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KANADQS FINANSŲ 
MINISTERIS SUSIREMS 
SU DEFICITU

Paul Martin' as, naujasis 
Kanados Finansų Ministeris 
lapkričio 29 d. pranešė, 
kad valstybės deficitas, 
baigantis nustatytai metų 
pabaigai kovo mėn. 31 d. 
1994 m.^ bus pasiekęs pri
trenkiančią sumą $44-46 
bilijonus. Tai sudaro bent 
13 bilijonų dolerių skirtu
mą nuo buvusios Tory vy
riausybės pramatytos su
mos.

Parlamerftb opozicijos 
ministerial paskelbė, kad 
jie sutinka sumažinti savo 
algas, prisidėdami prie 
deficito sumažinimo plano.

Min. pirm. Jean Chre
tien'as reaguos į šį defici
tą gruodžio 21 d., sukvies- 
damas provincijų premje
rus ir Teritorijų vadovus 
privačiai konferencijai 
aptarti ekonomijos ir dar
bų kūrimo reikalus.

Reformistų partija ir 
Bloc Quebecois sušaukė 
savo atskiras spaudos kon
ferencijas, komentuodami 
paskelbtą didesnį, negu 
tikėtasi, deficitą. Abiejų 
šių partijų atstovai patvir
tino, kad prisidės prie algų 
sumažinimo plano ir kad 
visi norį dirbti kartu, spren
džiant deficito problemą.

Vaizdingai min. Paul 
Martin' as pristatė šios 
problemos išdavas: išdali
nus lygiomis valstybės de
ficitą kanadiečiams, naujų 
metų pradžioje kiekvienas 
vyras, moteris ir vaikas 
būtų skolingas $17,000!

Buvęs Konservatorių- 
Tory finansų ministeris 
Don Mazankowski reagavo 
į min.~ Martin'o pranešimą 
pareikšdamas, kad Libera
lai dalinai pasitikėjo buhal
terinių metodų pakeitimais 
ir todėl deficito suma 
pakilo taip stipriai. Pats 
Mazankowski buvo numa
tęs š.m. balandžio mėn., 
kad deficitas biudžetiniais 
1993-1994 metais būsiąs 
32.6 bilijonai dolerių. ( Ir 
tokiu atveju - deficitas 
skubiai ir reikšmingai tvar
kytinas. Kur dingo GST 
mokesčiai, specialiai tam 
tikslui įvesti, išreklamuoti 
ir sukėlę daug diskusijų 
bei konservatorių vyriausy
bės pažadui? Red).

Min. Paul Martin'as 
atkreipė dėmesį dar į vie
ną taisytiną valstybinių 
pajamų sumažėjimo prie
žastį: pagrindinę ekonomi
ką. į ją įeina ne tik nele
gali prekyba tabaku ir 

cigaretėmis, už kurias ne
mokami mokesčiai valstybei, 
bei įvairūs privatūs patar
navimai, kuomet atlygina
ma iš rankų į rankas, nes, 
anot jo, žmonės nepasiti
kėjo savo vyriausybe, kad 
ji geriau tvarkytų ekono
miją.

Jis patvirtino, kad nau
jai išrinktoji liberalų vy
riausybė laikysis savo rin
kiminių pažadų - stimu
liuos ekonomiją ir numuš 
per pusę deficitą 3 metų 
laikotarpyje.

Rasti sprendimą, kaip 
sustabdyti plačiai pasklidu
sius išsisukinėtojus nuo mo
kesčių nemokėjimo ir taip 
didele dalimi prisidedančių 
prie deficito, bus nelengva, 
nes nežinia, kaip tai pada
ryti.

KANADA IR NAFTA
Min. pirm. Jean Chre

tien susitikimuose dėl NAF
TA susitarimų su Ameri
kos atstovais, o taip pat ir 
Meksikos, negalėjo jų įtikin
ti, kad naujoji jo vyriau
sybė turi teisę pakeisti 
kaikuriuos NAFTA susita
rimų punktus dėl energijos 
išteklių apsaugos Kanadoje. 
Nežiūrint to, atrodo, kitos 
išeities šiuo metu nėra, 
nes tarptautinė politika, 
vedama JAV-bių, pasirodė 
eanti labai nelanksti Kana
dos atžvilgiu (ir taip gero
kai neatsakingai, atrodo, 
priimti buv. Kanados min. 
pirm. Mulroney).

J. Chrėtien pažadėjo 
desperatiškiems Kanados 
žvejams Atlantiniuose pa
kraščiuose praplėsti Kana
dos žvejojamų vandenų 
teisę už 200 mylių van
dens teritorijos. Ar Portu
galija, Ispanija ir Prancū
zija, o taip pat ir buvusi 
Sovietų Sąjunga (dabar 
Rusija) jau kuris laikas 
peržengusios sužvejotos žu- 
vjes sutartus kiekius^ atsi
žvelgs į tai?

Naujosios jūrų frigatos 
turėtų daug darbo vaikyda- 
mos nesilaikančius taisyk
lių komercinius žvejus....

J. Chrėtien buvo paten- 
Kintas, kad plataus masto 
Kanados vandens eksporto 
klausimai neįeina į NAFTA 
susitarimų programą ir jau 
pavyko tą reikalą išlaiky
ti nepaliestu.

NAFTA susitarimai pra
dės galioti nuo 1994 m. 
sausio mėn. 1 d.

JAV priklauso nuo Kana
dos patiekiamos Hydro - 
elektros energijos ir eks
portuojamo 2.1 trilijono 
kubinių pėdų natūralių 
dujų per metus bei 804,000 
statinių alyvos į dieną.

NEPATINKA UKRAINOS 
SPRENDIMAS

Lapkričio 18 d. Ukrainos 
vyriausybė dalinai ratifi
kavo branduolinių ginklų 
susitarimą: nutarė pasilai
kyti 58% savo teritorijoje 
esamų 1650 branduolinių 
raketinių užtaisų. Ukrainos 
parlamento nutarimas ne
patiko Rusijai, kuri tuojau 
pareiškė, kad " tai galėtų 
destabilizuoti visus tarptau-

Atžingsniuoja žiema...

tinius ryšius, ypač Euro
poje".

Nepatogiai pasijuto ir 
JAV vyriausybės administ
racija, kuriai nepavyko įti
kinti Ukrainą laikytis jos 
prezidento įsipareigojimo 
valstybę padaryti nebran
duoliniu kraštu.

Ukrainos prez. L. Krav- 
čuk' as pareiškė, kad jis 
vėl šį klausimą iškels nau
jame parlamente, kuris 
bus renkamas 1994 m. 
kovo mėn. 27 d.

Parlamentas ratifikavo 
tą susitarimų (START I) 
dalį, kur buvo reikalauja
ma saugumo garantijų ir 
didesnės finansinės para
mos branduolinių ginklų 
sunaikinimui.

RUSIJA PASISAKO APIE 
BANDUOLINES ATMATAS

Š.m. lapkričio mėn. vidu
ryje Londone vyko suva
žiavimas 71-ų delegatų iš 
įvairių kraštų, besirūpinan
čių kaip apsaugoti vande
nynų taršą.

Buv. Sovietų Sąjunga, 
pasirodo, buvo iškrovusi į 
Arktikos vandenyną bran
duolines nuodingas atmatas, 
kurios sudaro beveik pusę 
Černobylio jėgainės sprogi
mo metu pasklidusių me
džiagų kiekį.

Žinias patiekė suvažiavi
me dalyvavusi Rusijos de
legacija. Kaip žinoma, 
Tarptautiniai susitarimai 
draudžia gramzdinti nuo
dingas radioaktyvines me
džiagas į vandenynus.

Dar nėra galutinai ištir
ta ir paskelbta, kiek ir 
kur buvusi neatsakingoji ko
munistinė vyriausybė yra 
paslėpusi po vandeniu nuo

dingų medžiagų įvairiose 
pasaulio pakrantėse, įskai
tant ir mūsų Baltiją.

JELCIN'O KRITIKAMS 
GALIMA NAUDOTIS MEDIĄ

iš Maskvos pranešama, 
kad artėjant daugiaparti
niam balsavimui, dvi vals
tybinės televizijos stotys 
vakarinėse laidose, be at
lyginimo, paskyrė laiką 
13-kai kandidatuojančiųjų 
grupių.

įdomiausia, anot žurnalis
to J. Steele, tokios pro
gramos įdomumas buvo ne 
jos apipavidalinime, bet 
tame, kas buvo sakoma. 
(Ar tai ir nebūtų svarbiau
sia? Red.).

Pirmą kartą, beveik me
tų laikotarpyje, Rusijos gy
ventojai turi progos išklau
syti vyriausybės kritikavi
mo, ypač ekonominės poli
tikos srityje. Nuo 1992 m. 
prez. Jelcin'ui pradedant 
ekonomines reformas, buvo 
skelbiama, kad kitos išei
ties nėra. Minimoje TV 
programoje dabar kiekvie
na grupė, išskyrus "Rusijos 
Pasirinkimas" - vadovauja
mai įgalioto min. pirmi
ninko Jegor Gaidar' o, siūlo 
ir reikalauja kitokiu būdu 
vykdyti reformas.

Tokios nuomonės buvo 
reiškiamos ir anksčiau, ta
čiau nebuvo leista pasisaky. 
ti per TV programą.

Kai kurie vyriausybės 
ministerial irgi pritaria 
metodų pakeitimui. (gal. 
min. p-kas Alexander Šo- 
khina' as sake, kad "Mes 
norime sulėtinti reformų 
vykdymą, bet ar jos bus 
priimtinos, priklauso nuo 
to, kaip bus išlaikomas ir 

pritaikomas socialinis jų 
pagrindas. Nepopuliaros re
formos, nerūpestingai pra
vedamos galėtų kraštuti
nius kairiuosius įstumti į 
valdžią, kaip kad įvyko 
Rytų Europoje". A.Šokhin' - 
as, nepriklauso Gaidar'o 
vadovaujamam blokui, at
stovauja Rusijos Vienybės 
ir Sutarimo Partijai.

Šitokia galvosena vis 
stiprėja ir yra priešpastato
ma Gaidar' o "šoko terapi
jai". Rūpinamasi, atsargiau 
leisti skelbti bankrotus ir 
kaip sumažinti bedarbystę, 
tvirtina žurnalistas.

Iki dabar Vakarų valsty
bių vyriausybės ragino Ru
siją sekti tiktai jų pačių 
laisvos prekybos - ekono
mijos planą (kuris irgi turi 
didelių trūkumų, ir aišku, 
kad negali būti visapusiš
kai taikomas Rusijai ar ir 
kitoms^ Europos valstybėms 
atsiplėšusioms nuo komu
nistinės apgaulingos "eko
nomijos" ir ideologijos).

Šiose naujose priešrinki
minėse programose buvo 
rodomas vienas vaizdas - 
-kaip buvo užsidegęs Rusi
jos Parlamentas - Baltųjų 
Rūmų pastatas per paskuti
nįjį konfliktą su parlamen
tu. Filmininkas Gavorukhi- 
n'as stovintis ties pastatu, 
kalbėjo pasipiktinęs, kad 
pasaulis matė TV pagalba, 
Rusijos gėdą"...

Komentaras, kaip visi ži
nome, buvo vienašališkas, 
nes tie nerinktieji parla
mentarai trukdė preziden
to ir jo vyriausybės darbus, 
sėdėjo susikrovę ginklų ir 
maisto atsargas, ir nė ne
manė pasitraukti nei iš 
pastato, nei iš nebeteisė
tai einamų pareigų.
NARKOTIKŲ TINKLO 
VADOVO IR ŽUDIKO 
TURTAS -NUKENTĖJU
SIEMS

Iš Kolumbijos sostinės 
Medellin'o pranešama, jog 
gruodžio mėn. 2 d. ilgai 
paieškomas Pablo Escobar, 
susirėmime su policija ir 
kareiviais buvo nušautas.

Jo motina ir sesuo sako, 
kad jis nusišovęs pats, 
pamatęs, kad nepavyks 
pasprukti iš apsupimo.

Vieno žymiausio narkoti
kų tjnklo (veikla nuo 1980 
m. išplito iš šio kontinen
to į Vakarų Europą) vado
vo 44rn. amžiaus Escobar- 
o 16 mėnesių ieškojo poli
cija ir kariuomenė. Jis su 
savo padėjėjais apkaltintas 
1989 m. nužudymu 5UU 
policininkų, žudynių supla
navimu ir vykdymu, nuga
labijant prezidentinius kan
didatus, teisėjus, žurnalis
tus ir policijos tarnautojus, 
šimtai nekaltų kolumbiečių 
žuvo per Escobar' o įvyk
dytus apsipirkimo centrų 
sprogdinimus, kaimynų 
sušaudymus ir keleivinio 
lėktuvo nušovimą.

Gudrus ir susikrovęs 
milžiniškus turtus, Esco
bar' as papirkinėjo vargin
guosius, kurie aprūpindavo 
jo veiklą narkotikais ir 
padėdavo išvengti policijos.

Savo karjerą jis pradėjo 
paprastai - buvo pradėjęs 

pardavinėti vogtus kapinių 
paminklus, po to - automo
bilius. Pavykus - finansiniai 
parėmė miesto atnaujimi- 
mo projektą nuskurdusioje 
kaimynystėje Medellin' e. 
Statė namus vargšams, 
taisė kelius, sporto stadio
nus. Jo dvigubas (o gal ir 
keleriopas) pavojingas gyve
nimas subūrė tiek pat prie, 
šų, kiek ir dėkingų var
guolių.

Jo laidotuvėse dalyvavo 
apie 3000 žmonių. Kai ku
rie saKė, kad jo asmenyje 
prarado globėją (nors gavo 
tik mažą dalį jo milžiniško 
turto). Kiti kaltino, kad jis 
iš miesto apleistų apylin
kių suviliodavo jaunuolius 
tapti žmogžudžiais, vyk
dant jo planus, kad galėtų 
vienas su savo patikimai
siais viešpatauti narkotikų 
prekybos karalijoje.

Vyriausybė buvo pasky
rusi 5 bilijonus Kolumbijos 
pezų (apie 8 mil. dol.) 
tiems, kurie padės sugauti 
Escobar' ą.

Dabar vyriausybė išda
lins tą sumą ir jo konfis
kuoto turto dalį žuvusių jo 
gaudyme pareigūnų šei
moms, ir našlėms bei naš
laičiams, kurie yra nuken
tėję del Escobar' o vykdytų 
žudynių.

Vienas Medellin'o gyven
tojas pareiškė viešai, kad 
Escobar' as pavertė tuos 
jaunus vaikinus, kurie netu
rėjo geresnio gyvenimo vil
ties, į žudikus.

Kolumbijos prez. Gaviria 
pagerbdamas policiją ir 
kareivius, kovojusius su 
Escobar' u ir jo sėbrais, pa
brėžė: "Jis nebuvo joks 
herojus. Jis buvo nusikal
tėlis, kuris gavo tokį at
pildą, kokio nusipelno kri
minalistai".

Keista tik, kad anksčiau, 
pavykus jį suimti, jam buvo 
įrengtas liuksusinis (lyg 
išlepusiam milijonieriui) 
kalėjimas. Tačiau iš čia 
jis gudraudamas dingo. Ir 
po to prasidėjo nepapras
tai intensyvus, masinis jo 
ieškojimas. Matyt, jau pra
dėjęs blaiviau galvoti, bu
vo pasisiūlęs pasiduoti, jei 
jo šeimai būtų garantuotas 
saugumas nuo konkurentų. 
(O kaip tos kitos, jo įsaky
mu išžudytos šeimų galvos 
ir ištisos šeimos?). Jokia 
valstybė nepanoro garan
tuoti saugumą šio pasauli
nio narkotikų tinklo vado
vo šeimai.

Jo turtas esąs 4 bil. 
vertės. Pasigirsta vis dau
giau viešai išreiškiamų 
nuomonių, tiek Amerikoje, 
o ir Kanadoje, kad kai ku
rios bausmės yra per švel
nios; kriminalistų teisėmis 
ir jų likimais yra stipriau 
rūpinamasi, negu jų auko
mis. Kol kriminalistas ne
išaugo į hibridą, - prade
dama reikalauti griežtesnių 
bausmių.

Nepamirština ir būtina 
stipri rehabilitacija ir in
tensyvesnis moralinis auklė
jimas ir švietimas mokyk
lose.

Ne tik Amerikai ar Ka
nadai skaudu prisipažinti, 

/nukelta į 2 psl... /
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Per eilę metų visi stengėmės padėti Lietuvai 
atkurti savo Nepriklausomybę. Jai ir dabar reikia išei
vijos pagalbos įvairiose srityse. Tačiau pačiai išeivijai 
jau trūksta jėgų išsilaikyti - o be jos, ir Lietuvai nebus 
paramos.

Siunčiame vaikus į lietuviškas mokyklas, į tauti
nius šokius, sporto klubus - net nepagalvodami, kiek 
tai iš tikrųjų kainuoja, kiek reikalinga finansų šias mū
sų institucijas išlaikyti, atnaujinti, padaryti jas įdomes
nes mūsų vaikams. Norime, kad jie žengtų Į 21-ąįi 
amžių išlaikę lietuviškumo jausmą, įsigiję tvirtą pagrin
dą savo šaknų pažinime ir pasisavinę nepakeičiamą 
turtą - lietuvių kalbą.

KANADOS LIETUVIU FONDAS renka aukas, 
jas investuoja kartu su Fondui užrašytais palikimais 
bei stipendijomis, o palūkanas skiria Įvairioms Kanados 
lietuvių organizacijoms, studijuojančiam jaunimui. Padė
kite užtikrinti lietuvišką veiklą KANADOJE. Be Jūsų, 
jos ateitis bus labai trumpa - o savo aukomis Jūs iš
laikysite jos gyvybę.

STOKITE SU MUMIS Į KANADOS LIETUVIU 
FONDO NARIŲ EILES!

Pakalbinkite savo gimines ir draugus, prirašykite 
savo vaikus ir vaikaičius..

/........ atkelta iŠ 1 psl./
kad tokio švietimo labai rei
kia, reikia jo ir mūsų Lie
tuvai, Lietuvėlei...Labai
ir labai!

