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BOSNIJA-DAR VIS BE 
IŠEITIES

Iš Sarajevo'© praneša
ma, kad musulmonų vy
riausybė aktyviai priešinsis 
naujausioms Vakarų Taikos 
pasiūlymams Bosnijai. "Mes 
neleisime JAV, Europai 
ir Rusijai užmesti mums 
tokį (taikos) planą, kuris 
sugriauna mūsų valstybę", 
- pareiškė Suleiman Sulic, 
Užsienio Reikalų sekreto
riaus pavaduotojas.

Gegužės mėn.22 d.Wa- 
shington'e paskelbta Taikos 
strategija esanti nepriimti
na, nes šalia kitų nepriim
tinų pasiūlymų, nepabrė- 
žiama Bosnijos nepriklau
somybė nei teritorinis in
tegralumas, taip pat nerei
kalaujama, kad serbai pasi
trauktų iš sričių, iš kurių 
jie išvarė musulmonus ir 
kroatus.

Šiam naujam planui 
nepritaria ir Jungtinėse 
Tautose 51 islamų kraštas. 
Washington'e Prancūzijos 
Užsienio Reikalų min. A. 
Juppe pasakė JAV tarnau
tojams, kad Bosnijoje tai
kai palaikyti daliniai turi 
turėti teisę vartoti ginklą 
ir JAV turinčios būti pasi
ruošusios naudoti karines 
oro pajėgas Bosnijos mu
sulmonų apsaugai.

Apie JT ginklų embargo 
Bosnijai panaikinimų plane 
neužsimenama ir bent gali
mybė gintis patiems bosni- 
ečiams nuo stipriai ginkluo
tų serbų ekstremistų yra 
atimama.

Vienintelis naujame 
plane daromas spaudimas 
serbams būtų ekonominės 
sankcijos. "Clinton'as daug 
kalbėjo, bet vietoj kad 
vadovautų, tapo sekėju... ir 
dar rusų...",- sako Bosnijos 
atstovai.

Siūloma plane demilita- 
rizacija - saugios vietos 
bosniečiams- juos uždarytų 
lyg į geto. Jie vistiek būtų 
praradę savo namus.

NAUJOJO IZRAELIO 
PREZIDENTO ŽODŽIAI

Septintuoju Izraelio
valstybės prezidentu 5- 
iems metams buvo prisaik
dintas Ezer Weizman, 68 
m., buvęs karo lakūnas, 
kilęs iš Izraelį kuriančio 
elito. Prisaikdinus gegu
žės mėn. 13 d., jis nedels
damas pareiškė, kad tarp 
arabų kraštų ir Izraelio 
valstybės turi išsivystyti 
"draugiškumas ir brolybė".

Nors prezidentinės pa
reigos šiame krašte yra 
apribotos, tačiau pats pre

zidentas gali padėti vy
riausybei pasirinkti veikimo 
kryptį, duoti toną.

Savo įvedamojoje kalbo
je E.Weizman'as daugiausia 
reikšmės pridavė Arabų 
- Izraelio deryboms, pa
brėždamas, kad "tikras 
ir vienintelis sprendimas 
glūdi taikoje. Mums reikia 
tvirto apsisprendimo ir 
patvarumo baigti priešišku
mo ir smurto nesibaigian
čią grandį".

JOE CLARK NAUJAME
POSTE

Ilgus metus pasišventu
siai dirbęs politiniame Ka
nados gyvenime, pergyve
nęs Konservatorių partijos 
kilimą ir - smukimą, vie
nas iš atkakliųjų Kanados 
federalizmo gynėjų ir 
Konstitucijos atnaujinto
jų Joe Clark'as , nutarė 
praleisti vienerius metus 
JAV-se, Kalifornijoje. Ten 
dirbs universitete, išvyksta 
su žmona ir dukterimi.

Buvo kalbama, kad Joe 
Clark'as nutaręs būti kan
didatu į Progresyviųjų Kon
servatorių Partijos vadus. 
Kai kurių reporterių pa
skleistoji tokia žinia buvo 
neteisinga.

Joe Clark'as, įsigijęs 
didelę patirtį ne tik'Kana
dos reikaluose, bet taip 
pat ir užsienio politikos 
srityje, laimėjo visų didelį 
respektą. Idealistas, savo 
laiku nesvyruojant pasisakė 
ir už teisėta trijų Baltijos 
kraštų nepriklausomybės 
reikalavimą^ Kanados parla
mente ir kitur.

