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h. n.

LIETUVOJE NEPASISEKĖ 
REFERENDUMAS. NE- 
PASISEKIMO "PRIĖŽASTYŠ

Kaip praneša tarptau
tinės žinių agentūros, refe
rendumas Lietuvoje nepa
vyko. Nurodomą, kad baisa- 
vę tik 57%, ir todėl negau
ta reikiama dauguma, nors 
iš tų, kurie balsavę, 70% 
pasisakė už sustiprintą 
prezidento instituciją. Tiek 
žinių is kitų.

Kadangi Vilniaus Radio 
žinių užsieniui beveik nie
kad nebegalima pagauti, 
komentarų iš Vilniaus nėra. 
Nepretenduojant į žinovus, 
referendumo nepasisekimui 
deja, priežasčių - ir labai 
akivaizdžių - būta.

Pirmojų žinoma, tai kai
riųjų ir taip vadinamų 
centro partijų opozicija 
stipresniam prezidento 
postui. Prie tokio gąsdi
nimo galimė diktatūra 
prisidėjo ir išeivijos libe
ralinio ir šiaip nuolat vis
ką peikiančių sparno ideo
logai, kaikurie net pačio
je Lietuvoje agitavę prieš 
referendumą ir prieš Vy
tautą Landsbergį. Lietu
vos spaudoje jau nuo seno 
skundžiamasi kairiųjų ir 
juos remiančių partiečių 
destruktyvia veikla Aukš
čiausioje Taryboje. Jų yra 
pakankamai, kad galėtų 
lėtinti arba ir visai užblo
kuoti bet kokio jiems nepa
tinkamo įstatymo priėmi
mą. Brazausko, Prunskie
nės ir buvusių okupacinių 
tūzų pakurstom! ir pamoko
mi, tokie gaivalai Lietuvai 
nieko gero nežada ir neno
ri.

Antroji priežastis - 
labai nevykusiai pravestas 
referendumo išaiškinimas. 
Net tarptautinės žinių 
agentūros apskelbė, kad 
Lietuvoje šiuo referendumu 
norima įvesti prezidento 
postą, panašų į JAV. Ka
žin ar verta buvo rekla
muotis Amerikos respub
likine demokratija? Kaip 
tiktai JAV-ėse už prezi
dentą balsuoja tik kiek 
daugiau negu 50% žmonių, 
o pastarųjų kelių prezi
dentų rinkimų kandidatai 
neprisidėjo prie amerikie
tiško stiliaus rinkimų ir 
demokratijos išaukštinimo. 
Pavyzdžių reikėtų ieško
ti Europos demokratijose - 
jos mažiau išpūstos ir pri
imtinesnės. Be to,referendu
mo esmę reikia sugebėti 
išaiškinti paprastais žo
džiais, atsisakant nevyku
sio politinio žargono, kad 
visi galėtų suprasti ko 
siekiama. Balsuojantieji 
turi suprasti už ką sako 
TAIP ar NE.

Trečioji priežastis seka 

logiškai iš antrosios. Pats 
referendumo klausimas 
suredaguotas tokiu "aukš
tu" ir raizgytu stiliumi, 
kad jį net kelis kartus 
perskaičius, nelabai aišku 
ko norima. Kaip gi tokią 
komplikuotą sakinių mišrai 
nę supras eilinis balsuoto
jas ar balsuotoja, kurie 
"elitiniame" politiniame 
žaidime nedalyvauja? Argi 
klausimo negalima buvo 
suredaguoti aiškiai ir trum
pai? (Negi Lietuvos poli
tikieriai nusikopijavo kve- 
bekiečio pekisto Morin 
metodus?)

Ketvirtoji priežastis: 
Lietuvos žmonės pradeda 
iki kaulo įgrįsti nevykęs 
politikavimas, nepaprastu 
lėtumu vykdomos reformos, 
neatsikratymas senosios 
sovietinės biurokratijos 
tvarkos ir žmonių varinė
jimas dienų dienom iš vie
nos įstaigos į kitą; iš to 
kylantis nepasitikėjimas 
visais politikieriais ir depu
tatais, nes žmonės įsiti
kinę, kad jie v i s i tiktai 
riejasi, bet nieko konkre
taus nenutaria, ir 1.1. Žo
džiu, demokratinė sistema 
Lietuvoje šlubuoja. Poli
tine veikla užsiimantys 
Lietuvos valdžios ir parla
mento bei politinių partijų 
veikėjai turi visieins bal
suojantiems išaiškinti ko 
siekiama, kas daroma ir 
kas numatoma nuveikti. 
Vien tik žodžių ir pažadų, 
barstomų per radiją ir 
televiziją, negana. Turi 
būti išvelkamos dienos švie
son ir visos ardančiosios 
padugnės, kad būtų aišku, 
kas padeda Lietuvai ir kas 
ją žlugdo.

Kas be ko, nemažesnė 
stagnacija pastebima ir 
čia, išeivijoje. Lietuvos 
pilietybę turintys arba 
atgavusieji, turėjo teisę 
šiame referendume balsuo
ti. iš maždaug virš 500 
balsavusių Kanadoje, Mont- 
realyje balsavo tik 42! 
Gėda lietuviškajam Mon
realiui. If dar buvo tokių, 
kurios ir kurie, atėję su 
senais lietuviškais pasais, 
barėsi su rinkimų pareigū
nais ir grasino niekad nebe- 
aukosią Lietuvos reikalams 
todėl, kad joms ar jiems 
neleidžiama balsuoti. Atro 
do, žmonės arba neskaito 
lietuviškų laikraščių, arba 
jau nebemoka lietuviškai 
skaityti. Priimdami Kana
dos pilietybę visi turėjo 
atsisakyti (ir atsisakė) visų 
kiTų pilietybių? Lietuvos 
Respublikos vyriausybė 
paaiškino, per konsulus ir 
atstovybes, kaip galima 
prarastąją Lietuvos pilie
tybę vėl atgauti. Apie tai 
kelis kartus buvo rašoma 

visuose išeivijos lietuviškuo
se laikraščiuose, taigi ir 
Kanados "Nepriklausomoje 
Lietuvoje^ir "Tėviškės Žibu
riuose". Kitaip tariant,Lietu
va sutiko pripažinti dvi
gubą pilietybę. Tai yra 
suteikia privilegija, o ne 
privalomybė, nežiūrint ką 
ir kaip įvairūs, staiga atsi
radę ekspertai, išvedžioja. 
Užteko užpildyti atatinka
ma žinialapį ir pridėti 
savo turėtos Lietuvos pilie
tybės įrodymą, 3 nuotrau
kas ir 20 dolerių. Tik tjek. 
Ir prarastoji pilietybė būtų 
grąžinta. O prieš pradėda
mi kaltinti Lietuvos žmo
nes už nerangumą, demok
ratijos nesupratimą, -pažiū
rėkime į save.

Liūdna, kad referendu
mas neatsiekė savo tikslo. 
Politinė Lietuvos ateitis 
drumsta. Jau buvo apskelb
ta, kad gegužės 28d. atsi
statydins is ministro pirmi
ninko pareigų Gediminas 
Vagnorius. Tai politinės 
padėties tikrai nepataisys. 
O sekantis referendumas - 
numatytas dėl okupacinių 
dalinių išvedimo iš Lietu
vos. Argi ir jis gali nepasi
sekti? Negi komunistai 
(slaptieji ir viešieji) ir jų 
atviri rėmėjai bei kitų pap- 
tijų destruktyvus elemen
tas sugebės taip apmulkin
ti Lietuvos žmones ?

P.S. Visos ir visi, kurie 
tebenori atgauti prarastą
ją Lietuvos pilietybę ir 
dalyvauti sekančiuose refe
rendumuose ir_ balsavimuo
se, prašome kreiptis į Lie
tuvos Generalinį Konsulatą 
Toronte , arba į Montrealio 
LITĄ, arpą į NEPRIKLAU
SOMOS LIETUVOS redak
ciją, kur galim a gauti an
ketą ir lapelį su paaiški
nimais. Tuos paaiškinimus 
taip pat galima rasti praė
jusiuose "NEPRIKLAUSO- 
MQS LIETUVOS" (Nr.9) ir 
"TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ" nu
meriuose.

ŽUDYNĖS SARAJEVE
IR PIRMIEJI RIMTI 
BANDYMAI SERBUS 
SUTVARKYTI

Buvusios Jugoslavijos 
komunistinė armija ir Ser
bų Milicija, kurią apgin
klavo minėtoji, raudoną 
žvaigždę tebedėvinti armi
ja, beveik mėnesį apsupu
si Bosnijos sostinę Sara
jevą negailestingai apšaudo 
miestą lauko ir tankų arti
lerija, minosvaidžiais, kul
kosvaidžiais ir rankiniais 
ginklais dieną ir naktį. 
Ketvirties milijono gyven
tojų miestas sudaužytas, 
daugelis istorinių pastatų 
ir paminklų sugriauta, virš 
tūkstančio gyventojų nu
žudyta, dešimt kartų tiek 
sužeista. Vienas gražiau
siųjų Balkanų pusiasalio 
kultūros centrų tiesiog bar
bariškai niokojamas. Ser
bai miestą apšaudo be 
jokio karinio tikslo, bet 
norėdami jį sunaikinti su 
visais jo gyventojais, nes 
jie nėra serbai , ir nese
niai didžiule dauguma, pasi
sakė už laisvą nepriklau
somą Bosnijos-Hercegovi-

Atstatytoji Trakų salos pilis

nos respubliką.
Serbai įtūžę, nes iš jų 

brutaliai valdomos komu
nistinės imperijos liko tik 
mąžytė Jugoslavija, kurią 
'šiandien sudaro Serbija ir 
puslaukinė Montenegro 
valstybėlė, vienintelė iš 
visų buvusių Jugoslavijos 
valstybių nutarusi likti 
naujosios Jugoslavijos part
nere. Su šiuo logišku ir 
neišvengiamu faktu betgi, 
nenori sutikti iki šiol 
viešpatavę serbai, todėl 
dar bando jėga (o jie vie
ninteliai teturi reguliarią, 
dar Tito laikais gerai ap
ginkluotą, kartuomenę) 
atstatyti senąją raudonąją 
impertją.

Atsikandę dantis Slovė
nijoje ir Kroatijoje, serbai 
bando teroru išlaikyti Bos- 
niją-Hercegoviną. Tiktai šį 
kartą, galų gale, rimtas 
sankcijas ėmė taikyti Euro
pos Bendrija ir JAV, ir 
Kanada. Kanada atsišaukė 
savo ambasadorių iš Belgra
do, įsakė buv. Jugoslavi
jos diplomatams krausty
tis namo ir palaiko numa
tomas ekonomines sankci
jas, panašias, kaip prieš 
Iraką. Jos bus taikomos 
Serbijai, jei ši nenustos 
žudyti nekaltų žmonių. 
Net JT taikos daliniai ir 
Raudonojo Kryžiaus gur
guolės buvo serbų karių 
apšaudytos. Jau žuvo keli 
oficialus JT atstovai, Rau
donojo Kryžiaus pareigū
nai ir kelios dešimtys už
sienio ir savų žurnalistų 
bei fotografų. Paskelbus 
apie numatomus ir jau da
romus žygius, Sarajevb ap
šaudymas aprimo. Reikia 
tikėtis, kad tai nelemtojo 
serbų vedamo Balkanų pus
laukinio karo ilgai lauktos 
pabaigos pradžia.

IŠRINKTAS NAUJAS 
AUSTRIJOS PREZIDENTAS,

Thomas Klestil, konser
vatorių ( Oesterreichische 
Volkspartei) partijos atsto
vas, išrinktas naujuoju 
Austrijos prezidentu. Jis 
gavo 57% balsų, o jo opo
nentas, Rudolf Streicher 
atstovavęs Austrijos Social
demokratų partijai » gavo 
43% balsų. Naujasis prezi
dentas T. Klestil perims 

beveik išimtinai ceremonia- 
lias pareigas iš buv.prezi- 
dento Kurt VValdheim’o, 
kuris buvo užsitraukęs (ir 
be aiškesnio, niekad neįro
dyto, kaltinimo) žydų orga
nizacijų rūstį, ypač Pasau
lio Žydų organizacijos, 
vadovaujamos vieno iš 
kanadiečių milijonierių 
brolių, • žinomos alkoholi
nių gėrimų gamyklos Seag
rams savininkų, Bronfmano,

ŽUDYNĖS IZRAELYJE
V i e nam palestiniečiu! 

peiliu nužudžius žydę - 15 
metų mergaitę, kraštuti
nių dešiniųjų žydų KACH 
sąjūdžio salininkai ėmė 
mušti visus pravažiuojan
čius arabus, žaloti jų auto
mobilius, griauti jų krautu
ves ir namus. Vėliau ne

P r a n e š~a PLB;

KĄ AIŠKINSIMĖS SEIME SVARSTYBOSE KULTŪROS
KLAUSIMAIS?
Kultūrinių Klausimų Svarstybų planas Seime
Tikslas: pažvelgti į išeivijos kultūrini stovj ir pra
matyti orientaciją ateičiai.
Būdai ir Priemonės: Iš anksto išnagrinėti 
pagrindinius klausimus ir juos išsiuntinėti seimo atsto
vams susipažinimui. Seime pristatyti trumpoje sintezėje 
tų klausimų analizę diskusijoms, kurių pasėkoje būtų gali
ma suformuluoti seimo nutarimus, gaires ir orientacijų 
ateities veiklai kultūrinėje srityje.

Klausimai Disku sijoms:
Iškelti pagrindinius aspektus ir elementus mūsų kultūros 
ugdyme - vertybės, poreikiai, potencialas, problemos (Ra
sa L.Kurienė). Kultūriniai vienetai ir institucijos: Jų porei» 
kiai, jų reikšmė, jų ateities orientacija (Dalia S.Viskon- 
tienė).
Lietuviškas žodis, spauda, literatūra- (Danutė Blndokie- 
nė).
Kūrybiniai pasireiškimai: teatras, dailė, muzika ir kita 
(dr. S.Goštautas).
Tradicijos, liaudies kūryba, tautosaka (Elena B.Aglinskie- 
nė).
Lietuvos žvilgsnis į išeiviją šių požiūrių šviesoje (Lietuvos 
ministeris Darius KUOLYS)-
Diskusijų ir svarstybų moderatorė: Irena ROSS.

Dr.Dalia Katiliūtė-Boydstun sutiko paruošti Įžanginę ana
lizę raštu, kodėl ir kaip mes galime išlikti kūrybingi ir 
kultūriniai gyvi išeivijoje, ši medžiaga bus išsiuntinėta 
seimo nariams ir sudarys teoretinius rėmus mūsų mąsty
mui, analizei ir seimo diskusijoms, nagrinėjant kultūrinius 
klausimus.

Iki malonaus pasimatymo seime.

Irena K. Lukoševičienė,
PLB Valdybos vice-pirmininkė

ramumai persimetė į tirš
tai apgyventąjį beveik 
vienų palestiniečių pabė
gėlių Gazos rėžį, kur susi
dūrimuose žųyp jįrys pąl.ęs- 
tiniečiai* ir vienas IŽTafelio 
policininkas. Nauji Trera- 
mumai kiek sutrukdė Izra-' 
elio rinkiminės kompani
jos pradžią. Baimė ir ak
las įtūžimas, gali lengvai 
pasukti rinkėjus nepagei
daujama kryptimi,- pasakė 
vienas Izraelio valdžios 
atstovų.

Reporteriai praneša, 
kad įtūžusi žydų fanatikų 
minia šaukė "Mirtis gra
bams!" ir "Nenorime arabų 
Izraelyje! Mes juos visus 
išžudysime!"...

DAR VIS NEAIŠKU
Kanados konstitucijų 

/nukelta i 2 psl.
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Kultūros ir Švietimo Komisijos rengtame suvažiavime si m .balandžio mėn.25 
Kairėje- averias is Lietuvos-smuikininkas

N uotr: G. Paulionienes
Jų vyriausybės nori, 

kad Vakarai padarytų di
plomatinį spaudimą buvu
siems okupantams - val
dytojams. NATO virsimą-*. 
kas Manfred Worner, besi
lankydamas neseniai Latvi
joje, pareiškė, kad situa
cija tikrai yra problema
tiška.