PAGAUTI TRYS NUSIKALTĘ 
TURISTAI

Montrealio naujasis CA
SINO yra greitai pasidaręs 
labai populiarus. Patinka 
jis ir sukčiams (kaip ir 
galime buvo tikėtis).

Trys tokie turistai, pa
traukti teisman, prisipaži
no sukčiavimu, buvo nu
teisti po $1000 bauda, ir 
išprašyti iš Kanados per 48 
valandas : Claudio Ruscitti, 
47 m., Fulvio Gasperi, 51 
m. (abu iš Vokietijos) ir 
Francesco Baioni, 47 m. 
(iš Anglijos) dar privalėjo 
sumokėti CASINui $1755, 
kuriuos buvo nelegaliai 
laimėję. Jiems 2 metus 
uždrausta atvykti į Kanadą.

Quebec' o Saugumas pra
nešė INTERPOL organiza
cijai apie šiuos 3 sukčius, 
kad tarptautini.s policijos 
tinklas galėtų pranešti vi
siems CASINO darbuoto
jams jų pasisaugoti.

Reikia tikėtis, kad toks 
apsaugos nuo sukčių stan
dartas bus visą laiką išlai
komas Montrealyje.

THE MONTREAL GĄZjETT£ 
(paimta iš Associated Presg 
lapkričio mėn. išspausdino 
sekančio turinio naujieną 
su šiuo atvaizdu:

RUSSIA MIGHT ADOPT 
EAGLE AS SYMBOL 
MOSCOW - The Comunist
hammer-and-sickle might 
be replaced with a new 
national emblem reaching 
even farther back into 
Russian history: a double
headed eagle that for cen
turies proclaimed the mili
tary might of the czars.

A commission to name, 
a new national emblem 
rejected such proposals as 
bears and birch trees in 
favor of the double-headed 
eagle.

The design must now be 
aproved by President Boris 
Yeltsin and parliament.

Kad caras naudojo dvigal
vį ERELį (Arą), kuris buvo 
neva pasisavintas iš Bizan
tijos, tai nėra jokia paslap 
tis. Kas mus domina, tai 
atsiradimas balto žirgo 
emblemos viduryje (Vyties) 
dėl ko negalime tylėti ir 
praleisti pro pirštus... kaip 
ir Mažosios Lietuvos klau
simo (Kaliningrado srities). 
Juk mirusieji negali kalbė
ti už mus!

Pasirinkimas tokios ar 
tokios emblemos, tokio ar 
tokio valstybės vardo, yra 
"demokratinio galvojimo" 
procesas ir niekas negali 
2 psl.

to užginti ar uždrausti. 
Kas mus domina, tai sko
nio dalykai: kodėl ir vėl 
"Russia" ir kodėl ir vėl 
"Erelis" su priedu "Vytimi". 
Nejaugi negalėjo maskoliai 
palikti "Soviet" ar Mosco- 
vy" valstybės vardą ir pa
sirinkti "Juodą mešką" 
kaip naujus tautinius sim
bolius? Bet ne, ir štai 
kodėl.

Kuomet IVAN III (1462- 
1505) duktė Elena ištekėjo 
už Aleksandro 1495 m., 
tarp kitų dalykų jos tėvas 
JONAS išreikalauja, kad 
Aleksandras jam suteiktų, 
ar paliktų Didžiojo Kunigo 
titulą "ant visų rusų-rasė- 
nų ar rasų" žemių, kas 
kvailai ir buvo padaryta 
(apie tai nemini nei A. 
Šapoka, nei kiti istorikai). 
Neva tuo pat laiku JONAS 
pasisavina ir Bizantijos 
dvigalvį erelį..., kuris kaip 
tik ir buvo mūsų Didžiojo 
Kunigo emblema, "kaip 
Dievo pasiuntinio žemėje", 
t.y. dvasinės galios simbo
lis, nebent iki to nelemto 
"krikšto"!

Apie Vyties, kaip politi
nės galios simbolį, nereikia 
daug kalbėti, nes jis net 
ir Ispanijoje... Tad pagalvo
kite, kokias užmačias turi 
Naujoji Rusija galvoje!

Atrodo, kad čia prisimin
tina sena patarlė: "Pa
krapštyk pakanakamai giliai 
maskvietį ir tada surasi 
mongolą".

Atspėkite, KADA ir iš 
KUR lenkai gavo savo 
erelį "kaip dovaną"? J.J.S.

• EUROPOS BENDRIJA 
apmokės Ignalinos jėgainės 
tyrimus bei atominio reak
toriaus saugumo tikrinimą. 
Europos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Banko atstovas F. 
Demarque nuomone, jėgai
nei užtektų vieno reakto
riaus.

• MASKVOJE, Raudono
joje aikštėje uždarė Lenino 
muziejų, „ kur per kelis 
dešimtmečius buvo klasto
jama bolševizmo ir Rusijos 
istorija. Vietiniai ir užsie
nio turistai bei mokiniai 
tame muziejuje buvo ve
džiojami ir "šviečiami". 
Taip pat žada uždaryti ir 
Lenino mauzoliejų, o Leniną 
perkelti į St. Peterburgą.

KAI MIGLA PAVIRSTA Į . 
VANDENĮ

Čilėje, tolimame dykumų 
kaimelyje EI Tofo, gyvento
jus ištiko stebuklas: geria
mas vanduo, taip reikalin
gas šioje gyvenvietėje, yra 
lengvai pasiekiamas dėka 
Kanados mokslininko, dir
bančio Aplinkos išsaugoji
mo įstaigoje. Jis padėjo iš
vystyti technologiją, kurią 
lengva operuoti patiems 
vietovės gyventojams, pa
verčiant miglą į švarų ge
riamą vandenį.

Panašus projektas dabar 
vykdomas Ekvadore. Dar 
50 tokių dykuminėse vieto
vėse esančių kraštų galėtų 
pasinaudoti miglos perdir
bime į geriamąjį vandenį 
metodu. (Canadian Scene,

Issue 1385)

LIET UVOS ŽURNALISTAI
Savo viešame pasisakyme "Lietuvos Ryte" ir kreipi

mesi į Lietuvos vyriausybę, skelbė:
..."Lygiai prieš savaitę žudiko ranka nutraukė mūsų 

kolegos "Respublikos" laikraščio redaktoriaus pavaduotojo 
Vito Lingio gyvybę.

Naudodamasis įstatymų leidėjų, vykdomosios valdžios 
ir teisėtvarkos organų nuolaidžiavimu, nusikalstamas pa
saulis pradėjo atvirą karą su demokratija ir jos pagrindi
niu garantu - laisvąja spauda.

Peržengta paskutinė riba, ir trauktis nebėra kur.
Šiandien, lemtingą mūsų valstybei bei visuomenei die

ną, mes kviečiame savo kolegas žurnalistus, Lietuvos 
žmones bei valdžios institucijas paskelbti kovą su organi
zuotu nusikalstamumu - pirmaeile ir neatidėliotino spren
dimo reikalaujančia problema.

Šiandien mes reikalaujame iš Prezidento ryžtingai 
vykdyti konstitucinę priedermę - užtikrinti visuomenės 
saugumą bei valstybės stabilumą.

Šiandien mes reikalaujame, kad Seimas ypatingos sku 
bos tvarka apsvarstytų ir priimtų papildomus įstatymus 
mafijos veiklai pažaboti.

Šiandien mes reikalaujame, Vyriausybė Vidaus reikalų 
ministerijos sistemoje kovai su mafija suformuotų specia
lią instituciją, turinčią nepaprastus įgaliojimus, o jos dar
buotojai - atitinkamas socialines garantijas.

Šiandien mes reikalaujame generalinio prokuroro atsi- 
statydimo, nes šis valstybės pareigūnas pasirodė esąs dar 
visiškai bejėgis atlikti savo pareigas. Kartu mes reikalau
jame, kad is teisėtvarkos institucijų, o ypač iš teismų, 
būtų pašalinti koruptuoti pareigūnai.

Šiandien mes reikalaujame, kad bendromis pastango
mis butų užkirstas kelias korupcijai, apimančiai visą vals
tybės aparatą. Atitinkamos institucijos pagaliau privalo 
reaguoti į spaudos publikacijas apie valstybės pareigūnų 
ryšius su nusikaltėlių pasauliu.

Neįvykdžius šių reikalavimų, žurnalistai kreipsis į Lie- 
tuvos visuomenę ir ieškos kitų priemonių valdžios neryž
tingumui kovoje su organizuotu nusikalstamumu palaužti.

Šiandien mes skelbiame, kad mūsų kolegos nužudymas 
neišgąsdino žurnalistų. Net jei ir valstybė liks neveikli, 
spauda tvirtai tęs kovą su mafija.

(Šis kreipimasis apsvarstytas Lietuvos žurnalistų sąjun
gos vykdomojo komiteto išplėstiniame posėdyje 1993 m. 
spalio 14-ąją - žurnalisto Vito Lingio laidotuvių dieną.)".

REALYBĖ GALI BŪTI 
SUDĖTINGESNĖ.
— rašo Amerikoje gyve
nantis lietuvis adv.S.Povi- 
las Žumbakis (lapkričio 
12 d. "Darbininko" laidoje); 
po nužudymo netoli savo 
namų "Respublikos" dien
raščio vieno redaktorių 
ir savininkų- Vito Lingio: 
..."Nors paviršutiniškai 
šis nusikaltimas atrodo 
kaip mafijos atsilyginimas 
žurnalistui už jo drąsius 
reportažus, tačiau realybė 
gali būti sudėtingesnė. 
Kol Lietuvos prokuratūra 
neištirs šio nusikaltimo, 
tol nežinosime tikrų moty
vų. Kyla abejonė, ar ši 
žmogžudystė bus išaiškinta.

..."Nejaugi Lietuvos gangs
teriai gali laisvai,niekeno 
nevaržomi žudyti žmones 
Lietuvoje? Dažniausiai 
tokia drąsa pasižyminčius 
žmones galima rasti tik 
kraštuose, kur kriminalinis 
elementas yra jaugęs i, 
valdžios Įstaigas. Iš pri
gimties kriminaliniai ele
mentai nėra drąsūs. Jų 
drąsa kyla dėl žymios per
svaros. Jie viešpatauja 
ten, kur vyrauja korupcija, 
kur valdžia turi naudą 
iš .betvarkės.

Spauda korupciją gali 
išaiškinti. Gali ir privalo 
perduoti faktus tautai ir 
nebijoti skelbti tiesos."

Toliau, paminėdamas 
savo straipsnyje jau aiškiai 
pastebimus LDDP norus 
ir bandymus kontroliuoti 
spaudą, beveik grįžtant 
į sovietinę cenzūrą, klausia 
dar vieno labai svarbaus 
klausimo:
..."Kodėl LDDP partiečiai 
pyksta, kai juos vadina 
komunistais? Kodėl gi jų 
nevadinti pagal atliekamus 
darbus? Kur mūsų liberalų 
choras, kuris taip atkakliai 
puolė Landsbergį už jo 
autokratiškumą? Kodėl 
negirdime protesto balsų 
iš mūsą garsiųjų vakariečių 
vadų, biurokratų ir džentel
meną politikierių, kurie 
dažnai Vilniuje skina laurus., 
o musą tarpe pelno nema
tytas ir negirdėtas ovaci
jas?".

Adv.S.P.Žumbakis taip 
pat siūlo spaudai atkreipti 
dėmesį ne tiktai į valdžią, 
bet ir į savo redakcijų 
sudėtį, jeigu nori įsigyti 
gyventoją pasitikėjimą ir 
stato šiuos klausimus: KAS 
ir kokiu būdu įsigijo priva
čius laikraščius? Iš kur 
tokios santaupos? Ar nau
jieji savininkai neužsiima 
kitais "bizniais", kurie ker
tasi su mafijos veikla?

KAIP pasikeitė TV,radi
jo ir laikraščių administra
cijų sudėtis po Nepriklau
somybės atstatymo? Jeigu 
nepasikeitė, kodėl? Ar 
tie patys, kurie vadovavo 
propagandiniam darbui, 
dabar turėtų vadovauti 
laisvai spaudai?

KOKIĄ Įtaką turėjo 
partijos iždas, kuriant pri
vačius laikraščius? KOKĮ 
vaidmenį vaidino nešvariai 
arba nelegaliai uždirbti 
pinigai?
..."Nors spaudoje skaitome 
apie mafijos kerštą redak
toriui Lingiui , spaudos 
darbuotojų tarpe kyla klau
simai dėl kai kurių spaudos 
savininkų pelningų užsiėmi
mų. Tokie užsiėmimai gali 
kirstis su kriminalistų- 
mafijos veikla. kolegų 
pareiga Vito Lingio atmini
mui yra išaiškinti jo žudikų 
motyvus."

Taip pat, primindamas, 
kad iš valdžios Įstaigų 
rezultatų šiuo atveju gali
me nesulaukti: "Nuo laikino 
Įstatymo prieš 'reketierius' 
- kuris buvo taikomas gat
vės nusikaltėliams, o ne 
vadovaujantiems gangste
riams - iki valdžios aukš
čiausių sluogsnių nerangu
mo ištirti tikrų nusikaltėlių 
viršūnes, valdantis elemen
tas Lietuvoje nebandys 
paliesti nusikaltėlių "urvo", 
nes gali nukentėti geriausi 
jų draugai".

Kitas laukiantis savo 
išaiškinimo, ir lygiai taip 
pat sunkiai vykdomas, yra 
bankininko Visokavičiaus
pašalinimas iš Lietuvos 
Banko vedėjo pareigų atvejis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
AMBASADOS WASHING
TON* e INFORMACIJA

Š.m. lapkričio 16 d. į 
Washington' ą atvyko Lietu
vos Respublikos nepapras
tuoju ir įgaliotuoju amba
sadoriumi Jungtinėse Ame
rikos Valstijose paskirtas 
dr. Alfonsas Eidintas. Dul
les aerouoste dr. A. Eidin
tą pasitiko Valstybės de
partamento Protokolo ir 
Baltijos skyriaus atstovai. 
Dr. A. Eidintas pareiškė, 
kad šalia Lietuvos valsty
bės atstovavimo JAV, jis 
tęs glaudaus bendradarbia
vimo su išeivija tradicijas, 
išpuoselėtas Lietuvos pa
siuntinių B.K. Balučio, P. 
Žadeikio, J. Kajecko, S. 
Bačkio, ambasadoriaus S. 
Lozoraičio ir nuoširdžiai 
padėkojo visiems, padėju
sioms išsaugoti ir išlaikyti 
Lietuvos ambasadą Washing
ton' e, bei pasiaukojančiai 
dirbusiems joje sudėtingiau
siu Lietuvos valstybei lai
kotarpiu. Jis patvirtino, 
kad ambasados Washingto- 
n'e durys buvo ir bus atvi
ros visiems lietuviams bei 
pareiškė, kad prioritetinė
mis darbo kryptimis jis lai
ko lietuvybės ir lietuvių 
kultūros paveldo išsaugoji
mo, pilietybės, nuosavybės 
ir kitus aktualius šiandien 
išeivijai klausimus. Lietu
vos Respublikos Prezidento 
pasirašytus skiriamuosius 
raštus JAV Prezidentui 
W.J. Clinton, dr. A. Eidin
tas įteiks artimiausiu laiku.

iŠ LIETUVOS AMBASADOS 
WASHINGTON* E 
PASITRAUKĖ
8 TARNAUTOJAI. _

Jie pareiškė kad:
"Lietuvos Ambasada 

Washington'e jau 70 metų 
atstovauja laisvą Lietuvą, 
išsaugojusi nepriklausomy
bės liepsnelę tamsiausiais 
Lietuvai metais ir kilusi į 
darbą, prašvitus mūsų kraš
to Atgimimui. Šiandien, 
praėjus trims su puse me
tų, kai Lietuva savarankiš
kai atstatė savo nepriklau
somybę ir dvejus metus po 
Sovietų Sąjungos sugriuvi

mo, šios, dar iš sęnų laikų 
atstovavusios laisvą Lie
tuvą, ambasados raktai ra
miai perduoti tiems, kurie 
savo gyvenime be tarybi
nės, nežinojo kitos Lietu
vos.

Dabartinei Lietuvos val
džiai ambasadorius S. Lo
zoraitis yra didžiausias 
priešas. Grįžus iš preziden
tinės kamapnijos Lietuvoje 
į Washington* ą, Stasys 
Lozoraitis ir jo štabas 
buvo apkaltinti nekompeten
tingais, nenorinčiais bendra
darbiauti ir nedirbančiais 
pagal valdžios reikalavi
mus. Buvo ignoruojami jo 
nuolatiniai pasiūlymai at
siųsti į Washington'ą diplo
matus iš Lietuvos. Neįver
tintas jo sąžiningas darbas, 
nes nebuvo pateiktas biuro, 
kratiniuose ir pompastiš
kuose rėmuose. Neįskaito
ma buvo ir išeivijos finansi
nė parama LR Ambasadai 
Washington'e. Tik Ambasa
doriaus S. Lozoraičio dėka, 
jo postas esamomis aplin
kybėmis perduodamas tvar
kingai ir profesionaliai.

Šiandieninė LR vyriausy
bė, susidorodama su Amba-i 
sadoriumi S. Lozoraičiu, 
tikisi sudaryti įspūdį, jog 
Ambasdoje Washington' e 
vyksta eilinės administra
cinės permainos ir laukia 
tolesnės finansinės bei mo
ralinės lietuvių išeivijos 
paramos.

Mes, žemiau pasirašę 
Lietuvos Ambasados Wa
shington' e darbuotojai, pro
testuodami prieš politinę 
avantiūrą, kuomet neetiš
kai ir amoraliai elgiamasi 
su Ambasadoriumi S. Lozo- 
raičiu, atsisakome prisidė
ti prie šių LR vyriausybės 
veiksmų ir būti sios negra
žios akcijos dalimi, užver- 
sime paskui save ambasa
dos duris kartu su didžiai 
gerbiamu Ambasadoriumi 
S. Lozoraičiu.1’

Pasirašė: Angelė Bailey, 
Daiva Cerneckienė, Teresė 
Landsbergienė, Meilė Mic
kienė, Danutė Vaičiulaitytė 
Nourse, Raimundas Raza- 
nauskas, Arijana Samsonie- 
nė, Danelė Vidutienė.
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XVR VINCO KRĖVES LITERATŪRINĖ PREMIJA BUS

B. N.
PAMINĖJO POETĄ 
VYTAUTĄ MACERNL

Žemaičių Kalvarijoje, 
paminėtos poeto V. Ma
černio 49-osios žūties me
tinės. Toks renginys jau 
tapęs tradiciniu. Jame 
skaitomos poeto eilės, vi
durinės mokyklos literatų 
kūryba. Šiemetiniame minė
jime dalyvavo ir Klaipėdos 
universiteto filologijos 
fakulteto folklorinis an
samblis "Vorusnė".

