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ŽIRINOVSKI’ O 
SVAIČIOJIMAI

Prancūzijos dienraštis LE 
MONDE sausio 28 d. laido
je atspausdino Žirinovski' o 
suplanuotą, jo paties pasi
rašytą žemėlapį. Žemėla
pio kopiją laikraščiui perda
vė vienas išėjęs į pensiją 
švedų diplomatas. Ant 
minimo žemėlapio buv. Ju
goslavijos teritorijos Žiri
novski's užrašė "UN out!" 
(JT šalin’)

Kaip žinoma, Žirinovski's 
su savo įsteigtą ekstremistų 
-dešiniųjų Liberalų Demo
kratine Partija (absurdiš
kai pavadinta) - pareiškė 
savo "vizijas", kaip atsta
tytų Rusijos Imperiją. Ru
sijoje prokuratūra paskelbė 
š.m. sausio mėn. paskutinę 
savaitę, kad jam bus ke
liama kriminalinė byla už 
karo kurstymą.

Sausio 28 d. Slovėnija 
pareikalavo, kad Žirinovs- 
kf s, oficialiai atvykęs 
onilsiui, išvyktų kartu su 
savo palydovais. Slovėnijos 
Užsienių Reikalų Ministeri
ja pareiškė, kad jo paly
dovai nusikalstamai laužė 
viešos tvarkos įstatymus 
BLED hotelio restorane. 
Žirinovski' s, pabuvojęs 
Bled'e, planavo vykti į 
Belgradą, kur, jis sako, 
"milijonai serbų" jo belau
ktą.

Jo kliedėjimuose pagrin
diniai planai naujam Euro
pos žemėlapiui taip atrodė;
• Stipriai sumažinta Len
kija. Vokietija gautų Gdans
ko miestą ir Silezijos pro
vinciją, o Rusija - rytinės 
teritorijos dalį. Lenkija, 
kaip kompensaciją, gautų 
Ukrainos Lvov' o sritį.
• Rusija pasiimtų visas 
tris Baltijos valstybes: 
Estiją, Latviją ir Lietuvą, 
išskyrus nedidelį plotą 
aplink Estijos sostinę Tal
linn'ą ir ten padarytų lyg 
rniestą-velstybėlę, kaip 
Liuksc-nburgą ar Lichten
šteiną. (Kas jį ten taip su
žavėjo?)
• Vokietija (kaip atrodo, 
jis stengtųsi jai įtikti), 
kontroliuotų Austriją ir 
Ček’jos Respubliką - du 
kraštus, kuriuos buvo anek
savęs Hitler'is 1938-1E3L- 
metais.
• Dabar rusų valdoma 
Karaliaučiaus (praminta 
okupantų Kaliningradu) 
sritis būtų sugrąžinta Vo
kietijai.
• Bosnija išnyktų, nes 
serbai ir kroatai pasidalin
tu savo tarpe Jugoslaviją.
• Vengrijai tektų Transil
vanija, atimta iš sumažėju 
sios Rumunijos.

• Didžioji Bulgarija pasi
imtų (!) didelius Graikijos 
ir Rumunijos plotus, įskai
tant Bukareštą ir europie- 
tiškąsias Turkijos dalis.

LE MONDE redakcija 
rašo, kad Žirinovski's taip 
pat yra perpiešęs ir Azijos 
žemėlapį, bet jo neatspaus
dino. Ten jis kai kurias 
valstybes, besiribojančias 
su Rusije, numatęs prijung
ti prie jcs, o kitas - pada
linti tarp Maskvos ir Afga
nistano.

Taigi, bepročio karštligė 
jo galvoje plinta. Tik la - 
bei nejauku, kad jo vado
vaujama partija, neseniai 
stipriai pasireiskusi Rusijos 
Dūmoje (parlamente), kol 
kas viešai neprotestuoja 
prieš tokius jos vadovo 
karingus ir toli gražu, ne 
"demokratinius" svaičioji
mus.

SARAJEVO TRAGEDIJA- 
VAKARŲ GEDA

iš Paryžiaus pranešama, 
kad Vakarų Europa ir JAV 
šaukia skubą , nepaprastą 
NATO posėdj. Prancūzijos 
vyriausybė ragina paskelbti 
ultimatumą Serbijos vy
riausybei, kad ji atitrauktų 
Sarajevo miesto apgulimą, 
arba turės susidurti su 
Vakarų karinėmis pajėgo
mis.

Oficialų reikalavimą 
imtis jėgos prieš žudikiškus 
Serbijos veiksmus patiekė 
NATO gen.sekr., boutros- 
Boutros Ghali po vasario 
5-6 d.d. naujo brutalaus 
Sarajevo bombardavimo.

• V. Žrinovski s buvo 
sutiktas Montenegro valsty
bėlės sostinėje Podgorica 
entuziastingos, apie dešimt
tūkstantinės minios. Monte
negro yra vienintelė res
publika pasilikusi su Ser
bija Jugoslavijos federaci
joje.

V. Žirinovski's arogantiš
kai, kaip visada, kalbėda
mas tvirtino: "Dar kiek pa
laukite, ir mes pakeisime 
savo valdžią ir vyriausybę 
Maskvoje. Rusijos istorinis 
vaidmuo yra sustabdyti 
vakariečių atakas prieš 
mūsų brolius ortodoksus". 
Toliau kalbėdamas, pažadė
jo, kad jeigu jis būtų val
džioje, tai įsakytų atvykti 
apie 300,000 rusų kareivių 
į Balkanus paremti serbus.

Nors serbų dominuoja
moje Jugoslavijoje yra tai
komos JT sankcijos už 
palaikymą karingų sukilė
lių kaimyninėse valstybėse 
Kroatijoje ir Bosnijoje, 
Rusijoje jie susilaukia šiek 
tiek simpatijos.

Reaguodamas į paskuti
niu metu pareikštus naujus 
militarinius grasinimus ser
bams Bosnijoje, V. Žiri
novski's serbų užimtame 
Bosnijos mieste pareiškė, 
kad: "Jeigu nors viena 
bomba nukris ant Serbijos, 
mes tai laikytume ataka 
prieš Rusiją".

Prez. Boris Jelcin' o 
vyriausybė palaiko sankci
jas prieš Jugoslaviją.

Senelis ir tėvas prie žuvusių Sarajevo bombardavime vaikų

CERNOBYL’IO PROBLEMA 
NEIŠSPRĘSTA

ASSOCIATED PRESS ži
nių agentūra praneša, kad 
Massaehusetls Technologi
jos Institute-, JAV, moklsi- 
oinkas Alexander Sich, 
tyrinėjęs Černobyl' io reak
toriaus griuvėsius 18 mėne
sių laikotarpyje, parašė di
sertaciją doktorato laips
niui gauti. Jis tvirtina, 
kad po šios katastrofos 
paskelbti radiacijos duo
menys buvo 4-5 kartus 
mažesni, negu rodo dabar
tiniai tyrinėjimo duomenys.

Sovietų vyriausybė anuo
met skelbė, kad 4-tojo 
Cernobyl'io reaktoriaus 
sprogimas buvo sukėlęs 
tiktai dalinį ištirpimą ir 
kad malūnsparniai sugebėjo 
užpilti degimo centrą su 
500G tonų smėlio, švino, 
borono ir molio.

Tačiau A. Sich skelbia, 
Kad tie malūnsparniai ne- 
oasiekė pagrindinio šaltinio. 
Ištirpusi masė perdegino 
apsauginius sluoksnius ir 
įsigraužė į žemesnius kons
trukcijos pamatų sluoks
nius. Jeigu jie perėjo psr 
cemento grindinį, galėjo 
pasiekti požeminius van
dens sluoksnius ir sukelti 
milžinišką garo sprogimą. 
A. Sich sako, kad ta iš
mesta iš malūnsparnių me
džiaga neprigesino radiaci
jos. Ji paprastai pati per
degė po 10-ties dienų.

• KANADOS Federalinė 
Vyriausybė iki š.m.balan
džio mėn. 1 d. uždarys 
keliolika^ karinių bazių ir 
paleis iš tarnybos tūkstan
čius civilinės gynybos tar
nautojų. lokiu būdu tiki
masi sutaupyti apie 400 
mil.dolerių. Kai kurios 
bazės buvo įsteigtos II Pa
saulio Karo metu ir yra 

pasenusios bei savo uždavi
nį atlikusios.

VIS DĖLTO - SENSACIJA
PasKUtin'u laiku, t.y. 

kelis metus spaudoje skel
biami įvairūs, tiesiog neįsi
vaizduotini psichopatų nu
sikaltimai ne tik prieš su
augusius, bet net ir prieš 
vaikus, kelia didelį susirū
pinimą gydytojų, pedagogų 
teisėtvarkos darbuotojų, 
dvasiškių ir tėvų sluoks
niuose ir visoje musų, taip 
save pssivadinusioje, civi
lizuotoje visuomenėje.

Galų gale, kriminalinis 
elgesys neseniai pasireiškė 
besiruošiant varžyboms, 
tokio estetiško sporto, 
kaip dailusis čiuožimas,ei
lėse. lonya Harding kalti
nama, kad su savo vyro 
ir kelių samdinių pagalba 
prisidėjo prie suplanavimo 
kaip savo konkurentę pada
ryti nepavojinga, jai sumu- 
šant koją...Mat, pakvipo 
galimybė laimėti didelę 
sumą pinigų, jeigu laimėtų 
olimpines dailiojo čiuožimo 
varžybas, vykstančias šiais 
metais Norvegijoje.

PO KAILIU - PLIENAS
Pasirodo, kad Sovietų 

lyderiai, Politbiuro nariai 
iškilmėse priiminėdami 
paradus tada vadinamoje 
Raudonojoje Aikštėje, dė
vėjo specialiai jiems paga
mintas kepures iš rinktinių 
ėriuku, Sibiro muskratų 
ar jaunų elnių kailių. Me
talo plokštės buvo paslėp
tos tarpe tų kailių, kad 
apsaugotų nuo šūvių.

Dabar ta gynybos įmonė, 
gaminusi tokias apsaugines 
kepures, parduoda jas Ru
sijos verslininkams, kurie 
bijosi gangsterių užpuolimų . 

Maskvos laikraštis verslo 
reikalams "Commersant" 
skelbia, kad 1993 m. mafi
jozai nušovė apie 100 Mas
kvos verslininkų!

Ar nebūtų geras darbas 
Rusijos kareiviams sugaudi- 
nėti tas nusikaltėlių bandas, 
vietoj nuobodžiavus ir de
javus, ir skundžiusis, kaip 
jiems dabar per maža šlo
vės?

NEIŠSPRĘSTA IR 
IGNALINOS SITUACIJA

Ignalinos Atominė Elek
trinė buvo statyta tų pačių 
Cernobyl'io jėgainę stačiu
sių konstruktorių, ir pla
nuotojų. Ignalina, nors ir 
labai svarbi Lietuvai, yra 
labai nesaugi ne vien tik 
Lietuvai, bet ir kaimyni
nėms valstybėms.

Lietuvos vyriausybės 
potvarkiu, Atominės Elek
trinės apsauga buvo paves
ta Krašto Apsaugos Minis
terijai. Deja, šios jėgainės 
direktorius Sevaldin'as prie- 
šinasi, kad jam Krašto 
Apsaugos Ministerija nori 
paskirti pavaduotoją, kuris 
būtų atsakingas už jėgainės 
saugumą ir tvarką,

Direktorius Sevaldin'as 
norėtų visus jėgainės rei
kalus turėti vien tik savo
rankose, o tai vienam as
meniui atlikti yra labai 
sunku ir net rizikinga, 
nes yra daug darbo ir at
sakomybės, rūpinantis ki
tais elektrinės reikalais. 
Direktorius jau parašė pora 
įsakymų, kurių dėka galima 
praleisti moteris į jėgainę, 
nepatikrinus jų rankinukų. 
Taip pat vadovų lydimi 
svečiai bei draugai į patal
pas galės būti praleidžiami 
nepatikrinti (!).

Švedijos atominių jėgai
nių ekspertai su pasibaisė
jimu praneša, kaip Ignali
nos AE stotis yra blogai 
pastatyta, o ir neįtikėtinai 
netvarkingai užlaikoma. 
Jie stebėjosi patalpose 
matomais prakiurusiais 
vamzdžiais, neizoliuotais 
elektros laidais, ir pan. 
Užklausti darbininkai sakė, 
kad net nežiną kur randasi 
slėptuvės, skirtos nelaimės 
atvejams. Nėra, pastebėjo 
švedų ekspertai, jokios 
saugumo kontrolės. Nors 
ta jėgainė tik 10-ties metų 
senumo, ji atrodanti, sako 
jie, lyg būtų statyta šio 
Šimtmečio pradžioje ir 
yra nesaugi.

Nesuprantamas juodnu- 
guriškas direktoriaus užsis
pyrimas, or ir Lietuvos 
vyriausybės atitinkamos 
ministerijos nuolaidumas, 
šis "didysis" direktorius 
nori gyventi Lietuvoje, 
pasinaudodamas savo speci
alisto statusu. Kol kas 
tokio specialisto Lietuva 
neturi- bet, argi neranda 
būdo NEDELSIANT direk
torių Ševaldin'ą įtikinti, 
kad ir jo paties gerovei 
svarbu , ir būtina turėti 
padėjėją, kuris galėtų rū
pintis vien tik įrengimų 
saugumo reikalais, neati-

Jonas Kardelis

PRIEŠ 25 METUS
MIRĖ JONAS KARDELIS

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos garbės narys, žurna
listas, visuomenininkas 
JONAS KARDELIS redaga
vo Montrealyje leidžiamą 
nepartini , demokratišką, 
seniausia lietuvių laikraštį 
Kanadoje "NEPRIKLAUSO
MA LIETUVA" nuo 1949 
m.sausio mėn. 1 d. iki 
1968 m. rudens. Mirė nuo 
vėžio ligos 1969 m. vasario 
mėn. 10 d., Montreąlyje.

(Tuo pačiu pavadinimu, 
hitlerininkų okupacijos lai
kais, laikraštis buvo įsteig
tas Vilniuje 1941 m. ir 
iš ten perkeltas į Kauną 
saugumo sumetimais. Ėjo 
iki 1944 m. rudens, ir jo 
redaktoriais yra buvę Jo
nas Kardelis, Br.Bieliukas 
ir kt., liaudininkų srovės 
žmonės. Tuomet ano laik
raščio buvo išėję 50 nume
rių. Visą laika4 jame buvo 
keliama Lietuvai savaran
kiškumo idėja ir kaip lai
kytis okupantų atžvilgiu).

Jonas Kardelis buvo 
visų labai gerbiamas už 
savo tolerantiškumą ir 
pasišventimą laikraščiui, 
nors kai kas bandė jam 
prikišti , kad redagavęs 
"Lietuvos Žinias" prieš 
II-jį Pas.karą, leidžiamą 
valstiečių liaudininkų.

Iš viso Jonas Kardelis 
spaudoje buvo išdirbęs 60 
metų, o "NL" redagavo 
20 metų.

Praeitų metų birželio 
mėnesio 5 d. "Tiesa" pami
nėjo Jono Kardelio gimimo 
100-tasias metines.

mant iš direktoriaus jokių 
kitų jo vykdomų pareigų? 
Galų gale, jau tarptautinio 
masto specialistai yra ne 
kartą pasisakę dėl Ignali
nos jėgainės nepatikimumo.

ŽIRINOVSKIJADA 
BUDAPEŠTO AERODROME

Š.m. vasario mėn. 4 d. 
laidoje Mcntrealio dienraš
tis THE GAZETTE atspaus
dino Reuterio Agentūros 
aprašymą apie VI. Žirinovs
ki'o išvykimo spektaklį: 
"Rytiniam skrydžiui į Mask, 
vą užsiregistravimo lange
lis jau buvo uždarytas ir, 
likus tik 2 minutėms iki 
lėktuvo pakilimo, įgriuvo 
rusų politikas VI. Žirinovs
ki’s: "Aš esu parlamento 
narys. Sulaikykite lėktuvą. 
Aš turiu išvykti" - suriau
mojo jis rusiškai.

( nukelta į 2 psl........... )
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APIE PROF. MARIJĄ GIMBUTIENE ■

Lietuvoje, Vilniuje, š.m.sausio mėn.21 d. pavakarėje 
buvo suruoštas tarptautiniuose sluoksniuose, nekalbant 
apie mūsų mokslininkus, žymios archeologės prof.dr.Marijos 

š.m.vasarioGIMBUTIENĖS gimtadienio pagerbimas, o 
mėn. 2 d. rytą, ilgai kovojusi su vėžio liga, Ji iškeliavo 
negrįžtamai.

Jos pagerbimo aprašymą atspausdino 
DIENOVIDIS, nr. 4., š.m.sausio mėn. 28 d. laidoje:

NAUJASIS

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turinį redakcija arba leidykla neatsako.

....atkelta iš 1 psl.) 
ŽIRINOVSKI J ADA....

Dr. Marija Gimbutienė

Marija - Birutė ALSEIKAITĖ-GIMBUTIENĖ, buvo 
gimusi Vilniuje 1921 m., sausio mėn. 23 d. 1938 m. baigė 
Kauno AUŠROS Mergaičių Gimnaziją, 1942 m. Vilniaus 
U-tą, kur studijavo Lietuvos proistorę ir lietuvių kalbą 
bei literatūrą. Studijas baigė diplominiu darbu originalia, 
pirmą kartą nagrinėjama tema "Laidosena Lietuvoje prieš
istoriniais laikais".

Okupacijų pasėkoje, atsidūrė Vakaruose. 1946 m. 
luebingen’o Universitete, Vokietijoje, studijavo Europos 
archeologiją, tautotyrą ir religijų istoriją. Čia gavo ar
cheologijos mokslų daktarės laipsnį.

