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MASINĖS ŽUDYNĖS 
PALESTINIEČIŲ MALDOS 
NAMUOSE ~

Š.m.vasario mėn. 2’4
d.,Islamo religinės šventės 
Ramadan proga, Vakari
niame Krante, netoli Heb
ron'o esančioje mečetėje 
apie 700 maldininkų, baigę 
30-ties dienų pasniką, susi
rinko maldai.

Pastūmęs mečetės sar
gybinį, fanatikas Baruch 
Goldstein'as įsiveržė į vidų 
ir paleido salvę iš automa
tinio, puolimams skirto 
šautuvo, į klūpančius. Šau
dymas truko apie 10 minu
čių, buvo iššauta apie 100 
šovinių. Kuomet panikos 
apimti žmonės veržėsi 
lauk, kai kurie liudininkai 
sako, jog sumišimo metu 
pasirodė ir keli Izraelio 
kariai, kurie taip pat įsi
veržė į mečetę ir šaudė. 
Izraelio TV komentato
riai tvirtino, kad kareiviai, 
pamatę kelis maldininkus, 
bandančius sulaikyti Gold- 
stein'ų, manydami, kad 
jis buvo užpultas, pradėjo 
irgi šaudyti. Kareiviai tvir
tina kita versiją - jie šau
dė į orų, kai masė žmonių 
veržėsi lauk, norėdami 
juos prilaikyti nuo savitar
pio vieni kitų sutrypimo.

Kiekvienu atveju, žuvo 
52 ir 70 sužeistų.

Žudikas - medicinos 
gydytojas, prieš dešimtme
tį atvykęs iš Amerikos 
į Izraelio valstybę. Jis 
buvo labai paveiktas, kai 
New York'e palestiniečiai 
buvo nužudę ekstremistų 
rabinų Kahane.

įžak Rabin'as viešai 
pasipiktino ir apgailestavo 
Šį įvykį, žudynes įvykdžiusį 
pavadinęs sumišusiu žmo
gumi. Kaip geros valios 
gestų - įsake paleisti arti 
1.000 palestiniečių, laikomų 
kalėjime.

J. Arafat'as pabrėžė, 
kad jau bendrai taikos 
nuostatų nevykdymas yra 
pavojingas elgesys, galintis 
sukelti daugiau abipusių 
neramumų, o šis paskutiny
sis įvykis kelia nepasitikė
jimų. Jis reikalavo nugink
luoti izraelitus naujakurius, 
paskirti tarptautinę saugu
mo priežiūrų.

Pagal juos, Iš okupuotos 
Gaza srities ir Jerichon'o 
privalo pasitraukti Izraelio 
kariuomenė ir palestinie
čiams turi būti duodama 
savivalda.

Palestiniečius erzina, 
kad nežiūrint susitarimų, 
vis tiek yra steigiamos 
Izraelio naujakurystės oku
puotose žemėse.

Iki dabar vyksta susirė
mimai, demonstracijos, 
kurios privertė Izraelio 
vyriausybę svarstyti (anks
čiau neįtikėtina) galimybę 
tuojau iškelti iš Hebrono 
naujakurius izraelitus 
apie 500 žmonių. Juos 
dabar saugoja nuo palesti
niečių keršto kariuomenė.

Bent 16 ministerių ka
bineto narių pasisakė už 
jų iškėlimų. Tai būtina 
padaryti, jei norima užsi
tikrinti taikos procesų ir 
kad Izraelis nebūtų sieja
mas su fanatiko Goldstein'© 
įvykdytomis masinėmis 
palestiniečių žudynėmis.

JAV prez.Clinton'as 
tuojau pat pakvietė PLO 
ir Izraelio vyriausybės at
stovus tęsti taikos derybų 
diskusijas Washington'e, 
kol bus pasiekta aiškaus 
abipusio susitarimo.

LYG NEBUVO ĮTARTINA..
beveik 10-meŲ Aldrich 

Hazen Ames, Jungtinių 
Valstybių CIA darbuotojas 
perdavinėjo nepaprasto 
svarbumo žinias, liečian
čias Amerikos saugumų, 
Sovietų KGB žvalgybai, 
o vėliau- Rusijos žvalgybai 
(ten ir toliau dirba daug 
patyrusių kagėbistų).

Kai kurie žinovai Wa- 
shington'e sako, kaip rašo
ma "lime" žurnale, kad 
šis amerikiečių šnipinėjimo 
atvejis ar tik nebus pats 
kenksmingiausias visoje JAV 
istorijoje. Manoma, kad 
Ames dėka, Sovietų Sąjun
goje buvo nužudyta apie 
10 žvalgybos agentų.

Aldrich Hazen Ames 
dirbo padedamas ir savo 
žmonos Rosario. Ji- gabi 
mokslininkė, Kolumbijos 
attachė kultūriniams reika
lams. Už perduotas žinias 
jis yra gavęs iš Maskvos 
1.5 milijonus dolerių.

Dabar pradeda išeiti 
į viešumų visa eilė įvykių, 
kurie privalėjo atkreipti 
dėmesį į jo įtartinų elgesį. 
Vienas ju - staigus pratur
tėjimas. tiet - buvo praleis
ta pro pirštus, arba dėl 
taip vadinamos tarp skyrių 
komunikacijos stokos, arba 
gal ir apskaičiuotai, ten 
dirbant ir daugiau panašių 
į Ames...

Ši byla sukels didelį 
triukšmų, kai paaiškės 
(kiek įmanoma) iki kokio 
laipsnio yra kenksminga 
Aldrich ir Rosario Ames 
dešimtmetį trukusi prieš
valstybinė veikla.

JELCIN'AS RAGINA 
SUTARTINAI DIRBTI 
EKONOMIJOS PAGERINIMUI

Rusijos prez. B. Jelein' as 
kovo mėn. 4 d. viešai pa
sisakė, jog Rusijos parla
mento sprendimas suteikti 
amnestiją oponentams pu
čistams, pasireiškusiems 
rugpjūčio mėn. 1991 m. 
ir pučą spalio mėnesį, 
jis laiko nekonstituciniu,

ATMINTINAISIAIS 1990 m., KOVO 11 DIENĄ LIETUVOS' 
PARLAMENTAS IŠRINKO PIRMĄ KARTĄ N E KOMU
NISTĄ PER VISĄ SOVIETINĖS OKUPACIJOS LAIKMETĮ 
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PIRMININKĄ. TAI BUVO 
VYTAUTAS LANDSBERGIS.

Paskelbtame akte DEL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS 
VALSTYBĖS ATSTATYMO įrašyta:

''Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšda
ma Tautos valia, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra 
atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas 
Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva VĖL YRA NEPRIKLAUSOMA VALSTYBĖ.“

PO ŠIO AKTO - VISA EILĖ DRAMATIŠKŲ ĮVYKIŲ, 
ĮDEGINU MŪSŲ ŠIRDYSE IR ATMINTYJE. TADA LIE
TUVA VISKĄ IŠTVĖRĖ, KAD BŪTŲ GARBINGAI SAVI
MI.

KANADA 1991 m. rugpjūčio mėn. 28 d. 
PRIPAŽINO PABALTIJO TRIJŲ BUVUSIŲ OKUPUOTŲ 
RESPUBLIKŲ , NEPRIKLAUSOMYBES.
**♦***<*♦*****#****♦*♦*♦****♦»*♦»♦♦♦*«*♦♦«♦****♦»*♦**♦

LIETUVOS SEIMO OPOZICIJOS FRAKCIJŲ PAREIŠKIMAS 

DĖL LDDP VALDYMO KRIZĖS

Lietuvos Seimo opozicija įsitikinusi, jog LDDP Vyriau
sybė ir visa LDDP valdžia veda Lietuvą į gilėjančią kri
zę beveik be išeities. Didžiulės užsienio paskolos išlei
džiamos tik pragyventi, pratęsti šios valdžios egzistavimą 
kol ji savo tariamu "teisėtumu" pridengia vis įžūlesnį 
bendro žmonių turto nomenklatūrinį pasisavinimą. Pramo
nės gamyba nusmuko tris kartus ir toliau smunka, o Vy
riausybė neparengia jokio pramonės rekonstrukcijos ir at- * 
naujinimo projekto, neieško rinkų, nepropaguoja Lietuvos 
galimybių investitoriams iš Vakarų. Pasikliovimas Rusija 
buvo naivus, neatsakingas ir apgaulingas, jei ne blogiau. 
Atmesdama amtikorupcinį valstybės pareigūnų turto ir 
pajamų deklaravimo įstatymą, LDDP paliko sau ramybę 
dar bent metus nevaržomai naudotis korumpuota valdžia. 
Kalbos apie padėties "gerėjimą" neįtikina žmonių, kurie 
mato staigiai krentančias realias pajamas ir valdžios abe
jingumą. Jų protestus rengiamasi slopinti prisidengus ne
paprastosios padėties įstatymu.

Tuo pat metu LDDP valdžia, sudariusi saviškių grupę 
slaptoms deryboms su Rusija, nori įteisindama sugrąžinti 
važinėjančią traukiniais rusų kariuomenę į Lietuvą nė 
pusmečiui nepraėjus po išvedimo. Kartosis 1940-ųjų metų 
sovietinių priekabių ir ultimatumų politika.

Ko gera, taip yra rengiamas - dėl nesugebėjimo arba 
tyčinis - nepriklausomybės atidavinėjimas Rusijai. Taip 
Lietuva būtų vėl pastūmėta ne demokratijos ir gerovės, 
o didėjančio chaoso ir artėjančio smurto šalies link.

Lietuvos politinėms partijoms pasiūlyta svarstyti klau
simą dėl nepasitikėjimo interpeliacijos Seime dabartinei 
LDDP Vyriausybei. Mes manome, kad kita LDDP vyriau
sybė nebūtų geresnė, be to, nekritiškoji Seimo dauguma 
gali nedaryti net tokio manevro. Mums nuoseklesnis atro
do nepasitikėjimas pačia LDDP visose jos valdžios grandy
se. Mes kviečiame visas organizacijas visoje Lietuvoje 
svarstyti ii1 priiminėti nepasitikėjimo LDDP rezoliucijas, 
ruoštis referendumui dėl ankstesnių Seimo rinkimų. Jie 
turi įvykti būtinai anksčiau, negu Rusijos prezidento rin
kimai, kurie gali baigtis itin grėsmingu reakcinių, nacio
nalistinių imperialistinių jėgų laimėjimu. Rinkimų reikėtų 
anksčiau, negu viskas Lietuvoje bus galutinai išvogta, ir 
greičiau, kad išvengtume provokuojamų konfliktų.
Pasirašė: Tėvynės Sąjungos Frakcija,. Lietuvių Tautininkų 

Sąjungos frakcija, Politinių Kalinių ir Tremtinių 
frakcija, Lietuvos Demokratų frakcija.

nelegaliu ir nenormaliu. 
Tame žaidime Jelein'as 
buvo priverstas nusileisti 
parlamentui. Jis pasakė, 
kad valstybės ekonominė 
krizė reikalauja "išlaikyti 
ir praplėsti bendros savi
tarpio veiklos ir bendradar
biavimo lauką valstybės 
aparate ir visuomenėje". 
Kremliuje vykstančiame 
vyriausybės posėdyje, prez. 
Jelein'as ir min. pirm. 
Victor Černomyrdin'as 
pažadėjo griežčiau tvarky
ti biudžetinius terminus, 
kad būtų stipriau sulaiko

ma infliacija, nors, Jelcin- 
as pasakė, kad "klaidinga 
būtų reformuoti ekonomiją 
bet kokia kaina".

V. Černomyrdin' as paža
dėjo, kad pradės uždari
nėti bankrutuojančias įmo
nes, tačiau: "Mums tenka 
eiti lyg ant skustuvo aš
menų", tarp hyper-infliaci- 
jos ir industrinio sužlugi
mo, "ir mes nagalime nu
slysti nė į vieną pusę".

Ekonomikos Ministerijos 
privatizavimo departamen
to direktorius Leonid Pai- 
dajev' as pasisakė, kad visa

APIE KANADOS LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJAS

Kanados Lietuvių Fondas praneša, kad yra gauta 50 pra
šymų paramai. Jie yra perduoti Pelno Skirstymo Komisijai.

Pakartotinai pranešama, kad stipendijų anketas galima 
gauti KLBendruonės' raštinėje, Prisikėlimo Parapijos patal
pose, arba paštu: Kanados Lietuviiį Fondas, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, ON. M6P 1A6.^ Užpildytos anketos pri
valo būti grąžintos į rastinę iki s.m. balandžio 1 dienos.
  K.L.F.

tai esanti tiktai pradžia 
ekonominės krizės.

Tęsiasi debatai dėl 1994 
m. biudžeto. Pirmą kartą 
V. Černomyrdin'as kritika
vo Centrinio Banko direk
torių V. Geraščenko už jo 
pareiškimą, kad "infliacija 
yra ne taip blogai, negu 
masinė bedarbystė". O 
Černomyrdin'as priminė, 
kad toks palaidas, nekont
roliuojamas pinigas, nieko 
nepagerina, kaip rodo pa
tirtis.

Jegor Gaidar' as, buvęs 
min. pirm., kuris buvo 
pasitraukęs iš vyriausybės 
kartu su finansų ministerių 
Boris Fiodorov' u, pareiškė, 
jog jis pritaria Černomyr
din'o nuomonei.

"Aš buvau įsitikinęs ir 
toliau taip pat galvoju, 
kad konstitucija, įstatymai 
ir moralinės normos buvo 
pažeistos". Jis dar kartą 
pabrėžė, kad yra tikras, 
jog dauguma parlamento 
deputatų "nėra susirgę nuo 
politinės amnezijos ir su
pranta būtiniausią reikalą 
sujungti visas pastangas 
pergyventi krizę ir sustip
rinti valstybę. Šiandien 
Rusijoje demokratijos są
voka reiškia pirmiausia 
lygsvaros išlaikymą, tvarką 
ir bendradarbiavimą".

SOLŽENYCIN'AS GRĮŽTA Į 
RUSIJĄ

Garsusis rašytojas, No
belio premijos laureatas 
Aleksander Solženycin'as, 

PAREIŠKIMAS DĖL SLAPTA RENGIAMOS KARINIO 
TRANZITO SUTARTIES SU RUSIJA

Lietuvos Respublikos 1992 m. birželio mėn. 8 d. Kons
titucinis aktas draudžia bet kuriai vyriausybei prijungti 
Lietuvą prie postsovietinių sąjungų arba "erdvių", tartum 
neužkerta kelio sudarinėti dvišales karines sutartis su ku
ria nors paskira NVS šalimi. Tačiau Rusijos atžvilgiu 
turi būti žiūrima ne tik įstatymo raidės, bet ir dvasios. 
Neslepianti ekspansionistinių imperinių ketinimų, Rusija 
jau atkūrė jos dominuojamą buvusių SSRS respublikų kari
nę sąjungą, stengiasi palikti savo bazes Latvijoje ir da
bar siekia dar kitokiu specialiu būdu prie tos postsovieti
nės strateginės erdvės prijungti Lietuvą. Tam naudojama
si didžiulės kariuomenės tikromis ar tariamomis reikmė
mis Rusijos administruojamoje Karaliaučiaus srityje ir da
bartinės Lietuvos vadovybės silpnumu bei komformizmu, 
darant jai spaudimą, pasirašyti atitinkamą karinio tranzi
to sutartį su Rusija.

