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PREZ.CLINTON'AS 
PASIRASĖ ŽEMĖS DIENOS 
SUSITARIMĄ

JAV prez.Bill Clinton'as 
minėjo Žemės Dieną Wa
shington'© botanikos soduo
se. Ta proga jis pranešė, 
kad pasirašys tarptautinį 
žemės aplinkos išsaugojimo 
sustyrimą, kuris buvo pa
skelbtas suvažiavime 1992 
m.Rio de Janeiro mieste, 
Brazilijoje. (Tuomet buvęs 
Lietuvos AT pirm. Vytau
tas Landsbergis susitarimą 
irgi pasirašė, kaip prisime
name, o buv.prez. G.Bu- 
sh'as-susitarimą atmetė).

Prez. Clinton'as pradės 
susitarimą vykdyti nuo 
federalinės vyriausybės, 
kurios nariai privalės pirk
ti tiktai pakaitalinio degalo 
automobilius. Baltieji Rū
mai, kur tik galima, nau
dos perdirbtą popierių ir 
atiduos savo vartojamą 
didelį kiekį popieriaus per
dirbimui.

Žemės Dienos susitari
me yra įvesta tarptautinė 
įstatyminė apsauga gyvūni
jai ir augalijai. Taip pat 
sudaryta galimybė įsteigti 
tarptautinj genusą banką 
ir apsaugos zonas ten, 
kur gresia pavojus ekologi
nei žemės planetos siste
mai.
PIRMASIS POPIEŽIUS 
PASMERKĘS VIEŠAI 
MAFIJĄ

š. m.gegužės mėn.9 d., 
lankydamasis Sicilijoje , 
Agrigento vietovėje, popie
žius Jonas Paulius II pas
merkė Mafijos viršininkus, 
sakydamas:"Dievas apreiškė 
kadaise 'Nežudyk'! Žmogusj 
kiekvienas žmogus negali 
sutrypti šio švenčiausio 
Dievo įsakymo'."

Jis pasmerkė organizuo
to kriminalinio nusikaltimo 
veiklas, pabrėždamas, kad 
gyventojai čia turi teisę 
gyventi "be žmogžudybią, 
be baimės, be grasinimų".

Popiežius ragino sicilie
čius atmesti "Mafijos kul
tūrą, kuri yra mirties kul
tūra". Prieš dešimtmetį, 
kuomet Popiežius buvo 
lankąsis pirmą kartą šioje 
Mafijos lizdo saloje, var
giai kas drįso viešai pa
smerkti Cosa Nostra gyve
nimo būdo. Paskutiniu laiku 
įvykdytos žmogžudystės 
prokurorą, skelbusią kovą 
prieš nusikaltimus, galą 
gale įsiutino visuomenę. 
Tūkstančiai džiūgavo pri
tardami Popiežiaus ištar

tam Mafijos pasmerkimui 
ir kartu su juo pagerbė 
Mafijos gaujos nužudytuo
sius ir jų šeimas, heroiškus 
įstatymų vykdytojus, stab
džiusius kriminalinę veiklą. 
Popiežius kalbėjo nuo 
Agrigento katedros balkono, 
papuošto žydinčiomis citri
nų. ir apelsinu medelių 
šakomis.
DINGO MEDICINIŠKAI 
SVARBUS MEDIS

Iš Washington'o prane
šama, kad Malajų (Malay- 
zia) salyno pelkėje buvo 
surastas gumos medis, ku
rio šakelėse, žievėje ir 
valsuose tyrinėtojai surado 
medžiagą, sustabdančių 
AIDS viruso plitimą žmo
gaus organizme. Tai įvyko 
1991 metais.

Biologai, nuskubėję at
gal į Malajus paimti tyri
nėjimams daugiau to me
džio pavyzdžių, jo jau ne
berado. Jis buvo nukirstas. 
Jokio kito tos pat rūšies 
medžio su specifinėmis 
gydomomis savybėmis dar 
nepavyko surasti.

Tyrinėjimo duomenys 
buvo paskelbti prieš metus 
medicininės chemijos žur
nale.

Senųjų civilizacijų vie
nuoliai, ypač Tibete, yra 
išvystą per tūkstantmečius 
gamtinių vaistų farmakolo
gijų ir yra įsitikinę, kad 
kiekvienos ligos cheminiam 
elementui gamtoje yra 
atsvara - elementai, kurie 
gydo.

Moderniosios vakarietiš
kos medicinos tyrinėtojai 
vis daugiau domisi senąja 
Azijos medicinine patirtimi, 
įskaitant gydomąją botani
ką.
• MONTREALIO UNIVERSI
TETO (Universitė de Mont
real) industrinio projektavi
mo studentė Mia Morisset 
sukūrė puikų, naują mokyk
lų autobuso modelį, kurio 
dėka šoferis gali aiškiai 
matyti priekyje ir šonuose 
esančius objektus, kai šiaip 
maži vaikai sunkiai ir ar 
visai nepastebimi, ir per 
tai yra įvykusių nemaža 
tragiškų nelaimių. Taip 
pat ji pagalvojo ir apie 
mažas vaikų kojas, ir pri
taikė jiems atitinkamų 
proporcijų laiptus.

šį projektą entuziastin
gai įvertino specialistai, 
tačiau autobusų bendrovė 
nėra tokio entuziasmo ap
imta, nes - reikėtų pakeis
ti visus dabar vartojamus 
autobusus. O gal prisideda 
dalinai ir kita priežastis: 
suprojektavo ne koks nors 
žinomas inžinierius, o stu
dentė - mergina...

Tėvai jau kuris laikas 
kelia saugesnių mokyklinių 
atuobusų reikalą ir , reikia 
tikėtis, kad bus rastas 
būdas panaudoti naują mo
delį ir surasti vietą senie
siems autobusas, pritaikant 
juos ne vaikų vežiojimui.

• Kirgistanas atsisakė rub
lio ir įsivedė savo valiutą, 
Ši žinia buvo pranešta 
per Montrealio radijo stotį 
gegužės mėn. 10 d.

• AZARBAIDŽANAS ruošia
si įvesti savo valiutą, ne
priklausomą nuo rublio. 
Valstybėje randasi 120 
mil. JAV dolerių rezervas, 
kuris padės išeiti iš rublio 
zonos.
KANADA LAIKYSIS JT 
NUTARIMO

Kanados Užsienio Rei
kalų ministerė Barbara 
Mc Dougall praneša, kad 
Kanados vyriausybė prisi
dės prie sankcijų taikymo 
serbams. "Giliai apgailes
tauju, kad Bosnijos serbai 
atsisakė pasinaudoti taikos 
planu, pasiūlytu Cyrus 
Vance ir Lordo Owen. To
dėl Kanadai nelieka nieko 
kito, kaip vykdyti griežtas 
priemones, kurių reikalauja 
Saugumo Taryba".

KANADOS VAISTININKAI 
SURADO SVARBŲ VĖŽIO 
LIGAI GYDYTI VAISTĄ

Kanados vaistų labora- 
rotija Scotia Pharmaceuti
cals Ltd., kuri randasi 
Kentville, N.S., išvystė 
vaisto rūšį, sukėlusią didelį 
susidomėjimą Europoje 
ir šiaurės Amerikoje.

Tyrimai rodo, kad šio 
vaisto - EF 27 - medžia
gos atakuoja vėžio ligos 
paliestas ląsteles, nežalo- 
damos normaliųjų ir su
menkina kenksmingas radi
oterapijos šalutines pasek
mes, kaip pav. odai ar 
stuburui padarytą žalą. 
Apie pusė pacientų yra 
gydomi radioterapija.

šio vaisto veikimą tiria 
toliau Britanijos mokslinin
kai Cambridge ir Edinburgh 
laboratorijose, taip pat 
Cape Town, Pietų Afriko
je.

Tie 3 centrai bando 
vaistą su 50 pacientų ir 
dar 10 britų klinikų pareiš
kė norą studijuoti toliau 
šio. vaisto veikimą. Kana
dos tyrinėtojai jau dabar 
sako, kad šis vaistas gali 
prailginti vėžiu sergančiojo 
gyvenimą.

QUEBEC O PREMJERO 
SVEIKATA PAGERĖJO

Medicinos specialistai 
patvirtino, kad eksperimen
tinis odos vėžio ligos gy
dymas premjero Bourassa 
atveju pavyko, ir tumorai 
jo organizme sunaikinti.

Robert Bourassa dirba 
savo pareigose, ypač susi
koncentravęs į Quebec'o 
ekonomines problemas.

Jis nėra apsisprendęs, 
ar norėtų ir toliau likti 
Liberalų partijos vadu, 
nors yra didelis spaudimas 
tai padaryti.

Sekančių rinkimų data 
- 1994 m.

• Michael Wilson'as oficia
liai parėmė Kim Campbell 
kandidatūra Konservatorių 
lyderio postui.

Jis pareiškė: 
"Kim Campbell atstovauja 
tuos pačius ekonominius 
principus, kurių ir aš jau 
eilę metų laikausi. Jos 
prioritetai yra ir mano 
prioritetai".

KVIEČIA VISUS
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• Iki šio savaitgalio ser
bams nebus taikomas Va
karų militarinis spaudimas, 
laukiant ar jie pasirašys 
taikos susitarimą su Bosni- 

■f ja. Kas įvyks po šio sa
vaitgalio, jei nepasirašys?

Atrodo, nieko blogesnio 
nei geresnio, negu vyksta 
dabar. Situacija nepaini 
tiktai barbariškiems agre
soriams ir tiems, kurie 
juos palaiko. Kokie nors 
žmoniškumo teisingumo 
ar humaniškumo principai 
tokių dar nepaveikė...

MOKOSI UŽGROBTI

Estijos gynybos pajėgų vy
riausiame štabe BNS kores
pondentui pranešė, kad Ru
sijos kariniai daliniai Balti
jos šalyse surengė koman
dines štabų pratybas, kurių 
vienas iš tikslų - "užgrob
ti ir išlaikyti svarbius ob
jektus Baltijos šalyse, kol 
atvyks pagrindinės jėgos, 
taip pat ginti Rusijos Fede
racijos karo objektus ir 
kontroliuoti radijo komuni
kacijas".

Pratybos, kurioms vado
vauja Siaurės vakarų kariuo
menės grupės vadas genero 
las Leonidas Majorovas, 
prasidėjo balandžio 19 d.ir 
turėjo trukti keturias die
nas. Balandžio 20 d. Šiau
rės vakarų kariuomenės 
grupės štabams, ryšių ir 
žvalgybos daliniams bei 
komandinėms tarnyboms 
buvo paskelbta kovinė pa
rengtis. Tarp tokių dalinių 
- ir Taline dislokuota mo- 
tošaulių divizija.

Baltijos šalių Vyriausy
bėms apie mokymus nebu
vo pranešta. Apie tai ket
virtadienį žurnalistams pa
sakė Estijos gynybos minist
ras Hainas Rebas. Praty
bas jis susiejo su balandžio 
25 dienos Rusijoje rengia
mu referendumu.

"Pratybų tiklsai ir pla
nas pažįstami - primena 
tai, kad įvyko Baltijos ša
lyse prieš 53 metus", - 
pasakė ministras. į klausi
mą, ar Estijos gynybos pa
jėgoms paskelbta kovinė 
parengtis, jis neatsakė. 
Estijos užsienio reikalų 
ministerijos pareigūnų nuo
mone, tokie Rusijos kariš
kių veiksmai prieštarauja 
Estijos ir Rusijos susita

rimams.
Rusijos gynybos mihinste- 

rijos spaudos centre BNS 
korespondentui paaiškino, 
kad vyksta ne pratybos, o 
"įprasta komandinė stabų 
treniruotė", kurios metu 
kareiviai iš kareivinių ne
važiuoja. Pasak spaudos 
centro atstovo, apie tokias 
treniruotes Baltijos šalių

Ar kairė žino, ką daro - kairė?
AŠ VĖL BIJAU, PONAS 
PREZIDENTE

1993 m. vasario 16 d. 
buvau Seime atsiimti Sau
sio 13-osios atminimo me
dalį, kuriuos apdovanotas 
mano miręs sūnus Vytenis. 
Medalį įteikė A. Brazaus
kas. Pasakiau, kad jo va
sario 12-osios kalba išgąs
dino mane. A. Brazauskas 
paklausė, ko išsigandau. 
Atsakiau, jog bijau, kad 
Jis nenuvestų Lietuvos į 
Rusijos tveriamą sandraugą 
- NSV. Atsakymo taip ir 
negavau, todėl labai pra
šau, viešo atsakymo į ma
no paklausimą, nes dėl to 
labai pergyvena daugybė 

LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIAM PROKURORUI 
PAREIŠKIMAS

Mes, buvę politiniai kaliniai bei kiti šilališkiai, prieš 
Seimo rinkimus(1992 m. spalio 10 d.) dalyvavę susitikime 
Šilalės miesto kultūros namuose su tuometiniu LDDP pir
mininku A. Brazausku, pareiŠKiame, Kad už tai esame 
persekiojami: kviečiami tardyti į Šilalės tardymo poskyrį, 
klausinėjami kieno kviečiami atvykome į susitikimą, ko
kias dainavome dainas, ką kalbėjome, ką veikėme, ką 
matėme.

Nesuprantame, kam nepatiko mūsų dainuojamos lie
tuviškos dainos. Kadangi naujasis Seimas dar nepriėmė 
įstatymo, draudžiančio žodžio, dainos ir minties laisvės, 
kreipiamės į LR Generalinį Porkurorą ir prašome viešai 
paaiškinti, pagal kieno pareiškimą iškelta byla, kieno nu
rodymu esame tardomi.

Jei ir toliau mus persekios, būsime^ priversti galvoti, 
kad grįžta sovietinių metų represijos, žmogaus teisių bei 
kitų demokratijos normų pažeidinėjimai, kad nesilaikoma 
LR Konstitucijos.

(Devyni parašai)
P.S. Po to, kai pareiškimas jau buvo paruoštas^ siųsti, 

mes, po juo pasirašę žmonės, dar kartą buvome iškviesti 
į tardymo poskyrį prie Šilalės raj. PK tardytoją A. Elijo- 
šių, kur buvome fotografuojami iš dešinio profilio ir iš 
priekio - kaip tikri kriminaliniai nusikaltėliai.
Qš: TREMTINYS, Nr. 8 (89). 1993 m. , balandis.}
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Vyriausybėms pranešti ne
reikia.

Dvejos ankstesnės tokios 
pratybos vyko 1988 metų 
rudenį (Latvijos liaudies - 
fronto ir Lietuvos Sąjūdžio 
suvažiavimų metu) bei 
1991 metų sausio mėnesį,

(Iš: LIETUVOS AIDAS, 
1993.IV.24 d.;

Lietuvos piliečių.
Aš bijau, jog įstojus į 

Nepriklausomų valstybių 
sandraugą, Lietuvoje esan
ti Rusijos kariuomenė įsa
kinės ne tik savivaldybėms 
bet ir vyriausybei. Mūsų 
vaikinai karinę tarnybą vėl 
atliks Rusijoje ir bus dar la
biau mušami, negu anksčiau. 
Karstai vėl keliaus į Lietu
vą. į Lietuvą vėl paplūstų 
daug tų, kuriems be eilės bū
tų skiriami butai ir darbai. 
Aš bijau, kad visos Lietu - 
vos neištiktų Vilniaus kraš
to likimas. Aš vėl bijau, po
nas prezidente, kaip ir dau
gelis Lietuvoje.

Rimantas Eigelis 
(Iš Kauno Laikas, nr. 3U)
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RUSIJOS S E § Ė L I S

Opozicijos lyderis Vytautas Landsbergis
Pagal tą informaciją, kurią gauname iš Rusijos spau

dos, atrodo, kad vyksta nežinomos mūsų visuomenei de
rybos tarp Rusijos ir Lietuvos valdžios pareigūnų. Gaila, 
kad mūsų institucijos apie tai neinformuoja. Apskritai, 
mes pastebėjome, kad jau gana ilgą laiką vos ne kas 
dieną kaitaliojami dviejų rūsių pareiškimai: tai, kad ka
riuomenė bus išvedama pagal sutartį ir pagal grafiką, 
tai kad kariuomenė nebus išvedama, neįvykdžius tam 
tikrų^ sąlygų. Kai kada dar pasakoma, sutartis negalioja ir 
panašiai.