Kanados vienybės var
dan, nors santykiai su min. 
pirm. Br. Mulroney buvo 
komplikuoti, Clark'as suge
bėjo išvystyti su juo tinka
mus bendro darbo santy
kius ir tikrą, neigiamą 
nuomonę apie Mulroney 
jis pasilaikė sau. Tačiau 
prieš kelis mėnesius jis 
nutarė ir pasakė, kad dėl 
Kanados gerovės Ministeris 
Pirmininkas turėtų pasi
traukti. (Šis, savo keliu, 
delsė, laukdamas, kol atsi
statydins Clark'as ir po 
to pranešė apie savo pasi
traukimą iš Partijos lyderio 
ir ministerio pirmininko 
pareigų).

Privačiai Joe Clark'as 
yra pasisakęs, kad jaučia 
didelį respektą Jean Cre- 
tien'ui ir būtų gal dar 
norėjęs ir turėjęs energijos 
su juo dalyvauti rinkimi
niuose debatuose be asme
niškumu, o vien dėl pagrin
dinių problemų sprendimų.

Tinkamo respekto pri
pažinimo Joe Clark'as už
sitarnavo, ir Kanados isto
rijoje jo vieta užtikrinta.

KANADOS TAIKOS___
KORPUSO NETAIKINGIEJI

Paskelbta stebinanti 
žinia, kad pirmą kartą 
Kanados 46 -ių taikos pa
laikymo metų istorijoje, 
yra apkaltinti kankinimu 
ir žmogžudyste Somalijoje 

du Kanados Taikos Korpu
so kariškiai ir kiti du - 
kankinimu ir neatsakingu 
pareigų atlikimu.

Jiems karinis teismas 
paskirs bausmę rudenį, 
Petawawa kariškių bazeje.

ši žinia - tai dėmė 
didelį respektą įsigijusiam 
Kanadiečių Taikos Korpu
sui , ir dabar svarstomos 
priežastys, kodėl taip galė
jo atsitikti ir metodai stro
piau psichologiškai paruošti 
tokio dalinio kariškius, 
ypač jiems atsidūrus labai 
tolimame ir svetimame 
krašte.

• MCGILL UNIVERSITE
TAS pagerbė premijomis 
8 nusipelnusius biologijos 
ir sveikatos srityje darbuo
tojus. Pirmiausia buvo ap
dovanotas neurologas Alber
to Aguayo už svarbų įnašą 
nervų funkcijų atstatyme.

Kitų . nusipelnusių tarpe 
atkreipė mūšų dėmesjfizikas 
lietuviška pavarde- Rav- 
mondas Bartnikas.

• Archyvininkai MASKVOJE 
skelbiasi suradę Rasputin'o 
užrašus apie gyvenimą 
caro Nikalojaus II-jo dvare.

Tekstas yra surašytas 
mokykliniame sąsiuvinyje, 
vos mokančio rašyti ranka, 
šį dienoraštį žada išleisti 
knygos pavidale. Rasputi- 
n'as, Sibiro mistikas, turėjo 
nepaprastai didelę įtaką 
carienei Aleksandrai ir 
todėl jį nužudė grupė kil
mingųjų kariškių.

AMERIKIETIS PASKIRTAS 
ESTI J OŠ AMBASADORIU- 
MI JAV-BEMŠ

Iš Tallinn'© oficialiai 
pranešama, kad Estijos 
prezidentas Lennart Meri 
Estijos ambasadoriumi JAV 
-se paskyrė Toomą Hend
rik Ilves.

Naujasis ambasadorius 
yra gimęs 1953 m.Stock
holm©, buvo Estijos žinių 
tyrinėtoju Laisvos Europos 
radijo programoje nuo 1984 
-1988 m. ir vadovavo Lais
vos Europos radijo Estijos 
tarnybai 1988-1993 m.

Jis atsisakė JAV pilie
tybės š.m.balandžio 1 d., 
gavęs paskyrimą.

Buvęs Estijos ambasado
rius Amerikai T.H.Ilves, 
87 m..atsistatydino iš pa
reigų, o Estijos vyriausybė 
jį paliko Estijos ambasado
riumi prie Jungtinių Tautų

Kaip skiriasi Estijos 
elgesys nuo garbėtroškų 
lietuvių elgesio ambasado
rių paskyrimuosel..

