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{VYKIŲ 
APŽVALGA 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTU IŠRINKTAS 
ALGIRDAS BRAZAUSKAS 

š.m. vasario mėn. 15 
d.,3 val.ryto Kanados CBC 
televizijos tinklas savo 
žinių laidoje paskelbė Mas
kvos TASS'o žinių agentū
ros pranešimą, kad Lietu- 
vosk žmonės prezidentu 
išrinkę buvusį komunistą 
Algirdą Brazauską. Pami
nėjo taip pat, kad A.Bra- 
zauskas šiuo metu laikinai 
ėjęs prezidento pareigas, 
ir praeitais metais jo va
dovaujama Demokratinė 
Darbo Partija laimėjusi 
parlamento rinkimus.

Šią žinia po kelių va
landų, pakartojo ir JAV- 
NBC televizjos tinklas.

Vasario mėn. 15 d. 
Montrealio dienraštis THE 
GAZETTE paskelbė žinią 
pavadinimu: "Ex-Commu
nist chief returned to po- 
'wer in Lithuanian vote". 
Į Vertimas:
f'VILNIUS, Lietuva - Lietu
viai, siekdami išsigelbėjimo 
iš skaudaus po-sovietinio 
ekonominio nuosmukio, 
įvakar, pagal neoficialius 
fjalsavimo duomenis, sugra
žino buvusj Lietuvos komu
nistų vadą i krašto valdy

mai.
Algirdas Brazauskas, 

dabartinis pertvarkytos 
Demokratinės Darbo Parti
jos vadas, atrodo Įtikino 
dauguma Lietuvos gyvento
jų, kad jam atleistu už 
komunistinę jo praeiti ir 
pasitikėtų jo sugebėjimu 
išvesti valstybę iš ekono
minės krizės. Suskaičiavus 
beveik visus balsus, Bra
zauskas gavo apie 60% 
visų balsu. Jo oponentas, 
Stasys Lozoritis apie 39%.

Lietuva, turinti 3.7 
milijonu gyventojų. nejcatn-.L 
Baltijos valstybė, kuri pati 
pirmoji paskelbė nepriklau
somybę nuo Sovietų Sąjun
gos prieš 3 metus, atrody
tų turėtų būti paskutinioji, 
norinti susigrąžinti komu
nistinį valdymą.

Tačiau Brazauskas, 60 
m. amžiaus ekonomistas,
stambaus (bullish) sudėjimo 
ir ramaus mėlynakiško
patrauklumo, prisistatė 
esąs pragmatikas ir niekad 
iš tikrųjų nebuvo pritaręs 
komunistinei ideologijai. 
Jis pažadėjo Lietuvos gy
ventojams aptvarkyti eko
nomini chaosą, žlungant in
dustrijai ir žemės ūkiui.

Taip atrodė Lietuvos Taryba: Sėdi( iš kairės): J.Vileišis, dr.J.Šaulys, kun.J.Staugaitis, St.Narutavičius, dr. J.Ba
sanavičius, A.Smetona, kan. K.Šaulys, Stp.Kairys, J.Smilgevičius. Stovi: K.Bizauskas, J.Vailokaitis, Donatas Mali
nauskas, kun. VI.Mironas, M.Biržiška, kun.A.Petrulis, S.Banaitis, P.Klimas, A.Stulginskis, J.Šernas, Pr. Dovydai t is.

GnINTON' O REFORMOS 
IR RŪPESČIAI

Nelabai sklandžiai pradė
jęs savo prezidentavimą, 
Clinton'as vis dėlto imasi 
gana energingai pažadėtą
sias reformas įgyvendinti. 
Savo žmonai Hillary pa
vedęs patį komplikuočiau- 
sią ir sunkiausią visuotinos 
medicininės draudos įvedi-’ 
no uždavinį, pats ėmėsi 
pašlijusios ekonominės būk
lės pagerinimo. Jam teks 
apmokestinu ne tiktai 
milijonierius, bet, kaip at
rodo, ir visus kitus Ame
rikos gyventojus, įskaitant 
ir vidurinįjį luomą, kuriam 
jis buvo rinkimų kampani

jos metu pažadėjęs mokes
čius sumažinti.

Perot buvo teisus - no
rint pažaboti skandalingai 
augantį valstyoės deficitą, 
turės visi JAV gyventojai 
pasiaukoti ir atsisakyti kai 
ko visų gerovei. Preziden
tas jau paskelbė numaty
tus gydytojų ir vaistų ga
myklų pelno apkarpymus, 
nes jie buvo pasiekę įžūlių 
proporcijų. Juk Amerika, 
pavyzdžiui, yra vienintelė 
Vakarų valstybė, kuri vel
tui neskiepija visų savo 
vaikų, nors JAV gamina 
skiepus, parduodama juos 
pigiau kitoms šalims, negu 
savo pačių valstybei.

AMĘRKIKA PUSIAU_ 
ANGAŽUOJASI

Po ilgoko delsimo, Clin
ton'o paskirtasai Valstybės 
Sekretorius Warren Christo
pher pranešė, kad Amerika 
palaikysianti Vance-Owen 
siūlomą sprendimą pada
linti Bosniją į 10 etninių 
vienetų. Tuo sprendimu nė
ra patenkinti musulmonai, 
Bosnijos-Hercogovinos gy
ventojai, nes iš tokio jų 
krašto sukarpymo, daugiau
sia pasipelnys tiktai serbai 
Kurie yra visos tos sumaiš
ties kaltininkai. Per rinki
minę kampaniją JAV prezi
dentas Clinton' as buvo pa
žadėjęs į Bosniją pasiųsti 

amerikiečių kariuomenę, 
kad ji ginKiu' sutramdytų 
ir išstumtų iš Bosnijos ser
bų kariuomenę. Nuo to pla
no atsisakyta. Naujasai 
taikos planas tačiau vargu 
ar pasiseks, nes serbai kol 
kas nesiliauja apšaudę 
Sarajevą, trukdę JT maisto 
ir vaistų tiekimą bei grobę 
ne savo žemes ir žudę 
kitų tautybių žmones.

RUSIJOJE PRISIKELIA 
KOMUNISTU PARTIJA

Nors komunistų partija 
Rusijoje yra oficialiai už
drausta, praeitą savaitę, 
nepaisydami ~ draudimo, 
buvę Komunistų Partijos

/nukelta į 2 psl.......... /
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PRIME MINISTER- PREMIER MINISTRE

I am delighted to convey my warmest greetings to 
the members of the Montreal Branch of the Canadian 
Lithuanian Community as you commemorate the 75th 
anniversary of Lithuanian independence.

, The Lithuanian community in Canada can take 
great pride in its many unique and important contributions to 
our nation’s diversity and strength. This special day offers you 
an opportunity to celebrate your cultural heritage and the 
existence of a free and democratic Lithuania.

Canada remains proud to have been one of the 
first nations to recognize Lithuania as an independent state and 
to establish diplomatic relations with that country, and I am 
sure that all Canadians Join with me in wishing the people of 
Lithuania every success as they face the challenges ahead.

Vilniuje prie Parlamento 
Rūmų yra pastatytas kop
lytstulpis Islandijos garbei, 
kuri pirmoji pripažino Lie
tuvos nepriklausomybę, 
jai atsiplėšus nuo sovieti
nio Kremliaus.

Quebec

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE

Please accept my best wishes for an enjoyable 
and memorable celebration.

OTTAWA
1993

Au nom du gouvernement du Quėbec, je suis 
heureux de saluer bien cordialement les membres de la 
communautė lithuanienne de Montrėal, A 1’occasion du soixante- 
guinziėme anniversaire de la Proclamation de 1'indėpendance de 
1918.

Un tel ėvėnement ėvogue la lutte courageuse 
menėe par votre peuple tout au long de son cheminement. II 
constitue A juste titre une source de grande fiertė pour tous 
ceux gui, venus s'ėtablir chez nous, n'en conservent pas moins 
le souvenir de leur histoire et 1'hėritage culturel gui leur a 
ėtė lėguė.

A tous nos concitoyens d'origine lithuanienne, 
j'offre mes meilleurs voeux et souhaite gue les festivitės 
auxguelles ils prennent part connaissent un franc succės.



Už Nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la Lituanie libre! Loyoute au Canada!

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS "NL" SPAUDOS BENDROVĖ
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA
TELEFONAS: (514) 366-6220
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redaK- 
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Už skelbimų turinį redakcija arba leidykla neatsako.

MIRĖ ILGAMETIS "DRAUGO" REDAKTORIUS
KUN. P RAN AS GARŠVA

MONTREAL10 MERAS SVEIKINA LIETUVIUS
VASARIO 16-tosios PROGA:
Ville de Montreal, 12 fėvrier, 1993
Hotel de Ville,
Cabinet du Comitė executi
Bureau du maire

Aux membres de la communaute lithuanienne de 
Montreal

Je suis heureux de d'avoir la possibilitė de vous offrir 
mes meilleurs voeux en ce jour 06 vous cė lebrez 1’in
dependence de la Lithuania. Je sais que 1' evenement a 
d'autant d'importance symbolique qu'il coincide, cette 
annėe, avec le 75e anniversaire de la Declaration d‘ in
dependence de 1918.

Je profile de 1'occasion pour soulignez la qualite de 
votre apport A la vitalitė oe notre mėtropole. Voila une 
belle occasion ce le mettre en valeur.

En cette annėe que nous avons dėdiee a la promo
tion de 1' narmonie interculturelle et interraciale et pla- 
cėe sous la oanniere Montreal en harmonie, je suis persu
ade que vous vouorez, egalement, souligner la ricnesse 
des liens que vous avez tisses avec les autres cominunau- 
tės qui forment notre collectivite.

Bon anniversaire. Le maire de Montreal,

/....... atkelta i§ 1 psl./
{VYKIU APŽVALGA
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šulai susikvietė i susirinki
mą partiečius, norinčius 
atgaivinti senąją komunis
tinę partiją. Rėksmingo
se prakalbose medaliais 
apsikabinėję buv.Raudono - 
sios Armijos "komandyriai" 
ir partiniai bonzos skelbėsi 
atkursią ne tiktai partiją, 
bet taip pat atstatysią 
buvusią Sovietų Sąjungos 
imperiją su visomis anksty
vesnėmis respublikomis, 
pabrėždami, kad i šj skai
čių įjungtų ypač Baltijos 
valstybes.

QUČBEC O PREMJERO 
SVEIKATOS STOVIS

Kaip praneša JAV klini
kų daktarai, po pirmojo 
gydymo rato eksperimenti
niais vaistais Robert Bou
rassa, Quebec' o provinci
jos premjeras, jaučiasi ge
rai. Amerikiečių klinika 
bando- sulaikyti1 premjero 
odos vėžio (melanomos) 
plitimą.
•c-iš.m. Sausi6<27 d. Rusi
jos Saugumo valdininkai su 
ėmė majorą Ivaną Kislovą, 
kaltinamą ruoštu atentatu 
prieš Rusijos prez. B. Jel- 
cin' ą. Kislovas atvyko iš 
Chabarovsko karinės ba
zės Tolimuosiuose Rytuose 
į Maskvą ir atsigabeno 
savo gamybos sprogdinimo 
įtaisą, kuriuo norėjo nužu
dyti B. Jelcin'ą. Šią TASS 
žinią perdavė ELTA.

KGB UŽSIGEIDĖ 
ORANGUTANGU 

"Associated Ėress" rašo 
kad verslo tarpininkas 
Matthew Block’as, 31 
m.amžiaus, prisipažino, 
kad dalyvavo sąmoksle 
nelegaliai pervežant į Rytą 
Europą orangutangus. Vals
tybinis prokuroras patvirti
no,kad pirkėjai buvo buv. 
KGB tarnautojai. Tie oran
gutangai - 3 patinai ir 3 
patelės - butų susieti su 
šnipinėjimu.

M.Block'as, bendrovės 
"Worldwide Primates" savi
ninkas, 1988 m. jį kontak
tavusiems rusams pasakė, 
jog reikia gauti leidimą 
šių, gyvulių išvežimui j 
kitą valstybę. Tuomet šie 
atsakė nenori pildyti jokių 
legalių popierių.

Derybos nutruko, bet 
buvo atnaujintos sekančiais 
metais. Šeši orangutangai 
buvo išsiųsti iš Indonezijos 
j Thailand'ą, kur juos pas
tebėjo ir sulaikė. Numaty
tas kelionės maršrutas 
- Maskva , per Jugoslaviją, 
kur tarpininkas už darbą 
būtu gavęs 2 gyvulius. 
Sunkioje kelionėje nugaišo 
4 orangutangai.

M. Block'as gali būti 
nubaustas 5 m.kalėjimu 
ir $250.000 bausme už 
tai, kad nesilaikė federali
nio jstatymo, išleisto ap
saugoti gresiančioms iš
nykti gyvūnų rūšims.

šis atvejis sudomino 
tarptautinės aplinkos prie
žiūros grupes ir jų rėmėjus, 
įskaitant Britanijos princą

2 psl.
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Philip ir gorilą ekspertu 
Jane Goodall.

KIEK LAIKO TRUKS 
BRANDUOLINIŲ GINKLLŲ 
SUNAIKINIMAS

JAV ekspertai tvirtina, 
kad atominių, hidrogeninių 
ir , kitokių branduolinių 
bombų sunaikinimas užtruks 
labai ilgai, jeigu iš viso 
jos bus visiškai sunaikintos, 
Amerika tokių bombų turi 
14,090, buvusioje Sovietų 
Sąjungoje buvo nemažiau 
(jei ne daugiau, nes tiksliai 
niekas nežino) pagminta, o 
dar tikrai jų turi Komunis
tinė Kinija, Didž. Britanija 
Prancūzija, Izraelis, labai 
galimas dalykas dar ir Pie 
tų Afriką, ir Indija. Tokių 
bombų sunaikinimas, anot 
minėtų ekspertų, esąs ne
mažiau komplikuotas ir lė
tas, kaip ir tokių bombų 
pagaminimas. Be to, Ukra
ina, paveldėjusi dalį Sovie
tų Sąjungos bombų, reika
lauja pinigų, kurių nema
žai reikėtų paskirti tokiam 
sunaikinimui.

Kol kas neiš
spręstas' lieka klausimas, 
kur patalpinti iš bombų iš
imtą plutonį (plutonium), 
nes šio pavojingo radioak
tyvaus elemento neįmano
ma sunakinti. Jo amžius 
siekia 24,000 metų ir per 
tiek laiko jį reikia kokioj 
nors saugioj vietoj išlai
kyti.

RUSIJOS MOKSLININKAI 
IŠRADO ERDVĖS 
VEIDRODŽIUS

Rusijos erdvėlaiviui su 
įrengtu 25 metrų diametro 
specialiu veidrodiniu disku, 
pavyko perduoti dalį sau
lės šviesos į žemę.

Nežiūrint debesuotumo, 
Vakarų ir Centrinėje Euro
poje erdvės veidrodžio 
atspindžiai buvo matomi 
Prancūzijoje.

Rusijos mokslininkai 
tikisi patobulinti erdvės 
veidrodį taip, kad būtų ga
lima apšviesti vietoves van
denynuose, įvykus laivų ne- 
laimėms naktį. Taip pat 
prailginti dienos šviesą to
se srityse, kur dienos la
bai trumpos. Tokie erdvių 
veidrodžiai galėtų būti pa
kraunami specialiomis bate
rijomis, panaudojus saulės 
šviesą.

"AKIRAČIAI" KAIRIŲJŲ 
LAIKRAŠTIS?