Deja, tai tęsiasi net po~ to, kai Lietuvoje lankėsi p. 
Stepašinas ir kai dar anksčiau prezidentas B. Jelcinas 
Vankuveryje užtikrino visą pasaulį, jog Rusijos kariuome
nė iš Lietuvos bus išvesta pagal grafiką. Ir Stepašinas 
keletą kartų viešai užtikrino, kad kariuomenę tikrai 
išves iki rugpjūčio 31 dienos. Abu jie pabrėžė, kad Rusi
ja Lietuvai neturi jokių pretenzijų. Tačiau tokia keista 
metodika beveik kas dieną spausti ir psichologiškai pulti- 
atleisti, pulti-atleisti, yra tęsiama. Gal prie to reiktų 
priprasti, bet vis dėlto, reaguoti reikia. O svarbiausia 
yra informacija, kurią mes gauname, pavyzdžiui, ir po 
to, kai ponas Stepašinas grįžo ir davė Maskvoje interviu, 
padarė pareiškimus. Štai didelis jo balandžio 14 d. inter
viu pateikia tokias formules: Rusijos požiūris į Lietuvą - 
kaip ypatingai svarbią tarp Baltijos valstybių ir dabarti
nių santykių apibūdinimas, tarp kitko, kaip "nustatymas 
glaudžiausių karinių ryšių" ("nalaživanije tesneišich poli- 
tičeskich, ekonomičeskich i voenich sviazej"). Tai sako
ma po to, kai Baltarusijos parlamentas jau nusigręžė nuo 
savo Nepriklausomybės Deklaracios - konstitucinio akto, 
kad Baltarusija laikysis neutralumo. Jie to atsisakė daugu
mos balsavimu ir stoja į karinę sąjungą su Rusija. Taigi, 
Lietuva yra pirmutinė eilėje ir Rusija daug ką daro ta 
kryptimi. Stepašinas kariškius informavo dėl išvedimo vėl 
kitaip - naudodamas savotišką formulę: "esant civilizuo
tam problemų sprendimui", Rusija laikysis grafiko. Vadi
nasi, Rusija ne paprastai laikysis grafiko, bet vėlgi su 
kažkokia sąlyga, į kurią galima supakuoti labai daug ką. 
Tomis pačiomis dienomis Rusijos užsienio reikalų ministe
rija balandžio 12 ir 16 padarė labai savotiškų pareiškimų. 
Kariuomenės išvedimas iš Baltijos šalių vėl yra sąlygoja
mas patalpų, kurias reikia pastatyti, ir suinteresuotieji 
gali prisidėti. Nejau iš mūsų vėl reikalaujama mokesčio 
už išvedimą? Ir ką gi sakyti, jeigu Stepašinas referuoja, 
kad jisai yra gavęs is p. Brazausko, kaip jis sako, "spren
dimą", kad Lietuva nemokamai skirs savo statybininkus ? 
Vadinas, Lietuva iš savo sąskaitos statys Rusijos kariš
kiams pastatus, ir tai būtų mūsų pozicijų pakeitimas. 
Mes buvome sutikę ir anksčiau padėti Rusijai spręsti 
tuos klausimus, jeigu bus tarptautinės pagalbos ir pati Ru
sija suras finansavimą, bet statyti nemokamai tai reiškia, 
kad Lietuva moka už kariuomenės išvedimą. Galbūt gir
dėsime apie tai kaip apie "civilizuotą" sprendimą, kadan
gi iš Lietuvos išspaustas išsipirikimas. Jeigu tokio išsipir
kimo pakaktų...

... Savo interviu Stepašinas ir tuo klausimu kai ką sa
ko. Anot jo, esą susitarta dėl dvigubos pilietybės, iš po
kalbio su Lietuvos vadovais jisai supratęs, kad Lietuva 
pasiryžusi eiti į dvigubos pilietybės teikimą visiems pen
sininkams. Kalbama apie "karo ir darbo veteranus", taigi 
apie visą didelę pensininkų kategoriją, kurie tik esą "rusa
kalbiai". Mums visada buvo keista, kodėl Rusija rūpinasi 
armėnais, ukrainiečiais arba moldavais, kurie Lietuvoje 
turi savo bendrijas. Dabar vėl pakartotas spaudimas, ir 
p. Stepašinui atrodo, kad jis gavo sutikimą dėl dvigubos 
pilietybės, o mūsų valdžia to nepaneigia. Dar kalbama 
apie bendras karines įmones. Kalbama ir apie tokią "bend
rą įmonę" kaip ligoninė "rusakalbiams". Mes žinome, kad 
anksčiau buvo užmačių kariškių ligoninę paversti rusų li
gonine su Rusijos nuosavybe joje, nes bendra įmonė - 
tai bendra nuosavybė. Karinės įmonės, jeigu jos pavirstų 
Rusijos nuosavybės pripažinimu, būtų mūsų įstatymų lau
žymas. O reikalavimas dėl karinio tranzito į Karaliaučių, 
kaip ir bendrų karinių įmonių kūrimas, reikštų karines su
tartis su Rusija. Tai būtų Lietuvos įtraukimo į tikrą kari
nę sąjungą pradžia ir, žinoma, kelio užkirtimas savaran
kiškai Lietuvos integracijai į Vakarų Europą, į Europos 
struktūras. Štai kas mums gresia, pradedant nuo dalinių 
karinių sutarčių.

Paskutinis gana keistas ir nemalonus signalas buvo 
prez. Jelcino pareiškimas balandžio 16 mitinge, kad ka
riuomenės Rusija iš Baltijos šalių neišves (Reuterio prane
šime išvardintos visos trys Baltijos valstybės), jeigu - 
arba kol- nebus įvykdyta sąlyga, ir ši sąlyga apima vi
sus rusakalbius kaip bendruomenę, kaip sovietinį interna
cionalą, kuris esąs Lietuvoje ir už kurio teises Rusija 
atseit kovos, spausdama kariuomenės neišvedimu.

... Neatrodo, kad mūsų vyriausybei ir jos Užsienio rei
kalų ministerijai rūpėtų tokie reiškiniai, kaip Rusijos 
ambasados pareigūnų bastymasis po Lietuvą, vienur su
renkant rusiškai kalbančius žmones pasisakymui prieš 
"Jelcino referendumą" (ar jis rengiamas užsienio šalyse,

Vytautas Cinauskas
NA KAIP, SŪNAU, TEN LIETUVOJ?..

Ir nieks tos valandos nesulaikys, - 
Liks čia arimai, ežerai ir girios— 
Bet kaip pažvelgsiu broliams į akis, 
Sava mirtim - ne nuo žaizdų numiręs...

Ką pasakysiu tėvui, kai paklaus:
- Na kaip, sūnau, ten Lietuvoj, anapus?.. 
Supras iš mano veido nebylaus, 
Kad Lietuva laisva - laisva netapus...

Kad po gimitinę melas ir klasta 
Susikabinę už parankių šlaistos, 
Kad prarasta per vandenis brasta, - 
Ir vėl akivarais žiojėja raistas.

Kad nugalėjo kūnas, o dvasia, - 
Vėl nustumta į tolimiausią kampą, 
Kad pažadai ištirpo dausose,- 
Ir žodžiai su darbais nebesutampa.

Kad vėl riaumoja Sibiro lokys,
Sugirgžda kameros kraujuotų durų vyriai...
...Kaip pažiūrėsiu sesėms į akis, 
Ne nuo žaizdų - sava mirtim numiręs...

Vilnius, 1993 m. vasaris-kovas.
(Iš TREMTINYS, nr. 7) 

įtraukiant jų piliečius?), kitur - Panevėžyje - renkant pa
rašus dėl dvigubos pilietybės reikalavimo. Ar tai diplo
matų veikla, ar tai drumstimas ir kurtymas?

(Iš LIETUVOS AIDAS, 1993.04.24)

* ♦ *
/Nuoširdžiai ir atvįpai pasisako Anykščiuose lei

džiamajame laikraštyje ŽIBURYS, nr.4, 1993 m. Ona 
šakėnienė. Jos mintis perduodame mūsų skaitytojams. 
Red.)

"Jeigu pasaulis subyrės į šipulius, 
tai Lietuva išplauks ant skeveldros".

J. Mikelinskas
Aukščiausio laipsnio optimizmas, geraširdiška pa

guoda ar tik šmaikštus padrąsinimas šiuose filosofiškai 
ir rimtai mąstančio rašytojo žodžiuose? Tuose, kurie 
skirti Lietuvai, Lietuvai - Pasaulio trupinėliui. Pasaulio, 
pergyvenančio jau septintosios kultūros agoniją.

Argi ne apie dabartinę pasaulinę santvarką skaitome 
Biblijoje: "Tauta sukils prieš tautę, ir karalystė prieš 
karalystę. Vietomis bus badmečiai". Be to, "Sen ir ten 
bus didelių žemės drebėjimų, nauju ligų" (Mato 24:7; 
21:11).

..."Užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, 
godūs pinigų, pasipūtę, išdidūs, piktžodžiautojai, neklus
nūs gimdytojams, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs...(4 
2 Timofejus /:l-5).

Turbūt nebūsime veidmainiai ir neapsimesime, 
kad ši charakteristika netinka mūsų laikams ir mums- 
pasaulio trupinėlio vaikams........ . . ,

Taigi, ar išplauks Lietuva ant žūstančios kultųros 
skeveldros? Ar yra mumyse užtektinai dvasinės pgfęnęį- 
jos išlikti kaip laisvai tautai, kai taip* "sėkmingai" kar
tojame tamsių nedėkingų vergų "žygius", užfiksuotus 
legenduose ir šventraščiuose.

Argi mes nepanašūs į tų gentį, kuria iš tamsios 
girios glūdumos į šviesą bando išvesti Danko? Kai minia 
pavargo ir ėmė gręžtis atgal, Jis išplėšė iš krūtinės 
meilę žmonėms, genčiai, laisvei degančią savo širdį ir, 
aukštai iškėlęs, švietė kelią. Deja...Kai pasirodė laukyme 
minia, gyvuliškai godi, sutrypė parkritusį Danko ir jo 
degančią širdį...

Argi mes ne tie, kurie tyruose, vedami į Pažadė
tąją žemę, metė akmenis į Mozę, nusigręžė nuo Dievo 
ir ėmė garbinti aukso veršį, už ką dar keturiasdešimt 
metų turėjo klajoti, kol išmirė vergų karta?

Argi mes ne panašūs į tuos, kurie Verbų sekma
dienį. klojo palmių šakeles po Nazariečio kojų, o Penkta
dienį vergų minia šaukė "Ant Kryžiaus Jį! "

Visų amžių ir visų tautų istorijoje vergų minios 
fizionomija, psichologija ir elgesys panašūs: pasiaukojan
tys vadai- lyderiai, jei jie atstovauja tikrai pažangiems 
demokratiniams laisvės judėjimams - neduoda "ausų" 
ir nežada "bombonkių", nes ne tam ir ne dėl to jie atė
jo, - būna apspjaudomi ir apšmeižiami. Laimi dažniau
siai visokie naciai, bolševikai, maoistai ir kitos padugnės 
sugebėjusios tobulai išnaudoti minios instinktus, jos ag
resyvią jėgą ir kartu silpnumą.

Ir todėl, kai Lietuva dabar atsidavė buvusiam 
Ponui,- yra dėsninga, nes dar perdaug pas mus fiziono
mijų (vergų) ir taip mažai veidų (laisvų žmonių). Tai 
sakydamas, turiu omenyje ne vien tik tuos vargšus, ku
rie atidavė savo balsus numylėtam komunistų, stabukui, 
bet ir visus kitus, kurie, atgavę didžiausią žmogiškąją 
vertybę - I a i s v ę, iki šiol nesuprato, kas tai yra 
(laisvė), nei nuo k o, nei tuo labiau k a m" (Arunas 
Vyžintas. "Naujasis dienovidis", Nr. 11)

Taigi, kur plauki, Lietuva, po lemiamo pasirinki
mo? K a, kasdien prarandi ir ką įgyji?

Buvai pirmoji komunizmo citadelės šturmuotoja 
ir pirmagimė laisva Baltijos Respublika, bet taip pat 
p i r m o j i ir pardavei pirmagimystės garbę už " 1 ę š i e n ė s " 
dubeni kaip biblinis Izaoko sūnus Ezavas. Kol kas vie
nintelė Europoje postkomunistinė šalis, išsirinkusi buvu
sius komunistus ir dar "geresnius" į visus valdžios postus. 
Bet ar papilnėjo "lęšienės" dubuo? Ar atpinga kasdieninė 
duona, šlapia dešra, kaulai ir kanopos daugeliui tavo 
vaikų, kai varva seilė stebint galingųjų "puotas maro 
metu" su keptais paršeliais, bananais ir 1.1.

O kur dingo taip sunkiai ir brangiai sukrautas 
prestižo ir garbės kraitis? Esi pajuokta ir kaltinama 
ne tik Vakarų, ne tik Baltijos sesių, kurios nebenori 
bendrų ryšių, (Estijos valdžios vyrų pasisakymai), bet 
ir pačios Rusijos demokratinių jėgų jau kadais apkaltinta 
demokratijos išdavyste. Kur pasaulio susižavėjimas lietu
vių ryžtu, ištverme, laisvės meile?

O gal tvirtėja Tavo demokratija?
Saugumo tarnyba palaužta, jos vadovas - gyveni

mą aukojęs už Tiesos žodį, laisvės kovotojas - pakeistas 
LDDP parankiniu; KGB archyvų globoti kišami tų pačių 
struktūrų buvę tarnai; Seimas, Prezidentūra, Vyriausybė 
- vienos partijos kontroliuojama valdžios piramidė. Spren
dimai priimami LDDP struktūrose, ne valstybės instanci
jose. Grįžta į postus "seni kadrai".

/nukelta į 3 psl......./

AUKOS KANADOS LIETUVIŲ FONDUI :
• a.a. Remeikaitės Skolastikos atminimui:
po $20 - B.H.Nagiai, D.B.Staškevičiai, M.A. Joneliai, 
S.Eiaršauskienė; po $25 - K.Budrevičius, R.J.Piečaičiai; 
$35 - O.Vileniškienė;
• a.a. Paškevičiaus Vytauto atminimui:
$ 100 - A.Paškevičius (Tėvas); $285 - buvę Ottawos 
gyventojai: dr.J.Rimšaitė, N.Z.Dabrowski, K.A.Pavilonis, 
G.Evans, V.Palilionis , L.Danius, A.Tamul, V.Kubilius, 
V.M.Sukys; $580 (11,750) - Ottawos lietuvių įnašas J 
bendrą sąskaitą, atminimui ilgamečio KLF Įgaliotinio 
Albino ir žmonos Alės Paškevičių sūnaus Vytauto;
• a.a.Blauzdžiūno Albino atminimui:
$ 10 - J.Lukoševičius; po $20 - A.L.Staškevičiai, B.H. 
Nagiai; $50 - V.Skaisgirys;
• a.a. Ivanausko Antano atminimui:

^.,$..5.- L,.Numerienė ..$10— A.AleHūnienė; u
• a.a.Jakienės Julijos atminimui: vSi . - ' ‘>h

c.$.10 - P.M.Siūliai; $20 - J.G.Krištolaičiai;
• a.a.Adomaitienės Marijos atminimui: d
po $10 - J.Pukteris, Z.Barysa, J. Lukoševičius, N.Bag- 
džiūnienė, K.Martinėnas, J.Jurėnas, I.Petrauskas; po $20
- A.Petraitytė, B.J.Lukoševičiai, J.J.Adamoniai, S.A.Staš- 
kevičiai, A.Matusevičius, E.S.Szewczuk, J.Babrauskas, 
S.V.Piečaičiai, A.V.Baršauskai, E.P.Klezai, L.Balaišis, 
V.Viliušienė, R.L. Urbonai, M.A Joneliai , G.Montvilienė, 
O.J.Seidžiai, S.Baršauskienė, V.P.Dikaičiai, J.Gražys; 
po 25 - D.B.Staškevičiai, R.J.Piečaičiai, B.M.Makauskai, 
Z.Kalvaitis, A.Kuzmickas; po $30 - E.V.Kerbeliai, N.J. 
Kibirkščiai; $40 - J.K.Andruškevičiai; po $50 - S.Jurge
lis, J.M. Juodviršiai, I.Mališka, J.Pukteris; $100 - C.O. 
Januškevičiai; $30.75 - V.Leščinskaitė; $49.16 - P.Leš- 
činskis; $61.80 - J.Leščinskienė, S.Andriušienė, O.Vile
niškienė, O.Povilčienė;
• a.a. Kramilio Vytauto atminimui:
po $10 - L.G.Moodwin, M.Duoba, M.Aller, K.Sližys, V. 
Skaržinskas, B.Druskis, V.Poškus, p.Okmanienė, E.Dabuls- 
kis, A.Petronis, S.Kvoščiauskas, J.Kvoščiauskas; $15 - 
V.A.Žurauskas; po $20 - J.V.Norman, B.Baum, W.Brder 

sen, Mr.Mrs. Gendek, J.E.Kardis, P.Umbrasas, L.Jako- 
mait, W.Goldbergas, G.J.Poderys, A.Skardžius, V.Vainutis, 
p.Gerdzevičius, G.Valas, J.Malskis, A.C.Vanagas; $30
- E.Kutkevičius; $50 - Sault Ste.Marie K.L.B.Valdyba;
• a.a. Kekio Vytauto atminimui:
$30 - A.Koyelaitis-Kojelavičius.
Palikimai:
$56,840.11 - a.a. Urbaičio Antano testamentinis paliki
mas; $200.00 - a.a. Vaitkaus Jono palikimas; $ 200.00 
($300) a.a.J.Cicėno palikimas.