• Naujausi tyrinėjimai Ven
grijoje nurodo, kad apsaugo
jant naujagimius nuo sme
genų ar stuburo nenorma
lumų, gimdymo amžiaus 
moterims patariama kas
dien vartoti vitamino B 
(folic acid).

Šis atradimas,kaip tvir
tina specialistai, yra toks 
pat svarbus, kaip nuo polio 
ligos surasti skiepai.

KAS ĮSILEIDO VOKIEČIUS? 
į Lietuvą gegužės mėn.

pradžioje buvo atvykusi 
žmonių grupė, vadovaujama 
R. Hennig'o, kurie rengiasi 
tyrinėti "vokiečių valdymo" 
įvedimą Klaipėdos krašte 
ir net nustatyti "teisingas 
ateities gaires" jų vadina
mojoje "Siaurės Rytų Vo
kietijoje"

"Kauno Laikas" gegužės 
5 d. rašo, kad Vyt. Lands
bergis patiekė Seime už
klausimą Užsienio Reikalų 
min.P.Gyliui, ar ši istorija 
jam yra žinoma, taip pat 
prašė paaiškinti, kas davė 
šiai grupei įvažiavimo vi
zas?

Gal tai vėl kokių skusta
galvių bandymas kelti ne
ramumus. Gal- kitoks gai
valas nori įrodyti, kad 
Lietuva pati nepajėgia 
susitvarkyti?..

PARFIONOVAS Į LIETUVĄ 
NEBUS ATVEŽTAS

Vakar Lietuvos generalinis 
prokuroras A. Paulauskas 
ir Latvijos generalinis 
prokuroras J. Skrastinis 
paruošė bendrą kreipimąsi 
į Rusijos generalinį proku
rorą. Prašoma padėti tirti 
1991 m. sausio ir rugpjū
čio mėnesių įvykius.

Šiuo metu Lietuvoje 
dirba du tardytojai iš Lat
vijos, o Rygoje su Medinin
kų tragedija susijusius įvy
kius tyrė Lietuvos prokura
tūros atstovai. Generalinės 
prokuratūros tardytojai 
Parfionovą apklausė jau 
tris kartus. Jis pagaliau 
pripažino savo pirmuosius 
parodymus. Parfionovas 
gali būti atvežtas į Lietuvą, 
jei prireiks atlikti tam 
tikrus tardomuosius veiks
mus. Generalinė prokuratū
ra turi filmuotą medžiagą 
apie Zarasų rajono Smilty
nės pasienio posto užpuoli
mą. Ten Vilniaus OMONo 

operatorius užfiksavo ir 
Parfionovą.
Janis Skrastinis pasakė, 

kad ParfionoVas nuteistas 
tik už vieno Latvijos pasie
nio posto užpuolimą, nors 
turima duomenų, kad jis 
yra dalyvavęs keliuose 
panašiuose žygiuose. Latvi
jos generalinis prokuroras 
garantavo, kad kol nebus 
baigtas Medininkų bylos 
tyrimas, Parfionov'as Rusi
jai nebus išduotas.

Darius Grinbergas 
(Iš; LIETUVOS AIDAS, 
__________ 1993.04.02 1_______

MIRĖ MARGARITA 
SAMATIENĖ

San Francisco mieste, 
Kalifornijoje gegužės mėn.6 
d. mirė Margarita Staknytė- 
-Samatienė. Ji 9-rius me
tus dirbo VLIK'o ir ELTOS 
įstaigos vedėja. Iš ten pasi
traukusi, gyveno Washing
ton'e ir buvo Lietuvos 
Ambasados raštinės vedėja.

Atsisveikinimas vyko 
gegužės mėn. 10 d. Ji palai
dota Holy Cross kapinėse, 
Arlington'©, šalia savo 
vyro.

LABAI SĖKMINGAS “TRAKTORIUS ŪKININKUI' VAJUS
Lietuvos generalinis konsulas HARIS LAPAS, pa

skelbęs TRAKTORIUS ŪKININKUI Vajų ir nupirkęs pir
mąjį traktorių su padargais, susilaukia labai stipraus pa
rėmimo ne tik iš pavienių Kanados ir Amerikos lietuvių,

Dabar jau turime 81 traktorių.
Papildomai traktorius užpirko S.Žiulpa, S.Poderiene, 

D.Baltrukonis (2), P.Petrėnas, N.N., V.Ulrich, S.Dimas, 
P.Jančauskas, A.Skrebutėnas, Petras Petraitis, M.ir L. 
Paškus (padargus), K.Žukauskas, Tautos Fondo Kanados 
Atstovybė (3), ir K.Zauka (2).

