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KUBOS IŠŠŪKIS 
AMERIKAI

Kubos £ovos lėktuvai 
MiG nušovė 2 neginkluotus 
Amerikos lėktuvus,priklau
susius "Brothers to the 
Rescue" grupei, ši grupė- 
tai Kubos egzilų Miami, 
Floridoje suorganizuotas 
civiliniųlėktuvų Cesna vie
netas. Nuo 1991 m.jie — 
skrisdavo virš Karibų jūros, 
stebėdami pabėgėlių iš 
Kubos valtis ar plaustus. 
Tokius pamatę, nusileisdavo 
arti jų ir raketų pagalba 
paleisdami oranžinius dū
mus, duodavo ženklą JAV 
pakrančių sargybai,kur ran
dasi pabėgėliai, kad galėtų 
jiems padėti pasiekti sau
giai Amerikos krantą. To
kiu būdu pilotai išgelbėjo 
šimtus, jei ne tūkstančius 
pabėgėlių, kurie be jų būtų 
nuskendę.

1995 m. JAV paskelbus, 
kad tokie pabėgėliai nutar
ta grąžinti į Kubą, pasiro
dydavo tiktai kartas nuo 
karto valtys.

Du kartu tie Gelbėjimo 
Brolių lėktuvai buvo pra- 
skridę virš Havanos .išmė
tydami lapelius, skelbian
čius, kad Kubos pabėgėliai 
remia disidentus ir 
ko už demokratiją.

Praeitų vasarą iš 
nos buvo perduotas 
mas- jeigu minima

pasisa-

Ku
bus 

JAV 
kad

4 pilotai. Trečias 
grįžo laimingai, 

kad erdvė nebuvo

mėnesiais
B.Clinton'as buvo

kubiečiams kelionių

Hava- 
įspėji- 
grupė, 

ar panašios, peržengs 
bos oro erdvę, jos 
atakuojamos. Po to 
vyriausybė pranešė,
tokių oro erdvės pažeidimu 
atveju, vyriausybė padėti 
negalės.

Nors teigiama, kad 
šį kartų lėktuvai neprovo
kavo Kubos, kariniai lėktu
vai nušovė du beginklius, 
lengvus lėktuvėlius Cesna 
ir žuvo 
lėktuvas 
Tvirtino,
peržengta.

Paskutiniais 
prez. 
įsakąs palengvinti Ameri
kos
suvaržymus, buvo ženklų, 
kad Kubos blokada galėtu 
būti sušvelninta. Dabar 
tos teisės atšauktos. Prezi
dentas griežtai pasmerkė 
tokį brutalų Kubos vyriau
sybės elgesį. O Castro, 
praeitu metu spalio mėnesį 
lankydamasis New York'e, 
bandė laimėti simpatijas 
ir blokados palengvinimų.

Gal Castro pasvajojo 
gauti vėl paramos iš Rusi
jos, kai prez.B.Jelcin'ui
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• Mirus a.a.Petrui Reginai, Vasario 16 Dienos proga,Jo 
prisiminimui aukojo: V.Plečkaitis, Ottawos A-kės Valdy
ba , S.V.Balsevičiai, J.D.Daniai, Alb.Paškevičius, kun. 
V.Skilandžiūnas, B.Vilčinskienė, - viso $140.00;
• VASARIO 16 Dienos proga, bendrų Ottawos A-kės 
Lietuvių įnaša padidino: J.E.Valiuliai, dr. A.šidlauskas, 
P.E.Jurgutis, J.Verbyla,R.Verbyla,viso $80.00/$12.450/;
• ASMENINIAI ĮNAŠAI: E.A.Eimantai - $ 100,-/$400); 
Stasė Danaitis- $50,-/$1650/, Alb.Paškevičius - $85,- 
/$2.850/, M.Macevičiūtė - $200,-/$!.000/, R.D.Barisa
- $20,-/$120/, EJ.Dalmotai - $20,-/$120/, V.V.Radžiai
- $20,- /$220/, B.A.Vileita - $69.00, C.A.J anuškevičiai- 
$200,-/ $2.700/.

• Aukos už mirusius: Alfonsą Erštikaitj - V.Skrinskas 
- $25; Julė Linkevičiūtę - V.Zavadskiai - $20.
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****************************************************

riausia šios srities daini- 
VASARIO 16 d.minėjime Montrealyje, š.m.vasario mėn. 18 d, A V P-jos salėje:Arūnas ninkė. Joni Mitchell gavo 
Staškevičius- KLB Montrealio A-kės pirm., Philippe Bissonnette, Montrealio mero atstovas du prizus - įskaitant už 
Jonas Paslauskas- Lietuvos Ambasados Kanadoje Patikėtinis, Paul Martin- Kanados FinansųSer*aus*a "p°p" plokštelę. 
Ministeris.MP, Dalia Paslauskienė- Lietuvos Respublikos Ambasados Ottawoje raštinės ve
dėja, Henri Franęois Gautrin, Verduno Liberalų Partijos atstovas. Nuotr: Antano Mickaus

sudėtis, ypač norėdami 
nustatyti anthocyanino 
kiekius.

artėja sunkios rinkimų die
nos...

d.,
Mi

nis auklėjimas, per 70 me
tu mulkinęs "liaudį", globo
jęs ir perglobojęs partija, 
ir neišugdęs asmeniško atsa
kingumo moralės nei sava
rankiškos iniciatyvos įgū
džių platesniu mastu.

GORBAČIOV’AS TIKISI 
PREZIDENTO POSTO 
RUSIJOJE

Š.m.kovo mėn. 1
paskelbta žinia, kad
chail Gorbačiov'as nuspren
dė kandidatuoti į Rusijos 
prezidento postą, nors jo 
populiarumas labai menkas 
ir visi duomenys rodo, 
kad neturi jokios galimybės 
laimėti.

Savo 65 m. amžiaus 
sukakties išvakarėse - jis 
šį savo nutarimą patvirtino. 
"Demokratai privalo susi
jungti ir laimėti rinkimus. 
Mums reikia naujos gali
mybės",- pareiškė M.Gor
bačiov'as žurnalistams.

Žurnalistas Mike Tri- 
ckey, "Southam Newspa
pers" ? pavadino šį M.Gorba- 
čiov'o 
chotišku. 
jis, yra 
giausių 
istorijoje, 
negali. 
$6j H

sprendimą donki- 
Jo vieta, sako 
viena reikšmin- 

20-rojo amžiaus 
, bet laimėti jis 
Politologas Ser- 

Mąrkov'as, dirbantis 
arnegie Endowment for 

International Peace" Mask
vos skyriuje tvirtina, jog 
"Gorbačiov'as buvo labai 
geras politikas, bet jis 
nėra geras politikos anali
zuotojas". Jis mano, jog 
jo politinis "Think-tank", 
jam duoda netinkamų pata
rimų. M. Gorbačiov'as vis 
negalįs suprasti, kad prara
do įtaką ir neperpranta 
kaip atsitiko, kad taip 
įvertintas visame pasaulyje 
galėtų būti atmestas Rusi
jos žmonių...

Mes žinome, kad Gor
bačiov'as buvo ir yra švie
sesnio galvojimo negu visi 
buvę Rusijos sovietiniai 
vadai, tačiau...istorija ne
gailestinga, o masių tam
sumas - siaubingas....prie 
ko lemiarnamai prisidėjo 
ir "išvaduotojiškas" sovieti-

ATSISKAITOMA NATŪRA, 
O KUR DINGO PARTIJOS 
LOBIAI?

Partiniai "išganytojai", 
svajodami apie viso pa
saulio užkariavimą, turėtus 
ir pasigrobtus turtus, iš
švaistė ginklavimui ir dar 
nežinia kam ir kur. Todėl 
dabar taip sunku ateiti 
į normalias gyvenimo vėžes, 
atsiskaityti su darbuotojais, 
ypač industrijoje. Kai Ru
sija nespėjo (o gal ir susi- 

būty dar 
prispaus- 

popieriniu 
atsiskaito

Še, kad š.m.birželio 25 
d. bus įteikti apdovanoji
mai ESTIJOS prez.Lennart 
Meri, LATVIJOS- Gunčiui 
Ulmaniui ir LIETUVOS 
- Algirdui Brazauskui.

Apdovanojimas įteikia
mas, kaip skelbiama, "Už 
regioninį bendradarbiavimą 
ir gerų santykių išlaikymą 
ir su Rusija, ir su Jungti
nėmis Amerikos 
mis".

Na, bent jau 
valstybės nebuvo 

santykiuose

Vertai, ir jau seniai 
užtarnauta pagerbimu ir 
GRAMMY prizą gavo Mont- 
realio Simfoninis Orkestrasj 
diriguojamas Charles Du- 
toit, už geriausių operini 
įraša LES TROYENS, muz. 
Berlioz'o.

ABSURDIŠKAS PALESTI
NIEČIŲ ' "HAMAS" KERŠ
TAVIMAS

Izraelyje, 
vykstant 
kurioje dalyvauja daugybė 
vaikų,

kovo 
"Purim"

3 d.,
šventei,

Valstijo-

bloguose 
JAV...

Baltijos 
niekada 

su

prato, kad tai 
. labiau pražūtinga) 

dinti trūkstamų 
rublių, dabar 
už darbą natūra: kai kur
metalu, kai kur- saldainiais, 
vodka, cementu. Viena 
įmonė moka už darbę mo
teriškais

Prez.
pažadėjo 
rūpinti, 
darbuotojai būtų apmokami 
pinigais.

Sunki
skaudi pamoka ne tik Ru
sijai, o ir visoms buvu
sioms Sovietą Rusijos "prie
globstyje" valstybėms 
atsimenant, kas viso to 
chaoso pirmoji priežastis...

paltais.
Boris Jelcin'as 
pirmiausiai pasi- 
kad industrijos

ir nepaprastai

QUEBECO PROVINCIJOS 
PREMJERAS KVIEČIA
PASITARIMAMS

Premj.Lucien Bouchar-
d'as sukvietė 14 didžiausių 
ir įtakingiausių įvairiu ban
kų, farmacijos, 
aliuminijaus 
ir kt.atstovus pasitarimams, 

. kurie vyks š.m.kovo 
18,19,20 d.d.

Įdomu, kad jų 
yra daugelis tvirtai 
stačiusių federalisty. 
pasitarimo tikslas- sujungti 
Qudbec'o pajėgas, kad butų 
lengviau pravesti neišven
giamus biudžeto apkarpy
mus.

L1TERATŪR INE PREM1JA- 
QUEBEC'O RAŠYTOJAI

Ying Chen, nuo 1989 
nugyvenanti Quebec'e, 
laimėjo Prix Quebec-Paris 
premiją už romana "L’Ingra- 
titude", kuriame gvildena
ma dukters ir motinos 
santykiai.

Ying Chen, gimusi Šan- 
hajuje. Kritikai apibudina 
ja kaip nepaprastu gabumų 
pasakotoją ir aukšto kvali- 
teto rašytoją. Premija - 
$3.000, įkurta 1958 m.

Teleglob, 
industrijos

mėn.

tarpe 
nusi- 

šio

MĖLYNĖS -TINKA IR 
MEDICINOS REIKALAMS

Kanadoje 
tyrimai, atlikti Nova 
tia provincijoje, rodo, 
mėlynių uogose yra 
tas daugiau, negu kad 
kaninti pyragus.

moksliniai 
Sco- 
kad 
šis 

pas-

• NIŽNIJ NOVGOROD 
gubernatorius, susitikęs 
su prez. B.Jelcin'u, pranešė 
jog 1 milijonas apylinkės 
gyventojų pasirašė kreipimą
si nutraukti karą Čečėnijo
je ir išvesti iš ten Rusijos 
kariuomenę.

JAV INSTITUTAS 
APDOVANOS BALTIJOS 
VALSTYBIŲ PREZIDENTUS

JAV Institutas Ryty 
ir Vakarų Studijoms prane-

Liberalų lyderis Daniel
Johnson'as pareiškė, kad 
toks visų susitikimas esąs 
laiko gaišinimas, nes nuta
rimai provincijos išlaidu 
paskirstymui 1996-97 m.-
jau padaryti.

DAUGUMA GRAMMY 
PRIZŲ - KANADIEČIAMS

Kanadietės daininnkės, 
populiariosios muzikos kū
rėjos ypatingai pasižymėjo 
GRAMMY metiniame prizų 
įteikime. Alanis Morissette 
gavo 4 prizus: už geriausia 
1995 m. albumą, už roko 
stiliaus albumą, už geriau
sią roko daina ir kaip ge-

Federalinio Agrikultūros 
Centro Kenville mokslinin
kų grupė, vadovaujama 
dr.Vvilly Kalt'ui, lygino 
kanadietiškųjų mėlynių 
sudėti su europietiškomis. 
Pastarosios, itin veiksmin
gos anti-diabetinės arbatos 
pavidale, gerklės uždegimų 
skalavimui, skatina vandens 
pašalinimą iš organizmo 
ir yra vartojamos diarėjos 
gydymui. Italijoje mėlynių 
ekstraktu gydomi menkes
nio pobūdžio cirkuliacijos 
sutrikimai.

Europietiškose mėlynėse 
randasi nemažai anthocya- 
nino, kuris ne tiktai sutei
kia uogoms spalvą, bet 
ir stiprina širdies veikimą.

Kanados mokslininkai 
susidomėjo šiomis uogomis 
ir lygina europietiškųjų 
ir kanadietiškųjų mėlynių

buvo išsprogdinta 
bomba autobuse, Jeruzalės 
miesto centre. Užmušta 
20 žmonių ir tuzinas sužeis
tu. *"

Prieš savaitę du savi
žudžiai)- "Hamas" grupės 
aršieji nariai,-buvo išsprog
dinę tokio pat tipo bombo
mis, keleivinius autobusus 
Jeruzalėje ir Aškelone. 
Žuvo 27 keleiviai.

Izraelio vyriausybė po 
pirmųjų sprogdinimu buvo 
uždariusi Vakarinio Kranto 
ir Gazos srities perėjimo 
punktus, neleidžiant pales
tiniečiams (jų apie 60.000 
pereidavo į Izraelį atlikti 
įvairius darbus), tikėdamasi 
sustabdyti galimus kitus 
sprogdinimus.

Pagal Taikos Susitari
mus, Izraelio vyriausybė 
privalo pasitraukti iš Vaka
ru Kranto ir Hebrono š.m. 
kovo mėn. pabaigoje ir 
suformuoti galutinius susi
tarimus iki 
mėnesio.

"Hamas" 
sprogdinimai nebus daromi, 
jeigu Izraelis sustabdys 
propaganda prieš Islamo 
aršiuosius ir paleis palesti
niečiu kalinius.

Šis ju siūlymas buvo 
atmestas. Arafat'as pasmer 
kė visus smurto veiksmus.

Taigi- "daina be galo".. 
Vis pamirštama, kad "Kas 
kardu kovoja, nuo kardo 
ir žūna"...

Izraelio vyriausybė pa
skyrė $100 mil. apsaugos 
sustiprinimui nuo galimų 
"Hamas"užpuolimų.

• JAV vyksta intensyvi 
Respublkonų Partijos prieš
rinkiminė kampanija būsi
miems prezidentiniams 
rinkimams. Šiuo metu dau
giausia atstovų yra laimė
jus Bob Dole.

š. m. gegužės

skelbia,kad
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PJ5. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožitfra, grąžinami tik ii anksto susitarus. 
Uz skelbimų turint redakcija arba leidykla neatsako.

BUVĘS PREMJERAS. SA
KO, NESIJAUDINA

Adolfas Šlež e v i č i us,
kalbinamas "The Baltic 
Observer" žurnalisto Jo
hannes Juette, pripažino, 
kad "dalis mūsų frakcijos 
(t.y.LDDP) palaiko Opozi
cija (reikalavima, kad 
Premjeras būtų'atstatydin
tas) , ir dabar esąs labai 
sunkus laikas naujos vyriau
sybės suformavimui..‘iReikia 
įvesti naują vyriausybės 
programat ir labai griežtus 
reikalavimus, išsprendžiant 
banku krize". Esą ir visa 
eilė kitu reikalingu pakei
timu kituose ekonominiuose 
sektoriuose. Išvardijo ener
getiką, agrikultūrą, sociali
ni aprūpinimą, turto priva
tizavimą... Atrodo, kad 
tik dabar "praregėjo", kai 
pati pagavo už rankos ir 
nebebuvo kaip išsisukti...

Kokie jo ateities pla
nai? Sakėsi, miegosiąs visą 
mėnesi, o paskum ka nors 
sugalvosiąs, bet niekuomet 
nebedirbsiąs vyriausybinį 
darbą.

Daug dalyką dar paaiš
kės, kažin ar malonią. 
Kaip ramiai Adolfas Šleže
vičius tat mėnesį miegos- 
nelabai suprantama, ta
čiau, jo paties patvirtintas 
"Baltic Observer" žurnalis

tui susikrautas turtas- į 
milijono litu santaupos, 
įgytos "naudojant smegenis; 
dirbant lį metu privačia
me versle", atrodo, tikrai 
pasaldins sapnus.
VILNIAUS UNIVERSITETAS 
TIKISI ATGAUTI KNYGAS

Praėjusio šimtmečio 
viduryje uždarius Vilniaus 
Aukštąją Mokyklą, doku
mentai ir knygos buvo 
perduoti Kijevo Universite
tui.

