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J VYK I y 
APŽVALGA

B.N.
KADA BUS ĮVYKDYTI 
TAIKINGI SPRENDIMAI

Izraelio Užsienio Reika
lų ministeris Shimon Peres 
pareiškė, jog neįmanomas 
tolimesnis taikingas sugy
venimas tarp 120,000 pa
lestiniečių ir 400 žydų 
naujakurių Hebron' e, po 
įvykusių žudynių musulmo
nų maldos namuose.

Jis užsiminė, kad vyriau
sybė turės priversti nauja
kurius išsikraustyti, nes 
"tęsti absurdiškos situacijos 
negalima: paskelbti apsiaus
ties stovį 120,000 arabų, 
kad apsaugotume 400 žy - 
dų". Tai, jo teigimu, neį
manoma ne vien militari- 
niai žiūrint, bet ir iš civi
linio taško.

Kariuomenė, rūpindama
si gyventojų saugumu, už
draudė minėti 26 m. sukak
tį nuo pirmojo naujakurio 
apsigyvenimo Hebrone, kai 
Izraelis užėmė Vakarų 
Kranto ir Gazos sritį 1967 
metų kare.

Nesiliaujant smurto 
veiksmams Vakariniame 
krante buvo nušauta dar 
10 palestiniečių ir žuvo 
2 Izraelio kariai. Vykstant 
nuolatinėms demonstraci
joms, darosi aišku, kad 
reikia kuo skubiausiai ati
traukti Izraelio kariuome
nės dalinius iš užimtųjų 
Gazos ir Jerichonb sričių.

PLO atstovas,kaip ir 
Užsienio Reikalų min. Shi
mon Perez, pareiškė, kad 
pasitarimai yra baigiamoje 
stadijoje ir iki balandžio 
17 dienos bus įvykdyti 
kariuomenės pasitraukimai.

Izraelio kariuomenė 
pradėjo išvežti raštinių 
įrangas, barakus ir kitokių 
medžiagą iš Gazos ir Jeri
chono. Istoriniu įvykiu ir 
geru ženklu reikia laikyti 
tai, kad sutarta ir laukia
ma netrukus atvykstant 
Į Hebrorfą tarptautinę ste
bėtojų grupę. Ji susideda 
iš 65 norvegų, 35 italu 
ir 35 danų kariškių.

VERBŲ SEKMADIENį 
tūkstančiai maldininkų iš 
viso pasaulio žygiavo Aly
vų Kalnu žemyn, į senąjį 
miestą, minint Kristaus 
atėjimą į Jeruzalę, kai 
anuomet minia vadino jį 
Izraelio karaliumi ir klojo 
po kojomis palmių lapus.

Maldininkus lydėjo gink
luoti kariai ir keli džipai 
stovėjo pakelėse.

Sekmadienis praėjo be 
incidentų.

MILU ONAI ŽMONIŲ 
MELDĖSI UŽ TAIKĄ

Popiežius Jonas Paulius 
11 savo tradicinėje kalboje 
"Urbi et Orbi"- miestui 
ir pasauliui-, Švenčiant 
Kristaus Prisikėlimo Šventę 
po iškilmingų Mišių, Šv.Pet
ro aikštėje skelbė: "Tegul 
meilė triumfuoja prieš 
neapykantą? Žmonės išer
zinti materialaus ir dvasi
nio skurdo, trokšta saugu
mo ir taikos. Kada, galų 
gale, žmonės sugebės gy
venti harmonijoje vieni 
su kitais, kaip broliai ir 
seserys?"

Popiežius meldėsi, sa
kydamas: "Tegul šis ragini
mas taikai inspiruoja visus 
pasituriančiųjų sluogsniuose 
esančius, kurie bando pri
duoti gyvenimui prasmės, 
organizuoti bendruomenes 
stipriau remiantis žmogaus 
kilnumu ir jo transcedenti- 
ne paskirtimi".

Nežiūrint labai nepalan
kaus oro, aikštėje buvo 
susirinkusi' apie šimtatūks
tantinė minia ir milijonai 
sekė Vatikano programą 
televizijos ekranuose , o 
už taiką meldėsi viso pa
saulio maldininkai.

Nors taika, civilizuoto 
žmogaus mintyse turėtų 
reikšti konfliktų sprendimą 
gera valia ir racionalumu, 
Šį pavasarį ypatingai ne
daug tokių apraiškų nei 
dar vis Bosnijoje, nei Pietų 
Afrikoje, nei ,galy gale, 
Viduriniuose Rytuose.

MEKSIKOJE NUŠAUTAS 
KANDIDATAS l 
PREZIDENTUS

Lomas Taurinas miestely
je, netoli Tijuano' s aero
dromo Meksikoje, kovo 
mėn. 23 d. buvo nušautas 
Luis Donaldo Colosio, pre
zidentinės rinkiminės kam
panijos metu. Miestelis 
skurdus, dauguma namų 
neturi geriamo vandens, 
nei virimui dujų, apleista
me stovyje kanalizacija. 
Tai viena tipingų daugelio 
suskurdusių užmiesčių ar 
vargingųjų kvartalų gyven-. 
viecių.

Prezidentinis kandidatas 
Colosio, lankydamas tokias 
vietas, stiprino gyventojų 
viltį, kad jo vyriausybė 
atsižvelgs galų gale į jų 
vargą ir suteiks kokią nors 
pagalbą. Jo kalbos klau
sėsi ir jam pritarė ne tik 
vietos, bet ir atvykę apy
linkių gyventojai.

Vos jam nulipus nuo 
platformos, pasigirdo du 
šūviai, kilo panika. Žmonės 
puolė vieną įtariamąjį M.A 
Martinez, jį apspardydami, 
o skubiai nuvežtas į ligoni
nę Colosio, kitą dieną mirė.

Meksikiečių tarpe skep
tiškai sutinkamas paskelbi
mas, jog tik vienas asmuo- 
Mario Arturo Martinez- 
Įvykdė atentatą prieš 
prezidentinį kandidatą. 
Nedaug kas tiki, kad grei
tai paaiškės visa tiesa, 
nes Meksika iki dabar yra 
pagarsėjusi vilkinimais su
rasti arba ir nubausti žy-

Bukutis - miškininko padėjėjas Lietuvoje.
Nuotr. K. Verbicko

mių žmonių žudikus.

PAMINĖTA IR VASARIO 
16-TOJI, IR KOVO 11- 
TOJ1 SUOMIJOJ £

Pirmą kartą po 1990 
m. Kovo 11-osios nepriklau
somybės metines lietu
viai Suomijoje sutiko Lie
tuvos Respublikos atsto
vybėje.

Taip jau pastaraisiais" 
metais susiklostė, kad Va
sario 16-osios minėjimą 
Helsinkyje organizuoja ten 
įsikūrusi Suomijos-Lietuvos 
K. Donelaičio draugija. O 
ketvirtųjų Nepriklausomy
bės atstatymo metinių 
minėjimas šiemet buvo 
surengtas neseniai pradėju
sioje savo normalų darbą 
Lietuvos atstovybėje.

į šventinį susiėjimą buvo 
pakviesti Suomijoje gyve
nantys lietuviai bei Lietu
vos draugai šioje šalyje.

Skirmantas Skrinskas, 
Helsinkis-Vilnius

GIRIA LIETUVOS 
ŠAMPANĄ
~ Lietuvos firma ALITA 
per 30 metų gamina šam
paną, kuris savo kokybe 
yra išgarsėjęs ne tiktai 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. 
Savo gamyba puikiai užsi
rekomendavo Vakarų Euro
poje, kur yra laimėjusi 
daugelį medaliu ir diplomų 
pasaulinėse p'arodose, o 
paskutiniu laiku laimėjo 
aukščiausią Europos Bend
ros Rinkos Tyrimų įstaigos 
Briuselyje įvertinimą. Ge
neraliniam "Alitos" direk
toriui Daukšniui vadovau
jant, buvo išvystyta lietu
viško šampano kokybe, 
technologija ir produkcija.

Šiais metais firmai 
vadovauti pradėjo Vytautas 
Junevičius "Imports by 
Kelly,Inc." firma Amerikoje 
kuriai vadovauja Ingrida 
Bublienė, jau treti metai 
ruošia legalizavimą impor
tuoti "Alitos" šampaną 
į JAV. Tvarkomi techniški 

reikalai, etikečių spausdi
nimas, ir kt.

Jau š.m.Vasario 16-to- 
sios minėjimo proga, Lie
tuvos Ambasadoje Washing- 
ton'e pirmą karta Lietuvos 
šampanu ir lietuviška deg
tine- stumbrine- buvo vai
šinami svečiai.

BASTŪNAI ESTIJOJE

Estijos žinių agentūros 
pranešimu, apie 2,600 Esti
joje tebesančių Rusijos 
karių, sauvaliauja, kenkda
mi krašto ramybei. Draus
mė Rusijos kariuomenėje 
bloga, kareiviai nelegaliai 
prekiauja ginklais, parduo
dami juos vietiniams nusi
kaltėliams. Vykdo ir kito
kius nusikaltimus.

Praeitais metais Estijos 
policija iš Rusijos karių 
konfiskavo 500 kg. stiprių 
sprogmenų. Specialistų 
nuomone, tokiais būtų bu
vę galima susprogdinti Pa
saulio Prekybos Centrą 
New Yorke. Buvo atimta 
iš jų ir apie 12,00U ginklų 
numatytų pardavimui. Yra 
duomenų, kad iš Rusijos 
armijos kontroliuojamų 
sandėlių nuolat pavagiamas 
nemažas ginklų skaičius.

• Anglijos SUNDAY TIMES 
paskelbė straipsnį, kuriame 
sakoma, remiantis 3-jų 
Rusijos žvalgybos darbuoto
jų, perbėgusių į Vakarus 
teigimu, Rusijos Gynybos 
Ministerija yra pagaminusi 
žudomąsias bakterijas. Jos 
miltelių pavidale gali būti 
išmetamos iš lėktuvų spe
cialiose bombose. Taip, 
priešindamasi prez. Jelci- 
n'ui, ši ministerija slaptai 
vysto biologinio-cheminio 
karo ginklus.

1992 m. Jelcin'as pasi
rašė dekretą, kuriuo Rusija 
įsipareigoja tarptautiniam 
susitarimui uždrausti biolo 
ginių - cheminių ginklų 
gamybą. Rusija taip pat 
buvo paskelbusi, kad su
naikins turimus tokius, at
sargoje esančius cheminius 

ginklus, kurių dar buvo 
atlikę nuo sovietinių laikų. 
(Kaip žinome, cheminį 
žudymą vykdė sovietai 
Afganistano kare).

PIRMA KRIMINALINĖ 
BYLA LIETUVIŲ 
IŠEIVIJOJE

Iš New York'o praneša
ma, kad Lietuvių Kredito 
Unijos KASA steigėjas 
Vytautas Vebeliūnas š.m. 
kovo mėn. 22 d. buvo nu
teistas 3 metams kalėjimo 
ir 3 metams priežiūros 
(lygtinis paleidimas - "pa
role"). Jis rastas kaltu, 
pavogęs 8 mil.dolerių iŠ 
"Kasos", kaip skelbia "New 
York Newsday" kovo mėn. 
23 laidoje.

Teisėja C.Amon paste
bėjo, kad jis nerodė jokio 
apgailestavimo už savo 
jam patikėtų pinigų išeik
vojimą ir jam paskyrė, 
šalia kalėjimo bausmės, 
sumokėti pabaudą 60.000 
dol. ir atlyginti 581,194 
dol. už "Kasai" padarytus 
nuostolius, dėl kurių teko 
ją likviduoti.

Vytautas Vebeliūnas 
yra 63 m. amžiaus, prašė 
jo pasigailėti, nes esąs 
falsifikuotų teiginių, auka. 
Tvirtino, kad jis jokio 
pelno nepasidarė.

Advokatas žada teismo 
sprendimą apeliuoti, paleis
tas iki apeliacijos už už
statą, kurį parūpino jo 
žmona ir sūnus.

Taigi, turbūt suviliojo 
Amerikoje tokie populiarūs 
įvairiopi "investavimai" 
ne savojo kapitalo, bei 
greito pralobimo karštligė 
ir "kombinacijų" galimybės...

ŽIRINOVSK1ADA 
TEBESITĘSIA

Iš Helsinkio pranešama, 
kad Rusijos ekstremistų 
lyderis (savo partija, vis 
dar vadinąs "demokratine") 
Vladimir Zirinovski's užtik
rino suomius, kad:" Aš 
esu jūsų krašto draugas,o 
ne priešas". Taip atsakyti 
jį privertė žurnalistų klau
sinėjimas, ką reiškė jo 
pasakymas televizijos prog
ramoje, prieš pat išskren- 
dant į Helsinkį. Jo sakinys, 
sukėlęs susidomėjimą, buvo 
grasinantis Suomijai, - jeigu 
ji įstosianti į NATO, ji 
būsianti paleista dūmais 
("smoked out").

Žirinovski's aiškinosi, 
jog tuo jis norėjęs įspėti 
suomius, kad jie rizikuoja, 
atsisakydami neutralumo: 
"Suomija gali įungtis prie 
kokios tik nori grupės. 
Tai jų reikalas. Bet, jeigu 
prie NATO - tai būtą 
prieš Rusijos interesus". 
(Kodėl,- jeigu Rusija netu
ri agresijos planų ir esanti 
demokratiška? Red.).

Zirinovski's taip pat 
griežtai paneigė žinias, 
kad jo gimimo pavardė 
buvusi žydiška ir jis pats 
ją pakeitė, sulaukęs 18 
m. amžiaus.

Sis ekstremistas,varto
jantis bravūrinius išsireiški
mus (o gal ir ne bravūra?). 

atvyko sudėtyje 21 asmens 
delegacijoje , dalyvauti se
minare, svarstant Rusijos 
galimą narystę Europos 
Taryboje.

Suomija netrukus įsi
jungs į. NATO Taikos Part
nerystę. šis NATO padali
nys suteikia galimybę bu
vusiems neutraliems kraš
tams arba buvusiems Sov. 
Sąjungoje, įsijungti į NATO 
Taikos Korpusų manevrus, 
taikos palaikymo pareigas 
ir kitus darbus, dar negau
nant pilnos narystės.

PASISAKO UŽ 
GRIEŽTESNES BAUSMES

Kanados vyriausybe y- 
ra pasiruošusi išleisti įsta
tymą pagal kurį pavojin
giems ir pakartotiniems
seksualiniams smurtinin
kams bus skiriamos griež
tesnės bausmės, o už gerą 
elgesį kalėjime jie nebus 
sąlyginiai paleidžiami anks
čiau bausmės laiko. Pavojin
gieji smurtininkai galės 
būti laikomi kalėjimuose 
ilgiau paskirtos bausmės 
psichiatrinių kriminalistų 
institucijose.

Vaikų Išnlekintojai ne
bus sąlyginiai paleidžiami 
iš kalėjimo, išbuvus jame 
2/3 nustatyto laiko, kaip 
iki šiol.

Taip pat bus padidintos 
bausmės tiems, kurie įvyk
do naujus nusikaltimus, 
būdami sąlyginėje laisvėje 
("parol").

Kanados liberalų vyriau
sybė skatina labiau stiprin
ti tokių nusikaltėlių gydy- 
ma, negu kad buvo daroma 
konservatorių vyriausybės.

Iškylant vis dažniau 
viešumon įvairiu šios rūšies 
nusikaltimu, ypač prieš 
vaikus, visuomenė pasibai
sėjo ir pasipiktino iki tokio 
laipsnio, kad federalinė 
vyriausybė neatidėliojant 
įveda įstatymus, kurie ap
saugotų gyventojus nuo 
smurtinių psichopatų.

PRANCŪZIJA - 
PASIELGĖ NEMANDAGIAI 
SU KANADOS SVEČIAIS 
-D-DAY VETERANAIS

Susigėdusi Prancūzija 
atsiprašė Kanados veteraną, 
kurie buvo prieš metus 
laiko užsisakę viešbučio 
kambarius, šiais metais 
minint 50-metį nuo Kana
dos dalinią atvyki nic ir 
dalyvavimo D-Day karinėse 
operacijose, išsikeliant į 
i\ormandie ir kovojant 
prieš hitlerinę invaziją. 
Prancūzijoje.