Traktoriai ir padargai perkami iš gamyklos atstovy
bės "ŽEMUKTECHNIKA" Marijampolėje.

Ūkininkas, gavęs traktorių, pasirašo pasižadėjimą, 
kad be pirkėjo sutikimo jis traktoriaus negali parduoti, 
išmainyti ar perleisti kitam.

Traktoriaus pirkimo reikalu prašome kreiptis į:
Consulate General of Lithuania,
235 Yorkland Blvd., Suite 502, WILLOWDALE, Ontario, 
M2 J 4Y8, Canada. Tel: (416) 494-8313; Fax: (416) - 
494-4382.

CENTRAIDE praneša, 
kad yra apie 250 gyvenvie
čių, skiriamų pensininkams 
ir pusiau pensininkams, ku
rios padalinto į 3 kategori
jas: butai daugiabutiniuose 
namuose, butai su maistu 
ir privatūs slaugos namai.

Informacinis centras "Re
ferral Centre of Greater 
Montreal", kuris gali pa
lengvinti susirasti atitinka
mą gyvenvietę, yra nepel
no organizacija, veikianti 
jau 37 metus. Ji išleido 
1993 m. informacinį leidi
nį "PRIVATE RESIDENCES 
FOR SENIORS IN GREA
TER MONTREAL AREA", 
150 psi., prancūzų ir anglų 
Kalbose. Jame yra daug 
naudingos informacijos: 
adresai, kainos, alfabetinis 
sąrašas papildomų reikalin
gų įstaigų ir apylinkių. 
Leidinį galima įsigyti Cent
re arba paštu. Jo kaina 
$12. - (įskaitant GST mo
kesčius). Daugiau informa
cijų gausite (514) 527-1375. 
ADRESAS: Information & 
Referral Centre of Grea
ter Montreal, 881 de Mai- 
sonneuve Boulv. East, Mon 
treal, Quebec, H2L 1Y8.
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LOZORAIČIO
 ATŠAUKIMAS VERTINAMAS

Lietuvoje
B. N.

PRAŠOME PALIUDYTI 
apie šiuos rezisencijos da
lyvius, norinčius gauti re
zistencijos dalyvio pažy
mėjimą: Juozas Mieldažys, 
Kazys Stravinskas, veikę 
Prienų rajone; Pranas Bra
zauskas, Antanas Mildažis, 
veikę Kaune; Antanas Že
maitis, veikęs Kauno rajo
ne; Kazys Kasiliauskas, 
veikęs Kvėdarnos apylin
kėj; Antanas Surdokas, 
veikęs Alytaus rajone; Vin
centas Rabačiauskas, Mari
ja Rabačiauskienė, Benja
minas Šatas, Petras Viliniš- 
kis, Bronius Viliniškis, Vla
das J uškevičius, Antanas 
Sutkevičius, veikę Panevė
žio rajone.
Ątsįljepimus prašome 

siųsti LPKTS tarybai, K. 
bonelaičio 70b, 3000 Kau
nas.

SOS KURŠIŲ 
NERIJAI

Per Vilniaus Radiją š.m. 
gegužės mėn. 22 d. 7 vai. 
v. tarp kitų žinių buvo pra
nešta, jog lietuviška ir 
tarptautinė mafija stato 
Kuršių Nerijoje didžiulį 
aerodromą su visais įren
gimais.

Visa tai pastebėjo ir už
registravo Lietuvos Žalių
jų Judėiimo žmonės su 
svečiu iš Kanados žinomu 
naftos terminalų specialis
tu Kostu Astravu. Buvo 
rasta Nidos apylinkėje 
iškirstas pokario metais 
sodintas miškas ir ten su
krautos statybinės medžia
gos minėto aerodromo ir 
kažkokio kazino statybai.

Ir kas juokingiausia, jog 
šis reikalas - "biznis" jau 
buvo pradėtas premjerų 
Vagnoriaus ir Abišalos 
laikais, kaip pranešta per 
radiją.