Tokia sutartis pirmiausiai parodytų LDDP skelbiamos 
"Vakarų" politikos nenuoširdumą. Kur kas blogiau, kad 
tokia sutartis suteiks Rusijai daugybę pretekstų kištis, 
kaltinti bei reikalauti sau "teisių", kaip 1940 metais, ir 
kels nuolatinį pavojų Lietuvos nepriklausomybei. LDDP 
neturi tautos mandato tokiu būdu, peržiangiant minėtą 
Konstitucinį aktą, prijungti šalį prie Rusijos ir NVS kari
nės mašinos. Žengdama tokį žingsnį, LDDP eitų vidaus 
įtampos didinimo ir politinės provokacijos keliu.
1994 m.sausio 28 d. Vytautas Landsbergis

Tėvynės Sąjungos pirmininkas

gyvenęs Cavendish,Vermont 
USA, *" atsisveikino su jį 
globojusiais .miesto savival
dybės susirinkime ir prane
šė, kad jis ir jo žmona 
Natalija planuoja sugrįžti 
į. Rusiją š.m.gegužės mėn. 
pabaigoje. Savo žodyje 
jis pasakė: "Jūs neapkalti
note manęs už neįprastą 
gyvenimo budę ir net pa
tys rūpinotės, kad mano 
privatumas nebūty trukdo
mas. Už tai aš esu jums 
nuoširdžiai dėkingas".

Rašytojas dabar yra 
75 m. amžiaus. Jis apsigy
veno šiame Vermonto 
miestelyje, kuriame gyvena 
1.300 žmonių po to, kai 
jį Sovietų valdžia apšmeižė 
"išdavyste" už tai, kad 
jis išdrįso parašyti knygą 
apie tikrąjį sovietinio val
dymo veidą. Jo nugalabyti 
nedrįso, nes rašytojas jau 
buvo išgarsėjęs visame 
pasaulyje. Tad liko, jo 
laimei, pasirinkimas: kalėti- 
arba būti išvarytam iŠ 
savo tėvynės.

Dabar - jo nebevadina 
išdaviku ar melagiu.

Būtų įdomu sužinoti, 
ar jo knygos yra milijoni
niu tiražu (kaip kad turėtų 
būti padaryta) išplatintos 
po Rusijos auklėjimo įstai
gas, įvairias kultūros namų 
bibliotekas, o gal,-vėl svar
biausia,- buvusių aparačikų 
tarpe... Nes, jeigu žirinovs- 
kijada suklestės- ar kas 
nors panašaus į ją - tai 
tokių knygų reikia milijo
nais!.

(nukelta į 2 psl..... )
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ATSIUNTĖ SVEIKINIMĄ’.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS DIENĄ PRISIMINKIME LIETUVOS GYNĖJUS IR STATYTOJUS, PAGALĖKIME, KĄ MES GERO PADARĖME SAVO TĖVYNĖS LABUIJI LAUKIA.
VYTAUTAS LANDSBERGIS

Toronto, Ont., 1994 11.16 d. Ontario Club surengtame 
užsienio valstybių atstovams priėmime, minint Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukaktį, Lietuvos generalinis 
konsulas Kanadoje HARIS LAPAS sveikina atvykusius 
atstovus ir taria trumpą žodį. Šalia jo stovi 
Universiteto Mergaičių Choras VIRGO, atlikęs ta proga 
dalį programos Nuotr. St. Varankos 

Vilniaus

• ESTIJOS Viru miestelyje 
vasario mėn. pabaigoje 
vyko bendri Lietuvos, Lat- 

kariniai

manevruose
Panevėžio moto-

Karaliaus Min-

vijos, ir 
manevrai.

Lietuvą 
atstovavo 
desantinis
daugo batalionas.

Manevruose dalyvavo 
i 50 Latvijos, 96 Lietuvos 
ir 128 Estijos kareiviai.

• GERIAUSIU EUROPOS 
KREPŠININKU 1993 m. 
paskelbtas ARVYDAS SA
BONIS. Šiuo metu jis žai
džia Madrido "Real" ko
mandoje. Europos krepšinio 
leidinys FIBA Basketball 
organizuoja geriausio mėty 
krepšininko rinkimus.

VASARIO 16-TOJI PAS LIETUVOS GENERALINI 
KONSULĄ KANADOJE"

Lietuvos Nepriklausomybes šventės proga, VASARIO 
16-tąįą dieną, Lietuvos gen. konsulo Kanadoje Hario LAPO 
suruoštame užsienio valstybių priėmime, dalyvavo 18 
valstybių atsovai ir lietuviškų organizacijų veikėjai - apie 
180 asmenų. Priėmimas vyko Ontario Club salėje - Com
merce Court pastate - Wellington St. W.

Pasveikindamas svečius, gen. konsulas Kanadai, Haris 
Lapaj pabrėžė, kad šiemet jam ypatingai malonu juos 
visus priimti Vasario 16-tosios proga; šiemet pirmą kartą 
per paskutiniuosius 54 metus Lietuvos žemėje nebėra 
svetimos kariuomenės, kai švenčiama ši šventė, o pasku
tinis rusų karinis desantininkas paliko jo gimtąjį miestą 
Kauną š.m. rugpjūčio 31 d. negrįžtamai.

"Nors, - kalbėjo Haris Lapas,- esame dėl to labai lai
mingi, didelį rūpestį kelia tebestovini rusų kariuomenė 
Latvijoje ir Estijoje, nes svetimi daliniai tose valstybėse 
gali pasitarnauti vien tik padėties destabilizavimui visame 
Baltijos valstybių plote.”

"Tuo pačiu, mes tikimės, - sakė jis, -"kad ir pati Ru
sija išsilaikys tvirtai ateinančiais mėnesiaias ir metais. 
Lietuva pati pirmoji respublika atsijungusi nuo Sovietų Są- 
jungos, yra taip pat pirmoji, prieš 6 savaites oficialiai 
pareiškusi norą tapti NATO nare. Mes tikimės,- sakė 
jis,-’’kad NATO pasiūlytas iki pilnos narystės pereinamas
is laikotarpis "Partnership to Peace" laikotarpis suteiks 
netolimoje ateityje ir pilnateisę narystę."

Gen. konsulas H. Lapas taip pat atkreipė dėmesį į 
tai, kad Lietuvos valiuta išsilaiko pastovi, infliacija kont
roliuojama ir produkcija kyla. Jis skatino investuoti Lietu
voje, nes esą gerų galimybių, o darbo jėga gerai pasiruo
šusi ir trokšta sukurti ekonominį gerbūvį.

Priminęs "dainuojančią Lietuvos revoliuciją", H. Lapas 
supažindino svečius su Vilniaus U-to studenčių choru VIR
GO, kuris šio pobūvio proga buvo pakviestas padainuoti 
dainų. "Jų buvimas čia", - pabrėžė gen. konsulas, -’’pri
mena mums kaip sunkiai ir skaudžiai reikėjo kovoti už 
Nepriklausomybę. Viena iš buvusių VIRGO narių, LORETA 
ASINAVIČIŪTĖ, atidavė savo gyvybę po sovietų tanku 
Vilniuje, 1991 m. sausio 13 d., per sovietų vykdomą puo
limą. Jos ir daugelio kitų didžiausioji auka padėjo atgau
ti Nepriklausomybę."

VIRGO padainavo C. Sasnausko "Kur bėga Šešupė" ir 
"The Entertainer" - S. Joplin.

(Tiems, kurie yra girdėję VIRGO Montrealyje, tik bū
tent tas padainuotas 2 dainas, neatrodo, kad jos būtų 
tikrai reprezentacinės tokiai progai. Truputį dosnumo 
galima buvo parodyti, pav. padainavus "Vasarą" - tikrai 
būtų patikę ir nustebintų visus svečius...).

KANADOS FINANSŲ, MINISTER1O SVEIKINIMAS VASARIO 16-TĄJĄ:

LaSalle, February 20th, 1994

ĮVYKIŲ APŽVALGA

atkelta iŠ 1 psl./

• Sumažinus 
vasario mėn. 12 
garetes Quebec'o 
joje, iš karto

RUSIJOS BANKUOSE
REUTER’io Žinių Agen

tūros žiniomis, Rusijoje 
esama 2.048 bankai, ir 
daugelis jų turi ryšius su 
vietos mafija, kurią remia 
Europos organizuotų nusi
kaltimų grupuotės. Tai 
patvirtino spaudos konferen
cijoje Centralinis Bankas 
ir Vidaus Reikalų Ministe
rijos kriminalinių nusikalti
mų tyrimo departamento 
viršininkas ir įgaliotinis 
Aleksėj Belov'as. "Italų 
mafija, palyginus su mūsų 
rusiškąją mafija - prilygsta 
vaikų darželiui",- pasakė 
jis.

Vladimir Smirnov'as, 
viršininkas deputatas valiu
tos kontrolės reikalams 
Centriniame Banke, pareiš
kė, kad buvę seniau nuteis
tieji asmenys, sėdėję kalė
jimuose už menkas vagys
tes ar nusikaltimus - uži
ma vadovaujančias vietas 
Rusijos bankuose.

(Žinoma, tai atrodo gana 
keistai, kad taip jau visus 
bankus uzurpavo eiliniai 
vagišiukai...O gal tik pa
slėpta mintis - va, sovieti
niais laikais tokių dalykų 
bankuose nebūdavo...Red.).

O jeigu kaip - tai tik 
parodo, kokią galią turėjo 
kai kurie sovietinio režimo 
sluogsniai: nelegaliai įsigy
tas ir slepiamas po mela
gingomis dingstimis kapita
las, vos pradėjus atsikraty
ti sovietinių rūdžių, KGB 
pagalba didele dalimi atsi
dūrė užsienyje...

V.Smirnov'as nesiūlo, 
kokių veiksmingų priemonių 
reikėtų imtis, kad korum- 
puoti bankai būtų uždaryti 
ar bent ir viešai paskelbti. 
Anot jo, tai ne Centrinio 
Banko darbas tvarkyti to
kias problemas, nes Rusijos 
ekonomija ir taip esanti 
trapi.
2 psl.

mokesčius 
d. už ci- 
provinci- 
sumažėjo 

nelegalus cigarečių atgabe
nimas iš JAV,jų pardavinė
jimas ir tabako kontraban
da,-policijos žiniomis,-apie 
80%-90%.

Cigarečių kainų sumaži
nimas sukėlė ginčus visoje 
Kanadoje. Daugelis abejoja 
ar tai tikslinga, nes dau
giau, ypač paauglių, pradės 
rūkyti, nes lengviau bus 
galima nusipirkti cigarečių. 
Taigi priaugančios kartos 
sveikatai gręsia 
Iš kitos pusės, 
dolerių vertės kontrabandi
nės cigaretės atima didelę 
dalį pajamų iŠ valdžios 
iždo, skatina įstatymų lau
žymus ir pritraukia krimi
nalinį elementą.

Naujasis įstatymas, 
atsverdamas galimą piges
nių cigarečių žalą, reika
lauja, kad nebūtų pardavi
nėjamos cigaretes jaunes
niems negu 18 m. asme
nims. Taip pat, ant cigare
čių pakelio turi būti at
spausdintas aiškiai mato
mas įspėjimas, kad cigare
čių rūkymas 
katai.

9 Šių metu Žiemos Olimpi
ados dailiojo čiuožimo auk
so medalio laimėtoja- uk
rainietė, Oksana Baiul, 
sugrįžo namo Į Kijevą. 
Džiaugsmingai sutiktą 17- 
metę (jos gimimo diena 
buvo paminėta Olimpiado
je) pasveikino ir Ukrainos 
prez., Leonid Kravčuk'as, 
pabrėždamas, kad jos lai
mėjimas šiuo metu Ukrai-• 
nai yra ypatingai svarbus.

Mr. Arūnas Staskevičius, President
Canadian Lithuanian Community Montreal Branch

I regret that I am unable to join you today at the Our Lady 
Gate of Dawn Church to celebrate the commemoration of 
Lithuanian Independence that will mark the 76th anniversary 
of the Declaration of Independence of 1918.

The constraints of public life, and in particular the 
preparation of the budget, prevent me from being with you.

pavojus. 
milijonų

kenkia svei-;

paskelbė pa- 
priimtai pil-

• VENGRIJA
reiškimą būti 
nateise nare Europos Bend- 

Union.
būtu 
/taip 
vals-

rijoje- European
Jeigu bus priimta- tai 
pirmoji tokia buvusi 
vadinta. Rytų Europos 
tybė.

Europos Bendrija 
susitarusi su Austrija, 
mija ir Švedija jas įsijung
ti pilnateisėmis narėmis 
1995 m.sausio mėnesį.

Vengrija, Lenkija, Čeki
ja, Slovakija Šiuo metu 
turi sąlyginį narystės sta
tusą EU.

» ESTIJOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS DIENĄ, 
24-tąja, visose 
valstybėse buvo
trijų Baltijos nepriklausomų 
respubliką vėliavos.

yra 
Suo-

vasario 
Baltijos 

pakeltos

Ji, kartu su Viktor Pet
renko, vyrų dailiojo čiuoži
mo meisteriu , netrukus 
vyks į Tokyo dalyvauti 
pasauliniame čiuožimo čem
pionate.

Kanadietis, 
miausiųjų 
meisterių 
je- Kurt 
pereina 
čiuožėjų 
laimėjęs 
pionatus 
m., Halifax'e 1990 m., 
Muenchen'c 1991 m. ir 
Prahoje 1993 m.

Dailiojo čiuožimo isto
rijoje Kurt Browning užima 
nepaprastą vietą savo prog
ramų išradingumu tiek 
temose su atitinkama mu
zika, tiek įvedant keturgu
bą šuolinį suktuką 1988 
m. Budapešte, kai iki to 
laiko dominavo tiktai kla
sikinės muzikos interpreta
cija čiuožime.

vienas žy- 
dailiojo čiuožimo 
Kanados istorijo- 

Browning, 27 m.- 
į profesionliy 

statusą. Jis yra 
pasaulinius čem- 
Paryžiuje 1989

• Britanijos dailiojo čiuoži
mo pora- Jayne Torvill 
ir Christopher Dean, gavę 
bronzos medalį, paskelbė 
jog pasitraukia iš varžybi- 
nio čiuožimo ir koncent
ruosis šiuo metu savo čiuo
žimu sukelti lėšas nukentė
jusiam nuo karo veiksmų 
Sarajev'o miestui. Jiedu 
buvo laimėję aukso medalį 
Sarajev'e 1984 m. Prisime
na, kaip tuomet Sarajev'o 
gyventojai buvo draugiški 
ir malonūs, ir kaip jie buvo 
pamilę tą gražųjį miestą.

Jie buvo geriausia pa
saulyje dailiojo čiuožimo 
pora 1981-1984 m.

• LIETUVOS dailaus 
čiuožimo pora- M.Drobiaz- 
ko ir P. Vanagas išsikovojo 
Lillehammer Olimpiadoje 
12 vietą (tarp 21 poros.