Iškilmėse dalyvaus apie 
100 dar gyvu likusiu tos 
invazijos dalyviu-veteranu.

Kambarius rekvestruoti 
buvo įsakiusi Prancūzijos 
vyriausybė ir perleisti juos 
"labai svarbiems svečiams", 
kaip paaiškėjo, ir TV ka
meros operatoriams.

Prancūzijos elgesį sukri
tikavo Britanija, Kanada, 
o ir patys prancūzai.

Prancūzija atsiprašė 
ir atšaukė rekvestavimą.
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DERANTIS SU LENKIJA

Teigiama: "Istorija - isto
rijai, o mes turime žiūrėti 
į dabartį". Bet juk po Liub
lino unijos visa istorija iki 
šių dienų ir buvo kova už 
Lietuvos savarankišką poli
tiką, nepriklausomybę bei 
pasi priešinimas mūsų vals
tybės polonizacijai. Ši su
tartis turėtų padėti pagrin
dą ir dvasinei ir moralinei 
lietuvių laisvei. Joje turė
tų, būti aiškiai sudėti taš
kai, kad išnyktų šimtme
čiais trukęs nepasitikėji
mas. Todėl reikia išvardy
ti visus punktus, kurie 
trukdo geriems kaimynų 
santykiams.

Pirma: kompensuoti Lie
tuvai padarytus nuostolius 
atplėšiant Suvalkų bei ki
tas žemes (dabar Baltaru
sijoje), atsiprašant už Želi
govskio agresiją.

Antra: Lenkijos lietuviai 
bei Lietuvos lenkai turi 
turėti vienodas galimybes 
plėtoti savo kultūrą, kalbą 
bei kitą veiklą, turėti savo 
atstovus Seime.

Trečia: Vilnius yra sena 
istoriškai susiformavusi Lie
tuvos sostinė ir dėl to ne
gali būti jokių diskusijų.

Ketvirta: įvertinti Armi
jos krajovos veiklą Lietu
vos teritorijoje. Ji turi 
būti pasmerkta kaip nusi
kalstama organizacija, 
kuri vykdė budžiamąsias 
operacijas.

Penkta; turi būti sugrą
žintas turtas, pagrobtas 
1920-1939 metais.

Be šių punktų Lietuvos- 
Lenkijos sutartis yra tik 
makulatūra užsienio reika
lų ministerijos stalčiuose. 
Ji negali turėti juridinės 
galios, nes žmonės jos ne
priims ir įvardys kaip ant
rus "slaptus protokolus" po 
Molotov' o-Ribbentrop' o.

Antanas Rimantas 
Šakalys

Šios ir panašios mintys 
buvo ne kartą išreikštos 
Lietuvos veikėjų, įvairiu 
organizacijų atstovų, pavie
nių asmenų tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje.

Tačiau - ELTOS žinio
mis, kovo 18 a. pranešama, 
kad Lenkijos Marijonu vie
nuolyno bokšte trimitinin
kai užgrojo, skelbdami 
vidurdienį, kai Lietuvos 
Užsienio Reikalų min. Po
vilas Gylys ir Lenkijos 
Užsienio Reikalų min. And
rzej Olechowski Varšuvoje 
sąlyginiai inicialais pasirašė 
abišalę tarpvalstybinę 
sutartį "Dėl draugiškų san
tykių ir gero kaimyninio 
bendradarbiavimo". Šiuo 
aktu baigtos beveik dvejus 
metus trukusios derybos.

įdomu, kad Lietuvos 
vyriausybė sutarties punk
tus laiko paslaptyje, kas 
kelia įtarimų, kad sutartyje 
yra perdaug nuolaidžiaujama 
lenkams.

NEPAPRASTI POTVYNIAI
Nemuno žemupyje pa

vasaris įsiveržė didžiuliais 
potvyniais. Senieji Rusnės 

gyventojai tokio didelio 
potvynio neatsimena. Kovo 
16 d Šilutės-Rutnės kelias 
buvo apsemtas 1 m.40 
cm.gylio vandeniu, o vieto
mis dar daugiau. Užlieta 
apie 40.000 ha pievų , ga
nyklų ir dirosmos žemės. 
Daug kaimų, liko laikinai 
be elektros šviesos, be 
telefoninio ryšio. Gyvento
jams padeda kariai naudo 
jant susisiekimui sraigta
sparnius ir pripučiamas 
valtis. Maždaug 3 km plotu 
ties Rusnės tiltu yja susi- 
grūduslos ledo lytys.

Pavasario potvyniai 
vyko ties Punia, Kėdainiais^ 
Širvintais ir kitur.

• KOVO 15 d/'Valstiečių 
Laikraštis" pasirodė be 
tekstų- baltais puslapiais. 
Taip buvo išreikštas dar
buotojų protestas prieš 
LDDP pradėtą akciją, no-’ 
rint pasiglemžti
ŠĮ nepriklausomą laikraštj. 
Redakcija sakosi, jog jiems 
žinoma, kad radikalioji 
LDDP grupė pasiūlė Vyriau
sybei Išregistruoti akcinę 
"Valstiečių Laikraščio" 
leidimo bendrovę, atimti 
jos sukurtą turtą, bendro
vės narią akcijas, o darbuo
tojus išmesti iš darbo arba 
juo priversti tarnautiLDDP.

LDDP ginčija,kad "Vals
tiečių Laikraščio"nevers 
tapti partiniu, o per teis
mą Įrūdysianti, kad akcinė 
bendrovė buvo Įsteigta 
nelegaliai.

Vyr.redaktoriuj J.Švoba, 
savo straipsnyje "Lietuvos 
Alde" primnė, kad LDDP 
jau buvo pateikusi tokį 
ieškinį teisme, bet teismas 
pripažino "Valstiečių Laik
raščio" uždarosios akcinės 
bendrovės steigimo teisėtu
mą.

LDDP vyriausybė nepa
tenkinta, kad "Valstiečių 
Laikraštis" pakritikuoja 
ją už žemės reformos ne
vykdymą. Protestus prieš 
LDDP norą užgrobti šį 
laikraštį jau parašė Seimo 
Liėtuvių Tautininkų frak
cija, Piliečių Chartijb. 
1992 m. LDDP norėdama 
atsiimti sau šį laikraštį, 
kreipėsi i teismą, bet by- ' 
los nelaimėjo, nelaimėjo į 
ir kreipusis į Aukščiausiąjį 
Teismą.

Kol kas šis laikraštis 
yra vienas populiariausių 
ir nepriklausantis jokiai 
partijai.

Reikia tikėtis, toks 
ir išliks.
• VILNIAUS UNIVERSITE
TO Žurnalistikos. Institute 
buvo surengta mokslinė 
konferencija, minint Lietu

viškos spaudos atgavimo 
90-metį.

Akademinkas V.Merkys 
kalbėjo apie spaudos drau
dimo istoriją, keli kiti 
pranešimai aptarė knygne
šystės, vienintelio tokio 
fenomeno valstybių gyveni
me, reikšme.

• KAUNE paminėta Lietu
vos Karo Aviacijos 75-me- 
tis Aviacijos Muziejuje 
ir senajame Aleksoto aero
drome.

Ta proga buvo prisimin
ta Lietuvos aviacijos isto
rija, žymiausieji Lietuvos 
aviacijos kūrėjai, lakūnai. 
Kalbėta ir apie dabarties 
aviacijos reikalus.

• VILNIUJE, viename bute 
buvo surasta kilogramas
opijaus, kurį konfiskavo,
ir suėmė 3 asmenis.

Tai didžiausias vienu 
metu Lietuvoje konfiskuo
tas narkotikų kiekis.

Per praeitus metus 
Lietuvoje buvo konfiskuota 
663 gramai nelegaliai lai
kyto opijaus.

Ar reikia Lietuvai dar 
vienos bėdos? Ar dar neį
sisąmonino, kad taip toliau 
tiesiog barbariškai geriant, 
kitokių opijumų nebereikia!-

• ALYTUJE pradedamas 
statyti naujas tiltas per 
Nemuną. Jis bus 252 m.il
gio, 16 m. pločio.

Statyba turėtų būti 
baigta 2.000-talslais metais 
ir kainuosianti apie 10 
mln.litų.

SKUODO VERSLININKAI
- RĖMĖJAI

Skuodo Verslininkų Klu
bas įsteigė dvi 500 litų 
premijas. Klubo pirminin
kas (kažin kodėl "Lietuvos 
Aide" rašoma "prezidentas" 
-amerikietiškai...) Vidmantas 
Daukas jas įteikė Šačių 
gyventojams- Aldutei ir 
Kaziui Pociams, auginan
tiems ne tik savo, bet 
ir be tėvų likusius vaikus. 
Taip pat Įteiktą premija 
ir kultūrinė veikla labiau
siai pasižymėjusiam praėju
sių metų rajono žmogui
- Skuodo Kraštotyros Mu
ziejaus direktoriui Evaldui 
Razgui.

• SKUODO, YLAKIŲ jr 
aplinkinių kaimų žmonės 
paminėjo kompozitoriaus, 
orkestrų vadovo Broniaus 
Jonušo 95-tąslas gimimo 
metines.

1921-1937 m. Bronius 
Jonušas tarnavo Lietuvos 
kariuomenėje kapelmeiste
riu, suorganizavo pučiamųjų 
instrumentų ir simfoninius 
orkestrus, buvo jų vadovas 

ir dirigentas. Taip pat 
žinomas maršų kūrėjas.

1937 m. jis buvo apdo
vanotas V laipsnio Gedimi
no Ordinu.

Šalia tiesioginių pareigų 
kariuomenėje, jis rengdavo 
viešus koncertus kariams 
ir visuomenei, vadovavo 
chorams.

Pasitraukęs dėl okupa
cijų į Vakarus 1944 m., 
Bronius Jonušas atvyko 
Į JAV 1949 m.Ir čia, gy
vendamas daugiausia Balti- 
morėje, Čikagoje ir Oma- 
hoje- subūrė lietuvius į 
mišrius ar vyrų chorus 
ir nenuilstamai dirbo su 
jais.

Ylakių bažnyčioje Bro
niaus Jonušo pagerbimui 
buvo aukojamos Mišios. 
Pamaldų metu, vėliau Kul
tūros Namuose grojo lauko 
kariuomenės brigados "Ge
ležinis Vilkas" garbės sar
gybos pučiamųjų instrumen 
tų orkestras, vadovaujamas 
kapelmeisterio Justino Jo
nušo.

Prie Ylakių mokyklos, 
kur mokėsi savo laiku Bro
nius Jonušas,. atidengta 
memorialinė lenta ir jo 
vardu pavadinta Ylakiuo
se gatvė.

• LENTVARIO kilimų akci
nė bendrovė KILIMAI pasi
žymi savo kokybe ir yra 
greitai išperkami Lietuvoje, 
o taip pat Rusijos ir Ukra
inos parduotuvėse.

Vakarų valstybėse kol 
kas didesnės prekybos neiš
vystyta, nes lito ir dolerio 
kursas, didelės transporto 
išlaidos, muito mokesčiai 
nėra labai palankūs, su
sidaro peraukštos kainos 
ir sunku konkuruoti.

"KILIMAI" , tačiau , suma
niai vadovaujami generali
nės direktorės Liucijos 
Talačkienės, praėjusius 
metus baigė su 10,6 mili
jono litų pelno.

• VIZOS Į BALTARUSI J 4- 
GUD1J4 įvedamos Lietu 
vos piliečiams. Planuojamaj 
kad vienk-tfrtinė viza kai
nuos 5 JAV dolerius,”daug 
kartinė- 10, tranzitinė 
3. lai maždaug tokios 
pat kainos, kiek kainuoja 
vizos Baltarusijos pilie
čiams, atvykstantiems j 
Lietuvos Respubliką.

• KAUNE vidury dienos - 
du jaunuoliai Šarkuvos 
gatvėje užpuolė ir sumušė 
keturiolikmetį R. Valakaus- 
ką. Vaikinui užpuolikai su
laužė nosį.

PRIENŲ rajone, Stakliš
kių kaime, 72 metų A. 
Valivonienės namuose per 
išgertuves susiginčijo sei

mininkė ir gerokai išgėrę 
jos svečiai penkiasdešimt
mečiai. Svečiai sumušė šei
mininkę, ji paguldyta į li
goninę.

MARIJAMPOLĖJE į Ar
mino gatvėje esantį preky
bos kioską įsibrovė trys vy
rai. Grasindami devyniolik
metei pardavėjai I. Matule
vičienei ~ peiliu, į maišus 
prisikimšo įvairių prekių, 
tarp jų 20 alaus skardinių. 
Išsinešė 50 Lt. Policinin
kai greitai sulaikė tris įta
riamuosius. Tai maždaug 
40 metų amžiaus policijai 
gerai žinomi stikliuko mė
gėjai.

KAUNE į viešbučio, Atei
ties plente kambarį, kuria
me gyvena Baltarusijos 
pilietis A. Ciučman, užėjo 
du jaunuoliai ir užrakino 
duris iš vidaus. Vienas 
išsitraukė daiktą, panašų į 
pistoletą, ir pridėjęs balta
rusiui prie galvos, parei
kalavo pinigų. Vėliau su
mušė Čučmaną ir atėmė 
27,000 JAV dolerių, išeida
mi užrakino kambario du
ris, prieš tai prigrasinę nie
kam apie tai nepasakoti.

JONAVOS rajono, Šilų 
kaimo žemės ūkio bendro
vės "Beržų kompleksas" 
sargui paskambino nepažįs
tama moteris ir pranešė, 
kad bendrovės tarnybinia
me autobuse "LAZ" padėta 
bomba. Sargas kartu su po
licijos darbuotojais patik
rino autobusą, bet sprogme
nų nerado.

TRAKŲ rajone, Rykantų 
sąvartyno administracinia
me pastate, patalpoje, 
kurioje stovi šildymo kati
las, susikaupus metano 
dujoms, įvyko sprogimas. 
Dujos sprogo pirmą valan
dą nakties, žmonių pastate 
nebuvo. Pastatas smarkiai 
apgadintas.

NUSKURDINTIEJI KALTINA 
IR TEISIA SAVO 
VYRIAUSYBĘ

"iš Kybartų _ mus išvežė 
194Ų m- birželio; mėm 14. 
d. į Sibirą. Dabar savival
dybė nenori nieko grąžinti. 
Pats kalčiausias - tai aš, 
todėl kad reikalauju savo 
turto, o ne tie, kurie atė
mė mūsų namus".

Romuladas Grigelis, 
gyv. Vilniuje, Žirmūnų 
65-46.

“Mano kaip gydytojos dar
bo stažas - 43.5 metų. 
Butas kooperatinis. Už jį 
mokėjau 15 metų iš savo 
kuklios algos. Mėgau teat
rą, koncertus, o dabar jau
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KOVO VIENUOLIKTOSIOS MINTYS

Kęstutis Skrebys

Mūsų kartą daugelis kaltina savanaudiškumu, idealų ne
turėjimu. Tačiau Sausio 13-ąją po tankais prie TV bokšto 
- kaip ir pokario miškuose - žuvo būtent jaunimas. Itin 
ryškus pavyzdys - tą klaikiąją naktį suformuota jaunojo 
ministro pirmininko Gedimino Vagnoriaus Vyriausybė ir 
ypač jaunas jos aparatas. Tie jauni žmonės, paaukoję 
save valstybės atkūrimui, padarė neįmanomą dalyką. Pikti 
liežuviai šią komandą vadino "vaikų darželiu", tačiau tas 
"darželis" totalios apgulties sąlygomis tvarkė šį nepaly
ginti geriau, negu seni "kompetetingi vilkai" dabar. Skir
tumas tas, kad jaunimas, pasak "buvusiųjų" - "vaikų dar
želis", sugeba rinkos sąlygomis valdyti valstybę, dirbti, 

“užsiimti verslu, - o senieji "kompetetingi" - ne.