Asmeniniai Įnašai:
po $100 - E.Mordasienė ($250), A.S.Danaičiai ($600),
A. B.Eimantai, P.Regina ($1.000), B.Vilčinskienė ($1.280); 
po $50 - Serepinas Pranas ($100), A.A.Paškevičiai($1350)
B. Dicevičienė.

Į bendrą Ottawos Lietuvių sąskaitą:
po $20 - V.Plečkaitis, V.Radžius, kun.dr.V. Skilandžiūnas, 
R.Barisa, I.Gabalis, dr.J.Gutauskas; $25 - J.Danys.

DĖKOJA K. L. F.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 850.000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais - aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

2 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



/........atkelta iŠ 2 psl./
Iš spaudos, radijo, televizijos gujama minčių įvai

rove. Grįžta valstybinė monopolija ir cenzūra. * Taigi, 
partinės diktatūros žiedas skleidžiasi visu grožiu.

O gal Tu, Lietuva, jau teisinė valstybė? Paklau
sykime prof. A.Lozoraičio nuomonės apie teisėtvarkos 
"pažangą", prievartaujant ir žlugdant Vyriausią Rinkimi
nę. komisiją. "Byla labai simpatiška ta prasme, kad pa
rode, kokioje būklėje yra teisinė valstybė - visais atve
jais politinis interesas stengiasi įstatymą sugriauti".

"Operuojant teisiniais argumentais, ginamas aiš
kiai neteisus reikalas".

O kiek buvo ir dar bus tokią "objektyvią" bylu? 
Ir neteisus reikalas laimi, kadangi valdančiajai partijai 
reikia išgrūsti iš Seimo tris prisiekusius opozicijos depu
tatus, kad turėtą 3/5 balsu absoliučiam daugumos savi
valiavimui.

O gal Tavo Nepriklausomybei negresia joks pavo
jus? Ilgai dirbusi ir daug pasiekusi Valstybinė derybų 
su Rusija delegacija jau išformuota. Jos vietoje nauja, 
su nepatyrusiu vadu. Rusijos pretenzijos Lietuvą ir to
liau laikyti savo "interesų sfera" naujajai valdžiai visai 
priimtinos.

Tai ar beišplauksi ant skeveldros - Tu, vargše 
Lietuva, šitaip vairuoj a m a?

Lietuvoje
B. N.

reikšmingas 
aštuonesdešimtmetis

Aktorė Monika Mironai- 
tė buvo pakiliai pagerbta 
ir paminėta š.m.balandžio 
mėn.26 d., švenčiant jos 
80-metį Lietuvos Menininkų 
Rūmuose Vilniuje, Baltojoje 
Salėje.

Ji, kaip liudija jos ger
bėjai ir kurie turėjo laimės 
matyti ją scenoje, buvo 
ir tebėra nepamirštamo 
balso,kurį, pirmiausia išgirdo 
radijo bangose ir vėliau 
ilgus metus įvairiose rolėse 
scenoje. Puiki,nepamiršta
ma aktorė. Ji visą laikę 
buvo " karalienė maniero
mis, drabužiais, gyvenimo 
būdu. Tokia ji pasirodė 
ir pirmadienio (pagerbtu- 
vių) vakarą... Svarus, že
mas, sodrus, moduliuojantis 
ir labai pažįstamas balsas 
tą vakarą dovanojo mums 
ištraukas iš M.K.Ciurlionio 
dienoraščio", - rašo Nerin
ga Jonušaitė "Lietuvos 
Ryte". Čiurlionio'miir- jo 
žmonos laiškų ištraukas 
skaitė pakaitomis Monika 
Mironaitė ir Laimonas No
reika.

Antroje pagerbtuvių 
dalyje buvo perskaitytas 
didelis pluoštas labai įvai
rių sveikinimų. Siurprizui- 
scenoje pasirodė 5-ki Mi- 
ronaitės mylimiausi scenos 
veikalų personažai: Eliza 
Dulitl ("Pigmalionas"), Lui
za ("Klasta ir Meilė"), 
Dorina ("Tartiufas"), Ra- 
nevskaja ("Vyšnių Sodas"), 
Nora ("Lėlių Namai").

Moniką Mironaitę pa
sveikino ir dabartinis Lie
tuvos Respublikos prezi
dentas Algirdas Brazauskas, 
dalyvavęs pagerbime.

Šilutėje genocido 
MINĖJIMAS ——

rengiamas š. m.gegužės 
mėn, 22 d. Bus minimas 
pirmojo pokario masinio 
Lietuvos gyventojų genoci
do aukų 45-metis.

į minėjimą kviečiami 
visi tremtiniai, jų šeimos 
nariai, represuotieji 1948 
metais.

Svečių teisėmis kviečia
mi dalyvauti visi buvę 
tremtiniai, politiniai kali
niai ir rezistencijos daly
viai. Iš vakaro atvykusieji 
bus aprūpinti nakvyne.

Tokie minėjimai, reikia 
tikėtis, įeina ir į mokyklų, 
gimnazijų, universitetų 
programas ir bus plačiau 
aprašyti visoje Lietuvos 
spaudoje. Juk tai dalis 
tikrosios, gyvosios mūsų 
istorijos, kurią kai kurios 
jėgos bando išblukinti ir 
nuvertinti arba nukreivin- 
tai interpretuoti.

Tegul dabar, Lietuvai 
atstačius Nepriklauso
mybę, kiekvienas Lietuvos 
gyventojas be baimės suži
no apie tokį genocidini 
etapą mūsų valstybės isto
rijoje. Tada, galbūt, bus 
mažiau akiplėšiško melo 
ir manipuliacijos, gal dau
giau atgailos ir padės su
stiprėti tikrai savigarbai 
bei norui nuoširdžiai dirbti 
visos Nepriklausomos Lie
tuvos gerovei.
1993. V. 12.

• Ar žinote, kad Kaune, 
Laisvės Alėjoje - nerūko
ma? Alėja paskelbta ne- 
rūkymo zona ir tuo rūpina
si miesto Valdybos Aplin
kos Apsaugos skyriai.
"Kauno Laiko" du žurnalis
tai ,turėję progos stebėti 
mini akciją prieš rūkymą, 
pasakoja, kad vienas sve
čias iš Jonavos, du iš Pa
nevėžio, vienas iš Palangos^ 
paraginti tuojau pat metė 
pradėtas rūkyti cigaretes 
į šiukšlių dėžę ir pažadėjo 
šioje Laisvės Alėjos zonoje 
daugiau neberūkyti. Kiti 
du vyresnio amžiaus žmo
nės padėkojo už pastabą, 
kitas jaunas vyras numetė 
savo pradėtą rūkalą. Trys 
Rusijos armijos kareiviai, 
tarnaujantys Kaune, taip 
pat labai mandagiai kalbėjo, 
numetė savo cigaretes 
ir sakėsi pasakysią savo drau
gams, kad Laisvės Alėjoje 
nerūkytų.

Kas "gražiausiai" pasi
rodė? Nagi padaužos pa
augliai, kurių rankose smil
ko rūkalai. Tik , vienas jų 
mandagiai padėkojo už 
priminimą nerūkyti Laisvės 
Alėjoje, o kitas- pasakė; 
"baikit juokus".

Visi užkalbintieji gavo 
atminimui kalendorėli su 
prašymu nerūkyti Laisves 
Alėjoje.

Tokios mini akcijos 
žadamos pakartoti.

•Prancūzijos kultūros cent
ras yra atidarytas Kaune, 
"Baltoscandia" pastate, 
Daukanto g.27.

• PANEVĖŽIO 490-jų metų 
sukakties proga žadama 
išleisti 3 komplektus po 
12 atvirukų su senojo Pa
nevėžio vaizdais. Komplek
tų spausdinimui atvirukus 
parinko Panevėžio Krašto
tyros Muziejus.

Tai bus naujas, jau 
buvusių atvirukų leidimas, 
nes senieji gulėjo Muzie
jaus atsargose. Dalj jų 
buvo surinkęs kolekcionie
rius A. Vaicekauskas. Leidi
mo išlaidos bus apmokėtos 
iš miesto skiriamų lėšų 
ruošti Panevėžio 490-sios 
sukakties minėjimą.

"Lietuvos Ryto" kores
pondentė Rima Caikauskai- 
tė rašo, kad žadama pa
kartotinai išleisti ir atski
rus senus atvirukus. Vienas 
paskutiniųjų vaizdavo Leni
ną Panevėžyje. Ji komen
tuoja, kad " išleidus senuo
sius atvirukus, nuo Panevė
žio kilusiems išeiviams 
bus galima nusiųsti įamžin
tą praeities akimirką".

Tokiu atveju įamžinti 
akimirką atrodo geriau 
būtų chronologiškai paruoš
tas komplektas: Panevėžys 
iki okupacijos, su Lenino 
atvaizdu ir po to - jo pa
minklo nugriovimas. Tai 
būtų įdomiau ir išeiviams, 
ir istorinė akimira tiksles
nė.

• LIETUVOJE verslininkai 
surado būdą pakelti savo, o 
tuo pačiu ir savo krašto 
reputaciją: nubaidyti revizo
rius, žinant kam sumokėti 
2.000 amerikietiškų dolerių. 
Tai išgudrėjo, tai išlaisvėjo!

• Pagal Lietuvos Darbo 
Biržos duomenis, iš viso 
Lietuvoje esama beveik 
100.000 oficialiai nedirban
čių žmonių.

PERLOJA MINI 201-ĄJĄ 
LAISVOJO MIESTO 
SUKAKTI

Perloja pasižymi ypatin
gu originalumu ne tik iš
vaizda, bet ir istorija, 
ir žmonių charakteriu. 
Sovietmetyje, kai visos 
Lietuvos istoriniai pamink
lai buvo naikinami arba 
draudžiami, vieningi perlo- 
jiečiai sugebėjo išsaugoti 
savo Vytautą Didįjį. Išsau
gojo jie ir savo partizanų 
kapus. Savo jaukius, gelto
nus, smailiastogius namu
kus su pintinėmis tvorelė
mis, apsuptus žydinčiais 
krūmais.

Keli šimtai perlojiečių 
ir svečių š. m.balandžio 
mėn. 26 d. šventė savo 
201-ąją sukaktį nuo suteik
tos Magdeburgo laisvojo 
miesto teisės.

Minėjime buvo pašven
tintas atgautas istorinis 
Perlojos herbas. Vilniaus 
Vytautų Klubo p-kas Vy
tautas Tulevičius padėkojo 
esantiems ir jau negrįžta
mai išėjusiems į Anapus, 
už Vytauto paminklą Per
lojoje. Buvo giedota, dai
nuota, grojo geras savano
rių dūdų orkestras.

Apie istorinę miesto 
praeitį pasakojo is Perlojos 
kilusi istorikė O. Krivaitė. 
Kalbėjo bent 20 Perlojos 
gyventojų ir svečių, primi
nę, kad kunigaikščių laikais 
čia buvo saugotas valdovų 
kelias, prižiūrimi medžiok
lės miškai ir Kartuvių Kal
nas, kai 1863 m. buvo
ant jo caro valdžios karia
mi perlojiečiai,. o 1918
m. lapkričio mėn. 13 d. 
buvo paskelbta net Perlo
jos respublika. Ji tokia
pasiskelbė, kai, vieni pir
mųjų suorganizavę šaulių- 
partizanų būrį, gindavosi 
1918-23 m. nuo vis puldi
nėjančių vokiečių, raudonar 
miečių ir ypač nuo lenkų 
Pasiskelbė tokia respublika, 
nes negavo pakankamai 
paramos iš valstybės cent
ro. Tad pati sudarė savival
dybę su administracinėmis 
įstaigomis (miškų apsauga, 
teismas, policija, koopera
tyvai, kalėjimas, sanitarinė 
priežiūra).

Apylinkėse buvo rasta 
daug archeologinės medžia
gos. Pagal tai nustatyta, - 
kad čia jau vidurinio ak
mens amžiaus laikmečiu 
(maždaug prieš 4.000 me
tų) buvo gyvenvietė- XIV 
a. kryžiuočiai savo kelių 
aprašymuose mini Perloja 
8 kartus.

Perloja randasi Alytaus 
apskrityje, abiejose Merkio 
upės pusėse, pakeliui iš 
Vilniaus į Gardiną ir Kro
kuvą. Taigi buvo patogi 
keliautojams apsistojimo 
ir poilsio vieta.

Vėliau čia buvo ir D.L. 
K.dvaras, veikė geležies 
dirbtuvė. Karališkasis dva
ras buvo kairiajame Merkio 
krante, kur trumpai nuo 
siaučiančio maro ligos pa
bėgusi , apsigyveno karalienė 
Bona.

Dabar perlojiečiai di
džiuojasi išsaugoję savo

Perloją, kokia ji yra.
Lietuvos Respublikos 

Seimo pirmininkas C.Juršė
nas perdavė prez. Algirdo 
Brazausko sveikinimą neei
linės sukakties proga. Gaila 
kad neturime sveikinimo 

.teksto.

RUOŠIAMASI POPIEŽIAUS 
APSILANKYMUI

Už pusmečio atvykstan
čiam aplankyti Lietuvą Po
piežiui priimti Lietuvos 
vyriausybė paskyrė reika
lingų lėšų . Arkivyskupas 
Audrys Bačkis pažymėjo, 
kad pagal Popiežiaus pagei
davimą, jį derėtų pasitikti 
kukliai, tačiau jį priimti 
reikia gražiai, dvasingai 
nusiteikus.

Sutikimo komisijon įeina 
ministerijų, žinybų ir savi
valdybių atstovai.

Popiežius Jonas Paulius 
II atvyks į aerodromą prie 
Šiaulių (anksčiau buvusiame 
Rusijos armijos aerodrome).

Numatyta 3-jų dienų 
viešnagė. Jis lankysis Vil
niuje, pasimelsdamas prie 
šv.Kazimiero karsto archi- 
katedroje, prie Aušros Var
tų, aukos Mišias Vilniaus 
Vingio parke, pabuvos Kau
ne, aplankys Kryžių Kalną 
prie Šiaulių, lankysis Šilu
voje.

Popiežiaus vizito metu 
VINGIO parke bus atlieka
mos komp. Juozo Naujalio 
Mišios, įvairi bažnytinė 
muzika. Dalyvaus visi Vil
niaus bažnytiniai chorai, 
giedos jungtinis lenkų cho
ras.