Vilniaus U-to rektorius 
prof. Rolandas Pavilionis, 
susitikęs su Ukrainos Aukš
čiausios Tarybos vadovu 
Aleksandr Moroz'u, viešin
čiu Vilniuje, kėlė iŠ naujo 
reikalą grąžinti dokumen
tus ir knygas. Sąrašas 
buvo įteiktas Ukrainos 
orez. Leonid Kravčuk'ui.

Viešnagėje A. Moroz'as
apžiūrėjo baigiamą statyti 
Ukrainos Ambasados pasta
tą Vilniuje, Teatro gatvėje; 
kuris bus galutinai įrengtas 
už poros mėnesių.

Šios ambasados atidary
mo ceremonijose žada da
lyvauti prez.Leonid Kučma 
ir taip pat dalyvauti DLK 
GEDIMINO paminklo Vil
niuje atidengime.

Ukraina yra dovanojusi 
granito, iš kurio gamina
mas šio paminklo pagrindas.

APIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIETYBĘ:
Pirmiausia norėčiau pacituoti Lietuvos Respublikos 

pilietybės įstatymo pirmą straipsnį, apibūdinantį, kas yra 
Lietuvos Respublikos pilietis: Lietuvos Respublikos pilie
čiai yra:

1) asmenys, iki 1940 m. birželio 15 dienos turėję Lie 
tuvos pilietybę, ir jų vaikai (jeigu šie asmenys ar jų vai
kai nerepatriavo iš Lietuvos);

2) asmenų, turėjusių iki 1940 m. birželio 15 d., vai
kaičiai, jeigu jie neįgijo kitos valstybės pilietybės;

3) asmenys, 1919 m. sausio 9 d. -1940 m. birželio 15 
d. nuolat gyvenę dabartinėje Lietuvos Respublikos terito
rijoje, taip pat jų vaikai ir vaikaičiai, jeigu jie Piliety
bės įstatymo įsigaliojimo dieną nuolat gyveno ir šiuo 
metu gyvena Lietuvoje ir nėra kitos valstybės piliečiai;

4) lietuvių kilmės asmenys, gyvenantys kitose valsty
bėse, jeigu jie išvyko iš Lietuvos teritorijos iki 1918 m. 
vasario 16 d. ir neįgijo kitos valstybės pilietybės;

5) asmenys, iki 1991 m. lapkričio 4 d. įgiję Lietuvos 
Respublikos pilietybę pagal Pilietybės įstatymą, galiojusį 
iki Pilietybės priėmimo 1991 m. gruodžio 5 dieną;

6) kiti asmenys, kurie įgijo Lietuvos Respublikos pilie
tybę pagal Pilietybės įstatymą. Toks būtų pirmasis Lietu
vos Respublikos Pilietybės įstatymo straipsnis, apibrėžian
tis, kas yra Lietuvos piliečiai. Kanados lietuvius, matyt, 
labiausia domintų šio straipsnio pirmas punktas, sakantis, 
kad asmenys iki 1940 m. birželio 15 d. turėję Lietuvos 
pilietybę, ir jų vaikai, yra Lietuvos Respublikos piliečiai. 
Jiems jų pačių pageidavimu išduodami Lietuvos Respubli
kos piliečio pasai, pristačius atitinkamus dokumentus (ku
rie bus nurodyti toliau tekste). Norėčiau atkreipti jūsų 
dėmesį, kad tik šie asmenys, jeigu jie yra tos valstybės 
piliečiai, gali turėti dvigubą pilietybę.

Norint gauti Lietuvos Respublikos pasą, yra reikalingi 
šie dokumentai:

1) Dokumentas, įrodantis, jog asmuo iki 1940 m. bir
želio 15 d. turėjo Lietuvos pilietybę. Toks dokumentas 
gali būti Lietuvos Respublikos vidaus ar užsienio pasas, 
išduotas iki 1940 m. birželio 15 d.; Lietuvos Respublikos 
užsienio pasas, išduotas diplomatinių atstovybių ar konsu
linių įstaigų po 1940 m. birželio 15 d.; dokumentas apie 
tarnybą Lietuvos kariuomenėje ar darbą valstybinėje tar
nyboje; gimimo liudijimas arba kitas dokumentas, kuria
me tiesiogiai nurodyta apie turėtą Lietuvos pilietybę. 
Jeigu šių dokumantų nėra, gali būti pateikiami: dokumen
tai apie mokymąsi, darbą, gyvenimą Lietuvoje iki 1940 
m. birželio 15 d.; priesaikinis pareiškimas, patvirtintas 
notaro arba Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės 
ar konsulinės įstaigos pareigūno; užsienio valstybės paso 
patvirtinta kopija ar kiti dokumentai. Lietuvių kilmę pa
tvirtiną dokumentai, tiesioginiai ar netiesioginiai rodan
tys, kad asmens tėvai ar seneliai, vienas iš tėvų ar sene
lių yra lietuviai, taip pat asmens rašytinis pareiškimas, 
2 psl.

PASKIRTAS NAUJAS 
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
M1NISTĖRIS PIRMININKAS 
IR LIETUVOS BANKO 
VALDYTOJAS.

Prez. Algirdas Brazaus
kas vasario mėn. 15 d. 
paskelbė du dekretus.

Pirmuoju- vadovauda
masis Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 84 str.4-tuoju 
punktu, Seimui pritariant, 
paskyrė Lauryną Mindaugą 
Stankevičių Lietuvos Res
publikos Ministru Pirminin
ku.

Jam pavesta per 15 
dienu sudaryti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybe 
ir pateikti patvirtinimui 
saraša.

Vasario 15 d. Seimas 
balsavo už Reinoldijaus 
Šarkino paskyrimą Lietuvos 
Banko Valdybos Pirmininku. 
76 balsavo už, 2 -prieš 
ir 7 susilaikė.

Lietuvos Prezidentas, 
atsižvelgdamas į Seimo 
balsavima, patvirtino Rei
noldijų Šarkiną minimoms 
pareigoms.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRAS PIRMININKAS 
LAURYNAS MINDAUGAS STANKEVIČIUS

Gimęs 1935 m., Trakų rajone, lietuvis, išsimokslini
mas - aukštasis. 1957 m. baigė Leningrado finansų - eko 
nominį institutą. Specialybė - ekonomistas-finansininkas.

Darbovietės ir pareigos:
1957 m. - Lietuvos TSR finansų ministerijos vietinio ūkio 
finansavimo skyriaus ekonomistas;
1958 m. - Lietuvos TSR finansų ministerijos vietinio ūkio 
finansavimo skyriaus vyr. ekonomistas;
1960-62 m.- Lietuvos TSR finansų ministerijos etatų val
dybos viršininkas;
1962-69 m. Lietuvos TSR finansų ministerijos žemės ūkio 
finansavimo valdybos viršininkas;
1969-77 m. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nuolatinio at
stovo prie TSRS Ministrų Tarybos pavaduotojas;
1978-88 m. - Lietuvos TSR valstybinio darbo komiteto 
pirmininko pirmasis pavaduotojas;
1988-90 m. - Lietuvos TSR darbo ir socialinio aprūpini
mo ministre pirmasis pavaduotojas;
1990-93 m. - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ministerijos ministro pirmasis pavaduotojas;
1993-94 m. - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ministras;
1994 m. iki šiol - Lietuvos Respublikos valdymo reformų 
ir savivaldybių reikalų ministras.

LIETUVOS BANKO VALDYBOS PIRMININKAS — 
REINOLDIJUS ŠARKINAS

Gimęs 1946 m. Ukmergės rajone, lietuvis, išsimokslini
mas - aukštasis. 1968 m. baigė Vilniaus valstybinį uiver- 
sitetą. Specialybė - ekonomistas.

Darbovietės ir pareigos:
1968-1970 - Vilniaus "Buitinės chemijos" gaminių gamykla 
"Spindulys" darbo organizavimo inžinierius, vyresnysis 
inžinierius;
1970-72 m. - "Lietuvos buitinės chemijos" susivienijimo 
darbo ir darbo užmokesčio biuro viršininkas;
1972-72 (5 men.)- Lietuves TSR Švietimo ministerijos 
Planavimo ir finansų valdybos viršininko pavaduotojas; 
1972-1977m.- Lietuvos TSR Švietimo ministerijos jungti
nės buhalterijos vyriausisa buhalteris, buhalterinės apskai
tos ir finansų kontrolės skyriaus viršininkas;
1978-80 m. - Lietuvos TSR Švietimo ministerijos Planavi
mo ir finansų valdybos viršininkas;
1980-82 m. - Kubos Respublikos Švietimo ministerijos 
patarėjas - konsultantas. (1976-1980- VDU dėstytojas 
valandininkas Ekomcminės kibernetikos ir finansų fakulte
te);
1983-1991 m. - Lietuvos TSR Finansų ministerijos kultū
ros sveikatos apsaugos finansų valdybos viršininko pava
duotojas, valdybos viršininkas, Biudžeto departamento 
dėstytojas;
1991-1994 m. - Finansų ministro pavaduotojas- biudžeto 
departamento direktorius.
1994-95 m. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sek
retorius- biudžeto departamento direktorius;
1995 m. iki šiol - Lietuvos Respublikos finansų ministras. 
***************************************************** 
patvirtinantis, kad jis laiko save lietuviu. Jeigu nėra 
patikimų dokumentų, įrodančių lietuvių kilmę, šį klausimą 
sprendžia Pilietybės reikalų komisija.

Pastaba: jeigu nėra dokumento, įrodančio Lietuvos pi
lietybę, turėtą iki 1940 m. birželio 15 d., mes siūlome 
užpildyti anketas į Lietuvos Metrikų ar Centrinį archyvą.

Anketas galima gauti Lietuvos Respublikos Ambasado
je Ottawoje.

2) Kanados piliečio paso pirmojo puslapio fotokopija 
(patvirtinta notaro ir išversta į lietuvių kalbą).

3) Santuokos liudijimo (jeigu asmuo yra santuokoje) fo
tokopija (patvirtinta notaro ir išversta į lietuvių kalbą).

4) Vaikų iki 16 metų (jeigu yra) gimimo liudijimų 
fotokopijos (patvirtintos notaro ir išverstos į lietuvių 
kalbą).

5) Anketa (galima gauti Lietuvos Ambasadoje Otta
woje).

6) Prašymas pasui gauti (formą galima gauti Lietuvos 
Ambasadoje Ottawoje).

7) Jeigu asmuo keitė pavardę, dokumento, įrodančio 
tai, fotokopija (patvirtinta notaro ir išversta į lietuvių 
kalbą).

8) Nustatytos formos pasižadėjimas (formą galima 
gauti Lietuvos Ambasadoje Ottawoje).

9) Keturios pasinės nuotraukos.
Dar kartą primename, kad ne Lietuvoje išduotų deku- 

mentų fotokopijos turi būti patvirtintos notaro ir išvers
tos į lietuvių kelbą. Ambasadoje bus legalizuotos ir verti
mai bei parašai patvirtinti.

Paso išdavimo mokestis yra 52 Kanados doleriai, vie
no dokumento legalizavimo kaina - 13 Kanados dolerių.

Jei iškils klausimų atskirais atvejais, maloniai prašau 
kreiptis į Lietuvos Respublikos Ambasadą Kanadoje, ad
resu 130 Albert St. suite 204, Ottawa, Ontario, KIP 5G4 
Tel: (613)-567-5458.

O dabar trumpai apie rinkėjų registraciją.
Lietuvos piliečiai, kurie laikinai ar nuolat gyvena Ka

nadoje, pagal savo patogumą gali užsiregistruoti arba Lie
tuvos Respublikos Ambasadoje Kanadoje (130 Albert St. 
#204, Ottawa, Ontario, K1P 5G4), arba Garbės Generali
niame Konsulate Toronte (1573 Bloor St. West, Toronto, 
Ont., M6P 1A6, Tel: (416)-538-2992, Fax: (416)-538-4345, 
šiuo adresu Konsulatas planuoja pradėti dirbti nuo 1995 
m. gruodžio 20 dienos).

Lietuvos piliečiai kviečiami registruotis būsimiems 
rinkimams ir pranešti apie save šiuos duomenis:

- pavardė, vardas;
- gimimo data;
- gyvenamosios vietos adresas Kanadoje;
- Lietuvos piliečio paso numeris;

PAGALBOS VASARIO į 
16-TOS1OS SIGNATARŲ 
ROMAMS________________ 1

VILNIUJE, Pilies gatvė
je, 26 nr.namas gana puoš
nus savo architektūrine 
išore, bet, kaip rašo Leo
nardas Aleksiejūnas š.m.va
sario "Gimtojo Krašto" 
nr.7 laidoje..."žvilgtelėsi 
pro vartus - išvysi sąvar
tyną. Beveik įprastas vaiz
das ne vienoje mūsų sos
tinės Senamiesčio vietoje, 
yra baisesnių kiemųniūres- 
nio likimo pastatų.Tačiau 
Pilies gatvės 26-tasis na
mas - išskirtinis mūsų tau
tos, valstybės istorijoje: 
čia 1918 m. vasario 16 
d.paskelbtas Lietuvos vals
tybės atstatymas".

Žurnalistas užkalbino 
Stasį Urniežių,kuris jam 
papasakojo, kaip apie 1988- 
tuosius metus jis su 
savo bendraminčiais suma
nė gelbėti šį istorinį na
mą.

Jie nuėję į Sąjūdžio 
būstinę,patiekė planą išpirk
ti to pastato butus. Tam 
planui pritarė ten tuo me
tu buvę - Vytautas Lands
bergis, Virgilijus Čepaitis, 
Kazimieras Motieka.

Plano iniciatoriai įsitai
sė kambarėlyje rūsyje ir 
pastoviai rūpinosi šiuo pas
tatu, kartu su kitais gedi- 
minaičiais.

Galu gale Vilniaus Mies
to Taryba 1992 m. gegužės 
mėn. 20 d. nusprendė į- 
steigti minimame pastate 
Nepriklausomybės Signatarų 
Namus ir buvo įregistruoti 
tokių Namų Fondo įstatai. 
Signatarų Namams perduo
ti ir Vilniaus 18-tojo kny
gyno Domininkonų gatvės 
9-jame name patalpos.

Iš Pilies gatvės 26-ojo 
namo buvo iškeldinta 15 
jame gyvenusių šeimų ir 
joms suteikti kiti butai.

Istorinį pastatą nuspręs
ta restauruoti taip, kad 
jis atitiktų buvusįjį 1918 
m.vasario mėnesio dieno
mis tuo labiau, kad name 
likę tie patys langų rėmai, 
rankenėlės, parketas, tos 
pačios krosnys, durys, jų 
spynos.

Stasys Urniežius, Nepri
klausomybės Signatarų Na
mų direktorius supa
žindino su šio istorinio 
namo aukštų paskirtimi. 
Pagal restauravimo projek
tą- rūsiuose - tamsiausių 
Lietuvos laikų ekspozicija. 
I-me aukšte- restoranas

"Baltasis Štralis"- anais 
laikais garsus buvęs Vilniu
je. II-jame- dr.Jono Basa
navičiaus muziejus, signa
tarų biblioteka. Il-me- 
1918 -uju Vasario 16-tosios 
Nepriklausomybės Akto 
ekspozicija, 1990-ųjų Kovo 
11—osios Signatarų kamba
rys. IV-tajame- mokslo 
ir restauravimo centras, 
muziejaus administracija, 
fondų saugyklos.

Paklausus, kada visa 
tai bus galima įgyvendinti- 
Namų direktorius sakė, 
kad priklausys nuo to, kiek 
bus skiriama lėšų. Šis pas
tatas- tai visos lietuvių 
tautos nuosavybė ir verty
bė. O dėl lėšų paskyrimo 
- tai sakėsi, jog "vis at
kakliau dangstomas! lėšų 
stygiumi, nenorima pripa
žinti, kad pirmoji Vilniaus 
valdžia sunkiausiomis sąly
gomis surado daugiau kaip 
2 mil.litų gyventojams 
iškeldinti, projektui pareng
ti, statybos ir remonto 
darbams.("NL" pabr.).

Rūpinamasi, kad į šį 
pastatą nebūtų įleidžiamos 
neaiškios firmos, bendrijos, 
nes kyla pavojus, kad jos 
gali būti suprivatizuotos. 
Kol kas Signatarų Namais 
rūpinasi, kiek įmanoma, 
direktorius Satsys Urnie
žius ir dar vienas kitas.

Prie šio namo yra ir 
iškaba "Muziejus", bet daž
niausiai tik uždarytos du
rys, o iš lauko-prie pat 
durų, plytų krūvoje matosi 
sumestos raudonos penkia
kampės žvaigždės ant len
telės. Joje lietuviu ir rusų 
kalbomis skelbiama, kad 
Tarybų Sąjungos didvyriai, 
socialistinio darbo didvy
riai, trijų laipsnių Šlovės, 
Darbo Šlovės ir "Už tarny
bą Tėvynei TSRS ginkluo
tose pajėgose" ordininkai, 
Didžiojo Tėvynės karo in
validai, invalidai liaudies 
gynėjai, Spalio revoliucijos, 
pilietinio karo dalyviai 
ir dar kitų kategorijų as
menys, pateikę pažymėji
mus, aptarnaujami be eilės.