I hope that I can make up for my absence sometime soon. In 
the meantime, I wish you all a very successful and 
enjoyable day.

Paul Martin, minister of finance

MONTREALIO MIESTO MERO SVEIKINIMAS 
VASARIO 16-TĄJĄ:

On the occasion of the 7Cf anniversary of Declaration of Independence 
of Lithuania, allow me to offer my best wishes to all Montrealers of 
Lithuanian origin.

Ai the same time, I would like to express our gratitude for your 
outstanding contribution to the city's development.

Besi wishes for on enjoyable celebration.

Yours truly,

Jean Dorė, 
Mayor of Montrėal Villo de Montreal

1992 m. Alberville Olimpi
adoje jie buvo laimėję 
16-tą vietą iŠ 19-kos porų). 

'1 aigi - pažanga.
Kitiems Lietuvos spor

tininkams nepavyko Olim
piadoje ryškiau pasižymėt, 
nors 10 km.slidininkų lenk
tynėse Ričardas Panavas 
buvo 38-tuoju iŠ 88-ių 
lyvavusių.

RUSIJAI ĮTEIKTA 
PROTESTO NOTA

Užsienio Reikalų 
terija vasario 25 d. 
Rusijos rederacijos

da-

Minis- 
jteikė 

Amba-

sadai Lietuvoje notą. Joje 
dar kartą pabrėžiama, kad 
nebūtu vienašališkai pradė
ti naftos telkinio, esančio 
Baltijos jūroje, netoli NI
DOS miesto parengiamieji 
darbai bei eksploatacija, 
kol nebus nustatyta ir pažy
mėta valstybės siena tarp 
Lietuvos Respublikos 
Rusijos Federacijos, 
pat privaloma 
ekonominę 
jūroje.

KODĖL 
Dt.RĖT IS
RUSIJOS FEDERACIJA?

zoną

ir 
Taip 

nustatyti 
Baltijos

reikia 
su NEPATIKIMA

dėl naftos

BANDOMI VAISTAI PR1E§ 
REUMATINĮ ARTRITĄ

Britanijos mokslininkai 
- Londono Kennedy Reu
matologijos Instituto prof. 
T.Maini ir prof.M.Feldmann 
po aštuonerius metus truku
sių tyrinėjimų, surado mo
lekulę, kuri yra labiausiai 
atsakinga už reumatizmo 
plitimą žmogaus organizme.

Dabar bandomi vaistai, 
kurie tokios molekulės 
veiklą sustabdytų. Surastas 
vaistas vartojamas 20-čiai 
ligonių,

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoj e
B.N.

paieškojimas
Stanislava Žeimytė-Gružauskienė ieško savo dėdžių: Ta
mošiūno Antano, Motiejaus sūnaus ir Tamošiūno Petro, 
Motiejaus sūnaus, gimusių 1917-1920 m. ir gyvenusių 
Anykščių valsčiuje, Sedeikių kaime.

Žeimytė S. augo nuo 4 m. našlaite. Jos mama (Tamo
šiūnaitė Rozalija,(Motiejaus) mirė, kai Stanislavai buvo 4 
metai. Ji atsimena, jog apie 1928-29 metus, Tamošiūnas 
Petras buvo atsiuntęs jai nuotrauką, kurią globėjas sunai
kino kartu su adresais.

Visi trys Tamošiūnai išvyko apie 1929-35 metais į Ka
nadą. Buvo pranešimas, kad jų brolis Vladas žuvo auto- 
katastrofoje. Po to jokių žinių nebuvo gauta. Gal šiuo 
metu šių brolių nebėra (gal bus jau mirę), bet gal yra jų 
vaikai. Jeigu galite kas sužinoti apie Tamošiūnų likimą, 
prašome pranešti šiuo adresu: Gruzauskienė Stanislava 
(Žeimytė), Vepriai, Ukmergės rajonas, Lietuva. Galima 
informaciją siųsti faksu sūnui R. Gružauskui į Vilnių. 
Fakso Nr. 615-232.

Su pagarba - R. Gružauskas 

ZANAVYKAMS RUPI 
SAVO MUZIEJUS

ŠAKIUOSE, 1993 m.va- 
saros pradžioje buvo įsteig
tas Zanavykų Krašto Mu
ziejus. Pirmas , Kanadoje 
gyvenantis lietuvis, tauto
dailininkas Rokas Stepulai- 
tis pagerbė Muziejaus ati
darymu ir įteikė gausy 
savo medžio skulptūry rin
kiniu

Už tokią paramą jam 
buvo suteiktas Muziejaus 
Garbes Nario vardas ir 
jis įrašytas į Garbės knygą.

Šio Muziejaus direktorė" 
yra B.Sakalauskienė. Ji 
prašo tautiečių atsiųsti 
rodinių, tinkamų šiam 
muziejui šiuo adresu: ZA
NAVYKŲ MUZIEJUS, Šakių 
rajonas, Girėnų km., LIE
TUVA- LITHUANIA. Valiu
tinė Muziejaus sąskaita 
yra :V-070891, Šakių sky
rius, Lietuvos Žemės Ūkio 
Bankas. 4460 ( ŠAKIAI, 
Nepriklausomybės g-vė 
Nr.4.

Daugiau informacijų 
gausite pas Roką, Stepulai- 
tį, 294 Edgehill Dr.,

BARRIE, Ont., tel:(705) 
726-6708, Kanadoje.

• Dienraščio "LIETUVOS 
AIDAS" vyr. redaktorius 
ir uždaros jo akcinės bend
rovės v-bos pirmininkas 
Saulius, Stoma yra atleistas 
iš šių pareigų, norint, kaip 
skelbiama, atnaujinti šį 
laikraštį.

Naujuoju "Lietuvos Ai
do" vyr. redaktoriumi ir 
bendrovės v-bos pirmininku 
paskirtas Seimo narys Sau
lius Šaltenis.

• 1992 m. Lietuvoje nusi
žudė apie 1.500 žmonių 
ir bent dešimteriopai dau
giau bandė tai padaryti. 
Lietuvos istorijoje tai re
kordinis skaičius. Medicinos 
darbutoojai mano, kad di
džiausia priežastis yra 
alkoholizmas, iš kurio iš
bristi nepajėgiama. Mano
ma, kad Lietuvoje yra 
apie 10.000 sunkių alkoho
likų...

ŽALGIRIO centriniame 
stadijone Vilniuje telpa 
15.000 žiūrovų.

PAMINĖTA DAINININKO 
A. ŠABANIAUSKO 
SUKAKTIS

1993 m. gruodžio 20 d. 
garsiam Lietuvos populia
riųjų dainų atikėjui Anta
nui Šabaniauskui būtų suė
ję 90 metų amžiaus, ta
čiau jis pats šios sukakties 
negalėjo švęsti, nes 1987 
m. iškeliavo amžinybėn. 
Tačiau šį žymųjį estrados 
dainininką prisiminė jo 
draugai ir gerbėjai. Grupė 
žinomesniųjų Lietuvos est
rados dainininkų susirinko 
Rokantiškių kapinėse prie 
ten pastatyto A. Šabaniaus
kui antkapinio paminklo ir 
po pagerbimo, visi atvažia
vo į Jurbarką, kur viena 
gatvė naujame rajone kaip 
tik buvo pavadinta A. Ša- 
baniausko vardu. Čia esan
čioje Kultūros rūmų salėje 
įvyko ir sukaktuvinis kon
certas, o taip pat paskelb
ti ir A. Šabaniausko premi
jos laureatai.

Ši premija buvo įsteigta 
1990 m. ir pirmąja laimė
toja buvo Janina Miščiukai
tė, o vėliau ją gavo Stasys 
Povilaitis. Jurbarke buvo 
suteiktos premijos už du 
metus - 1992 ir 1993. Jo
mis atžymėtos dvi Nijolės: 
Tallat-Kelpšaitė ir Ščiukai
tė. Dovanos buvo įteiktos 
koncerto metu Kaune. 
Juodvi abi gavo po 2000 
litų. Kadangi pirmosios A. 
Šabaniausko premijos laure
atei buvo įteikta rublių, o 
antrajam - laikinųjų talonų, 
tad J. Miščiukaitė ir S. 
Povilaitis papildomai dar 
gavo po tūkstantį litų.

Beje, A. Šabaniauskui 
paminėti koncertai vyko 
lapkričio-gruodžio mėne
siais ne tik Kauno Muziki
niame Teatre, bet prieš 
tai Lietuvos estrados vete
ranai dainavo Klaipėdoje, 
Mažeikiuose, Šiauliuose, 
Panevėžyje, Vilniuje ir 
Jurbarke. Tuos koncertus 
organizavo A. Šabaniausko 
premijos komitetas ir jos 
pirmininkas, Klaipėdos 

Dramos Teatro direktorius 
R. Pletkauskas.

Reikia pažymėti, kad A. 
Šabaniausko laureatas (iki 
šiol vienintelis vyras) Sta
sys Povilaitis A.Šabaniaus
ko ir kitų kūrinius atliks 
Amerikoje, balandžio mėn. 
Jau organizuojamas jo kon
certų tvarkaraštis. Norin
tieji pas save sol. S. Povi
laitį išgirsti, turi susisiek
ti su įgaliotu atstovu JAV 
ėse, Ed. Šulaičiu (tel: (708) 
-652-6825) (eš.)

RŪGŠTĖLIŠKIŲ KAIMAS 
PRANEŠA HELSINKIUI

Utenos rajone Rūgštėliš
kių kaime, atidaryta Aukš
taitijos aplinkos kompleksi
nio monitoringo stotis. Čia 
bus atliekami darbai pagal 
tarptautinę programą 
bus tiriama ir stebima, 
kaip teršiančios medžiagos 
patenka į mažo upelio 
baseiną, o po to išplinta 
dirvoje, gruntiniuose vande
nyse, kaip jos kaupiasi aug
menijoje ir gyvūnijoje, 
koks jų poveikis aplinkai. 
Rugsėjo pradžioje tokia 
pati stotis bus atidaryta 
Dzūkijos nacinaliniame 
parke. Sukaupta informaci
ja bus siunčiama į Helsin
kį, kur yra įsteigtas šios 
tarptautinės programos 
ekologinių duomenų ban
kas. Lėšų įsteigti aplinkos 
monitoringo stotis Baltijos 
šalyse paskyrė ir metodinę 
paramą suteikė Šiaurės 
šalių Ministrų taryba.

Atidaryti monitoringo 
stoties iš Suomijos atvyko 
šios tarptautinės progra
mos koordinatorius Heiki 
Sissula ir sekretorius vyk
dytojas Harry Zilliacus.

Ši tarptautinė komplek
sinių ilgalaikių stebėjimų 
programa - į ją dabar įsi
jungia ir Lietuva - Euro
pos šalyse pradėta ralizuo- 
ti pries penkerius metus.
Jos tikslas - ne tik fiksuo
ti neigiamus procesus aplirp- 
koje - miškų džiūvimą,

Stebėjimo stotis Utenos rajone, Rūgštėliškių kaime.
Nuotr. A. Sabaliausko (Elta)

ežerų rūgštėjimą, bet, re
miantis oro, vandens ir 
žemės tyrimais, taip pat 
išaiškinti jų priežastis, su
modeliuoti variantus, kaip 
jas pašalinti.
(Siūloma gal neblogą va- 
rijantą- stebėsimo stotis, 
"N L").

• KAUNE buvo paminėta 
vietinės rinktinės 50-metis, 
kai gen. P. Plechavičius 
buvo ją įkūręs. Daugelis 
Lietuvos vyrų jai priklausė.

Po iSkilmingų MISių 
Įgulos bažnyčioje, Karininkų 
Ramovėje vyko meninė 
programa.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS KONSERVATORIŲ) 
PAREIŠKIMAS SPAUDAI

Šių metų vasario 9 d. Generalinis Prokuroras A.^ Pau
lauskas, duodamas interviu dienraščio "Respublika" žurna
listui, tvirtino, kad G. Vagnoriaus veikloje įžvelgia ko
rupcijos apraiškų, nors, kaip ir visuomet, nepateikė nei 
vieno fakto ir juo labiau, nesirėmė jokiu teisminiu spren
dimu. Tėvynės Sąjunga priversta reikalauti, kad Genera
linis Prokuroras įstatymo numatyta tvarka, paneigtų pa
skelbtus prasimanymus.

Korupcija dabartinės valdžios ešelonuose įsigalėjo tiek 
kad LDDP nebepajėgia valdyti krašto,~ o valstybės, nere
tai ir privatizuotų įmonių turtą masiškai neteisėtai išsi
dalina nomenklatūra.

Susirūpinimą kelia, kad Prokuratūros vadovo nenoras 
ar negalėjimas organizuoti tikrų ekonominių nusikaltimų 
tyrimą perąuga į opozicijos atstovų neleistiną politinį 
puolimą ir LDDP valdžios nekonstitucines veiklos dangs-. 
tymą. 1994 m. vasario 21 d.

• TEISIAMI GINKLŲ VA
GYS. Svarstyta 20 automa
tų, 6 durklų ir nemažo 
kiekio Šovinių vagystės 
iŠ SKAT'o 243 kuopos gink
lų sandėlio byla.

Pradinis tardymas iSaiš- 
kino, jog pagrindinis Šių 
veiksmų iniciatorius yra 
Juozas ValaSinas. Dar trys 
R.Mazietis, M.Aleknavičius, 
G.Vartavičius ir R.Stonka.

Yra ir kitų šios vagys
tės herojų, jų tarpe du 
gruzinai (Lietuvos piliečiai).

Gruzinai už 18 automatų 
mokėjo 12,6 tūkstančių 
JAV dolerių.

NOTICE TO 
TOBACCO RETAI LERS

On February 8, 1994, 
the Tobacco Sales to Young Persons Act came into force.

This federal legislation
• raises the minimum 

legal age of persons to 
whom tobacco products 
can be sold from 16 to 
18 years

• restricts the location of 
cigarette vending 
machines to bars, 
taverns and similar 
beverage rooms

It is prohibited by 
federal law to provide 
tobacco products 
to persons under 
18 years of age.

II est interdit par la loi 
federate de fournir des 
produits du tabac aux 
personnes agees de 
moins de 18 ans.

A full-size, colour sign and 
a letter explaining your 
obligations as a tobacco 
retailer will be sent to you 
soon by Health Canada.

Check with your province 
for any additional laws 
regarding the sale of 
tobacco products to 
young persons.

• increases the penalty for 
selling tobacco to young persons from 
$100 to a maximum of up to $50,000 for 
repeated offences.

If you do not receive an information 
package by March 15 or if you want further 
information on the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, please call

If you sell tobacco on your premises, you are 
obliged, under the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, to display a sign containing the 
message shown here.

1-800-263-9004.