Lietuvos kairiųjų spauda 
bandydama ambasadoriaus 
St. Lozoraičio teigimą, 
kad jis yra bepartinis, pa
neigti ir pavaizduoti jį de
šiniųjų kandidatu ir deši
niuoju, skelbė, jog jis nie
kados esą nerašęs išeivijos 
kairiųjų spaudoje, jų žo
džiais, "AKIRAČIUOSE". 
Iki šiol buvo manoma, kad 
kairiesiems išeivijoje atsto 
vavo LIAUDIES BALSAS, 
VILNIS ir LAISVĖ ir gal 
dar dalinai NAUJIENOS. 
Jiems visiems susilikvida- 
vus, argi jų vietą, jei pati
kėti Lietuvos ekskomunis- 
tams, užėmė AKIRAČIAI?

Sulaukęs 78 m. amžiaus 
savo gyvenimą pašventęs 
lietuviškajai spaudai,Čika
goje mirė kun.Pranas Garš
va. Keturis metus buvęs 
Argentinos lietuviu laikraš-
čio LAIKAS redaktorium,nuo 
1959 m.rugsėjo mėn. tapo 
DRAUGO dienraščio redak
cijos vadovu-moderatorium, 
dirbdamas ištisai iki 1992 
m.liepos mėn.,kol leido 
sveikata.

Jis išvystė šį dienrašti 
pasaulio lietuvių mastu

PREZIDENTINIU RINKIMŲ 
PARAŠTĖJE

Kai šis "NL" numeris 
pasieks skaitytojus, Lietu
vos Respublikos prezidento 
rinkimai jau bus įvykę. 
Labai galimas dalykas, 
bus jau paskelbta kas lai
mėjo rinkimus ir tapo penk
tuoju Lietuvos prezidentu. 
Skaitant abiejuose didžiau
siuose Lietuvos dienraš
čiuose spausdinamą rinki
minę propagandą, užtinka
me ir gerokai keistų nusira- 
šymų. Štai LIETUVOS RY
TO sausio mėn. 29 d. onu- 
meryje ' Algirdo Brazausko 

ū .pranašumus liaupsina rašy- -į,t;i 
tojas Vytautas Petkevičius, 
pats labai kontroversiškas 
asmuo, jaunystėje buvęs 
stribu (nors tai jis ir net 
Brazauskas neigia), pra
džioje dalyvavęs SĄJŪDŽIO 
vadovybėje ir veikloje, 
vėliau Landsbergį ir SĄJŪ
DĮ kritikavęs ir niekinęs 
savo redaguojamame laik
raštyje OPOZICIJA ( dabar
reikėtų jį perkrikštyti Į 
POZICIJA, nes laimėjo 
"savieji").

Cituojame kelis Petke
vičiaus rašinio "deiman
čiukus": "Kai kas apie Bra
zauską šneka, kad jis nėra 
politikas. Tą tiesą jis daž
nai kartoja pats, kad , 
girdi, aš tiktai praktikas, 
statybininkas, ekonomistas. 
O čia jau poza. Su tuo 
jo teiginiu aš nenorėčiau 
sutikti. Visa jo jėga ir 
nelaimė tame, kad jis iki 
kaulų smegenų yra įsitiki
nęs, jog politika turi būti 
daroma švariomis rankomis- 
Kalbant dabar pamėgta 
žurnalistų kalba - tai 
Landsbergio antipodas: 
jokios klastos, jokio lozo- 
raitiško gelbėjimosi rato 
skęstantiems politiniams 
niekšeliams..."

Ar pats Petkevičius 
labiau netiktų tokių jo 
minimų politinių niekšelių 
sarašan? Ar jis nekombi
nuoja pataikaudamas susi
laukti iš Brazausko tokio 
"gelbėjimosi rato"? O apie 
"svarias rankas" gal neręi- 
kėjo užsiminti, nes jis; tik
rai tokiu neturi. įsidėmėti
nos dar dvi citatos: "Didy
sis tautos vadas (suprask, 
Landsbergis,h.n.) mudu 
apkaltino (t.y.Petkevičių 
ir Brazauską, h.n.), kad 
vienas mintam iš Klimaičio 
milijonų ir maitinam savo 
parankinius, o kitas lei
džiam purvina laikraštėlį 
OPOZICIJA"... Gal teisybė?

Baigdamas, Petkevičius 
rašo: "Ir susiklostė; dabar 
jau opozicijoje kiti, tiktai 
su didžiabolševikiškom pre
tenzijom". Argi jis pamir- 

kuriame buvo spausdinami 
įvairių pažiūrų straipsniai 
lietuviškojo gyvenimo klau
simais. Red.P.Garšva nuo
lat rašė atkarpoje "Rimties 
Valandėlė", kaip ir kitus
straipsnius.

Jis buvo ilgametis Lie
tuvių Skaučių, 
dvasios vadovas 
Lietuvių Skautų 
dvasios vadovu.

Palaidotas Šv.Kazimiero 
Kapinėse Čikagoje.

Seserijos 
ir vėliau

Sąjungos

šo, kad bolševikiškas idėjas 
piršo ir dabar dar jomis 
tebegyvena jis pats ir jo 
draugai? Nepamiršo, bet, 
komunistiniu metodu, pri
meta kitiems savo kėslus...

Kitoje vietoje Brazaus
ko rinkiminio skelbimo 
pabaigoje įrašyta ilga Jono 
Meko, gyvenančio JAV- 
se, eilėraščio ištrauka, 
lyg ir kaltinanti ir baranti 
išeivijos poetus. Įdomu, 
ar su Meko pritarimu?

Kokiu suktų argumentų 
< (visai pagal bolševikinės 
^.propagandos kurpalį)OLbuvo . .......        „llw
.• imamasi siekiant sumęukio*,,jo padaryti išfrntį. Tik į algos dydį^įpratlntus rėaguo

Lozoraičio kandidatūra 
ir pasijuokti iš išeivijos, 
randame Brazausko agita
cinės komandos 
R. Rajecko 
rinkiminiame 
"Gal

vadovo 
parašytame 

skelbime
pirmiausia derėtų 

suvienyti išeiviją". Jis ra- kad jis pats, o ne valstybė mokėtų 
su, butą ir benziną, turėtų keletą 
dai neišrinkirno dienai, ir jis pats 
atsisKaitytų už didžiulį atlyginimą,

šo: "Esu įsitikinęs - jei 
valstybei reikia importuoti 
prezidentą - ji sunkiai
serga ir visai nepasitiki 
savo jėgomis. Aš neabejoju 
kad Lietuvos žmones, nors 
ir buvo sargdinami virš 
penkiasdešimties metų 

neserga.’"
O kas gi sargdino Lie

tuvos žmones pusę ' šimt
mečio? Ar ne tokie, kaip 
Rajeckas, Juršėnas, Bra
zauskas, Stakvilevičius, 
Bulavas ir panašūs partijos 
draugai?

Dar kitoje vietoje tas 
pats Rajeckas smeigia tie
siai į išeiviją:" Jei mūsų 
gerbiami kolegos iš užjūrio 
iš tiesų mano galį būti 
Lietuvos prezidentais, te
gul čia su mumis pagyvena,, 
pavargsta, suvalgo po pūdą 
druskos". O kas gi labiau
siai mūsų kratosi (tik ne 
mūsų pinigų?), jei ne Ra
jecko bendraminčiai? Be 
to, argi komunistų tūzai 
vargo, vargsta ir valgė 
ta "pūdą druskos"? Skursta 
ir vargsta jų persekiojami 
ir terorizuojami visą pus
šimtį metų paprastieji Lie
tuvos kaimų ir miestų žmo
nės.
'^'Lozoraiti remiantys 
skelbimai dalykiškesni, 
be panašiu melagingų už
puolimų, tik gal jau perne
lyg pabrėžiantys piniginių 
auku reikalą. Pats Lozorai
tis, kaip galima spręsti 
iš Lietuvos spaudoje skel
biamų reportažų, Lietuvos 
žmonių sutinkamas gausiai, 
entuziastingai ir labai šil
tai. Apklausinėjimų centrai 
pranašauja apylyges varžy
bas. Tačiau Seimo rinkimai 
parodė, kad rinkėjai Lietu
voje apklausinėtojams daž
nokai sakė netiesą...

LAIKO ŽENKLAI
Demokratinės darbo partijos atstovai Aukščiausiojoje 

Taryboje ir Seime, taip pat jų rėmėjai labiausiai piktino
si, kai valstybės atkūrimo akto signatarai pasiskyrė sau 
šešių mėnesių atlyginimo dydžio išeitines pašalpas. Val
dančioji partija paskubėjo jas triskart sumažinti, buvo 
kalbama, kad Seimo deputatai penktadaliu susimažins 
savo atlyginimus ir Lietuva pagaliau turės pigią valdžią.-

"Lietuvos Rytas" ta proga rašė, kad pigi valdžia la
bai brangiai kainuoja. Praėjo tik du mėnesiai nuo daug 
triukšmo sukėlusių debatų dėl deputatų pašalpų, ir ką 
mes matome?

Kaip iš gausybės rago pasipylė pareigos pareigėlės 
buvusiems Aukščiausiosios Tarybos deputatams, nesuge
bėjusiems rasti darbo, oet sugebėjusiems įtikti valdančia
jai partijai. Valstybės ir Seimo patarėjai, laikinojo Prezi
dento referentai, pagal sutartis Seime dirbantys buvusieji 
deputatai ir toliau sėkmingai ganosi .valstybės pievose ir 
Turniškių miške, kur kai kurių buvusiųjų išlaikymas per 
pora mėnesių valstybei kainavo daugiau, negu Seimas jų 
sąskaita sutaupė, sumažindamas paskirtąsias pašalpas.

Pagaliau ir pigios valdžios propaguotojų -- Demokrati
nės darbo partijos atstovų - išlaikymas nėra toks pigus, 
kaip šie ponai skeloiasL Kai kurių socialinio teisingumo 
gynėjų gyvenimas Turniškėse 5 kambarių apartmentuose 
kainuoja daugiau kaip 70 tūkstančių per mėnesį.

Kai vyriausybė nusprendė panaikinti lengvatas visuo
meniniam tF&hfšportui, Seimo1' deputėtaV ^aii tuoj ' pfet pa

ti’^ piliečius lengviau mulkinti, kai Seimxy nario01 algelė 
kukli, o gėrybės atplaukia iš kitų pusių, kurių paprastas 
rinkėjas nei supaisys, nei suregistruos.

Praėjus dviem mėnesiams po pašalpų skyrimo buvu
siems deputatams, tegalime pakartoti mintį, jog pigi val
džia labai brangiai kainuoja mokesčių mokėtojams. Tau
tos išrinktojo ar aukšto valdininko

cialine demagogija.

KOMUNISTŲ REVANŠAS 
LIETUVOJE - ĮSPĖJIMAS 
LATVIJAI

( Šis žinomojo latvių 
visuomenės veikėjo užsie
niuose Victors Kalnins 
straipsnis yra atspausdin 
tas latviu savaitraštyje 
LATVIJA AMERIKA, s. m. 
sausio mėn.23 d. numery

je. J. V.)

SĄJŪDŽIO grupuotė 
iki 1992 m.lapkričio mėn. 
turėjo daugumą Respubli
kos parlamente - iš 141 
vietos net 97-nias. Reikia 
pastebėti, kad rinkimai, 
kuriu dėka SĄJŪDIS laimė
jo tokią daugumą, įvyko 
dar sovietinėmis sąlygomis. 
Dabar, faktiškai pirmuo
siuose laisvuose Lietuvos 
rinkimuose po 1940-ųju 
metų okupacijos, laimėjo 
ir gavo absoliučią daugumą 
parlamente Lietuvos De
mokratinė Darbo Partija, 
tikrumoje komunistai, su 
Algirdu Brazausku priekyje.

Komunistų pergalę gali
ma paaiškinti (save Darbo 
Partija komunistais nevadi
na - komunistų partija 
Lietuvoje yra uždrausta) 
labai liūdna Lietuvos eko
nomine padėtimi. 1992 
metais, per 10 mėnesių 
prieš rinkimus, industrinė 
produkcija smuko 48,5%. 
Palyginus su tuo pačiu 
laikotarpiu 1991 metais, 
produkcija buvo kritusi 
tiktai 13,1%.

Kaikurie komentatoriai 
tvirtina, kad vien tiktai 
šie faktai paaiškina SĄJŪ

alga turi būti tokia, 
už jo kelionę autobu- 
atliekamų talonų juo- 
mokesčių mokėtojams 
o ne užsiiminėtų so- 

(Iš: Lietuvos Rytas, nr. 21)

DŽIO pralaimėjimą. Mano 
manymu, tai dalykų supa
prastinimas. Aišku, negali
ma nepripažinti, kad bloga 
ekonominė padėtis ir ypač 
kuro stoka, nėra buvusi 
viena svarbiųjų priežasčių 
tautiškai demokratinių pa
jėgų pralaimėjimo šiuo 
istoriniu momentu.

Nepamirština, kad SĄ
JŪDŽIO judėjimas, praktiš
kai iškovojęs Lietuvos ne
priklausomybę, atsiekus 
šį tikslą, pradėjo subyrėti 
į atskiras, dažnai viena 
kitos neapkenčiančias, gru
puotes ir frakcijas. Pana
šiai atsitiko Latvijoje su 
TAUTOS FRONTU, kurio 
vieton ligšiol, deja, neatsi
rado jokios kitos partijos 
ar sąjūdžio,net nė LNNK 
(Latvijos Tautinis Nepri
klausomybės Sąjūdis). Ir 
Latvijoje yra perdaug gru
puočių ir partijų. Susivie
nijimo trūkumas nepadeda 
įvykdyti demokratiios- 
Šia prasme, įsteigimas 
naujos DEMOKRATIŠKOJO 
CENTRO PARTIJOS nėra 
teigiamas reiškinys ir ne
padės rinkiminėje kovoje 
prieš Bojars'o vadovauja
mus ekskomunistus. Be to , 
galima rimtai paabejoti ar 
ši partija yra tikrai 
centro partija, žvel
giant j tokių skirtingų pa
žiūru jos įkūrėjus...

SĄJŪDIS stokojo politi
nio patyrimo, kurio turėjo 
kompartijos profesionalai 
demagogai. Reikia taip 
pat pripažinti, kad Lands-

/nukelta į 3 psl........ /
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...ĮSPĖJIMAS LATVIJAI

jo bendrininkai 
nemaža klaidų, 
ir savitarpę ne-

ji tai

page- 
Rusija 

išsiderėti

bergls ir 
padarė 
įskaitant 
santarvę.

Lietuvos, kaip ir kitų 
dviejų Baltijos respublikų 
sunki ekonominė padėtis 
neturėtų nei vieno nuste
binti. Beveik pusšimtį metų 
jų ekonomija buvo neatplė
šiamai ir kartais labai 
dirbtinai suraišiota su visos 
Sovietų Sąjungos, labiausiai 
Rusijos, ekonomija. Šitai 
leidžia Rusijai terorizuoti 
Baltijos kraštus, ir 
sėkmingai vykdo.

LDDP pažadėjo 
rinti santykius su 
ir tokiu būdu
iš jos daugiau naftos, ypač 
apkūrenimui. Tokiu būdu 
Lietuva vėl pasidaro labiau 
priklausoma nuo Rusijos.

LDDP nepažadėjo rin
kėjams greito ekonominio 
atkutimo, bet to nepažadė
jo nei demokratinės parti
jos. Greitas ir beskausmis 
perėjimas į rinkos ekono
miką buvo pačių žmonių 
susikurta iliuzija. Ekskomu- 
nistai žadėjo perėjima pri
stabdyti. Argi tai nėra 
sunkios padėties pratęsimas, 
jeigu ne visiškas reformų 
atsisakymas? Ar tai nepa
našu į danties traukimą 
skausmingai ir iš lėto, 
vietoj jį ištraukus skaus
mingai ir greitai? Brazaus
kas pažadėjo
ragina stiprinti saitus 
Rusija, nors ir

naftos ir 
su 

tvirtinda-

už 
Bet 
tėra

komunistus, 
patogesni 
ir toks 

dalinai

iškovotą paskirų

panaudodama 
spaudimą ir 

laužydama susi- 
nemokėdama

mas, kad tai esą nereiškia 
grįžimo praeitin.

