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INDIJA NEATSISAKO 
BRANDUOLINIŲ GINKLŲ

Indijos vyriausybė pa
skelbė atlikusi 5 požemi
nius atominės bombos 
testus, pirmą kartą per 
24 metus.

Šis pranešimas, kai pa
sauliniu mastu bandoma 
panaikinti branduolinius 
masinės destrukcijos gink
lus - kelia didelį susirū
pinimą.

patruliavo gatvėse su tan < 
kais, palaikydami tvarką.

Prezidento atsistatydi
nimo reikalavo ir buvę 
aukšto rango kariškiai ir 
jo paties partijos kai ku
rios grupes, taip pat pri - 
sijunge ir mases studentu.

Kanados ir JAV darbuo
tojai ir jų šeimos yra 
išgabenti iš krašto, kol 
bus atstatyta tvarka ir 
politinė situacija.

Montrealiečių A. ir Kr. 
PIEČAIČIŲ šeima, atlie
kanti Indonezijoje darbo 
paskyrimą, yra evakuota 
ir laukia tolimesnės įvy
kių eigos.

Galų, gale Suharto su - 
siprato ir,atsistatvdines. pa 
skyrė savo vicern? Habibie 
prezidento pareigoms., ge -

gūžės mėn.21 d.
Trumpu žodžiu 

užtikrino,kad jis sieksiąs , 
kaip ir demonstruotojai, 
’’Švaraus ir sugebančio val
dymo”.

STREIKAI RUSIJOJE
Su pagrindu nerimsta 

Rusijoje neapmokami lai
ku angliakasiai, moksli - 
ninkai, prie kurių prisidė
jo mokytojai ir geležin - 
kelių darbuotojai.

Naujasis min.p-kas S. ‘ 
Kirijenko, susitikęs su 
unijų vadovais , pažadėjo 
pirmiausiai atlyginti ang
liakasiams,kuriems vals - 
tybė yra įsiskolinusi 1.45 
bilijonų dol.vertės rublių.

Kanada,Japonija, JAV 
paskelbė ekonomines sank
cijas Indijai, o prez. Bill 
Clinton’as pareiškė, kad 
Indija turi gausiausią vidu
tinįjį (ekonominį) luomą 
pasaulyje ir 50 metų trun
kančią demokratiją ir 
nesą jai reikalo įrodyti 
savo galią branduoliniais 
ginklais.

Indija, norinti priklau
syti JT Saugumo Tarybai, 
pažymi, kad žemės plane
toje kas šeštasis žmogus 
yra indusas, o Indija į JT 
dar nepriimta. Jai rūpi 
Pakistano reikalavimai 
atsiskirti nuo Indijos.

Kažkoks galios apjaki- 
mas yra apsėdęs visų kon
tinentų galinguosius val
dovus. Po II-jo pasaulinio 
karo atrodė, kad žmonija 
pasimokys iš pražūtingo 
destruktyvaus prievartinio 
kitų tautų ir valstybių 
prievartavimo - bet dar 
neįsisąmonintos tokios 
akivaizdžios išvados...

INDONEZIJOS KRIZĖ
Savaitę laiko trukusios 

masinės demonstracijos 
reikalavo prez. Suharto, 
valdžiusio diktatoriškai 30 
metų šį kraštą, atsistaty
dinimo. Valstybė skęstanti 
korupcijoje savo nepasiten
kinimą išliejo ypač riaušė
mis Jakartoje - sostinėje, 
kurios metu žuvo daugiau 
kaip 500 žmonių, sudegin 
ti apsipirkimo centrai ir 
riaušės gresia plėstis visa
me krašte.

Tūkstančiai kareivių

[LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA PRANEŠA/ 

Lietuvos Piliečių. A.DARIČEV ir A.POGREBEŽSKI 
klausimu:

Po "Toronto Star" dienraštyje išspausdinto straips
nio apie tarptautinį terorizmą, į Lietuvos ambasadą 
Ottawoje kreipėsi vienas Kanadoje gyvenantis lietu
vis, klausdamas, ar šiame straipsnyje minimi Alexan
der Daričev ir Alexander Pogrebžski yra Lietuvos 
piliečiai. Šiuo klausimu "Tėviškės žiburiai" balan
džio mėnesį išspausdino Stasio Prakapo žinutę - 
"Reikia diplomatinės talkos", kurioje pageidaujama, 
kad Lietuvos ambasada spaudoje nurodytų, kad du 
nusikaltėliai yra nelietuviai.

A. Daičev ir A. Pogrebežski iš tiesų yra Lietu
vos Respublikos piliečiai ir turi Lietuvos piliečių pa
sus, tad jie JAV spaudoje kartais buvo pavadinami 
lietuviais. Tai neturėtų stebinti čia ilgiau gyvenančių 
lietuvių - Kanados piliečių, kadangi šioje šalyje ir 
angliškas ir prancūziškas ar net, sakykim, arabiškas 
pavaręs turintys piliečiai yra vadinami kanadiečiais 
ir naudojasi vienodom teisėm ir laisvėm, kaip beje, 
ir Lietuvos piliečiai Lietuvoje. Suprantama, kodėl 
JAV ir Kanados spauda neskelbia laiškų, kurie papil
domai prašo nurodyti ištariamojo nusikaltimu arba 
teisiamojo etninę kilmę.

Nurodydama nusikaltėlių etninę kilmę, pvz., reika
laudama Kanados laikrščių spausdinti prie nusikaltė
lių pavardžių priedėlius "Lietuvos pilietis rusas" 
arba "Lietuvos pilietis žydas", ambasada, kaipo Lie
tuvos Vyriausybės atstovybė, tuo parodytų, kad ji 
nacionalistiškai skirsto savo piliečius pagal tautinį 
požymį, tarsi pabrėždama, kad tik tos tautybės at
stovai Lietuvoje daro nusikaltimus (deja, turime 
savikritikai pripažinti, kad sukčių ir nusikaltėlių yra 
ir lietuvių tarpe). Prašydama laikraščių akcentuoti 
nusikaltėlio Lietuvos tautybę, Lietuvos ambasada 
netiesiogiai tuo būdu teigtų, kad ji nesilaiko demok
ratinių principų bei Lietuvos Konstitucijos, kuri 
skelbia, kad visi Lietuvos piliečiai yra lygūs pagal 
įstatymą ir yra lygiateisiai. Klausydama S. Prakapo 
pageidavimo Lietuvos ambasada gadintų Lietuvos, 
kaip demokratinės valstybės įvaizdį ir pastatytų į 
napatogią padėtį Premjero G. Vagnoriaus vadovauja
mą Lietuvos vyriausybę, kuri akcentuoja demokrati
nę santvarką Lietuvoje ir visų piliečių, nepaisant 
tautybės, vienodą traktavimą. Tik demokratinė Lie

tuva taps Europos Sąjungos ir NATO nare.
JAV teismas pripažino Daričev ir Pogrebežski 

kaltais. Ir Kanados teismų pripažintų kaltais Lietu
vos piliečių ambasada negina ir neapgins, nes as
mens kaltumą gali nustatyti tik teismas, o ne Lie
tuvos ambasada Ottawoje. Kitas reikalas, jei su 
jais bus blogai elgiamasi, pažeidžiamos jų žmogiš
kos teisės - Lietuvos piliečių interesus tokiu atveju 
ambasada gins, jei tik į ją mūsų piliečiai kreipsis. 
Suprantama, kad nei vienai šaliai nusikaltėliai, ko
kios etninės kilmės jie bebūtų, garbės nedaro ir 
tikėkime, kad ateityje Lietuvos vardas bus minimas 
tik palankiame kontekste.

Norime maloniai atkreipti skaitytojų dėmesį, kad 
ambasada reaguoja ir rašo į spaudą, kai neteisingai 
informuojama apie Lietuvos vyriausybės politiką, 
kai už asmeninius nusikaltimus metama kaltė visai 
lietuvių tautai, kai pateikiami faktai neatitinka 
tikrovės, arba kai skelbiami pasenę statistiniai duo
menys, kitais svarbiais atvejais. Kviečiame Kanados 
lietuvius siųsti į ambasadą nepalankių mums straips- 

,nių iš jų gyvenamosios vietovės laikraščių kopijas 
(mes paprasčiausiai negalime spėti skaityti visų 
Kanados laikraščių), jei juose matomi faktai ir ten
dencijos, žeminančios lietuvių tautą ir Lietuvos 
valstybę. Taigi, diplomatinė talka bus, jei ambasa
da pirmoji gaus iš Jūsų pastebėtus netikslumus (nes 
tarpsusavyje susirašinėdami per "Tėviškes žiburius" 
prarasime geriausią momentą reaguoti į netikslius 
rašinius). Tai bus geriausias būdas, nes pavėluotus 
ambasados atitaisymus redakcijos atmeta lengviau
siai.

DĖL NUOSAVYBĖS GRĄŽINIMO
Pranešame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

1998 m. sausio 12 d. nutarimu pratęsė dokumentų, 
patvirtinančių nuosavybės teisę į išlikusį nekilnojamą
jį turtą Lietuvoje, pateikimo laiką iki 1998 m. gruo
džio 31 dienos. Prašymus, grąžinti žemę, prašome 
siųsti į žemėtvarkos tarnybas pagal apskritį, o pra
šymus dėl namų grąžinimo turite pateikti to miesto 
savivaldybei, kur Jūsų namai yra.

Primename, kad teisę į išlikusį nekilnojamą turtą 
turi tik Lietuvos Respublikos piliečiai.