Išlaidoms padengti Vil
niaus miesto taryba nu
sprendė, kad reikės skirti 
apie 300 mil.talonų. Dabar 
yra finansuojami Vingio 
parko, Senamiesčio ir gat
vių remonto darbai už 
apie 52 mil.talonų. Mano
ma, kad atvyks apie 1 
milijonas maldininkų, tad 
tokie darbai neatidėliotini 

-4r-4abai svarbūs.
Miesto taryba taip pat 

a nusprendė ta proga • '■įvai
riems darbams 'atlikti'; 'j- 
steigti paramos fondą, prie 
kurio galės prisidėti ir 
ne krikščionys,ar ir nepri- 

1 klausą jokiai bažnyčiai 
ar konfesinei organizacijai, 
kaip ir netikintys.

Gal tai duos pradžią 
ir ekumeninei dvasiai, kai 
pripažįstama ir kitų konfe
sijų, ne tik savosios verty
bė, kai lygiai vertinamas 
ir moralus valstybės pilie
tis, kad ir nepriklausąs 
jokiai konfesinei organiza
cijai? Ir pagarbiai sutinka
mi Didieji žmonijos dvasios 
ugdytojai.

• VILNIUJE Martyno Maž
vydo Valstybinėje Bibliote
koje atidaryta suomių tau
tinės kūrybos paroda, susi
dedanti iš 250 leidinių.

Eksponatus padovanojo 
Lietuvai.

GYDOMI LIETUVOS 
VAIKAI

Kovo gale -balandžio 
pradžioje 4 vaikai atvyko 
iš Lietuvos gydytis Čikago
je, Shreiners ligoninėje.

Vaikus, kartu su juos 
lydėjusiomis motinomis, glo
bos Lietuvos Vilties Komi
tetas.

Iš viso šiuo metu gydo
si 11 šio komiteto atvež
tų vaikų.

Nuotr:

Viena Panevėžio 
miesto dalis

Eugenijus Matuzevičius

MIELIEJI MANO

Mielieji mano sūnūs, nevėluokit, 
Nepramiegokit paukščių sugrįžimo 
Ir pirmo vyturio 
Viršum arimų, 
Skubėkit pamatyt 
Pasaulį tokį, 
Koks būna jis ledonešio metu,

Kai nuo stačių kalvų 
Upokšniai krenta, 
Kai ima kilti upės iš krantų, 
Kada pro Ventės Ragą 
Paukščiai skrenda...

Skubėkit pamatyt
Žvejus, laivus, marias, 
Pavasario saulėtekius, žaras, 
Pajusti žemės kvapą pirmapradį, 
Ranka paliesti žuvį, smėlį, medį,- 
Ir pirmapradė žemiška jėga 
Ims plakti jūsų gyslose staiga. 
Ir būsit žemėj 

savo žemę radę.

PRO ŪKANĄ SMILKSTA

Pro ūkaną smilksta saulėlydis šiandien.
Ir tolyje gęsta diena vakarykštė... 
O jūrų žirgai lekia, žąslus sukandę, 
Ir putos lyg sniegas į krantą nutykšta.

Padangė užges, 
Ir naktis čia ateis, 
O jūra nerims 
Ties baltaisiais krantais; 
O jūra ir širdžiai nurimti neduos, 
Brangiausius vardus ir dainas tau kartos.

O vandenys ošia ir bėga, ir krinta— 
Vien jūrą ir mylimą balsą girdėsi. 
Nakties kaip nebuvę.
Žiūrėki, jau švinta...
Tu saulėtoj kopos viršūnėj stovėsi — 
Nakties kaip nebuvę.
Virš jūros bangų
Žuvėdros jau kyla ir sklendžia lanku. 
O jūrų žirgai lekia smagūs, jauni, 
Ir putos ištykšta žalsvam vandeny...

SKUBA KEISTI 
AMBASADORIŲ?

"Lietuvos Rytas" š.m. 
balandžAp^mėn. 28 d... rašo, 
kad Užsienio Reikalų min. 
tP.Gyly,s, atsiklausė , St.Lo
zoraičio,kaip jis reaguotų 
paskirtas ambasadoriumi 
Italijai, o Lietuvos amba

sados vadovu būtų paskir
tas JAV Lietuvių Bendruo
menės narys. Ministeris 
P.Gylys paneigė galimybg’.i 
kursuojant gandams, pa
skirti ambasadorium .Wa- 
shfhgton'e J.Bobelį, (negar
bingai dabar pagarsėjusio 
K.Bobelio)sūnų .

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES FONDAS
1981 metais, nutarus įsteigti PLB Lituanistikos Ka

tedrą Illinois universitete Čikagoje, PLB fondas rūpinasi, 
visais Katedros teisiniais, lėšų telkimo, organizaciniais, 
stipendijų ir kitais reikalais. Nuo 1990 m. birželio 26 d. 
Illinois u-tas pasirašė mokslinio bendradarbiavimo ir stu
dentais pasikeitimo sutartį su Vilniaus u-tu, pagal kurią 
dabar atvyksta lietuviai mokslininkai iš Lietuvos gilinti 
savo studijų Illinois u-tete įvairiose mokslo srityse. PLB 
Lituanistikos Katedra padeda jiems atvykti, o PLB fon
das juos remia stipendijomis ir kitokiais būdais.

Visus PLB fondo reikalus tvarko PLB valdybos kiekvie
nais metais septyni direktoriai ir tų direktorių išrinkti 
bei pakviesti pareigūnai ir talkininkai. Šiuo metu direk
toriai^ yra pirm. Vytautas Kamantas, sekr. Kazys Laukai
tis, ižd. Juozas Lukas, dr. Petras Kisielius, dr. Edmundas 
Lenkauskas, dr. Antanas Razma ir Horstas Žibąs. Teisės 
patarėjas yra advokatas Saulius Kuprys.

PLB fondo atskaitomyoę kiekvienais metais tikrina 
"Certified Public Accountants" sąskaitybos firma ir jų 
tikrinimo aktai bei pranešimai siunčiami JAV 
valdžios įstaigoms, US Internal Revenue Service, PLB 
kontrolės komisijai, PLB valdybai ir PLB fondo direkto
riams. PLB fondas (angliškai: The Lithuanian World Com
munity Foundation) yra pelno nesiekianti įstaiga, įregist
ruota Illinois ir Michigan valstijose, ir turi atleidimą nuo 
mokesčių pagal US IRS nuostatus 501(c)3. JAV aukotojai 
gali nurašyti visas aukas PLB fondui nuo savo pajamų 
mokesčių.

PLB fondo adresas: 1059 Maplegrove Drive NW Grand 
Rapids MI 49504, Tel: (616) 791-7333, fax: 616-791-7888.

V. Kapočiaus



PASISAKYMAI apie LAISVOS EUROPOS RADIJO 
ir LAISVES RADIJO PROGRAMAS

PRANEŠA ALTA

Wiconsin'o senatorius Russel Feingold jau yra patei
kęs Senatui įstatymo projektą, pagal kurį Laisvos Europos 
Radijo ir Laisvės Radijo būtų įjungti į Amerikos Balso 
Radiją.

Prisiminkime: LAISVOSIOS EUROPOS RADIJO duoda 
žinias devyniomis kalbomis, tarp jų - du Kartus dienoje 
po pusę valandos - lietuvių kalba.
LAISVĖS RADIJO transliuoja žinias per dvidešimt Ketu
rias valandas Rusijai; taipgi trumpesnėm valandom, dar 
vienuolika kitų kalbų - tai buvusių sovietinių respublikų 
tautoms.

Šių abiejų radijo programos siunčiamos iš 57 radijo sto
čių. Jų metinis biudžetas 1992 metams buvo 211 milijonų 
dolerių, tai yra mažiau, negu vieno F-16 lėktuvo kaina.

Dabartinė padėtis Rytų Europoje ir buvusiose sovietų 
valstybėse yra kritiška ir ji turi tiesioginę ir didelę įtaką 
Amerikos saugumui ir interesams. Tai žino ir mūsų prezi
dentas Clinton' as.

Apie tai kalbėdamas Wallstreet Journal bendradarbis 
Walter Laquer išsireiškė, kad, jo nuomone, Amerika turi 
ne daugiau kaip septynis, aštuonis žmones, kurie seka 
Rytų Europoje pasireiškiančius antidemokratiškus veiks
nius, jėgas, ir tie keli žmonės yra ne kur kitur, o Muen- 
chen' e - šių radijo programų studijų centre.

Savo straipsnyje jis toliau sako, kad: "Šiandien Rytų 
Europa ir Rusija stovi prieš kritišką laikotarpį, kuriame 
bus nulemtas jų, o ir viso pasaulio likimas daugeliui me
tų ateityje".

Visa eilė valstybininkų, diplomatų, Nobelio premijos 
laureatų, jų tarpe - dr. Zbignew Brzezinski, Geraldine 
Feraro, Max Kampelmann, Jeane Kirkpatrick, Alfred 
Moses, Yuri Orlov, Donald Rumsfeld, Elie Wiesel ir kiti 
- paskelbė savo nuomonę dėl pastangų uždaryti Laisvos 
Europos Radijo ir Laisvės Radijo. Savo laiške jie sako: 
"Berlyno sienos nebėra, Jos skeveldros, sudėtos į mažas 
plastikines dėžutes, yra pardavinėjamos kaip suvenyrai.

ŠIS TAS APIE PASLAPTINGUS JETISUS

Baisūnai jetisai gyvena BadakSano kalnuose. Tuo 
neabejoja nė viens tų vietovių gyventojas, nors "bež- 
džionžmogių"-jetisų- vis nepavyksta nufotografuoti.

1957 m.dr. Aleksander Pronin'as, tyrinėdamas Aukš
tųjų Pamirų slėnį, paskelbė laikraštyje "Pravda", kad ma
tė "žmogiškos išvaizdos dvikojį sutvėrimą, vaikščiojantį 
šiek tiek palinkus, nedėvintį jokio drabužio. Jo didžiulis 
kūnas apaugęs rusvai pilkšvais gaurais, rankos ilgos".

Po 35-ių metų, Azorabek Lailibekov’as, atsakingas 
už Pamiro gamtosaugą, savo daugiausiai išnykimo pavoju-

MES SIŪLOME DAUG PATOGUMU 
SKRENDANT Į VARŠUVĄ

BE SUSTOJIMO

LOT lėktuvu 767

LOT skrydžiams naudoja
mas Boeing 767 yra erd
vus, puikiai aptarnaujami 
tiek verslo, tiek turistinės 
klasės keleiviai. Iš Varšu
vos LOT siūlo atitinkamus 
skrydžius į 24 Europos 
miestus.

Daugiau informacijų gausi
te par LOT Lenkijos skri
dimo bendrovės kelionių 
agentą.

Šaltasis karas pasibaigė. Tačiau, kai mes pažvelgiame į 
• dienos žinių antraštes, matome, kad kova už demokratiją 
dar tik prasidėjo.

Kodėl turėtų amerikiečiai dėl to rūpintis? Ogi todėl, 
kad šioje mūsų vis labiau mažėjančioje planetoje, kažkur 
svetimoje šalyje yra daromi sprendimai, kurie turi įtakos 
į tą orą, kuriuo mes kvėpuojame... ir į mūsų vaikų sau
gumą... Demokratijos nekovoja viena prieš kitą. Demokra
tijos neignoruoja aplinkos problemų; jos negelbsti tero
ristams ir neapleidžia pabėgėlių. Demokratijos gerbia 
žmogaus teises. Be to, nesirūpinti kito vargais - tai ne 
amerikiečio prigimtyje. Kada kūdikis verkia Sarajeve ar 
Somalijoj, Indianos miestelyje veidu nurieda ašara.

Mes privalome investuoti laisvės palaikymui kituose 
kraštuose. Vienas iš efektingiausių, mažiausiai kainuojan
čių investavimų yra pagelbėjimas žmonėms pažinti savo 
aplinkos gyvenimą ir platesnį pasaulį. Mūsų laisvųjų ra
dijų programos gelbsti naujiems demokratams suprasti, 
kas iš tikro vyksta jų kraštuose, ir pagelbsti jiems pasi
priešinti damegogijai ir gandams, ir pagelbsti jiems užim
ti prideramą vietą kaip pasaulio laisvų žmonių bendruo
menės piliečiams".

Šio laiško tekstas buvo patalpintas Amerikos žurna
luose.

Balandžio 22 d. ALTAS pasiuntė prezidentui Clin
ton1 ui laišką, kuriame, tarp kitko, isreiskiamas būtinumas 
ir t oliau turėti Laisvos Europos Radi ją ir Laisvės Rad i j ą, 
o taip pat ir Amerikos Balso Radi]ą~Taipgi laiške sako
ma: "Tačiau Amerikos Lietuvių Taryba taipgi tiki, kad 
sprendimas nutraukti Laisvos Europos ir Laisvės Radiją 
būtų klaida... Mes žiūrime į sias radijo programas kaip į 
pagrindą Jūsų pažadui ugdyti demokratiją, kadaise komu
nistų valdytuose kraštuose..."

Šį laišką pasirašė ALTO pirmininkas Grožvydas La
zauskas ir VP Informacijos reikalams Vytautas Bildušas.

• JBANC'o pastangomis senatorius Dennis DeConcini ir 
kongresmenas Steny Hoyer sutiko pravesti Kongrese rezo
liuciją, kuri reikalauja rusų kariuomenės išvedimo iš visų 
Pabaltijo valstybių nustatytu laiku.

Kad šios rezoliucijos priėmimas būtų paspartintas, 
Amerikos pabaltieciai yra raginami rašyti laiškus savo 
kongresmenams ir senatoriams ir prasyti, kad jie parem
tų sios rezoliucijos priėmimą Kongrese.

je atsidūrusių gyvūnų sąraše pažymėjo: "Marco Polo avys, 
Uralo avių rūšis, šiaurės leopardai ir didieji jetisai". Šis 
gamtininkas įsitikinęs, kad jetisai prisilaiko aukštų kalnų 
plote, tarpe užpuolimo veiksmų niokojamo Vakarų Tadži
kistano ir Kinijos sienos. Tai yra milžiniškas, izoliuotas 
plotas, buvusios Sovietų Sąjungos pietryčių srityje.

Badakšanas, kaip ir Tibetas, save vadina " Pasaulio 
stogu". Tik čia vargu ar kada Vakariečio koja buvo įžen
gusi. Manoma tik, kad Aleksandro Didžiojo dalinys yra 
perėjęs Pamira apie 330 m. pr.Kristų.

Marco Polo aplenkė šį kraštą ir tik keli britų šni
pai, bandė ištirti 19 amžiaus imperinės Rusijos gynybą, 
sugrįžo gyvi iš tokio bandymo. Ši sritis buvo uždara per 
visą Sovietų valdymo laikotarpį tiek patiems sovietams, 
tiek užsieniečiams. Ir dabar dar nukeliauti į tą vietovę 
nėra lengva. "Aeroflot" lakūnai sako, kad 45 minučių 
skrydis iš Dušanbe į. .Choralą.,r, (Badakšano so&tip§,,.7r>,yxa 
pats pavojingiausias pasaulyje'’ir jie tai darydami, gauna 
specialų pavojingo skrydž).oypri^ą^o,

Chorog'o miesto rotušėje dirbantis gamtininkas 
Lailibekov’as organizuoja Pamiro Valstybinį Parką, kad 
pritrauktų stiprios valiutos turistų. Medžiotojai, daugiau
siai iš JAV ir Vokietijos, jau pradeda atvykti į Tadžikis
taną. Jie sumoka nepaprastai didelę sumą, $18.000,- už 
vienai nušaunamą ilgaragį. Marco Polo avys kaimyninėje 
Kinijoje yra visiškai išnykuęios, bet Pamire ją dar esama 
aoie 11.000.

JEIGU MANAI. KAD NEPAŽĮSTI MOTERS, 
KURI YRA SMURTO AUKA,

GERAI APSIŽIŪRĖK I

Užklaustas apie jetisus, gamtininkas žemėlapyje 
nurodo 10.000 kvadratinių kilometrų plotą apie 1.000 
km.nuotolio nuo vandenyno ir dažniausiai aukštesnėse 
vietovėse, negu Matterhorn'o kalnas, ar didžiausias led
kalnis Fedčenko NVS (Nepriklausomų Valstybių Sąjungoje), 
kur žiemą temperatūra gali nukristi iki -50°C.