Prisideda ir kiti daly
kai prie įtampos padidini
mo. Baltų valstybės nepa
tenkintos ir dėl to, kad 
reikia išlaikyti tūkstančius 
svetimos kariuomenės, kai 
trūksta kuro ir maisto, o 
Maskva blokuoja valiutos. 
indėlius ir alyvos tiekimą.

Reaguodami į tai, bal- 
tiečiai atsisakė prisiimti 
bet kokią atsakomybe dėl 
buv. Sovietų Sąjungos įsi
skolinimų užsieniui.

K.L.B
Toronte gintaiiečiai groja dalyviams 
A.Stulgys.

MASKVA DAR VIS NESU
GEBA SUTVARKYTI SAVO 
KARIUOMENĖS

to

Europoje leidžiamas laik
raštis "THEv EUROPEAN" 
š.m. balandžio mėn. 23- 
26d. laidoje atspausdino 
straipsnį, pavadintą "FURi 
as RED ARMY digs in" su 
antrine antgalve: "Baltic 
states ready to confront 
Moscow over failure 
evacuate forces".

Rašoma, kad Baltijos 
valstybės ruošiasi griež
tiems reikalavimams Rusi
jai, kuri dar vis neatsi
ėmė savo apie 400.(100 ka
rinių buv. Raudonosios Ar
mijos, pajėgų iš nepriklau
somų respublikų.

Nors buvo susitarta tai 
padaryti, iki dabar iš Lat-
vijos, Lietuvos ir Estijos 
tik pora šimtų kareivių iš
keliavo. (Paskutiniu laiku 
buvo dargi atgabenta
naujų dalinių. Atvykus,
kaip žinome, Lietuvoje,
jiems nebuvo leista išlip
ti iš traukinio ir jie turė
jo grįžti iš kur atkeliavę. 
Red.).

Toliau rašoma, kad 
Baltijos valstybių vyriau
sybės tvirtina, jog rusai 
vaidina karinį atsitraukimą 
į Nepriklausomų Valstybių 
Sandraugą, o kareiviai 
perkeldinėjami iš vienos 
respublikos į kitą ir nauji 
rekrutai padidina jų skai
čių. Buvo atsitikimų, kad 
nelegaliai perėjo daliniai 
per rubežių iš Rusijos į 
Estiją.

Kita pasipiktinimo prie
žastis - nelegalūs veiksmai: 
kariškiai pardavinėja gink
lus ir atlieka kitokias slap
tas machinacijas.

Krūvos ginklų buvo su
rastos. Rygoje. Estai pa
prašė NATO pagalbos savo 
rubežiaus apsaugojimui po 
to , kai vietinė policija 
atrado tūkstančius ginklų. 
Dalis slaptos jų siuntos 
buvo pakeliui į Didžiąją 
Britaniją. Manoma, kad gin
klų siunta buvo skirta IRA 
organizacijai.

Vyresnysis Latvijos di- 
plornatas yra buvęs liudi
ninku, kad armijos ~ nariai, 
nuduodami esą medžių pirk

armija 
neseniai 
titaniu-
perga-

liai, darė sutartis su už
sienio investuotojais. Taip 
pat manoma, kad 
yra .. įsivėlusi į 
atidengtą suktybe: 
mas buvo slaptai 
benta's į Švediją, jį paslė
pus kastuvuose.

Estijos vyriausybė yra 
sunerimusi dėl kalbų, kad 
buvusieji Sovietų daliniai, 
evakuoti iš buv. Rytų blo
ko, dabar suvežti netoli 
Estijos sienos Karelijor 
bei Kola pusiasalin.

Kaimyninės Šiaurės 
taip pat yra iš- 

susirūpinimą, 
po to, kai š.m. 

mėn. viduryje 
Žirinovski (Rusų 

Demokratų parti-

Valstybės
reiškusios
ypatingai
balandžio
Vladimir
Liberalų

vadas) pasisakė apie
planus "atstatyti Ru-

jos 
savo
sijos sienas"ir "paimti Suo
miją be kraujo praliejimo" 
(Tai tokia jo "demokratija" 
ir toks "liberalizmas"! 
Red.)

Balandžio mėn. vidu
ryje Suomija paskelbė Euro
pos Saugumo ir Bendravi
mo Konferencijos susirin
kimui Helsinkyje pareiški
mą, reikalaujant Rusų ka
riuomenės atitraukimo iš 
Baltijos srities.

Kiek tikrai tokios ka
riuomenės ten esama, nie
kas tiksliai nežino ir ne
skelbia.

"Rusija pažadėjo suži
noti ir mums pranešti, bet 
kol kas dar negavome jo
kios žinios",- pasakė Lie
tuvos valstybės tarnauto
jas ir pridėjo: "Atrodo, 
kad jie nesupranta esą 
svetimoje teritorijoje".

Rusai tebetvirtina, kad 
kariuomenės atitraukimas 
užtruksiąs iki 2000m.

Bendrame Baltų Tary
bos pareiškime buv. Sovie
tų armija apkaltinama, kad 
ji "tebesielgia kaip nuga
lėtoja" ir nerespektuoja 
naujai pripažintų nepri
klausomų respublikų įsta
tymų.

Baltų valstybės nuo
gąstauja, kad tebesant ne
pastoviai situacijai CIS, 
Maskva nebeturi tvirtos 
kontrolės kariuomenėje ir 
gal ji turi savų tikslų pasi
likti Baltijos valstybėse.

/............atkelta iš 1 psl./
pasitarimų terminas grei
tai baigsis, bet susitarimo 
dar nepasiekta. Atrodo, 
kad tarp to, ko Quebec’o 
nacionalistai nori, ir to, 
ką kitos provincijos sutiktų 
duoti, dar tebėra gilus 
griovys. Teks ieškoti kom

KAIP VALDYTI 
ČEKOSLOVAKIJĄ

Vaclov Havetis sako, 
kaip rašoma USNews žur
nale š.m. balandžio mėn. 
27d. numeryje, kad Čekos
lovakijos etniniai pasiskirs
tymai sudaro tokias situ
acijas, kad net ir Jėzui, ir 
Winston Churchill'iui ben
dromis jėgomis tapus pre
zidentu - būtų ’abai sunku 
valdyti.

V. Havel'is, 56m. am
žiaus rašytojas, nepapras
tai populiarus prezidentas 
nuo 1989m. Jam rūpi ne 
jo galimi varžovai, bet 
kad tenka vadovauti kraš
tui, kai Slovakijos skait

d

Anot Vakarų ekspertų, 
kaip toliau rašoma "The 
European", Rusija nebūti
nai turinti pavojingų ir 
slaptų užmačių neatitrauk
dama kariuomenės.

"Problema - kur patal
pinti- visus kareivius CIS",- 
pareiškė Andrew Duncan’as 
dirbantis Independent Insti
tute of Strategic Studies. 
""Evakuacija iš buvusio Ry
tų bloko atrodo svarbes
nis reikalas",-pridėjo A. 
Duncan.

/Straipsnį parašė Birna 
Helgadottir. Laisvai ver
tė B.N./

promiso. O pekistai demon
struoja Montrealyje, jų 
susirinko apie 10.000 ge
gužės 24d., šaukdami, kad 
nori referendumo dėl suve- 
riniteto. Kaip jie tą suve
renitetą įsivaizduoja, net 
jų vadas J.Parizeau nėra 
niekad tiksliai nusakąs.

h. n.

lingiausia partija nori išsi
rinkti savo srities atskirą 
prezidentą.
KANADIEČIAI RUKO
MAŽIAU

Paskutinės statistikos 
lentelės rodo, kad 1991 
m. apie 26% Kanados gy
ventojų, vyresni negu 15 
metų amžiaus, rūkė kas
dien. Palyginus su 1966m. 
statistika — tokių sumažė
jo 41%. Rūkančių vyrų 
skaičius menkai sumažėjo.

Jeigu per penkerius 
metus išsilaikys tokia ten
dencija, tai bus. daugiau 
rūkančių moterų, negu 
vyrų. /Canadian Scene Is
sue 1359, April. 1992./

LIETUVA TARPTAUTINĖJE
PARODOJE ISPANIJOJE

* EXPO2 92 tarptautinė 
paroda šiemet vyksta Is- 

mieste 
. 29d.

pasinaudoja lietuviai 
nors ir kukliu

92 paviljono di- 
yra paskirtas 

Kornelijus Pla- 
praneša, kad 

ir išeivijos

kalbomis. Labai

panijoje, Sevilijos i 
nuo balandžio mėn. 
iki spalio mėn. 14d.

Ispanija Baltijos kraš
tams padovanojo paviljoną. 
Juo 
ir estai, 
biudžetu.

EXPO’ 
rektorium 
rašytojas 
telis. Jis 
mielai laukia 
ispaniškai kalbančių lietu
vių talkos. Reikalinga in
formacija apie Lietuvą ir 
kitomis 
praverstų ir finansine pa
rama. Teirautis ir rašyti 
prašoma šiuo adresu: EXPO’ 
92, Pavilion of Baltic Sta
tes, 41010 Seville, Spain, 
Europe.

P.S. Latviai nedalyvau
ja dėl lėšų stokos.

* SKUODO ir RASEINIŲ 
gimnazijos kviečia buvu
sius moksleivius suteikti 
informacijų.

Plačiau informuoja 
Skuodo gimnazijos reika
lais Juozas NORMANTAS, 
VILNIUS 2012, Žirmūnų 
82-24, LITHUANIA tel. 
22-775-322 (prieš tai pa
sukant 011-701, jei skam
binama iš užsienio).

Raseinių gimnazija kvie
čia susitikti su 1944m. 
laidos abiturientais šį ru
denį.

Daugiau informacijų 
gausite pas Leoną BAKU
TI, Dubysos 14-2, RASEI
NIAI 4400, LITHUANIA.

:drobė" RANDA. 
KONTAKTUS SU 
AUSTRALIJA

Šešias savaites praleido 
Australijoje valstybinės 
akcinės vilnos įmonės eko
nominių ryšių su užsieniu 
skyriaus vedėjas, kartu su 
inžinierium. Jie susipažino 
su vilnos perdirbimo tech
nika, ištyrė galimybes pirk- 
ti žaliavas bei parduoti au
dinius.

Jau pernai DROBE 
buvo užmezgusi kontaktus 
su Australijos vilnos korpo
racija ir su tarptautiniu 
vilnos apdirbimo sekretoria
tu. Šiemet ši įstaiga išty
rinėjusi DROBES audinių 
kokybę, suteikė teisę gry
nos vilnos audinį ŽALTYS 
žymėti tarptautiniu spe
cialiu ženklu "Wool mark". 
Tokiu būdu šis audinys ga
lės konkuruoti tarptauti
nėje rinkoje.

• VILNIUJE, netoli Televi
zijos ir Radijo patalpų e- 
santis Kosmonautų Pros
pektas, dabar, po Sausio 
13-tosios tragiškųjų įvykių 
ginant Lietuvos Parlamentą, 
ir TV-Radijo bokštų, nekal
tų lietuvių aukų atminimui 
pavadintas Didvyrių Pros
pektu.

<-»»*»*»**»♦»*♦**********♦♦»♦♦♦♦♦♦*** MHMmmum »»« 

Praneša
LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJ OS KONSULINIS DEPARTAMENTAS:

Pranešame, kad nuo 1992 m. gegužės mėn. 15 d. 
24 vai., panaikinamas lengvatinis įvažiavimas į Lietuvos 
Respublikę, išduodant įvažiavimo vizas pasienio kontrolės 
postuose tų valstybių piliečiams ar pastoviems gyvento
jams, kuriose YRA Lietuvos Respublikos Atstovybės su 
veikiančiais Konsulariniais skyriais, jei su tomis valsty
bėmis nustatyta vizinio įvažiavimo tvarka. Asmenys, at
vykę be įvažiavimo vizų, bus išsiunčiami.

Pasienio kontrolės postuose įvažiavimo vizas galės 
gauti tik atvykę su pranešimu apie artimųjų mirti ir tų 
valstybių piliečiai ar pastovūs gyventojai, kuriose nėra 
Lietuvos Respublikos Atstovybių.

Prašome apie tai informuoti atitinkamų valstybių 
masines informacijos priemones ir reikalingas valstybines 
institucijas.

P.S. įvažiavimo vizos gali būti duotos ir pateikus 
reikalingus dokumentus paštu.

Su pagarba -

Pas. L.Kučinskas, 
Direktorius

1992. 04.29
J.Tumo-Vaižganto gt.2, 2600 VILNIUS
Tel:625 424, 223 241
Faksas 613 689, Telefaksas 261 144 URM SU

Audrys Juozas BAČKIS, Vilniaus Arkivyskupas Metro
politas, atsiuntė padėką kun. K.Kuzminskui,"Lietuvos Kro
nikos Sąjunga" CHICAGO, ILLINOIS,U.S.A.:

"Širdingai dėkoju už "Lietuvos Katalikų Btžnyčios 
Kronikos" 10 numerį ir už gražius sveikinimus.

"Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika" yra neatimama 
Lietuvos istorijos dalis ir mes, kurie toliau tęsiame šią 
istoriją, galime atrasti čia svarbių ir naudingų pamokų, o 
taip pat tvirtumo pasitikėjimo, kad "mylintiems Dievą 
visa išeina į gera".

Telaimina Dievas Jūsų gražius darbus, planus ir sva
jones."

VIENINTELIS MEDININKŲ 
LIUDININKAS GYDOMAS 
VOKIETIJOJE

Vilniaus ELTA prane
šė, kad š.m. belandžio 
men. 16d. į Vokietiją iš
vyko Tomas Šernas su 
savo sužadėtine tęsti gy
dymą rebilitacijos centre.

Po 8 mėnesių gydymo 
ir dviejų operacijų, atlik
tų Kaune, Tomas Šernas 
yra vienintelis išlikęs gy
vas muitinės darbuotojas 
per įvykdytas žudynes Me
dininkuose, praeitų metų 
liepos mėn. 31d.

KĄ ŽINOME APIE 
MEDININKŲ PILI

Medininkai - labai se
na Lietuvos vietovė su 
didelės pilies griuvėsiais. 
Randasi apie 32km. į piet
ryčius nuo Vilniaus, prie 
Ašmenos vieškelio. (Seno
se kronikose vadinama 
Medininkai). Pilis tebeva
dinta Medininkų, minima 
1313m. raštuose. 1320m. 
kryžiuočiams įsiveržus į 
apylinkes, lietuviai juos 
sumušė, įvilioję į klampy
nes miške. Tada žuvo 29 
ordino broliai ir jų ma
gistras Henrikas Plockie- 
tis.

Pilis buvo sudeginta 
1402m. kites kryžiuočių 
bangos. Po to karinės reikš
mės pilis neteko ir buvo 
tapusi Lietuvos valdovų 
būveine.

Medininkų pilyje yra 
buvojęs Vytautas Didysis, 
Kazimieras Jogailaitis, jo 
sūnus šv.Kazimieras, Alek
sandras.

Lenkų valdymo laikais 

Medininkai buvo labai ap
leisti ir 1S39m. juos at
gavus, apylinkėse rasta 
daug lietuviškai kalbančių 
žmonių, o ir nutautėję bu
vo palankūs lietuviams.

Medininkų pilis yra di
delė.1 Mūrai ūžime apie 
2ha., visos keturios sienos 
neblogai išlikusios, pama
tai suremti iš lauko akme
nų. Išliko ir du bokštų 
griuvėsiai.

1955-56 ir 1960-62 m. 
pilies sienas, vartus, lie
kanas tyrinėjo archeologai 
ir architektai. 1974m. pi
lyje buvo įrengta nuolati
nė istorijos paroda, dali
nai restauruojamas donžo- 
nas.

199 Im. Medininkų pily
je ir Juozapynės kalvoje 
buvo paminėti Lietuvos 
Karaliaus Gedimino metai.

Tos pilies išlaikymu 
rimtai rūpinamasi, o Lietu
vos Paminklų Restauravi

mo ir Projektavimo Insti
tutas, paruošė visos pilies 
konservavimo ir restaura
vimo detalų projektą.

Tai didžiausia, palygi
namai gerai išsilaikiusio
mis sienomis Lietuvos pi
lis. Ją sutvarkius, būtų 
įdomi vieta turistams, pa
minklas Lietuvos didybei 
paminėti ir stiprinti bei 
ugdyti tos apylinkės lie
tuvius.

