
• LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA •

Nr. 5. (53—ji metai) • 1993 m. Kovo - March 3d- • DVISAVAITINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS • 7722 George St., LaSalle, P.Q.. H8P 1C4 • Tel: 366-6220 • $1.-

{VYKIŲ 
APŽVALGA

h. n.
AMERIKIEČIAI IŠ LĖKTUVU 
MĖTYS BOSNIJOJE MAISTĄ 
IR VAISTUS

Prezidento Clinton'o vy
riausybė galų gale apsi
sprendė įsikišti į serbų 
niokojamos Bosnijos gelbė
tojų tarpą, bet, kol kas, 
labai atsargiai: amerikie
čių kariškieji transporto 
lėktuvai iš Europos bazių 
gabens maistų ir vaistus, 
ir juos mėtys į apsuptuo
sius Bosnijos miestus iš 
tokios aukštumos, kad jų 
negalėtų nušauti serbų 
priešlėktuvinė artilerija. 
Tačiau, kaip tvirtina kari
niai ekspertai, iš tokio 
aukščio metant nebus gali
ma tiksliai pataikyti į no
rimus Bosnijos musulmonų 
telkinius. Taigi, gerybės 
gali patekti į serbų rankas, 
kurie kaip tiktai ir yra 
tų apsupčių kaltininkai. 
Be to, tasai mėtymas 
truks tiktai trumpą laiko
tarpį.

Dėl to europiečiai nėra 
patenkinti tokiu neefektin
gu Amerikos įsikišimu 
jie norėtų tvirtos ir nuo
latinės, žemės karinių dali
nių, pagalbos, nes tiktai 
tokia priverstų serbus skai
tytis. Tokią pagalbų rinki
mų, kampanijos metu prez. 
Clinton'as ir buvo pažadė
jęs. Bet politinio gyvenimo 
praktika parodė, kad yra 
gilus ir neperžengiamas 
tarpeklis tarp rinkiminių 
pažadų retorikos ir konkre
čių gyvenimo galimybių.

TERORISTAI ATRADO 
AMERIKĄ ' ———

Ilgą laiką Siaurės Ame
rikos kontinento dalis jau
tėsi lyg ir saugi nuo įvai
rių teroristinių grupių ata
kų. Visur kitur pasaulyje 
sproginėjo didesnės ir ma
žesnės bombos, nuo jų 
žuvo didesni ir mažesni 
skaičiai nekaltų žmonių, 
tiktai ne JAV-se ir ne 
Kanadoje.

Todėl š.m.vasario mėn. 
26 dienos milžiniškas spro
gimas, įvykęs dienos metu 
po dviem Tarptautinės 
Prekybos Centro dangorai
žiais New York'e, iš pa
matų sukrėtė ne tiktai 
tuodu milžinišku pastatu, 
bet ir patogios ramybės 
užliūliuotų amerikiečių 
visuomenę. Tarptautiniai 
teroristai atrado ir Ameri
ką.

šiuo metu dar neaišku 
kas padėjo sprogmenis, 
bet policija neabejoja, kad 
tai buvęs automobilyje 
paslėptas didžiulis sprog-

menų įtaisas, apgalvotai 
padėtas tokioje pastato 
vietoje, kur galėtų padary
ti daugiausia žalos. Iki 
dabar jau aišku, kad žuvo 
5 asmenys, du dar nesuras
ti ir apie 1.000 buvo leng
viau ar sunkiau sužeistų.

Bent 19 įvairiausių pog
rindžio gaujų skambino 
policijai, girdamiesi, jog 
jie padėję tą bombą. Poli
cija betgi rimtai tiria tik
tai kelis paskambinimus, 
ypač vienos serbų grupės. 
Manoma, kad tai serbų 
teroristai gąsdiną JAV- 
es, tikėdamiesi apriboti
amerikiečių kišimąsi į vyks
tantį tarpusavį karą Balka
nų pusiasalyje, nuo amžių 
teisingai vadinamą, Europos 
"parako statine".

KARO NUSIKALTĖLIŲ 
TEISMAS BALKANŲ 
FANATIKAMS

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba vienbalsiai pri
ėmė nutarimą sudaryti 
tarptautinį teismą, kuris 
teistų visus prieš Žmogaus 
Teises ir žmogiškumą nusi
žengusius Balkanų tarpusa
vio karo kaltininkus. Tokių 
dauguma yra serbų gretose. 
Jie kaltinami nekaltų žmo
nių žudymu, moterų prie
vartavimu, neleistinu neva 
belaisvių lagerių steigimu, 
kuriuose buvo mušami ir 
badu marinami kitų tauti
nių mažumų asmenys.

Kodėl iki dabar toji 
pati JT Saugumo Taryba 
nėra sudariusi panašaus 
tarptautinio tribunolo, ku
ris teistų žlugusios Sovietų 
imperijos karo nusikaltėlius, 
kurie ne tiktai tebevaikšto 
laisvi, bet dargi grasina 
atsikeršyjimu laisvosioms 
demokratijoms.

ROBERT BOURASSA
SUGRĮŽO į ligoninę:

Quebec'o premjeras R. 
Bourassa sugrįžo į Natio
nal Cancer Institute ligoni
nę Washington'e, JAV ant
rajai odos vėžio gydymo 
sesijai. Manoma, kad jis 
sugrįš į Quebec'a po 10 
dienų.

Pirmoji gydymo sesija 
praėjo sėkmingai.

Brian Mulroney
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LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO
RINKIMŲ REZULTATAI

Joe Clark
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Vytauto Didžiojo paminklas Kaune, Laisvės alėjoje, prieš Vals
tybinį Teatro sodelį 1991 m. vasarą. Nuotr. J. Mačėno

BRIAN MULRONEY IR JOE 
CLARK PASITRAUKIA IŠ
KANADOS POLITINIO 
GYVENIMO

š.m.vasario mėn. 20 
d. Konstitucinių Reikalų 
ministeris Joe Clark pra
nešė spaudos konferencijoje, 
kad jis šiais metais nebe- 
kandidatuos federalinio
parlamento rinkimuose.
Taip baigėsi vieno populia
riausių Kanados valstybi
ninko karjera. Jis buvo, 
nors labai trumpai, Kana
dos ministeriu pirmininku, 
buvo vienas veikliausiųjų 
ir principingiausiųjų Kana
dos Užsienio Reikalų minis
teriu ir nenuilstamai ban
dė suvienyti visos Kana
dos gyventojus - nuo eski
mų ir indėnų iki Quebec'o 
provincijos prancūzų, - po 
viena, visiems priimtina, 
nauja konstitucija. Tasai 
bandymas, kaip žinome, 
buvo atmestas referendume 
ir, labai galimas dalykas, 
tokios progos gali niekados 
nebebūti. Joe Clark'as 
dėlei to tikrai nėra kaltas 

jis padarė viską, kas 
buvo žmogiškai įmanoma.

Po kelių dienų, vasario 
mėn.25 d., ir Kanados mi

KLB PAGALBOS LIETUVAI VAJUS:

Kanados Lietuvių Bendruomenės Pagalbos Lietuvai Va
jaus Komitetas savo posėdyje vasario mėn. 15 d. svarstė 
vajaus eigą ir rezultatus. Visų Kanados lietuvių dosnios 
ir nuoširdžios paramos dėka vajaus tikslas sukaupti $ 
1,000,000 Lietuvos reikalams jau pasiektas. Vajaus pa
skirtas uždavinys atliktas ir todėl Komitetas nusprendė 
baigti lėšų kėlimą iš visuomenės. Vajaus apyskaita bus 
paskelbta artimoje ateityje.

KLB Pagalbos Lietuvai Vajus

nisteris pirmininkas Brian 
Mulroney spaudos konfe
rencijoje pasisakė pasitrau
kiąs iš Progresyviųjų Kon
servatorių Partijos vado 
ir Kanados ministerio pir
mininko pareigų. Šio pa
reiškimo jau buvo seniai 
laukiama, nes ir pats Mul
roney, ir jo partija prarado 
didelės daugumos Kanados 
žmonių pasitikėjimą. Ar
chaiška konservatorių eko
nominė politika smukdė 
kraštą vis gilesnėn ekono- 
minėn duobėn, o Amerika 
aklai mėgdžiojusi (reikia 
pripažinti tačiau, kad Bal
tijos valstybių Nepriklauso
mybės atstatymą Kanada 
pripažino prieš JAV-bes), 
prarado daug turėtojo tarp
tautinio svorio bei prestižo.

į B.Mulroney vietą, tai
kosi visas būrys konserva
torių. Kol kas iš to būrio 
aiškiai pirmaujanti būtų 
Gynybos ministerė Kim 
Campbell.

Viešosios nuomonės
apklausinėjimuose šiuo me
tu labai užtikrintai Kana
doje pirmauja Liberalų 
partija, vadovaujama Jean 
Chrėtien'o.

Lietuvos Prezidentu buvo išrinktas LDDP vadas 
ir tos pačios vienos partijos iškeltas kandidatu Algirdas 
M. Brazauskas. Štai įdomesni šių balsavimu duomenys:

Iš viso rinkimuose dalyvavo apie 89% Lietuvos piliečių. 
Už A. Brazauską balsavo 60,03% dalyvavusių rinkimuose, 
o už Stasį Lozoraitį - 38,28%. A.Brazauskas laimėjo vi
suose Lietuvos miestuose ir rajonuose, išskyrus Kauną 
ir Kauno rajoną. Kaune už St. Lozoraitį balsavo 51,55%, 
o už A.Brazauską - 46,78%.

Didžiausias balsuotojų nuošimtis, balsavusių už 
M.Brazauskų buvo Šalčininkų rajone (88,9%.), Vilniaus
rajone (83,2%), Ignalinos rajone (76,5%) ir Pakruojo rajo
ne (74,9%). Vos šiek tiek daugiau negu pusė rinkėjų už 
Brazauską balsavo Panevėžio, Neringos ir Klaipėdos rajo
nuose.

Užsienyje balsuotojų buvo taip nedaug, kad beveik 
nejauku apie tai rašyti. Po tokių triukšmų, nusiskundimų, 
patriotizmo deklaracijų ir diskusijų atrodė išeivija užvers 
balsavimo laiškais konsulatus ir ambasadas. Deja. Štai 
tie rezultatai: KANADOJE iš viso dalyvavo tik 1023 bal- 
suotojai(Beveik tiek Toronte susirenka į Vasario 16 minė
jimus.). Už St.Lozoraitį balsavo 1006 asmenys, o už Bra
zauską - 14.

Dar liūdniau atrodo JAV lietuvių balsavimo rezul
tatai. Amerikoje iš viso rinkimuose dalyvavo 1923 asme
nys (!) Tiek Lemonte susirenka į didžkukulių valgymą. 
O kur Čikaga su apie 100.000 lietuvių, dar tebekalbančių 
lietuviškai, jei patikėsime pačių lietuvių skelbiamais davi
niais! O kur dar visa Amerikos lietuvija? Argi galima 
tikėti, kad Čikagoje balsavo tiktai 237 asmenys? Deja, 
taip skelbiama...

JAV lietuvių 1803 balsavo už St.Lozoraitį ir tik 
53 už A.Brazauską. Čikagoje už St.Lozoraitį balsavo 230, 
o už A.Brazauksą - 7.

Pagal naujausią ELTOS pranešimą, Lietuvos diplo
matinėse atstovybėse užsienyje Lietuvos Prezidento rin
kimuose iš viso dalyvavo 6518 Lietuvos Respublikos pi
liečių.

Už Stasį Lozoraitį balsavo 5423, o už A.Brazaus- 
ka - 990 rinkėjų (tai sudaro 83,2% ir 15,1%/.

Gal čia daugeliui nežinoma, Kad Lietuvoje buvo 
tikėtasi apie 100.000 išeivijos balsų. Argi dėl kelių mums 
nepatikusiu, Lietuvoje balsavimo rezultatų buvo taip nusi
vilta, kad buvo pamiršti visi įsipareigojimai ir mestas! 
į nesuprantamą abejingumą ir pasyvumą?

Ar verta tada kalbėti apie lietuvių išeivijos įnašą 
ar įtaką Lietuvos oolitiniame gyvenime?

AUSTRALIJA BUS 
RESPUBLIKA ~

Australijos min.p-kas 
P.Keating numato, kad 
iki 2.OOO-jų m.Australija 
taps respublika su austra
liečių vyriausybės viršūnėje. 
Kol kas Australija, kaip 
ir Kanada , pasilaiko Brita
nijos karalienę simboliška 
valstybės galva, nors britų 
valdymas jose pasibaigė.

KUR DINGO IGNALINOS 
URANIJJJS?

Vasario mėn.28 d. Mont- 
realio THE GAZETTE at
spausdino Baitfax žinių 
agentūros perduotą žinią, 
kad didelis talpintuvas 
su uranijumi buvo dingęs 
jau prieš vienerius metus 
iš branduolinės jėgainės
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VERTA RIMTAI PAGALVOTI:
TIK TIEK? "fAimNIS ŽOCIAJZMAS"? EKONOMISTAI IR FL060FAI?

Dar visai neseniai užsienio lietuvių spaudoje, ypač 
Amerikos ir Kanados, skaitėme pasipiktinimo kupinus 
straipsnius, kad vėl tapusi nepriklausoma, Lietuva nenori 
automatiškai duoti pilietybės išeiviams. Kaltinami buvo 
SĄJŪDYJE prisiglaudę įvairių pažiūriu politikieriai, kad 
esą, jie prisigalvoję įvairiausių kliūčių ir išimčių, nes 
nenorį grąžinti turėtų žemių ir namų, biją konkurencijos 
ir, labiausiai, norį atsikratyti didelio skaičiaus galinčių 
balsuoti kitaip ir išmesti juos iš jų užimamų pozicijų.

Dalis tų kaltinimų nebuvo be pagrindo. Todėl labai 
logiškai buvo galima tikėtis Lietuvos Seimo rinkimuose 
sulaukti entuziastingos masės išeivių balsuotojų, dabar 
jau lengvai atgavusių Lietuvos pilietybę, balsuojant bent 
jau didžiuosiuose lietuvių telkiniuose JAV-se ir Kanadoje. 
Bet balsavo ... juokingai mažas skaičius: Kanadoje vos 
beveik 1000, o JAV-se mažiau negu 2.000. Kai kas aiški
no: žmonės dar nežino partijų, nerado "saviškių", nespėjo 
susitvarkyti dokumentų...bus kitaip prezidento rinkimuose. 
Jokių abejonių - tiktai d u kandidatai. Ir ką gi? Balsavo 
prezidentiniuose rinkimuose Kanadoje vos 1023 asmenys, 
o Amerikoje tik 1923. Tik tiek! Kur dingo visi 
taip garsiai šūkavę, ginčyjęsi, išvedžioję, pasipiktinę, en
tuziastingieji?

Kanados estai, kurių čia tikrai mažiau negu lietuvių, 
savo rinkimuose sutelkė virš 20.000 balsavusių už savo 
parlamentą ir prezidentą. Jie ir išrinko kitaip: nė vieno 
buvusio komunisto.

Smelkiasi labai nejauki mintelė: gal lietuvės ir ..lie
tuviai taip labai troško lietuviško paso ir pilietybės tik
tai norėdami atgauti savo nuosavybes? Gal norėjo tiktai 
privilegijų, bet nė negalvojo, kad yra ir įsipareigojimų 
Lietuvai? Pagalvokime. 
* * *

Skaitant gausią Lietuvos periodinę spaudą vis dažniau 
užtinkame keistą terminą - "tautinis socializmas". Lyg 
ir primena Hitlerio partijos pavadinimo pirmąją dali "Na
tional Socialistische...", taigi, "Tautiniai socialistinė..."

Bet tikrai taip negalvoja šiandieniniai buvę partiečiai, 
nes jie norėjimu įvesti tokį režimą kaltina Landsbergio 
paskirtąjį premjerą Gediminą Vagnorių. Kitaip tariant, 
buvę "socialistinės nacionalinės statybos" šalininkai, dabar 
save laiką "kapitalistinės sistemos" šalininkais, kaltina 
Vagnorių ir ypač sąjūdininkus, kad šie norėję sulipdyti 
kažkokį"nacionalinį socializmą". Tiktai pagalvokite: norėjo 
įgyvendinti kažkokį "baubą" - socializmą] O užvakar 
kas tą "baubą" liaupsino?