Amerikiečiu WALL 
STREET JOURNAL apie 
Lietuvos rinkėjus taip rašė: 
"Jie išrinko 
Jie balsavo 
gyvenimą." 
aiškinimas 
teisingas.

Suprantama, kad disiden
tų ir rezistentų pasaulėžiū
ra, viltys, svajonės ir kon
kretūs planai labai skiriasi 
nuo taip vadinamos "tylio
sios daugumos" galvojimo 
ir norų. Komunistinė de
magogija daugumai yra 
labiau įprasta ir supranta
ma. Ir Lietuvoje, ir Latvi
joje, o taip pat Rusijoje 
ir Rumunijoje yra daug 
reformų šalininkų, bet ne
manau, kad jie sudaro tau
tos daugumą. Daugelis 
trokšta netolimos praeities, 
nes, nors ir elgetos trupi
nius tegavo iš valdžios, 
bet jautėsi saugūs.

Komunistai, iš tiesų, 
visokiais būdais sabotavo 
reformų vykdymą. Lietuvoje. 
Aukščiausiojoje Taryboje 
viešpatavo chaosas, o Bra
zauskas ciniškai 
Landsbergiui: "

kartojo 
Jūsų nepri

klausomybė, o mūsų galia".
Tikroji ekonominė galia 

Lietuvoje (taip pat Estijoje 
ir Latvijoje) randasi komu
nistų rankose. Latvijoje 
dargi daugiausia svetimtau
čių rankose. Ir visur 
kartu su mafija. Argi rei
kia stebėtis tada, jei re
formos neduoda jokių rezul 
tatų, išskyrus vieną kitą

laimėjimą, 
entuziastų.

Maskva, 
ekonominį 
begėdiškai
tarimus bei 
nieko už jau gautus pro
duktus, padeda vietiniams 
komunistams, nes - įsidė
mėkime! - tiktai jie gali 
pagerinti santykius su Ru
sijos buvusiųjų funkcijonie- 
rių bloku, kuriam vadovau
ja Ruckoj ir Volski. Ir 
Jelcin'as jaučia, kad naujo
ji prokomunistinė valdžia 
Vilniuje gali pasirodyti 
mielaširdingesnė Maskvos 
imperialistams, tykojant lems 
progos. Todėl didėja Rusi
jos spaudimas Estijai, ir 
ypač Latvijai, nes Maskva 
tikisi panašių rezultatų.

Lietuvoje _____ Brazausko
"demokratai" yra pavadinti 
arbūzais: iš paviršiaus žali, 
bet viduj raudoni. (. Vertėjo 
pabraukta). Šiuo atveju 
daug konsekventiškesni 
yra komunistų dinozaurai., 
tokie kaip Burokevičius, 
kuris atvirai pasisako prieš 
Lietuvos nepriklausomybę.

Reikia sutikti, kad pro
komunistinė demagogija 
yra pajėgi. Lietuvos gyven
tojai po pusės šimtmečio 
komunistų totalitarinio 
valdymo nesugebėjo įžvelg
ti naujos grėsmės. Reikia 
tikėtis, kad Latvijos rinkė
jai bus labiau politiškai 
ir visuomeniškai subrendę.

/ Vertė Jonas Vakaris/

nelegalų suokal- 
gandai, kad 
gali būti 
premjeras A.

Nuotr. Edv. Baranausko
Lietuvos Boeing 737-200 Vilniaus aerodrome prieš skrydį 
iš Vilniaus į Kopenhagą. “ ~ *

LIETUVOS BANKININKAS GYVENA BAY GATVĖJE

Lietuvoj e
• Š.m. sausio mėn. pabai
goje ypatingame Lietuvos 
Seimo posėdyje buvo pa
ties A. Brazauslv) iškeltas 
nepasitikėjimo klausimas 
'dabartiniam Lietuvos Ban
ko valdytojui Viliui Baldi
šiui, 
riaus 
sybė 
rėjo
vykusiu

Jau anksčiau Vagno- 
vadovaujama vyriau- 
kelis kartus no- 
atsikratyti šiuo ne- 

Lietuvos Bamco 
bet -nesurinkdavo

ak- 
šio 

vys-

pavaduotojai: Povilas Kli
mas ir Algimantas Abro
mavičius. Jie atleisti, kai 
LIETUVOS RYTAS atSKlei- 
dė Vilniaus Miesto Valdy
bos, Vyriausybės ir HER
MIO banko 
bį. Sklinda 
juoju meru 
tas buvęs 
Abišala.

• Naujuoju Vytauto Di
džiojo universiteto Kaune 
rektoriumi išrinktas prof, 
dr. Bronius Vaškelis, ilgus 
metus vadovavęs Ilinojaus 
universiteto Čikagoje Litua
nistinei katedrai. Jis 
centavo humanitarinės 
universiteto krypties
tymą. Prorektoriumi moks
lo reikalams liko prof. V. 
Kaminskas, o prorektoriu
mi mokymo reikalams nau> 
jasai rektorius pasikvietė 
prof. Povilą Zakarevičių. 
Senato pirm, išrinktas prof 
A. Vanagas. o io navadiio- 
toja prof. V. Skrupskelytė, 
atstovaujanti Senato 
riams užsienyje.

• Bus galima palyginti po 
rinkimų ar Kaune sausio 
mėn. 30-31 dienomis įvyk
dyti apklausos rezultatai 
buvo teisingi. Iš 632 ap
klaustųjų kauniečių už S. 
Lozoraitį pasisakė 46.4%, 
už A. Brazauską 
Dar nežinojo už ką 
suos 16.3%, o savo nuomo
nės nenorėjo pasakyti 
(Informacija KAUNO 
KO dienraščio).

• KAUNO LAIKO

na-

24,1%. 
bal-

9,9%
LAI-

Tokiu intriguojančiu, didelėmis raidė
mis pavadinimu straipsni atspausdino plačiai 
skaitomas Kanadoje savaitinis žurnalas MAC
LEAN'S vasario mėn. 1 d. "Business Watch" 
skyriuje. Straipsnio autorius- Peter C.Newman'as.

Pasirodo, kad Geoffrey Farrar įstaigoje Bay Street, 
Toronte (tai žymiausia Kanados verslininkų gatvė), jo 
darbo kabinete ant stalo stovi geltona-žalia-raudona- 
Lietuvos vėliavėlė. Jis yra ne koks nors eilinis bankinin
kas, bet Barclays Bank of Canada direktorius. Airių kil
mės, gimęs Belfast mieste prieš 57 metus.

Atvykęs į Kanadą, 1974 m. pradėjo dirbti naujai įsteig vadovu, 
tame banke, kuomet jame darbavosi tiktai 6 tarnautojai reikiamos daugumos balsų.* 
su 20 milijonų dolerių apyvarta. Kartu su savo partneriu 
banko vedėju William Harris išvystė sėkmingą veiklą.
Dabar Barclays Bankas yra didžiausių bankų dešimtuke, 
su 3 bilijonų doleriu apyvarta.

šio banko vadovybė nesileidžia į rizikingas nekilnoja
mo turto spekuliacijas, bet koncentruojasi į savo filialių 
steigimą įvairiuose kraštuose.

G.Farrar'as tapo labai populiarus Lietuvoje,- kaip rašo 
šio straipsnio autorius P.C. Newman'as,-ir dabar bando 
galimybes įsteigti to banko skyrius buvusioje Sovietų Są
jungoje, ypač Rusijoje. Tikslas - pasiūlyti Siaurės Ameri
kos technologiją be Amerikos dominavimo.

šį kartą pritrūko 13- 
Baldišis 

šių svap.

Ir 
kos balsų, kad V 
būtų pašalintas iš 
bių pareigų.

Jam prikišama 
dimo užgaišimas 
kios piniginės 
jos, bet 
TUVOS RYTAS - "Politi
kos čiuožykloje paslydo jr 
pozicija opozicija" 
do, LDDP vado Brazausko 
neklauso dalis šios partijos 
narių. LIETUVOS RYTAS 
rašo: "Patvirtinti nepasiti
kėjimą būtų užtekę LDDP 
frakcijos narių balsų, ta
čiau posėdyje kai kurie jų 
nedalyvavo..." Kodėl? Tas 
pats "L.R." toliau rašo: 
"... dalis LDDP frakcijos
nebalsavo už nepasitikėji
mą dėl politinio dėkingumo 
V. Baldišiui.,." (mano pa
braukta, h.n.) Tai štai

lito įve- 
ir neaiš- 

machinaci- 
- kaip rašo LIE-

RYTAS

G.Farrar'as susidomėjo buv.sovietų bloku 1990 m. pra
džioje, kuomet susitiko su viešėjusiu Toronte tuometiniu 
Lietuvos ministeriu pirmininku Gediminu Vagnoriumi. Su
žinojęs kaip (Lietuvos) valstybė stengiasi atstatyti demo
kratines tradicijas ir pradėti laisvą prekybą, pasisiūlė 
padėti apmokyti keletą bankininkų, supažindinant juos 
su vakarietiškais banko darbo metodais.

Per 6 mėnesius vienas pirmųjų apmokomų kandidatų 
- Rolandas Matiliauskas (klaidingai atspausdinta Matiliau- 
kas, B.N.) atvyko į Toronto miestą. Jis, kaip rašo straips
nio autorius, yra vyr.ekonomistas Lietuvos Finansų Minis
terijoje.

Po to G.Farrar'as buvo nuvykęs keletą kartų j Lietuvą, kokios tokelės! Radę šiau- 
kur vėl susitiko su G.Vagnoriumi ir tapo nejučiomis šio 
nedidelio krašto ekonominio pertvarkymo patarėju. Jis, 
tarpe kitų dalykų, patvirtino straipsnio autoriui, kad prieš 
II-jį Pasaulinį Karą Lietuvos litas buvo tolygus Šveicari
jos frankui. Jis padrąsino lietuvius pagal Kanados bankinę 
sistemą įkurti bankinius skyrius po visą kraštą ir įsteigti 
kredito unijas kaimų vietovėse.

šiuo patarimu buvo pasinaudota,- rašoma toliau,- ir 
kuomet atėjo laikas šiai nedidelei respublikai sukurti cent
rinį banką, G.Farrar'as pasirinko du žymius ekonomistus, 
kurie praleido intensyvią savaitę susipažindami su Kana
dos Banko (Bank of Canada) metodais.

Nuo to laiko G.Farrar'as savo būstinėje Kanadoje yra 
apmokęs daugeli Lietuvos ir Rusijos bankininku. "Nėra 
jokios kitos valstybės ar banko, visame pasaulyje, kurie 
būtų sukūrę tokią tarpusavio apmokymo struktūra",- sako 
Farrar'as.

Jis papasakojo žurnalistui, kad didžiausią problemą 
kanadiečiams sudarė buv.Sovietų Sąjungos banko įstaigų 
tarnautojų įprotis chroniškai uždelsti reikalų tvarkymą. 
Dabar yra šioje sistemoje 
tojai, kurie tai supranta 
gerai apyvartai.

"Pačioje Rusijoje viena

nors keli svarbiausieji darbuo- 
ir dirba taip, kaip privaloma

rimčiausių problemų yra tai, 
kad įvairūs pasaulio politiniai avantiūristai, žmonės be 
skrupulų, sukčiai, greito pelno manipuliatoriai įsiveržia 
į šį verslą. A5 rimtai galvoju, ar nevertėtų atsigabenti 
keletą^ KGB agentų į Kanadą, pavesti RCMP juos apmo
kyti kaip prižiūrėti korporacijų (corporate) veiklą,apsisau- 
gojant nuo sukčių. Naujiesiems Rytų Europos bankams 
reikia 'išmokti ir kaip apsisaugoti, kaip surinkti patikimas 
žinias apie žmones ir verslo bendroves, įsigaunančias 
į jų kraštus", - pabrėžė Farrar'as.

Nieko neužsimenama apie Lietuvos Banką, kurio vado
vybės, įskaitant banko valdytoją Baldišių , skandalingas 
elgesys vis labiau stebina. ‘ (Paruošė B.N.)
1993. H. 17

dą kitų akyse, pasirodo, 
nešioja po rąstą savosiose. 
Ir. net vado neklauso. Ko
dėl opozicija ne visa balsa
vo už nepasitikėjimą V. 
Baldišių, paaiškinama taip: 
"Seimo opozicija balsavo 
trejopai: vieni balsavo už 
nepasitikėjimą, kiti susilai
kė, nes nenorėjo tapti 
LDDP daugumos įrankiu, o 
treti apskritai nebalsavo, 
nes, anot jų, šią problemą 
pirmiausia turėtų išrišti 
prokuratūra".

Tuo tarpu Lietuvoje 
plinta spekuliantų pagamin
ti talonai ir tikrųjų vertė 
krinta,
taip nėra, 
kad 
Seimo 
pašalinti netinkamo valdi
ninko 
reikėjo atleisti iš netinka
mai einamų pareigų.

• Š.m. sausio 27 d. Vil
niaus Miesto Tarybos jung
tinė Sąjūdžio frakcija, su
rinkusi 40 deputatų parašų 
pareiškė nepasitikėjimą 
miesto merui ir jų spren
dimu Arūnas Štaras buvo 
atleistas iš Vilniaus miesto 
mero (burmistro) pareigų. 
/Atleisti buvo ir jo abu

o lito 
Ar 

vyriausybė 
balsavimo,

reikalų srityje jokio 
patyrimo neturi. Apie am
basadų uždarymą arba 
sumažinimą atsakė neaiš-

• kiai: "Mes paprasčiausiai 
norime sutvarkyti įdarbini
mo reikalus, taip pat fi
nansus... Mes tikimės rasti 
sprendimus, kurie 
tų visas puses, 
nuomone, iki šiol 
užsienio 
buvusi "j 
besiremianti istorinio tei
singumo principais. Ji abe
jonių nekelia ir iš tikro 
kalba Lietuvos naudai. Bet 
kartu negalima neįvertinti 
politinių ir ypač 
nių realijų, kurios 
viską surikiuoja 
vietas."

Nereikia būti 
regiu, kad nenumatytume 
ką tai reiškia. Kad tiktai 
per daug "nenurikiuotų" šis 
ministeris viską į Maskvą. 
Štai ko reikia tikrai bijoti.

AVIALINI- 
Boeing-737,

• LIETUVOS 
JOS lėktuvas 
š.m. sausio 14 d. atskridęs 
iš Frankfurto, leidosi į 
Vilniaus aerodromą, ir pu
čiant stipriam vėjui, nurie
dėjo nuo nusileidimo tako 
ir buvo apgadintas. Po 
nedidelio remonto Buda
pešte lėktuvas vėl skris.

patenkin- 
P. Gylio 
Lietuvos 
politika 

romantiška, 
istorinio

tt

reikalų 
gana

ekonomi- 
vis vien 
į savo

aiškia-

• PALANGOS miestas pri
pažintas tarptautinės paska
tos "Efektyvus Energijos 
Naudojimas 2000" parodo
mąja zona, anot Jungtinių 
Tautų Organizacijos Ekono
minės Komisijos Komiteto.

Pirmiausia bus atliktas 
geoterminio vandens pa
naudojimo projektas. Tiki
masi, kad jau pagal pareng 
tą, projektą šiais metais 
palangiškiai naudos pigią 
žemės gelmių 
pastatams šildyti.

energijąš.m. 
vasario 2 d. numeryje ra
šoma: "STEBUKLAI: PASKU
TINYSIS VLIK'o PIRMININ
KAS ANTIKOMUNISTAS 
BOBELIS RAGINA BALSUO
TI UŽ KOMUNISTĄ". Po 
šia antrašte įdėtas toks 
tekstas: "Algirido Brazaus
ko susitikimuose su rinkė
jais Marijampolėje, daly
vavo Seimo Užsienio Rei
kalų Komiteto pirmininkas 
Kazys Bobelis. Jis paragi
no balsuoti už Algirdą Bra
zauską, kurį charakteriza
vo . kaip ištikimą ,,Lietuvos 
interesams, didelės v kom
petencijos ir aukštos kultū
ros žmogų."