Buvo taipgi užtiktas 
trumpas leidimas su prem
jero Abišalos parašu, lei
džiant šį mišką iškirsti...

Kas gi ten darbavosi?! 
Argi jau mūsų žmonės 
visiškai pablūdo?!

Lig šiol nedrįso Nidos 
paliesti nei karo meto, 
nei vėliau pokario sovieti
niai režimai, o štai va, ką 
daro mūsų savi žmonės. 
Tai bent investacijos, tai 
bent privatizavimas! Argi 
Lietuva tikrai atsidūrė to
kiame žemame lygyje, kad 
net pradėjo pati save tarp
tautinei mafijai parsidavi- 
nėti. Juk tai prilygsta 
Amerikos indėnų laikams, 
kai už keletą dolerių ir 
saują blizgučių jie atidavė 
ištisas savo provincijas. 
Visa tai šaukiasi visų kal
tųjų griežčiausio pasmer
kimo ir šio kriminalinio 
akto SUSTABDYMO.

D.N. Baltrukonis

NEIGIAMAI
Visos Lietuvos politinės 

partijos, išskyrus LDDP, 
neigiamai įvertino Lietuvos 
ambasadoriaus Washington'e 
Stasio Lozoraičio -atšauki
mą, tik "Tiesos" laikraštyje 
buvo atspausdinti pareiški
mai pritariantys šiam at
šaukimui ir pasisakantys 
už Vytauto Čekanausko 
paskyrimą. Pastarasis iki 
šiol ėjo Lietuvos generali
nio konsulo pareigas Los 
Angeles.

Lietuvos Seime ambasa
doriaus Lozoraičio atšauki
mą pasmerkė Tėvynės San
taros Frakcija, prašanti 
prez. Brazauską sprendimą, 
atšaukti, nepriklausomai 
nuo LDDP.

Gegužės 5 d. iš Vil
niaus amb.Lozoraitį pasiekė 
laiškas, kuriame jis prašo
mas "lengvai nepasiduoti 
valdžios spaudimui ir neap
leisti -ambasadoriaus vietos. 
Jam£. taip, pato rašoma, 
jog.Hkę dar maždaug 770 
tūkstančių žmonių rinki — 
muose balsavusių už civili
zuotą Lietuvos ateitį, sun
kiai įsivaizduojančių šią 
ateitį be amb.Lozoraičio 
veiklos. Laišką pasirašė 
70 asmenų, bet jei reikėtų, 
jį galėtų pasirašyti ir visi 
770.000.

Gegužės mėn.7 d. amb. 
Lozoraitis buvo gavęs laiš
ką iš Lietuvos Centro 
Judėjimo, kuriame dėkoja
ma jam už 50 gyvenimo 
metų atiduotų Lietuvai. 
Džiaugiamasi, kad jis suge
ba pakilti virš dabartinio 
Lietuvos politinio stiliaus. 
Taip pat pabrėžiama, kad 
okupuotos Lietuvos vardas 
nebuvo išbrauktas iš pasau
lio visuomenės atminties, 
didele dalimi ir amb.Lozo
raičio pastangų dėka. Laiš
ke ambasadoriaus atsipra
šoma už elgesį, kuris nea
titinka elementarių padoru
mo normų. Partijos vardu 
laišką pasirašė Seimo na
riai Romualdas Ozolas 
ir Egidijus Bičkauskas.

Gegužės 10 d. Tėvy
nės Santaros opozicijos 
atstovė Rasa Rastauskienė 
Seime vykusioje spaudos 
konferencijoje padarytame 
pranešime pažymėjo, kad 
valdžios pastangos kokiu 
nors būdu pažeminti amb. 
Lozoraitį, aiškinant, kad 
po Seimo rinkimų jis pra
dėjęs eiti blogai sąvo pa
reigas, yra ir diplomatinio 
takto ir nuovokos , stoka. 
Įdomu, kad ji patvirtino, 
jog per pora savaičių da
bartinės vadovybės staigiai 
pasikeitusi nuomonė apie 
ambasadoriaus darbą yra 
remiama tiktai tuščiais
Seimo Užsienio Reikalų
Komiteto pirmininko posa
kiais.

