
• l_’ttcvo» I 
! N.’t-oa alinė Į

į BibĮįlct* !

• LITUANIE INDEPENDENTE • INDEPENDENT LITHUANIA •

Nr 6- (53—ji metai) • 1993 m. Kovo - March 17 d. • DVISAVAITINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS • 7722 George St., LaSalle, P.Q.. H8P 1C4 • Tel: 366-6220 • $1.-

I VYK I Ų 
APŽVALGA 

h.n.
ŠIŲ METŲ DIDŽIAUSIOJI 
PUGA IR VĖTRA

Š. m.kovo men. 13-14 
dienomis visą JAV ir dali
nai Kanados rytines sritis 
nusiaubusią vėtrą ir pūgą 
amerikieCiai pavadino šio 
šimtmečio žiauriausiąja. 
Prasidėjusi Meksikos įlan
koje, ši audra tornadais
nusiaubė Floridą ir, pasu
kusi šiaurėn, susidūrusi
su Arktikos šalto oro pla
čia srove, tapo pūga, už
vertusią sniegu visas JAV 
rytines valstijas, o taip 
pat Kanados Quebec'o ir 
Atlanto provincijas.

Kadangi pūgą nešė kar
tais net virš 100 kilometrų 
į valandą stiprumo vėjai, 
Amerikoje ir Kanadoje 
padaryta daug nuostolių. 
Pastarosiosmis žiniomis 
Amerikoje žuvo daugiau kaip 
170 žmonių, Kanadoje- 5.

Daugiausia sniego javo 
šiaurės Karolinos Mount 
Mitchell vietovė, kur pus
nys siekė 4,3 metrų aukš
tį. Floridoje buvo užregis
truoti vėjai 177 km. į va
landą stiprumo.

Montrealyje, kovo 13-14- 
savaitgalyje per parą iškri
to daugiausia sniego nuo 
to laiko,kai 1941 m.Dorva- 
lyje pradėta registruoti 
kritulių, kiekiai.Cia buvo 
užregistruoti vėjai 76 km/v. 
Sekmadienio naktį, kovo 
14 d. kelių ir tiltų prava
žiavimų nusnieginime dirbo 
apie 3.000 valytojų su ma
šinomis.

JELCIN'AS KOVOJA UŽ 
REFORMAS IR SAVO 
POSTĄ

Rusijos Liaudies Depu
tatų Kongrese, kurio trys 
ketvirtadaliai buvo dar 
sovietinio režimo laikais 
sulipdyti iš kompartijos 
ir įvairių kitų bolševikinių 
grupuočių atstovų ir tiktai 
ketvirtadalio išrinktų, Jel- 
cin’as kovoja už savo ir 
Rusijos likimą.

Būvą Komunistų Parti
jos didžiūnai ir vadai ban
do visokiais būdais suma
žinti Rusijos prezidento 
Jelcin'o politines galias, 
suktai tvirtindami, jog 
jie nori vieton prezidenti
nės demokratijos įvesti 
parlamentiną demokratiją. 
Iš tikrųjų, jie nori sunai
kinti prezidento postą taip, 
kad prezidentas taptų be
jėge ceremonijine lėle, 
kurią "liaudies deputatai" 
galės tampyti pagal savo 
įnorius. Per kelis įvykusius 
šio kongreso balsavimus,

jo priešai įstengė jau ap
karpyti jo kompetencijos 
ribas. Jelcin'as gi yra pa
siryžęs pravesti referendu
mą, kuriame Rusijos žmo
nės galėtų laisvai pasisaky
ti ar nori prezidentui duo
ti daugiau ar mažiau galių.

Šalyje, atrodo, yra dau
giau tokių, kurie »nežiūrint 
visko,dar vis pasitiki Jelci- 
n'u ir norėtų jam suteikti 
daugiau galios, kad jis 
galėtų veiksmingai valdyti 
Rusiją ir pažaboti senųjų 
komunistų užgožtą kongre
są. Jelcin'as norėtų taip 
pat pravesti naujus rinki
mus į tą kongresą - lais
vus ir tikrai demokratiškus 

tikėdamasis atsikratyti 
Komunistų partijos senai
siais vadais ir kraštutiniais 
fanatikais. Nuo to, kiek 
Jelcin'ui pavyks tai pada
ryti, priklausys demokrati
nės Rusijos likimas.

Reikia pažymėti } kad
Jelcinn'o priešininkai tebe
sapnuoja apie "didžiąją
Rusiją", kurios sudėtin
įeitų ir Baltijos valstybės... 
Apie tai visiškai atvirai 
ir įžūliai kalba ne tiktai 
senieji komunistų bonzos, 
bet ir įvairių ultra-nacio- 
nalistiškų grupuočių ir par- 
tijėlių vadukai. Jie kaltina 
Jelcin'ą ’ perdaug atleidus 
centro vadeles ir tokiu 
būdu suteikus progą dauge
liui buvusių sovietinių Azi
jos respublikų siekti arba 
autonomijos , arba net ir 
visiškos nepriklausomybės 
nuo Maskvos.

Per paskutiniuosius 15 
mėnesių pusiauautonimiškos 
sritys, provincijos ir mies
tai darosi gerokai autono
miški. Čečėnija paskelbė 
pilną nepriklausomybę. 
Tatarstanas ir Baškyrija 
formaliai reikalauja žymios 
autonomijos nuo Centro. 
Nižny Novgorod'o provinci
ja pradėjo svarbias ekono
mines programas, kurios 
dažnai nesiskaito su fede- 
raliniais įstatymais. Keletą 
sričių paprasčiausiai nusto
jo siųsti į Centrą priklau
somą savo pajamų dalį.

Abu - ir Jelcin'as ir 
jo oponentas Ruslan Chas- 
bulatov'as bando patraukti 
gyventojus savo pusėn, 
pažadėdami netgi daugiau 
autonomijos.

Tačiau, be gerai vei
kiančio Centro, neįmano
mos jokios finansinės apy
vartos, ir betkokia pažanga 
sustotų.

Suprantama, kad Lietu
va, Latvija ir Estija susi
rūpinusios seka šiandieni
nius įvykius Maskvoje 
nuo vienokio ar kitokio 
jų sprendimo priklausys 
Maskvos elgesys su savo 
kaimynais: dar likusios
sovietinės armijos išvedi
mas ir politiniai bei eko
nominiai santykiai su Rusi
ja.

Stebi šiuos įvykius ne
mažiau susirūpinusios ir 
JAV, ir Europos valstybių 
vyriausybes. Prezidento 
Clinton'o jau pažadėta 
susitikti su Jelcin'u Kana

doje, Vancouver'io mieste 
ir kalbama apie skubią 
finansinę pagalbą Rusijai, 
kurią suteiktų ne tiktai 
Amerika, bet ir kitos 6 
didžiosios industrinės vals
tybės (G7): Kanada, Pran
cūzija, Japonija, Vokietija, 
Britanija ir Italija.

KIM CAMPBELL 
TEBEPIRMAUJA

Vienas po kito Brian 
Mulroney dabartinio kabi
neto ministerial pasisako 
ne tiktai nepretenduosią 
į Progresyviųjų Konserva- 
torią vadus, bet nekandida
tuosią ir š.m.rudenį įvyks
tančiuose federaliniuose 
rinkimuose. Labai aišku, 
kad sekančioji Konservato
rių Partijos viršūnė atrodys 
skirtingai nuo dabartinės. 
Jaučiama aiški tendencija 
atsiriboti nuo Mulroney 
ir jo politikos, nes šie 
yra labai nepopuliarūs šian
dien Kanadoje. Ar tai iš
gelbės konservatorius nuo 
pralaimėjmo liberalams 
labai ir labai abejotina.

Paskutinieji pasitraukė 
iš varžybų ir sekančiųjų 
rinkimų- Užsienio Reikalų 
ministerė B.McDougall 
ir min.P.Beatty. Oficialiai 
nepasiskelbė sieksianti Kon
servatorių vadovo kėdės 
net ir pati Kim Campbell. 
Tačiau apklausinėjimai 
rodo, kad už ją pasisako 
daugiau konservatorių, negu 
už visus kitus galimus kan
didatus, sudėjus kartu.

TRUMPESNĖ DARBO 
SAVAITE JAPONIJOJE

Japonijos darbuotojai 
iki dabar privalėjo dirbti 
44-46 valandas savaitėje. 
Paskutiniu metu Japonijos 
Darbo Ministerija paskelbė, 
jog ji ras būdų subsidijuoti 
mažas ir vidutinio dydžio 
bendroves, kad savo darbuo
tojų valandas sumažintų 
iki 40-ties savaitėje. Vy
riausybė tikisi, kad tokia 
priemonė paskatins dirban
čiuosius praleisti daugiau 
laiko pirkimams , ir taip 
pagyvintų ekonominį gyve
nimą.

MIRĖ BUVĘS HITLERIO 
PILOTAS

Londono spaudoje rašo
ma,kad buvęs LUFTHANSA 
lėktuvų bendrovės kapito
nas Hans Baur mirė,iš
gyvenęs 95 metus. J is įl
ojo Pasaulinio karo metu 
skraidino Hitlerį į svar
biausių mūšių fronto li
nijas. J am teko išgyventi 
10 metų Rusijoje belais
vių stovykloje,vėliau pa
garsėjo paskelbęs neva 
Hitlerio dienoraščių sen
sacingas ištraukas tačiau jų 
autentiškumo nebuvo ga
lima įrodyti.

Britų „ viešųjų 
dokumentų aprašyme yra 
sakoma,Hans Baur buvo 
pasiruošęs nuskraidinti Hit
lerį j Angliją ir atiduo
ti į rankas RAF žvalgy
bai, kuri laukė pasiruošusi 
/visą 1941 pavasarį/perimti 
jį pietų Anglijos aerodro-
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LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, 
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos 
jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos 
demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra 
Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jo
kios kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę vi-suotinai pripažintiems 
tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis 
suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitari
mo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių 
bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, kaip suvereninių galių 
reiškėją, šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.
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ESTUOS EKONOMIKA 
TVIRTA
Belieka atsikratyti 
svetimos armijos
Helsinkis (AFP-ELTA)

Estijos ministras pirmi
ninkas Martas Laras Helsin 
kio universitete surengta
me Estijos 75-ųjų neprik
lausomybės metinių minėji
me pareiškė, kad dabar 
Estijos tautai svarbiausia 
atsikratyti Rusijos armijos 
ir sukurti saugią valstybę, 
reguliuojamą įstatymų. 
Rusijos kariuomenė - tai 
ne tik politinė ir ekonomi
nė problema, jos buvimas 
Estijoje skatina organizuo
tą nusikalstamumą. M. 
Laras pareiškė, jog jo ša
lis tikisi didesnės užsienio 
paramos Estijos valstybi
nės sienos apsaugai.

Dabar Estijoje yra apie 
9000 Rusijos Karių (Lietu
voje - 15 tūkstančių).

50 METŲ NUO LIETUVOS 
ĮKAITŲ PAĖMIMO į 
STUTTHOFĄ

Š.m. kovo 16 d. suėjo 
50 metų, kai nacių Gesta
po, keršydami, kad Lietu
vos jaunimas nestojo į SS

batalijonus, areštavo 46 žy
mesnius Lietuvos asmenis 
ir išsiuntė į Stutthofo ka- 
cetą sunaikinimui.

Tą progą prisimenant, 
Čikagoje, Balzeko Muzie
juje, kovo 19 d. 7 vai.

vak. yra ruošiama vakaro
nė ir parodėlė, kurioje bus 
prisimintos visos antinaci- 
nės ir antibolševikinės re
zistencijos aukos. (Lietu
voje panašus minėjimas 
ruošiamas Kaune.)

KVIETIMAS KARJERAI JUNGTINĖSE TAUTOSE
/New York*as, 1993 kovo 1 d. Lietuvos Nuolatinė Misija 

Jungtinėms Tautoms).
Lietuva, 1991 m. rugsėjo 17 d.įstojusi į Jungtinių 

Tautų narių eiles, žengia dar vieną žingsnį pilnam įsijun
gimui į tarptautinę bendriją, praneša Lietuvos Misija Jung
tinėms Tautoms. Jungtinių Tautų Sekretoriatas skelbia 
viešą konkursą Lietuvos piliečiams užimti postus tarptau
tinėje diplomatinėje tarnyboje.

Sekretoriatas, kuriame dirba virš 15.000 asmenų 
iš 150 valstybių, aptarnauja visus Jungtinių Tautų padali
nius visame pasaulyje. Šiais metais Lietuva kviečiama 
dalyvauti konkursinių egzaminų programoje, per kurią 
jauni lietuviai, besidomintys karjera tarptautinėje organi
zacijoje, galės užimti postus Jungtinių Tautų Sekretoriate.

Egzaminus laikyti kviečiami Lietuvos piliečiai, 
ne vyresni kaip 32 metų, turintys pirmojo laipsnio aukš
tojo mokslo išsilavinimą vienoje iš šių sričių: ekonomikoje, 
finansuose, politiniuose moksluose, socialiniuose moksluose 
ir statistikoje. Pretendentai turi sklandžiai valdyti anglų 
arba prancūzų kalbą. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Or
ganizacijos siekį didinti moterų diplomatų, dirbančių Sek
retoriate, skaičių, moterys ypatingai kviečiamos laikyti 
šiuos egzaminus.

Egzmainai bus laikomi š.m.birželio 15-16 dienomis, 
New York'e ir Vilniuje. Kandidatai patys privalo apmokė
ti kelionės išlaidas į egzaminavimo vietovę.

Dėl išsamesnės informacijos apie egzaminus ir 
postus Sekretoriate, prašome kreiptis į Lietuvos Nuolatinę 
Misiją Jungtinėms Tautoms arba Lietuvos Užsienio Reika
lų Ministeriją žemiau nurodytais adresais:

Permanent Mission of Lithuania to the United 
Nations, 41 W., 82nd Street, Rm. 5B, NEW YORK, NY 
10024, tel: (212) 721-7768.

Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija, 
Tarptautinių Organizacijų Skyrius, J.Tumo-Vaižganto gt.2, 
VILNIUS, 2600, LIETUVA /LITHUANIA/.
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Kaip rašoma LIETUVOS 
RYTE, kovo mėn.4 d.nu- 
mėryje, LDDP pradeda 
skilti. Jau pernai, gruodžio 
mėn. laikraštyje OPOZICI
JA buvo kritikuojama 
LDDP vadovybė už tos 
partijos neryžtingumą Sei
me. Dabar gi iniciatyvinės 
grupės atstovai V.Lukoše-
vičius ir A.Visockis visai 
atvirai siūlo nepatenkin-

partijos, kuri nebijotų ir 
nepataikautą opozicijai,
t.y.Santarvės frakcijai,
vadovaujamai V.Landsbergio.

Anot minimų dviejų 
atstovų, kai savarankiškoji 
Lietuvos Komunistų Partija 
leidusi sau nusnūsti ant 
laurų, tai laimėjusi "nere
gėto masto raganų me
džioklė". Jie pritaria pa
reiškimui, kuris buvo pla
nuotas paskelbti š.m.sausio 
mėn., bet atidėtas, kad 
nepakenktų prezidento rin-
kimams ir jų nelaimėtų 
ambasadorius Stasys Lozo-

tiems pasitraukti iš parti- raitis. 20 d. numeryje Sigitas žės mėnesyje.
jos. Jie norėtą kairesnės Šis pareiškimas savo Parulskis vedamajame UŽ- /nukelta į 3 psl........./

Kiekvieną sunkumo valandą Sąjūdis pasitikėjo žmonė
mis ir klausė jų: kokiu keliu, Vakarų ar Rytų toliau ženg 
sime?Ką Sąjūdis padarė, ko 

nepadarė
Sąjūdis pakėlė žmones lemtingai ir sėkmingai kovai 

už Lietuvos Nepriklausomybę. Sąjūdis nubrėžė tą tiKslą 
ir jį pasiekė.

