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RUSIJA GAUS VIRŠ 
PUSANTRO BILIJONO 
DOLERIŲ PARAMOS IŠ 
AMERIKOS TUOJAUTAT

Vancouver'yje , Kanadoje, 
oalandžio 3-4 dienomis 
susitiko Rusijos preziden
tas Boris Jblcin'as su Ame
rikos prezidentu Bill Clin
ton' u. Susitikimo šeiminin
ku buvo greitai iš savo pa
reigų pasitraukiantis Kana
dos min. pirm. Brian Mul
roney. Jelein' as atvyko 
prašyti paramos, nes nuo
lat didėjantys ekonominiai 
nedatekliai, siaubingai greit 
kylančios kainos ir visuo
tina betvarkė ir buvusių 
komunistų dominuojančia
me "liaudies deputatų kong
rese", ir visame krašte 
grėsė nuversti patį deici
n' ą ir net sukelti civilinį 
maištą. Tokiu maištu galė
tų pasinaudoti kraštutinės 
politinės jėgos Rusijoje ir 
sulipdyti vėl kokią nors 
fanatikų diktatūrą. To
kiems pavojams užbėgti už 
akių ir susitiko abu prezi
dentai.

Kaip spauda rašė, jiedu 
gana greitai radę bendrą 
kalbą ir pasitarimai vykę 
draugiškoje atmosferoje. 
Pasitarimų rezultatai Jel- 
cin' ą paramstys dvikovoje 
šu "liaudies deputatais" Rusi
jos parlamente ir balan
džio 25 dieną įvyksiančia
me referendume, kuriame 
Rusijos piliečiai turės pasi
sakyti ar palaiko išrinktąjį- 
savo prezidentą ir nori, kad 
jis turėtų nemažiau galios 
už didžiausia dalimi (3/4) 
paskirtąjį Liaudies Depu
tatų kongresą. Rusija tuojau 
pat gaus iš JAV 1,6 bili
jonų (milijardų) dolerių pa
ramą. Šios sumos Ameri
kos Kongresas nebeturi pa 
tvirtinti, nes ji jau buvo 
paskirta prezidento G. 
Bush' o laikais ir Kongreso 
priimta. Tie pinigai ir dar 
200 milijonų dolerių, ku
riuos paskyrė Kanada, bus 
panaudoti nupirkti maisto 
produktų, pastatyti naujus 
namus grįžtantiems iš kitų 
kraštų Karinių dalinių kari
ninkams ir kareiviams, o 
taip pat paremti tūkstan
čius mažų savarankiškų 
privačių įmonių ir inicia
tyvų. Labai įtaigiai buvo 
paminėta, kad is Baltijos 
valstybių privalo būti iš
vesti visi ten dar likę 
buvusios sovietų kariuome
nės daliniai. Be to, Rusi
jai bus suteikta dar žymiai 
didesnė parama šešių di
džiųjų industrinių šalių, 
kuri bus paskelbta Tokijo 

mieste įvyksiančios G- 
7 valstybių konferencijos me
tu š.m. balandžio 14-15 a.d.

Rusijos spaudoje buvo 
ypatingai pabrėžiama, kad 
tai nesanti išmalda, bet 
parama.

Apie 50 milijonų dolerių 
iš tos sumos bus skirta 
steigiamam "Demokratijos 
Korpusui", bendrinei orga
nizacijai, kuri koordinuos 
ir vadovaus galybei mažųjų 
Rusijos privačių ir viešųjų 
grupuočių, Kurios rūpinsis 
demokratijos įgyvendinimu 
Rusijoje.

Labai teisingai JAV prez. 
Clinton' as pastebėjo kon
ferencijos pabaigoje, kad 
rusai turėtų būti kaip nors 
įtikinti, jog visi dabarti
niai sunkumai buvo sukelti 
ne kapitalizmo gimdymo 
skausmų, bet komunizmo 
mirties agonijos.

Visoje buvusioje sovieti- 
joje (ir Lietuvoje) kažko
dėl težiūrima į šiandieninę 
betvarkę ekonomine mi
zeriją, užmirštant kas 
sugalvojo ir bandė įgyven
dinti net visame pasaulyje 
tokią centro diriguojamą, 
idiotišką sistemą ir tokį 
visuotiną žmogaus pažemi
nimą.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
KARINIAI LĖKTUVAI 
KONTROLIUOS BOSNIJOS 
ORO ERDVĘ

Š.m. balandžio mėn. 12 
d. JAV, Olandijos ir Vokie
tijos karinės aviacijos lėk
tuvai pradės patruliuoti 
virš Bosnijos. JT Saugumo 
Taryba nutarė, kad šie lėk
tuvai iš pradžių tiktai įspės 
serbų karinius lėktuvus 
palikti nustatytą Bosnijos 
erdvę, bet jeigu serbų pilo
tai neklausys, galės panau
doti ginklus. Kaip tiktai to 
bijo ypač Didžioji Britanija 
ir Prancūzija, kad tokiu 
būdu nebūtų įvelti į kau
tynes jų kariai, esantieji 
Bosnijoje.

Rusija, turinti veto teisę 
Saugumo Taryboje, užstoja 
serbus ir gina jų, kaip sla
vų, interesus. Ji labai prie
šinasi prieš bet kokias 
sankcijas, taikomas Serbi
jai.

Bendrai imant, politikos 
komentatoriai į šį JT nu
tarimą žiūri labai skeptiš
kai: jų manymu, tokiu oro 
erdves prižiūrėjimu Ameri
kos prez. Clinton'as nori 
pateisinti savo pasyvią lai
kyseną, kurią prieš rinki
mus jis pats kritikavo, 
peikdamas buvusio JAV 
prez. Bush' o tupinėjančią 
laikyseną buvusios Jugosla
vijos civiliniame kare. Ne
atrodo, kad tasai konflik
tas galės būti išspręstas 
be karinio įsikišimo. Ser
bijos valstybės ir kariuo
menės^ vadai atvirai tyčio
jasi iš šio JTO Saugumo 
Tarybos nutarimo.

QUEBEC'O PROVINCIJOS 
KALBOS ĮSTATYMAS

Jungtinių Tautą Žmo
gaus Teisiu Komitetas svar
stė Quebec'o provincijoje 
įvestat anglą kalbos drau

dimą.
Kaip žinoma, įstatymai 

101 ir 187 yra uždraudę 
naudoti anglų kalbą krau
tuvių išorinėse ir vidaus 
iSkabose.

šiuos įstatymus Jungti
nių Tautą Žmogaus Teisių 
Komitetui buvo apskundęs 
Huntington'o Laidotuvių 
įstaigos savininkas Gordon 
McIntyre. Jam buvo pra
neštas Komiteto sprendi
mas, kad tokie įstatymai 
pažeidžia jo teisę laisvai 
pasisakyti, kuri yra įraSyta 
į Tarptautinių asmeniškų 
ir politinių teisių deklara
ciją.

Kadangi šių metų pa
baigoje baigiasi Šią įstaty
mų terminas, Quebec'o 
provincijos vyriausybė tu
rės arba įstatymą palikti 
koks jis yra (t.y. pažei
džiantį Žmogaus Teises) 
arba jį atitinkamai pakeis
ti.

BOUCHARD RŪPINASI 
JAUNAIS RŪKORIAIS-"

Kanados Sveikatos ir 
Gerbūvio ministeris Benoit 
Bouchard siūlo, kad tabako 
gaminiai nebūtų pardavinė
jami jaunesniems Kaip 18 
metų amžiaus rūkoriams. 
Jis norėtų, kad iš daugelio 
viešų vietų būtų pašalintos 
automatinės cigarečių ma
šinos ir padidinti baudas 
prekijams, kurie pardavinė
ja tabako gaminius maža
mečiams.

Automatinės cigarečių 
pardavimo mašinos būtų 
paliktos tiktai tose vietose, 
kurios turi leidimą parda
vinėti alkoholinius gėrimus.

Tikiuosi, kad tokie po
tvarkiai neskatins vaikų ir 
paauglių įpročio rūkyti.

(Canadian Scene 1993, 
Issue 1380)

QUEBEC'O PREMJERAS 
LAUKIA GYDYMO IŠDAVU

Premjeras Robert Bou
rassa spaudos konferencijo
je pasisakė, jog jis palauks 
dar bent mėnesį prieš nu
tariant, ar pasitrauks iš 
premjero pareigų. Per tą 
laiką jo vėžio ligos gydymo 
išdavos turėtą paaiškėti. 
"Svarbiausia, kad rezulta
tai būtų kaip galima geres
ni",- pareiškė jis ir taip 
pat pasakė, kad prie gali
mo pasitraukimo prisidėtų 
ir šeimos reikalai,ir "bend
ras kontekstas".

Yra kai kurią galimo 
pasitraukimo ženklu, ruo
šiantis pakaitalui: R.Boura
ssa artimiausias asmeninis 
patarėjas Jean Claude 
Rivest sutiko būti Senate. 
Premjero spaudos atstovė 
Sylvie Godin paneigė"Le 
Soleil" paskelbtą žinią, kad 
premjero kabineto viršinin
kas J.Parisella svarstąs 
pasiūlymą priimti Quebec'o 
generalinio atstovo vietą 
Bostone. Ji atsisakė ko
mentuoti "La Presse" pra
nešimą, kad Benoit Morin, 
vyriausybės generalinis 
sekretorius, svarstąs gali
mybę dirbti teisėju.

Premjeras Bourassa 
taip pat pareiškė, kad jo 
vyriausybė kreipia dėmesį 
į Jungtinią Tautų pareiški
mą dėl kalbos įstatymo. 
Jis tvirtina, kad dauguma 
frankofoną yra pasidarę 

nuolaidesni, nes prancūzą 
kalbos vartojimas Quebec'o 
visuomenėje dabar yra 
saugesnėje padėtyje, negu 
tuo metu, kai buvo įvestas 
įstatymas 178.

GORBAČIOVAS LIUDYS 
TEISME

Iš Maskvos pranešama, 
kad balandžio mėn. 14 d. 
Gorbačiov'as bus vienas 
pagrindinių liudytojų, tei
siant Aukščiausiajame Teis
me Maskvoje dvylika 1991 
m. pučo kaltininkų.

Kai kurie iš pučo daly
vių buvo sugrįžę į viešą 
gyvenimą užkietėjusią ko
munistų tarpant ir yra 
vėl jų laikomi herojais?

Teisme bus keli tuzinai 
apkaltintųjų, 20 gynėju 
advokatą 8 kaltintojai
advokatai, šeimą nariai
apkaltintąją ir tėvai 3- 
ją jauną vyrą nužudytų 
bandant sustabdyti tankus, 
besiartinančius prie Rusijos 
Baltųjų Rūmą naktį prieš 
supliuškant pučui.“ m.

RUSIJA DELSIA 
BALSUOTI UŽ SANKCIJAS 
SERBAMS

Balandžio mėn. 12 d. 
JT Saugumo Taryba paruo
šė rezoliuciją, pasmerkian
čią Serbijos brutaliuą veiks
mus ir taikančią naujas 
sankcijas Serbijai ir Mon
tenegro.

Tarptautines pastangas 
balsuoti priverčiant Bosni
jos serbus sustabdyti bru
talius, jau vienerius metus 
trunkančius, karo veiksmus 
ir priimti taikos planą, 
paruoštą tarpininkką David 
Owen ir Cyrus Vance, teko 
atidėti.

Rusijos prez.Boris Jel- 
cini'as susilaikė nuo balsa
vimo, bijodamas, kad pa
laikydamas anti-serbiškas 
sankcijas, praras balsų 
Rusijoje busimame referen
dume balandžio mėn. 24 
dieną. Apie tai jis pranešė 
konfidencialiame laiške 
JAV prez. B. Clinton'ui.

Minimi taikos siūlymai 
jau buvo priimti Bosnijos 
musulmonų ir kroatų. Gali
ma pastebėti, kad Rusija 

irt*************************************************

LABAI SĖKMINGAS "TRAKTORIUS ŪKININKUI" VAJUS
Į Lietuvos generalinio konsulo H.Lapo pradėtą 

"Traktorius Ūkininkui" vają dosniai atsiliepia ne tik Ka
nados, bet prisideda ir Amerikos lietuviai, ir dabar jau 
turime 32 traktorius. Be anksčiau minėtų, traktorius už
pirko A.Jonelis, A.Tarvydas, K.Rožėnas, S.ir A. Petkevi- 
čiai, L.Rimkus.

Kainos: traktorius - (Amerikos doleriais): $1,450, 
kabina- $200, vežimas (priekaba)- $280, dvigalvis plūgas 
- $80, kultivatorius (akėčios) -$95, šienapjovė - $220. 
Pristatymas ūkininkui - nuo $50 iki $100 už traktorių 
ir tiek pat už padargus, priklausomai nuo atstumo. Akci
nė bendrovė "Žemūktechnika" Marijampolėje atskyrė 40 
traktorių bei padargų šiam vajui ir garantuoja, kad ją 
kainos nekils.

Pasinaudokime šiuo vajumi ir pirkime traktorius 
savo giminėms - ūkininkams. Jeigu ūkininkų-giminią netu
rite, ūkininką sąrašą galite gauti generaliniame konsulate. 
Jie yra buvę partizanai, tremtiniai, atgavę tėviškes ir 
neturi kuo apdirbti žemės.

Traktoriaus pirkimo reikalu prašome kreiptis į:
Consulate General of Lithuania,
235 Yorkland Blvd., Ste.502,
WILLOWDALE, Ontario, M2 J 4Y8, tel: (416) 494 - 8313, 
Fax: (416) 494 - 4382.

paveldėjo veto teisę JT 
Saugumo Taryboje iš buvu
sios Sovietą Sąjungos ir 
galėtą visus Tarybos nuta
rimus užblokuoti.

Kaip žinome, veto teisę 
turi 5-kios valstybės: JAV, 
Didžioji Britanija, Prancū
ziją, Komunistinė Kinija 
ir Rusija.

BALTIJOS DIPLOMATAI 
SUSITIKO TALLINN'S

Baltijos valstybių užsie
nio reikalų ministerial, 
susitikę Tallinn'e, pirmiau
siai svarstė buv.sovietų 
kariuomenės išvedimo rei
kalus ir santykius su Rytą 
kaimynais. Jie pažymėjo, 
kad Baltijos valstybės ne
turi principinių nesutarimą 
šiuo klausimu.