Sovietų Mokslo Akademija po pirmųjų pranešimų 
apie jetisus buvo įsteigusi specialią komisiją, kuri regu
liariai siuntinėjo plataus masto ekspedicijas juos susirasti. 
Surado pėdsakus - ne žmogaus, bet dvikojų sutvėrimų, 
vedančius keletą kilometrų per ledkalnius ir sniego plotus. 
Skeptikai sako, kad pėdos tikriausiai paliktos sniego leo
pardų, kurie įmina plačius įspaudus, kai vejasi grobi. Ar
ba tie pėdsakai gali būti ir rudųjų meškų, kurių užpakali
nės kojos kartais dalinai užmina ant priešakinių kojų pėd
sakų ir tuomet jie atrodo lyg didžiulio žmogiško sutvėri
mo, vedantys priešinga kryptimi.

Vėlgi, skaitlingi vietos gyventoju pranešimai sako 
ką kitą: "Žinoma, čia yra daug meškų’*,- tvirtina šiaurės 
Tadžikfstano kalnų vadovas Astafjev'as,- "bet gyventojai 
labai gerai atpažįsta pėdsakų skirtumus tarp meškų ir 
jetisų."

Jetisą vietiniai gyventojai apibūdina taip : "Lyg 
žmogaus išvaizdos, smailiu viršugalviu, apaugęs rudais 
plaukais. Savotiškai sušvilpia, pamatęs žmogų ar norėda
mas atkreipti dėmesį". Pasakojama, kad vyriškos lyties 
jetisai pasigauna moteris iš kalnų kaimelių. Netgi tvirti
nama, kad esą gimęs vaikas iš moters ir jetiso. Dabar 
jis užaugęs ir dirba Dušanbe valytojų, bet jo vardo nie
kam iš svetimų nesako, nenorėdami sugėdinti šeimą.

Geros patikimos nuotraukos iki dabar dar nepavyko 
padaryti. 1987 m.gamtininkas Robert Hutshison'as sekė, 
jo įsitikinimu, jetisu pėdsakus per ledkalnius Khumbu 
ir rytiniu Himalajų srityse. Jis daro išvadą, kad didelės 
jetisu ieškojimo ekspedicijos tiktai išbaidytų šiuos baikš
čios 'sutvėrimus, o vietiniai - tadžikai ar Himalajų kalnų 
gidai-šerpai vengia lankytis vietovėse, kur manoma gyve
na jetisai. Tiktai Vakarų tyrinėtojai, pavieniai ar mažose 
grupelėse patvirtina mate jetisus, ypač pasižymėję kalnų 
tyrinėtojai Don Whillans 1970 m. ir Reinhold Messner, 
buvojęs Šiaurės-Rytų Everesto giriose 1986 m.

R.Hutshison'as mano, kad tie sutvėrimai galėtų 
būti palikuonys Homo Erectus ar Neanderthal žmogaus, 
sugebėję išsilaikyti nuo vėlesnių modernaus žmogaus per
sekiojimų, pasitraukus į Centralinę Aziją prieš 38.000 
metų.

Badakšane, iš nedidelės Dzilandi gyvenvietės netoli 
Pamiro greitkelio, paklydę yaku jaučiai randami aukštu
mose nugalabyti, ją mėsa suvalgyta. Piemenys tvirtina, 
kad tai jetisų darbas.

šios vietovės dauguma gyventojų yra tamsiaplau
kiai musulmonai, Aga Khan'o pasekėjai, bet vienas jų 
tarpe yra raudonplaukis, baltaodis, kuris tvirtina, esąs 
kilęs iš Aleksandro Didžiojo. Jis nematęs savo akimis 
jetisų, bet tiki, kad tokie čia gyvena: "Čia - didžiulis, 
laukinis plotas ,ir daugelio jame dalyku mes nesupranta
me",- sako jis. Jis taip pat tvirtina, kaė žinąs kur esanti 
jetisų gyvenvietė, bet taip pat sako, kad jetisai kalnuose 
daug greitesni, negu mes ir jie pirmiausia pamatys ieš
kančius jų. Todėl nepasiseks prie ju niekam kitam priar
tėti.

Šio straipsnio autorius Gille^' WhittelT ("The Euro
pean" žurnalistas), pasiryžęs pabuvoti Dušanbe vietovėje 

Jr,.daugiau patyrinėti pasakojinųiš;ppie jetisus, o gąlH ir 
susirasti ta^ keistą valytoją, jetiso sūnų.
___________ '______________ (Paruošė Birutė Nagienė)
Patiksliname:
Praeito "NL" nr. 2 psl., antroje skiltyje, turėjo būti: 
"...generolas bando pasakyti, kad prezidento Smetonos 
laikais Lietuvos valstybę bandę sunaikinti komunistai 
("už politinę, ir revoliucinę veiklą",Eismunto žargonu 
tariant) buvo gausiau ir žiauriau baudžiami.

4 psl.

POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlines 
Montreal (514)844-2674 
Toronto (416)236-4242

Moteris, einanti gatve, jūsų bendradarbė, jūsų geriausia draugė - kiekviena 
gali būti smurto auka.

Kaimynai ar draugai, visi galime turėti įtakos, kad baigtųsi smurto veiksmai prieš moteris. 
Mūsų šeimų ir bendruomenių saugumui, turi baigtis smurtas prieš moteris.

SMURTAS PRIEŠ MOTERIS MUMS VISIEMS SKAUDUS.
Condition fėminine 
Canada

■ ■ Status of Women
£ ; ' “ Canada Canada

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DVIEJŲ TAUTŲ TRAGEDIJOS
(4ų 50-cio proga)

Šių metų kovo 17-ją sukako 50 metų, kai 1943-jų 
metų pavasarį vokiečių Gestapas suėmė 46 vienus iš tau
riausių Lietuvos žmonių ir uždarė juos liūdnai pagarsėju
siame Stutthoffo K.Z. lageryje. Šimtųjų tarpe buvo net 4 
iš manosios Marijampolės. Tai I-sios Gimnazijos (Rygiškių 
Jono) direktorius, istorikas Antanas Januševieius ir II-sios 
(Mergaičių) gimnazijos direktorius, fizikas Zigmantas Ma- 
saitis. Suimti taipgi buvo agronomas Ignas Budrys ir kūno 
kultūros mokytojas* Lietuvos rutulio, ieties ir disko čem
pionas Leonas Puskunigis, iš šių keturių marijampoliečių, 
tik vienas Leonas Puskunigis gyvas sugrįžo į Tėvynę, kur 
ir dabar tebegyvena, jau garbingo amžiaus sulaukęs.

Kodėl naciai taip buvo užsirūstinę ant Lietuvos ir jos 
vadovaujančiosios inteligentijos? Ypatingą neapykantą 
jie tausojo prieš pačią Marijampolę. Tai rodo toks barba
riškas jos viso istorinio centro subombardavimas Sovietų- 
Nacių karo pradžioje, tą įmintiną birželio 22-ios anksty
vą rytą. Ir vėl štai net keturių jos vadovaujančių žmonių 
suėmimas tą niūrų kovo 17-sios rytą...

Tokios rūstybės prieš lietuvių tautą priežasčių istori
joje galima rasti daug, pradedant nuo 13-jo amžiaus iki 
20-jo. Yra ęi žinoma, kad 1939-jų metų vokiečių-len
kų karo pradžioje naciai nesėkmingai bandė įtraukti Lie
tuvą į šį konfliktą. Toliau, jau vysktant kolosinėms sovie- 
tų-nacių grumtynėms, daugeliu atvejų buvo mėginama 
yungti Lietuvą į tiesioginį karą su Sovietų Sąjunga. Gi 
šių suėmimų priežastis tai buvo 1943-jų metų pradžioje 
nepavykęs nacių manevras suorganizuoti Baltijos valstybių 
SS legionus. Su latviais ir estais sekėsi jiems geriau. Jų 
jaunimas gana gausiai stojo į priėmimo komisijų punktus. 
Gi su lietuviais - jiems vėl nieko neišėjo. Gal net dides
niam nacių įtūžimui, ateidavo tik kažkokie invalidai, ar 
šiaip jokiai karo tarnybai netinkami žmonės...

Visa tai nepaprastai įsiutino karinę valdžią Lietuvoje. 
Jie griebėsi didžių represijų, uždarinėdami aukštąsias 
mokyklas, ir tiesiog gaudydami tarnybinio amžiaus Lietu
vos jaunimą įvairioms karo tarnyboms. Ypatingą kerštą 
ir pasiutimą nukreipė į Lietuvos vadovaujančius žmones - 
vyresniąją inteligentiją.

Tais pačiais 1943-siais metais, kai naciai siautėjo Lie
tuvoje, tik mėnesiu vėliau, balandžio 19 d. įvyko kita žy
miai garsesnė tragedija - Varšuvos žydų ghetto sukilimas 
ir jo sunaikinimas.

Kodėl ši tragedija yra gretinama su nacių siautėjimu 
Lietuvoje? Tai labai įdomi paralelė... Abi šios tragedijos 
labai skaudžiai panašios. Skirtumas tik toks, kad žydų 
tautos genocidas, vėliau "Holocaust" pavadintas, atsitiko 
labai įtakingai 16 milijonų žydų tautai. O gi Lietuva 
mažai kam pasaulyje težinoma, gal nei 4 milijonų nesie
kianti tautelė. Žydų tautos genocidas baigėsi su nacių 
imperijos žlugimu, - gi lietuvių tautos genocidas tęsėsi 
iki sovietinės imperijos žlugimo.

Apie žydų tautos tragediją yra susukta kolosaliniai fil
mai, pastatyti paminklai, atidaromi muziejai (šiais me
tais Vašingtone). Žydai tų, pripš 50 metų įvykusių, tra
gedijų neleidžia nei minutei^ išnykti iš pasaulio žmonių 
atminties, - juo mažiau jų pačių...

O kas gi pasaulyje . kalba apie lietuvių tautos genoci
du?!..... /

Dabar noriši sustoti' truputį prie to grandiozinio filmo 
1 "Holocaust" pavadinto.' šis filmas buvo rodomas mėtai iš 

metų per viso pasaulio TV sistemas, įskaitant ir Quebeco 
prancūziškąsias. Taigi, šis "Holocaustas", kodėl jis toks 
prisimintinas? - Gal savo žiaurumais, šiurpiais eipzodais? 
- Ne! - Jis buvo susuktas labai tendencingai, su labai 
iškraipytais istoriniais faktais. Nežinia, kokia piktoji dva
sia buvo įkvėpusi tuos "Holocausto" skribus ir producen- 
tus, kai malšinant ir galutinai sunaikinant tą Varšuvos 
žydu ghetto sukilimą, ten nuolat buvo akcentuojama kaž
kokių nebuvėlių, labai žiauriai nupieštų "Lithuanian SS" 
dalinių dalyvavimą!... SIC! - Kokių "Lithuanian SS" dali
nių? ...

Juk tik prieš mėnesį laiko lietuvių tauta buvo visiš
kai atmetusi SS legiono organizavimą Lietuvoje ir dėlto 
sunkai nukentėjo! Taigi, kokią šėtonišką neteisybę tie 
"Holocausto" gamintojai tenai susuko? Ir liūdniausia bei 
skaudžiausia, jog ši netiesa ir bjaurus šmeižtas prieš 
lietuvių tautą vis dar tebekartojamas!..

Štai tas pats melas buvo pakartotas čia Montrealyje 
gana stambiu tiražu leidžiamame savaitraštyje "THE SU- 
BURBAIN". Čia gana žymus žydų žurnalistas^ Peter Lust, 
balandžio 14-ios laidoje pakartojo tą šmeižtą. Cituoju: 
"Sadistic Nazi, named Juergen STROOP, commanded 2U90 
killers, supported by 335 Lithuanian auxilliary SS troops". 
Šis Peter Lust yra pasižymėjęs jau nuo seno turįs kažko
kią neapykantą lietuvių tautai. įdomu būtų žinotų ką 
tokio blogo lietuviai yra padarų žydų tautai ir pačiam
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LAISVĖS LIETUVAI
(Romui Kalantai)

Ne gegužio žieduos,_ o liepsnoj aš degu, 
"Laisvės Lietuvai", šaukia dar lūpos.
Mirštu aš, bet mūs pavergtai tautai tegu 
Laisvės Varpas vėl bokštuose supas.

Aš dėl laisvės degu. Liepsnos laižo mane, 
jos pavers pelenais mano kūną.
O pasauli, regėk, - tauta kraujo klane, 
bet jos gyvastis amžiais nežūna.

Ne motulės ranka, bet ugnis taip baisi 
mano žydinčius skruostus paliečia.
Dėl Tėvynės degu. Būsim amžiais laisvi! 
Liepsnos šaukia kovon, liepsnos kviečia...

Ne gegužio žieduos, o liepsnoj aš degu 
"Laisvės Lietuvai!", šaukia dar lūpos. 
Skelbkit žinią visiems kunigaikščių ragu, 
kad nemirsim vergais ir suklupę...

Skelbkit žinią visiems, jaunoj taip širdy 
nešam laisvės troškimą ir Kristų.
O pasauli, klausyk, ar tu šauksmą girdi?
LAISVĖS LIETUVAI! Dėl jos mirti aš drįstu...

1976 m. gegužis
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Peter Lust asmeniškai? Juk jis - Vokietijos žydas ir karo 
metus praleidęs Š. Amerikoj, ir pats asmeniškai su lietu
viais jokių reikalų (blogų) neturėjęs. Taigi - kas čia daro 
si? Kodėl tiek tulžies vis liejama lietuvių adresu?

Manau, kad Lietuvos vyriausybė ir pasaulio lietuvių 
organizacijos turėtų imtis žygių, kad "Holocaust" filmo 
kūrėjai, kai kurios jų organizacijos ir pavieniai žydų vei
kėjai lig šiol taip nepagrįstai juodinę Lietuvą ir lietuvių 
tautą, būtų priversti viešai tą moralinę skriaudą atlygin
ti žodžiu, raštu ir darbu.

Žydų tauta turėtų žinoti ir niekuomet neužmiršti, jog 
lietuvių tauta yra sudėjusi proporcingai žymiai daugiau 
aukų žmonėmis, negu visos kitos Europos tautos. Lietuva 
neteko apie trečdalio savo žmonių jokių karų neskelbda
ma ir jokių savo kaimynų nepuldama. Nekliudė lietuviai 
nei jokiem kitataučiams Lietuvos piliečiams nei raštu, 
nei veiksmu. Joks genocidas, tautinė nepykanta ar kerš
tas Lietuvoje nežinomas iki 1940-jų metų. Visa tai buvo 
atnešta į Lietuvą ant sovietinių tankų, raudonarmiečių 
durtuvų 1940-siais ir vėliau nacių okupantų - 1941-siais 
metais.

Tai buvo tikrai žiauri likimo ironija, kad visa tai, kas 
dėjosi Lietuvoje 1940, 1944 ir sekančiais dešimtmečiais, 
visa tai buvo dviejų okupantų atnešti "išvadavimai". Jie 
sudrumstė lig tol normalų buvusį Lietuvos žmonių gyveni 
mą. Jis nustatė, supjudė jos žmones vienas prieš kitą. 
Yra tikrai liūdna istorinė t?esa, jog sovietinis ■ okupantas 
1940 m. buvo didžiumoj sveikinamas kitakalbių Lietuvos 
gyventojų; Tiesa karti taipgi yra, kad tie patys žmonės 
pasikabino po raudona meškere ir pasidavė judiskajai tar
nybai. Tiesa irgi yra, kad daugelis tų pačių žmonių liūd
nai pasidarbavo tais 1941 m. NKVD tarnyboje, įduodami 
Sibiro tremtin apie 40,000 Lietuvos gyventojų.

Taigi, kas ir prieš ką sviedė pirmuosius akmenis? Ar 
gali vėliau tie patys žmonės kaltinti kitus, anksčiau nu
skriaustuosius, kai batas atsidūrė ant kitos kojos?

Taigi, kas iš tikrųjų kaltas dėl tų ir visų kitų Lietuvą 
ir jos gyventojus užgriuvusių genocidų?...

D. N. Baltrukonis

SUKAKTUVINIS ŽODIS "SKAUTŲ AIDO" 70 METŲ 
MINĖJIME

70 metų netrumpas amžius žmogui, tuo labiau žurnalui, 
karų, priespaudų ir trumpų laisvės properšų išmargintame 
pasaulyje. Vis greitėjanti kaita žmonijos kultūroje, politi
koje, technikoje ir net moralėje paskandino ne vieną 
spausdintą žodį putojančioje menkybių srovėje.