Ottawa, Kanada
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Balzeko Lietuvių Kultūros Muziejus šiemet mini 30-metį savo veiklos. Nemažai 
lankytojų, kurie domisi įvairiomis su Lietuva ir lietuviais susijusiomis temomis, 
savo tyrimams pasinaudoja šio muziejaus bibliotekos knygomis. Iš kairės- Lai - 
monas Briedis* iš Kanados, Danutė Viktorienė- šio muziejaus darbuotoja ir Ire- 

( ne Norbut, Muziejaus Gildijos narė
/ Muziejaus adresas: 6500 South Pulaski Rd.,Chicago,>L 60629-5136, USA/
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SUGAVO PINIGŲ 
PADIRBINĖTOJUS

Gegužės mėn. 
prie Seimo rūmų 
suimti 3 aukšto 
KGB 
suklastotus amerikietiškų 
dolerių banknotus. Žinia 
pranešta per Vilniaus ra
diją. Eugenijus Alechno- 
vičius, Bronius Matinai- 
tis savo automobilyje 
pardavė padirbtus 8,000 
dol. ir siūlė parduoti 
dar kelias dešimt milijo
nų. Vienas suimtųjų yra 
dirbęs "Snoro" banke. 
Suklastotieji banknotai 
buvo atlikti geriausiomis 
moderniomis priemonė
mis.

Spėjama, kad suimtieji 
dirbo ir šmeižtų kampa
nijoje, jau kuris laikas 
nukreiptoje ypač prieš 
Seimo pirm. Vytautą 
Landsbergį (jis teismo 
buvo išteisintas), o pas
kutiniu metu šmeižtai 
skleidžiami prieš Laimą 
Andrikienę - Seimo narę. 
Manoma, kad suimtieji 
galėjo turėti ryšių ir su 
A. Butkevičiumi. Jis 
dabar laikomas kalėjime 
ir laukia teismo dėl 
nelegalių piniginių aferų. 
Suimtųjų turtas konfis
kuotas.

d.,18 
buvo 

rango 
karininkai, platinę

pė, kuriai 
Kauno vyr. 
viršininkas 
Aleksonis. į paiešką yra 
įjungta apie 100 Vidaus 
reikalų ministerijos tar
nybos I-jo pulko karių.

Šeima tvirtina, kad 
jokių grasinimų nėra ga
vę prieš šį įvykį, kad V. 
Vibickas nėra įsivėlęs į 
jokias nelegalias proce
dūras. Pagrobimas keis
tas tuo, kad garaže rasti 
visi jo asmeniniai daik
tai, dokumentai, jo auto
mobilis "Mazda-969” 
nepavogtas, šalia jo gulė
jo striukė, ant stogo V. 
Virbicko mobilinis telefo- 

■ nas. Juo jis* buvo tą va
karą paskambinęs žmo
nai, klausdamas ar rei
kia ko parvežti ir pasa
kęs tuoj pat grįžtąs...

Gal viena savotiška ži
nelė įdomi - jis buvo 
pirmas vyras, įstojęs į 
Kazimieros Prunskienės 
vadovaujamą Moterų par
tiją.

Pagrobtojo žmona Joli
ta yra Kauno Tinklinio 
Sporto mokyklos trenerė, 
šeimoje auga dvi dukte
rys.
o Atsistatydino .Vidaus 
Reikalų ministeris Vid - 
mantas Žiemelis.

vadovauja 
policijos 

Gediminas
• Prez. V. Adamkus, lan
kęsis Briusleyje, susitiko 
su Europos Komisijos 
pirm. J. Santeri, NATO 
gen. sekr. J. Solana ir 
kitais Europos Sąjungos 
pareigūnais. Prez. V. 
Adamkus 
pabrėžė 
mą būti 
nare.

Tiesioginių garantijų 
nebuvo duota, tačiau 
pastebėta ir įvertinta la- vysčių. Tokių dalykų ne- pasaulinės bendruomenės 
bai didelė Lietuvos pa- paslėpsi nuo įžvalgių ver- taip dažnai nesigirdi...

4J***********************************************************************
Kauno Maltos ordino Senelių namai

Prez.
susitikimuose

Lietuvos sieki-
ES ir NATO

zanga siekiant tos narys
tės.

Reikia manyti, kad 
jeigu narystė skatina pa
žangą civilizuotam ir 
saugiam Lietuvos gyveni
mui, tai tegul jos dar 
taip skubiai ir negauna. 
Gal tai privers gyvento
jų kai kuriuos sluoksnius 
atsipeikėti, atsisakant 
ypač kvailo kriminalinio 
smurto,

K v iečia me sugrįžt i į Tėvynę!

tintojų... 
pastiprinti

Gal įmanoma 
ir FBI talka ?

to - planingaiŠalia 
dirbama sienų nustatymo 
reikalais ir tautinių ma
žumų problemų sprendi
mui. Tik čia visa bėda,- 
susiduriama su didžiųjų 
kaimynų arogancija.

Jiems, tačiau, tokių 
šmeižtų ir apga- ’’geros valios' skatinimų iš

kad

PAGROBTAS VYDAS 
VIRBICKAS

Balandžio mėn. 26 d. 
policijai pranešta,
prie garažo netoli ’’Kau
no” kino teatro, 
11-tosios gatvėje, 
kiomis aplinkybėmis din
go Vydas VIRBICKAS. 
Jis yra Kauno krepšinio 
Sporto mokyklos direkto
rius, Lietuvos moterų 
krepšinio lygos generali
nis sekretorius. Tą vaka
rą nuo "Kauno" kino 
teatro jis kartu su LMK 
lygos komanda turėjo 
išvykti į Braziliją.

Kovo 
neaiš-

VENGIA PROKURATŪ
ROS APKLAUSINĖJIMŲ

Parlamentarai - Kazys 
Bobelis, Stanislavas Buš
kevičius, kartu su Lietu
vos Laisvės Lygos lyde
riu Antanu Terlecku at
sisakė priimti Generali
nės Prokuratūros kvieti
mą apklausinėjimui dėl 
jų Laimos Andrikienės 
apkaltinimo ir apšmeiži
mo.

A.Terleckas 
išplatino viešą 
kad byloje dėl šmeižto 
liudys tada, kai bus iš
tirti K. Bobelio patiek
tieji dokumentai, apklaus
ti buvę KGB karininkai 
bei atlikta jų parašų gra-

Seime 
laiškų,

Sudaryta paieškos S"u- fologinė ekspertizė.

Pagyvenusius žmones, kurie nori sugrįžti į Tėvynę, bet neturi kur, kviečia
me apsigyventi Kauno Maltos ordino Senelių namuose, kurie įsikūrę Kaune, 
Panemunėje, gražiame trijų aukštų pastate, tiesiog nuostabiame gamtos kampe
lyje. Greta esantis nedidelis sodas ir šilas su vingiuojančiais takais siūlo ne 
tik ramybę ir poilsį, bet ir galimybę šiek tiek pasivaikščioti.

Senelių namuose yra vienviečiai ir dviviečiai kambariai. Vienviečiai kamba
riai yra 9 kv. m. dydžio, dviviečiai -13 kv.m. dydžio. Prie kiekvieno kambario 
yra prieškambaris ir vonios patalpa, kurioje yra tualetas, kriauklė ir dušas. 
Kambarius tvarko globos darbuotojai. Kiekviename kambaryje yra lova, spinte
lė, spinta. Gyventojas gali kambarį apsistatyti savo baldais ir individualiai 
apipavidalinti. Baltiniai ir patalynė yra skalbiami skalbykloje.

Senelių namų gyventojai maitinami valgykloje 4 kartus per dieną: 9 vai. - 
pusryčiai, 13 vai. - pietūs, 16 vai. - pavakariai ir 19 vai. - vakarienė. įvairus 
meniu.

Medicinos seselės dirba ištisą parą. Yra gydytojas, o esant reikalui, konsul
tacijai pakviečiami gydytojai iš poliklinikos; veikia dantų ir fizioterapijos kabh 
netai, 2 kartus per savaitę pravedama gydomoji mankšta.

Siuvėja atlieka smulkių rūbų remontą, kirpėja apkerpa ir nuskuta.
Senelių namuose yra kapelionas ir kiekvieną dieną Senelių namų koplyčioje 

yra aukojamos Šv. Mišios. Viena autobuso stotelė nuo Senelių namų yra ir 
Aukštosios Panemunės bažnyčia. Gyventojas laidojamas Kauno Senavos kapinėse 
arba pagal gyventojo pageidavimą kitose Lietuvos miestų kapinėse.

Dažnai koncertuoti atvyksta įvairių mokyklų moksleiviai, poetai, Kauno 
Muzikinio teatro solistai.

Senelių namai turi 8-nių ir 15-kos vietų mikroautobusus bei lengvąjį automo
bilį, todėl dažnai organizuojamos įvairios ekskursijos. Susisiekimas su miesto 
centru yra geras, šalia Senelių namų yra stotelė, kur sustoja autobusai bei 
maršrutiniai taksi.

Senelių namuose išeiviams mokestis sudarytų 300 JAV dolerių mėnesiui, jei 
gyventų vienviečiame ir 400 JAV dolerių, jei gyventų vienas dviviečiame kam
baryje. Kylant pragyvenimo lygiui, kiltų ir kaina. Visas aukščiau išvardintas 
aptarnavimas įeina į šią kainą. Senelių namai turi valiutinę sąskaitą, į kurią 
galima pervesti mokestį už pragyvenimą. Atvykus gyventi, reikia sumokėti 
vienkartinį įnašą 500 JAV dolerių, kuris negrąžinamas.

Pageidaujantis apsigyventi Senelių namuose turi būti lietuvių kilmės. Jei 
pageidauja, Lietuvos pilietybę galima sutvarkyti vietoje, Lietuvoje, tačiau tai 
sudarytų šiek tiek sunkumų.