Atvykusi į JAV, nuo 1950 m. dirbo Peabody Muse
um Harvard'o U-te, Cambridge, Mass. Parašė studiją 
apie Rytų Europos archeologiją. Gaudama įvairias stipen
dijas, nuo 1953-1963 m. Harvard'o U-te dirbo tyrinėjimų 
darba ir vieną semestrą skaitė Europos archeologijos kur
są. 1961-62 m. gavo stipendiją gilinti studijas Standford'e.

Nuo 1963 m.paskirta Kalifornijos U-te Los Angeles 
profesore. Ji dėstė Europos archeologiją, baltų ir slavų 
mitologiją, baltų kalbos ir kultūros kursą. Suorganizavo 
Universiteto Muziejų ir buvo jo proistorės skyriaus kura
tore.

Dr.Marija Gimbutienė buvo ne tiktai teoretinė

Pritrenkti Vengrijos Ma
lev lėktuvų bendrovės tar
nautojai, šiek tiek pagal
voję, sustabdė 
pakilimą 
ti, kol 
lėktuvan. (Jis, kaip žinote, 
lankęsis 
atijoje, 
joje, : ’ 
vizmo brolybės užmojus ir 
idėjas).

"Žukov' ai, kur mano 
bilietas?", - kreipdamasis į 
savo susitraukusį palydovą. 
"Ar matai, kokie jie kieta- 
galviai’ - šaukė jis.

Kai kiti keleiviai žiopte
lėjo iš nustebimo, Žirinov
ski' s toliau darė 
įsakydamas ~ savo 
yams prinešti arčiau baga
žą, kartonines dėžes ir lyg 
paveikslą plastmasiniame 
apvalkale.

Kai susinervinę aerodro
mo apsaugos prižiūrėtojai 
pradėjo rinktis aplinkui, 
žirinovski' s rėkavo, ieško
damas savo lėktuvo bilieto^ 
vis bardamas už nesugebė
jimą savo asistentus, kol 
pagaliau bilietą surado 
savo kišenėje. "Iš kur aš 
galėjau žinoti? Maniau, 
kad man jį padavei kaip 
suvenyrą" - šaukė jis kreip. 
damasis į kitą savo palydo- 
vą.

Prie langelio jau susikro
vė gerokas pundas bagažo 
ir tarnautojai buvo nepa
tenkinti dėl tokio nematy
to svorio. Žirinovski' s ir 
čia nesuabejojo: "Aš turiu 
I-mos klasės bilietą! Aš 
noriu tą bagažą turėti su 
savimi lėktuve, - šaukė jis 
- ar keturiems parlamento 
nariams negalima?" - kar
tojo jis nesustodamas, ir 
dar pridėjo grasindamas: 
"Jeigu kas dings ar suluš, 
atsakysite savo galva!"

Aerodromo tarnautojai 
susigriebė ir pareiškė, kad 
tiek daug daiktų neįmano
ma priimti į šį lėktuvą.

Priartėjus tuo momentu 
reporteriams, Žirinovski' s 
įsiutęs sukinėjosi ir šaukė: 
"Jūsų šitas kraštas - tai 
bardakas. Idiotiai!" Ir vis 
koliodamas tarnautojus 
praėjo pro pasų kontrolę 
ir dingo iš salės.

"Jeigu toks 
prezidentu, tai 
bus problema" 
tarnautojas prie 
gavęs daugiausia 
koliojimų.

lėktuvo 
ir nurodė palauk- 
Žirinovski's įlips

Slovėnijoje, Kro- 
Serbijoje ir Bosni- 

skelbė savo pansla-

tvarką, 
palydo-

pasidarys 
Vengrijoje 

pasakė 
langelio, 

Žirinovkio

• UŽ Burokevičiaus ir 
Jarmalavičiaus perdavimą 
iš Baltguoijos Lietuvon, 
teisti už jų veiksmus Sau
sio 13-ąją, 1991 in. Vilniu
je, buvo pašalintas iš val
džios Stanislav Šuškevič ir 
dar du ministerial, pasisa
kantys už reformas. Komu
nistų vadovaujamame parla
mente Minske už jų paša
linimą pasisakė 209, prieš 
-36. Skandalas Kilo dėl 
techniškos klaidos, kaip sa
koma, kai sausio 15 d. 
buvo suimti ir išsiųsti į 
Lietuvą šie du dabar už
draustos Lietuvos komunis
tų partijos nariai, besislaps-

tę Baltgudijoje.
S. šusKevič' iaus vieton iš

kilo Mečislav Grib, ilgą 
laiką buvęs Kietas komu
nistas.

Ši žinia ouvo atspausdin
ta TIME žurnale š.m., 
vasario mėn. 7 d. data.

Lietuvoj e venencios JAV, 
VaKurą, skirtą 
gimtadieniui

B. N.

KĄ SAKO LIETUVOS 
SĄJŪDŽIO TARYBA 
SKAT ATEITI

Š.m. sausio mėn. 
pareiškime Lietuvos 
džio Taryba pasisako dėl 
savanoriškosios Krašto Ap
saugos Tarnybos (SKAT) 
nuginklavimo: "Lietuvos
valstybingumo idėjai prie
šiškos jėgos provokacijomis 
ir juodinimu siekia moraliaį 
o po to ir fiziškai nugink
luoti SKATą. Šis darbas 
jau pradėtas - ginklai iš 
savanorių atimti. Jie laiko
mi teritorinės gynybos štar 3 
buose. Kilus agresijos grėš-’lįį 
mei, ginklų saugojimo vie- v, 
tos būtų puolamos pirmiau- 
šia. 
pati 
idėja".

Savanorių tarnyba per- 
atestuota, penktadalis žmo
nių, teršiančių garbingą sa
vanorio vardą, iš tarnybos 
pašalinti. "Užsienio šalyse 
- Šveicarijoje, Danijoje, Lat
vijoje, Estijoje savanoriai 
lengvuosius ginklus laiko 
namie ir yra visada pasi
rengę ginti kraštą".

LDDP vyriausybės rodo
mas nepasitikėjimas sava
noriais neturi jokio pagrin
do. Nusikaltėlių pasitaiko 
visose ginkluotose tarny
bose, tačiau LDDP vyriau
sybė išskiria tik SKAT.

Apie 30,000 Lietuvos 
medžiotojų šaunamuosius 
ginklus laiko namie, bet 
dėl galimų incidentų nie
kas 
tus, 
ėmė 
piliečiams 
savigynos tikslais.

Todėl siekimas nugink-- 
luoti SKAT (neatsižvel
giant į tai, kad ši tarnyoa 
reikalauja mažiausiai biu
džeto lėšų, lyginant su k> 
tomis gynybos struktūro
mis, ir yra patikimiausia), 
mėginimai supriešinti ją su 
visuomene, vertintini kaip 
sąmoningas valstybės gyny
binės galios silpninimas".

Dokumentą pasirašė Sąjū
džio Tarybos pirmininkas 
Romas Batūra.

APIE

19 d
Sąjū-

Šitaip sunaikinama 
teritorinės gynybos

nesibaimina. Kita ver- 
Seimas neseniai pri- 

įstatymą, leidžiantį 
įsigyti ginklą

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
PAGAL NATO STANDARTĄ

Lietuvos Valstybinė Ge
odezijos Tarnyba ir JAV 
Gynybos Kartografavimo 
Agentūros pasirašė sutartį 
parengti naujus 
kartografinius 
pagal NATO 
sistemą, 
palengvins 
ruotis į 
sistemą.

Lietuvos 
žemėlapius 

standartų 
Techniškai tai 
Lietuvai integ- 

NATO saugumo

J'Sausio 21 dienos pava
karę į Lietuvos menininKų 
rūmus rinkosi mitologai, 
archeologai, etnografai, 
istorikai, dailiniriKai bei 
šiaip dideli mūsų didelės 
mokslininkės, profesorės 
Marijos Gimbutienės, gy- 

gerbėjai, 
profesorės 
paminėti,

surengė Lietuvos Meninin
kų Rūmai, Etninės veiklos 
Centras, Dailės salionas 
"Kūlgrinda". Tai buvo aail. 
Algimanto Švažo įkvėptas 
reginys-akcija; jos metu 
senas giesmes giedojo etno
grafinis ansamblis, su ri
tualu buvo pristatytos dei
vės - dail. Algimanto Šva 
žo grafikos lakštai iš ciklo 
"Deivių sutartinės". Vakaro 
metu buvo rodomas Algir
do Tarvydo videofilmas, 
kur užfiksuota profesorės 
šios vasaros viešnagė Lietu
voje ir įstabus, įtaigus jos 
pasakoji mas apie kultūros, 
civilizacijos sampratą. 
"Gvvyoės vandeniu man

buvo Lietuva, vaikystė", - 
kalbėjo profesorė. Jos Kal
ba apie Senosios Europos 
kultūrą sugrąžino Klausyto
jus į "prarasto rojaus" 
būseną, kur nebūta Karų, 
agresijos, kur vyravo Kūry
ba, moteriškasis Kultūros 
pradas. Kas yra mintis, 
kas yra siela? - šie Klausi
mai aštuoniolikmetę-devy- 
nioliKmetę smalsią merginą 
etnografinių ekspedicijų da- mokslininkė . Kultūriniu mainu programų dėka, ji galėjo 
lyvę, tautosakos mėgėją dalyvauti archeologiniuose kasinėjimuose Jugoslavijoje, 
pastūmėjo liriK areheologi- Graikijoje, Italijoje. Taip pat buvo labai laukiama paskaiti- 
jos mokslų. "Pasaulis ne. ninke konferencijų programose, nes jos paskaitos pasižy- 
visada buvo toks agresyvus mejo polėkiu, vaizdinga, puikia kalba. Išleido arti 20 kny- 
ir destruktyvus" - teigė pa- gų ir nemaža esėjų, straipsnių, kritikų, 
saulinio lygio mokslininkė, 
daugybės Knygų autorė. 
Deja, nė viena jos knyga 
pas mus neišverstu.

Nuo sausio 24 d. MoksIu 
uKademijos biblioteKOS 
Retų spaudinių 
eksponuojama visa 
Gimoutienes fonde 
ta medžiaga.

skyriuje 
Marijos 
suKaup-

1987 m. Institutai For the Study of Man, Inc., Wa- 
shingtone'e išleido 18-kos žymiu Britanijos, JAV, Vengri
jos archeologų studijų rinkinj, skirtą nagrinėjimui darbų 
ir pagerbimui prof. Marijos Gimbutienės įnašo ir jos įtaką 
archeologinių interpretacijų praplėtime.

Jos moksliniuose darbuose labai ryškiai iškyla Baltų 
proistorė, kuri surišama su archeologija ir išlikusia mito
logija, pagoniškosios senosios religijos atgarsiais, kalbos 
archaiškomis formomis. Visa tai užtvirtina ir pagilina 
bei praplečia archeologines interpretacijas. Toks naujas 
aspektas yra įvertintas minimame 
psl. pasisakymuose.

Gabi, kūrybinga ir darbšti dr. Marija Gimbutienė 
dalyvavo savo specialybės leidiniuose, neretai dirbusi juo
se redakcinio kolektyvo nare. JI patiekė daug lituanisti
nės medžiagos Encyclopedia Britannica, nemažai staraips- 
nių ir lietuvių spaudoje - "Metmenyse", "Dirvoje" ir kitur. 
J aunysteje buvo skautė, gyvendama Los Angeles mieste 
(kur ir mirė), buvo Lituanistikos Instituto narė.

mito-

leidinyje, apie 400
Profesorės reikšmę pa

saulio ir Lietuvos kultūrai 
apibūdino istorikė Ingė Luk
šaitė. Ji pažymėjo, kad 
dvidešimties metų triūsas 
davė nuostabius vaisius - 
atkurtas Senosios Europos 
modelis ir baltiškoji Kultū
ra yra tame kontekste.
Marija Gimbutienė savo pa-,, 
reigą atliko - įrašė Lietuvą ff 
į pasaulio kultūros konteks-I 
tą. O Ką padarėme mes?" 
Net M. Gimoutienės darbų 
bioliografijos nesugebame 
išleisti. Bet tikėkime ste
buklinga deivių galia. Tą 
vakarą Algimantas Švažai 
pirmą kartą rodė naują - 
tryliktąją - sveikatingumo 
deivę Aušveitą. Beje, 
dailininkas Algimantas 
ovažas sako, kac kūrybos 
galių jis semiasi ir iš Ma
rijos Gimbutienės veikalų.

KETURIASDES1MT pirmo-
JI EUROPOS LIETUVIŠKOJ I 150 (jaunimui 70 DM).
STUPI j U SAVAITE Registruotis pas Ireną Nau-

Registracijos mokestis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PAREIŠKIMAS
dėl Rusijos politikos Baltijos šalių atžvilgiu

Lietuvos Respublikos Seimas, vertindamas įvykių raidą 
Rusijoje ir jos vykdomą užsienio politiką, susirūpinęs 
konstatuoja, jog pastaruoju metu kai kurių Rusijos parei
gūnų pasisakymai Baltijos šalių atžvilgiu įgyja vis aštres
nį pobūdį. Rusijos Užsienio reikalų ministro A. Kozyrevo 
žodžiai apie Rusijos gyvybinius interesus Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje, nuolat vadinamose "artimuoju užsieniu", 
apie galimą Rusijos kariuomenės išvedimo sustab
dymą iš Latvijos ir Estijos tai patvirtina, o tų žo
džių negatyvios reikšmės nesumažina jokie dviprasmiški 
manevrai.

Rusijos kariuomenės buvimas Baltijos šalyse, jos išve
dimo vilkinimas ne tik didina nestabilumą Latvijoje ir 
Estijoje, sudaro galimybes konfliktams ir provokacijoms 
jose, bet kelia grėsmę ir Lietuvos saugumui. Visa tai 
rodo, jog Rusija ignoruoja jos pačios pasirašytus tarptau
tinius susitarimus bei dokumentus ir tuo kelia grėsmę 
taikai ir stabilumui pasaulyje.

Lietuvos respublikos šeimas reiškia didelį susirūpinimą 
dabartine Rusijos politika Baltijos šalių atžvilgiu ir kartu 
tikisi jog demokratizacijos procesai joje nesustos ir kad 
Rusija gerbs Baltijos šalių nepriklausomybę bei 
rinį integralumą.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas 
Česlovas Juršėnas, 1994m. sausio 20 d. 
P.S. TĖVYNĖS SĄJUNGA 
sausio 20 d. buvo išplati
nusi pareiškimą Dėl Rusi
jos politikos grėsmių Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai. 
Jame buvo, šalia kitų da-

jų terito-

lykų, siūloma 
demokratinėms
apsvarstyti minimas grėsmes 
ir kvietė vienyti jėgas 
toms grėsmėms atremti.

Lietuvos 
partijoms

RITUTE, PILKOJI....
Kazys Saja

..."Vieną dieną Gedimino prospekte iš tolo pamačiau 
priešais ateinantį poną Brazauską. Pėsčią Ekscelenciją! 
Ar gali būti?! Žadėjau stebtelėjęs pasakyti jam - nekreip
kite dėmesio, ką apie jus rašo Vasiliauskas. Kiti ne tiek 
prisidirbę. Jeigu proKuratūrai nusispjaut, tai ir jums nėra 
ko jaudintis.

( Vasiliauskas-"Veidai" redaktorius, kuris buvo paskel
bęs kiek namų yra įsigijęs sau ir vaikams A. Brazauskas. 
Tas numeris buvo uždraustas platinti. Red.)

Ne, vis dėlto apsirikau. Kitas toks, plačių pečių, iš tų 
pačių... Ne Brazauskas, o ponas Petkevičius, ką tik pa
tvirtintas Nacjonalinio saugumo pirmininku. Jau norėjau 
pagergbti jį už tokią ištikimybę šautuvui ir už tai, anais 
laikais manęs nenušovė, bet iš arčiau paaiškėjo, jog tai ne 
Petkevičius, o ponas Rajeckas. Apsirikau, be nelabai. 
Pamaniau, jog visus galėčiau sveikinti tais pačiais žo
džiais: jeigu prokuratūra tyli, ir jums nėra ko jaudintis. 
Visus būtų galima pagirti už gerus norus, kuriais jie grin
džia Lietuvos kelią...

vyks 1994 m. 
mėn. 31-rugpjūčio 7
Austrijoje-Tirolyje.

Savaitės programai

liepos džiunaitę-Joerg, 6473 Wen- 
cLd. ns> Tirol, Austria.

Dalyviai bus apgyvendin- 
tiko vadovauti Darius Kuo- Bergwanger Hof viešbu

tyje, kuris aprūpintas vi
sais patogumais. .

lys, Jonas Norkaitis 
Vincas Natkevičius.

su-

ir

Šioj vietoj mintyse paskendęs plėšt ir išsitiesiau kaip 
ilgas. Užkliuvau už elgetaujančio dėdulės kojų. Supykęs 
riktelėjau:

- Sėdi čia išsipleikęs! Bus tau, kai turėsi pajamas 
valstybei deklaruoti!

- Nebus, - atsakė šis. - Aš buvęs tremtinys, viena 
koja nušalus, kita lagery šuns apkramtyta. Ministrams ir 
tiems jau nieko deklaruoti nereiks. Sakau, gal kuris iš 
džiaugsmo ir man kokį centą į kepurę įmes.

Atsiprašydamas įmečiau ir aš. Toliau einu pro Lukiš
kių aikštę ir, rodos, aiškiausiai matau ten, kur stovėjo 
Iljičius, stovi ponas Juršėnas. Yra apie ką pamąstyti. 
Gal čia stovės kada nors jo paties monumentas? Ir vėl 
"pardon", ir vėl apsirikau. Čiagi tas - su žandenom, mū
sų mielas, gerbiamas ministras! Irgi ne pėsčias. Daug pro
tingesnis negu atrodo. Stovi ir žiūri į rūmus, kuriuose 
būtų galima įkurdinti kokią nors artimojo užsienio amba
sadą.