Apie 3km. į rytus nuo 
Medininkų kaimo eina da
bartinė Lietuvos - Gudi
jos siena. Šiemet sueina 
pirmosios metines nuo tra
giško Medininku muitines 
užpuolimo ir muitininku 1 
nužudymo.

Nusikaltėliai dar slap
stosi, tačiau ir Medininkų 
muitinė ir Medininkų pilis 
tebūna įamžinti.
ČERNOBIL'IO PASEKMĖS 
VIENAM MILIJONUI 
GYVENTOJŲ

Iš Vienos pranešama, 
kad Bielorusijos gydytojai 
M.Suj ir T.Čumicina pa
tvirtino, jog Černobil ’ io 
branduolinės katastrofos 
pasekmėje gresia rimtas 
sveikatos pavojus 1 mili
jonui gyventojų.

Šie gydytojai tyrė žmo 
nių sveikatos padėtį per 6 
metus vaikų ligoninėje po 
branduolinio sprogimo. Per 
tą laiką oficialiai katas
trofos pasekmės nebuvo 
tinkamai įvertintos arba ir 
nuslėptos. Todėl tūkstan
čiai gyventojų pasiliko ir 
toliau stipriai radioakty
viose zonose, kur jie tebe- 
valgė apkrėstus vaisius, 
grybus ir kl. Drastiškai 
padaugėjo tyroidinės liau
kos, kraujo, žarnų ir skil
vio vėžiu susirgimai vaikuo
se, bei auglių padaugėji
mas inkstuose.

"Labai susilpnėjp veikų 
imuniteto sistema po Čer
nobil 1 įo nelaimės. Vaikai, 
kurių tėvai dalyvavo ap
krėstos zonos evakuaci
joje arbt kituose darbuose 
toje vietoje, yra susirgę 
vėžio liga arba gimė de
formuoti,"- praneša dr. 
Čiumičina. Ji atlieka chro
mosomų tyrimus, nese
niai susidarius tinkamoms 
aplinkybėms. Ji patvirtino, 
kad radioaktyvumo apkrė- 
timas persiduoda kitai 
generacijai.



MIŠKO TRAGEDIJOS

/Iš LIETUVIU RAŠYTOJU DRAUGIJOS LEIDŽIAMO 
MĖNRAŠČIO "METAI", 1991. Balandis./

Antanas Vaitulionis
Nekviečia į rimtesnius reikalus, tai kuriam savo būre

lį. Pavadinam jį "Žaliasis". Ir slapyvardžius pasirenkam. 
AŠ ir lieku Rytas. Kiti- Linksmuolis, Jurginas, Uosis, 
Ąžuolas. Miškelyje pasistatom eglišakių palapinę, verdam 
valgyti. Produktus, žinoma, "rekvizuojam" iš namų. Ir laik
raštį savo turim. Vargingas tas laikraštis. Du ranka prira 
šyti sąsiuvinio lapai. Tik vardas įmantrus: "Laisvės be
laukiant". Rašom į laikraštį visi, redaguoja Jurginas. Skai
tom irgi visi, dar kai kam iš šalies paskaitom, kas pati
kimesnis. Žaidimas ir tiek. Skirtumas tik tas, kad tokie 
"žaidimai" tėvo Stalino labai daug įvertinti - dvidešimt 
penkeri.

Tą žinodami, mes irgi neliekam skolingi. Bent jau la
pelių antistaliniškų. paskleidžiam apsčiai. Geriems jo vai
kams net į pašto dėžutes prikišam. Skaitykit, mums ne
gaila. Taip ir patys nesuprantam: kovojam mes ar žai
džiam.

Ne mes vieni tokie. Miške irgi yra, kurie lyg ir ko
voja, lyg ir žaidžia. Jiems po penkiolika, šešiolika. Tai 
Jazminas, Trispalvis, Jaunius, Linksmas ir daug kitų.

Eina Jazminas į kaimą. Vasara, šilta. Jazmino kelnės 
paraitytos, basas. Piemenėlis ir tiek. Vienintelis "parti
zano" įrodymas - kišenėje pūpsantis pistoletas. Bet ir tas 
apkrautas obuoliais. Mat geras dėdė "užfundijo" obuolių, 
tai kaip neparneši draugams. O čia kareiviai:

- Stoj, pasport!
Jazminas sustoja. Nei bėgti, nei rėkti.
- Pasport dorna, - pagaliau atsako.

- Gde živioš? - klausia karininkas. Jazminas rodo 
atokiai stūksančią sodybą.

- Idi, prover, - įsako karininkas vienam iš kareivių. 
Tas užsimeta automatą, eina. Jazminas irgi eina. Mintis 
viena: kaip prisikasti prie pistoleto. Juk pistoletas po 
obuoliais. Ir valgo obuolius Jazminas, skuba. Valgo ir 
kareivį vaišina. Kareivis irgi valgo. Pagaliau pistoletas 
rankoje. Jazminas šauna ir - duok Dieve kojas.

Jauniaus "žaidimas" kiek kitoks. Jaunius vaikšto po 
miestelį. Ateina ir į mūsų gimnaziją. Tai krepšį pažai
džia, tai vėl ką nors. Mes, žinoma, nė supratimo neturim 
kas jis toks. Pagaliau nueina į valsčiaus būstinę. Sargybo
je stovintis naikintojas jį praleidžia. Vaikelis ir tiek. 
Valsčiuje, partorgas:

- Ką pasakysi, vaikine?
- Noriu stoti į komjaunimą, vėliau važiuosiu mokytis 

į jūreivystę.
Partorgas nustebęs. Būdamas rusas, Lietuvoje sutin

ka ne tiek daug vaikinų, kad patys siūlytųsi į komjauni
mą. Tai labai gerai, mat komjaunuolių gretos beveik ne
auga. O čia ir komsorgo verkiant reikia. Ankstensnis juk 
žuvęs.

- Štai anketa. Pildyk, o aš einu pietų. Grįšiu, pakal
bėsim.

Jaunius, anketos nepildo, Jaunius šauna. Vėliau bėga 
su dviračiu, prisitrenkia, ir jį be sąmonės paima kareiviai.

Ir štai teisinas. Teismo salė - tai mūsų gimnazijos 
sporto salė. Salė pilnutėlė, Vieni patys suėję, kiti suva
ryti. Mums pamokų nėra, .mes irgi salėje.

Patys suėję šaukia: "Pakarti, akmenimis užmušti". 
Suvarytieji tyli, paslapčia ir ašarą nubraukia.

Apklausiamas sargyboje stovėjęs naikintojas:
- Draugas naikintojau, kodėl palikot postą?
- Persekiojau bėgantį banditą.
- Bet jūs bėgot į priešingą pusę negu banditas. Ir šau

tuvą žeme vilkot.
- Sumaišiau kryptį.
Gauna Jaunius dvidešimt penkerius, o nė mirties baus

mę. Mat... nepilanmetis. Ir dar Jaunius gauna teisę tarti 
"paskutinį žodį". Tas žodis skamba maždaug taip:

- Nušoviau partorgą todėl, kad jis buvo Lietuvos prie
šas. Jeigu liksiu gyvas (kreipiasi į teismą), tai jus ir 
kitus tautos išdavikus teisiu tik mirties bausme.

Tai štai kaip "žaisdavo" vaikai anais pokarinio gyveni
mo mietais. Ne visi, žinoma, bet žaisdavo. Tik tų žaidi
mų kaina buvo gyvybė.

Laikas eina. Aš vis labiau įsijungiu į miško gyvenimą. 
Mat augu, tai ir pasitikėjimas manim auga. Miškinių gy
venimo sunkumai irgi auga. Miškiniai vis daugiau kasasi 
į žemę. Atsiranda žodis "bunkeris" Su bunkeriu atsiranda 
ir kitas žodis - "tablacija". Kokio tai žodžio deformacija 
neaišku. Kas tai per daiktas toji "tablacija", net per 
daug aišku. įsivaizduokit. Naktis. Tai vienam, tai kitam 
šone girdisi mašinų kaukimas. Tas kauksmas labai nykus. 
Dzūkija smėlėta, tad ir buksuoja amerikietiški "studebė- 
keriai" dzūkiškame smėlyje. Buksuoja, bet vis tiek važiuo
ja. Jie veža mirtį. Mašinų šviesos užgesintos, todėl dar 
nykiau. Baisu ne tiek mašinų kauksmo, kiek to, kas bus 
paryčiais. "Tablacijos" visada prasideda paryčiais. Maši
nos sausakimšos kareivių. Tai jie ryte eis per mišką ban
gomis. Ir vargas tam, ką ras miške. Jeigu tavo rankose 
automatas, tai viskas aišku - žūtbūtinė kova. O jeigu 
atvažiavai malkų ar atėjai grybauti? Tada tavo likimas 
kareivio rankose. Jeigu kareivis - žmogus, atsipirks! tik 
baime. O jeigu kareivis užkariautojas, tada nori, nenori, 
bet tapsi "bandito lavonu" ir tavo kapo niekas nesuras. 
Tad ir puvo grybai miškuose nesurinkti, ir malkų žmonės 
ieškojo pakrūmiais.

Vienintelis išsigelbėjimas nuo "tablacijos" - bunkeris. 
Kuo toliau, tuo daugiau praleidžia laiko miškinis bunkery
je prašydamas:

Išleiskit saulės pažiūrėti 
Iš tų tamsiųjų bunkerių.

Tai štai prie tų bunkerių kasimo ir aš jau reikalingas. 
Tada ir manęs jau nelaiko "šlapiu". Žinoma, bunkerio 
vieta - didžiausia paslaptis. Padedu tik saviems. U savi 
- tai Barzdukas, Rimgaudas, Nevėžis, vėliau prisideda 
Dikas, Kielė ir dar daug kitų.

Pats svarbiausias čia Zigmas. Dabar jau ne "drg. pir
mininkas", dabar tik "ryšininkas Žagrė". Čia jis nepamai
nomas meistras.

O kiek namuose darbų! Juk mes dar ūkininkai. Mums 
reikia patiems išsimaitinti ir pamaitinti tuos iš "plačio
sios tėvynės". Ten reikalai šią vasarą visai nekokie. Sako, 
ten sausra. Mes to nežinom, tik matom minias apiplyšu
sių, alkanų žmonių. Vos tik ateina traukinys iš rytų į 
kurortinį miestą, tuoj ir pasipila į peroną, o iš ten į 
visus pašalius minios vargšų. Milicija grūda juos atgal į 
vagonus. Bet ką reiškia tie keli milicininkai, jeigu zmo- 
1992. V. 27 d.

gus alkanas. "Batriagai" - taip kažkas praminė atvykėlius. 
Taip vadinam ir mes. Ir žiūrim į juos su dvejopu jausmu, 
su gailesčiu ir su pykčiu. Mat, tie "batriagai" ir elgiasi 
dvejopai. Pirmiausia eina moterys ir vaikai. Verkia, mel
džiasi, keikia Staliną. Keikia... ir apžiūri, kas turtingiau 
gyvena, kur kas stovi. Pavakare traukia vyrai. Tie jau 
pavojingi. Tarp jų ne vienas praėjęs karo ugnį. Jie ne - 
prašo - jie ima. Nevengia ir žmogžudystės. Tokiu atveju 
mūsų miškinukai žmonėms tikras išganymas.

l'ad žiūri žmonės į tokius "pravojus" ir kraipo galvas. 
Ten rytuose visi dirba kiek nori, valgo irgi kiek nori, 
visi laimingi, tai iš kur šitie ubagai. Gal už šitų laimin
gų rytų yra ir kiti rytai. Ir ubagai per "laimingą" šalį 
pravažiuoja tik tranzitu. Antraip - kam laikraščiai žada 
išvaduoti mus, "nelaimėlius" iš mūsų "nuskurusių" ūkelių 
ir išleisti į kolchozų platybes? Negi norėdami paversti 
tokiais pat "batriagais". Kraipo žmonės galvas ir nežino, 
ką galvoti.

Liekam su mama dviese. Zigmas su šeima apsigyvena 
kitame kaimo gale. Tačiau bendradarbiaujam. Bendradar- 
biaujam dieną, o jeigu reikia, tai ir naktį. Greta Zigmo 
gyvenimo stūkso apleista sodyba. Šeimininkai išvežti. O 
kadaise buvo pati gražiausia sodyba visame kaime. Jeigu 
kunigas ar koks kitas įžymus svečias, tai vis pas juos. 
Mat tokioje sodyboje tai jau visam kaimui ne gėda.

Vokiečių laikais, sakysim, išvažiuos komendantas patik
rinti, kiek gyvulių kaime. Kaimas jau žino, kad tikrins. 
Kaimas ruošiasi. Mat miestelio policininkas iš vakaro pra
neša: "Prūsas atvažiuoja".

Tad žmonės gyvulius į krūmus, o vokietį į tą gra
žiąją sodybą. Ką ką, tvarką vokietis supranta. "Ordnung" 
- atsako šeimininkas ir sodina vokietį už stalo. Pasodi
nęs ragina valgyti, pila gerti. Pila tiek, kol vokietis kar- 
/ės nuo ožkos neatskiria, o kiaulės nuo šuns. Tada šiaip 
taip sudaro gyvulių sąrašus, rita vokietį į ratus ir veža į 
miestelį.

Kaimas dėkingas gražiajai sodybai. Tik vienas "skraidy
tojo naikintojo" tėvas urzgia: "To cholera, to, aš jo krau
ju savo -stogą dažysiu". Stogo krauju nedažė, tik sugriau
ti visą gražųjį gyvenimą padėjo.

Dabar sodyba sugriauta, tik sodas dar gražus likęs. 
Bet ir tas neilgam. Važiuoja kartą pilnas vežimas naikin
tojų. Su jais kartu ir "draugės-panelės". Naikintojas prieš 
"drauges-paneles" gašavojasi.

- Vot, gražūs obuoliai, davai, priskinkit, tik skoro, - 
šaukia viena.

Naikintojai puola skinti. Vienas dar skina.
- Ką ten krapštais!? - suniekina kitas. - Ar tau buo

žės sodo gaila?
Tada puola keliese ir laužo šakas. Taiko pačias gra

žiausias, su daug obuolių. Tai kas, sodas juk buožės. Rei
kės dar obuolių, nuniokosiu! kitą. Kas bus po paskutinio 
sodo nuniokojimo, nesvarbu. Gal tada bus komunizmas.

Dar vienas vasaros "siurprizas". Tas jau baisus... Lie
tuvis degina savo išaugintą duoną. Viskas prasideda taip. 
Po pavasarinio žmonių vežimo įsigyju dar vieną pažįsta
mą miškinį. Tai Kalnietis. Brolį su šeima išvežė, o jis 
paspruko. Dabar ruošiasi eiti pažiūrėti, kas dar liko na
muose. Einam kartu. Sodyba visai nauja. Aplinkui nė me
džių nėra. Užtat trobesiai net "skamba", kaip sako žmo

Perkant Kanados gaminius 
Daug kas grįžta jums atgal. 

Darbais ir stipresne ekonomija

DARBAIS IR

STIPRESNE

Canada

KIEKVIENĄ KARTĄ, KAI JŪS VAŽIUOJATE PIRKINETIS, JŪS TURITE 

PASIRINKTI IR APSISPRĘSTI. ♦ ŽINOMA, 

JŪS VISADA PALYGINSITE KAINAS IR

KOKYBĘ. IR TADA MINUTĘ PAGALVOKITE APIE KANADĄ.
NES JEIGU JŪS PIRKSITE KANADOJE PAGAMINTUS DAIKTUS AR 
KOKĮ PATARNAVIMĄ, ARBA PIRKSITE KANADIEČIŲ PARDUOTVĖSE... 
JŪSŲ UŽMOKĖTI PINIGAI JUMS SUGRįŠ ATGAL.

* Kanados

EKONOMIJA.

Kanada.
Pirk tik taip. 

nės. Kalnietis apeina aplink.
- Ištąsys stribai, - iškošia.
Mes tylim.
- Sudeginsiu.

Mes vis tiek tylim. Paskui dingsta daržinėje. Kažką 
krapštosi, vėliau šaukia mus:

- Ateikit kuris.
Nueinu. Daržinėje guli medinis kryžius. Meniškas dir

binys. Išpuoštas, išgražintas. Tikras lietuviškas kryžius.
- Išnešam jį, - sako Kalnietis.
Dabar suprantu. Sodyba tikrai dega. Imu kryžių už ki

to galo ir einam laukan. Kryžių nunešam toliau ir atre- 
miam į akmenį.