Toji lentelė atsirado 
krūvoje, nes anksčiau vie
name to namo butų gyveno 
rusų karininkas...

Taigi tokia lentelė (ko
dėl jos niekas iš ten nepa
šalina? Red.) kažin kaip 
keistai atrodo. Jos vieta 
tikrai ne prie VASARIO 
16-tosios Nepriklausomybės 
Signatarų Namų.

****************************************************
- asmens kodas, įrašytas pase.
Duomenis apie save Lietuvos piliečiai gali pranešti as

meniškai, atvykdami į Lietuvos Ambasadą ar Konsulatą, 
arba atsiųsti paštu ar faksu (613)-567-5315 - Ambasados, 
416-538-4345- Konsulato). Registruojantis paštu, galima 
atsiųsti ir Lietuvos piliečio paso atitinkamų puslapių, 
kuriuose yra psteikti aukščiau nurodyti duomenys, foto
kopijas.

Lietuvos piliečiai, kurie atsiųs apie save duomenis, 
bus įrašyti į rinkėjų sąrašus. Jiems prieš kiekvienus rinki
mus, kuriuos vykdyti bus pavesta Lietuvos Respublikos 
Ambasadai Kanadoje, paštu bus siunčiami visi balsavimui 
reikalingi dokumentai.

Apie rinkimų laiką ir tvarką Ambasada praneš iš anks
to. Su pagarba,

Dalia Paslauskienė,
Lietuvos Respublikos Ambasados Kanadoje Raštinės vedeja.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoj e
Merkinės piliakalnis žiemą

DIDELES PŪGOS 
UŽVERTĘ KELIUS

Apie savaitę laiko siau- 
tusios pūgos vasario mėne
sio pabaigoje užvertė ke
lius Vilniuje ir ypač- Šiau
lių apskrityje.

''Kelininkai dirba dvejo
mis pamainomis, j valymo 
darbus įtraukiami mokslei
viai bei seniūnijų tarnauto
jai.

LIETUVOS BALERINAI 
AUKSO MEDALIS '

Lietuvos baleto, žvaigž
dė Eglė ŠPOKAITĖ, antra
jame tarptautiniame baleto 
ir modernaus šokio konkur
se Japonijoje, vasario mėn. 
11 d.laimėjo aukso medalį 
ir 1 mil.jenų premiją. Kon
kursas vyko Nagojos mieste.

Konkurse dalyvavo 153 
šokėjai iš 23 pasaulio vals
tybių baleto varžybose, 
ir 36 šokėjai iš 11-kos 
valstybių modernaus šokio 
atstovai.

Konkurse Lietuvai atsto
vavo Lietuvos Operos ir 
Baleto Teatro solistai 
- Eglė Špokaitė ir Edvardas 
Smalakys. Jie atliko pas* 
etą iš baletų "Žizel" ir 
"Spragtuko", dvi kompozi
cijas choreografo J.Smori
gino - "Somnabulai" ir 
"Duetą Balsui".

ši Lietuvos Baleto pora 
per paskutinius dvejetą 
metų tarptautiniuose kon
kursuose laimėjo ketvirtą 
kartą, o Permėje - geriau
sios poros prizą, pavieniui- 
dar St.Petersburge, Helsin

kyje.
Eglė Špokaitė ir Edvar

das Smalakys yra Vilniaus 
Operos ir Baleto Mokyklos 
auklėtiniai. Ji šoka nuo 
1989 m., jis nuol985 m.

LIETUVOS PLAUKIKEI 
DIDŽIOJI TAURĖ

Dita . BABRAUSKAITĖ- 
ŽELVIENĖ vasario 11 d., 
Paryžiuje buvo paskelbta 
laisvojo stiliaus plaukimo 
sprinto- 50 ir 100 m lai
mėtoja. Ji yra pirmoji 

SKRYDIS ir NUOPOLIS
* * *

Dabar, deja, dabartis. Ji - negailestinga. Dabartis 
bloškia mus iš šventojo istorinio laiko į kasdienybės pro
fanam. Strimagalviais - į išblaivėjimą. Iš sapno - ant 
grindinio.

Tai, kas įvyko, turi tam tikrą logiką - anksčiau ar vė
liau šitai turėjo įvykti. Anksčiau ar vėliau blogis, jei ne 
baudžiamas, tai bent teisingai įvardijamas. Istorijai svar
bu tik moralinė šio įvykio pusė. Jaunas vyras, iš pradžių 
nekėlęs joKios asmeninės antipatijos, - toks buvo šeštasis 
Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas mūsų akyse. 
Tačiau palaipsniui šiame neutraliame atvaizde ryškėjo 
bruožai tos negatyvios jėgos, kuriai jis atstovavo. Tarsi 
ryškinant nuotrauką.

Pirmieji ženklai pasirodė jau seniai. Tai - puikybė 
bendraujant su politiniais oponentais, kylanti ne tiek iš 
įsivaizduojamo pranašumo, kiek iš tam tikro mentalinio 
ribotumo. Ilgainiui negatyvas išryškėjo visu juodumu. Štai 
faktai: uždraudžiama gelbėti Čečėnijos vaikus, dangstan
tis rūpesčiu Lietuvos našlaičiais. Ciniška pozicija Čečėni
jos, Tibeto, Taivano atžvilgiu, pabėgusių kareivėlių grąži
nimas Rusijai. Šitame cinizme stebina ta energija, su 
kuria buvo ginama prorusiška pozicija. Tai pateisinti ga
lima. nebent provincialiu mąstymu, būdingu vietinei no
menklatūrai.

Tačiau tai buvo ne tik politinė pozicija. Mažų tautų, 
silpnesniojo paniekinime slypėjo ir liokajiška moralinė 
nuostata. Todėl visai tikėtina spaudoje šmėkštelėjusi ži
nutė apie buvusio premjero cinišką pasisakymą dėl Lietu
vos nepriklausomybės anais laikais. Ir kaip viso to loginė 
tąsa - asmeninis nuopuolis, kai buvo suteršta ne tik pa
reigūno, bet ir asmens reputacija, taip išbraukiant save 
iš tikrosios, sakraliosios Lietuvos istorijos.

Tiesa, kaip ir istorija, yra negailestinga. Tiesa paga
liau visada nugali. A. Patackas
(IŠ "Dienovidis" nr. 7, 1996 m vasario 16 d.)

lietuvė plaukikė iš Lietu
vos, laimėjusi tokiu būdu 
didžiąją Pasaulio Taurę.

Per du Pasaulio Taurės 
varžybų etapus Suomijoje 
ir Prancūzijoje Dita Žel
vienė, plaukdama 50 ir 
100 metrų, laimėjo tris 
pirmąsias vietas ir vieną, 
antrąją.

Šių metų balandžio 
mėnesį ji švęs 28-tąjį savo 
gimtadienį, ir sakosi, jog 
plaukimo sprintui tai labai 
geras amžius.

Savo laiku sovietiniams 
treneriams ji buvusi"per 
sena ir neperspektyvi" jau 
prieš septynerius ar aštuo
nerius metus.

Tuomet neatlaikiusi
psichologinio spaudimo 
ir labai sunkų fizinį krūvį, 
ji buvo treniravimąsi nu
traukusi. Jos dabartinis 
treneris Evaldas Skyrius 
tvirtina, kad tai jai išėjo 
į naudą: ji pailsėjusi ir 
pasiilgusi vandens.

Po dviejų savaičių poil
sio, ji ruošis dalyvauti 
Atlantos Olimpinėse žaidy
nėse.

Tikimasi, kad Lietuvos 
Tautinis Olimpinis Komite
tas parems jos ir kelių 
kitų kandidatų kelionę i 
žaidynes, vykstant ir jų 
treneriams.
DU LIETUVOS KREPŠI
NINKAI IR TRENERIS 
TARPE GERIAUSIŲJŲ 
EUROPOJE

"FIBA Basketball Month
ly" žurnalo apklausos duo
menimis, pirmuoju 1995 
m.Europos krepšininku be 
jokių abejonių bus pripa
žintas Arvydas Sabonis. 
Antroji ir trečioji vieta 
teksianti jugoslavams. Ket
virtuoju tarp geriausiųjų 
pripažintas amerikiečiu 
kilmės lietuvis ^oe Arlauc- 
kas. Geriausiųjų 1995 m.Eu
ropos trenerių dešimtuke, 
devintuoju tarp geriausiųjų 
trenerių išrinktas Vladas 
Garastas. Šiuo metu jis 
treniruoja KAUNO "AT
LETU".

GALŲ. GALE SUIMTAS 
KAUNO NUSIKALTĖLIŲ 
GAUJOS VADEIVA

Š.m. vasario mėn. pir
mą savaitę buvo sulaikytas 
prevencine tvarka ( didžiau
sios Lietuvoje siaučiančios 
organizuotos nusikaltėlių
gaujos vadeiva - Henrikas 
Daktaras, pravardžiuo
jamas "Henyte".

Jis vadovauja gaujaij 
pasivadinusiai "Daktaru" 
vardu, kuri valdo ne tiktai 
Kauną, bet ir yra įsiskver
busi į Vilnių, Klaipėdą 
ir kitus Žemaitijos miestus. 
Sudaryta iš daugiau kaip 
šimtinės tam darbui "išla
vintų" vyrų. Gauja turi 
sekimo, informacijos rinki
mo, pokalbiu klausymosi 
telefonu padalinius. Spėja
ma, kad "Lietuvos Ryto" 
pastato sprogdinimas yra 
šios gaujos darbas.

Tokiu ir panašiu privi- 
susią gauju veikimą sunku 
stabdyti, nes jos yra papir- 
kusios dalį aukštu policijos 
pareigūnų Kaune, o gal 
ir kitur.

Klesti tokios gaujos 
ne tik Europoje, bet dar 
labiau-ir šiame kontinente, 
per ilgai uždelsus jų nusi
kalstamos , mafijoziškos 
veiklos . sustabdymą.

Gal dabar,kuomet Lietuvos 
Vidaus Reikalu Ministerija 
pašalino savo minister! 
Romasi Vaitekūną, nedel
siant "bus galima konkre
čiai ir plačiau valytis nuo 
tokių gaujų. Tai pareika
laus ir mūsų policinin - 
ku, bei policijos viršininkų 
(dar kažin kodėl vis "komi
sarais" vadinamu) rimtos 
atrankos.

• VILNIUJE iškilmingomis 
Mišiomis ir Vilniaus Univer
sitete jubiliejinėje konfe
rencijoje duvo pagerbtas 
žymus Lietuvos diplomatas 
dr.S.A BAČKIS 90-tojo 
gimtadienio proga.

Prez. Algirdas Brazaus
kas jam įteikė aukščiausią 
valstybės apdovanojimą 
už jo veiklą- Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio GEDI
MINO I-ojo laipsnio Ordiną.

• Ruošiamasi minėti ŠA
KIŲ 400-mečio jubiliejui 
sparčiai papildant kraštoty
ros ekspedicijose surinktą 
ir renkamą, medžiagą su 
kraštotyros ir etnografijos 
specialistu pagalba.

IK**************************************************** 
DĖL LIETUVAIPAKENK Ų_S I O S_
VYRIAUSYBĖS PRO P A G A N D O S

Priešindamasis neišvengiamam nušalinimui, buvęs Mi
nistras pirmininkas A.. Šleževičius griebėsi įvairiausių 
spaudimo ir gąsdinimo priemonių, tarp jų - ir tarptauti
nės propagandos. Skubiai buvo pradėta platinti mitas, ne
va A. Šleževičius- nuoseklus reformininkas, puolamas dėl 
pereinamojo laikotarpio sunkumų, neva be jo Lietuvos 
ateitis^ neužtikrinta. Tuo būdu tarptautiniam Lietuves 
įvaizdžiui pridėta dar naujų nepatikimumo bruožų.

IŠ tikrųjų A. Šleževičiaus nušalininimas turėtų reikšti 
visai kitką: Lietuvos grįžimą į demokratinių permainų 
bei ūkio reformų kelią be komunistinių iškraipymų, vėl 
pasitelkiant viešumą ir konkurenciją, laikantis įstatymų, 
realiai kovojant su korupcija ir kitais nusikaltimais.

įstengus atstatydinti A. Šleževičių anksčiau, gal būtų = 
buvę užbėgta už akių ir bankų krizei.

Galų gale, kad iš valdžios nušalintas žmogus, kuris to
lydžio kalbėjo netiesą, kuris apgaudinėjo net Pasaulio 
bankų ir Tarptautinį valiutos fondą, tai tik atveria gali
mybes atkurti pasitikėjimą Lietuvoje ir Lietuva.

Tėvynės Sąjungos - Lietuvos konservatorių 
pirmininiko Vytauto Landsbergio pareiškimas.
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Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune didieji rūmai.

RENKAMA MEDŽIAGA 
MAŽEIKIU MUITINĖS 
istorijai“

Prie Muitines Mokyklos 
Vilniuje, Kalvarijų gt.265 
pradėjo veikti ir Muitinės 
Muziejus, kuriam vadovauja 
prof.V. J akelaitis. Taip pir
ma karta pradedama Lie
tuvoje sistemingai kaupti 
Muitinės istorinė medžiaga . 
Ir Mažeikių muitinė suor
ganizavo grupę, kuri bend
radarbiauja su Mažeikių 
Muziejaus darbuotojais, 
renkant medžiagą ir ekspo
natus savo veiklos teritori
joje.

J.Miliauskytė "Muzie
jaus Naujienose" rašo:"...A- 
pie 19194940 metų Mažei
kiu muitinės postus me
džiagos ieškojome Lietuvos 
Centrinio Valstybinio Ar
chyvo fonduose. Kol kas 
susipažinta su dar nesusis
temintomis bylomis apie 
dirbusius žmones, prekių 
pervežimą^ kivirčus su 
vokiečių armijos kareiviais, 
ginčus su pasienio gyvento
jais. Apie Muitinės atkūri- 
mat 1991 m.Mažeikiuose 
medžiagos ieškojome pa
čios muitinės archyve, 
prisiminimais dalijosi pir
mieji muitininkai, OMON'o 
siautėjimų liudininkai. 
...Medžiagos, prisiminimu 
ar eksponatų prašytume 
paieškoti kiekvienų, kuris 
gyveno netoli muitinės 
postų Nepriklausomos Lie
tuvos metais, kuriam daž
nai tekdavo vykti į užsienio 
šalis, kuris pats ar jo arti
mieji dirbo kada nors mui
tinėje.“

MUZIEJAUS NAUJIENŲ 
adresas: Mažeikių. Muziejus 
Vi.Burbos g.,9,Mažeikiai.

• Pirmoji Ievos Simonai
tytės literatūrinė premija 
paskirtą Rašytojų Sąjungos 
KLAIPĖDOS skyriaus pir
mininkui Rimantui Čer
niauskui už knyga LAUŽAI 
PALĖPĖSE.

Premija įteikta vasario 
mėn. 26 d.

« GRAŽINA LANDSBER
GIENĖ, pos šių metų pra
džioje padarytos sėkmingos 
trigubos širdies gyslų per
vedimo operacijos Vilniuje, 
sustiprėjo ir jaučiasi gerai.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO IŠEIVIJOS STUDIJŲ 
CENTRAS PRANEŠA^

Gerbiami ponai,
Vytauto Didžiojo universitete Humanitarinių mokslų fakul
tete veikia išeivijos studijų centras, kaupiantis užsienio 
lietuvių bei jų organizacijų istorinį archyvą ir biblioteką, 
tyrinėjantis šį pedikimą įvairių mokslo krypčių požiūriu, 
besirūpinantis jo publikavimu. Jau esame gavę žymaus 
JAV lietuvių veikėjo Broniaus Kviklio didžiulę kolekciją, 
talpinančią Antano SMETONOS, VYDŪNO ir kt. fondus, 
Broniaus Railos gausią epistolinę kolekciją, architektūros 
teoretiko ir istoriko Jurgio Gimbuto biblioteką, rašytoje 
Kazio Almeno dovanotą pluoštą DP laikotarpio lietuviš
kos spaudos.

Norėdami sudaryti dar pilnesnį išeivijos veiklos vaizdą, 
kreipiamės į Jus, prašydami pagal galimybes perleist] 
redakcijos sukauptą archyvą ar atskirų straipsnčų rankraš
čius mūsų Centrui. Kartu prašytume informacijos apie 
Jums žinomus kolekcionierius ar organizacijas, galinčius 
turėti mus dominančios medžiagos. Bendradarbiavimas su 
jais būtų naudingas; ir kuriant katalogą apie pasaulyje 
esančias lituanistinės pakraipos kolekcijas.

Su viltimi bendradarbiauti -
prof, habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, 

išeivijos studijų centro vadovas, 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Humanitarinių mokslų fakulteto Dekanas.