Bet kad jis su barzda! iš kuklumo žmogus buvo šiek 
tieks susigūžęs ir įtraukęs galvą. Vadinasi, vėl apsišoviau. 
Bet ne iš esmės. Ar tik ne ponas Bernatonis? Tas pats. 
Gal žmogui vaidenasi koks perversmas, opozicijos sąmoks
las, todėl aikštės vidurys jam atrodo saugiausias. Čia ir 
stūksantys rūmai užstoja negerus vėjus. Puiki vieta."

..."Pereinu Žvėryno tiltą ir matau - regiu jaip televi
zoriuj, kad prezidentinė vėliava baisiai negražiai užlopy
ta. Kaip čia yra, - galvoju, - Seimas ruošiasi pirkti ke
lias dešimtis vokiškų limuzinų mūsų išrinktųjų patogumui, 
o čia tokiai reprezentacinei vėliavai lėšų nebesugraibo!

Dar kiek paėjęs pamačiau, jog tai ne lopas, o lapas. 
Popieriaus lapas, vienragio prismeigtas prie mūsų Vyčio. 
Štai kokių pokštų iškrečia vis nenurimstantys vėjai virš 
Seimo rūmų! Negi čia būtų koks opozicijos pokštas? "Res- 
puolika" būtinai parašys, jog čia Landsbergio darbas. To
dėl eisiu, - manau, - perspėsiu kurį nors rūmų darbuotoją.

Ačiū Dievui, lapas nuplasnojo į tą vietą, kur prieš sa
vaitę rūko kareiviais aptvertas spec, laužas Sausio 13- 
įai paminėti. Pakėliau tą lapą ir pro storus akinius pama
čiau, jog tai kažkurio Seimo nario galbūt nepasakyta 
kalba, ginanti aukštų valdžios vyrų privatų gyvenimą.

Bitute, pilkoji, iš kur medų nešioji? - tokios pradžios 
net Albertynas būtų pavydėjus. - Kaip vargšė bitelė ne
galėtų atsakyti, is kur ji sėmėsi saldaus žiedų nektaro, 
taip ir aš arba jūs, net ranką prie Kišenės pridėję, nega
lėtumėt tiksliai pasakyti, kiek joje litų. O kiek jų dar 
seife, Kiek banke, kiek stalo stalčiuje? KieK sudėta į ma
šiną, į garažą, į pačią, į uošvę, į dėdes, tetas, vaikus ir 
anūkus? O kiek dar šen bei ten investuota ir privatizuo
ta?..

Dar yra sakoma: argi žmogus žinai, nuo ko tunki. 
Yra oaugybė oūdų ir pariebėti, ir suliesėti ir kištis į 
tuos intymius dalykus niekas neturi teisės! Jeigu konsti
tucija ir leiožia, prezidentas trumpai ir aiškiai išdėstė 
savo veto! Jeigu mes pradėtume skaičiuoti, dėlioti, rašy
ti kas ko ir kieK dovanojo, Kiek aš galbūt visai netyčia 
užsidirbau arba jums, liaudiškai šnekant, nuskilo, tai Kada 
mes begalėtume rūpintis ir žmonių reikalais? Artėja sa
vi valdyčių rinkimai, Kuriuos mes privalome laimėti. Tu
rim kuo greičiau gauti tuos opelius arba folksvagenus ir

( nukelta į 3 psl.......... )
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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dešinėje -

1993 m. "LITERATŪROS 
IR MENO" LAUREATAIS 
Paskelbti •

(.... atkelta iš 2 psl.)

BITUTE, PILKOJI... Viktorija Daujotyte
-------------------------- —— (literatūros kritika) 
dažniau važinėti pas rinkėjus. Suteikime jiems tą privile
giją pirmiesiems deklaruoti savo pajamas, o mes dar pa
kentėkim, palauKim.

Jeigu jūs nubalsuosit už pajamų deklaravimą valdžios 
pareigūnams, jeigu man reiks atsakyti, iš Kur tas medus, 
kurį susinešiau į savo korius, aš atsakysiu: iš žaliųjų rū- 
tytėlių, iš gvazdikų, razetėlių. Ačiū už dėmesį. "

Baigiau skaityti ir staiga pajutau, Kad man KuŽKas 
vožė per galvą. Atsitokėjau "Talino" parduotuvės tarpu
vartėj. Apsičiupinėjęs pajutau, Kad nebeturiu piniginės. O 
joje buvo pusantro lito, taupomojo banko Knygelė su se
nais indėliais ir jokios naudos neduodančios akcijos, ku
rias įsigijau už investicinius čekius. Gražiai apmoviau 
plėšikus. Net pasidarė jų gaila -kaip ponui Petkevičiui 
draugo Burokevičiaus.

Dabar esu švarus kaip rnisingis - be pinigų ir be grie- 
kų. Tą linksmą faktą jums ir deklaruoju.

(Iš: Lietuvos Aidas, Nr. 16, 1994.1.25 d. )

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
AZARTINIŲ LOŠIMŲ 
DRAUDIMĄ

Iš Vilniaus pranešama, 
kad prez.A.Brazauskas pa
sirašė įstatymą, kurį pri
ėmė Seimas, kad įmonės 
neturi teisės steigti lošimo 
namus ir rengti azartinius 
žaidimus.

Konstitucija numato, 
kad įstatymas įsigalioja 
po to, kai jį pasirašo vals
tybės prezidentas.

Kai kurie ekspertai 
mano, kad uždraudus loši
mo namus, Lietuvos biud
žetas netektų apie 10 mil. 
litų pajamų per vienerius 
metus.

O tokie lošimai, atrodo, 
dabartinėje Lietuvoje tik 
prisiviliotų dar daugiau 

^.ęįj[T}įnąlinio elemento ir 
tiek dėl to nukentėjusių, 
tiek kovojant su tokiais, 
išlaidos būtų vargu ar ma
žesnės, negu numatomieji 
nuostoliai...

APVAGINĖJAMI LIETUVOS 
PILIEČIAI

Lietuvos Ambasada 
Rusijoje praneša, kad pas
kutiniuoju metu į Ambasa
dą kreipiasi dažnai Lietu
vos piliečiai, kurie, atvykę 
į Maskvą parduoti lengvųjų 
automobilių, dažnai nuken
čia. Nusikaltėliai nuduoda 
kad perka automobilį ir 
prašo kartu su pardavėju 
pasivažinėti. Pakeliui su
stabdo "pirkėjų"sėbrai ir 
grasindami ginklu, atima 
automobilį, pinigus, viršuti
nius rūbus. Iki dabar Rusi
jos teisėsaugos darbuotojai 
nėra pagavę nė vieno gro
biko, užpuolusio pardavėją 
iš Lietuvos. Nesurasti nė 
pagrobtieji automobiliai.

Lietuvos Ambasada 
įspėja savo piliečius būti 
labai atsargiems.

VYKSTA PRIMITYVUS 
KIRSIMMAS

Baltarusijos- Baltgudijos 
kariškių susivienijimas nu
siuntė laiškų premjerui 
Viačislav Kebič’ui, kuriame 
išreiškia susirūpinimą bal
tarusių padėtimi Vilniuje 
ir Vilniaus krašte.

Kariškiai piktinasi pra
nešimais apie "baltarusių 
tautinių organizacijų akty
vistų užpuolimus ir Lietu
vos teisėsaugos abejingu
mą". Konkrečiai jokių fak
tų laiške nenurodo ir nepa
aiškina apie kokią prievar
tą kalbama.

Kariškių pasipiktinimą 
taip pat kelia esą "Lietu
vos valdžios bandymai a- 
timti baltarusių organizaci
joms priklausančius pasta
tus", taip pat labai nepa
tinka vizų įvedimas (sun
kiau bus sukčiauti ir speku
liuoti), "atimantis Baltaru
sijos piliečiams teisę lais
vai lankyti Vilnių".
1994. D. 8

Aiškiai, neturi ko veik
ti tie kariškiai, o gal pats 
pažangiausias veiklos pla
nas?

• UTENOS miesto užda
roji statybos akcinė bend
rovė "Statva" 1992 metais 
pastatė du daugiabučius po 
20 butų kiekviename. Dėl 
užsakymų stokos, įmonė 
dirba puse pajėgumo. Ge
riau einasi įmonės krautu
vei, kuri parduoda betoną, 
statybines medžiagas ir 
pan.

Šiais metais "Statva" pla
nuoja atlikti eilę darbų 
įvairiose Lietuvos vietovė
se: Švenčionių mieste baig
ti ligoninės statybą, Anykš
čiuose valymo įrenginius 
statybose. Statybininkai 
mielai apsiimtų dirbti atsi- 
kuriantiems -Lietuvos ūki
ninkams. Šiuo metu 25- 
kių įmonės žmonių grupė 
kerta mišką Anykščių apy
linkės girininkijoje, kol at
siras daugiau darbo. Rasta 
patogi ir naudinga išeitis.

ĮDOMŪS kokteiliai 
Vagone-restorane

Sausio men. pabaigoje 
Valstybinės Sienos Ap
saugos Žvalgybos karinin
kai, pasikvietę Vilniaus 
rajono prokuratūros dar
buotojus, sulaikė patikrini
mui traukinį iŠ Vilniaus 
į Maskvą maršrute.

Vagone-restorane buvo 
rastos 3 dėžės su lietuviš
ka degtine, nors dokumen
tuose buvo parašyta, kad 
tai klijai "Santaka". Ten 
pat buvo rasta ir 49 pisto
letai, 460 šovinių. Visi 
ginklai pagaminti įvairiose 
Vakarų šalyse.

Prokuratūra iškėlė bau
džiamąją bylą.

© LIETUVOS šokių ant 
ledo pora Margarita Dro
biazko ir Povilas Vanagas 
pateko į Europos dailiojo 
čiuožimo čempionato Ko
penhagoje pirmąjį dešimtu
ką^ po dviejų privalomų 
šokių. iŠ viso pirmenybėse 
dalyvavo 29 šokėjų poros. 
ŠANČIŲ VERSMĖS 
MINERALINIAI VANDENYS

Birutė Venckūnaitė rašo 
KAUNO LAIKAS dienrašty
je, sausio 20 d. laidoje, 
kad jau 1927 m. miesto 
centre veikė gydykla, nau
dojusi Šančių versmės mi
neralinį vandenį. Ją atrado 
ir išpopuliarino gyd.Jurgis 
Venckūnas (miręs 1970 
m.), kuris moksliniais tyri
mais pagrindė to minerali
nio vandens gydomąsias 
ypatybes. Viskas tačiau 
buvo apleista ir suardyta, 
gydyklos pastatas Panemu
nėje dar nesugrąžintas 
paveldėtojams. Taip mine
ralinis vanduo teka jau 
60 metų į Nemuną...Autorė 
siūlo visą Panemunės šilą 
paversti gydomuoju parku.

Viktoras Gerulaitis 
(muzika)

Jonas Juškaitis
(poezija)

ANICETAS
Alfonsas Daunys

Daug gražių vietų kalvomis nusėtame Utenos krašte. 
Mėlynuoja ežerai ežerėliai, soduose skęsta sodybos. Tačiau 
Anicetui brangiausias jo gimtasis Dičiūnų kaimas. Čia jis 
gimė ir augo, čia motulė jam įkvėpė meilę tėviškės gro
žiui, žmogui, Tėvynei. Daug šimtmečių šį kraštą plėšė ir 
naikino priešai, bet Dičiūnų žmonės atkakliai gynėsi. Bet 
ką patyrė šis kaimas bolševikmečiu, kaip kankino ir žudė 
žmones Vetrovo divizijos sadistai stribai, dar niekada nei 
žmonių akys nebuvo regėję, nei ausys girdėję.

Pirmomis okupacijos dienomis rusai pradėjo rinkti vy
rus į sovietų armiją. Dičiūnų ir kitų kaimų vyrai atsisakė 
paklusti. Tada prasidėjo teroras. Pirmoji auka buvo ra
mus, tylus kaimo bernelis Anicetas. Vetrovo divizijos 
kariai netoli miško buvusioje kaimo pirtelėje aptiko be
ginklį jaunuolį - Anicetą Kecorių. Surišę rankas spygliuo
ta viela, sudaužė automatų buožėmis veidą, paskui pame 
tė pamiškėje ir mėgino jodinėti per jį arkliais. Net gy
vuliai stengėsi nemindžioti žmogaus, tik vienas kitas 
užkliudė. Tai dar labiau siutino baudėjus. Daužydami jau 
vos gyvą parvarė namo ir numetė kertėje už stalo, išsi
traukę kelis butelius naminės, išvarė namiškius iš trobos, 
liepdami grįžti tik išaušus. O patys, stiklinėmis maukda
mi naminę, kankino Anicetą kaip išmanė. Sukiojo rankas, 
ir trypė kojomis veidą, badė panages adatomis ir vis 
klausinėjo, kur kiti banditai. Nuo tokių kankinimų Anice
tas prarasdavo sąmonę ir sunkiai besuvokdavo, kas darosi. 
Rytą, grįžę į trobą, artimieji rado baudėjus visai girtus, 
bet vis dar spardančius Anicetą. Kalbėti jis jau nepajėgė 
tik pirštais rodė. Namiškiai suprato, kad prašo įdėti rūbų 
Augintinė tuoj atnešė krepšelį su maistu, įdėjo drabužių 
ir norėjo paduoti Anicetui. "Ne nada!" - riktelėjo vyresny 
sis ir, stvėręs krepšelį, numetė į šalį, o Anicetą išstūmė 
pro duris.

Lauke, pasivedėję į pakluonę, paspyrė koja, kad nu
griūtų, ir patraukė seriją automato. Paskui dar kartą pa
spyrė koja ir nujojo.

Artimieji pamatė, kaip baisiai jis buvo nukankintas: 
Sudaužytas; subadytas durtuvais^ ant šlaunų - arklių ka- 
nopū~žymės. Paląidojo jį Dičiūnų kapinėse.

Ne vienas kankinys Anicetas guli šiuose kapeliuose. 
Netrukus pas jį atkeliavo kaimo pakraštyje nušauti Pra
nas ir Bronius Gyliai. Minčios miškuose pagautas ir nušau
tas Albinas Tūbelis. Šiuose kapeliuose ilsisi ir Jonas Ke- 
corius - nusižudė neatlaikęs šantažo. Netoliese ilsisi Vy
tautas Gylys, žyuvęs partizaninėse kovose. Jis palaido
tas Biliakiemio kapinėse.

Iššaudžius kaimo vyrus, prasidėjo areštai, trėmimai. 
Nuteistas 25-iems metams lageryje kalėjo Baradauskas. 
Tremtinio dalią patyrė Anupras Gylys, ištremtas su visa 
šeima, Broniaus Gylio žmona. Iš slėptuvės buvo ištrauk
tas ir Povilas Tarulis, slėpęsis žmonos tėviškėje Dičiū- 
nuose. Kalėjo Vorkutoje, grįžo visiškai suluošintas, inva
lidas.

Štai kokie bolševikų darbai, ir ne tik šiame kaime.
(iš "Tremtinys", 1993 m. lapkričio mėn.)

ČEČĖNAI IŠ MUSŲ MOKOSI, MES - IŠ JŲ
Praėjusių metų gruodžio 21-22 d. Vilniuje lankėsi Če

čėnijos Respublikos valstybinė delegacija. Jos vadovas 
viceprezidentas Zelimehanas Jandarbijevas ir kiti delega
cijos nariai susitiko su Seimo Opozicijos lyderiu prof. V. 
Landsbergiu. Oficialioji Respublikos valdžia tokių kontak
tų vengė. Lietuva ir Čečėnija - vienintelės iš sovietijos 
ištrukusios valstybės, kuriose nėra svetimos kariuomenės, 
tačiau Lietuva yra atkurta ir pasaulio pripažinta valstybė, 
Jungtinių Tautų narė, o Čečėniją kol kas pripažino tik 
Gruzija (prez. Z. Gamsachurdija). Lapkričio pirmosiomis 
dienomis sukako dveji Čečėnijos, pasiskelbusios nepriklau
soma valstybe, savarankiško gyvenimo metai. Kartu su 
valstybine delegacija atvyko folkloro ansamblis "Nohčo". 
Viceprezidentas Z. Jandarbijevas atsakė į keletą mūsų ko
respondento E. Simanaičio klausimų.

-Po ilgų kruvinų kovų 1859 m. Čečėniją pavergė Rusi
ja. Tada buvo paimts į nelaisvę legendinis kalniečių kar
vedys ir talentingas politikas Šamilis. Kaip vertinate šios 
asmenybės įtaką nūdienei politikai?

* Šamilis - didi asmenybė ir kaip karvedys, ir kaip pasi
priešinimo organizatorius, ir kaip Islamo ideologijos sklei
dėjas ir įtvirtintojas. Kaukazo tautų kovoje del nepriklau 
somybės Šamilio vaidmuo išskirtinis. Po šeicho Mansuro, 
Šamilis - ryškiausias kovotojas, ir jo didžiausias nuopel
nas tas, kad jis, pats būdamas avaras, taip pat Čečėnijos 
ir Dagestano imamas (aukščiausias musulmonų dvasinės ir 
pasaulietinės valdžios vadovas-E.S.), faktiškai sujungė 
šiuos du regionus, čia gyvenusias Kaukazo tautas, o ir 
kitų tautų žmones. Šamilio veiklos patirtimi mes naudo
jamės atkurdami ir įtvirtindami nepriklausomybę naujo
mis susiklosčiusiomis sąlygomis. Čečėnijos istorijoje Šami
lis užima vieną iš pagrindinių vietų. Auklėdami jaunimą, 
mes remiamės amžinu, nemenkstančiu Šamilio autoritetu.

- Rusijos kariuomenė, verždamasi į Kaukazą, 1918 m. 
pastatė tvirtovę, kurią pavadino Grozno (rus. groznyj- 
grėsmingas) vardu. Ar šitaip nebuvo netiesiogiai pripažin
ta, jog grobikai jaučia baimę prieš kaukaziečius? Koks 
istorinis vietovės vardas?