Siek tiek juokinga, šiek tiek ne visiškai juokinga...Bet 
ne apie tai norėtųsi pakalbėti. Argi socializmas yra tik
tai "baubas"? Sovietai tą žodį žiauriai piktnaudojo. Sovie- 
tijoje buvo Kremliaus diktatūra, kuri nebuvo niekuo pana
ši nei į solializmą, net nei į, proletariato valdžią. Ji buvo 
neapsakomo žiaurumo vergovinė diktatūra, siaubingesnė 
net už Hitlerio patologiškąją imperiją. SOCIALIZMAS 
yra vienas iš labiausiai iškreiptų žodžių šiandieniniame 
pasaulyje. Pirmiausia todėl reikia susitarti, kad marksisti
nis socializmas nėra joks socializmas. Tokio nėra. 
Yra komunizmas. Demokratiškas socializmas, 
pasireiškiąs socialdemokratinėse partijose, nesiskiria nuo 
visų demokratiškųjų partijų, nes savo programą vykdo 
parlamentarinės demokratijos santvarkose, kur partijos 
išrenkamos tam tikram laikotarpiui ir, pralaimėjusios 
rinkimus, jei dar gauna kiek vietų parlamente, pasitraukia 
į opoziciją, arba tampa koalicijų partneriais. Socialdemok
ratinės partijos įvairiose šalyse - ypač Europoje - yra 
įgyvendinusios labai daug svarbių socialinių reformų (įve
dė pensijų planus, visuotinį sveikatos draudimą, nedarbo 
išmokas, neturtingų šeimų paramą, diskriminacijos panai
kinimą ir 1.1.).

Kanados Liberalų Partija įvedė MEDICARE ir kitas 
aukščiau minimas reformas, nusižiūrėjusi į socialdemokra
tų programą. Todėl reikia labai ir labai paabejoti, ar 
Lietuva turėtų taip šimtu procentų apglėbti laisvosios 
rinkos postulatą. Visiškai nežabojama laisvoji rinka yra 
irgi atgyvena. Nuosaikiai ir protingai Įgyvendinti kai ku
rie socialdemokratų programos siūlymai padėtų sutramdy
ti gobšumo ir suktaus manipuliavimo apsėstų biznierių 
sauvaliavimą. Juk Amerikos prezidentas F.D.Roosevelt'as 
ištraukė Ameriką iš giliausios ekonominės krizės tiktai 
pasinaudodamas šimtanuošimtiniu socialdemokratišku me
todu - pačios valdžios sukurta viešųjų darbų programa.

Kraštutiniųjų laisvosios rinkos šalininkų šūkis JUO 
MAŽIAU VALDŽIOS, TUO GERIAU seniai pažangiųjų 
demokratijų yra išmestas šiukšlynan. Ką reiškia tokio 
šūkio įgyvendinimas geriausiai pademonstruoja šiandien 
Sovietų Sąjungoje (ir, deja, Lietuvoje) vis žiauriau siau
čianti betvarkė. Taigi, nedaug ko vertas (nebent pigios 
propagandos ieškant ) nusikaltasai "tautinio socializmo" 
medaliukas. Jis tik tiek tevertas, kiek visi sovietiniai 
skardiniai medaliai, sumesti istorijos atmatų duobėn. To
kio nėra. Tėra socialdemokratinė samprata, kuri, jei tei-
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išrinktas Lietuvos prezi- Stasys LOZORAITIS šal- 
dentu Algirdas M. BRA- čininkų vidurinėje mokyk- 
ZAUSKAS.____________________ loję._________ _____________ _

KĄ KALBĖJO SPAUDOS 
KONFERENCIJOJE

Pirmojoje spaudos kon
ferencijoje tik ką išrinkta- 
sai Lietuvos Respublikos 
prezidentas Algirdas Bra
zauskas reporteriams pa
kartojo daug kartų kartotą 
tvirtinimą, kad jis yra at
sisakęs bet kokių saitų su 
buvusiąja komunistų partija 
ir jos politine doktrina, 
kad remiąs laisvosios rin
kos prekybą, privatizaciją, 
ieškosiąs investuotojų Va
karuose, bet skatinsiąs 
taip pat geresnius santy
kius su Rytais ir Rusija. 
Jo manymu, reikia sekti 
Vengrijos ir Lenkijos pa
vyzdžiais. Jis tvritino, kad 
tikrų komunistų Lietuvoje 
buvę tik 3%, o likusieji 
97% esą priklausę partijai 
"tik iš reikalo".

Kitoje spaudos konferen
cijoje, sušauktoje tuojau 
po tu, kai RinKimų komisi
jos pirmininkas V. Litvinas 
įteikė Brazaskui Preziden
to pažymėjimus, jis pasakė:

"Mano užduotis - girdėti, 
suprasti žmones ir steng
tis neapvilti jų lūkesčių". 
Jis tvirtino, kad naujosios 
vyriausybės modelis būsiąs 
toks, Kaip dabartinis, t.y. 
koalicinis, nors jis esą 
galėtų lengvai sudaryti 
naująją vyriausybę vien 
tiktai iš LDDP narių. Bet 
taip nedarysiąs dėl "ramy
bės ir aistrų nuraminimo, 
ir kad būtų greičiau spren
džiamos žemės ūkio ir eko
nomikos problemos". Todėl 
reikia, anot jo, sutelkti 
geriausias Lietuvos jėgas. 
Jis taip pat tvirtino: "Val
džios piramidė dar nebaig
ta statyti".

Apie opozicijos lyderio 
V. Landsbergio pasiūlymą 
sudaryti prie prezidento 
posto lyg ir patariamąją 
komisiją, kurion įeitų įvai
rių partijų atstovai, Bra
zauskas atsakė seniai šią 
idėją nešiojęs ir bandęs ją 
įgyvendinti dar SĄJŪDŽIO 
laikais, bet prie apskritojo 
stalo kviestieji nesėsdavę.

Tremtinys Balys Pupeikis, sugrįžęs į tėvynę, Perlojoje, 
prie Savanorio kapo.

singai suprasta ir įgyvendinta, daugelyje valstybių yra 
sukūrusi teisinga ir visokeriopą gerbūvį. Geruosius jos ele
mentus galėtą ir turėtu pasisavinti ir Lietuva.
* * *

Trečioji tema trumpesnė. Labiau klausimas: iš kur 
dabartinėje Lietuvoje tiek daug ekonomistu ir filosofų? 
Juk visiems žinoma, kad Sovietų Sąjungoje tebuvo viena 
ekonomika ir viena filosofija- marksistinė. Tokia ir tebu
vo dėstoma universitetuose, įskaitant ir užgrobtas valsty

bes. Visos kitos buvo tendencingai iškraipomos ir melagin-*

TEŠVIEČIA MUMS VISAD

VASARIO 16-OJI,
KURIĄ PO ILGOS NAKTIES 

ATQAIVINOM KOVO 11-ĄJĄ 
IR APQYNtM SAUSIO 13-ĄIĄ.

SUNKUS, 
GRĖSMINGAS 

IR SKAUSMINGAS
LIETUVOS PAVASARIS,

BET JIS KASKART ATNEŠA 
irvėlatneS 
ATGIMIMĄ.

M . --C

TOKI SVEIKINIMĄ, MININT 75- tąją VASARIO 16-tąją 
GAVO IŠ VYTAUTO LANDSBERGIO MUSU LAIKRAŠTIS, 
hi................................■■! —............ I ■ II I II! .1 Wil 1.1111—»

WHEREAS, Lithuania's history as a nation dates back 
to the 13th century; and

WHEREAS, the Lithuanian people were engaged in a 
courageous and determined struggle and have regained 
their independence from Soviet occupation; and

WHEREAS, Lithuanian - Americans have played a sig
nificant part in the progress of Illinois and have proudly 
shared their cultural heritage with us; and

WHEREAS, we are grateful for their contributions to 
our state and our individual lives; and

WHEREAS, members of the Lithuanian-American com
munity of Illinois are observing the 75 anniversary of 
Lithuania's independence; and

THEREFORE, I, Jim Edgar, Governor of the State of 
Illinois, proclaim February 16, 1993, as LITHUANIAN 
INDEPENDENCE DAY in Illinois, commemorating the 
anniversary of this special day.

gai aiškinamos. Jokio objektyvaus ekonomikos mokslų / TOKIĄ PROKLAMACIJĄ PASKELBĘ, LIETUVIAMS MI~ 
dėstymo nebuvo. Nebuvo nė jokios tikros filosofijos dės- NINT VASARIO 16-tąją, ILLINOIS VALSTIJA, JAV/ 
tymo. Marksizmas nėra nei sektinas ekonominis modelis ' '
ir, jau jokiu būdu, nėra jokia filosofija, labiau - abiejų 
parodija.

Tai iš kur, Dievuli mano, tiek diplomuotų ekonomistų 
ir filosofų? Arba, kas jie? Tikrai būtų įdomu pasiklausyti 
draugiško ir objektyvaus paaiškinimo. Gal gi klystame 
mes, gyvenę šioje pusėje geležinės uždangos? 
/ Gal Lietuvos gyventojams reikėtų pradėti aiškinti 
nomiją nuo abėcėlės. Pav., kad normali valstybė 
miestai išsilaiko iš mokesčių. Dabar tenka nustebti, 
met kai kurie iš Lietuvos atvykę prasitaria, jog "už 
išsimokėjau,

Tačiau- prieiti prie to buto reikia gatvės. Butui i 
vandens, elektros, apšildymo, kanalizacijos. Visą tą 
įveda miestas ar valstybė. Tai atlieka iš surinktų 
mokesčių...

Sovietų valdymo laikais visi mokesčiai buvo iš 
nustatomi ir atskaičiuojami nuo algos. Suplaukę 
visur ir į "didžiąją tėvynę" jos kariuomenei, vienintelės 
partijos elitui, saugumo valdininkams, užsienyje skleidžia
mo komunizmo plėtojimui ir kt. apmokėti.

Tad, kodėl normalūs mokesčiai savajai valstybei tu
rėtu atrodyti keisti, ar dar blogiau - nereikalingi?.../.

J. V-ris

eko- 
ar ir 
kuo- 

butą 
, tai kodėl reikia už jį mokėti mokesčius?" 

reikia 
įrangą 
įvairių

anksto 
jie iš

į/......... atkelta iš 1 pslVĮ
Ignalinoje. Jos valdytojai 
(managers) pareiškė, kad 
yra dokumentai, rodantys, 
jog toks talpintuvas pasie
kė jėgainę, tačiau jie neži
no kas po to su juo atsitiko.

Uranijaus perdirbimas 
į medžiagas , naudojamas 
modernių ginklų gamybai, 
yra komplikuotas ir bran
gus. Vakaru valstybės rim
tai susirūpinusios dėl ra
dioaktyviųjų medžiagų sau
gumo buvusioje Sovietų 
Sąjungoje.

kvoje, nes:"...Teisybė, kad 
nusikaltimą procentas yra 
didelis...tačiau tris kartus 
mažesnis, negu tokiuose 
didmiesčiuose kaip 
York'as",- pareiškė 
kov'as žurnalistams.

Jis tvirtina,

New
Luž-

MASKVOS MERAS 
MONTREALYJE

Juri Lužkov,savait
galį praleisiąs Montrealio 
mieste, tikisi prikalbinti 
verslininkus investuoti Mas-

kad 
blogiausia krizė yra praė
jusi ir Maskva pasiruošusi 
naujų projektą suklestėji
mui. Maskvos meras tikisi 
pasirašyti sutartis su Mont
realio Groupe Lėpine 
statybos bendrove 
Pomerleau 
ir įstaigų 
pastatyti Maskvoje. Jis 
taip pat norėtų pasirašyti 
sutartį su CN Rail geležin
kelio bendrove įrengti 23- 
jų kilometrą specialią liniją 
tarp miesto tarptautinio 
aerodromo ir miesto centro.

ir, 
Hervė 

kondominijų 
kompleksams 

Maskvoje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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SVEIKINAME E S T U O S 
RESPUBLIKĄ,MINĖJUSIĄ 

VASARIO mėn.24 d. SAVO
NEPRIKLAUSOMYBĖS

75-meti.
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PAJIEŠKOJIMAS
Ieškau VALERIJONO MOLIO, gimusio 1923 ar 1924 

m. Jis 1944 m. tarnavo Telšių apskrityje, Nevarėnu vals
čiuje, Nerimesąičių apylinkėje ( atrodo, Trimėsėdžio kai
me, ūkininko pavardė lyg Kuodys, bet neaišku). Užėjus 
antrą kartą rusams į Lietuvą 1944 m., ta ūkininko šeima 
evakuavosi j Vokietiją. Valerijono motina tais metais 
gyveno Telšių apskrityje, Nevarėnu vai., Trimėsėdžio kai
me pas ūkininkus Balsius, ten nuomuodama butą. Jos 
pavardė Molytė Zofija.

1948 m. gegužės mėnesį per trėmimus buvo stribų/ 
sušaudyta. Toje vietoje kur ir gyveno liko mažametis 
sūnus Juozas, gimęs 1936 m. Nuo 1948 m. mes visi gyve
nome kartu su broliais ir seserimis. Jeigu Valerijonas 
Molis yra kur nors gyvas, tai gal norėtu aplankyti Lietu
vą ir motinos kapą. Maloniai kviečiame atsilankyti ar 
bent parašyti, koks likimas ištiko Jus, o gal ir apie jūsų 
vaikus. Rašykite adresu: Elena Pagojūtė- Petrulevičiene, 
J.Chodkevičiaus gt. 24-26, KRETINGA, LIETUVA.

/Galite rašyti angliškai ar net vokiškai, geriausia lie
tuviškai).

Nuotr. Viktoro Kapočiaus.

Vilniuje nuo Sausio 12-osios pusiaudienio iki 13-osios nakties Lietuvoje buvo iškeltos 
valstybinės vėliavos su gedulo ženklu. Sukako dveji metai nuo tragiškųjų 1991-ųjų 
sausio įvykių, Kai sovietų kariuomenė, vietiniai kolaborantai kruvinomis akcijomis mė
gino atimti iš Lietuvos Ką tik atkurtą Nepriklausomybę. Prie Seimo rūmų buvo ati
dengta Sausio 13-osios memorialinė kompozicija. Nepriklausomybės aikštėje tūkstan
čiai žmonių susirinko į mitingą. Didžiulė žmonių minia suėjo į Antakalnio kapines 
prie laisvės gynėjų kapų. Jų atminimą pagerbė ir MedininKų pasienio poste.

Vakare, prie Seimo rūmų, Televizijos ookšto, RespubliKos TV rūmų ir buvusių 
KGB rūmų buvo uždegti laužai.

Įnašai LAPKRIČIO ir GRUODŽIO mėn., 1992 m.’ 
Montreal1 is 
a.a.Albino Baršausko atminimui:

Lietuvoj e
• Neeilinė Seimo sesija, 
sušaukta š.m. vasario 18 
d. buvo atidėta iki vasario 
23 dienos, nes pasirodė, 
kad vyriausybė nėra nieko 
paruošusi svarstymui Kaip 
rašo LIETUVOS RYTAS, "į 
plenarinį posėdį susirinkę 
Seimo nariai neturėjo ko 
svarstyti ir baigė darbą ne 
pusę septynių, kaip buvo 
numatyta, bet pusę pirmos. 
Seimo pirmininko pavaduo
tojas A. Sakalas konstata
vo, kad nėra ko svarstyti, 
nes klausimai neparengti 
ir atsisveikino iki kito 
antradienio".