I ■ Health Santė
I ” ■ Canada Canada Canada
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Ištrėmime Norvegijoje
D. R u g i n i s

/ 15 dienoraSčio/
( tęsinys )

Karo žymes čia menkėja, šiltas rudens oras. Ga
nosi bandos. Olandija- lyguma ir lyguma. Ūkeliai nedide
li ir gražūs. Prie kiekvieno ūkelio - didelis sodas. Mes 
manome, kad bent obuoliu tai atsivalgysim. Sekmadienio 
vakaras. Privažiuojame didesnę stoti. Girdisi šokiu muzika 
Koks didelis skirtumas: čia šokiai* o čia štai suvarginti 
šešėliai- belaisviai. Vis dėl to, tikime savo ateitimi. 
Susigūžiam trečiai nakčiai. Nuovargis jaučiamas visame 
kūne. Paryčiui anglai pažadina kavai. Gauname po puode
lį angliškos arbatos. Stotis didelė, pasirodo tai Briuselis. 
Pajudame tolyn, Belgijos laukais.

Mažais ūkeliais, sodais ir miesteliais nusėta visa 
Belgija. Matome bandas, gerus kelius, matyt, kultūringas 
kraštas. Pravažiuojame Gent ir prieš piet atvykstame 
į Brugge. Spėliojame, kur čia mus veš, nes juk čia bai
giasi ir Belgija. Pagaliau, už Brugge, traukinys mus at
veža prie kažin kokios stovyklos. Tuoj įsakymas išlipti 
ir po 5 susirikiavus - marš! Pasitinka anglas ir latvis 
vertėjas. Prieiname spygliuotą vielų užtvaras, matosi 
sargybų bokšteliai. Suveda į vidų. Mus pasitinka lietu
viai su lietuviškais ženklais ir laipsniais. Matosi, kad 
tai barakų miestelis, policija sudaryta iš pačių belaisvių, 
matosi jie ir bestoviniuojantys. Pasikeičiame keliais žo
džiais. Turime daug, daug vilčių, kad rasime draugų ir 
pažįstamų. Visi sutiktieji skundžiasi, kad čia blogai su 
viskuo, bet mes neimam į galvą. Iškrato mūšy daiktus 
ir įskiepija. Laikinai sueiname i barakus ir laukiame 
tolimesnio patvarkymo. Klausinėjam, ieškodami pažysta
mu. Bevaikščiodamas pamatau, kad T. ir P. su vienu 
iš vietinių kažkur skuba. Paklausiu, kur? Gi, sako, čia 
yra senas mūsų draugas T.K., kuris buvo pasilikęs mums 
išvažiuojant Stralzunde. Klausiu, ar net a Z.P., sako taip, 
šalia T.K.guli.1 Na gi, po galais, aš netikiu, o skubu, 
lyg nejausdamas, kad einu. Pagaliau, praėję visų eilę 
barakų, pasukam į vienų. Pilna žmonitų. Saukia pavardes. 
Gi iš apatinės lovos išlenda Z.P.J Pasisveikiname ir pir
mi žodžiai - "Tu dar gyvas?”. Taip, ir sveikas... Na, 
ir sutapimas: daugiau kaip po metų lapkričio 11 d. mes, 
po karo audrų ir sūkurių susitinkame čia, belaisvių sto
vykloje. Tai tokie likimo keliai... Po trumpos kalbos 
mes pasižadame susitikti ir išeiname tvarkytis savo lovų

• LIETUVIŲ AKADEMINIS 
SAMBŪRIS MONTREALYJE 
sudarė jury komisiją pa
skirti VINCO KRĖVES lite
ratūrinei premijai iš pirmi
ninko V.A.Jonyno, sekreto
rės Ilonos Maziliauskiėnės, 
nariu A.Staškevičiaus, Jū
ratės T anner ir H.Nagio.

Komisija balsų dauguma 
paskyrė premijų poezijos 
knygoms po $1.000 - Liū
ne! SUTEMAI už "Graffiti” 
ir Jonui STRIELKŪNUI 
Lietuvoje už "Trečių brolį" • 

Premijos įteikimas yyks 
Montrealyje, kovo mėn. 12 
d. AV P-jos salėje.
*************************

TEISININKAS VIDMANTAS 
ŽIEMELIS

1976 m. V. Žiemelis 
baigė Vilniaus U-to Teisės 
Fakultetą ir įsigijo teisinin
ko laipsnį. Baigęs mokslus, 
dirbo teisiniu konsultantu 
valstybinėje įmonėje - ga
mykloje. Nuo 1981 m. dir
bo Vilniaus miesto proku
roro pavaduotoju. Po dvie
jų metų perėjo dirbti pro
kuroru Lietuvos Respubli
kos prezidentūroje. 1989 
m. įsijungė į pastangas 
kuriant Lietuvos Teisininkų 
Asociaciją. Vasario 24 d., 
1990 m. V.Žiemelis dalyva
vo rinkimuose į Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiąją 
Tarybą ir~ buvo išrinktas 
kaip Sąjūdžio remtas kan
didatas. Aktyviai dalyvavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymo teisiniuose dar
buose bei prie visu teisinių

Lietuvos Seimo narys, Valdybos Teisės klausimams vice-pirm. Vidmantas Žie
melis pokalbio metu filmininkės Ritos Dirses namuose Montrealyje. iš kairės; 
Lilė Gedvilaitė, V. Žiemelis, red. Birutė Nagienė, dr. A. Pavilanis, jo žmona 
Rasa ir notarė Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė. Nuotr. Ritos Dirsės

dokumentų reikalingų Lie
tuvos Nepriklausomybės 
atstatymui. 1992 m. lap
kričio mėn. Seimo rinki
muose vėl išrinktas į Lie
tuvos Respublikos Seimą. 
Šiuo metu V. Žiemelis 
aktyviai reiškiasi Seimo 
darbuose: yra Valstybingu
mo ir Teisių Komisijoje ir 
vadovauja Lietuvos-Prancū- 
zijos draugystės parlamen
tarų klubui.

V. Žiemelis įsijungė į 
teisinių reformų darbus 
valstybiniame ir savivaldy
bių lygyje. Yra išspausdinęs 
daug studijų bei straipsnių 

teisės klausimais. Jis akty
viai reiškiasi naujai įsteig
tos dešiniųjų jėgų Tėvynės 
Sąjungos veikloje ir yra 
jos valdybos narys. Jo 
tiesioginė atsakomybė val
dyboje - suformulavimas 
įstatyminės bazės bei įsta
tymų projektų paruošimas 
teisės bei teisinės refor
mos klausimais.

V. Žiemelis atvyko Kana- 
don, sėkmingai laimėjęs 
konkursą dalyvauti Kana
dos Federalinės valdžios fi
nansuojamoje individualių 
studijų reformos tikslams 
programoje (Research and 

Training for Reform, Inde
pendent Study Program"). 
Ottawos U-to Teisės fakul
tete praleido mėnesį Otta- 
woje, studijuodamas Kana
dos bei Prancūzijos teisė
tvarkos sistemas. Dabar, 
atvykęs į Torontą, studi
juos Ontario Provincijos 
Attorney General ir Solici
tor General Ministerijose 
teisėtvarkos bei policijos 
sistemas. Malonu buvo susi 
tikti su profesionalu teisės 
srityje, išgirsti jo labai 
įdomius paaiškinimus ir 
maloniai pabendrauti.

Pagaliau, vargais negalais susitvarkius, ateina Z. Tuojau 
padedu duonos, taukų ir kirsk, kiek nori, drauguži. Jis 
papasakoja savo išgyvenimus: kada mus atskyrė, tai po 
2 savaičių juos iŠ Strazundo išveža į vidurio Vokietiją 
ir ten apmoko. Po apmokymo išskirsto i įvairias vieto
ves prie miglavimo aparatų. Maistas menkas, pavojai 
gręsia kiekvienų minutę. Bomboms krintant ir namams 
griūvant, gyveno kaip galėjo. Daug šiurpių valandų teko 
pergyventi. Rusams spaudžiant, jie vis traukėsi ir taip 
suartėjo frontai, kad nuo rusų liko 5 km., o nuo alijantų 
8 km. Vienų dieną balandžio pabaigoje, juos vienoje 
vietoje užklupo amerikiečių tankai. įsako viską numesti- 
žiedus, laikrodžius ir kitus daiktelius. Palieka tik kaip 
apsirengę. Po to jie nubėgo 5 km. iki ju I-os stovyklos. 
Ir po visokių trukdymu ir 3 dienas nieko nevalgius, at
veža į vienų didžiulį lagerį. Šis lageris buvo aptvertas 
spygliuota viela, aplinkui, tušti laukai ir daugiau nieko. 
Maisto - 2 žalios bulvės, šaukštas pieno ir kiaušinių 
miltų. Malkų arba vandens reikėjo laukti 1 parą. Už 
porų lentučių mokėjo auksiniu laikrodžiu ar žiedu...Pa
vasario oras buvo šaltas, prasidėjo lietūs. Tūkstančiai 
žmonių geibėjos! kaip išmanę. Nuo vėjo išsikasė duobes. 
Lietui lyjant, jos prilyja ir norėdamas joje atsigulti, turi 
išsemti vandenį. Žmonės mirė tūkstančiais. Ten išbuvus 
apie pusantro mėnesio, perkeliami į kitus lagerius. Čia 
jau jie gavo po į litro sriubos. Ir koks džiaugsmas buvo, 
kai gavo dar 100-tui žmonių 4 kepalėlius duonos. Iš 
to lagerio perkėlė į Briuselį. Čia jau gavo palapines 

ir , palyginti, neblogų maistą. Iš Briusleio perkėlė čia j 
Cedelheim ir kuris laikas čia gyvena. Taip trumpai jis 
papasakojo savo šiurpų gyvenimą per 1,5 metu. 
Palyginus su mūsų gyvenimu - milžiniškas skirtumas.

Praeina savaite.. Vienas kitam viską išsipasakoja- 
me, apkalbame tėvynėje praleistus laikus. Mano atsargos 
baigiasi. Iš gaunamo maisto visada esi alkanas. Viltis, 
kad iš čia išvažiuosime- pražūna. Daugiausia čia žmonės 
kenčia dėį rūkalų stokos. Daugelis neištvėrę, pramaino 
duoną į rūkalus. Aš dar kenčiu, nežinau nė pats, kodėl 
aš dar toks tvirtas. Turbūt Viltis, kad grįšime į Tėvyne, 
stiprina viską. ; ' .. l*
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iŠ Briuselio atvyksta lietuvis kunigas, atveždamas 

laikraščių, žinių ir mus nuramina, rūpinasi mūsų reika
lais. Barakai - šalti, kuris jturi mažiau rūbų, niekada 
nesušyla. Lieka viena tik viltis, kad išleis iš belaisvės 
atėjus pavasariui. Laukiam ir laukiam. Kad to maisto 
būtų daugiau , kad tos patalpos būtų geresnės... Mano 
manymu, po viso to turi ateiti geresnės dienos, nes 
juk, karui pasibaigus, negali eiti blogyn. O vis eina 
gandai, kad tarptautinė padėtis niaukiasi, be to, kad 
konferencijoje bus svarstomi ir Pabaltijo reikalai. Tai
gai ir sulauksime kada nors Laisvos Lietuvos, gal Die
vas duos, kad mūsų visų vargai pasibaigs. O čia, šioje 
vietovėje 17.000 žmonių, to paties likimo brolių- pabal- 
tiečių, tos pačios svajonės.

Praeina viena savaitė, kita. Lietuvos klausimas 
tarptautinėje politikoje aiškėja. Labai rūpinasi J.A.V. 
lietuviai. Kiekvienų sekmadienį vyksta pamaldos. Sklinda 
gandai, kad nuo gruodžio 1 dienos padidės maisto davi
nys. Taip pat kalbama ir apie išvežimą. Labai mus su
jaudina žinia apie Švedijos pabaltiečių likimą. Gruodžio 
1 d. iš Briuselio atvyksta ten buvusieji lietuviai. Ateina 
pirmasis advento sekmadienis. Ruošiamės sutikti Kalėdas, 
kurios šiemet mums labai liūdnos. Išgirstame vėl, kad 
iš Švedijos pabaltiečiai nebus išduodami sovietams ru
sams. Vėl eina gandai, kad Kalėdoms gausime padidintą 
maisto davinį. Sako, kad duos po 1 kepalėlį duonos ir 
daugiau sriubos. Aprimo kalbos apie kalėdinius pakietė- 
lius. Tai vėl kalbama apie greitą senųjų žmonių,jaunų 
ir invalidų išvežimą. Gerai dar, kad čia oras nėra toks 
šaltas, kitaip mūsų gyvenimas būtų dar žiauresnis. Visi 
tik kalba, kad vežtų, nesvarbu kur, nes gal kitur bus 
šiek tiek geriau, gal to maisto bus daugiau, ir rūkalų. 
Rūkyti labai norisi, kai maža valgyti, o ir nervus reikia* 
turėti labai stiprius. Šiandien, gruodžio 17 d. iš Briuselio 
atvyko į stovyklų lietuvis kunigas. Čia išbuvo iki ketvir
tadienio vakaro. Jau čia pat ir Kalėdos. Sužinome, kad 
iŠ Švedijos rusai negavo pabaltiečių.

Tarptautinė padėtis labai neaiški, Maskvoje vyksta 
trijų užsienio reikalų ministerių konferencija. Kalbama, 
būk tai ji vyksta sklandžiai. Didžiausia musų viltis- Su
vienytų Tautų susirinkimas. Gal jis mums duos ką nors 

(nukelta į 5 psl._ )

LIETUVOS INVESTICIJŲ AGENTŪRA

Generalinio Direktoriaus postas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kuria naują Agentūrą užsienio investicijoms 
skatinti. Agentūros veikla padės įgyvendinti bendrą valstybės ekonomikos vystymo 
strategiją. Ekonomikos pertvarka Lietuvoje vykdoma sistemingai ir efektyviai pri
vatizuojant valstybines įmones, kas yra ekonominės reformos pagrindinis tikslas. 
Investicijų skatinimo procedūra buvo sudaryta glaudžiai bendradarbiaujant su Euro
pos Bendrijos PHARE Programa.

Naujoji Lietuvos investicijų agentūra bus savarankiška ir nepriklausoma organi
zacija, turinti savo Valdybą, kurios nariais bus privataus ir valstybinio sektorių 
atstovai. Valdyba funkcionuos prie Ekonomikos ministerijos.

Šiuo metu Ekonomikos ministro nurodymu yra ieškoma kandidatūra Generalinio 
Direktoriaus postui užimti. Generalinis Direktorius bus pagrindinis Agentūros funk
cijų vykdytojas, atsiskaitantis Valdybai už savo veiklą. Jos pagrindinis uždavinys - 
kūrybiškai vadovauti darbui, siekiant tų svarbių valstybinių tikslų, kurie yra numa
tyti Agentūros veiklos programoje.

Šioms pareigoms reikalingas asmuo, turintis patirtį verslo valdymo, finansų ir 
ūkinės veiklos srityje, geriausia - tarptautinėse verslo organizacijose. Kandidatas 
turėtų sugebėti nustatyti investitorių poreikius ir atverti jiems naujas galimybes, 
o taip pat imtis iniciatyvos sudaryti palankų klimatą užsienio investitoriams. Pa
grindiniai reikalavimai Geberalinio Direktoriaus postui užimti yra šie:

* Universiteto arba kitos aukštosios mokyklos baigimo diplomas.
* Patyrimas verslo valdymo, finansų ir ūkinės veiklos srityje.
* Sugebėjimas laisvai bendrauti anglų kalba ir idealus lietuvių kalbos mokė

jimas. Gerai būtų mokėti ir kitas kalbas.
* Mokėjimas bendrauti su žmonėmis.
* Sugebėjimas naudotis informacinėmis sistemomis.
* Amžius nuo 30 iki 60 metų.
Šiam pareigūnui bus mokamas geras atlyginimas, atitinkantis rinkos reikalavi

mus. Asmenų, Šiuo metu dirbančių tarptautinėse organizacijose, ir norinčių atraei- 
lėms pareigoms užimti Generalinio Direktoriaus postą, pareiškimai bus svarstomi 
atskirai.