Maloniai kviečiame aplankyti mūsų Senelių namus. Mes galime suteikti ga
limybę laikinai pagyventi Senelių namuose ir patiems viską pamatyti.

Mūsų adresas: Kauno Maltos ordino Senelių namai, Kurtinių g. 1A, LT-3016 
Kaunas, Lietuva. Tel: (370-7) 345255, fakasas:(370-7) 745294. Elektroninis paš
tas: seneliai@kaunas.omnitel.net

Direktorė, soc. darbo magistrė, Aldona Kriniekienė.
Atsiskaitymo sąskaita 1 17130473; valiutine sąskaita 117070876; AB "LTB"

Kauno m. sk. Banko kodas 260101568.
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PASKIRTA APSAUGA 
GENERALINIAM 
PROKURORUI

Min. pirm. Gedimino 
Vagnoriaus pavedimu pas
kirta apsauga gen. proku
rorui Kaziui Pėdnyčiai. 
Vyriausybės spaudos tar
nyba praneša:

"Generalinei prokuratū
rai sustiprinus stambiųjų 
kriminalinių nusikaltimų 
tyrimą, nustatyti grasi
nimų ir psichologinio 
spaudimo generalinio pro
kuroro šeimai atvejai, 
kuriais gali būti bando
ma kliudyti generaliniam 
prokurorui tinkamai atlik
ti savo pareigas. Be to, 
baladžio 13 dieną anoni
mas telefonu pagrasino 
susprogdinti Generalinės 
prokuratūros pastatą".

K. Pėdnyčia pareiškė, 
kad provokatoriams nepa
vyks paveikti porkuratū- 
ros veiklos. Pasak jo, 
plintant išpuoliams, pro
kuratūros pareigūnų veiks
mai bus ryžtingesnį.

ELTA.

LIETUVOS VERSLININ
KAMS PAVYKO
HANOVERYJE

Nors išlaidos, susiju
sios su dalyvavimu tarp
tautinėje gaminių parodo
je buvo nemažas, tačiau 
apie tuzino bendrovių 
inovacinės technikos pa
vyzdžiai buvo Lietuvos 
verslininkams labai nau
dingi, nes gauta nemaža 
svarbių užsakymų.

Kauno Inovacijų Cent 
ro direktorius dr. Pranas 
Milius, dalyvavęs 3 kar
tus Leipcigo parodose, 
tvirtino, kad ši buvusi 
geresnė, nes pritraukė 
gausų būrį specialistų. 
Jis demonstravo UAB 
"Technologijos" ir UAB 
"Bito" sukurtų Kaune 
įvairių prietaisų ultra - 
garsinio lygio matuoklius 
skirtus dujų kiekiui ir 
slėgimui matuoti. Taip 
pat inovacijų katalogą, 
kurį padėjo išleisti Ūkio 
ministerija.

Vilniaus Inovacijų Cent
ras taip pat pasirodė su 
lazerine ir elektronine 
technika, dalyvavę anks
čiau įvairiose^ parodose 
ir jau gavo užsakymų iš 
Italijos.

"Skaiteks" dir. Saulius 
Džiugelis susitarė su Šri 
Lankos atstovu dėl 200, 
000 skaitiklių pardavimo 
ir atsirado galimybių 
tartis su Turkijos, Taiwa- 
no, Jordanijos užsako
vais.

tuo metu, kai maniaKas punta dvikoję būtybę, mėsa 
įgyjanti saldoKą, būdingą žmogienai skonį. Viena pa- 

^specialistai, atsa- nelė,^ prisikirtusi tokios pasaldintos mėsos, pagavo 
kingi už energetiką ir nei šio nei to kvatotis, oesikvatodama nuvirto nuo 
atominį saugumą aptarė kėdės, bet ir ant grindų nesiliovė raitytis iš juoko 
kartu su prez. Valdu - ir nieko nuostabaus, nes juoko liga būdinga kani- 
Adamkumi atominės įmo- balams, tik gaila, to nežinojo iškviestas psichiatras, 
nės saugumą Lietuvoje.
Delegacijos vadovė Carol Kai žudoma iš lėto, ^leidžiant aukai parodyti 
Kessler pareiškė, kad kuo plačiausią agonijos kančių spektrą - tada ziuro- 
pirmasis Ignalinos Atomi- vas sotinasi pamažėle, Kiekvieną kąsnelį kuo rūpes
nės Energijos blokas tingiausiai sukramtydamas, palengva nurydamas, 
gali tinkamai dirbti iki paatrajodamas. Todėl sulėtinto žudymo filmai geri- 
2005 metų, antrasis - na virškinimą, skatina žarnyno peristaltiką ir stirnų- 
-iki 2010-tųjų. liuoja skrandžių sulčių išsiskyrimą. Tai atliepia gydy-

1998. V. 26

APSIREIŠKĖ...
Renkant Kamčatkos 

gubernatorių, šios gilios 
Rusijos provincijos guber
natoriumi vos netapo 
Lietuvoje paskelbtas 
valstybiniu nusikaltėliu 
buvęs aktyvus pučistas, 
žymus Lietuvos komunis
tų partijos veikėjas Vla
dimiras Švedas. Jį nedi
dele balsų persvara nu
rungė buvęs Rusijos vice
premjeras A.Zaveriucha.

Pasirodo, kad dabar 
Vladislav Šved yra ult- 
ranacionalistinės žirinovs- 
kininkų partijos politinis 
konsultantas. Nedaug te
trūko, kad į Lietuvą šis 
veikėjas jau oūtų atva
žiavęs ar atskridęs su 
diplomatiniu pasu...

NAUJA POLITINĖ 
PARTIJA

Steigiamąjį susirinkimą 
sušaukė "Naujosios Są
jungos" socialdemokratų 
politinė parija Vilniuje, 
balandžio mėn. pabaigoje 
ir savo pirmininku vien
balsiai -521 balsu išrinko 
adv. Artūrą Paulauską. 
Politinę programą sudaro 
per prezidentinius rinki
mus jo skelbta programa.

Patvirtintuose įstatuo
se sakoma, kad sieks 
santarvės tarp piliečių, 
skatins visuomenę akty
viai dalyvauti valstybės 

KANALAI IR KANIBALAI
Vytautė Žilinskaitė

Žaibu pralėkė tas metas, kai siaubo filmai mums 
buvo šviežiena ir spoksodavome į juos iki alpulio, 
įdomu, ar dabar bent viena gyva siela žegnojasi, ar 
dangstosi delnais akis, kai filmo herojai vienas kitą 
bado, pjausto, degina, smaugia, plėšo į gabalus, ža- 
gina ir net suvalgo? Ir ar po visam puola tikrinti 
palovių, spintų ir balkonų? Kažin, kažin...

Viskas, kaip ir dera, įėjo į vėžes ir apaugo tvir
tais įpročiais. Sėsdamas žiūrėti siaubo filmo, TV 
žiūrovas būtinai pasideda lėkštę sumuštinių, sriubos 
ar košės - pagal kišenę. Mat be užkandos- reginys 
ne reginys, siaubas ne siaubas.- Ne veltui mūsų pro
tėviai į Rotušes aikštę atsigabendavo pintines val
gymo, idant regint kapojamas galvas ir deginamus 
kūnus SKrandis taip pat gautų malonumo. Nes taip 
jau buvo, yra ir^ bus: kai reginys įdomus -tai ir 
valgis gardus. Ir, žinoma, atvirkščiai.

Taigi, kol filmas rutuliojasi ramiai, be baisumų 
-IČKŠtė taip pat guli ramybėje arba vos vos knabielė- 
jama. Bet tereikia veikėjui čiupti peilį, revolverį ar 
virvę - ir žiūrovas taip pat griebia šaukštą ar šaKU- 
tę. O kai užpeista auKa imama doroti - tas pats nu
tinka ir patieKalui. Ir juo žmogžudystė kraupesnė, 
įmantresnė, fantastiškesnė- juo arbata saldesnė, 
košė sultingesnė, duona - kaip nuo ližės, sušvinkusi 
žuvis -lyg nuo meškerės, prarūgusi sriuba - liežuvį 
prarytum!.. Vienas žiūrovas gyrėsi sušveitęs tarako
ną^ ir jei ne užstrigę ūsai, lig šiol būtų manęs, jog 
dešrelėje į krakmolą įsimaišė tikras mėsos gabalėlis. 
Kitas gi, regėdamas vampyrą siurbian vaiko kraują, 
nepasijuto prakanoęs nyKŠtį ir besigardžiuojąs tuo 
pačiu. Daugelis tikina, jog valgant ką nors mėsiška

tojų rekomendacijas ir palanku kišenei: šitaip ma_ei
nantis pasiteriKinama mažu. Ir atvirkščiai: kur žudo
ma galvotrūkčiais ir kalnai lavonų - ten žiūrovas 
vienu ypu sušnieja visos savaitės maisto atsargas - 
ir nei skonio, nei sotumo, tik nežmoniškai išsipūtęs 
pilvas. Negana to, pasibaigus siaubo juostai, jis pati
ria tikrą siaubą išvydęs šaldytuvą! Todėl žmogaus 
sveikatos ir kišenės labui vertėtų rodyti kuo daugiau 
lėto galabymo filmų, o ne taukšt paukšt! Beje, dau
gelis kūrėjų tą perprato ir vaisingai triūsia vien šia 
linkme.