Nieko sau! O Seime 
sėdi daugumas tų, kurie vi
saip peikė "landsberginin- 
kus" už tuščią laiko pralei
dimą... O ką gi svarstė ir 

-l^iekultaM«>t-.>Aaujai.»iišriū]ktie^i 
ji? Gi planuojamos Prezi
dento vėliavos piešinėlį! 
Tuo tarpu "Lietuvos Res
publikos biudžeto ir atskai
tymų į savivaldybių biudže
tus... įstatymas" - kaip ra
šo tas pats LIETUVOS
RYTAS, negalėjo būti svar
stomas, nes "Vyriausybė
vis dar nėra grąžinusi jo 
Seimui". Komentarų nerei
kia.

• Socialdemokratų frakci
jos narys V. Andriukaitis15 
paneigė Lietuvos spaudoje'' 
pasirodžiusią žinią, kad 
Prezidento rinkimai suskal
dė tos partijos vienybę, 
nes vienas tos partijos na
rys, būtent, J. Pangonis, 
atsisakė remti visos parti
jos remiamą St. Lozoraičio 
kandidatūrą, bet rėmė A.

" TRAKTORIUS ŪKININKUI " VAJUS
Lietuvoje jau yra apie 63.000 ūkininkų, atgavusių 

savo tėviškes. Daugelis jų negali apdirbti žemės, nes 
trūksta traktorių. VASARIO 16-tosios minėjime TORON
TE, Anapilio salėje, generalinis konsulas H. Lapas 
paskelbė TRAKTORIUS ŪKININKUI vajų. Generalinis 
konsulas vajų pradėjo asmeniškai, nupirkdamas pirmąjį 
traktorių, kurį paskyrė broliams Antanui ir Vincui Luk
šoms, kad jie galėtų apdirbti savo 32 hektarų ūkį.

Traktorius T-25 kainuoja 1450 JAV dolerių. Ši 
suma per generalinį konsulatą bus pasiunčiama tiesiai 
traktorių gamyklai Minske. Už 50 JAV dolerių nuo trak
toriaus, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos įgaliotinis 
atsiims traktorių Minske ir pristatys jį paskirtam ūkinin
kui. Gavęs traktorių, ūkininkas tiesiogiai su pirkėju susi
taria, kokiomis sąlygomis 20 (dvidešimties) metų laiko
tarpyje atmoka skolą.

Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos vadovybė 
yra pristačiusi į konsulatą sąrašą ūkininkų, kuriems trak
toriai yra tikrai reikalingi ir sutinka patikrinti teisingą 
traktorių pristatymą.

Lietuvos generalinis konsulatas kviečia mielus 
Kanados lietuvius stipriai paremti šį vajų. Jeigu vienam 
pirkti per sunku, susidėkite dviese, trise, keturiese. Jei
gu turite ūkininkų giminių, šio vajaus proga, nupirkite 
jiems traktorių. Siųsdami traktorius Lietuvon, mes ne 
tik palengvinsim mūsų naujakurio ūkininko dalią, bet ir 
atsilyginsime nors maža dalele tiems, kurie už Lietuvą 
tremtyje kentėjo.

Traktoriaus pirkimo reikalu prašome kreiptis i 
konsulatą:

235 Yorkland Boulevard, Suite S02, Willowdale, 
Ontario M2J 4Y8, arba telefonu (416) 494-8313.

1993. m. 3

Brazauską. Anot Andriukai
čio, Pangonio elgesį ver
tins Socialdemokratų Parti
jos etikos komisija.

• Ambasadorius Stasys 
Lozoraitis negalėjo daly
vauti Vilniuje VASARIO 16 
iškilmėse, nes buvo susir
gęs apsinuodijęs DRAU
GYSTĖS viešbučio maistu. 
Viešbučio vadovybė tvirti
na, kad valgis buvo geras.

Kiek anksčiau, rinkimų 
kampanijos metu, D. Lozo 
raitienė paslydusi parkrito 
ir buvo susilaužiusi ranką. 
Suteikta medicinine pagal
ba buvo labai patenkinta.

• Lietuvos Geležinkeliai, 
sovietinės centrinės biuro
kratijos sujaukti, dar vis 
vejasi prieškarinės nepri
klausomos Lietuvos geležin- 
kelių-,-. pasiektą aukštą lygi-. 
Kaip žinia, sovietinių gele
žinkelių bėgių atstumo 
plotis yra kiek platesnis, 
negu visos Europos. Tai 
"sugalvojo" dar carai, neva 
norėdami apsisaugoti nuo 
Vakarų invazijos. Sovieti
nių traukinių greitis, va
gonai ir aptarnavimas buvo 
pasigailėtino lygio. Toks 
jis tebėra ir šiandien. Kaip 
teigia Lietuvos Geležinke
lių vadovybė, dar teks il
gokai ir gerokai padirbėti, 
kol dabartiniai Lietuvos 
geležinkeliai pasieks 1938 
metų Lietuvos geležinkelių 
kokybę.

• Kaip keistai kai kurių 
miestų savivaldybės supran
ta privatizaciją, gerai liu
dija Kauno miesto nutari
mas atiduoti privačiam, 

savininkui (p. Barzdai) abu 
keltuvus: Žaliojo kalno ir 
Aleksoto. Šis naujasai sa
vininkas pažadėjo keltuvus 
suremontuoti, bet, žinoma, 
planuoja iš tų keltuvų ir 
pasipelnyti.

Klaustini keli klausimai:
1) Kodėl Kauno miesto 
valdžia nesugebėjo pati tų 
keltuvų pataisyti? 2) Kas 
padės seniems ir invali
dams užkopti į tuos kalne
lius, jeigu naujasai savi
ninkas lups tokias kainas, 
kurių vos galą su galu su 
vedantys vyresnio am
žiaus ir ligoti asmenys 
negalės užmokėti? ir 3) 
Ar šiuo atveju privatizaci
ja nenuėjo per toli ir ar 
tiktai kokie ners Kauno 
valdžios pareigūnai nebus 
nutarę šiek tiek pasipel
nyti iš šio biznio su Barz
da?

• Min. pirm. B. Lubys 
spaudos atstovams pareiškėt 
kad Lietuva sėkmingai per
gyveno žiemą ir bado ne
bus. Laukiama pinigų iš 
Tarptautinio Valiutos Fon
do ir 25 milijonų iš JAV 
grūdams ir kitokiems že
mės ūkio produktams nusi
pirkti. Anot Lubio, reikėtų 
kiek galima greičiau įves
ti litą, nes ta talonų vertė 
vis dar krenta. Tačiau fi
nansų ekspertai pataria pir
miausia stabilizuoti talonų 
vertę ir tiktai po to įves
ti litą.

Talonų vertė krenta ir 
dėl pasirodžiusių didžiulių 
kiekių netikrų talonų, ku
riuos spausdina biznieriško
ji mafija. Lito įvedimą 
dar 1991 metų rudenį su
trukdė Lietuvos Banko 
valdytojo Baldišiaus intry- 
gos, rietenos su vyriausybe 
ir nesugebėjimas atlikti 
savo pareigų.

• Lietuvos bankuose š.m. 
vasario mėn. viduryje JAV 
doleriai buvo superkami už 
maksimumą 433 talonus, 
minimumą 421) talonų, o 
parduodami už maks. 460 
talonų, min. 433 talonus.

ŽURNALAS LIETUVIAMS 
PATRIOTAMS

Jau antrus metus Lie
tuvoje ir nedaugelį JAV, 
Kanadoje, Anglijoje, Aus
tralijoje tautiškai nusitei
kusias šeimas lanko atkur
tas Lietuvos karininkų žur
nalas KARDAS. Tai vienin
telis leidinys Lietuvoje, 
kuris spausdina istorinius 
straipsnius apie 1918 
1923 m., 1940-1945 m.
lietuvių karius, jų kovas 
ir tragediją, sovietinį ge
nocidą, vokiečių okupaciją, 
pokario partizanų kovas 
ir 1.1. Du puslapiai skirti 
užsienio lietuviams: J ŪS 
IR MES - VIENA TAUTA". 
Čia skelbiami nekrologai, 
nuotraukos, informacija 
iš įvairių renginių, sveiki
nimai giminėms Lietuvoje, 
reklama ir pan. Žurnalas

Kanados doleriai superka
mi už maks. 336 tai., min 
303 tai., parduodami už 
maks. 346 tai., min. 332 
talonus.

MIRĖ PROF.DR.
Česlovas kudaba

Vasario 19 d. mirė Vii-
niuje prof.dr. Česlovas 
Kudaba, gamtininkas ir 
geografas, parašęs eilę 
knygų ir straipsnių.

Profesorius buvo labai 
gerbiams ir mylimas stu
dentų ir visuomenės.

montrealieCiu. 
KANTATA VILNIAUS 
ARKIKATEDROJE

Lietuvos spauda paskel
bė Lietuvos atkūrimo die
nos -VASARIO ŠEŠIOLIK
TOSIOS - minėjimo iškil
mių Vilniuje aprašymą. 
Iškilmingi koncertai prasi
dėjo jau vasario mėn. 14- 
15 d.d. Šv.Kazimiero baž
nyčioje, Profesiniu Sąjungų 
Bendrijos kultūros rūmuose 
ir Mokytojų Namuose.

Vasario 16-tąją 10:30 
v.r. buvo pagerbtas Lietu
vos Nepriklausomybės Akto 
signatarų ir kitų iškilių 
tautos asmenų atminimas 
Rasų kapinėse. 12 vai.Vil
niaus arkikatedroje-bazili- 
koje buvo atlikta kantata 
KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖ
LIŲ LIETUVA (kompozito
riaus Aleksandro Stankevi- 
čiaus muzika, poeto Henri
ko Nagio žodžiai). 12:30 
vai.prasidėjo iškilmingos 
Mišios, kurias celebravo 
ir pamokslą pasakė Vii-' 
niaus arkivyskupas Audrys 
B a č k i s, 6 vai. vakaro 
oficialus VASARIO 16-TO- 
SIOS minėjimas įvyko Ope
ros ir Baleto Teatre.

Po iškilmingųjų Mišių 
buvo susirinkta prie Vasa
rio 16 signatarų namų.

75-tosios Nepriklauso
mybės šventės proga Lie
tuvos Prezidento dekretu 
D.L.K.GEDIMINO trečiojo 
laipsnio ordinu buvo apdo
vanoti šie Lietuvos valsty
bei, jos kultūrai ir mokslui 
nusipelnusieji asmenys: 
išeivijos poetas Bernardas 
Brazdžionis, dailininkas 
V.K.Jonynas, ilgametis 
Vilniaus Universiteto rek
torius J. Kubilius, poetas 
Justinas Marcinkevičius 
ir kunigas poetas R.Miku
tavičius.

yra ketvirtinis. Kaina me
tams $20- Kanados dole
riais. Žurnalas siunčiamas 
oro paštu su savo priedais.

Žurnalą galima užsisa
kyti per mūsų atstovą Ka
nadoje - J.Šiaučiulį. Adre
sas: 1500 De Sėve St., 
Montreal, QC, H4E 2A7, 
CANADA.

Redakcijos adresas:
Box 1847, 2043 VILNIUS- 
43, LITHUANIA.

Norintiems užsiprenu
meruoti, žurnalą siunčiame 
susipažinimui. Kviečiame
į skaitytojų ir rėmėjų ra
tą. Tegul KARDAS būna 
Jūsų šeimos svečias. 
/KARDO sąskaita: Lietuvos 
Valstybinis Bankas, Vilniaus 
skyrius, Nr. 1609408 (banko 
kodas 260101541)/.

Antanas Martinionis, 
KARDO vyr.redaktorius

K.A.Ratavičius - $100, S.O.Daugėla - $1^4,65, V.Gudienė- 
$10; a.a.Antano Bendžiaus atminimui: po $100 - Bendžių 
šeima, McGill University, Fac.of Music; a.a. V.Pukterio 
atminimui: $1.000 - B.Liskus.
Ottawa
Vietoje Kalėdinių sveikinimų, į bendrą Ottawos lietuvių 
sąskaitą: V.Plečkaitis - $100, A.Paškevičius - $30 ir po 
$20 - A.Barisa, J.E.Valiuliai.
Toronto
a.a. P.K.Rimšų atminimui: $100 - J.Rimšaitė.
Po $100 įnešė V.Zubrickiene, J.Rimšaitė. A.a. St.Cepo 
atminimui: $100 - E.Čepienė. Po $100- S.Cepas įnešė 
už: Alg.Cepą, KIm. Čepienę, Rim.Cepą, Dor.Cepienę ir 
K.Padebinskaitę, įrašydamas juos į Fondo narius. $500 
- Įnešė J.Starkė-Starkevičius; po $300 - B.Savickas, O. 
Juodviršienė; $200 - E.Mačiulaitis; $ 20 - A.J.Gatautis; 
$1.000 - Prisikėlimo Parapijos Koop.
Hamilton1 as
Dr.A.T.Gailius aukojo už a.a.Martyną Gailių $100 ir po 
$20 - už a.a. J.Macijauską, A.šilinską, P.Mikuckienę ir 
Norkevičių. Iš Lietuvių Kredito Kooperatyvo TALKA gau
ta $1.000.
London’as, Ont.
^.Radzevičienė aukojo po $100 už a.a. Ad.Mitalą, a.a.Algį 
Mitalą, a.a.P.Radzevičių. Asmeniškas įnašas - $100.
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VISIEMS AUKOTOJAMS DĖKINGAS KLF

• KAUNO Technologijos 
ir PRANCŪZIJOS -Angers 
universitetų vadovai pasi
rašė bendradarbiavimo su
tartį.

Abiejų universitetų va
dovybės sutarė bendromis 
jėgomis palengvinti Lietu
vos aukštosioms mokykloms 
prisitaikyti prie rinkos 
ekonomikos.

Universitetai keisis
moksliniu tyrimų rezulta
tais, organizuos dėstytojų, 
doktorantų stažuotes Pran
cūzijoje. Taip pat numato
ma rengti konferencijas 
ir kursus bankininkystės, 
finansų ir kitais klausimais.

• MARIJAMPOLĖJE prie 
miesto centrinės bibliote

KELIOS PASTABOS 
"AKIRAČIU" LIETUVIŠKOS 
SPAUDOS APŽVALGININ
KUI VYT. GEDRIMUI -

H. ŽEMELIUI
Iš tiesų šias pastabas 

reikėtų siųsti AKIRAClAMS, 
bet, kaip jau esu patyręs, 
jei jas ir atspausdintų, 
tai būtinai dar pridėtų 
keletą užgaulių, nes pasku
tinis žodis visuomet jų.
Keli klausimai ir patari
mai minėtam Vyt.Gedrimui:

1) Kodėl tuos, su kurių 
kai kuriais teigimais ir 
teorijomis nesutinkama, 
vadinate "įsivaizduojamais 
priešais"? Kodėl jie priešai, 
kodėl įsivaizduojami? Libe
ralui turėtų būti priimtina 
kiekviena jo teigimų kriti
ka, nes liberalizmas gerbia 
kito žmogaus nuomonę. 
Gal vertėtų pasiklausyti 
ir kito pastabų? Nė vienas 

kos sausio 6 d. buvo ati
dengtas paminklas lietuvių 
literatūros klasikui Vincui 
Mykolaičiui - Putinui. Tai 
bronzinė statula, 4 m.aukš
čio, sukurta skulptoriaus 
A.Ambrazevičiaus ir archi
tekto V.Medelio.

• VILNIUJE atidaryta išei
vijos dailininko Romo Vie- 
sulo grafikos paroda, suda
ryta iš Vilniaus Universite
to grafikos kabineto rinki
niu.

Romas Viesulas mirė 
JAV-se 1986 m.