Sąjūdis pasiekė nepriklausomybę taikiomis politinėmis 
priemonėmis, be kruvinų sukilimų arba riaušių ir užkirto 
kelią susirėmimus kurstančioms SSKP ir KGB provoka
cijoms.

Sąjūdis laužė geležines uždangas, plėtojo ryšius, Są
jūdis pelnė Lietuvai tarptautinį autoritetą, pagarbą ir pri
pažinimą;

Sąjūdis paskatino dvasinį Lietuvos atgimimą ir reikš
mingai dalyvavo tarptautinėse demokratinių jėgų pastan
gose nuversti komunistinių režimų diktatūrą.

Sąjūdis išreikalavo žodžio ir tikėjimo laisvę, Trispal
vės, Herbo, Himno, Vilniaus Katedros ir Kitų bažnyčių 
sugrąžinimą.

Sąjūdis išjudino Lietuvoje esmines visuomenės gyveni
mo permainas ir pradėjo reformas, kad būtų sukurta lais
va ir atvira dorų žmonių visuomenė, vertinanti darbą ir 
šeimą, pati sau dedanti gerovės ir santarvės pagrindus.

Sąjūdis siekė teisybės ir teisingumo.
Sąjūdis telkė Lietuvos darbui įvairių pažiūrų žmones, 

neatstumdamas nė komunistų, ir šitaip išryškino vienų 
nuoširdų atsivertimą, o kitų -klastą, sandėrius su SSKP, 
revanšo troškimą.

Sąjūdis globojo atsikuriančias Lietuvos partijas ir or
ganizacijas, šelpė tremtinius, jaunimą, teisybę rašančią 
spaudą.

Sąjūdis gynė ir apgynė atkurtą Nepriklausomybę nuo 
imperijos puolimo ir vidinių LKP/SSKP išdavysčių, pasie
kė teisinių ir politinių Nepriklausomybės garantijų, skatino 
ir kūrė krašto apsaugą.

Sąjūdis nubrėžė kryptį atkurti laisvos rinkos ekonomi
ką, vėl įtvirtinti privačią nuosavybę, grąžinti žemę Lietu
vos ūkininkui ir šeimininką žemei, amatui, verslui.

Sąjūdis gaivino žmonių iniciatyvą ir orumą, pasitikė
jimą savo jėgomis, mokė atmesti sovietinio socializmo 
įskiepytus prašytojų laukiančiųjų įpročius.

Sąjūdis grąžino Lietuvai garbingą vietą pasaulyje ir 
atvėrė pasaulį Lietuvos jaunimui, jos ūkio, verslo ir dva
sinės kūrybos žmonėms.
2 psl.

laiku buvo paskelbtas kai
riųjų laikraštyje POLITIKA: 
"Dabartiniu metu didžiau
sias LKP (Lietuvos Komu
nistų, Partijos) nusikaltimas 
yra nieko neveikimas. Jos 
lyderiai, kažkada iškilę 
pataikaudami vieniems, 
dabar mano ištaisyti praei
ties klaidas, pataikaudami 
kitiems".

O po prezidento rinki
mų atskilėliai taip pasisa
ko:" Nuoširdžiai sveikiname 
tautą, iš dviejų blogybių 
pasirinkusią mažesnę, 
mūsų partijos lyderį. Svei
kiname...ir pasitraukiame 
iš LDDP".

Nors anksčiau LDDP 
frakcijos nariai _ teigė, kad 
jų neištiks SĄJŪDŽIO liki
mas Aukščiausiojoje Tary
boje, LAISVOSIOS EURO
POS radijas pranešė, kad 
(LDDP) frakcijoje iškilo 
nesutarimų, svarstant Sei
mo pirmininko kandidatūrą.
Skilimas jau prasidėjo.

MIRŠTI YRA NEGERAI, 
tarp kita ko, rašo: "Prieš 
rinkimus vienas didelis 
žmogus (pavardės nesinori 
minėti...) iš televizoriaus 
ekrano pasakė tautai, kad 
kultūra per pastaruosius 
keletą metų (SĄJŪDŽIO 
ir V.Landsbergio "diktatū
ros" metais, S.P.) visiškai 
nusmukdyta ir sugriauta... 
Mes staiga užmiršome, 
kaip prieš penketą šešetą 
metų atrodė dienraščiai, 
jų vedamieji, užmiršome, 
kokios idiotiškos "galvos" 
būdavo priklijuojamos lite
ratūriniams savaitraščiams, 
žurnalams, kokie buvo mū
sų vadovėliai, kokie įvadi
niai straipsniai palydėdavo 

* į pasaulį poezijos, filosofi
jos knygas. Beje, apie kny
gas: jeigu ne tie, nemažai 
visuomenės daliai prakeikti 
metai, mes nebūtume su
laukę nei H.Nagio, nei 
A.Nykos-NIliūno, K.Bradū- 
no, B.Brazdžionio, A.škė- 
mos, kitą žymių lietuvių 
išeivijos kūrėją raštų, kny-

• LIETUVOS RYTAS pami
ni įdomą kurjozą. iš nese
niai įvykusio Seimo posė
džio. Kai vienas Seimo 
nąrys prasitarė, kad vįeną^ 
jų esąs išrinktas per klai
dą, kitas garsiai pastebėją 
kad pusė Seimo narių esą 
išrinkti "per klaidą". Šita 
pastaba pasirodė Seimo 
nariams juokinga ir dauge
lis ėmė juoktis. (Gal, iš 
tiesų, labiau būtą reikėję 
dėlei to verkti...).

• LIETUVOS AIDO vasario

gų, publikacijų. Niekada 
nebūtume jų gyvu nė neiš
vydę."

• Paskirtos personalinės 
pensijos buvusiems Aukš
čiausios Tarybos deputa
tams, Nepriklausomybės 
Akto signatarams, kurie 
nėra Lietuvos Seimo bei 
dabartinės vyriausybės na
riai. LIETUVOS AIDAS 
išvardina juos nurodydamas, 
kuris iš ją bendradarbiavo 
su KGB ar nebalsavo už 
Nepriklausomybės atstaty
mą.

Štai tasai sąrašas su 
LA komentarais: Stanislo
vas Akanovičius, Povilas 
Aksomaitis, Mykolas Arlaus
kas, Vladimiras Beriozovas 
(bendradarbiavęs su KGB), 
Rūta Gajauskaitė, Miglutė 
Gerdaitytė, Gintautas Vin
cas Iešmantas, Klemas 
Inta, Jokūbas Minkevičius 
(bendradarbiavęs su KGB), 
Kazimieras Motieka (bend
radarbiauja.. su laikraščiu 
RESPUBLIKA), Vytautas 
Paliūnas, Vytautas Paplaus
kas, Kazys Saja, Liudvikas 
Simutis, mons.Alfonsas 
Svarinskas, Lionginas šepe
tys ir Alfonsas Žalys.

• Š.m. vasario mėn.24 
d. Tallinn'e susitikę Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
krašto apsaugos ministrai
nutarė pravesti pirmuosius 
karinius pratimus š.m.gegu-

Sąjūdis netapo tvirtai sudaryta ir gerai veikiančia 
politine organizacija, kuri būtų nuolat rėmusi savo depu
tatus ir drausminusi perbėgėlius, greičiau pasiekusi pla
tesnių ir gilesnių Lietuvos, vidaus gyvenimo permainų.

Sąjūdis nelaimėjo rinkimų į Lietuvos rajonų savivaldy
bes ir neįstengė jų paveikti, kad reformos vyktų tvarkin
gai ir teisingai, kad bendras Lietuvos žmonių turtas ne
būtų išgrobstomas.

Sąjūdis nepajėgė pataisyti sovietmečiu priimto Savi
valdybių įstatymo, kad Lietuvoje būtų ne dvi, trys, o 
viena valdžia ir vieningas valstybės valdymas.

Sąjūdis dar nesukūrė visą Lietuvą apimančios naujos 
teisėtvarkos ir teisėsaugos su nepriklausomais nuo senųjų 
kompartijos įtakų teisėjais ir prokurorais.

Sąjūdis dar nesukūrė naujos, darbščios, žmogų gerbian
čios ir Lietuvos Atgimimui pasišventusios valdininkijos.

Sąjūdis neįžvelgė neištverrnės pavojų ir neaiškino žmo
nėms kas dieną, kad būtent atgavus nepriklausomybę pra
sidės netrumpas didelių sunkumų metas, kuriame blogiau
sia bus - trukdymas dirbti ir laukimas gėrybių savaime.

Atgavus šalies Nepriklausomybę, Sąjūdis nesugebėjo 
tęsti reikiamu mastu kasdienės atkaklios kovos prieš so
vietizmą visuomenėje ir valdžios įstaigose, prieš jo po
veikį žmonių sąmonei, prieš vakarykščių partinių sekreto
rių įtaką ir tempimą atgal.

Bet Sąjūdis taip pat:
nesuabejojo Nepriklausomybės ir demokratijos idealais; 
nepasidavė gniuždomas, šmeižiamas, pravardžiuojamas, 
kaltinamas nebūtais dalykais;
neatsakė šmeižtu į šmeižtą, kerštu į kerštą;
neverkė, nors apgailestavo, dėl trumpalaikių pakeleivių, 
silpnadvasių ir atskalūnų.

Sąjūdis telks žmones ir demokratines politines jėgas, 
kad būtų užbaigti Atgimimo ir Nepriklausomybės darbai: 

cvasinio, politinio ir ūkinio gyvenimo desovietizacija; 
išvesta visa svetima kariuomenė;
pasiekta ekonominių ryšių pusiausvyra tarp Rytų ir 

Vakarų*
"Sąjūdžio koalicija "Už demokratinę Lietuvą"

1992.IX.23/.
/Ištrauka iš straipsnio,atspausdinto "Lietuvos Aide"

*****************************************************

DĖMESIO NORINTIEMS GRĮŽTI ! LIETUVĄ:
VILNIUJE EKSPERIMENINE IR KLINIKINES MEDICINOS 
INSTITUTO yra įkurtas Gerontologijos Reabilitacijos Centras 
su Globos Namais, kuriuose gali būti apgyvendinami vie
niši ar globos reikalingi vyresnio amžiaus žmonės.

Už palyginti nedideli mokesti (apie 300 dolerių mėne
siui) užtikriname pilną išlaikymą, medicinine priežiūrą 
ir slaugą. Globotiniams suteikiamos dvieju ar vieno kam
bario, su visais patogumais, gyvenamosios" patalpos. Cent
ras įkurtas naujose, moderniose patalpose ir randasi Vil
niaus miesto ribose, atokioje nuo miesto triukšmo vietoje.

Suinteresuoti asmenys, norintieji gauti smulkesnę in
formaciją, gali kreiptis adresu: EKMI Gerontologijos ir 
Reabilitacijos Centras, Kalvarijų g-vė 223, 2021 VILNIUS 
LIETUVA. Tel: 77-77-45, 77-77-26, 62-86-36. Fax: 701- 
22-22-34-51. /Skambinant iš Kanados : 0-11-370-2 ir po 
to skelbiamas telefonos numeris/.

Su pagarba
prof. A. M a t u 1 i s, 

direktorius
♦»»**»**»**»»»»**-HHHHHHH(-*»*********»*********»*-lt-***'t

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA ORĄ 
ŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI

* "KAUNO LAIKAS"- Steigėjas ir leidėjas- Kauno Miesto 
Taryba. Redakcija- Laisvės Alėja 92, Kaunas. Atsiskai

tomoji sąskaita 609862. Vyr. redaktorius Kazys Požėra.

* "LIETUVOS AIDAS"- įsteigtas 1917 m.,leidžia UA B - 
vė "Lietuvos Aidas". Maironio gt. 1, Vilnius, 2710. Vyr. 
redaktorius Saulius Stoma.

* "LIETUVOS RYTAS" - leidžia UA B-vė"Lietuvos Ry - 
tas", Gedimino pr., 12a, Vilnius 2001. Vyr.redaktorius - 
Gedvydas Vainauskas.

Estijos Kelias j Nepriklausomybę
/Iš "KAUNO LAIKAS", nr.34/

1917.03.11 įvyko visų Estijos apskričių atstovų susirin
kimas. Reikalauta sujungti estų etnines sritis, suteikti 
Estijai vietinę savivaldą.
1917.03.26. Keturiasdešimties tūkstančių estų demonstra
cija Petrograde. Anarchijos kankinamoje Rusijos sostinėje 
orkestro maršų lydimos tvarkingos eilės su tautinėmis 
vėliavomis lėmė tai, kad Rusijos Laikinoji vyriausybė tų 
metų kovo 30 d.~ priėmė įstatymą, pagal kurį po visuoti
nių rinkimų valdžia Estijoje perėjo Žemės Tarybai (vėliau 
pavadintai Žemės Diena).

1917-ųjų balandis. Nacionalinių karininkų dalinių formavi
mo pradžia. Pagrindinis jų organizatorius - vėliau pirmuo
ju Estijos prezidentu tapęs Petsas (Konstantin Pats).

1917- ųjų rugpjūtis. Vokiečiams užėmus Rygą, kyla realus 
pavojus ir Estijai atsidurti Vokietijos naguose. Estų nuos
tata tvirtina: orientacija į' visišką nępri^įąųso.rpybę a> 

1917.10.24. Taline raudonieji perėmė geležinkelį, telė- 
grafą. Tas pats kituose didesriiuose miestuošte.Atsirado 
dvivaldystė,nes kariniai daliniai, savanorių būriai atsisakė 
paklusti bolševikams. Žemės Dienos paskirtą vyriausybę 
komunistai išvaikė.

1917.11.15. Savo susirinkime Žemės Dieną pasiskelbė 
aukščiausia valdžia Estijoje. Bolševikai atsakė represijo
mis. Nepriklausomybininkai perėjo į pogrindį.

1918- ųjų vasaris. Steigiamojo Susirinkimo rinkimai. Ko
munistai, gavę 37 proc. balsų, paskelbė ypatingąją padėtį; 
per kelias dienas areštavo daugiau kaip 500 žmonių.

1918.02.19. Visų politinių partijų susirinkime, sukviesta
me Žemės Dienos seniūnų, nuspręsta: atsiradus galimybei 
reikia iškart skelbti nepriklausomsybę. Sudarytas Gelbėji
mo komitetas iš trijų asmenų.

1918.62.20. Vokietijos kariniai daliniai įsiveržia į Estiją.

1918.02.23. Vokiečiams besiartinant, Taline,kaip ir ki
tuose miestuose, iš bolševikų atimama valdžia.

1918-ųjų Vasario 24-oji. Anksti rytą bokšte Pikk Hermann 
(ilgasis Hermanas) iškeliama tautinė vėliava, mieste kli
juojami Nepriklausomybės manifesto tekstai. Miestas ne
rimsta, gatvės užtvindytos šventiškai pasipuošusiais žmo- 
monėmis. Gelbėjimo komiteto nariai nuvyksta į Banko 
pastatą. Čia Estija paskelbiama nepriklausoma demokrati
ne respublika.

1918.02.25. Taline plaikstosi tautinės vėliavos. Vyksta 
padėkos pamaldos bažnyčiose. Tačiau džiaugsmas trumpa
laikis. į sostinę įžygiuoja vokiečių kariuomenė. Jėgos 
nelygios, todėl jiems nesipriešinta. Vokietijos okupacija 
truko iki 1918.11.11.

1918.11.27. Vyriausybės posėdyje nuspręsta karine jėga 
pasipriešinti bolševikams, kurie nepripažino teisėtos Esti
jos valdžios. Po sunkios vokiečių okupacijos lemiamą 
reikšmę valstybės likimui turėjo K. Petso žodžiai: "Jokių 
susitarimų su bolševikais!" Tuos žodžius palydėdamas, jis 
trinktelėjo į stalą kumščiu.