Jeigu jus domintų šios pareigos Agentūroje, prašome iki kovo 31 d. faksu at
siųsti pareiškimą ir detalią autobiografiją šiuo adresu:

Mr. A. Balkevičius, Chairman of the Board, 
c/o Aid Coordination Unit
J. Tumo Vaižganto 2, ,
2600 VILNIUS,
Republic of Lithuania
Fax: 370-2-22-68-92.
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(... atkelta iš 4 psl.)
gero. Sekmadienis. Paskutinė diena prieš Kūčias. Rašy
damas dienoraštį galvoju, kokias šventes turės namiškiai, 
ar jie dar tebegyvi. O gal ir jie taip pat tik vargingas 
Kūčias Švęs. Liūdna visa tai prisiminus. Dabar- visas 
mūsų gyvenimas tiktai laukimas...

Išaušo Kūčiiį diena, ir vistiek reikėjo eiti i darbus. 
Gavome Raudonojo Kryžiaus siuntinėlius, skirtus lietu
viams. 124-iems žmonėms teko 9-ios įvairaus dydžio 
konservu^ dėžutės- sūrio,daržovių, žuvelių, marmalade 
ir kt. Visk^ sudėjus krūvon, išėjo po 1 nedidelį šaukštelį 
kiekvienam. Be to po lį sausainiuko, po lį vitamino 
tabletės, po 4 gr.tabako ir po 10 cigarečių. Salia to, 
loterijos būdu vienas kitas laimėjo peiliuką ar cukraus 
gabaliukų. Žodžiu sakant, 10-15-kai žmonių teko koks 
nors menkutis daiktelis • Visą padėtį skaidrino tiktai 10 
cigarečių, nes žmonės gavo užsirūkyti.

Kūčių dieną nebedirbome, nes visus įrankius iš 
stovyklos kažkur išvežė. Sako, kad Kalėdoms anglai 
dar paskirs kažkokį pakietėlį. likime ir netikime. Artėja 
vakaras, mūsų kuopa ruošiasi bendroms Kūčioms. Pietum 
gauname, kaip visada 1 litrų kasdieninės sriubos ir sausą 
davinį, tokį pat, nė trupinėlio daugiau. Tų maistą pasi
liekame vakarui. Per visaw barakų išdedame stalus ir 
apdengiame su antklodėmis. Viename gale pakabiname 
Nukryžiuotojo paveikslų su užrašais: "Dievas su mumis" 
ir "Dieve, gelbėk mus ir mūsų Tėvynę", žemiau pakabi
nome baltat Vytį. Pastatėme iš vatos, kaspinėliy bei 
įvairiu iškarpytų iš skardos padarytų žaislelių pa
puoštų eglutę. Kuopos viršila iš kažin kur gavo žvakučių.

Galutinai paruošus stalą, susinešam ant stalo savo 
menkus užkandėlius. Arbatą pabalinam su gautais vienos 
dėžutės pieno milteliais.

7 vai. atvyksta svečiai, karininkai ir kai kurie mūšy 
draugai. Žodį taria kuopininkas ir vienas iš likimo drau
gų. Primena, kad mes jau ne pirmas Kūčias švenčiame, 
pasisako, kad, būdamas vokiečiu nelaisvėje, Kūčioms turė
jo tiktai vieną keptat runkelį, ragino nenusiminti.

Valgant, visi prisiminėme namuose praleistas šven
tes, pernykščias Kūčias, ir liūdnos mintys lindo į gaivą... 
Dar vis spygliuotos vielos ir alkis. Pagiedame kalėdinių 
giesmelių ir išsiskirstome kas miegoti, kas šiaip pasikal
bėti

Kalėdų diena - mūsų, Nereikia keltis, tai iki 10 
val.nesikeliame. Oras lauke šiltas. Kalėdų dienai jokio 
maisto pagerinimo negavome, tačiau vakare, teatro ba
rake paminėjome Kalėdas. Choras padainavo keletą lie
tuviškų dainelių, išgirdome oktetą, akordeono grojėją. 
Šokėjai pašoko keletą tautinių šokią. Antrą Kalėdų diena 
irgi tokia pat liūdna. Per patikrinimą išgirstame keletą 
naujienų: mirė Japonijos princas, kuris paliko laišką. 
J ame rašoma, kad prie Ašies steigimo pirmąja ranka 
prisidėjęs Stalinas. Todėl Niurenbergo byla ir apvirto 
aukštyn kojomis. Šalia to, gen.Žukov'as ir kiti sutarė, 
kad artimiausiu laiku turi būti paleisti visi karo belais
viai. Išgirdome, kad Lenkijoje vykstančiame sukilime 
dalyvauja 14.000 kalinių. Visos tos žinios mus pralinks
mina ir sustiprina viltį, kad gal mūsų vargai greičiau 
baigsis. Gal atsidarys vartai į laisvę. Su tomis mintimis 
pasiryžome laukti Naujų Metų, kurie , turbūt, dar bus 
panašūs į Kalėdas...

Bet štai, gruodžio 27 d. gauname žinią, kad gau
sime rūkalų ir net nemažą jų kiekj. Ir tikrai, vakare 
gandai pasitvirtino,ir gauname po 126 angliškas cigare — 
tęs. Visas barakas pamėlynavo nuo dūmų. Jau visu nuo
taika geresnė. Žada jų ir daugiau duoti. Taigi, Nauju 
Metu laukiame linksmesni. Išduoda ir dar cigarečių, li
kusių nuo dalinimo ir truputį tabako. Be to, gruodžio 
29 d. išgirstame žinią, kad visi buvę vokiečių kariuome
nės belaisviai, išskyrus ypatingus atvejus, turi būti pa
leisti ne vėliau, kaip ligi sausio mėn. pabaigos. Tai mus 
labai nudžiugina. Ateina gruodžio 31 d., laukiam Naujųjų 
1946-jų Metų su ilgesiu ir viltimi, nes juk jie mums 
ir mūsų tėvynei gali atnešti daug ko naujo. Mūsą kuopos 
orkestrėlis išlydi senus metus su muzika. Kuopininkas 
pasako linkėjimo žodį, primindamas, kad mūsų gyvenimo 
traukinys pervežė mus per daugelį tiltų, tai ir tais se
kančiais metais veš mus su naujomis viltimis į geresnį 
gyvenimą.

Pradedant Naujų Metų sutikimų, sugiedame Tau
tos Himną, sveikiname vienas kitą, linkėdami Švęsti 
Naujuosius Metus laisvoje Tėvynėje. Visi blokai - latvių, 
estų,-šaukia VALIO, sutikdami 1946-tuosius. Nors šaltis 
mus vis dar labai kankina, mes tikimės, kad mūsų var
gai baigiasi, nes štai-paskutinis metų mėnuo. Laukiam 
ir tikimės, kad visi geri dalykai išsipildys.

O belaisvės naktis - kai mėnulis, apskritas lyg 
ratas, kabo tamsiai mėlyname dangaus tone. Apie jį iš
barstytos žvaigždžių grupelės. Mėnulio spinduliai lyg 
šilko gijos krinta sušalusion žemėn. Šviesu, nes mėnulio 
šviesa padidina Šalia stovyklos ilga eile nusitęsusią elek
tros lempų liniją, Blanki elektros šviesa krinta ant su
narpliotos spygliuotų vielų linijos. Nuobodus sargybinio 
žingsniai kaukši tarp tų linijų. Spygliuotos vielos - kiek 
jos jau apkarto belaisviams! lai visas jo akiratis, rodos 
visas pasaulis glūdi už vielų, rodos visi žmonės bejaus
miai. Šitie vienodi sargybinio žingsniai amžinai kaukšės 
belaisvio atmintyje. Išrikiuoti barakai tylūs, glūdi mėnu
lio šviesoje .

Su triukšmu prasiveria durys ir nuo jų pasigirsta 
skubūs žingsniai. Jie skamba ant sušąlusios žemės. Pra
bėga, lyg šešėlis žmogysta. Tiesiog šešėlis: liesą jo kūną 
dengia užmestas belaisvio suplyšęs aprėdalas. Po kojomis 
dvi lentutės, kurios taip drumsčia tą. tylią lagerio naktį.

Šitaip kas 2-3 minutės parirodo iš barako žmogysta ir 
vėl dingsta triukšmingai užsivėrusiose duryse. Ką slepia 
šitos barakų sienos, ką veikia ten tos vaiduokliškos žmo 
gystos? O? kiek jų daug! Juk kiekvienas tų barakų turi 
priglaudęs po 130 tokių žmonių. Kiek tos tylios sienos 
yra girdėjusios šnektų, kiek visokių svajonių ir vilčių, 
minčių, kiek lūkesčių pergyventa.' Už ką šitie žmonės 
kenčia tokį žiaurų gyvenimą- todėl, kad viešai pareiškė 
protestą prieš Tėvynės užgrobimą. Prieš priespaudą ir 
žiaurumus, kuriuos pergyvena broliai Tėvynėje. Nesusi
laukė jie svetingumo nė iš vieno krašto už šią gryną 
tiesą. Kenčia broliai, sesės, kenčia ir čia tie žmonės 
- už tiesą'. Pasaulis nustojo žmoniškumo, kodėl nusigręžė 
nuo šitų vargšų žmonių?

Visa paguoda- tai tie tylūs barakai. Eilėmis pa
sieniais sustatytos lovos, viduryje - rūkstanti krosnis 
ir apie ją sulinkusios žmogystos. Žmonės žiūri į ugnį 
ir jiems darosi Šilčiau. Lovos glaudžia daug sušąlusių 
likimo draugų. Vienintelė svajonė- kad nebekankinty 
alkis ir nelaisvė, kad bent sykį galėtų prisivalgyti duo
nos ir bulvių. Jau kelintas mėnuot taip šitos mintys.

Ar bebus kada iš šių šešėlių žmonės? Ar besi
džiaugs kada gyvenimu? Turbūt...Juk jie galėjo pirmomis 
dienomis atsisakyti šitų vargų. Bet ne.' Jie žinojo,kas 
jų laukė ten, tariamojoje "tėvynėje". Tad jie ir dabar 
Žino, kad po audros ateis giedra, kad vieną sykį pasi
baigs jų vargas ir jie laisvi sugrįš į savo laisvą Tėvynę. 
Jie, iškentėję šaltį, alkį ir vargą, vieną sykį tars "Mes 
laimėjom". Jie vėl bus žmonės, naudingi žmonijai. Tik 
tegul praplėšia kas vartus į laisvę, tik tegul prasiveria 
geležimis apkaustyti vartai. Juk ateis vėliau ar anksčiau 
toks laikas! Ir tada baigsis belaisvės naktis!

Cedelgheim, 1946.Sausio mėn. 16 d.

Marius Katiliškis
Ištrauka: PIRMADIENIS EMERALD GATVĖJE:

(Tęsinys)

Velniai žino, - stebėjosi Benius, nežymiai traukdama
sis atgal. Jis niekad negėrė ir nepirko degtinės tokiu var
du. Kaip ji čia atsirado?^ To nepaklausi ponų. Tai bus to 
niekšo išdaiga, nemokančio nei skaityti, nei rašyti, bet 
sugebančio valdyti taverną. Jis neprašė tokios degtinės. 
Jam padavė tokią. Jis nenutuokė ką pasiėmė uz savo 
pinigus prieblandoje, beveik patamsyje ir ką pasistatė 
spintelėje. Ir ko jis nepastebėjo pora valandų vėliau, rau
damas atsakantį gurkšnį, skubėdamas ir dairydamasis į ša
lis. Byla aiškiai prlaimėta. Juk nieko absurdiškesnio ir ne- 
galėjo sugalvoti, kaip atsikelti, rengtis ir skubėti fabri
kam Būtų gulėjęs sau lovoje mažiausiai iki pietų, gurkšno
damas selterį. Gulint mažiausiai nusikalstama. Tik minti
mis, ar bent jau turint ką parankiui. Bet nei to, nei kito 
nebuvo, tik staigus perėjimas iš košmarinių sapnų, tikrovėn.

Žmonės laikėsi atokiai. Smulkmenos jau buvo žinomos. 
Nuėmimas pirštų, tik įvykis ir pradmė. Dabar jau baimin
gai kalbėjo apie spintelę ir neužmiršo pridėti kas stovėjo 
ant viršutinės lentynėlės. Ir gėda, ir pyktis jį suėmė, kad 
taip juokingai ir negražiai turėjo pasibaigti jį varginęs, 
nemėgstamas, beveik prievartinis kelerių metų etapas. 
Jis baigė žingsniuoti paskutinį koridoriaus tarpsnį, nesu- 
stodamas prie lentų su darbo kortelėmis, su laiką įmušan- 
čiais laikrodžiais, kur tiek rytų ir popiečių grūdosi eilėse 
kad greičiau įmušti ir išbėgti. Nesuskaitomus kartus vaiz
davosi valandą, kuri turėjo būti smagiausia iš visų, tar
tum pirmoji pakopa atsiekimų laiptuose. Jis įneša rašti- 
nėn savo kortelę ir deda ant stalo, sakydamas: "Metu 
darbą". "Kaip, kodėl, - nustebę klausia raštininkai. - At
sisakyti tokio darbo?". "Eikit pragaran su savo darbu! Aš 
gaunu dešimt kart geresnį". - Raštininkams keista ir 
beveik pikta. Tai kaip mazgote per snukį. Jie dabar tei
raujasi: "Tai gal į biznį eini?" "O gal ir į biznį, kas jums 
darbo?"

Taip jam reikėjo pasakyti ir išeiti.
Tas pats vežėjas jo laukė, uždėjęs rankas ant Ramb- 

lerio vairo.
- Tavo adresas?
Jo balsas pasikeitęs - grubus stačioko balsas.
- Sakiau.
- Neatsimenu.
- Aš nekaltas, jei galva triušo.
- Ką tu sakei?
- Nieko, - Benius sugraibė marškinių kišenėje kortelę 

ir atkišo. - Čia adresas.
- °-K-
Prie Cicero avenue, laukiant šviesų pasikeitimo, vai

ruotojo nervai pairo galutinai. Tokia auksinė proga ir ji 
jau baigia išslysti iš rankų, kaip šmaikšti lapės uodega. 
Jis turėjo tiek daug pasakyti ir tam išakymui teko pasku
tinės keliolika minučių. Visa kita tebus tik plepėjimas su 
bendradarbiais, negalint pasigirti, kad ėmęs ir pasakęs 
teisybę į akis dienos herojui, nes tokią istorijos eigą iš 
karto tiksliai pramatąs.