• ELTA praneša, kad 
Krašto Apsaugos ministeris 
A. Butkevičius patvirtino 
A. Brazausko pasakytus 
Marijampolėje žodžius, kad 
Lietuvoje esanti Rusijos ka
riuomenė šiuo metu neke
lia realaus pavojaus. Beje,

Pasiro- Rusija, neatsiklaususi Lie
tuvos vyriausybės, atgabe
no į Lietuvą apie 1000 
rusų kareivių. Maskva buvo 
numačiusi atsiųsti nedidelį 
skaičių savo karių, kurie, 
anot ’ jos, reikalingi padėti 
sukrauti Lietuvą paliekan
čių dalinių inventorių. Bu
vusių okupacinių 
išsikraustymas taip 
lėtėjo.

• iš atsakymų, 
LIETUVOS RYTO 
pondentui pasakė 
nis Lietuvos Užsienio Rei
kalų 
Gylys ("L.R." 
28 d.
jam 
pasirengimo" 
tačiau 
dar I 
tai politinis 
jau 
neturėjo profesionaliai pa
rengtų diplomatų".
Tarybų Lietuva tikrai ne
turėjo, bet nepriklausoma 
Lietuva jų turėjo nemažai. 

Iš pasikalbėjimo taip pat 
paaiškėjo, kad P. Gylys lin
kęs "į konceptualų darbą". 
Jis mano, kad "anksčiau 
daug laiko buvo eikvojama 
paviršutiniams dalykams, 
sąskaitoms suvesti. Rimtos 
politikos čia nedarė 
nau, kad 
perserga 
giuosi ir 
taktais su 
beliu."

Turbūt 
tą patį Bobelį, kurį 
šiapus Atlanto pažįstame..

kaip nėra, 
ne keista, 

pati, be 
negali

V. Baldišį seniai

dalinių
pat su-

kuriuos 
kores- 

dabarti-

ministeris Povilas 
sausio mėn. 

Nr.) paaiškėjo, kad 
"trūksta formalaus 

postui, 
"Bet 

jog
i jis 
kartą

Lietuva

tam 
tvirtina 
pabrėžiu, 
postas. Šiaip 
išties beveik

Ma- 
Lietuva pamažu 

šia liga 
pirmaisiais 
daktaru K.

Džiau- 
kon- 
Bo-

kalbama ne apie 
mes

Paaiškėjo taip pat, kad 
naujasai ministeris Gylys 

moka tik lietuvių, 
ir lenkų kalbas, ir 
tiek anglų. Užsienių

gerai 
rusų 
šiek

• Rusijai reikalaujant, 
Lietuvos Seimo Užsienio 
Reikalų Komitetas (vado
vas - dr. K. Bobelis) papil 
dė Valstybės Derybų su Ru
sija delegaciją šiais asme
nimis: E. Bičkausku, K. 
Jaskelevičium, N. Medvede
vu, M. Laurinkum, R. Ra
moška ir K. Ratkevičium. 
Anot Maskvos, pirmykštė 
delegacija nebuvusi pakan
kamai lanksti. Tikėkimės, 
kad papildytoji nebus" "per 
daug, lanksti.

• Lietuvos priėmimas į Eu
ropos Tarybą atidėtas ne
ribotam laikui. Priežastis 
nepranešta. Tačiau Lietuva 
yra pirmoji iš Baltijos vals
tybių priimta į Tarptautinę 
Finansų Korporaciją. Ji 
tapo 151-ąja tos organiza
cijos nare.
• Š.m. vasario mėn. 2 d. 
LIETUVOS AIDE rašoma, 
kad užsienin siunčia trys 
didžiausieji Lietuvos dien
raščiai tokį skaičių egzemp
liorių: LIETUVOS AIDAS 
virš 500, LIETUVOS RY
TAS apie 100 ir RESPUB
LIKA 52. Lietuvoje didžiau
sią skaitytojų skaičių turi 
LIETUVOS RYTAS ir ne
daug nuo jo atsilikęs LIE
TUVOS AIDAS, o trečioje 
vietoje - su gerokai mažes
niu skaitytojų skaičiumi - 
-lieka RESPUBLIKA.

išlikusiam 
gyvam Medininkų muitinės 
žudynėse muitininkui Tomui 
Šernui tarptautinė 
Muitininkų Bendradarbiavi
mo Taryba įteikė garbės 
pažymėjimą. Nors T. Šerno 
sveikata yra pagerėjusi, 
bet dar reikalinga gydymą

Vieninteliam

KARALIAUS MINDAUGO 
KOLEGIJA RUOŠIASI 
SUKAKTUVIŲ IŠKILMĖMS

Šiemet sueina 740 
metų nuo Lietuvos kara
liaus MINDAUGO karūnavi
mo. Siūloma paskelbti 1993 
-2003 dešimtmetį Karaliaus 
Mindaugo 
Lietuvos 
bingumą. 
Taip pat 
Katedros
karaliui Mindaugui pamink
lu

Kolegija nutarė kreiptis 
į Lietuvos Vyskupų Konfe
renciją 
Romos . . 
Paulius II vizito Lietuvoje 
ceremonijoje paminėtų 
ir Lietuvos krikšto 740- 
tąsias metines.

vardu ir švęsti 
jubiliejinį valsty-

siūloma Vilniaus 
aikštėje pastatyti

prašydama, kad 
popiežius Jonas

• Š.m. vasario pradžioje 
Lietuvos bankai JAV dole
rį pirko už max. 425 talo
nus; Kanados dolerį pirko 
už max. 316 talonų, o 
pardavinėjo už max. 330 
talonų.

PAGERBKIME ATLANTO Atsakingo darbo ėmėsi
NUGALĖTOJ US Lietuvos Kultūros Fondo 

sue /—Kauno Taryba. Ji tuo rei
kalu kreipėsi į LŠS-gos 
išeivijoje VILNIAUS Šaulių 
Rinktinę Kanadoje, prašy
dama ir įgaliodama Kana
doje telkti paminklo staty
mui piniginę paramą.

VILNIAUS ŠAULIŲ 
RINKTINĖ Kanadoje per 
šauliu dalinius maloniai 
kreipiasi į visus tautiečius 
ir lietuvių organizacijas, 
kviesdama prisidėti auko
mis prie mūsų tautos did
vyrių žygio bei jų vardų 
įamžinimo.

Šiame vajuje 
sėkmingai dirba 
Vytautas Pečiulis, o kitur 
-aukų rinkėjai šauliai.

Montrealyje, 
banke LITAS 
Dariaus-Girėno 
statyti sąskaita 

Maloniai prašome prisi
dėti, kas kiek galite.

LŠSI Vilniaus šaulių 
Rinktinė Kanadoje

3 psl.

S. DARIUS ir S. GIRĖNAS

1933 m. liepos mėnesi 
sueis 60 metų nuo musų 
tautos didvyrių Atlanto 
nugalėtojų Dariaus ir Gi
rėno tragiškojo skrydžio 
į Lietuvą.

Lietuviu tauta, norėda- 
įamžinti didžiųjų Lie- 

sakalu pasiaukojimą,
ma 
tuvos sakalu pasiaukojima, 
1993 m. KAUNE, Žaliakal
nyje, 
dingą paminklą pagal skulp
toriaus - - 
jektą.

nutarė pastatyti di-

Br.Pundziaus pro-

Toronte 
šaulys

lietuvių 
atidaryta 
paminklui 

nr.5171.



Per Nepalo Karalystę 
j Tibetą

Stasys Dalius
/ tęsinys /

P įsisiūki o m Tibetą.
Sukant staigiais vingiais stataus kalno šlaitais 

vadovas parodo apačioje sunkiai Įmatomą upę ir tiltą 
per ją. Tai kiniečių pastatytas draugystės /Friendship 
Bridge/ tiltas vieton nunešto upės srovės 1981 m. Sis 
pastatytas stipresnės konstrukcijos tarnauja ir dabar. Va
dovas dar primena, kad kelias buvęs labai blogoje padė
tyje tai reikėdavę nuo tilto iki Zhangmu Kinijos muiti
nės eiti pėsčiomis 7 km.ir ta kelionė kopiant aukštyn 
užtrukdavo dvi valandas.

Dabar mes važiuojam, bet vis aštriais posūkiais 
vingiuojant, nes turim nusileisti žemyn iki pat upės ir 
tilto. Si upė yra natūrali sienos riba tarp Nepalio ir Ti
beto. Pasiekiam tiltą ir jį pervažiavus ant muitinės pa - 
stato jau 
ant kelio 
važiuoti, 
toro.

Po

kabo raudona Kinijos vėliava. O prie muitinės 
krito plati vandens srovė, per kurią reikėjo per- 
Gerai, kad dar vanduo nesiekė automobilio mo-

to vėl teko staigiais zigzagais kilti aukštyn 
kol nugalime paskutinius kilometrus pasiekdami Zhangmu 
miestą Tibeto pusėje, kuris yra 2,5 km. aukštyje išsista
tęs terasomis kalno šone. Mus priveža visai prie didelio 
muitinas pastato, kuris jungiasi su viešbučiu.

Čia išlipę, stojam prie muitinės langelių, kur rei
kia užpildyti kelias formas. Laukiam prie vieno lange
lio, vėliau prie kito kol patikrina ir uždeda štampus.Tas 
užtrunka gan ilgai, nes muitininkai neskubėdami dirba.Mū= pat jie pajungiami darbui, jojimui ir nešuliams nešti. Au
sų vadovas įspėja, kad nesinervintūriie ir nėįjykfuftfė, ne-' + gina taipgi karves, arklius, avis, ožkas, ąsilus. Iš yaky 
rodytume piktų grimasų, nes tikrinimas dar^ ilgiau už- 
truktų. Mus visgi po visko praleidžia net lagaminų nea- 
atidarę.

Mūsų Nepalo vadovas James, atvežęs iki Kinijos 
muitinės, grįžta atgal ir dabar nuėjęs ieško Tibeto va
dovo. Gerokai užtrunka kol jį suranda ir atvedęs prista
to mus. O tas buvo atlydėjęs grupę Iš Lhasos ir prista
tę iki Nepalio sienos.Tai dar jaunas tibetietis, prastai an
gliškai kalbantis ir, kaip vėliau kelionėje pasirodė, nors 
labai paslaugus, bet dėl kalbos trūkumo nešnekus ir tylus. 

Vadovas James atsisveikina su visais ir grįžta at
gal į Kathmandu, o mes su nauju vadovu einam į vieš
butį. Zhangmu viešbutis yra vienintelis visam mieste, 
specialiai kiniečių pastatytas turistams ir atidarytas 1984 
m. Jis stovi žemiau kelio ir kai gaunu kambarį antram 
aukšte, tai reikia ne aukštyn lipti, bet žemyn, nes visi 
trys aukštai yra apačioje. Keltuvų nėra. įėjimas iš ga
tvės į viešbutį yra ketvirtam aukšte, nes jis pastatytas 
kalno šlaite.

Kambarys kurį gaunu, gero dydžio su dviem lovom, 
bet labai paprastas, aplūžę seni baldai, išmuštas langas 
uždengtas laikraščio gabalu.Viena kėdė ir grubus stalas, 
kaip kirviu nutašytas. Lova kieta, bet paklodės švarios 
su daug storų antklodžių, nes kambarys nešildomas. Elek
tros lemputės mažos, vos spinksi, prie jų negali skaityti- 
permažai šviesos. O be to vėliau vakare elektros srovė 
iki ryto buvo išjungta, tad reikėjo apsieiti be šviesos. 
Prausykloje buvo tik šaltas vanduo, o ryte ir to nebuvo. 
Tualeto visai negalima nuleisti, nes jame nebuvo vandens 
Padėtas mažiukas tamsaus muilo gabaliukas, tamsus ir 
šiurkštus tualetinis popietis, rankšluosčio visai nebuvo. 
Žvilgtelėjus per langą, matosi kaip per kalnus žemai slen 
slenka debesys, apačioje ne slėnis, bet didelis skardis, ku
rio dugne srovena upė.

Nors viskas labai paprasta kambaryje, tačiau buvo 
televizijos aparatas, kurį pasukiojus pagaunu dvi stotis. 
Tik programa kiniškai, nei žodžio angliškai. Ant stalo 
padėta du dideli termosai virinto vandens arbatai ir puo
dukai su arbatžolių pakeliais. Čia, tuose kalnuose reikia 
gerti daug arbatos, nes viešbutis stovi 2,5 km. aukštyje 
ir žemesnis oro slėgimas reikalauja gerti daug skysčių. 

Besėdint kambaryje man neišeina iš galvos tas 
kelias, kuriuo atvažiavom, nors jis vadinasi "Friendship 
Road", bet tokio blogo, duobėto, akmenuoto, plaunamo 
iš kalnų vandens srovią negalima pavadinti keliu. Jis vi
sai nepanašus į jokį kelią, o tik provėža, einanti per 
bedugnių kraštus, be jokių užtvarų. Vadovas važiuojant 
vis sako, tik nežiūrėkit į bedugnes tai nereiks bijoti. 
Visgi atvažiavom, nenusiritom į bedugnes, automobilis 
vairuojamas prityrusių kalnuose šoferių, išvežė per visas 
duobes, bet jau šonus ir sėdynes atkratė be pasigailėji
mo. Nedaug ir tų kilometrų padarėm, bet užtruko šešias 
valandas, kol pasiekėm Zhangmu miestą Tibete.

Atvykus į Tibetą, laikrodį reikėjo pasukti 1,5 vai. 
pirmyn pagal Pekino laiką. Todėl ryte, beveik iki aštun
tos valandos dar buvo tamsu. Atsikėlus, prausykloje nė
ra jokio vandens nei šilto, nei šalto. Nusiskutu elektrine- 
baterine mašinėle. Galva šiek tiek sunki nuo kalnų ma
žesnio slėgimo, bet šiaip dar gerai jaučiausi, bet vėliau 
pasigailėjau, kad vakare atsisakiau iš vadovės paimti vais
tus, kurie gelbsti to slėgimo veikimui sumažinti, nes vė
liau, važiuojant ir kylant dar aukštyn į kalnus, pasidarė 
visai bloga. Pusryčius gauname viešbučio restorane be 
4 psL

KAIRĖJE -

Kelias į Tibeto kalnus

DEŠINĖJ E-

Gyantse budistų Šventykla

Nuotr:

St. Daliaus

didelio pasirinKimo: duona, kiaušinienė, ryžiai ir daug, 
daug arbatos.

Išvykstam iš viešbučio vėlai, 10:45 vai. ryte, nes 
laukėm atidarant banką išsikeisti pinigams. Susėdę i To
yota "station wagon" tipo mašinas, leidžiamės per Zhan
gmu miestą banko link. Iš viešbučio žiųrint atrodė, kad 
miestukas tik tą viena ilgą gatve turi, bet, kai pradėjom 
važiuoti ir sukinėtis, tai banką, atradome jau trečioje 
gatvių terasoje. Pasirodė, gatvelių kalno šlaite daug dau
giau negu matėme iš pirmo žvilgsnio.

Banke irgi primityviai ~~ nėra elektros šviesos. 
Tarnautojai ilgai krapštosi ir žiūrinėja kelionių čekius,ne
skubėdami tariasi ir tik po to pradeda keisti pinigus. 
Keitimo kursas už vieną JAV dolerį 5,36 yuan. Už tuos 
pinigus pav., perkant mineralinio vandens puse litro, kai
nuoja 5-8 RMB, vyno bonka 10-12 RMB.