Vytautas Mačernis ir 
poetas Henrikas Nagys 
buvo pirmieji, po Aisčio 
ir Brazdžionio kartos, pra
dėję naujos poezijos kryptį, 
jau tada atkreipė dėmesį 
savo originalia kūryba ir 
stiliumi.
SEIMAS GAVO DOVANŲ 
IŠ JAV KONGRESO

Lapkričio 18 d. Seimo 
rūmuose įvyko JAV Kongre
so dovanos Lietuvos Sei
mui ir Nacionalinei M. 
Mažvydo bibliotekai - kom
piuterinės, r kopijavimo ir 
programinės įrangos, ku
rios vertė per 800 tūkstan
čių JAV dolerių, pristaty
mo iškilmės.

Seimo aparato skyriai, 
infornacijos centras, komi
tetai ir frakcijos gaus 
garsios JAV firmos "Com
paq" kompiuterius, 40 prin- 
terių, tinklo įrangų jau 
esančiam kompiuterių tink
lui išplėsti. Komandiruotė
se Lietuvos parlamentarai 
nuo šiol galės naudotis 
nešiojamais minikompiute- 
riais, kurie padės gauti 
arba perduoti informaciją 
iš Seimo arba į jį. Seime 
taip pat pastatyta labai 
brangus spalvoto kopijavi
mo aparatas.

Visiems Seimo nariams 
kompiuterių kol kas neuž
teks, be to, dovanos prista
tymo metu kai kurie Sei 
mo nariai vienas kitam 
prisipažino, kad kompiu
teriais dirbti nemoka, ta
čiau yra patenkinti, kad 
Lietuvos Seimas tapo bene 
labiausiai kompiuterizuotu 
buvusios SSSR teritorijoje.

"Lietuvos ryto" inf.

"JEDINSTVOS" LYDERIO 
BYLA

Lapkričio 30 dieną Lietu
vos Respublikos Aukščiau
siajame Teisme "Jedinst- 
vos" lyderiui Valerijui Iva
nov'ui ir septyniems arti- 
miausiems jo pagalbinin
kams pradėta byla.

Kaltinamoji išvada V. 
IvanoVui ir jo bendramin
čiams vos tilpo dviejuose 
tomuose - daugiau kaip 
200 puslapių. į teismo pro
cesą kviečiami 396 nuken
tėjusieji, 257 liudytojai, 11 
civilinių ieškovų (piliečių 
ir organizacijų).. Teisiamuo
sius gins aštuoni advokatai, 
tarp jų - vienas iš Mask
vos. Jis atstovavo V. Ivano
vo interesams ir per pa
rengtinį tardymą. Tardymo 
procesas vyks Lietuvos 
valstybine kalba. Posėdžių 
turinys bus verčiamas į 
rusų kalbą.
1993. XH. 8

vyr.ausybinę partiją 
darbuose.

"Lietuvos Aido " nuotr.-

tą nuomonę, K. Bobelis
tai padaryti atsisakė.

A. Saudargo nuomone, 
negalima daryti jokių išva
dų apie pasirašytus doku
mentus tol, kol su jais 
nebus susipažinta, kur Ru
sijos premjero V. Černo- 
myrdin' o pasakyme, "jog 
dvišaliuose ~ santykiuose 
įvyko prasiveržimas, esmės 
mes nežinome".

Seimo Valdyba įregistra
vo penktąją - Krikščionių 
demokratų - frakciją iš 9 
Seimo narių, atstovaujan
čių Krikščionių demokratų 
partijai.

Bendrame rinkimų sąraše 
su Krikščionių demokratų 
partijos kandidatais buvo 
ir Demokratų partijos bei 
Politinių Kalinių ir Tremti
nių Sąjungos atstovai. Pa
gal Seimo Statutą šių dvie
jų politinių jėgų parlamen
tarai galės būti penktosios 
frakcijos nariais, tam ne
prieštarauja ir Krikščionių 
demokratų partijos statu
tas.

• RUSIJA VĖL NEBESI
LAIKO sutarties dėl naf
tos tiekimo Mažeikių rafi- 
nerijai. Vietoj "Lucoil" paJ 
žadėtų 500 tūkstančių tonų 
Rusijos muitinė praleido 
tik 100 tūkstančių tonų. 
Spėjamaj kad Rusija tai 
daro žiemai artinantis, 
norėdama ekonominėmis 
sankcijomis paspausti Lie
tuvą.

Lietuvos vyriausybė dar 
vis tūpčioja vietoje, lyg 
nematydama, kad reikia 
kuo greičiau pradėti naf
tos terminalo ir naftotie
kio statybą. Jau pakanka
mai ilgai šokdino Maskva 
Lietuvą ir akivaizdu, kad 
ir toliau tą patį darys.

• Iš 14000 į SVEIKATOS 
komisiją šį rudenį šaukia
mų Lietuvos jaunuolių, 
atvyko tik 9000, iš kurių 
tik 34% buvo rasti tinka
mais karinės prievolės 
atlikimui. Iki šaukimo pa
baigos gruodžio mėnesį 
tikimasi turėti 4000 nau
jokų.

• Šiuo metu pradėta 
vandens valymo įrengimų 
statyba. Marvelėje pradėta 
statyti centrinė perpumpa
vimo stotis, betonuojami 
kanalai ir nuosėdų tvenki
nių dugnai. Tačiau statybą 
trukdo lėšų trūkumas. Šie
met, vietoj numatytų 11.45 
mil. litų, tam reikalui 
paskirta tik 4.46 mil.

• Lietuvos oro erdvė 
kasdien yra pažeidžiama po 
1 ar 2 kartus, ( kai Rusijos 
lėktuvai per ją perskrenda, 
iš anksto neprašę Lietuvos 
oro erdvės kontrolės suti
kimo.

• LIETUVOJE numatoma 
pertvarkyti administracinę 
apskričių ir valsčių siste
mą. Dabartiniai 48 rajonų 
centrai taptų valsčiais, o 
naujos 10 apskričių būtų: 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
Šiaulių, Panevėžio, Alytaus 
Marijampolės, Telšių, Tau
ragės, ir Utenos. Valsčiais 
taptų ir kurortų miestai: 
Palanga, Druskininkai, Birš
tonas ir Neringa.

Bylos pagrindą sudaro 
trys epizodai: Parlamento 
užpuolimas 1991 m. sausio 
8 dieną, norint nuversti 
teisėtą Lietuvos valdžią ir 
Vyriausybę, visas valstybės 
valdžias perduodant laiki
najam "nacionalistinio gel
bėjimo komitetui". Su so
vietų kariškiais įvykiuose 
dalyvavo V. Ivanov'o vado 
vaujami raudonieji draugo
vininkai.

1991 m. sausio 12 d. 
užimti Spaudos rūmai, o 
naktį į 13-ąją - TV bokš
tas ir TVR pastatai.

Šioje kruvinoje opozici
joje V. Ivanov'o bendra
minčiai ypač pasižymėjo.
Vėl buvo mėginta pulti Par
lamento rūmus, bet išsi
gando gynėjų gausos.

Trecasis epizodas 
pralaimėjus pučistams, 
platformininkai nutaria 
Baltarusijos teritorijoje 
įkurti radijo stotį, iš ku
rios būtų galima šmeižti 
Nepriklausomą Lietuvą.

Grįžtant po eilinės trans
liacijos Šumsko muitinėje 
buvo sulaikyti penki įtaria
mieji. Jie gynėsi granato- 
‘mis. Tik laimingo atsitik
tinumo dėka mūsų pasie
niečių nesužalojo.

Manoma, kad šis teimo 
procesas gali užsitęsti ma
žiausiai tris mėnesius.

AR POLICIJA BIJO 
CHULIGANŲ PLUNGĖJE

Kavinėje buvo rūkoma ir 
feriama, skraidė buteliai, 

ėrėjo šukės. Kampe kūk
čiojo baro patarnautoja, 
kuriai besilinksminantys 
žaliūkai atsisakė sumokėti 
už išgertą degtinę. Vienas 
iš kavinės "liūtų" įrėmė 
gitaristui į smilkinį pisto
letą ir užsakė pageidauja
mą melodiją. O kiti, muzi
kantams susiruošus sprukti, 
sugąžino juos atgal, grasin
dami sudaužysią muzikos 
instrumentus.

Taip atrodė savaigalio 
linksmybės Plungės jauni
mo pamėgtoje "Gandingos" 
kavinėje. Tačiau įspūdin
giausia, kad į šias "links
mybes" pakviesti policinin
kai išsivedė ... muzikantus. 
Pastariesiems buvo pasiūly
ta: kai jūs išeisite, gal ir 
jie greičiau išsiskirstys.

Taip rašo Irena Vitkaus
kienė.

KODĖL TOKS SOLO 
PAREIŠKIMAS?

Lapkričio 19 d. Seimo 
rūmuose įvyko spaudos 
konferencija. Seimo Užsie
nio reikalų komisijos narys 
A. Saudargas išreiškė susi
rūpinimą, kad šio komiteto 
pirmininkas K. Bobelis per 
Lietuvos radiją pareiškė, 
jog Seimo Užseinio reikalų 
komitetas pritaria Rusijos 
ir Lietuvos premjerų susiti
kimo metu pasirašytiems 
dokumentams.

A. Saudargas painforma
vo žurnalistus, kad po 
dviejų šalių premjerų susi
tikimo komiteto posėdžio 
nebuvo, todėl K. Bobelis 

negalėjo žinoti visų komi
teto narių nuomonės. Anot 
A. Saudargo, paprašytas 
paneigti per radiją pasaky-

į f SUSITARTA SU BALTA- 
i RUSIJA dėl valstybinių sie

nų. Lietuvai priskirta Adu
tiškio geležinkelio stotis 
su 5.6 ha teritorija. Atsily
gindama Lietuva Baltarusi
jai išnuomavo 99 metams 
Druskininkuose esančią sa
natoriją "Belorus". Tačiau 
daug lietuviškų sričių, be 
pakankamos diplomatinės 
kovos, liko už Baltarusijos 
ribos.

• VYDŪNO ir Martyno 
JANKAUS bei kitų Mažo
sios Lietuvos žymių žmo
nių palaikai yra palaidoti 
Bitėnų kapinėse. Jas ap
tvarkė, papuošė ir mede
lius pasodino Šilutės mies
to šauliai.

LIETUVOS PAŠTUI- 
75 METAI

Lietuvos Pašto valstybi
nė įstaiga buvo įsteigta 
1918 m.lapkričio mėn. 16 
d. Vilniuje, o tų pačių 
metų gruodžio mėn.27 d. 
Viniuje buvo atidarytas 
pirmasis Lietuvos Pašto 
pastatas.

Šiuo metu Lietuvos 
Pašte dirba 9.100 darbuo
tojų, per vienerius metus 
perleidžiama 156 milijonai 
pašto siuntiniu, 3,5 milijo
nai perlaidų, 83 milijonai 
prenumeruojamu spaudos 
leidinių.

Minint 75-metį, Vilniuje 
vyko konferencija. Pašto 
vyr. direktorius - A.Mitro- 
fanovas pasisakė, jog tenka 
dirbti pagal senų technolo
gijos būdų, tačiau kai kurių 
užsienio valstybių dėka pa
sisekė parengti valstybinio 
pašto vystymosi planų. 
Stengiamasi pagreitinti 
korespondencijos pristatymų 
Lietuvoje. Per 9 mėnesius 
šių metų apyvartoje Lietu
vos Pašto pajamos sudarė 
24 mil.,286 tūkst. litų. 
Didžiausias pelnas gauna
mas už pašto perlaidas 
ir už komercinę veiklą, (par
davinėjant cigaretes, kram
tomųjų gumą ir kt.).

Paskutiniaisiais mėne
siais sumažėjo pensijų į 
namus pristatymo paslau
gos ir net 20,5%- periodi
nių leidinių išnešiojimas 
klientams į namus.

Generalinis direktorius 
būtų gerai padaręs, jeigu 
savo kalboje būtų užsimi
nęs ir apie planat‘'sumoder
ninti*' tarnautojų elgesį, 
ne tik reikiamos technolo
gijos reikalus...

KARTAIS IR TAIP 
ATSITINKA

Penktadienio naktį, apie 
4 valandą, Lazdijų turga
vietėje į vieną kioską užė
jęs policijos uniforma vil
kintis žmogus kiosko savi
ninkui liepė eiti į lauką. 
Ten laukė .žmogus su kau
ke. Jis ir "policininkas" 
paliepė kiosko savininkui 
lipti į netoliese stovėjusį 
mikroautobusą RAF. Maši
noje sėdėjo dar 9 vyrai.

Manoma, kad ši raketi- 
ninkų ir plėšikų gauja norė
jo prekybininką nuvežti į 
mišką "paauklėti" už duok
lės nemokėjimą ar pan. 
Bet mikroautobusas nespė
jo pajudėti - puolė policija. 
Pasirodo, gaują sekė Vi
daus reikalų ministerijos 
organizuoto nusikaltamumo 
tyrimo valdybos ir "Aro" 
vyrai. Visi banditai sulai
kyti. Pas juos rasta medžia
ginių kaukių, peilių, antran
kių, du nupjautavamzdžiai 
šautuvai, pistoletas TT.

Visi sulakytieji - vilnie
čiai, visi gerai žinomi 
policijai. Iš vienuolikos-sep
tyni jau teisti. Vyriausias 
iš jų gimęs 1968, jauniau
sias - 1974 metais. Ketu
ris iš jų policija buvo su
laikiusi šių metų sausio 
mėnesį už tai, kad jie Vil
niaus rajone, pasinaudoję 
policijos uniforma, sustab
dė automobilį ir iš žmo
gaus atėmė du milijonus 
talonų. Dešimt mėnesių jie 
praleido Lukiškėse, o spalį 
kažkas pasirūjpino juos pa
leisti, pasirašius pasižadė
jimą neišvykti.

Kitas gaujos narys lie-

SKIRIAMA IŠEIVIJOS IR LIETUVOS RAŠYTOJAMS

1994 metais kovo mėnesį bus Montrealyje, Kanadoje, 
įteikta septynioliktoji, Vinco Krėvės vardu pavadintoji, 
literatūrinė premija, kurią įsteigė 1952 metais Lietuvių 
Akademinis sambūris Montralyje. Ji skiriama už dviejų 
metų laikotarpyje išleistas grožinės literatūros knygas. 
Pagal naujus nuostatus, XVII V. KRĖVĖS literatūros pre
mija bus skeliama pusiau: viena jos dalis bus skiriama 
išeivijos rašytojams, kita - Lietuvos, išeivijos rašytojų 
bus svarstomos ir jau kitom premijom premijuotos kny
gos, o Lietuvos rašytojų kandidatus rekomenduos Lietu
vos Rašytojų sąjungos vadovybė. Bus premijuojamos kny
gos, išleistos 1992 ir 1993 metais. Kaip ir anksčiau, išei
vijos raštytojų bus svarstomos tiktai knygos atsiųstos V. 
KRĖVĖS lit. premijos vertinimo komisijai.

Iki šiol VINCO KRĖVĖS literatūrinę premiją yra 
gavę šie rašytojai: Jonas Aistis, Jonas Mekas, Kostas 
Ostrauskas, Vincas Ramonas, Algimantas Mackus, Marius 
Katiliškis, Kazys Barėnas, Eduardas Cinzas (du kartu), 
Juozas Krąlikaukas, Antanas Vaičiulaitis, Liūne Sutema, 
Tomas Venclova, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Leo
nardas Žitkevičius.

Knygas prašome siųsti šiuo adresu: NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA redakcijai (V. Krėvės lit. premijos vertinimo 
komisijai) 7722 George St., LASALLE, P.Q. H8P 1C4. 
CANADA.

Premijos dydis ir tiksli įteikimo data bus paskelbta 
vėliau.

Lietuvių Akademinis sambūris Montrealyje.

pos mėnesį buvo nuteistas 
už vagystę, bet buvo pa
skelbta amnestija, nurėžu- 
si jam pusę bausmės. Pas
kui vagimi irgi kažkas 
pasirūpino, jis irgi pasiža
dėjo neišvykti, ir jį palei
do.

Dabar policijai teko juos 
ir vėl sugaudyti.

Prez. BRAZAUSKAS prista
tė Seimui kandidatą į Lie
tuvos Banko valdytojo pos
tą Kazį Ratkevičių, dirbu
sį su pašalintu iš pareigų 
V. Baldišium ir po Baldi
šiaus pašalinimo, iš pareigų 
pasitraukusį. LDDP Ratke
vičiaus kandidatūrą vienin
gai remia. K. Radkevičius 
patvirtintas Lietuvos Banko 
valdytoju.

• SUSEKTI BANDYMAI 
Lietuvoje atkurti komunis
tų partiją su jos struktūro
mis. Komunistai renkasi 
mažomis grupėmis, rengia 
seminarus. Jų daugumą 
sudaro Lietuvos rusai ir 
buvę "Jedinstvos" veikėjai. 
Saugumo tarnyba teigia, 
kad kol kas jie pavojaus 
nesudaro.

• JAMONTO parko Vil
niuje medžius užpuolė kini
varpų šeimos vabalai 
žievėgraužiai. Mokslininkai 
manė, kad medžiai nyksta 
dėl ore esančių teršalų, 
tyrinėjo dirvožemį. Senas 
eigulys J. Rutkauskas su
rado priežastį, bet per vė
lai. Parke tenka kirsti 
pažeistus medžius ir sodin
ti naujus. Medžių liga per
simetė ir į aplinkinius 
Kalvarijų, Jovarėlių ir 
Bangos miškus. Atskiri 
ligos židinai pastebėti Ver
kių, Lazdynų ir Panerių 
miškuose.