Šiaipgi nūdienis ponas žiūrovas nėra priekabus ir 
netgi dėkingas visiems jį sotinantiems TV kanalams- 
Jis jauste jaučia, kad motulė televizija nuoširdžiai 
juo rūpinasi ir žmogiena kimštais filmais stengiasi 
kompensuoti apytuštį maisto produktų krepšelį. Tai 
išties protinga ir tauru, nes vis daugiau žiūrovų 
įsideda į lėkštę vien pliką riekę ar kaulą su kremz
le. Tokiems varguoliams siaubo filmas yra tikras^ iš
ganymas: kaulas virsta karbonadu, bandelė - liežu
viu drebučiuose ar smegenų maltinukais - nelygu 
koks organas ekrane dorojamas, čia mes turime ste
buklą, kai dvasinis penas, praėjęs TV kanalą, virsta 
kūnišku mitalu. O mūsų eskulapai vis dar suka gal
vas, iš ko lietuviai, tupėdami jau trečiame duobės 
dugne, priauga viršsvorio!

Kadangi ištikimiausia siaubo palydovė yra eroti
ka, šie filmai itin naudingi vaikams ir paaugliams: 
raiškiau ir įtaigiau supažindinti su žmogaus anato
mija neįmanoma! O žinant, kaip tėvai nesiryžta ir 
drovisi savo įpėdiniams paaiškinti, jog ne gandras 
juos atnešęs, tai minėti filmai užpildo ir šią rimtą 
spragą - priedo pamokydami kiekvieną pipirą, kaię 
galima darbuotis lovoje ir ne gandrams... Tad ar iš
mintinga barti TV už tai, kad rodo siaubo -porno 
juostas patogiu vaikams ir paaugliams metu?

Kiek kebliau, kad papratimas valgyti pasaldintą 
mėsą gali baigtis ne vien juokais. Nedrįsčiau tvirtin
ti, kad tik dėl to be jokių pėdsakų prapuola vis dau
giau žmonių. Tačiau politiniams veikėjams vertėtų 
apie tai rimtai susimąstyti. Mat artėjant rinkimams 
į Seimą, jie vėl pajiūsta susitikti su rinkėjais akis į 
akį ir lipti ant bačkos. Tai va: vienas stambus poli
tikas taip vaizdinga^, net pasičepsėdamas nupiešė 
žadamą - jeigu jį išrinktų!- maisto produktų, ypač 
mėsiškų, krepšelį, kad kaip nulipo nuo bačkos- taip 
ir dingo kaip^ į vandenį... Po to kažkas dievagojosi 
girdėjęs panašų smaguringą čepsėjimą iš po žemės, 
kur kalnuose glaudžiasi miesto benamiai ir kyšo TV 
antenos...

(iš Vytautės Žlinskaitės knygos "Paršiuko Puota").
3 psl.

(kodėl Lietuvos spaudoje 
vis rašoma "šalies""? 
Red.) gyvenime, burs 
aktyvius ir kompetetin- 
gus piliečius, telks jauni
mą, na, ir apims visas 
sritis, ir t.t.

Adv. Artūras Paulaus
kas sako, kad "Naujoji 
Sąjunga" išudins veiklą.

PRIENUOSE ĮAMŽINA - 
MAS KUNIGO J. ZDEBS- 
KIO ATMINIMAS
• PRIENUOSE š.m. ba
landžio 18 d. buvo pagerin
tas Tikinčiųjų Teisių gy
nimo komiteto nario, 
politinio kalinio kun. 
Juozo ZDEBSKIO atmin
tis.

Prie Kristaus Apsireiš
kimo bažnyčios buvo iškil
mingai atidengta ir pa
šventinta atminimo lenta^ 
ir viena miesto gatvė 
pavadinta kun. J. Zdebs- 
kio vardu.
ATSISAKĖ MANDATO

Sekdamas kolega L.M. 
Stankevičiumi, atsisakiu
siu Seimo nario mandato 
LDDP frakcijoje, pana
šiai pasielgė ir kitas 
LDDP veikėjas V. Bulo
vas. išėjus L.M. Stanke
vičiui, V. Bulovui atsira
do proga užimti pagal 
sąrašą laisvą vietą LDD 
P Seimo frakcijoje. Ta
čiau buvęs LDDP laikų 
vidaus reikalų ministras, 

dabar Lietuvos ambasado
rius Kazachstane atsisa
kė užimti vakuojančią 
vietą. Sunku pasakyti, 
ar Bulovo atsisakymas 
buvo suderintas su LDDP 
triumviratu - Juršėnu- 
Gyliu ir Karosu- vieno 
didžiausių partijos veikė
jų, J. Bernatonio naudai. 
Be abejo, šis LDDP lai
kų Seimo pirmininko Č. 
Juršėno pavaduotojas at
stoja Stankevičių ir Bulo
vą kartu sudėjus. Kaip 
žinoma, A. Brazausko 
prezidentavimo metu J. 
Bernatonis buvo jo pata
rėju vidaus politikos 
klausimais.
• Š.m. gegužės mėn. 5 
d. Lietuvos Seime 
prisiekė naujasis Švieti
mo ir Mokslo ministeris, 
kurį paskyrė šioms parei
goms prez. Valdas Adam
kus - K. PLATELIS.

Min. Kornelijus Plate
lis yra žinomas poetas, 
vertėjas, "Vagos" leidyk
los direktorius. Priklauso 
Tėvynės Sąjungai - kon
servatoriams.

Jo pirmasis pagrindi
nis uždavinys yra, kaip 
jis išsireiškė, sugrąžinti 
vaikus į mokyklas". Tai 
didelis uždavinys ir vie
nas iš svarbiausiųjų, nes 
dėl įvairių, tiesiog daž
nai dėl nedovanotinų 
priežasčių, apie 7,000 
Lietuvos vaikų į mokyk

las nepatenka.
• į LDDP sąrašą priim
tas nariu Juozas BERNĄ’ 
TONIS tapo Seimo nariu 
ir prisiekė gegužės mėn.
5 d. Jis yra priimtas vie
ton mandato atsisakiusio 
naujojo Sveikatos apsau
gos ministerio Mindaugo 
STANKEVIČIAUS.

BALTIJOS VIDAUS REI
KALŲ MINISTERIŲ 
SUSITARIMAI

Baltijos valstybės su
tarė sustiprinti savo ry
tines sienas ir stipriau 
bendradarbiauti su nele
galia imigracija ir dėl 
nusikalstamumo.

Susitikimo metu Rygo
je Vidaus reikalų minis
terial nutarė bendromis 

jėgomis organizuoti pa
bėgėlių siuntimą atgal į 
valstybes, iš kurių jie 
yra atvykę.

Lietuvos Vidaus reika
lų min. Vidmanto Žieme
lio tvirtinimu iki dabar 
Lietuva yra sugrąžinusi 
apie 1000^ nelegaliųjų, 
išlaidas grįžimui padengė 
užsienio fondai.

Apsvarstytos priemo
nės užkirsti kelią auto
mobilių vagystėms ir ge
resnės darbo koordinavi
mo sistemos.

Kitas Vidaus reikalų 
ministerių susirinkimas 
vyks Vilniuje, šių metų 
rudens pradžioje.
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/ Nauja tarpukario Lietuvos istorija anglų kalba / 

Vytautas A. Jonynas
/tęsinys/

Kai pagalvoji, mūsų praeityje buvo dalykų, ku
riais tauta didžiavosi tada ir didžiuosis iki pasaulio 
pabaigos. Tai savanorių - kareivėlių ryžtas ir auka, 
tai žemės reforma, autoritetingo Smetonos režimo 
liberalumas, taurus žydų mažumos traktavimas, by
los Neumann’ui ir Von Sass’ui iškėlimas, lenku ka- 
riuomenės ir bėglių internavimas. Nėra tai dalykai, 
apie kuriuos užsimenama svetimtaučių raštijoje. 
Faktiškai - asmeniškai man teko aptikti vos vieną 
palankų atsiliepimą, būtent, apie mūsų pravestąją 
žemės reformą. Retkarčiais, tiesa, senesniuose leidi
niuose pasitaikydavo teigiamų pasisakymų apie mūsų 
elgesį su žydais. Sakysim - prieškarinėje Jewish 
Encyclopedia, bet ne naujojoje Encyclopedia Judaica. 
Svariu leidinio požymiu yra ne vien tai, kad nė 
vienas tų faktų nėra praganomas Lithuania in Euro
pean Politics veikale, bet kad apie juos pasisakoma 
nuosaikiai, be egzaltacijos, neretai pateikiant žiups
nį iškalbios statistikos. Iš kitos pusės, nebandoma 
užslėpti ar užglostyti ir dėmių krašto gyvenime, 
ar tai būtų Geležinio Vilko teroristai, ar besaikis 
karininkijos lepinimas bei popinimas, ar šleiva krei
va Voldemaro užsienio politika.

Nors prof. A.E.Senn’as pareiškia Lithuania in 
European Politics esant trumpa knyga,reikia pripažin
ti, kad tai pažymėtinai talpus, tankaus audinio vei
kalas. Ne vien aptinkame knygoje tokius dalykus, 
kaip peoviakų sąmokslo atidengimą, Suvalkijos ūki
ninkų sukilimą^ ar Vatikano akibrokštą Lietuvai, pri
pažįstant Vilnių Lenkijai, bet ir Lietuvos krepšininkų 
pergale, apokrifine Voldemaro-Pilsudskio sankirtos 
sceną Ženevoje arba ’’žąsų pasus” - krizes situaciją, 
kada valdininkija buvo verčiama šveisti niekaip neį
siūlomas užsienyje mūsų žąsis. (Sprendimas buvo, 
vis dėl to, ūkiškai "saliamoniškas”: nenukentėjo per 
daug valdininkija, o ūkininkams - mūsų maitintojams
- .buvo užtarnauta pagalba.Red.).

Kuone kas antrame puslapyje sumirga kokia ato
danga, tik spėk žymėtis. Ir, kaip paaiškėja pasitik
rinus bibliografijose, nėra tie dalykai autorių pra
manais, išlaužtais iš piršto. Kiekvienas tų faktų
- faktelių yra paimtas iš patikimų šaltinių.