Valdas Gedgaudas 
(teatras)

* Užkariautojai iš tiesų bijojo čečėnų ir kitų kalnie
čių ir, parinkdami tokį vardą statomai tvirtovei, norėjo 
pasidrąsinti. Bet likimas užkariautojams iškrėtė pokštą - 
šis Čečėnijos sostine tapusio miesto vardas, kaip joks ki
tas, geriausiai atitinka realią padėtį, ištikrųjų Groznas 
yra grėsmingas miestas Rusijos imperijai. Mums neaktua-. 
lu keisti sostinės pavadinimą, nors lygia greta čečėnai 
vartoja ir senąjį vietovės vardą Solž-hala, t.y. miestas 
prie Sunžos upės.

- Kokie svarbiausi Čečėnijos Parlamento ir Vyriausy
bės rūpesčiai ir darbai šiandien?

* Vienas svarbiausių uždavinių - stabilizuoti ekonomi
ką. Musų pramonės įmonėse buvo pernelyg daug specia 
listų iš Rusijos. Didelė jų dalis išvažiavo iš šalies. Šian
dien mums dar sunku valdyti šalies pramonę, nes nepa
kanka savų specialistų. Antras svarbus politinis klausimas 
- tai įtvirtinti ir palaikyti piliečių vienybę, kuri būtų 
patikima mūsų valstybės nepriklausomybės garantija atei
tyje-

- Kiek nukentėjo čečėnų tauta per trėmimus ir rep
resijas?

* Čečėnai buvo ištremti iš tėvynės totališkai, visi iki 
vieno. Daugiau negu pusė čečėnų tautos per trėmimus 
prarasta. Žmonės buvo žudomi, deginami, barakuose,, tvar
tuose, užmušinėjami kelyje, mirė -nuo šalčio ūvbadoy ypač? 
įsikuriant tremties vietose. Tik 1957 m. gavome leidimą 
grįžti į namus. Deja, tai buvo lyg nauja tremtis, nes 
žmonės, palikę viską - turtą, mantą,- skubėjo į tėvynę. 
Tėvynės meilė padėjo mums išsilaikyti ir atsikurti. Su
grįžę mes nebuvome reabilituoti civilizuoto pasaulio su
prantama prasme. Mūsų turtas ir mūsų namai tėvynėje 
buvo užvaldyti svetimųjų.

- Kas labiausiai sieja Lietuvių tautą su Čečėnija?

* Mes sekėme jūsų kovą dėl laisvės, džiaugėmės su 
jumis ir jaudindavomės dėl nesėkmių. Mokėmės iš jūsų 
patyrimo ir žinojome, kad Lietuva mus parems. Bet jums 
nereikėjo rengti prieš laiką rinkimų į Seimą. Ir mūsų Par 
lamentą nori nuversti priešrinkiminiais rinkimais, bet jei 
mus pultų jėga, - kausimės.

(iš "Tremtinys", 1994, sausio men.)

Pastabos- Pastabėlės ...
APIE LIETUVOS PRIEAUGLI *

Svarbiausias rūpestis Lietuvos valdžiai šiuo metu tu
rėtų būti tautos prieauglis. Valdžia turėtų per spaudą, 
radiją ir kitaip raginti turėti didesnes šeimas, skiriant 
premijas už kiekvieną vaiką, taip kaip yra daroma kituo
se kraštuose. Pavyzdžiui Kanadoje, Quebec' o provincijoje 
už pirmą gimusį vaiką yra duodama keletą šimtų dole
rių, už antrą - daugiau ir už trečią - dar daugiau priedo.

Senais laikais Quebec'o prancūzai, kad išsilaikytų 
anglų "jūroje", augindavo gausias šeimas. Net ir bažny
čiose per pamokslus, kunigai ragindavo turėti ne mažiau 
kaip šešis vaikus. Dabar matome tuos rezultatus! Kai 
kuriuose miestuose, pav., Sherbrooke, buvo tik keletas 
prancūzų šeimų, o šiandien jie ten sudaro daugumą. Bend
rai, visoje Quebec'o provincijoje dominuoja prancūzai.

Lietuvoje mažėja gyventojų. Pernai jų sumažėjo 11,000, 
tai pirmą kartą, kad buvo toks žemas natūralus gyvento
jų prieauglis. Beveik visoje Lietuvoje daugiau žmonių 

()mirė, negu gimė. Pernai respublikoj mirė 46,000 žmonių, 
o 1992 m. 4,500 mažiau.

Štai kur priežastis: sumažėjo gimimų skaičius. Kas
dien keliuose per metus žūna arti tūkstančio žmonių. 
Lietuva pavijo ir pralenkė Europą pagal savižudžių skai
čių. Pernai Lietuvoje nusižudė 1,500 žmonių!

Daug žūsta nuo alkoholio. Niekada Lietuvos istorijoje 
nebuvo tokios masinės tautos alkoholizacijos, kaip dabar. 
O štai, alkoholizmo rezultatai - užtenka tik pasiskaityti 
Lietuvos laikraščius, tai net plaukai pasišiaušia ant gal
vos: sūnus kirviu užmušė tėvą, brolis peršovė brolį, vyras 
peiliu nudūrė žmoną, žmona virve pasmaugė vyrą, jaunuo
lis plaktuku užmušė savo draugą ir 1.1. Tai yra kasdie
niniai įvykiai! Mafiozai užpuldinėja ir nušauna nekaltus 
žmones o ir tarp savęs susišaudo.

Nemaža Lietuvos gyventojų išvažiuoja į kitus kraštus 
gyventi.

Jeigu valdžia ir toliau nieko nedarys, tai lietuviai pra
sigers, ir ko gero, vienas kitą išžudys - nereikės nei rusų 
pagalbos...

Nejaugi lietuvių tauta yra pasmerkta mirti?
Baltijos Sūnus

3 psl.



Ištrėmime Norvegijoje
D. R u g i n i s

/ Iš dienoraščio/
( tęsinys )

Kita, rytą, sekmadienį, darbo nėra. Pripjaustom 
malką tik virtuvei. Sako, kad vyksime namo, gal į Vokie
tiją... Visi pakuojasi turtą, o gegužės 14 d. vokiečiai 
atiduoda ginklus ir kažkur mus išveža, palieka tik 15% 
žmonią Gegužės 15 diena. Gražus Norvegijos pavasaris, 
žaliuoja sprogsta medžiai. Musų kuopos dalis gauna įsaky
mą išvažiuoti rytojaus dieną. Taip atvykstame į Rinan 
lageri, kur paruošiam visai kuopai barakus. Jai atvykus, 
išduoda degtinės, rūkalų ir gero maisto. Vokiečiai dar 
vis nori, kad mes jų klausytume, bet vieningai laikomės 
ir kuopos vadas nusileidžia. Dirbame tiktai trečia diena. 
Visą laiką eina kalbos apie politiką, apie važiavimą į 
Lietuvą ir kt. Leidžiama vaikščioti tiktai vieno kilometro 
apylinkėje. Esame ties pajūriu. Jrengtos sporto aikštelės, 
sudaryti orkestrai. Gegužės mėn. 29 d. bataliono vadas 
pasako, kad kurie nori gali išsijungti iš vokiečių kariuo
menės. Visi užsirašom, kad išsijungiam. Antrąją, dieną 
viršila lietuvis, kuopos vadui įteikia raportą dėl mūsų 
išjungimo iš ją kariuomenės. Santykiai tebėra Įtempti, 
Birželio mėn.3 d. nusiperkam radijo aparatą ir klausomės 
žinią.

Vieną dieną atvyksta anglų, rusų komisija. Jie mus 
atpalaiduoja nuo vokiečių ir nuo tos dienos galime išeiti, 
kur norime nevaržomai. Tad nukeliaujame i netoliese 
esantį miestelyje kiną, ir šiaip vaikštinėjam. Pagaliau 
birželio 17 d. gauname įsakymą išvykti. Rytą su sunk
vežimiais keliaujame į Namsos uostą Pasikrauname į 
kuterį ir išplaukiam, bet dėl audros turime sugrįžti. Rytą 
vėl išplaukiam ir nors rūkai trukdo kelionę, šiaip taip 
atvykstame j Orlandet. Į uostą atvyksta sunkvežimis ,if 
mus visus nuveža į lietuvių lagerį. Matome iš tolo - ple
vėsuoja trispalvė.

Tuoj atvykus, užklausia kas nori vykti į Rusiją. 
Norintieji - tuojau vakare išvyktų. Mes susitinkam su 
senai bematytais draugais, nes čia suvežti visi likusieji 
lietuviai. Nežinome, koks laukia mūsų likimas. Lageryje 
- vienas malonumas, visur švaru, gražu, viskas tvarkoma 
pačių lietuvių. Maistas irgi geras. Artėja Joninės, bet 
išvakarėse gauname įsakymą išvykti. Vakare užkurtame 
laužą. Pagrojame, padainuojame, papasakojame anekdotų, 
prisimename Lietuvą. Birželio 24 d. rytą atvyksta sunk
vežimiai ir mes nukeliaujame į uostą. Čia pasikrauname 
į laivuką ir išplaukiame į Trondheimą. Su įdomumu lau
kiame, kur mus nuveš. Po pietą atsiduriame tame uoste. 
Išsikrauname iš laivo. Tuojau prisistato sunkvežimiai ir 
mes jau lekiame Trondheimo gatvėmis. Tikimės, kad čia 
bus gera, netoli miestas. Po kokių 20 minučių kelionės 
atvykstame prie vieno lagerio, aptverto vielomis. * Susto
jam. Tuojau apstoja mus anglų sargyba. Matosi vidury 
žmonių. Na, kas gi čia dabar? Visokie spėliojimai: gal 
čia nelipsime, gal čia mes tiktai laikinai. Pagaliau iš 
pirmos mašinos išlipa žmonės, ir juos varo po vieną. Daik
tus irgi leidžia neštis. Ateina eilė ir mums lipti. Po vie
ną prieiname prie staliuko, užrašo pavardę ir atima peilį. 
Visur stipri sargyba. Sueiname už vielų užtvaros ir įsiku- 
riame naujame barake. Šiaip taip susitvarkom.

Visur pilna žmonių. Netrukus atvyksta rusų komisija 
ir ima mus raginti vykti, atseit, į tėvynę. Kitame barake 
esą ukrainiečiai ginčijasi ir atsikirtinėdami atsisako vykti. 
Padėtis darosi neaiški. Birželio 25 d. apie 4 val.p.p. at
vyksta mišri komisija- anglų majoras, norvegų kapitonas 
ir rusas. Jis pasako, kad čia mes esame atvežti ištyrimui. 
Be to, kurie esą ligi 1939 m.gyveno vakarinėje rusų sie
nos pusėje, gali negrįžti, bet visiems pataria grįžti. Pas
kui rusai kažin kodėl užsirašo namų adresus iki 3 vai. 
ryto darbuodamiesi. Antrą dieną baigia surašyti. Kai ku
rie pasisakome klaidingus adresus. Birželio 27 d. visa 
komisija sėdi sau ir varydami po vieną, klausia ar sutinki 
važiuoti. Pasakius, kad reikėtų vykti į Sovietų Sąjungą, 
ir atsisakius, po 5 vyrus varo tekinus į buvusią akmenų 
laužyklą už lagerio. Visiems liepia susėsti. Po kurio laiko
sugrįžtame, kai kurie labai išsigandę. Sugrįžus matome, 
kad tie kurie buvo sutikę važiuoti, jau išvyko. Jų tarpe 
tik 2 lietuviai. Rusai keikėsi, net pažaliavę iš pykčio. 
Kitomis dienomis mus jau smulkiai surašinėja anglai. Klau
sia, kur norime vykti. Užsirašome į Čikagą. Sargyba tvir
ta.

Turime atsivežę savo maisto, o ir čia duoda jo tiek, 
kiek nepajėgiam suvalgyti, bet jaučiamės belaisvėje ir 
tos dienos sunkios;. Nėra jokios žinios, kiek ilgai mus lai
kys. Retkarčiais vistiek apsilanko rusų komisija, bet ji 
nieko nepeša. Gauname žinių, kad rusai belaisviai, kurie 
yra buvę kariuomenėje, primuša kitus ir viską atima. 
Dabar mus saugoja silpnesne sargyba. Laikas slenka nuo
bodžiai, smalsiai sekame radijo žinias. Laukiame Potsda
mo konferencijos. Rusų komisijai jau nebeleidžiama užei
ti į mūsų barakus.

Liepos 24 d.- lygiai metai, kai mes nelaisvėje. 
Vėl mus varinėja su šautuvais. Nežinome, kaip ilgai tai 
tęsis. Potsdamo konferencija nieko naujo mums neduoda. 
Esame išleidžiami 1 km.spinduliu pasivaikščioti. Rugpjūčio 
mėn. pradžioje išgirstame, kad amerikiečiai išrado ir 
numetė Japonijon tokią atominę bombą, kuri naikina vis
ką. 20 km.spinduliu. Po antrosios tokios bombos Japonija 
kapituliuoja. Rusai prieš 5 dienas paskelbė irgi japonams 
karą. Ir štai, rugpjūčio mėn. 15 d., 5 val.ryto visame 
pasaulyje- paliaubos, nutilo ginklai. JAV prez. H.Truma- 
n'as pasako kalbą, kurioje skelbia, kad visos mažosios 
valstybės ir tautos turės laisvai išsirinkti savo vyriausy
bes. Šiokia tokia viltis ir mums, už vielų sėdintiems... 
o laikas slenka.

Pagaliau labai sumažina maisto davinius. Gauname 
po 125 gr. į dieną duonos ir visai blogą sriubą. Mūsų 
nuotaika dėl to labai smunka. Vieną dieną lagerio komen
dantas praneša, jei norime- galime dalyvauti įvairiose 
varžybose, kaip pav., dainavimo, sporto, šachmatų ir kt. 
Pradedame ruoštis: sudarome sporto komandas, chorą, 
šokėjus.

Artėja Rugsėjo 8-toji, brangi mums Tautos Šventė. 
Surepetuojame 12 dainelių, 3 tautinius Šokius. Muzikantai 
irgi pasirodys. Rugsėjo 8 d. visi šventadieniškai nusiteikę, 
laukiame vakaro. Salė papuošta Vyčiu, lietuvių ir angių 
vėliavomis, gėlėmis. Susirenka visi lagerio gyventoja? 
- apie 300 žmonių. Choras padainuoja 4 daineles, po to 
pasirodo deklamuotojai ir solistai. Muzikantas pagroja 
porą kūrinėlių. Labai visiems patiko jūreivių maršas. Po 
to sekė tautiniai šokiai ir dar 5 dainelės. Programą už
baigėme Tautos Himnu. Visi atvykusieji ir dalyviai buvo 
labai patenkinti. Mes labai džiaugėmės, kad tolimoje Nor
vegijoje atšventėme Tautos Šventę. Šachmatų ir krepšinio 
turnyruose taipogi pirmauja lietuviai. Vakarais - girdime 
Vilniaus radijo programą. Sį tą išgirstame. Iš mūsų stovyk
los išėję kaipo Klaipėdos Krašto vokiečiai, dabar gyvena 
Trondheime, atneša žuvelių, duonos ir kt. Nekantriai lau
kiame užsienio reikalų ministerių konferencijos. Gal ji 
mums ką gero atneš. Kažkas vyksta tarp sąjungininkų, 
siūloma atominė bomba...

Šitaip slinko mūsų gyvenimas. Lagerio vyriausias 
anglų kalbos vertėjas - latvis- labai priešiškai nusiteikęs 
lietuvių atžvilgiu. Būdamas landus, puikiai sumeluoja ko
mendantu paskirtam seržantui, paleisdamas visokių gandų 
apie lietuvius. Komendantas, kad ir nenusistatęs prieš 
mus, patiki jam ir be didesnio reikalo nubaudžia keletą 
lietuvių ir net juos iškolioja. Mes dėl to atsisakome daly
vauti numatomame rugsėjo mėn. 29 d. pasirodyme. Ir 
vėl slenka pilkas belaisvio gyvenimas.

Pagaliau vėl pagerėja maistas, rugsėjo 21 d. išvyks
ta iš lagerio Pabaltijo vokiečiai, kurie vyks į Vokietiją. 
Eina gandai, kad ir mes netrukus iškeliausime? Tik neaiš
ku - kur. Šis lageris jau įgriso iki gyvo kaulo. Rugsėjo 
27 d. išvyksta du lietuviai klierikai tęsti mokslų. Tai 
pirmieji išskridę paukščiai. Išvykus daliai žmonių, maistas 
visai pagerėja ir mes valgome kaip ponai, dar prisipirkę 
žuvelių, pyrago, išlindę pro vielas Trondheime.

Vieną kartą, apie spalio mėn. vidurį, mano drau - 
gas T. gatvėje sutinka norvegą, kuris prakalbina jį vokiš
kai. Jis sakosi dirbąs Oslo mieste su vienu lietuviu kari
ninku. Sako, ten irgi esą lietuvių. Prašo, kad išeitų iš 
lagerio koks karininkas, bet kadangi su mumis tokio ne
buvo, tai T. pasako svetimą Skatvalausko pavardę ir anas 
pažada parašyti laišką. Taip ir paliko visas reikalas. Ret
karčiais vykstame į Trondheime esančias anglų kareivines 
šį tą pasidarbuoti Vieną dieną, sugrįžę iš darbo, sužinome 
kad sekančią savaitę išvyksime Vokietijon. Žinia mus 
nudžiugina, nes čia jau labai nusibodo. Pagaliau iš Oslo 
atvyksta keletas latvių ir vienas Lietuvos pilietybę turįs 
karininkas, kuris viską apverčia aukštyn kojomis. Jis pra
neša, kad Oslo lietuviai esą civiliai, gyvena laisvi ir ren
gia pasilinksminimus. Tai mus labai nustebina ir pritren
kia. Karininkui padedant, mes irgi pradedame daryti žy
gių išeiti į laisvę. Spalio 22 d. komendantas praneša, 
kad 25 d. turime pasikrauti į laivą. Laiko nedaug. Vienas 
mūsų išeina patelefonuoti į Oslo. Visi tvarkomės kelionei. 
Be to, tas pats žmogus, kuris buvo užkalbinęs T., yra 
irgi čia su kažin kokiais popieriais. Visi pasidarome nera
mūs. Pasirodo, kad Šalia lagerio esančio pečiukų fabriko 
savininkas yra draugas su buvusiu konsulu Lietuvai Oslo 
mieste. Jie stengiasi mums padėti. Mūsų kuopininkas Pr. 
irgi susiskambina su Oslo ir prašo pagalbos. Jau 24 d., 
o dar nieko napasiekta. Komendantas daro lyg trukdymus, 
grįžo ir tie du lietuviai, kurie buvo išvykę į Oslo, eina 
gandai, kad mūsų važiavimas gali būti sustabdytas 2 die
nom.