Ypatingą susirūpinimą 
dėl kariuomenės išvedimo 
ir santykių su Rusija pa
reiškė Latvijos ir Estijos 
užsienio reikalų ministe
rial Andrejevs ir Veliste. 
Lietuvos užsienio reikalų 
min. P.Gylys neatmetė 
galimybės, kad Rusija išve
dė kariuomenę iš Vilniaus, 
bandydama įgyvendinti 
principą "skaldyk ir val
dyk". Pažymėjo, kad yra 
būtina bendradarbiauti ir 
politinėje, ir karinėje sri
tyje, tačiau prieš karinio 
Baltijos valstybių bloko 
sukūrimą ministeriai pasi
sakė neigiamai.

Baltijos valstybės jau 
parengė susitarimus dėl 
dvigubo apmokestinimo 
panaikinimo, dėl investacijų 
apsaugos ir dėl muitinės 
reikalų.

Sutarta, kad Baltijos 
valstybių užsienio reikalų 
ministerių susitikimai vyktų 
2 kartu per metus.

EUROPOS BENDRIJA 
PASKYRĖ LIETUVAI 
PASKOLĄ

Europos Bendrija pasky
rė 118 milijonų dolerių 
paskolą Lietuvai. Si pasko
la yra dalis 285 mil.dolerių 
paramos, kurią 24 Vakarų 
šalys skiria Rytų Europos 
ir buvusios Sovietų Sąjun
gos respublikoms.
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G A N D R A S

Gandras su kitais kaimynais parlėkė linksmas 
Ir gaspadoriškai ant kraigo tarškino snapą. 
Taip besidžiaugiant jam štai jau ir jo gaspadinė 
Iš šaltos gaspados vėl išlindusi rados 
Ir su savo snapu meilingai sveikino drauga. 
Kraiką jie visur didžiai sudriskusį rado, * 
Ogi namus naujus, užpernai tik budavotus, 
Rado ant visu kampu permier pagadintus.
Sienas ir čytus ir daug naujintelių sparą 
Vėjai su sparnais nuo kraiko buvo nuplėšą. 
Durys su langais ir slenksčiais buvo nupuolę; 
Ogi troba visa visur iškrypusi rodės;
Todėl tuo abu, kaip reik tikriems gaspadoriams, 
Vislab vėl taisyt ir provyt sukosi greitai. 
Vyrs tuojaus žagarą budavonei parnešė glėbį, 
O gaspadinė jo pustynes mandagiai lopė. 
Taip po tam abu, daug dirbę bei triusinėję, 
Valgį, sau sužvejot pas klaną nulėkė greitai
Ir, kelias varles bei nipuižes paragavę, 
Dievui iš širdies visos viernai dėkavojo.

/ Iš "METAI" /

Lietuvoje
h. n.

Apie LDDP vyriausybės 
rūpesčius ir nesek mes rašo 
LIETUVOS Aido vedamaja
me vyr. red. Saulius 
Stoma. Pirmiausia jisai 
pacituoja LDDP Tarybos 
prezidiumo pareiškimą: 
"šiomis dienomis Lietuvoje 
vėl pradėjo didėti maisto 
produktų kainos. LDDP 
Tarybos prezidiumas dėl 
to labai susirūpinęs". Ką 
daro dėlei to "susirūpinusi" 
partija? Anot Stomos: "Že
miau skurdo ribos gyvenan
čių procentas nenumaldo
mai artėja prie šimto... 
Galbūt dar yra koks šansas 
įveikti krizę? Deja, kaip 
dabar jau aiškiai matome, 
LDDP valdžion patekusi 
Lietuva to šanso neteko. 
Turėsime visi kartu atken
tėti už kvailą daugumos 
pą^ir,iųkimą...Kas toliau? 
Galbūt jau po pusmečio 
LDDP turės neišvengiamai 
pasirinkti: arba demokrati
nis pasitraukimas, arba 
represinis valdymas...Teisi
nės desovietizacijos Lietu
voje įvykdyti nepavyko. 
Ir tai, gal būt, gerai, nes 
desovietizuotis pirmiausia 
turi žmonių sąmonė."

• LIETUVOS RYTAS (vasa
rio 18 d.) rašo, kad naujoji 
valdžia nepakvietė į š. m.iš- 
kilmingą VASARIO 16-to- 
sios minėjimą nei vieno 
tautinių mažumų atstovo. 
Anksčiau parlamentas at- 
siųsdavęs kvietimus. Anot 
reporterės H.Kobeckaitės, 
"Paskambinę į Seimą A.Va- 
liui, sužinojome, kad tauti
nės organizacijos neįrašy
tos į kviečiamųjų sąrašą... 
Nei tautinių organizacijų, 
nei kitų konfesijų hierarchų. 
Užmiršo? Tarsi ir nebūtų 
tos tautinės ir religinės 
įvairovės. O gal tiems 
žmonėms bendros valstybi
nės šventės nebepriklauso?"

• Apie poetą Kazį Bradūną 
laimėjusį neseniai Lietuvos 
valstybinę (ne "nacionalinę" 
kaip dar vis "sovietiškai" 
ji kažkodėl vadinama) lite
ratūros premiją, ir jo poe
zijos skaitymą Vilniaus 
Šv.Kazimiero bažnyčioje 
štai ką rašo vedamajame 
tas pats LIETUVOS RYTAS 
(kovo mėn. 12 d.): "Tylią, 
vaiskią dieną savo eiles 
...skaitė poetas Kazys Bra- 
dūnas. Geri menai kainuoja 
brangiai? Netiesa, netiesa... 
Kelios ramybės ir teisybės 
akimirkos nekainavo nieko 
- į poeziją keliai neužvers
ti barikadomis, neužstoti 
administratorių, neaplaisty- 
ti pigiu bufetų vynu. Žmo
nių buvo tiek, įtiek ir rei
kia poezijai klausytis, nei 
daug, nei mažai, ir sėdin
čių, ir stovinčių, o kam 
labai norėjosi ne tik poezi
jos, bet ir maldos, galėjo 
atsiklaupti".

• Lietuvoje pasirodė žur
nalas "SODŽIUS", skirtas 

ūkininkams-žemdirbiams.
Jį redaguoja poetas Anta
nas Drilinga.

• v LIETUVOS RYTAS pra
neša, jog nuo sausio 1 d. 
Lietuvos vyriausybė nutarė 
skirti rentą sulaukusiems 
pensijos amžiaus diploma
tams ir ilgą laiką, iki Ne- 
piklausomybės atkūrimo 
1990 metais, atstovavu
siems Lietuvai užsienyje 
diplomatams: St. Bačkiui, 
St. Lozoraičiui, K. Lozo
raičiui, Vincui Balickui ir 
A. Simučiui.

• Naujajame Lietuvos vy
riausybės sąstate yra ir 
trečias ministras, iš senojo 
kabineto, būtent, pramonės 
ir prekybos min. A. Sine- 
vičius. Praeitame NL nu
meryje buvo paminėti tik
tai du: A. Butkevičius ir 
J. Biržiškis.

• Lietuvos vyriausybės 
min. pirm. A. Šleževičius, 
opozicijos spaudžiamas, 
vėl grįžo į savo partijos 
LDDP tarnybą. Tuojau po 
paskyrimo jis buvo iš jos 
pasitraukęs, bet opozicija 
jį kaltino norint už dabar
tinės vyriausybės nutari
mus atsakomybę suversti 
ir kitoms partijoms, nors 
tik 3 ministerial nepriklau
so LDDP partijai. Š.m. 
kovo mėn. 31 d. Šleževi
čius Seime pareiškė, kad 
grįžta į LDDP tarnybą ir 
prisiima asmeninę atsako
mybę už LDDP partijos 
rinkiminius pažadus. Tą pa
čią dieną Seimas priėmė 
dabartinės vyriausybės pro
gramą - už balsavo 73 
(t.y. tiktai LDDP partija) 
prieš 23 ir susilaikė 21 
Seimo narys. Savo ilgesnė
je kalboje premjeras Šle
ževičius taip pat pasakė, 
kad jis nepritaria tiems 
Seimo nariams, kurie ver
tina ne bendrą ekonomikos 
nusmukimą, bet nori su
versti visą kaltę ankstes
nėms sietuvos vyriausy
bėms.

Kaip tiktai jo LDDP 
partijos nariai, už visas 
nesėkmes kaltino tiktai 
Landsbergį ir ouvusias 
vyriausybes bei jų premje
rus, išskyrus K. Prunskienę. 
Si, kaip žinia, po jos paša
linimo iš min. pirmininkės 
pareigų, net po užsienį 
važinėdama labai • netaktiš
kai kritikavo ir niekino pa
tį Vytautą Landsbergį AT 
pirmininką, Sąjūdį ir jo 
sudarytąsias vyriausybes. 
Tuo tarpu naujosios LDDP 
vyriausybės nėra kol kas 
nieko pažymėtino nuveikta, 
ir ekonominė padėtis vis 
blogėja.

• Š.m. kovo mėn. 3 d., 
kaip praneša ELTA, Lietu
vos Krašto Apsaugos Mi
nisterijai perduoti du kari
niai transporto lėktuvai, 
kuriuos dovanojo Vokietijos 
kariuomenė (Bundeswehr). 
Kiek anksčiau Lietuvos 
karinė aviacija įsigijo pir
muosius kovos sprausminius 
lėktuvus.

• VILNIUJE atidarytas 
naujasis Tarptautinis Vil
niaus aerodromo pastatas, 
šiais metais dar numatoma 
padaryti 1.400 metrų paki
limo ir nusileidimo taką, 
taip pat sutvarkyti senąjį 
pastatą ir esančią aikštę 
priešais jį.

• LIETUVOS RYTAS pa
skelbė, kad Zenonas Nama
ičius, 49 m.amžiaus Vil
niaus Universiteto studijų 
reikalų rektorius, būsiąs 
paskirtas Lietuvos ambasa
doriumi Vokietijoje. Jis 
sakėsi nustebęs, kai Užsie
nio Reikalų Komiteto pir
mininkas Kazys Bobelis 
paskelbė jį galimu kandida
tu.

Z. Namavičiaus nuomo
ne, pirmiau reikėtų palauk
ti atsakymo iš Vokietijos 
vyriausybės ir Lietuvos 
prezidento dekreto dėl 
jo paskyrimo.

• Amerikos tabako bend
rovė PHILIP MORIS, viena 
iš didžiausiųjų pasaulyje,

-susitarė su Lietuvos vyriau
sybe Klaipėdoje investuoji 
į, Klaipėdos tabako įmonę 
virš 40 milijonų dolerių, 
iš kurių 12 su puse milijo
nų gaus Lietuva. Amerikie
čių bendrovė turės~ toje 
įmonėje 65 1/2 nuošimčių 
akcijų. Ši Lietuvos įmonė 
yra pirmoji privatizuojama 
už konvertuojamą valiutą.

• Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio teismo sudė
tis: pirm. Juozas Ž i- 
1 y s , teisėjai Algirdas 
Gailiūnas, Zigmas Levickis, 
Pranas Rasimavičius, Sta
sys Stačiokas ir Teodora 
Staugaitienė. Šio teismo 
uždavinys - spręsti ir in
terpretuoti Lietuvos Kons
titucijos nuostatus ir nusta
tyti ar jų laikomasi. Kelių 
anksčiau opozicijos pasiū
lytųjų teisėjų kandidatūros 
buvo valdančiosios LDDP 
partijos atmestos.

• Lietuvos Geležinkeliai, 
kaip praneša LIETUVOS 
RYTAS, jau susitarė su Vo
kietijos DWA koncernu, 
kad būtų pagaminti 4 eu
ropinio standarto ir 10 
Rytų Europos standarto 
keleiviniai vagonai. (Kitaip 
tariant, 4 vagono ratų 
atstumas bus, kaip visoje 
Europoje ir nepriklausomo
je Lietuvoje buvo iki so
vietų okupacijos, siauresnis. 
Gi 10 kitų bus pagaminta 
pagal buvusios Sovietų Są
jungos geležinkelių ried
menų ratų platesnį atstu
mą. Platesnis bėgių plotis 
buvo sugalvotas Rusijos 
valdovų, kad tokiu būdu 
priešo traukiniai negalėtų 
karo atveju naudotis jų 
geležinkeliais. 1940 metų 
vasarą Sovietų okupacinė 
valdžia įsakė Lietuvos ge
ležinkelių bėgių tarpą pra
platinti per kelias paras. 
Tokie jie ir šiandien tebė
ra;.)

Keturi europietiško- 
jo tipo vagonai būsią, kaip 
rašoma dienraštyje, pagal 
visus Tarptautinės Gele
žinkelių sąjungos moder
nius reikalavimus ir galės 

važinėti visų Europos šalių 
geležinkeliais. Kiti 10 ga
lės būti naudojami tiktai 
ant platesnio atstumo Ru
sijos bėgių. Ta proga verta 
pažymėti, kad nepriklauso
mos Lietuvos geležinkeliai 
iki pirmosios sovietų oku
pacijos 1940 metais, visais 
atžvilgiais prilygo visos Eu
ropos geležinkelių kokybei
- tiek savo geležinkeliu, 
tiek ir jo riedmenimis. 
Greitieji tarptautiniai trau
kiniai buvo traukiami mo
derniausių Čekoslovakijoje 
pagamintų garvežių.

Tokių dvokiančių ir ar
chaiškų vagonų, kokie buvo 
ir tebėra beveik visuose so
vietinių traukinių keleivi
niuose sąstatuose, iki 1940 
metų Lietuvoje tikrai ne
buvo.

Minėtieji naujieji vago
nai būsią atgabenti šių 
metų pabaigoje ir kitų pra
džioje.

• ELTA praneša apie 
naujus privatizavimo muo- 
status. įmonėse dirban
tiems suteikiama, pirmumo 
teisė išsipirkti n'e 3(L-juio=- 
šimčių, kaip buvo ‘nustaty
ta anksčiau, bet pusę viso 
turto ir dalį įsigyti paleng
vintomis sąlygomis. Žemės 
ūkio įmonėse pusę viso 
turto pirmumo teisę gali 
išsipirkti jų darbuotojai, o 
kitą pusę - žemdirbiai, pri
statantys joms savo produk
tus. Privatizuojamų įmonių 
akcininkais galės tapti ir 
buvę ilgamečiai jų darbuo
tojai.