Kaip minėjau, tenka stebėtis, kaip sugebėjo Alf. 
Eidintas ir Vyt. Žalys išlesioti visus tuos šaltinius 
ir paskui elegantiškai, nepedantiškai, ne ’’profesoriš
kai”, be jokių pasiklydimų kavolinėse dstorio-filosofi- 
nėse miglose, perteikti tą informaciją skaitytojui, 
aiškiai ir suprantamai.

Didžiausią nuostabą sukelia, tačiau, aptinkama 
knygoje atodangų gausa. Tą įspūdi galima būtų pa
aiškinti dvejaip. Visų pirma, mūsų pačių neišmanymu 
savo praeities ar atminties nusilpnėjimu. Bet taip 
pat ir anksčiau minėtų autorių pastangos viską iš
šniukštinėti, pastovumu.

Kadangi knygos įvade nepasakoma kuo veikalas 
praturtina anksčiau turėtas žinias apie mūsų praeitį, 
skaitytojui atitenka rūpestis pačiam pasitikrinti, 
ar nėra praleisti negirdomis kitų istorikų veikalai 
ta pačia tema. Tai nesudėtinga, bet nuobodi opera
cija, kadangi nėra leidinyje vienos bibliografinių 
nuorodų suvestinės, ir tenka dilbčioti į skyrių pabai
gas. Džiugu konstatuoti, kad šios pusiau-detekty- 
vinės pratybos neatskleidžia rimtų pražangų istorijos 
tyrinėtojų etikai. Jau pračioje pradžioje cituojamas 
Prano Čepėno dvitomis Naujųjų laikų Lietuvos isto
rija. Chicago, Kazio Griniaus Fondas galeje_s pasi
tarnauti modeliu. Šiaip cituojami šaltiniai tik labai 
išimtinais atvejais laikytini senienomis • ir yra pa
kankamai įvairūs. Ta prasme, kaipo mokslinė kompi
liacija Lithuania in European Politics yra visai so
lidi, Įspūdinga ir autoritetinga.

Pasisakant, kas galėtų būti knygos adresatu, 
laiminčiu iš jos daugiausia naudos, nuomonės gali 
būti labai skirtingos. Turbūt, lengviau būtų nustaty
ti kategoriją žmonių, kuriai susipažinti su Eidinto- 
Žalio knyga būtų veikiau nepatartina. Tai žmonės, 
kurie, įžvalgiu amerikiečio Mark Twain’o prisipaži
nimu, ’’sendami ypatingai vaizdžiai prisimena daly
kus, kurių niekad nėra buvę”. Juos atmetus, visi 
kiti skaitytojai, o ypatingai išeivijos ir Lietuvos 
jaunosios kartos žmonės, aptiks joje daug žinotinų 
dalykų, įgalinčių juos įveikti ne vieną priešų sklei
džiamą ,pramaną.

Žinoma, kaipo literatūrinis kūrinys, Lithuania 
in European Politics yra visiškai niekam tikęs. Skai-

Vytautas A. Jonynas - bibliotekininkas, literatūrologas, vertėjas š.m. gegužės 
mėn. 17 d. minėjo savo 8O-tąjį gimtadienį. Sveikiname ir džiaugiamės turė- 
dami jį ir mūsų laikraščio bendradarbiu. .

tydami romanus, žmonės paprastai identifikuojasi i — P9kalblQ 
su knygos herojumi, o jis retai kada būna nelaimėlis, ™ithuania in European 
visų ujamas ir visur pralaimintis. Deja, Lietuvos -^įjĮjcs.. autoriumi- 

Alfonsu Eidintu;
Supažindinime šū šia 

knyga Ottawoje, pokal
bio metu, išgirdome įdo
mių pasisakymų iš amba
sadoriaus apie archyvi
nės medžiagos rinkimą.

Pasirodo, cenzūra ar
chyvų fondams (kurie 
vis nebuvo oficialiai 
skelbiami, tad nežinomi 
fondai) nustojo veikti 
Lietuvoje nuo 1989 metų 
o oficialiai cenzūra pa
naikinta 1990-tais me
tais.

Prieiti prie "uždarytos" 
medžiagos buvo 'įmano
ma įsidarbinus daliniam 
laikui archyve, kad būtų 
galima paskaityti ir ten 
pat užsirašyti, nes išsi
nešti ar kaip kitaip nau
doti nebuvo leidžiama. 
Tačiau buvo leidžiama

rolė tarpukario sąrėdoje buvo kaip tik tokios varg
šės našlaitės rolė-"Nes tu likai be Vilniaus, nes 
tu likai našlaitė"- bematant prisimena kažkurio poe
to žodžiai. Sostinės praradimas buvo ta didžioji 
skriauda jaunai respublikai, o didžiųjų galybių,- ypa-

laikysena, Tautų Sąjungos nejėga, net Vatikano aki
brokštas buvo vienas po kito sekusiais mūsų tautos 
pažeminimai. O po to dar buvo trys ultimatumai, 
galėję galutinai atimti norą gyventi.O tačiau, esmė
je jie tautos valios nepalaužė, nežiūrint, ką tauzytų 
mūsų intelektualai, ne ką išmananydami Europos 
istorijoje, bet - priekaištaudami, kad tauta serganti 
’’kankinystes sindromu".

Faktiškai, didžiausiu Eidinto-Žalio veikalo priva
lumu yra tai, kad jis išrauna visą eilę mitų, įlei
dusių šaknis mūsų visuomenėje, kaip pav., kad "kru
vinasis" Smetona buvęs nuožmiu diktatoriumi, kad 
buvusi diskriminacija (numerus clausus) stojant į 
universitetus, ar kad buvo engiami nabagai svetim
taučiai žemvaldžiai.

Kas dar nuostabiau, kad visa tai Lithuania in 
European Politics autoriai patiekia toli gražu, nepra- 
sikalsdami priešų demonizavimu, ar savo tautos 
liaupsinimu. Veikiau priešingai. Kas kartą, kai tenka
jiems aptarti kokią sankritą, jie, kaip taisyklė, pa
žymi, kad ir Lietuva nebuvusi be kaltes.Tuo atžvil
giu jų veikalas nepalyginamai niuansuotesnis ir ob
jektyvesnis negu, sakysim, minėtasis prof. Stephen 
Siss "Spirit of Hungary”, kur itin dažnai pabrėžia
mos priešų nedorybės ir šališkas Alijantų priskyri
mas Rumunijai Transilvanijos. Tuo tarpu Eidinto- 
Žalio knygoje visiškai nutylima gėdinga Lenkijos 
politika mažumų - žydų, gudų, ukrainiečių, lietuvių 
-atžvilgiu ir neprisimenama, kad lenkai -paskubėjo 
lyg šakalai ? atsiplėšti iš krauju pasruvusios Čekoslo
vakijos Tešino sritį. Autoriai tiek korektiški mega- 
lomanines "mocarstvos" atžvilgiu, kad nepraleidžia 
nepaminėję, jog vienu atveju lenkai netgi laikėsi 
savo pažadų. Būtent, kai Lietuva kilo į žygį prieš 
siaūtėjančias ir plėšikaujančias bermontininkų gaujas 
ir Lietuva siekė užsitikrinti Varšuvoje, kad istori
niai kaimynai nesuvarytų jai durklo į nugarą. Kny
goje neretai pabrėžiamas lietuvių užsispyrimas ir 
nelankstumas, jei ne: nesiorientavimas padėtyje: "Lietu
vos aspiracijų paneigimas pastūmėjo lietuvius į kitą 
kraštutinumą,- nepalenkiamą priešybę bet kokiam 
susitarimui su lenkais, net ir tada,kai toks sandėris 
atrodė įmanomas ir net naudingas”.

Kas užvis puiku knygoje, tai, kad nežiūrint tos 
išviršinės lenkomanijos arba polonofilijos, ilgainiui 
Lenkija kas puslapis vis įtikinamiau tupdoma į kal
tinamųjų suolą. Ir ne ji viena, bet ir tuometinių 
Didžiųjų Galybių galvos ir pusgalviai.

"Lenkijos pasigrobimas Vilniaus teritorijos nevien 
pagadino lietuvių-lenkų santykius, bet buvo didžiau
siu kliuviniu glaudžiam Pabaltijos valstybių bendra
darbiavimui Baltijos jūros rytuose. Jis buvo nuolati
nės įtampos versme ir įgalino Maskvą panaudoti 
lietuvių-lenkų konfliktą saviems tikslams. Toji padė
tis buvo priešiška ne vien Pabaltijo valstybių, bet 
ir pačios Lenkijos interesams.

clfT

paskaityti Lietuvių En
ciklopediją (išleistą Bos
tone) ir A. Šapokos "Lie
tuvos Istoriją". (Po Ne
priklausomybės atstaty
mo ji buvo išleista 300 
tūkstančių egz.).

Sumanymas rašyti čia 
minimą knygą buvo kilęs 
1988 m., o 1989 teko 
skaityti apie 150 paskai
tų ir ta proga vis peržiū
rinėta bibliotekose ir ar
chyvuose esami dar
bai . Buvo sutelkta gru
pė jaunų istorikų medžia
gai rinkti.

Vienas kurjozų: prieš 
Nepriklausomybės atsta
tymo paskelbimą, rašant 
istoriją , prie Antano Sme
tonos knygos nebuvo leis
ta atspausdinti jo por
treto, ir reikėjo pridėti 
Lenino citatą, kad knyga 
galėtų pasirodyti...

Beje, pasirodžius A.Ša
pokos knygai, Maskvos • 
Televizijos progaminin- 
kai "medžiojo" vieną 
istorikų - p. Jurginį, kad 
komentuotų šį leidinį, 
bet jam pasisekė nuo to 
išsisukti...