1918.11.28. Kautynėmis su Rusija prie Estijos sienų pra
sidėjo Laisvės karas.
1919.01.07. Didelis raudonosios armijos puolimas, sutik
tas kontrpuolimu visame fronte. Tai buvo persilaužimas 
Laisvės kare. Per pirmąsias Respublikos metines Estijos 
teritorija jau buvo laisva, bet karas dar tęsėsi.
1919 metų gegužė. Atsirado naujas pavojus, šįkart iš 
Latvijos teritorijos, kur pradėjo aktyviai veikti Pabaltijo 
vokiečių kariuomenės Landeswehr1 as ir vokiečių Geležinė 
divizija. Nuvertę teisėtą Latvijos Karlio Ulmanio vyriau
sybę, jie reikalavo estų išvykimo iš Latvijos.

1919.06.23. Estai iškovojo pergalę prie Latvijos Cesio 
miesto, ši data švenčiama kaip Pergalės diena.

1919 metų spalis. Latvijos vyriausybei prašant, latviams 
padėta kovoti prieš Landeswher'o armijos likučius ir Ru
sijos baltųjų armijos dalinius (bermontininkus).
1919 metų lapkritis. Nauji raudonosios armijos puolimai, 
kurie pasibaigia tik įsigaliojus paliauboms 1920.01.03.
1920.02.02. Pasirašyta Tartu taikos sutartis, kuria Rusi
ja pripažino Estijos valstybės nepriklausomybę.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Vaizdas i§ TV bokšto Vilniuje 1992 vasarą. J. Tamulaičio nuotr.

• PASIŪLYMAI DĖL KARALIAUS MINDAUGO
ATMINIMO

Šiemet sukanka 740 metų, kai buvo karūnuo
tas Lietuvos Karalius Mindaugas. Karaliaus Min
daugo Kolegija siūlo 1993 -2003 metus paskelbti 
karaliaus Mindaugo dešimtmečiu. Vilniaus Kated
ros aikštėje per tą laiką siūloma pastatyti jam
paminklą.

Kolegijos nuomone, karaliaus Mindaugo jubilie
jinio dešimtmečio renginiams turėtų būti sudaryta 
vyriausybės komisija. Jos pasiūlymus remia grupė 
Lietuvos mokslininkų, kultūros ir visuomenės vei
kėjų.

Lietuvoj e
/.........atkelta iš 2 psl./

• š.m.kovo mėn. 2 
Lietuvos Banko valdybos 
pirmininkas Vilius Baldišius 
nusiuntė Lietuvos preziden
tui A.Brazauskui atsistaty
dinimo raštą. Kaip žinia, 
Baldišių atsistatydinti 
seniai ragino buvę, 
pirmininkai 
ir A.Abišala,
ir pats A.Brazauskas, laiki
nai ėjęs prezidento parei
gas Tačiau
nežinia kokiais nevykusiais 
įstatymais tai buvo neįma
noma padaryti. Net paties 
A.Brazausko . nepaklausė 
jo LDDP partijos keliolika 
narių ir nebalsavo už Bal
dišiaus pašalinimą iš parei
gu

V.Baldišius kaltinamas 
įstatymų pažeidimu, išeik
vojimais ir netinkamu savo 
pareigų ėjimu. Jis kaltas 
ir dėlei lito neįvedi mo 
laiku (1991 metų rudenį).

d.

jau 
min. 

G.Vagnorius 
o taip pat

Teisių - M.Stakvilevičius; 
Sveikatos ir Socialinių Rei
kalų - G.Paviržis.

Jie visi yra LDDP na
riai, išskyrus K.Antanavičių, 
kuris yra socialdemokratas 
ir, praeitame numeryje 
jau minėtas, Užsienių Rei
kalų Komisijos 
dr. K.Bobelis, 
savo įsteigtos 
Krikščionių 
Sąjungos- vadas 
Jie išrinkti buvusių komu
nistų (LDDP) ir socialde
mokratų balsais. Kitos 
partijos už juos nebalsavo.

pirmininkas 
kuris yra 
partijos 
Demokratų 
ir atstovas.

Respublikos
A A

pasitraukus 
LDDP vado pareigų, 
taip reikalauja Lietu- 
Konstitucija, jas laiki- 
eina LDDP frakcijos 

pavaduotojas

• Li etųvos . į. „ ____
prezidentu išHhkfajėtA A. 
Brazauskui 
iš 
nes 
vos 
nai 
pirmininko 
Gediminas Kirkilas.

Eugenijus Matuzevičius
TEGUL MANE IR VĖL...

Tegul mane ir vėl
Pabudins marių vėjas
Ir mielas ilgesys kelionių tolimų...
Tegul ir vėl
Barzdotas bocmanas atėjęs
Jūreiviškas dainas dainuoja prie namų

Rūmuose sušaukęs 
konferenciją, opo- 
vadovas Vytautas 

kad

• Seimo 
spaudos 
zicijos 
Landsbergis pabrėžė, 
pastaruoju metu suaktyvėjo 
KGB veikla. Žmonės, turė
ję ryšių su KGB, tačiau 
juos nutraukę, dabar vėl 
šantažuojami. Pasienyje 
sulaikomi vertingi kroviniai, 
o jų savininkams siūloma 
arba pasirašyti pasižadėji
mus bendradarbiauti, erba 
konfiskuojamos prekės.

V. Landsbergis 
jog KGB norėtų 
atgauti archyvus 
patalpų remonto 
pretekstais bus

sakė, 
kaip nors 
ir todėl 

ar kitais 
siekiama 

jūbs perkelti į’ kitas patal
pas. Tuo tarpu spauda apie 
tai tylinti.

V. Landsbergis taip 
pat pastebėjo, kad vis dar 
tebetęsiama prieš jį "pur- 
vinimo politika", bandant 
tuo būdu nutildyti opoziciją.

duonos kepalėliai.
kad iš Šiaulių 

yra nelegaliai gabe- 
į Latviją, kur ją 
kiek brangiau par- 

Kepyklų direktorius

baltos 
Pasirodo, 
duona 
narna 
galima 
duoti.
R.Poderis skundėsi spaudai, 
kad "mes negalime aprū
pinti duona ir šiauliečių, 
ir Latvijos".

• BNS žinių agentūra pra
neša, kad nuo š.m.kovo 
1 d. Lietuva už Rusijos 
tiekiamas gamtines dujas 
mokės laisvai konvertuoja
ma valiuta. Mokant už 
dujas doleriais, Rusija su
tinka už 

metrų imti 
Verčiant į
kainuotų apie 36.000 talonų, 
kai tuo tarpu, mokant rub
liais, tas pat kiekis dujų 
kainuotu daugiau kaip 48 
tūkstančius talonų.

1.000 kubinių
82 dolerius.
talonus, tai

Tam ilgesy -
Jaunystės grožis ir laukimas,
Ir kompaso strėlė,
Ir burė pakelta...
Čia viskas sutelpa:
Duslus bangų ošimas
Ir seno bocmano dainelė paprasta, 
Ir žvejo laužo 
Melsvas dūmas,
Ir prakaito aitrus sūrumas,
Ir lekiantis per vėtrunges pietys, 
Ir darbo kupina 
Diena, naktis...

Tegul mane ir vėl 
Nugairins marių vėjas, 
Tegul jis mano gyslomis 
Kasdien keliaus...
Tegul atgims romantika, 
Kadais žavėjus, 
Ir sieloje man ošti 
Jūra nepaliaus,-

Nes aš bijau
Slogios pilkosios kasdienybės,
Kada uždūsta žodžiai, polėkiai, svaja...
Suprask:
Man kartais reikia žydrumos beribės,
Arba - aš trokštu stot prie vairo audroje, 
įtempti valią,
Savo protą
Pavojuj, tarp bangų putotų - -
Taip ilgisi ir grūdinąs širdis.
Ir vėlei
Pakelia sparnus mintis...

• Kovo mėn. pradžioje 
Lietuvos bankuose buvo 
mokama už JAV dolerį 
maksimumas 447 talonai, 
o parduodama už maks.463 
talonus. Kanados- doleriai

_bųyp sųpęrkąmi^už rųąl^. 
<-349 t alūnus*,, o . parduodam!.
už maks, 360 talonų.
• LIETUVOS Vyriausioji 
Rinkimų Komisija liko be 
pirmininko, nes Vaclovas 
Litvinas, ligšiolinis jos 
pirmininkas, iš šių pareigų 
pasitraukė. Savo s.m.vasario 
mėn.27 d. pareiškime jis, 
tarpe kita ko, rašo, kad 
atsistatydinąs, nes Vyriau
sioji 
kurios 
LDDP 
savivališkai nutarė nepaisy
ti Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiojo Teismo spren
dimo, ir panaikinti Lietu
vos Seimo rinkimų rezulta
tus trijose rinkiminėse 
apygardose.

Pagal šį nutarimą, tose 
apygardose Seimo 
mandatai atiteks 
atstovams. V.Litvinas rašo: 
"Priėmus šį nutarimą, man 
tampa aišku, jog visi mano, 
kaip komisijos pirmininko 
kvietimai bei pareiškimai 
laikytis tik Lietuvos Res
publikos Konstitucijos bei 
įstatymų, negali pakeisti 
kai kurių Vyriausios Rinki
mų Komisijos narių pozici
jos, akivaizdžiai ignoruo
jančios Seimo rinkimų įsta
tymo reikalavimus".

Argi tenka stebėtis, 
kad LDDP partijoje yra 
nemaža balsų, reikalaujan
čių pakeisti Lietuvos Kons
tituciją. Matomai, koman
dinė ir diktatūrinė drausmė, 
įskiepyta Kremliaus kumš
čiu sovietiniais laikais(vie- 
na partija - viena tiesai), 
dar tebebujoja jos eilėse.

• LIETUVOS AIDAS (vasa
rio 25 d.) praneša, kad 
palaipsnis kadrų valymas 

Vyriausybės struktūrose 
vis dėlto, vyksta. Panaikin
tas Teisingumo ministro 
pavaduotojo etatas. Iš šių 
pareigų atleistas Z. Jukne
vičius. Atleista ministro 
pirmininko padėjėja, buvusi 
Kanados Lietuvių Bendruo
menės ^‘pirriiininkė-ii Gabija 
Petrauskienė?5’

• ELTA praneša, kad vasa
rio pabaigoje Ekonomikos 
ministras J.Veselka susitiko 
Vilniuje su Škotijos bendro
vės DEVELOPMENT OP
TIONS atstovais L.McGarry 
ir K.Fusiar'u. Buvo aptar
tos Lietuvos ir Škotijos 
bendradarbiavimo galimy
bės. Ši firma Lietuvoje 
atstovauja ~ 
tanijoą'vyriausybbi.- 1

• ELTA praneša, kad jau 
išrašyta 900.000 lietuviškų 
pasų. Planuojama, kad ko
vo 10 d. 
milijoninis 
savininkas, 
sai galios 
metų liepos

bus žinomas ir 
šio dokumento 
Sovietiniai pa
tiktai iki šių 
mėn. 1 dienos.

tik 33% pritarė, o taip 
pat 52% nepritarė. Reiškia 
sovietinio imperialistinio 
raugo dar esama nemažai 
buvusioje Sovietijoje.

• BNS žiniomis, jau ruo
šiamas laisvos prekybos 
sutarties su Latvija galuti
nis tekstas. Sutartį numa
toma pasirašyti iki š.m.ko
vo mėn. 15 dienos.

Rinkimų 
daugumų 
partijos

Komisija, 
sudaro 

atstovai,

• SĄJŪDŽIO iniciatyva 
buvo sušauktas pasitarimas 
kuriame pasisakoma, kad 
"atėjo laikas kurti Lietuvos 
piliečių interesus, nepriklau
somybę ir demokratiją 
ginančią sąjungą" Sudaryta 
TĖVYNES ATGIMIMO SĄ
JUNGOS iniciatyvinė grupė, 
kurios pradininkų. tarpe 
yra Seimo opozicijos vado
vas Vytautas Landsbergis 
ir naujasai SĄJŪDŽIO sei
mo pirmininkas Algirdas 
Katkus, kuris yra ir Lietu
vos Seimo narys. Ši sąjun
ga bus naujos SĄJŪDŽIO 
politinės partijos pirmeivė.

• Prezidento dekretu, aka
demikas Raimundas Rajec- 

Didžięsios Bri-• kas ^ra paskirtas Vyriau-
■ šluoju Respublikos1 pfėžP- 
dėnto patarėju ir atstovu 
ypatingiems pavedimams. 
R.Rajeckas yra ekonomikos 
mokslų daktaras. Jis yra 
stažavęsis Harvard'o Uni
versitete, JAV ir skaitęs 
paskaitas kituose JAV uni
versitetuose.

Kultūros Fondas, 
kad
MUGE

Lietuvoje

• Lietuvos 
siekdamas 
KAZIUKO 
metais 
organizuotai, nusprendė 
atgaivinti keletą senų ir 
pradėti keletą naujų tradi
cijų. Viena jų - kovo 6 
d. Vilniaus Rotušės aikštėje 
įvyksiantis pirmasis Lietu- 

eamintoių

tradicinė 
šiais 

vyktų

vos didžkukulių 
pasirodymas.
• Kaip rašoma
RYTE,Šiauliuose
laikas trūksta duonos. Nuo 
š.m.sausio mėn. 5 d. vie
nam žmogui buvo parduo
dama tik 2 kepalai duonos 
ir du batonai,t.y..du pailgi

LIETUVOS 
jau kuris .

• BALTIJOS TYRIMO BIU
RO duomenimis, į klausi
mą "Ar Jūs pritariate, 
ar nepritariate politiniams 
ir ekonominiams pasikeiti
mams, įvykusiems Lietuvo
je per paskutinius kelerius 
metus?"- Lietuvoje 64% 
pritarė ir tik 27% neprita
rė. Tuo tarpu Rusijoje 
pritarė tik 31%, o neprita
rė

ATSILIEPIA į VAJU "TRAKTORIJS ŪKININKUI
Daugelis Lietuvos ūkininku, atgavę tėviškes, negali 

,oapdiiib$j>BŽięmė$, nes 5 trūksta traktorių. į Lietuvos genera- 
plįnio Konsulato Kanadoje paskelbtą vajų ’’TRAKTORIUS 
■ ŪKININKUI" atsiliepė keletas dosnių Kanados lietuvių 
ir jau turime penkis traktorius. Šalia konsulo Hario Lapo, 
po traktorių perka: "Balticorp" bendrovė, kurios pirmi
ninku yra advokatas Algis Pacevičius, Julius ir Pranė 
Barakauskai, Gedas ir Dana Sakai, Martynas Račys.

Traktorius T-25 kainuoja 1450 JAV dolerių, ši suma 
per generalinį konsulatą pasiunčiama tiesiai į traktorių 
gamyklą Minske. Už 50 JAV dolerių nuo traktoriaus, 
Politiniu Kalinių bei Tremtinių Sąjungos įgaliotinis atsi
ima traktorių Minske ir pristato jį paskirtam ūkininkui. 
Gavęs traktorių, ūkininkas tiesiogiai su pirkėju susitaria, 
kokiomis sąlygomis 20 (dvidešimties) metų laikotarpyje 
atmokės skolą.

Siųsdami traktorius Lietuvon, mes ne tik palengvinsi
me mūsų naujakurio ūkininko sunkią dalią, bet ir atsily
ginsime nors maža dalimi tiems, kurie Sibire kentėjo.