• LIETUVOS AIDE (Nr. 
53), Opozicijos lyderio skil
tyje, Vytautas Landsbergis 
taip rašo apie vis daugiau 
valdžios trokštančią (ir jau 
pilnu tempu iš įvairių val
diškųjų įstaigų atleidinė- 
jančią Sąjūdžio laikais pa
skirtuosius ir jų vieton so
dinančią "savuosius") LDDP 
valdančią partiją. Rašinys 
pavadintas "į teisinį liūną" 
ir pradedamas taip:

"LDD partijos sumany
mai ją pačią labai įtikina. 
Laimėjus daugumą Seime 
ir gana sėkmingai įgyven
dinant šūkį 'VISĄ VAL
DŽIĄ TARYBOMS!', ape
titas kyla turėti tos val
džios vis daugiau, vis grei
čiau. Ypač maga prisitrauk
ti prie tos kartelės, kuri 
leistų, palyginti, nesunkiai 
keisti Konstituciją. Reiktų 
tik nutarti, kad buvę Sei
mo rinkimai dar nesibaigė; 
jeigu juose buvo klaidų, 
tai niekada ne vėlu taisyti 
ir atiminėti Seimo narių
- kažkodėl tiktai iš vienos 
pusės! - mandatus. Tam 
tikslui LDDP skubiai pa
rengė ir galų, gale itin sku
biai priėmė naują Seimo 
rinkimų įstatymą. (Nejau 
taikys buvusiems rinki
mams?) Jis, tiesa, vadi
nasi buvusio įstatymo ' da
linis pakeitimas ir papildy
mas ', bet naujovių tiek 
daug ir tokios esminės, - 
užima ištisas dvi TIESOS 
paklodes..."

LDDP jaji seniai sten
giasi iš SĄJŪDŽIO koalici
jos atimti tris išrinktus 
Seimo narius, nes nurodo

buvus rinkimų netikslumų. 
Vyriausioji Rinkimų komisi
ja gi išrinktuosius jau pa
tvirtino. LDDP bandys
šiais naujais potvarkiais 
juos iš Seimo pašalinti. 
Jeigu tai pavyktų, LDDP 
galėtų nesunkiai pakeisti 
Konstituciją, nes turėtų 
nustatytą daugumą tokiam 
tikslui. Apie tai ir kalba 
Landsbergis. Anot jo, tokiu 
būdu LDDP įsigytų ' prie
laidų amžinai LDDP val
džiai, jos užtikrintam per
imamumui, "liaudies demo
kratijai".

Matome, kad kaip ir 
"senais gerais tarybinaiais 
laikais" valdžios potvarkiai 
vėl spausdinamų TIESOJE. 
Bent jau laikraščio pavadi
nimą pakeistų...

• MARTYNO MAŽVYDO 
BIBLIOTEKA Vilniuje su
rengė parodą "Lietuvių

LIETUVOS POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ 
SĄJUNGOS LEIDINYJE "TRIMITAS":

KOVO 11-tosios įvykiai nepamirštami. Sąjūdis 
ėjo labai tvirtai ir turėjo labai konkretų tikslą. Politinę 
nepriklausomybę paskelbti buvo būtiniausia ir neatidėlio
tina. Reikėjo skubėti užbėgti už akių Kremliaus kėslams 
ir įvykiams Maskvoje. Ir tai įvyko . Pašėlusiai drąsus 
ir ryžtingas sprendimas. Jo nesuprato didžiuma vaka
rykščių, jau susitaikiusių su "suverenitetu Sovietų Sąjun
gos sudėtyje"/ ,J • gatves tądien neišėjo džiūgaujančios 
minios. Baimės luobas buvo dar tik pradėjęs aižėti. Pa
siryžėliai, o juos rėmė beveik visa tauta, labai aiškiai 
suvokė kokiai kraują stingdančiai nežiniai buvo pažvelgta 
tiesiai į akis. Buvo pasiryžta nugalėti pirmiausia galinga 
priešiškos propagandos banga, o paskui - ištverti ir visa, 
kas benutiktų. Laisvė niekada nedovanojama. Tik laisvės 
kaina ne visiems vienoda. Priekyje žengiantys rizikuoja 
daugiausia. Tada buvo aišku, kad Maskva staigiai kumš
čiu nesmogs: laikas ne tas - pasaulio opiniją reikia pa
rengti ir militarinius raumenis šiek tiek pramankštinti.

Skaudžiai gelia tolydžio grįžtanti mintis - kodėl 
gi likimas neleido Tėvynės Atgimimo pavasariui rastis 
bent prieš dvidešimtį metų? Argi tada mes būtume taip 
varganai atrodę? Ne apie turtus, namus ar fabrikus šne
kama, ne. Tada dar daugelis mūsų likimo brolių būtų 
pargrįžę iš Sibiru, lagerių tremčių - aplaužyti, bet ne
palaužti, nuvarginti, bet dar pakankamai stiprūs ir tvirti 
su išsaugota šventa laisvos tėvynės vizija, su Nepriklau
somybės metų tradicijomis ir meile darbui, su atkakliu 
ryžtu atkurti visa, kas lietuviška ir krikščioniška, ant 
dar nesuardytų pamatų. Kiek dorų ir darbščių ūkininkų 
būtų sugrįžę į savo ūkius. Tikriausiai nereikėtu stebėtis, 
kodėl dabarties mokytojai tokie inertiški ir jų pilietišku
mo jausmas toks "išvėdintas", jei j mokyklas iš tremties 
ir kalėjimų būtų parėjusi nors dalis senosios kartos mo
kytojų. Ir kažin ar ne mažiau rūpesčių būtų atkuriant 
Lietuvos kariuomenę, jei štabuose ir pulkuose būtų įsi
tvirtinę tarpukario Lietuvos laikų karininkai ir partizani
nio karo veteranai?

Deja, gyvenimas yra toks, koks yra. Tik vis daž
niau suabejojame, ar tas mūsų gyvenimas iš tiesų turi 
būti toks? Ar jis negalėjo pasukti kita vaga? Ne tik 
galėjo, bet ir turėjo. "Liaudžiai" išrinkus prezidentą, 
prasidėjo ketvirtosios ir paskutinės aukštosios valdžios 
formavimas. į Konstitucinio Teismo teisėjus Seimo na
riai - ekonomistai praleido tik viena Aukščiausiojo Teis
mo pasiūlytą kandidatą. Sovietmečiu lemdavo vadinama
sis "partinis" ar "klasinis" požiūris - generalinio sekreto
riaus ar politbiuro nuomonė. Ir šį kartą kandidatų teis
minė praktika, dalykinės savybės ar politinės pažiūros 
nebuvo aptarinėjamos. Atmetė, ir tiek. Gal ir vėl lėmė 
"politbiuras", kurio sudėtis visuomenei dar nėra aiški? 
Politinių kalinių ir tremtinių šeimos šis klausimas negali 
nejaudinti. Teisingumo atkūrimas dar nepradėtas. Dar 
neaišku, kokia bus atkūrimo pradžia ir ar ji apskritai 
bus. Dabartinės sudėties Seimas kažin ar ryšis įstaty
miškai įvertinti bolševikmečio genocidą ir didvyriškai 
kruviną tautos pasipriešinimo okupacijai laikotarpį.

Bręsta Sąjūdžio virsmas. Vasario 27 d. įvykusioje 
sesijoje numatyta surengti Sąjūdžio IV suvažiavimą ba
landžio 24 d. Išrinkta šešių žmonių grupė, kuri parengs 
Sąjūdžio reorganizavimo dokumentus. Išrinkta ir nauja 
Seimo Taryba. Jos pirmininku tapo Respublikos Seimo 
narys, žinomas sąjūdininkas iš Kauno - Algirdas Katkus. 
Ši taryba dirbs tik iki suvažiavimo. Atrodo, kad kaunie
čiai gali sukelti gaivų skersvėjį, kurio Sąjūdžio viršūnė
se jau seniai nebuvo. Ypač jo reikėtų vilniečiams.

Nauja situacija kelia uždavinių ir politiniams kali
niams, taip pat ir tremtiniams. Jau seniai laikas telktis 
krūvon. Kovo 11-tosios dokumentas mus įpareigoja to 
siekti.įkūnytoji Viltis turi stiprėti, o ne gesti.

Edmundas Simanaitis 
/TREMTINYS nr.5 (86) , 1993 m. Kovas/.

išeivijos muzikinis gyveni
mas" tema. Parodoje-kom- 
pozitoriai K.V.Banaitis, VI. 
Jakubėnas, J • Kačinskas
ir J.Žilevičius,jų partitūros, 
plokštelės, albumai,mono
grafijos ir kt.

• Š.m. balandžio mėn. 
pradžioje Lietuvos bankuo
se buvo tokie JAV ir Ka
nados dolerių kursai: JAV 
doleris buvo superkamas 
už daugiausia 490 talonų, 
o parduodamas už daugiau
sia 509 talonus; Kanados 
doleris superkamas už dau
giausia 370 talonų ir par
duodamas už daugiausia 
400 talonų.

• VOKIETIJOS ARAL fir
mos atstovai lankėsi Klai
pėdoje ir apžiūrėjo vietas, 
kuriose ketina įrengti va
karietiško stiliaus degalines.
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ALEKSANDRAS
ABIŠALA

J.v. Danys

, /t e s i n y s / 
Ekonominių, reformų eiga 
Aleksandro Abišalos nuo

mone, priekaištai, kad eko
nominės reformos buvo 
daromos per skubiai daugu
moje yra tik priešrinkimi
nės akcijos propaganda. 
Lenkija, Čekoslovakija ga
lėjo nuspręsti savo ekono
minių programų plančį vyk
dymo greitį. Esamose sąly
gose Lietuvoje tokios pasi
rinkimo laisvės neturėta. 
Reformų eigą kliudė pati 
Rusija, nutraukdama daug 
prekybinių santykių. Kai 
kas buvo daroma specialiai, 
kai kas dėl to, kad ir pa
čios Rusijos ekonomika 
sutrikusi ir sužlugdyta. 
Padėtį diktavo paveldėtoji 
sena sistema, kuri susidėjo 
iš dviejų dalių: glaudus 
susirišimas su Rusija ir 
komandinė ekonomika. For
malus prekybos su Rusija 
užsidarymas privertė dary
ti pakeitimus. Žmonės , 

•įmonės turėjo išvystyti 
tiesioginius santykius su 
šaltiniais Rusijoje pirkimui, 
pardavimui, mainymui / 
laisvoje rinkoje tai butų 
normalus procesas J.V.D.). 
Tai privertė atidaryti sie
nas, kas pakenkė kai ku
rioms mūsų pramonės ša
koms,- kalbėjo A.Abišala. 
Bet sienas turėjome atida
ryti, nes kitaip negalėjome 
atsivežti naftos, benzino 
ir kitų dalykų. Privatinė 
iniciatyva pasireiškė įvai
riom kombinacijom, kad 
gautų sovietinių prekių. 
Tik tokiu būdu galėjome 
.apsirūpinti, kad nesustotų 
visiškai pramonė. Naftos 
kaina augo pačioje Rusijoje 
o kitiems kraštams dar 
žymiai daugiau buvo pakel

ta. y...,..,, ..............
..Npri nenori, turėjo kilti 

Lietuypįęj energijos kaina, 
kartu kilo ir eilės produktų 
kainos. Reikėjo imti padi
dintas kainas už Šildymą, 
karštą vandenį. Kilo maisto 
kainos. Taip pasidarė sun
kus ne tik bendras valsty
bės ekonominis gyvenimas, 
bet ir paskirų žmonių. 
Produkcija sumažėjo, nes 
gaminių negalima buvo 
parduoti. Produkcijoje, 
kuri buvo surišta su Rusi
jos karine pramone - o 
jos buvo daug - pasidarė

Aleksandras Abišala /dešinėje/ ir Juozas
V. Danys, "Nepriklausomos Lietuvos"
bendradarbis. Nuotr: D. Danienės

centrinį banką, tik per 
vieną sąskaitą, kurią Rusi
jos valdžia labai stipriai 
kontroliavo ir sąmoningai 
varžė atsiskaitymo proce
sus.

Prieš liepos mėnesį 
atsiskaitymai galėjo būti 
daromi per daugelį Rusijoje 
esančių bankų. Nors val
džia stengėsi juos varžyti, 
bet negalėjo sukontroliuoti. 
Todėl tada dar vis buvo 
galima surasti būdų atlikti 
finansines transakcijas, 
pinigų išmokėjimus už pir
kimus Rusijoje.

Rusijos įvestas atsiskai
tymas tik per vieną sąs
kaitą ir sąmoningai ją kont
roliuojant (t.y. manipuliuo
jant, J.V.D.), dar labiau 
tapo suvaržyta bet kuri 
prekyba su Rusija. Faktiš
kai padarė atskiras valiuti
nes sistemas Rusijoje ir 
Lietuvoje, kurias Rusija 
galėjo savanaudiškai kont
roliuoti. Taip buvo padary
ta ne tiktai su Lietuva, 
bet ir su Ukraina ir kito
mis valstybėmis.

Prie Rusijos centrinio 
banko kontrolės dar prisi
dėjo ir fizinė blokada. 
Net ir susitarus, ir net 
mokant tvirta valiuta už 
užsakytą, sakysime, tą 
pačią naftą, - jos nepum
pavo į Lietuvą. Pereitų 
metų vasarą Mažeikių naf
tos perdirbimo kombinatas 
turėjo sustabdyti darbą. 
Tai neša didelius nuostolius

Tokiose sąlygose vyko 
rinkimai.

Į rinkimų rezultatus

pažvelgus
Nemanau, sakė Abišala, 

kad rinkimus nulėmė karšto 
vandens ir apšildymo trū
kumai. Elektrėnuose, kur 
yra didžiausia šiluminė 
elektrinė, visą laiką buvo 
ir karštas vanduo ir pakan
kamas apšildymas (ir paly
ginant , žemomis kainomis), 
balsavimo rezultatai buvo 
tokie patys. Kai kurios 
savivaldybės, kaip Molėtai, 
buvo iš anksto apsirūpinę 
kuru ir jturėjo normalias 
sąlygas, bet balsavimo 
rezultatai buvo tokie pa
tys, kaip bendras vidurkis.