1993 m., susitikus su
/žiūr. 5 psl./ jaunu mokslininku Vytau-
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Tokioje situacijoje nesirado vietos Baltijos San
tarvei, nežiūrint, kaip toji idėja buvo populiari Pa
baltijo valstybių sostinėse ir Varšuvoj”.(p. 101).

Skaitytojas akivaizdžiai praregi, kad Alijantę glo
botinė Lenkija godžiavo nesavų žemių, politika 
apsidirbo, mandagiai kalbant, iki ausų. Ne vien ji 
nesugebėjo bukagalve savo laikysena suprasti mūsų 
tautos aspiracijų, bet destabilizavo visę sanitarinį 
kordoną rytų Europos erdvėje, o vėliau - išprovoka
vo Antrąjį Pasaulinį karą, pražudydama jos skerdy
nėse milijonus nekaltų žmonių.

Bet nemažiau apsikiaulijo ir Santarvininkai, pati
kėdami Lenkijai įvairias, jos liguistą ambiciją kute
nančias, misijas, siūlydami politines kombinacijas,
kaip , sakysim, paskelbti Vilnių tarptautiniu miestu^ 
ar siūlymai grąžinti Vilnių mainais už Klaipėdą. 
Kaip rodo Eidinto-Žalio knyga, Lietuva teisingai 
pramatė tų klastų pavojus:

"Kantonalinės Lietuvos sukūrimas,rasit, būtų Įgy
vendinęs Rytų Europoje šveicariško tipo modelį. 
Bet kur kas patikimesne prielaida būtų, kad būtų 
buvus sukurta kita Šiaurės Airija - kraštas drasko-
mas pusiau dviejų priešiškų grupių, tik šiuokart ne 
konfesinių, bet tautinių ”.(p.84).

Nenuostabu, kad knygos aplanke aptinkame la
bai blaivią Zbignievo Bržezinskio (Center for Stra
tegic and International Studies) atestaciją, kalbančią • 
apie ” Ryžtingą Lietuvos siekimą tautinės nepri-1 
klausomybės ir tragiškas Lietuvos pažeidžiamumo 
(vulnerability) pasėkas". Bet tas "pažeidžiamumas" 
buvo esmėje Alijantų ir Lenkijos "bendra kūryba", 
machinacijoms.

Lithuania in European Politics nuopelnu yra 
tai, kad joje nepagailima pastangų atskleisti,kaip 
tos Vakarų demokratijos pasirodydavo arba obsku- 
r.antėmis,arba kokčiai savanaudėmis. Tai pasakysim 
"Už tai, kad Lietuva pripažintų Lenkijai teisę. į 
Vilnių, Londonas siūlė Lietuvai pripažinimą "de ju
re", Klaipėdos kraštą (su tam tikrom specialiom 
mis sąlygomis) ir Alijantų ekonominę paramą".

" Lietuviai britų pasiūlymo neatmetė, bet jie 
jo ir neparėmė. Tiesą pasakius, bet kokia Lietuvos 
vyriausybe, kuri būtų atsižadėjusi Vilniaus bet ko
kiais sumetimais, būtų bematant išlėkusi iš vai" 
džios".(p.89).

Kitos, knygoje aptiktos, atodangos dėka sužinom, 
— kad vėliau ta pati Didžioji (!) Britanija reikalaus 

iš Lietuvos, kad ji atsisakytų sumanymo steigti sa
vąjį prekybinį laivyną, naudodamasi jo vietoje anglų 
laivais".

Kaip minėjome, atodangų knygoje apstu, ir būtų 
beviltiška jas visas išvardinti. Pasitenkinkime prisi
minę, A.Senn’o žodžius, kad Lithuania in European 
Politics yra veikalas, kokio nesame iki šiol turėję, 
gal pridėdami dar pastabėlę, kad tai knyga, kurios 
negėda siūlyti nei žemiečiui, nei svetimtaučiui.

Pabaigai - porą žodelių apie leidinio išorę. Ji 
kukli, skoninga, bet ir banali. Prastas šriftas (per- 
smulkus), formatas, bet ją tenka priimti tokią, ko
kia ji yra, nes ją išleido solidi, prestižinė St.Mar
tin’s Press leidykla New York’e. Pajėgi užtikrinti 
knygos sklaidą. Mat, jos spaudinius visuomet per
žvelgia bibliografiniai žurnalai - Choice, Publishers 
Weekly, Library Journal, ir panašūs,

Norisi tikėti, kad autorių atlaidumą leidyklai 
(kiti St.Martin leidiniai kur kas prabangesni) pateisino 
kaip tik mintis, kad svarbiau už jos išorę yra pati 
knygos sklaida. Ypatingai šiuo metu, kad bibliotekų 
biudžetai negailestingai apkarpomi. Leidžiant antrąją 
laidą, bus galima patikėti ją Lietuvos leidykloms, 
kurios suteiks leidiniui neabejotinai mums priimti
nesnę estetinę išvaizdą.

Visa tai neatpalaiduoja mūsų nuo pareigos pado
vanoti savo vaikams ir vaikaičiams tą knygą ir ap
rūpinti savo vietoves viešąsias ir universitetines 
bibliotekas jos egzemplioriumi.
(Recenzijos sutrumpintą versiją patiekė pats straips
nio autorius Red.).
************************************************* 
tu^ Žaliu, jau turint rank
raščius naujai knygai 
apie Lietuvos valstybin
gumo raidą Europos kon
tekste, dr. Alfonsas Ei
dintas atvyko ambasado
riaus postan į Washing
ton’ ą.

Nusiuntus medžiagą 
amerikiečiams, ji buvo 
entuziastingai priimta, 
paremtas jos išleidimas, b.
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1 vagoną krepšiais, 
maišais nešini suvirsta 
nauji keleiviai. Jų dau
giau, nei atkeliavo iki 
Rimkų. Tik čia supranti, 
kad klaipėdiškiams ar
čiau į Rimkų, nei mies
to geležinkelio stotį. 
Jei būtumei tais 1938- 
1945 metais aiškinęs, 
kad Rimkai suaugs su 
Klaipėdos miestu... Ne
bent Ieva Simonaitytė 
juokaudavo, kad Priekulė 
greitai išaugs iki Klai
pėdos...
Nebyli istorija - skau
džiausia

Po poros minučių vėl 
sudunksi ratai. Štai, štai 

žiūrėkite- praslenka 
neišvaizdi Rimkų krovi
ninė stotis, jos rampa. 
Dabar ji tuščia. 1949 
m. kovo 27 dieną čia 
stovėjo gyvulinių vagonų 
sąstatas, saugomas gink
luotų svetimos kariuome
nės uniforma vilkinčių 
sargų. Nuo nakties čia 
buvo gabenami miesto 
šviesuoliai, varomi į va
gonus ir vežami nežinia 
kur.

Atgimimo aušroje į 
šių eilučių autoriaus 
fotolaboratorijos duris 
laikraščio redakcijoje pa
sibeldė žurnalistas Sta -■ 
sys Vilkas, akademiko 
Eduardo Vilko brolis. 
"1949 metais - abudu su 
broliu mokėmės Klaipė
dos mokytojų seminarijo
je", - sako jis. - iš ryto 
mane kviečia susijaudi
nęs mokyklos direktorius

Apie Klaipėdos 
Pilį:

ji buvo pradėta 
statyti 1252 m., 
laikoma miesto 
kūrimosi pradžia.

1968 m. buvo 
pradėti archeo - 
loginiai tyrimai.Y- 
ra ištirta apie i 
teritorijos, basti- 
jonas iš dalies
restauruotas.

Piliavietę numa
toma iki 2009 m. 
pritaikyti poilsiui 
ir perduoti miestui.

MINTYS, SUVERTOS ANT 
GELEŽINKELIO L1N1JOS~ 
KLAIPĖDA - EILUTĖ ----
Albinas Stubra

/ Tęsinys iš nr.9./

...Rimkai. Vėl pervaža. 
Ant kelio nebesimato se
noviškų plačių būriškų ra
tų, bėrų arklių, įkinkytų 
į plėškes. Už tai - auto
mobiliai kaip šokoladi
niai įvairiaspalviai žais
liukai stovi vienas prie 
kito. Laukia, kol pakels 
užkardą,kurią ir anais 
laikais,ir dabar amžinai 
per anksti nuleidžia ir 
per vėlai pakelia.

Racevičius: "išvežė Už- 
purvį"- sako jis sutrikęs, 
"Štai taip... Esi komjau
nuolis. Gal prasibrausi 
iki ešalono... Štai pini
gai. Nuvežk. Jeigu klaus, 
sakyk kad baigiasi mė
nuo, o jis atlyginimo ne
atsiėmė..."

Važiavau dviračiu. 
Varė ir smalsumas 
kaip ten, prie ešalono, 
ir baimė, - o gal ir ma
ne suims. Pinigai degino 
rankas. Jie suteikė viltį 
paskutinį kartą susitikti 
su pamėgtu, tokiu netra- 
faretišku mokytoju, tiek 
daug duodančiu, nesilai
kančiu pamokos "plane
lio", lyginančio lietuvių 
kalbos žodžius su paslap
tingu sanskritu arba se
nąja hebrajų kalba. Pini
gus atidaviau".

Pasirodo, jis, Stasys 
Vilkas - atvažiavo suži
noti daugiau detalių apie 
šį mokytoją ir žmogų, 
kad galėtų parašyti išsa
mių prisiminimų studiją. 
Staigi mirtis nutraukė 
užmojus.

