENĖ Aldona,
KUNCEVIČIŪTĖ Irena, 
MURAUSKAS Vytautas ir 
URBONAS Albinas, išrink
tieji pareigomis pasiskirs
tys vėliau.

Naujai sugrįžęs iš Lietu
vos gerb. kun. St. ŠILEIKA 
S.D.B., padarė susirinku
siems labai įdomų praneši
mą apie politinę ir religi
nę padėtį tėvynėje.

Artėjant Vasario 16- 
sios 75-jam jubiliejui, ener 
gingasis choro muzikinis 
direktorius MICKUS Anta
nas paruošė gana įspūdingą 
iškilmingųjų Mišių progra-

pirm. Arunas Staškevičius, 
- svečias, KLF atstovas.

Nuotr. J. Piečaičio.

Lauksime gausių klausy
tojų ir naujų choro narių!

D.N.B.

Mums ražo:
"Siunčiu prenumeratos 

mokestį. Malonu girdėti 
apie gerus atsiliepimus, 
vertinant "NL". Linkiu 
sėkmės, o svarbiausia ne
pavargti. (Kasdieninis nuo
vargis - jau nebe nuovar
gis...).

Su deimantiniais tėvy
nės nepriklausomybės me
tais tegu smarkiau suplaka 
visų veiklu ir darbu lietu
viškasis pulsas".

Jūsų Č.S., Toronto 
Siųsdamas prenumeratą, 

kitas skaitytojas rašo: "Lin
kiu Jums ir toliau sėkmin
gai tęsti laikraščio leidi
mą, kurio darbas neleng
vas".

Su pagarba L.Leparskas, 
Windsor, Ont.

Dėkojame "NL"mą.

ANKSTYVESNI UŽ KOLUMBĄ
JAV jūrų biologijos profesoriusn Harvardo Universitete 

dr. Barry Fell priėjo išvados, kad egiptiečiai tyrinėjo 
Amerikos kontinentą maždaug prieš 3,500 metų. Jis tvir
tina, kad atidžiai išanalizavus keletą indėnų kalbų iš 
Mississippi žemupio, įsitikino, jog Egipto jūrininkai buvo 
plaukioję šia didžiąja upe. Keistos Atakapa, Tunica ir 
Čitinača genčių kalbos ilgą laiką stebino lingvistus. Moks 
lininkai galvojo, kad šios kalbos neturi jokio ryšio su kito
mis kalbomis, tačiau prof. Fell mano, kad tarp jų ir egip
tiečių kalbos yra aiškus ryšys. Yra stebinančių^ sutapimų 
tarp daugelio egiptiečių ir minėtų indėnų žodžių, įskai
tant: "baimė", "vaistas", "tekėjimas", "grimzti", "plūdu
riuoti".

"Vien tai nurodo, kad kaip tiktai tokių žodžių būtų 
prireikę, jeigu egiptiečių ekspedicija būtų įsteigusi kadai
se prekybos postą".

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

A ukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6,
Žinoki tn e kad:

"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. Iki.„3.50% asmenines paskolas .... 12.75%
santaupas..................................3% neklln. turto pask. 1 m. . 7.75%
kasd.pal.taupymo s-ta .. - . 2.50% nekil.turto pask. 3 m, ... 8.75%
90 dienų indėlius .......... 5.75% Nemokamas ček/ų Ir sąskaitų
1 m. term. Indėlius ..............6.00% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.Ind.mėn.pal.........5.75% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėllus......... 6.50% drauda pagal santaupų
RRSP ir RRIF (pensijos..... 3.50% dydi Iki $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m. ...............6.00% asmeninių paskolų
RRSP Ind. 3 m................. 6.50% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninė 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. R.3

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS ISLAIK Y M AS

SlCHARD^
ROOFIR------COUVRIUR

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

************«**************«*«-»  **********************

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI:
• VINCAS MILERIS, 77 
fh. amžiaus staiga mirė 
savo namuose sausio mėn.
19 d. Jis buvo ilgus metus 
dirbęs Royal Victoria ligo
ninėje, aktyvus Montrealio 
AV P-jos narys, bažnyčios 
varpo šventinimo krikštatė
vis,nuolat paaukodavo šven
čių proga gėlių.

Liko sesuo Julija ir 
brolis Fredas su šeimomis.
• .ELENA VAICEKAUSKIE
NE,90 m., mirė sausio 
mėn.27 d., Chateauguay 
ligoninėje. Laidotuvių apei
gas atliko kun.Stasys Šilei
ka,SDB.
• _ KAZIMIERAS MIKALA-

> JUNAS, miręs š.m.sausio 
mėn. 4 d. savo testamente 
užrašė $500 - dovaną Mont- 
realyje leidžiamam laikraš
čiui "Nepriklausoma Lietu
va".