• Lietuvos Socialinės Ap
saugos Ministerija pažadėjo 
nuo kovo mėnesio padidinti 
20% pensijas.

neturime teisybės monopo
lio.
2) Kas, kada ir kuo patepė 
gerb. Gedrimą, kad jis 
tariasi esąs lietuviškos 
spaudos sąžinė, teisėjas, 
prokuroras, rikiuotojas ir 
mokytojas? Jau kelis de
šimtmečius jis AKIRA - 
ClUOSE kabinėjasi net 
prie savo kolegų atskirų 
žodžių, dažnai pasiramsty
damas nesąžiningai išpešio
tomis citatomis. Jis turėtų 
pavartyti AKIRAČIŲ 
komplektus ir pasiskaityti 
savo komentarus, gal tad.a 
pagalvotų valandėlę, prieš 
pradėdamas mokyti ir teis
ti kitus.
3) Ne kažin kaip miela- 
širdingai (pagal jo paties 
terminologiją) skamba ir 
jo įkyrus tenoras. O "ap
maudo ir pagiežos" jo ari
jose tikrai daugiau negu 
bet kieno kito. h.n.
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Kairėje:

Pilis pastatyta 
pirmojo Tibeto 
karaliaus Singsten 
Gempo 7-jame 
šimtmetyje.

Dešinėje:

Sera budistų 
vienuolynas

Nuotr:

St. Daliaus

Per Nepalo Karalystę 
j Tibetą

Stasys Dalius
/ tęsinys /

Kai kur nuo upelio 
nuvedžiotas grioveliais vanduo žemės drėkinimui. Ilgą 
laiką važiuojam tuo slėniu pagal upg, kuri kai kur gero
kai paplatėja.

Pakelėje ganosi yakų kaimenės. Gyvuliai plačiais 
ragais ir storomis vilnotomis uodegomis, skabo reta_ žole 
sausoje žemėje. Jie yra labai atsparas žiemos šalčiams, 
nes apaugę ilgais plaukais ir susiranda maisto net kalnuo
se kur neauga žolė, o tik menkos samanos ant akmens. 
Vėliau, labai akmenuotoje pakalnėje matome dideles kai
menes avių, kur beveik jokios žolės nesimato, ir nuostabu 
kaip jos ten išsimaitina.

Kelyje jau pradedam sutikti sunkvežimius, kurių 
iki šiol nesimatė. Taip, visą popietę važiuojam šiuo pagal 
upę slėniu, kurį iš abiejų pusių supa kalnai. Bevažiuo
jant darosi bloga, ir moterys skundžiasi galvos skausmu 
ir bloga savijauta. Kalnų oras pradeda veikti mus visus.

Apie 6 vai. vakare pasiekiam Xegar vietove, kur
stovi didelis viešbutis. Čia jau žymiai geresni kambariai 
ir . baldai. Kambarį gaunu trečiam aukšte, o keltuvo ir
čia nėra. Silpna ir sunku pasidaro užkopti Į tą aukštą.
Kambaryje televizija yra, bet jokios stoties nepagaunu.
Prausykloje tėra tik šaltas vanduo, o tualetas be vandens, 
bet už tai yra padėtas muilo gabaliukas, tualetinis popie
rius ir šiurkštus rankšluostis. Nebeinu vakarienės ir, pa
ėmęs vaistus nuo kalnų slėgimo, virstu į lovą. Keistas 
dalykas, kitur tai nelabai gerai miegasi/ o čia dešimt 
valandų išmiegi ir ryte dar mieguistas ir nepailsėjes jau
tiesi. Kaltas tas skystas kalnų oras.

Siam Xegar viešbutyje nakvojame dvi naktis,poto. 
sekančią turėjom važidoti į, Everesto kalno papėde 17.000 
pėdų aukštyje, kur yra pagrindinė stovykla kopiantiems 
į kalną. Man rodos, kad panašiai apie tą laiką turėjo 
atvykti į šią stovyklą Lietuvos alpinistai, pasiryžę įkopti 
į Everesto viršūnę. Tačiau ne tik aš, bet dar dvi moterys 
nerizikavom važiuoti - pasilikome viešbutyje. Beveik visą 
dieną išgulėjau lovoje, imdamas vaistus ir gerdamas arba
tą. Po piet išėjau į lauką padaryti viešbučio nuotrauką 
bet nebuvo ūpo vaikščioti kur toliau, silpna ant kojų ir 
sunku laipioti laiptais aukštyn.

Išvažiavę į Everesto papėdės stovyklą, grižo tik 
6 vai. vakare. Sakėsi labai ilgas kelias, teko po 4,5 valan 
dos važiuoti į abu galus ir prastu duobėtu keliu, bet už 
tai kalnų vaizdai, sakė, tiesiog fantastiški . Gaila, kad 
negalėjau važiuoti... Raminuosi tuo, kad jaunesnės mote
rys už mane dar daugiau sirgo, kurios ir šiandien dar 
blogiau jaučiasi ir negalėjo tos kelionės atlikti.

Tibeto budistą šventyklos
Išvažiuojam iš Xegar prieš aštuntą valandą ryto. 

Oras šaltas ir ant kelio bei pakelėje vanduo sušalęs į 
ledą. Tačiau dienos metu, kai saulė kaitina, yra nešalta- 
bevaikščiojant pasidaro peršilta. Kelias vis veda per kal
nus tai eidamas aukštyn ar leisdamasis žemyn.

Sustojame vienoje kalnų perėjoje 5.500 metrų aukš
tyje. Tą vietą žymi sukrautos akmenų krūvos ant kurių 
kabo sukabinti spalvoti popieriaus kaspinai, kurie vėjuje 
plevėsuoja lyg kokie sparnai, šioje aukštumoje platus 
reginys į visas apylinkes ir tolumoje stūksančius kitus 
kalnus, bet gamta be įvairumo-kalnai, akmenys ir dulkėta 
kelio juosta. Visur begaliniai sausa ir vėjas nuo kelio 
nešioja dulkes. Jokio žalumo.

Čia mums bestovint ir besižvalgant į kalnus, atva
žiuoja pilnas sunkvežimis tibetiečių vyrų ir moterų kurie 
išlipę, būryje eina prie sukrautų akmenų ir ratu apstoję, 
pasimeldę, garsiai kelis kartus sušunka ir beria aukštyn 
baltus, lyg kokius miltus. Tą apeigą atlikę, nekreipdami 
jokio dėmesio į mus, sėda į sunkvežimį ir nuvažiuoja.

Mes gi , važiuojam į Tibeto svarbų, Sakya kaime 
seną vienuolyną, kuris valdė didelę dalį Tibeto 13 šimt., 
kada pasibaigė karaliaus dominavimas ir budistų vienuoly
nai įgijo galią. Nuo pagrindinio kelio šis vienuolynas nuto
lęs apie 26 km., bet blogu keliu važiuojant, užtrunka 
dvi valandas.

Duobėtas, akmenuotas kelias veda ilgu sausu slėniu 
iki pat to kaimo. Vienuolyno pastatai atrodantys kaip 
kokia tvirtovė, pradėjo matytis iš gana toli, ir dar užtru
kom, kol juos pasiekėm.

Privažiavus arčiau, matome tris didelius vienuolyno 
pastatus, kurių kampuose lyg tvirtovėje, storos sienos, 
be langų bokštai. į vienuolyną patenkame pro vartus į 
didelę pagrindinę salę su aukštomis sienomis / gal kokių 
10 m. aukščio/, kur vienuoliai renkasi maldoms. Ant že
mės padėti eilėmis padėklai, ant kurių jie sėdi. Priešaky
je vienas aukštesnis padėklas atsisėsti lamai, kuris prave 
da maldas. Kai mes atėjome, matėme tik tuščią patalpą 
be vienuolių. Sienos dekoruotos senais paveikslais, kai 
kurių spalvos jau buvo išblukusios ir luposi nuo sienų.

Iš šios salės patenkame į kitą dar aukštesnę, kur 
kolonos, remiančios lubas, padarytos iš storų medžio ka
mienų. Šviesos mažai patenka pro aukštai esančius lange
lius į išrikiuotus Budos, kitų šventųjų ir mongolų karalius. 
4 psl.

Daugybė lempų, tikriau pasakius didesnių ar mažesnių 
indelių, pripiltų yakų sviesto, skleidžia šviesą ir tipišką 
to degimo kvapą, kuris visai nepanašus į žvakių. Tų de
gančių lempų eilių eilės išrikiuotos prieš statulas, kurios 
stovi lyg altoriuose. Sienų lentynose sukrauta iki pat 
lubų daugybė senoviškų maldų knygų. Jos yra ne knygų 
formos, bet atskirais pundeliais surišti pavieniai lapai.

Dar kitoje apytamsėje salėje yra apie dešimt "stupas". 
Stupos būtų lyg panašu į altorių, bet tai yra budistų 
simbolis, kaip kryžius krikščionims. Stupa susideda iš ke
turių dalių: Pagrindė-keturkampis, kuris ženklina žemę, 
ant jo apskritimas, menąs vandenį, ant apskritimo smai
las trikampis, ženklinąs orą, ir smailuma, papuošta pus
mėnuliu ir ant jo saulė.

Šiose stupose tibetiečiai padėdavo viduje mirusius, 
mumijom virtusius savo lamas ar vienuolyno viršininkus. 
Tada jos būdavo gražiai auksu padabintorn dekoracijom iš
puoštos ir būdavo panašios į didelius altorius. Kuo žymes
nis žmogus, tuo didesnė ir puošnesnė stupa. Tuo budu jos 
tarnauja daugiau kaip mauzoliejus mirusiems.

Šventyklų viduje neleidžia fotografuoti. Išėjus į lauką, 
prie vienuolyno sienos išrikiuoti dideli maldų malūnai, 
kuriuos^ pasukus, ilgai sukasi su maldų tekstais viduje. 
Tibetiečiai prieidami iš eilės visus malūnus pasuka, kad 
maldos kiltų aukštyn.

Apvaikščioję vienuolyno šventyklas, tuojau išvažiuo
jam tolyn, nes dar šiandien reikia pasiekti Shigatsę. Vėl 
kalnų keliais vingiuodami šį miestą pasiekiame 7 vai. 
vakare, padarę 250 km. kelio. Prieš miestą jau gabalas 
kelio asfaltuotas, nes tai jau nemažas centras, turįs 40, 
Ouu gyventojų. Tai antras savo dydžiu Tibeto miestas, iš
sistatęs 3,900 metrų aukštyje, netoli dviejų upių. Iš to 
susidaro ilgas slėnis, kurį maitina šios upės ir tai yra 
Tibeto turtingiausias žemdirbystės rajonas, kur auginami 
miežiai, kviečiai ir įvairios daržovės. Taipogi čia yra vie 
nas iš keturių didžiausių Tibeto vienuolynų, kurį atvykom 
pąmtyti. 'itm( , mi'.ijnu-.<<

Pasiekus miestą, matosi daug moderniškų naujų pasta
tų, gatvės apsodintos medžiais. Gatvėse didelis judėjimas 
sunkvežimių, ir gausybė dviračių zuja į visas puses. Ma-., 
tosi daug kiniečių kariuomenės, važiuojančių grupėmis 
sunkvežimiais ar šiaip vaikščiojančių gatvėse. Kariai - 
- žaliomis uniformomis ir plačiais antpečiais, karininkai 
su auksiniais antpečiais ir žvaigždutėmis.

Apsistojame Shigatsę viešbutyje. Vadovė Diana, vos iš
dalinus kambarių raktus, lydi tris mūsų keleives į ligoni
nę pas daktarą, nes jos dar labai blogai jaučiasi. Man 
jau visai gerai, bet kambarį gaunu ketvirtaine aukšte, o 
keltuvo ir čia nėra, tai vistiek sunkiai teko kopti aukš
tyn. Gerai dar, kad lagaminus nereikėjo patiems vilkti į 
viršų - jie buvo atnešti į kambarius.

Sekančią dieną vienuolynas, kurį lankome, vadinasi 
Tashilhunpo arba žinomas kaip Panchen Lamos vienuoly
nas. Panchen Lamos vyresnieji (Abbots) atsirado tik 17 
šimt., kada penktasis Dalai Lama davė šį titulą. Iki šiol 
yra buvę dešimt Panchen Lamų. Dešimtas ir paskutinysis 
yra miręs prieš porą metų, sklindant gandams, kad kinie
čiai pagreitino jo mirtį jį nunuodijant.

Tashilhunpo vienuolynas įkurtas 1447 m. ir per šimt
mečius augo, pristatant vis naujus pastatus. Savo laiku 
turėjo 4,OUU vienuolių, bet kiniečių armija 1960 m. vie
nuolyną uždarė. Dabar, sušvelnėjus rėžimui, mums lankan 
tis, vadovas sakė, kad šiame vienuolyne gyvena 200 vie
nuolių ir tibetiečiams leista lankyti šią šventyklą.

Atvykus prie šio vienuolyno, pirmiausia žmones pasi
tinka gausybė šunų, gal keli šimtai. Mat vienuoliai jais 
rūpinasi ir maitina, tai už tai tokios didelės šunų gaujos 
aplink slankioja, bet visi ramūs, nepikti ir neloja, nes 
pripratę prie žmonių, kurie čia būriais eina, lankydami 
šventyklas.

Prieš akis pagrindinis didžiulis vienuolyno pastatas, 
kur stogas baigiasi auksiniais budizmo simboliais, sienos 
rausvos spalvos su nedideliais langais, išdažytais juodais 
rėžiais. įėjus pro vartus, į vidų patenki ne į vieną, bet 
kelis sujungtus pastatus. Viename iš jų yra didžiulė Bu
dos statula 26 metrų aukščio. Jai padaryti sunaudota 279 
kg. aukso ir 15U,00U kg. vario bei misingio. Prieš statulą 
dega gausybė lempų. Čia atėjome ne tik mes turistai, 
bet ir daug tibetiečių, kurie pamaldžiai rankas susidėję, 
tris kartus Kniūpšti puola žemėn, paliesdami kakta grin
dinį. Atsikėlę ir nusilenkę, deda prie stalo pinigus. Ir kur 
bežiūrėsi eidamas per atskirus šventyklų kambarius, prie 
statulų dega eilėse lempos ir pūpso sukrautos krūvos 
popierinių pinigų.

Iš šios šventyklos patenki į kitą, kur ketvirto Panchen 
Lama stupa - mauzoliejus iškyla iki 1U m. aukščio, jo šo
nai išdabinti auksu ir daugybe brangiųjų akmenų. įdomi 
pagrindinė šventykla, kur stovi Panchen Lamos sostas, o 
ji jungiasi su dar dviem koplyčiom. Dar kita šventykla 
ar koplyčia pristatyta šimtais nedidelių Budos stovylų. 
Už jų kita, kur sukrauta tūkstančiai budistų raštų lenty
nose iki pat lubų.

Užlipus ant stogo, ten irgi keletas šventyklų vis su 
daugeliu statulų ir degančių lempų. Ir jos netuščios, vis 
rasi būrelius tibetiečių. Labai krinta į akis, matant tiek 
daug žmonių, kurie lanko, meldžiasi ir deda gan gausias, 
kaip atrodo, pinigines aukas arba dega prie statulų nau
jas lempas. Tarpais net buvo sunku praeiti pro susigrudu- 
sius žmones. Jų tarpe daug jaunų; šeimos tėvai vedėsi 

mažus vaikus, kurie irgi bandė pagal vyresniuosius kniūps
ti ktkta pasiekti žemę. Pastebėjau ir porą uniformuotų 
kariškių lankytojų tarpe. Ir pasakysiu, kad besimeldžią 
tibetiečiai labai toleravo čia suvažiavusius svetimšalius 
turistus, kurie maišėsi tarp jų, atvykę ne melstis, bet tik 
pamatyti budistų šventyklas.

Praėję šventyklas, buvom pravesti pro bendrą vienuo
lių virtuvę, kur ant didelės krosnies uždėtame katile 
buvo verdamas valgis. Čia šeimininkavo senas vienuolis, 
o šiaip, kiek matėme, vis labai jauni vienuoliai, kiti at
rodė kaip vaikai. Kur vienuoliai gyvena, tų patalpų nepa
rodė.