Nuo šios rampos tą ko
vo dieną buvo išvežtas 
ir mokytojas Endrius 
Bajoras su seserimi Lidi
ja. Jie - Mažosios Lietu
vos poeto, pasirašinėju- 
sio "Paukštelio" slapyvar- 
de, brolis ir sesuo. (Pa
menate jo eiles: "Broliai 
sese, žinot jau? Lietuva 
atbunda!. Ir girdėjau, ir 
mačiau; visur viskas 
juda. Visur skamba tie 
balsai, visur vis lietuviš
kai: Mes, mes. nepražū- 
sim - Buvom, esam, 
būsim!" Rašė jis kairia
jame Nemuno krante, 
gimtojoje Įsručio apskri
tyje dar prieš pirmąjį pa
saulinį karą).

Kiek klaipėdiečių, kiek 
aplinkinių vietovių žmo
nių į šią skurdžią, krū
mais apaugusią rampą 
tada žiūrėjo kaip į Pas
kutinį Tėvynės lopinėlį?

Prireikė kiek daugiau 
nei 40 metų, kad šioje 
rampoje - istorinis pasi
tyčiojimas - pasirodytų 
galinga sovietinės armi
jos technika - Vakarų 
Europos siaubas, - ap- 
leidžianti ne savo tėvy

nę. Viena dalis sios tech
nikos pasiekė savo, kita

"Paukštelio" gimtuo
sius krantus.

“ Geležinkelis - neįprastų 
įvykių trasa

Dunda ratai. Kiek 
tūkstančių bėglių klausė- 

■si jų dundėjimo, su ne
aiškia viltimi sugrįžti į 
gimtuosius namus tomis 
1944 m. spalio dienomis. 
Tačiau ... Ją spalio 10 
d. ties Usėnais perkirto 
pulk. Motiekos vadovauja
ma šarvuota rinktinė. Be
ne dešimt karių gavo 
Sąjungos didvyrių vardus 
O kiek žuvo?

"Ties Šilute atsidūrė
me netikėtai, - pasakojo 
tada Polocko tankų bri
gadai vadovavęs pulk. 
K. Petrovskis. -Tai buvo 
masinio heroizmo dienos 
(Kur ne - į Vokietiją, į, 
priešo urvą, pirmieji 
buvo įžengę... A.S.) Po 
miestelį tebekursavo 
vokiečių traukiniai, vei-j 
kė pardotuvės. Pasiun-i 
tėme savo karius, kalban
čius vokiškai, kurie perė
mė kelis vokiečių ešalo- 
nus, vieną - karinį". Jau 
rašiau, kad už Šilutės 
užėmimo operaciją ketu
riolikai karių, o tarp jų 
ir K. Petrovskiui, buvo 
suteikti didvyrių vardai. 
Kiek žuvo?

O štai ir trečiosios 
Verchodneprovskio divizi
jos, spalio ir sausio mė
nesiais stovėjusio nuo 
Rimkų iki marių kranto, 
kario pasakojimas: ..’.’.ūma) 
matome- iš vokiečių pu
sės atvažiuoja geležinke 
lio sąstatas. Sulaikome. 
Niekas nešaudo. Pasirodo 
- jis prikrautas įvairaus, 
ne vien kariško turto. 
Vokiečiai buvo taupūs ir 
byrėdami. Garvežio ma
šinistas nusimauna batą, 
nuplėšia padą,ir iš ten 
ištraukęs kažkokius popie
rius, kiša mums skaityti 
(Ką ten mes lotynišką 
druką...)"Aš - komunis
tas, aš-koministas", 
šaukia jis. - Nešaudykite.

(Bus daugiau)
5 psl.
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KONFERENCIJA DĖL 
LIETUVOS PRIĖMIMO 
L NATO

Šis aktualus klausimo 
sprendimas ir skatinimas 
pasireiškė š.m.gegužės 
mėn. 1-3 d.d. Toronte ir 
Mississaugoje surengtoje 
plataus masto konferenci
joje. Joje dalyvavo Lietu
vos diplomatinės tarnybos 
PLb ir atskirų kraštų 
bendruomenės veikėjai, 
spaudos atstovai.

Buvo patiekiami klau
simai kanadiečiams parla
mento nariams 
couverio-John 
Albertos 
atstovui
Reformų partijos nariui 
Joe Reschosolido, Berna
detai Kuncevičiūtei (Fi
nancial Post" redakcijos 
narei) ir Andriui Gedriui 
- politinių mokslų studen
tui iš Hamiltono.

Visi stengėsi supažin
dinti giliau kanadiečius, 
kodėl lietuvių kilmės 
kanadiečiai remia ir 
nori, kad Lietuva įsijung
tų į NATO.

Grupinėse diskusijose 
padaryta kai kurių išva
dų, apie tai bus paskelb
ta vėliau.

Sesiją atidarė KLB 
Krašto Apyl. pirm. Algir 
das Vaičiūnas.

Baigiamai sesijai pir
mininkavo H. Žibąs. PLB 
įpareigota surinkti atitin
kamą medžiagą, remian
čią ir naudingą Lietuvos 
priėmimui į NATO, o 
atskiros Bendruomenės 
raginamos savo apylinkė
se informuoti ir raginti 
šiuo reikalu savo parla
mentarus.

PLB V-bos vicepirm. 
Milda Lenkauskienė tarė 
konferencijos baigiamąjį 
žodį.

e PAVASARINĖ KAPINIU 
LANKYMO DIENA šiais 
metais bus birželio men.
7 d., sekmadieni. Ta pro
ga vyks Mišios kapinių 
koplyčioje 3 vai.p.p., 

Autoaikštėje ir kapinė 
se tvarka prižiūrės To - 
ronto Vlado Pūtvio Kuo
pos šauliai.

Specialus autobusas 
nuveš i koplyčią pamal - 
doms nuo Islington© met
ro stoties Anapiliu ir at
veš atgal 5:30 vai.p.p.

Dešinėje:

’ Dalis panoramos 
vadinamojo 
Dinosour Valley 
"Houdou’s'\ 
Albertoje - 
Kanadoje.

/P.S. Praeita
me ”NL”nr.po 
našia panoramine 
Kr.Šimonelienes . 
nuotrauka buvo 
atspausdinta klai
dingai "Kalifor
nija”.
Turi būti Calgary, i

pa-

Atsiprašo - 
me.”NL")

1573 Bloor St. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

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.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, Iki 8 va—

AJCTYVAI per 58 milijonus dolerių

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto. Ontario VI61I IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414;

EAX: 416 532-4816
• Anapilyje telefonas: 905 566-0006

LIETUVIU NAMUOSE:
e Gegužės mėn. 10 d.LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 415 žmonių.

• Gegužes men. 17 d., 
sekmadienio popietėje bu
vo rodoma Lietuvos prezi
dento Valdo Adamkaus in
auguracijos vaizdajuostė.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term, indėlius................ 3.75%
2 metų term, indėlius................ 4.00%
3 metų term, indėlius................ 4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.00%
2 metų GlC-met. palūk..............4.25%
3 metų GlC-met. palūk..............4.55%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd......4.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......4.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................ 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.50%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................6.05%
2 metų............ . ..... 6.20%
3 metų.....................6.35%
4 metų.................... 6.45%
5 metų............. ,....6.50% >
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų 5.45%

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

psl. 6

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortgičlus iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo mokesčio 
už išrašytus Čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai
Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Patarnavimas- g re i ta g ir tikslui!
v. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232,905 822-7376

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAŪDA 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 416 762-5588

LIETUVIŲ MM
KREDITO —I T T-l—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.50% už 4 m. term, indėlius
5.00% už 5 m. term, indėlius
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2.75% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
4.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų....................6.05%
2 metų....................6.20%
3 metų....................6.35%
4 metų....................6.45%
5 metų....................6.50%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.45%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičlus

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 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. .

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P 1A6

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 11



moot real ”NL" Spaudos vakaro metu ,š.m.balandžio mėn. 17 d., ALEKSANDRAS PIEŠINA linksmai Šventė gimtadienį

Nuotr: TONY PHOTO STUDIO /Nuotrauką galima užsisakyti duotu skelbime studijos adresu/

• Fizikas dr.Emilius Knys- 
tautas, gyvenęs Monre
alyje, vėliau apsigyveno ir 
tęsė mokslus Quebec'o 
mieste, yra ten dabar vie
nintelis lietuvis.

Keturis kartus ilgesni 
laiką lankėsi Lietuvoje,pa
rašė studiją "Mokslo ir Stu
dijų Problemos Užsienyje". 
Jis yra apdovanotas Lietu
vos Mokslą Akademijos

su savo motina. Ji ne
kalbėjo į mane žodžiais, 
ji kalbėjo ašaromis, ku
rias matau dar ir šian
dien,© ypatingai Motinos 
Dienoje.

Motina savo dukros 
gimimo dienos proga 
sako: Štai ir vėl tavo gi
mimo diena... Aš niekuo
met negaliu pamiršti, 
kur tie praėjusieji metai

motiniškose rankose... 
Aš tai darau su tavo 
dukrelėmis, su ta pačia 
meile, kaip kad su tavim 
dariau anksčiau.

Tą dieną lai skamba 
šventovių varpai, garsiais 
dūžiais primindami MO
TINOS DIENĄ.

K. Ambrasas 
UKRAINIEČIŲ PARODA 
MONTREALYJE

TRIGLOBAL
(Onutė Dainyte).

Triglobgl Capital Management Inc.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Executive Office*
2MC 2M0 - 630 Rm6 LėvM^ne BlvdL, W«t, Moatml, Qaeboc, H3B 1S6

T*k (SU) I71-OWO Fax: (5 M) I7X-O106

MUTUAL PIMM. OUAXNTBBD NVEmCNTS. UUF, UT. LMA. UF. JUBV. TAX 6AVWO «T*A7BGBS.

diplomu . Tai 13-tasis iki 
dabar narys, gavęs Vilniuje 
tokį žymenį.