Tačiau SKAUTŲ AIDAS išliko neatsisakęs savo princi
pų, neprisitaikęs prie pasaulyje vis labiau įsigalinčios sa
vanaudiškumo filosofijos.

Dievui - Tėvynei - Artimui - pagrindinės žmonijos 
vertybės - vis labiau paneigiamos ir pamirštamos, SKAU
TŲ AIDE drąsiai, nuoširdžiai ir atvirai tebeskelbiamos 
nuo 1923 metų! Nė vienas lapelis nuo trilapės rūtos ir 
trilapės lelijos (LSS Seserijos ir Brolijos ženklai) nebuvo 
savanaudiškai nukirptas. Niekada tarnybos Dievui - Tėvy
nei - Artimui svarba asmens gyvenime nebuvo išbraukta 
iš SKAUTŲ AIDO puslapių!

SKAUTŲ AIDO įtaka formuojant dorą, susipratusį, lie
tuvišką jaunimą davė neabejotinų vaisių jau per kelias 
kartas. Žmogus, kuris nuo mažens skatinamas kasdien 
būti geresniu, išauga į asmenybę, kuria remiasi tautos.

Džiaugdamiesi šio žurnalo ištverme sunkiame ir aud
ringame septynių dešimtmečių kelyje, sveikiname jo da
bartinius ir buvusius redaktorius - idealistus Gėrio tarny
boje, lenkdami galvas NAMO išėjusiems.

Jų visų darbas ne veltui, jų idėja sugrįžo gyva ir 
šviesi į NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ!
BUDĖJOME-BUDIME-BUDĖSIME! vs Nijolė Užubalienė

AL-ANON ORGANIZACIJA PAGELBSTI SPRĘSTI VIENĄ 
ŠEIMOS PROBLEMŲ

Milijonai žmonių yra paveikti savo artimųjų per didelio 
alkoholio vartojimo.

Jiems suteikia pagalbą AL-ANON. Žemiau spausdina
mi 20 klausimų, į kuriuos patys sau atsakydami, galėsite 
nuspręsti, ar AL-ANON jums būtų naudinga.
1. Ar rūpiniesi, kiek išgeria tau artimas asmuo?
2. Ar nukenti finansiniai dėl artimo asmens gėrimo?
3. Ar pameluoji, norint užslėpti jo-jos gėrimą?
4. ar jauti, kad jei geriantysis-čioji tave mylėtų, tai 

dėl tavęs nustotų gėręs-rusi?
5. Ar sau galvoji, kad geriančiojo žmogaus elgesys yra 

įtaigotas jo ar jos draugų?
6. Ar dažnai geriantysis suardo namų dienotvarkę ar 

valgymo laiką?
7. Ar grasini: "Jeigu nenustosi gėręs -usi, aš paliksiu 

tave?
8. Kai pasisveikinant bučiuoji geriantįjį, ar oandai slap

čia užuosti gėręs ar ne?
9. Ar bijai supykinti geriantįjį, kad nepradėtų dėl to 

smarkiai gerti?
10. Ar geriančiojo elgesys yra tave įžeidęs arba sukėlęs 

gėdos jausmą?
i 11. Ar atrodo, kad kiekvienos šventės nuotaika sugadinta 

dėka geriančio - čios?
i 12. Ar svarstei, kad reikėtų pakviesti policiją, kai gerian

tysis darosi smurtingas?
13. Ar bandei surasti, kur slepiamas alkoholinis gėrimas?
14. Ar tebevažiuoji kartu automobilyje su išgėrusiu vai

ruotoju, žinant, kad tai pavojinga?
15. Ar ’atsisakei eiti į svečius, bijant, kad geriantysis as-

miA^jlhW1 nepadarytų gėdos? m,-ukĮ-
16. Ar kartais jautiesi pralaimėjusi-jęs, nors tiek daug 

pastangų buvo padėta suvaldyti geriantįjį?
; 17. Ar galvoji, kad jeigu tik jis ar ji nustotų gerti, visos 

kitos jūsų problemos išsispręstų?
18. Ar grasinai sau padaryti žalos, kad išgąsdintum ge

riantįjį -čiąją?
19. Ar beveik visą laiką jautiesi pikta -tas, susimaišiusi 

-šęs ir nusiminusi,-nęs?
20. Ar manai, kad niekas nesupranta tavo problemų?

Jeigu gali atsakyti "taip" į 3 ar daugiau šių klausimų 
AL-ANON arba AL-ATEEN (paaugliams) organizacijos 
gali jums padėti. Jų telefonus rasite telefonų knygoje 
kiekvienoje vietovėje.

Lufthansa.
Your most convenient way to Vilnius.
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HraSykite čekį ar piniginę perlaidą NORDLAND EXPRESS VARDU ir siųskite: 
NORDLAND EXPRESS, 1650 Bloor St. West, Toronto, Ontario, M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel: (416) 535-5000, FAX; (416) 535-5001.
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Your Vilnius Connection 
with Lufthansa

34 weekly Non-stop flights from 
our five Canadian gateways 
(Vancouver, Calgary, Edmonton, Toronto 
and Montreal) to Frankfurt and 
Munich.

4 weekly Non-Stop flights from 
Frankfurt to Vilnius (Monday, 
Wednesday. Friday, Sunday)

*For the best price ask your 
Travel Agent or Lufthansa.

Lufthansa. The No. 1 Airline to 
Central and Eastern Europe.

Lufthansa Bendrovė siūlo 34 
skrydžius kas savaitę iš Kana
dos į Vokietiją ir iš ten daugiau 
negu 250 atitinkamų skrydžių į 
16 Centrinės ir Rytų Europos 
miestų. Priedo- naudingus pa
skatinimo tarifus, malonų patar
navimą skrendantiems. įsitikin
site, kodėl daugiau tarpvalsty
binių keliautojų skrenda LUFT
HANSA lėktuvais, negu kitų 
bendrovių į Centrinę ir Rytų 
Europą.

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.

5 psi.



toronto SE ir tarp 1-3 vai.p.p.- 
VILNIAUS RŪMUOSE.

Lietuvių Namų 
Žinios

• Ryšium su lietuvių tauti
nių šokių grupės ATŽALY
NAS pavasario koncertu, 
balandžio 25 d. sekmadie
nio popietės lankytojų skai
čius sumažėjo iki 115 
žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 1 iš Marijampolės, 
3 iš Vilniaus. Svečius supa
žindino LN vedėjas Teodo
ras Stanulis.

• Gegužės mėn. 1 d, šeš
tadienį vyko lošimo- kazino 
vakaras, suruoštas ATŽA
LYNO.

"ILIUZINĖ LIETUVA IR 
TIKROVĖ"- tokio pavadini
mo paskaita vyks Toronto 
LIETUVIU NAMUOSE ge
gužės mėn. 30 d.,sekma
dienį, 6 val.v.

Paskaitininkas-prof. dr. Ro
mas VAŠTOKAS, Vilniaus 
Universitete metus laiko 
dėstęs antropologiją, Kauno 
Vytauto Didžiojo Universi
teto senato narys.

Taip pat bus rodoma 
video juostos vaizdai.

Įėjimas - laisva auka.
Rengia- LN Kultūros K-ja

• Gegužės 9 d. Karaliaus 
MINDAUGO Menėje vyko 
tradiciniai Motinos Dienos 
pietūs.

APDOVANOTAS VYTAS 
KULNYS

Ontario parlamentare 
Elaine Ziemba pranešė, 
kad ryšium su Kanados 
125-rių metų sukaktimi, 
gegužės mėn. 2 d.Lietuvių 
Namuose 3-5 val.p.p.bus 
apdovanoti High Park- 
Swansea rajono pasižymėję 
piliečiai. Jų tarpe apdova
notas ir Vytas Kulnys, 
Toronto Lietuvių Namų 
pirmininkas.

• Gegužės 2 d. sekmadie
nio popietėje dalyvavo 
148 žmonės. Svečių knygo
je pasirašė Ir.Birštonienė 
iš Stayner,Ont.,B.Birštonas 
iš Oshava,Ont. ir dr. G.ir 
A.Griniai iš St.Petersburg'o 
Florida,]AV. Svečius supa
žindino ir pranešimus pa
darė LN Revizijos K-jos 
narė Danutė Keršienė.

• įdomų lietuvių šachmati
ninkų turnyrą rengia LN 
vyrai gegužės mėn. 15-16 
d.d. Turnyras prasidės šeš
tadienį, 9 vai.r. KARA
LIAUS MINDAUGO menės 
balkone. Norintieji daly
vauti prašomi registruotis 
pas Emilį Bartminą tel: 
249-0490 arba skambinti 
T.Stanuliui tel:532-3311.

Bus skiriamos trys pre
mijos.

•, LN dar turi geros koky
bės kėdžių ir taip pat sve
tainės LOKYS atlikusių kė
džių ir staliukų, šie baldai 
yra idealūs vasarnamiams 
arba mieste žaidimų kam
bariuose.

Kreipkitės j LN admi
nistratorę Danutę Sysak- 
Simonaitytę, tel:532-3311.

P. Makuškio darbų paroda,suruošta LN Moterų Būrelio Š.m. 
balandžio mėn.17-18 d.d.,Toronto Lietuvių Namuose

Vytautas Birštonas su pagelbininke Dalia Chodoč'ins — 
kiene ruošia LN Moterų Būrelio pietus, š. m. balan - 
dzio mėn. 18 d. Visos nuotr: T.Stanulio

Ilgametė VELYKŲ BOBUTĖ - Laima Macionienė su 
velykinių dovanų vežimėliu vaikučiams, LN Moterų 
Būrelio surengtuose Velykiniuose Pietuose, Lietuvių 
Namuose, š.m.balandžio mėn. 18 d.

e ANAPILIO P-joje balan
džio mėn. 25 d. pirmąją 
Komunijų priėmė iškilmin
gose Mišiose 14 vaikų: 
Angelė Birgiolaitė, Aleksa 
Duliūnaitė, Tomas Miliaus
kas, Daiva Nielsen, Vitas 
Naudžiūnas, Viktorija Pau- 
lionytė, Vilija Pečiulytė, 
Viktorija Petrauskaitė, 
Artūras Ramanauskas, Te
resė Saplytė, Joana Smai- 
lytė, Julija šimonelytė, 
Julija Valiulytė, Vilija Y- 
čaitė.

tuntų posėdyje ordinu "Už 
Nuopelnus" buvo apdova
notas ps.dr.Ramūnas Saplys,

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ 
STOVYKLA RAKĖ

Registracija į. šia sto
vyklą vyks PRISIKĖLIMO 
P-jos PARODŲ salėje bir
želio mėn. 1 d., 7:30 val.v.

Tą dieną turi būti par 
tiekti visi reikalingi doku
mentai.

JAV sienos pervažiavi
mui reikia turėti gimimo

• Atnaujintos KARALIAUS 
MINDAUGO, KARALIENĖS 
MORTOS ir VYTAUTO 
DIDŽIOJO menių grindys. 
Gerai jas prižiūrint, jos 
turėtų laikyti 3-4 metus.

/<Būtų-.įdomu- sužinoti, ko-r 
dėl negalima padaryti stip- 

ar jš, tpkios medžia
gos grindis, kad laikyty 
ilgiau, negu dabar. Red.)

• Birželio mėn. 27 d., 
sekmadienį, 12 vai. LN 
vyrai ir ATŽALYNAS ren
gia gegužinę Boyd Conser
vation vietovėje, Cliffside 
1, Woodbridge, Ont.

• Rugpjūčio mėn. 7 d. 
šeštadieni, 12 vai. prasidės 
LN septynioliktoji poilsio 
stovykla Tėvų Pranciškonų 
stovyklavietėje KRETINGA ■

Dėl platesnių informa
cijų prašome skambinti 
A. Sukauskui, tel:244-2790 
arbaE.Bartminui tel: 249- 
0490.

ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba tiesio
giniai siunčiant šiuo adresu: 
LABDAROS FONDAS, Lie
tuvių Slaugos Namai, 1573 
Bloor St. W., Toronto, 
Ont., M6P 1A6.

• Lietuvių socialinių reika
lų darbuotojo valandos 
pakeistos taip: 
trečiadieniais nuo 10 
12val. LIETUVIŲ NAMUO-

DĖKOJAME
Lietuvių Kredito Koope

ratyvo PARAMA Valdyba 
if metinis narių susirinki
mas paskyrė laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva" 
$600 leidimo darbams pa
remti.

Nuoširdžiai dėkojame.
"NL" Valdyba ir 
darbuotojai

• Slaugos Namams aukojo:
$256.84 - Kanados Lie

tuvių Katalikių Moterų 
Draugijos "Prisikėlimo" 
P-jos skyrius.

$500 - Felicija Vencke- 
vičienė iš Burlington'o, 
a.a. Vytauto Venckevičiaus
mirties metinių atminimui; 
$100 - Feliksas Mockus;
a. a. Marytės Garkūnienės 
atminimui: po $50 - dr. Anta
nas ir Ada Jasiukai, E.Sle- 
kys; $20 - B.Stalioraitis.

Iš viso statybos fonde 
yra $884,261.

Aukos priimamos To

• Aušra Gylytė-Karkienė, 
išskridusį 5 savaitėms į 
Lietuvą dėstyti mokyto
jams Vilniuje anglų kalbą 
ir dėstymo metodus, buvo 

šiam projektui išrinkta 
"Association of Canadian 
Community Colleges". 
Taip pat parinkti ir 4 kiti 
kanadiečiai mokytojai.

Aušra Karkienė yra 
baigusi biologiją Čikagoje, 
Loyola Universitete. To
ronto Universitete studija
vo literatūrą , jsigydama 
magistro laipsnį iš anglu 
kalbos ir literatūros.

4vfvfvj\ LIETUVIŲ
■J T T T KREDITO

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.00% už 6 mėnesių tarm. Indėliu* 
5.25% už 1 m. tarm. Indėliu* 
5.25% už 2 m. tarm. Indėlius 
5.50%už 3 m. term. Indėlius 
5.50 % už 4 m. tarm. Indėlius 
6.00%už 5 m. tsrm. indėlius 
5.50%už 1 m. QIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. .QIC Invest pažym. 
8-25%už 2 m. QIC Invest pažym. 
6.50%už 3 m. QIC Invest pažym. 
6.75%už 4 m. QIC Invest pažym. 
7.00% už 5 m. QIC Invest pažym. 
4.00%už RRSP Ir RRIF Ind.
6.00%“* RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP hr RRIF 2 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF3 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m, term Ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo aąak. (šyvy**.***.)

už asmenines
paskolss nuo.......... 9.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 matų ....—
2 matų ___...
3 matų____

(fixed rata)

7.25%
7.60%
8.25%

2-00% už kaad. pel. tekių *ąte.

(US dol. Sav. Acc.)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 motų ...... 7.00% 
(variable rato)
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius Iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortg&ai.

Nuošimčiai gali pasikelti savaitė* eigoje.

AKTYVAI PER 96 MILIJONUS DOLERIŲ

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 A Blue Cross)._______________________

Kredito kortelė su "paramos" vardu
VALANDOS: pirm.,antrad. ir treč. nuo 9 v.r.- 

3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
vaLr.-8 vaL v., Šeštadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BŪSTINĖ: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psi.

999 College SI.. Toronto. Ontario Mlill I A8

Telefonai: < 11«) 532-3 100 ii 532-3 11 I

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
k.

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
IŠGANYTOJO P-joje gegu
žės mėn. 2 d. vyko susipa
žinimas su teologijos stu
dentu Jonu Klemanu.

Lietuvių Moterų Drau
gija P-jos patalpose gegu
žės 15 d. surengs vartotų 
daiktų ir drabužių bei py
ragų, išpardavimą.

• Lietuvių evangelikams 
Klaipėdoje leidžiamas laik
raštis "Keleivis". Prenume
rata - auka.

• PRISIKĖLIMO P-jos ren
giamai vasaros stovyklai 
"Kretingos" stovyklavietė
je registracijos blankai 
jau paruošti ir gaunami 
klebonijos raštinėje.