Traktoriaus pirkimo reikalu prašome kreiptis į Lietu
vos Generalinį Konsulatą, 235 Yorkland Blvd., Suite 502, 
WILLOWDALE, Ontario M2J 4Y8, arba telefonu (416) 
494-8313.

narių 
LDDP

• Egidijus Bičkauskas, iš
rinktas antruoju Lietuvos 
Seimo pirmininko pavaduo
toju, atstovauja Centro 
judėjimui. Išrinkti ir šių 
komitetų pirmininkai: švie
timo ir Kultūros -B. Gen
zelis; Ekonomikos - K.An
tanavičius; Gynybos - A.
Kirkilas; Valdžios ir Tei
singumo - P.Vitkevičius; 
Biudžeto ir Finansų - L. 
Jaseievičius; Žemės Ūkio 
- M.Pronckus; Savivaldybių

A.Sadkauskas; Piliečių
1993. m.17

43-sios ŠALFASS-gos METINĖS ŽAIDYNĖS
Numatomos 1993 m.gegužės 29,30 ir 31 d.d., NEW 

YORK’E,N.Y. Vykdo New York'o Lietuvių Atletu Klubas. 
Programoje - 1993 m.ŠALFASS-gos šių šakų pirmenybes: 
krepšinio (vyrų A ir B, jaunių A -1974 m.gimimo ir jau
nesnių), jaunių B (1976 m. gim. ir jaunesnių), ir, galbūt, 
moterų; tinklinio,lauko teniso, stalo teniso ir šachmatų. 
Galbūt prisidės plaukimo ir raketbolo varžybos. Kreiptis 
į Praną Gvildį, 93 Wheeling Ave., Staten Island,NY 10309 
Tel: (718) - 356-7871.

Šaudymo varžyboms 1993 m. numatomas itin platus 
kalendorius. Medžioklinių šautuvų (Trap) pirmenybės nu
matomos š.m.gegužės mėn., HAMILTON'O LMŽK "Gied
raitis" šaudykloje.

1993 m. Pasaulio Lietuvių Šaudymo Pirmenybės pla
nuojamos pravesti liepos ar rugsėjo mėn. KANADOJE. 
Vykdo ŠALFASS-gos Šaudymo Komitetas. Numatoma plati j

> koordinuojamos susitarusįšaudymo programa. Varžybos 1
su LIETUVOS Šaudymo Sąjunga. S

1993 m. Baltiečių šaudymo ]
vesti lietuvių varžybų rėmuose. Šaudymo varžybinė prog
rama dar - tebėra organizacinėje

pirmenybes siūloma pra-

stadijoje. Visais šaudymo 
reikalais kreiptis į ŠALFASS-gos šaudymo vadovą 
Savicką, '340 Dixon Rd., Apt. 2004, WESTON, Ont., 
1T1, CANADA. Tel: (416)-244-2267.

1993 m.3-Pitch Softbolo Pirmenybės numatomos 
m.rugpjūčio mėn. antroje pusėje, WASAGA BEACH, 
Vykdo Toronto LSK JUNGTIS.

1993 m. ŠALFASS-gos Golfo Pirmenybes vykdo Chica- 
gos Lietuvių Golfo Klubas, 1993m.rugsėjo 4&5 d.d.

1993 m. Baltiečių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos 
Pirmenybės numatomos 1993 m.rugsėjo pirmoje pusėje 
Kanadoje.

1993 m.Baltiečių lauko teniso ir plaukimo pirmenybės 
yra dar planavimo stovyje.

Aukščiau minėtos varžybos apima tik ŠALFASS-gos ir 
Baltiečių Sporto Federacijos metines pirmenybes.

Visų varžybų reikalais papildomai galima kreiptis į 
ŠALFASS-gos Centro Valdybos gen.sekretorių Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden Rd., EUCLID, OH 44117. Tel.(216)- 
486-0889.

Balį 
M9R

1993
Ont.

52%. Net Ukrainoje

s.»«ww
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Coming Soon... Inside Information 
on Energy Efficiency

If you're looking for a new appliance, 
look for the new EnerGuide label. You'll 
find it on every new refrigerator, 
freezer, clothes washer, dryer, range or 
dishwasher, sold in Canada.

The new EnerGuide label shows 
the typical amount of energy an 
appliance will use in one year. 
By looking at the label, you can 
compare the energy consumption 
of one appliance to others with 
similar features.

The lower the number, the more 
energy-efficient the appliance. 
It's that simple.

Choosing an energy-efficient 
model today can add up to a lot
of savings over the lifetime of the appliance.

So become energy wise. You'll save money and help 
the environment at the same time.

It pays to read the new

■ Energy, Mines and
iU Resources Canada

enerQuide

Energie, Mines et 
Ressources Canada

label.

Canada

3 psi.



Kairėje:

Pasiekti Samya 
vienyolyną gali
ma tik per upę 
persikeliant laivii.

Dešinėje:

Samya vienuoly
no šventyklos 
viršus.

Nuotr:

St. Daliaus

Per Nepalo Karalystę 
į Tibetą

Stasys Dalius
/ tęsinys /

Dešinėje pusėje nuo šventyklos ant aukšto kalno stovi 
fortas, kuris buvo pusiau sunaikntas britų invazijos metu 
1904 metais, o jį galutinai sugriovė kinai 1960 m., užim
dami Tibetą. Nors fortas sunaikintas, bet kinai čia viršū
nėje įsirengė savo garnizono štabą. Mes iki tos buvusios 
tvirtovės nebuvome užlipę.

Nakvojome Gyantse viešbutyje, kinų neseniai pasta
tytame. Šį kartą papuolam į antrą aukštą, tai be vargo 
galime vaikščioti. Poilsio vis dar daug reikia, nes važia
vimas tais keliais prikrato atsakančiai, o lankant šventyk
las, reikia daug vaikščioti, laipioti laiptais, kas irgi vei
kia varginančiai. Tad po vakarienės, kuri paprastai būna 
7 vai. vakaro, greit visi skirstomės į kambarius ilsėtis.

Iš Gyantse išvykus ryte, važiavimas slėniu pagal upę 
greit pasibaigia. Vėl pasiekiam kalnus, ir pagal upės vin
gius kelias taip pat sukinėjasi. Paliai upę net ir mažiausi 
žemės ploteliai apsėti miežiais.

Sukam apie kalnus plačiais vingiais, artėdami vis prie 
aukštesnių viršūnių. Pasiekiame tame ruože 7,200 m. 
aukščio snieguota viršūne kalną Nechen Kangtsai. Pagal 
vadovo teigimą, tasai kalnas nuo kelio tėra 20 km. atstu, 
tai nelabai toli. Toliau privažiuojam dar daugiau snieguo
tų kalnų ir, išlipus iš automobilio, dvelkia šaltis nuo le
dynų.

Kiek toliau važiuojant, pasimato apačioje mėlynuojan
čio vandens juosta, tai gan didelis, ilgas kalnų ežeras. 
Kelias atveda iki pat jo pakrantės. Aplink ežerą pievose, 
kur želia reta žolė, ganosi kaimenės karvių ir arklių 
kartu, o yakų didelis būrys ganosi atskirai, pasilypėjęs į 
kalno pašlaitę, kur žolės nebėra, tik samanos. Karvių 
bandą ganė du piemenys, kurie mielai pozavo fotografuo- 
tojams.

Greit paliekam ežero pakrantes ir vėl kylam aukštyn, 
o pasiekę Kharnar kalnų perėją, sustojam 4,000 m. aukš
tyje. Kalnų perėją visada žymi sukrautos aukštos akmenų 
krūvos su ištiestais spalvotais kaspinais ant jų. Ir beveik 
visuomet randi prie akmenų krūvos ką nors sėdintį, lyg 
ko laukiantį. Dabar randam bent du sėdinčius žmones, 
atsirėmusius prie akmenų ir rūkančius. Nuo šio kalno 
aukštumos toliau jau matosi Butan karalystės kalnai.

Pradėjome leistis žemyn ir labai greitai atsidūrėme 
pakalnėje. Apačioje tyvuliavo plati upė ir kelias staiga 
pasidarė asfaltuotas, lygus ir po kratymo per akmenis, 
toks švelnus! Kiek pavažiavus, ant posūkio, stūkso didžiu
lis, ilgas tiltas per upę. Prie jo stovėjo ginkluota karei
vių sargyba.

Per tiltą į antrą pusę nevažiavom, bet paupiu tuo 
pačiu geru keliu iki Gongger - Airport City, kurį pasie
kiam 2 vai. po pietų. Šį aerodromo miestą pastatė kinie
čiai. Anksčiau, Tibetui valdant, šioje vietoje miesto ne
buvo. Dabar čia įrengtas aerouostas, padaryti ilgi pakili
mo takai pagal upę, pro kuriuos pravažiuojam. Nuo čia 
asfaltuotas kelias ir baigėsi. Leidomės tolyn per akmenuo
tą ir dulkėtą kelią. Pasiekiame smėlio kopas, kurios pla
čiai siekia net iki kalnų papėdės. Vakare, 6:30 vai., at
vykome į Tsetang miestą ir apsistojame viešbutyje.

Tsetang randasi 3,400 m. aukštyje nuo jūros lygio ir 
su gretimu z kiniečių apgyventu nauju miestų, turi 25,000 
gyventojų. Miesto pakraštyje plaukia plati upė Yarlong. 
Legenda sako, kad čia prasidėjusi priešistorinė Tibeto 
karalystė, kuri pradžią gavusi iš Tibeto žmonių, gimusių 
iš šventos beždžionės ir paukščio ogresso sąjungos.

Mieste apsistojame dideliame naujame viešbutyje. 
Viename jo sparne vyksta padidinimo statybiniai darbai. 
Visos gatvės mieste iš abiejų pusių apsodintos jau dide
liais, išaugusiais medžiais. Viešbučio rajonas prie įvažia
vimo irgi eilėmis prisodintas tų medžių, kurie sudaro lyg 
giraitę. Anot vadovo, Kinijos valdžia skatina, globoja ir 
pati sodina slėniuose prie upių medžius. Kalnuose niekas 
neauga, tik samanos, kuriomis maitinasi raguočių yakų 
kaimenės. Kai kurios kaimenės yra labai didelės, iki kelių 
šimtų galvų. Nuosavybė priklauso šeimoms, o šeimas vidu
tiniškai sudaro 30-40 asmenų. Taip informavo mus tibe
tietis vadovas Bulak.

Karalių istorinė pilis

Netoli Tsedang 12 km. atstu, randasi seniausia pilis 
Tibete. Ją pasiekiam po valandos važiavimo dulkėltu ke
liu ir pamatom slėnyje, aukšto kalno viršūnėje, užtupdytą 
nedidelę pilaitę. Bet kol pačią pilį pasiekiam, ilgokai už
trunka, nes kalno aukštumas įveikiamas keliais staigiais 
vingiais vis lipant aukštyn, kol galop paskutiniame posū
kyje nebėra vietos apsisukti, ir mus išlaipina. Dar tenka 
pėsčiomis kopti, kol pasiekiame laiptus vedančius į pačią 
pilį-

Tibeto žinoma istorija prasidėjo šioje pilyje 7 šimt., 
su Songsten Gampo (617-649 m. po Kristaus) pirmuoju ka 
ralium. Prieš tai per 700 metų Tibeto laikotarpio istori- 
4 psl.

ja buvo apipinta legendomis. Šio karaliaus viešpatavimo 
laiku buvo išversta keli budistų raštai į Tibeto kalbą ir 
tuo atidarytas budizmui kelias į Tibetą, kuris vėliau taip 
paplito, kad pabaigė Karalių viešpatavimą. Po šio pirmojo 
žinomo karaliaus, Tibetą valdė dar 41 valdovas.

Tibetą užkariavo mongolai 13 šimt., o po to keletą 
šimtmečių buvo valdomas Sakya lamų, kaip bažnytinė 
valstybė (teokratinė). Titulas Dalai Lama pirmą kartą 
buvo duotas apie 1570 m. Dabartinis Dalai Lama, kuris 
pabėgęs nuo kinų okupacijos, apsigyveno Indijoje ir yra 
keturioliktasis, kaip tibetiečiai tiki, atsigimęs reinkarna
cijos būdu.

Statūs laiptai veda per prieangį į pilies nedidelę virtu
vę ir toliau į viršų, į terasą, iš čia plačiai matomas 
visas slėnis su tolumoje stūksančiais kalnais. Beje, kai 
monarchija baigėsi, ši pilis pasidarė mažu vienuolynu. 
Užėmus Tibetą kiniečių armijai I960 m., ji buvo sugriau
ta, o dabar pilnai atstatyta. Čia gyvena keletas vienuolių 
Iš terasos patenki į salę - koplyčią, kuri atstatyta pagal 
vienuolių nurodymus. Čia irgi Budos ir pirmojo karaliaus 
Songsten Gampo statulos, šilko kaspinai ir budistų raštai, 
sukrauti sienose, kaip ir kitose šventyklose. Labai gau
siai pristatyta eilėmis degančių lempų prieš statulas ir 
ant grindų. Kur tik vietelė laisva, ten blykčioja lempų 
šviesos. Per tibetiečius vos gali įsiterpti į salę, tiek daug 
jų lanKo šią šventyklą, melsdamiesi prie statulų ir tris 
Kartus guldami Kniūpšti ant žemės. Taip pat matosi krū
vos suaukotų pinigų, padėtos prie statulų pakojų. Per di
delį susigrūdimą buvo sunku praeiti pro žmones, o laip
tais lipant aukštyn, reikėdavo laukti, kol galėdavai pra
lįsti. ŠventyKlus sienos ir viršuje galerija išdabinta pieši
niais iš budistų istorijos.

Apžiūrėję šią seną pilaitę, iš jos terasų padarę nuo
traukų, grįžom prie savo automobilių, kurie laukė žemiau, 
viduryje kalno papėdės. Apačion greit nųąįritam ir .važiuo
jam nesustodami. Tsedang yietoyėje, pro kur.jyąžiųoja^n, 
yra dar kelios mažytės šventyklos, tačiau jų turistams 
nerodo. Viena iš jų - Changzhu, kur savo laiku ten gy
veno 300 vienuolių, bet kiniečių invazijos metu buvo vi
siškai sugriauta ir tik dabar pradėta atstatyti. Taipgi Tse
dang priemiestyje yra kiniečių mokykla, atidaryta 1982 m. 
Iki to laiko Tibete nebuvo jokių mokyklų nei kelių. kinie 
čiai bando atidaryti duris į pasaulį. Mes tos mokyklos ne
matėm, bet vadovas minėjo, kad susitarus, galima aplan
kyti klases darbo metu.

Dabar grįžtame tuo blogu keliu atgal prie asfaltuoto 
kelio, padarę gal kokių 30 km. Kiek pavažiavę, sustojam 
prie Yarlong upės. Aikštelėje matosi dar keli automobi
liai ir pakrantėje grupelė žmonių. Čia visi laukia atplau
kiančio laivo, kuris veža žmones į kitą upės krantą. Upė 
šioje vietoje plati, pilna smėlio seklumų, tad laivas yra 
plokščiu dugnu, maža grimzle. Mūsų Toyotos su šoferiais 
pasilieka Krante.

Laivui atplaukus, visi suliparn, pusiau sutupiam, nes 
nėra jokių suolų, o laivas varomas iš traktoriaus paimtu 
motoru ant ilgo vairavimo koto, sujungto su sraigtu. La
bai sunkiai sekasi užvesti motorą ir tik po ilgesnio suki
mo užplerpia ir paleidžia juodus dyzelio dūmus kartu su 
smarve. Plaukia pamažu ilgą laiką, užkliudydamas seklu
mas. Mat šioje upėje prinešta smėlio seklumų tiek daug, 
kad neįmanoma tiesiai iš vieno krašto perplaukti į kitą. 
Tad ir dabar keliaujame daugiau išilgai upės, negu sker
sai, nes kliudo vis seklumos ir iškilusios smėlio salelės. 
Laivas pasiekia antrą upės krantą keletą Kilometrų že
miau nuo mums numatyto aplankyti Samye vienuolyno. 
Plaukimas užtruko visą valandą laiko.

Samya vienuolynas ir šventyklos yra seniausios Tibetą 
įkurtas 779 m. po Kristaus ir yra pirmas budistų vienuo
lynas įkurtas šiame Krašte, kurie vėliau išsiplėtė per visą 
Tibetą. Tuolaikinis valdovas Trisong Desten pakvietė pir
muosius budistus iš Indijos. Todėl dabar to pirmojo indo 
budisto statulos stovi altoriuose.

Mus įėjusius pasitinka vienuoliai, kurie vedžioja nuo 
vienos šventyklos prie kitos: į didžiąją salę, į vakarų, 
šiaurės ir pietų koplyčias. Mums atrodo, kad visos beveik 
vienodos su altoriuose pristatytomis statulomis ir apsup
tos daugybe degančių lempų.