- Kas nors paims, - vėl iškošia.
Matyt, kalbėti jau negali. Ir tada bėgte. Jau rūksta 

dūmai is daržinės, tvartų, vėliau iš trobos. Mes nerimau- 
jam. Gaisras gali prišaukti nekviestus svečius.

- Greičiau, - raginam Kalnietį.
- O rugiai... Stribai nupjaus.

Vėl tekinas į parugę. Rugiai išnokę, taip ir šaukiasi 
pjovėjo. Ir grėbėjos rugiams reikia, kad savo glėbyje pa
laikytų. Stebisi rugiai: link jų bėga žmogus, tik rankoje 
ne dalgis, bet degtukai. Sustoja žmogus pavėjui ir uždega. 
Dieve mano! Traškėjimas, vėliau ūžimas. Ir vis pavėjui, 
pavėjui. Žūsta rugiai ir šaukia: "Žmogau, atsipeikėk, juk 
mes tave maitinti pasiruošę, o tu..."

Žmogus pastovi suakmenėjusiu veidu, vėliau apsisuka 
ir bėga miško link. Rankose dabar jau šautuvas.

O rugiai dejuoja, blaškosi ir žūsta ugnyje.
Taip pirmą sykį regėjau degančius rugius ir girdėjau 

jų raudą.

Po tokių vasaros įspūdžių gimnazijoj kiek atsikvepiu. 
Čia lyg ir ramiau. Areštų sumažėjo, lavonų gatvėje irgi 
jau nemėto. Juos guldo už naikintojų būstinės tvoros, 
matyt, ir naikintojams kas nors pakuždėjo senovinę iš
mintį: "Priešo lavonas skaniai kvepia". Tad ir guldo ar
čiau savęs. Kam turi gerą kvapą uostyti nedraugai.

Na, o gimnazijoje - pamokos, pamokos, nėra joms 
galo...

Bet ne tik pamokomis mes gyvename. Mes jau vyru
kai (bent mums taip atrodo), tad skiriamės simpatijas. 
Nusižiūriu vieną ir aš. Tai klasės draugė Janina. Mintyse 
aš ją vadinu Joana. Taip gražiau. Ir eilėraščius rašau, 
vis pasirašydamas S.J.G. Man atrodo, kad tai labai gudru. 
Tik tas gudrumas neilgam. Rodau vieną eilėraštį klasės 
draugui:

- Na, kaip? - klausiu.
- Jei nebūtų geresnių, būtų geras, - abejingai atsako 

jis.
Na, palauk, manau, ką tu užgiedosi dėl tų S.J.G.
- Nieko gudraus, tai reiškia: skiriu Janinai, - ir pasa

ko mano išrinktosios pavardę.
Nežinau, kaip atrodė mano veidas, bet tikriausiai 

nelabai kaip.

Po pamokų, be meilės konspiracijos, visiems -rūpi 
dar ir šokiai. Visiems, ne tik man. Šokiams aš paprasčiau
siai neturiu laiko. Be to, ir "madą" palaikau. Mat kaime 
miškiniai sako: "Mes kovojam, o jūs šoksit! Ne". Ir mes 
"ne". Žinoma, būna išimčių. Norint kaime surengti šokius, 
reikia gauti miškinių sutikimą. Tik vestuvėms nieko ne
reikia. / bus daugiau /

T
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Diskusijų ratelyje,kuria
me teko dalyvauti, ypatin
gai iSkilo informacijų pag
reitinimo ir pagerinimo 
klausimas visų lietuvių 
kolonijų (ypač » iškaitant 
mažesnes) organizacijoms, 
o ypač mišrioms ar atitolu- 
sioms nuo lietuviškos veik
los šeimoms. Kalbėjusieji 
tuo reikalu asmenys aiškiai 
pasisakė, kad reikia infor
macijos (apie diskusijas, 
renginius, repeticijas, mo
kyklų programas ir pan.)- 
tiesioginės, t.y. raštu 
ar telefonu( jei reikia- 
anglų kalba, nes ne visi 
gali skaityti pakankamai
gerai lietuviškai).

K. L. B. Kultūros ir švietimo K-jos suvažiavime balandžio mėn.25 Toronto gintanetes dalyviams padainavo gražių dainų. Desineje- 
vienas is svarstybų ratelių pasisako savo pasiūlymus ir problemas. Praveda Ina Sungailienė.

♦

Leidus išsisakyti jaus
mus ir rūpesčius (kartais 
ir kiek aštrokai), buvo 
taip pat prieita išvados, 
kad veiklos programos tu
rėtų būti patiekiamos ir 
padiskutuojamos nelaukiant 
kokio kito stambesnio su
važiavimo. Buvo pageidauta, 
kad diskusijoms būtų patiek
ta mažiau ir konkretesnių 
klausimų, šalia jų - duota 
laiko konretiems pasiūly
mams. Taip pat, kad juos 
butų galima tuojau sufor
muoti ir patiekti raštu 
suvažiavimo komisijai. (Kai 
kurie rateliai į vieną- kitą 
klausimą sugebėjo tai pa
daryti, kas ir buvo rengėjų 
prašyta. Tačiau praktiškai 
iš to daug naudos nebuvo, 
nes plačiai užsimota- o 
laiko nedaug).

Kai kurie sprendimai 
išsikristalizavo ir Rezoliu
cijose, kuriose pažadėta 
juos jjungti, netrukus bus

ANTROJOJE KLB. KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
KOMISIJOS SUVAŽIAVIMO DIENOJE

paskelbta.

Grįžtant dar prie infor
macijų klausimo:

salėje, kur buvome susi- 
' rinkę,'"sienos' puošėsi "tvaf- 
'kingiai įrėmintuose rėmuose 
įkomponuotomis kolonijų 
veiklos nuotraukomis.
Apie tai - kad tokia paro
da vyks - mažesnės koloni
jos nebuvo laiku painfor
muotos (o gal buvo ex- 
promtu sumanyta ?). To- 
rontiečiams - tai nedidelė 
problema, nes jie ten pat 
gali susižinoti. Pavyždžiui- 
Montrealio kolonijai teko 
iš seno užsilikusių "Pavasa
rio " Mergaičių Cnoro nuot
raukų rinkinėlis ir dar šis 
tas. "Pavasaris" savo veiklą 
baigė prieš keletą metų 
ir, nesant plačios apimties 
parodai - reikėtų ekspo
nuoti dabar veikiančiųjų 
nuotraukas. Montrealyje 
tokių būtų galima nemažai 
rasti, jeigu būtų laiku pra
nešta.

Kai kurios lietuviškųjų kolonijų veiklos nuotraukos, iškabintos svarstybų 

salėj e.

Atnaujintos informacijos 
mokyklų programoms rei
kalas irgi buvo iškeltas 
tiek dalyvavusių montrea- 
liečių, tiek kitų ratelių 
dalyvių. Tai didelis darbas 
ir matant, kokia gera valia, 
entuziazmu ir tvarkingumu 
pravesta suvažiavimo prog
rama, nemažas skaičius 
jaunosios kartos duoda 
vilties, kad šis suvažiavimas 
tikrai išjudino visus ir pag
reitins mūsų reikalų vykdy
mą

Antrojoje suvažiavimo 
dalyje f kitos dienos prog
ramoje dalyvauti neturėjau

galimybės, tačiau girdėjau, 
kad dr. JLVaišnienė savo 
žodyje kaip tiktai davusi 
eilę konkrečių pasiūlymų 
mūsų veiklai.

Tikiuosi gauti paskaitos 
tekstą ir jį patiekti skaity
tojams.

Gabiai moderavo simpo
ziumą^ IRENA ROSS, pra
vedė ir prižiūrėjo visą 
eigą suvažiavimo pirminin
kė RAMUNĖ JONAITIENĖ, 
o Lituanistinės Mokyklos 
vedėja GIEDRĖ PAULIO- 
NIENĖ šalia įvairiopos 
talkos, parūpino pluoštus 
vaikų piešinių įvairiomis 
temomis, kurie buvo dai
liai iškabinti svečių salės 
scenos fone.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 700,000 dolerių lietuviškai 

kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

Šio fondo šūkis: “Kapitalas Lietuvai, palūkanos — 
lietuvybei išeivijoje!”

1992 V 27d.

GORBAČIOVUI TE8EIMPONUOJA AMERIKA, 0 
AMERIKAI - JIS ‘

"Nesivaržydamas surenka pinigus, važinėdamas po 
JAV, ir bando susikurti vyresniojo valstybininko toną" - 
padaro tokią išvadą "Newsweek" žurnalistai Russell Wat
son, Patricia King (San Francisco) ir Fred Coleman(Mask- 
kva). v

"Garbačiovas sakosi dar vis įsitikinęs socialistinėmis 
idėjomis". Nežiūrmt to, jis skraido džetu po JAV ir gau
na riebius honorarus už blankias kalbas ir pasirodymus 
įžymybių susibūrimuose.

Neseniai jis dalyvavo specialiuose priešpiečiuose pvz. 
Ronald Reagano bibliotekoje, kur svečiai užmokėjo po 
$5.000 kiekvienas už galimybę nusifotografuoti (kaip kvie
timuose buvo parašyta) su dviem vyrais "kurie užbaigė 
šaltąjį, karą”.

Jeigu tai jį kiek ir sugėdina, jis to neparodo. Kaip ir 
anksčiau, jis pamokslauja ir sakosi jo, kaip Gorbačiovo 
gyvenimo misija yra skatinti "naują politinį galvojimą". 
Ir jis patyrė, kad savo post-sovietiniame gyvenime, nau
jam galvojimui gali prireikti daug pinigų.

"Newsweek" atliktame interviu San Francisco mies
te Garbačiovas pareiškė, kad nesą prasmės "toliau ginčy
tis kas geriau - kapitalizjnas ar socializmas". Dabarti
nis jo gyvenimo stil us apima abu: jis ir jo žmona Raisa 
gauna valstybinę pensiją (apie $33 į mėnesį), bet šalia te 
jiems priklauso ištaigingam rajone butas Maskvoje ir va
sarnamis užmiestyje. Rusijos vyriausybė dar prideda kele
tą jo mėgiamų privilegijų, įskaitant asmeninius saugus ir 
ZIL limuziną.

Gyvenimas gražus, bet buvusiam SSSR prezidentui 
reikis stambių pinigų, kad galėtų veikti Garbačiovo Fon
das - politinis "think tank", kuris jam tarnauja lyg eg- 
zilinės vyriausybes palaikymui.

Pinigai plaukia iš knygų,pasaulyje paskleistų jo straips- 
snių, laikraščiuose ir kt., įskaitant ir filmą apie Gorba
čiovo gyvenimą. Jis dabar rašo savo atsiminimus, kurie 
galėtų būti pelningi, kiek ir ištęsti. Jo pagalbininkai už
simena, kad jis prirašęs 700 puslapių ir dar neiškeliavęs 
iš savo gimtinės Stavropolio. Gorbačiovas taip pat užsi
dirbo pinigų lankydamas Vokietiją ir Japoniją. "Pravda" 
praneša, kad vien iš japonų jis išlupo $ 500.000.
... Organizatoriai sako, kad numatomi vizitai Atlantoje, 
New Yorke, Washingtone ir Bostone pelnys apie 1 mili
joną dolerių Gorbačiovo Fondui.

Gorbačiovas tvirtina, kad jo pradinis tikslas - ska
tinti "tęstinumą demokratinių pasikeitimų" Rusijoje ir 
kitose buvusiose Sovietų respublikose. "Aš tikiu, kad tai 
darydamas turėsiu daugelį gerų progų ir puikių galimy
bių išnaudoti savo sugebėjimus (potential)". Jis užtikrino, 
kaip visuomet dabar, kad neturįs jokių planų dabar vėl 
eiti į politiką - kaip ir tinka, atsižvelgiant į jo nepo
puliarumą Rusijoje. Bet - jis taip pat pareiškė, kad jeigu 
"demokratinių reformų politikai grėstų pavojus, tada... 
Aš turėčiau iš naujo persvarstyti situaciją, ir privalė
čiau kitaip apsispręsti". Nors kaikada "apsibrūžino" kas 
liečia politiką, pripažindamas, kad "mano galimybės veik
ti ir įtakoti įvykius yra sumažėjęs,pasitraukus iš Sovie
tų Sąjungos prezidento posto".

Ji pradėta pamaldomis Lietuvos Kankinių švento
vėje. Jų metu įspūdingai skambėjo Nijolės Benotienės va
dovaujamo dainos vieneto "Sutartinė" atliktos giesmės. 
Klebonas kun. J. Staškus pamoksle pabrėžė žmonijos kul- 
tūres atramą - Kūrėją.

Suvažiavimo tąsoje pirmininkaujanti Irena Ross 
pakvietė Rasą Kurienę, kuri trumpu žodžiu apibūdino 
Cleveland_e JAV mirusį kultūrininką Juozą Stempužį ir 
pakvietė gausius dalyvius velionį prisiminti tylos minute. 

Laima Underienė supažindino su pagrindine dienos 
kalbėtoja dr. Elona Vaišniene, kuri lengvu ir klausyto
jus pagaunančiu stiliumi, nevengdama nė humoro, kal
bėjo tema " Žengiant į XXI-jį šimtmetį ". Pradėjo pa
aiškinimu, kad mus yra paženklinęs 1944 - 1990 metų 
laikotarpis. Išeivija - buvusi Nepr. Lietuvos tąsa. Užtat 
suprantamas skirtumas tarp naujai atvykstančių į šį kraš
tą lietuvių ir mūsų. Problemą sukelia, deja, ne iš Lie
tuvos atvykstantys lietuviai, bet "sovietinis žmogus". Juo 
baisisi ir Lietuvos žmonės. Bendras uždavinys esąs vi
siems - pašalinti tą "sovietinį žmogų", atskiras-išeiviams- 
teks įsilieti Lietuvon su tuo, kas yra geriausio išsaugota 

per penkis išeivijos dešimtmečius.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse dar diskutuojama, 

koks išeivijos santykis turėtų būti su Lietuva. Kanadoje - 
tai jau nustatyta. Reikia būtinai rašyti IŠEIVIJOS ISTO
RIJĄ. Čia buvo ir esama tiek daug asmenybių. Visa tai 
turėtų būti perduota priaugančiom kartom. Profesionalai 
istorikai iš Lietuvos galėtų padėti mums tokią istoriją 
parašyti. Pasaulis tampa tarptautinis. Viskas keičiasi la
bai grėTfu tėYnpų. Lėifm^‘‘t1e’,’!ihii‘ie''supras ir suspės kei
stis. Žinovų nuomone,* Europa ta prasme lairhėspheš jai 
reikia keistis. Svarbus darosi ir svetimų kalbų mokėjimas. 
Prieiti prie žmogaus arčiau tegalima tik per to žmogaus 
kalbą. Ryšiams palaikyti reikia vartoti pačią naujausią 
techniką. Ankstesnis išeivių šūkis "Daryti tai čia, ko 
tėvynėje negalima"- tebegalioja ir dabar, nes reikia 
jiems labai daug įvairios pagalbos, pirmiausia - "ats
kiesti" dar vis esamą sovietinę spalvą. Žengiant į XXI 
šimtmetį reikia ir daugiau dairytis. Pažiūrėti ką daro 
estai, latviai. Nebijoti bendradarbiauti, mokytis ir da
lintis patirtimi.

Padėkota paskaitininkei už minčių pluoštą ir įteik
ta dovanėlė. Po to trumpus pranešimus padarė: Ir. -Lu
koševičienė - PLB kultūros k-jos pirm., Milda Lenkaus
kienė - PLB švietimo k-jos pirm., Gabija Petrauskienė- 
KLB krašto valdybos pirm., R. Kučienė - JAV švietimo 
k-jos pirm,, O. Stanevičiūtė - KLJS pirm.

Rezoliucijos, padėkos ir sveikinimai priimti vien
balsiai. Jas perskaitė R. Jonaitienė, pastebėdama, kad 
padarius jų galutinę redakciją, jos bus paskelbtos vė
liau atskirai. Viena iš šio suvažiavimo-organizatorių KLB 
švietimo K-jos pirm. Giedra Paulioniene uždarymo žo
dyje padėkojo visiems bendradarbiams ir suvažiavimo da
lyviams. Pietų metu dar užteko laiko pasidalinti suva
žiavimo įspūdžiais. KLB inf.