Aš įsitikinęs, kad jei vėl kils pavojus Lietuvos valsty
bei, - nesvarbu, ar iš išorės, ar nuo vidaus priešų, - Lie
tuvos jaunimas vėl ateis savo valstybės ginti. Bet jauni
mas ją ir dabar gina. Gina ją užimdamas žemę ir eida
mas ūkininkauti, gina studijuodamas, burdamasis į jauni
mo sąjungas. Valstybę gina verslininkai, kurių daugumą 
sudaro jauni žmonės, atsikratę kolektyviškos mąstysenos 
ir socialistinių prietarų, aprūpindami mus prekėmis, dary
dami mus nepriklausomus nuo valstybinio monopolio.

Algirdas Saudargas

Kovo vienuoliktosios sprendimai galėjo būti kitokie, 
galėjo būti priimti vėliau ar net atšaukti. Tautos valios 
esmė buvo aiški. Signatarai turėjo nuspręsti, kokiu būdu 
ją išreikšti, apsispręsti, kokių dokumentų signatarais jie 
taps. Jeigu būtų pristigę ryžto, jeigu būtų užvaldę abejo
nės, jeigu būtų paėmęs viršų kasdienio baimingo nuolanku
mo instinktas, Kovo Vienuoliktoji galėjo neateiti. Tuomet 
dabartiniai pasiekimai būtų likę neįgyvendinti ir nesunku 
būtų buvę įrodinėti, kad jie apskritai neįgyvendinami.

Laikotarpis, kurį pavyko laimėti, buvo labai trumpas: 
1991-aisiais nuo rugpjūčio iki gruodžio. Kai Sovietų Sąjun
ga subiro ir Borisas su savo sąjungininkais pradėjo reinte- 
graciją nauju pagrindu, Baltijos valstybės jau buvo Jungti
nių Tautų narės, spėjusios pasikeisti diplomatiniais atsto
vais su svarbiomis pasaulio šalimis. Be Kovo 11 sprendi- 
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mų to nebūtume turėję. Žinoma, būtumėm nepriklausomi 
ir būtų sakoma, kad tai reali, o ne popierinė nepriklauso
mybė. Prisiminkime diskusijas tarp Sąjūdžio ir LKP, tuo
met vartotus terminus ir suvereniteto laipsniavimą, balsa
vimus už suverenitetą arba nepriklausomybę, "sudėtyje" 
ar "ne sudėtyje". Dabar pažvelkime į karo nuniokotos 
Gruzijos derybas su Rusija dėl karinių bazių, į nuolatinį 
konfliktą nualintos Moldovos pasisakymą už nepriklauso
mybę nuo Rumunijos "Nepriklausomų Valstybių Sandrau
gos sudėtyje", į lėtą, bet nenumaldomą visų grįžimą į 
rublio zoną. Mes dabar ginčijamės dėl lengvesnių dalykų, 
įteisinti ar neįteisinti Rusijos karinį tranzitą į Karaliau
čių, tiltas mes ar patiltė. Tie patys ginčai, ir motyvai 
tie patys, bet laikai kiti - po Kovo vienuoliktosios. Daug 
davė ta Kovo diena, kurios galėjo nebūti. Tikiu, kad daug 
ir gyvybių išgelbėjo.

1993-uosius galiu plyginti nebent su žiema, po kurios 
teks daug kur is naujo laukus arti. Nekritikuosiu valdan
čiosios partijos. Manau, tai jau beviltiška. Beje, ji pati 
pastaruoju metu simptomiškai susirūpinusi įteisinti opozi
ciją - gal sau ateitį ruošia?

Daug iliuzijų ir mitų dabar sklando Lietuvoje. Paminė
siu tik vieną: santarvės mitą. Gerbiami kolegos, tautos 
atstovai, pažvelkime į visuomenės nuomonės apklausas. 
Beveik niekas mumis nebesidomi ir mažiausiai pasitiki. 
Galime priimti iškilmingus santarvės aktus, sudarinėti 
dideles ar vidutines koalicijas - žmonės to paprasčiausiai 
nepastebės. Per daug svarbūs mes sau patiems atrodom. 
Manome, kad Lietuvos likimas mūsų sutarime ar nesutari
me, - iliuzija.

Nenoriu pasakyti, kad nereikia tartis ir susitarti. No
riu pasakyti, kad ne mums tarpusavyje reikia tartis, bet 
su žmonėmis, kurie mus rinko, - su jais reikia tartis ir 
mėginti susitarti.

Vytautas Landsbergis
Valstybės tęstinumas tuo pagrindu, kuris niekuomet ne

buvo nustojęs teisinės galios, reiškia, kad mes teisiniu pa
grindu atkūrėme teisinę valstybę. Tai buvo ir santykių 
normalizavimas, nes to siekėme ir taip vadinome mūsų 
siekį Maskvos arba Sovietų Sąjungos atžvilgiu. Mums 
reikėjo normalizuoti santykius tarp valstybių. Toks buvo 
mūsų pirmas laiškas Michailui Gorbačiov'ui jau kovo 12- 
ąją iš ryto kaip kitos valstybės galvai. Jis buvo diskutuo

jamas balsuojant už tekstą ir tą kreipinį 13 Aukščiausio
sios Tarybos deputatų tada jau susilaikė, o vienas buvo 
prieš. Tuo laišku mes kreipėmės į kitos valstybės galvą 
su "oficialiu pasiūlymu Tarybų Socialistinių Respublikų 
Sąjungai pradėti derybas dėl sureguliavimo visų klausimų, 
susijusių su įvykusiu Lietuvos nepriklausomos valstybės 
atstatymu". Pirminiame tekste dar nebuvo žodžio "įvy
kusiu." Jį reikėjo įrašyti, kad kam nors Maskvoje neatrody
tų, jog mes norime pradėti derybas dėl "atstatymo" pro
ceso, bet pabrėžiant, kad valstybės atkūrimas jau yra įvy
kęs. Mums tereikia sureguliuoti tarpvalstybinius santykius. 
Dar vieną dien^, vėliau, kovo 13-ąją, mes vėl pasiuntėme 
laišką tam pačiam adresatui, kviesdami pradėti derybas 
dėl kariuomenės statuso ir visiško jos išvedimo iš Lietu
vos. Anuo atveju įvykęs Lietuvos valstybės atkūrimas 
buvo reikalingas patikslinimas, o šiuo atveju atsirado tam 
tikras pavojingas netikslumas - derybos dėl statuso. 
Tačiau, žinoma, pats žodis derybos jiems atrodė visai ne
priimtinas. Michail'as Gorbačiov'as labai garsiai visam 
pasauliui pasakė: „ne, niekada nebus darybų!" Todėl mes ir 
išvengėme pavojaus tada, kokio paskui jau išvengėme 
kitais būdais, suprasdami, ką reikštų svarstyti ir priimti 
kokį nors svetimos karuomenės statusą Lietuvos žemėj.

Ko mes siekėme ir apie ką labai aiškiai kalbėjome 
taip pat remdamiesi Kovo 11-osios Aktu, tai buvo teisinės 
pasaulio tvarkos atkūrimas. Buvo ir šiandien tebėra viso
kių kalbų apie "naują pasaulio tvarką". Tos naujos pasau
lio tvarkos turinys galėjo ir tebegali būti mums pavojin
gas, blogas, neteisingas. Bet visa tai būtų tik vieno sub
jekto vertinimai, vienos valstybės požiūris. O teisinė 
tvarka yra visuotinė kategorija. Mes rėmėmės ja ir siekė
me visuotinės kategorijos. Todėl mūsų pozicija buvo stip
resnė. Teisinė pasaulio tvarka, kurios atkūrimo siekėme- 
tai buvo ir nuostata, ir kova būtent už tokią pasaulio 
tvarką apskritai, kad pasaulyje būtų teisinė tvarka, o ne 
kokia pragmatinė, realistinė, globalinė ar dar kitaip vadi
nama.^ Kai kada ji vadinama arba reiškiasi labai grėsmin
gais^ šūkiais: galvok ne vietiniais masteliais, galvok glo- 
bališkai! ("Don"t think local, think global!"). Būtų buvę la
bai pavojinga, jeigu tokia pažiūra būtų įsitvirtinusi tada, 
ir ne mažiau pavojinga, jeigu ji stiprėtų šiandien. Todėl 
mes ir toliau turime būti toje pačioje fronto linijoje- 
už teisinę pasaulio tvarką.

(Iš: LIETUVOS AIDAS, 1994.III.16 d.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje
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nebeprisimenu kada buvau 
teatre. Spaudos neprenu
meruoju - per brangu. 
Knygų neperku.. Esu našlė 
Tikėjausi, kad išėjusi į pen
siją lankysiu teatrą, klausy
siuosi koncertų, knygas
skaitysiu. Dabar matau,
kad reikės dirbti iki pasku
tinio atodūsio... Stastistika 
suskaičiavo, kad Lietuvos 
verslininkų per mažai, o 
pensininkų per daug, vadi
nasi, reikia jų sumažinti".

Ona Lajauskienė, gyv. 
Vilniuje, Tuskulėnų 13- 
27.

"Mano santaupos taupo
majame banke sudarė 12, 
683 rub.(talonų). Tai kom
pensacija už mano ir mano 
brolio, mirusio lageryje, 
iškalėtą laiką, už tremtyje 
mirusiai motinai neišmokė
tą pensiją, už nugriautus 
namus ir konfiskuotą turtą. 
Mano taupomojoje knygelė
je šiandien įrašyta: 122 
Lt., o su kompensacija - 
1224 Lt.,iš kurios 1994 m. 
turiu teisę pasiimti tik 
100 Lt. Ar šitaip nepažei
džiamos žmogaus teisės? 
Man atsakė: Jūs norėjote 
laisvės, - ją turite, o vals
tybė neturi lėšų".

Elena Pakalniškytė, gyv. 
Lentvaryje, Kilimų 9-2.

"Ištekėjau už tremtinio 
Roberto Abromaičio. Vyras 
sirgo džiova, vėliau ir 
vėžiu. Likau viena. Susi
laužiau dešinę koją ir du 
šonkaulius. Dažnai "Betani- 
joje" gaunu lėkštę sriubos. 
Prašome pasigailėti ir iš
spręsti pensininkų gyvybės 
palaikymą, nes kompensaci
jos už vyro tremtį nei aš, 
nei vaikai negavome. Vy
ras buvo ištremtas iš Ma
rijampolės rajono Saltinin-

ĮĖJIMAS BUVOLAISVAS - 
KAIP ŽUVIMS Į BUČIŲ
Kazys Saja
.’’..Štai pažaliavusios Temi
dės svarstyklės: vienoj 
lėkštėj į vario grandines 
įsikibęs stovi generalinis 
prokuroras, o prie kitos - 
eilė. Čia jau pasisvėręs 
nuėjo sau linksmas Klimai- 
tis, nuėjo kiti, pasakę - 
papūskit mums, kur nesu- 
tenka. Jeigu ne tie pra
keikti žunalistai, ir svertis 
nebūtų reikėję.

Štai sena fotografija: 
rašytojas Vytautas P. atki
šęs valdišką pirštą kažkam 
sako: "Aš šaudžiau tokius 
kaip tu!" Nenorom prisime
nu pokario Alsėdžius, šven
toriaus patvory numestus 
miškinių kūnus numausty
tom kelnėm. Vienam ant 
genitalijų užrištas rožan
čius. Stribas, saugojęs kū
nus, nebuvo Vytautas P. 
Negalėjo būti, nes tuo 
metu jis "veikė" kažkur 
palei Prienus ir paskui ta 
savo veikla labai didžiavo
si. Ir kai Seimo dauguma 
šį žmogų paskyrė Nacio
nalinio saugumo komiteto 
vyriausiuoju, pajutau keistą 
gėlą,- nuo šakumo kylančią 
į viršų, prie širdies.

Panašų skausmą jaučiu 
ir eidamas pro buvusius 
saugumo rūmus, kur jau 
ketvirtas mėnuo rūsiuose 
protestuoja lyg dievdirbio 
iš medžio išdrožti Lietu
vos jonai, onos ir dzido- 
riai artojai. Jie verkia, 
pyksta ir geruoju prašo 
neskirti vieno svarbaus 
vaidmens žmogui, kuriuo 
jie nepasitiki. Nenori, kad 
jis skaičiuotų jų kančias. 
Kuogi tas žmogus taip 
įkrito į akį valdančiajai 
partijai? Mano buvęs bičiu
lis Antanas iš Seimo aiski- 

ino, jog tasai žmogus jų 
frakcijai žadėjęs Lietuvos 
genocido vykdytojais pava
dinti ir tuos, kurie būdavo 
šarvojami miestelių aikšte
lėse. Visko gali būti".

..."Štai iš prašmatnių skry
1994.IV.6

kų kaimo".
Veronika Abromaitienė, 

gyv. Vilniuje, Kalvarijų 
128-2.

Aš nesu tokia varguolė. 
Mano buvo apskaičiuota, 
kad užteks pinigų visam 
gyvenimui man ir mano 
globėjui. Dabar esu atvirai 
apvogta. Liko pinigų tik 
saujai saulėgrąžų, o galė
jau nusipirkti dvidešimt 
karvių, o gal ir daugiau. 
Turiu ir dolerių "Vnieseko- 
nombanke", Gedimino pr.10 
/1. Pinigų man negrąžina".

Vanda Galvanauskienė, 
68 metų, gyv. Rokiškyje, 
Panevėžio 12-47.

"Esu astmatike. Be vaistų 
negaliu gyventi, o penkios 
ampulės kainuoja 45 Lt. 
Jų pakanka pusantro mėne
sio. Mano darbo stažas 40 
metų. Aš niekad gyvenime 
negėriau ir nerūkiau".

Ona Jasiukevičienė, g. 
1920 m.

"Esu chroniška širdininke 
Tenka badauti. Prašau 
tokios pensijos, kurios už
tektų nors minimaliam 
pragyvenimui".

Bronė Juodeikienė, gyv. 
Mažeikiuose, Naftininkų 
26-8.

"Mūsų maistą sudaro 
duona, miltai, makaronai, 
bulvės, aliejus, varškė, du 
kartus per savaitę kaulų 
rinkinys sriubai, daugiau 
ko nors nusipirkti neįsten
giame. Esame abu mokyto
jai, pensininkai. Dirbome 
40 metų. Užsidirbom 5000 
rublių, kuriuos^ valdžia nu
savino. Šiukšlių dėžėse 
galima rasti turtingų žmo
nių išmestų dar gerų mais
to produktų. Gėda, žinoma, 
būtų raustis tose dėžėse, 
kai niekas nemato, bet ge- 
riau negu sėdėti su kepure 
prie Katedros. Tačiau di
džiausią gėdą turėtų jausti 
Vyriausybė, Seimo daugu
ma už melą, kurio pagalba

bėlių visiems pažįstama po
nia didžiai nuliūdino mus, 
pareikšdama, kad ji miesto 
centre baigia įsigyti kelių 
aukštų rūmus, ir juose 
žada įsteigti prestižinį li
cėjų. O Viešpatie, nekei
kiant!.. Ir ką galvoja mano 
didžiai gerbiamas Ozolas, 
tokią skrybėlingą, tokią iš
mintingą ir koloritingą 
ponią rekomenduodamas to
kiam reikšmingam pasišven
timui? Ar jis pagalvojo 
apie pasekmes?

Juodesnes mintis šiek 
tiek išblaškė ir Kidulių kle
bono pasivažinėjimas į kitą 
planetą ir atgal į savo kle- 
bonijos daržą. Pasiklausius 
jo įspūdžių,-niekur nebesi
nori keliauti - visur ta 
pati nuobodybė. O gal vis 
labiau garsėjantis keliaunin
kas šiek tiek pritrūko vaiz
duotės?