Išėjus į lauką prie vienuolyno sienų vienuoliai dirbo, 
kalė varinius puodus ir ąsočius vandeniui nešti. Darbui 
vadovavo senyvas vienuolis.
Žemyn nusileidę, pasiekiam turgų. Ilgoje gatvėje, apsodin
toje medžiais, išsirikiavusios palapinės, kuriose ant stalų 
sukrauta didelis pasirinkimas Tibeto rankdarbių, papuošalų 
drabužių, odos ir vario dirbinių. Čia visko rasi, bet dėl 
prašomų kainų turi derėtis, o kadangi nesusikalbi, tai 
pardavėjai spaudo ant mažų elektroninių skaitliukų kiek 
kainuoja, o pirkėjas vėl spaudo mažesnį kainos skaičių, 
tol kol sulygsta dėl kainos. Be to, tibetiečių moterys, ap
sikabinėjusios karoliais ir kitais papuošalais, vaikščioja, 
rankose nešinos savo dirbiniais ir labai energingai siūlo 
ir nepraleidžia turistų. Nuo jų gan sunku atsiginti, net 
įsikibusios į rankoves lengvai nepaleidžia, kol ką nors 
nuperki.

Turgaus rajonas plačiai išsidėstęs per ilgas gatves ir 
ant šaligatvių irgi sukrauta^ daug prekių. Gatvės sausos, 
tad pravažiuojantys sunkvežimiai sukelia dulkes, kurios 
gula ant~ sukrautų prekių ir žmonių. Kiek nuostabu dėl 
miesto žalumo, nors Himalajų kalnuose dėl jų aukščio 
medžiai ir krūmai neauga, bet čia, Shigatsę miesto gat
vėse prisodinta daug panašių į topolius medžių, kurie jau 
gan~ storus kamienus užauginę. Taip pat matosi daug žy
dinčių gėlių. . • j «■ >

Apžiūrėjus čia oficialiai veikiantį vienuolyną ir turguj 
nusipirkus Tibeto suvenyrų, sekančią dieną pakilom toles
nei kelionei. Ryte, jau visai grupei susėdus į Toyotas, 
dar neišleidžia važiuoti, nes patikrinus viešbučio kamba
rius rasta, kad viena iš musų grupės paėmusi iš prausyk
los skudurėlį... Niekas nesupranta apie kokį skudurėlį kal
bama, bet atėjusi patarnautoja tuojau pamato, kad viena 
mūsų keliautojų su tuo skudurėliu buvo apsivyniojusi van
dens butelį. Grąžinus tą mažą skudurėlį, buvo leista išva
žiuoti. Šis atsitikimas parodė, kaip išeinant iš viešbučio, 
yra stropiai tikrinami turistai, ar nedingo koks dalykėlis 
gyventame kambaryje.

Kinų Draugystės kelias, kuriuo važiuojame, tęsiasi per 
vidurį slėnio, kur daugumoje auginami vien miežiai. Vieni 
jau sukrauti į gubų kupetas, kitur dar su pjautuvais pjau
nami. Kai kur, dar pavėsyje, kur saulės mažiau gauna, 
jie dar^ tebėra žali ir reikia laukti, kol prinoks. Tarp 
laukų išvedžioti drėkinimo kanalai, kuriais upės vanduo 
gaivina žemę ir pasėtus javus. Matėsi ražienos ariamos, 
daugiausia su pakinkytais dviem arkliukais. Tas derlingas 
žemės slėnis nėra platus, gal 1-2- km. ruoželis, suspaus
tas iš abiejų pusių kalnų.

Kelias, šiuo slėniu važiuojant, mažai siekia kalnus, ir, 
padarę 1U0 km., jau vidurdienį pasiekiam Gyantse miestą 
stovintį 3,800 m. aukštyje. Nuo jo iki Lhasa, Tibeto sos
tinės, dar lieka 210 km. kelio. Savo laiku Tibete šis mies
tas buvo trečias savo dydžiu, bet dabar, kitoms vieto
vėms greičiau augant, liko vidutinio dydžio miestuku. Se
niau jis buvo svarbus prekybos centras, stovėjęs ant kara
vanų kelio tarp Tibeto ir kito pasaulio dalies.

šiame miestelyje yra Polkhor vienuolynas, kurio šven
tykla yra didžiausia visame Tibete, pastatyta 1427 m. Ji 
per keturis aukštus apsupta aukštyn iškilusiu cilindriniu 
apvaliu bokštu, dominuoja visą apvlinke. Viduie daue keb
lyčių ir budistų altorių, kurių tik vienas užsiliko atmin
tyje. Tai buvo Budos statulos su trimis veidais.

Kartu su mumis lankėsi ir vietiniai tibetiečiai, nes 
tai yra veikiantis atdaras vienuolynas. Anot vadovo, jame 
dabar gyvena 5U vienuolių.

Vienuolyno kieme matėsi prieš saulę padėtas vandens 
virdulys, .kuris kunkuliavo įkaitintas nuo metalo padėklo 
atsimušančių saulės spindulių. Buvo įdomu matyti tokį 
įtaisymą, kad vanduo užvirtų be ugnies. / bus daugiau /

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 70U,000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

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

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

4 ūkas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.
Žinoki m e kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



RUSŲ KARO BELAISVIŲ DALIA LIETUVOJE

dalia.

žmo-

Dailininkas S. Podorožnas, 
1965.XI.21 "Tiesoje" rašė:

- Brangūs mano kauniečiai! 
bėga laikas ir negailestingai 
svarbių įvykių. Bet laikas yra 
ties kilnius poelgius tų nuostabių žmonių, su kuriais mus 
suvedė fašistinės okupacijos metais karo belaisvių

* * *

iš tikrųjų jų dalia buvo nepavydėtina ir jokiam 
gui bei gyvam sutvėrimui nelinkėtina. 1942 metų žiemą 
Šiauliuose, man einant iš įstaigos namo, pro mane pra
važiavo sunkvežimis, prikrautas sušalusių lavonų. Tai 
"važiavo" rusų karo belaisviai, jauni vaikinai, gal dar 
visiškai nepatyrę šio gyvenimo prasmės, nesužinoję už ką 
jie kariavo ir už ką negailestingasis priešas juos pavertė 
į ledą. Gal jie nenorėjo kariauti už Stalino idealus ir vei 
kiau pasidavė priešo nelaisvėn, o šis jiems atsidėkojo, 
pasiųsdamas į žiaurų mirties glėbį.

Netrukus ir vėl tuo pačiu keliu grįždamas namo, pa
mačiau varomą rusų belaisvių būrį. Vyrai buvo labai iš
vargę, alkani ir vos bevilko kojas. Vienas iš jų prie šali
gatvio pamatė obuolio graužtuką. Jis ūmai prie jo prišo
ko ir, tarytum, degančiais pirštais norėjo jį pagriebti, 
bet varovo šautuvo buožė jį partrenkė ant žemės, ir jis 
su visu būriu nusvyravo į nežinią.

Tai Antrojo pasaulinio karo belaisvio dalia. Kiekvie
nas prašalaitis, išvydęs tokį vaizdą, paskęsta gailesčio 
liūne, nors to vaizdo dalyvis, rusas ar žydas yra jo prie
šas. Gaila, kad tokiais atvejais ne visada galima nelaimin
gajam padėti.

Taigi, ne veltui S. Podorožnas dėkingai prisimena 
savo nelaisvės draugų gelbėtojus. Gaila, kad jo tautos 
varovai, kurių tarpe galbūt 
betas karo belaisvis, savo 
grandinę ant kaklo.

ne vienas yra lietuvių išgel- 
gelbėtojams užnėrė nelaisvės

* * *
i1941 m. Kaune skirstant 

vykias, Podorožnas pateko
rusų karo belaisvius 

į VI fortų. Čia prieš jo 
išniro krūva nuogų lavonų. Tai jo likimo draugai. Jo

sto- 
akis

- v - gy
voje nusmelkė baisi mintis - čia ne stovykla, čia mirties 
fabrikas.

Kai kurie drąsuoliai baleisviai, nevaldydami nervų, im 
davo kelti balsą prieš budelius ir už tai atsidurdavo ant 
lavonų krūvos. Kiti, santūresnieji, ramindavo karštuolius 
ir ieškodavo pagalbos pas lietuvius.

Kartą Podorožną^ pastebėjo forto komendantas Zingas, 
bepiešiantį eskizus iš stovyklos gyvenimo. Patiko jam šio 
dailininko darbai ir sumanė jais pasinaudoti. Jis stovyklo
je įrengė dailininkų darbo kambarį, kuriame paragino dirb 
ti tris dailininkus: Podorožną, Serafimą Slobotskojų ir 
dar vieną, kurio pavardė nenurodyta. Šis įvykis pamažu 
šiems dailininkams pravėrė duris į Kauno visuomenės tar
pą. Pirmiausia jiems teko susitikti su paveikslų įrėminto
jais - A. Fursu ir Šiniausku, kurie įrėmindavo Kauno 
dailininkų paveikslus. Dabar jie sutiko patarnauti ir be
laisviams dailininkams. Be to, atsitiko proga susipažinti 
ir su kai kuriais lietuviais dailininkais. Jų tarpe buvo ir 
dail. L. Kazokas. Susitikti su šiais dailininkais pagelbėjo 
piešimo priemonių krautuvės vedėja M. Keturakytė. Šios 
pažintys sustiprino belaisvių dailininkų viltis. Jų darbus 
iš forto dailės dirbtuvėlės į pasaulį išgabendavo A. Fur- 
sas.

Kantrieji VI forto kaliniai stengdavosi kaip nors iš 
kalėjimo pabėgti. Kiek jų pabėgo - nežinia. Bet yra aiš
ku, kad be vietinių gyventojų pagalbos pabėgimas būtų 
buvęs sunkiai įmanomas. Nesgi kur dingti pabėgus?

Artimiausiuose kaimuose būdavo susiorganizavę belais
viams gelbėti būreliai, lygiai kaip ir žydams. Ogi pačia
me mieste, Michnevičių bute, kiekvienas rasdavo prieglau
dą pagal sutartą slaptažodį - sanitaras siuntė.

Yra buvę neįtikėtinų pabėgimų. Antai stovykloje buvo 
daržininkų grupė, susidedanti iš 10 kalinių, kurių tarpe 
buvo vienas senas ir gudrus majoras. 1942 m. vieną pava
sario vidurdienį atvažiavo į daržininkystę dengtas sunk
vežimis, į kurį sulipo visa dešimties vyrų grupė su gud
ragalviu majoru ir dingo už stovyklos ribų. Podorožnas 
apie šį įvykį sako:

-... šią mašiną pabėgėliams galėjo suorganizuoti tik 
vietiniai gyventojai. - Pabėgėlių niekas nesugavo.

Bėgliai būdavo iš anksto painformuojami, kur bėgti. 
Jie dažniausia būdavo nukreipiami bėgti Kruonio ir Se
meliškių kryptimi, kur juos golobodavo D. Zaremba ir V. 
Žigunovas. Sužinojus apie šių gelbėtojų darbus, jie buvo 
susaudyti. Tik Sašos Rabkino gelbėtojas Balčiūnų šeima 
išvengė kulkos. Kai kurie bėgliai gana saugiai jautėsi 
Girstupio kaimelyje. Vadinasi, šiame kaimelyje buvo gel
bėtojų, bet jų pavardės nepateiktos.

Pabėgimui iš forto reikėjo ne tik drąsos, bet ir suge
bėjimo. Antai kalinys A. Beliakovas už nusikaltimą buvo 
uždarytas į spygliuotomis vielomis aptvertą narvą, bet 
jis savo pirštais išsikasė ir pro apačią vielų pabėgo. Ogi 
bėgliui Vatruškinui buvo pavesta sutvarkyti nacistinė vla- 
sininkų karininko uniforma. Jis ją sutvarkė ir pats, ja 
apsirengęs, saugiai praėjo pro visas sargybas ir kurį laiką 
slapstėsi minėtame Girstupio kaime.

Su keliais savo draugais rengėsi bėgti ir S. Podorož
nas, bet jam nusišypsojo kitokia laimė. A. Fursas jam 
pagelbėjo nuvykti į Kauno operos teatrą. Mat Fursas 
buvo prikalbėjęs įtakingus teatro dailininkus, artistus ir 
patį direktorių priimti šį dailininką darbams į teatrą. 
Čia jisai jau rado savo draugą Sergejų Šominą bei 
kino režisierių Žukauskį. Teatre jie visi buvo nuoširdžiai 
globojami solistų Juozo Mažeikos, Kipro Petrausko, bale
to artistų Čiunovo ir jo žmonos, dekoracijų dirbtuvių 
vedėjo J. Marinavičiaus ir darbininko V. Kurausko. Daug 
paguodos^ ir pagalbos šie karo belaisviai susilaukė ir is 
kitų prašalaičių - Adolfo ir Serafimos Andrijauskų, Juozo 
ir Albinos Sabonių, seserų Tatjanos ir Tamaros Gembic- 
kaičių. Be to, Gembickų šeimoje buvo globojama 3 me
tukų žydaitė. Savaime suprantama, kad visa tai buvo 
žinoma ir namų savininkei Zosei. Teatro gelbėtojų grupei 
priklausė ir artistas Kupstas.

Dail. S. Podorožnas teigia, kad Lietuvos gyventojai 
buvo nusistatę prieš nacių okupaciją. Jie globojo ir sten
gėsi padėti žydams, ypač jų vaikams. Lietuvės moterys 
sunkiai pergyveno vaikų ašaras, kai jie buvo vežami į 
Vokietiją. Jos jiems pasukdavo skanesnį maisto kąsnelį ir 
už kelias markes išpirkdavo ne vieną ašarojantį berniuką 
ar mergaitę. Kaip pavyzdį jis nurodo kaunietį Kostą Ab- 
zlatavicių ir jo žmoną Anastaziją, kurie iš vagono išpirko 
Miša Omeliną ir ją išleido į aukštąjį mokslą. Romano 
1993. m. 3

vokiečių karo belaisvis, Uesevičiaus. šeima paėmė iš forto mergytę Larisą, o Vili
jampolėje Marockinų šeima išgelbėjo net keturis vaikus.

VI forto kalinių tarpe buvo kilusi mintis sukilti ir 
Kaip nepaprastai greitai išsilaisvinti visiems kaliniams iš karto. Šiam žygiui jie 

nusineša užmarštin daug .... ..
bejėgis ištrinti iš atmin-

rado pritarimo ir pagalbos lietuvių tarpe. Juk reikėjo 
tokiam dideliam tikslui pasiekti turėti ginklų ir kitokių 
priemonių. Bet šis užmojis nepasisekė, nes atsirado išda
vikas. Visi bėgliai vietoje laisvės pateko į kalėjimą, kur 
gyvenimo sąlygos dar labiau pablogėjo. Vėliau Podorožnas 
pateko į Mauthauseno koncentracijos stovyklą.

* * *

Prie belaisvių gelbėjimo (mano įtarpas) prisidėjo daug 
ir Lietuvos ūkininkų, gal net tūkstančiais. Mat nemažai 
jaunimo, vyrų ir merginų, o taip pat ir vyresniųjų, vokie
čių buvo sugaudyti ir išvežti į Vokietiją. Gi kurie išveži
mo išvengė, turėjo slapstytis miškuose. Dėl to stambes
nieji ūkininkai pritrūko darbo jėgos. O tai buvo nenaudin
ga ir vokiečiams. Jie tad atėjo ūkininkams į "pagalbą", 
leisdami pasirinkti darbininkų iš karo belaisvių tarpo. 
Vieni ūkininkai pasirinkdavo jaunuolius iš reikalo, o kiti - 
norėdami' išgelbėti rusų jaunuolius nuo bado ir kitokių 
vargų. Darbininkai iš jų pradžioje buvo menki, nes jie 
buvo taip išvargę ir sulysę, kad jiems neužteko jėgų nei 
gyventi, nei mirti. Bet po kurio laiko jie atsigavo ir 
buvo geri darbininkai ūkiuose.

Tačiau būdavo ir nelaimingų atsitikimų; vienas lietu
vis, atsargos karininkas, ir jo žmona, Lietuvos senrusių 
dukra, buvo gailestingi žmonės. Jie turėjo nedidelį ūkelį 
Zarasų aspkrityje. Jų ūkiui darbo jėgos nereikėjo, nes 
jame gyveno žmonos brolis. Betgi jie norėjo pagelbėti 
varganiems belaisviams ir, kaip jiems atrodė, labiausiai 
sulysusiems. Tegul, girdi, atsigaivina. Taip vienos vasaros 
vakarą jie parsivežė net du. Na, ir suruošė jiems vaišes. 
Vakarienė buvo puiki, ir belaisviai nesivaržė - valgė, 
kiek skrandis priėmė, kad užtektų ilgam laikui.