Didžioji salė arba šventykla yra milžiniška, paremta 
kolonomis su trim stogeliais. Kaip ir kitos Tibeto budistų 
šventyklos, komunistų buvo 1962 m. uždarytos ir daug 
pastatų bei istorinių dalykų sunaikinta. Tik dabar, 1988 
m. pradėta atstatinėti ir restauruoti, išleidžiant tam rei
kalui daug pinigų. Bet ne viską begalima atstatyti, ypač 
ištrintus istorinius budistų sienų piešinius.

Eidami didžiosios šventyklos pasieniu, tarp dviejų dvi
gubų sienų, siauru koridorium, matėme pradėjusius blukti 
originalius paveikslus Budos temomis. Kadangi šviesos 
tenai beveik nėra, labai sunku viską matyti. Vos išėjus iš 
to koridoriaus,~ randame vieną vienuolį giedant iš teksto 
ir tarpais mušant būgną, pritariant gongu, šiame vienuo
lyne dabar yra 250 vienuolių, o pats vienuolynas turi 
apie 6,000 kv. metrų plotą viduje.

„ Kitoje šventyklos dalyje vėl radom kelis vienuolius 
rečitaliu giedant ir varpeliu skambinant. Visi sėdėjo su
tūpę ant kilimų. Atskirai vienas, jau senyvas pražilęs vie
nuolis prie statulos be sustojimo balsu meldėsi. Visose 

šventyklose ir koplyčiose gausybė Budos ir kitų skirtin
gais vardais statulų su degančiomis lempomis pries juos.

išlipus krante laukia atviras sunKvežimis, irgi be jokių 
sėdynių, į kurį visus sulaipina. Prasideda pats sunkiausias 
koks begali būti, per dykumos akmenuotą ir duobėtą ke
lio vėžęz važiavimas. Sunkvežimis šokinėja, lyg būtų be 
jokių spyruoklių, krato nežmoniškai - negali ant grindų 
sėdėti, o stovint verčia posūKiuose iš kojų. Taip vargsta
me beveik valandą laiko, kol pasiekiam Samya vienuolyną.

Privažiuojame dideliais medžiais apaugusį su daugeliu 
trobesių, aptvertų aukštomis mūro sienomis, vienuolyno 
rajoną. Pro vartus įvažiuojam ir dar sukam gatvele ap
link mūrus, kol pasiekiam platų kiemą. Vienuolynas sto
vi medžiais apsuptas viduryje kaimo, kurio avių kaimenės 
ganėsi aplinkui.

(Bus daugiau)

Pirmame žiu metų KANADOS LIETUVIŲ FONDO 
Tarybos posėdyje buvo pranešta, kad 1992 metais, stipen
dijoms ir lietuviškai veiklai paremti iš 1991 metų pajamų 
buvo paskirta sekančiai:

Pagrindinis Fondas
Spec.Projektams ir Human.Pageltai 32,000.00
K.L.B.Krašto Valdybai 55,000.00
Archyvui-Muziejui 6,000.00
P.L.B.Valdybai
K.L.B.Toronto Ap.Valdybai

1,000.00
1,000.00

Organizacijoms,Grupėms ir t.t,^ , ..25,790.00

Viso
Balsių Fondas
Vasario 16 Gimnazijai 
Babeckui Petrui 
Celtoriutei Linai
Vaičiui Česlovui 
Melkienei Rųtai 
Nekrašienei Vilijai 
Terra Baltica

120,790.00

4,000.00 
1,500.00 

600.00 
500.00

1,000.00 
500.00 
800.00

Toronto Universit.-seminarams 480.00
Jųrininkystės Knygai Išleisti 500.00

9,880.00Viso

Kantautų Fondas 
Tėviškės Žiburiams 
Nepriklausomai Lietuvai 
Mažeikaitei Rasai 
McDonald Lilian

Viso
Skrebutėnų Fondas 
Vasario 16 Gimnazijai 
Pečiuliui Edvardui 
Dzemioniui Algiui 
Lukošiui Antanui 
Dirmantaitei Vidai 
Lukoševičiūtei Lanai 
Stanulytei Loretai 
Sher Dovydui 
Toronto Universit.-seminarms 
ŠALFUI

Viso

447.00
447.00
900.00

2,500.00

4,294.00

4,000.00
500.00 
500.00 
500.00 
750.00 
500.00 
500.00 
500.00
480.00 

1,400.00

9,630.00

Pajamų išdalinimui buvo $151,145.02 
Išdalinta 144,594.00

Liko 6,551.02
Nuo K.L.F.gyvavimo pradžios lietuviškai veiklai ir 

stipendijoms yra išdalinta $850,000.
K.L.F. Informacija

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

A ukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1 A6<
Žinoki m e kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Visu Pasaulio Lietuviu 
Dainų Šventė

/Pasinaudota medžiaga, gauta iš Pasaulio Lietuvių Dainų 
Šventės šokių Dienos meno vadovės Laimos Kisielienės 
ir Lietuvos Liaudies Kultūros Centro direktoriaus pava
duotojo Leonido Abariaus/.

Daugiau kaip pusę šimtmečio Lietuvoje ir išeivijoje 
puoselėjome dainų ir šokių švenčių tradicijas, savo vai
kams ir vaikaičiams perduodami brangų lietuviškumo jaus
mą, meilę Tėvynei Lietuvai, tautos kultūrai, kuri mus 
išskirdavo iš margaspalvės kitų tautybių visumos. Išeivijo
je buvo surengtos 9 šokių ir 7 dainų šventės, kurios be 
abejo turėjo įtakos, kad iš Lietuvos tautinės atminties 
neišblėstų laisvos dvasios, laisvos kūrybinės raiškos pojū
tis.

1994 m. Lietuvoje bus švenčiama jubiliejinė Dainų 
šventė, šį kartą ji bus viena VISŲ PASAULIO LIETUVIŲ 
DAINŲ ŠVENTE. Visas šios šventės iškilmingas atidary
mas planuojamas KAUNE prie Laisvės paminklo ir Neži
nomojo Kareivio kapo liepos mėn. 8 d., 1994 metais.
Po oficialios atidarymo dalies būtų visų dalyvių eitynės 
į Dainų Slėnj, kur prasidėtų "Pirmoji dainą diena". Po 
šventinio koncerto Kaune, visi išvyktų j VILNIŲ. Tuo 
laiku Vilniuje (liepos mėn. 8 d.) senamiesčio kiemuose 
ir aikštėse vyktų FOLKLORO vakaras, o apie 9 vai. va
karo visi dalyviai rinktųsi į bendrą vakaronę KALNŲ 
PARKE, čia būtų sulaukta iš Kauno atvežtoji DAINŲ 
ŠVENTĖS UGNIS IR VĖLIAVA.

Liepos mėn. 9 d. yra pavadinta "Šokių Diena". 
Planuojami du koncertai ŽALGIRIO stadione. Visi išeivi
jos šokių kolektyvai, šalia bendros šokių programos, turės 
galimybę pasirodyti ir atskiroje dalyje "Tėviškės Pastogė
je", kurios programą sustatys ir šokius parinks išeivijos 
šokią kolektyvų meno vadovė Rita Karasijienė. Visi Lie
tuvos šokėjai, tuo metu būdami aikštėje, pritartų išeivijos 
atlikėjams, sudarydami tam tikrą foną, atlikdami pritai
kytus judesius.

Reikia paminėti, kad išeivijos šokių kolektyvų da

lyvavimas šventėje tuo neturėtų apsiriboti. Visi kviečiami 
įsijungti į bendrą šventės šokią repertuaro atlikimą. Ve
teranus kviečia dalyvauti šokant "Aguonėlę". Ją atliktų 
pirmųjų švenčių šokėjai, choreografai, visi, kurie prisidėjo 
prie lietuviško šokio išlaikymo ir puoselėjimo Lietuvoje 
ir išeivijoje.

Visiems Lietuvos ir išeivijos jaunimo šokių viene
tams yra paskirtos trys repertuaro dalys: "Kaip aguonėlę 
sėjo", "Amžių vėjai", "Subatvakaris". Išeivijos šokių me
no vadovė R.Karasijienė greitu laiku praneš kokioje dalyje 
planuoja išeivijos jaunimo šokių vienetų pasirodymą.

Liepos mėn. 10 dieną prasidėtų iškilmingomis Mi- 
šiomis VILNIAUS Arkikatedroje, po kuriu būtų eitynės 
iš Katedros aikštės į Vingio parką. Taip planuojama, pra
dėti "Antrąją dainų dieną". Programą atliktų stipriausieji 
Lietuvos chorai, suskirstyti į vaikų, moterų, vyrų, mišriu 
chorų kategorijas. Pabaigoje visi (įskaitant ir išeivijos 
chorus) dainuotų jungtiniame chore, kurio repertuaras 
beveik visiems išeivijos chorams puikiai žinomas: J.Nau
jalio "Lietuva, brangi", č.Sasnausko - "Kur bėga Šešupė", 
J.Strolia - "Parveski,Viešpatie", S.Šimkaus - "Lietuviais 
esame mes gimę", L.Abariaus - "Leiskit į Tėvynę".

Kaip matome , dėl repertuaro sunkumo išeivijos 
chorams nereikėtų perdaug būkštauti. Dainų dienoje yra 
skirta 25-30 min. laiko tarpas vien išeivijos chorų pasiro
dymui. Išeivijos chorų meno vadovė Dalia Viskontienė, 
turinti garbingą praktiką ir žinanti mūsų chorų pajėgumą, 
ruošia šios dalies programos repertuarą. Greitu laiku tu
rėtume Jums apie tai smulkiau pranešti, o šiuo metu 
jau yra žinoma, kad VISI išeivijos chorai turės progos 
ir garbės pirmą kartą Pasaulio Lietuvių Dainų Šventėje 
atlikti naują išeivijos kompozitoriaus Jono Govėdo kūrinį 
"Viešpaties Pasaulis", žodžiai Bernardo Brazdžionio? Šio 
kūrinio mecenatas yra Kanados Lietuvių Bendruomenė.

Visą išeivijos organizacinį ir meninį darbą, ruošian
tis į neeilinę 1994 metą PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĘ, kaip apjungiantis vienetas, koordinuoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kurios pirmininkas Bronius Nainys 
ir vice-pirmininkė kultūros reikalams - Vitalija Vasaitienė 
yra patyrę šios srities veikloje.

Organizacinis Komitetas

RUSU KARO BELAISVIU 
DALIA LIETUVOJE / pabaiga /

įvedus griežtesnius alkoho
linių gėrimų apribojimus, 
ji šiek tiek sumažėjo.

Gerokai padaugėjo ir 
smulkių vagysčių iš tų pap- 
duotuvių, kuriose labiau
siai lankosi turistai iš Ru
sijos. Pagal oficialią sta
tistiką pernai suomių poli
cija sulaikė, apie ~ 800 Ru
sijos piliečių už įvairius 
nusižengimus - alkoholio 
kontrabandą, smulkias va
gystes ir pan.

Rytų dažnai nežino Suomi
jos muitinės reikalavimų. 
Pavyzdžiui, daugelis jų 
nemaloniai nustemba išgir
dę, kad už vežamas į Suo
miją prekes niekada neat
leidžiama nuo mokesčio. 
Todėl dabar numatoma 
išleisti daugiau informaci
jos rusų kalba apie Suomi
jos muitinės reikalavimus.

NTB-ELTA._____ _____

Iš jų pokalbių paaiškėjo, kas yra 
tas gerasis globėjas, mus atvedęs į savo namus. Taigi, jo 
pavardė buvo Štefen (taip išgirdau lietuviškai), o jo užsi
ėmimas - Propagandos ministeris, propagandos departa
mento direktorius. Vadinasi, atsakingas nacių valdžios 
pareigūnas, kurio pareigos mus visus gerokai nustebino. 

Abi moterys kartkartėmis pasikalbėdavo įvairiomis te
momis, tačiau mano žmona, jau gerokai susipažinusi su 
Berlyno griuvenomis, pareiškė savo nuomonę, kad karo 
metu neturėtų būti griaunami miestai ir tokiu būdu žudo
mi niekuo nenusikaltę jų gyventojai. Šitą pastabą šeimi
ninkė pergyveno gana skaudžiai ir vos neašarodama atsi
liepė:

- Jus teisingai pastebėjote, bet žinokite, kad Berlynas 
bus atstatytas, ir jį atstatys tie, kurie jį sugriovė.

Jos veide pasirodė keršto liepsnelė. Matyt, ji vargšė, 
kaip ir daugima vokiečių, dar tikėjo, kad jie suspėsią 
pasigaminti atominę bombą.

Saunoriai netrukus išvyko į savo anksčiau numatytą 
vietą. Aš su šeima dar turėjome pasilikti, nes apsirgo 
mūsų septynmetė dukrele Silvutė.

Mergaitė būtinai buvo reikalinga gydytojo pagalbos. 
Kur jį susirasti ir kaip 'mergaitę nugabenti, mums buvo 
didelė problema. Laimei tuo metu buvo namie šeiminin
kas. Tad prašėme jo patarimo. Jis nepatarė, bet griebė 
telefono ragelį, ir gydytojas už kokių penkių minučių at
vyko pas ligonį pats. Jis ją apžiūrėjo ir mus nuramimo. 
Girdi, Silvutės gerklė yra paraudusi, uždegimas, ir davė 
nuo šios ligos vaistų. Bet tie vaistai nė kiek nepagelbėjo.

Neilgai trukus pas mus atsirado lietuvis gydytojas, 
rodos, Labokas. Neatsimenu, iš kur jisai sužinojo apie 
dukrelės ligą ir adresą ir tučtuojau pas mus atvyko. Jis 
patikrino gerklę ir iš karto pasakė, kad mergaitė serga 
difteritu ir ją reikia nedelsiant gabenti į ligoninę. Tad 
ir vėl reikėjo prašyti šio svarbaus Propagandos ministeri
jos pareigūno pagalbos. Faktinai jo prašyti nereikėjo, nes 
vos išgirdęs, kad mergaitę reikia vežti į ligoninę, jis vėl 
griebėsi už telefono, ir už pusvalandžio prisistatė greito
sios pagalbos automobilis. Taip Silvutė buvo išvežta į 
tolimą Berlyno priemiestį Berlin-Buch, kur gražiame miš
kelyje buvo logoninė. Ji buvo paguldyta į užkrečiamų li
gų skyrių.

Kad lengviau būtų aplankyti dukrelę ligoninėje, mes 
savo išvažiavimą į Halę, į kurią iš anksto buvome nusi
statę važiuoti, pratęseme dar trim savaitėm. Seimininkai 
žinoma, mūsų nespaudė palikti jų svetainę. Betgi patyrę, 
kad mergaitė sveiksta, nutarėme iš Halės ją lankyti, 
nors kelias ir buvo gana tolimas.

Lietuvių tautinių šokių pradininkas V.F. Beliajus 
per Lietuvių Tautinių Šokių šventę praėjusią va
sarą Čikagoje kartu su šios šventės rengimo ko
miteto nariu, žurn. Ed. Šulaičiu. V. Beliajus taip 
pat redaguoja ir leidžia folkloro žurnalą anglų v 
kalba "Viltis". Nuotr. Ed. Šulaieio.

APIE V.F. BELIAJŲ - 
TAUTINU ŠOKIŲ 
SPECIALISTĄ

Amerikiečiai, o taip pat 
senieji Amerikos lietuviai 
gerai pažįsta tautinių šo
kių entuziastą ir lietuviškų 
šokių pradininką šiame 
krašte Vytautą F. Beliajų. 
Šis žmogus, nežiūrint savo 
senyvo amžiaus dar ir 
dabar moko amerikiečius 
tautinių šokių, o taip pat 
leidžia bei redaguoja anglų 
kalba išeinantį folkloro 
žurnalą "Viltį"

Jis buvo atvykęs ir da
lyvavo lietuvių tautinių šo
kių šventėje Čikagoje ir 
čia buvo pagerbtas kartu 
su kitais tautinių šokių mo
kytojais. Teko su juo čia 
susitikti, pasikalbėti ir pa
bendrauti, nes šį tautinių 
šokių entuziastą jau seno
kai pažįstu ir yra tekę 
apie jį rašyti.