Kol kas Gorbačiovas buvo atsargus ir ne peraštriai 
kritikavo Rusijos prez. Jeltsin'ą. "Newsweek" interviu 
metu jis pasiskundė dėl spaudos suvaržymo Rusijoje ir 
įspėjo, kad Jeltsinas padarytų "labai pavojinga" klaidą, 
jeigu paleistų Liaudies Deputatų kongresą. Tačiau priva
čiai, jo pagalbininkai sako, Gorbačiovas pripažįsta, kad jo 
paties istorinė reikšme dalinai priklauso nuo Jeltsin'o. 
"Jeltsinui turi pasisekti, kad mano reformos būtų praves
tos",- kalbėjo jis.

JAV prez. BusiTo administracijai yra svarbu, kad Gor-‘ 
bačiov’as nepridengtų Jeltsiną, kuris oficialiai lankysis JAV 
birželio mėnesį. Todėl, nors Gorbačiovas pietaus priva
čiai su prez. Bushu ir pasakys kalbą Kapitelyje, nebus 
jokių ceremonijų ta proga.

Gorbačiovas dar vis yra populiaresnis užsienyje , negu 
savo, namuose. Jį sutiko šiltai, kai jis pasirodė turistų 
maseje San Francisco mieste. Bet, kaip pagyvenęs valsty
bininkas, neatrodo suradęs savo autentišką išraišką.
... Net Gorbačiovo draugai mano, kad jis bandė per grei
tai pasinaudoti savo garbe. "Kai kurie jo patarėjai ragi
no patylėti bent pusmetį",- kalbėjo patarėjas Maskvoje, - 
"bet pažįstate Gorbačiovą. Jis negali tylėti". Buvęs So
vietų valdininkas skundėsi, Kad "Gorbačiovas, po savo 
atsistatydinimo, tikrumoje neturi ko pasakyti. Nėra jo
kios naujos minties". Maskvoje daugelis žmonių, kurie 
gerbia Gorbačiovą už reformų pradėjimą Sovietų Sąjun
goje, vis tiek galvoja apie jį kaip vakarykščios dienos 
vyrą, o ne ateities vadovą.

Sunkiu perėjimo į privatų gyvenimą metu, Garbačiovas 
daugiau yra Įžymybė, negu įtakingas asmuo.

/Laisvai vertė B.N./



JUOZAS ŠIAUČIULIS

Atsiųsta Paminėti:

VEIDU | SlAURĮį. Pasitraukimas į Vakarus. 343 psl. Išlei
do "AJETA" Kaune, 20.000 egz. Red. L.Sidabrienė, dail.V. 
Ambrazevičius.

Juozas Siaučiulis (Silėnas)> naudodamasis savo rū-
pestingai vedamu pasitraukimo į Vakarus dienoraščiu, 
ryžosi rašyti šią knygą, Ji buvo patiekta "NL" skaityto
jams atkarpų serijose prieš dešimtmeti.

Knygos medžiaga suskirstyta į 1"3 skyrių: Po Artė
jančio Siaubo Ženklu, Partizanų Keliais, Vieškelių Dulkėse, 
Margavonių Dvare, Žemaitijos Kalvomis, Senojoj Prūsą 
Žemėj, Jurgaičių Padangėje, Dangus Prieš /Audrą, Veidu 
į šiaurę, Kelias ^Paženklintas Krauju, Pavasaris Ateina 
Apkasais, Heksengrundo Pragare, Siaubingos Valandos.

Daugelis mūsų perėjome įvairius kelius ir po įvai
riomis padangėmis, tačiau nedaug yra ta tema ir apie 
tą laikotarpį parašyta. Anykštėnas Juozas Siaučiulis pas
tabiai, įsidėmėdamas visus keliaženklius, perduoda tą 
ilga kelionę su įvairiais gamtos vaizdais, aplinkos kasdie
nybe ir jausminiu tiesioginumu. Nesiruošė būti rašytoju, 
tačiau mėgsta pasakoti,- vaizdingų žodžių nestokoja ir Ttas laimi prieš žaidimo įpradžią visų sutartinai po lygiai

i h Įvykių, tėkmė perduodama natūralia eiga^

Juozas Siaučiulis gimė 1915 m., balandžio men.6 
d. Anykščiuose, augo dviejų seserų ir dviejų brolių šeimo
je. Tarnavo karo aviacijoje Kaune, o vėliau dirbo Anykš
čių žemės ūkio kooperatyve "Aruodas".

Okupacijų metais dalyvavo rezistencijoje, o 1944 
m., artėjant sovietinei armijai, pasitraukė į Vakarus. Gy
veno Vokietijoje, Anglijoje, 1953 m. persikėlė į Kanadą, 
apsigyveno Montrealyje.

I įtrauk a:

I pakrantę kasdieną jūros bangos išplauna paskendusių- 
jų lavonus, karių ir civiliu; kai kurie jau gerokai apipuvę 
ir stipriai dvokia. Vokiečiai, atsivarę rusų belaisvius, juos 
surenka ir užkasa pakrantės smėlyje, nepalikdami jokių 
ženklų. Ir taip kasdieną^ jūros bangos atneša naujus lavo-

DAMA SU ŠUNIUKU.
Algirdas Čarneckis

/ pabaiga /

Pakelta iš savo baisaus guolio mano šeima puolė val
gyti atneštas žuvis. Valgėme su žarnomis ir galvomis.

Po kelių dangiškų minučių prie mūsų gultų priėjo du 
vyrukai. Vienas iš jų buvo Č.M., o antras - S.T. Jie, 
grasindami įskūsią, pareikalavo dviejų trečdalių. Gavę iš 
mūsų, nuėjo pas Tadą. Tas vargšas iš baimės beveik vis
ką atidavė.

Šitaip badas nužmogino bendro tragiško likimo drau
gus! Tai buvo labai skaudu. Ir skriauda mano didelei šei
mai buvo neišmatuojama.

Netrukus, gal po poros savaičių, Mastacho kontorėlėje 
mokėjo algas. Čia po darbo susigrūdo daugybė utėlėtų, 
apiplyšusių ir išbadėjusių tremtinių. Patalpėlėje už medi
nės neaukštos tvorelės stovėjo du stalai. Ant vieno degė 
žibalinė lempa. Čia vidutinio amžiaus moteris, ta>p pat 
lietuvė tremtinė - Kučkienė, pagal sąrašą išdavinėjo sun
kiai mūsų uždirbtus rubliukus. Prie kito stalo, atsilošęs, 
kailinius atsisegęs, sėdėjo valdovas Tugarinas ir stebėjo 
procedūrą. Apie šeštą valandą vakaro staigiai atsidarė du
rys ir iš tamsos su didžiule šalčio garų banga įėjo gra
žaus ir šviežio veidelio jauna moteris juodais kaili
niais. Paskui ją įbėgo jos numylėtas šuniukas Šarikas.

Prisibrukusi prie savo vyro, ji pabrėžtinai garsiai pasar 
kė jam: "Miša, aš prikepiau tavo mėgstamų žuvies pyra
gėlių. Einam namo, kol karšti!"

Tik pagalvojus apie tokį valgį, mums kojos pradėjo 
linkti per kelius. Jie ir miltų, ir šaldytų žuvų turi kiek 
nori. Mes su Vytu, mano broliu, stovėjome arčiau 
durų. Galvojom tik apie viena - apie tuos čia pat, už 
kelių žingsnių stovinčiame namelyje paliktus karštus pyra
gėlius.

O gal pasinaudoti proga, šokti į valdovo namelį ir iš 
šluoti jų pyragėlius?! Tą akimirką aš juos realiai jaučiau 
savo rankose, burnoje ir skrandyje. Bet čia pat pajutau 
tarp manęs ir brolio besiartinatį Šariką. Blykstelėjo kita 
mintis: sutvarkyti tą gerai nupenėtą paršiuką. Staigiai 
pritūpiau ir čiupau jį uz sprando. Tas net cyptelėjo. Vy- 
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Kryzius bolševizmo aukoms prie ^Anykščiu 
kapiniu,. Nuotr: J.Junevičiaus

nūs, baltom putom nuskalauja, geltonom smiltim užpila. 
Žuvėdros klajūnės juos aprauda, ju vardus gal vėjams 
išsako...

Mūsų Rahmelyje įsigytos maisto atsargos išsibaigė, 
pusryčių tegauname kasdien vis labiau mažėjančią arklie
nos norma, prie kurios įprato ir tie, kurie anksčiau nega
lėjo jos valgyti Visa laimė, kad dar gauname neblogus 
pietus. Vėl mes nebeįstengiame apsiginti nuo mus užpuo
lusių utėlių ir blakių. Tikras amaras, jų pilna visur: mūsų 
apatiniuose ir viršutiniuose drabužiuose, kepurėse, batuose, 
kuprinėse, net ir apkasuose, kuriuose tenka ilgiau pabūti. 
Nuo jų ginamės įvairiausiais būdais ir niekaip negalime 
atsikratyti... Nesistebim jas matydami ir dienos metu 
beropojančias per milinės apykaklę ar seniai neskustą, 
plaukais apžėlusį kaimyno sprandą. Laukan išmetam sutrin
tus guolių šiaudus ir gulim ant plikų, kietu grindų, nuo 
kurių įskausta visi sanariai. Prausykloje, šaltame vande
nyje išsiplaunam prakaitu permirkusius baltinius. Išpurtom 
nuo vandens išpampusias utėlaites, stipriau įsikibusias 
išrenkame pirštais ir sumetame J kanalizacijos vamzcŲ.
Vis šiek tiek jų mažiau. Sumaningieji su jomis išgalvojo 
savotiškai įdomų pramoginį žaidimą, ir dar ne tuščiai, 
o iš pinigų ir cigarečių. Žaidimas vsu azartu vyksta va
karais iki galim Įžiūrėti, o kartais net- ir griežtų karo 
meto įsakymų nepaisant, užmaskuoto gazelio ar kišeninės 
lemputės šviesoje prasitęsia iki vidurnakčio.

Žaidi mui naudojamos didelės, gyvos, stiprios ir 
judrios utėlės, sugautos pačių žaidėjų iš savų drabužių. 
Joms duoti (vairus vardai - rudė, juodė, margoji, o bend
rai vadinama "ivanais". Sugautoji utėlei paleidžiam> iš 
ant didoko popieriaus lapo viduryje nubrėžto apskritimo 
centro, padalyto į kelis žaidime dalyvaujančių žaidėju 
numeriais pažymėtus laukus. Žiūrima, įvairiais* žodžiais 
raginant, į, kurio lauką paleistoji utėlė įropos. Jos savinin-

V^banka" sudėtus pinigus ir teisų utėlę pakartotinai leisti 
į kitą 'Teisę" arba visų akivaizdoje paskelbti jai mirties 
nuosprendį ir vietoje užmušti.

Tris kartus iš eilės savo šeimininkkui atnešęs laimę 
"ivanas" laikomas išpirkęs savo kaltes, skelbiamas laisvu 
pasaulio piliečiu didžiojo reicho žemėje ir iškilmingai 
pro langą paleidžiamas į lauka^ laisvėn, šią pramogą su 
ypatingu entuziazmu pamėgo "mūsų jaunieji kaimynai, 
"gimnazistai". Ir taip kiekvieną vakarą susimeta azarti- 
ninkų grupė, apklotais užsidangsto langą, susėda ant grin
dų, nes nėra stalų, uižsidega kokį žvakigalį ir pluša iki 
pasibaigia jo šviesa.

Iš užančiu taukia kraujo prisisiurbusias didžiąsias 
deda ant popieriaus, šaukia vardais, ragina judėti, grasina 
vietoje sutraiškyti, keikiasi ir džiaugiasi laimėjimais, vi
sai nekreipdami dėmesio į žemę drebinančius patrankos 
šuvius.

tas pridengė, o aš jį mikliai išsitempiau laukan. Su tuo 
pačiu kirvuku, su kuriuo neseniai kirtau statinės lankus, 
sudaviau jam per galvą ir, greitai įsidėjęs į maišą, bėgte 
nubėgau jurtų link. Nešti į savo jurtą buvo rizikinga. 
Tuoj galėjo būti krata. Nutarėm jį nusinešti į vadinamąjį 
lavonų sandėliuką gale gyvenvietės. Tai buvo nedidelė jur- 
telė, kurioje buvo laikomos ir kaupiamos mūsų mylimo 
vado ir draugo aukos, kol joms bus iškirstas kryželių kal
nelyje negilus kapelis.

įėję sandėliukan, patamsyje apčiuopėme du lavonus, 
uždengtus senais maišais. Tarp jų pritūpę išsitraukėme iš 
maišo nugalabytą riebų šuniuką.

"Vytai, galvą padalysi m per pusę, o likusią dalį parne 
šim mamai, broliukams ir sesutei, sutinki?" - Greičiau, 
Algi, skelk jam galvą ir ėdam, ėdam, nebegaliu kentėti". 
Kadangi sandėliuke buvo tamsu, tai pasitraukėme arčiau 
pravirų durų. Lauke švietė jaunas mėnulis, o danguje 
ryškiomis spalvomis bangavo šiaurės pašvaistės klostės. 
Dabar galėjau gana tiksliai perskelti šuns galvą į dvi 
lygias dalis. Pasipylusį kraują tuoj pat gėrėme dviese. 
Šiltas smegenis iščiulpėm iš visų kiaušo kampelių. Akis, 
pirštais išlupę, prarijpm kaip austres. Išilgai perpjautas 
liežuvis pasirodė ypač skanus. Sustoti neužteko valios. 
"Algi, pjaunam jam pilvą, pasmaguriausim skrandžiu, juk 
jis prisiėdęs!"..." Kepenis ir inkstus rijome mažais kąsne
liais, kad ilgiau pratęstume savo unikalią vakarienę. 
Nutarėm, kad jei gyvi kada nors išsikrapštysim iš šios pra
keiktos landynės, būtinai valgysim tik žalias galvijų kepe
nis. Nieko skanesnio nebuvome valgę!

Šaltis buvo didelis - nepastebėjome, kaip greit viskas 
šalo. Kirvio ašmenys apsitraukė kiečiausia mėsa ir šuns 
kailio plaukais. Suvynioję į maišą likusią dalį, nusinešėm 
į jurtą. Ten, paskubomis nulupę kailį, jį ir kiaušo kaulus 
paslėpėme tundros siegynuose. Šuns mėsą atidavėme ma
mai, o ji, peiliu nugramdžius nuo kaulų, dalijo ją žalią 
mažais gabalėliais visai mūsų šeimai.

Tą pačią naktį juoda, nebyli ir šalta eketė prarijo 
baltus kaip sniegas nučiulptus kauliukus. Vargšelė Zoja 
dar vis gyveno gęstančiomis viltimis. Turi sugrįžti... at
siras... gal pabėgs?..

Taip ir baigėsi ši nečechoviška apysakėlė apie damą 
su šuniuku.

/ iš 1992 m. kovo mėn. žurnalo METAI, nr.3./

Kovo dvidešimtoji. Žemi , nuo putojančios jūros 
atplaukiantys debesys purkščia smulkiais lietaus lašais. 
Tiršta, šalta,kūną purtanti migla dengia siauras griovių 
juostas ir plačias žemumas. Nuo vėjo siūbuojamų medžių 
krenta dideli vandens lašai. Grėsmingai šniokščia ir puto
ja tamsūs Baltijos vandenys, rūsčios bangos lūždamos 
plakasi i siaura pakrantės smėlio juostą. Toluma susilieju
si į vieną, vandens ir žemai slenkančių debesų neatskiria
mų pilkumą. Helio pusiasalis, matomas vos keliais ryškes
niais bruožais, atrodo beskęstąs jį supančių bangų siauti
me. Dešinėje juoduoja inkarais stipriai įsikibę karo laivai.

Negirdėti įprasto šaudymo. Mus gaubia seniai mūsų 
atprasta tyla. Tylu ir virš Dancigo ir Gdynės. Ilsisi pa
vargę patrankų vamzdžiai, nesirodo lėktuvai, nesigirdi 
sprogstančių bombų dūžių. Tyla mus veikia erzinančiai, 
rodos, kažko trūksta, ir gana.