- Ar nesakiau, Ben, kad taip atsitiks?
- Na?...
- Ir sakysi, kad taip neatsitiko?

Benių suėmė juokas, panašiai kaip žmogų, paslydusį 
ant ledo ir besikvatojantį iš pakaušyje iššokusio guzo ir 
smagiai sutrenktos sėdynės.

- Kas tau taip juokingo?
Benius krizeno tartum vešlion pavasario žolėn išleis

tas kumeliukas. Ir tai siutino jo palydovą. Jis dar nebuvo 
pasakęs paties svarbiausio .

- Tu nesijuoksi, kai sužinosi ką praradai.
- Manai, pirštus?
- Pirštai - niekis. Už juos tau užmokės. Ir be jų galė

si apsieti. Bet tu praradai gerą darbą ir senjoritį. Turėsi 

viską pradėti iš naujo.
- Turbūt, - linktelėjo Benius, sunkiai slopindamas juo

ką, kurs nieko ir nereiškė dviejų žmonių dialoge. - Pra
dėti? Jei iš viso aš norėsiu dar ką nors~ pradėti?

- Tu kvailioji. Tu nepažįsti šio krašto ir nežinai, kad 
reikia dantimis įsikandus laikytis darbo ir kompanijos. 
Kompanija tau daugiau negu tėvas ir motina kartu sudė
jus. Kompanija tau užtikrina egzistenciją.

- Kieno rankomis?
- Vien savo rankomis tu ne ką nuveiktume!.
- Be tų rankų visos kompanijos būtų išdvėsusios badu.
- Tu kalbi kaip komunistas.
- Lyg išmanytume! ką apie komunistus?
- O taip. As išmanau nemažai. Jie nori viską išgriau

ti. O kur pasidės darbininkas, kai bus sunaikintos kompa
nijos?

- Paliks kaip ir buvę. Ir komunistai nenukals kirvio 
be darbininkų.

Vairuotojo tas neįtikino. Jis turėjo savo mintį ir tęsė’.
- Tu, Ben, atrodo nesupranti pagrindinio reikalo - laiky

tis pastoviai vienoje vietoje. Tik taip tu gali užsitikrinti 
gerovę sau ir šeimai.

- Amerikiečiai ir šiandien pardavinėtų indėnams džiną 
ir strėlių smaiglius ir važinėtų arklių traukiamomis pašto 
karietomis, jei būtų laikęsi to pastovumo.

- O, o, tu nuduodi gudruolį, o kalbi kaip mažvaikis,- 
vairuotojas, kaip kortininkas, neatspėdamas tikrosios padė
ties, šnairavo šonu, norėdamas įžvelgti kokiu velniu jo 
keleivis užsiėmęs. Ir staiga atsiminė, jog nepasakė ką 
pradžioje turėjo pasakyti, kas ir buvo jo pasimėgavimų 
viršūne. - Tu neužmiršk, Ben, kad daktaras nustatė ly
giai tą patį, ką aš buvau nustatęs valanda anksčiau.

Nebuvo jokios prasmės ginčytis, bet kodėl neleisti žmo
gučiui išsiputoti? Ir Benius, lyg šuva pagriebdamas meta
mą kaulą, kurčiai ir kimiai suurzgė, nebūtinai iš piktumo 
ar pasitenkinimo, sakydamas:

- Ar tikrai taip?
- O taip! Daktaras tuojau paskambino į mūsų ofisą...
- Ir gauja susirinko prie mano spintelės...
- Jie pasiėmė raktą, su kuriuom galima atrakinti bet 

kokias duris...
- Net užkeiktos pilies požemių duris...
- AŠ nesuprantu, ką tu sakai, Ben, bet...
- Tu per kvailas, kad suprastumei daugiau kaip septy

niolika ir keturi. Ir ką turi spręsti pieštuko pagalba...
- Man neaišku, ko tu nori?
- Nieko.
- O,o, tu vaizduoji kažin ką, o esi tik lugan ir dipi...
- Bet nesu polak, nei airiš, nei...
- Ir aš ne...
- Man vis tiek, - Benius nusisuko į langą.
Vairuotojas siuto. Bet jis dar ką tai prisiminė, ko ne

buvo pasakęs:
- Tu ne tik darbo, bet ir vardo netenki. Naujoj vie

toj turėsi pasakyti, kur dirbai ir kodėl nebedirbi. Kur 
tada pasidėsi?

- Kelsiuos į Minesotą
- į Minesotą?
- Jes. Sir.

- Ten tik ežerai. Ir ant mašinų lentelių parašyta, jog 
tai dešimties tūkstančių ežerų šalis. Kur ten žmonės 
begali gyventi, kai tiek daug ežerų? i.:.

- Ten jų kur kas daugiau negu manai. Ten .šimtas 
tūkstančių ežerų. Ten vien tik ežerai ir nieko kito. Ir 
ten tik man gyventi.

- O kur, jei vien tik vandenys?
- Vandenyse daug salų.
- Aš žinau. Bet vandens nelaksi...
- Vandenyse plauko žuvys...
Jie perkirto Ashland. Jie artėjo prie Halsted. Negrai 

stoviniavo abipus gatvės rankas susigrūdę į kelnių kišenes. 
Jų galvos atrodė lyg iškirptos iš juodo kartono ir nemok
šiškai pridėtos prie baltų marškinių. Rankas jie slėpė 
kišenėse, tartum sutartinai varžydamies neįsigiję piršti
nių.

- Ten jie neprisilaiko.Ten jiems per šalta, - provokuo
jančiai tarė Benius.

- Nors nemėgstu, bet negrai man netrukdo, - atvėpė 
vieną lūpos kraštą kompanijos vyras.

- Netrukdo ir man.
- Tai gali pasilikti Čikagoje.
- Lengva pasakyti - pasilikti. Ar kad badu nudvėsčiau? 

Jau mane įtikinai, jog esu žuvęs. Ir iš tikrųjų - kas čia? 
Mažakraujystė, dūmai, suodys... Po metų kitų manęs ne
beatskirs nuo negro. Minesotoje bent žuvies pakankamai. 
Ar sveikas nemėgsti žuvies?

- Ir mėgstu ir ne. Bet pasakysiu, kad nelabai. Žuvį 
valgau tik penktadieniais, kaip mūsų šventa bažnyčia 
prisakiusi.

- Patarčiau daugiau žuvies valgyti. Sako - smegeninė 
geriau veikia.

v Vyras sušnypštė ką tai panašaus į keiksmą, jo neiš
ryškindamas pro sukąstus dantis, ir vikriai suskersakiavo 
pristabdydamas mašiną.

- į kurią pusę?
- į kairę.
- Kuris tavo namas?
- Neturiu namo. Gyvenu tokioj dėžėj.
- Pragaran su savo dėže. Na, sakyk, kur sustoti? Aš 

nejuokauju.
Benius ūmai sumetė, kad būtinai turi išvengti susidū

rimo su Džiovu.
- Stok čia pat. Prisuk mažumą prie šaligatvio, nes 

ten nėra vietos. Pareisiu tuos kelis žingsnius.
- Man vis tiek. Galiu ir čia.
- Ačiū už malonią draugystę ir paslaugas.
- Prašau. Ir neužmiršk, ką tau sakė...
- Ne, neušmiršiu, nes man niekas nieko nesakė.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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.

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6
Žinoki tn e kad:

FONDO TIKSLĄ S - LIETUVYBĖS ISLAIK YMA S

1994. III. 9

Hire Enthusiasm. 
Hire a Student.

Under the Government of Canada's 
summer employment program for students, 
organizations of all kinds are eligible to apply 
for funding assistance that supports the 
creation of summer jobs.

Apply now through your local Canada 
Employment Centre - listed under Employment 
and Immigration Canada in the 
blue pages of your 
telephone book.

APPLICATIONS MUST BE POSTMARKED NO LATER THAN MARCH 11, 1994 
Note: The deadline may vary. Please contact your local Canada Employment Centre for further details.
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Lietuvių Namų 
Žinios

• LN vasario 20 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
136 žmonės. Svečius supa
žindino ir pranešimius pa
darė LN valdybos narė 
G.Ginčiauskaitė.

• LOKIO Svetainė ieško 
bufeto tarnautojo-jos. Pra
šoma kreiptis į LN raštinę, 
kur gausite smulkesnių 
informacijų. Prašymai prii
mami IKI BALANDŽIO 
mėn. 15 d.

• LN narių, METINIS SUSI
RINKIMAS vyks kovo mėn. 
20 d., 1:30 val.p.p.

• Žinantieji apie sergan
čius arba pagalbos reika
lingus tautiečius, prašome 
pranešti darbo valandomis 
Lietuvių Namų raštinei 
tel: 532-3311 arba bet 
kokiu laiku V.Kulniui tel: 
769-1266.

e LN VYRU. BŪRELIO 
metinis pobūvis vyks kovo 
19 d., šeštadieni, 6 val.v.

Svečių lauks puiki va
karienė, įdomi programa.

• 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.

| chicagoi
E. Šulaitis 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
CICEROJE, prie Čikagos.

Šiemet Lietuvos Nepri
klausomybes minėjimas čia 
įvyko gana anksti - vasa
rio mėn. 6 d. Šv. Antano 
P-jos salėje, į kurią susirin
ko apie 150 žmonių. Prieš 
tai parapijos bažnyčioje 
buvo atnašautos pamaldos, 
atitinkamą pamokslą pasa
kė kun. K. Trimakas.

Pagrindinėje paskaitoje 
Lietuvos gen. Garbės kon
sulas Vaclovas Kleiza

pabėrė gana prasmingų 
minčių - nedažnai girdimų 
mūsų subuvimuose. Jis 
kalbėjo dalykiškai, iškelda
mas kai kurios pagerėji
mus įvairiose srityse.

Konsulas priminė laikus, 
kuomet mūsų tautiečiai 
viena galvojo, antra kalbė
jo, trečia darė. Jis pažy
mėjo, kad Lietuvoje pra
deda mažėti nusikalstamu
mas, o taip pat ir infliaci
ja vis labiau pažabojama, 
ir kitų teigiamų reiškinių 
matoma.

Šiame minėjime dalyva
vo ir trumpai sveikino 
nauja Cicero Tarybos pirm, 
lietuvių kilmės - Betty 
Loren Maltese, taip pat ir 
miesto Tarybos nariai: 
John Kociolko, Emil Schul- 
lo. Kalbą pasakė ir Šv. An
tano P-jos klebonas M. 
Brophy, o kun. K. Trima
kas paskaitė invokaciją.

Programą pravedė A. 
Baukutė-Rukuižienė, kuri 
paskaitė ir Nepriklausomy
bės paskelbimo Aktą, ir 
pakvietė atsistojimu pa
gerbti žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Meninėje progra
moje pasirodė aktorė iš 
Lietuvos A. Steponavičienė, 
kuri paskaitė ir padainavo 
lietuviškų eilėraščių ir dai
nų. Buvo renkamos aukos, 
kurių sudėta arti trijų 
tūkstančių dolerių.

Minėjime dalyvavęs mies
to pareigūnas J. Kociolko 
perskaitė miesto Tarybos 
rezoliuciją, kuria vasario 
12-19 dienų laikotarpis 
skelbiamas "Lietuvių die
nomis" Ciceroje ir tuo 
metu prie Miesto rūmų 
plevėsavo Lietuvos trispal
vė.
• P. Vaičiūno melodrama 
"Nuodėmingas angelas", 
kurios premjera įvyko 1993 
m. spalio mėnesio pabaigo
je, bus dar kartą pakarto
ta Jaunimo Centro sceno
je š.m. kovo mėn. 26 d., 
šeštadienį. Šį veikalą sure
žisavo iš Vilniaus atvykusi 
teatralė Irena Leonavičiūtė, 
o vaidina Čikagos Lietuvių 
"Vaidilutės" teatro akto
riai, kurių eilėse yra irgi 
nemaža iš Lietuvos naujai 
atvykusių žmonių. "Nuodė
mingo angelo" premjera 
susilaukė didelio susidomė
jimo ir gero įvertinimo, 
buvo nemaža balsų, kad

Dešinėje-

Lietuvos Gen. 
Konsulas Ha
ris LAPAS su 
Ponia GRAŽINA 
pasitinka at - 
vykstančius užs 
užsienio vals
tybių atstovus 
į jų suruoštą 
priėmimą 
Ontario Club 
patalpose, mi
nint š.m.VA
SARIO 16-tąją 
Toronte.

Nuotr.
St. Varankos

Toronto Clubo salėje dalyvavo virš 200 svečių. Prie regis 
tracijos stalo svečius registravo Lina Pulionytė (kairėje) 
ir Indrė Sakutė 1994.11.16 d.

Stepo Varankos

fHf ™ 40
PARAMA KOOPERATYVAS

veikalą reikia pakartoti,t 
kas dabar ir bus padaryta, 
e Snieguole* Zalatorė, 
"Klaipėdos" dienraščio re
dakcijos narė, šiuo metu 
ilgesnį laiką viešinti Čiga- 
goje, ir Laima Šulaitytė- 
Day spaudai paruošė anglų 
kalba informacinį leidinį 
apie Lietuvą, skirtą angliš
kai kalbantiems turistams. 
Knyga, poros šimtų pusla
pių, yra gausiai iliustruota. 
Netrukus leidinys bus ati
duotas spaustuvėn. Reikia 
pažymėti, kad abi autorės 
kartu lankė Šv. Antano 
Parapijos mokyklą, o taip 
pat ir Vasario 16-osios 
gimnaziją Vokietijoje, bei 
lituanistinius kursus Vil
niaus universitete.

• Edis ir Robin Šulaičiai, 
gyv. Roselle, IL, prie Čika
gos, susilaukė pirmagimės 
dukrelės - Katerinos, kuri 
yra sveika ir gražiai auga. 
Edis plačiai reiškėsi lietu
viškoje veikloje: yra "Vai
dilutės" teatro narys, Ci
cero "Ateities" krepšinio 
komandos kapitonas, "Spin
dulio" tautinių šokių gru
pės šokėjas, ir kt.

"Vaidilutės" teatro ko
lektyvas yra gavęs pakvie
timą atvykti į Cleveland'ą 
ir ten balandžio mėn. 2 d. 
suvaidinti "Nuodėmingąjį 
angelą".

LIETUVIŲ MENO PARODA 
"DAILĖ"

Vasario 11-20 dienomis 
Čikagos "Čiurlionio" gale
rijoje vyko aštuntoji is ei
lės kasmetinė lietuvių me
no paroda, kuri sutraukė 
net 54 dailininkus iš Ame
rikos, Kanados, Prancūzi
jos, Vokietijos, Australijos 
ir Lietuvos. Kiekvienas iš 
jų galėjo pateikti tik po 
vieną darbą, o kai kurie iš 
jų su kūriniais atsiuntė ir 
minčių apie savo kūrinį, 
kurios buvo pridėtos prie 
paveikslo ir išspausdintos 
kataloge.

Gal būt geriausiai savo 
mintis apie meilę išreiškė 
dail. Daiva Karužaitė, 
kuri akcentavo: "Mano nuo
mone, visas menas yra 
apie meilę. Menas yra 
meilė". O toliau ji teigė: 
"Mano paveiksle matykite 
ką Jūs norite, ko Jums 
reikia. Jeigu ir nieko ne
matysite, paveikslas yra 
meilė, jungianti mane su 
Jumis".