Pirmiausia - neteisinga 
galvoti, kad žmonių nuo
monės smarkiai pasikeitė 
nuo 1990 m vasario balsa
vimų iki 1990 m. spalio 
mėnesio. Tada- 1990 m. 
Sąjūdžio grupė gavo apie 
55% balsu, o už komunistų 
partiją balsavo 42-43%. 
Kadangi buvo mažoritarinė 
rinkimų sistema, tai Sąjū
džio grupė gavo beveik 
100 atstovų, o komunistą 
beveik 40.

Tarp atstovu skaičiaus 
Mfliu L vie"? ir

,^199)0 m. skirtumas 
buvo dįdelis, bet skirtumas 
tarp balsuotojų už vienus 
ar kitus buvo tik apie 12%.

1992 m.Seimo rinkimuo
se ta 15% persvara atsidū
rė kitoje pusėje.

1992 m. mišrios sistemos 
rinkimuose į Seimą LDDP 
pravedė 74, Sąjūdis ir "de
šiniosios" grupes (jungiančio
sios į "Tėvynės Santarą")

52, socialdemokratai, 
lenkai ir kiti- 15%. ( b.d.)

nebereikalinga. Taip įvy
kiams riedant, per šešis 
mėnesius gyvenimo lygis 
sumažėjo beveik du kartu.

Banko kontrolė
Prisidėjo dar vienas 

svarbus veiksnys- 1992 
m.liepos mėn. Rusija pada
rė taip, kad finansiniai 
atsiskaitymai galėjo būti 
daromi tiktai per vieną

"Absoliutinės rnonarcaijos 
žlugimas Prancūzijoje".

Studijuodamas jisai tar
navo Švietimo Ministerijos 
Knygų Leidimo Komisijoje; 
kurį laiką dėstė istoriją 
Justino Tumėno Brandos 
kursuose.

h- Algirdas Tumėnas kurį 
laiką lankęs Aušros gimna
ziją, perėjo į J. Tumėno 
Brandos kursus; juos bai
gęs, įstojo į V.D. universi
teto teisių fakultetą. Tuo 
pačiu laiku tarnavo Valsty
bės Statistikos Biure. Pri
klausė Neo Lituania kor
poracijai.

Persikėlus jų įstaigoms 
Vilniun, ten apsigyveno ir 
abu broliai su tėvais. Lie
tuvą okupavus rusams, 
Algirdas, kaip neolituanas, 
tuojau buvo iš tarnybos 
atleistas. Tuo laiku jis 
vedė Eleną Brakauskaitę; 
Vokiečių okupacijos metu 
jis atidarė nuosvą kavinę - 
aludę.

1943 m. kovo 17 d. anks
ti rytą ąbu Tumėnai savo 
bute buvo areštuoti gesta
po žandarų ir išvežti. Liko 
jų motina (tėvas jau buvo 
miręs) ir Algirdo žmona su 

.dviejų metų dukrele Nijole. 
Algirdo žmona, Vilniaus 
gestapo įstaigoje patyrusi, 
kad abu broliai išvežti į 
Kauną, nuvyko su jais pasi
matyti, tačiau aukštas 
gestapo pareigūnas dr. 
Scholz pareiškė, kad Al- 
giras ir Vytautas jau išvež
ti Vokietijon su kitais suim
taisiais.

Vėliau buvo pranešta, 
kad abu Tumėnai yra mirę 
Stutthofo kacete, užsikrėtę 
šiltine. Elena Tumėnienė 
1946 m. iš lietuvių laikraš
tuko "Žinyno" Detmolde 
smulkiau sužinojo, kaip 
broliai Tumėnai buvo nu
kankinti Stutthofo kacete.

1943 m. kovo 26 d. Stut
thofo koncentracijos sto- 
vyklon buvo atvežti 46 lie
tuviai, iš kurių 35 liko 
gyvi ir išėjo laisvėn. Kele- 
’taš t jų buvo-‘greitai-- nukan- 
'klHti. Tokių ^ -nelaimingųjų 
>TWpe buvo Ji finansų kont
rolierius maj. Stasys Pud- 

'džius, Marijampolės gimna- 
-'zijos direktorius Masaitis, 
“Algirdas Tumėnas, Petras 
Kerpė, Ignas Budrys, Ka
zys Bauba ir Vytautas Tu
mėnas.

Lietuviai balandžio 3 d. 
(sekmadienį) buvo išvaryti 
miško darbams. Medžius tu
rėjo nešti bėgdami. Prof. 
Jurgutis suklupo; jaunesni 
metė medžius ir gelbėjo

Algirdas
Tumėnas

Vytautas
Tumėnas

profesorių. Prižiūrėtojas 
visus apdaužė lazda ir gu
miniu botagu.

Visi grįžo kruvini. Algir
das po to neatsigavo, o 
vėl porą kartų sumuštas, 
visai nusilpo ir balandžio 
19 d., atsisveikinęs su li
kimo draugais, mirė.

Vytautas, sirgęs sunkia 
viduriavimo liga - šiltine 
ar disenterija - labai skau
džiai pergyveno brolio 
mirtį. Ir taip fiziškai ir 
dvasiškai iškankintas, gegu
žės 15 d. mirė.

Taip trumpu laiku buvo 
nukankinti jauni vyrai, bet

jų jaunos gyvybės auka 
nežus, tėvynės vadavimo 
kovą tęs kiti. Tebūnie 
brolių V. ir A. Tumėnų 
atmintis amžinai gyva 
mūsų širdyse!

Prof. Vanda Tumėnienė
Montrealyje gyvena Ele

na Brakauskaitė-Tumėnienė, 
dabar Szewczuk, Algirdo 
žmona. Jų duktė Nijolė 
gyvena Lietuvoje, Radviliš
kyje.

i aip pat Montrealyje 
ir kitur Kanadoje yra dar 
likusių gyvų, kartu kentėju
sių Stutthof'o koncentraci
jos lageriuose.

PRIEŠ 50 METŲ
Broliai Vytautas ir Algir 

das Tumėnai gimė Suvalkų 
Kalvarijoje, Marijampolės 
apskr: Vytautas 1906 m. 
vasario 26 d. ir Algirdas 
1909 m. balandžio 23 d. 
Jų tėvas Vincas Tumėnas 
buvo pradžios mokyklos 
mokytojas, kilęs iš Ežerė- 
nų ūkininkų šeimos, o mo

tina - Teofilė Stauckaitė - 
irgi ūkininkaitė nuo Eže- 
rėnų.

Vytautas, 1926 m. bąi- 
gęs Aušros berniukų gim
naziją, įstojo į V.D. uni
versiteto humanitarinio 
fakulteto istorijos skyrių, 
baigė, parašęs gerai įver
tintą diplominį darbą tema

Lufthansa.
Your most convenient way to Vilnius.

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
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.

; JAVdol. Kan. dol. •

Į Perkėlimo suma     ii

} Perkėlimo mokestis - 4%      «
1 !
] Pristatymas ....12.00. ....15.00. }
i i

! Viso !

' Siuntėjas:.........................................  Gavėjas ; ...............................  ,
• a

I I
I I

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

Your Vilnius Connection 
with Lufthansa

34 weekly Non-stop flights from 
our five Canadian gateways 
(Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto 
and Montreal) to Frankfurt and 
Munich.

4 weekly Non-stop flights from 
Frankfurt to Vilnius (Monday, 
Wednesday. Friday, Sunday)

•For the best price ask your 
Travel Agent or Lufthansa.

Lufthansa. The No. 1 Airline to 
Central and Eastern Europe.
Lufthansa Bendrovė siūlo 34 
skrydžius kas savaitę iš Kana
dos į Vokietiją ir iš ten daugiau 
negu 250 atitinkamų skrydžių . į 
16 Centrinės ir Rytų Europos 
miestų. Priedo- naudingus 'pa
skatinimo tarifus, malonų patar
navimą skrendantiems. Įsitikin
site, kodėl daugiau tarpvalsty
binių keliautojų skrenda LUFT
HANSA lėktuvais, negu kitų 
bendrovių į Centrinę ir Rytų 
Europą.

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

1993.IV. 14 3 psi.



Yak jaučiams 

paminklas Lhasos 

miesto aikštėje

Nuotr. St. Daliaus

Aš visada tavęs ieškosiu
Vita Stosiūnaitė - Šnirienė

Mūsų šeima buvo negausi:tėvelis,mama,brolis ir 
aš.Kiek atsimenu tėtis buvo labai švelnus,teisingas,geras 
ir pamaldus žmogus. Kiekvieną rytą savo darbą pradė
davo giesme ar maldos žodžiais. Kilęs jis buvo is Dzū
kijos nuo 18 ha žemės, iš kurios,be jo, dar maitinosi 
šešios burnos.

Dzūkijos smėlis nederlingas, tačiau visi buvo be 
galo darbštūs, todėl buvo aprengti ir sotūs. Mano mama 
provincijos mokytoja- gimė ir augo mažoje grytele'je, 
kuri tebestovi Šiauliuose ant vadinamojo Kaukazo kalne
lio. Mūsų šeimoje vyravo didžiulė santarvė, pagarba 
gamtai, meilė artimui ir Tėvynei.

Tėtis dirbti pradėjo gana anksti. Juozo Kapočiaus 
JAV išleistos "Lietuvių enciklopedijos 28-ajame tomej 
J.Girnius rašo, kad mano tėtis Bronius Stosiūnas(gimęs 
1887 m.) jau"1906 m.dirbo "Šaltinio" redakcijoje iki pat 
Pirmojo pasaulinio karo, drauge bendradarbiavo kitoje 
spaudoje-"Spindulyje"," Ar tojuje", "Vienybėje", "Viltyje". 
Tai buvo gabus "spaudos darbininkas".

Per Nepalo Karalystę 
j Tibetą

Stasys Dalius
/ tęsinys /

Bevaikščiodami per tuos~ aukštus, išėję į koridorius, 
vis girdėjom apačioje lyg~ kažkas dainuoja. Dabar nulipę 
pamatėme tą didelį būrį žmonių, kurie įsitvėrę lazdas '•u 
plačiais trornbavimo galais, dainavo ir pagal taktą mušė, 
trornbavo naujai išlietą cementą. O vienas vis tfrp jų 
vaikščiodamas laistė paviršių su vandeniu. Jie sustoję 
prieš vienas kitą eidavo nuo vieno krašto iki kito, be su
stojimo dainuodami ir mušdami cementą. Vadovas sakė, 
kad taip dirba visą dieną.

Tuo ir baigėsi Potala rūmų apžiūrėjimas, kur savo 
laiku viešpatavo tibetiečių dievinamas Dalai Lama. 
Dalai Lama titulą turėjo Tibeto valdovai virš 500 metų. 
Keturiolika Dalai Lamų valdė nepertraukiamai, kiekvienas 
reinkarnacijos būdu atsigimęs pagal Tibeto tikėjimą. Ka
da Dalai Lama miršta, ieškojimas naujai gimusio reinkar
nacijoje^ prasideda tuojau. Aukštieji lamos keliauja po Ti
betą ieškodami berniuko, kuris atitiktų budistų specialius 
reikalaujamus fizinius požymius ir papildomai dar turi 
atpažinti paskutiniojo Dalai Lamos daiktus tarp kitų pa
našių. Iki naujai išrinktas Dalai Lama sulaukia 18 metų 
amžiaus, valdo regentas. Penktasis ir tryliktasis laikomi 
žymiausiais Dalai Lamomis.

Valdę Tibetą Dalai Lamos

Pirmasis Dalai Lama (1391-1474 m.) įkūrė vienuolyną 
Shigatse ir buvo jo pirmas abatas.

Antras (1475-1542 m.) tarnavo trijų dalių vienuolynų 
abatu.

Trečias (1543-1588 m.) Drebung vienuolyno abatas 
atgaivino budizmą Mongolijoje.

Ketvirtas (1588-1616 m.) ne tibetietis Dalai Lama 
linijoje.

Didysis penktas (1617-1682 m.) mokytojas, politikas ir 
architektas. Sujungė visą Tibetą po savo valdžia. Potala 
rūmų statytojas.

Šeštas (1683-1706 m.) buvo linkęs prie moterų, vyno 
ir poezijos. Supykę mongolai nužudė valdžiusį regentą ir 
pagrobė jį. Ir niekas daugiau jo nematė. Todėl jo kapo 
mauzoliejaus Potala rūmuose nėra, tik statula ženklina, 
kad toks buvo.

Septintas (1708-1757 m.) buvo kiniečių pagalba įsta
tytas, kai mongolai buvo iškėlę netikrą Dalai Lamą.

Aštuntas iki dvylikto (1758-1875 m.) niekuo nepasižy
mėję mirė jauni, už juos valdė regentai, turėdami visą 
valdžią.

Didysis tryliktasis (1876-1933 m.) išgyveno britų inva
ziją 1904 m., ir paskelbė Tibeto nepriklausomybę 1912 
m., kai Kinija iš monarchijos virto respublika. Pajėgus 
valdovas, bandė, nesėkmingai, modernizuoti Tibetą.

Keturioliktas (g. 1935 m.-) buvo 16 metų, kai Kinija 
užėmė Tibetą. Jis valde kiniečių spaudžiamas dešimtį 
metų, bet 1959 m. pabėgo kartu su 80,000 pasekėjų į 
Indiją, kur ir dabar gyvena. Tibete jis tebelaikomas dide
lėje pagarboje ir sutikti žmonės vis prašo Dalai Lamos 
fotografijų.

Pirmas Dalai Lama palaidotas mauzoliejuje Tashilhun- 
po vienuolyne, antras, trečias, ketvirtas Drepungo vienuo
lyne, visi kiti, išskyrus šeštą, kuris neturi mauzoliejaus, 
palaidoti Potala rūmuose.

Lhasos miesto budistų šventyklos

Pietums grįžtame į "Holiday Inn" viešbutį. Jo restora 
ne vos randame laisvą stalą, tiek daug turistų suvažiavę 
į Tibetą. Girdisi vokiečių, prancūzų kalbos, bet vyrauja 
anglų kalba. Prie vieno stalo ir itališkai kalbant girdėjo
me. Nors patariama Tibete trumpų kelnių nedėvėti, bet 
daug jaunų keliautojų vaikščioja trumpomis kelnėmis ir 
taip į restoraną ateina, o jau su kaklaraiščiu nė vieno 
nepamatysi, visi labai paprastai apsirengę.