Kelios grupės išeiname į pafrontę baigti įrengti 
bunkerių. Likusieji priskiriami prie tunelio ir plaustu sta
tymo darbų.Einame jau mums žinomais lauko takais,pro 
vis dar tebekabančius pakartuosius. Nuo lietaus įmirkusi 
žemė lipni ir slidi. Kūną krečia šalta drėgmėjkad neper- 
lytų, apsisiaučiame palapinėmis."

Kanklių meistras Juozas Lašas

Juozas Lašas prie savo gamintų kanklių

Tiek daug jaunų, dailių, tautiškais drabužiais pa
sirėdžiusių kanklininkių ir kanklininkų sausio 11 dienos 
popietę susirinkusių į Svėdasų kultūros namus svėdasiš- 
kiai ir svečiai niekad nebuvo matę. Susirinko ne šiaip 
sau, bet pagerbti, pasveikinti garbingos 80 metų sukak
ties sulaukus skambių kanklių meistrą Juozą * LAŠĄ, 

Sakoma, kad ir iš nedidelės kibirkštėlės didelė 
ugnis įsižiebia. Dar jaunas Savičiūny kaimo gyventojas 
Juozas Lašas dailias ir viliojančias krekenaviečio S.Ru
džio darbo kankles pas tuometinį Svėdasų kleboną Joną 
Kraniauską išvydo, pasiskolino ir netrukus pats ne pras
tesnes sumeistravo. Tuo metu kanklės ne tik parapijoje, 
bet ir apskrityje buvo retenybė.

Vieną instrumentą Juozas nuvežė į 1934 m.rugsėjo 
mėn. 9 d. Užpaliuose Žemės Ūkio Rūmų organizuotą 
parodą. Komisija, suprasdama tautiškų muzikos instru
mentų populiarinimo svarbą, paskatino jaunąjį meistrą 
pagiriamuoju raštu.

Kanklės buvo labai mėgiamos jaunimo inteligenti
jos, todėl darbo nėstigo. 1936, m.Svėfdąsuosfii buvo<-<įsi- 
steigęs ir gražia muzika malonino šventėse parapijoje 
ir tolėliau vargonininko Petro Vinkšnelio vadovaujamas 
mergaičių pavasarininkių kanklių orkestrėlis. Deja, gra
žioms tradicijoms labiau subujoti sutrukdė okupacijos,ka
ras.

Iš nedidelės Juozo Lašo grožvietės Savičiūnuose 
tarsi skaistus saulės spindulys plito po Lietuvą tautiški 
instrumentai, sunkiausiais metais gailiu skambesiu guodė 
lietuvio širdi, žadinę tautiškumą.

Buvo laikai, kad kanklių mažai kam tereikėjo. 
Užsakovai dažniausiai būdavo mokytojai, inteligentai, 
studentai. Bet kad "raudono popierėlio" savininkas kankle- 
les įsigytu, nepasitaikė. Būdavo ir tokių, kurie prasmingą 
meistro darbą suniekindavo, skaudžiai pajuokdavo.

Ne dėl pinigų meistras dirbo, bet dėl švento tiks
lo, kad nepranyktų Lietuvoje dar protėvių pamėgtas 
instrumentas. Paprasčiausiais įrankiais visas detales pats 
vienas kruopščiausiai nudailindamas, tautiškais ornamen
tais, lietuviui brangiais simboliais išpuošdamas, išleido 
meistras į platųjį pasaulį virš 800 kanklių.

Kruopščiu, kukliu darbu šlovę pelnusį meistrą 
sveikino svėdasiečiai ir garbūs svečiai. Gražiai skambėjo 
kanklės ir skambios dainos.

Džiugu, kad daugiau nei po pusės amžiaus per
traukos jaunutės svėdasiškės vėl susibūrė į kanklininkių 
ratelį ir yra vilties, jog Svėdasai veikiai taps Aukštaiti
jos kanklių muzikos centru.

/Iš "Šaltinis",nr.2 /1411/, 1992./.

šokių Šventes informacija

Celebration of Freedom

NINTH LITHUANIAN 
FOLK DANCE FESTIVAL

July 5. 1992

Sponsored by:

AMERICAN and CANADIAN LITHUANIAN 
COMMUNITIES.

"NL" 10 nr.buvo duotos smulkios informacijos šios šven
tės proga. Nepamirškite užsisakyti iš anksto bilietus, 
jeigu planuojate atvykti lėktuvu. Mėnesi prieš užsisakant, 
duodama nuolaida. Apsispręskite dabar!

Užsisakydami bilietus iš anksto, pridėkite ir "mo- 
ney order".______________________________________ _

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Gegužės men. 10 d.popie
tėje- Xiotinos Diena - da
lyvavo 350 žmonių. Moti
nas ir svečius pasveikino 
LN Vyrų Būrelio pirm. 
Teodoras Stanulis. Svečių 
knygoje pasiraSė 2 iš Klai
pėdos, 2 iš Šilutės, po
1 iš Kauno, Graikijos ir
2 iš JAV.

Pietų maistą paruošė 
ilgametis LN virėjas Vy
tautas Birštonas su dideliu 
būriu pagelbininką. Motinas 
pasitiko ir gėlele bei vyno 
taurele apdovanojo LN 
Vyrų Būrelio ižd. Augustas 
Sukauskas. Bufetą aptarna
vo J.Radzevičius ir gėrimų 
bilietėlius pardavinėjo Bro
nius Mackevičius. Nuošir
dus ačiū visiems, prisidėju- 
siems prie lotinos Dienos 
pietų pasisekimo.

• LN nariai ir svečiai daž
nai pasiūlo geru patarimų 
ar pasiūlymų, naudingų 
Lietuvių Namams. Deja, 
žodžiu pareikšti pasiūlymai 
ne visuomet pasiekia LN 
valdybų ar administraciją. 
Tam tikslui yra padaryta 
dėžutė, kuri randasi prie 
sienos prieš administrato
rės raštinę. Sekmadienio 
popiečių metu raštiškus 
pasiūlymus prašome per
duoti L N valdybos nariui, 
budinčiam sekmadienio 
popietėje arba perduoti 
LN vedėjui T.Stanuliui.

• Gegužės mėn. 17 d. po
pietėje, ryšium su Viktori
jos Dienos savaitgaliu, 
lankytojų skaičius sumažėjo 
iki 90 žmonių. Svečių kny
goje pasirašė 3 iš Kauno, 
2 iš Vilniaus. Svečius supa
žindino ir pranešimus pa
darė LN vicepirm. K.Dam- 
baraitė-J ano wicz.

• L N narių verbavimo ko
mitetą sudaro V.Drešeris- 
pirmininkas ir Aldona Ba
rysaitė, kurie ragina visus 
lietuvius tapti LN nariais 
ir įsijungti j bendrą lietu
višką veiklą. Dėl platesnių 
informacijų prašome skam
binti V.Drešeriui tel: 233- 
3334 ir A.Barysaitei - 763- 
3362.

• Birželio mėn. 28 d.,sek
madienį, įvyks šauni LN 
ir ATŽALYNO gegužinė. 
Bus sporto žaidimai, muzi
ka, šokiai, loterija. Veiks 
gaivinančių gėrimų ir mais
to bufetas. Kviečiami visi.’

• Slaugos Namams aukojo: 
S 1.000 - Kanados Lie

tuvių Fondas; $140- J.Zi
karas; a.a.Antano Smailio 
atminimui- po $40 - R.Pau- 
lionis ir E.Caltabiano.
a.a.Anos Grimienės atmini
mui: po $40 - V.Stanaitis.R
L. šarkai; po $30 - T.B.Sta- 
nuliai, l.Meiklejohn; po 
$20 - Lydija Balsienė, A.J. 
Pūkai, E.Draudvilienė, J. 
Vingelienė, J.V.Norvaišos, 
A.Kyzelis, E.šernienė, M. 
Zyvatkauskienė, G.Baltaduo
nienė, V.Seniūnas (iš Hamil
tono), A.Langas, V.A.Kul- 
niai, W.Kroum; po $10- 
- E.J.Steponai, M.Adomavi
čienė, J.Didžpetris.

a.a.Kazimiero Kaminsko 
atminimui: $100 - J.B.Aukš
taičiai; $75 - A.V.Leva- 
nauskai; po $50- Alg.Jasi- 
nevičius, N. Merkelienė; 
po $40 - V.G.Davey, S.štuo- 
pienė; $30 - V.Jasinevi- 
čienė; po $20 - L.Dargienė, 
V.Gudaitis, R.S. Valickiai,
M. Pranaitis, .A. Zarembaitė, 
A.Sakus, S.A.Dilkai, J.Gus
tainis, M. V. Tamulaičiai, 
V.Sukauskas, V.S.Aušrotai, 
S.A.Draugeliai; po $10- 
K.Cepaitis, P. Puidokas,
V. Morkūnas, B. Alksnienė, 
O.R.Berentai, R.Novogrods- 
kienė, I.Punkrienė; $6

J.Pilipavičienė; $5 - A.Vin- 
gevičius; a.a.Gertrudos 
Didčpetrienės atminimui: 
$50 - V.Jocas, M.Kybrancie- 
nė, Armstrong šeima; po 
$40 - V.E.Stanaičiai, M. 
Žyvatkausienė; po $20 - 
E. Bartminas , A. Kusinko, 
G.A.Tarvydai, G. Mazuryk, 
M. Dambaras, V. Birštonas,
W. I.DreSeriai, A. A. Langai, 
V.A.Kulniai; $15 - D.Keršie- 
nė; po $10 - J.V.Šimkus, 
V.Sendžikas, A. J. Pūkai, 
G.Pamataitis.

Iš viso statybos fonde, 
įskaitant palūkanas , yra 
$802, 760.

PAGALIAU LAIMĖTA
Toronto VYTIS metinėse 

ŠALFASS rungtynėse tapo 
krepšinio čempionais. Šiais 
metais žaidėjų A klasė 
sustiprino ir svečias iš 
Lietuvos: Panevėžio LIET-

KABELIS Lietuvoje yra 
ketvirtą vieta, 
prie tradicinėsprisidėjo 

aštuonių komandų grupės.
Per nepilnas 3 

sužaistos 
ir dažnai 
varžytis 
į dieną.

dienas 
rungtynės 

teko 
kartu 
lygis, 

nu- 
------- ----------------— T sąly
gose to išvengti veik neį
manoma.

Chicago's NERIS (sužai
dė 0-2), šiais metais ki
tiems varžovams neprilygo. 
Cleveland'o ŽAIBAS (0- 
2) taipgogi po dviejų pra
laimėjimų iš tolimesnių 
varžybų iškrito.New York'o 
L.A.K.(0-2) pergalės nelai
mėjo, tačiau jau priklausė 
likusių "stipriųjų" komandų 
grupei.

Hamilton'o KOVAS (1- 
2) "užsitarnavo" teisę skųs
tis "nepalankiu likimu". 
Gerai žaidžiančiai koman
dai reikėjo per vieną dieną 
net tris kartus aikštėj pa
sirodyti. Ketvirčio baigmė
je Jie pralaimėjo Toronto 
AUŠRAI 108-95 (62-48).
Panevėžio LIETKABELį 
(2-1) sustabdė kovinga Chi
cago's LITUANICA. Sve
čiai atsivežė gerai ištreni
ruotą ir paruoštą 9-ių žai
dėjų komandą, pasižymėju
sią gerais perimetro meti
mais. Ketvirčio baigmės 

77-76 (31-
daug ką- 

svečius?
LITUANICA 

baigmėje, 
o KO-

29 
komandai

bent du
Žaidimo 

dėl žaidėjų nuovargio 
kentėjo, tačiau mūsų

mals, 
pralaimėjimas 
40) nustebino 
didžiumoje, gal 

Chicago's 
(2-3), pusiau 
pralaimėjo Detroit' 
VUI 34-81 (43-35) ir vėliau 
varžėsi su Toronto AUŠRA 
dėl trečios vietos. Pralai
mėta 91-78 (35-32) taškais.

Spėliojama, kad LITUA- 
NICA buvo geriausiai "ap
mokėta" komanda žaidynė
se. Sąstate radosi du mey 
dicinos gydytojai bei eilė 
profesionalų. Nežiūrint 
amžiaus, žaista su jaunat
višku užsidegimu gynime.

Trečios vietos Toronto 
AUŠRA (3-2) pusiau baig
mėje, tik po pratęsimo 
nusilenkė Toronto VYČIAI 
98-89 (3.3-83; 48-48), Žių- 
rovai domėjosi C.Aleksinu 

kandidatu į Lietuvos 
rinktinę. Šis stipraus sudė
jimo žaidėjas 
seniau žaidė 
profesionalais, 
kaip centro puolėjas , 
pagelbėjo, tačiau nepasižy
mėjo geru treningu (kondi-

(210 cm) 
su Europos 

Komandai, 
jis

Detroit'o KOVAS (3- 
1) daugelio laikytas žaidy
nių favoritu, pasiekė baig
mę be pralaimėjimo. Nusi-

f-irr LIETUVIŲ
KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.50% už 90 dienų term, indėlius
5.50% už 6 mėnesių term, indėlius
5.75% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m. term, indėlius
6.75% už 3 m. term, indėlius
6.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
7.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
8.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.25% UŽ RRSP ir RRIF Ind. (variable rate) 

7.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
7.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind.
8.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
6.25% už OHOSP (variable rate)
5.25% už taupymo sąsk. (gyvybės drauda) 

5.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
3.50% už kasd. pal. čekių sąsk.
3.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A : 
už asmenines 
paskolas nuo........ 10.50%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 8.25%
2 metų ................. 8.75%
3 metų ................. 9.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų .... 8.00% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI"- DAUGIAU 95 MILIJONU DOLERIU

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų

kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross).______________ __  ___

Kredito kortelė su "paramos” vardu

KASOS VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.- 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais __nuo 9 
vaI.r.-8 vai.v.,šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BUSTINĖ; 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

Chicagos VAIDILUTĖS Teatro kolektyvas po pavykusios premjeros- P.Vaiciūno 
"Patriotai" Jauni m o Centro scenoje. I-oje eilėje: T.Dobrovolskis, G. Griškėnaitė, 
rėži P.Gaidys, L.šulaitytė, V.Stankevičius; H—oje - Ed.Sulaitis, S.Gudis, A.Pankienų 
R. Kiudulienė, A .Satkus, O.Sulaitienė, V. Du mažus. Nuptr: M. Vidzbelio

lenkus Toronto VYČIAI, 
9 taškų skirtumu iškovota 
antra vieta.

Toronto 
ištvermės 
kovoje, laimėjo prieš Det
roit'o KOVĄ 87-74 (37-
32) ir po 38 metų pertrau
kos vėl tapo žaidynių čem
pionais.

Be Jono Karpio pastan
gų, kovojant centro pozici
joje, pergalės nebūty įma
nomos. Stokojant tinkamo 
pakaito jo žaidimo pozici
jai, jis būdavo fiziškai per
tempiamas. Nežiūrint nuo
vargio, jis dalyvaudavo 
komandinio žaidimo organi
zavime ir nuolatiniai ir 
pastoviai "rinko taškus".

Puolėjai: S.Rigato, L.Ą- 
žubalis bei T.Karpis pasi
žymėjo geru ir balansuotu 
komandiniu žaidimu.

R.Galikovski ir R.Sy- 
sak sumaniai žaidė gynime- 
Jie pastoviai išvesdavo 
sviedinį, verždavosi į prie
šininko krepšį ir pelnydavo 
gausius taškus.

Gynime sėkmingai tal- 
T kininkavo W. Price ir R.Du- 

liūnas, o puolime dar ir 
septyniolikmetis 
cijus. Žaidynėse 
vadovavo A.Klimas- paruo
šiamojoje veikloje - E.Stra- 
vinskas. Klubo pirm.R.Son- 
da taipogi džiaugėsi skait
lingu mažųjų vytiečių pasi
rodymu žai*dynėse-E.ir D. 
klasėse. T.Akelaitis,jaunųjų 
treneris,tikisi,kad sekanti
kartą jau nereikės laukti 
38 metus pergalės.