11:30 vai. pagaliau išjudam iš Zhangmu tolyn ir 
vis aukštyn į kalnus. Vos išvažiavus iš miestuko, randam 
kelią užgriautą, kur traktorius darbuojasi, valydamas ak
menis ir žemę, užslinkusius ant kelio. Sustojus, reikėjo 
laukti, kol nuvalė, ir už pusvalandžio galėjom važiuoti. 
Kelias negeresnis - vėl per duobes, akmenis 
sroves, 
kilom aukštyn į kalnus.

Laukiant nuvalyto kelio nuo slinkties iš 

ir vandens 
kurios krito ant kelio. Automobiliui šokinėjant,

kalnu, bu
vo proga prisiminti kai ką apie patį Tibetą, ir mažakalbis 
mūsų vadovas Bulak šį tą^paminėjo.“ Tibetas turi 1.218.00 
kv. kilometrų plotą ir apie 2 mil. gyventojų. Kalnų plokš 
tumos, kur gyvenama, yra vidutinio aukščio - apie 4.900 
metrą nuo jūros lygio. Žmonės yra ne kiniečių bet mon
golų rasės ir kalba skirtinga nuo kiniečių kalba, turi skir
tingą raštą. Žemė, pajėgia išauginti tik stiprius, šiurkš

čiam klimatui pritaikytus kalnų miežius, kurie ir yra pa - 
grindinis žmonių maistas. Auginama daug gyvulių yakų, 
kurių vilna, mėsa, kailis ir pienas tinka naudojimui. Taip

pieno 'daromas sviestas, kurį vartoja maistui ir budistų 
šventovėse deginti lempose priešais Budos statulas.

Tibeto žmonės yra labai religingi ir religija yra 
tradicinis tibetiečių gyvenimo būdas, lydintis juos kiek
vieną dieną. Gatvėse matysi moteris su ilgais rožiniais, 
turinčiais 108 karoliukus ar su mažais maldos malūnėliais 
kurie sukdamiesi, surenka maldas šiame gyvenime ir su
teikia geresnę reinkarnaciją kitame gyvenime, šiuose 
sukamuose maldos malūnėliuose viduje yra įdėtos surašy
tos ant popieriaus maldos. Tikima, kad kiekvienas malū
nėlio apsisukimas atlieka maldos pareigas ir neša palaimą. 
Didelės budistų šventyklos išsimėčiusios visame krašte 
ir sakoma, kad vienas penktadalis visų Tibeto vyrų buvo 
atitraukti į vienuolynus.

Tą budistą gyvenimo rutiną sudrumstė 1951 m.ki
niečių invazija į Tibetą, kuri pradžioje mažai kišosi į 
tibetiečių gyvenimą, bet 1959 m. padidinus kiniečių oku
pacijos garnizonus, Tibetas sukilo ir Dalai Lama (vyriau
sias kunigas) su pasekėjais pabėgo £ Indiją. Kiniečiai, žiau
riai numalšinę sukilimą, pradėjo uždarinėti visus budistų 
vienuolynus, vienuolius ir lamas (kunigus) prievarta išsiun
tė i darbus. Kai kurie vienuolynai ir šventyklos buvo 
išdraskytos ir visiškai sunaikintos, nebeleidžiant žmonėms 
jų lankyti.

Tačiau nuo 1980 m.kiniečiai sumažino spaudimą • « iviiumciaia metams
budistų religijai. Kai kurios žymios budistu apleistos šven - (du numeriai)- $15. Kanada ir JAV - $15; Lietuva $20.
tykios buvo remontuojamos ir vėl atidarytos publikai.
To išdavoje ir turistų ekskursijos,pradėtos įsileisti į Tibetą, Turinyje: 
galėjo ] • • • ” ” ‘ s ’ •
atmosferoje pakilo tibetiečių slopinamas tikėjimas ir šven
tyklos, kurias mes lankėme, vėl buvo pilnos jaunų ir se
nų. Komunistams nepasisekė per uždraudimus atitolinti 
tibetiečius nuo savojo budistu tikėjimo.- Komunistinė tikė
jimo prievarta pasirodė neveiksminga ir Azijoje.

lankyti budistu Jventyklas._ Naujoje ^tolerancijos Poeziją; Tomas Venclova, A.Nyka-Niliūnas, Aidas Marčė
nas,Artūras Tereškinas; studiją-^ Vytautas Kavolis "Libera
laus galvojimo erdvėje"; Regimantas Tamošaitis "Tautos 
samprata Vydūno teosofinėje sistemoje"; Paulius Subačius 
"Antano Baranausko 'Dainų dainelę' - dviejų vertybių 
sistemų sinteze". Jurgis Blekaitis"Iš mūsų teatro praeities".

Alina Staknienė: "Nuo semiotinio kvadrato iki esteti
kos skrydžių: A.J.Greimas iš arti ir toli". Audronė Barū- 
naitė-Willeke "Ričardo Gavelio 'Vilniaus pokeryje'". Zita 
Čepaitė - "Moterų mintys ir mintys apie moteris". Alek
sandras Gedmintas Mažųjų Lietuvių kūryba".

Kostas Ostrauskas- "Ars Amoris" , ištrauka iš scenos vei
kalo. Zita Čepaitė - proza : "Gulbė", "Naktis", "Dviskaita".

Sokinė- 
tęsiasi 

ir van- 
krūmai 
ne to-

Pasiekiam plikus kalnus
Taip kalnų šonais sukiojantis automobiliui, 

jant per duobes ir purtant sėdinčiuosius viduje, 
ilga kelionė. Vėliau jau sumažėja duobės, mažiau 
dens bėga nuo kalnu, mažėja vešli augmenija, 
ir žolės. Kelias pagerėja vis dar kylant aukštyn 
kiais staigiais posūkiais, bet jau dideliais lankais apie 
kalnus. Kalnai mūsą nepalieka, jie visą laika stūkso vieni 
palikti, o kiti aukštesni prieš akis.

Nepasijuntam, kad jau atsiduriame pliku kalnų sri
tyje, kur nebėra medžių, tik vietomis maži krūmokšniai. 
Vėliau ir tie dingsta, tik pliki aukšti akmens kalnai ap
linkui, tik plikos uolos su samanom. Už tai kelias pasida
ro sausas, žvyruotas, panašus i buvusius Lietuvos vieš
kelius. Bevažiuojant pradeda ir dulkių debesys kilti.

Pasimato snieguotos kalnų keteros, ir oras čia 
staigiai atšąla. Dabar vingiuojame apie snieguotus kalnus 
su plačiu reginiu į pravažiuotus ir dar priešakyje stūk
sančius. Keletą kartų sustojam padaryti tų snieguotų kal
ną nuotraukas.

Pasiekiam tarp dvieju kalnų išsidėsčiusį miestuką 
ar dideli, kaimą Nylom, kur sustojam pietums^ restorane? 
Čia gauname arbatos, o iš viešbučio buvo Įdėta i dėžute 
kiekvienam du virti kiaušiniai, gėrimų dėžutė, Įpakuotą 
daržovių, duonos ir dėžutė mėsos. Gatvėje jau sutikom 
tibetiečius, kurie iš veido visai nepanašūs į kiniečius. 
Vaikai jau apspito, rankas ištiesė ką nors gauti.

Viena mūsų grupės keliautoja Isabelė Tibetą lan- 
ar trečią kartą, ji buvo prisikrovusi visokių dalyku

kur verdamas maistas. Viduje mažai švaros ir

ko ar trečią kartą, ji buvo prisikrovusi visokių dalykų 
išdalinti vaikams ir suaugusiems. Dabar išdalino visą mai
šą megztukų, marškinių, kai tų pritrūko - tai dalino vai
kams atvirukus, saldainius, kramtomą gumą. Paskiau ran
kas ištiesus parodė, kad nieko daugiau nebeturi. Su tibe
tiečiais tik su gestais galima "susirokuoti", nes niekas, 
niekas nesupranta angliškai. Per visą kelionės laiką nete
ko sutikti gatvėje ar turguje kas nors kiek mokėtų angliš
kai.

Restorane, kuriame sustojome, tik vienas kambariu
kas su pora stalų ir suolai prie jų atsisėsti. Kampe stovi 
puodas, kur verdamas maistas. Viduje mažai švaros ir 
visokie kvapai iš verdančių puodų sklinda. Čia apetito 
valgyti 
ta, ir 
darosi, 
nedidelis miestukas, bet nuošaliai nuo kelio yra pastaty
tas publikai tualetas su skylėmis grindyse. Nešvarus, dvo
kia ten, ir ant grindą yra atlikti gamtos reikalai,-reikia 
saugotis, kad neįliptum...

Po pietų išvažiuojam tolyn ir netrukus pasiekiam 
taisomą kelią, kur buvo pilamas žvyras į provėžas. Kelias 
pasidaro visai geras ir, sėdėdamas pirmoje sėdynėje prie 
šoferio, matau, kad automobilis leidžiamas 50 km. greičiu 
Aukštyn vis dar sausi kalnai - be vandens, tik akmenys 
ir uolos. F

Pasiekiam slėnį prie "upės,' kur mažuose žemės 
rėžiuose auginami javai. Kai kur jau nupjauti ir sustatyti 
į gubas. Matosi ir dirbantys tibetiečiai tuose laukeliuo
se, kur javus pjauna ne su dalgiais, bet pjautuvais. Slėnis 
akmenuotas, bet žemė yra labai išnaudota, kiekvienas 
lopinėlis yra apsėtas ir prižiūrimas. / ’-.us daugiau / 

visai nėra, pradeda veikti kalnu oras: galva svaigs- 
šiaip bloga savijauta. Vaikščioti irgi gana sunku 
tuojau nuovargis ima ir muša prakaitas. Kad ir
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APIE MUSULMONUS.
Musulmonai tiki, kad Maho

metas gavo apreiškimą iš Dievo, 
kuris ne tik visiškai pakeitė jo 
gyvenimą, bet įsakmiai palietė 
visą žmoniją. Tai įvyko, teigia 
islamas, Hiros kalno oloje, prie 
Mekos miesto Arabijos pusiasa
lyje 610 m. po Kristaus gimimo. 
Mahometas - Dievo apaštalas 
pradėjo skelbti islamą - atsidavi
mą Dievui. Islamo Alia - Dievas, 
skelbė Mahometas, yra vienas ir 
amžinas visatos Viešpats, o ne 
vienas tarp daugelio dievų.

Nūdieniame pasaulyje yra maž
daug 900,000,000 musulmonų. 
Trys tautos - arabai, persai ir 
turkai - sudaro istorinį islamo 
branduolį. Islamiškos karalystės, 
respublikos bei diktatūros rikiuo
jasi nuo Maroko šiaurinėje Afri
koje ligi pat Indonezijos Ramia
jame vandenyne, nuo vidurinės
Azijos respublikų ligi pat Ugan
dos rytinėje Afrikoje.

KADAISE BUVO NEMANDAGU SAKYTI "ALIO"
Kai tik atsirado telefonai, atsiliepti suskambėjus 

žodeliu "alio" (helo) buvo laikoma nemandagiu, storžieviš
ku elgesiu. Skatinama atsakyti: "...(tokio ar tokio as
mens) butas. Kuo galima padėti?". Telefono knygose buvo 
Įrašyta net kaip nukelti rageli, kad nereikia balsiai rėkti, 
jeigu kalbėtojus skyrė ir didelis nuotolis.

Telefonas pradžioje buvo skirtas tiktai verslo rei
kalams ir jo gamintojai labai pyko, kai juos pradėjo nau
doti asmeniškiems pokalbiams ir apkalboms...

Po debatų buvo sutarta, kad tas, kuris pirma pa
skambina, turi ir baigti pokalbį, Jeigu kalbasi vyras ir 
moteris, pokalbį baigti privalėjo moteris. Kai kuriuose 
užmiesčio ar kaimų, postuose telefonistės turėjo teisę 
įsikišti ir nutraukti pasikalbėjimą, jei jis joms atrodė 
perilgas.

Telefoną pradėjo aptarnauti moterys ir jeigu nebū
tų. dabartinio automatinio telefono numerio išsukimo, 
tai visą pokalbių sujungimams prireiktą kiekvienos moters 
Amerikoje.

Telefoną išrado britas Alexander Graham Bell. 
Atsikėlė į Kanadą, vėliau apsigyveno JAV-se. Savo išradi
mą jis užpatentavo 1876 m., ir telefonas netrukus išplito 
Vakarų Europoje, kartu ir Lietuvoje. Vilniuje pradėjo veik
ti 1890 m., po to Kaune ir kituose didesniuose miestuose.

1935 m. pirmoji automatinė telefoną stotis buvo 
įrengta Klaipėdoje, 1936 m.- Kaune. Automatinės stotys 
buvo pastatytos pagal Britą Pašto Valdybos standartus.

/paruošė B.N./

Ištremtieji palestiniečiai niekieno zonoje.

NIEKIENO ŽEMĖJE

TIME žurnale, š.m. sausio mėn. 25 d. Vidurinių Rytų 
skyriuje aprašoma 413-kos ištremtųjų arabų iš Izraelio 
valstybės gyvenimas Niekieno žemėje.

Vienas tokių - istorijos profesorius iš Hebrono Uni
versiteto, sėdėdamas už palapinės, ant uolos, rašo die
noraštį. Aplink jį - limpantis tamsiai rudas purvas. Nors 
netikėtai pasirodė šildanti sąulė, jo rankos ir kojos atša
lusios nuo stipraus vėjo, siaučiančio slėnyje. Išgirdęs ži
nias per mažą baterijinį radiją, kad alijantai bombardavo 
Iraką, jis pastebi: "JT rezoliucija skelbia, kad mus priva
lo grąžinti namo. Bet Vakarai vadovaujasi dvigubu stan
dartu. Jeigu Irakas ar Lybija neklauso JT nutarimų, jie 
nubaudžiami. Tiktai Izraelis neprivalo prisiimti atsakomy
bės"

Žurnalistė Lara Marlowe pastebi, kad panašiai jaučia 
ir galvoja Arabų kraštai, nes Izraelis nepakluso JT rezo
liucijai sugrąžinti ištremtuosius namo, kuriuos /be teismo 
sprendimo, Red./ apkaltino priklausančius islamo funda
mentalistų grupėms.

Ištremtieji palikti vieni jt(u visą mėnesį neutraliame 
plote tarp Izraelio ir Libano, be jokių žinių, iš Damasko 
pagauna radijukais įrašytas į gjarsajuostes šeimos žineles. 
Taip vienas iš jų sužinojo, kad žmona pagimdė dukterį ir 

ją pavadino Marj ai- Zuhour (laukų gėlė), nes ištremtųjų 
slėnyje neauga gėlės. Pagrindinai klausosi Izraelio radijo, 
- sako šeikas Basam Jarrar: "Jie meluoja, bet mes at
skiriame kada. Mes norime žinoti kokia padėtis ten, kur 
mūsų šeimos".

šioje ištremtųjų stovykloje gyvenimas vyksta pagal tai
sykles: vyrai keliasi 5 vai. rytmečio maldoms. Komitetų 
pirmininkai tikrina sveikatos priežiūrą, maisto sandėliavi
mą, švietimą. ,Pastarojon sritin įeina ir palestiniečių is
torija ir karatė - savigynos mankšta. Taip pat yra suor
ganizuota naktinė sargyba ir palapinių priežiūrą. Jas su
teikė Raudonasis Kryžius. Pagal islamišką tradiciją, kiek
vienos palapinės gyventojai yra išrinkę savo "emirą", 
kuris atneša maistą, paskiria vyrus vandeniui ir malkoms 
atnešti, virti, plauti indus ir sudeginti šiukšles. Valgo ry
žius, pupeles, bulves ir sūrį, kurio gauna slaptai is liba
niečių kaimiečių.