VILNIAUS UNIVERSITETO 
MEDICINOS FAKULTETAS 
NUOSTABIAI TALKINA 
- REIKIA DAR TALKOS

Iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles gavo netikėtos 
dovanos - talkos. "NL" 
redakcijai jis rašo: 
..."Neseniai iš Vilniaus 
Universiteto Medicinos 
Fakulteto gavau tokį laišką

' Visai atsitiktinai, šių 
metu vasaros pabaigoje, 
"Gimtojo Krašto" laikrašty
je persispausdintoje žinutė
je iš "Laisvosios Lietuvos" 
aptikome informaciją apie 
paieškomus JŪROS Korpo
racijos narius. Vienas ju

Albertas Žygas, deja, 
neseniai miręs, buvo ilga
metis mūsą kolega. Jaus
dami pareiga jo atminimui, 
siunčiame trumpą biografi
nę apybraižą su nuotrauka. 
Tikimės, jog tai papildys 
Jūsų sumanyta leidinį."

Pasirašė - Aūrimas 
Andriušis, Medicinos fakul
teto Muziejaus ir Archyvo 
vedėjas; ir Ruvinas Ptaše- 
kas, Patalogijos ir Teismo 
Medicinos katedros, patolo
ginės anatomijos kurso 
vedėjas, profesorius.'

Prijunga 4 puslapius 
mašinėle rašytu dokumentų, 
apie docentą Albertą. Žygąi 
bei jo nuotrauka.

1995 metų vasarą lan
kiausi Vilniaus Universitete 
buvau sutiktas ten įkurtos 
JŪROS Korporacijos nariu, 
Universiteto patalpose su 
jais maloniai kalbėjomės. 
Tada JŪROS Korporacijai 
Vilniaus U-te vadovavo 
Jurgita Romeikaitė.

Kviečiu Lietuvos uni
versitetuose, aukštosiose 
mokyklose studentus-stu- 
dentes jungtis i JUROS 
Korporaciją, ir į Lietuviu 
Jaunimo Organizacija, jū
ra, kuri 1995 m.lapkričio 
mėn. 8 d., įsakymu Nr. 105 
įregistruota Lietuvos Res
publikos Teisingumo Minis
terijoje, kodas 9191055.

Vytauto Didžiojo Uni
versitete KAUNE Lietuvių. 
Jaunimo Organizacijos JŪ
RA vadovė yra Deimantė 
Markevičiūtė. Per tuos 
asmenis galima sužinoti 
daugiau apie JŪROS Korp. 
ir LJO JURA."

Apie daugelį JŪROS 
korporantu 1938-1940 me
tais dalyvavusių minėtos 
korporacijos veiklose, vis 
dar negauta jokių žinių, 
nuotraukų, nors trumpą 
biografijų. Tokią "nežino
mųjų]' pavardės:

Algirdas Adomaitis, 
Vincas Adomaitis, Kostas 
Bagdonavičius (Australijoje)> 
Silvestras Cybavičius, Alo
yzas Daukantas, Vytautas 
Draugelis, J.Deksnys, Albi
nas Griška, Juozas Gudavi
čius, Pranas Ivickas, Alfre
das Jankūnas, Mykolas 
Koretka, Stepas Krejeras, 
Zigmas Kuprėnas, Vytautas 
Kurklinskas, Jonas Lazaus
kas, Vilius Markelis, Vis
valdas Masiulis, V.Markevi
čius, Kurtas Nyhofas, J. 
Petraškevičius, Algimantas 
Pikčilingis, Leonidas Pilec- 
kas, Jonas Radzivonas, 
Vytautas Rudminas, Ad.Ske- 
teris, Osvaldas Sokolikas, 
Viktoras Urbonas, Adolfas 
Vaidelis.

Moterys: Irena Balčiū- 
naitė-Bedeliene, M.Baze- 
naitė, Vincenta Gucevičiūte,
Bronė Jacevičiūtė, Regina 
Jagminaitė-Dausienė, Teo
filė Jurkūnaitė, Danutė 
Kalėdaitė, Stasė Leknickai- 
tė, Alfreda Lunytė, Geno
vaitė Nakutytė, Olga Skers- 
taite, Aldona Strazdaitė, 
Aldona Švedaitė, Valė Ud- 
raitė-Osteikienė, Aldona 
Usonytė, Elena Vilnonytė- 
Anužienė, Tamara Visocky- 
tė, Mikase Žolynaitė.

Kas galite - talkinkite. 
Algirdas Gustaitis, 
Los Angeles, CA 

7946 West, 4th Street 
LOS ANGELES,Calif.,90048 
U.S.A.

• VILNIUS rašytiniuose šaltiniuose pirmą, kartą paminė
tas 1323 m. Tačiau archeologiniai radiniai ir istoriką 
tyrinėjimai nurodo, kad dabartinio miesto teritorijoje 
jau V-VI amžiuje gyveno žmones. Magdeburgo teises 
miestas gavo ir pradėjo sparčiai plėtotis 1387 m.Koelne 
1576 m.išleistame stambiausių miestų atlase atspausdin
tas ir Vilniaus miesto planas XVI a.Lietuvos sostine' 
buvo ir stambiu mokslo centru Rytų Europoje."Vilnius"/
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GRAŽIAI PASVEIKINTAS 90-T0J0 JUBILIEJAUS PROGA DAIL. PROF. ANTANAS TAMOŠAITIS
Dail. prof. Antanas 

Tamošaitis prie gim- 

tadieninio torto, 

iš kairės: R. Brikie- 

nė, A. Veselkienė 

ir R. Krokytė-Vesel- 

kienė.

Dešinėje svečiai: 

B. Nagiene, A. 

Veselkienė, Jubilia

tas, dr. A. Kazlaus 

kienė ir Ir. Meikle- 

john.

Nuotrauka : 

P. Brikio.

Smagu prisiminti kelio
ne gražiu, saulėtą diena 
401 keliu iš Montrealio 
i Gananoque. Petras Brikis- 
geras vairuotojas, rūpestin
gai sekė keliaženklius, 
o pastabios akys jo ir žmo
nos Reginos bei bendrake
leivės jsidfemi ir spanguolių 
raudonumo spalvas kana- 
dietiškyju , tvarkingų jaujų, 
ir tuos ) kartas nuo karto 
pasirodančius debesų kuokš
tus, ir dar nepajudančius 
pavasariop medžių telkinius, 
ir tokias netikėtai per 
žiemą nuostabiai išsilaikiu
sias aukštų griovimų smilgų 
alėjas iš abieju kelio pusiu

Tuo keliu ne kartą įvai
riomis progomis ir įvairio
mis sudėtimis buvo važiuo
ta. Važiuota ir i dabarti
nės paskirties vietų Lietu

viu Tautodailės Instituto 
reikalais- suvažiavimuosna.

Šį kartą vėl keliavome 
į mūsų gyvenime neišdildo
mus ženklus paliekantį 
lietuvybės židinį. Sveikinti 

“gražaus , kūrybingo jubilie
jaus sulaukusį dail.Antaną 

"Tamošaiti. Norisi susitikti 
ir kitus svečius, pabuvoti 
šviesioje, jaukioje Aldonos 
Veselkienės buveinėje, kur 
mus visada pasitinka taip 
pamilti ornamentai, spalvos, 
mieli veidai.

Susirinko suvažiavo 
daugiau kaip 30 svečių 
iš Toronto, Kingstono, Bos
tono, Montrealio dr kt.

Garbingasis jubiliatas 
po sveikinamojo žodžio 
(žiūr. "NL" nr.4) priėmė 
Aldonos Veselkienės austą 
puikią tautiną juosta visų

vardu. Buvo perskaityti 
sveikinimai gauti ne tiktai 
iš Lietuvos, bet ir iš Ka
nados min.p-ko Jean Chrė- 
tien'o, iš Kingstono Audėją 
ir Verpėjų draugijos, Mont
realio VAIVORYKŠTĖS,, 
Toronto LT Instituo sky
riaus Jr kt.

Kaip paprastai, su ne
gęstančiu jumoru jubiliatas 
padėkojo ir pasidžiaugė 
svečiais.

Besivaišinant ir besišne
kučiuojant, atėjo laikas 
ir dideliam gimtadieniniam 
tortui ir dovanų įteiki — 
mams. Ją buvo daug ir 
įdomių, ypač, kad solenizan- 
tas žinomas kaip knygų 
mėgėjas. Atrodo, kad viso
mis dovanomis ir linkėji
mais, ir ’’ilgiausių Metų" 
giedojimu jis buvo labai 
patenkintas.

Spragsėjo foto aparatai.
Žinome, kad ruošiasi 

keliauti į Vilnių ir labai 
norėjosi dar vėl ‘viską užfik
suoti.

Spragsėjo ir kamščiai 
iš šampano butelių.

Reikia tikėtis, kad ir 
Kanados Lietuvių Muziejus- 
Archyvas turės galimybių 
Įsigyti tautodailės vystymo 
veiklos nors gerą albumą- 
juk | turbūt, . nėra kitos 
etninės grupes, kuri būtų 
sugebėjusi išlaikyti tokį 
panašios rūšies Institutą, 
arba taip domėtis savo 
tautos liaudies kūryba. 
Neturėjo nei tokių asmeny
bių, kaip dailininkas Anta
nas Tamošaitis, ar jo žmo
na Anastazija Mažeikaitė- 
Tamošaitienė.

b. n.

LITUANISTINĖS 
STUDIJOS 
1996/97

Rengiami vienerių metų 
bei trumpi vasaros ir žie
mos kursai

PARTIJOS AUKSAS
/ tęsinys/

Igor Bunič
Gorkis - "revoliucijos šauklys" su pakirptais ir apipe- 

£jOtais sparnais- prasimušė iki Lenino, ragindamas padėti 
badaujantiems. "Mes neturim pinigų padėti badauajan- 
tiems, - atkirto Leninas. - iš buržuazijos mes paveldėjo- 
mė skurdą, nepriteklius, badą!" Bet leido Gorkiui suburti 
pagalbos badaujantiems komitetą iš nebaigtų pjauti inte
ligentų ir paprašyti Vakarų pagalbos.

Žinoma, pirmoji atsiliepė Amerika, iki to laiko jau su
kūrusi Humanitarinę pagalbos administraciją (ARA) ir pa
dedanti pokario Europai. 1921 metų gruodį Jungtinių Vals
tijų Kongresas paskyrė badaujančiai Rusijai 20 milijonų. 
JAV piliečiai buvo paraginti aukoti vargstančiai Rusijai, 
iš viso ARA, kuriai vadovavo busimasis JAV prezidentas 
Huveris, iš~ vyiausybės ir privačių asmenų gavo 45 mil. 
dolerių. į šią^ veiklą įsitraukė ir kitos tarptautinės organi
zacijos. Griežtai per savo atstovus stebėdamos, kaip skirs
toma pagalba, jos nuo bado mirties išgelbėjo 22 milijo
nus 700 tūkstančių žmonių, iš viso išleidusios 137 mil. do
lerių!

Ta aplinkybė, kad Leninui neužteko drąsos iki galo 
baigti gerai sugalvotą operaciją "Badas" (iš bado mirė 
"tik" 6 mil.~ žmonių), dar kartą patvirtino niūrius jo bend
rininkų būgštavimus, kad Iljičius būti pasaulinio proleta
riato vadu daugiau netinka. Kaipgi visi nustebo ir deši
nėj, ir kairėj, kai Leninas vėl blykstelėjo savo neblėstan
čiu genialumu.

* Amerikiečiai reikalavo, kad jų ekspertai galėtų ste
bėti, kaip paskirstoma pagalba badaujantiems, nes Vakarų 
spaudoje jau pasirodė žinių, kad bolševikai todėl ir šau
kiasi užsienio pagalbos, kad gavę nemokamai čia pat per
parduotų atgal į Vakarus. Ar taip buvo sumanyta ar ne, 
sunku pasakyti, bet išgirdęs apie ekspertus, Leninas įsiuto, 
Ekspertų komisiją vadas tuoj pat apšaukė "šnipų komisija" 
o apie Amerikos pagalbą pasakė taip: "Amerikos Huverio 
ir Tautų lygos niekšybė, itin didelė. Huveris ir Braunas- 
akiplėšos ir melagiai"...

Matydama, jog "tarybinė vyriausybė" nieko nedaro, 
kad įveiktų bado epidemiją, neištvėrė Rusijos stačiatikių 
bažnyčia, vadovaujama patriarcho Tichono. Nuo 19£7 m. 
kai aukso karštligės apimti "internacionalistai" ėmė atida
rinėti imperatorių, carų kapavietes, laidojimo rūsius ir 
net šventųjų mauzoliejus, bažnyčios santykiai su naująja 
valdžia tapo atvirai priešiški. Leninas nuo pirmosios die
nos pradėjo atvirą ataką prieš stačiatikių bažnyčią, išlei
dęs keletą dekretų, kuriais iš Bažnyčios buvo atimtas 
"valtybės statusas" konfiskuotos cerkvių ir vienuolynų 
žemės, uždrausta bet kokia veikla,išskyrus "kulto parei
gas". Tačiau iki tam tikro laiko, kol vyko atvira ginkluo
ta kova su baltaisiais, Leninui teko tvardyti ir savo entu
ziazmą, ir savo žmones. Bažnyčia turėjo milžinišką au
toritetą tarp daugumos R.usijos žmonių ir tas autoritetas 
sunkiu svarsčiu galėjo nukristi ant svyruojančių, priešprie
šos pilietiniame kare, svarstyklių. Tiesa, ir tuomet šaudė 
dvasininkus, plėšė ir degino cerkves bei soborus, bet visa 
tai buvo daroma be sistemos, nors Leninas nė sekundei 
neužmiršo svarbiausio dalyko. Per daugiau kaip 900 savo 
egzistavimo metų Bažnyčia sukaupė nesuskaičiuojamus 
turtus. Carai ir imperatoriai, aristokratai ir turtingi pirk
liai aukojo Bažnyčiai milžiniškas sumss ir vertybes, puo
šė ikonas aukso ir sidabro rėmais, nusagstytais žėrinčiais 
brangakmeniais. Šventąsias knygas dabindavo auksiniais 
viršeliais. Brangūs cerkvės reikmenys, pagaminti ištisų 
kartų nagingiausių juvelyrų, buvo bažnyčių, vienuolynų ir 
jų parapijiečių pasididžiavimas. Bažnyčia atliko didelį 
visuomeninį darbą, nemokamai statė ligonines, vaikų ir 
senelių prieglaudas, elgetynus, mokyklas ir dar daug ką. 
4 psl.

Krikščioniškoji dorovė ikirevoliucinėje Rusijoje nebuvo 
tušti žodžiai: buitinė žmogžudystė XX a. pradžioje tapo 
tokia retenybė, kad jei ir įvykdavo kokiame nedideliame 
apskrities miestelyje, apie ją su nuostaba rašydavo visi 
sostinės laikraščiai.

Bažnyčia suprato, kad tokiomis sąlygomis ji turi elg
tis tyliai ir nepastebimai, bet neištverė, matydama, kad 
"darbininkų ir valstiečių vyriausybė" su Nerono šaltakrau
jiškumu stebi, kaip iš bado miršta darbininkai ir valstie
čiai. Patriarchas Tichonas nusiuntė Leninui laišką, kuria
me pasiūlė perduoti dalį Bažnyčios vertybių, kad būtų nu
pirkta duonos badaujantiems. Nekalbėsim, kad patriarchas 
buvo naivus, manydamas, jog vyriausybė, net priėmusi 
šią pagalbą, panaudos ją badaujančiųjų reikmenims.

Leninas labai susijaudino. Patriarcho laišką jis priėmė 
kaip įžūlų Bažnyčios iššūkį. Liguistos vado smegenys ne
galėjo suprasti taurių ir pasiaukojančių polėkių. Bet kokį 
veiksmą jis vertino tik negailestingo žūtbūtinio politinio 
fechtavimosi požiūriu, iššūkis buvo akivaizdus. Vyriausybė 
nieko neveikia, todėl Bažnyčia, "kad mus pažemintų, 
pabrėžtų savo įtaką", lenda su panašiais siūlymais. Ji 
tarsi mus kontroliuoja ir mums priekaištauja.Bet neišdegs 
gudrūs popai! Neišdegs! Mes eisime kitu keliu!

Skubiai pašaukęs Politinį biurą, Leninas perskaitė pat
riarcho laišką ir pareiškė, jog atėjo metas susidoroti su 
bažnytininkais. Būtiną apkaltinti Bažnyčią nenoru skirtis 
su savo turtais, kad padėtų badaujantiems, o tai verčia 
tarybinę vyriausybę konfiskuoti visas bažnytines vertybes. 
Politinis biuras buvo sužavėtas. Tuo labiau, kad Leninas 
pabrėžė busimojo renginio tikslą: papildyti partijos fondą 
didžiule "Kelių šimtų milijonų (o gal ir kelių milijardų) 
auksinių rublių suma". Niekas nežinojo tikslios sumos, ir 
tai didino azartą, taip reikalingą ryžtingiems veiksmams.