Jiems gultas buvo paruošta kluone. Po vakarienės šei
mininkas juos tenai ir nuvedė. Antryt jis nuėjo juos pa
kviesti pusryčiams, kurie taip pat dar buvo nekasdieniški. 
Bet jaunuoliai nejudėjo - abu buvo mirę. Matyt, niekam 
į galvą nebuvo atėjusi mintis, kad išbadėjusį skrandį rei
kia atgaivinti labai mažais kiekiais ir labai lengvu mais
tu. Reikia manyti, kad prikimštas skrandis riebiais bulvi
niais blynais ir kitokiomis stalo gėrybėmis, atsisakė tar
nauti, ir nelaimingieji jaunuoliai turėjo pergyventi skaus
mingą mirtį.

Šitą istoriją man papasakojo pats ūkelio savininkas, 
geras~ mano draugas. Jisai gelbėjo rusų raudonarmiečius, 
vokiečių karo belaisvius, bet rusams antrą kartą okupa
vus Lietuvą, jis, kaip generolo Plechavičiaus armijos kari
ninkas, enakvedistų buvo sušauoytas.

* * *

- Nekovok su priešu, kai jo namai dega!
Taip vieną 1939 metų rudens sekmadienį pamokslo 

metu kalbėjo Kah. Korzonas, Joniškio parapijos klebonas. 
Tai buvo metai, kai Vokietija pradėjo karą su Lenkija. 
Lietuvoje atsirado vienas kitas karštuolis, kuris manė, 
kad dabar gera proga atsiimt? iš Lenkijos Vilnių. Tai iš- 

nėms 
teikimo Vokietijoje bėgliai 
patyrė nemažai nuoširdžios 

Kaip pavyzdį, norėčiau 
vataus gyvenimo, kadangi 
atmintį.

1944 m. lapkričio mėn. 
ma vieną vėlyvą vakarą 
geležinkelių stotyje. Su mumis buvo ir kita lietuvių šei
ma, regis, Saunorių. Išėjome į gatvę ir nežinojome kur 
dingti. Lauke tamsoka- lempų tik viena kita kur ne kur 
spingčioja aptemdytame mieste. Susikrovę ryšulius prie 
mūro sienos, svarstėme ką daryti. Greitosiomis nesuvokė
me, kad reikia kreiptis į specialią bėglių aprūpinimo orga- 
nizaciją.^ Žmonės eina ir praeina ir niekas nepaklausia, 
ko jūs čia dabar stūksote prie šitos sienos. O vis dėlto 
vienas apyjaunis ponas, eidamas pro šalį, ėmė ir užkal
bino. Mes jam pasakėme savo bėdą. Jis, ilgai negalvoda
mas, tarė:

- Prašau eiti su manimi.
Žmogus inteligentiškos išvaizdos neatrodė įtartinas. 

Taigi, juo pasitikėjome ir su savo nešuliais patraukėme 
paskui jį. Jis gyveno netoli. Už kokių dešimties minučių 
atsidūrėme prie didelio namo. Nuvedė mus į antrą aukštą 
ir, atidaręs milžiniško kambario duris, paprašė mus įeiti. ,

Tai buvo, matj/t, jo svečių kambarys, kuriame tilptų 
du vidutinio dydžio nameliai. Kambaryje baldų nedaug, 

________ _______ __  _ bet visi pasieniai apstatyti paveikslais. Kažkodėl nesuka- 
girdo kan. Korzonas ir nteisk-ehte, 'nenuraminęs bent savo kinti ant sienų, 
parpapijiečių, kad 
gintis. ‘

O Vokietija anuomet labai'norėjo ir gunde, kad Lietu
va įsiveltų į karą su Lenkija1 ir atsiimtų Vilniaus kraštą. 
Bet Lietuvos vyriausybė nutapė negarbingu būdu Lenkijos 
nepulti. Taigi, lietuviai savo priešo nelaimę negrindė ker
što motyvais, o veikiau ją pergyveno kaip savąją.

Antrojo pasaulinio karo metu gana dideli kiekiai Len
kijos civilinių pabėgėlių ir jšblaškj/tos kariuomenės 
dalinių, kurių buvo apie 15 tūkstančių, atsidangino į Lie
tuvą. Jie visi be išimties buvč gana žmoniškai traktuoja
mi ir globojami. Ypač karininkai bei kariai daugumoje 
buvo apgyvendinti kurortinėse vietose ir maitinami Lietu
vos kariuomenės daviniu. Jiems nebuvo pritaikinta jokio 
specialaus režimo, buvo leidžiama apsigyventi pas savo 
gimines ar draugus. Buvo netrukdoma ir pabėgti. Apla
mai, Lietuva stengėsi lenkų kariams net padėti išvykti į 
saugesnius kraštus, nes Lietuvai anuomet grėsė pavojus 
būti okupuotai.

1 nedera pi^lti priešą, kada jis negali

43-sios Siaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynės
4j-sios Š, Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 1995 171 • gegužės 29, 30 & JI d.d., 

New Yorke, N. Y. Visuotinio ŠALFASS-gos suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS-gos Centro Valdy
bos pavedimu, žaidynes vykdo New Yorko Lietuvių Atletų Klubas.

Žaidynių programa - 1993 m. ŽALFASS-gos krepšinio, tinklinio, lauko teniso, stalo teni
so, šachmatų ir plaukimo pirmenybės.

Krepšinio pirmenybės numatomos pravesti šiose klasėse: vyrų A, vyrų B, moterų, jaunių A 
(1974 m. gimimo ir jaunesnių) ir jaunių B (1976 m. gim. ir jaun.).

New Yorke vyks tik dižioji dalis šių metų krepšinio pirmenybių, kadangi, kaip jau žino
ma, vyrų senjorų (virš 34 m.) ir veteranų (virš 44 m.) pirmenybės bus vasario 27—28 d.d., 
Clevelande o jaunučių C, D ir E"balandžio 24—25 d.d., Detroite.

Vyrų krepšinio A klasę sudaro iškilesnės komandos, atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio Komi
teto. Likusios komandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A klasės komandas 
turinčių klubų antrosios komandos.

Tinklinio pirmenybės planuojamos vykdyti vyrų, moterų ir mergaičių A (1974 m. gimimo ir 
jaunesnių) klasėse.

Lauko teniso, stalo teniso ir šachmatų programos, klasės, etc. bus nustatyta po prelimi— 
narinės registracijos, atsižvelgiant į parodytų susidomėjimų bei patiektus pageidavimus.

Plaukimo pirmenybės vyks baltiečių pirmenybių rėmuose. Varžybos apims visus pagrindi— 
nius stilius, vyrų, moterų ir visose'berniukų ir mergaičių prieauglio klasėse. Šuolių į 
vandenį (diving) nebus. Lietuvių pirmenybės bus išvestos iš baltiečių varžybų.

Gegužės 31 d., pirmadienį, planuojama pravesti tik vyrų A ir B klasių krepšinio varžy
bų užbaigimų. Visas kitas krepšinio ir visų kitų sporto šakų pirmenybes, sųlygoms lei
džiant, numatoma vykdyti tik gegužės 29 ir 30 d.d.

Preliminarinė dalyvių registracija - iki 1993 m. kovo 15 d», pas rengėjus, šiuo adresu;
Pranas Gvildys, 93 Wheeling Ave,, Staten Island, NY 10309. Tel. (718)-356—7871 namų;
(201)-804-2037 darbo. FAX; 2O1-8O4-2O6O.

Pagal preliminarinės registracijos davinius bus galutiniai nuspręsta, kurios sporto ša
kos bus žaidynėse vykdomos, nustatyta jų klasės, programos bei kitos detalės ir paskelbta 
galutinės dalyvių registracijos datos.

Dalyvavimas yra atviras visiems ž. Amerikos lietuvių sporto vienetams in individams, 
atlikusiems metinę 1993 m. ŠALFASS-gos narių registracijų. Principiniai, dalyvių skaičius 
visose sporto šakose yra neapribotas.

Išsamesnės informacijos pranešamos visiems ŽAIFASS—gos klubams. ŽALFASS—gai nepriklausų 
vienetai bei klubams nepriklausų individai dėl informacijų prašomi kreiptis į P. Gvildį.

Žaidynių rengėjai, New Yorko Lietuvių Atletų Klubas šiais motais švenčia savo veiklos 
90 metų sukaktį (klubas įsisteigė 1903 metais). Taigi 43-sios žaidynės vyks šios garbin
gos sukakties ženkle. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

Toks draugiškas lietuvių elgesys lenkų karių atžvilgiu 
nelabai patiko rusams. Rašytojas Liudas Dovydėnas savo
knygoje "Mes valdysime pasaulį" 259 psl. rašo, kaip vie
nas rusų atstovybės tarnautojas Semionov buvusiems Lie
tuvos vyriausybės nariams išmetinėjo apie jų švelnų elge
sį su lenkų kariais belaisviais. Girdi, "jie buvę apgyven
dinti kurortuose, net prie mineralinių vandenų, laisvi, 
gerai maitinami... su tokiais išpaikintais kariais būsią var
go Sovietų Sąjungai. Bet NKVD ir su tokiais mokanti 
apsidirbti".

Taigi, mes jau žinome, kaip rusų NKVD apsidirbo su 
15,000 lenkų karininkų ir kareivių. Jie juos sušaudė ir jų 
kapus apsodino dvimetėmis pušaitėmis, idant niekas nesu
žinotų, kad po jų šaknimis tūno tūkstančiai Lenkijos ka
rių lavonų.

Dar reikia užsiminti ir apie lietuvius, teikusius poka
rinę pagalbą ir vokiečių tautiečiams. Ogi istoriškai yra 
žinoma, jog Vokietija niekad nėra buvusi Lietuvai drau
giška. Jos geležiniai pirštai, kaip ir Rusijos bei Lenkijos, 
visais žinomais amžiais siekė Lietuvos žemių. Betgi ir 
vokiečiams atsidūrus nelaimėje, neatgręžė jiems kumščio, 
bet ištiesė ranką su duonos rieke.

Pasibaigus Antrajam pasauliniams karui ir Prūsijai 
patekus Rusijos "globon" jos gyventojai atsidūrė bado 
šmėklos glėbyje. Taigi, jiems reikėjo gelbėtis ir jų akys 
krypo į pavergtos ir nualintos Lietuvos pusę. Prie jos 
nualinimo prisidėjo ir vokiečiai, o dabar jie tūkstančiais 
plūdo iš prūsų krašto į Lietuvą, prašydami pagalbos. Lie
tuviai neatsisakė pagelbėti. Jie dalinosi paskutiniu savotuviai neatsisakė pagelbėti. Jie 
varganos duonos kąsniu. Žinoma, kitaip ir būti negalėjo. 
Nes nekeršyk priešui, kai jo namai dega.

Šiais trumpais aprašymais nenorima pasakyti, kad tik
tai lietuviai buvo paslaugūs nelaimėn patekusiems žmo- 

O ne, jokiu būdu ne! Net ir buvusioj nacinio nusi- 
iš rusų komunistinio "rojaus" 

pagalbos.
papasakoti nuotykį iš savo pri- 
jis labiausiai įstrigo į mano

antroje pusėje aš su savo šei- 
išlipome iš traukinio Berlyno

- Čia jūs gali^ pagyventi, kol susirasite pastovią 
vietą, -. tarė jis ir riet nepaklausęs,„kas mes tokie esame 
- išėjo.^ Žinoma, jis turėjo suprasti, kad mes esame pabė
gėliai iš "rusiško rojaus".

Kas buvo tas gerasis žmogus, kuris "susimylėjo ant 
mūsų", mes sužinojome antryt, kai iš kažkur parvyko jo 
žmona. Ji sužinojusi, kad namuose esama nelauktų svečių 
atėjo patikrinti. Šeimininkė atrodė gana išdidi, apsidairė 
ir pamatė mano žmoną, bežiūrinėjančią virtinę paveikslų. 
Jinai nuėjo tiesiai pas ją.

- Atrodo, kad atidžiai gilinatės į kiekvieną paveikslą. 
Ar jūs esate dailininkė?- paklausė šeimininkė.

- Taip, aš esu - atsakė mano žmona, ir čia jau užsi
mezgė pokalbis apie meną, išeitą mokslą, meno rūšį ir 
panašiai. Pasirodė, kad šeimininkė taip pat esanti dailinin
kė. Dėl to ji susidomėjo ir mano žmonos interesu toje 
paveikslų eilėje. Jodvi lyg ir susidraugavo, nes šeimininkė 
kartkartėmis vis užbėgdavo Dasikalbėti. paklausinėti, ogi 
ir pati šį tą papasakoti. / bus daugiau /

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Ryšium su iškilmingomis 
pamaldomis Lietuvos Ne
priklausomybės 75-metį 
minint §v. Mykolo kated
roje, vasario 14 d. sekma
dienio popietės lankytojų 
skaičius sumažėjo iki 110 
žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė S.R.Piktinai iš 
Warren,Mi., JAV.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
vicepirm. ir Slaugos Namų 
komiteto pirm. Jonas Vy
tautas Šimkus.

• Vasario mėn. 13 d., šeš
tadienį vyko Užgavėnių 
karnavalo kaukių vakaras. 
Atsilankiusieji gėrėjosi muz. 
sol. Lilijos Tutūraitės ir 
muz. Arūno Gaulio roman
tiška muzika ir dainomis 
nuo 7:30 iki 10:30 vai.v.

Po turtingos loterijos 
muzikinę dalį perėmė "DJ".

Dėl įvairių priežasčių 
į Užgavėnių karnavalą at
silankė gana mažas skai
čius dalyvių. Pirmąją pre
miją už kaukes laimėjo 
D.Petryla, antrąją - B.Pa- 
lilionienė. Apie 11:15 v. v. 
į salę atgužėjo apie 70 
jaunuolių, kurie linksminosi 
ir šoko iki 1:30 v.r. Gaila, 
kad mūsų jaunimas neatsi
rado baliaus pradžioje. 
Tikimės, kad sekantį kartą 
jaunimas aktyviau prisidės 
prie Užgavėnių karnavalo 
pasisekimo.

• Nauji LN nariai: Petras 
Tolvaišą, Violeta Grigutytė 
ir Aldona Šikšnienė, sumo
kėję. po $100- nario įnašą.

• Norintieji netolimoje 
ateityje dalyvauti šachmatų 
turnyre ar norintieji pasi
tobulinti šachmatų teorijoje,

.at-pamokyti Jaunimą žaisti 
šąG^Ųiatajs - prašorr^kreip- 
tis į ’ Emilį Bart miną tel: 
249- 0490, arba skambinti 
Teodorui Stanuliui tel: 
532 - 3311.

• Svetainės LOKYS atnau
jinimo darbai eina i priekį. 
Prie baro baigiamas dėti 
parketas, kad lankytojai 
turėtų progos ir pasišokti. 
Netrukus patalpas puoš 
naujas kilimas ir vyks pa
stovi jaunimui pritaikinta 
programa, pagal jaunimo 
pageidavimus bei pasiūlymus.

• Vasario men.21 d. LN 
sekmadienio popiečių lanky
tojų skaičius sumažėjo 
iki 110 žmonių ryšium 
su Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimu Anapilyje 
ir sniego pūga. Svečius 
supažindino ir pranešimus 
padarė LN valdybos sekre
torė dr.Gina Ginčauskaitė.

• Kovo mėn. 2 d., antra
dienį, 7 vai.v. LN sekly
čioje vyko buvusio Lietu
vos min.pirm. Aleksandro 
Abišalos paskaita-praneši- 
mas tema "Lietuvos ekono
mija ir galimybės investuo
ti Lietuvoje".