Juozas Balsys

VYTIS, (4-0)
reikalaujančioje

R.Fabri- 
komandai

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

Parapijos kredito kooperatyvas
■ 999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8

' Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414

MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 6.00%

180-364 d. term, ind........... 6.25%
1 metų term. Indėlius....... 6.50%
2 metų term, indėlius....... 6.50%
3 metų term, indėlius....... 6.75%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.75%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 7.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 6.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.00%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 7.50%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 5.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 5.00% 
Kasd. pal.čekių sąsk.iki...3.50%

Asmenines paskolas 
nuo ................ 10.75%

Sutarties paskolas 
nuo ................ 10.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 8.50%
2 metų ................. 9.00%
3 metų ................. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 8.25%

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 53 milijonus dolerių

Musų tiksiąs - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

[chicago|
PAVYKUSI "VAIDILUTĖS"

PREMJERA
Ilgai laukta Chicagos 

"VAIDILUTĖS" Teatro nau
jas pastatymas - Petro 
Vaičiūno komedija "Patrio
tai" - jau praeityje. Š.m. 
gegužės mėn. 17 d. Jaunimo 
Centro scenoje išvydome 
neeilinę premjerą, . kuri, 
galima sakyti, užbūrė, pa
lyginus, gausų (buvo dau
giau kaip 400) publikos 
būrį. Atvykusieji nuo pir
mos iki paskutinės minutės 
buvo prirakinti prie . šio 
veikalo ir su dideliu dėme
siu sekė įvykius scenoje, 
kurie turėjo nemaža^ itam- 
pą, buvo daug juokingų 
situacijų, tad ir 
buvo galima.

Reikia drąsiai 
kad šis buvo pats stipriau
sias "Vaidilutės" kolektyvo 
pastatymas, nors ir du 
preityje vykusieji: Mykolai
čio-Putino "Daktaras Ger- 
vydas" ir Keturakio "Ame
rika Pirtyje" taip pat buvo 
aukštoko lygio. Sį kartą 
režisieriaus Povilo Gaidžio 
asmenyje turėtas neeilinis 
scenos "vilkas", kurio suge
bėjimai ir griežta ranka 
iš daugumoje mėgėjų vai
dintojų išspaudė daugiau, 
negu buvo galima laukti.

Visų pirma, scenoje
ryškiausią personažą sukūre* 
Arūnas Satkus, vykusiai
suvaidinęs Napoleono Se
reikos rolę, kuri 
sais atvejais 
ir sunki. Nuo jo 
neatsiliko 
(vaidines

juokingų 
pasijuokti

tvirtinti,

buvo vi- 
sudėtinga 

nė kiek 
Dumašius 

Veličkos 
role). Prie jų jungėsi ir 
profesionali aktorė Laima 
šulaitytė (Sereikos antro
sios žmonos Liubos rolė). 
Šis trejetukas ir suko visą 
veiksmą, kuris tąsėsi dau
giau negu dvi valandas.

Prie jų gražiai jungėsi 
tarnaitės role vaidinus 
Giedrė Griškėnaitė, kuri 
šį kartą suvaidino bene 
geriausiai iš visų jos anks
tesnių pasirodymų. Scenoje 
ji buvo savaiminga ir jau
tėsi kaip savo namuose. 
Nekasdieniškas buvo ir

Vidas
Petro

Sigitas Gudis (Lebentzonas), 
kurio sukurtos komiškos 
situacijos ne viena prajuo
kino. Na, dėmesio verti 
ir "Vaidilutės" debiutantai: 
Regina Kiudulienė bei Vla
das Stankevičius, kurių 
inde'lis į premjeros visumą 
buvo svarbus. Vieną iš 
mažesnių rolių turėjusi 
Aldona Pankienė irgi ati
davė* nemaža^ duoklę spek
taklio pasisekimui.

Čia išskirtinai reikia 
pasidžiaugti neseniai iš 
Lietuvos atvykusiųjų vai
dintojų: šatkaus, Duma- 
šiaus ir Stankevičiaus pas
tangomis bei akivaizdžia 
talka, be kurios "Vaidilutės" 
pastatymas, be abejo, būtų 
menkesnis. Pirmasis yra 
iš profesijos dailininkas, 
o kiti dabar tik studentai 
ir scenoje, galima sakyti, 
naujokai, tačiau 
ka atsiliko nuo 
matytųjų Lietuvos 
natų aktorių.

Po šio pavykusio spek
taklio aktoriai buvo gau
siai apdovanoti gėlėmis. 
Gėlių gavo ir teatro1'Vado
vai: dr.Petras Kislielius, 
Ona šulaitienė ir Edvardas 
šulaitis, kurie irgi buvo 
iškviesti į sceną. Čia vi
siems padėkojo "Vaidilutės" 
valdybos pirm. dr.Kisielius. 
Taip pat žodi tarė ir rež. 
Povilas Gaidys, kuris jun
gėsi padėkon aktoriams, 
teatro vadovams, visiems 
talkininkams bei publikai. 
Jis pažymėjo, jog netrukus 
po 5 mėnesių darbo Chica- 
goje, grįžta atgal į Klaipė
dą tačiau išsiveža gerus 
įspūdžius iš lietuviškosios 
Chicagos.

nedaug 
anksčiau 
profesio-

Čia reikia 
ir kitus šios 
talkininkus: dail.Sean Griš- 
kenienę (jos dekoracijos 
buvo išskirtinos), šviesų 
tvarkytoją Vida_ Momkutę, 
muzikinį apipavidalinimą 
davusiam komp. Kingsley 
Day, scenos tvarkytoją 
Teodorą Dobrovolskį bei 
kitus, ' *
sunku

šis veikalas bus pakar
totas 
Bendruomenės seimo metu 

/nukelta į 7 psl........./

paminėti 
premjeros

kuriuos visus butu 
išvardinti.

Pasaulio

INSURANCEIJKtLIjaaILIx brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

Tel: 233-4446
Narys “Better Buselness" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (418) 533-1121, (416) 822-8480 
Lilija Pecevičlonė -telefonai (418) 633-1121,(510) 8634862 

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
• GYVYBĖS ‘ KOMERCINĖ*

DRA VDA--- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont, MSP 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



/..........atkelta iš 6 psl./

liepos mėn. 4 d., Pasaulio 
Lietuvių Centre Lemonte. 
Taip pat gauta ir pakvieti
mų gastrolėms kitur, ta
čiau nežinia, kiek ir kur 
bus įmanoma pakeliauti.

*■ E. Tyl.

ATSISVEIKINTA SU 
REZ. POVILU GAIDŽIU

Klaipėdos DramosTeatro 
vyr.režisierius Povilas Gai
dys, penketą mėnesių išbu
vęs Chicagoje ir čia dar
bavęsis, š.m. gegužės mėn. 
22 d. grižo atgal į namus. 
"Vaidilutės" teatro kolekty
vas, kuriame svečias dirbo 
ir pastatė P.Vaičiūno ko
mediją "PATRIOTAI", suren
gė su juo atsisveikinimo 
pobūvį "Seklyčioje" geguže’s 
mėn. 19 d.

Apie porat dešimčių 
scenos darbuotoju bei teat
ro mylėtojų išreiškė pade"ką 
bei pagarbą šiam žymiam 
Lietuvos režisieriui savo 
atsilankymu.

atsisveiki- 
pravedė valdybos 
Ed.Sulaitis. Buvo 

daug padėkos

Pasivaišinus, 
nimat 
vicep. 
išreikšta 
žodžių, o taip pat įteikta 
atsiminimo dovanėlių. Čia 
išvykstantįjį sveikino pirm. 
dr.P.Kisielius, Lituanistikos 
Katedros , Illinois Universi
teto vedėjas prof. B.Vašto- 
kas, (P.Gaidys joje skaitė 
teatro kursą), akt.P.Stepo 
navičius, akt.A.Steponavi- 
čienė, J.Dainauskas ir kiti.

Rež.P.Gaidys savo jaut
rioje atsisveikinimo kalboje 
iškėlė faktą, kad jam buvo 
miela dirbti su nuoširdžiais 
teatro entuziastais, kurie 
rodė daug dėmesio ir pasi
šventimo teatro menui. 
Jis kvietė susirinkusius 
apsilankyti Klaipėdoje ir 
pavieše'ti vietiniame Klai
pėdos Teatre. S.E.

Hamilton

Padėka
Jaučiausi sava tarp savų - taip vienu sakiniu apsa

kyčiau jausmą, kurį patyriau lankydamasi svetingoje Ka
nadoje. Mėnesio trukmės UNESCO organizuota stažuotė 
televizijoje prabėgo kaip viena diena ne tik dėl to, kad 
susitikimai su įvairiausių organizacijų atstovais, pokalbiai 
su žurnalistais, konferencijos, interviu buvo puikiai orga
nizuoti ir informacijos srautas mane tiesiog užliedavo, 
bet dar ir dėl to, kad turėjau nuostabius savaitgalius 
ir ne mažiau puikias popietes su Kanados lietuviais.

Esu nepaprastai dėkinga Birutei Vaitkūnaitei-Nagie- 
nei ir Henrikui Nagiui, Reginai ir Juozui Piečaičiams, 
Aldonai Morkūnienei, Nijolei Bagdžiūnienei, Bronei ir 
Jonui Malaiškoms, kunigui Izidoriui Sadauskui - Montrea- 
lyje, Danutei ir Juozui Daniams, Rūtai ir Raimondui Kli- 
čiams, Kazimierui Satkevičiui, Vytui Cuplinskui, Grigori
jui Karpuliui - Ottawoje ir visiems kitiems, nepagailėju
siems savo laiko ir kantrybės, ir suteikusiems man dau
gybę pačių šviesiausių akimirkų.

Esu dėkinga Jums visiems už tai, kad mano mėne
sio viešnagė Kanadoje tuo, ką spėjau pamatyti, galėjo 
prilygti ištisiems metams, mat, stažuotės programoje 
be dalykinių susitikimų beveik nebuvo numatyta vietos 
kultūrinei programai ir sugrįžusi tebūčiau galėjusi papasa
koti tik apie Kanados Televiziją ir žurnalistų darbą. Da
bar gi mane nuolat lydėjo jausmas, lyg būčiau lietuviško
je salelėje, kur buvau labai laukiama ir mylima.

Dar kartą visiems esu labai dėkinga.

Su pagarba, -
Danguolė RokuiŽienė, 

Lietuvos TV žurnalistė

• RASAI PAULAUSKIENEI 
š.m.gegužes mėn.24 d. 
buvo surengta staigmena- 
Kūdikio Lauktuves.

Busimoji motina 
reikalingų dovanų ir 
riausius linkėjimus iš
artimųjų būrelio,kuris buvo 
susirinkęs Ingos ir 
bute.

Remigijum Šatkauskais,
Plačiau kitame "NL" nr.

gavo 
ge- 

savo

• Karinės minties 
Lietuvoje- žurnalus 
KARDĄ, TRIMITĄ

Kanadoje

spaudą 
KARĮ, 
galima 

per

Pauliaus

• Gegužės 23
Namų salėje J.ir 
niai suruošė atsisveikinimą 
su dukra Irena ir žentu

d.Seselių 
P.Adamo-

užsisakyti Kanadoje per 
įgaliotinį Juozą Siaučiulj, 
adresu 1500 De Sėve,Mont
real, Que.,H4E 2A7,tel:768 
-3674.

Prenumeratos kaina 
metams: KARYS-25 dol., 
KARDAS- 15 dol., TRIMI
TAS - 25 dol.

ŽALIANYKŠTIS

SODININKŲ SEZONUI PRASIDĖJUS§.m. "NL" Spaudos Vakaro dalis svečių ir programos atlikėjos su muz. Mme M.
K * Tony’s Photo Studio

• PRIMENAME gerbia
miems mūsų skaitytojams, 
kad greitai bus jau 6-tasis 
šių metumėnuo-birželis. 
O* tačiau yra dar atsiliku
sių skaitytojų, kurie už 
šiuos metus nėra atsiskaitę 
su laikraščiu. Prašome 
ir‘ raginamė, kad tai pada
rytumėte nedelsdami., ne - 
laukdami specialių raginimų 
raštu. Dėkojame! "NL"

montreal
• "Nepriklausomos Lietu
vos" laikraščio Spaudos 
Vakarui-Pokyliui, vykusiam 
š.m.gegužės mėn.2 d. lote
rijai laimikius paaukojo:

PAGERBDAMI MIRUSIUS IR REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ,
AUKOJO KANADOS LIETUVIU FONDUI:

G.Sibitienė, P.Girdžius, 
A.Mylė, A. Urbonas, A.
Blauzdžiūnas, Vyt.Jakonis, 
J.Siaučiulis, E. Kirstukienė, 
A.Kalvaitis, A.Dasys.J.Puk- 
teris, J.šeidys, G.AIinaus- 
kas, B.Nagienė, M.Gudienė, 
J.Mickiene, H.Bernotienė, 
A.Keblys, A.Cepulis.

VISIEMS nuoširdžiai 
dėkojame) "NL"

• A.a. Vinco Jakimavičiaus atminimui: $ 25 - Kana
dos Lietuvių Pensininkų Klubas; po $20 - J.G.Krištolai- 
čiai, P.I.Zubai, S.V.Panavai, J.R.Pleiniai, A.Bungardienė; 
po $10 - P.M.Siuliai, J.K.Blekaičiai, Z.Vainauskienė;

• a. a. Liudviko Boruso prisiminimui, mirusio prieš 8 
metus, įamžino Kanados Lietuvių Fonde paaukodami $100 
žmona Marija, dukros ir sūnus;

• a.a. Olgos Zabarauskienės prisiminimui Jos vyras 
Petras padidino Jos įnašą Kanados Lietuviu Fonde, paau
kodamas $100.

Visiems dėkoja už aukas

oston

K.L.F.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA

TALKA". LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario LUM ILS

TEL: 544-7125
-AKTYVAI PER 36 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki. 5% 
santaupas....... ...............4.25%
kasd.pal taupymo s-ta ..3.75% 
90 dienų Indelius ........  6.25%
1 m. term, indėlius .......  7. %
1 in. term.Ind.mėn.pal. 6.5%^ 
3 m. term.indėlius ........  8.
RRSP ir RRIF (pensijos).5. 
RRSP Ir RRIF 1 m........... 7.
RRSP ind. 3 m................  8.

% 
% 
% 
%

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas.... 13.25%
nekiln. turto pask 1 m. 8.75% 
nekil.turto pask. 3 m. ... 10.25% 
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje.”
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.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

1992. V. 27 d.

• VAIKŲ GLOBAI Bostono 
lietuviai balandžio 
pradžioje surinko 
svarų kūdikiams 
ir "Globos" vicep. 
Tovares-Ašmanskas 
į Lietuvą, kur galėjo pati 
stebėti šios siuntos atgabe
nimą į Klaipėdos uostą 
ir jo paskirstymą. Maistą 
gavo 6 kūdikiu namai, ku
riuose gyvena apie 2.000 
mažamečių vaikų- iki 3 
metų amžiaus. Vertėjo 
pareigose jai talkino inž. 
Romualdas Veitas.

Michigan International 
Aid organizacijai tarpinin
kaujant, "Gerber" firma 
pardavė maisto lengvatine 
kaina- už $2.000 (paprastai 
kainuotų apie 40.000 dol.).

"Globa" rūpinosi perveži
mu sunkvežimiais, pakrovi
mu uoste ir suorganizavimu 
Lietuvoje savanorių ir Svei
katos apsaugos ministerijos 
patikimų žmonių grupe, 
paskirstant siuntą.

mėn. 
44.000 
maisto 
Marija 
nuvyko

• LITUANISTINĖ MOKYK
LA baigė savo mokslo me
tus gegužės mėn. 17 d. 
Su baigusiais atsisveikinta 
akademine valanda, mokyk
los diplomų įteikimu, pažy
mėjimais ir dovanėlėmis.

Mokyklos vedėja Daiva 
Matulionytė-de Sa Pereira 
ir tėvų komitetas, vadovau
jamas Mariaus 
pasveikinęs visus, 
po vasaros vėl 
į šią mokyklą.

Žiaugros, 
kvietė 

įsijungti

• ETNOGRAFINIS Bostono 
ANSAMBLIS "SODAUTO",

vad.Gitos Kupčinskienės, 
birželio mėn.30 d. 'vyks 
į Lietuvą, kur numato kon
certuoti Kaune, Marijam
polėje, Alytuje, Panevėžyje 
ir Utenoje. Programa suda
ryta iš Pensylvanijos anglia
kasių tautosakos, dainų 
ir kitokios medžiagos, su
rinktos pačių ansambliečių. 
Užbaigiamasis ju koncertas 
vyks Vilniuje.