Ištrėmime Norvegijoje
D. R u g i n i s

/ Iš dienoraščio/

3. Mums įdomu,kad namai pastatyti ant akmens, 
beveik nereikia pamatų. Esame patalpinami į barakus, 
apsiprausiam, užvalgom, gauname saldžios kavos. Vaka
re vėl išduoda maistų. Valgyk, kiek nori, rūkyk irgi.

Ryto metą tikrina ligas, kurie turi utėlių arba 
niežų - palieka. Mums, kurie sveiki, liepia susipakuoti 
ir nuveda į traukinį. Tai savotiškas traukinys: garvežys 
ir vagonai mažiukai, nors šiaip pritaikyti transportuoti 
kariuomenei. Po pietų, rugpjūčio 19 d. traukinys pajuda, 
nežinome tiktai kur veža. Pro akis pradeda slinkti Han- 
ko pusiasalio gamta. Akmuo ant akmens, skurdžios pušai
tės, samanynai ir šilai. Toliau - vis kmuo, pelkės,miškai. 
Kur tarp miškų pasirodo plotmelė - kaimelis ir stotelė. 
Arba, prie ežero baltuojantys namai. įdomu. Gerai, kad 
pasitaikė gražus oras. Taip, Suomija čia ir tie miškai, 
pelkės, ežerai ir prie jų prigludę kaimeliai atrodo žavūs 
ir pasakiški, tiesiog negali atsigrožėti. Pagaliau - vaka
ras ir rengiamės gulti. Pabudę, ryto saulutei neaukštai 
pakilus, sustojome stotelėje. Kaimas prie ežero, beržų 
lapai mirga saulės šviesoje. Gražu. Kiek pabuvoję stote
lėje, vėl pajudame pirmyn.

Pinigų, vertė Suomijoje labai menka, už 1 pokelį 
tabokos suomiai moka 100 suomiškų markių. Kas turi ta
bako, tam biznis eisnasi gerai. Žmonės- švarūs, nedaug 
matosi vyrų, nes, kaip žinome, daugelis buvo mobilizuo
ti. Moterys gražios, šviesiaplaukės. įdomu, kad suomiai 
nešiojasi peilius prie šono. Nuo pat ankstyvo amžiaus 

(Nukelta į 4 psl....) 
3 psl.

• SOVIETŲ S-gos kariuo
menėje žuvusių ir likusių 
invalidais lietuvių tėvai ir 
šeimų nariai lapkričio 4 d. 
Vilniuje surengė protesto 
demonstraciją, kadangi dar 
nepriimtas nukentėjusių ir 
jų šeimų socialinio aprūpi
nimo įstatymas.

• Nuo 1945 m. iki 1991 
m. Raudonojoje armijoje 
žuvo 1205 lietuviai, iš jų 
137 mirė nukankinti, 129 
nušauti, 22 sudegė, 14 nu
durti, 7 dingo; 2-iem kir-. 
viu nukirstos galvos ir 1.1. 
Žuvusiųjų motinos prie 
Seimo rūmų pradėjo bado 
akciją, nes dar nepriimtas 
nukentėjusių ir jų šeimų 
socialinio draudimo įstaty
mas.

• Lapkričio 16 d. prie 
Seimo rūmų demonstravo 
tūkstančiai pensininkų, rei
kalaudami gyvenimo sąlygų 
pagerinimo ir naujų Seimo 
rinkimų ateinantį pavasarį.

• SEIMO opozicijos vadas 
V. Landsbergis, Konstituci
jos dienos proga kalbėda
mas spaudos konferencijoje 
kaltino LDDP Konstituci
jos pažeidimais. Du tokie 
pažeidimai nustatyti Kons
titucinio Teismo.

Landsbergis nusiskundė 
LDDP masinių informaci
jos priemonių kontrole ir 
ir opozicijos apkaltinimu 
dėl sugriauto ūkio, nors 
LDDP perėmus valdžią 
ūkis dar labiau nusmuko. 
Buvęs Krašto apsaugos 
ministerio Butkevičiaus, 
Lietuvos Banko valdytojo 
Visokavičiaus ir Medaiskio 
pakeitimas LDDP nariais 
rodo pastangas įvesti vien
valdystę. Atmestas ir ^opo
zicijos pasiūlymas ištirti 
Lietuvos Banko veiklą 1991 
-1992 metais.



que son 
Rea, a 

des trois 
du deux- 

International

DIREC-

Carlos
SON

les 
por- 
d'a-
con-

au public montrėa- 
les six candidats de

Nuotr: J.Piečaičio
Komp.Gediminas Rimkevičius, su vertėjomis Forum 93: D.Savignac,globėju Michel 
Longtin, R.Piečaitiene -

LIETUVIS LAIMĖTOJAS
Birutė Nagienė

Naujasis Muzikos Ansamblis NEM-, kaip minėjome 
"NL" 23 nr., lapkričio mėn. 6 d. laidoje, truko visą lap
kričio mėnesį. Mūsų džiaugsmui, jame dalyvavęs su savo 
originalia kūryba vilnietis kompozitorius Gediminas Rim
kevičius buvo paskelbtas laureatu. Kiti du laureatai- 
atstovaujanti Kanadą Melissa Hui ir Meksikos atstovas- 
—Carlos Sanchez-Guterriez.

Džiaugiamės ir nuoširdžiai sveikiname jaunąjį 
savo tėvynainį muziką, taip kompetentingai atstovavusį 
Lietuvos moderniąją muziką (jis taip pat buvo išrinktas 
iš Rytų Europos atstovu).

Komp. Gediminas Rimkevičius Forumo seminaruo
se, Apvaliojo Stalo pokalbiuose, susitikimuose su Forumo 
rengėjais, kolegomis, bendraudamas su savo globėju Mi
chel Longtin, kompozicijos dėstytoju U de M Muzikos 
fakultete, su puikiais NEM ansamblio muzikantais už
imponavo savo profesionalumu, europietiška laikysena. 
Jis susilaukė išskirtinio dėmesio, o ypatingai domėtasi 
muzikinės kultūros sąlygomis Lietuvoje ir jo kūrybos 
ištakomis.

Tose diskusijose, prireikus vertėjų, daugiausiai 
talkino Regina Piečaitienė, Silvija Staškevičienė, Dalija 
Savignac, taip pat prisidėjo Joana Adamonytė. Būrelis 
lietuvių lankėsi koncertuose ir daugiau 20 jų susirinko 
į baigtuvių koncertą,kuriame buvo pagroti laureatų kūriniai 
beveik pilnoje, puikios akustikos auditorijoje. Profesiona
lai, muzikos studentai ir muzikos mėgėjai entuziastingai 
sutiko laureatus, jų kūrinius, atliktus puikių šio ansamb
lio muzikų: Claude Hamel, Alain Giguere, Brian Bacon, 
James Darling, Renė Gosselin, Jacques Drouin, Julien 
Gregoire, Guy Pelletier, Normand Forget, Andrė Moisan, 
Gilles Plante, Michel Bettez, Francis Ouellet, Lise 
Bouchard, Alain Trudel.

/Muzikos kritikas Kaptainis savo baigiamojo kon
certo aprašyme pasakė, jog jam atrodo, kad 15-kos ins
trumentalistų pasirinkimas ir laiko - 15-kos minučių 
kūriniui- nustatymas varžo kompozitorius. Tačiau, mano 
nuomone, kitaip paskirstant, būtų buvę labai sunku rasti 
vertinimo kriterijų. Beje, vienas kūrinys peržengė 15 
minučių ribą ir dėl to jam niekas nepriekaištavo./.

Po koncerto, publika karštai plojo Ansamblio vado
vei ir dirigentei Mme Lorraine Vaillancourt, kompozito
riams ir orkestrui, pakartotinai iškviesdami juos scenon 
ir pagerbdami atsistojimu.

Visi atvykusieji buvo pavaišinti vynu fojė, trumpą 
padėkos žodį kompozitoriams, organizatoriams ir muzi
kantams, o taip pat tokiai intensyviai ir šiltai auditorijai, 
/ taip ją apibūdinusi/ tarė Mme L.Vaillancourt.

"NL" redaktorė gavo oficialų pranešimą apie lai
mėtojus - kurio tekstas dešinėje. Perfotografuotas "NL" 
nr.23 puslapis su šio Forum 93 aprašymu ir pasikalbėjimu 
su komp.Gediminu Rimkevičium buvo pakabintas specia
lioje spaudos lentoje Auditorijos fojė.

Atsiųstame pranešime susumuotas Forum 93 dar
bas: 60 specialiųužsiėmimų, 32 viešos repeticijos, 7 susi
tikimai- portretai su kūrinių 
veikalų analizei, 2 Apvaliojo 
tai.

Tarptautine

FORUM 93: finale 
deuxi^me Edition du Forum 
Internationale des Jeunes
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Forum 93, les oeuvres 
six jeunes candidats. 

du 26

(.... Atkelta iš 3 psi.) 
IŠTRĖMIME ...

vertinimo

autoriais, 7 mini-forumai 
Stalo diskusijos ir koncer-

jury komisija diskutavo 
porą valandą .išrinkdama laureatus ir vidurnaktyje, po 
koncerto,juos paskelbė.

Tie trys laimėję kūriniai, taip pat Piano Koncer- 
Evangelista bus įrašyti į CD -tas kvebekiečio J ošė 

kompaktinę plokšelę.
Lapkričio 25 ir 

kūriniai buvo įrašyti 
DIENI, SAUSIO mėn. 
CONCERT FM RADIO

26 d.d.Forum 93 koncertų metu 
ir bus transliuojami KETVIRTA- 
6 d., 1994 m., 8 val.v. RADIO 
CANADA programoje.

Šis dvimetinis naujosios muzikos renginys, įkurtas
NEM ir Universitė de Montreal Muzikos Fakulteto, tal
kinant Socie'tė Radio-Canada, 
Muzikos Tarybai (UNESCO), yra

FORUM 93 orkestras jau 
rioms programoms du metu į_ 
Europoje ir labai norėtą groti 
kad jų noras galės būti išpildytas.

Prieš grįždamas į Lietuvą - išskrido gruodžio 
mėn. 3 d.,->komp. Gediminas Rimkevičius pasisakė, jog 
jo stažuotė čia buvo įdomi, naudinga ir stimuliuojanti. 
Jis dėkingas ir nustebęs, kad buvo taip nuoširdžiai glo
bojamas Montrealio kolegą prancūzą, ypatingai Michel 
Longtin, pas kurį buvo apgyvendintas. Džiaugėsi savaitga
lius praleisdamas daugiausia Reginos ir Juozo Piečaičių, 
Silvijos ir Arūno Staškevičių namuose, taip pat buvo su
sitikus ir su kai kuriais kitais Montrealio lietuviais,Apsi
lankė ir Redakcijoje,pavartydamas archyvinę medžiagą.

"Ačiū už ‘parodytą tokią šilumą ir dėmesį , ačiū 
už viską",- sakė jis atsisveikindamas. Jis vėl prisiminė 
su dėkingumu savo rėmėjas Lietuvoje, kurių dėka galėjo 
atvykti į šį Forumą- Adelę Karaliūnaitę ir pianistę Gra
žiną Landsbergienę. __

Mes jam tariame ACiU už tokį gražų čia dalyva
vimą, nuoširdų bendravimą ir už šviežią, įdomią muziką, 
kuri mums irgi suteikė džiaugsmo ir šventiškos nuotai
kos! Tegul mūsų žemės energija smelkiasi ir toliau srovė
dama jo muzikinėse dimensijose.
4 psl.

globojant Tarptautinei 
vienintelis toks,

yra užsiangažavęs įvai- 
priekį. Žada gastroliuoti 
Vilniuje. Reikia tikėtis,

prės de deux heures pour 
choisir les oeuvres prime'es. 
Cest a minuit 
president, John 
annoncė le nom 
laurėats ex aequo 
iėme Forum
des Jeunes Compositeurs:

Du Canada, Melissa 
Hui,SPEAKING IN TON
GUES;

De Lituanie, Gediminas 
Rimkevičius, ENERGY. 
STREAMS AND 
TIONS;

Du Mexique, 
Sanchez-Guterriez, 
DEL CORAZON.

Depuis un mois, 
rėpėtitiohs publiques, 
traits et mini-forums 
nalyse avaient fait 
n ait re 
lais
ce Forum. Cest done avec 
beaucoup demotion qu’il 
a applaudit les laurėats.

Les trois oeuvres pri- 
mėes, ainsi Piano Concer
tant du compositeur quebe- 
cois Jose Evangelista, jou- 
ėes le dimanche 28 no- 
vembre lors du Concert 
Gala qui clSturait Forum 
93, seront gravėes 
disque compact.

Les concerts 
et 26 novembre 
enregistrės pour 
le jeudi 6

sur

25 
ėtė

dės 
ont 
diffusion

, janvier 1994
si 20 heures dans le cadre 
de l'ėmission Radio-Con
cert du rėseau FM de Ra
dio-Canada.

Cet ėvėnement 
ėst 
et 
de 
ai, 
la 
sous le parrainage du Con- 
seil Internationale de la 
musique /UNESCO/.

Info presse
Marie Marais

biennal 
conęut par le NEM 

la Facultė de musique 
l'Universitė de Montrė- 
en collaboration avec 
Sociėtė Radio-Canada,

jau visi turi peilius. Jų makštys visaip išgražintos. Mūsų 
lietuvėliai irgi žavisi tomis finkomis.

Palenva slenkame Suomijos geležinkeliais. Pakelė
se iš Raudonojo Kryžiaus virtuvių gauname kavos ir sriu
bos. Taip priartėja ir antras vakaras. Naktį kažkurioje 
stotyje vėl esame apdalinti skania sriuba. Rytą sustojame 
prie paežerės kaimo. Čia nueiname į ežerų nusiprausti 
ir po valandos - vėl tolyn. Vaizdai pradeda po truputį 
keistis, jaučiamas šaltesnis oras, visur daugybė mažų, 
iš apvalių rąstelių daržinėlių, kuriose suomiai laiko šieną. 
Privažiuojame šiaurinę Suomiją. Oras pablogėja, krenta 
smukus lietus. Jau ir šiaip nykesnę gamta* dar labiau 
nublukina lietus ir migla. Trečios dienos pavakary pasie
kiame šiaurinės Suomijos miestą, Rovaniemi. Stotyje 
laukia daugybė mašinų - omnibusą, kuprines sudedame 
į sunkvežimius ir pasileidžiame suomių plentu. Mašinos 
tik dūzgia. Kai kurie būkštauja dėl galimo netolimo 
fronto, bet jis buvo taip toli dar, kad nė jokio jo garso 
nesigirdėjo. Pasukame prastesniu keliu ir pro langus 
matome kariškų barakų palapinių blokus. Vaizdas skurdus. 
Kai išlipame prie mums skirtų barakų, 
aštrus lietus. Aplinkui akmenys, apaugę 
nedidukės pušaitės. Barakai tačiau geri, 
kelionės greitai sugulame ir užmiegame.

Rytą pažadina švilpukas, pro langą matosi 
pat pilkas vaizdas., Nespėjam nė apsiprausti ir' pavalgyti, 
kai tuojau prasideda rikiuotė. Koks nemalonus šis rug 
pjūčio 23 d. rytas. Po kokių 3 km.žygio atveda į aero
dromą, kertant šaltam lietui su vėju į veidus. Menkas 
mūsų rūbas neapsaugo. Tuojau įduoda mums kastuvus 
ir pristato prie planiravimo - aerodromo lyginimo. Taip 
iki-pietų dirbame. Pietums vėl žygiuote namo. Nuo šiltos 
sriubos nuotaika kiek pasitaiso. Antrą vlandą vėl žy
giuojame į darbą. Šitaip pradeda slinkti dienos. Dirbo 
ir dalis rusų belaisvių keli vokiečiai ir mes - lietuviai. 
Pusė aerodromo jau sulyginta ir ten jau kyla ir leidžiasi 
lėktuvai. Antra pusė dar. lyginama. Pirmiausia traktoriu
mi nustumia žemę į šoną, paskui su arkliais ir sunkveži
miais sulygina. Po to viso kloja iš blanku sukaltus to
kius lyg tiltus. Aš paskui įsitaisiau prie šiltų blankų veži-

Tenai akordiškai padirbus paleidžia viena valanda 
Maistą gavome prastą, sriuba visai nekokia, 

"kobinuoja" duoną. Sutinkame lietuvius, kurie 
toliau dirbti ir sakėsi gerai gyvena. 
3 d., sekmadienį, rytmetį matome 
vaizdų - visur pilna sargybos. Einant 
kad Suomija sudarė paliaubas su ru- 
ir iš čia reikės pasitraukti. Aš dar

lijo smulkus, 
samanomis

Nuvargę
ir 

po

tas

OCCASION DE BONHEUR. Alain Stankė (Aloyzas Stan
kevičius). Dialogai . Tai 485 psl. nemažo formato knyga, 
parašyta ir išleista vieno spalvingo mūšy telkinio žurna
listo, producento, leidėjo. Jis gerai žinomas šios provin
cijos kultūriniuose ir medios sluogsniuose. Knyga įdomi 
tuo, kad autoriaus susitikimai yra labai netikėti: nuo 
Dalai Lamos iki Salvador Dali, nuo Nixon'o iki Castro, 
su kunigais, ekscentrikais, rašytojais ir su tais, su ku
riais atsitiktinumas , o gal ir laimė, - ji suvedė. Stilius 
-grakštus, tačiau užgriebiantis kažką esminio tuose sutik
tuose personažuose. Impresionistiškai parašyta, tačiau 
šiltai, su šypsenėle ir jautrumu. Mokantiems prancūzą 
kalbą lietuviams bus nesunku perskaityti šią knyga, o 
ir tikrai įdomu. Sveikiname Aloyzą ,ir linkime jam dau
giau tokių laimingų nutikimų! “ b.