Kur tik pasižiūri, vieni 
fenomenai - aiškiaregės 
liudmilos, juodu kryžium 
kaktoj paženklintas italas, 
astrologas Globa - visi 
trokšta mums gero, o sau 
tik trupučio garbės ir dė
kingumo. Kaip J. Juršėnas 
Kovo 11-osios iškilmingam 
Seimo posėdyje įrodinėjęs, 
kad jo partija išgrindė 
kelius Lietuvos laisvei ir 
nepriklausomybei. Ne tie, 
kurie tą kelią nuklojo savo 
kūnais, ne tie, kurie kentė
jo tremtyje, lageriuose ir 
saugumo rūsiuose, o tie, 
kurie juos įdavinėjo, kurie 
trėmė, kankino ir tardė. 
Ponas Juršėnas atsakys, 
kad jo tada nebuvo, jis vė
liau atėjo į tą partiją, jam 
net iki Petkevičiaus toli. O 
svarbiausia,- jeigu jau liau
dis juos pasirinko, mes 
PRIVALOM tikėti, kad jo 
partijos žmonės kur kas 
didesni laisvės kovotojai, 
negu tie, kurie aukojo 
gyvybes, sveikatą ir visą 
savo turtą. Mat šių žmo
nių kančia nebuvo protinga 
ir prasminga - kur kas pras
mingesnė buvo Lietuvos ko
munistų veikla, jų inter
nacionalinė kova su patrio
tais... Turim tikėti, bro1- 
liai, turim. 

atėjo į valdžią, už pažadų 
nevykdymą, dar didesnį 
pensininkų nuskurdinimą, 
už jų susiėjimų prie Seimo 
rūmų prilyginimą "jedinst- 
vininkų susiėjimams" (p. 
Jaskelevičiaus mintis per 
vieną rytinę radijo laidą)".

Česlovas Banevičius, 
gyv. Vilniuje, Gelvonių 
50-48.

"Pirmą kartą astikūrusio- 
je Lietuvos valstybėje pra
bilo prisiekusiųjų teismas. 
Išklausęs liudytojų parody
mus, ekspertų išvadas ir 
teisėjų N. Rasimavičiaus 
bei P. Grėbliausko klausi
mus, Visuomeninis Teismas 
paskelbė konstatuojantis, 
kad:

* Vyriausybės politika 
pensininkų bei invalidų at
žvilgiu nėra teisinga;

* pensininkai ir invali
dai is gaunamos pensijos 
išgyventi negali;

* maisto ir kitų prekių 
kainos keliamos sparčiau, 
negu didinamos pensijos;

* neindeksuojant bankuo
se indėlių, labiausiai nu
kenčia pensininkai ir inva
lidai;

* iš pensininkų, invalidų 
ir kitų savininkų okupaci
nės valdžios atimta žemė 
ir kitas turtas turi būti 
grąžintas jiems besąlygiš
kai.

Ar išgirs Vyriausybė, 
Seimas, Prezidentas šį 
Visuomeninio Teismo spren
dimą? Vyriausybės atstovų 
Teisme nebuvo nė vieno. 
Ar suvoks aukštoji valdžia, 
kad pensininkai ir invali
dai niekada nebuvo išlai
kytiniai ir nesijaučia tokie 
esą dabar. Tai jie; kol 
buvo sveiki, jauni ir stip
rūs, savo darbu išlaikė 
sovietmečio valdžią ir visą 
partokratijos aparatą. Pa
sijutę staigiai apiplėšti, jie 
dabar jau aiškiai žino, kas 
dėl to kaltas.

Teodoras Čiapas
(Iš: TREMTINYS, nr.6)

Ar bereikia man teisintis 
kad gyvendamas tokioj įdo
mybių ir keistybių prisod- 
rintoj aplinkoj, pasijutau 
pats sau banalus ir pilkas. 
Rytą keldamas ir vakare 
guldamas ėmiau galvoti, 
kap man įveikti tą savo 
ęilkybę, kaip neišdurnėti, 
žargonu šnekant.

Suradau išeitį, suradau 
savyje nepaprastų savybių, 
kurių - neabejoju - turite ir 
jūs. Aš nesunkiai išmokau 
pasidaryti aplinkiniams ne
girdimas, nematomas ir 
mažiau pažeidžiamas. Pasi
naudojau baltąja magija: 
atsistoju, išeinu, uždaręs 
duris pasakau: "eikit jūs 
visi po šimts perkūnų", ir 
įvyksta stebuklas. Ten, kur 
aš buvau, manęs jau nėr, 
o ten, kur atsidūriau, nėra 
tų, kurių nebenoriu matyti.

Perpratęs šią metodiką, 
ėmiausi neakivaizdinės 
režisūros. Vaizduotėj nu
sprendžiau inscenizuoti 
Gogolį, perkeldamas jo vei
kalus į mūsų laikus. Tarp 
Seimo narių ir ministrų, 
tarp visų barzdų ir žande
nų Chlestakovų, Nozdriovų 
Manilovų radau daugiau 
negu reikia. Bet staiga 
supratau, kad spektaklis 
jau vyksta, artistai jau se
niai išsidaliję vaidmenis, 
toli pranokstančius Gogolį. 
Jie vaidina cinikus, be 
garbės ir sąžinės, vaidina 
zombius, bet jeigu reiks, 
jie galės suvaidinti ir sce
nas bažnyčioj; jie viena 
ranka ištuštins vargdienio 
kišenę, o kita ranka pa
tapšnos jam per petį:

MES NIEKAD KITIEMS 
NELEISIM TAVĘS SKRIAUS
TI. Niekam kitam! Niekur 
kitur nėra tokio magiško 
piramidės teatro. įėjimas 
buvo ir tebėra laisvas. 
Sulindom kaip žuvys į bu
čių. Seniai jau esam žiūro
vai, statisai arba artistai. 
Sako, jog anksčiau ar vė
liau galėsim juos pakeisti, 
išsirinkti kitus. Bet, kur tu 
žmogau, rasi geresnius? 
Jeigu kas parodys, ar bepa 
tikėsim, ar beužteksiu: 
drąsos šalia jų atsistoti?

"VADO" LAIDOTUVĖS
Taišeto OZR lagerių Či- 

tunos 031 lagpunkte 1953 
m. kovo 5-oji aušo speiguo
ta. Termometras rodė dau
giau kaip -40 laipsnių.

Mes, miško kirtėjų brigą 
da, gyvenome viename 
barake su vagonų krovėjų 
dieninės ir naktinės pamai
nos brigadomis. šiandien 
mūsų brigada valgykloje 
papusryčiavo beveik pir
moji, tad iki išėjimo į dar
bą buvo likusi gera va
landa.

Belaukiant "razvodo", pa
mačiau iš naktinės pamai
nos sugrįžusį Joną Urbo
navičių. Priėjęs atsisėdo ša
lia ir sušnibždėjo: "Stali
nas mirė", ir dar pirdūrė: 
"Galų gale nusibaigė Krem
liaus išgama". Ši netikėta 
žinia sužibo menka vilties 
kibirkštėlė. O gal baigsis 
mūsų kančios? Išsiaiškinę, 
kad tai nugirdo iš sargy
binių, nusprendėme būti 
atsargesniais, nes už to
kias kalbas gali pakliūti į 
būrą.

Išeinant į darbą, tą gerą 
žinią visi lietuviai jau 
buvo girdėję. Naujieną pa
šnibždomis pasakiau greta 
einančiam miško vežėjų 
brigadininkui Fediai Gromo- 
vui, geram savo bičiuliui 
rusui, buvusiam karininkui, 
karo metu patekusiam į 
vokiečių nelaisvę ir už tai 
užsidirbusiam 10 metų la
gerio. Fedia burbtelėjo: 
"Jau žinau, o tu, Kolyma 
(mus~ abu prieš tris metus 
atvežė iš Kolymos), už lie
žuvį gal užsimanei pas 
"kūmą" į būrą??"

Dabar apie šią naujieną, 
pasisaugant stukačių, buvo 
kalbama visur, dalijamasi 
nuomonėmis, kas bus, kas 
atsisės į "vado" vietą, 
koks likimas laukia mūsų.

Praėjus porai valandų 
nuo darbo pradžios, išgirdo
me signalą: "Baigt darbą", 
mat atšuoliavęs raitas 
pasiuntinys pranešė, kad 
šiandien laidoja "vadą". O 
nuo mūsų kirtavietės iki la
gerio - dešimt kilometrų, 
kad spėtumėm į laidotuves 
reikia paskubėti.

Lagery radome visus 
kalinius grįžusius iš darbų. 
Prie namų, kur gyveno įgu
los viršininkai, plevėsavo 
vėliavos su gedulo juosto
mis. Dabar jau abejonių 
neliko. Nors viešai savo 
džiaugsmo reikšti negalėjo
me, bet iškankintuose, suly
susiuose veiduose švietė 
menkai slepiamas džiaugs
mas, nedrąsios šypsenos.

Mūsų brigada tą dieną 
turėjo eiti į pirtį. Sužinoję 
kad pirtis iškūrenta, o iki 
pietų laiko dar yra, nutarė
me nieko nelaukę praustis 
dabar.

Per patį maudynės įkarš
tį staiga įpuolęs į pirtį 
"nadzoras" kad sumauros 
taigos meškino balsu: "Vi
siems į priepirtį! Vadą lai
doja, o jūs, fašistai, ką iš 
darinėjate?" Taip ir išsto
vėjome nuogi visą valandą 
priepirtyje, kol "draugą 
vadą" palaidojo.

Vladas Štilpa 
(Iš: "Tremtinys", nr. 6) 
PROTINGA INICIATYVA 

Ūkininkas Vidmantas
Doniela,žinodamas kaip 
nepatogu važinėti dėl menk
niekiu ūkininkams į Skuodą 
ar Mažeikius, laimėjęs 
konkursą^ išsinuomojo Yla
kių Kultūros Namų patal
pas ir atidarė ten* ūkinin
kams parduotuvę, čia jie 
gali ir patys parduoti į- 
rankius ar kokias nors į- 
rangų dalis.

Stambesnius ar rečiau 
perkamus daiktus reikia 
iš anksto užsisakyti, o 
pavasariui artėjant- galima 
užsisakyti trąšas.

Ši parduotuvė- didelis 
patogumas ir gražus asme
ninės iniciatyvos pavyzdys. 
*********************** 
TREMTINYS. Lietuvos po
litinių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjungos leidinys. Vyr.red. 
Vanda Poderytė.
Adresas: Laisvės Alėja,
39, KAUNAS, 3000, 
L1ETUVA-L1THUAME. Tel: 
22 35 08.

Lietuvos stalo tenisininkai varžybose KAUNE čempionais 
tapo Rūta Garkauskaitė ir Gintautas Juchna. Kovo mėn. 
pabaigoje jie dalyvaus Europos čempionate Birmingham’e, 
Anglijoje. Dalyvaus ir sidabro bei bronzos medalius lai 
mėję Kristina Totilaitė, Artūras Orlovas, Jolanta Prūsie- 
nė ir Laimonas Vaškevičius.

Pasirinkite ūkiškų prekių, siūlo 
Kaulius^ V.Donielos parduotuvėje.

pardavėjas Arūnas
Nuotr: Stasio Urniežos

SUBJAUROTAS KOLOS PUSIASALIS RUSIJOJE

įdomų straipsnį paskelbė Montrealio THE GAZETTE 
balandžio 2 d. apie NIKEL miestą, 200 mylių į šiaurę nuo 
Arktikos rato, Kolos pausiasalyje. Žurnalistas Michael 
Specter ("New York Times") pasakoja, kad šiame mieste 
sniegas yra juodos spalvos, šąlančių pelenų didelės snai
gės apdengia žemę, upes ir visa, kas dar šiek tiek gyvo 
likę.

Kolos pusiasalis kadaise buvo nepalyginamo gražumo. 
Praėjus vos tik 30-čiai metų ši vietovė pavirto labiau
siai apnuodyta ekologinio sunaikinimo pavyzdžiu mūsų pla
netoje, neatlaidžiai įvedus rusiškąją - sovietinę industriją.

;Dvi' didžiausios ltr labiausiai atsilikusios nikelio lydyk- 
los šioje Vietovėje ir Mončsgorsk' yje išmeta į orą smul
kaus metalo ir sieroš rūgšties kasmet daugiau, negu kiti 
tokie industriniai įrengimai Rusijoje. Ir daugiau, negu 
visa Skandinavijos industrija.

Pušynai dabar pavirtę į vien sudžiūvusių kamienų plo
tus. Kadaise nepaprastai žuvingi vandenų plotai apnuodija
mi branduolinių industrinių ir savivaldybinių taršų. Upės 
yra taip užgožtos tų atmatų, kad pačios tapo prisotin
tais mineralų ir metalo sandėliais.

Ekologinio Sveikatingumo ir Apsaugos komiteto pirmi
ninkas Aleksėj Jablokov'as patvirtino žurnalistui, kad’ 
šiuo metu Rusijoje esą sunku atskirti, kuri vietovė yra 
blogiausia, labiausiai nukentėjusi nuo taršos ir pati pa
vojingiausia. Tačiau kas įvyko su Kolos pusiasaliu - yra 
katastrofiška visais atžvilgiais, - sako jis.

Norvegijos rubežiuje yra įrengti panoraminiai postai. 
Ten sakoma: "Ateikite, pasižiūrėkite į labiausiai apterštą 
žemėje plotą!" Jie, galbūt, teisūs, - kalbėjo pirmininkas.

Jeigu toks gamtos išdarkymas buvo jai žalingas, tai 
efektai žmonėms dar sunkesni. Plaučių vėžio liga, apsi
nuodijimas švinu ir emfysema yra epideminio pobūdžio 
įmonių ir kasyklų darbininkų tarpe. Spontaniškas abortas 
čia ištinka dažniau, negu kur kitur. 25% vaikų gimsta 
su defektingomis širdimis ir kaulų smegenimis. Bendrai, 
širdies ir vėžio ligos čia pasireiškia 8 kartus daugiau, 
negu pav., Maskvoje. Beveik visi gyventojai rūko, tad 
sunku nustatyti, kurios ligos išsivysto dėl nesibaigiančio 
sieros rūgšties srauto ir kurios dėl cigarečių rūkymo. 
Vidutinis vyriškio amžius - 50 metų.

Niekas nepasirūpino čia uždaryti įmonę už nesilaiky
mą oro taršos standartų, niekas neuždarė 200 pėdų, gylio 
paliktas kasyklos duobes, niekas nenuplėšė kenksmingų as
besto sluoksnių nuo kasyklų sienų.

Netgi dabar, po to kai Rusija išleido savo pirmąjį pla
tesnės apimties aplinkos apsaugos įstatymą 1991 m.? nė 
nemirktelėjus, taršos nustatytos ribos yra nuolat peržen
giamos. Piniginės baudos pavirto juokingomis, kai rublis 
nusmuko.

1992 m. 20% darbuotojų teko paguldyti į ligonines 
dėl kvėpavimo takų sutrikimų ir ligų. Vaikų plaukų ir šla
pumo tyrimai rodo, kad nikelio ir kitų metalų kiekis jų 
kūne yra daug aukštesnis, negu medicinos specialistų 
nustatytos ribos. Gyventojai, nors tai nėra tikrai lengva 
padaryti, pradėjo bėgti iš šios vietovės. Murmansko apy
linkėje, kaip ir Nikei panašiose, per paskutiniuosius 3 
metus bent 5% kasmet sumažėja gyventojų skaičius.

Kritinė padėti* aiški politikams, ekologams ir gyvento
jams. Taip pat ji labai akivaizdi ir Norvegijos bei Suomi
jos gyventojams, kurie nukenčia nuo juos pasiekiančio 
rūgštingojo lietaus, ateinančio iš liejyklų ir banduolinių 
bei cheminių atmatų. Šiuos Sovietų kariuomenė eilę metų 
vis vertė į Barents' o jūrą.

Padėtis aiški ir prez. Boris Jelcin’ui, kuris yra paža
dėjęs pagalbą šiai vietovei (kaip ir paskutinysis Sovietų 
lyderis Gorbačiov’ as). Neaišku tik, ką galėtų padaryti 
finansiniai netvirta Rusija. Skandinavų kraštai pažadėjo 
daugiau kaip 200 mil. dolerių šių firmų, lyg iš Dickens' o 
laikų, atnaujinimui, kur perdirbama kasmet beveik pusė 
viso pasaulio nikelio. Tikrumoje reikėtų apie 2 bilijo-

/nukelta į 4 psl........... /
3 psL



Dalia Žibaitienė

GIRDI KAIP NAKTį

Girdi, kaip naktį kalbasi miškai:
Kai šaukia iš Laurencijos-
Medvėgalis atliepia,
Iš Zarasų jaunystės ežerai
Melsva spalva prie Sen t-Agatos šviečia.

Kai Montrealis suglaudžia sparnus,-
Kažkas toli iš Kauno atsiliepia,
Gal tėviškės laukų lietus
Iš Mituvos ar Užvenčio lig žemės nusidriekia.