• Vasario 15 d. LN Vyrų 
Būrelio valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm.-T.Stanu- 
lis, vicep.- A.Sukauskas, 
iždininkas - E.Bartminas, 
sekretorius- Z.Revas, pa
rengimų vadovas - B.Lau- 
čys, ūkvedys - A.Genys, 
baro tarnyba: P.Genys, 
A. Kairys ir A.Padolskis. 
Revizijos komisiją sudaro: 
A.Bričkus, Br.Mackevičius 
ir M.Račys.

• LN valdyba posėdžiavo 
vasario 25 d.

• Dar turime geros koky
bės kėdžių ir taip pat sve
tainės LOKYS atlikusių 
kėdžių ir staliukų. Norintie
ji jiios įsigyti prašomi 
kreiptis į LN administrato
rę Danutę Sysak-Simonai- 
tytę tel:532-3311.
• Kovo mėn. 27 d., šešta
dienį, 6 val.p.p. D.L.K.GE
DIMINO Menėje įvyks LN 
Vyrų Būrelio metinis pobū
vis su menine programa, 
šilta vakariene ir vynu, 
kavą ir pyragaičiais. įėji^ 
maš $12. Gera proga susi
tikti senus draugus ir susi
pažinti su naujais, pasišok
ti bei pasilinksminti.

o Slaugos Namams aukojo:
$100 - Balys Vaišnoras;

a.a.Martos Jankuvienės 
atminimui -$50 - Bruce 
if Ruth Boissoin iš Acton, 
Ont.; $25 - Valeria Any- 
sienė, Ligonių Lankymo 
komitetui; a.a.preI.J.Tada- 
rausko atminimui: $20 
Antanas ir Regina Ulbos; 
a.a.Danutės Kregždienės 
atminimui: $20 - A.S.Gri- 
galiūnai.

$ 13,320 - palūkanos
už $189,000 terminuotų 
indelių; $500 - J.Ford & 
Co.Limited iš Pdrtneuf, 
Que, a.a. Martos Jankienės 
atminimui; po $20 - Br. 
Palilionienė, V.Simanavičius 
a. a. Elenos Petrauskienės
atminimui.

Iš viso statybos fonde 
yra $878,196.78 (įskaitant 
palūkanas).

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba tiesio
giniai šiuo adresu: LABDA
ROS FONDAS, Lietuvių 
Slaugos Namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

Vasario 16 proga diplomatinio korpuso priėmime svečius pasitinka Lietuvos generali
nis konsulas Haris Lapas ir jo žmona Gražina. Dešinėje - Kanados Baltų Veteranų 
Sąjungos pirm. Edmunds Ozols pilnoje uniformoje. Visos nuotraukos Stepo Varankos.

Diplomatų priėmime iš kairės: Algirdas Vaičiūnas KLB pirm., advokatė Joana Kuraitė-Lasienė KLB veikėja, 
buvusi pirmininkė, Oris Korwin-Kuczynski Toronto miesto savivaldybės atstovas ir Lenkijos konsulas Toronte Andrzej 
Brozozowski.

Yra planuojamas Toron
to lietuvių šachmatininkų 
susirinkimas kovo mėn.pa- 
baigoje arba balandžio 
mėn. pradžioje. Tiksli data 
bus pranešta vėliau spau
doje.

• Kovo 28 d., sekmadienį, 
1:30 v.p.p. įvyks Toronto 
Lietuvių Namų ir Labdaros 
Fondo narių metinis -visuo
tinis susirinkimas. Dalyvau
jančių registracija prasidės 
12:30 v.p.p.

LIETUVIŲ
—-T_T_ _ KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

DEIMANTINIS VASARIO 
16-osios PRIĖMIMAS 
DIPLOMATINIAM 
KORPUSUI KANADOJE

Stepas Varanka

Šiemetinis Vasario 16- 
tosios priėmimas Kanados 
diplomatams, KLB veikė
jams įvyko vasario 16 d., 
7-9 vai. v., THE ONTARIO 
CLUB Commerce Court 
pastate, Bay-Wellington 
gatvių kampiniame bloke, 
penktame aukšte.

Priėmimą organizavo 
Lietuvos Generalinis Konsu
latas Kanadoje, vadovauja
mas garbės generalinio kon- 
šulo inž. Hario Lapo, pa
dedant jo žmonai Gražinai

ir jų talkininkams. Priėmi
mą finansiniai padengė 
TAUTOS FONDAS, Kana
dos skyrius.

Tą dieną buvo labai ne
palankus oras, siautė snie
go audra. Radio ir televi
zijos pranešimai perspėjo 
žmones, kad be rimto rei
kalo iš namų nejudėtų. Iš 
numatytų sąraše apie 2U0 
svečių diplomatų, Kanados 
valdžios pareigūnų, Toron
to miestu atstovų ir KLB 
veikėjų į priėmimą atvyko 
121 dalyvis. Jų tarpe 17 
valstybių generaliniai kon
sulai bei jų atstovai: JAV 
- Michel Durkee, JAPONI
JOS - Y. Hirano, ŠVEDI
JOS - Mats Marling, B U L-

MOKA:
5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.00% už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius 
5.25,% už 2 m. term, indėlius 
5.50%už 3 m. term. Indėlius 
5.50%už 4 m. term. Indėlius 
6.00%už 5 m. term. Indėlius 
5.50%už 1 m. QIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. QIC Invest, pažym. 
6.25%už 2 m. QIC Invest pažym. 
6.50% už 3 m. QIC Invest pažym. 
6.75%už 4 m. QIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. QIC Invest, pažym. 
4.00%už RRSP ir RRIF Ind. ™«.) 
6.00%“* 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 SąSk. (oyvyb*. drauda) 

3.50% 'kaad, pal. sąsk. virš 10.000 
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk. 
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

7.70%
8.20%
8.70%

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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI PER 96 MILIJONUS DOLERIŲ

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

MasterCard. Kredito kortelė su "paramos" vardu
_____ANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.-' 

3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais __nuo 9 
vaLr.-8 vai.v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p. p. BŪSTINĖ; 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psl.

Telefonai: (116) 532-3400 i i 532-3414

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St., Toronto. Ontario M6H IA8

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius....... 5.25%
2 metų term. Indėlius....... 5.25%
3 metų term, indėlius....... 550%
4 metų term. Indėlius....... 5.50%
5 metų term. Indėlius....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų QIC-mat. palūk.... 6.00%
2 metų GlC-met palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. Ind. 6.00% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 6.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. g. 50% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. Ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą   3.50% 
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.50% 
Kasd. pal.čekių sąsk.lki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.... 2.25%

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%

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

GARUOS- Dimitar Filipov, 
LENKIJOS - Andrzej Brzo
zowski ir Krzysof S. Smyk, 
VOKIETIJOS - Roland Four- 
nęr, ESTUOS- Ilinar Hein- 
soo, BELGUOS - Claude 
Rijmenans, DANUOS - Pe
ter Rosting, VENGRUOS- 
Pal Sirnak, SUOMIJOS- 
Piter von der Pahlen, MA- 
LIJOS- dr. Paul J. Tuz, 
MALTOS - Milo Vassallo ir 
RAVANDOS bei PORTU
GALUOS.

Svetimtaučių atstovų at
vyko: Kanados Lenkų Kong
reso pirm. G. Burski, Kana
dos Vokiečių Kongreso 
atstovas Fischer, Baltic 
Womens' atstovė Edith 
Lynch, Ault Foods atsto
vas, Toronto miesto savi
valdybės atstovai, Tony 
O’Donohue su lietuvaite 
žmona Aldona, Cnris Kor
win-Kuczynski, Ontario pro 
vincijos įstatymų komisijos 
speaker David Warner, 
Latvių laikraščio atstovas, 
Baltų Veteranų Lygos Ka
nadoje pirm. Edmunds O- 
zols (kariškoje uniformoje, 
kapitono laipsnyje) ir kt.

Dalyvavo dvasiškiai: 
vysk. Paulius Baltakis, Lie
tuvos Kankinių P-jos kleb. 
kun. Jonas Staškus, Prisi
kėlimo P-jos Toronte kleo. 
kun. Aug. Simanavičius, 
OFM, keliaujantis po lietu
vių kolonijas jaunas kuni

gas Edvardas-Edis Putri
mas.

Salėje veikė baras, buvo 
paruošti stalai su užkan
džiais, kava ir saldumynais. 
Svečiai patys sau rinkosi 
pagal skonį užkandžius, 
kavą ir pyragaičius.

Atvykstančiųjų į priėmi
mą diplomatų ir svečių 
pavardžių patikrinimą iš 
turimų sąrašų atliko prie 
stalo budinčios dvi jaunos 
lietuvaitės: Viki Ross ir 
Daiva Grybaitė, pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. 
Ateinančius į priėmimo sa
lę visus sveikino šeiminin
kas konsulas H. Lapas su 
žmona.

Svečiams susirinkus, po 
pusvalandžio konsulas La
pas anglų kalba pasveikino 
susirinkusius ir tarė trum
pą žodį. Čia suglaustai pa
teikiu konsulo pagrindines 
pareikštas mintis:

Šiandieną mes švenčiame 
75-ąją Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymo sukaktį 
tai valstybė, kuri randasi 
prie Baltijos jūros.

Po virš 100 metų Rusi
jos carų vergijos, 22 metų 
nepriklausomybės ir 50- 
ties metų sovietų-nacių 
okupacijos, maža, drąsi ir 
garbinga tauta vėl prisikė
lė iš pražūties. Kai lietu
viai veržėsi į laisvesnį gy
venimą, jie pamatė, kiek

/nukelta į 7 psl.............. /

yinipgTinpn insurance JLf jvILĮj <1.11/ KL brokers
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.p.
Prafeainncdiam nekilnojamo turtą įvertinimui nraiame skambinti 

Tel: 233—4446
Narys “Better Bussiness” biuro

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

AKTYVAI per 54 milijonus doierlų

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

DRA IDA ----I1VS CJRAINCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Montrealio VASARIO 16-osios minėjime apdovanotas Paul Mar
tin, MP, Šaulių Žvaigždės Ordinu. Iš kairės: Augustas Mylė, 
Paul Martin, Arūnas Staškevičius ir Juozas Šiaučiulis. Dešinėje 
- prelegentas dr. Marijus Vienožinskis. Nuotr. A. Kalvaičio

montrea
ŠVENTEME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYMO 75-METJ 
/ tęsinys/

Po pamaldų AV P-jos 
salėje 12 vai. vyko Vasario 
16-tosios 75-tųjų metinių 
minėjimas.

Pranešėja Andrėja Cel- 
toriūtė šauniai ir patyru
siai, lietuvių, prancūzų 
ir anglų kalbomis pradėjo 
ir pravedė programą.

įnešus Lietuvos, Kana
dos, Quebec'o provincijos 
ir 6-ią organizacijų vėlia
vas, sugiedota O,CANADA,

jtylos minute pagerbti žu- 
Jvusieji už Lietuvos laisvę.
I Pagrindiniu kalbėtoju 
buvo dr.Marijus Vienožins
kis, kurį girdėjome Mont- 
realyje pirmą kartą.

Sklandžiame ir trumpame 
savo žodyje jis priminė kai 
kuriuos Lietuvos vals
tybingumo faktus, pav., 
kad Lietuva pasižymėjo 
sena tradicija, susibūrdama 
sukilimams. Tokių buvo 
1795, 1807,1812,1831, 1863 
ir 1905 m. Tačiau - 1941 
m. sukilimas buvo pirma
sis, apėmęs visą Lietuvos 
kraštą. Prelegentas kalbėjo: 
" Kaip kiekvienas žmogus, 
taip ir tauta atlieka Ap
vaizdos jai numatyta už
duotį. Pagoniškoji vidur-

/......atkelta iš 6 psl./

....DIPLOMATINIAM 
KORPUSUI 
sugriauta ir sunaikinta gy
venimų, kokia ekonomija 
ir dar likusi krašte okupa
cinė sovietų kariuomenė.

Vyriausybė ir tauta deda 
pastangas atkurti ir atsta
tyti kraštą į naują tvarką 
ir ekonomiją. -Tam darbui 
jiems reikalinga įvairi pa
galba, medžiaga ir įran
kiai, kad galėtų pagerinti 
gyvenimą, jeigu ne sau, 
tai nors vaikams.

Pirmiausia, toji naujoji 
bendruomenė turi dėti stip
rius pamatus įgyvendinti 
asmens laisvę, kuri jau 
konstitucijoje patvirtinta. 
Kiekvienas krašto gyvento
jas turi būti teisiškai ap
saugotas, nežiūrint jo kil
mės, pažiūrų ir iš kur jo 
ainiai yra atvykę. Toji 
asmeninė laisvė yra demo
kratijos principas. ’

Atgimusios laisvos Lie-

tuvds bendruomenė sieks 
gerų santykių su visomis 
valstybėmis, ypač draugiš
komis Lietuvai. Kai kurios 
valstybės jau padeda prak
tiškai ne tik patarimais, 
bet ir materialiniai, su 
Vakarų technika, įrankiais 
ir mašinomis.

Lietuvių tauta yra dėkin
ga Kanados ir kitų valsty
bių vyriausybėms už teikia
mą pagalbą ir toliau prašo 
padėti jai artėti prie vaka
rietiškų valstybių ekono
mijos. Lietuviai yra dėkin
gi Ontario provincijos vy
riausybei už jos pagalbą 
Lietuvos gyventojams, jų 
sveikatai sustiprinti.

Nuo šiandien, dar po 25 
metų, aš dar matau Lietu
vą švenčiant 100-tąjį ne
priklausomybės sukaktį su 
stipria pramone, pasiturin
čia ekonomija, tautą įsi
jungiančią į jungtinę Euro
pą, kurioje prievarta, žu
dynės ir baimė bus tik ne-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

amžių lietuvių tauta buvo 
sukūrusi didžiulę Vidurio- 
Rytų Europos imperiją, 
apsaugojo klestinčią Vakarų 
Europos krikščioniškąją 
kultūrą nuo Azijos barbarų 
antpuolių. To meto Lietuva 
išgelbėjo Rusiją nuo ilga
metės totorių vergijos,
sustiprino Maskvos valstybę, 
padėjo pagrindus Rusijos
imperijai. Lietuva išgelbėjo 
nuo visuotino chaoso krikš
čioniškąją Lenkiją - iš 
Lietuvos kilo Jogailaičiu 
karalių dinastija, išgarsinu
si Lenkija visoje Europoje.

Atrodė, kad po to Lie
tuva savo uždavinį atliko, 
ir jai jau buvę lemta ištirp
ti Rusijos platybėse. Bet 
pasirodė- ne. Lietuva ne 
tik atgavo Nepriklausomybę 
1918 m. ir per laikotarpi 
iki 1940 m. tapo kultūringa 
Europos valstybe, per 22 
metus savarankiškai tvarky
damasi ir stiprėdama." 
Lietuvos pergalės faktorius

malonūs prisiminimai.
Tokią Lietuvos ateitį 

stengiamasi Kurti nuo Ne
priklausomybės atstatymo. 
Ta proga prašyčiau jūsų 
paploti tiems, kurie jun
giasi prie to didelio, ne
lengvo darbo. Lietuva am
žinai gyvuos!

Iš dalyvaujančių priėmi
me diplomatų privačių pa
sisakymų galima buvo susi
daryti nuomonę, kad jų vy
riausybės, nežiūrint vyriau
sybės pasikeitimų Lietuvo
je, Lietuvą rems kaip ir 
iki šiol ją rėmė. Tai pa
tvirtina faktas. Praeitais 
metais, kai vasario 14 d. 
toje pačioje vietoje buvo 
surengtas panašus priėmi
mas, jame dalyvavo 18 
valstybių generaliniai kon
sulai ar jų atstovai. Šiais 
metais buvo tik vienu ma
žiau.

Lietuvoje yra paruošta, 
priimta ir patvirtinta gera 
konstitucija. Rinkimai vyko 
pagal demokratiškus prin
cipus. Gyventojai turėjo 
gerą progą išreikšti savo 
valią. Klausimas tik, ar 
laukiamas kuras ir karštas 
vanduo juos apšildys?

anot prelegento tuomet, 
kaip ir vėliau, buvo galinga 
aukos dvasia, prisikėlusi 
pačiais pavojingiausiais 
tautai ir valstybei metais.