Lietuviškai kalbantiems 
vaikams 7-16 m.amžiaus 
stovyklos programa vyks 
liepos 4-17 d.d.; lietuviškai 
nekalbantiems vaikams 
liepos 18-31 d.d.

Stovyklas ruošia Lina 
Kuliavienė tel:766-2996.

• SKAUTŲ uniformas ir 
skautų ženklus galima gau
ti RAMBYNO tunto tieki
mo skyriuje. Jį tvarko 
s.Vytis A.Kišonas, tel:666- 
4658. Ženklai gaunami 
nemokamai.

metrikus arba Kanados 
pilietybės dokumentus. 
Be šių dokumentu nebus 
priimami į autobusu

Neužsiregistravę laiku 
gali netekti vietos autobu
se. Prie registracijos mo
kesčio kiekvienam- -n ai 
reikia pridėti $30 sveikatos 
draudimui ir $50- autobuso 
išlaidoms. Kita $50 - suti
ko apmokėti tėvų, komite
tas. Visi mokesčiai JAV 
valiutai*-- f

Q,augiau įinfprmąęŲų
gaų»Uė.*pas tuntininką^A. 
Senkų tel:233-9092.

Švedijoje gyvenanti lie
tuvė mums rašo:

"Noriu mokyti vaikus 
lietuvių, kalbos. Mano var
das Ina. Gimiau ir augau 
Lietuvoje.Turiu aukštąjį 
išsilavinimą, kad galėčiau 
dirbti su vaikais 6-10 metų 
amžiaus.

Esu 35 metų, išsiskyru
si, turiu mažą dukrą. Gy
venu Švedijoje. Galiu bend
rauti lietuvių, anglų, švedų 
kalbomis.

Laukiu pasiūlymų adresu: 
Ina Varnaitė-Sjostrand, 
FJ ADERHARVSGATAN149 
S-424 66 ANGERED, S 
SWEDEN."

Ilgametis "Rambyno" 
ir "Šatrijos" tuntų tėvų 
komiteto pirm., K.Šapoč- 
kinas pasitraukė iš pirmi
ninko pareigų, o pasiliko 
komitete. Pirmininke sutiko 
būti sesė vyr.sk. Ona Na- 
rušienė.

Už nuopelnus abiejų
MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.50% 
5.50% 
6.00% 
5.50% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.75% 
7.00%
4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 9 .00%

2 
3 
4 
5
RRSP, RRIF ir OHOSP 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk............... 2.25%

Sutarties paskolas 
nuo ............... 9.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 7.26%
2 metu ............... 7.60%
3 metų ............... 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 7.00%

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 54 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

T7 CITIT » INSURANCE 
OlvILorilLix BROKERS
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

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

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

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

DRA ŪDA ----INS LRANCE
Waiter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DARIAUS-GIRĖNO TRANSATLANTINIO SKRYDŽIO 60-UJU METINIU MINĖJIMO PLANAI
• 1 Šiais metais sukanka 60 metų nuo Lietuvą išgarsinu- nas.
šių drąsių Amerikos lietuvių skrydžio per Atlantą ir tra- Tokius pačius metus Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
giškos jų mirties prie pat Lietuvos sienos. Lietuvos vy
riausybė šiuos metus paskelbė Dariaus-Girėno metais ir 
visoje Lietuvoje ruošia iškilmingus minėjimus su atitinka
momis programomis. Pagrindiniam minėjimo komitetui 
vadovauja Kultūros ir švietimo ministras Dainius Trinkū-

• Balzeko Lietuviu kultūros muziejus yra istorinio transatlantinio Stepono Dariaus ir 
Stasio Girėno skrydžio iš New York’o i Lietuva 60-mečio minėjimo iniciatorius ir pagrindinis 
vykdytojas.

Minėjimo organizacini komlteta_ sudaro atstovai iš virš 40 lietuvišku organizaciją, o taip 
pat atskiri asmenys-iŠ Chicago’s ir Lietuvos. Komiteto garbės pirmininkas yra Lietuvos 
Respublikos gereralinis konsulas Chicagoje Vaclovas Kleiza. Komiteto taryba sudaro: Valentinas 
Ramonis, pirmininkas; Jonas Daraška, vicepirmininkas; Liucija Krutulienė, sekretorė; Valerija 
Stanaitienė, iždininkė.

Planuojami renginiai vyks 2 dienas: šes'tadienį, liepos mėn. 17 d. ir sekmadieni, liepos 18 
d. Šeštadienio popietę, jei bus gautas valdžios leidimas, memorialinė lenta bus atidengta 
Chicago’s Midway aerodrome. Šis aerodromas buvo labai svarbus lakūnams ir ju planu 
įgyvendinimui. Ta pačia diena ivyks iškilmingas parodos apie Dariu ir Girėną atidarymas Balzeko 
lietuviu kultūros muziejuje. Bus eksponuota reta medžiaga, susijusi su lakūnais ir jų skrydžiu, 
niekur nerodyta nuo 1935 m.

Sekmadienį vyks mišios lietuviu kataliku ir liuteronu bažnyčiose, paradas prie Dariaus- 
Girėno paminklo Marquette Park’e, dalyvaujant visoms organizacijoms, vainiku padėjimo 
ceremonija prie paminklo, pietūs Dariaus-Girėno salėje. Tikimasi, kad dalyvaus aukšti pareigūnai.

Kartu su paminėtu aukščiau, komitetas nusprendė įvykdyti Šiuos projektus, skirtus 
minėjimui:

1) išleisti leidinį, kurį sudarytu minėjimo programa, transatlantinio skrydžio istorija, 
lakūnų biografijos, minėjime dalyvaujančių organizacijų sąrašas, aukotojų sąrašas ir t.t.;

2) sukurti memorialinį medalį, 60mm diametro, kurį nukalti iš ivairių metalų;
3) sukurti filmų apie Dariaus ir Girėno gyvenimą Amerikoje ir jų pasiruošimą skrydžiui. 

Bus nufilmuotos su Jankūnais susijusios vietos, panaudota Balzeko muziejuje išlikusi autentiška 
filmuota medžiaga apie lakūnus.

Aukščiau išdėstytu planų Įgyvendinimas turėtų būti kiekvieno Amerikos lietuvio pareiga. 
Komitetas negalės to padaryti be Jūsų paramos. Komitetas neturi pinigų netgi pradėti Šį darbą. 
Leidinys, medalis, video, paroda, memorialinė lenta, popierius, pašto išlaidos turės būti padengtos
Jūsų aukomis.

Dariaus-Girėno komiteto vardu yra atidaryta sąskaita banke. Jau priimamos aukos. 
Norėdami paaukoti mūsų didvyrių paminėjimui, rašykite čekius Darius-Girėnas Commemoration
Fund ir siųskite Valentinui Ramoniui, c/o Balzekas Museum 6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL
60629. Jūsų ar Jūsų organizacijos vardas bus Įtrauktas i iškilmių leidinį. Tikrai jausitės 
patenkinti, galėdami tiesiogiai dalyvauti šiame išskirtiniame įvykyje.
Valentinas Ramonis, pirmininkas

• Jaunimo Centre poetas 
Kazys Bradūnas ir tarptau
tinių konkursų laimėtojas 
pianistas Petras Geniušas 
"Margučio" rengiamoje 
laureatų šventėje gegužės 
2 d. surengė Įdomią, prog
ramą, ;i<

hamilton

GARBINGAS 
AIDO" 70- METIS

Lucija Krutulienė, 

"SKAUTŲ

paminėtas Čikagoje š.m. 
balandžio 24 ir 25 d.d.

Minėjimą suruošė "Skau
tų Aido" žurnalo adminis
tratorės vs Albinos Rama
nauskienės iniciatyva, re
dakcija su talkininkais-talki
ninkėmis.

Ta proga buvo išleistas

PRISIMINDAMI a.a. MARIJĄ GARKUNIENĘ IR 
REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ JOS VYRUI ANTANUI IR 
VISIEMS ARTIMIESIEMS, AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ 
FONDUI:

$100 - Hamiltono Lietuvių Pensininku namų RAM- 
BYNAS valdyba; $50 - P.Z.Sakalai; po $30 - A.D.Jankū
nai, Z.A.Stanaičiai, J.R.Pleiniai; po $25 - Hamiltono 
Lietuvių Pensininkų Klubas, St.Dalius, F.A.Rimkai; po 
$20 - J.G.Krištolaičiai, P.S.Kanopai, X.Y., P.Armonas, 
Z.čečkauskas, A.Petraitienė, P. Žulys, P.G.Breichma- 
nai, J.Puniška, S.Kojelienė, P.V.Šidlauskai, St.Domeikienė,
V.E.Sakai, V.S.Matukaičiai, L.E.Klevai, J.E.Bajoraičiai,
A.Bungardienė, S.Karnas; $15- B.Kaminskas; po $10 -
A.Grigaitis (Detroit, Mich.), P.M.Šiūliai, P.Vitienė, A.

Didžbalienė.
Už aukas dėkoja K.L.F.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasei. pal. čekių *ą*k. Iki...3.00% asmenine* paskolas .... 12.50%
santaupas............................ 2.,50% neklln. turto pask. 1 m. . 7.25%
kasd.pal.taupymo s-ta .. -. 2.00% nekll.turto pask. 3 m. ... 8.50%
90 dienų Indėlius .... 5.00% Nemokamas če*r/ų/r sųsfcartų
1 m. term. Indėlius .............. 5.75% apmokėjimo patarnavimas.
1 m. term.lnd.mėn.pal............ 5.25% Nomokama narių gyvybės
3 m. farm.Indėliu*____  6.00% drauda pagal santaupų
RR8P Ir RRIF (pensijos- . 3.00% dydi Iki $2.000 Ir
RR8P Ir RRIF 1 m.................  5.75% samaninių paskolų
RRSP Ind. 3 m. *.............. 6.00% drauda Iki $25.000.

Sekite kssdlenlne Informaciją sple procentu* “Tautoj*"
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.
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valdyba skelbia ir išeivijoje. Kraštų lietuvių Bendruome
nės prašomos ruošti Dariaus-Girėno skrydžio minėjimus, 
geriausiai liepos mėnesį, kai skrydis buvo atliktas, progra
mas derinant su Kultūros ir švietimo ministro vadovau
jamo komiteto nuostatomis.

vaizdus rodė "SA" redakto
rius vs kun.A.Saulaitis.

Žurnalo leidėjų vardu 
LSS Tarybos Pirmijos p- 
kas vs Sigitas Miknaitis 
ižkėlė skautiškos spaudos 
reikšmę organizacijos veik
lai. Darbuotojams buvo 
įteiktos dovanėlės ir tech
nikiniam ilgamečiu! redak
toriui vs V.Vijeikiui Įteikta 
dail.Žumbakienės sukurta 
dekoratyvinė lėkštė.

Meninė programa, atlik
ta "Antrojo Kaimo" vadovOj 
neatitiko pokylio temai.

Po gardžių vaišių vs 
Janina Mikutaitienė eiliuo
tu žodžiu apsakė redakci
jos darbą, o "Tauro Rago" 
orkestras padainavo komiš
kų. dainų, palydint namų 
darbo niekur nematytais 
instrumentais.

Visi dalyviai linkėjo 
SKAUTŲ AIDUI sulaukti 
jei ne 100-,tai tikrai 75- 
tųjų metų sukakties!

IŠ ČIKAGOS
Edvardas Šulai t is

Ruošiamasi DARIAUS IR 
GIRĖNO minėjimui. šie
met sueina 6u metų suKak-
tis nuo Stepono Dariaus ir

sekretorė

dailus ir gerai paruoštas 
vs Nijolei Užubalienės lanks
tinukas. Suruošta vaizdinė 
paroda, pavyzdinga skautiš
ka sueiga, sukaktuvinis 
pokylis.

Paroda vyko JAUNIMO 
CENTRO Čiurlionio galeri
joje. Ją. skoningai ir Įdo
miai paruošė vs V.Vijeikis, 
talkinant vs Jonui Paroniui.

Daugelis siūlė šią paro
dą pritaikyti ilgesniam 
rodymo laikui ir visuome
nei patogiai prieinamoje 
vietoje.

Iškilmingai sueigai va
dovavo "Skautų Aido" red. 
vs kun.Antanas Saulaitis. 
Buvo paskelbtas konkursas 
ten pat vietoje išdalinus 
lapeliuose klausimus. Jiems 
atlikti reikėjo pasinaudoti 
galerijoje vykstančia paroda.

Kol buvo pranešti kon-

Stasio Girėno atmintino 
skrydžio į Lietuvą. Kaip 
žinome, jie 1933 m. liepos 
mėnesį laimingai perskrido 
Atlantą, tačiau dar neišaiš
kintomis aplinkybėmis žuvo 
Soldino miške, tuometinėje 
Vokietijoje.

Šį translantinį žygį Či
kagoje šiemet rengiamasi 
ypatingai atžymėti. Jau 
yra sudarytas minėjimo ko
mitetas iš daugiau negu 50 
asmenų, kuriam vadovauja 
V. Ramonis, o kiti - val
dybos narini: J. Daraška, 
L. Krutulienė ir V. Sta
naitienė. Taip pat sudary
ta 10 Komisijų, Kurios rū
pinsis įvairiais minėjimo 
reikalais. Numatomos iš
kilmės prie Dariaus-Girėno 
paminklo Marquette Parke 
ir Midway aerodrome, l’aip 
pat bus bažnytinės apeigos. 
bariKetas ir kt.

PARODYTA VAIZDAJUOS
TĖ APIE PREZIDENTO
RINKIMUS

kurso daviniai - ypač gra
žiai dainavo KERNAVĖS 
tunto sesės.

Skaučių grupėje laimėjo 
I-v. Stefutė Utz ir Eglė 
Milaveckaitė; Il-a- Daina 
Lukaitė, Birutė Jurjonaitė 
ir Alytė Stankiewicz; III- 
ią- Rima Griauzdytė ir 
Natalija Padalino.

Paukštyčių grupėje I 
v. M.Bunikytė, T.Mikužytė 
ir A.Meilytė; Il-a v.- G. 
Aušraitė, A.Bužėnaitė ir 
L.Augiūte.

į sukaktuvių pokylį at
vyko arti 250 dalyvių. Prog
ramą pravedė vs Vladas 
Vijeikis. _

Už sveikinimus ir aukas 
padėkojo vs A.Ramanaus- 
kienė. Skautiškos veiklos

Jaunimo Centro Moterų 
klubas šio centro kavinėje 
kovo mėn. 26 d. vakare 
buvo suruošus įdomią va
karonę, kurios metu buvo 
parodyta Viktoro Kapo
čiaus susukta vai?dajuostė 
apie prezidento rinkimus 
Lietuvoje, o taip pat ir iš
rinktojo prezidento inaugu
racijos iškilmes. Gausiai 
susirinkę tautiečiai dvi 
valandas stebėjo istorinio 
pobūdžio vaizdus, kuriuose 
pamatė kandidatus į prezi
dentus: J. Vilkaitį, S. Lo
zoraitį, A. Brazauską, o 
kiek trumpiau - ir kitus, 
kurie norėjo tapti preziden
tais, bet vėliau kandidatū
ras atsiėmė arba nesurinko 
reikiamą kiekį balsų ir

GUY 1 
RICHARD 
ROOFIR-----COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis.

turėjo nuo šio žingsnio at
sisakyti. Įdomus buvo ir ka
riuomenės paradas inaugu
racijos dieną, Lietuvos 
kaimo ir mažų miestelių 
vaizdai, kur buvo nuvykę 
prezidentiniai kandidatai. 
Šią įdomią vakaronę trum
pu žodžiu pradėjo A. Li- 
kanderienė.
PRISIMINTAS VLADAS 
PUTVINSKIS

Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
Vlado Putvio-Putvinskio 
minėjimas, prisimenant jo 
120 metų gimimo sukaktį, 
vyko Šaulių Namuose kovo 
mėn. 7 d. Čia ilgesnę 
paskaitą apie šią neeilinę 
asmenybę skaitė dr. Vytau
tas Dargis. Taip pat kal
bėjo Juozas Mikulis, Algis 
Regis, dr. Antanas Adoma
vičius, Algirdas Budreckas 
ir kt. Šį minėjimą surengė 
Vytauto Didžiojo Šaulių 
rinktinės vadovybė.