O keistos mintys sniego drobules
Vis tęsia per Atlantą, kol apgaubia,
Kol Ratai Grįžulo užges,
Kol susirinks naktis žvaigždes 
Nuo didelio pasaulio gaublio.

"TėviSkės Žinių” Redaktorė Nijolė Grinevičiūtė ir kun. K. 
Ambrasas, SJ.

PAS1KALBĖJ I M A S -

KANADA - MO N TREALIS - KAUNA S

KANADOS CIKLAS (1)

Virš Kanados-
ūkanų laukai,

Virš Kanados-
ilgesio juostos...

Saulės spindulį saujoj laikai, 
Kad į tolimą kraštą paduotam.

Debesų neramių genami
Lekia paukščiai 
į spindintį uostą...
Virš Kanados tu ranką laikai 
Ir nuo veido man ašarą Šluostai.

Sukas viso pasaulio klevai, 
Visos upės - į vasaros dieną... 
Tokį gražų pasaulį davei, 
Mano Dieve,-
Davei jį tik vieną.

Klausimas:
1. Kokiomis progomis ir kokiais reikalais esate susidūrusi 
su užjūrio lietuviais?
Atsakymas: ,

Naujieji laikai Lietuvoje davė progų susitikti su užjū
rio visuomene, grįžtančia aplankyti Tėvynės. Daugelis 
garbių svečių buvo "Tėviškės Žinių" svečiai - J.Kojelis, 
A.Raulinaitis, B.Mašiotaitė- Kronienė, J.Šiaučiulis, R.K.Vi- 
džiūnienė, K.Girnius, E.Tuskenis... Progos buvo pačios 
maloniausios - šitie žmonės lankėsi musų redakcijoje pa
sidalinti savo mintimis, išgyvenimais.

Kl: Koki esate susidariusi apie juos įspūdi?
Ats: Bendraujant su užsienyje gyvenančiais tautiečiais 
galima pajusti, kokios Lietuvos netekome. Veiklios, doro
vingos, darbščios. Mes čia, okupacijoje, taikėmės prie 
aplinkybių. O iš tiesų tai reiškė prisitaikymą prie melo,

prievartos, veidmainystės. Tai buvo tarsi išlikimo garanti
ja, o paaiškėjo - išliko tik fizinė, materialioji tautos 
substancija. Pono A.Raulinaičio vaikystės Kaune atsimini
mai man buvo brangūs, išgirsti kaip dingusio laiko, dingu
sio miesto liudijimas. Kokia laimė, kad tuos liudijimus 
turime galimybę gauti. Tai, ką. ponas Juozas Siaučiulis 
parašė savo atsiminimuose apie traukimąsi iŠ Lietuvos, 
mes, čia pasilikusieji, perskaitėme pirmąkart.

Užjūrio lietuviai - tai mes, kokie galėjome būti, jei
gu...

KL: Kokie Jūsų laikraščio santykiai būtų naudingi užsie
nyje ir Lietuvoje gyvenantiems lietuviams?
Ats: Pirmiausia - keitimasis informacija, požiūriais, ver
tinimais. Man atrodo, kad atėjo arba ateina laikas pako
reguoti nuomones: užsienio lietuviai turėtų pajusti, kad 
yra Tėvynėje Žmonių, laukiančių iš jų ne dolerių, ne iš
kvietimų, o intelektualinių mainų, dvasinio bendravimo. 
Užsienyje sukurti, užgyventi didžiuliai dvasinio tautos 
fondo turtai. Kodėl delsiame jais pasidalinti?

Kl: Kuo ir kaip norėtumėte padėti užsienio lietuviams?
Ats: Norėtume būti susižinojimo, bendravimo tiltu su 
visų kraštų lietuviais. Juk mūsų laikraštis - "Tėviškės 
Žinios". Surinkome 1.000 knygų siuntą SEINŲ ir PUNSKO 
lietuviškoms mokykloms, siunčiame ten savo laikraštį. 
Galėtume skirti puslapį užjūrio tautiečiu reikalams, ypač 
kviesdami bendradarbiauti jaunimą, padėtume susipažinti 
studentijai, vaikams.

Kl.: Ko norėtumėte palinkėti Kanados lietuviams ir vi
siems užjūrio lietuviams?
Ats: Meilės Lietuvai. Savo atsidavimą Tėvynės laisvei, 
nepriklausomybei užjūrio lietuviai įrodė sunkiu darbu, 
aukojimus!, gražiai išlaikyta kalba. Bet kaip mylėti šian
dieninę Lietuvą - murziną, piktą, girtą... Kaip mylėti 
mus - pamiršusius dirbti, laukiančius atjautos ir dovaną. 
Bet meilė daug gali. Ji prikelia beviltiškiausius. Ir jei 
ji prikėlė Lietuvą,- vėl būsim viena šeima, viena bend- 
druomenė.
Kaunas, 1994. III. 10 d.

Kun.J.Ambrasas, SJ.

/Nijolė Grinevičiūtė yra kun. J .Ambraso,SJ., mokinė- 
baigusi Vilniaus Universite- "Tėviškės Žinios" yra loka- 
te vokiečių kalbos ir lite- linio pobūdžio leidinys, 
ratūros studijas, buvusi
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AŠ vis mąstau apie žmonių 
Ir paukščių paslėptą likimą, 
Tylėjimą žolės virš vandenų 
Ir akmenų susikaupimą...

/...... atkelta iš 3 psl./
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nūs dolerių, bet niekas netiki kad Rusija galėtų duoti 
tokią sumą Kolos nedideliam regionui.

Daugelis siūlė paprastai imti ir uždaryti šias įmones. 
Rusijos "žaliųjų judėjimas" rimtai siūlė jas subombarduoti. 
Tačiau krašte, kur didelė dalis industrijos yra įžūliai 
persubsidijuojama, nikelio apdorojimas atneša pelną. Ne 
daug žąsų padeda Rusijoje aukso kiaušinius ir niekas - 
nei vietos savivaldybė, nei meras ar valstybės įstatymų 
leidėjas - nepanaikins tokios "žąsies".

Norvegijos koordinatorius komisijai, kuri kartu su ru
sais turėtų sprąsti šios vietovės aplinkos ekologines prob
lemas, numato ir kitų galimų katastrofų: "Kaip išgyventų 
žmonės, jeigu atimsime tuos darbus?" - klausia jis.

Šiuo metu yra viena gera žinia: tarša sumažėjo 10% 
1993 m. Tačiau tai atsitiko vien dėl to, kad sumenkėjo 
metalo paklausa; industrinė produkcija smunka, eksportai 
mažėja...

Kola pusiasalyje industriniai miestai - Nikei, Apaty ir 
Mončegorsk - yra tikra to žodžio prasme, bendrovių mies
tai. įmonės valdo mokyklas, parduotuves, daugiabučių 
pastatus. Vienintelis, ilgas kafeterijos pobūdžio restora
nas Nikei'yje, kuriame gyvena apie 40,000 gyventojų, yra 
irgi fabriko žinioje.

Pats miestas yra slegiantis. Sovietinio stiliaus daugia
bučių namų blokai išsidriekę pagrindinio kelio abiejose 
pusėse. Jie nudažyti pastelinėmis spalvomis, vienas švie
siai mėlynai, kitas šviesios garstyčių spalvos. Nežiūrint 
to, net ir saulėta diena yra aptemdyta suodžių, miestą 
dominuoja milžiniška sovietinio darbininko stovyla. Vaikų 
darželis turi žaidimų aikštę, pavadintą "Metalas"... , bet 
oras yra nuodingas, tad mažai vaikų žaidžia lauke.

Dauguma gyventojų visai paprastai priprato prie to 
gyvenimo ir prie mirties Nikei'yje. "Tai taip mes ir gyve
name" - kalbėjo žurnalistui Sergej Poplov‘as, 32 m. am
žiaus metalo darbininkas Nikei'io įmonėje, kuris atrodė 
lyg būtų dvigubai vyresnis. "Aš turiu žmoną, šeimą, kaip 
ir kiti. Aš čia esu gimęs, augęs. Aš čia ir mirsiu. Iki to 
laiko - dirbsiu, kaip dirbęs".

(Laisvai vertė B. Nagienė)
Skaudu skaityti, kad "darbininkų rojus" nemokšų vado

vaujamas, šitaip nesiskaito net ir su savo žmonėmis. O 
taip poviškai vaikštinėjo skelbdami "šviesią ateitį". Ir 
buvo prisigėrę tiek įžūlumo, kad visur, kur tik siekė jų 
batai, panašius "rojus" piršo, žiauriausiai vykdė ir koliojo 
visus kraštus "kapitalistiniu išnaudojimu". Teko ir tebe- 
tenka Lietuvai tų pasekmių našta...

Ir žemės mūsą didelės 
Nesuprastą viltingą jėgą, 
Kai dienos kelias, 

krenta, bėga 
Vandens srove, 
Miškų gausmu, 
Širdies ir žemės plakimu.

KANADA
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į geltoną jonažolės žiedą 
Saulė Šilto nektaro įpylė. 
Tu ateik, atskubėk į tą girią, 
į saulėtus namus, 
į aviečių prisirpusį krūmą, 
į šaltekšnių gojus...

Montrealio gausmu nusivylęs, 
Tu ateik, atskubėk į tą girią- 
Virš Laurencijos debesys tyli, 
Mėlynuoja dangus.

/ Apsilankius pirmą kartą 
Kanadoje, mokytoja Dalia 
Žibaitienė eilę savo įspū
džių surašė į eilėraščius 
1992 m. rugpjūčio mėnesį, 
būvodama sūnaus šeimoje, 
Chanteclair, Que./

Kedrų, klevų ir pušų, 
ežerų ir kalnų krašte, 
ateivių iš Europos rankomis 
sukūręs gerovę, 
klestinti ir tvarkinga Kanada! 
Ar mena vardus jų, 
gal girios kartoja 
tų jaunų vyrų kasyklose 
ir miškuose prakaitą liejusių, 
jaunystės svajonę atnešusių 
iš Vokietijos laukų 
ar Lietuvos. Artojų 
sūnus ir dukras atviliojusi 
Kanada!

O dabar Meksikos saulės dukra 
tavo prakaitą šluosto, 
ar Bretonės vynuogynų atklydėlis 
stato tavo namus, 
Kanada!

Darbą, jėgas ir metus sugėrusi, 
visomis spalvomis sužydėjus!, 
keli galvą tokia išdidi!
Tik nežinau, ar duonos kvapą pajėgei 
pakeisti į skaniausius pasaulio vaisius, 
ar ilgesio gėlą sugebėjai 
užlieti juoku, gražuole Kanada!

Welcome to Vilnius. 
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-800-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
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Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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Kauno geležinkelio stotis, 1993 m. vasarą. Z. Malo nuotr.

VERTA susipažinti:

ATVIROS LIETUVOS FONDAS

"POEZIJOS PAVASARIO" metu lankėsi poetai Vytauto Didžiojo Universitete Kaune, kur susitiko su poezijos my- 
lėloįais. Antroje eilėje, 5-tas IS kaires - rektorius Br. Vaškelis. Nuotr: Roberto Hermano

AUKOS VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO FONDUI

Montrealyje:
Po $1,000.- Aušros Vartų Parapija, Montrealio Lietuvių 

Kredito Unija LITAS; $500.- G. Montvilienė; po $20U.~ 
P.R. Brikis, J. Dabkus, L Mališka, dr. J. Mališka, dr. V. 
Pavilanis; po $100.- Jz. Lukoševičius, L Maziliauskienė; 
po $50.- A. Jonelis, A. Mylė, B.ir H. Nagiai, A. Staške
vičius; po $20.- A. Beniušis, L. Gedvilą, J. Jurėnas, Nek. 
Pr. Šv. Mergelės Marijos Seserys, S. ir V. Piečaičiai, A. 
Piešina, J. Šiaučiulis, J. Skučas, S. Staškevičius, J. Vasi
liauskas, L Vazalinskienė; $15.- A. Keblys; $10.- O. Čeč- 
kauskienė.

Atsiųsta paminėti:
VILEIŠIAI, Antanas *Ku£ys. Trijų Broliu Darbai Tautai. 
Monografija. Išleido Deveniy Kultūrinis Fondas. 1993. 
Tai puikiai išleista ir paruošta knyga, 624 psl., kie
tais viršeliais. Ji pasakoja ne tiktai trijų,nepaprastiį 
mūsų kultūros gyvenime asmenybių kelius j savo 
asmeninio gyvenimo pasisekimus, bet ir jų įsipynimą, 
į Lietuvos raidą. Rūpestinga bibliografija, panaudo
ti gausūs šaltiniai, netgi priede patiektas genealogi
nis šios giminės medis, o svarbiausia,ir geras apra
šymų kalbos stilius padaro šią knygų ypatingai į - 
domią skaityti Kaina nepažymėta- b.

AUTORIAUS PRATARMĖ b

Priėš eilė mėtų į mane kreipėsi Alena Vileišytė-Deve- 
nienė, prašydama parašyti knygą apie Vileišius. Jai šis 
reikalas seniai rūpėjęs ir jau kalbinusi tai vieną, tai kitą 
žinomą biografą, bet sutikimo nei iš vieno nesanti gavu
si. Kadangi Vileišiai,kurių darbai mūsų tautai ir Lietuvai tu
rėtų būti plačiau atžymėti mūsų raštijoje, tai man, kaip 
"Varpo" redaktoriui, būtų esą lyg ir idėjinė pareiga imtis 
šio darbo. Taip tada dėstė savo visuomeniniais darbais 
plačiai pasireiškusi Nepriklausomybės akto signataro Jono 
Vileišio dukra. Jos sumanymui pilnai pritarė ir dr.Myko
las Devenis.

Tas pasiūlymas buvo suteikęs man dideli, galvosūki,. Iš 
vienos pusės, turint anuo metu ir taip jau dideli, laiko 
trūkumą, gąsdino suvokiamo uždavinio didumas, gi iš ki
tos - sunku buvo ir atsisakyti nuo pastangų prisidėti prie 
darbo, kuris mūsų raštijoje dar nėra plačiau pajudintas. 
Traukė taip pat ir proga daugiau pastudijuoti anos epo
chos žymiųjų mūsų tautos veikėjų darbus bei juos inspira
vusias idėjas, kai lietuviškas raštas buvo žandarų perse
kiojamas, kai budo tautinė sąmonė, kai iš negausios švie
suomenės tarpo atsirado idealistų dirbti bei aukotis už 
tautos laisvę bei gerovę ir kai jų siekimus apvainikavo 
Vasario Šešioliktosios akto nepriklausoma Lietuva. O juk 
iš Medinių kaimo kilę broliai Vileišiai buvo vieni akty
viausių anų darbų bei įvykių dalyviai.

Tokį sprendimą reikėjo man padaryti 1978 m., kai 
dar nebuvo galima tikėtis, kad okupuotoje Lietuvoje bol
ševikų taip stropiai suvaržyti rašytojai bei istorikai galė
tų laisviau rašyti apie savuosius tautinio atgimimo veikė
jus bei nepriklausomos Lietuvos valstybės steigėjus. Tai 
dar buvo, anot Maironio, naktis be aušros.

Gi išeivijoje metai po metų vis daugiau mažėjo dides
niems rašto darbams pajėgesnių žmonių, darėsi vis sun
kiau surasti išlikusius gyvuosius liudininkus ir jų turėtus 
rašto šaltinius. Tai, kas Lietuvoje įvyko 1991 m. kovo 
11, tada tebuvo galima tik pasvajoti.

Kai apsisprendžiau knygą rašyti, nuskridau į Kalifor
niją pas dr. Mykolą ir Aleną Devenius patirti, kokią jie, 
kaip leidėjai, turi būsimo veikalo viziją. Buvo susitarta 
rašyti apie tris brolius Vileišius: inž. Petrą, dr. Antaną 
ir adv. Joną.