Salvador Dali

mo. 
anksčiau. 
Visi alkani, 
atvyko savanoriais 
Pagaliau, rugsėjo 
kažkokį neįprastą, 
į darbą sužinome, 
sais ir vokiečiais,
lyg ir netikiu, kad taip atsitiko, bet nuotaika kur kas 
geresnė. Prie darbo jau plačiai pasklido gandas. Mes 
politikuojame, ne taip jau ir bedirbame. Po pietų, visai 
nebedirbame, tik šnekamės, o antrą, dieną jau į darbą 
nebeiname. Mūsų transporto vadovas pasako, kad turėsi
me iš čia išsinešdinti. Kitą dieną, nei iš šio,nei iš to 
išvaro mus dirbti į netoli esančią akmenynę, bet mes 
tik stoviniuojam. Trečią dieną vėl nieko nevyksta. Dalis 
nueiname į, aerodromą grupėmis atliekame įvairius pa
kavimo darbus. Mums čia bebūnant, buvo išduota šilta 
apranga, ir į kuprinę, ne viskas tilpo. Visus surikiavus, 
paklausia, kurie esame tarnavę kariuomenėje. Po to 
žada išduoti šautuvus. Taip pat eina kalbos, kad visi 
turėsime eiti pėsti. Pagaliau paskutinieji paruošiamieji 
darbai. Dalis tirkšliškių ir kitų užsirašome pasilikti dar 
.čia prie pakrovimo darbų. Kiti bijojo, kad jų čia kas 
nors neužkluptų. Dar kitus paskiria važiuoti su arkliais. 
Dalis lietuvių ruošiasi eiti pėsti. Mėto, kas tik ką gali,

Dalai Lama

kad nereikėtų neštis: rūbus, knygas. Mūsų grupė irgi 
pasiimam tik ko būtinai reikia.

Pagaliau šeštadienio rytą atvyksta mašina ir mus- 
30 vyrų - nuveža į Olkavarą. Čia jau radome savo 
draugų, Iki pietų dirbome, gavome puikius pietus su 
lašiniais. Mudu su Prielgausku buvome išbadėję tai tie
siog negalime atsivalgyti. Po pietų esame paskirti po 
10-12 žmonių į kambarį. Tiesiog linksma pasidarė, nes 
visi draugai, o čia dar girdime, kad velnias traukia vo
kietį. Spėjame, kad Kalėdoms būsime namie.

Sekmadienį maistas taip pat buvo kuo geriausias. 
Dienos darbas nesunkus. Kilnojame visokias būdas iš, 
vietos į kitą, ir viskas. Vokiečiai tik sako:"alles scheis-Į 
se"... Rūkyti irgi gauname. Gavome ir po paketą ir pol 
vyno bonką, bet viskas greitai pasibaigė. Vienų pavakarį 
ateina įsakymas susipakuoti ir mes vakare išvykstame 
dainuodami iš Olkavaros. Atvykstame į Rovaniemi. Čia 
atrandame dalį Stetino transporto ir mūsų transporto 
lietuvių, kurie dirbo aerodrome pakavimo darbus. Už 
poros dienų grupelė mūsų lietuvių su pora vokiečių sė
dame į didelį sunkvežimį su platforma ir iškeliaujame 
į rytinę Suomiją parvežti pantoninių valčių. Diena 
graži, šiltoka. Matome pilna atsitraukiančios suomių, 
vokiečių kariuomenės. Visur pilni keliai keliaujančių- 
ir suomiai gyventojai. Mašinose sėdi moterys, vaikai 
su manta, traukiniuose aplipę ir vagonų stogai, visur 
pilna brangių baldų ir visokių daiktų. Jaunesnės moterys 
ir mergaitės varosi bandas gyvulių. Pilna pakelėse jų 
ir sustojusių vežimų su suomių, šeimomis. Tiesiog, jaudi
nantis vaizdas. Prisiminus tėviškę, galvojame, gal ir 
ten tas pat vyksta. Reikia palikti savo gražią, brangiąją 
tėvynę ir bėgti, kur kojos neša... Pagaliau už kokios 
50-60 km. mes pasiekiame vietovę, kur nebaigtas statyti 
tiltas ir mes, paėmę patnonines valtis, važiuojame atgal. 
Naktis šalta, mes plonai apsirengę, sušalom į titnagą 
ir atsigavome tiktai sugrįžę į Šiltą kambarį.

( bus daugiau)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Neringoje — Raganų kalne liaudies meistrų medžio 
skulptūros.

LIAUDIES TEATRŲ TRADICIJOS KELMĖJE (1906-1940)

Živilė Pikturnaitė-Janušauskienė
Esame garbingos praeities ir ne mažiau garbingos da

barties Kražiuose, kurie garsėjo savąja mokykla, skleidė 
šviesą aplink. Kokią įtaką Kražiai padarė Kelmei - to
kiam pat Žemaitijos pašaliui?

Pirmaisiais XX a. dešimtmečiais abu miesteliai - vals
čiaus centrai. Tačiau Kražiai turėję senesnes švietimo, 
kultūros tradicijas. Kelmė, įsikūrusi prie gero kelio, tam
pa prekybos, amatininkų miestu. Vis dėlto ir Kelmės ne
aplenkė XIX a. pabaigoje prasidėjęs mėsinis lietuvių teat
rinis sąjūdis, kitaip vadinamas lietuviškaisiais vakarais. 
Galbūt Kelmės artistų mėgėjų kuopelės susikūrimas - 
Kražių mokyklos vaidinimų atgarsis?

Pirmieji lietuviškieji vakarai, kurių metu buvo stato
mi vaidinimai, skambėjo liaudies dainos, instrumentinė 
muzika, buvo deklamuojami eilėraščiai, Kelmėje vyko 
apie 1906 metus. Juos organizavo maždaug tuo metu 
įsikūrusi Kelmės artistų - dainininkų mėgėjų kuopelė. 
Prie vakarų rengimo prisidėjo ir Kelmės bažnyčios cho
ras, vadovaujamas Pranciškaus Juknevičiaus. Vaidinmų 
siela buvo Vincentas Laucevičius (1860-1924) su savo pen
kiais sūnumis ir dviem dukrom, taip pat dekoratorius A. 
Tijūnaitis, artistai mėgėjai L. Jasiliūnas, seserys V. ir S. 
Jasiliūnaitės, A. Verošius, P. Ruzgas.

įspūdingi vakarai įvyko 1908 m. lapkričio 16 ir 23 
dienomis. Artistų mėgėjų kuopa pastatė du spektaklius: 
K. Būgos ir M. Palionio vieno veiksmo komediją "Dėdė 
atvažiavo" ir keturių veiksmų scenos vaizdelį "Šv. Elzbie
ta". 19U8 m. lapkričio 30 dienos "Viltis" taip atsiliepia 
apie šiuos vakarus: "Lapkričio 16 ir 23 dieną Kelmėje 
buVo lietuvių vakaras.’ Vaidinta "Šv. Elžbieta" ir "Dėdė 
atvažiavo"(...). Prieš vaidinimą bažnyčios choras padaina
vo keletą lietuvių tautos dainų. Atgijo Kelmė. Prieš tre
jetą metų rodėsi, kad negali būti nieko gero. Dabar cho
ras dainuoja keturiais balsais, gieda misiąs ir mišparus. 
Ir artistų susirišo kuopelė, kuri jau trečią įrengė vakarą. 
Tik atvykęs iš Vilniaus gubernijos lenkas Kelmės notaras 
Grigalevičius norėjo tam sukliudyti. Jis išspausdino kores
pondenciją iš Kelmės "Goniec Wilenski" laikraštyje, kur 
rašo, kad seniau Kelmėje buvę lenkiški pamokslai, bet, 
papūtus šovinizmo vėjui, kunigai juos~ paliovė sakę. Prieš 
mūsų vakarą kažkas jam (Grigalevičiui) pasiūlė bilietą, 
tai jis atsakė: "Boikotuojame jūsų vakarą. Kodėl neįdėjo- 
te lenkiškos komedijos? Pinigų kaip į purvyną nemesiu". 
Paaiškinus, kad pinigai eis bažnyčios naudai, jis pasakė, 
kad menka nauda iš jos, nes nesą lenkiškų pamokslų, tai 
jo žmonai tenka važiuoti jų klausyti į Varšuvą. Šią kores- 
podenciją pasirašo Yla. O "Lietuvos ūkininko" 51 numery
je rašoma, kad kelmiškiai "vaidino puikiai, kiti tiesiog 
artistiškai".

įsimintinas 1909 metų vasario 1 dienos Kelmes artistų 
mėgėjų surengtas vakaras. Jame suvaidintas Šveicerio 
vieno veiksmo komedija "Vienas iš mūsų turi apsivesti", 
Šatrijos Raganos dviejų veiksmų komedija "Nepasisekė 
Marytei" ir M. Palionio vieno veiKs.no komedija "Žilė 
galvon - velnias uodegon".

Vasario 8 dieną Kelmės artistai parodė J. Smalsčio - 
Smolskio vieno veiksmo komediją "Nutrūko", T. Rutkovs- 
kio trijų veiksmų farsą "Audra giedroje" ir Pocienės dvie
jų veiksmų komediją vaikams "į mokslą". Dalį šių vakarų 
pelno kuopelė paskyrė neturtingiems vaikams šelpti ir 
miestelio gatvėms apšviesti. Nors šiems vakarams orga
nizuoti buvo gautas net Kauno gubernatoriaus leidimas, 
bet Kelmės liaudies mokyklos mokytojas I. Ostrovskis 
bandė sutrukdyti vakarus: jis uždraudė vaidinti savo mo
kyklos mokytojui V. Stotkevičiui ir mokiniui Karpavičiui.

1909 m. birželio 28-29 dienomis Kelmės artistai gast
roliavo Šaukėnuose. Čia jie suvaidino "Nepasisekė Mary
tei", "Dėdė atvažiavo", "Šv. Elžbieta". Per pertraukas 
skambėjo lietuvių liaudies dainos. Tai buvo pirmas lietu
viškas vakaras Šaukėnuose. O dar prieš metus, 1908-ai- 
siais, šaukėniškiams gubernatorius neleido statyti Žemai
tės "Valsčiaus sūdo", A. Adatos trijų veiksmų komedijos 
"Užburtas kunigaikštis".

Kelmėje, Gruževskio dvare, 1913 m. gegužės 13 d. 
lietuviškame vakare kuopelė vaidino Žemaitės dviejų veiks
mų komediją "Mūsų gerasis" ir Dviejų Moterų trijų veiks
mų dramatizuotą paveikslėlį "Velnias spąstuose". Vaidino 
Jonas ir Juozas Laucevičiai, trys seserys Jasiliūnaitės, 
A. Verošius, L. Jasiliūnas. Tų pačių metų birželio 13 d. 
Gruževskio daržinėje buvo suvaidinta aštuonių veiksmų 
tragedija "Genovaitė". Be to, Kelmės artistai įvairiu lai
ku yra statę miestelyje Žemaitės "Valsčiaus sūdą", P. 
Pundzevičiaus-Petliuko vieno veiksmo farsą "Neatmezga- 
mas mazgas" ir nemaža kitų pjesių. Štai kaip apie "Neat- 
mezgamo mazgo" ir "Valsčiaus sūdo" premjerą rašė 1908 
m. rugpjūčio 1 d. "Viltis": "Liepos mėnesio 27 d. Kelmė
je p. Grušauskio namuose buvo lietuvių vakaras (...). Vai
dinta dvi komedijėlės "Neatmezgamas mazgas" ir "Vals
čiaus sūdąs" ir padainuota septynios lietuviškos dainos. 
Vakarėlis puikiai pasisekė. Vieta spektakliui aprinkta pui
kiausia ir taip plati, kad retas Lietuvos apskrities (pa-
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vieto) miestelis gali pasigirti tokiu savo žaislų namo 
apstumu. Tačiau teatras buvo pilnas žmonių. Daug atvy
ko ir valstiečių pirmą kartą pamatyti naujos komedijos 
(...). Malonu buvo žiūrėti į nemažą minią žmonių, ramiai 
besėdinčių ant suolų ir besigėrinčių spektakliu. Artistams 
susidariusiems iš aplinkinių žmonių, pasisekė savo roles 
atžaisti gerai (...). Dvyliktą valandą nakties ūždami žmo
nės skirstėsi apsakinėdami kits kitam savo įspūdžius, ma
tyti buvo važiuojant į visas puses su pilnais ratais sodie
čių, skubančių grįžti narnos, kad rytoj suskubtų vežti ru
gius į klojimus. Apskritai vakaras paliko malonų ir džiu
ginantį įspūdį (...). Ne vienas užtat pasakė savo širdyje 
"ačiū" vakaro rengėjui kun. Adomauskiui ir studentams 
R. Bytautui ir J. Vaiciechavičiui, kurie daugiausia triūso 
padėjo vakarą berengdami".

1914 m. - mėgėjų teatro veiklos atoslūgis. Supranta
ma - karas ne pats geriausias laikas vaidinimams. Tik 
1918 m., susilpnėjus okupaciniam režimui, vėl atgaivinti 
lietuviškieji vakarai. Jau 1918 m. pradžioje įvyko toks va
karas Kelmėje, o birželio mėnesį kelmiškiai artistai, va
dovaujami A. Laueevičiūtės-Urbonavičienės, suorganizavo 
pirmą lietuvišką vakarą Tytuvėnuose. Suvaidinta Vydūno 
misterija "Mūsų laimėjimas" ir pjesė "Rytojaus diena". 
Gautas pelnas skiriamas vietos vargšų prieglaudai. Kel
miškiai artistai 1918 m. vaidino Žvilgiuose, Kražiuose, 
Užventyje. Parodyta P. Pundzevičiaus-Petliuko komedija 
"Venias ne boba", J. Smalsčio-Smolskio komedija "Nutrū
ko", A. Krikščiukaičio-Aišbės "Visa ko pradžia - kiaušinis", 
Vaižganto "Tiktai niekam nesakyk". Beveik visą pelną ar
tistai mėgėjai skiria beturčiams.

Po 1918 metų, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, 
lietuviškus vakarus Kelmėje pakeitė įvairių organizacijų 
scenos mėgėjų renginiai. Kiekviena organizacija (šaulių, 
pavasarininkų, katalikių moterų) rengė Kelmėje savo va
karus. Vakarą paprastai sudarytdavo dvi dalys- vaidini
mas ir šokiai. Tik katalikių moterų kuopos vakarai tetu
rėję vieną - pirmąją dalį. Jų spektakliai buvę apie šven
tųjų gyvenimą. 1934 m. kovo 25 d. vaidinta "Šv. Agnie
tė", vėliau - "Piloto duktė". Spektaklius statyti, organi
zuoti vakarus katalikėms moterims visad padūdavęs kuni
gas. Kaip, beje, ir pavasarininkams. Pasirinkus pjesę, ji 
buvo parodoma klebonui. Uždrausdavo vaidinti nedažnai. 
I. Strumilaitė-Pikturnienė, vaidinusi nuo 1918 metų, prisi
minė tik vieną tokį atvejį, kai klebonas uždraudė vaidint 
pavasarininkams "Čigoną Arą"

Pavasarininkų "salė" kelias vasaras (1921-22 m.) buvo 
klebono daržinėje. Tais metais čia suvaidintas "Kerštas". 
Paskui persikėlė į šalia bažnyčios esančią "Blaivybės" 
arbatinę. Spektaklius dažnai režisuodavęs batsiuvys Dau
jotas, bet ne tik jis.

Tame teatre artistas artistą mokė. Vaidino J.Augustis, 
seserys Budreckaitės, I. Strumilaitė-Pikturnienė, seserys 
Norgailaitės, A. Pikturnaitė-Ramamauskienė. Vaidinta 
įvairių švenčių, sukakčių proga: antrąją Kalėdų dieną, 
per Naujus Metus.

Kelmės šauliai turėjo savo namus, o nuo 1931 m. - 
- salę. Čia vaidino teismo raštininkė Dikinytė, siuvėjas 
Kogelis, valsčiaus sekretorius Narbutas, Šveistienė, Lope
ta, Lpoetienė, J. Augustytė-Dambrauskienė, I. Strumila:tė 
-Pikturnienė, mokytojai Rinkevičius iš Paprūdžių ir Juška. 
Jonas Pikturna buvo sufleris ir pavasarininkams ir šauliams. 
Griežtai atskirti jų negalima, nes dažnas artistas - tik
ras scenos entuziastas - dalyvavo ir šaulių ir pavasarinin
kų, ir katalikių moterų rengiamuose spektakliuose.

1933 m. vasarą per sv. Joną šaulių artistų grupelė 
vaidino "Raganą" Graužikuose, ant Žvėryno kalno.

Graužikų dvaro savininkai Putvinskiai, o ypač Emilija 
Putvinskienė, šaulių švelniai vadinama močiute, globojo 
artistus.

Šaulių spektaklius nuo 1936 metų dažniausiai režisuo
davo poetas J. Graičiūnas, tuo metu direktoriavęs Kel
mės progimnazijoje. Didelį pasisekimą Kelmėje turėjo 
Žemaitės "Trys mylimos". Pjesė statyta net tris kartus.

1938 metais sukako 30 metų nuo pirmojo lietuviško 
vakaro spektaklio Kelmėje. "Lietuvos aidas" 1938 m. 
gruodžio 28 d. rašė: "Ta proga Kelmės organizacijų atsto
vų komitetas surengė aktą: vaidinimas ir choras padaina
vo tas pačias dainas, kurios buvo dainuotos prieš 30 me
tų. Po to - arbatėlė".

Reikėtų paminėti ir teatralizuotas šventes - Užgavė
nes, Tris Karalius, viešai švęstus Naujuosius Metus.

Taigi sena yra Kelmės tradicija - nė viena šventė ne
apsieidavo be spektaklio, be artistų mėgėjų, choristų 
pasirodymo.

Dabar, kai pagerbiame lietuvių tautai nusipelniusius 
žmones, turėtume nulenkti galvas prieš tuos batsiuvius, 
siuvėjus, stalius, kurie tada ėmėsi to, ko kartais nedrįsta 
imtis inteligentai.

KUO GYDĖSI NEANDERTALIETIS?

Archeologiniai tyrimai rodo, Kad ir senovėje žmonės 
kentėjo nuo tų pačių ligų, kaip dabar, tiktai kai kurių 
širdies kraujagyslių, nervų ligų, piktybinių auglių mūsų 
dienomis pagausėjo.

Turime įvairiausių vaistų, patyrusių gydytojų, medici
ninės aparatūros ligoms diagnozuoti ir gydyti. Bet kaip 
gelbėjosi susirgę pirmykščiai žmonės - juk ir nedidelė in
fekcija, mūsų akimis žiūrint nesunki liga, tais laikais 
buvo skaudi nelaimė.