Gegužės 12 d. keli tūks
tančiai kauniečių dalyvavo 
Sąjūdžio organizuotoje de
monstracijoje, reikalaudami 
kad Lietuvos prezidentas 
nesuvedinėtų asmeniniu 
sąskaitų ir paliktų Stasį 
Lozoraitį ambasadoriumi 
JAV-se.

Koplyčia Rainių miškelio aukoms (1941) atminti.
nuotr. V. Uznio

Steigiamas Pilietinės Reabilitacijos 
Komitetas

Kreipimasis į Lietuvos piliečius, bendradarbiavusius su KGB
Yra žinoma, Kad KGB vėl pradėjo šantažuoti tuos pra

eityje užverbuotus žmones, kurie ouvo nutraukę šią veik
lą po 199U m. kovo mėn. 11-osios. Dabar jie vėl verčia
mi bendradarbiauti, gąsdinami, kad priešingu atveju, bus 
atskleista jų praeitis.

Primename, kad po Kovo 11-osios Lietuves Respubli-. 
kos Aukščiausioji Taryba kreipėsi į piliečius, bendradar
biavusius su KGB (ir kitomis slaptomis, priešiškomis Lie
tuvai, tarnybomis) pažadėdama nepersekioti ir neskelbti 
jų pavardžių, jei dus tuoj pat nutraukta antivalstybinė 
veikla.

Tačiau, pasikeitus politinei situacijai, padėtis kompli
kavosi, žmonės vėl prievarta traukiami į blogį. Todėl Lie
tuvos Seimo "Tėvynės Santaros" narių, Krikščionių demo
kratų partijos bei politinių Kalinių iniciatyva, pritariant 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ir palaikant kardinolui Vin
centui Sladkevičiui, yra steigiamas Pilietinės reabilitaci
jos komitetas, į Kurį gali kreiptis bet kuris Lietuvos pilie
tis, turėjęs ryšius su slaptomis priešiškomis tarnybomis ir 
norintis apvalyti sąžinę, nusiraminti. Jei prasidėtų tokio 
asmens šantažas - slaptai, per spaudą ar kitu būdu - 
šis pilietinis prisipažinimas padėtų žmogui atsispirti ir 
nepasiduoti. Savo ruožtu Komitetas prisipažinusį žmogų 
gins ir jam padės.

Palengvinkime sąžinę - tik tada galėsime be baimės 
žvelgti į ateitį, ramiai darbuotis.

Kreiptis siūlome - raštu ar asmeniškai - į bet kurį 
komiteto narį.

Dalyviai taip pat priė
mė pareiškimą, kad dr.Ka- 
zys Bobelis, kaip JAV pi
lietis atsistatydintų iš Sei
mo narių laisvu noru, nes 
Lietuvos įstatymai nenu
mato, kad svetimų valsty
bių piliečiai gali užimti 
valdžios postus. (JAV am
basada patvirtino, kad K. 
Bobelis tebėra Amerikos 
pilietis, nors jis asmeniškai 
buvo pareiškęs, kad toks 
nebėra).

Buvo suruoštas bado 
streikas ir piketas prie 
Seimo rūmų ir kaikurių 
parapijų tikinčiųjų pareikš
tas protestas. (Amb. Lozo
raitis raštu prašė nutraukti 
bado streiką).

Didžiausia lietuvių or
ganizacija išeivijoje taip 
pat netylėjo. PĖB giliai 
apgailestavo dėl patyrusio 
ir visų gerbiąmo ambasa
doriaus atšaukimo.

JuaT piv

• į Lietuvą sugrįžo nuola
tiniam apsigyvenimui dip
lomatas, visuomenės veikė
jas Stasys Bačkjs ir jo 
žmona Ona. Vilniaus aero
drome jį pasitiko Užsienio 
Reikalų min. P.Giylys, kiti 
šios ministerijos pareigūnai 
ir vysk.J.Tunaitis. Iš Pa
ryžiaus S.ir O.Bačkius at
lydėjo jų sūnus Vilniaus 
arkivyskupas Audrys Bačkis.