Po pietų važiuojame toli už Lhasa miesto ribų, palik
dami^ visą miesto judėjimą. Kelias veda tiesiai į šiaurę, 
pradžioje asfaltuotas, toliau praprastas žvyruotas. Artė
jant prie Sera seno ir svarbaus Tibeto vienuolyno matė
me aplink kelią prisodintą daug medžių, Kurie sudaro lyg 
kokį parką. Šis vienuolynas turi daug trobesių. Kai kurie 
yra ūkio trobesiai. Tai buvo labai turtingas vienuolynas 
ir prieš kinų invaziją turėjo apie 7,000 vienuolių, o da
bar tėra 300.

Kelias atveda iki pat vienuolyno vartų, kur stovi ke
lios būdelės, jose pardavinėja gėrimus ir užkandą. Seros 
vienuolynas žymus tuo, kad turi tris kolegijas budistų 
religijos mokymui. Pagal vieno aiškinimą, kursas tęsiasi 7 
metus ir jį baigusis, laikomas mokytu vienuoliu. Tačiau 
ne kiekvienas vienuolis, kad ir baigęs šį mokslą, tampa 
lama.
4 psl.

Vienuolyno kieme pasitinka visa gauja šunų, kurie 
žiūri į rankas, ar ko negaus. Patekę į vidų einame kartu 
su tibetiečiais iš vienos šventyklos į kitą. Vietinių labai 
daug. Jie eina būriais, pagarbiai lenkiasi prieš statulų al
torius ir tris kartus puola ant žemės. Po to dega yakų 
sviesto lempas ir palieka pinigą. Ir taip vienas po kito 
tą ceremoniją atlieka susikaupę ir rimti. Šventykloje 
vyrauja Budos statulos, bet vienoje jis pavaizdauotas su 
šimtais rankų ir akių, ir ši yra ypatingai branginama. 
Čia visi daugiausia spiečiasi atiduoti pagarbą. Visų šven
tyklų sienos išpuoštos religiniais arba istorinių temų miu- 
ralais. Kiekvienos kolegijos šventykla kuo nors skirtingu 
pasižymi, bet mums, eiliniams turistams, tarp jų didelio 
skirtumo nesimato.

Vienuolynas iš rytų pusės glaudžiasi prie stataus ak
mens kalno. Ant tų akmenų vienuolis dailininkas yra iš
plėšęs keletą didelių Budos paveikslų, kurie iš tolo ma
tomi. Dar vienas įdomus dalykas yra šioje apylinkėje. 
Tibetiečiai savo mirusių nei laidoja žemėje, nei degina, 
bet pasinaudoja kito pobūdžio laidotuvėmis, jeigu galima 
jas taip pavadinti. Čionai ant nuošalaus akmens kalno 
mirusio kūnas sudraskomas, sukapojamas į mažus gabalus 
ir sušeriamas kalnų paukščiams. Tie dideli paukščiai nu
sileidžia žemyn, kai tie lavonų laidotojai, atlikę savo 
darbą pasišalina, ir nuvalo viską kas palikta. Lavonų su
draskymo ir sukapojimo procedūra užtrunka apie dvi 
valanadas. Tą darbą atlieka tam tikra tibetiečių gentis, 
kuri tuo verčiasi. Šis darbas atliekamas anksti rytą švin
tant ir, kaip vadovas sakė, turistai ten nelaukiami ir ne
pataria savo rizika ten eiti.

Sera vienuolyną aplankę, grįžtame į Lhasos plačias 
asfaltuotas, medžiais apsodintas gatves. Iš aukščiau žiū
rint, jis atrodo žalume paskendęs, visur kyšo žali medžių 
vainikai. Gatvės švariai užlaikomos, nesimėto šiukšlės po 
kojomis. Namai aukšti, 4-5 aukštų, naujos statybos. Tai
pogi matosi daug vykstančikbs naujos statybos. Daro moder
naus miesto įspūdį. Gatvėse daug dviračiais važiuojančių 
ir įvairaus dydžio sunkvežimiai juda į visas puses. Tik 
lengvųjų automobilių beveik nesimato, vos du pastebėjau 
pravažiuojant gatve. Tiesa,' mieste kursuoja autobusai. 
Gatvėse taip pat laisvai šunes ir karvės vaikštinėja, o 
"Holiday Inn" viešbučio vejoje ganosi avys ir ožkos - ne
reikia žolės pjauti. Viešbutis turi ir didelį maudymosi ba
seiną, kuris gražiai iš viršaus žiūrint, mėlynuoja, bet 
mūsų grupės moterys nuėjusios negalėjo maudytis, vanduo- 
per šaltas, nes nešildomas.

Mieste matyti daug kiniečių kariuomenės gatvėse, dau
giausia žalsvom uniformom. Jie vaikščioja gatvėse, važi
nėja dviračiais. Matant jų būrius, darosi aišku, kas diktuo
ja ir tvarko tibetiečių gyvenimą.

Dar pakeliui sustojame turguje, kuris užima kelis kvar
talus. Pardavimui sukrauta daug vaisių, obuolių, kriaušių, 
vynuogių. Apsčiai namų apyvokos reikmenų, drabužių, ba
tų. Turguje daug vienuolių, sutūpusių ant grindinio, pasi
dėję dubenėlius renka aukas. Ateina ir prie musų auto
mobilio prašydami įmesti pinigą.

v Aplink Tibeto sostinę Lhasą yra įsikūrę svarbiausi ir 
didžiausi budistų vienuolynai, kurių Drepung lankome kitą 
dieną. Šis vienuolynas yra 8 km. į vakarus nuo Lhasa, į 
jį veda aukštyn prastas žvyruotas kelias. Drepung vienuo
lynas buvo didžiausias ir turtingiausias visame Tibete. 
Vienuolyno lamos padėjo mokyti kiekvieną jauną Dalai 
Lamą ir jie sprendė, ar naujas dieviškas karalius turės 
valdyti kaip lyderis, ar liks tik regentų įrankiu.

Drepung vienuolynas įsteigtas^ 1416 m. Penktasis Da
lai Lama jį padidino ir valdė iš šio vienuolyno, kol Pota
la rūmai buvo statomi. Savo žydėjimo laikotarpiu Dre
pung vienuolynas turėjo virš 10,000 vienuolių, dar prižiū
rėjo 700 mažesnių vienuolynų ir valdė didelius žemės 
plotus.

Prieš kinams okupuojant Tibetą, čia gyveno 6,000 vie
nuolių. Pusė jų kartu su vyriausiais lamomis išbėgo į In
diją kartu su Dalai Lama. Dabar apie 400 vienuolių gy
vena čia ir dirba 50 akrų ūkyje, kurį kiniečiai leido 
jiems pasilaikyti.

Drepung vienuolynas yra įsikūręs aukštai kalnuose. 
Atvažiavus prie vienuolyno sienų, dar reikia pėsčiam 
gerokai kopti aukštyn akmeniniais laiptais, kol pasiekia
me pirmąjį pastatą-sventyklą. įėjus į vidų, vienuolių susi
rinkimo ir maldų salę, vyko didelis remontas. Dėjo grin- 
grindis, naujus blokus. Pasieniais stovėjo aukštai iškelti 
pastovai, kur vyko sienų remontas ir dedamos naujos me
dinės kolonos. Poškėjo ir zirzė pjūklai, keldami triukšmą 
ir čia atrodė, kaip kokioj dirbtuvėj, kur darbas virte 
virė.

Tačiau prie kitos sienos, kur stovėjo altoriai su Bu
dos statulomis, degė eilėmis išrikiuotos lempos. Kartu su 
mumis ėjo grupės tibetiečių, jie čia meldėsi, degė vis 
naujas lempas ir dėjo pinigus į prikrautas krūvas, iš šios 
salės laiptai vedė aukštyn, kur vėl kelios atskiros šven
tyklos.

Antrame pastate - šventykloje, sakyčiau, gal pagrin
dinėje, vienuolių maldų sienos išpuoštos paveikslais, o al
toriuje auksinės stupos-mauzoliejai antro, trečio ir ketvir
to Dalai Lamos. Prieš jų mauzoliejus irgi sustatyta eilės 
degančių lempų. (Bus daugiau)

Pirmojo pasaulinio karo metu tėtis mokytojavo savd 
gimtosiose Semeliškėse. 1918 m. atsikūrus pavasarinin
kams, įėjo pirmojon centro valdybon, redagavo atgaivin
tu "Pavasari". 1919 m- buvo paskirtas Trakų apskrities 
viršininku, gražiai sutvarkė lietuviškų administracijų, 
narsiai kovėsi su Želigovskio daliniais.Kaip rašoma enciklo
pedijoje, B.Stosiūnas, būdamas geras administratorius 
ir prieinamas žmonėms(ant savo dury niekada nerašydavo 
nei priėmimo dienų, nei valandų),jis liko apskrities vir
šininku ligi pat bolševikinės okupacijos Trakuose , Pane
vėžyje, Ukmergėje, Alytuje. Trečiojo dešimtmečio vidu
ryje jis vadovavo ir Šiaulių, apskričiai. Neapkęsdamas 
bet kokio smurto, vokiečių okupacijos metu dirbo metri
kacijos įstaigos vedėju.(Toje vietoje enciklopedijos žinių, 
gija nutrūksta.)

1940-yjų biržely įbildėjus pirmiesiems "išvaduotoįųy 
tankams, tėvas niekur nebedirbo ir buvo išlaikomas žmo
nos, kuri netoli Utenos vadovavo vaikų darželiui, ir tik 
gero žmogaus rūpesčiu mūsų šeimai neteko nukeliauti 
prie Laptevų, jūros

1944 m. liepos 12 d.,kaip ir daugelis tuometinių, inte
ligentų, traukdamiesi nuo raudonojo teroro, palikome 
Utenu ir atsidūrėme Palangoje. Buvo visos galimybės 
pasiekti užsienį, bet tėvas dažnai kartojo:"Lietuvoje 
gimiau,Lietuvoje ir mirsiu. Aš niekam nieko blogo nepa
dariau". Deja, Lietuvoje jam numirti neteko.

1945 m. liepos 22 d. mano tėtis Kretingoje enkave
distų, buvo suimtas. Po metų toks pat likimas ištiko 
mamų ir brolį.Kiekvienam karo tribunolas Vilniuje, tai
kydamas svetimos valstybės kodekso straipsnius, atitin
kamai "atseikėjo" už "tėvynės išdavimų". Už kokios tė
vynės? Aš atsitiktinai pasilikau Lietuvoje ir kentėjau 
labai sunkia našlaitės daliae Tiek savi, tiek labai geri 
tėvų pažistami bijojo manes kaip raupsuotosios, kad 
per mane- nenukentėtų jų, garbė ar neišslystų šiltos ke-- 
dės ir priviligijuotas lovys. Buvau išvyta ir iš jėzuitų 
bažnyčios, kur atnešiau paskutinį mamos paliktų relik- 
tą-aukso žiedų ir iš Sibiro gautų laiškų, prašydama, gal 
duotų man nors kiek pinigų maistui. Dėkui kapucinų, 
vienuoliams, amžinos atminties kunigui Lapei, istiesu- 
siems rpan pagalbos ranką.

Prabėgo daug metų.lš lagerių grįžo paliegusi mama, 
ligotas brolis, kuris, šachtose persirgęs distrofija ir in
farktu,savo pergyvenimais su niekuo nebenorėjo dalintis. 
Po suėmimo, sunkių, tardymų, nepakeliamų kančių Luki
škių kalėjime jam bebuvo likę gyventi tik vienuolika 
mėnesių. Atrodė, visa šitos, kaip ir daugelio kitų, šei
mos tragedija turėjo dingti užmarštyje. Tačiau nedingo.

Džiaugiuosi, o kartu ir labai liūdžiu, kai matau, kaip 
mūsų tautiečiai parveža į Lietuvą savo artimųjų kaule
lius. O kur ilsisi mano brangiausio žmogaus- tėvo, da
vusio man gyvybės pradžių, kauleliai? Iš Vilniaus ga
vau fiktyvų mirties liudijimą, kur be jokio sąžinės grau
žimo buvo rašoma, jog B.Stosiūnas miręs 1946 m. lie
pos 2d. Vilniuje. Diagnozė- "starčeskaja driachlostj" 
(senatvinis sukežimas). 59-erių metų vyrui tokia diag
nozė.' Tačiau Celiabinsko prokuratūra, pataisos darbų 
kolonija svetima kalba nurodo, kad jis miręs Celiabins- 
ke.^ Nurodyta net mirties valanda (koks pedantiškumas.) 
Tačiau kur palaidotas nežino niekas. Šiandienų man iš 
tremtinių, politinių kalinių ir kitų gyvų liudininkų, aiš
ku, kaip buvo laidojami mūsų tėvynainiai plaktuko pagal
ba ir visiškai nurengti "broliškose" duobėse.

Savo tėvelio pomirtinių pėdsakų ieškojau visur- ir 
"švyturio" žurnale, ir Kauno televizijos laidose "Sekma
dienio rytų", bet viskas buvo veltui. Tiesa, "Tremtinio" 
redkolegijos narys L.Dambrauskas papasakojo, jog su 
juo buvgs Lukiškių kalėjime mano tėvas po teismo atro
dęs labai blogai- sutinęs, vos besilaikęs ant kojų.

Turėjau progos (rašiau pareiškimų K.Motiekai) susi
pažinti su tėvelio kaltinimo byla. Ją. man Saugumo ko
mitete parodė tik iš antro karto, nes pirmo vizito metu 
Aukščiausiajame teisme pakišo tik kelių dokumentų rin
kinėlį, kuriame buvo nuspręstas keturių žmonių likimas:
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REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

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

FONDO TIKSLAS- LIETUVYBĖS IŠLAIK YMAS

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kanklininkės, vadovaujamos Daivos Čičinskienės (6-ta iš Kaires), atvykusios iš Lietuvos, atlieKa meninę programą Lietuvos 
nepriklausomybės deimantinės sukakties minėjime vasario 21 d., Mississaugos Anapilio didžiojoje salėje.