Manoma, kad vaistingieji augalai atrasti pirmykštės 
bendruomenės laikais. Pries 40.0U0-35.u0U metų, ankstyvo
jo ir vėlyvojo paleolito^ sandūroje, toje bendruomenėje 
atsirado matriarchato užuomazgų. Žmonių egzistavimas 
priklausė nuo gamtos dovanų - vaisių, šaknų, žolių rinki
mo, tai patvirtina ir antropologų radiniai pirmykščių 
žmonių stovyklose. Antai neandertaliečio kaukolei būdin
gas dantų masyvumas, nusitrynimas rodo, kad žmogus 
Kramtė daugiausia augalinį maistą. Matyt, jis galėjo 
tiesiogiai nustatyti daugelio augalų maistines ir gydomą
sias savybes.

Jeigu žvelgtume dar į tolesnę praeitį, turbūt prieitu
me tokią išvadą: pasirinkti gydančius augalus padėdavo 
instinktas, ir dabar verčiantis susirgusius gyvulius ieškoti 
tokių augalų, kuriais šiaip nesimaitina. Gydymosi pradžios 
negalima atsekti, nes instinktyvų poreikį vieniems ar ki
tiems augalamas turi ne tik primatai, bet ir žemesnės 
organizacijos gyvūnai. O neandertalietis, matyt, buvo 
jau gana patyręs žolininkas.

Vėliau instinktą pakeitė mąstymas, sugebėjimas paste
bėti ryšį tarp priežasties ir pasekmės ir tai įsiminti. 
Sakykim, pastebėti, kad kai kurie augalai sukelia vėmimą 
ir tuo palengvina skrandžio skausmus. Dauguma mokslinin
kų mano, kad matriarchato epochoje empiriniu keliu buvo 
išskirtos gydančiųjų augalų grupės: skausmą raminančios 
(šunvyšnė), sekreciją stiprinančios (pelynas), tonizuojan
čios (ženšenis), /tugalų vartojimas pirmiausia buvo skati-

Šios Vasaros Vinjetės 
Lietuvoje

Birutė Nagienė
Trakuose:

Koks puikus Galvės ežeras, ir kaip panirę žalu- 
mon Trakų miesto namai. Atrodo, kad nameliai ir na
mai įstatyti į didžiules krūmų ir medelių, kupetas ir 
mes jomis laipiojame. Krūmų ir vaiskrūmių vešlumas, 
gėlės ir žolės natūraliai pynėsi vieni su kitais, o pa
krantėse mėtė šešėlius dideli medžiai, sukilusios nendrės. 
Mediniai namai su trimis atskirais langais galuose po 
smailiais stogais buvo nuo seno atpažįstami, kaip karai- 
mu-totorių. Jų esama ir dabar, pasižymėję gerų daržovių 
auginime. Valgėme jų specialų garsųjį valgį - mėsele 
prikimšti skanūs pyragai naujai pastatytame restorane 
iš pušinių, nuvarnišuotų lentų, primenantis Kanados slidi- 
nėtojų ar vasarotojų namus- daržines Kanadoje. Švaru, 
dailiai patiekta, buvome mikliai aptarnauti.

Aišku, kad čia jau turistų dažnai lankomasi. Nau
joje autobusų sustojimo aikštėje burzgė keletas didelių 
ekskursinių autobusų. Vienas karaimų muziejėlis buvo 
uždarytas - apšepusiomis sienomis ir tvora aptvertas. 
Radome kitą. įėjus - paprastas butelis, kurio kambariuo
se karaimu apyvokos daiktai, senos nuotraukos, egzotiški 
moterų ir vaikų rūbai, šalmas ir megztas kario šarvas. 
Tai jie buvo ištikimieji Vytauto Didžiojo saugotojai bei 
patvarūs kariai. Matėme ir išraitytas, orientališkaš van
dens pypkes.

Per gatveles malonu buvo keliauti pėstute. Kur 
ne kur stovėjo maži staliukai su vaisvandeniais ir ginta
ro dirbiniais bei deginto molio karoliukais bei kitais 
suvenyrais. Neskubėdami traukėme j Trakų pilį, kuri 
tokia viliojanti savol lyg įkaitusių plytų sienomis, čerpių 
stogais. Nuleistu tilteliu įeiname į kiemą. O prie kiemo 
didžiulių vartų angos pasitiko grodamas ragu vyriškis. 
Kaip gerai jis ten tiko.

Akmenų grįstame kieme dairėmės į senų rąstų 
suręstus turėklus, laiptus, balkonus, apkaustytas ornamen
tais duris. Tikrai įspūdinga.

Viduje aplankėme mūsų didžiųjų kunigaikščių menę, 
sales. Pukus gobelenas puošė vieną didžiulę siena. Susta
tyti tamsūs suolai skirti koncertams. Palubėje didelis 
šviesylas, sienose - deglams imovai. Kitose salėse įdomu 
buvo apžiūrėti to meto vartojamus, dažniausiai iš Itali
jos atgabentus įvairius baldus, indus, vazas, įrankius.

Nusileidus apačion - dar visa eilė sunkių dury, 
mažesnių patalpų, kur gyvendavo, sako, pilies aptarnavi
mo personalas ir kariai.

O didžiuliu ežeru, - plaukiojo gulbės, matėsi to
liau gyvenamieji namai, jachtklubo jauki krantinė.

Saulė apšvietė Trakų pilį, mums išeinant. Galvo
jau, kiek pastangų ir gudrybių, ir rizikos buvo patirta 
tų šaunių žmonių,‘kurie turėjo praeiti raudonąjį okupan
tą ir komunistinį barjerą, kad "pelėsiais ir kerpėm apau
gus aukštai, Traku štai garbinga pilis" stovėtų, nusikrapš- 
čiusi tas kerpes. (Prisiminiau, kaip mes mergičkos p/k- 
davom, kai reikėdavo tas Maironio eiles mintinai mo
kytis - tos kerpės ir tie pelėsiai tada vaikams atrodė 
tokie neįdomūs ir nereikalingi, ir' nuobodūs... Juk tiktai" 
iš prasto paveikslo tada matėm tuos griuvėsius, ir Lieko 
daugiau. O dabar - gali atvažiuoti ir vaikščioti po tą 
pilį. Atsiminiau, kaip Montrealyje stebėjome videojuosto
je krentančias gėles iš tos pilies langų ir laiptų į di
džiulę trispalvę...).

narnas poreikio raminti skausmą, gydyti žaizdas. Vėliau - 
apsisaugoti nuo kitų ligų, kelti tonusą, sulaukti sveikų 
palikuonių.

Pirmasis žmogaus mokytojas buvo gamta, pirmo# 
vaistinė - miškas, laukas. O kas gi tie pirmieji gydytojai? 
Matriarchate genties priešakyje stovėjo moteris. Ji ne 
tik rūpinosi maistu, bet ir genties stiprybe, sveikata. Tai 
liudija pirmykščių žmonių stovyklose randamos akmeninės 
"bobų" statulėlės (slavų tautose jos turi savotišką pava
dinimą - "sergėtojos"). Taigi, pirmosios gydytojos buvo 
moterys, iš amžių glūdumos iki mūsų dienų, kaip žodinis 
liaudies epo palikimas, išliko ir kai kurių vardai; tai 
Galingoji Polidama (Egiptas), Gudrioji Kaza (Čekija), 
Medėja (Kolchida). O Homeras "Iliadoje" bene pirmasis 
mini švjesiaplaukę Agamedę, legendinio Augėjo dukterį, 
kuri pažinojo visas gydomąsias žoles, kiek tik jų buvo 
sukūrusi motina Žemė.

Yra nuomonių: matriarchate sukauptos žinios apie 
gydymą žolėmis vėliau tapo medicinos žinių pagrindu.

Kromanjoniečių periode iškasti lankai, strėlės, apgy
ventos naujos teritorijos, ištobulėjo medžioklė, žvejyba. 
Plačiai pradėtas naudoti gyvulinis maistas, šiuo metu 
atrastos kai kurių gyvulinių produktų - kepenų, riebalų, 
kraujo - gydomosios savybės. O žinios apie visa tai plito 
po pasaulį , vystantis prekybiniams ryšiams ir kariaujant 
tautoms.

iš kromanjoniečių ir vėlesnių laikų yra išlikę legendos 
apie augalų gydomąjį veikimą, atrastą stebint gyvulius. 
Daugelio augalų veikimas dabar patvirtintas moksliniais 
tyrimais. Senovės piemenys ne tik pasyviai stebėjo gyvu
lius, bet atlikdavo jiems ir gana sudėtingas operacijas.

Operuojami buvo ir žmonės. Senosios Urartu valstybės 
teritorijoje rasta kaukolė su trepanacijos žymėmis. Buvo 
žinomi ir kiti gydymo metodai - iščiulpimas, kraujo nu- 
leidmas, skarifikacija, kuriai naudota augalas arba aštrus 
žuvies kaulas (Bus daugiau)

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA!

Iki šiol šis fondas išleido per 70U,0U0 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.

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6.
Žinokime kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

psl.

veiKs.no


toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Sekmadienio popietėje 
dalyvavo 160 asmenų. Bu
dėjo LN narys A. Bukaus
kas.

Jau galima užsakyti 
Kūčių, gruodžio 24, ir 
Naujųjų Metų sutikimo 
bilietus LN raštinėje darbo 
metu tel: 532-3311 ir sek
madienio popietėse. Kūčių 
bilieto kaina nuo 6 iki 17 
dol. Naujų Metų sutikimo 
bilietas - 40 dol. asmeniui. 
Pirmą kartą gruodžio 31 
d. rengiamas Naujų Metų 
sutikimo balius LN "Lokio" 
svetainėje. Gros "gyva" 
muzika, veiks baras, bus 
puikūs šalti užkandžiai. 
Vietų skaičius ribotas, 
todėl prašome paskubėti. 
Bilieto kaina - 15 dol.
Dėl bilietų ir informacijos 
skambinti į LN raštinę 
tel: 532-3311.

i
• LIETUVOS KARIUOME
NĖS ATKŪRIMO MINĖJ IM 
gruodžio 5 d., Toronto
Lietuviiį Namuose surengė 
Vlado Pūtvio Šaulių Kuopa. 
Paskaitą, skaitė Algimantas 
Eimantas, meninę progra
mos dalį atliko Toroto 
Vyrų, Choras ARAS.

lėje. Bilietus galima įsigy
ti pas T. Kobelskienę, tel: 
760-8003 arba P. Ivanaus
kienę tel: 767-3677.

• PRISIKĖLIMO P-JOS 
KOOPERATYVAS švenčių 
metu bus atidarytas gruo
džio 24 d. 9 vai.r.- 3 vai.p. 
p., uždarytas gruodžio 25 
ir 26 d.d.

Gruodžio mėn. 31 d. 
atidarytas 9 vai.r.- 3 vai.p 
p., sausio mėn. 1 d. - už
darytas.

Kitomis dienomis veiks 
pagal įprastas darbo valan
das.

• VILNIEČIŲ CENTRO 
VALDYBOS posėdyje, vy
kusiame Paris, Ont., ilga
metis pirmininkas Steponas 
Varanka pasitraukė iš pa
reigų dėl sveikatos proble
mų.

Valdybos nutarimu, pir
mininko pareigas perėmė 
Bronius Saplys, 1558 Da
venport Rd., Toroto, Ont., 
M6H 2J1, tel:654-9052.

Pirmuoju vicepirmininv 
yra Jeronimas Gaižutis, 
gyvenantis Čikagoje.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
IŠGANYTOJO PARAPIJOS 
ŽINIOS

hamilton

• HAMILTONO Lietuvių 
Teatras AUKURAS gruo
džio mėn. 12 d., sekmadie
nį, 3 vai.p.p Karaliaus 
Mindaugo Menėje, Lietuvių. 
Namuose vaidins premjerą 
"Bernardos Albos Namai".

• VOLUNGĖS choras ruošia 
kalėdinį, koncertą Prisikė
limo P-jos bažnyčioje 
gruodžio mėn. 12 d., 4 
val.p.p.

Chorui vadovauja Dalia 
Viskontienė ir muz. Jonas 
Govėdas, talkinant chorve
dei D. Radikienei.

• Toronto lietuvių pensi
ninkų klubas ruošia Kūčias 
š.m. gruodžio 21 d., antra
dienį, 12:30 vai. p.£. "Vil
niaus rūmų" III aukšto sa

Pamaldos Šventovėje 
vyks gruodžio 12 ir 19 
d.d., 11:15 vai. ryto.

Po pamaldų gruodžio 19 
d. - Kalėdų Eglutė vai
kams; prašome tėvus atvež
ti vaikus.

Pamaldos gruodžio 24 su 
Šv. Vakariene 6 vai. v.

Pamaldose 19 ir 24 d.d. 
giedos parapijos choras.

Pamaldos Kalėdų dieną, 
gruodžio 25, ir antrąją Ka
lėdų dieną, gruodžio 25 - 
11:15 vai. ryto šventovėje.

• Alina Žilvytienė, banki
nių reikalų specialistė, 
išdirbusi "Bank of Montre
al" vedėja ir išėjusi į pen
siją yra paskirta konsultan
te pensininkų reikalams.

A.Žilvytienė nemokamai 
teiks patarnavimus pensinin
kams finansiniuose reika
luose. Pagal susitarimą, 
ji gali atvykti ir į namus.

Skambinti tel: (416) 679- 
4578.

™ 40PARAMA KOOPERATYVAS

INTENSYVIAI VEIKIA 
LIETUVIAI

V. Nekrašienė
Sekančiais metais, sau

sio 13 d. sueina 16 metų, 
kai lietuviškas žodis ir dai
na skamba Hemiltone sek- 
madieniais iš McMaster 
universiteto radijo stoties. 
Tai studentiška - mėgėjiš
ka radijo stotis 93.3 FM, 
girdima Hamilton'e ir apy. 
linkėse nuo 13-14 valandos 
sekmadieniais.

Lietuvišką radijo laidų 
programą "Gintariniai ai
dai" šioje ' stotyje įsteigė 
tuometinis inžinerijos stu
dentas Edvardas Stungevi- 
,čius. Jam pabaigus univer
sitetą ir išvykus iš Hamil
ton'© "Gintariniams aidams 
nenuilstamai vadovauja 
Liuda Stungevičienė su pa
galba jaunų Edvardo ir Lin 
Labuckų. Pasisakyti nuolat 
kviečiami į Hamilton'ą 
naujai atvykę svečiai iš 
Lietuvos, įjungiami platūs 
Hamilton' o lietuvių bend
ruomenės sluoksniai. "Gin
tarinių aidų" radijo laidos 
visada yra įdomios ir aktu
alios. Hamiltoniečiai nebe- 
įsivaizduoja savo sekmadie
nio popietės be šių įprasti
nių ir pamėgtų laidų. Jie 
visada turi galimybę pasi
klausyti naujų "Panoramos" 
t.y. informacinės žinių 
laidos, garso įrašų iš Lietu
vos, padarytų per sateliti
nę televiziją, išgirsti kas 
savaitines žinias, perduo
damas specialiai šiai lai
dai elektroninių kompiu
terių paštu (E. Mail) sku
biai ir tiesiai iš Lietuvos 
(telefaksu perduodamos 
Eduardo Stungevičiaus pa
stangomis ir rūpesčiu.

Šias žinias iš Lietuvos 
siunčia jauna ir atsidavusi 
tiesos žodžio siekiui šeima 
- Vytautas ir Laima Statu- 
leviciai. Nepamirštamos ir 
Kanados lietuvių aktualijos 
svarbūs pranešimai ir, žino
ma, muzika.

Tačiau šiais sunkiais eko- 
nominiais laikais Universi
teto radijo stotis pajuto 
didžiulius finansinius trūku
mus. iškilo grėsmė daugia- 
kultūrinėms radijo laidoms, 
todėl stoties administracija 
kreipėsi ne tik į studentus 
dėl nario mokesčio pakėli
mo, bet ir etninių radijo 
laidų klausytojus, prašyda
ma finansinės paramos.

Tuo tikslu spalio 10- 
17 d.d. buvo paskelbtas 
aukų rinkimo vajus (Fund-

raising week). Administra
cijos pageidavimu, spalio 
17 d. visos etininės laidos 
buvo transliuojamos angliš
kai. Prie telefonų budėjo 
įvairių tautybių talkininkai 
Be to, spalio 17 d. buvo 
paskelbta atvirų durų die
na (Open house). Visi sve
čiai buvo vaišinami kava 
ir tautiniais gardumynais. 
Kiekviena tauta paruošė 
savo kraštų patiekalų.

Tačiau lietuviai tikrai 
didžiai ir maloniai nustebi
no Universiteto darbuoto
jus, vadovybę ir svečius 
savo entuziastinga parama 
ir dalyvavimu. Stalai lūžo 
nuo lietuviškų žagarėlių, 
grybukų, raguočių, pyragų 
ir pyragėlių. Buvo suorga
nizuota ir gintaro dirbinių 
paroda. Visą šį grožį su
rengė ponios Vatiekūnienė 
ir Bieksienė. Joms talkino 
p.p. Mikalauskai, A. Matu- 
lics, A.Repcyte.

Nenuostabu, kad lietu
viai surinko daugiausia 
aukų, lyginant su kitų etni
nių radijo laidų klausyto
jais.

Stoties vadovybei buvo 
įteikta 1,650 dolerių su
rinktų aukų. Tuo Hamilton 
lietuviai įrodė "Gintarinių 
aidų" radijo laidų populiaru
mą ir svarbą bendruome
nės gyvenime.

Didelis ačiū visiems daly
vavusiems ir rėmėjams.

• Spalio 24 d. Hamilton' o 
Lietuvių Bendruomenės 
valdybos ir kitų organiza- 
zijų iniciatyva buvo sureng
ti labdaringi pusryčiai bei 
loterija. Buvo renkamos 
lėšos Ronald McDonald, 
sunkiai sergančių vaikų 
reabilitacijos namams pa
remti. Šio vauajaus tikslas 
buvo padėti šiems labai 
kilniems Vaikų Namams bei 
parodyti, kad lietuviai tai 
ne užsisklendusi savyje, 
atsiskyrusi nuo kitų, bend
ruomenė, o aktyvi ir gera
noriška daugiakultūrinės ir 
daugiaetninės Hamilton'c 
visuomenes dalis. Hamilto- 
n’o L.B. visada turėjo glau 
džius ryšius su miesto val
džia, visada sekė ir daly
vavo svarbiuose miestui 
įvykiuose, parodydama 
savo organizuotumą, bran
dų visuomeninį susipra
timą

Ronald McDonald Namų 
paramai buvo surinkta 
1,680 dolerių ir 13 centų.