V.F. Beliajus pasidžiaugė, 
kad šioje šventėje buvo šo
kami trys jo choreografuo- 
ti šokiai: "Vėdaras", "No
riu miego" ir "Dzūkų pol
ka". Tačiau gaila, kad tik 
po "Dzūkų polkos" progra
miniame leidinyje buvo pa
žymėta, kad tai Beliajaus 
choreografija. Jis galvoja, 
kad tai buvo padaryta' to
dėl, kad šis šokis buvo šok
tas per Lietuvių Dieną

Pasaulinėje parodoje Čika
goje 1933 metais.

"Vėdaro" choreografu 
šventės leidinyje buvo pri
statytas J. Danys, pažy
mint, kad jis tą šokį apra
šęs 1958 m. Tuo tarpu V. 
Beliajus šį šokį jau mokė 
nuo 1930 metų ir jį buvo 
patalpinęs savo knygoje 
"The Dance of Lithuania", 
kuri pasirodė 1951 metais. 
Po trečiu Beliajaus šokiu 
-"Noriu miego" - choreo
grafas visai nepaminėtas.

V. Beliajus nori pabrėžti, 
kad jis yra pirmasis lietu
vis, kuris suorganizavo 
pačią pirmąją tautinių šo
kių grupę pasaulyje. Yra 
keista, kad dar yra žmonių 
kurie šiam tautinių šokių 
veteranui nenori pripažinti 
nuopelnų.

Čia dar kartą norisi pa
raginti mūsų tautiečius pre
numeruoti ir skaityti jo 
leidžiamą žurnalą, kuriame 
yra daug medžiagos ir 
apie lietuvius. Dabar iš 
2200 prenumeratorių yra 
tik 50 lietuvių ir tai dau
gumoje V. Beliajaus moki
niai. V. Beliajaus ir "Vil
ties" adresas: 1337 Marion 
St., Denver, CO 80218.

Žurnalas pasirodo 6 kar
tus metuose. Neseniai skai
tytojus jau pasiekė gruo
džio mėnesio numeris.

Ed. Šulaitis

DAUG RŪPESČIŲ DĖL 
RUSIJOS TURISTŲ

"Tik po du iš karto!", 
"Nieko neperkame" - tokie 
ir panašūs skelbimai rusų 
kalba pasirodė daugelio 
Helsinkio parduotuvių lan
guose. Parduotuvių savinirt 
kai apimti panikos: rusų tu
ristai dideliais būriais su
virsta į parduotuvę, renka
si išdėliotas prekes ir ne

retai išsineša jas, "pamiršę 
šę" užsimokėti.

Kiti turistai mieliau pre
kiauja patys. Populiariau
sios prekės - sampanas, 
konjakas, "tikri gintarai" 
ir pan. Šias prekes jie ne
sivaržo pardavinėti is savo 
krepšių net tiesiog gatvėje.

Turistų iš Rusijos preky
ba alkoholiniais gėrimais 
keldavo daug rūpesčių Suo
mijos policijai. Šią vasarą,

Tačiau Suomijos policija 
bijosi rimtesnių dalykų - 
organizuoto nusikaltamumo 
ekspansijos iš Rytų. Suo- 
mijds kriminalinės policijos 
viršininko paVbduotojas 
Kari Rantamas 
kalbėdamasis su 
atstovais nurodė 
sius pavojus - 
kontrabandą ir 
nius nusikaltimus, 
žinąs įmonę 
kontroliuojamą organizuotų 
nusikaltėlių gaujos.

įdomu, kad šie klausi
mai jau persikėlė į politi
nę plotmę. Rusijos ambasa? 
dorius Jurijus Deriabinas 
duodamas interviu laikraš
čiui "Suomenmaa" apkalti
no suomių pasieniečius 
žmogaus teisių pažeidinėji
mu muitinės punktuose. 
Jis teigia, kad suomių mui
tininkai naudoja prievartą 
ir konfiskuoja asmeninę 
nuosavybę, ir jjasakė, kad 
apie tai pranešta Suomijos 
policijai ir Užsienio rei
kalų ministerijai.

Ambasadoriaus Deriabino 
nuomone, rusiški perspėji
mai parudotuvėse apriboja 
rusų turistų judėjimo lais
vę. Jie prieštarauja Suomi
jos įstatymams ir juos ga
lima traktuoti kaip pries
paudos ir rasinės neapykan
tos apraišką.

Jis sakė, kad tik 0,4 pro
cento iš šiemet Suomijoje 
apsilankiusių rusų turistų 
padarė kokį nors nusižengi
mą, o Rusijos konsulatas 
gauna daugybę nusiskundi
mų iš Rusijos piliečių, kad 
suomių policija, pasienie
čiai ar muitininkai griebia
si smurto prieš juos.

Muitinės atsakymas 
šiuos Rusijos 
riaus kaltinimus 
tą pačią dieną. Deriabino 

buvo pavadinti 
nuostabą ir 

Smurtas 
muitinės 
pabrėžė

neseniai 
spaudos 
didžiau- 

narkotiKų 
ekonomi- 
Jis sakė 

Suomijoje,

į 
ambasado- 

pasirodė

tvirtinimai 
keliančiais 
įžeidžiančiais, 
nėra Suomijos 
darbo metodas, 
muitinės generalinis direk
torius Jermu Laine. Jis iš
reiškė pageidavimą susitik
ti su ambasadorium ir kon 
krečiai išnagrinėti jo pre 
tenzijas. 
anot jo 
lių pagal jų tautybę. Kitas 
reikalas, kad turistai iš

Suomijos muitinė, 
neskirsto atvykė-

kad turistai iš
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Taigi, vieną pavakarį nuėjome atsisveikinti šeiminin
kus ir padėkoti jiems už svetingumą. Šeimininkas paklatr- 
sė, į kur važiuojame ir ar turime kur apsistoti. Pasakė
me, kad važiuojame į Halę, o nuvažiavę pasirūpinsime 
gyvenviete. Jis ir vėl prišoko prie telefono ir viename 
Halės viešbutyje užsakė mums kambarį. Be to, sėdo prie< 
rašomojo stalo ir parašė Halės darbo įstaigai laišką, kad 
man parūpintų atitinkamą darbą. Mes jokių paslaugų iš 
šių žmonių neprašėme. Jie patys savo gera valia mums 
ląbai daug padėjo. Aš tai rašau, norėdamas pasakyti, kad 
vjįsose tautose yra gerų ir blogų žmonių, ir jokiu būdu 
negalimaI pasmerkti visos Tautos, Kai joje, kaii-kuriais at- 
vejais pasireiškia blogis.

Išvažiuojant iš Berlyno, ligoninės gydytojas mums pra
nešė, kad netrukus mums paskambins, kada reikės atva
žiuoti pasiimti dukrelę. Neilgai trukus iš vakaro gavome 
telegramą, Kad dukrelė mirė.

— ____ _____ I
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Lietuvių Namų 
Žinios

• Vasario mėn.28 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 142 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė 1 iš Aly
taus, M.Darey iš Colonia, 
JAV. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė • LN 
revizijos komisijos pirmi
ninkas H. Sukauskas.

• LABDAROS Fondo Lie
tuviu Slaugos Namų 1992 
m. pajamų mokesčių kvitai 
aukotojams buvo išsiųsti 
praeitą savaitę. Jei pasi
taikytų, kad kas nors jų 
negavo ar yra netikslumų, 
praneškite LN administra
torei Danutei Sysak - Si
monaitytei tel: 532-3311.

• LN kovo men.7 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 158 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė "Inkaro" 
fabriko direktorius iš Kau
no Andrius Paulikaitis. 
Jis pridėjo įrašą svečių 
knygoje, linkėdamas sėk
mės visiems Toronto lietu
viams. Svečiu supažindino 
ir pranešimus padarė A.Su- 
kauskas, LN revizijos ko
misijos narys.

» Kovo mėn.21 d. LN-se 
bus rodomas video-filmas 
"Amerika Pirtyje". Pradžia 
1:30 v.p.p.

kienė, K.Dambaraitė-Jano- 
vičienė, K.Raudys, J.V.
Šimkus; 2-jų metu - B.Sa- 
vickas /V.Drešerio/ ir R. 
Strimaitis dėl sveikatos 
priežasčių. Todėl bus ren
kami 6 nariai į valdybą: 
4- trejiems metams, 1- 
dvejiems, 1 vieneriems 
metams pagal gautą balsų 
daugumą.

• Balandžio mėn. 18 d.,
sekmadienį, 1 val.p.p LN 
Karaliaus MINDAUGO Me
nėje vyks iškilmingi Vely
kiniai pietūs: Šiltas mais
tas, vynas, tortai, kava. 
Pietų patiekalus paruoš 
prityrę virėjai - Vytautas 
Birštonas ir Birutė Stanu
lienė.

Tuo pat metu vyks 
ir P.Makuskio darbų paroda. 
Gera proga įsigyti meno 
darbų, kurie būtų, labai 
tinkami dovanoti Motinos 
Dienos proga.

Bilietų kainos tos pa
čios kaip ir praeitais me
tais: suaugusiems- $15,
vaikams 5-12 m.- $7, vai
kams iki 5 m.- nemokamai.

Programą vaikams ir 
suaugusiems paįvairins Ve
lykų Bobutė.

Bilietai bus gaunami 
sekmadienio popietėse. 
Rengėjai - LN Moterų 
Būrelis ir Lietuvių Namai.

$200 - Toronto lietuvių 
pensininkų klubo mezgimo 
būrelis; $50 - P.A.Skilan- 
džiūnai a.a.Stasio Šalkaus
kio atminimui; $50 - J.I. 
Morkūnai; $25 - A.Morkū- 
nas; $20 - O.Svarinskienė 
(viso $95) a.a.Elenos As
trauskienės atminimui; 
$30 - S.V.Paulioniai a.a. 
Kosto Pakalniškio atmini
mui; $20 - S.V.Paulioniai 
a.a. Alfonso Balnio atmini
mui.

e Vasario 16-tosios proga 
Kanados Lietuvių Muziejuje 
ištaryta nauja paroda- 
"MAIRONIO" Mokyklos 
mokinių darbai, nuotraukos, 
piešiniai.

Svečiai iš Lietu
vos. Iš kairės: 
J.V. Šimkus, To
ronto Slaugos 
Namų statybos 
komisijos pirm.; 
dr. Genovaitė 
Bijūnienė, Birutė 
Jankauskienė, 
Giedrė Paulionie- 
nė, Toronto "Mai
ronio" mokyklos 
vedėja, buvęs 
Lietuvos Respub
likos mininsteris 
pirm. Aleksand
ras Abišala ir jo 
žmona Nijolė.

Nuot. St. Varankos

• Lietuvių Namų vyrai 
ir ATŽALYNAS rengia 
gegužinę birželio mėn.27 
d., sekmadienį, Boyd Con
servation ared, Cliffside 
No.I, Woodbridge, Ont.

• Kovo mėn.27 d.,šeštadie
nį, 6 val.v. LN L.D.K.GE
DIMINO Menėje įvyks LN 
Vyrų Būrelio metinis pobū
vis. Meninę programą at
liks muz.smuikininkas Algir
das Stulgys ir sol.Lilija 
Turūtaitė. Bus patiekta 
šilta vakarienė su vynu, 
paruošta Vytauto Birštono.

Stalus galima rezervuo
ti pas A.Sukauską tel:244- 
2790 arba pas T.StanuŲ, 
tel: 532-3311.
• Kovo mėn.28 d., sek
madienį, 1:30 val.p.p. įvyks 
Toronto Lietuvių Namų 
ir Labdaros Fondo narių 
susirinkimas. Dalyvaujančių 
registracija prasidės 12:30 
val.p.p.

Šiais metais kadenciją 
baigia: A.Barysaitė-Oleini-

• LN 17-toji poilsio stovyk
la Tėvų Pranciškonų stovyk
lavietėje KRETINGA prasi
dės rugpjūčio mėn.7 d., 
šeštadienį, 12 vai, ir tesis 
iki ru gpjūčio mėn. 15 d., 
12 vai.

Daugiau informacijų 
gausite pas A.Sukauską 
tel: 244-2790 arba pas 
A. Bartminą, tel:249-0490.

• Slaugos Namams aukojo:'
$826,75- "Master Card" 

pelnas, gautas iš Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo PA
RAMA: Po $100 - R.Szila- 
gyi, Ant.Paškevičius; $50 
- S.Radzevičius; $25- S.
Draugelienė - a.a..Stasio 
Šalkausko atminimui.

BUVUSIO LIETUVOS RES
PUBLIKOS MINISTERIO 
PIRMININKO ALEKSANDRO 
ABIŠALOS VIEŠNAGĖ 
KANADOJE
Stepas V a r a n k a

Buvęs premjeras viešna 
gės metu Kanadoje su žino 
na Nijole su pranešimais 
aplankė Hamiltoną, Londo
ną, Ottawą, Vasagą. Susi
tiko su verslininkais ir pre
kybininkais. Lankėsi Yorko 
ir Toronto universitetuose.

Mississaugoje, ANAPI
LYJE, vasario 21 dieną, 
minint VASARIO 16-osiosdei
mantinę Nepriklausomybės 
sukaktį, jis buvo pakvies
tas pagrindiniu kalbėtoju. 
Savo kalboje pabrėžė: "Va- 
rario 16-ji mums, gyvosios 
Lietuvos nariams yra svar
biausioji diena".

KLB Toronto apylinkės 
valdyba, pirmininkaujama 
jaunosios kartos Aldonos 
Barysaitės-Oleinikienės, pa
sinaudodama reta proga, 
pakvietė gerbiamą svečią 
Aleksandrą Abišalą pada
ryti pranešimą Toronte ir 
apylinkėse gyvenantiems 
tautiečiams.

Pranešimas įvyko vasario 
28 dieną, 4 vai. p.p. Toron 
to Lietuvių Namuose. Pra
nešimo^-tema: "Lietuvių po 
litinė, ekonominė situacija 
ir 'tarptautiniai santykiai 
su Rusija". Premjero pra
nešimo pasiklausyti susi
rinko virš 400 tautiečių. 
Pranešimo klausėsi ir prem
jero žmona Nijolė.

Susirinkusiai publikai 
buvusį ministerį pirrnininKą 
pristatė KLB Toronto apy
linkės valdybos pirmininkė 
Aldona Barysaitė-Oleini- 
kienė.

Truputis apie buv. prem
jerą

Aleksandras ABIŠALA 
gimęs 1955 m. gruodžio 28 
dieną Komijos Autonominė 
je Sovietų Respublikoje, 
Rusijos šiaurėje, Intos mies
te. Abu tėvai politiniai 
kaliniai. Tėvas suimtas už 
dalyvavimą 1941 m. sukili
me ir vėlesne pogrindine 
tautine veikla. Motina
- už ryšius su partizanais. 
Abu tėvai sėdėjo Sovietų 
Sąjungos stovyxlose. Po 
Stalino "saulės" nusileidimo 
(mirties) buvo išleisti ir 
ten pat vedė, tačiau netu
rėjo teisės grįžti į savo 
tėvynę Lietuvą.