Nuotr. Teodoro Stanulio

Apie dešimtį teisiųjų
Be to. Viešpats tarė: Sodomos ir Gomoros 

šauksmas pasidarė per daug sunkus. Aš nubengsiu 
ir žiūrėsiu, ar pasiekusis mane šauksmas su
tinka su jų darbais, ar gal taip nėra, kad 
žinočiau. Ir jie pasuko iš ten ir nuėjo į Sodomą. 
Abraomas gi dar tebestovėjo Viešpaties akivaizdo 
je. Prisiartinęs jis tarė: Argi tu pražudysi 
teisųjį su bedieviu? Jei mieste rasis penkios 
dešimtys teisiųjų, ar jie pražus drauge? Ir ar 
nepasigailėsi tos vietos dėl penkįų dešimtų tei
siųjų /.../ Viešpats jam tarė: Jei Sodomoje ra
siu penkias dešimtis teisiųjų, atleisiu dėl jų 
visai vietai. 0 Abraomas atsakydams tarė: Nors 
esu dulkė ir pelenai, bet sykį pradėjęs, kalbė
siu į mano Viešpatį. 0 jeigu iki penkių dešimtų 
teisiųjų stigs penkių, argi dėl to, kad tik ketu
rios dešimtys penki, tu sunaikinsi visa, miestą? 
Viešpats tarė: Nesunaikinsiu, jei ten rasiu ketu
rias dešimtis penkis!

Ir vėl į jį kalbėjo: 0 jei ten tasis keturios 
dešimtys, ką padarysi? Tarė: Neištiksiu ir dėl 
keturių dešimtų. Meldžiu, Viešpatie, nesirūstink 
jei aš dar kalbėsiu. 0 jei ten bus rasta trys 
dešimtys? Atsakė: Jei rasis ten trys dešimtys, 
nieko nedarysiu. Kartą pradėjęs, tarė: Dar kalbė
siu į mano Viešpatį. 0 jei ten bus rasta dvide
šimt? Nežudysiu ir dėl dvidešimties. Vėl tarė: 
Maldauju, Viešpatie, nesirūstink, jei dar sykį 
atsiliepsiu. 0 jei ten bus rasta dešimt? Ir 
jis tarė: Neišžudysiu ir dėl dešimties. Baigęs 
pokalbį su Abraomu, Viešpats nuėjo, o Abraomas 
grįžo į savo vietą.

Grįžęs į vietą, pasišaukė Abraomas savo žmoną Sarą 
ir tarė jai:

- Klausyk, išgirdau iš patikimiausio šaltinio, bet nie
kas to neturi žinoti. Viešpats nusprendė sunaikinti sodo- 
miečius ir gomoriečius už jų nuodėmes. Jis pats man pa
sakė.

Ir tarė Sara:
- Aha, ar aš tau nesakiau? Ir kai tau papasakojau, 

kas ten dedasi, tu juos, dar gynei ir mane aprėkei: "Ty
lėk, nesikišk į tuos reikalus, kas tau darbo!" Dabar pats 
matai, aš jau seniai kalbėjau, to buvo galima laukti. Kai 
apie tai anądien šnekėjau su Loto žmona, paklausiau ją: 
"Klausykit, kuo tai baigsis?" Kaip tu manai, ar Viešpats 
sunaikins ir Loto žmoną?

Atsakydamas Abraomas tarė:
- Apie tai ir visa šneka. Šiaip ar taip, man mygiant, 

Viešpats sutiko pasigailėti Sodomos ir Gomoros, jeigu 
suras ten penkias dešimtis teisiųjų. Bet aš nusiderėjau 
iki dešimties. Tad ir pasišaukiau tave, kad abu drauge 
išrinktume Viešpačiui tą dešimtį teisiųjų.

Ir tarė Sara:
- Gerai padarei. Loto žmona mano draugė, o Lotas - 

tavo brolio Harano sūnus. Aš nesakau, kad Lotas teisuo
lis, prisimeni, kaip jis kurstė savo tarnus prieš tave, na, 
nekalbėk, Abraomai, tai buvo nedora, jis negražiai daro, 
ir vis dėlto jis tavo sūnėnas, nors ir Haranas su tavimi 
elgėsi ne taip, kaip turėjo elgtis tikras brolis, bet čia 
jau mūsų giminės reikalas. - Ir toliau dėstė šnekėdama: 
- Pasakyk Viešpačiui, kad pasigailėtų Sodomos. Aš jau 
tokia esu: nelinkiu niekam nieko bloga. Man dreba kojos, 
kai pagalvoju, kad tiek gyvybių pražūtų. Eik ir permal
dauk Viešpatį, kad jų pasigailėtų.

Ir atsakė Abraomas:
- Viešpats pasigailės, jei atras dešimtį teisiųjų. Manau 

kad mes galėtume jam patarti, kurie yra tokie. Juk mes 
pažįstame visus žmones, gyvenančius Sodomoje' ir Gomo- 
roje. Tai kodėl nepadėti Viešpačiui suieškoti dešimtį tei
siųjų?

Ir tarė Sara:
- Nieko nėra lengvesnio. Ir dvi, ir penkias dešimtis, 

ir šimtą teisiųjų jam suminėsiu. Viešpats žino, kad nieko 
nenuskriausiu. Vadinasi, turime Loto žmoną ir Lotą, tavo 
sūnėną, nors jis veidmainys ir pavyduolis, bet iš mūsų 
giminės. Taigi, du jau yra.

Abraomas pridūrė:
- Ir dvi jų dukterys.
O Sara kalbėjo:
- Žinai, ką ta vyresnioji, Jescha, tai begėdė. Matei, 

kaip prieš tave kraipė užpakalį? Pati Loto žmona man 
sakė: "Ta Jescha pridaro man rūpesčių, tik džiaugsiuos, 
kai ji ištekės". O jaunesnioji, atrodo, kuklesnė. Bet jei 
nori, priskaičiuok abidvi.

Ir tarė Abraomas:
- Taigi, jau turime keturis teisiuosius. Ką rinksime 

toliau?
O Sara atsakė:
- Jei priskaičiuoju tas dvi mergiotes, tai reikia paim

ti ir jų jaunikius - Jobabą ir Seboimą.
Tačiau Abraomas tarė:
- Na žinai! Juk Seboimas senojo Dodanimo sūnus. Ar

gi vagies ir lupikautojo sūnus gali būti teisuolis?
Ir tarė Sara:

- Abraomai, padaryk taip, maldauju, dėl mūsų gimi
nės. Kodėl Melchena negalėtų turėti tokio pat padoraus 
jaunikio, kaip toji pliuškė Jescha? Ji lemta mergiotė, 
bent jau nekraipo šlaunų prieš senus giminaičius, kuriuos 
privalu gerbti.

Ir atsakė Abraomas:
- Tebūnie kaip tu sakai. Taigi, su Jobabu ir Seboimu 

turime jau šešis teisiuosius. Mums belieka surasti tiktai 
keturis.

Ir tarė Sara:
- Dabar jau bus lengva. Palauk, kas dar Sodomoje yra 

teisuolis?
Tada Abraomas atsakė:
- Manyčiau, kad senis Nachoras.
Ir tarė Sara:
- Stebiuosi, kad tu gali apie jį išvis kalbėti. Argi jis 

nemiega su pagonėmis mergomis, nors ir senas? Aš jau 
veikiau priskirčiau prie teisiųjų, .ne Nachorą, o Sabatachą. 
i,, čia užsiplieskė Abraomas pykčiu ir tarė:

- Sabatachas yra priesaikos laužytojas ir garbina sta
bus. Nereikalauk iš manęs, kad jį pasiūlyčiau Viešpačiui 
tarp teisiųjų. Prie jų geriau pritiktų Elmodadas arba Eli- 
abas.

Tada tarė Sara:
- Tai žinok: Eliabas sangulavo su Elmodado žmona. 

Jeigu Elmodadas būtų ko nors vertas, išvarytų savo žmo
ną, tą šliundrą, ten, kur jai pridera. Bet gal galėtum 
pasiūlyti Namaną, kuris už nieką neatsako, nes yra pa
mišėlis.

Ir atsakė Abraomas:
- Namano nesiūlysiu^ bet pasiūlysiu Melchielį.
Ir tarė Sara:

- Jei pasiūlysi Melchielį, su manimi baigta šneka. 
Argi Melchielis nesišaipė iš tavęs, kad neturi sūnaus su 
manimi, o turi su ta mergše Agara, ką?

Tada Abraomas tarė:
- Gerai, nesiūlysiu Melchielio. Kaip tu manai, gal 

pridėti prie teisiųjų Erzoną arba Jahelelj?
0 Sara atsakė tardama:
- Jahelelis - lėbau tojas , o Ezronas kekšauja su achadų 

ištvirkėlėmis.
Ir tarė Abraomas:
- Pasiūlysiu Efraimą.
O Sara tarė:
- Efraimas saKO, kad jam priklausanti Mamrės lyguma, 

kur ganosi mūsų kaimenės.
Tada Abraomas tarė:

- Efraimas neteisingas. Pasiūlysiu Ahiramą, Jesielio 
sūnų.

Ir kalbėjo Sara:
- Ahiramas yra Melchielio bičiulis. Jei dar nori ką 

pasiūlyti, siūlyk Nadabą.
Abraomas atsakė:
- Nadabas šykštuolis. Pasiūlysiu Amramą.
O Sara tarė:
— Amramas taikėsi gulėti su tavo mergše Agara. Ne

žinau, ką jis joje ypatinga rado. Jau geriau Asrielis.
Ir tarė Abraomas:
- Asrielis pliuškis. Negaliu siūlyti Viešpačiui kokio pa

maivos. O jeigu jam paminėčiau Namuelį? Ne, ir Namu- 
elis to nevertas. Nesuprantu, kodėl turėtų būti išrinktas 
būtent Namuelis.

Tada Sara tarė:
- Kuo gi tau kliūva Namuelis? Jis, nors ir kvailas, 

bet dievobaingas.
Ir pasakė Abraomas:
- Na tiek to. Namuelis jau septintas.
Sara tada tarė:
- Palauk, Namuelį atmesk, jis nusideda sodomiška nuo

dėme. Kas dar yra Sodomoje? Leisk prisiminti: Kahatas, 
Salfadas, Itamaras...

Tada Abraomas atsakė:
- Gink šalin šitą mintį. Itamaras melagis, o Kahatas 

ir Salfadas - argi jiedu neprisideda prie to nelemto Pe- 
lego? O gal žinai Sodomoje kokią moterį teisuolę? Na, 
prisimink.

Ir tarė Sara:
- Nėra nė vienos.
Ir nuliūdo Abraomas, ir pasakė:
- Argi nėra Sodomoje ir Goinoroje dešimties teisiųjų, 

kad dėl jų Viešpats pasigailėtų šitų gražių miestų?

Aleksandras Abišala Toronte, Vasario 16 -tosios minėjime

Tada Sara tarė:
- Eik, Abraomai, eik dar kartą pas Viešpatį, pulk ant 

kelių prieš jo veidą, perplėšk drabužį savo ir pasakyk: 
"Viešpatie, Viešpatie, aš ir Sara, žmona maniškė, su aša
romis tave meldžiame nepražudyti Sodomos ir Gomoros 
už jųjų nuodėmes". Ir pasakyk jam: "Pasigailėk tų žmonių 
nuodėmingų ir palūkėk dar. Būk jiems maloningas, Vieš
patie, ir palik juos gyventi. Ir iš mūsų, Viešpatie, iš mū
sų, žmonelių, nereikalauk, kad pasiūlytume tau dešimt 
teisiųjų iš visos tavo žmonių padermės".

Karelas Čapekas, iš "Apokriftų knygos"
("93 METAI, Sausis).

Paminklas partizanams, žuvusiems Kalniškės mūšyje su so 
vietų okupaciniais kariniais daliniais 1945.V. 16. Šis pa
minklas pastatytas Simne.

/........ atkelta iš 4 ps>./

AŠ VISADA TAVĘS IEŠKOSIU

vienas iš jy sušaudytas,bet vėliau visi keturi reabilituo
ti.Ant daugelio dokumentų užrašyta arba "soveršenno 
sekretno"/visiškai slaptai/, arba"černovik uničtožen"/juod
raštis sunaikintas/.Tikėjausi rasti tėvo relikvijų,bet nera
dau.Pats tribunolo nuosprendis buvo rašytas SSSR var
du su nurodyta smogikų komanda:"Rumiancev,Lunkus, 
Blius.Kurdamova.Jokių vardų nei tėvavardžių.Kaltinamoji 
išvada irjp sukergta,nes tėvas kaltinamas tuo,kad 1943 
m. gegužės mėnesį "Kęstučio" organizacijoje redagavo 
laikraštį "Prošvaistė",buvo informacinio štabo viršinin
kas...Betgi tais metais ši organizacija būvo nukreipta 
prieš vokiečių okupacijų. Kurgi logika?.O kartu su vokie
čiais mes apleidome Utena.

Apibendrindama savo skaudžias mintis,aš šiandien 
džiaugiuosi,kad esu verta savo tėvo,kuriam šiemet sau
sio 8 d. btfty suėję 104 metai.Pagal nepalenkiamus gam
tos dėsnius aš su juo,ko gero,seniai jau būčiau atsisvei
kinus,jį apraudojusi ir palaidojusi su visomis mūsų tautai 
būdingomis apeigomis.O dabar-ilsėkis,brangus tėve,taurus 
lietuvi,Nepriklausomos Lietuvos rūmų statytojau ir gar
bingas politinis kaliny, tolimoje Uralo žemėje. Kiekvieną 
sausį ir mirties dienų aš tau uždegsiu žvakutę šv.Jur
gio bažnyčios šventoriuje prie "Tautos kančios" skulp
tūros.Maldoje ir mintyse aš tavgs ilgai ilgai ieškosiu.’’
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toronto
DĖKOJAME

PRISIKĖLIMO P- JOS 
KREDITO KOOPERATY
VAS, minėdamas savo veik 
los 30-ties metų sukakti 
ir dėkodamas "Nepriklau
somai Lietuvai" už patar
navimus, valdybos nutarimu 
paskyrė laikraščio leidimui 
$1,000- parama.

Nuoširdžiai dėkojame!"NL"

Lietuvių Namų 
Žinios

e LN balandžio mėn.4 d. 
popietėje dalyvavo 188 
žmonės. Svečių knygoje 
pasirašė Aida Mikalauskie
nė iš Los Angeles, JAV, 
Rima Sullivan- Dallas,Tex
as, JAV. Svečius supažindi
no ir pranešimus padarė 
LN Valdybos pirm. Vytas 
Kulnys.

e Balandžio mėn. 18 d.,
sekmadienį 1 vai.p.p. Ka
raliaus MINDAUGO Menėje 
vyko įdomios Lietuvos Te
levizijos filmas "Kelionė 
L Tilžg".

e Naujas Lietuvių Namų 
Narys-' Gintaras Batura, 
sumokėjęs $100 nario įnašę 
Sveikiname!