Didelis ačiū visiems daly
vavusiems ir rėmusiems.

• Dar vienas svarbus 
įvykis, kurį tikrai verta 
paminėti Hamilton’© lietu-

vių gyvenime - sugebėji
mas reaguoti ir geru atsa
kyti į svarbius reikalus Lie
tuvoje.

Jono Tarvydo asmenine 
iniciatyva buvo suorgani
zuotas aukų rinkimas su
žeistam Medininkų sargy
biniui Tomui Šernui pa
remti.

Būkime atviri, visi girdė
jome apie Medininkų trage
diją, kur nuo niekadėjų 
kulkų žuvo drąsūs Lietuvos 
savanoriai, tik ne visiems 
mums kilo mintis pakraty
ti savo kišenes. Vienam 
likusiam gyvam, bet suluo
šintam visam gyvenimui - 
Tomui Šernui dabartinė 
Lietuvos valdžia skiria 
mažai dėmesio ir paramos. 
Jis su tėvais ir jaunute 
žmona gyvena devintame 
daugiabučio namo aukšte, 
ankstame butelyje, nepri
taikytame invalido veži
mėliui.

J. Tarvydo iniciatyva 
buvo surinkta ir su lydin
čiais dokumentais Tomui 
Šernui perduota 2,152 dol.

Tomas Šernas atsiuntė 
du padėkos laiškus. Pats 
rašyti jis negali. Laiškus 
parašė jo žmona Rasa, o 
Tomas tik pasirašė apačio
je kreivomis spausdintomis 
raidėmis.

Pinigus Tomui Šernui 
hamiltoniečių vardu perda
vė Jonas Puodžius. Jis sa
vo laiške iš Lietuvos para
šė:

"Su žmona lankėmės 
Tomo Šerno šeimoje ir per
davėme jiems Kanados lie
tuvių aukotus pinigus. Jų 
šeima labai dėkinga už pa
ramą ir dėmesį. Tomas 
sėdi invalido vežimėlyje, 
iš kurio pakilti be pagal
bos negali. Eiti be pagalbos 
taip pat negali. Intelektas 
jo pilnai atsistatęs, kalba 
gerai. Matomai dar jam

“reikia labai atkakliai ir 
ilgai metodiškai treniruotis. 
Jis pajėgia rašyti kompiu
teriu, kurio, deja, namuose 
neturi. Be jo rašyti jam 
dar nesiseka, reikia ir to 
mokytis. Gyvena visai in
validui nepritaikytame 
bute devintame aukšte, 
kur vonia ir tualetas visai 
nepritaikyti jo jėgoms.

J. Tarvydo sveikatai 
staiga pablogėjus dėl trau
mos, galbūt atsirastų entu
ziastingų žmonių, norinčių 
tęsti sį jo kilnų pradėtą 
darbą, padedant Tomui 
Šernui ir jo šeimai, o ypa
tingai padedant jam įsigy
ti kompiuterį.

Visos šios gausios au
kos ir labdarybės darbai 
parodo, kad ir ne itin skait
linga Hamilton'© lietuvių 
bendruomenė, yra didelė 
savo širdimi, jautrumu ir 
idėjomis. Tikimės, kad 
mūsų geri darbai įkvėps ir 
kitus nenuilstamai dirbti 
gėrio ir vienybės vardan. 
Juk dar tiek daug ką yra 
atlikti, kad jaustumėmės 
išdidūs būdami lietuviais, 
būdami žmonėmis.
• Hamilton*© Jaunimo 
Centre, kaip ir kasmet or
ganizuojamas NAUJŲJŲ 
METŲ sutikimas. Kainos 
šiemet yra papigintos: įėji
mas vienam asmeniui $32. 
50, porai - $65. Bus gyva 
smagi muzika (Vaclovo 
Povilonio iš Toronto), pui
ki vakarienė ir gėrimai. 
Norintys dalyvauti, gali 
sekmadieniais pradėti uzsi- 
sakyti stalus.
• Laimės Ratas rengia
mas Medžiotojų-meškerioto- 
jų klubo Giedraitis valdy
bos, įvyks gruodžio 18 d., 
šeštadienį, 6:30 vai. v. pa
rapijos salėje. įvairūs^ lai
mėjimai, kava ir užkan
džiai. Visi kviečiami daly
vauti.

MOKA:
3.75% Ui go dienų term, indėlius 
3.75% už 6 mėnesių term. Indėlius 
4.00% už 1 m. term. Indėlius 
4.00% už 2 m. term. Indėlius 
4.50% už 3 m. term. Indėlius 
5.00% už 4 m. term. Indėlius 
5.25%, už 5 m. term. Indėlius 
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
4.25% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4. 50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
6.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF ind. (nrufenH.) 
4.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
6.00%> už RRSP ir RRIF 5 m. term ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvyM* drauda) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk. 
2.00% už Amerikos dol.kasd.paLsąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

už asmenines 
psskolas nuo..........  8.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

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

(fixed rate)

5.70%
6.50%
6.90%

D R I S I K K L I IMI O
1 Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario Mtill IA8 

Telefonai: (416) 532-3400 i r 532-3414

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.

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(variable rate)

MOKA UŽ:

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI PER 97 MILIJONUS DOLERIU

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

90-179 d. term, ind........... 3.75%
180-364 d. term, ind........... 3.75%
1 metų term, indėlius....... 4.00%
2 metų term. Indėlius....... 4.00%
3 metų term, indėlius....... 4.50%
4 metų term. Indėlius....... 5.00%
5 metų term. Indėlius....... 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 4.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.00% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 4.50% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 4.75%
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 5.50%
RRSP Ir RRIF-4 m. term. Ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki....1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8.50%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 8.50%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 5.50%

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

MasterCard, Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS BLANDOS; pirmad., antrad., ir tree.nuo 9 v.r. 
-3:30 j.p.p.; ketvirtad.ir penktad. nuo 9v.r.~ 8 
valv; šeštad. nuo 9 vai.r.- 1 vai.p.p.BŪSTINE: Lie
tuviu Namai,1573 Bloor Str.,West.TORONTO, Ont., M6P 
1A6. Telefonas: 532 -1149.

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psi.

PADĖKA
Brangiam ir mylimam Vyrui ir Tėvui 

A + A
KAZIMIERUI SMILGEVIČIUI

iškeliavjus Amžinybėn 1993 m. spalio mėn. 23 d., 
nuoširdžiai dėkojame Montrealio AUŠROS VARTŲ 
Parapijos dvasiškiams už paskutinius patarnavimus 
Velioniui.

Dėkojame sol. G. Čapkauskienei, sol. A. Kebliui 
ir Aušros Vartų Parapijos chorui už taip gražų gie
dojimą Šv. Mišių metu, palydint vargonais A. Stan
kevičiui ir už jaudinantį Velionio įgrotą Čiurlionio 
preliudo perdavimą.

Ypatinga padėka klebonui J. .Aranauskui, SJ, už 
gražų ir jausmingą atsisveikinimo žodį, ir dr. J. 
Mališkai už nuoširdų rūpinimąsi ligos metu.

Ačiū visiems užprašiusiems Mišias už a.a. Kazi
miero sielą, už taip pat gausias aukas KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI, įamžinant Velionio atminimą, 
už gėles, pareikštas užuojautas spaudoje, laiškais ir 
asmeniškai.

Dėkingi esame giminėms, draugams ir pažįsta
miems, atsilankiusiems į Rožinį ir dalyvavimą lai
dotuvėse.

AČIŪ JUMS VISIEMS,
Giliai nuliūdusi žmona Danutė Smilgevičienė 

ir sunūs su šeimomis

NESAKYKIME: "VALGYKIME IR GERKIME, NES 
RYTOJ MIRSIME", bet sakykime: "DIRBKIME IR PA
DĖKIME VIENAS KITAM, NES ŠIANDIEN ESAME GYVI 
KARTU". Havelock Ellis

rxr>I7CITI?T> INSURANCE ĮJtClL&titLJK BROKERS
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS Ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. - 5 v.p.p. 
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui 

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys “Better Bussiness" biuro

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

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

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



floridą
• Š.m. lapkričio 13 d. 
visuotiname Klubo narių 
susirinkime buvo renkama 
nauja valdyba. Dalyvavo 
222 nario mokestį sumokė
ję nariai. Susirinkimui pir
mininkavo A. Jonaitis.

į naują valdybą buvo 
išrinkti šie asmenys: pirm. 
Mečys Šilkaitis, vice-pirm. 
Bronius Bartkus, sekr. Da
ilia Mackialienė, kasin. 
Juozas Rakštys ir fin. 
sekr. Petras Navazelskis. 
Direktoriai: Mykolas Ščigla, 
Bruno Baukys, Jonas Grėb- 
liauskas, Jonas Mikalaus
kas, Antanas Viktorą ir 
Ada Strijauskienė. į revizi
jos komisiją išrinkti: Jonas 
Kirtiklis, Augustas Paulio- 
nis ir Vladas Vasikauskas. 
Kandidatė: Janina Gerdvi- 
lienė.

• TAUTINIŲ šokių grupė 
"AUDRA" lapkričio mėn. 5 
d. atliko programą Tampa 
Paims pradžios mokykloje 

•per Mokyklos Tarptautinę
Dieną. Matėsi keletas įvai
rių tautybių papuoštų stalų, 
jų tarpe radom ir labai 
kuklų lietuvių stalą, kurį 
organizavo lietuvė mokyto
ja Martha Hutchison-Sim- 
kaitytė.

Prieš pradedant progra
mą mokytojas pasveikino

HA, HA, HA.....

*_ Amazonės pagavo savo saloj išsigelbėjus} nuo audros 
jūreivį. Kad nebūtų nesantaikos ir pagundų, nutarė jj 
nužudyti. Davė pasmerktajam paskutinį žodi. Tas ir sako'.

- Tegu mane nužudo pati negražiausioji šios salos 
moteris.

Tokios neatsirado, ir jūreivis išliko gyvas.

* Eina žemaitis gatve - Žiūri ant stulpo pačiame viršuje 
priklijuotas lapelis. Eina, eina aplink ir niekaip neįžiūri, 
kas parašyta. Apsidairęs, užsliuogė į stulpą, ir perskaitė: 
"Atsargą, nedažyta".

* Sveikatos ministeris lankosi psichiatrinėje ligoninėje. 
Direktoriaus prieškambaryje jis užklausia vieną, jau iš 
ligoninės išleidžiamą pasveikusį pacientą:

Ar Jus gerai gydė?
> - Labai puikiai’. Po pusmečio ir Jus išeisite iš čia 
visai sveikas.

Žinote, aš esu sveikatos ministeris, ne ligonis!
- paaiškina lankytojas išdidžiai.
- - Tai niekei Kai mane čia atvežė, aš galvojau, kad 
esu užsienio reikalų ministeris,- ramiai atsakė buvęs 
pacientas.

* - Ponas viršininke, neatleiskite manęs iš darbo! 
Aš Jums atnešiu skerdienos.

Po mėnesio viršininkas klausia, kodėl šis nesilaiko 
savo pažado ir tos skerdienos jam neatgabeno.

Atleiskite, viršininke, - teisinasi suvalkietis. 
Aš maniau,kad kiaulė padvės, o ji ėmė ir pasveiko!

* - Ar Jus prisipažįstate, kad esate kaltas? - klausia
teisėjas.

Ne, pone teisėjau. Advokatas mane įtikino, kad 
aš esu nekaltas!

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki .....2.75%
santaupas...................................2.25
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.75%
90 dienų Indėlius .................3.75%
1 m. term. Indėlius ...............4.75%
1 m. term.Ind.mėn.pal............ 4.25%
3 m. term.Indėlius .................. 5.00%
5 m. term. Indėlius .............. .. 6.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos) ....... 2.75%
RRSP Ir RRIF 1 m.................... 4.75%
RRSP Ir RRIF Ind. 3 m............ 5.00%
RRSP Ir RRIF ind. 5 m............ 6.25%

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydĮ Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų

....... ............................ ....... ......... drauda Iki $25.000.
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 

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. XII. 8 

vaikus_ įvairiomis kalbomis: 
bon jour, buenos dias, gu- 
ten Tag, shalom ir kt. į 
kiekvieną pasveikinimą 
vaikai atsakė ta kalba, o 
kaip malonu buvo išgirsti 
lietuvišką LABAS. "Audros" 
šokėjai pašoko Kepurinę, 
Pradės Aušrelė aušti, Audė
jėlę ir ketvirtainį. K.G.

• PENSININKŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS St. Peters- 
burge įvyks trečiadienį 
1994 m. sausio 5 d. 2 vai, 
p.p. Lietuvių Klubo patal
pose. Darbotvarkėje: atas
kaitos, naujos valdybos rin- 
kimei. Po susirinkimo
- vaišės. Dalyvauti kviečia
mi visi nariai ir norintieji 
įstoti į pensininkų klubą.

• Lietuvių Klubas rengia 
KŪČIŲ VAKARIENĘ š. m. 
gruodžio mėn. 24 d. 6 
vai.v. Vakarienė vienam as
meniui - 8.00 doleriai.

• NAUJŲJŲ METŲ SUTI
KIMAS rengiamas Klubo 
valdybos gruodžio 31 d. 
Kokteiliai - 7 vai.v., vaka
rienė - 8 vai.v.v. Šokiams 
gros "Lorelei" orkestras. 
Vietas ir stalus galima 
užsisakyti sekmadieniais 
pas Adą Strijauskienę klu
be arba skambinant: 360- 
0534.

įDOMI PASKAITA. Gruo
džio mėn. 29 d. 2 vai.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas......... 9.50%
nekiln. turto pask. 1 m......... 6.25%
nekll.turto pask. 3 m..............8.25%

p.p. Lietuvių Klube kalbės 
Kauno V.D. universiteto 
rektorius prof. Bronius
Vaškelis ir buvusi universi
teto bibliotekos direkto
riaus pavaduotoja Stasė 
Vaškelienė apie aukštojo
mokslo problemas ir kultū
rinį gyvenimą Lietuvoje. 
Popietę ruošia Kultūrinių 
Popiečių būrelis.

LIETUVOS DUKTERŲ D- 
JOS St. Petersburg© sky
riaus narių susirinkimas ir 
kalėdinis pabendravimas 
įvyks gruodžio 14 d., antra
dienį, 2 val.p.p. Klubo 
mažoje salėje. Kviečiamos 
narės ir prijaučiančios šiai 
veiklai, atsilankyti.

montreal
• Šių metų lietuvių KALĖ
DINE RADIJO PROGRAMA, 
vadovaujama Liudo Stanke- 
vičit us, . bus girdima gruo
džio mėn. 25 d., 1 vai.pie
tų metu.

SESELIŲ ARTIMO MEILĖS 
DARBU’ PAGERBIMAS

Montrealio lietuviai, 
susirinkę į AV P-jos salę, 
su dėkingumu minėjo N.P. 
Šv.M.MARIJOS Seserų Vie
nuolijos įsteigimo 75 metų 
ir jų 40-ties metų veiklos 
Montrealyje ' sukaktis. Po 
Mišių, oficialioji minėjimo 
dalis vyko AV P-jos salėje 
prie gražiai papuoštų sta
liukų, puošnaus ilgojo stalo.

K.L.K.Moterų Draugijos 
Montrealio Skyriaus pirm. 
Genė Kudžmienė pasveikino 
Seseles,visas viešnias ir 
svečius, pabrėžė, kad Sese-
lių darbas sutampa su šios 
Draugijos šūkiu- Tiesa ir 
Meilė. Sukaktuvininkes 
su jų viešniomis Seselėmis 
pasveikino AV P-jos kleb. 
kun. J .Aranauskas, 
jų darbą. Dievo garbei ir 
vargšų gerovei 
už tai padėkojo. KLB Mont
realio A-kės pirm. Arūnas 
Staškevičius šiltais žodžiais 
prisiminė Seseles savo vai
kystės metais, kaip teko 
dirbti vėliau su jomis ir 
sveikino Montrealio lietuvių 
vardu. Raštu 
buvo įteikusi 
L.K.MINDAUGO 
Kuopa.

SJ, už

ir joms

sveikinimą, 
Montrealio

Saulių

., ir Amerikoje
ir prižiūrimi 

Senelių Namai 
įvertinti JAV

įdomią, išamią, dalykiš
ką paskaitą su veiklos api
būdinimu Lietuvoje, taip 
pat okupacijų metais ir 
išeivijoje sklandžiu žodžiu 
skaitė svečias prof.Česlo
vas Masaitis, atvykęs iš 
Putnamo, JAV. Jis pabrėžė, 
kad ne tik išeivija yra 
dėkinga už jų atliktus ir 
atliekamus svarbius darbus, 
bet kad pav 
jų įsteigti 
Matulaičio 
Putname 
įstaigų aukščiausiu pagyri
mu.

Mes žinome ir vertina
me Seselių darbą, čia, Mont
realyje , tiek religiniuose 
reikaluose, tiek visuomeni
niuose, kur tik reikalinga 
pagalba, ar paremiant 

SlCHARD^
Room----- COUVRIUR

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

7 psl.

kultūrinius reikalus. Didelė 
jų parama buvo jaučiama 
Mergaičių Chorui PAVASA
RIS, poeto Henriko Nagio 
ir muz. Aleksandro Stanke
vičiaus Kantatos atlikimui 
bei įrašymui, Vaikų Darže
lio globa, praradusiųjų 
sveikata, rūpesčiu, ir kt.

Malonu buvo išgirsti 
meninės dalies atlikėją, 
jauną, puikaus balso solistę 
(kuri tęsia studijas šioje 
srityje)- Rasą. Krokytg- 
Veselkiene. Ji giedojo Mi
šių metu, o koncertinei 
daliai pasirinko liaudies 
dainas ir arijas. Akompa
navo miela mūsų bičiulė 
Mme Madeleine Roch.