Kai, pradėjęs darbą, įsigilinau į šaltinių ieškojimą, tai 
supratau, kad mano uždavinys, ypač nesant laisvų ryšių 
su okupuota Lietuva, bus iš tikro nelengvas. Pradžiai 
turėjau vieną kitą puslapį bostoniškėje Lietuvių Enciklope
dijoje, kelis straipsnius periodikoje, o visa kita išbarstyta 
kelių .asmenų atsiminimų knygose, biografijose ir sunkiai 
prieinamuose ano laikotarpio lietuviškų laikraščių komp
lektuose. Iš jų surankioti šaltinius man labai padėjo Ado
mo ir Filomenos Kantautų dviejų tomų veikalas "A Li
thuanian Bibliography", kuriame stropiai surinktos žinios 
apie lietuviškus raštus, kurie randasi Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir Kanados universitetų bei kitų valstybinių, reli
ginių ar visuomeninių institucijų bibliotekose ir archyvuo
se. Ir taip iš visų gabalėlių, dažnai ne tik po sakinį, bet 
ir po atskirą žodį, teko sudaryti inž. Petro, dr. Atnano 
ir adv. Jono Vileišių gyvenimo ir jų darbų Lietuvai bei 
mūsų tautai vaizdą.

Buvo kur kas lengviau ištirti Jono Vileišio charakterį, 
gyvenimo būdą, politines bei ideologines pažiūras, nes 
Jungtinėse Amerikos Valstijose gyvenančios jo dukterys 
Alena Devenienė-Grigaitienė ir Rita Bagdonienė suteikė 
man daug autentiškų žinių apie savo tėvą, motiną ir visą

Toronte: $25.- J. ir M. Uleckai; $25,1)00 - Toronto lietu
vių Kredito kooperatyvas "Parama"; $2000.- Kanados Lie
tuvių Fondas; $1000.- Prisikėlimo parapijos kredito koope
ratyvas, H. ir A. Stepaičiai; $200.- L Ignaitis; $100.- 
V. ir F. Skrinskai.

Aukos Kanadoje atleidžiamos nuo pajamų mokesčio. 
Čekius siųsti: Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 Colle
ge St., Toronto, Ont. M6H 1A8, Canada, pažymint, kad 
skirta Vytauto Didžiojo universitetui.  

šeimą. Ypač dauęį pastangų padėjo telkdama biografines 
žinias apie visus šioje knygoje aprašomus Vileišius, Alena. 
Jos dėka anuomet sunkiu keliu gautas ir Zigmo Toliušio, 
Jono Vileišio artimo profesijos kolegos, idėjos draugo ir* 
asmeninio bičiulio, 78 mašinraščio puslapių pluoštas atsi
minimų, kurie buvo, grįžus jam iš Sibiro katorgos, parašy
ti su didele rizika patekti vėl į KGB rankas.

Skaitytojas lengvai pastebės, kad šioje knygoje^ yra 
didelė dalis lietuvių tautos atgimimo devynioliktojo šimt
mečio pabaigoje ir nepriklausomos Lietuvos valstybės 
istorijos. Autoriaus nuomone, tai būtinai reikėjo, nes čia 
aprašomų trijų brolių Vileišių gyvenimai ir juos įprasmi
nusieji darbai negali būti atskirti nuo visų tų pastangų, 
kovos, pasiaukojimo bei tvirto siekimo vertybių, kurios 
atnešė mūsų tautai rašto laisvę, pakėlė jos tautinę sąmo
nę ir privedė iki savos valstybės įsteigimo.

Čia aprašomieji asmenys gyveno ir veikė devyniolikto
jo šimtmečio pabaigoje ir dvidešimtojo šimtmečio pirmo
je pusėje. Tai buvo epocha, kai liberalizmo ir demokrati
nių idėjų įtakoje suklestėjo ideologijos. Jomis buvo grin
džiamos įvairios teorijos bei programos, ieškant sprendi
mų politinėms, kultūrinėms bei visuomeninėms proble
moms. Tad kažin ar yra įmanoma pilniau atvaizduoti 
kurio anos epochos veikėjo darbus bei jų kryptį ideologi
niame vakuume.

Šios knygos rankraštį skaitė, teikė daug naudingų pas
tabų, siuntė savo atsiminimus ir per visą rašymo procesą 
man padėjo rinkti šaltinius Alena Vileišytė-Devenienė- 
Grigaitienė.

Renkant Vašingtono archyvuose žinių apie Jono Vilei
šio, pirmojo Lietuvos pasiuntinio Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, diplomatinę veiklą man nuoširdžiai talkininka
vo tuometinis Lietuvos pasiuntinys JAV sostinėje dr. Sta
sys Bačkis.

Knygos išleidimo rūpesčius lemiančiai pakėlė Devenių 
Kultūrinio Fondo pirmininkė Dalia-Devenytė-Bobelienė, 
Jono Vileišio anūkė.

Rašymo rūpesčiais su manimi dalinosi ir mano žmona 
Teresė. Jos sudarytos namie sąlygos dalimi prisidėjo prie 
apsiimto darbo ištesėjimo.

Visoms ir visiems, kurie vienu ar kitu būdu prisidėjo 
prie mano apsiimto uždavinio, - istorinę įvykių atskleis
ti trijų brolių Vileišių nuopelnus mūsų tautai, - nuošir
džiai dėkoju. Antanas Kučys

Turinyje - I dalis - Petras Vileišis:
Valstiečių kultūra-, Tautai uždraustas spausdintas žodis; 

Tėviškė ir vaikystė; Šiaulių gimnazija; Studentas Petrapi
lyje; Pradeda kovą už lietuvišką raštą; Pirmosios iškovo
tos knygutės; Inžinierius ir liaudies švietėjas; "Aušra", P. 
Vileišis ir J. Šliūpas; įsikūrė Vilniuje; Kova laimėta; įstei
gia pirmąjį lietuvišką dienrašty "Vilniaus Žinių" kryptis; 
Didžiojo Vilniaus seimo globėjas; Redaktorių pakeitimai; 
Dienraštis sustabdomas; Ryšiai su dr. Jonu Basanavičium; 
Lietuviškos pramonės pradininkas; Gruzijoje ir grįžimas į 
Lietuvą; Lietuvos vyriausybės narys; Taut-a jam dėkinga; 
Paskutinė kelionė į Vilnių; Šeima.

Turinyje - n dalis - Antanas Vileišis
Antanas Vileišis; Emilija Vileišienė.

Turinyje - III dalis - Jonas Vileišis
Vaikystė ir mokslas Šiauliuose; Studijuojant Petrapily

je; Pirmieji straipsniai "Varpe"; Artimiausi draugai studi
juojant; įsikuria Lietuvos sostinėje; Advokato profesijoje; 
Už lietuvių kalbą bažnyčiose; draudžiamosios lietuvių 
spaudos platintojas; Aktorius pirmuose Vilniaus vaidini
muose; Kultūros organizacijų darbuose; Steigiant Lietuvių 
Mokslo Draugiją; Varpininkai ir socialdemokratai; Demok
ratų partijos programos autorius; Su gyvenimu keitėsi ir 
programa; Politinių bylų gynėjas; "Lietuvos ūkininko" 
leidėjas; Vilniaus seimo darbuose; "Vilniaus Žinių" leidė
jas ir redaktorius; "Lietuvos žinių" steigėjas ir redakto
rius; Pirmojo pasaulinio karo metu; Lukiškių kalinys; Be
laisvis Vokietijoje; Lietuvos Tarybos narys; Sunkios dery
bos dėl nepriklausomybės; Steigiant nepriklausomą Lietu
vą; Pirmoji Lietuvos vyriausybė; Vidaus reikalų ministeris; 
Finansų ministeris; Pirmas Lietuvos pasiuntinys Ameriko
je; Atliktieji darbai Amerikoje; Kauno miesto burmistras; 
Valstybės Tarybos narys; Okupacijų sielvarte; Ryškieji 
asmenybės bruožai; Ona Vileišienė; J. Vileišio šeimos na
riai vaizduose; Šaltiniai; Vardynas.

Atviros Lietuvos Fondas (ALF) įkurtas Vilniuje 1990 
m. spalio mėnesį. Tai vienas iš dvidešimties fondų, ku
riuos Rytų ir Vidurio Europos bei buvusios Sovietų Sąjun
gos šalyse įsteigė pasaulinio garso JAV finansininkas ir 
Filantropas George Soros.

ALF 1944-iesiems metams skiria 4 milijonus JAV do 
lerių. Šios lėšos bus naudojamos tiek ALF įsteig - 
toms, tiek Soros fondų bendroms progra
moms Lietuvoje finansuoti, taip pat individualiems bei 
grupiniams Lietuvos piliečių projektams, trumpalaikėms 
stažuotėms ir dalyvavimui konferencijose užsienyje remti. 
Be to, virš milijono JAV dolerių 1994 m. numatoma gau
ti iš Soros Tarptautinio mokslo fondo (TMF). Vykdant 
bendras programas su kitais fondais - Belgijos, Danijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV, Vokietijos bei Europos Sąjun
gos - pritraukiama dar apie pusė milijono JAV dolerių.

ALF įveda, finansuoja ar remia šių programų projek
tus: Švietimo, Kultūros, Pilietinės visuomenės, Teisės, 
Mokslo ir studijų, Bibliotekų, Užsienio kalbų, Socialinės 
globos, Sveikatos, Ekologijos, Verslo ir ekonomikos, Masi
nės informacijos priemonių, Knygų leidybos ir platinimo.

Pateiktas paraiškas svarsto ALF ekspertų komisijos, 
kurių rekomendacijas įvertina ir tvirtina ALF valdyba. 
Svarstant paraiškas, atsižvelgiama ne tik į projekto koky
bę, bet ir į tai, kiek jis prisideda prie atviros visuome
nės kūrimo Lietuvoje ir atitinka ALF nuostatas. Paraiškiį 
formas galima , gauti ALF sekretoriate Vilniuje ir ALF 
Kauno informaciniame centre.

ALF bendradarbiaudamas su LR Kultūros ir švietimo 
ministerija, vykdo programą "Švietimas Lietuvos ateičiai", 
kurios tikslas - paspartinti švietimo reformą, artimiausiu 
metu parengti mokykloms kuo daugiau naujų vadovėlių 
bei mokymo priemonių. Programos koordinacinio centro 
adresas: J. Basanavičiaus 5, 2638 Vilnius, tel/faksąs; (822 
220-027.

Teisės programa įkurta 1994 m. sausio mėn. Jos tiks
las - remti atviros ir demokratinės visuomenės teisinių 
institucijų veiklą kelyje į teisinę valstybę bei skatinti 
pažangią teisinę mintį ir teisės mokslo raidą.

Leidybos programos "Atviros Lietuvos knyga" tikslas 
-supažindinti visuomenę su svarbiausiais užsienio autorių , 
humanitarinių, socialinių bei ekonomikos mokslų veikalais. 
Tai verstinės knygos, kurias leidžia įvairios leidyklos,re
miant ALF. Greta pagrindinės serijos, dar leidžiamos 
serijos "Pažintis" bei "Verslas", "Finansai", "Valdyba".

STUDIJŲ UŽSIENYJE INFORMACINIS CENTRAS
Prie Vilniaus Universiteto 1991 m. įsteigtas informaci

jos centras teikia žinias apie galimybes studijuoti JAV, 
Kanados ir Europos aukštosiose mokyklose.

Adresas: Vilniaus Universitetas, Universiteto 
g. 3, 40 kamb., 2734 Vilnius, tel: (822) 625-053; faksas: 
(822) 610-559. Direktorė Audronė Uzielienė.

SOROSO ŠIUOLAIKINIO MENO CENTRAS, įsteigtas 1993 
m. Kaupia informaciją apie šiuolaikinę Lietuvos vaizduo
jamąją bei taikomąją dailę, propaguoja ją šalyje ir užsie
nyje, informuoja Lietuvos menininkus apie užsienyje vyks
tančius meno renginius bei parodas. Skiria stipendijas 
Lietuvos dailininkams ir menotyrininkams parodų rengi
mui, katalogų ir knygų apie šiuolaikinę Lietuvos dailę 
publikavimui. SŠMC taip pat rengia metines šiuolaikinės 
lietuvių dailės parodas. Adresas: Radvilų rūmai, Vilniaus 
g. 22, 2001 Vilnius, tel: (822) 222-997; faksas: (822) 222- 
888. Direktorė Raminta Jurėnaitė.

SOROS INTERNATIONAL HOUSE

Užsienio kalbų centras "Soros International House" 
(SIH) pradėjo savo veiklą 1993 m. SIH vadovėliai, mo
kymo metodika, dėstytojų kvalifikacija ir mokymosi 
pažangos vertinimo kriterijai atitinka "London Internatio
nal House" ir jo filialų sistemą. SIH per metus lanko 
apie pusantro tūkstančio studentų: suaugusieji mokosi 
bendrosios anglų kalbos ir verslo anglų kalbos; 6-8 metų 
vaikai - anglų kalbos pradmenų. Adresas: Saltoniškių 58, 
2600 Vilnius, tel/faksas: (822) 738-624. Direktorė Ligija 
Kaminskiene,

JUNIOR ACHIEVEMENT - LIETUVA

1993 m. "Junior Achievement International" paskyrė 
ALF savo atstovu Lietuvoje- "Junior Achievement - Lie
tuva". Ji rengia ir diegia vidurinės mokyklos ekonominio 
švietimo programas, padedančias jaunimui suvokti rinkos 
ekonomikos idėjas, verslo vaidmenį ekonomikoje. Taikomo
ji ekonomika yra pirmoji iš "Junior Achievement" progra
mų, įgyvendintų Lietuvos mokyklose. Adresas: A. Goštau
to 12-121, 2600 Vilnius, tel: (822) 616-413; faksas: (822) 
626-032. Direktorius Eugenijus Savičius.

ALF KAUNO INFORMACINIS CENTRAS, įkurtas 1994 
m. sausio mėnesį. Teikia informaciją apie studijų užsieny
je galimybes. Informuoja apie ALF programas, jo padali
nių veiklą, apie paramos teikimo sąlygas bei formas, 
konsultuoja, kaip apiforminti paraiškas bei persiunčia jas 
į ALF Vilniuje. Adresas: Laisvės alėja 53, 3000 Kaunas, 
tel/faksas: (827) 206-224. Direktorius Jonas Rimvydas 
Mažeika.
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Lietuvių Namų 
Žinios

• LN sekmadienio popietė
je kovo mėn. 20 d. dalyva
vo 200 žmonių.Svečių kny
goje pasirašė 1 iš Molėtų. 
Viešnia supažindino ir pra
nešimus padarė LN valdy
bos narys J.R.Juodis.

kooperatyvuose arba siun
čiant tiesioginiai: LABDA
ROS FONDAS, Lietuvių 
Slaugos Namai, 1573 Bloor 
St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

• Nauji LN nariai: Dana 
Sakus, Vanda I.Žukauskas, 
Aidas Batūra, Danus Pau
lius Sonda.

• Balandžio mėn.5 d., ant
radienį, 7 vai.v. dainavo 
Vytautas Babravičius-Sl- 
MAS.

• Balandžio mėn. 10 d., 
sekmadienį 1 val.p.p.LN 
Karaliaus Mindaugo salėje 
rengiami iškilmingi atve- 
lykiniai pietūs. Tų pačių 
dienų čia vyks A.Suprono 
medžio dirbinių paroda.

• TORONTO Jaunimo An
samblis GINTARAS rengia 
pavasarinį pokylį balandžio 
mėn.29 d., penktadienį
7 vai.v. Bus šilta vakariene 
su vynu. Šokiams gros or
kestras iš Čikagos- "Žibu
rys".

• LIETUVIU NAMU ir LAB
DAROS FONDO narių susi
rinkimas, vyko kovo mėn.
20 d., sekmadieni, 2 vai.p.
P-

Susirinkimui vadovavo 
Algis Senkus, sekretoriavo 
Br.Stundžia ir A.Šikšnienė.

Po valdybos patiektų 
praeitų metų finansinės, 
kultūrine’s ir Slaugos Namų 
veiklos apžvalgos, vyko 
karštos diskusijos. Ilgiau
sios svarstybos vyko dėl 
LN finansinio deficito ir 
Slaugos Namų eigos.

į valdybos rinkimus 
kandidatavo 10 asmeny 
užimti 5-kias vietas. Balsy 
dauguma laimėję, į valdybą 
išrinkti: J.Slivinskas, V. D au
ginis, E.Pamataltis, T.Sta- 
nulis- 3 metams, J.V.Šim
kus - 2 metams. Kandida
tais liko:E.Steponas ir A. 
Biškevičienė.