Kalbėdamas apie tos 
pačios dvasios reikalingumą 
dabartinėje Lietuvos situa
cijoje, jai visos tautos 
pasisakymu atsiplėšus nuo 
Sovietų Sąjungos, reikia 
tvirtai apsispręsti, kad 
"nebūtume vėl suklaidinti 
netikrų pranašų. Juos ori- 
valome pažinti iš jų pada
rytų Lietuvai žaizdų",- 
kalbėjo prelegentas. Jis 
pasisakė esąs optimistas, 
kad Lietuva atsilaikys ir 
didžiuojasi esąs lietuvis.

Išskirtinas svečias ir 
pirmasis vėl sveikinęs lie
tuvius buvo PAUL MARTIN 
MP, Kanados Parla mento 
narys LaSalle-Emard apy
linkei. Jis, gerai susipaži
nęs su Lietuvos politine 
situacija, ypač aktyviai 
rėmęs Lietuvos teisę į

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki...3.50% 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 .......... 5.75% Nemokamas čekių ir sąskaitų
1 m. term. Indėlius ..............6.00% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.lnd.mėn.pal.............5.75% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.indėlius........  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 “Tancoje"
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.
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MARIJAI ADOMAITIENEI 
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą JONĄ/’NL" 
daugiametį skaitytoją ir talkininką, ir visus 
artimuosius -

"NL" Valdyba, Redakcija 
ir darbuotojai

m.

Nepriklausomybe ir jos 
atstatymą, buvo mūsų tar
pe, kuomet Sovietų dali
niai brutaliai puolė Lietu
vos parlamentą ir TV bokš
tų Vilniuje. Kovo 11-tąją, 
1990 m. kartu džiaugėsi 
su mumis, kaip ir Kanadai 
pripažinus oficialiai Lietu
vos Respubliką 1991 
rugpjūčio mėn.26 dieną.

Si karta būdamas mūsų 
tarpe, pasisakė,kad anks
čiau jam buvo lengviau 
mums kalbėti, ypač atga
vus Nepriklausomybę. Da
bar sunkiau, nes gyvenime 
nėra vien tik džiaugsmas, 
vien juoda-balta. Lyginda
mas situacijas Lietuvoje 
su Kanada, priminė, kad 
kartais ir čia einama 2 
žingsnius atgal ir 1 pirmyn. 
Jis suprato mūsų pobalsa- 
vines nuotaikas ir pabrėžė,
kad nežiūrint kas ir kodėl 7807.

laimėjo, reikia priimti de
mokratinių procesų vyksmą, 
kuris "yra ir tuo būdingas, 
kad netinkamą valdymą 
galima pakeisti tinkames
nių". Linkėjo mums ir to
liau laikytis teisingumo 
ir teisybės principų, pa
brėždamas, kad lietuviai 
Kanados piliečiai visada 
rodė Tėvynės meilės, gar
bingo elgesio ir 
pavyzdį visiems, 
turime liudyti 
kad mažesniųjų 
užgrobimai yra neleistini.

Sugebantis lengvai ko- 
munikuoti, įsigijęs pagarbą 
mūsų bendruomenėje, jis 
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• Jauna lietuvių pora,atvy- 
kusi iš Lietuvos į Montrea- 
lį, ieško bet kokio darbo. 
Skambinti Robertui 766-

EKSKURSIJOS

darbštumo 
Ir toliau 
visiems, 

valstybių

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...$1089.-

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

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

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

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

ft A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
U f* & f* 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

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

JAV dol. Kan. dol.

....12.00.

i ............... i i
....15.00. *

i

i
i i i i

Siuntėjas: Gavėjas ;

Tel Tel:

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą NORDLAND EXPRESS VARDU ir siųskite: 
NORDLAND EXPRESS, 1650 Bloor St. West, Toronto, Ontario, M6P 4 A 8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel: (416) 535-5000, FAX; (416) 535-5001.

RICHARD^
Room----- COUVRIUR

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

g^FUNERAL HOME^Wjgi 
■rJ.F.Wilson & Sons Inc.^^ 
T23Maple Blvd.,5784VerdunAve? 
'Chateauguy,Que., Verdun,Que.,1 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
Į Modernios KoplyftiojJ
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montreal
MIRUSIEJI:
• MARIJA ADOMAITIENĖ 
/STANKŪNAITĖ/ mirė 
vasario mėn. 21 d. Royal 
Victoria ligoninėje.

Liko vyras Jonas, 4 
seserys, 2 seserėčios ir 
svainis.
JI buvo veikli RŪTOS Klu
bo narė.Montrealio LKMD- 
jos narė. Kartu su savo vy
ru dalyvavo visuose lietuvių 
renginiuose.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios.

• EMILIJA GRUODIENĖ,91 
m.amžiaus mirė gaisro 
metu rezidenciniuose Slau
gos Namuose St.Gėneviėve, 
Que., prie Montrealio.

Liko sūnus Vytautas, 
dvi dukterys-Dalia ir Irena 
su šeimomis, 7 vaikaičiai.

Laidotuvių pamaldos 
vyko Montrealio Aušros 
Vartų P-jos bažnyčioje.

Skaitymus atliko dr.J.
Mališka ir vaikaičiai lietu
vių ir anglų kalbomis.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Savo Tetos a.a.Skolas- 
tikos Remeikaitės atmini
mui Daina Vasiliauskienė 
paaukojo "Nepriklausomai 
Lietuvai" $100.
Nuoširdžiai dėkojame! "NL"

• Montrealio Skautai Vy
čiai vasario mėn. 21 d. 
pamaitino šiltu maistu, 
kurį patys paruošė, apie 
120 neturtingųjų-benamių 
Benedict Labre House Mcnt- 
realyje.
• Po ilgos ir šaltos žiemos 
"NL" Spaudos Vakaras-Ba- 
lius įvyks pavasariškoje 
nuotaikoje balandžio mėn.
24 d., šeštadienį, AV P- 
jos salėje.

Visos organizacijos pra
šomos tą datą rezervuoti 
mūsų laikraščio parėmimui 
ir neruošti kitų renginių.

Norintieji paaukoti lai
mikių loterijai, gali juos 
jau dabar perduoti "NL" 
Redakcijai arba Spaudos 
Kioske Juozui Šiaučiuliui.

...VASARIO I6-TOJL... 
/.... atkelta iš 7 psl. / 
buvo sutiktas ilgais ploji
mais ir atsistojimu.

Sekė trumpi ir nuo
širdūs sveikinimai Verduno 
atstovo H.Fr.Gautrin, Kul
tūrinių Bendruomenių at
stovės iš Parti Quebecois 
Mme A.L.Yavikoly, Baltų 
Federacijos Montrealio 
sk.pirm.Peter Moldre, Mont
realio Estų organizacijos 
pirm.R.Leitham. Raštu 
buvo gauti sveikinimai 
iš Kanados min.pirm.B.Mul- 
roney, Quebec'o premjero 
R.Bourassa, Montrealio 
mero J.Dorė, Montrealio 
Latvių Tarybos pirm A. 
Spura, Laisvosios Rumuni
jos vyriausybės atstovės 
Montrealyje dr.L.Riga.

P. Moldre priminė savo 
sveikinime, kad lietuvių 
drąsą ir stiprybė Įkvėpė 
Nepriklausomybei visus 
ir užtai sveikina 75-čio 
proga. Ragino neatleisti 
spaudimo, kad Rusija iš 
Pabaltijo išvestų savo ka
riuomenę. Estų atstovas pri
minė, kad ir toliau tenka 
visiems, buvusiems Sovietų 
replėse, būti budriems ir 
patvariems.

Pranešėja pakvietė sce- 
non Paul Martin,MP, J.Šiau- 
čiuli,VILNIAUS Saulių Rink
tinės pirm., A.Mylę L.K. 
MINDAUGO Saulių Kuopos 
pirm., ir Arūną Staškevičių, 
Montrealio LB pirm-ką. Paul 
Martin buvo apdovanotas 
ŠAULIŲ ŽVAIGŽDĖS OR
DINU ir Pažymėjimo Raštu. 
Tai yra aukščiausias Šaulių 
organizacijos apdovanojimo 
ordinas, suteikiamas nusi- 
pelnusiems lietuviams arba 
kitataučiams asmenims 
už nuopelnus Lietuvai.

Visa salė dalyvių sukilo 
ant kojų ir ilgai plojo. 
Garbingasis svečias, mato
mai sujaudintas, padėkojo 
už tokį pagerbimą sakyda
mas, kad jam sunku tokiu 
momentu žodžiais išreikšti, 
ką jis jaučia.

Meninę programos dalį 
atliko jauniausias Montrea
lio vienetas GINTARĖLIS, 
vad.muz.Zigmui Lapinui, 
pagrojęs liaudies instru-

Vasario 16-tosios minėjimo pranešėja Montrealyje Andrėja
Celtoriūtė. Nuotr. A.Kalvaičio

mentais 6 liaudies dainas. 
Neseniai susidaręs Moterų 
Dainos Vienetas Montrealy
je AUŠRA atliko 3 dainas, 
Montrealio VYRU OKTE
TAS - 3 dainas, kitas dvi 
abu vienetai padainavo 
kartu. AUŠRAI ir VYRŲ 
OKTETUI vadovavo ir a- 
kompanavo muz. Aleksan
dras Stankevičius.

Prieš Oktetui pasiro
dant su daina "Kalniškės 
Mūšis", Dalija Savignac 
padeklamavo Henriko Nagio 
eilėraštį "Sugrįžimas".

A.Staškevičiui padėkojus 
garbės svečiams, progra
mos atlikėjams ir visiems 
dalyviams už atsilankymą, 
visi sugiedojo Lietuvos 
Himną ir pagerbė išneša
mas vėliavas.

Sekė gerai paruošti 
jaunųjų šeimininku- Petro 
Paulausko ir talkos-pietūs, 
AV P-jos kleb.J.Aranauskui 
SJ palaiminus vaišes.

Kai kam gal atrodo 
dabar, kad KOVO 11-toji 
svarbesnė šventė ir dėl 
to jau VASARIO 16-toji 
lyg ir antraeilė, tad ir 
atvykti į minėjimą nebėra 
prasmės. Salė nebuvo sau
sakimšai užsėsta. Tačiau- 
prisimintina, kad be Vasa
rio 16-tosios- vargu ar 
būtų buvusi Lietuva, o 
ypač nei Kovo 11-toji...

/Kovo 11-tajai artė
jant, parašykime sveikinimo 
žodžius Vyt.Landsbergiui 
ir SĄJŪDŽIUI, kurie išvedė 
valstybę iš Kremliaus 
priespaudos!/. B.N.

"RŪTOS" KLUBO 
METINIAME SUSIRINKIME

Sausio mėn. 27 d. Mont
realio lietuvių _ auksinio 
amžiaus Klubo RŪTA me
tinis susirinkimas praėjo 
jaukioje nuotaikoje. Klubo 
pirmininko, kasininkės ir 
revizijos komisijos praneši
mai buvo priimti be dides
nių diskusijų.

Pernai mirė 6 Klubo na
riai: Albinas Baršauskas, 
Povilas Gerhardas, Petro
nėlė Milerienė, Elena Tala- 
laitė, Pranė Tekutienė 
ir Kostas Toliušis. Jie buvo 
susirinkimo pagerbti tylos 
minute.

Pririnkus i valdybą 
trūkstamus narius, vėliau 
pasiskirstyta pareigomis: 
pirm.- Br.Staškevičius, 
I-asis vicepirm.- J.Babraus- 
kas, II-ji vicep. Seselė 
Paulė, kasininkė - E.Ker- 
belienė ir sekretorė - B. 
Rupšienė. į revizijos komi
siją išrinkti V.Viliušienė, 
J.Išganaitis ir J.šiaučiulis.

Susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 50 narių, 
baigtas vaišėmis.

LITAS M0NTREAII0 LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. 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%
60d. - 119d......... 5.00%
30 d.- 59 d .......3.00%

Taupymo-special. .............2.75%
Taupymo - su gyv. dr...........2.00 %
Taupymo - kasdienines.....2.25%
Einamos sąsk........................1.50%
RRIF-RRSP- 1 m.term....... 6.25%
RRIF-RRSP - 2 m term....... 6.75%
RRIF - RRSP - taup.............2t5.Q%

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Litą”

VISI PATARN AVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DeSev*

Pirm., antr., treč, 9.00-3 00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00

Juozas Šiaučiulis sutiko 
suorganizuoti šachmatininkų 
sekciją. Norintieji joje 
dalyvauti kviečiami kreip
tis į J.Šiaučiulį tel: 768- 
3674. d.

• "NL" Administracija, 
būdama labai kantri, išsiun 
čia kai kuriems skaityto
jams pakartotinus ragini
mus atsiskaityti už prenu
meratas. Vėl buvo peržiū
rėtas .taip veltui gaunančių
jų laikraštį, sąrašas. Pati
kėsite ar ne, bet tokių 
atsilikusiųju yra ne tik 
už 1, bet ir už 2, ar net 
ir 3 metus...

Jie nepraneša, kad atsi
sako laikraščio, nepasižada, 
kad šiuo metu negalėdami 
užsimokėti, netrukus atsi
lygins, ar panašiai. Ar 
jie tikisi ir toliau gauti 
laikraštį veltui? Laikraš
tis "Nepriklausoma Lietuva' 
sau tokio liuksuso negali 
leisti, nes juk nei spaustu
vė, nei paštas savo patar
navimų veltui neteikia 
ir už techniškas išlaidas 
reikia laikraščio leidėjams 
atsiskaityti tuojau pat.

3907A Rosemont
Pirmadieniais 10 00- 2.00

3 00- 7.00 
2 00-6 00

Ar- tokie skaitytojai 
nori atprasti nuo lietuvių 
kalbos, nuo ryšio su lietu
viais ir Lietuva, nenori 
prisidėti prie savos kultū
ros išlaikymo?

Kodėl kai kurie skaity
tojai taip ilgai delsia, ne
suprantama: už vienerius 
metus užsimokėti - nesun
ku, skola už 2 ar 3 metus 

jau pasidaro žymesnė 
suma. Taigi - kodėl delsti?

Palengvinant atsiskai
tymą gyvenantiems Mont
realyje, prenumeratą gali
ma įteikti ir asmeniškai 
kiekvieną sekmadienį AV 
Spaudos Kioske Juozui 
Šiaučiuliui.

Nesunku atsiminti ir 
prenumeratos užsimokėjimo 
laiką, kai dauguma užsisa
ko nuo naujų metų. Suabe
jojus- administracija leng
vai pasiekiama telefonu, 
kur galima pasitikrinti 
mokėjimo datas ( tel:366- 
6220).

Dėkodami visiems, kurie 
atsiuntė savo prenumeratas 
už 1993 metus, kviečiame 
atsilikusius tą patį padary
ti nedelsiant! "NL"

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chir u rgas 
Qniv.dr. J.MAUŠROS 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.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją.

AIR CARGO

EUROPARCEL

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

M? pLVI^^ttHOS1>rrA1" Teb 
687 Pine Ave, west,
Montreal, Que. H3A 1A1 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.

JĮ 95 
TIK fc|užkg

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

St-Patrick

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

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

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. | st-paWc((

2500RUELEGER, LASALLE Z® i 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 P,ENAS

Conriner

Newnan

Z I EMKA PLUMB I NG
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimų.

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

Advokatas ROMAS I § G A N A I T I S
822 lie de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7 

tel: 465-1538

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS 8. CČTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 
tel:364-4282

Notare
RŪTA POCAUSKAS _ RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
Iiu5 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

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

PORTRAITS

■ ** Į MARIAGE • WEDDINGS 
H O I 5220 ch. QUEEN MARY nf. 

TONY LAURINAITIS
P.O. H3W1X5 Tel. 481-SSOS

TONY
TRANS QUEBEC SIDINGS LTD

ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

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

_____________Tel: 721-9496; res: 729-2446
8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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