Diplomatas Stasys Bač- 
kis 1933 m. buvo apgynęs 
teisės daktaro disertaciją 
Paryžiuje ir nuo 1938 m; 
dirbo Lietuvos Užsieniė 
Reikalų Ministerijoje, nuo 
1938 m. Lietuvos pasiunti- 
nybės Paryžiuje pirmasis 
sekretorius, iki 1960-jų- 
Lietuvos atstovas Prancū
zijoje. Nuo 1945 m.- BAL- 
F-o įgaliotinis Prancūzijoje, 
o nuo 1950 m.- Centro 
ir Rytų Europos komisijos 
vicep-kas. Šalia to, Pary
žiuje leido ir redagavo 
"Bulletin Lithuanien". Nu6 
1960 m. buvo Lietuvos 
pasiuntinybės Washington'e 
patarėjas. Diplomatijos 
šefo pareigas ėjo nuo 1983 
m. Pokario metais, kartu 
su Juozu Brazaičiu, buvo 
Lietuvos laisvės kovų sąjū
džio įgaliotinis užsienyje.

Gimęs prie Joniškėlio, 
Pantakoniu kaime, mokę
sis Panevėžio gimnazijoje, 
po ilgų darbo ir gyvenimo 
metų užsienyje, S.Bačkys 
pasakė žurnalistams, kad 
yra labai laimingas, jog 
po 50-ties metu gali grįžti 
į nepriklausomą Lietuvą.
*-»<•*♦•**♦***♦♦♦*******************♦**********♦♦******

Eugenijus Matuzevičius
NERINGOJE

Čionai atkeliavęs, sustoji apsvaigęs: 
Platybė vandens ir baltieji kalnai, 
Pirkelės žvejų ir valtelės jų laigios, - 
Pasaulį tu naują staiga pažinai. 
Ant kopų sustoji apsvaigęs ...

Dainuoja čia smėlio keliaujančios bangos- 
Ta muzika užburia, lieka širdy...
Tu, rodos, net viską užmiršt pasirengęs: 
Vien jūrą ir vėją, ir dainą girdi - 
Dainuoja keliaujančios bangos ...

• KAUNAS atnaujino ry
šius su TARTU balandžio 
mėn. 4 d., kuomet ten 
viešėjo Tartu miesto dele
gacija. Kauno miesto val
džios atstovai ir Tartu 
delegacija pasirašė memo
randumą, kad numatoma 
keistis informacija ir patir- 
timi organizuojant ir tobu
linant administracines ins
titucijas, pereinant į rinkos 
ekonomiką, vystant verslus . 
Taip pat bendrauti mokslo, 
švietimo, sporto ir turizmo 
srityse.

Susitikimo proga buvo 
pasikeista žiniomis apie 
savivaldos problemas Lie
tuvoje ir Estijoje, kurios 
labai panašios abiejose 
valstybėse.

LIETUVOS ALYVA
Lietuvos ministeris pir

mininkas Adolfas Šleževi
čius prašė Norvegijos, vy
riausybės, kad padėtų; Lie
tuvai tapti mažiau priklau
somai nuo Rusijos naftos 
(Lietuvą gauna iš Rusijos 
98% reikiamos naftos ir 
tai suteikia Rusijai galimy
bę daryti politinį bei eko
nomini spaudimą Lietuvai. 
Norvegija yra stambiausia 
Vakarų Europos naftos 
gamintoja ir jos pagalba 
būtų galima modernizuoti 
Mažeikių naftos perdirbi

mo įmonę, taip pat geriau 
išvystyti savus alyvos lau
kus.

Švedų alyvos kompanija 
"OK Petroleum" ruošiasi 
kurti bendrą įmonę su Lie
tuvos firmomis. Ji eksploa
tuotų po Lietuvos žeme 
esančius alyvos laukus. 
Vienas iš jų yra netoli 
Kretingos ir manoma, jog 
jis duos alyvos maždaug 
20-čiai metų. Ši sutartis 
pasirašyta po kelis metus 
trukusių derybų ir švedų 
firma čia investuos apie 
15-30 mil. dolerių.

ŠALČININKUOSE ĮVERTINTI 
MOKYTOJAI

Š.m. balandžio mėn. 
pradžioje Šalčininkuose 
viešėjo VILNIJOS D-jos 
ir Lietuvių jaunimo bendri
jos LITUANIKA atstovai. 
Mieste, prie Šalčios jie 
pagerbė lietuviškose moky
klose dirbančius mokytojus 
entuziastus. Kasmet po 
kelis jų atvyksta j Šalči
ninkų rajona. iš kitų Lietu
vos rajonų ir miestų.