Šią parodą surengė "Čiur
lionio" Galerija, o ją suor
ganizavo Algimantas Ke- 
zys, eksponavo ne taip se
niai iš Lietuvos persikėlęs 
dail. Rimas Čiurlionis. 
Parodos surengimą parėmė 
Lietuvių Fondas ir Ameri
kos Lietuvių Dailės klubas 
Čikagoje. Katalogą sudarė 
Algimantas Kezys, atspaus-

dino Morkūno spaustuvė. 
Parodos atidaryman 

vasario 11 d. susirinko dau
giau negu 150 dailės ger
bėjų. Čia apie pačią paro
dą plačiau išsitarė jos 
organizatorius Algimantas 
Kezys; keramikė Nora 
Aušrienė supažindino su 
naujai išleista A. Kezio 
knyga "Lithuanian Artists 
in North America" ("Lietu
viai dailininkai Šiaurės
Amerikoje"). Tai stambus 
- 286 puslapius turintis, lei
dinys, su daugeliu reproduk
cijų, kurių dalis yra spal
votos. Parodos atidarymo 
programą pravedė "Čiurlio
nio" Galerijos valdybos 
narė dail. Birutė Šontaitė.

e ČIKAGOS LIETUVIŲ 
OPEROS spektaklis "PILĖ
NAI" vyks balandžio mėn. 
17 d., 3 val.p.p.Morton
Mokyklos salėje.

floridą

MOKA:
3.50% už 90 dienų term, indėlius 
3.50% už 6 mėnesių term. Indėlius 
3.75% už 1 m. term. Indėlius
3.75% už 2 m. term. Indėlius
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.75% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius 
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.00% už RRSP Ir RRIF ind. ne) 
4.Q0% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
5.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.00% UŽ OHOSP (variable rate)
2.75% UŽ taupymo SUSk. (gyvyMa drauda) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
1.75% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% ui Amerikos dol.kasd.pal.sqsk.

°(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 8.00%
už nėkllnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

5.60%
6.25%
6.50%

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

Master Caret. Kredito kortelė su "paramos" vardu

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

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

Inf.
• LIETUVIŲ KLUBAS su
rengė VASARIO 16-tosios 
minėjimą, kurį pravedė 
Klubo p-kas Mečys Šilkai- 
tis.

Sveikino latvių ir estų 
organizacijų atstovai, pag
rindine kalbą pasakė Lietu
vos generalinis konsulas 
Čikagoje Vaclovas Kleiza. 
Savo kalboje nurodydamas 
problemas, kurią netrūksta 
Lietuvoje, tačiau ragino 
visus turėti kantrybės ir 
supratimo, ir toliau padėti 
mūsų tėvynei.

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė Lietuvių Klubo 
Choras, vad.muz. Vyt.Ker- 
beliui, akompanuojant muz. 
R.Ditkienei.

Programa baigta vi
siems sugiedojus "Lietuva, 
brangi".

Svarbu, kad buvo per
skaityta rezoliucija, kuri 
išsiuntinėta Amerikos pre
zidentui, Floridos senato
riams, kongresmanams ir 
Siaurės Europos ambasado
riams.

• EKUMENINĖS PAMAL
DOS rengiamos Didįjį 
Penktadienį balandžio mėn.
1 d., 2 val.p.p. "OUR SA
VIOR" šventovėje,30 l-58th 
St., S., St.Petersburge.

Pamaldas laikys kun.dr.

Gerulis ir kun.F.Milas, 
giedos solistai S.Citvaras 
ir A.Kusinskis, vargonuos 
muz.R.Ditkienė.

VISI krikščionys malo
niai kviečiami dalyvauti.

• LB APYLINKĖS Visuoti
nas susirinkimas vienbalsiai 
patvirtino į naują valdybę 
nominacijos komisijos pa
tiektus kandidatus: K.Jur- 
gėlą, E.J asaitienę, L.Ky- 
nienę, V.Meiluvienę, Vl.Va- 
sikauską, M.Šiaulienę ir 
V.Petkų.

Naujos valdybos susirin
kime pirmininku buvo iš
rinktas Klemas Jurgėla.

• LIETUVOS PINIGŲ PA
RODA buvo gražiai suor
ganizuota Juozo Taoro, 
talkinant kun.dr. E.Geru- 
liui. Buvo išstatyti 1916- 
1993 m. laikotarpio pinigų 
pavyzdžiai, pavaizduoti 
ir įvairių pinigų keitimo 
santykiai, kurie aiškiai 
nurodė kaip Lietuva nuken
tėjo įvedant naujus pinigus. 
Buvo išstatyti pirmieji 
rubliai, ostmarkės, litai, 
markės, rubliai, talonai. 
Paaiškinimo lapelyje rašo
ma, kaip tie visi piniginiai 
procesai neigiamai veikė 
į darbščių žmonių moralę.

• "SAULĖS" LITUANISTINĖ 
MOKYKLA vasario mėn. 
4 d. buvo suruošus! Tėvų 
Komiteto iniciatyva metinį 
renginį. Mokyklos vedėja 
Aurelija Robertson pravedė 
vakarą su linksma progra
ma. Ją atliko mokiniai 
ir mokinukai , prisidėjo ir 
Moterą Dainos Vienetas, 
vadovaujamas Reginos Dit- 
kienės. šokiams grojo visų 
pamėgtas Cathy orkestras.

• TAUTINIŲ ŠOKIŲ VE
TERANŲ GRUPĖ "AUD
RA" Scandinavian & Baltic 
Trade Association ‘pakvies^ 
ta, vasario mėn. 10 d. 
atliko gražią programa 
Scandia restorane.

Salė buvo papuošta 
Skandinavijos ir Baltijos 
kraštų vėliavomis, dalyvavo 
45 tuos kraštus atstovaujan
tieji žmonės.
• L.Š.S.I. ROMO KALAN
TOS KUOPA ruošiasi pa
vasarinei gegužinei balan
džio mėn.6 d., Veteranų 
Parko antrajame paviljone.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 3.50%

180-364 d. term. Ind........... 3.50%
1 metų term, indėlius....... 3.75%
2 metų term, indėlius....... 3.75%
3 metų term. Indėlius....... 4.25%
4 metų term, indėlius....... 4.75%
5 metų term, indėlius....... 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 3.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 4.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 4.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 5.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 5.75% 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 3.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 4.00%
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 4.25% 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 5.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. Ind. 5.50%
RRSP ir RRIF-5 m. term. Ind. 5.75%
Taupomąją sąskaitą ........ 2.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8X)0%

Sutarties paskolas 
nuo  .......... 8.00%

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 gyvybe 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

T\T>I7CTTT?T> INSURANCE JLfIvIlbrokers
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario MSB 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys "Better Bossiness" biuro

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

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

DKA ŪDA----INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
r



Įmontrea
DAR VASARIO 16- tosios 
PROGA

Lietuva - istorijos 
vingiuose

Valstybės suverenitetas, 
nepriklausomybės iškovoji
mas ar jos atkūrimas visa
da yra sudėtingas procesas 
Taip ilgas ir skausmingas 
buvo mūsų tautos kelias į 
nepriklausomybę. Tiksliai 
negalima pasakyti, kiek 
revoliucijų, sukilimų, pilie
tinių karų pagimdė senoji 
Europa, tačiau, kad žymi 
jų dalis mūsų tėviškės lau
kais perėjo po du tris kar
tus - tuo negalima abejoti,
- vieni nueidami, kiti pra
eidami, o treti sustoję vie
toje - trempė Lietuvą, 
tačiau tauta nepalūžo. 
Prieš mūsų akis iškyla 
garbingi tautos sūnūs, kaip 
karvedys Mindaugas, Vytau
tas Didysis, sutvirtinę ne
priklausomybę, Jogaila 
vedęs Lenkijos karalienę ir 
rūpinęsis Lietuvos krikštu 
1387 metais. Ši data ženk
lina Lietuvos perėjimą į 
krikščioniškąjį tikėjimą. 
Šventasis Kazimieras, pir
masis Lietuvos šventasis, 
palikęs lietuviams ir len
kams šviesų dvasingumo 
pavyzdį. Tai asmenys, ku
rie pradėjo kurti Lietuvos 
valstybinę ir krikščionišką 
didybę.

Po 1863 m. sukilimo 
pralaimėjimo, carinės vy
riausybės represijos skau
džiai palietė Lietuvą. 1865 
m. rugsėjo rnėn. vyriausy
bės potvarkiu buvo uždraus
ti bet kokie leidiniai lietu
vių ir žemaičių kalbomis. 
Ir vis dėlto, lietuviškas 
žodis išliko. Carizmo ban
dymas leisti lietuviškas 
knygas rusiškomis raidėmis
- sužlugo. Kas buvo Lietu
vai tie 40 spaudos draudi
mo metų? Žinoma - kančių 
metai! Bet iš kitos pusės
- lietuviškas žodis iškyla į 
didesnes aukštumas. įdo
miausia, kad 1897 metais 
Rusijos imperijos statisti
niais duomenimis beraščių 
(nemokančių skaityti ir ra
šyti) tuometinėje Rusijoje 
buvo 75-80%, Lenkijoje - 
60%, o Lietuvoje, kurioje 
spauda buvo uždrausta - 
tik 45% (skaičiai iš isto
rinių šaltinių) iš visų gy
ventojų. Lietuviško žodžio 
skleidėjų sunkus ir pavojin
gas gyvenimas išmokė 
didelio^ takto, kantrybės, 
pasiryžimo bei pasiaukoji
mo. Visa tai buvo pasiekta

[mūsų nenuilstamų knygne
šių darbu. Knygnešiai 
kai žemės ąžuolai, saugoję 
lietuviško žodžio stiprybę 
ir galybę.

Sovietinė sistema pavei
kė žmonių sąmonę, mąsty
seną, išugdę baimę, nedrą
są. 1940-taisiais ir pokario 
metais Lietuvoje buvo 
įsteigta 400-480 sovietinių 
žmonių kankinimo vietų ir 
jos liko istorijoje. Pasipylė 
budeliai į Lietuvą, norėda
mi sunaikinti mūsų tautą. 
Pirmas smūgis buvo suduo
tas kariuomenei, bažnyčiai 
ir inteligentijai. Priešas 
buvo negailestingas, veda
mas tik neapykantos. Mums 
krikščionims daug ką pasa
ko popiežiaus Jono Pau
liaus žodžiai: "Nėra nei 
graiko, nei žydo. Nei lais
vo, nei vergo. Tra tiktai 
blogis ir gėris. Yra tik 
vienas Dievas, kuris neša 
tiesą ir mes eidami tuo 
keliu, niekada nebūsime 
sugėdinti".

Šiandien negalime atsis
tebėti tuo, kad galėjome 
pakelti tą šiurpią praeitį, 
atsispirti likimo smūgiams, 
išlikti. Kaip tie padegėliai, 
skaičiuojame savosios tau
tos dvasines vertybes, ku
rias pavyko išsaugoti per 
visus barbarizmo laikus.

Kartais nesinori ir prisi
minti tos nykios praeities, 
žvilgsnis krypsta į šviesią, 
jauną ateitį, kurią reikės 
kurti savo rankomis. O 
kartais kyla klausimas: jei 
gamtoje viskas tikslinga, 
dėsninga, tai kaip ir kodėl 
pasaulyje atsirado raudona
sis teroras - baisiausia jo 
atmaina - bolševizmas?

Negyvenusiam sovietinė» 
je sistemoje, nepatyrusiam 
visų sunkumų, sunku su
prasti, kodėl jau dabar, 
laisvoje Lietuvoje yra bū
tent taip, o ne kitaip, 
kodėl Lietuvoje tiek neri
mo, sumaišaties, nepasitikė
jimo, abejonių, kodėl tiek 
daug tuščių kalbų, kodėl 
tiek mažai našaus darbo! 
Nejau žmogui reikalinga 
pereiti pragarus, kad su
voktum jog gyvenimas 
pats savaime nėra nei 
gėris, nei blogis, o priklau
so nuo mūsų pačių. Čia 
labai tinka pacituoti pos
melį iš Putino eilėraščio 
"Lietuva".

"Vieniem - tu didvyrių pa
laiminta žemė, 

Kitiem - tu nykštukų var
ginga tėvynė, 

O man tu - kaip motina 
laukianti kryžkelėj 

Su meile, paguoda, globa ir 
nakvyne".

Tai nemirštantys posme" 
lio žodžiai, kurie puikiai 
tinka ir šiai dienai. Šian
dien ypač reikia energingų 
veiksmų. Ne paslaptis, kad 
Lietuvoj dygsta įvairios 
draugijos, rimtai nesuvo
kiama jų tikslai, partijos 
skyla į frakcijas, ryškėja 
dešiniųjų ir kairiųjų tako
skyra, per kurį į tautos kū
ną veržiasi priešingybė ir 
kivirčai. Skaldomės, vis 
pikčiau ir atkakliau trypia, 
me vienas kitą, ekonomi
nės reformos mažai juda, 
o privatizacijos procesas 
dar nedavė laukiamų rezul
tatų. Šalyje siaučia mafija, 
korupcija, begėdiškiausia 
spekuliacija, trūksta atsa
komybės, išmanymo, noro 
sąžiningai dirbti ir dauge
lio kitų svarbių dalykų. 
Taigi, klimstame į stagna
cijos dumblyną, paveldėtą
iš sovietinės sistemos. Plin- VILNIAUS U-to studenčių choras VIRGO Montrealyje koncertavo A V P-jos salėje.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE 

«

ta nusivylimas iš nepasiti
kėjimo naująja valdžia, 
kuri savo pažadų neištesė
jo, tautą atvedė prie skur
do ribos, kartoja visas 
ankstesnes klaidas bei ren
kasi nomenklatūros privile
gijas. Valdžios vyrai rūpi
nasi tik savo karjera, jie 
tebemąsto sovietiškai. O 
juk žinome, kad didelė dau
guma nomenklatūros dar
buotojų tik persistumdė 
kėdėmis, tad ko ir benorė
ti?

Mums visiems labai rei
kia vienybės. Vienybė 
tai mokėjimas suprasti, 
užjausti vienas kitą, tai 
įprotis aukotis dėl vienas 
kito. Pagaliau vienybės 
mums reikia dar ir todėl, 
kad nuo aiškaus priešo kur 
kas lengviau apsiginti, 
negu nuo avinėliais apsime
tusių draugų.

Prie Dr. Jono Basana
vičiaus kapo vertėtų pasi
skaityti antkapyje įrašytus 
žodžius apie gyvenimo 
prasmę, kad "Lietuvos dva
sia atsikvošės". Tikrai jau 
laikas būtų atsikvošėti. 
Turėjome paskelbtą ir ap
gintą Vasario 16-tąją, to
dėl atėjo ir Kovo 11-toji, 
todėl esam šiandien su vi
som mūsų negandom geres
nėj padėtyje, negu mūsų 
kaimyninės valstybės, bet 
nesam kitokioje padėtyje, 
negu kadaise gęstanti Di
džioji Lietuvos Kunigaikš
tystė, kurios bajorai vadi
no save Tauta, daugiau 
uliojo, negu galvojo ir vis 
dairėsi, kuri čia Ekaterina 
ar kuris Augustas daugiau 
malonių numes. Ir dabarti
niai Lietuvos bajorai 
dvarų, medžioklės plotų, 
manufaktūrų valdytojai 
vadina save Tauta, mat, 
jeigu kas nesutinka su jų 
užmačiomis, tas jau eina 
prieš Tautos valią...