Gauname žinių iš Švedijos lietuviu ir jų laikraš
tėlį "SVETUR". Daromi paskutinieji žygiai, išsiunčiami 
sąrašai Raudonojo Kryžiaus organizacijai, it 1.1. Paskuti
nė diena - pakavimasis, pasiruošimas, pagaliau ir pasku
tinė naktis.

Rytas. Sukylam, pavalgom. Atvyksta norvegų ka

ls Kazimiero Barėno "Dvidešimt viena Veronika"
PENKTOJI VERONIKA-

Mėsininkas Kingas
(pabaiga)

Veronika stengėsi Kingą išmesti iš galvos. Ji dabar 
galvojo apie tą šunį Kimą. Ar ji kada nors matė tą šu
nį? Anądien, kai jie vėlai vakare grįžo iš kino. Kingą su
tiko su šunim. Dar ji grįžtelėjo pasižiūrėti - šuo toks 
didelis. Dar ji pagalvojo, kad ir pati laikytų šunį, jeigu 
galėtų. Bet kur tu jį paliksi, tą šunį, kai abu jie su Kos
tu išeina į darbą? Užsikauks vienas uždarytas!

Mintis apie šunį išblaškė mėsinės langas pagrindinėj 
gatvėj. Ji žiūrėjo į viščiukus.

- Toks pat didumo, kaip mes pirkom pas Kingą, o žiū
rėk, kiek pigesnis!- rodė ji Kostui.

- Sakei, kad Kingo kitokie viščiukai.
- Ar manai, kad jis teisybę sako?
Dar ji apgailėjo savo tą pirkinį ir dėdama pečiun ir 

valgydama. Kingas sakė, kad jo parduodamieji viščiukai 
net saldūs. Argi tau, Kęstai, saldi ta mėsa? Veronikai at
rodo, kad ta mėsa neturi jokio skonio, tiesiog atsiduoda 
vėju. Ne, gal ne vėju, gal šunim, ir tokia kieta, kaip 
puspadis.

Ji norėjo duoti sau įžadą daugiau nebekelti kojos į 
Liuterio Kingo mėsinę, bet susilaikė. Ką tu, žmogau, 
gali žinoti: gal jis kurią nors dieną sugriebs už krūtinės, 
įsives tave į parduotuvę ir reikalaus pirkti? Su tokiu, 
matyt, nelengva bus kaimynystėje gyventi.

Vakarais ji dabar praskubėdavo pro Kingo mėsinę ne
sidairydama. Gali būti, kad jis Veroniką matydavo, bet 
niekad neriktelėjo jai. Šeštadieniais jie abu su Kostu apsi- 
pirkdavo pagrindinėje gatvėje, ir Kingas jų nematydavo, 
nes jie nueidavo ir grįždavo kitomis gatvėmis. Ilgesnį 
laiką jiems pasisekė nesusidurti su Kingu. O tą penktadie
nį Kingas stovėjo ne tarpduryje, bet vidury šaligatvio, 
kai Veronika skubėjo iš darbo namo. Jis pastojo jai kelią.

- Labas vakaras, misteri Kingai, - pasakė ji ir norėjo 
atsilenkti mėsininko.

- Palauk, misis, - prabilo Kingas, kur gi dabar tu 
mėsą perki?

- Niekur, - atsakė Veronika.
-Ar niekur? Dėžutėmis maitiniesi? Ne, tu pagrindi

nėj krautuvėj perki. Ar geri kaimynai gali taip daryti? 
Ar gražu aplenkti mane ir nešti pinigus kitiems? Kas, ar 
mano mėsa kitokia? Aš tau pasakysiu, misis: šitaip nega
lima elgtis. Mes maitiname jus savo rankomis, o jūs kan
date. Tu pasakyk savo vyrui, kad jis tau paimtų diržą.

- Palik mano vyrą ramybėje!
- Tu Tyčia pasakyk jam. Jis supras.
- Gerai, duok du šnicelius, - pasakė Veronika, ir jie 

abu suėjo mėsinėn. - Duok, ir aš skubu namo. Tamstos 
kalbos nėra gražios. Niekas čia taip nepastoja žmonėms 
kelio.

- Aš daugiau suprantu už kitus, ir man rūpi savo 
krašto. ateitis, - pasakė jis, vyniodamas mėsą. - Visi apsi
leidžia utėlėm, o aš - ne. Aš negaliu apsileisti, čia mano 
kraštas.

Kingo kalba ne tik suerzino, bet ir išgąsdino Veroniką. 
Gal jis nesveikas? Tų peilių ir kirvių mėsinėje bent po 
kelis išsklaidyta ant stalų. Švystelės vieną kartą, kai ga
lutinai susimašys jam protas, ir Veronika galvoja, kad ne
gyva ji neturės jokios paguodos, jei Kingas už žmogžu
dystę bus uždarytas kalėjiman. Tai ji bent kartą kas sa
vaitę užeidinėjo Kingo mėsinėn. Kingas vis būdavo piktas 
ir nekalbus. Jis dabar jau neburnodavo, bet dėl to Vero
nikos nerimas tik didėjo. Nerimą didino laikraščiuose už
tinkamos žinios apie rasinių nesusipratimų bangą. Jie pra
sidėjo Notting Hill, rajone, o dabar, žiūrėk, ir Veronika 
buvo liudininkė panašaus triukšmo. Autobuso konduktorius 
jamaikietis susikibo su pagyvenusiu anglu keleiviu. Vero
nika negalėtų pasakyti, kuris -pradėjo ir dėl ko. Ji pradė
jo dairytis tik tada, kai jamaikietis jau visu balsu rėkė, 
reikalaudamas sustabdyti autobusą ir išmesti tą keleivį. 
Šoferis sustabdė autobusą ir paskambino inspektoriui, kad 
tuojau atvažiuotų. Keleiviai paskubomis dalijosi nuomonė
mis. Viena moteris atsigrįžo į Veroniką.

- Jis karščiuojasi, - tarė ji, bet Veronika paskubėjo iš- 
eiti, nes tuomet sustojo kitas autobusas. Ji nebenorėjo 
laukti.

Tą vakrą Kingas stovėjo tarpduryje, atsirėmęs į stak
tą. Veronika pasuko į duris, bet mėsininkas pakraipė į 
šalis galvą ir tarė, į ją nepasižiūrėdamas:

- Vėlu. Jau uždarau, nieko neparduosiu.
- Nustebusi ji išėjo, o namie atpasakojo Kostui atsiti

kimą autobuse ir Kingo žodžius. Atsisakymas parduoti 
mėsos turėjo kažkokią ypatingą prasmę, kuri gąsdino Ve
roniką. Tas atsisakymas niekaip nesiderino su įkyraus 
mėsininko ligšioline laikysena. Ji atnešė nedidelę sumą, 
kelis šilingus, bet Kingas juk brangina kiekvieną grašį ir 
net jėga pasiryžęs atimti, jeigu kas geruoju nenori duoti. 
Liuteris Kingas...

Ji visą vakarą kalbėjo apie mėsininką ir nenurimo vie 
toje. Kalbėdama ji perėjo visus kambarius, surasdama vis 
naujų spėliojimų, kas atsitiko Kingui. Gal ir išėjo iš pro
to? O gal nori parodyti savo valią toms utėlėms, kurias 
jis sakosi maitinąs? Jis kalbėjo Kostui, o šis ėjo iš pas
kos, klausėsi, ramino ją ir padėjo spėlioti Kingo pasikei
timo reikšmę. Kai Veronika įėjo į tamsų priekinį kamba
rį, Kostas dar stovėjo koridoriuj.

- Stovi, žiūrėk, prie vartelių Liuteris Kingas! - šūkte
lėjo Veronika Kostui.

(nukelta į 5 psl....... )
riškos mašinos ir mes netrukus jau Trontheimo uoste.

Apie 1 vai. pasikrauname j nedidelį laivą "UNDINĖ" 
ir 3 vai. atsiskiriame nuo krantinės. Išleisdamas anglų 
generolas palinki laimingos kelionės. Kartu su mumis 
plaukia lenkai, kaipo kariškiai. ( bus daugiau )

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

ŠALFASS SPORTO VARŽYBŲ KALENDORIUS
1994 m. ŠALFASS-gos Raketbolo Pirmenybės įvyks 1994 m. balandžio 16 d. Balti

more, Md. Rengia Baltimorės Lietuvių Atletų Klubas. Kontaktas: Vincas Dūlys, 616 Ce
darwood Lane, Crownsville, MD 21032. Tel: (41 U)-987-5275.

1994 in. Š. Amerikos Lietuvių Šachmatų Pirmenyoės įvyks 1994 m. balandžio 16- 
17 d.d., Chicagoje, III. Rengia Čikagos lietuviai šachmatininkai. Planuojama šias varžy
bas padaryti platesnės apimties. Kontaktas - Pranas Šalkauskas, 10707 South Keating 
Ave,, OaK Lawn, IL 60453, Tel: (708)-423-5289.

1994 m. ŠALFASS-gos Jaunučių Krepšinio Pirmenybės įvyks 1994 m. balandžio 23- 
24 d.d., Cleveland, Ohio. Vykdo Clevelando LSK Žaibas. Varžybos vyks šiose klasėse: 
B(1978 m. gimimo ir jaunesnių) C (1980 m. gimimo ir jaun.). D (1982 m. gini, ir jaun.) 
ir E (1984 m. gini, ir jaun.). Principiniai, mergaitėms yra leidžiama žaisti berniukų ko
mandose bei turėti vien tik mergaičių komandas. Atkreipkite dėmesį, kad amžiaus kla
sifikacija yra pakeista.

* Vokiečiai buvo išvežę 
į Norvegiją darbams apie 
600 jaunų lietuvių arba 
sugaudė juos kur gatvėje 
ar miestelyje, arba ir nu
ginkluotus savisaugos dali
nių žmones.

[Norvegijos stovyklose 
lietuviai buvo įkūrė rezis
tencinę organizacijų, kuri 
palaikė santykius su norve
gų pogrindžio organizacija.

Ten buvo susiorganizavę 
įr chorą ir orkestrų, ku
riems vadovavo B. Pakštas.

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000. dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

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

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

A ukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6
Žinokime kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS
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Smėlio pustynės kopose.

Vasaros Vinjetės
Birutė Nagienė11.

"įsisupus plačiai vakarų, vilnimis, 
Man krutinę užliek savo salta banga..." 

kalbėjo Maironis. Plačiai, plačiai atsivėrė alsuo
jantys Baltijos vandenys, susiliejant Švelniai Šviesai su 
ritmiškaiss bangų SliūkStelėjimais puSelių ir jodo kvapu, 
su šviesiai auksinio smėlio atšvaistu. Tik kvėpuok, žiūrėk 
ir klausykis. Taip galėtum, atrodo, tik klausytis, žiūrėti, 
žiūrėti, klausytis ir būti lyg viena tų pušelių, niekur 
nepasitraukdama...

Žmonių balsai, (kaip puiku ir nuostabu, susilieja 
į visumą. Niekas nerėžia ausies, niekas nebliuvina kokių 'tu atsiradome gatvėje, kuria žingsniavome i savo apsis- 
nešiojamų aparatų, neblyksi jokios reklaminės lentos. 
Tik klausaisi to jūros alsavimo, džiaugiesi mikliai šoki
nėjančiais į bangas ir lėtai jauno vyro, lyg dainoje, irk
luojama valtimi, pasiruošusiu pastverti iš bangų nepajė
giantį išlipti.

Pakrante - mūsų malonumui - švari. Pastatytos 
specialios dėžės sumesti popiergaliams ir kokioms nors 
liekanoms. Kur ne kur surentos platformėlės su užtvaro
mis persirengimui. Yra ir privatiems reikalams pažan
gios būdelės.

Pinučių žemos tvorelės strategiškai Įsodintos pa
kriaušių smėliui prilaikyti ir aukščiau, tarp tų kvapniųjų 
pušelių krūmų - taip pat pinučiais nusmaigstyti smėlio 
keturkampainiai ploteliai tiems, kurie susigundo užuovė
joje kaitintis saulėje. Nors nebuvo peršilta, matėme 
tokių, dažniausiai su knyga rankose.

Pasižvalgėme nuo garsiojo Palangos tilto, .kuris > 
dabar iki pusės, atstatytas. Mynėm drėgpg,pakrantės 
smėlį, ieškodami gintarų, bet vos keletą mažyčių trupi
nėlių radom ir tai, pasirodo,buvę tik tokios akmenėlių 
skeveldrėlės, panašios spalvos. Bet mūsų bendrakeleiviai 
buvo gabesni ir delne sublizgėjo kad ir smulkučių, bet 
tikrųjų gintarėlių. "Palaukit audros",-sakė,-"tada tai jūra 
išmeta iš gilumos ir gali surasti didesniu, o gal ir visai 
nemažų". Audros nesulaukėme.

Nukeliavome į grafo Mykolo Tiškevičiaus rūmus, 
i ten įrengta Gintaro Muziejų. Rūmus pasistatė 1897 
m. pagal architekto Schwechten'o plana, o per 1890- 
1899 m. laikotarpi išaugino pagal Ed. Andrė projektą , gra
žiausią Lietuvoje parką, užimantį 70 ha plotą. Pagal 
1932 m. Nepriklausomoje Lietuvoje vykdomą žemės re
formos Įstatymą, buvo pavestas Lietuvai Pagražinti Drau
gijai. Grafas Tiškevičius išvystė visą aplinką, sukurda
mas tikrai kurortinę vietą,ir Palanga jo dėka tapo ir 
grožio ir sveikatingumo atžvilgiu, viena pati geriausiųjų 
Baltijos krantuose, [domu prisiminti, kad čia 1899 m.rug
pjūčio mėn.20 d. įvyko pirmasis Lietuvoje lietuviškas 
teatro spektaklis- Keturakio "Amerika Pirty". 1932 m. 
įvyko Lietuvos skautijos sąskrydis, į kurį buvo atvykus 
ir skautų organizacijos įkūrėjas lordas Baden-Powell'is.

E R O N 1 K A
žmoną. Kingas iš tikro stovėjo ties 
duris ir laikė rankoje šuns dirželį.

atkelta iš 4 psl.)

I V 
pas

- sušnibždėjo Veronika. Kostas ne- 
Jie abu žiūrėjo į langą. Kingas dar te-

PENKTOJ
Jis atskubėjo 

jų varteliais, žiūrėjo į 
Šuo tupėjo šalia jo.

- Kas dabar bus? 
rado atsąkymo. < 
bestovėjo ir dairėsi į duris ir į savo šunį, Kuris atsikėlė, 
uostinėdamas šaligatvį paslinko tolyn ir įtempė mėsininko 
laikomąjį diržą. Kiek ilgai jis čia stovės? Veronikai ding
telėjo, kad jis gal lauks visą naktį ir rytą sutiks juos 
išeinančius. Bet mėsininkas ryžosi: pamažu atidarė varte
lius, patampė šuns diržą ir įėjo į kiemelį. Pusiaukelėje 
stabtelėjo, žengė jis tuos kelis likusius žingsnius iki durų 
ir tuomet nakties tyloje sučirškė skambutis. Veronika net 
pašoko į pasjenį. Storasai tas velnias vis dėlto ateina!

Ne, ji išgirdo greitus žingsnius, ir girgžtelėjo varte
liai. Kai Veronika vėl pasuko galvą į langą, Kingas jau 
buvo šaligatvyje, prilaikė dar vartelius ir tempė savo šu
nį. Paskui jis nuskubėjo šaligatviu.

Veronika ta naktį nemiegojo. Ji ir pati viena svarstė 
ir su Kostu, kad šitaip gi nebus galima gyventi. Jie ne
pajėgs dieną ir naktį saugotis patys ir žiūrėti, kad neat
sitiktų kas nors namams. Tie namai - pirmieji nuosavi 
Veronikos gyvenime, bet ar ne geriausia bus parduoti 
juos ir ieškotis .kitų kur kaimynystėje nėra Liuterio Kin- 
0-0 • Visi žmonės geri ar pakenčiami fabrike, parduotuvėse 
ir kaimynystėje, niekas da. jai nėra pastojęs kelio ar at
bėgęs naktį gąsdinti, o mėsininkas Kingas, matai, ką iš
darinėja!

Sunkus jai buvo ir sekmadienis nemiegojusiai. Ji ir 
tylėjo ir kalbėjo, ir apsvarstė, kiek už namus turėtų pra
šyti ir kiek galėtų gauti, bet pirmaaienį prabėgo skersai 
gatvės, kad nesusitikių Kingo, ir nuvažiavo į fabriką. Ji 
nenorėjo parduoti namų - čia ramu, gera, dėl to palauks 
dMr i'olimenių įvykių. Gal viskas ir aprims. Negi tas mė
sininkas čia ir siautės, kaip jam patinka? Yra policija, 
yra įstatymai, ir Kingas tegu per daug nesišakoja. Jeigu
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Pakeliui į kopas. Nuotr. Gintaro Nagio

Rūmai tikrai įspūdingi, dviejų aukštų, jaukūs, šva
riai perdažyti; parkas- nuostabiai gerai išplanuotas, pui
kūs įvairiausi medžiai, plaukioja gulbės, tik - buvo pasi
rodo , nelankymo diena, ko mes nežinojome ir beveik 
buvome praradę vilti patekti vidun. Vis dėl to, atsivėrė 
durys ir pamatėme ^stovintį vyriškį, kuriam pasisakėme 
esą iš Kanados, kiti iš KaunOjir labai norėtume pamaty
ti gintaro parodą. Jis buvo patenkintas mūsų entuziazmų, 
prie mūsų prisidėjo dar keli vokiškai kalbantys turistai., 
irgi svarstę, kaip pakliūti į vidų (ir durys buvo plačiai 
atvertos.