RŪPINASI LIETUVOS 
NAŠLAIČIAIS

Čikagoje sukurtas Lietu
vos našlaičių glooos Komi
tetas, kuris pasivadino 
"Saulutės" vardu (angliškai: 
"Sunlight" Committee to 
Aid Lithuanian Orphans).

Yra planuojama aplanky
ti visus Lietuvos našlaičių 
namus. Bus stengiamasi su*

MONTREALIO LIETUVIAI 
minės BIRŽELIO TRĖMIMUS 
birželio mėn. 13 d., 3 vaTT 
p.p. AV P-jos Salėje.

VISI kviečiami dalyvauti!

rasti rėmėjų, kurie aukoda
mi po 1U dol. per mėnesį, 
galėtų būti vieno našlaičio 
globėju. Komiteto nariai 
aukas žada rinkti ne vien 
tik iš lietuvių, bet ir iš 
amerikiečių, šio Komiteto 
pirmininkė Indre Tijūnelie- 
nė - 419 Weidner Rd., 
Buffalo Grove, IL 60089. 
Oranizatoriai visus mūsų 
tautiečius ragina prisidėti 
prie šio svarbaus reiKalo.
ATVYKO V.BIELAJUS

Daugelis esame girdėję 
apie Amerikos lietuvių tau
tinių šokių veteraną, jų 
mokytoją ir žurnalo "Vil- 
tis’į leidėją Vytautą Beliajų. 
Nežiūrint savo senyvo am
žiaus, jis vėl atvyko J Či
kagą .

Balandžio 27 d., kaip
garbės svečias, dalyvavo 
University of Chicago In
ternational House tautinių 
šokių programos įsteigimo 
60 metų, minėjime. Jis 
taip pat padės mokyti tau
tinius šokius First Baptist 
Church patalpose Evansto-
ne.

O. L a S a s
sveikaton!

Pasaulinio garso Amerikos Mayo Klinika skelbia, 
kad 5-kios porcijos vaisių ir daržovių kasdien padeda 
kontroliuoti svorį ir sumenkina galimybę susirgti širdies 
gyslų ar vėžio ligomis.

Valsuose ir daržovėse beveik nėra riebalų ir dau
gumoje jų yra pakankamai skaidulių (fibre). Taip pat 
gausu įvairių vitaminų, mineralų ir kitokių cheminių, 
medžiagų, kurios, mokslininkų nuomone, padeda apsisau
goti nuo ligų, netgi nuo vėžio ligos.

Penkios porcijos - tai ne tiek daug, kaip kad 
atrodo: 1 porcija reiškia į puodelio virtų daržovių, kon
servuotų vaisių arba sunkos. Taigi, 1 puodelis supjausty
tų daržovių ar vaisių, arba 1 vidutinio dydžio vaisius 
- tolygu vienai porcijai.

* BETA KAROTINAS: stipriai geltonos ir tamsiai žalios 
daržovės turi daug šios medžiagos, kurios reikia orga
nizmui pasigaminti vitamino A. Esant organizme nepa
kankamai, beta karotino, lengviau išsivysto plaučių vėžys.

Daržovės, turinčios gausiai beta karotino: morkos, 
špinatai, pomidorai, žieminiai arbūzai ( winter squash), 
saldžiosios bulvės, moliūgai, papajos, kantalupės, mango, 
aprikosai ir raudonieji arbūzai.

* VITAMINAI C ir E: jie veikia sumažindami rūgštis 
organizme, kovoja su molekulėmis, kurios gali sukelti 
ląstelių žaizdas ar trukdyti organizmui natūraliai pagyti.

šio vitamino gausiai randama brokoliuose, aplesinuose, 
citronuose (grapefruit), braškėse, kantalupėse, kalafijo- 
ruose ir keptose bulvėse. Daržovinis aliejus, riešutai, 
lapuotinės daržovės ir pilni grūdai (nebaltinti) pasižymi 
vitamino E gausumu.

* PHYTOCHEMINĖS MEDŽIAGOS: jų randama natūra
liai vaisiuose, daržovėse ir grūduose. Pirma mokslininkai 
manydavo, kad jos nesvarbios žmogaus mitybai. Naujausi 
tyrimai, tačiau, nurodo, kad šios medžiagos turi ryšį 
apsaugojant organizmą nuo vėžio ligos. Ypač pažymėti
nos šios daržovės: kalafijorai, brokoliai, garsvyčių lapai, 
įvairių rūšių ir spalvų kopūstai, ropės, griežčiai ir kolra- 
biai. Daugelis jų pasižymi ir vitamino C gausa.

* SKAIDULIAI: vaisiai ir daržovės - ypač ankštinės 
(žirniai, lęšiukai, juodosios, pinto ir garbanzo pupelės) 
turi daug skaidulių. Pusė puodelio virtų ankštinių daržo
vių turi savyje apie 5 gramus skaidulių ir mažiau negu 
gramą riebalų.

* MAŽAS KIEKIS RIEBALŲ: valgant daugiau daržovių 
ir vaisių, lengviau sumažinti riebalų vartojimą savo die
toje, skelbia tyrinėtojai. Tų, kurie nevalgo daržovių 
ar vaisių, dieta susidėjo iš 38% kasdieninių riebalinių 
kalorijų. Valgant 2 porcijas daržovių ir bent 3 porcijas 
vaisių, kasdieninės kalorijos, gaunamos iš riebalų suma
žėjo iki 34%. Vartojant nedaugiau kaip 30% riebalinių 
kalorijų kasdieną, galima žymiai sumažinti nutukimo, 
širdies kraujagyslių ir vėžio ligų pavojų
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montreal
mirusieji:
• MAGDALENA DUDO- 
NIENE-NAUJALYTĖ mirė 
grgužės mėn. 7 d.

Liko 3 dukterys su šei
momis, 7 vaikaičiai ir 4 
provaikaičiai. Po laido
tuvių Mišių šv.Kazimiero 
P-jos bažnyčioje , palaidota 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.
Užuojauta mirusios arti
miesiems.

• A.a. Vytauto Slėnio 22-jų 
metų 
motina 
atsiuntė $ 
raščiui 
Lietuva". 
Nuoširdžiai

mirties atminimui
Marija GUDIENE 

100,- auką laik- 
"Nepriklausoma

dėkojame. "NL"

• Sekmadienį, gegužės 
mėn. 16 d., 4 val.p.p. vyks 
LITO metinis narių susirin
kimas AV P-jos salėje. 
Registracija vyks nuo 3- 
4 val.p.p. Primename, kad 
nariai privalo atsinešti 
nario knygutes.

• Ilgametis "NL" skaityto
jas Jonas Araminas, išbuvęs 
ilgesnį laiką ligoninėje, 
toliau sveiksta namuose.

Linkime greitai susti
prėti.

• Sol. Antanas Keblys, 
ilgametis buvęs AV P-jos 
choro vedėjas išvyko ilges
niam laikui į. Lietuvą. Ten 
žada padaryti savo giesmių 
ir dainą įrašus į juosteles.

LIETUVIS 
prov. žymenį 
iš 10 kandida-

Montrealyje

PAGERBTAS 
Quebec'o 

1993 metais 
tų laimėjo 
gyvenantis profesorius e- 
meritas 
PAVILANIS 
tarptautinį įnašą j virologi- 
jos ir sveikatos apsaugos 
mediciną jaunajai mediką 
kartai, už sudarymą gausių 
mokslo programą. Jis taip 
pat •' buvo įvertintas už 
veiklą prieš įvairius rasizmo 
pasireiškimus.

Malonu, kad dr.V.Pavi- 
lanis rado laiko būti Lietu
vių Bendruomenės nariu

dr. VYTAUTAS 
už tautinį ir

VINGIO šokėjos iš Ottawos pašoko p.Matulaitienės sukurtą Šokį "Per girią girelę" š.m. 
"Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos Vakare , balandžio mėn.24 d., AV P-jos salėję

Certifikatus 1 m.-....... 5.75%
Certifikatus 2 m...............6.25%
Term, indėlius:

1 metų ....................5,00%
180 d. - 364 d.......  4.50%
120d. - 179d..........4.50%
60d. - 119d..........4.50%
30 d.- 59 d ....... 3.00%

ir ilgalaikiu KLB 
Teismo nariu.

Išvykęs ilgesnėn 
ginėn kelionėn su 
Irena Indonezijon, kur gy
vena jų duktė Marina su 
šeima, sugrįžo j Montreal). 
Sveikiname.

Garbės

atosto- 
žmona

• AV P-jos bažnyčioje, 
gegužės mėn. 2d. 10 vai. 
Mišiose pirmąją Komuniją 
priėmė 7 vaikai; Vilija 
Baršauskaitė, Natalija Dre- 
šerytė, Katarina Keturkaitę, 
Kristina 
Mainville, 
vičius ir 
liauskas.

Malonu, kad buvę mon- 
trealiečiai 
gyventi 
sugrįžo j 
parapiją 
atveže savo vaikus.

Ta proga susitiko seniai 
matyti pažįstami ir drau
gai.

Seselė Paulė nuoširdžiai 
dirbo su vaikais, paruošiant 
šiai religinei šventei.
• Elonos ir Arvydo PAU
LAUSKŲ dukrelė pakrikš
tyta AV P-jos bažnyčioje 
Karinos vardu.

• Reginos (Pupelytės) ir 
Algio KIBIRKŠČIŲ antroji 
dukrelė pakrikštyta Emos- 
Noelos vardais AV P-jos 
bažnyčioje.

Lapinaitė, Matas
Antanas Staške-

Kristoforas Vasi-

ir
tėvai,

dirbti
savo

išvykę 
kitur, 

pirmąją 
Montrealyje ir

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8

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

AKTYVAS - V/R J f 29, W0.00P- REZERVAS- VIRS HlLLUMiO 
MOKA UŽ:

Taupymo - special.................2.25%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.50%
Taupymo - kasdienines......1.75%

Einamos sąsk..........................1,50%
RRIF-RRSP- 1 m.term 6.00% 
RRIF-RRSP-2m.term...... 6.50%
RRIF - RRSP - taup.............2.00%

LITAS MONTRE Al 10 1 IE T II VI į) 
KREDITO UNIJA

IMA UŽ:
Nekiln. tuno nuo 7.50% asmenines - nuo 7.75 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lito”

5

VISI PATARNAVIMAI nemokami
KASOS VALANDOS: 

147S OeSev*

Pirm., antr.. treč,
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

9.00-3 00
12.00- 8 00
10.00- 6.00

3907 A RoMmont

Pirmadieniais 10.00- 2.00
3 00- 7.00 
2 00-6.00

Ottawos lietuvių VINGIO šokių grupės vadovė G.Abromai- 
tienė (dešinėje) ir dainų mokytoja L.Lukšaitė-Cassidy
• AV P-jos bažnyčioje 
buvo pakrikštyta Viktoro 
ir Josėe LUKOŠIŲ dukrelė 
Viktorijos-Sabinos-Eugenijos 
-Reginos vardais.

• "NL" Valdyba posėdžiaus 
gegužės mėn. 14 d. 5 vai.p.

p. penKtadienį, Redakcijos 
patalpose.

Keliaujantiems į LIETUVĄ 
galima apsistoti KAUNE 
kelioms dienoms,savaitei 
ar mėnesiu' - butas- 2 
miegamąjąju arba 1 miega
masis su salionu ir virtu
ves naudojimu. Prieinamos 
kainos! Adamonių šeima, 

tek (514) 256-5355.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIIA paskel 
bė Kanadą Nr. 1 valsty
be. Dabar jon bus įlei
džiama 250,1)09 imigran
tų. Mūsų patyrę advoka
tai padės jums greitai 
imigruoti!!

Pareiškimų formas ir 
visas informacijas gau
site atsiuntę $29.95, 
adresu: VENTURE, 4480 
Cote des Liesse, Suite 
320-K4, Montreal, Que. 
H4N 2R1.

KUR DĖTI SENUS 
AKINIUS IR BATERIJAS?

"The Lions Club" orga
nizacija atlieka naudingą 
paslaugą: 1992 m. apie 
200.000 poru vartotų akinių 
surinko vien Montrealio 
mieste ir apylinkėje. Stik
lai buvo patikrinti, kad 
būtą galima tinkamai juos 
pritaikyti naujiems varto
tojams užsienio kraštuose, 
kur ją taip trūksta. Tų 
akinių stiklą ir rėmelių 
gavo taip pat ir Lotynų 
Amerikos kraštai bei Kari
bų salų gyventojai.

Naudotus, nebetinkamus 
akinius galima atiduoti 
ir daugeliui akinių klinikų 
arba paskambinti "Lions 
Club" telefonu 488-9363, 
kur sužinosite vartotų aki
nių surinkimo punktų adre
sus.

Reikia atkreipti dėmesį 
į sunaudotas baterijas- 
radijo, žaislu ir pan. Jas 
išmesti j šiukšlių dėžes 
nepatartina, nes jose gali 
būti įvairiu kenksmingą 
aplinkai medžiagą

pav., kadmijumo ar merku- 
rijaus.
reikia nugabenti į kenks
mingų atliekų punktą iš 
kur jos bus saugiai pašali
namos. Montrealyje yra 
dvi tokios vietos: ketvirta
dieniais jas priima Hamp
stead priemiesčio garažas, 
10 Cleve St., nuo 2-8 vai.

Tokias baterijas

savo vietos 
arba "Access 

jstaigai, tel:

Kitu surinkimo punktų 
adresus ir laiką sužinosite 
paskambinę 
savivaldybei 
Montreal" 
872-1111.

Montrealio dienraštis 
"THE GAZETTE" siūlo 
INFO-LINE telefoną 841- 
8600,ext.4357, kur gausite 
atsakymus apie aplinkos 
priežiūrą ir kur_ galite pa
teikti savo 
reikalu.

Aplinkos 
momis vis 
masi ir^’i stengiamasi 
spręsti dabar. Pasinaudoki
me čia ,suteiktomis informa- 

,______________ kaip cijomis.______________
Prašome mūsų gerbiamus skaitytoj us atsiskaityti uz 1993 
m.prenumeratą iki vasaros atostogų. Tuo palengvintumėt 
mūs darba ir mūs atsiskaitymus. DĖKOJAME1

pasiūlymus Šiuo

tarSos proble- 
daugiau domi- 

jas

EUROPARCEL
TEL: 366-5484

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

K»A,ALUON

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojaą-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.HALlSKOS hdura^ 

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

M. CUSSON VAISTINE
763S 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: 388-9745 ir 365-0505

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d. mes persikeliama į,naują vietą,- prie Rūtos auksinio 
amžiaus klubo 1450 DE SEVE. Ankstyvesnė vieta ant RUE LEGER 
nebeveiks nuo Gegufės 15 d. Pakietų priėmimo NAUJOS VALANDOS 
bus nuo 9.00 vai. ryto iki 7'00val. vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Pakietų 
issiuntimas toliau bus kiekvieną savaitą.
Pakietų"pick up service" - veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo iŠ Jūsų namų

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,

Montreal, Que. H3A 1A1
Tek (510-942-1231

Ext. 1663

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

4588 Perk Avė., 
Montreal, Que. HIV AĘA Tek (514>-«42-9211.

_____________ ■■■ i. J

Nauja Kaina $5.10/kg 
Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. 

Nėra maksimumo svorio. 
Minimum yra 2kg, arba $10.00. 

TreČiadiniais 9h00-19h00.

1450 rue DE SEVE, LASALLE
A4A AAAA skambinkite infor- 

macuos ir aptar -UKJr □UuU N AVIMO REIKALAIS Vytas GruodiėJ? BET KADA - 7 DIENAS.

Laurendau

Angers

Drake

DeLa Verendrye

[Jdicoeurl 
metro |

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, 
Quebec, H3G 1L5 Tel: 931-4024

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

1449 rue SuAlezandre Telefonai:Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S

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

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

tel:364-4282

Notarė 
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1455 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontreaL Quebec, H3B 2V6 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 p6L

Suite 500 A.
Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

TONY LAURINAITIS
MONTRIAL. P.Q. H3W1X6 T.l. 481-4806

NAMAI • AUTOMOBILIA1 •PREKYBA•ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546

JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB. 

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355

Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

Z I ENK A PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLAIDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAITIS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4

JONAS &CČTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS LT*
ALI U MINIJA US DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS.

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

Tek 721-9496; re®: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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