Slėnyje yra 5u palapinių, vyrai sugrupuoti pagal Izra
elio okupuotas vietoves, iš kur jie atgabenti.

Vieną vyrą įkando skorpionas ir jis buvo nugabentas į 
Libano karinės sargybos punktą virš kilometro nuotolio 
nuo šios stovyklos. Kareiviai neleido jam vykti į ligoninę, 
tad vienas iš 11-kos ištremtųjų gydytojų įpjauna zaizdą 
ir užveržia ranką, ištremtieji skundžiasi nušalimais ir 
dezinterija nuo nešvaraus vandens.

"Blogiausia, - sako vienas buvęs kelionių agentas, tvic- 
tinantis, kad nežino už ką jį ištrėmė, -"kuomet sninga, 
kokias tris dienas tenka išsėdėti palapinėse nieko nega
lint daryti. Kai kurių palapinių grindys - dumblas, kitos 
yra sustatytos ant uolų, kad apsigintų nuo vandens ir 
purvo."

Už palapinių yra kaliošų, virimo reikmenų, kuriuos 
buvo atgabenęs Raudonasis Kryžius, kol vyriausybė Beiru
te neuždraudė suteikti pagalbą. Ant virvių kabo išplauti 
skalbiniai ir džiovinami plastikiniai matrasai. Libanietis 
piemuo, nešinas indais vandeniui prie šulinio, šaukia, kad 
jam nepakaks vandens jo ganomiesiems gyvuliams.

Studentas, sąskaitininkas ir mečetės imamas tempia 
keliu sausmedžius. Jie darbavosi pusantros valandos juos 
rinkdami, o sudega per 15 minučių. "Čia gyvename lyg 
akmens amžiuje" - sako vienas jų.

Nors visi ištremtieji skundžiasi savo situacija, kai 
kurie mato politinę naudą: "Izraelis tuo elgesiu mums 
padeda. Esu įsitikinęs, kad Palestina bus islamiška respu- 
lika - ir tai užtruks trumpiau , negu Viduriniųjų Rytų 
taikos derybos išgauti autonomijai. Izraelis sukėlė mums 
simpatiją ne tik palestiniečių tarpe, bet ir visame isla
miškame pasaulyje"- sako vienas jų.

Gerai, kad vis dėlto buvo įmanoma kalbėtis su ištrem
taisiais, apie juos parašyti pasaulinėje pirmaeilinėje spau
doje. O kad taip būtų buvę Birželinių ir vėlesnių trė
mimų laiku, kuriuos vykdė komunistinis Kremlius ir sovie
tiniai tarnai!..

/Paruošė: Birutė Nagienė/

in-
Čia tėvas surimtėjo:,
- Kodėl gi aš turiu eiti Ųažnyčion ieškoti Dievo, jei,

anot tėvo, Jis yra mano namuose! Bažnyčioj daug žmonių 
manę^ išblaško ir negaliu gęęgi susikaupti, o žmogui susi
kaupti būtinai re&ftu -Kūnui teikia, sfip,-iR
rybę, taip dvasinis susikaupimas - sielai palengvėjimą.

Motina žiūrėjo į savo vyrąj ir iš visos širdies jam pri
tarė: >r

- Teisingai sakai, Jurginėji, va, kai bažnyčioj gerai 
pasimeldžiu, tai tikrai jaučiu Jokį palengvėjimą, kad į na
mus, rodos, skriste parskrendu..

- Taigi, Kvietkužėli, aš ir,sakau, kad nebūtinai reikia 
melstis, argi neužtektų, jeigu žmonės padoriai gyventų, 
vienas kitam pikto nedarytų,, o širdyse, vietoje akmens, 
meilės jausmą nešiotų. Tokiu būdu, jie amžinai gyventų 
su Dievu, nes dievybės esmė yra meilėje. Tik iš meilės 
gimsta nauja gyvyoė, iš meilės Dievui statomos didingos 
šventovės ir Jo garbei sukuriamos puikiausios melodijos 
vargonams, giesmės chorams, paveikslai ir skulptūros. Ar 
tu manai, kad be meilės aš padariau šį stalą, ant kurio 
tu dedi duoną su pagarba ir prieš valgant persižegnoji?

- Jurginėli, jokių prieštaravimų neturiu - ir šelmiškai
žiūrėjo į savo vyrą. >

Tėvas, pasikrapštęs pakauši, murmtelėjo:
- Kur mano kepurė?
Staselis jau rankoj ją laikydamas, sušuko:
- Tėveli, štai tavo kepulė...
- Na, matai, koks gudruolis, - juokavo tėvas ir mur

mėjo sau vienas: "Jau per daug užsikalbėjau, kad tik ne- 
pavėluotumem. "

Visi skubiai išdardėjo, tik vienas šuva Margis pasiliko 
daboti namų.

Tėvas, kiek pabuvojęs bažnyčioje, išėjo pasidairyti po 
šventorių. Buvo visokių reikalų, kuriuos reikėjo su_ kaimy
nais aptarti, o yapatingai su tais, su kuriais rečiau su
sitikdavo. Pastebėjo taip pat Pranutę su Mariute naujais 
rūbais ir bateliais. Ir ne kartą jo galvoj šmėkštėlejo min
tis, kad motina atidarė kuparėlį ir pasiėmė pinigų. Na, 
grįžęs namo aš ją, pakamantinėsiu - pagalvojo sau.

Saulutė jau ritosi per pusiaudienį. Tėvas susirinko visą 
šeimyną ir skubėjo namo. Namuose moterims darbo ne
trūko. Jos tik sukosi kaip vijurkai. Kalbėjo, juokavo ir 
dalinosi įspūdžiais, patirtais miestelyje. Užvalgius, kada 
jau visi ramiai ilsėjosi, tėvas neiškentė ir paklausė moti
nos, iš kur ji gavusi pinigų visiems pagerinimams. Motina 
kiek sumišo, nesitikėjo tokio tiesioginio klausimo, bet įsi
drąsino ir pradėjo aiškinti, kad šiek tiek turėjo susitau
piusi už kiaušinius, sviestą, šerius, net porą vištelių par
davė Rakankei. Ir dar daug ką tfc>ūtų pridėjusi, bet tėvas 
ją pertraukė ir didžiausiam jos nustebimui padavė jai nuo 
kuparėlio raktelį, sakydamas:

- Aš daug galvojau ir nusprendžiau, kad nuo šios die
nos, pinigus laikysi ir atitinkamai juos tvarkysi tu pati.

Motina net žado neteko, apsiverkė, ir šluostydama 
ašaras prijuostės kampu, apsikabino savo vyrą. Pranutė 
su Staseliu šokinėjo aplink tėvą, tik Mariutė nustebusio
mis akimis žiūrėjo į verkiančią motiną ir besišypsantį 
tėvą, negalėdama nei žodžio ištarti.

į pavakarę užsuko iš gretimo kaimo Morta ir Petras 
Vilutis. Abudu lietuviškos spaudos platintojai. Visi susėdo 
už stalo. Motina, jau linksmai nusiteikusi, staiga užklausė:

- Ar jums teko kada nors matyti verkiančią karvę?
Vilutis skaniai nusikvatojo:
- Verkiančią moterį, tai daug kartų mačiau, bet kar

vės, tai dar neteko matyti.
Motina pasakojo toliau:

Aušros gadynėje
(atsiminimų vaizdelis)

Jonas MalaiSka . ,
- / pabaiga / .

Motinai vis knietėjo prikalbinti vyrą eiti į bažnyčią, 
taigi, pasilenkė prie jo ir meiliai užklausė:

- Jurginėli, tokia graži diena, gal ir tu eisi su mumis 
į bažnyčią?

Tėvas, kiek nustebęs, pažiūrėjo į žmoną. Kaip jai tiko 
tautiniai drabužiai, ir_ tas nuometas...

- Žinai, Kvietkužėli, šiandien ypatingai gražiai atro
dai ir primeni man praeitį, kada mano tėvą Damazą 
mano motina kalbino eiti į bažnyčią, tačiau mano tėvas 
atsakė:

- Kodėl aš turiu eiti į bažnyčią? Šventoje Knygoje 
parašyta, kad Dievas yra visur. Taigi, jeigu Dievas yra 
ant žemės, reiškia, Jis yra ir mano sodyboje ir laukuose. 
Ten, kur mano rankos pavasarį žemę purena, ten kur auga 
mano pasėti rugiai, avižos, miežiai ir kviečiai, va ir ten 
yra Dievas. Ir kai išeinu į laukus ir pažvelgiu į tolumą, 
virš linguojančio pasėlio, aš matau Jį, lyg rytmečio mig
los pavidale. Jis slenka, slenka virš pasėlio ir rankomis 
glosto varpų viršūnes, iki prisiartina prie manęs. Ir gir
džiu Jo balsą... Ir staiga, savyje pajutau tiek laimės ir 
džiaugsmo, kad nejučiomis suklupau... Žemai, galvą nu
lenkęs, aš Jam dėkoju už visą gėrį, kuris yra mano sody
boje ir laukuose.

Baigęs šią kalbą, tėvas giliai atsiduso ir ją priglaudė 
prie savęs. Motina, būdama tėvo glėbyje ir žiūrėdama 
jam į akis, paklausė:

- Ir ką jis tau sakė, ar gali man pasakyti?
- Žmogau, visada stenkis gerai daryti ir tavo darbo 

vaisių aš laiminsiu - atsakė tėvas.
Motina atsiduso, ir staiga, lyg iš miego būtų pabudusi 

sušuko:
- Puiku, Damazai, išpildyk mano prašymą ir būsi pa

daręs gerą darbą.
Tėvas nusišypsojo ir šūktelėjo:
- Vaikai, suraskite mano batus ir kepurę.

Motina, įdėmiai išklausiusi tėvo pasakojimo, stebėjosi, 
koks nuostabus panašumas tarp tėvo ir sūnaus. Nusijuokė 
ir pridūrė:

- Obuolys nuo obels netoli ritasi.
- Kvietkužėli, mano tėvas buvo protingas ir geras 

žmogus, net ir kunigas jo nevengdavo. Kartą per kalendą 
kunigas juokaudamas tėvui pasakė:

- Tu, Petraška, esi pagonis, tik kad pakrikštytas.
Ar jis garbino Perkūną ir kitus senovės lietuvių 

dievaičius ? . - juokavo motina.
- Ne, aš niekad nemačiau, kad jis melstųsi. Jis tik vi

sada sakydavo: "Lai būva tavo širdis meilės sklidina, kaip 
taurė midaus, tada nebus vietos pavydui, ar neapykantai. 
Mylėk gamtą, kuri tave gaubia, nes tu esi jos dalis. Be 
reikalo nenulaužk nei šakelės, neužmušk jokio gyvūnėlio, 
nes jeigu tu nori gyventi - lygiai tą pačią teisę turi ir 
visi kiti aplink tave".

Petraška neturėjo botago, jis arkliams kalbėdavo, nie
kada jų nemušdavo. Atrodė, kad gyvuliai suprasdavo jo 
kalbą. Nežiūrint jo skirtingos pasaulėžiūros, apylinkės ūki
ninkams jis buvo pavyzdys. Jis visada žinojo, kokie bus 
metai, kada sėti ir kada javus nuimti, ir jo išmintį visi 
gerbė. Jis buvo nuostabus žmogus, ir vaikai jį labai my
lėjo, stengėsi eiti jo pėdomis.

Motina suplojo rankomis:
- Puiku, Jurginėli, tai į bažnyčią eisime visi kartu?

1993. n. 17

- Jau prieš keletą metų atvažiavo Joškė su savo krū
meliu. Kazys tada buvo tvarte, na ir Joškė ten nuėjo. O 
mūsų karvutė turėjo veršiuką. Joškė prisispyręs prašė 
tėvo, kad parduotų. veršiuką. Aš stengiausi atkalbėtų’ kad' 

|dar pe&Hlanksti,;> reikia,;VerŠiuką ilgjau palaikyti^prie kar
vės, bet tėvas vistiek''pardavė. Ir kada Joškė efrtinošr 
prie veršiuko, tai karvė pradėjo smarkiai šnirpšti, o ver
šiukas, lyg nujausdamas pavojų, slėpėsi už motinos. Man 
pasidarė klaiku ir aš grįžau į gryčią. Joškei išvažiavus, 
aš vėl nuėjau į tvartą. Karvė, girdėdama veršiuko bliovi
mą, lyg pagalbos šauksmą, blaškėsi po gardą, veržėsi lau
kan, maniau kad galą gaus. Kada vežimas nuvažiavo to
liau ir nesigirdėjo veršiuko bliovimo, karvė lyg ir nusi
ramino Aš priėjus paglosčiau jos galvą, apkabinau, nagi, 
žiūriu, iš jos akių ašaros rieda! Man taip pagailo, kad ir 
aš apsiverkiau. Tada aš pati sau prižadėjau, kol gyva bū
siu, niekados neatskirsiu veršiuko nuo motinos.

Visi buvo sujaudinti motinos pasakojimo ir kuriam 
laikui gryčioj užviešpatavo tyla.

Popietis prabėgo nepastebimai ir saulutė slinko jau 
vakarop, nudažydama gryčios vidų savo rausvais spindu
liais. Taip buvo gera ir lengva. Užsimiršo visi rūpesčiai 
nemalonumai ir nedatekliai, norėjosi, kad šis vaKaras dar 
ilgai nepasibaigtų. Morta pakilo pirmutinė. Ji atėjo pasi
imti laikraščių ir maldaknygių platinimui. Vilutis, jau 
praeitais metais mokėsi, tai norėjo sužinoti, kada vėl pra
sidės pamokos. Nors jis jau buvo geras pusbernis, bet mo
kytis, niekad nepervėlu. Motina džiaugėsi ir prašė Vilutį, 
pabūti šaukliu, nes už nedėlios pamokos jau prasidės ir 
motina pažadėjo mokinti visus, kas tik ateis. Tėvas, kuris 
buvo išėjęs atnešti spaudos platinimui, grįžo į gryčią su 
visu glėbiu laikraščių, maldaknygių ir lementorių. Motina 
padėjo Mortai susislėpti spaudą, kad negeros akys nepa
stebėtų ir perspėjo, kad būtų atsargi.

Juozas laimingai grįžo iš Tilžės, bet ne be nuotykių. 
Tilžėje jis nusipirko ir prisiklijavo ūsus, kad kas nors jo 
neatpažintų. Einant per rubežių jį pastebėjo ir vienas 
žandaras vijosi. Tačiau Juozas taip gerai žinojo kiekvieną 
krūmelį, kur galėjo pasislėpti, kad lengvai suklaidino žan
darą ir laimingai pasiekė namus. Parvežė spaudos, knygų 
ir dovanų. Staseliui armonikėlę, o Mariutei gintaro karo
lius. Gal kada nors, mano bus, užkaitęs galvojo, duoda
mas karolius.

Tačiau žandarai užuodė Juozo pėdas ir po Kelių dienų 
vieną vakarą apsilankė Patraškos sodyboje. Iššniukštinėję 
visus užkampius ir nieko neradę, sugarmėjo gryčion. Lai
mė, tą dieną nebuvo mokinių. Žandarai klausinėjo apie 
Juozą, bet tėvas išsigynė, kad nieko apie jį nežino ir 
kad berno šiais metais nesamdė. Bet žandarus buvo sun
ku įtikinti. Nuodugniai apžiūrėję grįčios vidų, įsakė griež
tai, kad Juozas prisistatytų į rastinę. Tėvas žinojo, ką 
tai reiškia. Padėtis buvo rimta ir Juozas nuo šios dienos 
turės slapstytis. Vienintelė išeitis buvo išvažiuoti į Ame
riką. Gaila ir sunKu bus skirtis su Juozu, neteks drąsaus 
ir ištvermingo spaudos platintojo. Nors širdies gilumoje 
jautė, kad vietoj jo bus keli, kurie tęs šį kilnų darbą to
liau. Ir gal kada nors, nereikės pasislėpus gabenti lietu
viškos spaudos. Lietuva turi oūti laisva!