Geru vašku kvepiančios grindys, laiptu turėklai 
ir kitos tamsaus medžio apdailos, Tiškevičių giminės 
portretai ant sienų. Perėjome keletą puikių salių, kurio
se gavome labai gerą gintaro istorijos pamoka iš brėži
nių, piešinių , rodinių neapdirbto gintaro ir* daugybės 
meniškų dirbinių- papuošalų. Pamatėme ir tuos neįtikėti
no didumo gintaro gabalus, kuriuos pavogę niekšai buvo 
beišvežą iš Lietuvos, tikėdamiesi pralobti...Ai, broleliai 
raitelėliai, laiku juos pačiupo, ha, ha, ha!(Kad daugiau 
tokii^ vikrių atsirastų mūsų dabar sukvailėjusiu ir sukvai
lintų "lobijautojų" gaudyme...).

Buvome ir ant Birutės Kalno, apėjome mažytę koply
tėlę ir vingiuotais takais, vėl tarp kupliu medžių skliau-

tojimo vietų.

Nidoje buvome gavę puikią vietą apsistoti kele
tui dienų. Ir čia neišdildomai,- lyg žavingame sapne, 
kilome į kopas, o prieš mus keli žmonės sekė paleistus 
į aukštybes aitvarus ir tokie mažyčiai iš tolo stovėjo 
kopų viršūnėje. Visas oras virpėjo kažkokiu nepaprastu 
šiame kontinente, Amerikoje; ar Kanadoje nerandamu 
intensyvumu, kuris magiškai gailino.

Rodos eitum ir eitum tuo smėliu, tomis kopomis, 
tik ten, ne taip jau toli, už tu tamsiai žalių pušynų - 
stovi ne savi kareiviai...Dar tebestovi...

Atmintin įsisunkė juros ošimas ir ta perliniai auk
sine šviesa, kuri gaubė mus ir Nidoje ir Palangoje ir 
Juodkrantėje... Ir tikrai , kas kartą buvo kopose - to 
niekada neužmirš - ten visai kit'ės, platus pasaulis, kuris 
lyg sako, kad gėris ir grožis nyra nesunaikinami^ kaip 
nesufiąfkinama ta vibruojanti šviesa.

Veronikos pasiruosimus kalbėti su policija ir teismu 
aną vakarą sugriovė Kostas. Jis matė Kingą, kuris vedi
nas šunim, ėjo gatve iš toliau, atsirakino uždangstytos 
mėsinės duris ir įsmuko vidun. Jeigu yra Kingas, tai gal 
ir vėl pardavinės mėsą, gal tik išsibaigė laikas leidimui, 
kurį jis turėjo^ prekiauti. Tačiau ir tai netiesa. Kostas 
anądien prie uždarytos mėsinės durų pamatė skelbimą ir 
išdrįso prieiti paskaityti. Visi apylinkės gyventojai prašo
mi tuoj ir neatidėliojant atsiliepti, jeigu būtų priešingi, 
kad šioj patalpoj įsisteigtų įstaiga priiminėti užstatams 
arklių ir šunų lažyboms. Vadinas, Kingas baigtas, Viliam
sonas tiesą sakė. Arba tas Kingas keičia profesiją.

Kai praėjo atsiliepti nustatytas laikas, nuo mėsinės 
langų dingo užuolaidos. Tuoj apie tą patalpą pradėjo judė
ti, remonto darbininkai. Vieną vakarą pati Veronika paste
bėjo, kad virš mėsinės durų dingo Liuterio Kingo vardas 
ir pavardė. Darbininkai pertvarkinėjo patalpos vidų, ir 
priekis be jokio įrašo išstovėjo kelias savaites. Net ir Ve
ronikai nusibodo žiūrėti į tą tuščią vietą.w Kingas buvo 
baisus, bet ji priprato prie jo mėsinės įrašo. Ji, rodos, 
norėjo, kad ten būtų įrašas, prie kurio ji priprato. Bet 
darbininkai baigė vidaus darbus ir išėjo į mėsinės priekį. 
Jie nudažė sieną ir palanges. Ligi šiol ta siena nesimes- 
davo į akis - ji prapuldavo^ tarp gretimų sienų, susilieda
vo su jomis. Siena buvo apšepusi, kaip ir visos kitos abie
jose mėsinės pusėse į vieną ir į kitą galą. O dabar ji 
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jis dar kartą ateis paskambinti, tai ji pro užpakalines 
duris atsiųs Kostą pašaukti policijos.

Kingas prekiavo, bet Veronika niekada jau nuo anos 
nakties net nežvilgtelėjo į jo mėsinės pusę. Kostas jai 
sakė, kad jis prekiauja, nes jis praeina kc ramiausiai pro 
šalį ir mato mėsininką ar tarpduryje dyką stovintį, ar už 
savo stalų viduj, kai būna kokia vieniša pirkėja.

- Kas tam mėsininkui Kingui?- ji paklausė vieną šešta
dienį Viliamsoną.

- Kingas baigtas, - nusikvatojęs atsakė 
Baigtas, ponia.

- Jis vis tiek dar pardavinėja mėsą.
- Pardavinėja, bet jau baigtas.
- Nekoks žmogus.
- Nekoks, ir jau oaigtas.

iš Viliamsono ji nieko neišgavo. Kaip 
baigtas? Bet netrukus Kostas atnešė naują 
uždaryta, ir langų užuolaidos užtrauktos, 
ketvirtadienis 
dienio popiečiui. Vadinas, kažkas atsitiko. Matyt, Kingas 
išmuštas iš rikiuotės. Gal jis pateko į bepročių ligoninę, 
gal suimtas? Jei jis taip naktimis stovinėjo ties kiekvie
no baltojo ir spalvotojo svetimšalio varteliais ir spaudi
ni 'o skambutį, tai turėtų jau būti kalėjime. Veronika 
dėsi u sau žodžius, ką ji sakys, jei ateitų policija, pradė
tų klausinėti apie Kingą ir paprašytų ją liudyti teisme. 
Ji nežino, ar reikėtų tam mėsininkui prisegti bepročio, 
ar tik atšiauraus žmogaus vardą.

Grafo Tiškevičiaus rūmai - Gintaro Muziejus

Viliamsonas.

gi tas Kingas 
žinią: mėsinė 
Tuomet buvo 

o to rajono parduotuvės uždaromos trečia-

įDOMŪS SACHAROS 
GYVENTOJAI

Tubu gentis gyvena pa
čiame Saharos viduryje, be
vandenėje Tibesčio plyn- 
aukštėje, kur nėra net 
smėlio, nes jis nupūstas 
vėjo. Fotografijoje tos vie
tos primena Menulio peiza
žą: negyvi krateriai, akme
nys, akmenys...

Tubu - klajotojai. Kai 
kurie etnografai juos laiko 
seniausiais Afrikos gyven
tojais. Neseniai čia, Ciado 
respublikos šiaurės vaka
ruose, darbavosi tarptauti
nė mokslinė ekspedicija. 
Buvo prieita išvada, jog 
tubu gentis gyvena ekstre
maliomis sąlygomis. Nie
kas iš ekspedicijos dalyvių 
nebūtų galėjęs čia išgyven
ti nė kelių dienų be specia-

lių palapinių, saldymo įren
gimų, automobilių su oro 
atšaldymu. Labiausiai moks
lininkus domino, ką tubu 
valgo, kaip jų organizme 
laikosi vanduo, kuo paaiš
kinti fantastišką šių žmo
nių ištvermę: per dieną jie 
akmenuota dykuma 45° 
Celsijaus karštyje nukeliau
ja iki 90 kilometrų. Be 
to, tubu ilgaamžiai. Iki 
žilos senatvės jiems išlie
ka visi dantys, labai ma
žas, palyginti su kitomis 
Afrikos šalimis, vaikų mir
tingumas. Genties maistas 
nesikeičia: rytą jie geria 
tirštą dykumų žolių arbatą, 
pietums suvalgo finikus, o 
vakarienei - saujelę sorų, 
apšlakstytų palmių aliejum 
ar trintų šaknelių. Jie 
nežino mėsos skonio.

- Kur gi Kingas? - paklausė ji šeštadienį Viliamsoną, 
nes mėsininko nei Kostui, nei jai niekada jau nebeteko 
susitikti nuo ano Karto, kai jis su šunim pavakariu įėjo 
vidun.

- Nebėr, - atsakė Viliamsonas ir skaniai nusikvatojo.
- Nebėr?
- Kingas mirė? - tegyvuoja karalius!- džiaugsmingai 

šūktelėjo Viliamsonas anglišku posakiu. - Tegyvuoja, po
nia, karalius!

- Kingas mirė? Aš sakiau, kad jis...
- Ne, nemirė, ponia. Tas senas velnias išvažiavo gy

venti į Bournemouthą. išvažiavo ilsėtis. Pinigų, velnias, 
jis turi.

Veronikai visas reikalas dabar nušvito kitokia šviesa.
O tuo tarpu prie buvusios mėsinės, virš durų, darbi

ninkai matavo tą plotą, kur nuo 1883 metų didžiavosi 
Liuterio Kingo giminės įrašas. Paskui ten išdygo spalvota 
lenta, po kuria prikaišiota elektros lempučių. O kai vieną 
vakarą Veronika pro rūką skubėjo iš darbo namo, tai su
stojo prie šaligatvio krašto ties Liuterio Kingo buvusios 
mėsinės pastatu ir atsirėmė į stulpą. Dabar jai paaiškėjo 
ką reiškė Viliamsono džiaugsmingas pasakymas: Kingas 
mirė - tegyvuoja karalius! Virš mėsinės durų spalvotos 
lemputės mušė į viršų Viliamo Viliamsono pavardę. Na
mie ji visą vaKarą turėjo pakanKamai kalbos. Su tais 
visais svartymais joje pamažu ir galutinai taip pat mirė 
Liuteris Kingas. Mirė karalius Kingas, tegyvuoja karalius 
Viliamsonas.
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Lietuvių Namų 
Žinios

TORONTO LIETUVIU. 
NAMŲ STIPENDIJOS

LN Švietimo fondas 
LABDARA kasmet skiria 
stipendijas studijuojančiam 
jaunimui. Stipendijų prašy
mo blankai gaunami LN 
raštinėje darbo valandomis 
1573 Bloor St.W., Toronto, 
Ont. M6P 1A6, tel: (416) 
532-3311.

Prašymai turi būti pri
statyti Lietuvių Namu raš
tinėje iki 1994 m. KOVO 
mėn. 1 d.

Platesnę informaciją 
bet kuriuo laiku teikia 
V.Kulnys, tel: (416) 769- 
1266.

• Slaugos Namams aukojo:
$ 200, - E. Mačiulaitis; 

a. a.Erikos Sernienės atmi
nimui: $50,- A.l.Giedris 
(Cleveland.. Ohio); $30,- 
L.Balsienė; a. a. Vytauto 
Bulotos (Čikagoj) atmini
mui: $50, B.Stabulytė- 
Skudra; a. a. Lili jos Zabu- 
lionienės atminimui: $20,- 
L.Balsienė.
e Vasario mėn. 6 d. 

vyko LN Vyrų Būrelio me
tinis susirinkimas.

• VASARIO 16-TĄJĄ mi
nės Toronto Lietuvių Pen
sininkių Klubas savo III- 
jo aukšto menėje, antra-
NUSIŠYPSOKITE

dienį, vasario 15 d., 12 
vai.

Bus šilti pietus. Bilietai 
gaunami pas T.Kobelskieng 
tel:760-8003 arba pas P.I- 
vanauskienę tel:767-3677.

• TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
(Lietuvos konservatorių) 
partijos Kanados skyrius
Toronte sausio mėn. 22 
d. iškilmingame susirinkime 
PRISIKĖLIMO P-jos Parodų 
salėje supažindino gausius 
klausytojus su skyriaus 
veikla. Susirinkimų atidarė 
K.Manglicas , kuris pakvie
tė skyriaus pirmininkę E. 
čuplinską tarti Žodį. Gau
siais plojimais buvo sutik
tas svečias, Tėvynės Sąjun
gos vykdomasis pirmininkas 
Gediminas Vagnorius. Jis 
kalbėjo apie dabartinę būk
lę. Lietuvoje ir Tėvynės 
Sąjungos tikslus bei užmo
jus.

Baigdamas kalbą, pir
miesiems iškiliems šios 
partijos nariams bei rėmė
jams įteikė pirmininko 
Vyt.Landsbergio pasirašytus 
padėkos lapus: K.Manglicui, 
daktarams M.ir J.Uleckams, 
E.Cuplinskui, G. ir dr.R.Pet
rauskams, K. ir B.Cepai- 
čiams ir V.Biretai.

Po to G.Vagnorius atsa
kinėjo j gausius klausimus.

Po oficialiosios dalies 
K.Manglicas visų susirinku
siųjų vardu svečiui jteikė 
dovana - eskimų darbo 
skulptūrėlę.

Susirinkimas buvo baig
tas visiems sugiedant "II- 
t

giausių Metų" ir prie kavos 
bei skanumynu pabuvota, 
besidalinant mintimis.

MIRĖ KOSTAS LUKOŠIUS
Sporto entuziastas ir 

rėmėjas, visuomenininkas, 
spaudos darbuotojas Kostas 
Lukošius mirė sausio 5 
d. ir palaidotas sausio 7 
d.

Jaunystėje žaidė futbolą 
daugiau kaip 30 metų, 
pradėdamas Varnių koman
doje,vėliau Telšių "Džiuge". 
Kauno Karo Mokykloje 
ir, prasidėjus 11 Pas.Karui, 
Kauno "Perkūno" komando
je. Šiauliuose buvo sporto 
instruktoriumi artilerijos 
mokomoje grupėje. Baigęs 
futbolo teisėju kursus, tei
sėjavo Kaune, vėliau 
DP-išvietintųjų stovyklose 

Vokietijoje, o atvykus i 
ši kontinentą, ir Kanadoje.

Toronte įsisteigus 1948 
m. pirmajam išeivijoje 
sporto klubui VYČIUI, jis 
jame aktyviai reiškėsi, 
dvi kadencijas buvo klubo 
pirmininku, o eilėje valdy

bų dirbo įvairiose pareigose. 
Jis taip pat buvo Kanados 
Sporto Apygardos vadovu, 
priklausė lietuvių golfo 
klubui.
VLADAS BRAZIŪNAS
(1993. III. 27)
NUOGŲ DIENŲ 
REDAKTORIUS
visą, ką sėjau, dygo ir 

nyko,
blogiausios dienos dar 

nepraėjo:
laukiu teisėjo ar įskundiko 
betgi labiausiai - dosnaus 

leidėjo

vis mąstyta, o nematyta, 
kaip tą savaitraštį leisti be 

aukso, 
sielą šėtonui, rods, 

užstatytum,
bet argi turčiaus šėtono 

sulauksi

Naujieji metai - eglučių 
norit?

pardavinėju iš savo sodo: 
po alumnato beržu, įkoręs 
galvą į kilpą, gražiai 

atrodau

Apie sveikatą:

• Nuvargęs vyras grįžta namo vėlai vakare, žmona puo
la jį šaukdama:

- Kur buvai?!
- Brangioji, juk tu tokia išmintinga, - sako vyras, - 

sugalvok ką nors pati!

• Kodėl taip lėtai vystosi moterų futbolas?
- Labai sunku rusti vienuolika moterų, sutinkančių 

vilkėti vienodus kostiumėlius. Tarptautinė krepšiniu mokykla "Rautinš-House” Toronte buvo su dideliu 
susidomėjimu atidaryta 1993 m. liepos 19-23 d.d. Nuotraukoje LEONAS 
RAUTINŠAS .gimęs ir augęs Toronte, su jaunaisiais krepšininkais-JONU 
HURST (kairėje) ir ARU IGNATAVIČIUMI Nuotr. Sig. Krašausko

• Moteris, tai angelas sargas. Bet po vestuvių angelas 
išskrenda į dangų - lieka tiktai sargas.

• Sakyk man, Jonuk, kodėl tu mokykloje gauni tik dve
jetus, na kartais dar kokį trejetą?

- Nežinau, tėveli. Tikriausi geresnius pažymius jie 
eksportuoja.

• Panele, kodėl jūs taip ilgai neištekate?
- Namuose laikau tris gyvus padarus, kurie man at

stoja vyrą: šuo kiaurą dieną amsi ir purvinomis leteno
mis terlioja grindis, papūga be perstojo keikiasi, o kati
nas galai žino kur valkiojasi.

S 40PARAMA KOOPERATYVAS

Kanados lietuvių fondui aukojo:
T O R O N T_O
Po $500.- V. Bumbulis-White, R. Bumbulis-Dornfeld; A. 
Gvazdaitis - motinos Reginos Gvazdaitienės atminimui;
PO $200,- B.D. Vaidila; V. Sapkienė - vyro atminimui; 
M. Zabulionis; $150.- J.V. Margis; po $100.- M.J. Sun- 
gaila, J. Gustainis, A. Miklovaitis; B. Stalioraitienė - 
vyro atminimui; H. Radėnas, V. Gudaitis, A.V. Šimkus, 
L. Rudaitis, D. Pargauskas, L. Baumgardas, A. Povilonis, 
A. Kazilis, P. Kazilis, A. Paeevičius, R. Vaiehaitis, L. 
Morkūnas; $75.- P. Markuskis; $70.- B. Sergautis; po 
$50.- J. Krasauskas, P. Stauskas, V. Zentins, V. Rudaitis/ 
A. Čepas, K. Čepaitis, B. Čepaitienė, V. Anysas, J. Ake
laitis, E. Mardosas; $40.- O. Olekaitė; po 25.- Ch. An
derson, R. Sirutis, R. Tumpa, V. Žalnieriūnas, Z. Kučins
kas, A. Supronas. Nuoširdžiai dėkoja K.L.F.