į revizijos komisiją 
perrinktas H.Sukauskas 
aklamaciniu būdu.

Susirinkimas baigtas 
Tautos Himnu.

• Aukos Slaugos Namams 
priimamos Toronto ir Ha
miltono lietuvių kredito

• Teisininkas VIDMANTAS 
ŽIEMELIS, laimėjęs kon- 
kursa^ dalyvauti Kanados 
federalinės vyriausybės 
finansuojamoje individualių 
studijų programoje, po 
stažo Quebec'e ir Montre- 
alyje, susipažįsta su Onta
rio Provincijos teisėtvarka, 
lanko lietuvių institucijas. 
Jis,-Tėvynės Sąjungos val
dybos vicepirmininkas tei
ses klausimais, Seimo Tei
ses Komiteto narys.

Jis lankysis ir Čikagoje 
prieš grįžtant į Lietuyp.

Kovo 13 d.Prisikėlimo 
P-jos patalpose, pakviestas 
Tėvynės Sąjungos Kanados 
skyriaus,padarė visuomenei 
pranešimų apie galimybes 
reformuoti teisėtvarką 
ir pagerinti kitų svarbių 
problemų sprendimą.

• VASARIO 16-tosios 
GIMNAZIJOS ADRESAS 
dėl Vokietijos pašto refor
mos, nuo dabar turi būti 
rašomas taip:

Litauisches Gymnasium, 
HUETTENFELD, Lorscher 
Str., 1, 68623 Lampertheim 
GERMANY.

/■vjvĮvl LIETUVIŲ
-T T T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

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 
3.75% 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. (vari.tx.rM.) 
4.00% 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 sąsk. (gyvybės drauda) 
3.00% kasd. pal. čekių

sąsk. virš 10.000
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

1 metų .................. 5.60%
2 metų .................. 6.25%
3 metų .................. 6.50%

(fixed rate)

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

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

MasterCard! Kredito kortelė

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 turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

44-osios ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS “

44-osios Š. Amerikos Lietuvių Sporto Žaidynės įvyks 
1994 m. gegužės 27-30 d.d. Detroite, Mich. Visuotinio 
ŠALFASS-gos Suvažiavimo nutarimu ir ŠALFASS-gos Cent
ro Valdybos pavedimu žaidynes vykdo Detroito LSK Kovas.

ŽAIDYNIŲ PROGRAMA - 1994 m. ŠALFASS-gos krep
šinio, tinklinio, ledo ritulio, kfegliavimo, lauko teniso ir 
stalo teniso pirmenybes.

KREPŠINIO PIRMENYBES numatoma pravesti šiose kla
sėse: Vyrų A, vyrų B, jaunių A, (1975 m. gimimo ir jau
nesnių) ir moterų.

Vyrų krepšinio A klasę sudaro iškilesnės komandos, 
atrinktos ŠALFASS-gos Krepšinio Komiteto. Likusios ko
mandos žaidžia B klasėje, kur gali dalyvauti ir vyrų A 
klasės komandas turinčių klubų antrosios komandos.

TINKLINIO piemenybės bus vykdomos tik vyrų ir mote
rų klasėse (amžius neribotas).

LEDO RITULIO pirmenybės bus vykdomos tik vyrų 
klasėse (amžius neribotas).

KĖGLIAVIMO (Bowling) pirmenybės numatomos koman
dinės ir vyrų bei moterų individualinės. Amžius neribotas.

LAUKO TENISE numatomos individualinės pirmenybės 
įvairaus amžiaus klasėse.

STALO TENISO pirmenybių programa bus numatyta po 
preliminarinės registracijos.

APYTIKRIS TVARKARAŠTIS: penktadienį, gegužės 27 
d. numatomos tik vyrų A ir B krepšinio varžybos. Visų 
kitų šakų pirmenybės planuojamos pravesti šeštadienį ir 
sekmadienį, gegužės 28-29 d.d. Pirmadienį, gegužės 30 d. 
nenumatoma jokių varžybų, nebent atsirastų ypatingas rei
kalas.
_________________________ _§ALFAS SĄJUNGOS VALDYBA

NUSIŠYPSOKITE!

• Mokytoja: Šiais laikais matome labai daug naujų iš
radimų. Jonuk, pasakyk man, ką dabar turim, ir ko prieš 
25 metus neturėjom?

- Mane, panele mokytoja!

• Ką manai, ar man būti rašytoju ar dailininku?
- Tikrai dailininku.
- Kodėl? Ar matei mano paveikslus?
- Ne, bet skaičiau tavo rašinius.

• - Daktare, ar jūs esate tikras, kad aš pasveiksiu? -
klausia nusigandusi moterėlė. - Aš žinau vieną atsitikimą, 
kad daktaras gydė ligonį nuo plaučių, o ligonis mirė nuo 
apendicito.

- Nesijaudink! - nuramino daktaras, - man taip nepa
sitaiko. Jeigu aš gydau ligonį nuo plaučių uždegimo, tai 
jis ir miršta nuo plaučių uždegimo...

• Teisme advokatė gina savo klientą:
- Ponai prisiekusieji, aš taip esu įsitikinusi kaltinamo

jo nekaltumu, kad po jo išteisinimo tuoj pasiimu sau už 
vyr^V

- KaltinamašiŠi" v'"
- Prisipažįstu, kad esu kaltas...

• - Tamstos širdis visiškai sveika, - aiškina daktaras 
jaunai pacientei, - aš norėčiau tamstos širdį turėti...

- Gaila, daktare, aš jau esu ištekėjusi...

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

Telefonai: (416)532-3400 ir 532-34 14

999 College St.. Toronto. Ontario M6H 1A8

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.

Parapijos kredito kooperatyvas
L.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

3.50% 
3.50% 
3.75% 
3.75% 
4.25% 
4.75% 
5.00% 
3.75% 
4.00% 
4.25% 
5.00% 
5.50% 
5.75% 
3.00% 
4.00% 
4.25% 
5.00% 
5.50% 
5.75% 
2.75% 
3.00%

2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ..... .......8.60%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 5.75%
2 metų ............... 6.50%
3 metų ............... 7.00%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 Ir 3 metų ..... 5.50%

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

A + A 

KAZIMIERAI PETRULIENEI 

minis,

nuoširdžiai užjaučiame Jos sūnų EDMUNDĄ su 

šeima, brolį BRUNIŲ, seserį ONĄ (Cape Code, 

JAV), seserį Lietuvoje ir kitus artimuosius -

Roma ir Rimas LAPINAI

A t A
GRAŽINAI DANASIENEI

Bostone mirus,

Jos vyrui ALEKSANDRUI, motinai dr. 

ULPIENEI, dukrai Astai NORVAIŠIENEI ir 

jos šeimai, seseriai IRENAI ir visiems arti

miesiems reiškiame gilią užuojautą

Rūta ir Juozas Lukoševičiai

DAINA IR GIESMĘ

Daina ir giesmė ir džiugina, ir linksmina ir paguodžia, 
ir padrąsina: lietuvis keliauja su daina ir malda: jei ilgi
si, dainuoja, jei sunku - gieda. Lietuviai yra dainuojanti 
tauta. Tyliais vasaros vakarais dažnai girdėdavom jauni
mą dainuojant.

Kun. Mykolas Krupavičius savo atsiminimuose rašo, kad 
daina pradžiugino jį iki ašarų.

Revoliucijos metais gyveno St. Petersburge. Mieste 
siautė betvarkė, netikrovė, vargas ir badas. Kiti lietuviai 
kurie ten gyveno, jau buvo pasišalinę. Ir jis pasiryžo 
grįžti į Lietuvą. Lėktuvai neskrido, traukiniai ir autobu
sai nėjo, reikėjo pėsčiam keliauti. Jei kas pavėžino, buvo 
laimingas. Kartą pateko net į plėšikų gaują. Kai pasisakė, 
kad keliauja į Lietuvą, jam net padėjo.

Su dideliu vargu ėjo pirmyn - į Lietuvą. Ir štai vieną 
pavakarį girdi - dainuoja. Pasuko žingsnius į tą pusę, 
įsiklausė - dainuoja lietuviškai. Kaip jis pradžiugo. Pamir
šo vargą ir alkį. Kojos nejautė nuovargio. Sako: "koks 
buvo mano džiaugsmas, kad žinau, jog einu ant Lietuvos 
žemės. Lietuviai dainuoja. Tai Lietuva. Nors aš,-pasakoja 
jis,-niekuomet nesijaudinau ir neverkiau, bet dabar, išgir
dus dainuojant, nejučiomis nuriedėjo ašaros per skruostus. 
Sakau, Lietuva gyva. Aš Lietuvoje."

Visuomet bemirštančią Lietuvą gaivino dainos. Lietu
viai dainavo persekiojimo prislėgti "Lietuva brangi"... Lie
tuviai dainavo ir giedojo išvežti "Leiskit į Tėvynę"... 
Lietuviai dainavo Kanados miškuose ir kasyklose; dainavo 
ir giedojo susibūrę parapijose.

Daina palaiko tautos gyvybę, giesmė budina tikėjimą. 
Kol mes dainuosime ir giedosime, Lietuva bus gyva.

Kun. J. Aranauskas, S.J.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI

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.

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445. Galima iš
kviesti į namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

riT>T?CTTT^T> INSURANCE IJIviLSJrllLiV BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS Ir

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

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys "Better Busslness” biuro

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

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

ŪDA ----INSURANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Čikagoje paminėta
KOVO VIENUOLIKTOJI

šalia gausiu Lietuvos Ne
priklausomybės Vasario 16- 
osios minėjimų, kurie buvo 
labai entuziastingai rengia
mi Čikagoje ir jos apylin
kėse (o taip pat ir kitose 
JAV lietuvių kolonijose), 
čia vyko tik vienintelis 
Kovo 11-osios minėjimas. 
Jį kovo 13 d. Jaunimo 
Centre surengė Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga.

Šis minėjimas buvo pra
dėtas Mišiomis Jėzuitų 
koplyčioje, atnašaujant 
kun. Juozui Vaišniui. Jis 
taip pat pasakė ir šventei 
skirtą prasmingą pamokslą. 
Pamaldų metu giedojo 
Vaclovas ir Margarita Mom- 
Kai, vargonuojant muz. 
Manigirdui Motekaiciui.

Pasibaigus Mišioms, buvo 
susirinkta prie Žuvisiujų 
dėl Lietuvos laisvės pa
minklo. Čia buvo uždegtas 
aukuras, jaunos merginos 
padėjo gėles, o ALT Sąjun
gos vicepirm. Petras Bu- 
chas tarė trumpą žodį šios 
šventės tema. iškilmės 
buvo baigtos Lietuvos him
nu.

Po to buvo persikelta į

hamiltonj
TRADICINIS ZUIKIU 
BALIUS

Zuikių balius, rengiamas 
Medžiotojy-Žūklautoją klu
bo ’'GIEDRAI! IS“ ĮVYKS 
Š. M. BALANDŽIO mėn. 1b 
d., šeštadienį, Jaunimo 
Centre, Hamiltone.

Meninę piogramą atliks, 
Londono choras PAŠVAISTĘ 
vadovaujamas jauno ener
gingo muziko Andriaus 
PetraŠiūno, Choras šiam 
pacirodymui atvyksta su 
specialiai paruošta progra
ma. Visi Hamiltono ir apy
linkių lietuviai kviečiami

PRISIMINDAMI MIRUSIUS ir REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ 
ARTIMIESIEMS, KADANOS LIETU VILI FONDUI AUKOJO.

• A.a. Vytauto Blauzdžio ir a.a. Alekso Pauliaus 
atminimui- H.B.Rimkevičiai -$40;

• a.a. Klementinos Rusinavičienės atminimui: $30- 
A.D.Jankūnai; $25 - L.E.Klevai; $20 - J.G.Krištolaičiai 
ir $10 - P.M.ŠlūIlai;

• a.a. Agotos Norkevičienės atminimui - $20 - P. 
Zabarauskas;

• a.a. Onos Kačinskienės atminimui: po $20- Z.Čeč- 
kauskas, P.E.Armonai, L.E.Klevai; po $10- A.Didžbalienė, 
J.R.Pleiniai.
• Juozas Bajoraitis papildė savo įnaša Kanados Lietuvių 
Fonde, paaukodamas $100.

VISIEMS dėkoja K.L.F.

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasd. pai. čekių sąak. 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.pai............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%
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m...........5.25% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdienine informaciją apie procentus “Talkoje”
Darbo valandos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais —-/nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 12 v. ryto.
Llepos-rugpjOčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

1994.IV.6

Jaunimo Centro didžiąją 
salę, kur vyko akademinė 
ir meninė dalis, sklandžiai 
be^ didesnių ištęsimų, kas 
dažniausiai pasitaiko kituo
se minėjimuose.

įnešus vėliavas, buvo su
giedoti JAV ir Lietuvos 
himnai, kun. J. Vaišnys 
paskaitė invokaciją, o Vida 
Jonušienę - Lietuvos Ne
priklausomybes Atstatymo 
Kovo Vienuoliktosios Aktą.

Programos vedėja Daiva 
Meilienė scenon pakvietė 
Lietuvos garbės konsulą 
Vaclovą Kleizą, kuris tarė 
kondensuotą, bet daug pasa
kantį žodį. Konsulas ragino 
turėti daugiau pakantumo 
vieni kietiems, o taip pat 
nurodė, kad reikia mažiau 
kalbėti, daugiau klausyti ir 
mažiau teisti. Jo žodžiais, 
reikia daugiau stengtis 
suprasti ir viską vertinti 
objektyviai.

Panašiai išsireiškė ir pa
grindinė kalbėtoja - "Drau
go" vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienė, Ji iškėlė mintį 
kad išeivijoje reikėtų pa
sekti Atgimimo metais 
Lietuvoje surengtu "Balti
jos Keliu" ir čia užsienio 
lietuviams susijungti į pa
našų simbolinį kelią. Kalbė
toja pareiškė mintį, kad 
Amerikoje žmonės mėgsta 
"instant" produktus, nori 
viską greitai turėti, gauti, 
pasiekti. Tačiau ne visur 

gausiai dalyvauti ir pasi
grožėti pašvaistės daino
mis!

Geriausiems šauliams 
ir žvejams bus įteiktos 
taurės. Visi turės progos 
pasivaišinti karšta žvėrie
nos vakarienė, laimę išmė 
ginti staliukų loterijoje.

Veiks įvairių gėrimų 
baras, šokiams, gros visų 
mėgiamas Vaclovo Povilo- 
nio orkestrai iŠ Toronto. 
Baliaus ptadžia 6 val.vaka- 
ro. Įėjimas- $7. Savo atsi
lankymu paremsite šio 
klubo veikla. J.P.

asmenines paskolas.......... 12.25%
neklln. turto pask. 1 m............6.25%
nekll.turto pask. 3 m...............8.25%

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

tą galima pritaikyti, ypa
tingai kas liečia įvykių ran 
dą Lietuvoje.

Trumpoje meninėje daly
je pasirodė sol. Dana Stan- 
kaitytė, kuri, akompanuo
jant Alvydui Vasaičiųj, su
dainavo 4 kūrinius. Taip 
pat scenoje susirinkusieji 
pamatė ir 13 metų amžiaus 
jaunuolį - Valda Vasaiti. 
Jis, akompanuojant jo tė
vui, gana sugebančiai paro
dė ką yra išmokęs per, 
palyginus, dar neilgą smui
kavimo laikotarpį.

Minėjimo pabaigoje ne
truko padėkų gėlių, bei 
plojimų, kuriais publika 
atsidėkojo už šį trumpą, 
bet efektingą minėjimą. 
Reikia manyti, jog ateityje 
šios sukakties minėjimai 
įsipilietins ir sutrauks di
desnį publikos būrį.

Ed. Šulaitis

DIDIEJI KELIAUTOJAI 
JAUNIMO CENTRE

Du drąsūs keliautojai 
iš Lietuvos - Valdas Vit
kauskas ir Julius Gudavi
čius, kurie buvo užsimoję 
iš Rusijos per Beringo są
siaurį pasiekti Aliaską (to 
dar nebuvo atlikę jokie 
kiti keliautojai) po nesėk
mingo bandymo buvo at
vykę į Čikagą ir čia Jau
nimo Centro kavinėje kovo 
mėn. 4 d. papasakojo savo 
vargus ir kliūtis, neleidu
sias realizuoti šią misiją.