• TORONTO LIETUVIŲ 
VYRŲ CHORAS "ARAS" 

švęsdamas savo veiklos 
15 metų sukaktį, balandžio

mėn.24 d. Toronto Lietuvių 
Namuose , 6:30 v.v. duos 
iškilmingų koncertą, vado
vaujant Lindai Marcinkutei. 
Pasirodys ir Lietuvos me
nininkai Lilija Turūtaitė,ir 
Arūnas Gautė.
PADĖKA IŠ LIETUVOS:

geros Širdys- visoms 
Širdims

S.m. vasario mėnesį Vil
niuje viešėjęs Lietuvos Ge
neralinis Konsulas Kanadai 
Haris Lapas įteikė man 
labdaringos siuntos kontei
nerio raktus. Tai nuoširdi, 
ilgai ruošta dovana Vil
niaus Širdies chirurgijos 
klinikai. Keliolika privačių 
Kanados ligoninių bei far
macijos bendrovių atsiliepė 
į Halifakso ligoninės kar
diologo ir perfuziologo 
Gerald Myers ir tos pačios 
ligoninės vyr. sesers Sau
lutės Russell altruistinį 
žygį - padėti vargstančiai 
Lietuvos širdies chirurgijai. 
Prieš metus Saulutė Rus
sell, lankydamasi Vilniaus 
širdies chirurgijos centre, 
pamatė, kokiomis sunkio
mis sąlygomis daromos 
širdies aplankos (koronarų 
šuntavimo) operacijos.

iš pradžių p. G. Myers 
buvo sumanęs labdaringai 
pasitarnauti Rusijai, bet 
po S. Russell grįžimo į 
namus ir pokalbio su ja, 
nusprendė kitaip. Štai ką 
jis pasakė Konsului p. La
pui: "Maža Lietuva stojo 
prieš galingą Sąjungą ir 
jai reikia padėti". Paauko-

jęs metus laiko, visą savo 
laisvalaikį p. G. Myers san
dėliavo, taisė, katalogavo 
įrangos ir medikamentų 
siuntą, kurios vertė šian
dien viršija pusę milijono 
dolerių. (su $560,000 įkai
notu draudimu, tikra kaina 
- apie $1,000,000).

Šios brangios dovanos 
mūsų klinikai leis padidin
ti širdies aplankos operaci. 
ių kiekį penkiasdešimčia 
procentų ir sumažinti ilgą 
operacijos laukiančių ligo
nių eilę.

Labdaros siuntoje yra 
reikmenų ir aparatūros ir 
kitoms Vilniaus miesto kli
nikoms - pediatrams, aku
šeriams, urologams, orto
pedams.

Gydytojų, seselių ir li
gonių vardu karštai dėkoju 
ponui Gerald Myers ir 
Saulutei Russell, taip pat 
Generaliniam Konsului 
Hariui Lapui už taip ver
tingas dovanas, kurių kli
nika šiandien įsigyti nepa
jėgtų. Nauja širdies chi
rurgijos operacinė bus pa
vadinta Gerald Myers var
du.

Nuoširdžiai dėkoju Atvi
ros Lietuvos fondui, apmo
kėjusiam konteinerio (tal- 
pintuvo,Red.) transporto iš 
Halifakso į Vilnių išlaidas 
(6000 dolerių) ir Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerijos 
tarnyboms, talkinusioms 
pristatant labdaros siuntą 
iš Rygos į Vilnių.

Giedrius Uždavinys
Širdies chirurgijos 

klinikos profesorius.

"PRISIKĖLIMO" KREDITO KOOPERATYVAS PASKYRĖ PARAMĄ iŠ 1992 m.pajamų:

1. Maironio vardo šeštadieninei mokyklai Toronte •••••••••$ 3»5OO
2. Prisikėlimo parapijai ir jos šalpai ..................... 2,200
J.Vasario 16-sios gimnazijai ................................ 2,000
4. Kanados Lietuvių. Muziejui Anapilyje ..................... 2,000
5. K.L.B. Krašto Valdybai ..........   2,000
6. Tautinių. Sokitį Šventei per KLB Krašto valdyba..........  1,500
7. Vajui uŽ demokratinę, Lietuvą,.................  1,500
8. "Tėviškės Žiburiams" ....................   1,500
9rfKelionė ‘vienai moksleivei į Vasario 16-sios gimnaziją.. 1,250

10. Kanados Lietuvių Fondui ..................... •••• 1,060
11. Kultūrininko-visuomenininko premijai per KLB ........... 1,000
12. "Gintaro" ansambliui ...........   1,000
13. Adomo Jakšto spaustuvės statybai Lietuvoje ............. 1,000
14. Vajui "Gyvieji akmenys" .................................... 1,000
15. Lietuvos Kankinių Parapijai Anapilyje ................... 1,000
16. "Volungės" chorui ..........................................   1,000
17. "Aušros"sporto klubui ......................................
18. "Vyties" sporto klubui .................................... • 500
19. "Nepriklausomos Lietuvos" laikraščiui ••••..........  500
20. Vajui olimpiniai žaidimai Barcelonoje ................... 500
21. Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungai ........  500
22. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijai ..................... 500
23. "SALFAS"-suorganizuoti metines žaidynes Toronte ....... 500
24. Suvalkų Krašto Lietuvių išeivių Sąjungai ............... 500
25. "Atžalyno" ansambliui ...................................... .500
26. Lietuvių Evang. Liuteronų Išganytojo parapijai...... 500
27. Toronto Studentų Ateitininkų sąjungai ................... 500
28. Ateitininkų tėvų komitetui ................................
29.Skautams Toronte ............................................ -
30.Skautų stovyklai "Romuva" .................................
31.Toronto lietuvių vaikų darželiui ......................... 500
32. "SALFAS"-priimti sportininkus(Lietkabelj.) iŠ Lietuvos
33. Jūrininkystės knygos fondo vajui ......................

34. "Aro" chorui ..............................................
35. "Vingio" tautinių, šokių, grupei Otavoje .............

36. "Tauro" sporto klubui Londone ..........................
37. "Skautų Aidui" ...........................................

38. Vajui ekskursija į Everestą ............................
39. Dariaus-Girėno panų nk l ui per Vl.Pūtvio Šaulių, kuopą, ..
<40.Toronto lietuvių, filatelistų, draugijai ............
F41.Mažosios LiejttiWs knygų fondui ....................

Viso

Kooperatyvo 30-čio sukaktuviniame susirinkimeToronto Prisikėlimo parapijos Kredito
Toronte dalyvavo 3-jų lietuvių bankų pirmininkai, iš kairės: Hamiltono "Talkos" J. STAN
KUS, "Prisikėlimo" dr. S. ČEPAS ir "Paramos" D. VADILA, šalia jo sūnus Ramonas.

Nuotr. Stepo Varankos

A4vįvJ\ LIETUVIŲ
-LT ' i 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. QIC mėn. palūk.
6.00%už 1 m. QIC Invest, pažym. 
6.25% už 2 m. QIC Invest, pažym. 
6.50%už 3 m. QIC Invest pažym. 
6.75%už 4 m. QIC Invest, pažym. 
7.00% už 5 m. QIC invest, pažym. 
4.00%°* RRSP Ir RRIF Ind. hn», 

6.00%už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.50%' u* RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% ul RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind.
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo aąsk. (gyvyt*. dr.ua.) 
3.00% 'kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(USdol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

7.25%
7.60%
8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.00%
(variable rate)
Asmenine 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 svečiatns iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross)._______________________

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

6 psl.

Parapijos kredito kooperatyvas
—7-----  999 College St., Toronto, Ontario M6H IA8

Telefonai: (116) 532-3400 ii 532-341 1M

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.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk 
palūk 
palūk.

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

1 
2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
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  .......... 9.00%
Sutarties paskolas 

nuo ............... 9.00%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų .............. .. 7.25%
2 metu ................ 7.60%
3 metų ................ 8.25%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

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

300
300
300
200
200
200
200
200
100

d-m 100
v 34,110

1993 m. ŠIAURĖS AMERIKOS JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES

įvyks balandžio mėn. 24-25 d.d., DETROITE, Mich. 
JAV-se. Vykdo Detroito LSK KOVAS.

Varžybos vyks šiose klasėse: C /1978 m. gimimo 
ir jaunesnių, D /1980 m.gim. ir jaunesnių/ ir E /1982 
m. gimimo ir jaunesnių/.

Daugiau žinių, gausite pas Algį Rugienių, 3620 Bur
ning Tree Dr., BLOOMFIELD HILLS, MI, 48302 - 1511. 
Tel: /313/ 642-7049.

ŠALFASS-gos Centro V-ba

Uietutoos Jfonbasf
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

ML FONDUI AUKOJO:
$250 - Kredito Unija TALKA (iš viso $550); $125.85-

- J.Janulevičienė iš Amerikos (iš viso US $200); po $100-
- Kazukonis Pranas (iš viso $1.100), PRISIKĖLIMO P- 
jos Kredito Unija (iš viso $800), St.Jaugelisfiš viso $300), 
Žūgaraitė Rūta (iš viso $120); po $50 - P.Vilutis (iš 
viso $250), J.Gustainis (iš viso $160); $ 6.31 - E.Žilius 
iš Vokietijos (iš viso $32.31).

DĖKOJA visiems už įnašų papildymą
ML Fondo Valdyba

017 Q UT17 O INSURANCEOfyĮLįjJjLrLIv brokers

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

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ 
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.o. 
Pn fationfdian nekilnojamo turtą ivfrtinimui nraloma tkd^hinti

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

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

* GAISRO ‘ AUTOMOBILIŲ ’ ATSAKOMYBĖS ‘
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRA LJDA ----INS LRANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

dr.ua


š.m. kovo mėn. 14 d. L.K.MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPOS 
METINIAME SUSIRINKIME:n Montreal

IS kairės- pirm. Aug.Mylė, Kuopos kapelionas Tėv, J. Aranauskas, SJ, St.Šileika, SDB, J.Šiaučiulis, Ig.Petrauskas ir susirinkimo sekretorius P. Gabrys. Toliau - Susirinkimo proga 
šaudymo varžybų, taures įteikė (iš dešinės) J.Šiaučiulis, I-a vietų laimėjęs J. Babrauskas, II-ą - A.Mylė, IlI-ią - A.Urbonas, ir šaudymo se cijos va ovas . at>rys. . .

1 ' ' ’ < ’ Nuotraukos A. K a 1 v ai č i o

A.a. Jonas Lingaitis
• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
pamaldos Verbų sekmadienį 
praėjo iškilmingai, įdomy 
pamokslą pasakė kun. A.ŽP 
linskas, grojo vargonai.

Jų metu buvo prisimin
tas JONAS. LINGAITIS.

Jis gimė Bildenių kaime, 
Tauragės apskrityje, ūki
ninko šeimoje. Augo su 
vienu vyresniu, dviem jau
nesniais broliais ir sesute 
Onute.

Baigęs pradinę mokyklą, 
mokėsi statybos amato 
pas statybininką. Jono tė
vas Jurgis Lingaitis per 
I-ąjį Pasaulinį Karą tarna
vo rusą kariuomenėje, o 
iškilus II-jam Pasauliniam 
Karui, jo visi keturi sūnūs 
buvo mobilizuoti į vokiečių 
kariuomenę.

Jonas Lingaitis pateko 
į Rytų frontą, kur turėjo 
pernešti šalčius, taip pat 
buvo sužeistas keletą kartu.

Po karo Lingaičių šeima 
atsidūrė Vakarą Vokietijoje, 
išskyrus vyresnįjį brolį, 
tapusį karo auka.

Prieš emigruodamas 
į Kanadą, Jonas vedė Vil
mą Kenulytę, su kuria 
augino du sūnus ir vieną 
dukrelę.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

TEL: 544-7125 
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pal. tekių Iki.. 3.00% asmeninas paskolas .... 12.50%
santaupas............................ 2. ,50% neklln. turto pask. 1 m. . 7,25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. - • 2.00% nekil.turto pask. 3 m. ... 8.50%
90 dienų indėlius ..........5.00% Nemokamas tek/ų Ir sąskaitų
1 m. term. Indėlius ..............5.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.lnd.mėn.pal............ 5.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.lndėllus ......... 6.00% drauda pagal santaupų
RR8P Ir RRIF (pensijos.......3,00% dydi $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m.................  5.75% asmeninių paskolų
RRSP Ind. 3 m. ‘.............. 6.00% drauda Iki $25.000.

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

1993.IV. 14

Kanadoje tuojau pradėjo 
dirbti pas . kontraktorią 
namų statyboje, po kelią 
metų su partneriu A.Snap- 
kausku dirbo asmeniškai. 
Jų specialybė buvo mūri- 
ninkystė. Ypatingai gražiai 
atlikdavo darbus gryno mar
muro bei granito akmenimis. 
Jonas nemėgo imitacijų, 
todėl jo darbai ir dabar, 
po keturiasdešimties metą, 
gražiai atrodo.

Jonas Lingaitis taip 
pat su partneriu P.Juodkoju 
pradėjo įrengti slidinėjimo 
centrą Vai David miestely
je, Laurentian kalnuose.

Po kelią metu P.Juod- 
kojui užpirkus kitą kalną, 
Jonas liko "Valee bleu 
Skie Center" savininku. 
Per trumpą laiką jis pasta
tė modernų keltuvą, taip 
pat įrengė dirbtino sniego 
purkštuvus.

Jonas buvo darbštus 
ir sumanus žmogus, kurio 
patarimu ir darbų, jam 
mirus, mes pasigesime.

Jonas Šulmistras

NAUJAS STAŽUOTOJAS 
IŠ LIETUVOS

Neseniai į Montrali at - 
vyko Kauno Medicinos A- 
kademijos dėstytojas, vi
daus ligų gydytojas dr. 
Leonas Valius,kuris ypa
tingai domisi šeimos gydy
mo metodais. Jo tikslas 
suorganizuoti gerą šeimos 
gydymo departamentą, 
kai nuo 1992 m. Lietuvoje

Kaune įvesta šeimos 
medicinos specialybė ir 
klinikos. Dr. Valius, gerai 
suprasdamas ir reikšmę 
tinkamos ligoninių adminis
tracijos, jų darbų suderini

mo būtinybę, pasiryžęs 
susipažinti ir su adminis
tracijos metodais, kad juos 
pritaikytų Lietuvoje. Kauno 
Medicinos Akademijoje 
bus sudarytos sąlygos, kad 
studentai galėtų atlikti 
praktiką moderniais meto
dais.