Lietuvių kalbą moka 
gerai, nes nuo vaikystės taip 
buvo kalbama šeimoje.
... Sveikiname.' ----

• Montrealio Teatrų Fes
tivalio programos Eimun
to NEKROŠIAUS "HAM
LETO" spektaklin buvo 
atsilankę apie 30 Mont
realio telkinio lietuvių.

Jų vardu po premjeros 
scenoje buvo įteikta po 
puokštę gražių gelių. Pa
gerbėme savo tėvynai
nius teatralus. Plačiau 
kitame "NL" numeryje.

prapuolė. Nuo tada, kuo
met tu buvai mano ma
žytė dukrelė, aš visuo
met siekiau tave palaiky
ti savo rankose, mylėti 
tave savo begaline meile.

Šiandien ir vėl tavo 
gimimo diena. Aš gerai 
prisimenu visas tas die
nas; šiandien jau matau 
tave suaugusią ir esi jau 
savo dviejų dukrelių 
motina, kurias tu myli 
taip giliai, kaip kad aš 
mylėjau tave. Tu žinai, 
jog aš ir šiandien norė
čiau laikyti tave savo

Minėdami 65-metį nuo 
nuo 7 mil. ukrainiečių iš- 
marinimo badu 1932- 
1933 m. , kurį suplanavo 
ir vykdė komunistai tiro
nai iš Maskvos, buvo 
surengę eitynes per Sher
brooke gatvę nuo McGil 
universiteto. Taip pat 
gerai paruoštą parodą, 
kuri vyksta per visą ge
gužės mėnesį šeštadie
niais ir sekmadieniais 
nuo 10 v.r. -5 v.p.p., 
6175 - 10th Ave., Rose
mount, Ukrainiečių mu
ziejuje.

Sidfrit
ANTOINETTE OUELLĘT - ,--------- --------- -Brilviciene 

rėš.: (514) 676-9705 
Mtl: (514) 990-5340

Agent tmrnobHier affilM
bur.: (514) 462-4414 I
fax: (514)462-1509 I
groupa autton -
action inc.
COUATIEA IMMOBILISR AQAt£

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2
OAOuPE SUTTON ■ ACTION INC tST FAANCHSt MtCTENCMNT ET AUTONCMC Ot QAOUPf SUTTON OUtttC

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

d.

Šv. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Š.m. gegužės mėn. 10 
mūsų šventovėje 11 

vai. Mišias atnašavo kle
bonas dr. F. Jucevičius. 
Motinos dienos proga pa
sakė gražų pamokslą. 
Kaip visuomet, Sv. Rašto 
ištraukas skaitė ir vėliau 
prie altoriaus patarnavo 
parapijos k-to narė Nijo
lė Šukienė.

Po jpamaldų visi daly
viai užėjo į savo svetai
nę, kur Šv. Onos d-jos 
pirmininkė Helen Kurylo 
su savo nepavargstančio- 
mis padėjėjomis, Moti
nos Dienos proga, pavai
šino kavute, sumuštiniais 
įvairiais saldumynais, 
baltu ir raudonu vynu. 
Visi dalyviai joms yra 
nuoširdžiai dėkingi.

Motiną, josios gerą šir
dį galime drąsiai sulygin
ti su gražiausios rožės 
žiedu. Aš gerai atsimenu 
ir niekuomet nepamiršiu 
kuomet paskutinį kartą 
Lietuvoje, atsisveikinau

1998. V.i26

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LBM 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo
9 v. ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 y. ryto iki 1 v.p.p.. 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m

MOKAME UŽ:
kasei, pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas..................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term. Indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP IrRRIF 
(Variable)...............
1 m. Ind...................
2 m. Ind...................
3 m. Ind...................
4 m. ind..................................... 4.75%
5 m. Ind..................................... 5.00%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

3.00%
3.25%
4.00%
4.25%
4.50%
4.75%
5.00%

2.50%
4.00%
4.25%

6.25%
6.50%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre Telefonai:
Suite 500 A .

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

TONY POITIAITS

‘U D I O| MAMAOK - WBDDM0B

460 St. Catherine St. West, # 605 . 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Td.r 395- 6050

TONY LAURINAITIS

7 psb
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Šių metu "NL” Spaudos Vakare maloniai praleido vakarą - iš kairės - Petras 
Brikis, Regina Brikienė, Izidorius Mališka, Genė Kudžmienė ir už jų stovintieji 
- dr.Jonas Mališka, Marija ir Vytautas Sabaliai. Nuotr: Tony Photo Studio
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GEDULO IR VILTIES DIENOS - BIRŽELIO TRĖMIMŲ ]

MINĖJIMAS
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 

1465 de Sėve
Vyks ekumeninės pamaldos su koncertu ir susitikimas salėje, 
dalyvaujant latviams ir estams,

DALYVAUKIME VISI! Montrealio Apylinkės Valdyba

Gerbiamieji skaitytojai,- 
visi- jūs ir mes- esa

me pasipiktinę kai kurių 
pašto išnešiotojų nesąži - 
ningumu, pasireiškiančiu 
kuris laikas ypač NDG 
ir vakarinėje miesto da ■ ■ 
lyje. Neseniai Jonas Za - 
bieliauskas gavo apie 15- 
kos prenumeratorių ”NL” 
pundac prie savo durų, 
kartu su jam adresuotu 
egzemplioriumi ir atve - 
že į redakciją parodyti , 
kas darosi su pašto tar - 
nyba. Su tokiu įrodymu

kreipėmės i Centrinio paš
to vadovybę.
o. J.E. vyskupas P. Balta
kis, OFM, dalyvavo Krikš- 
tykloje A.V. klebonų ir 
kard. Paul Lėger (šventi
nusio šią lietuvių bažny
čia), vyskupų -V. Brizgio 
ir P. Baltakio - portretų 
parodos atidaryme.

Portretai piešti mūras 
nepažįstamo, bet kun. 
Kazimiero Ambraso, SJ,

rį laiką praleidžiantis 
Montrealyje dail. Petras 
Ibianskas praėjime į kle
boniją. Apie jį žinome, 
kad buvęs ištremtas su tė
vais į Sibirą, iš ten po 
10-ties metų gri^žo į Lie 
tuvą. Čia baigė Vilniaus 
Dailės Akademiją ir dirbo 
šešetą metų dėstytoju, 
nuo 1980 m. į 
Lietuvos Dailininkų Sąjun
gai. Dalyvavo įvairiais 

globojamo, dail. A. Kubato, darbais parodose, šalia 
Savo paveikslus taip Lietuvos- Latvijoje, Rusijo- 

pat buvo iškabinęs jau ku- je, Lenkijoje ir kt.

priklauso

A.V. PARAPIJOJE

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00) 
1 
2 
3 
4 
5

metų., 
metų 
metų 
mėtų 
metų

4.00

4.50 
5.00 
^22

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

Terminuoti indeliai
1 metų ........ 2-50
180 d. - 264 c__ 2.50,
120 d. - 179 d, 2.25_ 
60 d. - 119 d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25

iki 30 d. ...... 0
30 d. - 364 d. (išimant

1
2
3
4
5

4.25
~ 4.50
__ 5.00

5.25
0.5Q

RRSP & RRIF
Taupoma . I -50 

metų ... 4,00
metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ...

Čekiu saskaita u
prieš laiKą 1.00)

IMA UŽ 7
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)
metų ._ 6.70 
metų .._ 6.75

LITAS-7-00

1 metų... _ 6:30 __
2 metų   6.45   4
3 metų ... 6.60   5

Asmeninės paskolas
If guaranteed by deposit at
Fully guaranteed (CSB) or other ...—8.0,0___
Personal loan regular ......................... 9-50___

Overdraft ...................................................  17,00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME .. 6.-.5Q...'..

1475
Pirmadieniais 
Antr., treciad. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieni ais

KASOS VALANDOS 
De Sfeve 

9.00- 
9.00- 

12.00- 
10.00-

3.00
3.00
8.00
6.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 0.00

DĖMESIO!
Išnuomojamas prieinama kaina gražus butas 
La Salle, 355- 8-th Avė., H-me aukšte.

Kreiptis tel: 365-7523.
*■> <x®Mep» «x9*ier» «xs>r«*»

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namu;

Dr. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209^ LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8
(metro: Place St. Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

Notarė

RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405, 
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.L—-------------------------- —-------------------------------

® Klebonijoje (buvusiame 
"Lito” banko archyvo kam
baryje) įrengtą koplyčią 
pašventino svečias J.E. 
vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, lankęsis Motinos 
Dienos . I-osios Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakramen
to priėmimo dienos proga 
gegužės mėn. 1U d.

Šios koplyčios įrengi
mas motyvuojamas bažny
čios biuletenyje tuo, kad 
savaitės bėgyje esant 
labai negausiam skaičiui 
dalyvių - ypač žiemos 
metu - bus sutaupomos 
didelės apkūrenimo išlai
dos.

Šalia to, nepramatant- 
bent artimiausiu laiku, 
reikšmingo lankytojų bū
rio padidėjimo (o kleboni
ją, priklausančią lietuvių 
Jėzuitų vienuolijai - per
leisti kitiems-įpareigojimo 
nebūtų), tad Koplyčios 
joje įrengimas atrodo 
"gaspadoriškai" apgalvotas.

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

Tel. 514 722-3545 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rėc 256- 5355
Greitas'tiksius patarnavimas. Pasiteiravimas nejpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

r.p.s IVHROIXl iixic
DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

8 psi.

3272 BouL LASALLE
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nnl1
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