AR GALIMA PAGYDYTI ARTRITĄ ?

Arthritas yra vienas iš seniausių susirgimų, kur priskai 
tomą apie šimtas įvairiausių formų. Tai ne ribotas kurio 
nors sąnario susirgimas, o yra sisteinatinis susirgimas, 
kuris paliečia visą organizmą. Tai užtruko metų metais 
iki pasirodė pirmieji sąnarių funkcijos sutrikimai.

Kaulus jungiantys sąnariai padengti elastiniu audiniu 
vadiainu kremzle, o synovialinė membrana dengia sąnarių 
paviršių ertmėje ir išskiria skystį, kuris sutepa sąnarį. 
Išsivysčius artritui; sutrinka normali sąnario funkcija, 
sąnarys sutinsta, padidėja apimtis, išsivysto uždegiminis 
procesas, arba sumažėja synovialinės membranos išskiriamo 
skysčio kiekis ir liga progresuoja, kremzlė praranda elas
tingumą, pasidaro sausa, aštri, sąnarys sustingsta. Taip 
p«t į progresą įtraukiami raiščiai ir raumenys, kurie supa 
sąnarį, pasidaro uždegiminiai, palaipsniui praranda savo 
tonusą ir lankstumą.

Rheumatoidinis arthritas yrt labai skausmingas ir 
deformacijas sukeliantis arthritas, pasireiškia skausmu 
sąnariuose, kuris atsiranda ir praeina, kartais skausmo 
nejaučia keletą mėnesių ar metų, bet vėliau skausmas 
grįžta, atsiranda sąnarių sustingimas, nejautrumas, kar
tais p<isireiškia sąnario traškėjimas, skausmas vargina 
naktį ar ankstų rytą, išsivysčius giliems sąnario pakiti
mams atsiranda stiprūs, nepakenčiami skausmai.

Labai svarbu suprasti, kad skausmas yra tik apraiška 
arthrito, bet pats procesas yra prasidėjęs žymiai anks-, 
čiau.

Arthritą sukeliančios priežastys yra įvairios: virškini
mo sutrikimas, maisto medžiagų neįsisavinimas, vidurių 
užkietėjimas, nepakankama odos, inkstų, kepenų ir tul
žies pūslės funkcija, bloga cirkuliacija (kraujo, limfos), 
endokrininių liaukų sutrikimai ir kitos priežastys.

ARTHRITAS YRA PAGYDOMAS, ašku, ne skausmą 
mažinančiais vaistais, bet šalinant priežastį, sukėlusią šį 
susirgimą. Būtina atstatyti sutrikusią apytaką, gyvybiškai 
svarbių organų veiklą, P.ndokrininių liaukų veiklą, visapu- 
siškei stiprinant bendrą organizmo būklę.

Dažnai, atsiradus skausmam" sąnariuose, nekreipiama 
rimto dėmesio ir tik naudojami skausmą mažinantys vais
tai ir įvairios šildymo procedūros, kur laikinai apramina
mas skausmas, bet liga progresuoja, nes priežastys yra 
nešalinamos ir palaipsniui per eilę metų gali privesti prie 
invalidumo.

Kartais žn.onės oando gydytis patys vaistažolėmis. 
Reikia nepamiršti, kad vaistažolių ilgai naudoti negailima, 
nes gali duoti pašalinį veikimą, be to, neaišku, ar vaista
žolės surinktos ne iš užterštos aplinkos ir kaip buvo pa
ruoštos?

Arthrito gyaymas yra sudėtingas ir kiekvienam indivi
dualus. Dauguma vaistų gaunami iš Europos. Jie neturi 
jokio pašalinio veikimo, gulima naudoti bet kuriame am
žiuje.

Europos valstybėse yra arthrito gydymo centrai į ku
riuos vyksta gydytis ir iš Amerikos. Tai, be abejo, di
delės išlaidos. Toks arthrito gydymo centras labai reika
lingas steigti Lietuvoje, Kur galėtų gydytis ne tik Lietu
vos gyventojai, bet ir iš kitų respublikų.

Esu laiminga, kad gyvendama Kanadoje, per palyginti 
trumpą laiką turėjau galimybių lankyti labai vertingus' 
pasitobulinimo seminarus, kurie man niekada nebūtų buvę 
prieinami Lietuvoje dėl labai aukštos kainos. Susipažinau 
su naujausiais Europos alternatyvinės medicinos gydymo 
principais ne tik arthrito, bet ir kitų sunkių susirgimų 
gydymu.

Smulkesnės informacijos teirautis te): (416) 760-9445.
HOMEOPATINĖ KLINIKA, 2300 A Bloor St. W., Toronto,
Ontario M6S 1P2 D. Turčinskienė

Gyd. Natūropatė

MOKA:
3.75% už 90 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. QIC mėn. palūk.
4.2»% už 1 m. GIC Invest, pežym. 
4. 50% už 2 m. QIC Invest pežym. 
5.50% už 3 m. QIC Invest, pežym. 
5.75% už 4 m. QIC Inveet. pežym. 
6.00% už 5 m. QIC Inveet pežym.
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.
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. (gyvyMa drauda) 
3.00% kasd. pel. sąsk. virė 10.000 
1.75% už kasd. pel. čekių sąek.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų .................. 5.70%
2 metų .................. 6.50%
3 metų .................. 6.90%

(fixed rate)

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

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI PER 99 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 Cook 
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).

MasterCard Kredito kortelė su "paramos" vardu

KASOS VALANDOS: pirmad., antrad., ir tree.nuo 9 v.r. 
-3:30 j .j). 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.

6 psi.

Parapijos kredito kooperatyvas
—T  999 College St.. Toronto, Ontario IV16H 1A8

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: 
sekmadieniai* nuo 9.30 v. ryto iki 1.00 v.p.p.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

3.75% 
3.75% 
4.00% 
4.00% 
4.50% 
5.00% 
5.25% 
4.00% 
4.25% 
4.50% 
5.50% 
5.75% 
6.00% 
3.00% 
4.25% 
4.50% 
5.50% 
5.75% 
6.00% 
2.75% 
3.00%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
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.

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

• Danutė Turčinskienė 
medicinos mokslus baigė 
Lietuvoje ir dirbo gydytoja 
Kauno klinikose. Atvykusi 
į Kanadą, įstojo į Ontario 
College of Naturopatyc 
medicine ir gavo Dr. of 
Naturopathy diplomą. Vė
liau, dirbdama Toronte, 
įstojo j Prancūzijos moder
nios Homeopatinės medi

cinos dviejų metą kursą, 
kur susipažino su naujau
siais gydymo metodais 
įvairių chroninių susirgimų 
gydyme. Tai ne gydymas 
žolelėmis, bei moksliškai 
pagrįstas ir plačiai taiko
mas Europoje, neturintis 
jokio pašalinio veikimo, ir 
kaip sako Danutė TurČins- 
kienė, - rezultatai puikūs!

MIELI SKAITYTOJAI - DĖKOJAME UŽ ATSIŲSTAS-" N L* 
PRENUMERATAS ŠIEMS METAMS. PRAŠOME ATSILI-. 
KUSIUS NEDELSIANT ATSISKAITYTE aCHT?

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

OnTPCTIIPn INSURANCE UKiLjtltLK 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 Busslness" 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*

DRAŪDA ----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
"TALKOS" LIETUVIU 
KREDITO KOOP. 
LAIKOSI GERAI

Visuotiniame susirinkime 
buvo pranešta, kad praeitu 
metų balansas rodo, kad 
metus užbaigė su $295,931 
pelnu.

TALKA Šiuo metu turi 
1992 narius ir 512 skoli
ninkų .

Valdyba ir šiais metais 
nutarė paskirti trims stu
dentams STIPENDIJAS 
po $1.000, iš viso $3.000.

Sa.lyga - kad tėvai būtų 
TALKOS nariais, patys 
studentai gerai mokytųsi 
ir dalyvautų lietuviškoje 
veikloje. Prašymus privalo 
paduoti TALKOS valdybai 
iki š.m. vasario mėn. 15 
dienos.

Metinis narių susirinki
mas šaukiamas 1994 m.va
sario mėn. 26 d., šešta
dienį, 4 vai. p. p., Jaunimo 
Centro salėje, 48 Dundurn 
St.N., Tai bus jau 39-tasis 
narių metinis susirinkimas.

Valdyba įvedė naują 
nariams patarnavimą- kre
dito kortelę "Credit Uni-l 
on Master Card". Jai gauti 
reikia užsiregistruoti raš
tinėje ir užpildyti pareiški
mą, gauti kortelei.

• Po gražiai surengtų Kū- 
Cių, Širvintos- nemuno 
skaučių- tų tuntai rengiasi 
tradicinei Kaziuko Mugei, 
kuri vyks KOVO mėn. 24 
d.

Malonu, kad priaugo 
kandidatų vilkiukų būrelis, 
kuriam vadovauti sutiko 
sk.Vytis Matas StaneviCius.

MINĖJO SAUSIO 13-TAJA 
IR SUSIPAŽINO SU 
TĖVYNES SĄJUNGA

Sausio 14-15 d.d. buv. 
Lietuvos min.pirmininkas 
ir dabartinis TĖVYNES 
SĄJUNGOS vykdomasis 
pirmininkas Gediminas Vag
norius viešėjo Hamiltone. 
Dalyvavo įspūdingai sureng
tame Lituanistines Vysk. 
MiValanCiaus Mokyklos 
Sausio 13-tosios minėjime. 
Jis padėkojo mokiniams 
ir mokytojams, pasidžiaug
damas už toki lietuviškumo

puoselejima. Mokytojų 
kambaryje jis buvo pavaišin 
tas, pasikalbėjo su miesto 
korespondentais.

G.Vagnorius dalyvavo 
gausiame svečiais pensinin
ku Žiemos Pobūvyje, o 
vakare susitiko su Hamil
tono miesto įvairiais versli
ninkais ir profesionalais, 
kur buvo kalbėta irgi apie 
Lietuvos dabartinę padėti.

Sekmadienį, sausio 15 
d. sveCias dalyvavo Hamil
tono A V iškilmingose Mi
šiose, skirtose Sausio 13- 
tajai, o po to Jaunimo 
Centro saleje jis padarė 
pranešimą, paminėjęs Sau
sio 13-tąją ir panagrinėjęs 
kodėl buvę komunistai lai
mėjo rinkimus. Jis tvirtino 
kad prieš rinkimus komunia 
tinęs jėgos trukdė refor
mas, kartu kaltindami prof. 
V.Landsbergį bei kitus deši
niuosius už lėtą, pažangą. 
Jis sakė, kad kol senosios 
struktūros valdysiančios 
Lietuvą, tol gyvenimo lygis 
bus žemas. Prašė lietuvius 
išeivijoje netapti pasyviais 
ir ragino kiekvienam įsi
jungti į politinį gyvenimą. 
G.Vagnorius pabrėžė, jog 
Tėvynės Sąjunga yra di
džiausia dešiniųjų, prieš 
melą kovojanti partija Lie
tuvoje. Turi beveik 10.000 
narių ir dabar sparčiai 
auga. Šiai partijai, kaip 
jis kalbėjo, priklauso daug 
jaunimo, išsilavinusių žmo
nių, verslininkų ir kitų 
susipratusių tautiečių.

Reikia manyti, kad 
susiprasta, jog balsuotojus 
sudaro ne tiktai aukštąjį 
mokslą baigę žmonės, o 
pagrindinai - žemdirbiai, 
įvairūs darbuotojai, eiliniai 
žmonės, be ypatingų pro
fesiją.

ĮchicagoĮ
• Čikagoje apsigyvenęs 
filmuotojas Arvydas Re- 
neckis paruošė vaizdajuostę 
"Dr. Juozas Girnius", Tai 
vienas žymiųjų Lietuvos 
filosofijos daktaras, pradė
jęs profesoriauti VDU-te 
ir okupacijų išdavoje II- 
jo Pasaulinio karo metu 
atvyko į JAV. Čia dirbo 
spaudos darbą, parašė ke-

VYRŲ SENJORŲ KREPŠINIO PIRMENYBĖS
1994 m. ŠALFASS-gos vyrų senjorų krepšinio pirme

nybės įvyks 1994 m. vasario 12-13 d.d., Hamiltone, Ont. 
Vykdo - Hamiltono LSK Kovas.

Senjorų klasės amžius yra 35 m. ir vyresni, pagal 
1994 m. gruodžio 31 d. Kitaip tariant, gimusieji 1959 m. 
ir vyresni. §ALFASS-gos CENTRO VALDYBA

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

lėtą svarbių knygų:"Tauta 
ir tautine ištikimybe", 
"Žmogus be Dievo ". Mono 
grafiją apie J.Brazaitį,
Suredagavo St.Šalkauskio
raštų tritomi, parengė bio
grafines apybraižas Pr.Ku
raičio raštų rinktinei ir 
J. Keliuočio atsiminimams. 
Redagavo AIDUS nuo 1965 
m. iki 1980-tųjų ir atliko 
visav eilę svarbių kultūrinių 
darbų, dalyvaudamas suva
žiavimuose, kongresuose 
ir kt.
ČIKAGOJE PAMINĖTA 
TILŽĖS AKTO SUKAKTIS

1918 , m.lapkričio 30 
d. TILŽĖJE buvo paskelb
tas AKTAS,kuriuo Mažosios 
Lietuvos Tautinė Taryba 
pareiškė Klaipėdos Krašto 
lietuvių valią susijungti 
į vienalytę valstybę su 
Nepriklausoma Lietuva. 
Šio Akto 75-metis buvo 
paminėtas Čikagoje,praeitų 
metu lapkričio mėn. pa
baigoje, Šauliu Namuose, 
iškilmingame susirinkime.

Iškilmes pradėjo Mažo
sios Lietuvos Rezistencinio 
Sąjūdžio valdybos vicep. 
Ramūnas Buntinas. Minėji
mą pravedė M.L.R. Sąjū
džio pirm. Algis Regis.

Šaulių vėliavų tarnyba 
įnešė JAV, Lietuvos, Ma
žosios Lietuvos, Šauliu 
vie-netu ir Ramovėnų vė
liavas. Sugiedotas Lietuvos 
Himnas.

Po svečio iš Lietuvos 
Valdo Aušros invokacijos, 
Algis Regis priminė, kokio
se aplinkybėse buvo paskelb
tas TILŽĖS AKTAS. Iškėlę 
jo signatarų drąsą, už kurią 
ne vienam jų teko patirti 
nacių persekiojimus, o kai 
kuriems apmokėti net savo 
ir savo šeimų gyvybėmis.

Sibire kalėjęs tremtinys 
Povilas Vaičekauskas pas
kaitoje apžvelgė Mažosios 
Lietuvos plotuose gyvenusių 
lietuvių gečių ir prūsy 
kovas už laisvę ir savaran
kišką gyvenimą bei juos 
ištikusias nelaimes iki Ant
rojo Pasaulinio karo pabai
gos, kuomet sovietai įvyk
dė genocidą tame krašte.

L.D.K.GEDIMINO Šaulių 
Kuopos Radviliškyje ir 
politinių kaliniu vardu šio 
minėjimo rengėjus ir daly
vius pasveikino svečias iš 
Lietuvos šaulys Alg.Kaman- 
tauskas.

Minėjimas buvo užbaig
tas Mažosios Lietuvos 
Himnu.
GRAŽUS LIETUVIŲ FONDO 
POKYLIS

Kaip ir kiekvieną rudenį 
taip ir šiemet, įvyko tra
dicinis Lietuvių Fondo 
balius, kuris buvo sureng
tas lapkričio 6 d. Martini
que pokylių salėje, Čika
goje. Čia susirinko apie 
300 šio Fondo narių, dar
buotojų bei svečių, kurie 
išklausė kalbų, vakarienia
vo, linksminosi. Buvo pasi
džiaugta Fondo ligšioline 
veikla, viltingai pažiūrėta 
į ateitį, didokas būrys sti
pendininkų gavo vokus su 
čekiais.

Šį gražų ir nusisekusį 
renginį atidarė Ramona 
Steponavičiūtė, o vėliau 
žodį tarė LF Tarybos pirm

Povilas Kilius. Jis dėkojo 
visiems už dosnumą, kuris 
leido sukaupti jau nemažą 
Fondo kapitalą. Kalbėtojas 
pabrėžė, kad einama į 
priekį ir tikimasi sulaukti 
10 milijonų dolerių.

Invokaciją sukalbėjo ma
rijonų kun. Viktoras Rim
šelis. Kalbėjo LF pelno 
skirstymo kominteto pirm. 
Marija Remienė ( ji vado
vavo ir šio pokylio suren
gimui). Ji akcentavo faktą 
kad LF ypatingą dėmesį 
skiria lietuviškam jaunimui 
sakydama, kad jaunimas 
yra tautos ateitis.

Prie mikrofono iškvie
tus LF valdybos pirm. 
Stasį Barą ir Standart 
Federal Banko direktorių 
Justiną Mackevičių, pirma
sis pristato savo "bosą", 
kuris po trumpo žodžio 
Fondui įteikė 2,500 dol.

Kiek plačiau kalbėjo St. 
Baras, kuris išreiškė padė
kas kai kuriems Fondo dar
buotojams ir pasidžiaugė 
Fondo veikla. Kvietė visus 
remti LF ir toliau, sakyda
mas, kad "mūsų darbai ne
baigti", pridėdamas, kad 
"kartu vieningai dirbdami, 
galėsime džiaugtis derliu
mi".

Buvo paminėta, kad gruo
džio 12 d. bus naujų patal
pų Lemonte (Pasaulio Lie
tuvių centre) krikštynos ir 
priminta, kad sekantis LF 
pokylis įvyks 1994 m. spa
lio mėn. 29 d.