Dr.L. Valius stažuosis 
iki birželio mėnesio. Atvy
ko čia per UNIVERSITE 
de MONTREAL, Šeimos 
Gydytojų organizacijos 
kvietimu, tarpininkaujant 
dr. Alenui Pavilaniui. Nu
matoma pakviesti į Lietuvą 
ir specialistus iš Montrea- 
lio epizodiniams kursams 
Kaunan.

Malonu, kad vyksta 
naudingas profesinis bendra
vimas su Kauno ir Montre- 
alio specialistais. Mielam 
svečiui, kuris buvo atsilan
kęs į "NL" redakciją ir 
sutiko pasidalinti mintimis, 
dėkojame ir linkime kuo 
geriausiai pasinaudoti šia 
viešnage. B. N.

SKAUTŲ " GELEŽINIO
VILKO” TUNTAS ŽIEMOS 
STOVYKLOJE

š.m.kovo 26-27 d.d. 
ECOMUSEUM Montrealyje 
vyko neeilinė skautų iškyla. 
Dalyvavo 14 skautą ir Vil

****************************************************
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

A.Piešina, Ad.Jocas (2 m.), Pr.Bernotas, S.Janušonis, 
E.Puodžiūnas, A.Barkauskas, J.Vaitkutis, V.Priščepionka, 
Ald.Kažemekienė, A.Kynas (3 m.), P.Lipkė, J.Balaišienė, 
J.Ladyga, J.Kizas, J.Janeliūnas (7 m.) J.Adomonis,P.Bo- 
tyrius, J.Cialka, K.Daunys, Z.Brazauskas, K.Šimkus, J. 
Vitkūnienė, J.Tanner, F.Yanulionis(4 m.), M.Vaškevičiene 
E.Radzevičiutė, J.Karka, E.Kerbelienė, J z.Lukoševičius, 
N.Paulaitienė, K.Martinėnas, Valstybinė Lietuvos Biblio
teka, J .Nevardauskas, A.Paukštaitienė, L.Urbonas, A.Staš • 
kevičius, J.Šaltenis, V.Šlekys, P.Baltuonis, P.Jurgutis, 
J.Dalmotas;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $20 - A.Simijonienė, M.Kižienė (2 m.), V.Kongelis> 

Mrs.Z. Kaminsky; $15 - V.Bildušas; po $10 - G.Adomai
tienė, Kl.Ceputis, K.Baltramaitis, M.Juodviršis, Ag.Knys- 
tautienė, O.Cečkauskienė; po $ 5 - A.Pundžiuvienė, O. 
Vileniškienė, P.Rutkauskas;

i
"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:

$ 50 - P.Mažeika; $ 25 - M.Meiliūnas; $ 24 - T.Sta- 
siulis; po $15 - L.Bendikas, K.Lukošius; $ 10 - Alf.Tušas; 
po $ 5 - V.Vitkauskas, J.Liaukevičienė, P.Barteška;

"NL" AUKOS:
$30 -P.Enskaitienė; $ 24 - J.Puniška.

VISIEMS nuoširdžiai DĖKOJA "NL"

EKSKURSIJOS

Gegužės 7 d. su LOT,
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina..t 849:

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

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

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

Į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, nuveži
mas j 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

Sichard
ROOHR------COUVRIUR

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

kiukų su vadovais- Gintaru 
Nagiu, Romu Otto.sjr. ir 
vienu iš tėvų - Yves Main
ville. Iškylos tikslas- dirbti 
praktiškai įsigyjant specia
lybę "World Conservation 
Badge"- pasaulio gamtos 
išsaugojimo srityje.

Iškyla vyko 2 dienas. 
Dalyviai susirinko penkta
dienio vakare, visi valgė 
pica vakarienei (vieną gavo 
dovanų iš Mike's Pizza 
valgyklos). Po to sekė 
programa, tema "Šv.Laury- 
no upės slėnio gyvūnijos 
išnykimo pavojus". Buvo 
įdomi proga pamatyti ir 
net paliesti įvairių rūšių 
vėžlius ir žalčius. Po to 
dr. Fred iš McGill Univer
siteto su 2 padėjėjais vedė 
visus į lauką stebėti kaip 
įvairūs žvėrys gyvena nak
čia. Agresyvieji ir užpuola- 
puolamieji žvėrys gyvena 
nakčia. Stebėjome žvėris 
ir bandėme atspėti, kurie 
buvo užpuolėjai ir kurie 
stengėsi nuo jų pabėgti. 
Matėme erelius, sakalus, 
vanagus, pelėdas, įvairių 
rūšių antis, laukinius* kala
kutus. Taip pat stebėjome 
2i vilkus, 2 kojotus, lapę, 
lūšį, meškas (kurios buvo 

tik ką pabudusios iš ilgo 
žiemos miego), ūdrą (kurią 
Muziejaus darbuotojai gal 
pavadins lietuviškai "Ūd
ra"), meškėnus,dar snau
džiančius, stirnas ir didįjį 
ežį.

Po stebėjimo, sugrįžome 
į specialų pastatą, pasižiū
rėjome vaizdajuostę ir 
sumigome.

Po pusryčių kitą ryta 
dar apžiūrėjome žvėris 
ir atsisveikinę su Muzie
jaus darbuotojais ir palydo
vais, susirinkę savo daiktus 

Montrealio NIDOS Klubo žvejybos čempionams taures 
įteikė š.m.kovo mėn.28 d., AV P-jos salėje Klubo me
tiniame. susirinkime pirmininkas B.Kirstukas (kairėje).To - 
liau - laimėtojai: I-ą vietą už lydekas gavo Robertas ZH 
enka, II-ą Jonas Rimeikis ir IlI-ią Stasys Rimeikis.

Nuotr: A. Kalvaičio

i
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7 psl.

nuvažiavome į netolimą 
vietą paslidinėti. Ten para
gavome ir šviežiai paruoštą. 
klevų sirupą.

Iškyla buvo smagi, oras 
puikus ir žvėrys įdomūs.

Geležinis Vilkas

• Mikalojus PETRAUSKIS 
išbuvęs ligoninėje ir ten 
gydęsis net 4 mėnesius, 
jau grįžo į namus. Toliau1 
gydosi savo namuose. Mie
lam montrealieeįui linki
me greitai sustiprėti.



rnontreal
MIRUSIEJI:

• PATRICIJA IVANAUS
KIENE (MATUSEVIČIŪTĖ), 
67 m. amžiaus, mirė ba
landžio mėn. 2 d.Montreal 
General Hospital ligoninėje. 
Liko vyras Jonas, sūnus 
Danny ir kiti artimieji.

Palaidota iš AV Parapi
jos bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• ŽUVUSIUJŲ prieš 50 
metų lietuvių hitlerininkų 
kacetuose Stutthof'e atmi
nimui, Elena Brakauskaitė- 
Sczewczuk aukojo $50- 
laikraščiui "Nepriklausoma 
Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame.l"NL"

LIETUVIŲ AKADEMINIO 
SAMBŪRIO VYNO IR 
SŪRIO VAKARAS

L.A. Sambūrio Montrea-

LITAS MONTREALIO!. IETIJVIŲ
KREDITO UNIJA

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVASJ 2?.00Q,0P0, EEZEPVA5-V/ftf MILHQNO-

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%
60 d. - 119 d..........4.50%
30 d.- 59 d ....... 3.00%

lyje Valdyba maloniai kvie
čia visus narius, svečius 
ir prijaučiančius atsilankyti 
"NL"patalpose 7722 George 
str., LASALLE, š. m.balan
džio 23 d., penktadienį, 8 
vai.v. ir dalyvauti vyno 
ir sūrio vakare.

Programoje dus svarsto
mas naujas SAMBŪRIO 
STATUTAS ir Dalia GRUO
DIENĖ pasidalins savo įspū
džiais iš neseniai lankytos 
Lietuvos. Po klausimų ir 
sumanymų, pabendrausime 
prie stiklo vyno, sūrio ir 
kavutės.

Dėl smulkesnių informa- 
dijų skambinti Algiui Be- 
niušiui, tel: 671-6374; arba 
Romai Valinskienei, tel:

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

MONTREAL I0 A -K ĖS VALDYBA
K V I E CIA V I SU S t

METINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ
________ Aušros Vartų parapijos salėję
įš. m. balandžio mėn. 25 d?, sekamdienį7^2 val.~Į

Dalyvaukime gausiai, kad bendromis jėgomis nustatytume veiklos gaires!
VALDYBA

256-3800. Valdyba
HUMANITARINE PAGALBA LIETUVAI

Ir vėl gražus būrys tautiečių savo aukomis parė
mė TALPINTUVO PERSIUNTIMĄ į Lietuvą. Nuo praeito ‘ 
pranešimo prisidėjo šie asmenys: O.R.Karevičius - $25; 
J.šeidys - $20; NERINGOS Jūrų šaulių Kuopa- $50; E.ir 
J.Paunksniai- $100; LKM D-jos Montrealio Skyrius - 
$50; a.a. A.Blauzdžiūno atminimui aukojo: E.ir J.Paunks
niai- $25; a. a. E. Gruodienės atminimui- (iš Kalifornijos 
US dol.): J.Kojelis - $25; G.Sirutienė- $20; A.Žemaitai- 
čiai- $35; M.Žimantienė- $5.

Prašome ir kitus prisidėti prie šio kilnaus projek
to: LITO sąskaitos Nr.223, o asmeniškai galima aukas 
įteikti ižd.B.Niedvarui tel:487-4938, V.Piečaičiui, tel:767- 
-4690 ar bet kuriam Valdybos nariui.

VISIEMS dėkojame KLB Montrealio A-kės Valdyba

MIRUSIEJI:
• SESELĖ. BENEDIKTA 
JASINSKAITE, pranciškie- 
tė, mirė Montreal General 
Hospital ligoninėje Didjjj 
Ketvirtadieni. Laidojimo 
pamaldos vyko AV P-jos 
bažnyčioje. Iš ten nugaben
ta į Notre Dame dės Nei
ges Krematoriumą.

Seselė Benedikta buyo 
visų mylima už savo jumo
rą, ir darbštumą RŪTOS 
Klube, kur dirbo iki pat 
išvykimo į ligoninę.

MOKA UŽ:
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-2m.term........ 6.50%
RRIF - RRSP - taup..............2.00%

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

Informacija apie naujausias palūkanas ‘‘Ufa”

VISIPATARNAVIM AI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Plrm., antr., trefi, 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

L11 U VALU Y O A rKAIitjA KAU

* MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS "LITAS" *
* ĮMETINIS SUSIRINKIMASĮ *

* ĮVYKS *
* - . . . *1993 m. gegužės mėn. 16 d. sekmadienį, 4 vai. p.p. »

e Iškilmingose velykinėse 
pamaldose AV P-'os bažny

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 1 
Dantų Gydytojaą-Chirurgas 1 
Qiuv.dr. J. MALIS I OS hluraą) 

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

Montreal,P.Q. H3G 1S5

čioje labai įspūdingai pasi
rodė AV Parapijos Choras, 
dirigavusieji ir groję Mme 
Madeleine Roch ir A.Stan- 
kevičius, sol.Gina Capkaus- 
kienė. Bažnyčia buvo pil
nutėlė dalyvių.

Šv.Mišias atnašavo a - 
sistuojamas kleb.kun. J.Ara- 
nausko, SJ, kun. St. Šileika, 
SDB, kuris ir pasakė pa
mokslą.

Po pamaldų, salėje visi 
buvo pavaišinti ir turėjo 
progos pasišnekučiuoti.

• ATVELYKIO PIETŪS 
vyks balandžio 18 d.,sekma
dienį, kuriuos ruošia KLK 
Moterų Draugijos narės.

* Aušros Vartų Parapijos salėje *
* 1465 de Sėve *

Montreal, Quebec* *
* Registracija vyks nuo 3:00 iki 4:00 vai, p.p. *
* Nariai prašomi atsinešti nario knygeles *
* *
* Kandidatų į Valdybą ir Komisijas pasiūlymai *
* turi būti padaryti raštu dviejų unijos narių, tu- *
* rėti kandidatų sutikimą ir įteikti unijos sekre- *
* toriui ne vėliau kaip 5 dienas prieš susirinkimą. *
* *
M* 4-
4 Formas galima gauti abejuose LITO skyriuose. * 

**★***************★*****■*:

• . Montrealio VAIVORYKŠ
TE talkininkavo su įvairiais 
tautodailės rodiniais Tarp
tautinės Skautų Dienos 
programoje Alexis Nihon 
Piazza. Buvo demonstruo
jamas juostų audimas dve
jomis staklelėmis- G.Mont
vilienė ir D.Staškevičienė.

margučių skutinėjimas 
B.Nagienė. R.Brikienė de
monstravo tautinį drabužj 
ir visos aiškino svečiams 
apie įvairią lietuvių tauto- 
dailę.Visą, laiką budėjo 
tuntinihkas sk.Vytis G.Na- 
gys, talkinant s.Vyčiui P. 
Murauskui. dal.

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

DĖMESIO: SVARBUS PRANEŠIMAS

CONTRACTOR

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
MCAALUON TEL: 366-5484

OO < x lliC AVvj

Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4Ę4 TeU (514J-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 lie de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538

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

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1455 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

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

8 psi.

1) Nuo kovo 31 d. kaina už kg. bus $5.10, dėl pakilusių transporto 
išlaidų.

2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerj 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.

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

A4A AAAA skambinkite infor- M/IM- UkU< MACUOS IR APTARN- 
WIV VVuU N AVIMO REIKALAIS 
TahT BET KADA - 7 DIENASVytas Gruodis Jr._______________

Coruner

laswj Newman

St-Patrtck

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI • AUTOMOB ILIAI•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.

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

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A. 

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 28S-9646

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TONY 
P H OTO 
STUDIO 6220 eh. QUEEN MARY M

TONY LAURINAITIS
MONTREAL. P.O. H3W1X6 Tel. 401-6000

TRANS QUEBEC SIDINGS ITS
ALI U MINIJA US DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

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

Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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