Motina tyliai prisėdo prie susimąsčiusio tėvo ir lyg 
atspėdama jo mintis, sušnabždėjo:

- Reikia Juozą išleisti Amerikon...

Neprisistatė Juozas j rastinę , ir ne vieną kartą 
žandarai krėtė PatraSkos sodybą, o smalsesni kaimynai 
vis klausinėjo, kur dingo Juozas? Patraška ir visa šeimy
na tylėjo. Tik po metų Juozas atsiuntė šipkartę ir Mariu
tė išvyko į Ameriką.
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Lietuvių Namų 
Žinios

e LN sekmadienio popietėje 
vasario mėn. 7 d. dalyvavo 
176 žmonės. Svečių knygo
je pasirašė J.Gaidimauskas 
iš Buenos Aires,Argentinos, 
A. Urbonaitė iš Rochester, 
N.Y.,JAV, A.Kusinskis iš 
St.Petersburg, Fla, JAV.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
valdybos pirmininkas Vytas 
Kulnys.

o LN valdyba dėkoja LN 
Moterų Būreliui už jų pa
stangas ir darbą pasiun- 
čiant 4 siuntinius neturtin
goms šeimoms, reikalin
goms materialinės pagalbos 
Lietuvoje.

e LN Vyrų Būrelis rengia 
metinį pobūvį šeštadieni, 
kovo mėn. 27 d.

• LN Vyrų Būrelis savo 
metiniame susirinkime nu
tarė atgaivinti šachmatų

RĄDĄP perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
n čekiu ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui 
ir gauna iš jo perdavimo pakvitavimą. Perkėlimo mokestis - tik 4%, 

plius $15 už pristatymą,

Perkėlimo suma

1
1 
i

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

1 
1 Tel: 

sekcija. Sinteresuoti prašo
mi kreiptis į Emilį Bartmi- 
ną tel: 249 - 0490, arba 
skambinti T.Stanuliui tel: 
532 - 3311.

DĖMESIO
KANADOS LIETUVIŲ 
FONDO NARIAMS:

Metinis narių susirin
kimas jau nebetoli. Perei
tais metais, iš išsiųstų 
pranešimų apie įvykstantį 
susirinkimą, daugiau kaip 
20 grįžo atgal.

Kiek buvo įmanoma, 
buvo atrinkti mirusieji 
nariai. Su kitais buvo ban
doma susisiekti telefonu. 
Pavyko tiktai dalinai...

Gerbiamieji Fondo Na
riai, jei esate pakeitę ad
resų, būkite malonus pra
nešti raštinei, kad būtų 
padaryti ištaisymai.

Adresas: 1573 Bloor
St.West, TORONTO, Ont., 
M6P 1A6.

Raštinės Vedėjas

JAV dol.

* s

Vasario 16 gimnazijos naujai pastatytas berniukų bendrabutis V. Vokietijoje

*

VASARIO 16-TOSIOS 
GIMNAZIJOJE

Direktorius Andrius
Šmitas praneša, kad dabar

Kan. dol. ' 

,.,.12.00. ....15.00. ;

Gavėjas •

Tel:

Nurimk, sesut, gana raudoti, 
Nušluostyk ašaras gailias, 
Praeis skausmų laikai kraujuoti, 
Gyvensim mes dienas dailias!

SVEIKINAME LIETUVIU tautą, su 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 
7 5 sukaktimi.

mokosi 101 moksleivis. 
Bendrabutyje gyvena 48 
berniukai ir 42 mergaitės. 
Tiek yra vietų. 11 mokinių 
gyvena Huettenfeld'e pas 
tėvus ir gimines.

Mokosi 50 mergaičių 
ir 51 berniukas, 78 katali
kų tikėjimo ir 23 evangeli
kų. Iš Vokietijos- 58 moki
niai, iš Lietuvos- 23, iš 
JAV-bių - 7, iš Brazilijos 
-6, po 2 iš Kanados ir 
Urugvajaus, po 1 iš Argen
tinos, Australijos ir Afri
kos (Mali).

Jau dabar gaunama 
prašymų ateinantiems 
mokslo metams. Mokiniai 
iš Lietuvos vokiečių kalbos 
mokosi sustiprintose pamo

kose. Šiais mokslo metais 
bus 10 abiturientų, o 1994 
m.- 15.

Gimnazijoje veikia ir 
tautinių, šokių grupė, or
kestras, dainininkų būrelis. 
Šie vienetai yra dažnai 
kviečiami padainuoti ir 
pašokti vokiečių renginiuo
se.

• Pagrindinis VASARIO 
16-sios Nepriklausomybės 
Atstatymo jubiliejus buvo 
minėtas vasario mėn. 13 
d.Huettenfeld'o Buerger- 
haus'e.

Kovo men. 6 d. planuo
jamas LB Tarybos nariiį 
suvažiavimas "Romuvoje".

MUMS RAŠO:

"Tėviškės Žiburiuose" 
sausio mėnesio 19 d. nu
meryje 'Skaitytojai pasisa
ko' skyriuje K.Ambrasas 
visai teisingai rašo,lai Ka
nados ir Amerikos lietuvių 
parapijos - ju vaodvybė 
- pirmosios parodo pavyzdi 
savo parapijiečiams, o tik 
vėliau kreipiasi į juos, 
kas liečia aukas Lietuvos 
Prisikėlimo šventovės Kau
ne atstatymui.

Mano manymu, musų 
parapijos finansiniai stovi 
gana stipriai ir joms paau
koti vieną kita tūkstanti 
savo seseriškai bažnyčiai 
Lietuvoje būtų tikrai nuo
širdus gestas.

"NL" Skaitytojas

• JUBILIEJINE- 40-toji 
EUROPOS LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJ Ų SAVAITĖ vyks 
rugpjūčio mėn. 1-8 d.d, 
Augsburge.

Registruotis pas Aliną 
Grinienę: A.Grinius, Dia- 
mantstr.,7, D-8000, MUEN-

CHEN 50. Ten pat galima 
gauti ir smulkesnių infor
macijų.

• Rudeniui, spalio 15-17 
d.d. vyks Lietuvių Kultūros 
Instituto mokslinė konfe
rencija ir metinis narių 
suvažiavimas "Romuvoje"-
Huettenfeld'e.

NAUJA VOKIETIJOS LB 
TARYBA !

Po pernai, lapkričio
mėn.24 d.rinkimų, pagal 
balsų daugumą išrinkta
15 siūlytų kandidatų: Šmi
tas Andrius, Bartusevičius 
Vincas, Dambriūnaitė-šmi- 
tienė Marija, dr.Ivinskis 
Kęstutis, Baliulytė Dalia, 
dr.Girnius Saulius, Bartuse
vičius Tomas, Lipšys Armi
nas, šiugždinis Antanas,jr., 
Valiūnas- Jonas, Žaliukas 
Romualdas, dr.Lėnertas 
Vilius, Odinis Petras, Lu
košius Justinas, Dirgėlas 
Romas.

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą NORDLAND EXPRESS VARDU ir siųskite: 
NORDLAND E X P R ESS, 1650 Bloor St. West, Toronto, Ontario, M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel: (416) 535-5000, FAX; (416) 535-5001.

NORDLAND EXPRESS
1650 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 4A8 
Tel: (416) 535-5000, FAX: (416) 535-5001.

Tarybos nariai kandidatai- 
Schneider Robertas, Tes- 
nau Elena, Maschidlauskas 
Kostas ir Prahl Algerd.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
J.V.Arštikaitis; po $20 - E.Kudžmienė, B.Ciži-

/fvlvfvfc LIETUVIŲ
-LITT KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS

GERBIAMIEJI SKAITYTOJ AI~Raginameir grašome__užsF $ 70 _ J.V.Arštikaitis; po $20 - E.Kudžmienė, B.Ci 
mokėti "NL" prenumerą. Kai kurie yra dar skolingi už pra- o.Voroninkaitienė (2 m.), P.Žilėnas, J.Juozaitis, J. 
eitus metus...Dėkojame ir laukiame. NL §ujmįstras, A.Stalionis, dr.J.Sungaila; po $10 - E.Ka — 

lasauskas, J.Lukošiūnas, A.Mickus, L.Pečiulis; po $ 5 - 
A.Latvaitis, J.Račinskas, O.Šablauskienė;

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. GIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. .GIC Invest pažym. 
6.25%už 2 m. GIC Invest pažym. 
6.50% už 3 m. GIC Invest pažym. 
6.75%už 4 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym.
4.00 % už RRSP Ir RRIF Ind. (maNanM) 
6.00%u2 RRSP Ir RRIF 1 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) 
3.50% už taupymo aąsk. (gyvyM. dr»xi.) 
3.50% kasd. pal. sąsk. virš 10.000
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(USdol.Sav.Acc.)

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

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

(fixed rate)

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.

7.70%
8.20%
8.70%

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.; šežtadlenials- 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.

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

2 
3

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

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

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

pi Kredito kortelė su "paramos" vardu
KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.-’ 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo ,9 
vaLr.-8 vaL v., šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINĖ; 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6Ė 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

palOk..
palūk..
palūk..
palOk..
palūk..

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%.
3 metų ................. 8.75%

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

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.. 3.500/’ 
Kasd. pal.čekių sąsk.ikl...3 50o/o 
Amerikos dol. kasd. pal.... 2.00%
Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortglčlus 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 gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

AKTYVAI per 53 milijonus doierlų

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ:
J.Rukšėnienė, S.Veiverys, J.Zabieliauskas (2 m.), L.

Brūzgas, K.Rašytinis, dr.B.Malkus, A.Griška, Lietuvos 
gen.konsulas H.Lapas, K.Dūda, K.Mileris, S.Baršauskienė, 
J.Krikščiokaitis, P.Gabrys, S.Vaičekauskas, Ch.Belskey, 
V.Buragas, J.Blauzdžiūnienė, Edv.Daniliūnas, J.Budzeika, 
B.Saplys, V.Lukoševičienė, G.Gedvilienė, A.Masionis, J.
Vieraitis, S.Krašauskas, V.Dailydė, K.Gudžiūnas, J.Karosas, 
Z.Leparskas, C.Senkevičius, P.Kazlauskas;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$50 - B. Kasperavičius; 1>35 - A. Jakutavičienė; po 

$25 - V. Daugelavičienė, J.Gustainis; $12.50 - A.Jonelis; 
po $10 - A.Niaura, M.Bajoras, V.Žemaitaitis; po $5 - 
V.Baršauskas, B.Bulota;

"NL" AUKĄ:
$100 - "VILNIUS" Rūmai Toronte.

VISIEMS nuoširdžiai DĖKOJA

1AT>I7CITT7T> INSURANCE 
brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Rmfetianaliam nekilnojamo turto (vertinimui oraiame

Tel- 233-4446
Narys “Better Bussiness” biure)

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*

/JjRA O/J/V---- IIVSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122
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Hamilton
MIRĖ pre!. JUOZAS 
TADARAUSKAS

Š.m.sausio men. 27 d.mi 
re Toronto Queensway 
ligoninėje prel.J.Tadaraus- 
kas.

Jis buvo iškilmingai 
laidojamas iš Hamiltono 
Aušros Vartų P-jos bažny
čios Šv.Jono Lietuviu Ka
pinėse Anapilyje. *

Hamilton'o vyskupas 
Anthony F.Tonnos pasakė 
pamokslą ir atliko mirusio
jo išlydėjimo apeigas, lai
dotuvių Mišias koncelebra- 
vo Hamilton'o vyskupas- 
pagelbininkas M.F.Uztrzyc- 
ki, 6 lietuviai klebonai 
ir kunigai, ir eilė vietinių 
Hamilton'o kunigu.

Kapinėse apeigas atliko 
kun. J.Liauba,OFM ir kun. 
A.Simanavičius, OFM.

Prel.Juozas Tadaraųskas 
buvo gimęs 1913 m. spalio 
mėn.23 d. Vilniuje.

1944 m. pasitraukė į 
Švediją ir iki 1947 m. ten 
gyvendamas, lankė lietu
vius , atlikdamas įvairius 
bažnytinius patarnavimus 
ne tik Švedijoje, bet taip 
pat Danijoje ir Norvegijoje • 
Redagavo mėnesini laik - 
raštį "Spinduliai" ir išleido 
iliustruotą maldaknygę 
vaikams. Į Kanada atvyko 
1947 m. pabaigoje ir sekan
čiais metais Įsteigė lietu
vių parapija^ Hamilton’e, 
kur buvo paskirtas klebonu. 
1949 m. įsteigė Šeštadieni
nę Lietuvių Mokyklą. Nuo
latiniai rėmė lietuvių spor
to klubą "Kovą". Tris me
tus buvo Lietuvių Kunigu 
Vienybės Kanadoje pirmi
ninku ir 3 metus KLB 
Krašto Tarybos nariu. Pre
latu pakeltas 1963 m. Šalia 
bažnytinio darbo, nuolatos 
rūpinosi darbininku sociali
niais reikalais.
• "ŠIRV1NTOS-NEMUNO" 
skaučių-skautų tuntai ruo
šiasi tradicinei Kaziuko 
Mugei, kuri vyks Jaunimo 
Centre kovo mėn.28 d., 

P sekrėadienį. Kviečiami visi 
dalyvauti,,ir pasisvečiuoti.

PAGERBDAMI MIRUSĮJĮ, a.a. Mons. JUOZĄ, TADARAUS- 
KĄ, JO ATMINIMUI KANADOS LIETUVIU FONDUI 
AUKOJO:

$100 - Z.A.Stanaičiai; po $50 - K.L.Meškauskai, L.D. 
Gutauskai, J.M.Gimžauskai, J.K.Dervaičiai, St.Catherines, 
Ont., J.R.Pleiniai; $35 - J.E.Bajoraičiai; po- $25 - R.Gei- 
dukyte, L.A.Pliuros, P.Z.Sakalai, St.Domeikienė; po $20 
-S.N.Aleskai, J.G.Krištolaičiai, Ė.Agurkiene, A.Bungardie- 
nė, A.D.Kamaičiai, G.O.Melnykai, VI.L.Kybartai, V.Keži- 
naitis, P.S.Kanopai, J.J.Stanaičiai, V.E.Sakai, D.M.Jonikai, 
X.Y., G.A.Skaisčiai; $15 - A.E.Liaukai; po $10 - A.Didž- 
balienė, M.P.Šiūliai.

Už aukas širdingai dėkoja KLF

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

GUY 'S 
RICHARD 
ROOFKR-----COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. 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% nekll.turto pask. 3 m. ...8.75%
90 dienų indėlius ......... i- 5.75% Nemokamas čekių 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 kasdieninę Informaciją apie procentus “Tamoje”
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. 11.17

K*#*********************************************-*****
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• Pagerbdami a.a. Juliją
Jakienę ir reikšdami užuo
jautą artimiesiems, Kana
dos Lietuvių Fondui aukojo 
$20 - J.G.Krištolaičiai
ir $10 - P.M.Šiūliai.

Už aukas dėkoja KLF

• LIETUVIU RADIJO VA
LANDĖLĖ veikia 15 metų, 
transliuojama kiekvieną 
sekmadienį 1-^2 val.p.p.,93.3 
FM radijo banga. Valandė
lei vadovauja Liuda Stun-

fevičienė su talkininkais.
i programa buvo pradėta 

Stungevičių šeimos Mc
Master's Universitete.

|chicago|
• Bronius NAINYS, PLB 
Valdybos pirmininkas, vasa
rio 4 d. išskrido į Lietuvą. 
Viena savaitę išbus Sibire, 
aplankydamas lietuvius 
trijuose miestuose- Tomske,, 
Barnaule ir Novosibirske.