Šiame pokylyje buvo 
įteikti stipendijų čekiai 
apie tridešimčiai jaunų vy
rų ir merginų, kurie siekia 
aukštojo mokslo laipsnių 
Čikagoje ir apylinkėse. 
Juos čia pasveikino pelno 
skirstymo komiteto pirm. 
Marija Remienė, o stipen
dijas įteikė LF Tarybos 
pirm. Povilas Kilius. Susi
rinkusieji galėjo pamatyti 
šiuos šaunius lietuvius (jų 
nemaža dalis yra neseniai 
atvykusi iš Lietuvos). Rei
kia manyti, kad jie plačiai 
įsijungs į išeivių lietuvių 
lietuviškąją veiklą (dalis~ jų 
jau ir studijuodami gražiai 
joje darbuojasi).

Susirinkusieji dar ilgokai 
nesiskirstė: vieni šnekučia
vosi su sutiktais draugais 
ar pažįstamais, o kiti links
minosi, šoko, grojant muz. 
Ričardo Šoko orkestrui.

Ed. Šulaitis

floridą
• 1993 m. gruodžio 24 d.
Lietuvių Klubas surengė 
bendras Kūčias, į kurias 
susirinko apie 400 žmonių. 
Pradžioje, šviesas užgesi
nus, choristai su uždegto
mis žvakutėmis, nuo salės 
durų eilutė atėjo į sceną. 
Publikai susikaupus, buvo 
sugiedotos 8 kalėdinės giesm
inės. Chorui vadovavo muz. 
Vyt. Kerbelis, akompanavo

°. Armonas. Naujasis klu
bo pirmininkas M. Šilkaitis 
pasveikino susirinkusius ir 
trumpai nupasakojo Kūčių 
tradicijas. Misijos vadovas 
Tėv. St. Rapolas sukalbėjo 
vakarinę maldą. Buvo dali
namasi kalėdaičiais, svei
kinant vienas kitą ir jun
giamasi į bendrą vakarie
nę. V. Kerbeliui vadovau
jant, visi kartu sugiedojo 
keturias, visiems žinomas 
kalėdines giesmes.

• Klubo salėje, Kultūrinių 
Popiečių būrelis surengė 
pasimatymą su Vytauto Di
džiojo Universiteto Kaune 
rektorium Br. Vaškeliu. Jis 
kalbėjo apie kultūrinį gyve
nimą Lietuvoje ir aukštojo 
mokslo problemas. Palietė 
ir kas būtiniausia šiuo 
metu, tai, kad Lietuva 
sėkmingiau galėtų pereiti 
iš socialistinės santvarkos į 
laisvą mąstymą, nes visuo
menė šiuo metu yra gana 
demoralizuota. Ne tokios 
Lietuvos laukė išeivija. 
Tačiau, kokia ji bebūtų, ji 
yra vienintelė. Tikimasi, 
kad priaugančioji karta, 
kuri bus jau kitokia, atpa
žins ir įsisavins demokra
tines, tautines ir morali
nes vertybes.

Yra įsteigta Mokslo ir 
Studijų asociacija, kurios 
pirmininku buvo išrinktas 
Br. Vaškelis. Jos uždavi
niai: vizituojančių profeso
rių panaudojimas studijuo
jančio jaunimo parama, ir 
siuntimas studentų į užsie
nius akiračio praplėtimui.

Mokslas nemokamas besi
mokantiems ketvertukais 
ar aukščiau.

Stasė Vąškelienė suteikė 
žinių apie bibliotekas Lie
tuvoje. Jos gana veržlios, 
tačiau neturi kompiuterių 
sistemos. Taip pat biblio
tekininkių paskirtis ir dar
bo metodai skiriasi nuo 
vakarietiškųjų.

• Kauno Valstybinio Akade
minio Teatro aktorė - skaito 
vė Virginija KOCHANSKY- 
TE sausio 9 d. po sekma
dieninių pietų atliko įdomų 
poezijos rečitalį. Literatū
rinę popietę surengė Tauti
nės Sąjungos St. Petersbun- 
go_ skyrius. Su aktore su
pažindino Dalila Maėkia- 
lienė.

• KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ATVADAVIMO ir Sausio 
13-tosios minėjimą surengė 
"Palangos" jūrų šaulių kuo
pa Lietuvių Klube, sausio 
11 d., organizacijoms daly
vaujant su vėliavomis. 
Minėjimo programai vado
vavo kuopos pirm. A. Šūkis.

Pradžioje, muz. R. Dit- 
kienei akompanuojant, ir 
A. Koverai vadovaujant, 
buvo sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. Kun. E. 
Geruliui uždegus simbolinę 
ugnį ir jam sukalbėjus 
maldą, buvo susikaupimo 
minute pagerbti žuvusieji 
Klaipėdos sukilime ir prie 
Telelvizijos bokšto Sausio 
13 d.

Prelegentas A. Jonaitis 
savo paskaitoje peržvelgė 
anų laikų įvykius Klaipė

dos krašte, apibūdino patį 
sukilimą ir jo eigą ir vaiz
džiai nušvietė 1991 m. 
Sausio 13 d. įvykius. St. 
Vaškys paskaitė savo eilė
raštį apie Klaipėdą, eilė
raščių pynę apie Baltiją ir 
posmus iš P. Genevičiaus 
eilėraščių rinkinio "Lietu
va po Kremliaus žvaigžde".

Moterų dainos vienetas 
su savo vadove muz. R. 
Ditkiene koncertą pradėjo 
"Lietuvos šauliams", muz. 
A. Mikulskio, žodžiai A. 
Budrecko. Baigiant progra
mą, visi sudainavo "Lietu
va, brangi". Dainininkės bu
vo apdovanotos gėlėmis ir 
visi pakviesti prie vaišių 
stalo.

• KLUBO ATASKAITINIS 
susirinkimas įvyko sausio 
mėn. 14 d. Susirinkimą 
pradėjo pirm. A. Gudonis, 
pateikdamas darbotvarkę, 
kuri buvo priimta be patai
sų. Po to buvo pagerbti 
metų bėgyje mirusieji na
riai. Sekė valdybos narių 
ir padalinių pranešimai.

Klausimų nebuvo. Išvadai 
Klubas laikosi gerai, nors 
ir esama šiokių tokių prob
lemų: IRS revizija, Kana 
dos prancūzų atsisakymas 
nuomoti salę, ir 1.1. Baig
damas pastebėjo, kad klu
bą būtina nuomoti kitiems 
nes kitaip sukaupti pinigai 
gali būti išnaudoti per 
keletą metų...
• SAUSIO 16 d. pietų 
metu A. Gudonis padėkojo 
savo valdybai už gerą dar
bą ir perdavė raktų grandi
nę naujam pirmininkui 
Mečiui Šilkaičiui.

Naujasis pirmininkas, 
padėkojęs senajai valdybai, 
su jumoru pristatė savo 
valdybos narius ir direkto
rius. Kartu pastebėjo, kad 
jam kandidatuojant, daug 
kas žadėjo pagelbėti reika- 
lui esant, ir jis tikrai pasi
naudosiąs tais pažadais.

Susipažinta su progra
mos atlikėjais "linksmai
siais kanadiečiais" - Algiu 
Ulbinu ir Aleksu Kusinskiu. 
Šie padainavo keletą popu
liarių dainų ir specialiai 
sukurtus kupletus apie se
nąją ir naująją- valdybas, 
baigė dviem visų mėgia
mom dainom, prie kurių 
atlikimo prisijungė visa 
salė.

• Sausio 30 d. sekmadienį, 
pietų metu, Lietuvių Klube 
apie dabartinę padėtį Lie
tuvoje padarė pranešimą 
Tėvynės Sąjungos atstovas 
prof. dr. Juozas Galdikas, 
Vilniaus U-to profesorius. 
Jį globoja LB Miami Apyl. 
pirm. Vytas Dubauskas, 
kuris yra Tėvynės Sąjungos 
skyriaus įkūrėjas.

• Kovo mėn. 11,12,13 
d.d. vyks Tarptautinis Fes
tivalis, Thunder Dome 
stadijone.

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pat. Čekių sąsk. iki .... 2.50%
santaupas.............................. 2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta..........1.50%
90 dienų indėlius ................: 3.25%
1 m. term. Indėlius .............. 4.00%
1 m. term.lnd.mėn.pal............3.50%
3 m. term.Indėlius.................4.50%
S m. term. Indėlius ................5.25%
RRSP Ir RRIF (penslfos) ..... 2 50%
RRSP Ir RRIF 1 m................... 4.00%
RRSP Ir RRIF ind. 3 m...........4.50%
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m...........5.25%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas.......... 12.25%
neklln. turto pask. 1 m............6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje" 
Dartoo 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. ėeitadisnlsls uždaryta.

1994. II. 8

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

GUY
RICHARD
ftOOFIR------ COUVMUR

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: 364-1470



montreal
MIRUSIEJI:
o JONAS BUDRĘVIČIUS^90 
m. amžiaus mirė vasario 
mėn.3 d. Verduno ligoninė
je.Palaidotas iš AV P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta Jo draugams.

o "NL" SPAUDOS VAKA
RAS “ POKYLIS bus S.m. 
balandžio mėn. 23 d., Šeš
tadieni, 6:30 val.v.,AV 
P-jos salėję.

Prašome
Šią. datą.

rezervuoti 
"NL"

MUMS RAŠO:
Atsiųsdamas 

tos mokestį ir
Bacevičius

prenumeta- 
auką, oi*, 

rašo: 5U
metų kaip skaitau "Nepri
klausomą Lietuvą". Laikraš
tis Kas metai darosi įdo
mesnis. Linkiu ir toliau su 
tu pučia energija ir pasi
šventimu tą tautinį-Kultū- 
tinį darbą tęsti".

Buvusi montrealietė, kurią 
visi gerai prisimename, Ja
nina Kukšėnienė, iš Los 
angeles, siųsdama prenume
ratos mokestį, savo laiške 
rašo:

"Tikiuos, kao laiKotės ge
rai. Su malonumu SKaitau 
Jūsų kelionės aprašymus iš 
Lietuvos.

Pas mane nieKo naujo. 
Kartais žemė suoreoa, bet 
galimu priprasti, nors ir la
bai nemalonu. Aš asmeniš
kai nenuKentėjau. 
irgi sveikas, bet 
visiems užteko, 
kartą žemės drebėjimas 
buvo stipriausias.

Siunčiu Jums prenumera
tą. Aišku, kad ne dėl Jūsų

Nainas 
baimės 

nes šį

i LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

| 76 METŲ SUKAKTIES
g MINĖJIMAS MONTREALYJE 
5 f) VYKS 1994 M. VASARIO mėn. 20 p. SEKMADIENĮ]

I LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

Aušros Vartų parapijoje.
11 vai.r. - iškilmingos pamaldos šventovėje
12 vai. - Minėjimo Aktas salėje

Paskaitą skaitys kun. KAZIMIERAS AMBRASAS, S.J.
Meninėje programoje: Montrealio Vyrų Oktetas,vad. muz. A. STANKEVIČIAUS 

Moterų Dainos Vienetas "AUŠRA"

• šilti pietūs
% Įėjimas- $15.- Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis! (X

Rengia K LB Montrealio Apylinkės Valdyba

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

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

AKTYVAS virš $29,000,000t
REZERVAS virš $2,000,000

MOKA UŽ:
4.00% Taupymo - special..................1.50%
4.75% Taupymo - su gyv. dr.............. 1.25%

. 5 00% Taupymo - kasdienines.........1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%

3 00°/ RRIF-RRSP -1 m.term......... 4.00%
3 00% RRIF-RRSP - 2 m.term..........4.75%
2 75% RRIF-RRSP-3 m.term......... 5.00%
2 0>0% RRIF - RRSP - taup............... 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų .........................5.75% asmenines - nuo ...............6.00%

2 metų ........................ 6 .25%
3 metų ........................  6 50%

_____ Informacija apie naujausias palūkanas uLRa"

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Certifikatus i m.-........
Certifikatus 2 m.............
Certifikatus 3 m.............
Term, indėlius:

1 metų ..................
180 d. -364 d........
120 d. - 179d........
60 d. - 119 d........
30 d. - 59 d.

Kaltės, bet dėl Jūsų ir 
mūsų pašto gauname laiK- 
raštį labai pavėluotai. Na, 
bet tas didelis sentimentus 
"NL" neleidžiu nutraukti 
prenumerutą, o be to ži
nau, Kad prenumeratos 
mažėja.

Noriu Jums padėkoti už 
Jūsų sunkų darbą ir palin
kėti geros sveikatos - ne
pavargti.

Gražių, sėkmingų 1994 
metų!

• Montrealio skautės ir 
skautai nutarė suruošti 
renginį š.m.BALANDŽIO
mėn. 16-17 d.d. AV P-jos 
salėje savo patrono Šv.Jur
gio dienos proga.

; VILNIAUS U-TO MOTERŲ CHORO "VIRGO"

KONCERTAS
& įvyks 1994 m. vasario mėn.13 d., sekmadienį, 12 vai.
I AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE

į
. "Virgo" giedos ir 11 valandos Mišių metu.

• Po koncerto - kava ir susitikimas .
• Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

ĮĖJIMAS: $12.00
Rengėjai: Koncertams Rengti Komitetas 
ir A.V. P-jos Montrealyje Choras

KASOS VALANDOS:
1475DeSeve 3907A Rosemont

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

PADĖKA

Prieš metus pasitraukęs į amžinybę Albinas 
BLAUZDŽ1ŪNAS buvo prisimintas Montrealio 
Aušros Vartų parapijoje 1994 m. sausio 9 d.

Didelis AČIŪ Aušros Vartų parapijos klebonui 
Juozui Aranauskaui, SJ, kun. Stasiui Šileikai, SDB, 
dr. Jonui Mališkai, A.V. Parapijos Chorui už to
kias iškilmingas bei gražias šv. Mišias.

Ačiū visiems giminėms, bei draugams, prisimi
nusiems bei taip gražiai pagerbusiems Velionį,

w Janina Blauzdžiūnienė 
ir vaikai su šeimomis

ŽVEJYBOS TURNYRAS
NIDOS Klubo žiemos 

žvejybos turnyras vyks 
š.m. VASARIO mėn. 26 d. 
d., ant Lac St.Louis ežero, 
Lerry vietovėje.

Daugiau informacijų 
gausite paskambinę, St.Ri- 
meikiui tel:725-6092 arba 
P.Rąžąnui, tel:366-8724.

Nidos Klubo Valdyba
• Montrealio savivaldybė 
planuoja sumažinti automo
bilių aikščių skaičių, kad 
palengvintų miesto centre

vykstančias judėjimo kam
šatis, paskatindama nau
dotis viešuoju transportu.
• GERĄ DARBELĮ aliko 
Dr.Jono Basanavičiaus skau
tai Vyčiai, paruošę maista 
AV P-jos virtuvėje 100- 
tui asmenų-benamių, kuris 
buvo išdalintas Benedict 
Labre House šalpos įstai
goje.

1993 m. Montrealio 
skautai Vyčiai taip pat 
buvo atlikę toki įsipareigo
jimą.

AV P-jos šventovėje Montrealyje Albinas BLAUZDŽ1UNAS 
dažnai atlikdavo Mišių skaitymus. Jis mirė prieš 1 metus. EVROPARCEL

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

r i 1 "n ■—

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 
(buv.dr. J.MALlSKOS Mura^) 

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

Montreal.P.Q. H3G 1S5

malonumu teiksime aukščiausios rūšiesMes su 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš~ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 vai, r. iki 7 vai.v.

Kaina $5.10 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
svorio. Minimumas -

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
L. Vitienė, Z. Leparskas, J. Rukšėnienė, K. Tutinas, dr.
J. Kazak, P. Juodvalkienė, W. Schiller, A. Staškevičius, 
Ig. Petrauskar M. Kvederienė, H. Stepaitis, A. Rusinas, 
D. Smilgevičienė, L. Markūnas, J. Balaišienė; G. Gedvi
lienė, J. Babrauskas, VI. Juška, J. Stankaitis, P. Girdžius, 
prof. V. Mantautas, J. Mockaitis, N. Paulaitis, Jz. Luko
ševičius, St. Žaldokas, Kl. Aniolauskienė, P. Kripas , J. 
Astrauskas, J.Krikščiokaitis, J. Budreika, Kl. Lingat, J. 
Latvys, B. Jungmeisteris, Ant. T. Mickai, K. Daunys, A. 
Masionienė, N. Rimeikis, A. Kačinskas, kons. H. Lapas, 
V. Vasiliauskas, Ag. Knystautienė, R. Barisa, A. Dimetre- 
jevas, Rev. V. Skilandžiūnas, J. Tanner, N. Baršauskas,
K. Dūda. Ch. Juška, Aid. Kažeinėkienė, G. Adomaitienė, 
A. Urbonas, J. Ladyga, J. Arštikaitis, Ed.Daniliūnas, B. 
Vilčinskas, dr. A. Spudas (5 m.), B. Žemaitaitis, V. Že
maitaitis.
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$65.- Mrs J. Kizerskis-Petronis (už 2 m.), $50.- J. Bakis 
( 3 m.), $30.- dr. J. Senikas (4 m.); $25.- V. Kongelis; po 
$20.t J.S. Skalandžiūnaitė-Grzes, B. Čižikas, J. Gustainis 
A. Kazlauskas, P. Dikaitis, A. Janutienė (2 m.); po $10.-
L. Pečiulis, A. Rubinas, S. Jaugelis; $5.- A. Niaura.
PRENUMERATA IR AUKĄ:
po $25.- M. Juodviršis, dr. A. Pacevičius;

namus. Nėra maksimumoį
z Kg. arba $1u.

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

Tel: (51 <>-842-1231
Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTAR - 
N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL »4e 2A,
Vytas Gruodis, Jr.

"NL" AUKOS:
‘■^lOO.- Toronto Lietuvių Pensininkų klubas; $25.- Korne
lija Jagminienė. Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

Advokatas ROMAS I ŠGANAIT I S

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

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

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

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

8 psi

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

TONY PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

STUDIO I 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS 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
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