Kol patriarchas Tichonas laukė tarybinės valdžios 
atsakymo į savo taurų pasiūlymą, Leninas 1922 m. vasa
rio 23 dieną pasirašė dekretą "Dėl bažnytinių vertybių 
konfiskavimo badaujančiųjų naudai". Šis žingsnis sužavėjo 
visus benusiviliančius Iljičiumi, net Staliną. Laukė "praga
riškas" darbas. Šalyje buvo maždaug 80 tūkstančių krikš
čioniškųjų bažnyčių, daugiausia stačiatikių. GPU (taip 
vadinama ČK) būriai plūstelėjo prie bažnyčių ir vienuoly
nų vartų. Tikintieji mėgino savo kūnais apginti šventoves. 
Užpuolikai nesvyruodami šaudydavo. Nuo ikonų plėšė bran
gius rėmus, grobė auksinius ir sidabrinius kulto reikmenis 
tarp jų XV-XVII a. žvakių sietynus,iš aukso išlietus Iva
no Rūsčiojo ir pirmųjų Romanovų laikų kryžius, krovė į 
dėžes ir maišus. Rakinėjo brangakmenius, plėšė viršelius 
nuo Biblijų, kcnfiskavo visas rastas auksines ir sidabrines 
monetas. Liepsnojo senovinių ikonų laužai, degė XIII a. 
Biblijos, inkunabulai, griuvo altoriai. Bet tai buvo tik 
pradžia. Atsigavus po šoko, kurį sukėlė Lenino dekretas, 
patriarchas Tichonas atsišaukimu kreipėsi į kitus "Rusijos 
stačiatikių bažnyčios tikinčiuosius (vasario 28 d.): "Bažny
čios požiūriu toks aktas yra švenvagystes aktas. Mes 
negalime pritarti tam, kad iš šventyklų būtų konfiskuoja
mi, net ir savanoriškų aukų pavidalu, šventinti daiktai, 
kuriuos naudoti nereliginėms apeigoms draudžia pasauli
nės Bažnyčios kanonai ir baudžia kaip šventvagystę". 
Švenčiausiojo patriarcho atsišaukimas buvo skelbiamas iš 
sakyklų, perduodamas iš lūpų į lūpas, klijuojamas ant 
namų sienų, ragindamas liaudį priešintis. Visoje šalyje 
prie šventyklų vyko tikri mūšiai. Tačiau beginkliai tikin
tieji negalėjo organizuočiau pasipriešinti iki dantų ginkluo
tiems bolševikams. Daugelyje vietų minią paprasčiausiai 
išsklaidydavo kulkosvaidžiais, o suimtuosius sušaudydavo 
tą pačią dieną.

Tačiau suprasdama, kokį didžiulį autoritetą Bažnyčia 
turi tarp paprastų rusų, ir bijodama visuotino sukilimo, 
valdžia, kaip visada, griebėsi melagingų ir veidmainiškų 
raginimų,- apeliuodama į "liaudį" ir "darbo mases". 1922 
m. kovo 28 dieną buvo išspausdintas vyriausybės praneši
mas:

programa: ekskursijos po 
Vilnių ir žymesnes Lietu
vos vietas, susitikimai su 
įdomiais žmonėmis.

Mokslo pabaigoje studern 
tams įteikiami pažymėji
mai apie išklausytą kursą, 
o išlaikiusiems egzaminus 

Vilniaus universiteto 
studijų baigimo diplomai.

Vilniaus universitetas 
pageidaujantiems jjali su
teikti galimybę uz atskirą 
mokestį apsigyventi bend
rabutyje arbs universiteto 
darbuotojų šeimose.

Mūsų studentai - įvairių 
profesijų, interesų, tauty
bių ir amžiaus žmonės iš 
viso pasaulio!

1996 - 1997 Metinės stu
dijos, (A kursas):
čia semestrui po 15 savai
čių, 20-22 akademinės 
valandos per savaitę,: se
mestrų pradžia- rugsėjo 9 
ir vasario 10 d.; vieno se
mestro studijų keina 
1000 JAV dolerių.

Vasaros lituanistikos kur
sai (B kursas):
keturių savaičių, 110 val.- 
liepos 2-30 d., studijų ir 
kultūrinės programos kaina 
- 500 JAV dolerių.

Žiemos Lituanistikos kur
sai (D kursas):
dviejų savaičių, 50 vai. - 
sausio 7-21.; studijų ir kul
tūrinės programos kaina - 
250 JAV dolerių.

Univestiteto bendrabučio 
kainos: 1 semestrui: 100 
-180 JAV dolerių; 4 savai
tėms: 45-75 JAV dol.; 2 
savaitėms: 25-40 JAV dol. 
(Priklausomai nuo kamba
rio tipo).

Gyvenimas šeimoje kai
nuotų apie 70 JAV dol. už

Kalbos mokoma prade
dančiųjų, 2 lygių pažangių
jų ir mokančiųjų grupėse. 
Dėstomoji kalba - lietuvių 
išskyrus įvadines paskaitas 
pradedantiesiems anglų kal
ba. Pažengusiųjų ir mokan
čiųjų grupėms dėstome li
teratūra, etninė kultūra, 
istorija ir kitos lituanisti
nės disciplinos.

Greta mokomųjų užsiė
mimų (4-6 akademinės va
landos per dieną, įskaitant 
kalbos pamokas bei etni
nės kultūros, literatūros, 
lingvistikos ir istorijos 
paskaitas), kursų klausyto
jams siūloma kultūrinė

savaitę.
Gaila, bet mes negalime 

garantuoti draudimo, taip 
pat prašytume pačius sve
čius pasirūpinti bilietais 
bei vizomis.

Informacijos ir anketų 
teiraukitės, savo pageida
vimus siųskite: Lituanisti
nių studijų katedra,Vilniaus 
universitetas, UniversitetoS, 
2734 Vilnius, Lietuva (Li
thuania).
Tel: (370-2) 61 07 86; Fak
sas: (370-2) 61 07 86; el.paš- 
tas: Lit.stud@flf.va.l-

Anketų laukiame prieš 
mėnesį iki kiekvienų kursų 
pradžios!

"Vyriausybei svetima mintis apie bet kokius tikinčiųjų 
ir Bažnyčios persekiojimus... Vertybės sukurtos liaudies 
darbu ir priklauso liaudžiai. Religinės apeigos nė kiek 
nesuprastės, jei brangūs reikmenys bus pakeisti kitais, 
paprastesniais. Už brangenybes galima nupirkti pakanka
mai grūdų, sėklų, darbinių gyvulių ir padargų, kad būtų 
išgelbėta ne tik Pavolgio ir kitų badaujančių Tarybų Fe
deracijos vietovių valstiečių gyvybė, bet ir ūkh... Bet Baž
nyčios kunigaikštukų klika, pripratusi prie prabangos, 
šilkų ir brangenybių, nenori atiduoti šių lobių, kad išgel
bėtų milijonus žūstančiųjų. Geisdama žūtbūt išlaikyti 
savo rankose vertybes, privilegijuota Bažnyčios klika nesi
bodi nusikalstamų sąmokslų ir provokuoja atvirus maištus. 
Kaip ir anksčiau, būdama atidi ir pakanti tikintiesiems, 
Tarybų vyriausybė nė vienos valandos nepakęs, kad privi
legijuoti Bažnyčios vadeivos, apsikarstę šilkais ir brilijan- 
tais, kurtų atskirą Bažnyčios valdovų valstybę darbininkų 
ir valstiečių valstybėje".

Išspausdjntas kreipimasis, kuriuo buvo mėginama sukir 
šinti Bažnyčią ir tikinčiųjų mases, nedviprasmiškai grasi
no stačiatikių bažnyčios vadovybei ir, kaip paprastai, 
buvo tik atgarsis Kremliuje jau priimtų slaptų nutarimų.

Leninas buvo puikiai nusiteikęs. Grįžo jo ankstesnė 
energija ir kovotojo aistra. Akys blizgėjo, kaip tuomet, 
kai išmetė genialų šūkį: "Piešk, kas priplėšta!"

1922m. kovo 19 d. jis siunčia slaptą direktyvinį laišką 
Politinio biuro nariams, kurie rengėsi pasitarimui, kaip 
optimizuoti ir koordinuoti įvairių tarnybų veiksmus, vyk
dant Dekretą dėl bažnyčios vertybių konfiskavimo:

"Šiame pasitarime, - nurodo V. Iljičius, - priimti slap
tą suvažiavimo nutarimą, konfiskuoti vertybes, ypač iš 
turtingiausių - vienuolynų ir cerkvių - negailestingai ir 
ryžtingai, visiškai pries nieką nesustojant ir pačiais trum
piausiais terminais. Kuo daugiau reakcinės buržuazijos ir 
reakcinės dvasininkijos atstovų mums pavyks sušaudyti, 
tuo geriau. Reikia būtent dabar pamokyti tą publiką taip, 
kad keliasdešimt metų nedrįstų nė galvoti apie jokį pasi
priešinimą. 1922 m.III.19 o. Liaudies komisarų tarybos 
pirm. V. Uljanovas (Leninas)".

Dar niekada, net senovės despotų laikais, valstybės va
dovas nesiryžo pasirašyti tokių dokumentų. Lenino, kuris 
dauguma atvejų asmeniškai sankcionuodavo visus savo 
režimo nusikaltimus, ryžtingumas buvo ir Stalino ir Hit
lerio pavydo objektas. Stalinas visada žavėdamasis atsi
liepdavo apie Lenino ryžtingumą, aiškiai pabrėždamas 
save neryžtą: jis bijojo pasirašyti net įsakymą susprogdin
ti Leningrado tiltus ir Maskvos įmones, nors tą diktavo 
karo būtinybė. (Bus daugiau)
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Sudieu, Senute Europa Daugiau Nesimatysim
Vytautas A. Jonynas

Žinoma, 
visų tų dalykų nušvietimo netenka tikėtis iš vietinių gidų 
ar gidžių. Jos kalba ką išmokusios ir kamantinėjamos 
išsisuka iš keblesnių klausimų. Tai visai natūralu, išimti
mi mums buvo vietine gidė, aprodžiusi Sehoenbrunno rū
mų 40 kambarių - jų baldus, portretus ar paveikslus ant 
sienų, gobelenus, krosnis, apmušalus, ir 1.1.

Habsburgų dinastija, kaip visiems žinoma, nepasižymė 
jo ypatingai išlavintu skoniu. Savo dvarų pastatus dažė 
rėžiančiomis kiaušinio trynio spalvomis, o vidaus dekora
vime tokio imperatoriaus Franz Josepho samprata irgi ne
buvo kažinkokia. Savo Kaiservillėje, pavyzdžiui, jis buvo 
sukabinęs ant sienų savo sumedžiotų gyvulėlių galvutes ir 
ragus, įterpdamas protarpiais, įvairumo dėlei, kokio paukš
čio iškamšą su įrašėliu kada ir kur jis nudėtas (Stephen. 
Brooks. The Double Eaglej Viena, Budapest, Prague, JLpn- 
don, Hamish Homilton, 1988).

Habsburgai buvo iš viso labai pamėgę visokias skai
čiuotes. Taip, pav., princas Franz Ferdinand'as pasižy
mėdavo reguliariai savo medžioklės laimikį. Jo Schuss 
Liste sužymėta, kad per 1880-1906 metų laikotarpį jis 
buvo nupyškinęs 171,537 paukščius ir žvėrelius. Mūsų 
gidė nė nemanė tų dalykų nuslėpti. Ji nesidrovėjo kartes
nių žodžių savo tautiečių adresu, ir tai buvo nuostabi 
atvanga nuo visokių "farinam cagantes" vedlių, su kuriais 
paprastai susiduriama per organizuotas išvykas. Užklausta 
pavyzdžiui, kodėl tiek malama apie karalienę Mariją Te
resę, o nutylimas Joseph'o II karaliavimo laikotarpis, 
jinai paaiškino tai austrų konservatyvia, atžagareiviška 
prigimtimi. Jos nuomone, tas šviesus, pažangus valdovas, 
įvedęs daug protingų reformų, iki šiol esąs austrams ana
tema.

Nieko nuostabaus, topteli galvon, prisiminus, kad aust
rai davė pasauliui tokias įžymybes kaip Adolfą Hitlerį, 
A. Eichmaną, Ernstą Kaltenbrunerį, Franzą Stangle (Treb- 
linkos ir Sobiboro komendantą) ir 1.1.

(Viena, by David Pryce-Jones and _the Editors of Time 
-Life Books, Amsterdam, 1970). Ne visai suprantama ta
čiau, kodėl vakariečiai jai buvo taip dosnūs po Antrojo 
pasaulinio karo, o dabar taip šykštūs Rytų Europos ša
lims! 1948-1953 metų laikotarpyje Austrija pasinaudojo 
Maršalio Planu, pasiglemždama arti vieno milijardo dole
rių. Apskaičiuojant kiek Amerikos ir Europos Atstatymo 
Programose gėrybių atiteko austrams, nustatoma, kad tai 
prilygo apytikriai vienai tonai kiekvienam vyrui, moteriai 
ir vaikui! (Paul Hoffmann The Viennese: Splendor, Twi
light and Exile N.Y. Doubleday, Anchor Press, 1988).

Būdingas dar ir kitas dalykas. Pasaulis, atrodo, spėjo 
užmiršti tūkstantinių minių valiavimus, įžengiančiam kraš- 
tan Wehrmachtui. Dar skubiau užmiršo Anschlusso svai- 
gybę patys austrai. Tuo tarpu kai pokarinės Vokietijos vy
riausybė kompensavo išlikusius vokiečių-žydų pabėgėlius 
dosniomis pensijomis už prarastą turtą, nė viena Austri
jos vyriausybių nesijuto įpareigota tokiems žygiams. (Ste
phen Brook The Double Eagle; Viena, Budapest, Prague. 
London, .Hamish Hamilton, 1988).

Gyvenę kurį laiką Austrijoje, lietuviai D.P. neretai 
prisimena austrus kaip nelabai duotą žodį laikančius, skie 
dalius. Net, esą, specialių terminų jų charakteriui aptar
ti, pav., "Schlamperei"ar fSchmachlich". Žinoma, kai kalba
ma apie 19 šimtm. austrus, ar jie dabar pasikeitę, nete
ko įsitikinti. Bet vieną dalyką jie daro pasigėrėtinai - 
tai saviliaupą - autoreklamą.

Kaip esam užsiminę, Zalcburgas yra baisi skylė. Reto 
nuobodumo, negražumo, provincinis miestas, kokių Vokie
tijoje tūkstančiai. "Ugly beyond description" - sakytų 
anglosaksai. O tačiau austrai pramanė snobams visokias 
Mocart-eramas, festivalius, užvertė prekystalius "Mocarto 
suvenyrais" ir taip varė reklamą, kad Zalcburgą aplanky
ti pasidarė būtinybė, kad ten nuolatos kirbynės turistų, 
kad norint patekti Katedros aikštėje statoman Hugo von 
Hoffmansthl' io spektakliu "Jederman", tenka pakloti ne
mažą krūvelę banknotų. Darosi apmaudu. Nenoromis pa
galvoji jei taip mes, Zalcburgo pavyzdžiu, sugebėtumėm 
padaryti užsieniečiams atrakcija kokius Varnius ar Balbie
riškį?

Deja, dalykai ne tokie paprasti. Gal už penkiolikos me
tų prieš Drezdeną nublanks ne vien Zalcburgas bet ir 
pati Viena, bet kol kas vokiečiams nepavyko sukelti didės 
nio susidomėjimo turistų tarpe tokiu Niurnbergu, puikiai 
atstatytu, viduramžiniu, autentišku visais atžvilgiais, mies
tu, išlaikiusiu savo gynybinių sienų ir miesto vartų žiedą, 
nežiūrint kad jis garsėja savo dešrelėmis. Po Dresdeno, 
tai buvo atroji mums staigmena.

Kai mes privažiavome Niurnbergo priemiesčius, Uta 
priminė mums, kad gali pasitaikyti mums prisėsti prie 
stalo šlamšti dešrelių su vokiečiais. Tada, gink Dieve, ne
reikia užvesti kalbos apie Niurnbergo teismą ir panašius 
užmirštus dalykus, juo labiau, kad jaunoji karta čia nie
kuo dėta. Suprantama, kodėl vokiečiams nemalonu prisi
minti kai kuriuos dalykus, surištus su tuo adresu, jų tar 
pe ir Lėni Riefensthal nuostabius filmus, bet Ūtos būgšta
vimai buvo visai be pagrindo. Faktiškai tų vokiečių net 
ir nebuvo aikštėje, kur kepe dešrigaliai ir mes matėmės. 
Ją buvo užvaldęs visoks "Auslaender"ių ir "Gastarbeiter'- 
ių, "etnikų"-kanadiškai kalbant,-amaras, ir telkinys viso
kių budelių. Ant pakylos trypė tautinius šokius jų vaikai, 
giedojo kažkoks diedų (berods lenkų) choras, buvo viso
kiausių prekystalių, čirškinanačių dešras, šiskebab' us ir 
kitokius gardėsius. Žodžiu, kažkas panašaus į Toronto 
Karavaną. įspūdingiausiu dalyku buvo veizėti, kaip šau
niai darbavosi, gamindami savotiškus dešrelių vyniotinius, 
Bosnijos sportininkai. Neįtikėtinu "homo sovieticus" pader
mei tempu ir darna. Kaip tikri vyrai, ne kokie kamuolio 
spardytojai.