Būnant kūdikiu, parvež
tas į Lietuvą be tėvų. 
Tėvai grįžo vėliau. Gyveno 
Kaune ir ten mokėsi. 1973 
m. baigė vidurinę mokyklą, 
gaudamas aukso medalį. 
Tais pačiais metais įstojo 
į Vilniaus Universitetą, 
fizikos fakultetą. Mėgo 
sportą. Buvo kandidatas į 
fechtavimosi meistrus. Uni
versitetą baigė 1978 m. su 
pagyrimu. Pradėjo dirbti 
Kauno Politechnikos Insti
tute. Netrukus buvo paim
tas į Sovietų Sąjungos ka
riuomenę, nors jau buvo 
vedęs ir turėjo 3 savaičių 
■siinelįpi:ęj 'iiiae

- P®i pusantrų mietų, grį
žęs iš armijos, neilgai vėl 
dirbo Politechnikos Insti
tute, iš kurio perėjo į 
Kauno Radijo matavimo 
Mokslinio Tyrimo Institutą. 
Ten dirbdamas, 1986 m. 
parašė ir apgynė fizikos- 
matematikos mokslo kan
didato disertaciją iš pušiai- 
dininkų fizikos ir toje sri
tyje dirbo iki 1990 metų. 
Yra parašęs apie 30 moks-

linių straipsnių ir užregist
ravęs 3 išradimus.

Tik susikuriant SĄJŪ
DŽIUI, 1988 m. įsijungė į 
jo veiklą. Buvo Kauno 
Sąjūdžio įgaliotinis seniū
nas. Nuo 1989 m. - Sąjū
džio seimo seniūnas. 1990 
m. vasario 24 d. Kaune 
išrinktas Lietuvos Respubli
kos Aukščiausios Tarybos 
deputatu. Apie metus laiko 
buvo jos seniūnu (speaker). 
1990 m. rugpjūčio mėn. 
paskirtas Lietuvos delega
cijos deryboms su Sovietų 
Sąjunga nariu ir jos koordi
natoriumi. Aleksandras 
Abišala yra Kovo 11-tosios 
dienos Nepriklausomybės 
Akto signatorius.

1991 m. vasario mėn. 
paskirtas Lietuvos vyriausy
bės nariu - ministeriu be 
portfelio. Buvo atsakingas 
už mokslo ir aukštesniųjų 
studijų programą, informa
cijos išvystymą ir koordi
navimą derybų su Rusija.

1992 m. liepos 21 d. 
paskirtas ministeriu pirmi
ninku; juo buvo iki tų pa
čių metų gruodžio- mėn. 27 
dienos.

Žmona Nijolė, gimusi 
1956 m., yra tekstilės inži
nierė. Augina 2 sūnus: 
Tadą 14 metų ir Liną 9 
metų.

Prelegentas Aleksandras 
Abišala pranešimą darė be 
užrašų.

Politinė Lietuvos padėtis
Čia laisvai pateiksiu

keletą pranešėjo pareikštų 
minčių.

Lietuva 1990 m. Kovo 
11 dieną paskelbusi atsta
tanti Lietuvos Nepriklauso
mybę, nustebino pasaulį 
ir, galima sakyti, pakeitė 
pasaulio arenoje politinę 
galvoseną. Daugelis pasau
lio valstybių neturėjo drą
sos tam pritarti, nedrįso 
pareikšti Lietuvai pripa
žinimą. Vieniša Lietuva, 
įgaliota savo žmonių, be 
smurto siekė atsipalaidavi
mo nuo Maskvos "globos"..

Atsirado drąsesnės vals
tybės, kurios viena po 
kitos pripažino Lietuvos 
nepriklausomybę. Pavyzdį 
pirmoji parodė drąsi Islan
dija. Lietuvos politinė pa
dėtis stiprėjo. Irstanti So
vietų Sąjunga, supratusi, 
kad ji to atsiskyrimo nesu
laikys, galų gale pripažino 
Lietuvos Nepriklausomybę, 
ją pasekė ir prez. Busho 
vądovaujama JAV vyriau
sybė.

Šiuo metu Lietuva turi 
savo ambasadorius ir kon
sulus daugelyje valstybių, 
kurių atstovai turi savo am
basadas ir konsulatus Lietu
voje. Taip pat Lietuva 
turi savo ambasadorių ir 
Jungtinėse Tautose. Yra 
priimta1 -į' įvairias tarptauti
nes organizacijas... Lietuva 
jau yra įžengusi į:Europos 
demokratiškų tautų šeimą. 
Lietuva su savo "dainuo
jančia kova" dėl laisvės ir

/ nukelta į 7 psl.......... /
*<**♦*******♦♦*♦******♦*#*♦*»♦*•»*♦<♦♦♦♦*#*****#****•

O.L A ŠA S

/fVfVfV* LIETUVIŲ
-L, T T T KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.00% už 90 dienų term, indėlius 
5.00% už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.50%už 3 m. term. Indėlius 
5.50%už 4 m. term. Indėlius 
6.00% už 5 m. term, indėlius 
5.50%už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. GIC Invest pažym. 
6.25%už 2 m. GIC Invest pažym. 
6.50%už 3 m. GIC invest pažym. 
6.75%už 4 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
4.00%“* RRSP Ir RRIF Ind.
6.00%už 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. (gyvyMa drauda) 
3.50% kasd. pal. sąsk. virė 10.000 
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk. 
2.25% už Amerikos dol.kasd.psl.sąsk.

(USdol.Sav. Acc.)

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

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

(fixed rate)

7.70%
8.20%
8.70%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.65%
(variable rate)
A s m e n i n e s 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 A Blue Cross).________________ ____

MasterCard. Kredito kortelė su "paramos" vardu

3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
vaLr.-8 vai. v., šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p-BUSTINĖ: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.
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KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

PAPRASTAS PRIESKONIS GALI APSAUGOTI NUO 
PYKINIMO PO OPERACIJOS

Britų mokslininkai įrodė, kad paprastas imbiras 
gali padėti apsisaugoti nuo pykinimo, kurį sukelia opera
cijos metu duodama anestezija.

Maždaug trečdalis ligonių po anestezijos kenčia nuo 
stipraus pykinimo ir vėmimo. Piliulės, skirtos sumažinti 
pykinimą ir vėmimą, dažnai sukelia neigiamą šalutinį 
poveikį.

šv.Bartolomėjaus Ligoninėje Londone buvo stebimi 
ligoniai, kurie gėrė imbiro miltelius prieš operaciją. 
Operacijai pasibaigus,per pusę mažiau kentėjo nuo pyki
nimo, negu ligoniai, kurie imbiro miltelių nevartojo.

Manoma, jog imbiras sugeria nuodingas medžiagas 
ir rūgštis, tokiu būdu užblokuoja virškinamosios sistemos 
reakcijas, sukeliančias pykinimą ir vėmimą,sako dr.Varro 
Tyler,Purdue U-to farmakologijos departamento profe
sorius. Pažymėtina, kad imbiras nesukelia jokių šalutinių 
poveikių.

Dr.Tyler pataria ligonims, kuriems paskirta operacija, 
paklausti savo gydytojo, kad duotų 500 miligramų imbiro 
kapsulę (jų galima gauti sveikatingų produktų krautuvė
se) valandą ar pusantros prieš operaciją.

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....... 5.50%
4 metų term, indėlius ....... 5.50%
5 metų term, indėlius ....... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. 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.... 7.00į/o
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. 6.50% 
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.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ............... 9.50%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ...........  7.75%
2 metu ................ 8.00%
3 metų ................ 8.75%

Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų*..... 7.50%

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

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

AKTYVAI per 54 milijonus dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

INSURANCE 
BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. — 5 v.p.p. 
f jaZciIaadign neJtilnaionw turto įvertinimui nnrfpffia ifkOmbinti 

7*1-233-4446
Narys “Better Bussiness” biuro

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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...A. ABIŠALOS VIEŠNAGĖ... 
nepriklausomybės stebino 
pasaulį, kuris jai reiškė 
daug simpatijos ir palanku
mo jos kovoje...

EKONOMIJA, tai la
bai plati ir sudėtinga sąvo
ka. Gamyba, paskirstymas, 
prekyba, žmonių aprūpini
mas. Taupus medžiaginių 
išteklių ir laiko naudoji
mas. Gera krašto ekonomi
ka - tai gyventojų gerovė.

Lietuva, kuri per 50 
metų buvo Sovietų Sąjun
gos okupuota, nualinta ir 
prijungta prie komandinės 
komunistinės sistemos, liko 
visiškai priklausoma nuo 
jos žaliavų, naftos, kuro, 
dujų ir visų kitų dalykų.

Lietuvai atsiskyrus, ta
pus nepriklausomai, ji jau 
nėra jos "šeimos" narys. 
Taigi, reikia bausti... Buvo 
panaudota blokada. Nepri- 
statoma pažadėtų žaliavų, 
naftos ir dujų. Negrąžina
ma piniginių skolų už Rusi
jai pristatytą maistą ir ki
tus produktus. Reikėjo 
išlaikyti Lietuvoje paliktą 
Sovietų kariuomenę. Tai 
didžiulė tautai našta.

Prasidėjusios vykdomos 
žemės ūkio ir privatizaci
jos reformos be ne visiš
kai gerų įstatymų bei po
tvarkių, nėra patenkinamos. 
Yra leidžiami įstatymai, 
tačiau jie nėra vykdomi. 
Bemaž visose atsakingose 
vietose dar vis pareigas 
užima "jerų" laikų parei
gūnai. Issiplėtęs nesąžinin
gumas, kyšių ėmimas ir va
gystės neprisideda prie 
krašto ekonomijos pageri
nimo. Žmonės nepasitiki

nei rubliais, nei talonais. 
Plinta nedarbas...

įvairios vedamos su Ru
sija derybos vyksta labai 
sunkiai. Kartais net dėl 
stalo dydžio bei formos, 
jos nutraukiamos. Rusai ne
silaiko pažadų ir net pasi
rašytų sutarčių. Kol nebus 
iš rusų pusės geranoriškai 
susitarta dėl gerų santykių, 
Lietuvai nebus lengva grei
tai pakelti savo krašto eko
nomiją ir žmonių pragyve
nimo lygį...

Lietuvoje jėgos nepalan
kios Lietuvos nepriklauso
mybei.

Aleksandras Abišala, 
tapęs Lietuvos Respublikos 
ministeriu pirmininku, tose 
pareigose išbuvo vos 160 
dienų, nes vyriausybė pasi
keitė. Būdamas premjeru, 
dėjo pastangas pagerinti 
krašte pairusią ekonomiją 
ir atitaisyti Lietuvos Ban
ko klaidas.

Spalio mėnesį išleido vy
riausybės nutarimą - po
tvarkį, liečiantį agrarines 
reformas. Spalio 12 d. 
Maskvoje susitiko su Jego
ru Gaidaru ir pasirašė pre
kybinio ekonominio bendra
darbiavimo sutartį. Tame 
susitikime premjerui Abiša
lai buvo pažadėta, kad Ru
sija atnaujins Lietuvai naf
tos tiekimą. Be to, buvo 
tartasi dėl laisvos preky
bos. Lietuvos apskaičiavi
mu, Rusija Lietuvai yra 
skolinga virš 6 milijardų 
rublių už prekes ir patar
navimus.

Jam vadovaujant, Lietu
vos vyriausybės biudžetas 
buvo subalansuotas - nede
ficitinis. Lietuvos atgautas 
auksas saugomas kaip sta-

MARYTEI ADOMAITIENEI 
mirus,

Jos vyrui JONUI ir visiems artimiesiems reiškiame 
gilią užuojautą Jonas, Rima ir Rasa Puniškai,

kad būtų įvesti 
litai. Deja tam 
ekonominė padėtis

Hamilton

tuvos~ veikėjų, politikų ir 
dvasiškių pranešimus, pas
kaitas.

Čia yra lankęsi: K. Pruns 
kienė, Vyt. Landsbergis, 
Br. Kuzmickas, Gediminas 
Vagnorius ir kiti.

Šiandieną, sakė jis, turi
me malonią progą ir garbę 
pabendrauti su buvusiu Lie
tuvos Respublikos ministe
riu pir-m įninku Aleksandru 
Abišala ir jo žmona Nijole. 
Šis vizitas padėjo geriau 
suprasti Lietuvos dabartinį 
sunkų laikmetį jos kovoje 
ne tik dėl laisvės ir nepri
klausomybės bet ir dėl jos 
piliečių gyvenimo gerovės 
ir saugumo.

Šeima prie a.a. Albino Blauzdžiūno kapo Mississaugoje. Iš 
kairės: sūnus Remigijus, žmona Janina, dukra Linda ir 
sūnus Arvydas. Trūksta dukros Dalios.

Hamilton
PAGERBDAMI MIRUSIUS IR REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ 
ARTIMIESIEMS, KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO:
• A.a. Antano Mingėlos atminimui: $50 - B.A.Grinius; 
po $30 - A.D.Jankūnai, Hamiltono Dramos Teatras AU
KURAS; po $25 - Hamiltono Lietuvių Pensininkų Klubas, 
J.G.Kažemekai, St.Dalius; po $20 - A.M.Garkūnai, L.E.
Klevai, P.Žulys, X.Y., J.E.Bajoraičiai, J.Kažukauskas, 
A.Petraitienė, J.G.Krištolaičiai, P.S.Kanopai, St.Domeikie- 
nė, P.G.Breichmanai, Š.N.Aleksos, P.Z.Sakalai, V.M.Le- 
parskai, A.Bungardienė; $15 - J.R.Pleiniai; po $10 - K.S. 
Karaškos, P.M.Siūliai, A.G.Repčiai, P.Vitienė, E.Gužienė.

• A.a. Petro Vaitiekūno atminimui: po $30 - L.E.Klevai, 
A.D.Jankūnai; po $20 - Z.Cečkauskas, J.G.Krištolaičiai, 
A.Petraitienė, P.Žulys, P.Kažemėkas, B.G.Grajauskai, 
M.I.Repečkos, J.R.Pleiniai; po $10 - A.Didžbalienė, P.M. 
šiūliai, K.S.Karaškos.

• A.a. Prelato Juozo Tadarausko atminimui: $50 - N.H.
Otto; po $30 - Urbonavičių šeima ir Hamiltono Dramos 
Teatras AUKURAS.

• A.a.Veronikos Stanaitienės vienerių metinių mirties 
prisiminimui: po $100 - duktė Nijolė Otto ir sūnus Zeno
nas Stanaitis; K.L.Meškauskai - $30 ir J.M.Gimžauskai 
- $20.

DĖKOJA už aukas K.L.F.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

bilizacijos fondas - garan
tas, įvedus litus.

Premjero Abišalos 
svarbiausias rūpestis buvo 
ekonomijos pagerinimas’. 
Litų įvedimas, mokesčių su
tvarkymas, geras žemės re
formos įvedimas, krašto 
saugumo reikalai, Lietuvos 
piliečių apsauga ir dauge
lis kitų.

Svečio nuomone, Lietuva 
privalo turėti nedidelę 
skaičiumi, gerai apmokytą, 
tačiau judrią, stiprią ir ge
rai ginkluotą kariuomenę, 
kad apsaugotų Lietuvos sie
nas, kad apsisaugotų nuo 
teroristų, narkotikų kontra
bandos ir nepageidaujamų 
įvairių tarptautinių nusikal
tėlių..

Jis pasakė, kad būdamas 
ministeriu pirmininku labai 
norėjo, 
nauji 
krašto
dar nebuvo palanki. įvedus 
juos tokiomis sąlygomis, jie 
tarptautinėje rinkoje ne
turėtų tvirto pasitikėjimo.

Lietuva yra Jungtinių 
Tautų ir Helsinkio siste
mos narė. Priklausymas 
tarptautinei saugumo siste 
mai yra pagrindinis saugu
mo garantas. Premjero 
Abišalos vadovaujamai vy
riausybei per tą 
laiką nepavyko 
tai, kas buvo 

-Pamatysime, ką 
duos naujoji vyriausybė, ža
dėjusi naftos, dujų ir kitų 
įvairių gėrybių?
Padėka

Po pranešimo rengėjai 
svečiui pareiškė padėką, o 
publika savo pasitenkinimą 
išreiškė ilgais, garsiais plo
jimais. Pasibaigus praneši
mui, prelegantas salėje 
dar gerą pusvalandį atsa
kinėjo į tautiečių klausi
mus. Gaila, kad kai kurie 
tautiečiai nesusigaudo, ko 
jie nori paklausti. Girdint 
jų klausimus, darosi gėda. 
Klausimų pateikėjus koordi
navo valdybos vicepirm. 
Vytautas KULNYS. Prane
šimas užtruko valandą lai
ko. Atsakymai į klausimus 
taip pat apie valandą.