Konkrečiai apie šį žygį 
kalbėjęs J. Gudavičius, 
nusiskundė, kad jiems at
vykus į paskutinę stotį 
prieš jų žygį per Beringo 
sąsiaurį, buvo susidurta su 
įvairiais trukdymais iš rusų 
pusės ir reikėjo gauti leidi
mus. Tuomet jie nuskrido 
į Aliaską ir iš ten bandė 
pereiti šį sąsiaurį. Bet 
tada orai jau buvo atšilę, 
ir gamtinės sąlygos priver
tė juos nuo šio žygio atsi
sakyti.

Tačiau, nors šį kartą jų 
žygis nepavyko, apie jų 
užsimotą žygį rašė Alias
kos spauda, ypatingai "An
chorage Daily News" dien
raštis, nupasakojęs nepasi
sekimo priežastis.

Jaunimo Centre įvykusia
me susitikime su Čikagos 
lietuviais, kitas keliautojas 
- V. Vitkauskas - kalbėjo 
daugiau apie savo žygį, 
kurį jis atliko pernai, įkop
damas į aukščiausio pasau
lyje kalno - Everesto - 
viršūnę. Tą viršūnę, beveik 
9 kilometrų aukšyje jis pa
siekė pernai, gegužės 10 
d. ir ten paliko plevėsuoti 
Lietuvos vėliavėlę (panašią 
į tą, kurią jis parodė Jau
nimo Centre susirinku
siems tautiečiams) ir dar 
pažėrė saują Baltijos jūros 
gintarėlių.

Jis kalbėjo vaizdžiai, o 
kartais ir jautriai, aiškinda
mas, kad žmogus daugumo
je išnaudoja tik mažą da
lelę savo galimybių. Jis ak
centavo prasmingą gyveni
mo tiesą: "Tik nuo mūsų 
pačių suvokimo, tikėjimo 
ir pastangų priklauso kaip 
ir kiek tų galimybių išnau
dosime".

Abu keliautojai gana pla
čiai atsakinėjo ir į gausy-

GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

SlCHARcF
ROOFIR------ COUVRKUR

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: 364-14ZQ

Kun. V. Aukštikalnis, Viduklės parapijos 
klebonas Čikagoje kalba lietuviams š.m. 
kovo mėn. 9 d. "seklyčios" patalpose.

bę klausimų, kuriuos patei
kė dalyviai. Jų buvo susirin
kę apie 150. Vakaronę 
surengė Jaunimo Centro 
moterų klubas, pabaigoje 
visus pavaišinęs kava ir 
pyragaičiais. (eš)

Everesto kalno "nugalėtojas" Vladas Vitkauskas rodo

už tai, 
kultūra

Int.

Proklamacijos 
lietuviams 
Įteikime:

Iš kairės:

Jenas Vaznelis, Val
demaras Sadauskas, 
Alė Lelis, Juozas 
Bagdžius, Jūratė 
Jasiūnas, Gediminas 
Kazėnas, Antanina 
Repšys, Stanley 

Balzekas, Eleanor 
Kaspeitis, Casey 
Oksas, Zenonas Me- 
reckis ir Victor 
Karl Naudžius. Salia 
G. Kazėno-J-Edgard

GOUBERNA! ORIUS JIM 
EDGARD NEPAMIRŠTA 
LIETUVIU

Minint Lietuvos Nepri
klausomybės 76-tąja sukak
tį, Vasario 16-tosios proga, 
JAV Illinois valstijos gu
bernatorius Jim Edgąrd 
buvo paskelbęs proklamaci
ją ir ją perdavė Amerikos 
lietuviams per Gediminą 
Kazėną. Gubernatorius 
Įvertino lietuvius už reikš
mingą Įnašą Illinois valsti
jos gyvenime ir 
kad dalinosi savo 
bef paveldu.

DAUG RENGINIŲ 
ČIKAGOJE

Kovo mėnuo Čikagos lie
tuviams gausiai užderėjo 
įvairiais renginiais. Po, 
palyginus, šaltos ir vėliau 
sniegingos žiemos, orai at
šilo ir suteikė tautiečiams 
progų keliauti į lietuviškus 
subuvimus.

KOVO 4 d. Jaunimo 
Centre buvo susitikimas su 
drąsiais keliautojais V. 
Vitkausku ir J. Gudavičium, 
į Jaunimo Centro kavinę su
sirinko apie 150 tautiečių, 

kurie išklausė šių drąsių 
vyrų žodžių.

KOVO 6 d. visas Jauni
mo Centras lūžo nuo tau
tiečių, kurie gausiai buvo 
atsilankę į tradicinę Kaziu
ko mugę. Kaip ir anksčiau

trispalvę, kurios kopiją jis paliko Everesto viršūnėje.
Abi nuotr. Ed. Šulaiėio

taip ir dabar, šis renginys 
yra vienas iš didžiausiųjų 
Čikagos lietuvių tarpe, 
nors pernai ir šiemet tau
tiečių jau kiek mažiau 
matėsi. Tai vis gera proga 
ką nors retesnio įsigyti, o 
taip pat sutikti ir rečiau 
matomus pažįstamus.

KOVO 9 d. "Seklyčios" 
patalpose vyko susitikimas 
su lietuvių našlaičių globė
ju - Viduklės parapijos kle
bonu kun. V. Aukštikalnių. 
Šis pasišventęs dvasiškis 
susirinkusiems senesniojo 
amžiaus tautiečiams papa
sakojo savo labdaringo 
darbo vaisius ir tolimes
nius užsimojimus. Jo žo
džiai ir darbai visus klausy
tojus gerokai sujaudino.

Toje pačioje programoje 
Čikagos policijos atstovė 
Therese Riley aiškino, kaip 
reikia būti atsargiems gat
vėse, krautuvėse ir namuo
se, norint apsisaugoti nuo 
vagių bei kitokių niekadėjų.

KOVO 11 d. Jaunimo 
Centre esančioje Čiurlionio 
galerijoje įvyko "Naujos lie
tuvių kartos dailininkų 
paroda". Joje savo darbus 
- apie 50 kūrinių - išstatė 
24 dailininkai, kurie vėliau
siu metu vienaip ar kitaip 
atvyko į Š. Ameriką ir čią 
gyvena. Jų darbai gana įdo
mūs ir publika jais gėrė

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA

7 psl.

josi. Ši paroda tęsėsi iki 
kovo 30 dienos.

KOVO 13 d. buvo tikrai 
gausu renginių. Jaunimo 
Centre vyko Kovo 11-osios 
minėjimas (rengė Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga); 
Marijos aukšt. mokyklos sa
lėje - žymiųjų solistų kori-^ 
certas (jų tarpe dairi. A. 
Vokietaitis - "Lyric operos" 
solistas); Brighton J3 ark o 
lietuvių parapijos bažnyčio
je - religinis koncertas. 
Taip pat būta ir eilė ma
žesnių renginių, bet visus 
sunku aplankyti.

Ed. Šulaitis

• ČIKAGOS LIETUVIŲ
OPERA savo 38-tojo se
zono spektakliui ruošia 
Vytauto Klovos operą 
PILĖNAI.

Vienintelis spektaklis- 
premjera bus balandžio 
mėn. 17 d., Morton'o Gim
nazijos Auditorijoje.

Dirigentas ir meno va
dovas- Alvydas Vasaitis, 
chormeisteriai Manigirdas 
Motekaitis ir Ričardas 
Šokas. Solistai- iš Lietuvos , 
iš Venezuelos.

Kitus vaidmenis atliks 
čikagiečiai solistai-Bronius 
Mačiukevičius, Vaclovas 
Momkus, Julius Savrimas 
ir Vytautas Šimkus.



montreal
MIRUSIEJI;

• JONAS ARAMINAS, 85 
m. amžiaus, ilgametis mū
sų laikraščio skaitytojas, 
mirė ligoninėje. Liko žmo
na Lietuvoje, sūnus Riman
tas su žmona Danute ir 
4 vaikaičiai.

Pašarvotas Šv.Kazimiero 
P-jos bažnyčioje, laidoji
mui pervežtas į Lietuviu 
Šv.Jono Kapines Mississau- 
goje, Ontario.

Užuojauta artimiesiems.

o julius Šaltenis, 83 
m. mirė savo namuose.

Liko žmona Ella, du 
sūnūs Ray ir Alvydas su 
šeimomis. Sesuo ir giminės 
Lietuvoje.

Po apeigų Laidojimo 
Narnu koplyčioje, palaikai 
sudeginti Mount Royal
krematoriume.
• KAZIMIERA PETRULIENĖ
70 m. amžiaus, buvusi 
ilgametė montrealietė.mirė 
Burlington, Ont.ligoninėje.

Liko sūnus Edmundas 
su šeima, brolio Petro 
Bunio šeima Montrealyje, se
suo Ona ir kiti artimieji.

Palaidota Sv.Jono kapi
nėse Mississauga, Ont.

Užuojauta mirusiųjų
artimiesiems. *

• DANOS ir ALGIO URBA 
NAVIČILĮ dukrelė Tina- 
Ann vardais pakrikštyta 
AV P-jos bažnyčioje.

• TĖVIŠKĖS VAIKU. NAMU 
FONDUI, per KLKMoterų 
D-jos Montrealio Skyrių, 
paaukojo $40,- dr.Marija 
Ramonienė.

• SAULIUS MYKOLIŪNAS 
Lietuvos Ambasados Pary
žiuje patarėjas, BALAN
DŽIO mėn. 13 d., trečiadie
nį, 1 val.p.p. "RŪTOS" 
Klubo patalpose darys pra
nešimą apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimų.

VISI kviečiami jo pasi
klausyti.

• FILMININKĖ RITA 
DIRSĖ rodys dokumentinį 
filmą BALANDŽIO mėn. 15 
d.,7 vai.v.,Seselių Namuose.

VISI maloniai kviečiami!

0 KLK Moterų D-jos Mont
realio Skyrius rengia AT
VELYKIO PIETUS ba
landžio mėn. 10 d., 12 
vai. AV P-jos salėje.

Visi maloniai kviečiami!

• DEKOJAM’E visiems, 
kurie atkreipė dėmesį į 
"NL" prenumeratos pasibai
gimo terminą, ir atsiuntė 
atatinkamus čekius, ar 
kitaip apsimokėjo.

PRIMENAME gerbia
miems mūsų laikraščio 
skaitytojams, kad gavusiems 
priminimus apsimokėti už 
"NL" laikraščio prenumera
tų, ir neatsiliepiant iki 
šio mėnesio pabaigos, būsi
me ąriversti laikraščio 
siuntinėjimą sustabdyti.

0 Kun.Kazimier as Ambra
sas, SJ, grįžo iš kelionės 
Lietuvoje ir toliau talki
ninkauja AV Parapijos veik
lai.

Mūsų laikraščiui kun. 
K.Ambrasas, SJ.,perdavė 
pokalbį su ''Tėviškės Žinių" 
redaktore Nijole Grinevi
čiūte Kaune/žiūr. 4 psl./

CEPELfW PZETOS

Montrealio Skautų ir 
Skaučių 30-toji Jubiliejinė 

Stovykla Baltijoje

Liepos 31 ■ R ugpjūdio 14, 
1994

Geležinio Vilko - Neringos Tuntas 
Montrėal

Sekmadienį Balandžio 17d., 1994
Aušros Vartų Parapijos Salėje- 

(poli vai. Mišių)

Ruošia Montrealio Skautai Ir 
Skautės

ŽAIDIMAI . LOTERIJA - ŽAIDIMAI - LOTERIJA

0 IMMICOM įstaiga prane
ša, kad nuo 1989 m.jie 
rūpinasi imigracinių doku
mentų sutvarkymu. Reika
lui esant, parūpinami ver
tėjai. Teirautis tel: 466- 
9418. Tai privati įstaiga .

GRAŽIOS KRISTAUS 
PRISIKĖLIMO PAMALDOS 
Sv. VELYKŲ. RYTĄ

AV P-jos bažnyčia iškil
mingai ir pilna montrea- 
liečių, svečių ir buvusių 
montrealiečių Šventė Vely
kų Rytą. Mišių skaitinius 
atliko dr.J.Mališka ir dr.R. 
Zabieliauskas, Mišias atna
šavo kun. K.Ambrasas, 
asistavo kleb.kun. J.Ara- 
nauskas. Garbės sargyboje 
stovėjo A.Žiūkas ir A. Kal
vaitis. Velykinėje procesi
joje, chorui giedant’’Links
ma diena mums nušvito",

ėjo ir gražiai Seselės Pau
lės išmokytos mergaitės, 
barstydamos gėles.

Salia tradicinių giesmių, 
kai kurių lotyniškai gieda
mų, giedojo ir solistai Gina 
Capkauskienė ir Antanas 
Keblys.

Kondensuotą ir gražp 
pamokslą pasakė kun. K. 
Ambrasas, SJ.

(Vienas mūsų skaityto
jas pranešė, kad matė TV 
Radio Canada laidoje, kaip 
Popiežiui dalinant komuniją, 
rodė Lietuvos Kryžių Kalną,

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MALISKOS tri.uraą

8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P1N5, tel:364-4658

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

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

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

Kaina $5.10 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $1ū.

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

Tek (514J-842-1231,
Ext. 1663

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

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

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

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SEVE, 

MONTREAL «4e 2a?
Vytas Gruodis, Jr.

Dr. A.S. POP P ĖRAITIS 
B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

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

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

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

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

tel:364-4282

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

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

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

0 MONTREALIO SKAUTAI 
planuoja BALTIJOS stovyk
lavietėje švęsti savo 30-

ties metų veiklos sukaktį
Vasaros stovykla vyks 

liepos 30 - rugpjūčio 14 
d. d.

"NL" RĖMĖ j O PRENUMERATĄ AT SIUNTĖ:
J.V.Danys, C.Rūgytė, G.Sibitienė, M.Gaputytė, A. 

Zabukas, S.Pocauskas, P.Kazlauskas, Z.Brazauskas, V. 
Lukoševičienė , B.Saplys, H.Tumaitis, K.Sviežikas, A. 
Barkauskas, E.Radzevičiūtė, K.P.Budrevičius (3 m.), 
P.Sakalas (2 m.), A.Mockus (2 m.), P.Jurgutis, M.Mačiu 
kas, Vl.Šaltmiras, Ali.Viskontas, J.Vyšniauskas, K.And- 
ruškevičius, V.Viliušienė;

"NL" RĖMĖ Į O PRENUMERATĄ IR AUKĄ;
$ 70,- Pr. Gustas; $25,- M.Kastanauskienė; po $20,- 

dr.J.Sungaila, E.Smilgis; $5,- E.Vėžauskas;

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$50,- dr.A.Žibaitis; po $25,- Ė.Intienė, J.Pukteris;

$ 20,- R.Pališaitis; po $10,- L.Bendikas, J.Asipavičius, 
J. Urbanavičius;

AUKOS:
$360,- Kantautų Fondas.
VISIEMS nuoširdžiai dėkojame! "NL"

NAUJOS KAINOS KELIONEI L LIETUVĄ!

^EKSKURSIJOS į LIETUVĄ 
jį Su LOT lėktuvų bendrove, Montrealis^aršuva^ilnius: 
x išvykstama BIRŽELIO 10 d., kaina($847) $ 897.
f I šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, Varšuvoje 
4 nuvežimas į viešbutį,nakvynė ir pusryčiai.
^BIRŽELIO 28 d.-tiesioginis skrydis į Vilnių,be nakvynė 
^Varšuvoje - kaina ($ 938) $ 988.
r Parūpinu bilietus ištisus metus tiesioginiam skridi - 
fjmui į VILNIŲ,be nakvynės Varšuvoje ANTRADIENIAIS 
? nuo BIRŽELIO 21 d. K a i n a- <$938) $ 988.

Lėktuvo bilietai grįžimui galioja 6 mėnesius.
■į Atkreipkite dėmesį: nuo kovo pabaigos LOT pakėlė 
x kainas 50 dolerių. Dar yra vietų, teirautis 
■ pas L. Stankevičių, tel: 669-8834

Electriden Contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

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

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

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

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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