Maišantis po tą etnikų festivalį Niurnbergo istorinėje 
aikštėje nesunku buvo identifikuotis su tais žmonėmis ir 
ryškiausiai prisiminė D.P. barakyno gadynė. Tik mes bu
vom privilegijuoti UNRRos globotiniai, o vokiškasis gast- 
arbeiter' is neturi jokių pilietinių teisių, gali būti areštuo
tas ir deportuotas. Jie negali balsuoti ar turėti pretenzijų 
į socialinę globą. Kitaip sakant, jie oficialiai neegzistuo
ja. Daugelis jų yra priversti pasisamdyti "fiktyvų savi
ninką", kad galėtų turėti savo parduotuvę, restoranėlį ar 
spaustuvėlę, nes jiems neleidžiama verstis prekyba.~ Kad 
galėtų įsigyti vokiečių pilietybę, jie privalo būti išbuvę 
krašte aštuonetą metų, neturėti jokios kriminalinės bylos 
nuovadose, užsimokėti 2,300 markių ir išlaikyti kalbos eg 
zaminus. (Caryl Philipps, The European Tribe. London, 
Faber and Faber 1987).
1996. m. 5

Ne be to, kad riedant autostrada, daug kas prisimin
davo nuolatos tą dypukišką praeitį. Ypatingai rodykles į 
išvažiavimus - Wiesbaden, Wurzburg, Kempten, Kassel... 
Visur čia kadaise būta tų "Verfluchtę Ausslander" telki
nių, kurių praeitis surašyta į Lietuvių Enciklopedijos 
puslapius.

Grįžtant prie tos per pusę šimto metų nutolusios pra
eities, verta paminėti, kad ir čia mūsų palydovė Uta 
pasirodė korektiška. Nežinau, ar tai jos nuopelnas, ar 
taip buvo elgiamasi pagal kelionių bendrovės nurodymus, 
bet buvo visai lengva išsukti iš kelio, privažiuojant Tere
zin1 ą, buvusį Theresienstadtą (ar bent praniauti tą vieto
vę nieko nepasakojant). Kaip žinome, Theresienstad'tas 
buvo mirties stovykla moterims ir vaikams, kuri buvo 
laikoma švelniausia iš visų kacetų. Tą legendą sukurė su
mani administracija, sugebėjusi meistriškai apdumti akis 
(panašiai kaip bolševikai amerikiečiams ir National Geo
graphic korespondentams Kolymos gulage) besilankančiai 
Raudonojo Kryžiaus tarptautinei delegacijai. Uta tą isto
riją sąžiningai atpasakojo.

Terezin' o stovyklai buvo panaudoti buvusios senos 
tvirtovės kazematai ir ji labai primena Kauno Devintąjį 
Fortą su tuo skirtumu, kad jos paminklas nepalyginamai 
kuklesnis už mūsąjį. Čia stovi paprastas medinis kryžius 
su erškėčių vainiku, padarytu iš spygliuotų vielų, smuike
lio vietoje, o kiek atokiau stovi kitas paminklas žydų 
aukoms - Dovydo žvaigždė.

Nesakyčiau kad tie reginiai būtų mūsų grupę sujaudi
nę. Bušmėnams (australams) ar amerikiečiams tie daly
kai neįdomūs. Nelabai ką jie sako ir jaunajai vokiečių 
kartai. Tokį įspūdį susidariau, kai lankėmės Potsdame. 
Gidė parodė mums iš lauko pastatą, kuriame vyko Stali
no apdovanojimas kolonijine teritorija Europos žemyne.

Apsakydama kur kuris iš trijų didžiųjų turėjo savo 
darbo kabinetą, gidė suvertė visą kaltę dėl Europos dalių 
atidavimo rusams ant Stalino "nedžentelmeniškumo", juo 
laikydama nesilaikymą duotų pažadų. Užklausta, ar tiesa 
kad Rytprūsių klausimas buvo paliktas tolimesniems pasi
tarimams, o pati teritorija laikinai palikta rusų priežiū
rai, gidė susimaišė. Bet ką gali iš tiesų nusimanyti berly 
niečiai jaunuoliai? Žmonių, pergyvenusių karo siaubus ir 
pokario dienų rūstybę, skaičius tolydžio mažėja. O antra- 
tokiame ture nėra kada su jais susipažinti. Nors mano 
kamantinėta čekė, ar tiesa, kad Vlasovo daliniai išvada
vę Prahą, atsakė į klausimą visai patenkinamai. Taip, sa 
kė ji, kartu su čekų partizanais. (Oficialioji versija yra, 
kad rusai išvadavę jų sostinę).

Teko skaityti labai įdomią knygą apie Berlyną ir ber
lyniečius (Eric Onnen "Au pied du Mur. Chronique berli- 
noise, Janv. 1989 - Avril 1990, Paris, Gallimard 1991). 
Jos autorius dirbo Berlyne kaip langų valytojas, dažniau 
šiai tų namų, kur gyveno karšinčiai, nebepajėgūs patys 
susitvarkyti namuose. Jisai pats gyveno skurdžiausiame 
miesto kvartale ir galėjo iš arti sekti neo-nacių sąjūdį, 
skustagalvių chuliganizmą, paprastų žmonelių rūpesčius, 
pagaliau - Gėdos Sienos nugriovimo įvykius. Ateivių iš 
Rytų apsipirkimą bananais ir spalvotos televizijos apara
tais. Jos teigimu, ilgą laiką berlyniečiai gyvenę kaip pas 
Dievą uš pečiaus ir Vokietijos susijungimas į vieną, anaip
tol jų nepradžiuginęs. Tačiau mums turistams, visi lyg 
susitarę apie jį kalbėjo teigiamai, rodydami tos sienos 
likučius.

Pačių neo-nacių neteko matyti. Vieną skustagalvį 
elgetą aptikom Kurfūrs/terdame sėdintį su grėsmingai 
atrodančiu šunimi. Šiaip gidai skundėsi pabrangusiu gyve
nimu, padidintais mokesčiais valdžiai... Per visišką atsi
tiktinumą, patekę į maisto produktų parduotuvę pilną 
turkių moterų, įsitikinome, kad kaip danguje, taip ir ant 
žemės, - paprasti žmonės tvarkosi savaip. Produktų kai
nos - pieno, sūrio, alaus - buvo triskart žemesnės nei 
tos, kurias mokėdavom autostrados pakelėse.

Norėdama paįvairinti turistų kelionę, kiekviena agen
tūra stengiasi jiems parodyti lankomų kraštų tradicijas, 
papročius, meną, muziką. Tam organizuojamos vakarinės 
ekskursijos (žinoma, už papildomą mokestį) Csarda vaka
rienė su tautiniais patiekalais ir čigonų muzika, Johan 
Strauso melodijų linksmavakaris ir Grinzig tipo vakarie
nė, ragaujant jauną vyną ir bliūvaujant kartu su autoch
tonais nesudėtingas liaudies daineles, iš jų visų pasirin
kom paskutinę atrakciją, prisiminę šimtus Ufos filmų, ro 
džiusių germaniškąją Gemuethlichkeit. Ir faktinai nenusi
vylėme, nors tam siausmui buvo toli iki Muencheno "Ok
toberfest" lygmens, kada geležinė liaudis tikrai ne juo
kais įsismagina:

"Jie įsivaizduoja", rašo Jane Kramer (Europeans. N. 
York Farrar Strauss and Giroux 1988) Bavariją kaip kar
navalą, plūduriuojantį alaus okeane, ir iš tiesų Oktober - 
fest yra toks reginys, matant tūkstančius vyrų ir moterų 
komiškai glėbesčiuojantis, puolant įkaitusiais veidais viens 
kitam į išprakaitavusias rankas, plėšiant dainą, alpinėjant 
pasilengvinant kur, kada ir kam papuola, - turi kažkokį 
viduramžišką šiurkščią faktūrą".

Musų aplinka buvo kur kas civilizuotesnė. Nusipenėju
si kaip kažkas, sambūvio auditorija plėšė be perstojo ne
gudrias melodijas a la "Drink, drink, Bruederlein drink", 
palydimas nemažiau apkūnaus akordeonisto. Maistas - 
kirviu kapotos keptos kiaulienos luitai, vištienos gabalai 
ir rauginti kopūstai- buvo sveikai kaimiškas, jei ne tauti 
niai patriotiškas. O to Heurige birzgalo davė po dvi 
geras stiklines. Mūsų australai pritarti dainai nesugebėjo. 
Užtat jie pasireiškė visu laukiniškumu šokiuose, staipy- 
damiesi ir vaipydamiesi "Chicken dance" ir panašiuose. 
Vokiečiai bematant aprimo ir veizėjo į juos, atvėpę žiau
nas, tarsi stabo ištikti. Tik kiek vėliau viena jų miun- 
chenietė davė mūsiškiams atkirtį, pademonstruodama 
pilvo šokį. Deja, nenusirengusi.

Jau tą pat vakarą ėmė plyšti galva nuo jų vyno, ir 
raižyti vidurius, bet ką reiškia tokie negalavimai prieš 
laimę pabendraut su austrų-vokiečių liaudimi?

Šiaip, vienintelė galimybe sueiti į sąlytį su čiabuviais 
būdavo atvejai, kai tekdavo klausinėti kelio, ieškant ko
kio parko ar British Museum Londone. Žmonės buvo pa
slaugus ir mandagus. Neužmirštamą įspūdį, žinoma, pali
ko studentas tik ką išėjęs iš auditorijos, kuris nesusigau
dė, kur yra British Museum, nors jis buvo čia pat už 
posūkio, pašonėje. Bet, matyt, jaunosios kartos visur 
panašios.

Pasitaikė mums ir visai malonių staigmenų. Taip mo
terėlę airę, kurios buvom klausę kaip nukakti į Regent 
Parką, aptikome vėliau ant suolelio, tame pačiame milži
niškame parke ir jinai mus beveik prisaikdino apžiūrėti

Alpinistas Vladas Vitkauskas su Lietuvos vėliava Kiliman
jaro viršūnėje. Tai pirmasis alpinistas, kurios valstybės 
vėliava plevėsavo visose aukščiausiose pasaulio kalnų vir
šūnėse.

1996 m. ŠĄLFASS-gos VYRŲ SENJORŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBES

1996 m. vyrų senjorų (35 m. ir vyresnių) krepšinio pir
menybės įvyks 1996 m. kovo 30 & 31 d.d., Londone, Ont. 
Vykdo Londono LSK Tauras.

Senjorų klasifikacija yra pagal žaidėjo amžių 1996 m. 
gruodžio 31 d. Kitaip tariant, senjorų klasei priklauso gi
musieji 1961 m. ir vyresni.

Galutinė komandų registracija turi būti atlikta iki 
1996 m. kovo mėn. 11 d. imtinai pas turnyro vadovą 
Bill Jansenberger, šiuo adresu: Bill Jansenberger. 142 
Wortley Rd. London, Ont. N6C 3P5; tęl: (519)-439-5462 
namų; (519)-672-4776 darbo; Faksas: 519-672~-882~9~

Po galutinės registracijos bus paskelbtas varžybų for
matas ir tolimesnės detalės.

Dalyvavimas atviras visiems lietuvių sporto klubams 
atlikusierrs 1996 m. metinę ŠALFAšS-gos registraciją. 

1995 m. laimėtojas buvo Hamiltono LSK Kovas.
Pagal preliminarinės registracijos davinius, dalyvauti 

numato šie klubai: Toronto "Aušra", Troronto "Vytis", 
Hamiltono "Kovas", Detroito "Kovas", Chicagos "ASK 
Lituanica" ir šeimininkai, Londono "Tauras".

J_996 m. Š. AMERIKOS LIETUVIŲ RAKETBOLO 
PIRMENYBES

1996 m. Š. A. Lietuvių Raketbolo pirmenybės įvyks 
1996m. balandžio 20 d., šeštadienį, Coastal University, 
Hwy 501, Conway, South Caroline. Ši vietovė yra visai 
arti Myrtle Beach kurorto.

Varžybas rengia ŠA.LFASS-gos Raketbolo komitetas. 
Turnyro vadovas - pulk. Kęstutis Gedmintas.

Varžybų pradžia - 9:00 AM. Registracija nuo 8:30 
AM. Programa- vienetai ir dvejetai šiose klasėse: vyrų 
"Open" (neriboto amžiaus), moterų (neriboto amžiaus), 
vyrų senjorų (50 m. ir vyresnių), ir "Novice" (pradedančių 
- neriboto amžiaus). Susidarius didesniam dalyvių skaičiui 
programos klasifikacija gali būti praplėsta, atsižvelgiant 
į žaidėjų patyrimo laipsnį bei amžių.

Dalyvauti yra kviečiami visi lietuvių kilmės žaidėjai.
Dakyvių registracija -iki š.m. balandžio 12 d. imtinai, 

šiuo adresu: gal. Kęstutis Gedmintas, 101! E Myrtle Gre
ens Dr., Conway, SC 29526. Tel:(803)-347-3559 namų;* 

, (803)—358—0620 darbo; (803)-736-4311 - savaitgaliais.
Papildomai informacijas galima gauti ir pas Algį Na

gevičių (216)-845-8848. Suinteresuoti pavieniai, nepriklau
somi žaidėjai prašomi kreiptis į K. Gedmintą ar A. Na
gevičių.

Lygiagrečiai vyks ir pavasarinis draugiško pobūdžio lie
tuvių golfo turnyras. Nepraleiskite progos savaitgalį ar il
giau pabūti šiame gražiajame Atlanto pajūrio kurorte.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

Karalienės Rožyną (Queen's Rose Gardens). Neišvengia
mai pasiklydę pakeliui, aptikome ta proga tvenkinius su 
dailiomis kanadiškomis žąsimis- vietą, kur, pasirodo, 
Princesė Diana skirdavusi pasimatymus savo meilužiams.

Apie Lady Die lytinius poreikius ir aplamai karališką
ją giminėlę turėjome paskui išklausyti ištisą kursą iš 
vežiojančio mus po miestą gido lūpų. Jo supratimu, turis
tui smalsu patirti kaip gyvena, su kuo guli-ncguli karališ 
koji giminėlė, o taip pat pažinoti prabangiųjų Londono 
viešbučių kainas ir stambiųjų krautuvių adresus.

įdomiausia mums atodanga buvo toji, kad vieno tų pra 
bangiųjų viešbučių savininkas kaupiąs naktipuodžių kolek
ciją ir pristačius jam neregėtai išmargintą tokį rodinį, 
yra galimybė pagyventi nemokamai ištisą savaitę jo hote- 
lyje. Ekscentriška, bet gal tokia kolekcija vis šis tas sko- 
ningesnio už Habsburgų medžioklės iškamšų rinkinius.

Pastebėjom ir gidas tai patvirtino, kad kai kuriuos 
Londono rajonus yra užvaldę indai ir pakistaniečiai savo 
bakalėjom ir restoranais ir nebėra tradicinių "fish and 
chips" užkandžių, nei vežimaičių. Tai vien patvirtino, 
kaip pravartu mūsų amžiaus žmogui būti susipažinus su 
visokia egzotiška kulinarija, antraip tenka visur pasika- 
kinti kiaušiniene.

(Bus daugiau)
5 p«?L



Lietuvių Namų
Žinios

• LN vasario 11 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
217 žmonių.

Svečių knygoje pasirašė 
1 iš Panevėžio, 1 iš Kauno 
ir Vilniaus Styginio Kvar
teto muzikantai- Audronė 
Vainiūnaitė, Petras Kunca, 
Audronė Pšibilskienė ir 
Augustinas Vasiliauskas.
Pranešimus padarė ir 

su svečiais supažindino 
LN valdybos pirmininkas 
V.Drešeris.

• LN vasario mėn. 18 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 138 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė Romual
das Ozolas, Lietuvos Seimo 
narys.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narys H.Su- 
kauskas.

• Toronto LN Švietimo 
Fondas LABDARA skiria 
stipendijas studijuojančiam 
jaunimui. Anketas prašy
mams galima gauti LN 
raštinėje. Jas yra būtina 
užpildyti.

Daugiau informacijų 
gausite pas Teodora Stanu- 
lį, tel:769-1616.

Prašymai stipendijoms 
turėtų būti patiekti LN 
raštinėn ne vėliau kaip 
iki š. m.kovo mėn. 10 d.

J.v.s. BRONIUS STUNDŽIA apdovanojamas Aukščiausiuoju GELEŽINIO VILKO skau- 
tybės ordinu, kurį įteikė C.S.P.v.s.Romas Otto, asistuojant RAMBYNO tuntininkui 
skautininkui MARIUI RUSINUI Nuotr: Arūno Dailydės^

TORONTO SKAUTŲ 
TUNTAI MINĖJO 
HEROJ 1ŠKĄ J Ą SAUSIO 
13-tąją IR VASARIO 16- 
TĄJĄ.