Svečiui Abišalai su dau
geliu žmonių pavieniai ar 
grupelėmis pasikalbėjus sa
lėje, jis buvo pakviestas į 
trečio aukšto salę, kur jam 
ir jo žmonai Nijolei Lietu
vių Namų Vyrų Būrelis su
rengė priėmimą. į jį buvo 
pakviesta apie 60-70 KLB 
svečių-veikėjų. 
sius svečius 
KLB Toronto 
vicepirm. Vyt. 
pasidžiaugdamas, kad 
Toronto Lietuvių Namuose 
jau eilė metų tenka susi
tikti, priimti ir pabendrau
ti, išklausyti garbingų Lie-

Vyt. Kulnys visų Kana
dos lietuvių vardu A. Abi
šalai ir jos žmonai Nijolei 
palinkėjo sėkmingos kelio
nės į 
žimo 
turės 
atgal 
jungti 
nės Lietuvos labui ir taip 
pat linkėjo, kad ateityje 
vėl būtų proga susitikti.

JAV ir laimingo grį- 
į Kanadą, iš kurios 
kovo 11 dieną grįžti 
į Lietuvą ir ten įsi- 
į darbą .mūsų tėvy-

montrea

’TALKA’.LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasei, pal. tekių sąsk. Iki...3.50% asmenines paskolas ....12.75%
santaupas................................... 3% nsklln. turto pask. 1 m. . 7.75%
kasd.pal.taupymo s-ts .. - . 2.50% nskll.turto pask. 3 m. ... 8.75%
90 dienų Indėliu* .... .. 5.75% Nemokamaa čekių Ir aąekaltų
1 m. term. Indelius ..............6.00% apmokėjimo patarnavimai.
1 m. term.Ind.mSn.pal.........5.75% Nemokama nartų gyvybėa
3 m. term.Indelius......... 6.50% drauda pagal aantaupų
RRSP Ir RRIF (pensijos.......3.50% dydi Iki $2,000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m.................6.00% aamanlnlų paakolų
RRSP Ind. 3 m................. 6.50% drauda Iki $25.000.

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

1993. m. 17

trumpą 
pagerinti 

numatyta. 
Lietuvai

Susirinku- 
pasveikino 

valdybos 
Kulnys, 

jam

pasikalbėjimų sąskaitose 
galų gale jau įrašyta, kad 
kalbėta su LIETUVA, o 
ne su SSSR ar CIS. Ilgą 
laiką neatlaidžiai dėl to 
su telefono bendrove kovo
jo ypač mūsų tautietė 
Montrealyje, Gražina Fuk- 
sienė. Jos dėka biurokrati-

AfA
ALBINUI BLAUZDŽIŪNUI 

iškeliavus amžinybėn 
1993 m. sausio 4 d.

nuoširdžiai dėkojame Montrealio Aušros Vartų 
dvasiškiams už paskutinius patarnavimus velioniui. 
Dėkojame sol. G. Čapkauskienei ir sol. A. Kebliui 
už gražų giedojimą Rožančiaus bei Mišių metu.

Ačiū giminėms, draugams, pažįstamiems, atsi
lankiusiems į Rožančių bei dalyvavusiems laidotu
vių mišiose. Ypatinga padėka klebonui J. Aranaus- 
kui, S.J. ir dr. J. Mališkai už jų nuolatinį rūpini
mąsi Albinu. Ačiū visiems užprašiusiems Mišias, 
aukojusiems vienai ar kitai institucijai * (Tautos 
Fondui) velionio vardu. Dėkojame už atsiųstas 
gėles, užuojautas, laiškus ir asmenines paguodas.

Nuoširdus ačiū visiems, padėjusiems moraliniai 
bei dvasiniai, lankant Albiną ligoninėje bei na
muose.

Nuoširdžiausia padėka Aušros Vartų Parapijos 
Chorui už "Liberos" giedojimą.

Ačiū jums visiems už jūsų geras širdis - 
žmona Janina Blauzdžiūnienė ir vaikai

.... , "NL" Spaudos Vakaro talki-jos kompiuteriai pasisuko ninkė % ilgesnĮ laiką gydosi 
greičiau. Reddy Memorial ligoninėje.
• J.Rimeikinė, ilgametė Linkime greitai pasveikti.

F} A D A D perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
U f* DA H 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,

i
i

i 
i 
I 
i 
I

t 
i

JAV dol. Kan. dol. J
i

Perkėlimo suma

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ,...12.00.

............ i i i............ i i

....i5.oo. ; 
i

Viso

Siuntėjas: Gavėjas ; I 
I 
i 
i

f 
l

Tel: Tel: i

Išrašykite čekį ar piniginę perlaidą NORDLAND EXPRESS VARDU ir siųskite: 
N O R D L A N D EXPRESS, 1650 Bloor St. West, Toronto, Ontario, M 6P 4 A 8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel: (416) 535-5000, FAX; (416) 535-5001.

GUY « 
RICHARD 
ROOFER------COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėj
GUY
Darbą 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-147

as
RICHARD kuris au
atlieka

r darbo atlikėjas stogdengys 
seniai aptarnauja lietuvius. 
;ai ir prieinamomis kainomis.

Ir

7 psl.



• Įdomią, programą ruošia 
Ottawos Lietuvių Šokių 
ir Dainų Vienetas VINGIS 
artėjančiam SPAUDOS 
VAKARUI-POKYLIUI, kurį 
rengia mūsų laikraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" 
Valdyba.

Tai tradicinis vakaras, 
dar tebegyvuojančios spau
dos tradicijos tęsinys, ren
giamas vakare, grojant 
gerai ir įvairiai muzikai. 
Pirmą kartą svečius links
mins VINGIS, kad smagiai 
sutiktume pavasarį, malo
niai praleistume vakarą, 
paremdami seniausiąjį Ka-
nados lietuvių laikraštį. 
Toji data reiškia, kad ne
besitikėsime sniego, diena 
bus ilgesnė ir vakaras - 
šviesesnis!
Šiltą, šaunią vakarienę 

paruoš jau pradedantis 
garsėti mūsų kulinaras 
Petras Paulauskas su talka.

Rengėjai maloniai kvie
čia VISUS- vyresnius ir 
jaunesnius- atsilankyti į 
šį vakarą. Muzika, kaip 
jau patyrėme, yra gerai 
parenkama musų talkininko 
Jono šulmistro , kuri žadi
na šokti ir vyresnius ir 
jaunesnius. Ypač kviečiame 
jaunesniuosius pasirodyti 
didesniu būriu: pabendrauti, 
susipažinti, pasilinksminti!

"NL"

• Pamaldos LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS su Šv.Va- 
kariene vyks BALANDŽIO 
mėn.4 d., 1 val.p.p Šv.jono 
Liuteronų bažnyčioje, 3594 
Jeanne Mance, dalyvaujant 
kun. A. ŽILINSKUI, ,kuris 
atvyks iš Toronto.

Po pamaldų - kavutė 
ir užkandžiai.

• ERIKAS ŠIMONĖLIS ir 
jo žmona MARIJA susilau
kė antrosios dukrelės ARI
ANNE, sesutės ALEKSAN
DRAI.

Sveikiname'.

ŠV.KAZIMIERO
PARAPIJOS PIETUS

š.m.kovo mėn.7 d., 
šv.Kazimiero šventės proga

Maloniai kviečiame visus į TRADICINĮ "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"

Spaudos Wkarą
jl993 m. balandžio mėn. 24 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30 vai, v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve.

* OTTAWOS lietuvių šokių ir dainų vienetas VINGIS;
* šokių muzika - Jono Šulmistro;
* Vakarienė - Petro Paulausko;
Veiks įvairių gėrimų baras, loterija;

įĖJIMAS: $13.-

po iškilmingų Mišių parapi
jos salėje buvo surengti 
puikūs pietus, kuriuose 
dalyvavo daugiau kaip 200 
žmonių. Taip pat dalyvavo 
buvęs šios parapijos klebo
nas St.Šileika,SDB ir buvęs 
jos vikaras kun. Iz.Sadaus
kas.

Energingo šios Parapijos 
Komiteto dėka salėje 
stalai buvo labai gražiai 
išdėstyti. Pirmiausia sve
čius pasveikino Komiteto 
pirmininkas Zienka. P- 
jos klebonas dr.kun F.Juce- 
vičius savo labai lakiu 
žodžiu prakalbėjo Į susirin
kusius parapijiečius bei 
svečius. Buvo supažindinta 
net apie 17 svečių iš Lie
tuvos.

Po to kleb.F. Jucevičius 
sukalbėjo trumpą maldą 
ir pakvietė svečius vaišin
tis.

Pietus labai skaniai 
paruošė vyriausia šeiminin
kė Albina Zienkienė, pade
dama 6-ių moterų. Laike 
kavutės veikė loterija su 
gausiais laimikiais. Praneš
ta, jog pietūs, loterija 
ir baras atnešė $2.552 
- pelno į parapijos iždą.

Pietums vykstant, kleb. 
F.Jucevičius supažindino 
su p.p.Ambrasu 2-jų metų 
vaikaite, kuri( kaip buvo 
pranešta "NL")laimėjo "Ga
zette" laikraščio skelbtą 
gražiausio kūdikio konkursą 
ir $10.000 premiją, kuri 
skiriama jos mokslui.

Sveikiname. D.N.B.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojaą-Chirurgas | 
(Jiuv.dr. J.M AUŠROS biurai 

1440 St.CatharIne St.,W. 
Suite 701 Tei: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

oo< nnc avcj w L4ij 

Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

4SS9 Park AV«.v _ , ..... ... .._Montreal, Que. H2V 4Ę4 Tek (514>-842-9211.

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 IŠGANAITIS

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

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

tel:364-4282

Notare
RŪTA POCAUSKAS _ RUDINSKAS

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

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

8 psi.

LITAS M 0 N T R E AI 10 LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

Rengia "NL" Valdyba

H-*****************************************<*»<*<.<4HH, 
MONTREALIS SIUNČIA HUMANITARINĘ PAGALBA 
LIETUVAI

KANADOS . LIETUVIU BENDRUOMENES MONTRE- 
ALIO APYLINKĖS įSTEIGE Fondą, suteikti pagalbą Lie
tuvai. Sutelktos lėšos bus panaudotos TIKTAI HUMANI
TARINIAMS TIKSLAMS, ypač MEDICINOS IR VAISTU 
PERSIUNTIMUI

Jau dabar Yves Mainville (Lilės Jonelytės vyras) 
dėka yra gautas vienas talpintuvas (container) - įvairių 
medicinišku, reikmenų, kurių vertė siekia keliasdešimt 
tūkstančių dolerių.

Jų pervežimas į Lietuvą kainuotų, kaip jau buvo 
paminėta, apie $3.000. Tikimasi gauti iš vaistų bendrovių 
ir kitų institucijų įvairių medicinišku reikmenų. Tačiau 
- PERSIUNTIMO IŠLAIDOMIS TURIME MES, PATYS , 
MONTREALIO LIETUVIAI , PASIRŪPINTI. Bendruomenės 
atstovai prižiūrės, kad siuntiniai patektų tiesioginiai į 
patikimas rankas, apeinant oficialias įstaigas ir politines 
partijas.

Dabartinių ir būsimų persiuntimo išlaidų padengi
mui LITE yra atidaryta sąskaita No 223. Asmeniškai ga
lite aukas įteikti Valdybos iždininkui Broniui Niedvarui 
tel:487-4938., ar bet kuriam Valdybos nariui.

Iki šiol šiam Fondui aukojo:
Dr.J.Mališka - $100; K.Andruškevičius - $20; V.Keturkie- 
nė - $20; V.Kličienė- $20; A.ir V.Ptašinskai - $25; J.Ki
birkštis- $20; P.Verykis - $25. A.a. Emilijos Gruodienės 
atminimui aukojo: H.Z.Lapinai- $25; R.R.Lapinai- $25; 
G.Montvilienė- $100; L.Landry- $10; G.Gedvilienė-$10; 
S.V.Piečaičiai-$20; J.Kibirkštis - $20; D.Lukoševičius r 
$20; Dr.V.I.Pavilaniai- $20; A.P.Povilaičiai- $20; I.Mazi- 
liauskienė- $20; M.V.Jonynai - $20; Iz.Mališka- $20; J.P. 
Adamoniai- $100; L.Urbonas- $20; K.E.Hansen - $150; 
I.Nissen - $100; Karl-Heinz Hibbeln- $50; dr.& Mrs.J.
Krasney- $20; L.H.Moquette- $150; Desmarais & Frėre 
LTD- $50; B.Staškevičius- $20; A.Staškevičius- $20; B.J. 
Niedvarai- $20; M. Renault - $25; B.Nagienė- $20; M.ir A. 

Beniušiai- $20-, J.Ch.Tanner- $50; P.R.Nissen - $50.

DĖKOJAME visiems Už aukas, ypač Gruodžių šei
mai, paskyrusiai aukas šiam tikslui, vietoje gėlių.

K.L.B.MONTREALIO A-KES VALDYBA

zfm EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

DĖMESIO: SVARBUS PRANEŠIMAS
1) Nuo kovo 31 d. kaina už kg. bus $5.10, dėl pakilusių transporto 

išlaidų.
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį ant persiuntimo 

blanko. Tas pagreitins Jūsų pakieto pristatymą.
3) Naujas tel. numeris 848-9693. Būtinai palikite žinią ant 

atsakomos mašinėlės ir aš Jums greičiausiai atskambinsiu.

Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimum yra 2kg„arba $10.00-
2600 RUE LEGER 

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

A JI A AAAA SKAMBINKITE INFOR- W/lM_ UULTJ MACUOS IR APTARN- 
l/tV vUvU N AVIMO REIKALAIS V^GrTo^T BET KADA - 7 DIENAS

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS -YR; f 2f.QQQ.0Q0; REZERVAS- VIRS MILI1QHQ.

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-...... 5.75%
Certifikatus 2 m..............6.25%
Term, indėlius:

1 metų .................. 5,00%
180 d. - 364 d....... 4.50%
120d. - 179d.........4.50%
60d. - 119d......... 4.50%
30 d.- 59 d .......3.00%

Taupymo - special..... .......... 2.25%
Taupymo - su gyv dr..........  1.50%
Taupymo-kasdienines.......1.75%
Einamos sąsk........................ 1,50%
RRIF-RRSP- 1 m.term....... 6.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term........6.50%
RRIF - RRSP - taup............. 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7,50% asmenines - nuo 7.75 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lito"

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
147SD«Seve 3907 A Rosemont

Pirm., antr., treč, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10.00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8 00 3 00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-6 00

• Kun.Stasys Šileika,SDB.. 
artėjančių Velykų proga 
išvyksta j Kanados Vakarus

Vancouver'!, Calgary, 
Edmontoną. Ten aplankys 
gyvenančius lietuvius ir 
suteiks bažnytinį patarna
vimą.
• Montrealio Skautų Vyčių 
Būrelis vasario mėn.21

E K S K U RS I JOS

d.,sekmadienį išdalino mais
tą Montrealio neturtingie- 
siems-benamiams per Be
nedict Labre House.

Balandžio mėn. pradžio
je musu skautai dalyvaus 
Tarptautinėje Skautų Die
noje, Alexis 
patalpose.

Nihon Plaza

I

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu Ir parduodu
indre Telefonai:

2G6 844-7307 ir 288-9646

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

Birželio 8 d. su SWISSAIR,
M ontrealis-Zurich-Vilnius, kaina.....S 1339;

Liepos 16 d. su LOT,
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina...$ 1089.-

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

Į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, nuveži
mas į 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

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

CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

UWUJLQUt HPK8 TEL: 366-5484

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

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

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

ZIENKA PLUMB I NG

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLATDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

TEL.: (514) 767 — 4690

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

JONAS &c6tĖ REALTIES
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS m
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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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