Saulei skaisčiau šviečiant, paukščiams sučiulbus, 
ir didmiesčių gyventojai pajuto kiemų ir kiemelių, balko
nų ir kambarinių gėlių trauką. Iš naujo pasižavi grožybė- 
miSj vartant gelių katalogus, nusistebi naujų daržovių 
rūšių spalvingumu ir įvairybe ir dairosi į žemės maišus, 
kastuvus ir kastuvėlius.

Sodininkai, daržininkai, gėlininkai, apimti entuziaz
mo, dažnai pamiršta kai kuriuos sveikatos ir saugumo 
įspėjimus. Ypatingai reikia atkreipti dėmesį į vidurdienio 
saulės spindulius. Būtina dėvėti skrybėlę arba ištepti, vei
dą, rankas ir kaklą- atviros odos vietas - nuo saulės 
spindulių apsaugojančiais tepalais.

Kitas svarbus reikalas, j kurį dažnai nekreipiama 
dėmesio - trąšų ir antivabzdinių preparatų vartojimas. 
Kažin kodėl manoma, kad instrukcijose nurodomas tokių, 
gaminių naudojimo kiekis - permažas. Atrodo vis, kaiti
nant entuziazmui, kad "kuo daugiau, tuo geriau".

Prisimintina ir trečia ekologinė būtinybė: kai kurie 
produktai gali pakenkti mūsų sveikatai. Kartais, juos var
tojant, reikia dėvėti apsaugą ant veido, kad neįkvėpus 
chemikalų. Taip pat reikia įsidėmėti, kad chemikalų lie
kanos dažnai nuodingos, įsiveržia į geriamojo vandens 
rezervuarus ir į kanalizacijos takus, užteršiant upelius, 
upes ir šaltinius. Dažnai naminiai gyvulėliai ir kitokie 
gyvūnai per tai nusinuodija. Dar blogiau - gali žūti ir 
naudingieji vabzdžiai, bakterijos ir sliekai, nuo kurių, 
kaip mūsų protėvių, protėviai yra patyrę, priklauso geras 
derlius sode. Todėl ekologai ragina vartoti kaip galima 
mažiau cheminių produktų daržuose ir soduose.

Specialistai primena, kad geram augalų augimui žemei 
reikia nitrogeno, potasiumo ir fosforo. Nitrogenas randasi 
organiškoje trąšoje-kraujuje, potasiumas - jūrų žolėje 
"kelp", skystame jūrų žolių preparate ir medžio pelenuose. 
Fosforas- kaulų miltuose. Visi tokie produktai nenuodingi 
ir nesudaro jokio pavojaus.

Visi sutaria, kad geriausia trąša pievai ir sodui- 
daržui yra kompostas. Tai reiškia - sutręšusios virtuvinio 
maisto liekanos: daržovių, kruopų, lupenų, pridėjus prie 
jų lapų, nupjautos žolės mišinį , kuris sudrėkintas ir lai
komas šiltai - sutręša. Tai netiktai sumažina atliekų krū
vas, kurias reikia miestui kas savaitę, surinkti, bet ir 
natūraliai maitina mūsų daržus. Specialūs indai tokioms 
liekanoms laikyti ir kompostuoti yra pardavinėjami įvai
riose vietose.

Pasinaudokime gerais patarimais, pabūkime ir ekolo
gais. Gero derliaus !

7725 George LaSalle 
geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogadengys 

UY RICHARD, kuris jau seniai lietuviams patarnauja.**** • iMviiriny, Kuru |qu lemui iirivviutni 
Darba atlieka sąžiningai ir prieinamam!s kainomis. 
Stogo' dengimui ar taisymui skambinkite 3M-U70

RT FUNERAL HOME^gl 

Br J.F. Wllaon & Sons Ine. 
T23 M opia Blvd. $784 Verdun AvĄ 
ChotMuguy, Que. Verdun, ■Que., 1
T* 691-4763 Tel: 767-9956
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montreal
MIRUSIEJI:

• . MARIJA JANUKAVIČIE- 
NE, 68 m. amžiaus, mirė 
gegužės mėn. 13 d. Liko 
sūnūs Bronius, Viktoras 
ir duktė Regina su Šeimo
mis.

Palaidota iŠ šv.Kazi
miero P-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• Sesers a.a.Marijos Parga- 
liauskienės atminimui, An
tanina Petraitytė aukoja 
laikraščiui "Nepriklausoma 
Lietuva" $20.
Nuoširdžiai dėkojame. "NL”

Už Velionės sielą i 
Mišios bus 
atnašaujamos 
dviejose šventovėse 
visą birželio mėnesį: | 
sekmadieniais AV - 
10 val.r., o 
šeštadieniais 5 vai.v. i 
Christ-Roi šventovėje,' 
St.Eustache,Que.

Dideliame nuliūdime 
paliko Joną Ladygą, 
tėvus -Gaby, Arthur 
Gagnon, seseris - 
Ghislaine, Monique, 
brolį Remi.

Prieš vienerius metus birželio 7 d.,po sunkios ligos 
nesulaukusi 48 m. mirė Cecile Gagnon.

• Montrealio Vyru Oktetas 
praeitą savaitgalį buvo 
išvykęs gastrolėms į Wor
cester,USA.

• Sol.Gina Čapkauskienė 
koncertavo Hamiltone, 
Saulių. Rinktinės Kanadoje 
suvažiavimo proga.
LIETUVĖ XXIII-me TARP
TAUTINIAME MUZIKOS 
KONKURSE MONTREALYJE

S.m.gegu
žės mėn.20 d. {vykusiame 
muzikos konkurse, skirtame

pianistams, susibūrė49 daly
viai iš 18-kos valstybių. 
Per tris dienas vykusiame ' 
atrankos koncerte dalyvavo 
Kanados - 7 pianistai,J AV- 
7, Japonijos-6, Prancūzijos- 
5, Pietą Korėjos-5, Vokie
tijos- 4, Kinijos Liaudies 
Respublikos-3, Rusijos-2, 
ir po vieną iš Austrijos, 
Bielarusijos, Bulgarijos, 
Italijos, LIETUVOS, Naujo
sios Zelandijos, Filipinų, 
Tabvano, Čekoslovakijos 
ir Ukrainos.

Penktadienio rytą, 22

gegužės red.Birutė Nagienė 
gavo komplimentinį bilietą 
iš Konkurso Rengimo Ko
miteto ir turėjo progos 
išgirsti jauną, gabią A- 
leksandrą Žvirblyte. Ji 
grojo neatitinkant jos pa
vardei - greičiau kaip "Tig- 
rytė", ypatingai su dideliu 
įsijautimu atlikusi ir Prokof- 
jev'o "Sarcasmes", parodžiu
si labai gera4 mokykla ir 
dovana įsijausti bei karšta 
temperamentą.

Redakcijos ir darbuotoju 
vardu jai buvo įteikta kor

telė su geriausfais linkėji
mais.

Įdomus įvykis: muz. Mil
da Ruffo, dalyvaujanti 
kaip žiūrovė konkurse, 
pastebėjo, kad pirmą dieną 
truko Lietuvos vėliavos 
scenoje. Paskambino į Re
dakciją. Čia buvo susisiek
ta su šio konkurso steigėja 
ir direktore Mme Monique 
Marcil ir atkreiptas jos 
dėmesys . Reikalas buvo 
sutvarkytas ir trispalvė 
rikiavosi su visomis kito
mis vėliavomis.

Dėkojame M.Ruffo, 
kad ji apie tai pranešė. 
Buvome pasiruošė paskolin
ti vėliavą, jei dėl kokių 
nors priežasčių Place des 
Arts jos neturėtų. Dar 
vis reikia - budėti.... b.

• SUSITUOKĖ Raimondas 
RAČINSKAS,Antano ir 
Cecilijos Račinskų sūnus 
su Sophie Desmarais.

Pokylis vyko gražiai 
išpuoštoje Aušros Vartą 
P-jos salėje ir skanias vai
šes paruošė J.ir St.Rimei- 
kiai.

Sveikiname ir linkime 
viso geriausio jaunai porai.1

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8

Tel: 766-5827; 766-5830 
SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.

AKTYVAS-VIRŠ f 29,000,000; REZERVAS- VIRŠ MILIJONO

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.............7 %
Certifikatus 2 m............. 734%
Terminuotus indėlius:

1 mėty..............  6'4%
180 d.-364 d..............6 %
120 d. - 179 d............5%%
60 d. - 119 d..............5 '/?%
30 d. 59 d.............. 4’/?%

IMA

Taupymo special ......... 4!4%
f aup. su gyvyb. dr........ 3Y1%
Taupymo kasd..................  3%%
Einamos sask.................. 3 %
RIFF-RRSP term. I m. ...7'4% 
RRIF - RRSP term. 2 m..- 7%% 
RRIF —RRSP taup. sosk...4 %

UŽ:
Nekilnojamu turtq - nuo 834%; Asmenines - nuo 9%%

Informacija apie naujausias palūkanas “Lite"

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve

Pirm., antr., treč.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00-3.00
12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907A Rosemont

Pirmadieniais 10.00- 2.00
3 00-.7 00 
2.00-6 00

DOLERIŲ, SIUNTIMAS Į LIETUVA, PER BANKUS
Nesu kieno nors įgaliotas, taip pat nesiimu galuti

nos atsakomybės, tačiau esu persiuntęs sumą doleriais, 
kurie greitai pasiekė gavėją, ouvo išmokėti ,ir siuntimas 
kainavo labai mažai - todėl palieku sekančią informaci
ją. /Be to, prasideda daugelio šios vasaros kelionės į 
Lietuvą, tad suinteresuoti pinigų siuntimu, patys nuvykę 
į Lietuvą gali pasitikrinti, plačiau išsiaiškinti, užsitik
rinti/.

Pinigai siunčiami - pervedami per Lietuvos Banką - 
Bank of Lithuania, Vilnius, Gedimino 6, tel: 22-40-15, 
fax: 22-15-01 ar 62-39-83 (kodas į Vilnių: 0-11-7-01-22).

Operacijos atliekamos valiutinių operacijų skyriuje 
(departamente). Darbuotojai yra: Edmundas Žukauskas, 
skyriaus direktorius, tel: 62-20-79; R.Kvederas, pavaduo
tojas, tel: 61-07-13; V.Rimkūnas, pavaduotojas, tel: 22- 
72-10.

Pirmiausia-pinigų gavėjas turi atsidaryti tanke va
liutinę (dolerinę) sąskaitą,-tai gali padaryti kiekvienas. 
Antra - turite žinoti jo tikslų sąskaitos numerį.

Lietuvos Bankas yra atidaręs save sąskaitą Kanado
je, Canadian Imperial Bank of Commerce Toronte, Funds 
Transfer Service skyriuje, sąskaitos numeris 18-10-8- 
12 Bank of Lithuania, Vilnius, C.I.B.C. tel: 416-980-2173. 
Šiame skyriuje dirba: Mr. Raniez, Calor Bujan, Ch. Plim- 
kie; jų tel: 416-980-3747. Sąskaita yra Kanados doleriais.

Siunčiant Amerikos doleriais C.LB.C. einą per Citi-

bank, New York. Funds Transfer Service skyriuje yra 
priimami tik bankiniai pervedimai iš kitų C.LB.C. viso
je Kanadoje. Čia nepriimama siunta grynais pinigais ar 
asmeniniais čekiais. Be abejo galima tartis su kiekvie
nu Kanadcs banku dėl pervedimo per C.LB.C.

Pervedime surašoma: gavėjo pavardė, adresas. Lietu
vos Banko Vilniuje adresas ir sąskaitos numeris C.LB.C.. 
Po to prirašomas gavėjo sąskaitos numeris Lietuvos Ban
ke ir suma. Lietuvos Bankas turi savo skyrius Kaune, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Marijampolėje. Tačiau, C.LB.C 
sąraše figūruoja Vilnius.

Dolorių pervedimams Lietuvos Bankas turi sąskaitas 
Amerikoje: Citibank, New York, adresas: 399 Park' Ave., 
New York, U.S.A, sąskaitos numeris: 36026012, ir Manu
facturers National Bank of Detroit, International Depart
ment - European Group: 100 Renaissance Center, 13- 
th Floor, Detroit, Michigan, U.S.A, sąskaitos numeris: 
5000-305580.

LIETUVIŠKA RADIJO 

PROGRAMA

RADIO 1410 MONTREAL
KIEKVIENĄ ANTRADIENI NUO 11:30- 12 vai. nakties 
Programos vedėjas : LIUDAS STANKEVIČIUS

1053 Albanel Cr. Duvernay, Laval, P.Q. H7G 4K7
Tel.: 669-8834

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 

Qniv.dr. J.MALIŠKOS biurai 
1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

Taip pat yra žinoma, kad tiems, kurie išdrįso, Lietu
vių Kredito Kooperatyvas "Parama" Toronte yra perve
dąs dolerius į Lietuvos Banką, pasinaudodamas Kredito 
Unijų Centro patarnavimu. Lietuvos Bankas sumas išmo
kėjo doleriais.

Siūlau visiems Lietuvių Kredito kooperatyvams susi
tarus pasiųsti savo atstovą į Lietuvą, patikrinti, išsiaiš
kinti Lietuvos Banko procedūras, išmokėjimus, mokesčius 
už patarnavimą. Yra ir gera proga - kaip tik Lietuvoje 
vyksta - Pasaulio Lietuvių Verslininkų suvažiavimas bir
želio mėn. 16-21 dienomis. Kreiptis į M.Černiauską, 
Lietuvos Tarptautinių Organizacijų Komitetą, Vilnius, 
V..Kudirkos 18, tel: 22-26-30, fax: 22-26-21. Galiu parū
pinti registracijos formas. Petras Adamonis

M. CUSSON VAISTINĖ

7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 
Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.

Tel.: 366-97*5 ir 365-0505

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 
Ukrainą, Rusiją*, Moldaviją, Bielorusija

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

į VISAS VIETOVES 
GARANTUOTAI 
ŽEMIAUSIOS KAINOS 
PAIMAME SIUNTINIUS 
IŠ NAMU JEI 
PAGEIDAUJAMA

Teh (514)-842-1231,

Ext. 1663

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

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

Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. Nėra nei maksimumo, 
nei minimumo svorio. Neskaitome uz C.O.D.

ADRESAS: 2600 RUE LEGER, LASALLE 
Lengvai prieinama dėl pakrovimo jr iškrovimo. Nemokama 

automobilių aikštė.
Valandos: nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r. - 4 v.v.

Z1QQ-4 SKAMBINKIT DĖL INFORMACI - OArf "UOO Įjos ir aptarnavimo bet kada

Dr. A.S. POPIERAITIS 

B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING 

1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal, 

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4U24

KAILIU SIUVĖJAS

Advokatas ROMAS IŠGANAITIS

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

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

tel:364-4282

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A. 

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

8 psi.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUD1NSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 
SUN LIFE BUILDING.

Montreal, Quebec, H3B 2V6 
Fax: 871-1784; Tel: 871-1430.

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

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.I.B.
PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. ;Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

PARDUODAME APARATŪRĄ, TINKAMĄ LIETUVAI: 

video kameras, video įrašymo aparatus, televizijas, 
radijas, magnetofonus, bevielius telefonus gausite 
papigintomis kainomis pas: LEON SERVICE, 
5887 Sherbrooke St. W. Montreal tel: (5141-488-3363;

Toronte tel: (416)-886-7659.
Aparatai yra šių firmų: Toshiba, Akai, Aiwa, 

National Panasonic M7, GVC, NEC, SONY, SANYO

Two casette radio - $89. Video nuo $299.
Video camera $1299

Pervedame Lietuvos video kasetes į kanadietiškę 
sistemą ir atvirkščiai.

Z I ENKA PLUMB I NG

24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLATDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

MONTREAL ENTERPRISES RCg’d
DRAUDA VISŲ RŪŠIŲ

6695 — 35—th Ave.,' Montreal, P.Q. HIT 3A6

ALBERTAS NORKELIŪNAS . b.a. c.s.c„ i.b.
tel. bus.: 727-3120 REZ.: 376-3781

TEL: (514) 757 - 4690

VINCAS PIECAHIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P,0. H4H 2M4 

JONAS & c6tė realties
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.

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

Tel: 721-9496; res; 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA


	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1992-05-27-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