RAMBYNO ir ŠATRI
JOS tuntai ir skautininku- 
kią draugovės iškilmingai 
paminėjo herojiškąja SAU
SIO 13-taja- LAISVES GY
NĖJŲ DIENĄ-ir VASARIO 
16-tosios šventę. 
Organizuotai, su vėliavo
mis atvyko i Lietuvos Kan
kinių šventovę vasario mėn 
4 d. Iškilmingose Mišiose 
giedojo N.Benotienės vado
vaujamas vaikų choras,

skaitinius atlikc ps.A.Puze- 
rytė ir sk.v.v.sl. L.Narušis 
aukas nešė Vilkiukai ir 
skautės.

Po apeigų, Anapilio 
Muziejaus salėje vyko iškil
minga sueiga. V.S.P.v.s. 
Romas Otto, atvykęs iš 
Montrealio, pasveikino visus 
dalyvius. Įnešus vėliavas 
ir Tylos minute pagerbus 
visus žuvusius už Tėvynės 
laisvę, buvo išklausyti vy
riausių skautininkų sveiki
nimai ir įsakymai. Ta pro
ga i ps. laipsnį pakeltas 
laivo vadas j.b.v.vl. dr. 
E.Birgiolas ir Į vyresnio

skautininko l.s.fil.dr. A.Dai- 
lydė. GELEŽINIO VILKO 
Ordinu apdovanotas j.v.s. 
Bronius Stundžia. Įspūdin
gam įžodžiui vadovavo 
v.s. V.Skrinskas.

Kaklaraišius užrišo ir 
ordiną^ įteikė V.S.P. v.s.Ro- 
mas Otto,

RAMBYNO įsakymuose 
į pl.I.pakelti sk. D.Narušis, 
D.Sonda, O Pažangumo 
medaliu apdovanoti: T.Jo- 
naitis, P.Gaudie, V.Ruslys, 
J. Wilkinson.

Iškilmės baigtos Lietu
vos Himnu, susikabinus 
rankomis, tradicine "Ateina 
Naktis".

Lietuvių. Jaunimo Dienų dalyviai lanko Dundurn Castle 
Hamiltone, IlI-ią suvažiavimo dieną.

įdomūs lietuvių jaunimo DIENŲ ĮSPŪDŽIAI ‘ į

• LN VYRŲ BŪRELIO 
narių metinis pobūvis ren
giamas kovo mėn. 30 d., 
D.L.K GEDIMINO Menėje.

Bilietus galima gauti 
pas T.Stanuįį,užsisakant
telefonu 769-1616.

• LN sekmadienio popietė
se galima įsigyti Lietuvoje 
leidžiamų dienraščių, kurie 
ateina oro paštu. Taipgi 
yra gauta siunta įvairios 
informacijos apie Lietuvą 
lietuvių ir anglų kalbomis.

• Slaugos Namams aukojo 
$50,- E.P.Žuliai, a.a.He- 
berto Smito atminimui.

KANADOS LIETUVIŲ 
MUZIEJ US-ARCHYVAS 

sutrumpina lankymo 
valandas nuo š. m. vasario 
25 d. iki 1996 m. gegužės 
mėn. 5 d. Dabar jį galima 
lankyti sekmadieniais nuo 
10:30 val.r.-4 val.p.p., pir
madieniais nuo 1 vai. p.p-

5 val.p.p.

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.25% už 1 m. term. Indėlius 
4.50% už 2 m. term. Indėlius 
4.75% už 3 m. term. Indėlius 
5.00% už 4 m. term. Indėlius 
5.25% už 5 m. term. Indėlius 
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.25% už 1 m. GIC Invest pažym. 
4.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.25% už 4 m. GIC Invest pažym. 
5.63% už 5 m. GIC Invest pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
4.00% kasd. pat čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.25% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...... 7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........
2 metų........
3 metų........
4 metų........
5 metų........

(fixed rate)

Laikinai Muziejų prižiū
ri dr.Rasos Mažeikaitės 
padėjėja dail.lrma Makariū- 
naitė.

Muziejaus vedėja dr.R.
Mažeikaitė dėstys Klaipė
dos Universitete kursą 
kovo ir balandžio mėne
siais.

VASARIO 18 d., sekma
dieni, Muziejuje atidaryta 
Stasio Dabkaus n uotraukų 
paroda, vaizduojanti Kana
dos lietuvių gyvenimą.

e VASARIO 16-TOJI
buvo iškilmingai paminėta 
visose lietuviu šventovėse 
ir ANAPILIO Sodybos salė
je,dalyvaujant Lietuvos 
Seimo nariui ir Centro 
S-gos pirm.Romualdui Ozo
lui.

Šaunią meninę programą 
atliko ANAPILIO Vaikų 
Choras, Jaunimo Ansamblis 
GINTARAS ir VILNIAUS 
STYGINIS KVARTETAS.

» SUVALKŲ KRAŠTO 
LIETUVIU IŠEIVIJOS 
SAMBŪRIČ metinis susirin
kimas buvo sušauktas vasa
rio mėn. 17 d.

Išrinkta nauja valdyba 
pasiskirstė pareigomis: 
pirm.- V.Jonušonienė, sekr. 
-LDzemionienė, ižd.- l.Ren- 
telienė, spaudos ryšininkė- 
B. Jucienė. Nariai- K.Pa
jaujis, V.Bancevičius ir 
T.Spudulienė.

Lietuvių Kultūros Na
mams Punske aukojo $25,- 
K.BudreviČius.

• Prof. Romas VAŠTOKAS, 
kurį laiką dirbės Lietuvos 
aukštosiose mokyklose, 
šį semestrą vėl dėsto antro
pologiją. Trento Universite
te, Peterborough mieste, 
Kanadoje.

Baigęs šj .įsipareigojimą, 
žada, pasitraukus į pensija, 
daugiau laiko skirti dar
bui Lietuvoje.

Greta Lločerytė, Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos korespondentė parašė ir suorganizavo aprašymus 
apie praeito gruodžio mėnesio paskutinę savaitę vyku
sias Lietuvią Jaunimo Dienas.

į Hamiltoną atvyko, kaip korespondencijoje mi
nima, lietuvių iš viso pasaulio: Kanados, JAV, net Aus
tralijos, Šveicarijos, Didž.Britanijos, Vokietijos, Italijos,- 
Ispanijos ir net iš Lietuvos.

Tikslas -" Sustiprinti ryšius tarp jaunu išeivijos 
lietuvių, suburti jaunimą kultūros renginiuose, sporto 
rungtynėse, intelektualinėse Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos diskusijose, pokalbiuose apie socialines, religi
nes ir švietimo problemas".

Viską persijojus, padaryta išvada:
"Pirmosios Lietuvių Jaunimo Dienos Kanadoje praėjo 
labai įdomiai ir sėkmingai. Užsimezgė daug nauju drau
gysčių, atsirado naujų kontaktu su lietuvių jaunimu 
iš viso pasaulio. Nuoširdus ačiū šių Dienų rėmėjams: 
KLBendruomenei, KLFondui, "Prisikėlimo" P-jos Kredito 
Kooperatyvui, Hamiltono Kredito Kooperatyvui "Talka", 
Montrealio Kredito Kooperatyvui LITAS, Toronto Kre
dito Kooperatyvui "Parama", Tėvynės Sąjungos Hamil
tono Skyriui ir Hamiltono Vysk. Valančiaus Mokyklai. 
Širdingas ačiū Hamiltono Aušros Vartų P-jai, Toronto 
"Prisikėlimo" P-jai, Mississaugos "Anapilio" P-jai, Lo
retto Ski Resort savininkams, Toronto Lietuviu Na
mams, Išeivių Lietuvių vysk.P.Baltakiui ir ypatingas 
ačiū Hamiltono miesto merui - Robert Morrow.

LJDienų Komisija sunkiai ir ilgai dirbo, kad ši 
šventė gerai pavyktų. Daug triūso ir išmonės įdėjo 
Daiva Baršauskaitė, Daina Batūraitė Julija Enskaitytė, 
Virginija Enskaitytė, Silvija Gaidauskaitė, Andrius Ged- 
ris, Ieva Godely te Rūta Kamaitytė, Jonas Kareckas, 
Stasys Kareckas, Lilė Liaukutė, Greta Ločerytė, Almis 
Lukavičius, Andrius Paškus, Audra Paulionytė, Viktoras 
Remešaitis, Matas Stanevičius, Amanda Williams, Regi
na Williams, Irena Žukauskaitė, Tomas Žukauskas. O 
visos šventės širdis buvo - Onutė Stanevičiūtė, be jos 
ir pradžios nebūtą buvę.

.6.50%

.6.75%

.7.00%

.7.25%

.7.50%

su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...... 6.90%

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičial.

Parapijos kredito kooperatyvas
- L •999 College St.. Toronto. Qntario M6H 1A8 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniaįs nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12 30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MXWM per 1 04 milijonus dolerių
Kiti patarnavimai MasterCard.}

Kredito kortelė

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

palūk.
palūk.
palūk.
palūk.
palūk.

Visiems liko patys geriausi prisiminimai -ir kiek
vienas tikėsimės vėl kada nors susitikti su savo naujais 
draugais.". /bus daugiau/

DRESHER

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mort
gage) drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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 Bioor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

4.25% 
4.25% 
4.25% 
4.75% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
4.00% 
4.50% 
4.75% 
5.25% 
5.50% 
5.75% 
3.75% 
5.00% 
5.25% 
5.50% 
5.75% 
6.25% 
3.75% 
4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo ............... 7.75%

i 
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...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................3.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 6.75%
2 metų ................ 7.00%
3 metų ................ 7.25%

Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų ..... 6.90%

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 61 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas \R

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešėris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-266-1 

FAX 41 6-233-0265
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 
* GAISRO ‘ AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRALDA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588 F F*

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MONTREALIO VYRŲ OKTETAS. Kairėje, 1985 m. stovi: D. Mališka, R. Bulota, A. Mickus, Alb. Rusinas, A. Gudas, Alb. Urbonas; priekyje: 
Aleksandras Stankevičius, Vyt. Murauskas ir H. Celtorius. Nuotraukoje dešinėje1988 m. stovi: Alb. Urbonas, M. Niedvaras, R. Bulota, Al. 
Rusinas, Vyt. Murauskas, H. Celtorius , A. Mickus ir V. Kačergius. Nuotr. Teresės Mickienės

nrontreal
ŠALIS TA - 
LIETUVA VADINAS

VASARIO 16-toji lietu
viu tautai yra tokia pat 
svarbi data kaip prancū
zams - liepos 14-toji, a- 
merikiečiams - liepos 4- 
toji, suomiams -gruodžio 
6-toji.

Carų valdžios , užgožta 
lietuviu visuomeninę veikla 
buvo apribota, todėl paruo
šiamasis darbas - siekimas 
Nepriklausomybės - vyko 
už Lietuvos ribų.

1916 m. ŠVEICARIJOJE 
Berno mieste vykusioje 
konferencijoje, pirmąsyk 
buvo iškeltas visiškos nepri
klausomybes reikalavimas, 
šiai idėjai tais pačiais 
metais pritaria ir JAV 
lietuviai. 1917 m. JAV 
vyriausybei buvo įteikta 
Lietuvos Nepriklausomybės 
rezoliucija , ir šis svarbus 
įvykis buvo paminėtas net 
didžiuosiuose Amerikos 
laikraščiuose.

1917 m. KIJEVE vyko 
tautu kongresas, kurio tik
slas buvo .Įtikinti buvusias 
caristinės Rusijos imperijos 
tautas tenkintis autonomija. 
Lietuva su tokiu pasiūlymu 
griežtai nesutiko ir išskir
tinai gavo suverenios vals- 
tybės statusu. LATVIJA, 
ESTIJA IR GUDIJA pasili
ko autonomijoje.

\ iENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRUS NUOSAVUOSE NAMUOSE

nT A L K A"-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS.
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6

Tel. 905-544-7125
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.

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.75% 
santaupas....................... 3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.
.........................................  2.75%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..........  4.75%
180 dienų indėlius........ 4.75%
1 m. term.indėlius .......... 5.50%
2 m. term.indėlius .......... 5.50%
3 m. term.indėlius ......  5.875%
4 m. term.indėlius .......... 6.25%
5 m. term.indėlius .......... 6.75%
RRSP ir RRIF
(Variable) ........................ 3.00%
1 m.lnd.............................. 5.50%
2 m.lnd.............................. 5.50%
3 m.lnd..........................  5.875%
4 m.ind.....................  6.25%
5 m.ind.............................. 6.75%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

1996. m. 5

191b m. VASARIO 16 
d, VILNIUJE be jokiu išly
gų, didysis mūšy tautos 
žadintojas dr. Jonas Basa
navičius ir 19 kitu signata
rių pasirašė NEPRIKLAU
SOMYBĖS AKTĄ. Ši data 
ir laikoma Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės atkuri - 
m u.

Nežiūrint, ir nesigili
nant 2 jokias anksčiau pa
sirašytas istorines sutartis 
- 1940-ją metu BIRŽELIO 
15 d., įgyvendinus slapty 
Stalino ir Hitlerio suokal
bį, Raudonoji Armija klas
tingai okupavo Nepriklau
somą Lietuvos valstybę. 
Nors pastaroji turėjo gana 
gerai paruoštą kariuomenę- 
nesipriešino (tikėdama, 
kad tai tik laikina situaci
ja?). Dėl to yra įvairią 
nuomonių ir klaustuką.

Po to prasidėjo ilgas, 
sunkus ir pažeminimu, krau
ju ženklintas tautos kančių 
kelias. Nė viena Europos 
valstybe, net ir didžiųjų 
karų metu, neprarado tokio 
žmonių skaičiaus, kaip 
neutralioji Lietuva.

Tauta vis dėlto, nepalū
žo, išliko.

Viename mokytoją su
važiavime, buvęs Lietuvos 
prezidentas Antanas Sme
tona yra pasakęs: "Nėra 
pasaulyje pavyzdžio, kad 
dora tauta žūtų, jei kuri 
žuvo - buvo paliegusi, nu
stojusi kuriamosios pajėgos.

Asmenines nuo..........  13.00%
nekiln. turto 1 m............ 7.25%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį
iki S2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Ir senovės Lietuva dingo, 
kai atsakingasis luomas,
bajorai , prarado piliečio
dorybę. Istorija uždėjo
bajorams pareigą stiprinti
valstybę, ir tautą, o šie 
rūpinosi tik savo privilegi
jomis, pamynė gimtąja 
kalbą ir papročius, vaidijo
si tarpusavyje dėl turtu 
ir garbės tol, kol prarado 
valstybę ir įstūmė tautą 
į ilgaamžę vergovę Rusi
jai.

Bet neįbaugino lietuvio 
nei caro katorgos, nei Kra
žių skerdynių žiaurumai 
- su tvirtu ir atkakliu sie
kimu Tauta ėjo iš tamsios 
nakties j didžiąją Laisve's 
Dieną, ir ji išaušo?’

Lietuvos parlamentarai, 
priimdami KOVO ll-TO- 
SIOS AKTĄ, kalbėjo:" Te
gul ši diena būna atsimin- 
tina visiems ir visada, 
nežiūrint jų įsitikinimu 
bei partijų skirtumo".

Šiandien keista, kad 
praėjus daugiau kaip penke- 
riems metams žengiant 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KE
LIU, dėl kurio buvo tiek 
daug kovota ir paaukota 
ir Tėvynėje ir dešimtme
čiais dirbta tam tikslui 
išeivijoje - entuziasmas, 
atrodo, lyg ir blėsta...

Tūkstantiniuose 1988- 
ją metu Sąjūdžio mitinguo
se dieną ir naktį buvo 
gyventa viltimi ir nerimu 
dėl ateities, o dabar gyve
nama šia diena, einama 
primityviausiu keliu. Nei 
taip vadinami kairieji, nei 
dešinieji neturi rimtos prog
ramos. Turėjome I-a vy
riausybę, kuri teigė, kad 
"mafijos Lietuvoje nėra", 
atėjo antroji- ši- gudresnė: 
organizuoto nusikalstamumo 
faktą pripažįsta, priima 
net griežtesnius įsakymus 
(kodėl ne griežčiausius? 
Red.), prie Prezidento įku
ria komisijas ir grupes 
kontroliuoti nusikaltimams, 
tačiau praktiškai dar vis 
niekas pažymėtinai nesikei
čia. Ir kaip keisis, jeigu 
valdžios vyrai, skurdindami 
krašta, bendrauja su įtarti
nomis struktūromis.

Tačiau, tikėkime, kad 
pasikeitus kai kuriems mi- 
nisteriams, ypač premjerui 
Adolfui Šleževičiui,- pasiro 
dys viltingesni ženklai.

Tauta turi atsibusti.

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAII
• —— —• W —— — —   ■ —— , n- , , - . -

7 psl.

Baigant šj rašinį, norisi 
pacituoti Bernardo Braz
džionio eilėraščio posmeįj: 
"Šaukiu lietuvį burtis prie 
lietuvio / Ir gyva žodj prie 
gyvos širdies,/ Kad tamsia
me vidurnakty nežuvę,/ 
Pakiltu rytmečiui gyventi 
ir žydėt”.
..."Stovėkit amžiais čia 
tvirti,/ kaip saulė stovi 
- / Šaukiu aš, jūsų protė
viu dvasia".

Šie žodžiai, manau,
jaudina ne vieną šircŲ,
nes tik bendrai veikdami,
galėsime nugalėti blogio 
daigus, išrauti niekšybes
ir klastą.