Solistė pasirinko savo 
programai pagrindine tema 
-meilę. Ir liaudies dainose, 
kurios jau sukurtos Lietu
voje vėlesniais laikais, 

•daugumoje buvo girdimos 
pirmą, karta.. Nesudėtinga 
akompanimentą, joms aran
žavo Juozas Kasinskas. 
Prieš kiekvieną daina sol. 
Rasa gražia tarsena pa
tiekdavo komentara. Man 
asmeniškai įdomiausia mu
zikiniu atžvilgiu buvo Bro
leliai mano- įdomesnio 
ir autentiško ritmo. įdomūs 
žodžiai "Tos mėlynos, gi
lios akys". "Oi, ko nusižven
gei" - daina, kurią, čia 
išeivijoje visi pamilom, 
užbaigė pirmąją dalį.

Antroje- arijų dalyje, 
solistė turėjo gerą, progą 
parodyti savo gražaus temb
ro, turtingą, balsą ir muzi
kalumą. Arijos iš Bizet 
operų Karmen ir Samsonas 
ir Dalila, Massenet- iš 
"Werther", ir Schuman'o 
Dedikacija. Labai šiltai 
publikos sutikta, padainavo 
priedo vieną dainą.

Abi atlikėjos buvo ap - 

MOTREALIO LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS 
ANKETA

1. Ar norėtumėte dalyvauti Sambūrio grupės veikloje?
Taip _____ Ne _____

2. Ką galėtumėte pasiūlyti, kad grupės veikla būtų įdomi ir tu
rininga?
3. Ar turite ir galite pasidalinti savo patirtimi lietuviškoje 
veikloje (darbas Lietuvoje, biznio reikalai su Lietuva, svečiai 
iš Lietuvos, literatūra, spauda ir t.t.)?

4. Kokiomis temomis norėtumėte išgirsti diskutuojant grupės susi
rinkimuose: literatūra, menas, religija, biznis, sveikata, ekolo
gija, sportas ir pan.? __________________________ _________
5 . Kaip dažnai norėtumėte susitikti su grupės nariais?

6 . Kokios struktūros norėtumėte matyti Sambūrį( vientisas, at
skiros sekcijos ir pan.)?

7. Ar pažįstate kitus 
veiklą? Taip
8 .

norinčius įsitraukti į Sambūrio
Ne _____

Jūsų požiūris į narystę ir nario mokestį.

Kokia, Jūsų nuomone. Sambūrio ateitis?

10. Pastabos.

9 .

dovanotos korsažu.
bus tikrai įdomu po 

kiek laiko vėl išgirsti Rasa 
pas mus.

Puošnios ir geros vaišės 
buvo patiektos šios šventes 
proga.

KLK Moterų Draugijos 
Montrealio Skyrius dar 
kartą parodė savo neeili
nius sugebėjimus paruošti 
įdomų renginį. b.

MONTREALIO LIETUVIAI 
ĮDOMIAI MINĖJO 
LAPKRIČIO 23-JĄ

1993-tieji metai pasižy
mi mums reikšmingomis
sukaktimis. Jų tarpe 
75 metai nuo Lietuvos
pirmosios Nepriklausomybės 
atgavimo Vasario 16-tąją, 
o 1918 m. lapkričio 23- 
iąją - buvo paskelbtas ki
tas tų metų istorinis doku
mentas, užantspauduodamas 
valstybės atkūrimą - Kraš
to Apsaugos Ministerija 
išleido įsakymą Nr.I, kuriuo 
buvo įsteigta Apsaugos 
Taryba, kuriant Lietuvos 
kariuomenę. Tu metu gruo
džio 29 d.buvo išleistas 
ir oficialus šaukimas-kvieti- 
mas stoti savanoriais j 
Lietuvos Krašto Apsaugą.

Iškilmingose pamaldose 
pamokslą pasakė kun. K. 
Ambrasas,SJ., pabrėžęs 
paralelę tarp reikšmės 
įsipareigojusio kario, ginan
čio savo Tėvynę ir valsty
bę ir tarp priėmusio Kris
taus mokslą Krikščionio, 
nemažiau įsipareigojusio 
ginti teisingumą meilę 
ir kovoti su blogiu.

Lapkričio mėn. 21 d., 
po iškilmingų pamaldų AV 
P-jos bažnyčioje, tęsiant 

minėjimą AV P-jos salėje, 
L.K.MINDAUGO Saulių 
Kuopos pirm. Aug.Mylė 
priminė: " 1919 m. sausio 
15 d. atsiliepdami į šauki
mą, jau buvo susirinkę 
apie 3.000 savanorių. Jie 
vilkėjo tais drabužiais, 
kuriais atėjo iš namų, vie- 
il geresniais, kiti visai 
skurdžiais, kai kurie klum
pėmis apsiavę. Stigo ginklų 
o ypač kritiška buvo prity
rusių karininkų - vadų sto
ka. Nežiūrint visų sunkumų 
jaunoji Lietuvos Kariuome
nė krašto nepriklausomybę 
apgynė. Apgynė ją pati 
savo jėgomis, nes buvo 
susidariusios palankios poli
tinės sąlygos laisvei apgin
ti, subyrėjus dviem didžiu
lėm kaimyninėms imperi
joms. Jeigu Lietuva savo 
kariuomenės tuo metu ne
būtų turėjusi, tai nepri- 
klausoybė būtų likusi tik 
gražia svajone, nes kraštas 
tuojau pat būtų pakliuvęs 
į lenkų arba į sovietų Ru
sijos vergiją. Tuo atveju 
būtume nesulaukę ir Lietu
vos atgimimo 1990 m.KO
VO VIENUOLIKTĄJĄ".

Tylos minute, prieš 
išsirikiavusias organizacijų 
vėliavas buvo pagerbti 
visi tėvynainiai, kurių dėka 
daugelis čia mūsų esančių 
galėjome dar pasidžiaugti 
normaliu, saugiu, šviesėjan
čiu savo valstybės ir tautos 
gyvenimu.

Šiais metais, - priminė 
Aug.Mylė,- prisimenama 
ir 50 metų sukaktis, kai 
Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvę, 1940 m. buvo 
panaikinta ir Lietuvos Ka
riuomenė.

"Ruošdami ir dalyvau
dami Lietuvos Kariuomenės

/nukelta į 8 psl...... /



montreal
MIRUSIEJI:
• ANTANAS SAKALAS, 

mirė Montrealyje, 
d'Acceuil Henri

Namuose,

92 m., 
Centre 
Bradet Slaugos 
globojamas savo artimųjų, 
ypač Jūratės Tobin ir jos 
šeimos.

Palaidotas iš §v. Kazi
miero bažnyčios Notre 
Dame dės Neiges kapinėse.

me kentėjusius ir nukankin* 
tus kalėjimuise. Pagerbia
me SAUSIO 13-sios TV 
bokšto gynėjus, MEDININ
KŲ aukas. Jie savo gyvy
bės aukomis Įrodė, 
tėvynė Lietuva visais 
kais turi ištikimai ją 
linčių ir ginančių 
ir dukterų", - baigė 
žodi Aug.Mylė.

kad 
lai- 
my- 

sūnu 
savo

ste-

• Alfonsas VAZALINSKAS 
po sunkios ligos gruodžio 
mėn. 4 d.mirė Royal Vic
toria ligoninėje. Liko žmo
na Irena, sūnus Gytis, m arti 
Irena, dvi vaikaitės ir kiti 
artimieji.

Laidotuvių apeigos vyko 
Aušros Vartų P-jos bažny
čioje.

• Petras BUNYS, 67 m.,po 
sunkis ligos, mirė gruodžio 
mėn. 4 d. Liko žmona 
Jadvyga, trys vaikai- duk
terys Rasa, Virginija ir 
sūnus Eugenijus su šeimo
mis. 4 vaikaičiai.

• Emilija GREITAITIENE- 
PETROVlENŽ, 85 m., neti
kėtai mirė slaugos namuose.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• A.a. Domicėlės Janušie
nės mirties metinių proga, 
Jos vyras Aleksas atsiuntė 
laikraščiui "Nepriklauso
ma Lietuva" $50 auką.

Nuoširdžiai dėkojame.
Pridėtame laiške, Alek

sas Janušas, senas mūsų 
laikraščio skaitytojas, gy
venantis Vancouver'yje, 
BC, visiems "NL" darbuo
tojams linki linksmų Kalė
dų ir laimingų naujų metų.

/.......atkelta iš 7 psl./

atkūrimo paminėjimuose, 
prisimename ir pagerbiame 
žuvusius savanorius, sava- 
norius-kūrėjus, karius, šau
lius, partizanus, pagerbia
me 1941 metų sukilimo 
dalyvius, pagerbiame ir 
Sibiro tremtinius, pagerbia- 

1
Užsisakykite švenčių sveikinimus dabar! Dėkojame.

Labai Įdomu buvo 
bėti rodomą video juostą: 
išvykstančius rusų karius 
ir dabar, prieš 3 metus 
atkurtos mūsų kariuomenės 
gyvenimo epizodus. Įdomiai 
nufilmuotos buvo žygiuotės 
atliktos Įvairių švenčių 
progomis. Išmankštinti vy
rai, dailiose uniformose, 
geri grojėjų pulkai, naujo
viškai skanduojantys žygio 
dainas pulkai (bus tikriau
siai naujų parašyta ir daina
vimui), užsiėmimai manev
ruose, savigynos pratimai; 
kariai virtuvėje, Karaliaus 
Mindaugo-Valstybės dienos 
šventėje ant žirgų, senovi
niais šalmais pasirėdę, 
laivyne. Visa tai buvo nau
ji, nematyti vaizdai, kelian
tys viltį, kad atsiras ir 
daugiau šaunių vyrų, neiš- 
griuvusių prie degtinės 
stiklų, suprantančių savo 
valstybės reprezentacijos 
reikšmę tiek valstybės 
pasieniuose, tiek poligonuo
se, tiek rūpinantis kritiš
kais momentais savo vals
tybės gyventojų apsauga, 
o reikalui esant - ir pagal 
ba.

Gausiai susirinkę daly
viai buvo tikrai dėkingi 
ir už Įdomią programą, 
kuri pakelė viltj, jog Lie
tuva išbris iš 
ir už iškilmingą šios šven
tės minėjimą, 
nešantiems vėliavas 
eilę metų, branginant Tė
vynės atsiminimą, už gražų 
AV Choro giedojimą Mišių 
metu.
B. N.

apatijos,

ištikimai 
per

LIETUVIU AKADEMINIO 
SAMBŪRIO MONTREALY-
JE SUSIRINKIME

L.A.S.Montrealyje
lapkričio 26 d. buvo

š.m.
sušau-

"NL"

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas* Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P1N5, tel:364-4658

Dr. MICHĘL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.M AUŠROS Mura^ 

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, . .
687 Pine Ave, West, Teb <514)-842-1231
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D

4589 Park A ve., 
Montreal, Que. H2V 4E4

3®*L*w*i*L*L*i*i*i*L*i*i*L*i*L*i*i*L*L*L*L*i*i*įg
* MONTREALIO LITUANISTINĖ MOKYKLA
S W* KVIEČIA VISUS Į g

1 KALĖDŲ EGLUTE f
š.m. gruodžio mėn. 12 d. po 11 vai. pamaldų

<g A Aušros Vartų parapijos salėje g
2 • Mokinių atliekamas vaidinimas: J*
-g 2^0 "Kitoj pusėj durų", St

tekstą paruošė Jūra Landry
• Kalėdų senelis su dovanomis 4*

visiems vaikams!
ĮĖJIMAS: $5.

Maloniai kviečiami visi! RENGĖJAI 2

l.k. mindaugo Šauliu kuopa ruošia

NAUJU 1994 
METU SUTINIMĄ

1993 m. gruodžio mėn. 31 d., penktadienį,

Auftros Vartų parapijos salėja
COMPACT DISCO MUZIKA - J. Šulmistro 5S
VAKARIENĘ ruošia P. PAULAUSKAS J

• Loterija • Baras J*
DALYVAVIMAS - $10. Maistą ir gėrimus

įsigysite už prieinamą kainą. 3* 
Prašome registruotis iki gruodžio 19 d. pas: Tjjjį
A. MYLĘ: 365-U353; A. ŽIŪKĄ: 366-5491; «£
A. KAČINSKĄ: 366-7022; J. ŠIAUČIULį 768-3674.B

Ruošia ir kviečia - g

*

gruodzio 19 d. pas: 
ŽIŪKĄ: 366-5491;

į L.K. MINDAUGO SAULIŲ KUOPA 1E

kęs narių, svečių ir prijau
čiančiųjų susirinkimą Sese
lių Namų, salėje.

Atvyko didelis būrys 
dalyvių, jų tarpe, malonu 
pastebėti, ir jaunesnės 
kartos žmonių. Susirinku
sius pasveikino pirm. Algis 
Beniušis. Svarstybas, ar 
tikriau pasakius, nuomones 
dėl rengiamo literatūros 
vakaro 
premijos 
pravedė 
Henrikas 
šios premijos 
ir įteikimų eigą. Susirinki- 

•frmas pritarė jo sumanymui 
ateinantį pavasarį, KOVO

11-tąją skirti premiją ne 
tiktai išeivijos, bet ir Lie
tuvos rašytojams. ŠĮ pava
sarį, x jau senai prestižine 
tapusi premija būtų XVII- 
toji. Ši karta premija bus 
padalinta pusiau (tiksli 
suma dar nenustatyta).

Tel: (514)-842-9211.

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

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Advokatas ROMAS 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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vb
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psl.

LITAS M f) N T R E A I I 0 I IE III V H
KRE HITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virt $29,000,000i 
REZERVAS virš $2,000,000

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-...... ... 4.50% Taupymo - special............. .... 1.75%
Certifikatus 2 m.......... ... 5.25% Taupymo - su gyv. dr........ .... 1.25%
Certifikatus 3 m.......... .....5.75% Taupymo-kasdienines ... .... 1.50%
Term, indėlius: Einamos sąsk..................... .... 1.00%

1 metų ................ ... 4.00% RRIF-RRSP -1 m.term. . .... 5.00%
18Dd -364 d. ...
120 d. - 179 d. ...

... 4.00%

... 4.00% RRIF-RRSP - 2 m.term. . .... 5.50%

60 d. - 119 d. ... ... 3.50% RRIF-RRSP-3 m.term. . .... 6.00%
30 d.- 59 d. ... ... 2.50% RRIF-RRSP-taup......... .... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų................... .......6.00% asmenines - nuo .......... .. 6.25%

2 metų................... .......6.75%
3 metų................... .......7.25%

InfomtcIJa apla naujausias palūkanas “LHt”

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI 
—......—n t ■■■

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., trefi. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

VINCO KRĖVĖS 
paskyrimo proga, 
Vincas Piečaitis.

Nagys priminė 
atsiradimo

Susirinkimo svečias 
kun.Kazimieras Ambrasas, 
SJ, neseniai atvykęs dirbti 
AV P-joje, pakviestas pasi
dalino įspūdžiais apie savo 
kelionę ir darbą Filipinuose. 
Buvo atsivežęs ir nuotrau
kų.

Sambūris, ieškodamas 
būdų suintensyvinti savo 
Veiklą,prašo atsakyti j an-

" Doku m entinis video filmas BALTIC FIR E),nufilmuotas11 
įivykiųose dalyvavusios Kanados kino režisierės ZOE 
JĮDIRSE .vaizduojami įvykiai LIETUVOJE ir LATVIJOJE 
“nuo 1991 mdki siųjlienų. Filmas rodytas Ontario TV 
"ir Prancūzijoje. Mačiusiųjųi atsiliepimai labai teigiami. 
"Filmo trukmė 50 min. K a i n a: 30 doL, plius 5" 
"doLpersLunttino išlaidoms. "
JĮ ZOE DIRSĖ taip pat yra nufilmavusi video filmą" 
"apie Lietuvos sportininkų dalyvavimą Barcelonos Olim-" 
"piadoje, apie pirmąjį Lietuvos istorijoje R.UBARTO" 
"Olimpinį aulcso medalį disko metimo varžybose ir " 
" Krepšininkų medalius. Šio filmo trukmė 20 min. " 
"K a i n a: 20 doL, plius 5 doL persiuntimo, išlaidoms. " 
"Šias juostas galima įsigyti pas: ZOE DIRSE, 4481 Es-" 
"planade, apt.3, MONTREAL, Que., CANADA, H2W " 
"1T2, tek (514) 282-6582.
X ************************************************** “ 

ketą, kurią paruošė Petras 
Paulauskas. Atsakyti gali 
ir ne būtinai Sambūrio 
nariai. Jas užpildžius, pra
šoma siunti arba perduoti 
P.Paulauskui: 1539 De Sėve

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d. mes persikeliame [naują vietą- prie Rūtos auksinio 
amžiaus klubo 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta ant RUE LEGER 
nebeveiks nuo Gegužės 15 d. Pakietų priėmimo NAUJOS VALANDOS 
bus nuo 9.0Č vai ryto iki 7.00 vai. vakaro TIK TREČIADIENIAIS, Pakietų 
išsiuntimas toliau bus kiekvieną savaitą,
Pakietų. “pick up service" — veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo i? Jūsų namų

Nauja Kaina $5.10 /kg 
Siuntiniai pristatomi tiesog [namus. 

Nėra maksimumo svorio. 
Minimum yra 2kg, arba $10.00.
T reČiadieniais 9h00-19h00.

1450 rue DE SEVE. LASALLE
SKAMBINKITE INFOR-Q Q *7 • Q QQO MACUOS IR APTAR 37 O 270 N AVIMO REIKALAIS

Vytas Gruodis Jr. BET KADA ' 7 PIENAS-

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

TONY

**
**

**
*

Montreal, Que., H4E 2A8.
(Žiūr. anketą 7 psl./.

Prie vyno stiklo, 
ir užkandėlių bei

sūrio 
kavos 

buvo smagiai' pabendrauta.
Dal.

KAIRYS

Atstovas Leonas BALAIŠIS, 
338 1-st Ave, LaSalle, P.Q. 
H8P 2E8, Tel: (514) 366-8259

BALTIC EXPEDITING

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

LMirandei

ĄSF
A1 
Ė1 J

t

#A?Sea
 y// Torsus

LLAVrandry

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.
NY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 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.LB, DONNA SVRAKA A.LB.

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

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS & c6tė realties

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD 
ALIUMINI  J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI J UM.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


	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1993-12-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