Esame dėkingi - "NL" 
Užuojauta mirusiųjų 

artimiesiems.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 

75 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS MONTREALYJE
fl VYKS 1993 m. VASARIO mėn. 14 d. SEKMADIENĮ^

Aušros Vartų parapijoje.
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 "Aušra”, ir "Gintarėlis"

• Pietūs — šeimininkas Petras Paulauskas.
Įėjimas- $15.- Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis!

Rengia KLB Montrealio Apylinkės Valdyba

MONTREALIO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

LITAS MONTREAUO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS -VĮR J S 2f.QQQ.QQQ; REZERVAS- VIR? WLUQHtl

MOKA UŽ:
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............. 2i.5.Q%

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

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%
60d. - 119d. . 5.00%
30 d - 59 d . .. 3.00%

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
l475DeSeve 

Pirm., antr., treč, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9.00-300
12.00- 8 00
10.00- 6.00

3907A Rowmont

Pirmadieniais 10 00- 2.00 
3 00- 7.00 
2 00-6 00

• Vasario mėn. 14 d., mi
nint Lietuvos Nepriklauso
mybės 75-metį, garbės 
svečiu bus ir Paul MARTIN 
MP, lietuvių bičiulis.

• Vasario mėn. 7 d., sek
madienį prasidės kanklių 
kursai AV P-jos salėje. 
Kursams vadovaus iš Lie
tuvos atvykusi instruktorė. 
Susidomėję kanklių muzika 
prašomi kreiptis į Reginą 
Piečaitienę, tel:767-8779.

Kursai truks vieną sa
vaitę.

• Kun.Stašys Šileika, SDB, 
sugrįžęs iš Lietuvos į Mont- 
realĮ, apsistojo AV Parapi
jos klebonijoje, kur talki
ninkauja Įvairiuose darbuo
se. Seselė Paulė kalba apie Kristaus gimimą.

PAGERBDAMI MIRUSIUS, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

• A.a. Skolastikos Remeikaitės atminimui: $25- R.J.
Piečaičiai; po $20- S.Baršausklenė, M.A.Joneliai, B.H.Na- 
giai, D.B.Staškevičiai;

• a.a. Albino Blauzdžiūno atminimui: $50 - V.Skaisgi- 
rys; po $20 - A.L.Staškevičiai, B.H.Nagiai; $10 - Jz.Lu- 
koševičius. •

VISIEMS aukotojams nuoširdžiai DĖKOJA KLF

• Dr. JONO BASANAVI
ČIAUS Skautų Vyčių Būre
lis dėkoja visiems parapi
jiečiams už didelį kalėdini 
dosnumą. Surinktas maistas 
ir pinigai buvo išdalinti 
Montrealio benamiams per 
SUN YOUTH labdaros or-

Mokytoja Inga Gedrikienė su vyresniais
• Neseniai 
šią Juozo 
jusio karo 
gą VEIDU 
ma gauti 
ros Vartų 
ANAPILIO

ganizacijas.
Šiuo metu Broliai Vy

čiai planuoja vasario mėn. 
20 d.paruošti maistą 120- 
čiai asmenų ir ji vasario 
mėn.21 d., per Benedict
Labre House išdalinti Mont
realio benamiams.

mokiniais.
Lietuvoje išėju- 
šiaučiulio praė- 
atsiminimų kny- 
į ŠIAURE gali- 

Montrealyje,Auš- 
kioske, Toronte- 

knygyne ir

Nuotr. Aldonos Nagienės 
pas autorių 1500, DeSeve 
str., Montreal,Que. Kaina- 
$10,-su persiuntimu $12,50. 
Patiksliname: Vaiką Tėviš
kės Namams aukojo Aure
lija Tušienė-$30; Albina 
Rašytinienė- $20.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chtrurgas 
Qiuv.dr. J. M AUŠ K OS biurai 

1440 St.Catharlne St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., VHle 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

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAIl

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją.

AIR CARGO Ji <
Gerbiami klientai:

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

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

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

tUECmCMN CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

108A.ALUON __ TEL: 366-5484LA8ALL6.QU4. H6PK6 1 ° _____

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 AD AMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. P asitei ravimas neįpareigoja apsidrausti.

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 1M1
687 Pine Ave, West, TeL
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4Ę4 Tek (514^-842-9211

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

2600 RUE LEGER, LASALLE
lAJ A/W> SKAMBINKITE INFOR- 
i_ UTcmJ macuos IR APTAR 
11 |" .JįITI N AVIMO REIKALAIS V^as GruodisJr BET KADA - 7 DIENAS ĮcW4

Z l ENK A
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDAI 

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

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S 

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

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

tel:364-4282

Notarė
RŪTA PQCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

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

Tffrutndc* Hapten
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

PORTRAITSTONY
PM I PASSEPORT* COMMERCIAL

■ VJ | MARIAGE •WEDDINGS 

studio!6220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL P.O. H3W1X6 Tel. 481-860*

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALI ŪMINI J A US 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 •

8 psl.
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