Montrealio lietuviai 
nepamiršo Vasario 16-to- 
sios reikšmės. Gražios, pa
vasariškai nušviestos vasa
rio mėn. 18 dienos sekma
dienis sukvietė nemažą 
būrį montrealiečiy VASA
RIO 16-tosios 78-tųją su
kaktuvių minėjimui.

AV P-jos bažnyčioje 
iškilmingose Mišiose daly
vavo 8-ių organizacijų vė
liavos, pakiliai giedojo 
AV P-jos Choras, vadovau
jamas muz. Aleksandro 
Stankevičiaus, , kleb.kun.J. 
Aranauskas atnašavo Mišias 
ir pasakė atitinkamą tai 
dienai pamokslą. Jis prisi
minė ir Nobelio premijos 
laureatą Česlovą Milošą, 
kuris, nors ir gyvendamas 
Kalifornijoje, giliai tikėjo 
Lietuva, jos laisve. Lin
kėjo daugiau tokių milošių.

Po iškilmingą Mišią 
visi rinkosi į tautiniais 
motyvais išpuoštą salę, 
kur jau lauke svečiai 
latvių, estą atstovai, o 
svarbiausia- pirmą karta 
musu istorijoje- Lietuvos 
Respublikos Ambasados 
Kanadoje Patikėtinis Jonas 
Paslauskas, atvykęs iš Ot- 
tawos kartu su žmona, 
Ambasados Raštinės vedėja 
Dalia.

Programos pranešėja- 
Andrėja Celtoriūtė- Be
niušienė, kaip visada, sklan
džiai trijomis kalbomis 
pravedė visą eigą. ' Visu 
buvo sugiedota "O, Cana
da", Tylos minute pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę 
ir Nepriklausomybę. Aštuo- 
nios vėliavos t kaip Mišią 
metu, taip ir šioje progra
mos dalyje , gražiai išsiri
kiavo ,vedant Augustinui 

Kalvaičiui, dabartiniam 
L.K.MINDAUGO Šauliu 
Kuopos pirmininkui.

Vėliavų tarnybą sudarė: 
Ant.Ražanas- Kanados vė
liava, A.Žiukas- Quebec'o, 
D.Staškevičius- Lietuvos, 
Br.Kirstukas- Lietuvos Ka
rių Veteranų S-gos RAMO
VĖ Montrealio Sk., Ed.Vai
čekauskas- Jūrų Šaulių 
Kuopos NERINGOS, A.Ra- 
činskas- D.L.K.MINDAUGO 
šaulių K-po«>J.Adamonienė- 
KLK Moterų D-jos Montre
alio Sk., lydint R.Brikienei 
ir D.Staškevičienei, Vl.Tran 
kaitis - Lietuvos Kūrėjų- 
Savanoriu.

Arūnui Staškevičiui
pristačius Joną Paslauską, 
išklausėme Ambasados Pa
tikėtinio žodžio ir ypač 
jo priminimu, kad vis dėlto, 
nežiūrint visų sunkumą, 
Lietuva yra pilnateisė Eu
ropos Sąjungos narė, mūsų 
kariai dalyvauja NATO 
pratybose, priminė, kad 
sutvarkytas vizą reikalas 
ir dabar visi lietuviai gali 
vykti į Lietuvą be vizą 
(jei išbus ne daugiau kaip 
90 dienų) (Plačiau- kitame 
"NL" nr. Red'/.

Buvo persKaityti sveiki
nimai , gauti iš Kanados 
Ministerio Pirmininko Jean 
Chrėtien (tekstas buvo 
atspausdintas "NL),o siur
prizą ir karštas ovacijas 
sukėlė Kanados Finansų 
Ministerio Paul Martin'o 
pasirodymas ir jo tikrai, 
kaip jau eilė metą tokio
mis progomis, pasakyti 
nuoširdūs žodžiai. Jis sakė - 
kad čia dalyvauti jam la
bai malonu, nes tai (turbūt, 
esanti vienintelė auditorija, 
sutinkanti ji su plojimais...

Sveikino latvių, estą 
atstovai, Montrealio miesto 
mero.Verduno Liberalų 
Partijos atstovas.

Nors min. Paul Martin' 
as sakėsi tik trumpam 
atvykus, tikrai padaręs 
netikėtumą, nes ir nuste
bės Montrealio A-kės pirm. 
A. Staškevičius, atsitiktinai 
žvilgtelėjęs, pamatė jį 
stovintį tarpduryje... Jis 
pasiliko ir meninei progra
mai, ir kavutei.

Dainavo AUŠROS Mote
rų vienetas ir VYRŲ OK
TETAS. Visiems akomponavo 
komp.Aleksandras Stankevi

čius.
AUŠRA ir OKTETAS 

padainavo po 5-tą dainų: 
"į Lietuvą"-muz. A. Vilčinsko, 
" Sv a. j on ių P au kš t e" -T. M ak a- 
čino, "Plaukia sau laivelis" 

St.Šimkaus, "Stoviu aš 
parimus" - j. Grišmanausko 
"Baltijos vėjelis".

Vyrai padainavo gera 
tarsena ir pakiliai "Daina, 
daina"- J.Gaidelio, "Atėjau 
prie lūšnos"- S.Sodeikos, 
"čia mano Tėvynė"- T.Ma- 
kačino, partizanu oainą- 
"Aras", "Kur Nemunai 
jaunų dienu"- T.Makačino.

Abu vienetai darniai
ir su pakilimu,daugeliui 
dalyvių, oritariant- sudaina
vo LIETUVA BRANGI- 
J.Naujalio.
Smagu buvo girdėti 

mūsų dainininkus- daininin
kes. Be jų- mūsų pastogė 
būtų žymiai niūresnė.

AUŠRAI vadovauja 
Andrėja Celtoriūtė-Beniušie- 
nė, dainuoja: J.Adamonytė, 
A.Beniušienė, D.Gabrėnaitė , 
I.Jututė-Giedrikienė, D.
J augelytė-Zatkovic. OKTE
TO dainininkai,administruo
jant Heraldui Celtoriui- 
R.Bulota, H.Celtorius, P. 
Dunderas, A.Gudas, A.Mic- 
kus, V.Murauskas, A.Pali- 
šaitis, A.Urbonas. Smagu, 
kad jungiasi jaunosios jėgos 
£ dainuojančiųjų gretas. 
Ir meninės programos su
darymui talkininkavo Anta
nas Mickus.

Po plojimų, padėką, 
visi bendrai sugiedojome 

; Lietuvos Himną.
visam renginiui taikine 

L. K. MINDAUGO šaulių 
Kuopa. Minėjimą surengę 
KLB Montrealio A-kės 
Valdyba: D.Gabrėnaitė,
l.Giedrikienė, D.Giedrikas, 
V. Keršulienė, V.Lukoševi- 
čiutė-Valinskienė, A. Mickus > 
Br.Niedvaras, A.Staškevi- 
čius, J.Šiaučiulis.

Vitalija Pečiukaityte-
Keršulienė



montreal
MIRUSIEJI:
• SOFIJĄ PONIELSKAITĖ- 
SPEiClENE, 93 m., mirė 
vasario mėn.25 d.

Liko dukterys Kiara,Pau
la ir siinus George su šei- 
momis-6 vaikaičiai,, 8 pro
vaikaičiai ir vienas dar 
jauniausias šeimos narys.

Laidotuvių apeigos - AV 
P-jos bažnyčioje ir Mount 
Royal Krematoriume.

Užuojauta artimiesiems.

• METINIS VISUOTINIS 
ŠAULIįJ susirinkimas (L.K. 
MINDAUGO ir NERINGOS 
šaulių kuopu/ vyks KOVO 
mėn., 10 d., sekmadienį, 
po pamaldų AV P-jos salė
je.

Visi šauliai prašomi 
pareigingai dalyvauti.

• KLB MONTREALIO A- 
k'es valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems, prisidėju- 
siems prie ruošiamos nau
jos medicinos reikmenų 
siuntos į Lietuvą.

• KLK MOTERŲ D-jos 
Montrealio Skyrius kviečia 
i_ narių susirinkimą sekma
dienį, kovo mėn. 10 d.,
po 11 vai.pamaldų Seselių 
Namuose.

Maloniai kviečiamos 
narės ir svečiai.

[DOMI GYVENVIEČIŲ IR 
PEIZAŽO PARODA

Š. m. kovo mėn. 1-10 
d.d.,Olimpiniame Stadijone 
Montrealyje vyks įdomi 
paroda. Joje bus demons
truojamos įvairios namų 
atnaujinimo bei dekoravimo 
galimybės, aiškinant spe
cialistams, atsakant j įvai
rius klausimus.

Didelio masto metine 
šios rūšies paroda yra re
miama PROMEXPO, kartu 
su Quebec'© Home Builders 
Association- APCHO.

Peizažo- "Landscaping 
Show" pademonstruos pa
vyzdinį sodą, daržus, ba
seinų įrenginius, terasas, 
pavyzdinį parką OAZIS 
ir kitas naujausias įvairy
bes.

Isabelle Fafard suteikia 
daugiau informcijų tel: 
527-9221.

Visi maloniai kviečiami į
Tėv. JUOZO A R A N A U S K 0, S. J. 

ir visu Juozu bei Juziu pagerbimo

PIETUS
1996 m. kovo mėn. 17 d. 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
Bus trumpa meninė programa.
IĖJIMAS - $12.-

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS viri $29,000,0001 
REZERVAS viri $2,000*000

MOKA UŽ:

• LIETUVOS RAUDONASI KRYŽIUS buvo įsteigtas Kau
ne, 1919 m. sausio 12 d.

Draugijos iniciatoriais buvo dr. Rokas Šliūpas, dr. 
Jurgis Alekna, provizorius Jonas Makauskis ir gyd. Vla
das Ingelevičius.

Draugijos įstatai numatė karo metu 1) teikti pagalbą 
kariaujančių kariuomenių sužeistiesiems, sergantiems ir 
belaisviams; 2) rinkti žinias apie tuos asmenis, kurie 
yra dėl karo užmušti, mirę nuo ligų, sužeisti ar dingę be 
žinios ir tarpininkauti kariaujančioms šalims dėl šitokių 
žinių gavimo; 3) teikti pagalbą nukentėjusiems dėl karo 
gyventojams. Taikos metu: 1) ruoštis karo meto darbui; 
2) ruošti gailestingąsias seseris, akušerei ir kt. pagalbinį 
personalą; 3) organizuoti ir teikti pagalbą epidemijų ir 
kitų nelaimių metu; 4) steigti ir išlaikyti ligonines, sana
torijas, vaistines ir kitas gydymo įstaigas ir apskritai 
rūpintis žmonių sveikatos reikalais.

RENGIA: "NERINGOS” JURU SAULIŲ KUOPA

1996 m. sausio mėn. 12-13 d.d. Cap St. Jacques skautų 
žiemos stovykloje Nikolas Pieeaitis aplanko apylinkių

Nuotr. R.R. Otto.

NUSIŠYPSOKIME...

• EUROPARCEL siuntiniai 
lėktuvu priimami nuo da
bar kiekvieno mėnesio pas
kutinį. trečiadienį 1450

De Seve, Montreal,Seselių 
Namu saleje.
/Žiur. skelbimą/.

Certifikatus 1 m.-.......
Certifikatus 2 m............
Certifikatus 3 m...........
Term. Indėlius:

1 metų ................
18Od. 364 d......
120d.-179d......
60 d. - 119 d. ..

30 d.- 59 d.......

4.50% Taupymo - special...........
4.75% Taupymo - su gyv. dr.......
5.00 % Taupymo - kasdienines ..
40,į Einamos sąsk...................

™ RRIF-RRSP -1 m.term.
4 00 •% RRIF~RRSP - 2 m-twnv
400 % RRIF-RRSP-3m.term.
4 0Q% RRIF-RRSP—iaup........

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų.........................6.50% asmenines-nuo
2 metų.........................675 %
3metų................... 7.50%

....1.50% 

.... 1.2596 

...J-50%
1.00%
4.50 % 

'“'4.75 % 
“*5.00 % 
Z 3.00 %

8.00%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3907A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr.. treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.W 2.00- 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ JCALBŲ - LIETUVIŠKA H

• Graži filmų žvaigždė nori gauti naują pasą.
- Netekėjusi? - klausia pasų įstaigos tarnautojas.
- Kartais, - atsako ji.

• Beprotnamio sargybinis atbėgo pas ūkininką prie kelio 
ir sako:

- Ieškau pabėgusio bepročio. Ar jis kartais neprabėgo 
pro čia?

Ūkininkas supapsėjo savo pypkę ir paklausė:
- O kaip jis atrodo?

- Žemo ūgio, labai liesas ir sveria 350 svarų, - atsakė 
sargybinis.

Ūkininkas pažiūrėjo nustebęs.
- Jeigu jis mažiukas ir liesas, tai iš kur jis dar sve

ria tuos 350 svarų? - paklusė jis.
- Na, žinai, nėra čia ko stebėtis, - piktokai atsake 

sargybinis. - Aš juk sakiau, kad jis yra beprotis.

DABAR LABIAU NEGU BET 
KADA, IR PIGESNE KAINA, 
NEGU KAD MANOTE, GALIMA 
ĮSIGYTI NAUJĄ, JUMS PA
TINKANČIĄ BUVEINĘ MONT
REALYJE, TARPE DAUGIAU 
KAIP 90 REZIDENCINIŲ, STA
TOMŲ PASTATŲ. TA PROGA 
MONTREALIO MIESTO SAVI
VALDYBĖ SIŪLO VISIEMS 
NAUJO NAMO PIRKĖJAMS 
MOKESČIŲ NUSKAITYMĄ IKI 
$10,000.

Teiraukitės dėl naujų namų 
Tel: 872-0581 
arba dėl paramos jūsų 
namo atnaujinimui, 
tel: 872-4630.

AITVARU SKRAIDINTO J U 
FESTIVALIS C

Pasaulinis Aitvarą SkraF 
dintojų Festivalis, jau 4- 
tą kartą vyks šią vasarą 
birželio mėn. 6-9 d.d.,
Therrien parke, Verdun, 
Que., visai netoli Auditori
jos, 4110, LASALLE Blvd.

Tikimasi, kad dalyvaus 
apie 200 aitvarininkų iš 
15-kos valstybių.

Organizatoriai kviečia 
dalyvauti ir vietovės etni
nes grupes su aitvarais, 
ar šokiu bei muzikinėmis 
grupėmis.

Galima apie dalyvavimą 
pranešti Isabelle Dauphi- 
nais,4501, Bannantyne, 
VERDUN, Que.,CANADA,

REN DEZ-VOUS 
MONDIAL 
DU CERF-VOLANT

H4G 1E3, tel:514-765-7213 
fax: 514-765-7224.

XX” XK x

KELIONĖS L LIETUVĄ

Montrealis-Varšuva- Vilnius

______ "NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
J.Paškus, dr.J .Rimšaitė, A.DimitreJevas, B.Lukošienė, 

Vyt.Keturakis, C.Senkevičius, J.V.Danys, R.Striukas (2 
m.), P.Kazlauskas, J.Balaišienė, E.Radzevičiūtė, P.Rut
kauskas, J.Žurkevičius, J.Blauzdžiūnienė, V.Gudzinskie- 
nė (2 m.), J.Skučas, K.Šimkus, A.Mankienė, J.Plačas, 
J.Pundzienė;

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ;
$ 40,- J.Bakis (2 nū); p o l>2 0 , - J.Rukšenienė, A.Da- 

sys, P.Vezauskas, E.Kudžmienė, J.Vizgirda, W.Gentemann, 
J.Juozaitis; po $5,- K.P.Budrevičius, B.Mickevičius.

VISIEMS - nuožirdžiai DĖKOJAME "NL"

birželio 7 d. ir liepos 26 d. Kaina - $1240-
į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, Varšu

voje nuvežimas į viešbutį ir atgal, nakvynė ir pus
ryčiai. LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja 6 
mėnesius.

Parūpinu blietus kelionėms ištisus metus. Prašo
me užsirašyti jau dabar, kol dar yra vietų, pas: 
L. Stankevičių, tel: 669-8834, arba Poltours: 521- 
9910 arba Metro Travel: 761-5878.

xk^_—x x.... --~xi

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

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

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

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Dr. G E R A L D J. PEARL, M.D.,M.Sc,.F.R.C.S(C) 
CHIRURGAS 

1414 Drummond Street, Suite 1003, 
Montreal,Que., H3G 1W1 tel:(514) 845-6645

Dr.G.J.PEARL yra buvęs dr.A.S.PopieraiČio kolega, 
ir savo žinioje turi jo buvusių pacientų ligos bylas.

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.
1155rue Metcalfe, Suite 1143 , 

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

TONY
PHOTO 
•TU DIO

PORTRAITS
PASSEPORT - COMMERCIAL
MARI^GE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

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

XK. -XX

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI - AUTOMOBILIAI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

_____________________________

EUROPARCEL
■sAOjr J .................. - ■
vū\ iJJ Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 
kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve, 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $10.- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis, Jr.

TEL: (514) 937-9898

LES TOITURES

RPS IVHROIM INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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