"Taigi, todėl ir turime 
budėti visi sąmoningi Vasa
rio 16-osios ir Kovo 11- 
tosios piliečiai, kad labai 
dori ir darnūs šių dienų 
bajorai neprapiltų Lietuvos 
pro apykaklę", - kaip pasa
kė } baigdamas savo sveiki-

š.m.vasario mėn. 13 d.

nimo kalbą Vasario 16- 
ios proga Vilniuje, minint 
76-sias, buvęs prezidentas 
Vytautas Landsbergis.

Montrealiečiai, kaip ir 
kiekvienais metais, gausiai 
rinkosi į 76-ąsias Nepri
klausomybės paminėjimo 
iškilmes. Šv. Mišias atnaša
vo kun. St. Šileika, SDB, 
kuris savo gražiu ir tai 
progai pritaikytu pamokslu 
visus nukėlė mintimis į 
ankstesnius Lietuvos laikus, 
priminė dvi nepriklausomy
bes, kurios buvo skirtingai 
traktuojamos, pabrėžė ilgą 
ir kraujuotą nueitą Tautos 
kelią. Šaulių eisena su va> 
nikais ir vėliavomis prida
vė šventei iškilmingumo 
bei dvasingumo. Choras, 
vadovaujamas muz. a.. 
Stankevičiaus, darniai su
giedojo ne tik giesmes, 
bet ir "Lietuva, brangi" 
bei himną, kurio melodin
gas skambėjimas ne vienam 
tautiečiui išspaudė, ašarą.

Po pamaldų dalyviai ir 
svečiai rinkosi į tautiškais 
motyvais išpuoštą salę, 
kur buvo sakomos šventi
nės sveikinimo kalbos bei 
skaitomos gautos telegra
mos. Jų tarpe ir iš aukštų 
Kanados bei Quebec'o 
valdžios atstovų. Visus la
bai sujaudino mūsų ministe- 
rio pirmininko telegramoje 
pasakyti žodžiai: "Man 
didelis malonumas perduo
ti šilčiausius linkėjimus 
Montrealio lietuvių bend
ruomenei Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
šventės proga. Kanada yra 
tauta, kuri stiprybę semia 
iš savo gyventojų įvairumo, 
iš tolerancijos ir bendro 
supratimo tradicijų. Kana
dos lietuviai daug prisidėjo 
prie šio krašto didėjimo ir 
gerovės. Linkiu Montrealio 
lietuvių bendruomenei ir 
Lietuvos tautai sėkmės, 
žvelgiant į ateitį".

Mūsų mielas bičiulis 
Paul Martin, dabar Kana
dos Finansų ministeris, 
kuris nepraleisdavo nė 
vieno mūsų paminėjimo,

Dirigentė - Rasa Gelgotienė.

atsiuntęs telegramą pasakė: 
"Atsiprašau, kad negaliu su 
Jumis pabendrauti Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės proga Aušros Vartų 
parapijos salėje. Politinio 
gyvenimo pareigos, . ypač 
krašto biudžeto ruošimas, 
neleidžia man dalyvauti. 
Tikiuosi, kad tuoj galėsime 
vėl pasimatyti. Tuo tarpu, 
linkiu Jums labai malonios 
ir laimingos dienos".

Šiltais ir nuoširdžiais žo
džiais kreipėsi į mus Que
bec' o premjeras Daniel 
Johnson: "Qubec' o vyriausy
bės vardu, man labai malo
nu pasveikinti šios provin
cijos lietuvių kilmės pilie
čius Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymo proga. 
Šis minėjimas leis kiekvie
nam Jūsų tarpe prisiminti 
Jūsų tautos istoriją ir kul
tūrinį palikimą, kurio tra
dicijomis galite pasididžiuo
ti. Noriu pabrėžti, kad 
Jūsų įnašas labai svarbus, 
nes nepamiršdami Jūsų 
tautinio charakterio, kartu 
su mumis ieškote gerovės 
ir pažangos. Visiems šios 
benruomenės nariams per
duodu šilčiausius sveikini
mus ir linkiu malonios 
šventės".

Montrealio meras Jean 
Dorė telegramoje sako: 
"Leiskite perduoti geriau
sius linkėjimus visiems lie
tuvių kilmės montrealie- 
čiams Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo minėji
mo proga. Tuo pačiu noriu 
Jums padėkoti už Jūsų 
žymų įnašą šio miesto išsi
vystymui. Linkiu Jums 
malonios šventės".

Lietuvių Bendruomenės 
pirm. Arūnas Staškevičius 
pasveikino visus montrealie-

Nuotr: J.Piečaičio

čius, o ir svečius, susirin
kusius paminėti mums vi
siems brangią datą, ir atsi
prašė už tai, kad paskaiti
ninkas kun. J. Ambrasas 
dėl svarbių priežasčių nesu
spėjo sugrįžti iš kelionės.

Sveikinimo žodžius tarė 
estų, latvių ukrainiečių, ru
munų atstovai, visų kalbo
se atsispindėjo linkėjimai 
kuo greičiau Lietuvai su
klestėti, sutvirtėti, grei
čiau įsijungti į Europos 
rinka. Taip pat pasveikino 
Quebec'o valdžios atstovai.

Vyrų Oktetas, vadovau
jamas muz. A.Stankevi- 
čiaus, ir moterų "Aušros" 
vienetas dainavo atskirai 
ir kartu, atliko muzikinę 
programą. Jiems aplodis
mentų netrūko.

Meniškai lietuvišką eilė
raštį padeklamavo Dalija 
Gabrėnai tė-Savignac.

Montrealio bendruome
nės Apylinkės pirmininkas 
Arūnas Staškevičius padė
kojo visiems atsilankiu
siems ir A. Mylei už vėlia
vų tarnybą, Liudui Stanke
vičiui už skelbimus radio 
laidose, dainininkams ir 
daininkėms ir jų vadovui 
A. Stankevičiui už gražų 
dainavimą, Andrėjai Celto- 
riūtei-Beniušienei už pro
gramos pravedimą, A. Ker
šienei už paruoštas vaišes. 
Ypatingai padėkojo mūsų 
bičiuliams svečiams, kurie 
jau tiek metų atvyksta į 
kiekvieną mūsų Vasario 
16-tosios minėjimą.

Visi vaišinosi skaniai 
paruoštais karštais ir gau
siais valgiais, bei kavute 
ir pyragais.

Vitalija Pečiukaitytė- 
Kefšulienė

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

Debitas DOBILAS, 6717 Lamont Ave., Montreal. 
P.Q. H4E 2T6. Tel: (514) 769-2840.

"TALKĄ",LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M IL6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI, KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA - 
DA- JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

Mirabel-Varšuva-Vilnius, birželio 3 d. kaina $820 
įskaitant mokesčius nakvvnę ir pusryčius Varšuvoje.
Mirabel- Varšuva- Vilnius birželio 21d. $930.-
nereikia nakvoti. GRĮŽTAMA kada nori.
Bilietas galioja 6 mėnesius. Teirautis pas Sofiją, 

aukščiau nurodytu telefonu.

4

kasd. pal. 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.ind.mėn.pal............ 3.50%
3 m. term.Indėlius .................4.50%
5 m. term, indėlius ................5.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos) ...... 2.50%
RRSP Ir RRIF 1 m................... 4.00%
RRSP Ir RRIF Ind. 3 m........... 4.50%

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

RRSP Ir RRIF Ind. 5 m...........5.25% drauda iki $25.000.
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Darbo valandos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto Iki
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
teštadieniaią — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. ieitadlonials uždaryta.

1994. m-9

SlCHARD
Room----- COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-14/0



montreal
MIRUSIEJI;
• NAUJOKAS Augustas, 
64 m., mirė staiga.

Liko žmona Lydia,, 
duktė Lilly, sesuo Mary 
su šeimomis.

Palaidotas iš Sv.Jono 
Liuteronų Šventovės Montre- 
alyje Mount Royal kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• VELYKINIUS SIUNTINIUS
artimiesiems_____Lietuvoje
galima užsisakyti KAIRYS 
BALTIC EXPEDITING, 
Inc., per atstovą Montrea- 
lyje Leoną Balaišį tel: 
366-8259.
• Tetos a.a.Marijos Gudie
nės atminimui laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva" 
$30,- aukojo Margarita 
Kastanauskas.
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

Dalis Montrealio Lituanistinės Mokyklos mokinių Vasario 16-tęją minint, 
ir mokytoja Inga Gedrikienė.

• "NL" SPAUDOS VAKARO 
vaišią paruošimą sutiko 
perimti Anelė Keršienė, 
Genei Balaišienei skubiais 
reikalais išvykstančiai j 
Europą.

• KOVO men. 27 d., SEK
MADIENĮ ,12 val.p.p. AV 
P-jos salėje bus rodoma 
vaizdajuostė BALTIC FIRE 
režisuota RITOS DIRSĖS, 
dalyvaujant ir svečiui 
Sauliui MYKOLIŪNUI, iš 
Paryžiaus, kuris dirba ten 
patarėju Lietuvos Amba
sadoje ir galės pasidalinti 
^spūdžiais iš savo darbo 
srities.

Si vaizdajuostė yra susi
laukusi labai gerų atsilie
pimų Ontario prov. įvairiose 
vietovėse ir JAV Arizonos 
valstijoje.

Visi maloniai kviečiami.

vedėja Joana Adamonytė

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

4.00%
4.75%

. 5.00%

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

1 metų ........3.25%
18Pch 364 d...... 3 00%
120 d. - 179 d......3.00%
60 d. - 119 d...... 2.75%
30 d. - 59 d. ...... 200%

Nekiln. turto:
1 metų ....
2 metų ....
3 metų ....

MOKA UŽ:
Taupymo - special................. 1.50%
Taupymo - su gyv. dr............. 1.25%
Taupymo-kasdienines..... . 1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%
RRIF-RRSP -1 m.term........ 4,00%
RRIF-RRSP - 2 m.term.........4.75%
RRIF-RRSP - 3 m.term.......  5.00%
RRIF - RRSP - taup.............. 2.00%

IMA UŽ:

5. 75% asmenines - nuo
6.25%
6 50%

6.00%

Informacija aplo naujausia* palūkanas “Lito

KASOS VALANDOS:

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

1475 PeSeve 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

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
MNEJO VASARIO 16-TĄJĄ

S.m.vasario 19 d., Sese
lių Namuose, Montrealio 
Lituanistinės Mokyklos mo
kiniai, ju tėveliai ir mo
kytojai susirinko paminė
ti Lietuvos Nepriklausomy
bės Dieną- Vasario 16-tąją. 
Juos pasveikino atvykęs 
kun.St.Sileika, SDB.

Programą pradėjo ma-

dainelių. Vyresnieji pagrojo 
kanklėmis ir birbyne "Lie
tuva, brangi", kviesdami 
persikelti svečius į Lietu
vos senovę. Vaikai suvaidi
no Lietuvos didžiuosius 
kunigaikščius ir vaidilutes, 
šiai progai mokiniai padarė 
Gedimino ir Iraku pilių 
maketus.

Programa buvo užbaigta 
Lietuvos Himnu. Šiltoje

mokiniai, tėveliai, seneliai 
ir kiti svečiai galėjo vieni 
su kitais pabendrauti ir 
pasivaišinti kava, sultimis 
ir pyragais.

Ačiū visiems dalyvavu
siems ir prisidėjusiems 
prie šios mums svarbios 
šventės.

Inga Gedrikienė

MALONUS KONCERTAS
Kovo mėn. 6 d., sek

madienį gražiai pavyko 
paminėti AV P-jos 40-čio‘ 
įkūrimą, su muzikais iš 
Klaipėdos - liaudies intru- 
mentų meisteriu doc. Vy
tautu Tetensku ir jo dukra 
Rasa - pianistė, talkinant 
sol.A.Kebliui.

(plačiau kitame numeryje)

• Montrealio Savivaldybė 
planuoja sumažinti automo
bilių skaičių, kad paleng
vėtų miesto centre vyks
tanti judėjimo kamšatis ir 
kad paskatintų naudotis 
viešuoju transportu - pože
miniu traukiniu - Metro, 
ir autobusais.

Planuojama paskirti dau
giau trumpalaikiam susto
jimui aikštelių, vietų dvi
račiams privatiems žmo
nėms.

SUAUGUSIEMS PIENAS 
IRGI SVARBU

Neseniai buvo atlikti 
kaulų tyrimai Kalifornijos 
U-te, JAV, vyresnio am
žiaus moterims, kurios ge
ria reguliariai kavą, bet 
negeria pieno. Jų kaulai 
palaipsniui dabosi trapesni 
ir eventualiai išsivysto į 
osteoporosę, sukeliančią 
kaulų lūžimus.

Tiriamų moterų grupė 
gėrė ne daugiau kaip 2 
puodukus kavos kasdien. 
Gydytojai rekomenduoja 
įjungti į mitybą kalciumą 
per visą gyvenimą. Mini
mumas - 3 puodeliai pieno 
kasdieną arba - pieno pa
kaitalai. Taip pat pabrėžia
ma mankštos svarba, pasi
renkant atitnkamą savo 
amžiui.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chlrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P1N5, t el:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

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

SF
EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
todėl prašome ir toliau naudotis mu- 

Laukiame Jūsų telefono, jeigu no- 
būtų paimti iš Jūsų namų.

Mes su 
patarnavimą, 
sų paslaugomis, 
rite, kad siuntiniai

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

Kaina $5.10 už kg. Siuntiniai pristatom i t iesiog 
svorio. Minimumas -

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.: 931-4U24

i. 
z

namus. Nėra maksimumo 
Kg. arba $1U.

ir parduodu

Telefonai:

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

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL h«e 2A7
Vytas Gruodis, Jr.
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^EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
a Su LOT lėktuvų bendrove, Montrealis,Varšuva,Vilnius: 
x išvykstama BIRŽELIO 10 d., kaina $847;
g į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, Varšuvoje 
X nuvežimas į viešbutį,nakvynė ir pusryčiai
^BIRŽELIO 28 d.-tiesioginis skrydis į Vilnių,be nakvynės 
^Varšuvoje - kaina $ 938.
S Parūpinu bilietus ištisus metus tiesioginiam skridi - 
tomui ( VILNlŲ,be nakvynės Varšuvoje ANTRADIENIAIS 
c nuo BIRŽELIO 21 d. Kaina- $938.
r 'LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja 6 mėnesius.
u Prašome užsirašyti IKI KOVO mėn. 30 d., kol 
x yra vietų, pas: Liudą Stankevičių, tel: 669-8834.
H METRO Travel: 761-5878.__________________

Electricien Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

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

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

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S

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

a r b a
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

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

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

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

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

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

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

TONY 
P H OTO

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

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI J UM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496; res. 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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