Vasario mėn. 16 d. 
dalyvaus Tomske Sibiro 
lietuvių ruošiamame Vasa
rio 16-tosios minėjime.

Sugrįžęs, aplankys Gu
dijos lietuvius ir, jeigu 
užteks laiko, Prūsijoje e- 
sančius lietuvius. Čikagon 
sugrįš vasario mėn. 27 
dieną.

Geros jam sėkmės]

• VASARIO 16-tosios 
MINĖJIMAI:

- Lietuvių Centre, Le- 
monte, vasario men. 14 
d.; Jaunimo Centro kavinės 
patalpose- vasario mėn. 
16 d.

Šeštadieninėse lietuviu 
mokyklose vyko atitinkami 
minėjimai Čikagoje ir apy
linkėse.

• Mažosios Lietuvos Lietu
viu Draugija vasario mėn. 
20 d. rengia tradicini ŠIU
PINĮ, Mabenka restorane.

• Užgavėnių pietūs ir me
ninė programa vyks Lietu
viu Tautiniuose Namuose 
vasario mėn. 20 d., 3 vai.p 
p.. Rengia Čikagos skvrjų^.

moot real
ATSISVEIKINANT SU 
ALBINU BLAUZDŽIŪNU

Tikėjimo akimis žiūrint, 
žemiškasis gyvenimas laike 
ir erdvėj, yra tik trumpa 
mūsų egzistencijos dalelė. 
Tai kasdienybė, kurioje 
nuolat prieiname kryžkeles 
kur reikia pasirinkti gėrį 
ar blogį, pasirinkti taip, 
kad sukurtume savo vertę 
amžinybei.

Šiandien mes liūdime, 
nes mielas Albinas peržen
gė laiko slenkstį; Viešpats 
jį pašaukė į savo namus.

Prisimename jį kaip 
rūpestingą ir mylintį Tėvą 
didelės šeimos, kurią Jis 
su savo pasišventusią žmo
na Janina, gražiai išaugino 
ir išleido į savarankų gy
venimą.

Albinas buvo labai so
cialus, draugiškas, pasiry
žęs visiems padėti. Linkęs 
į auklėjimą ir pedagogiką, 
buvo penkis metus Mont- 
realio Lituanistinės Mokyk
los vedėju. Dalyvavo krep
šinio sporto grupėje ir vi
suomeninėje veikloje.

Artimiau Albiną pažinau 
mūsų parapijos gyvenime. 
Jis buvo išrinktas A.V. 
parapijos tarybos vadovu. 
Rūpestingai prisidėdavo 
prie bažnyčios papuošimų 
šventėms. Per daugelį me
tų klebono J.Aranausko, 
SJ, pavestas, panaudojo 
savo kūrybinius sugebėji
mus paruošti specialų įžan
gos žodį prieš iškilmingųjų 
pamaldų pradžią ir savo 
gražiu balsu jį paskaityda

Dr. Lynn McGrath (kairėje) vyriausias gydytojas iš Deborah ligoninės, kuris atliko 
operacijas Lietuvos vaikams Vilniuje, apie ką pasakoja Loreta Stukienė, pasikalbėji
me su E. Šulaičiu. Šalia jo - kiti Deborah ligoninės personalo nariai.
Nuotr. E. Šulaičio

• Vyresniųjų lietuvių SEK
LYČIOJE muz. Faustas 
Strolia pravedė programų 
vadovės Elenos Sirutienės 
suplanuotą dainų popietę. 
Su malonumu gausiai susi
rinkę vienu užsimojimu 
išdainavo 18 liaudies ir 
kai kurių kompozitorių 
dainų. Lapelius su žodžiais 
gavo iš muz.F.Strolios. 
Visų pakili nuotaika paska-r 
tino ir antram užsimoji
mui. Gauti 10-ties kitų 
dainų lapeliai atėjo Į talką-

Popietės proga vyko 
dail.Arūno Ovsenkino lietu
viškų peizažų paroda, vai
šės ir loterija. 

vo. Jis rūpinosi, kad pa
maldos būtų iškilmingesnės 
ir skaitymai gražiau atlie
kami. Per daugelį metų 
ištikimai atliko Šv. Rašto 
skaitymus tarnaudamas 
Mišioms 10 vai. sekmadie
niais ir šventadieniais ir 
dažnai, savaitės bėgyje, 
patarnaudavo laidotuvių 
Mišiose ir apeigose ant ka
pinių.

Jei ir nepasiekė savo 
svajonės tapti kunigu ar 
diakonu, Jo širdis buvo pri
sirišusi prie bažnyčios ir 
parapijos. Jis buvo Tėvo 
J. Aranausko dešinioji ran
ka parapijos administraci
joje: paruošdavo raportus 
ir juos nuveždavo į Kuriją 
tvarkydavo bažnyčiai auko
tų pinigų registraciją ir at
likdavo -jam pavestus reika
lus įvairiose įstaigose. 
Prieš šventes dalyvaudavo 
Šventų aliejų šventinimo 
apeigose Katedroje ir juos 
atveždavo į mūsų bažnyčią

Daug dirbo dėl Lietuvos 
krikšto 6U0 metų sukaktu
vių paminėjimo. Savo ran
komis padarė ir meniškai 
apipavidalino Arkivyskupo 
Jurgio Matulaičio memoria
linę lentą jo beatifikacijos 
proga. Jis buvo visur tinka
mas padėti parapijai ir 
A.V. p-jos klebonui.

Tačiau šiandien mes 
turime atsisveikinti. Dau
giau nebegirdėsime gra
žaus Albino balso prie al
toriaus. Aš maniau, kad 
kolegai Albinui teks tarti 
šioje vietoje man atsisvei
kinimo žodį, o dabar tokį 
žodį turiu tarti aš. Bet 
Dievo planai ne mūsų va-

• Pranešama, kad Čikagoje 
sumažėjo nusikaltimai 7%. 
Stambios vagystės sumažė
jo 12%, apiplėšimai - 6%, 
automobilių vagystės- 
5%, smulkesnės vagystės 
net 69%.

Pagausėjo - žmogžudys
tės ir seksualiniai nusikal
timai.

Policijos vadovybė mano 
kad bendrai nusikaltimu 
sumažėjo, nes gyventojai 
geriau kooperuoja su poli
cija.

Savotiškai įdomu, kad 
viena iš apylinkių, kurioje 
nusikaltimų padaugėjo yra 
- Marquette Parkas...

Albinas Blauzdžiunas atlieka pamaldose skaitymus.
lioj.

Mus gaubia visus mir
ties liūdesys. Tačiau tikė
jimas jo didelę dalį suma
žina, nes mirtis išvaduoja 
žmogų iš nuolat besikei
čiančių ir irstančių žemiš
ko gyvenimo formų, ligų 
ir skausmo, ir atveda į 
amžiną šviesą ir ramybę. 
Mes tikime, kad Albinas 
yra Viešpaties artumoje, 
yra tikruose savo namuose 
Amžinybėje. Mes meldžia
mės uz Jį ir Jis gali atsi

EKSKURSIJOS 

Gegužės 7 d, su LOT,
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina.. $ 849;

Birželio 8 d. su SWISSAIR, 
Montrealis-Zurich-Vilnius, kaina...... $1339;

Liepos 16 d. su LOT,
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina...$1U89.-

Rugpjūčio 27 d. su LOT, 
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina....$ 889;

Į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, 
mas į viešbutį. nakvynė ir pusryčiai.

LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja 6 mėne
sius. Prašau užsirašyti iki kovo mėn. 30 
dar yra vietų, pas:

L. Stankevičių, tel: 669-8834.
Metro Travel: 761-5878

nuveži-

d. kol

dėkodamas, melstis už 
mus, už savo žmoną, vai
kus ir gimines, už naujus 
skaitytojus prie altoriaus 
ir už mūsų parapiją, kurią 
jis mylėjo ir jai nuošir
džiai tarnavo.

Parapijiečių ir savo var
du, atsisveikiname su Tavi 
mi, Albinai. Maldomis pa
laikysime ryšius su Tavimi.

Tebūna Viešpats Tau 
gailestingas.

Jonas Maliska

e YMCA organizacijos 
centrinis skyrius 1450 Stan
ley Street, MOntreal, H3A 
2W6 praneša, kad nuo kovo 
mėn.8 d. prasideda nauja 
kursų serija. Pamokos vyks 
dienos metu, vakarais arba 
šeštadieniais. Kalbų kur
suose galima išmokti susi
kalbėti angliškai, prancū
ziškai, ispaniškai, itališkai, 
portugališkai, graikiškai, 
vokiškai, japoniškai.

Taip pat siūlomas Įvai
raus lygio kompiuterių 
kursas. Kalbų kursuose 
klasės sudarytos iš 8-16 
mokinių, kompiuterių kur
suose nedaugiau 10-ties 
mokinių klasėje.

Kai kurios pamokos 
gali būti duodamos ir Ho- 
chelaga-Maisonneuve sky
riuje.

Daugiau informacijos 
gausite tel:849-8393,loc.751
ir 732.

a



montreal
MIRUSIEJI:
• TERESĖ ZAVADSKIENĖ 
/VERBYLAITĖ/ mirė vasa
rio men. 1 d.

Liko sūnus ir duktė
su šeimomis. Palaidota
iš AV P-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neige 
kapinėse.

• ALDONA PAKULIENĖ 
(JODELYTĖ), 70 m. am
žiaus mirė vasario mėn.
8 d. ligoninėje.

Liko artimas draugas 
Ernie, seserys Eleanor ir 
Bertha su šeimomis bei 
kiti atimieji.

Palaidota iš Aušros 
Vartų Parapijos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

RUOŠIAMAS 
TALPINTUVAS LIETUVOS 
LIGONINĖMS

Y. Mainville dėka iš 
Baxter Diagnostics Corpo- 
tion bendrovės pavyko gau
ti svarbių ir labai reikalin
gų medicinos priemonių 
ligoninėms. Talpintuvo (con
tainer) išsiuntimas kainuotų 
virš $3.000. Siunta būtų 
atiduodama ne į vyriausy
bės įstaigas, bet tiesiog 
ligoninėms Lietuvoje.

Montrealio lietuviai 
prie šios svarbios dovanos 
persiuntimo prašomi prisi
dėti savo auka.

Tam tikslui yra atida
ryta sąskaita LITE Montre
alio Lietuvių Bendruomenės 
Šalpa vardu nr. 223.

įnešant auką, 
reikia pažymėti, kad ji 
skiriama Talpintuvo per
siuntimui į Lietuvos ligoni
nes.

• Lietuva gavo savo vals
tybini telefono kodą-370.

Dabar skambinant reikia 
išsukti tarptautinio kodo 
numerį 011- Lietuvos kodą 
370, norimo miesto kodą 
ir asmens telefono numerį.

ŠVENTĖME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO 75-METJ

VASARIO 16-TOJI Mon
realyje buvo iškilmingai 
paminėta vasario mėn. 
14 d., sekmadienį pamal
domis abiejose lietuvių 
parapijose ir minėjimu 
AV P-jos salėje.

AV P-jos bažnyčion 
įnešant 9-ias organizacijų 
vėliavas, jas lydėjo AV 
P-jos kleb.Tėv.J.Aranauskas 
kun.J.Lipski ir kun.St.Šilei
ka, SDB, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos. Skambėjo var
pai, primindami visiems 
Kauno varpų skambinimo 
tradiciją, Mme M.Roch 
grojant vargonais "Lietuva, 
brangi". AV P-jos Choras 
sugiedojo J.Dambrausko
"Maldą už Tėvynę".

Giedotines Mišias atna
šavo kun. St.Šileika, asis
tuojamas kleb.kun.J.Ara- 
nausko, SJ ir kun.J.Lipski'o

Prieš Evangelijos skai
tymą, choras pagiedojo 
"Aleliuja", pamokslą pasakė 
kun.St.Šileika. Sekė antroji 
"Malda už Tėvynę" - 
J.Gaidelio, Sanctus- muz. 
Gounod, šlovė Tam - Bei
norto ir vyrų sugiedotas

1993 m. KOVO mėn. 7 d. SEKMADIENį

šv. KAZIMIERO
ŠVENTĖ

Šv. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE 
3426 Parthenais

11 vai. - iškilmingos pamaldos.
Po pamaldų - salėje - 12:30 vai.

• Pietūs, • Baras, •_ Loterija
Stalai numeruoti. Dėl rezervacijų kreiptis į:
J. Zienką-tel: 254-7846,
K. Rašytinį - tel: 256-0591
VISI MALONIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI l

įĖJIMAS - $13.- PARAPIJOS KOMITETAS

St.Sodeikos kūrinys Tėve 
Mūsų.

Montrealio Vyrų Okte
tas, dalinant Komuniją,gie
dojo Jesus Rex Admirabilis 
- muz. Palestrina. Mišių 
pabaigoje dar giedojo tre
čią malda už Tėvynę 
"Gelbėk ir saugok Tėvynę 
mūs, Viešpatie"- muz. J. 
Naujalio.

Pamaldos baigtos Lietu
vos Himnu, ir Mme M.

VASARIO 16-tos MINĖJIME MONTREALYJE:

Roch meistriškai valdomais 
vargonais Bacho Toccata 
E-minor.

Chorui dirigavo Alek
sandras Stankevičius, prog
rama ir gaidas paruošė 
koordinatorius Antanas 
Mickus.

Prie Žuvusiems už Lie
tuvos Laisvę paminklinės 
lentos tradiciniai budėjo 
pakaitomis šauliai- A.Žiu- 
kas, P.Gabrys, Br. Kirstukas 
ir A.Račinskas.

(bus daugiau)

Mišias atnašauja kun. St. Šileika, SDB, asistuoja kun. J. Lipski ir kleb. kun. J. 
šauliai - Br. Kirstukas ir A. Kačinskas.

LITAS MONTREAUO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Quė. H4E 2A8 

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

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

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

IMA
Nekiln. turto nuo 7.50%

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...........2t-5.Q%
UŽ:

asmenines - nuo 7.75 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
1475 DoSov* 

Pirm., antr., treč, 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

9.00-3 00 
12.00- 8.00 
10.00- 6 00

3M7A Rosemont 
Pirmadieniais 10 00- 2.00 

3 00- 7.00 
2 00-6 00

Aranauskas, SJ; dešinėje - Garbės sargyboje stovi
Nuotr. A. Kalvaičio.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojaą-Chirurgas 
Qiuv.dr. J. MAUSKOS biurai 

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tėl.: 366-97*5 ir 365-0505

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją.

AIR CARGO ji c

EUROPARCEL

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

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Tel: (514)-842-1231
Ext. 1663

Gerbiami klientai:
Noriu Jums visiems Širdingai padėkoti 

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

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

“T/ytaA įh.

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

Lachlno Canal

Sr-Patrtck

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

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

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

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

Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p. j st-Pawc*

2500RUELEGER,LASALLE I

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

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR 
N AVIMO REIKALAIS 

Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS [^^3

Coroner

Navwnan

Z I ENKA PLUMB I NG

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLATDAZ 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846
Dr. A. S. P O P I E R A I T I S 

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

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St., W. Suite 215,Montreal 
Quebec, H3G 1L5 Tel: 931-4024

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

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6

Advokatas ROMAS I š G A N A I T I S

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

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

tel:364-4282

TEL.: (514) 767 - 4690

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

jonas &c6tė realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8 psi.

Notare
RŪTA POCAUSKAS _ RUDINSKAS 

L. L. L. D. D. N.
Iu5 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontreaL Quebec, H3B 2V6
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

844-7307 ir 288-9646

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMIN1JAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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