Devyniems mokytojams 
buvo įteiktos piniginės 
premijos. Jas VILNIJOS

Pilietinės reabilitacijos komitetas: Kun. Robertas Gri
gas, Kaunas, Valančiaus 6, tel: 222U97; Kun. Kastytis Ma
tulionis, Vilnius, Pilies 17-6, tel: 623U69; Liudas Simutis, 
Kovo 11-osios signataras, Kaunas, Donelaičio 78-3, tel: 
225010; Mečys Laurinkus, Kovo 11-osios signataras, Vil
nius, tel: 222026; Kazimieras Kryževičius, Seimo narys, 
Vilnius, L. Giros 96-39, tel: 475567; Kaunas, Nemuno 
krantinė 26-34. tel: 741621: Algirdas Patackas. Seimo 
narys, Kovo 11-osios signataras, Vilnius, "Draugystės" 
viešo., tel: 639579, 

♦♦M************************************************

Draugija paskyrė iš $200 
amerikietiškų dolerių ku
riuos Rytų Lietuvos švieti
mo reikalams paaukojo 
ir atsiuntė Toronte gyve
nančios lietuvės- Eugenija 
Bulotienė, Cecilija Gipso- 
nienė ir Pranciška Televi- 
čienė.

VILNIJOS D-jos valdy
bos narys S.Trepšys ir LI
TUANIKOS bendrijos pirm. 
G.Bukauskas mokytojus 
apdovanojo vertingomis
knygomis, o istorikas S.Bu- 
kavečkas įteikė savo knygą 
"Šalčios Žemė", kurioje 
atsispindi Rytų Lietuvos 
istorija ir lietuvybės liki
mas per paskutiniuosius 
šimtmečius.

Viena pagerbtųjų moky
tojų- G.Dvilienė dirba jau 
30 metų. Iš Šaulių atvyku
si Renata Aukščionienė 
ir iš Anykščių Rūta Pesec- 
kaitė atliko pirmuosius 
mokytojavimo metus.

Antrus metus mokyto
jauja R. Vorevičius, atvy
kęs iš Naujosios Akmenės.

Ta proga buvo paben
drauta su Šalčininkų 2- 
sios vidurinės mokyklos 
mokytojais ir moksleiviais. 
Skatinama rinkti atsimini
mus apie XX-tojo amžiaus 
įvykius apylinkės miestuose 
ir miesteliuose, įvairia 
medžiagą apie kultūros 
paminklus ir įžymius žmo
nes.

e VILNIUJE gegužės mėn. 
11 d. Rašytojų Klubas buvo 
surengęs susitikimą su A- 
merikos lietuvių dramatur
gu ir prozininku Algirdu 
Landsbergiu.

Nežiūrint to, kad vyko 
tarptautinis TEATRO FES
TIVALIS "LIFE", pasiūlęs 
daug įdomių renginių, Ra
šytojų Klubo salė buvo 
perpildyta. Daugelis Įsigiję 
naujausią A. Landsbergio 
knyga^ "Kelionės Muzika", 

************^»*»****^»»»****** >

! 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.

A ukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P 1A6
Žinoki tn e kad;

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

lauke jo autografų
Autorius taip pat įdo

miai teatrališkai paskaitė 
ištrauką iš savo naujos 
pjesės "Komedijantai", pa
pasakojo apie savo pirmąją 
kelionę į nepriklausomybę 
atkūrusią Lietuvą 1991 
m.

SUSITIKO ŽURNALISTAI 
šu prezidenTU, MĮKiišF 
TRU PIRMININKU, SEIMO 
PIRMININKU

Gegtfžės Ynėn. 7-toji 
- Spaudos, Kalbos ir Kny
gos Diena Lietuvoje. Ta 
proga Seimo rūmuose prez. 
Algirdas Brazauskas grupei 
žurnalistų, televizijos ir 
radijo techniniems darbuoto
jams įteikė SAUSIO 13- 
tosios atminimo medalius. 
Šį apdovanojimą gavo ir 
JAV lietuvis Almis Šalčius.

1992 m. Vinco Kudirkos 
Publicistikos Premiją buvo 
gavęs Arvydas Juozaitis, 
kuris savo žodyje pabrėžė, 
kad dabartiniu metu lais
voji spauda privalo atskleis
ti tiesą lito ir ekonominės 
nuosavybės bylose.

Vinco Rastenio vardo 
premija paskirta Lietuvos 
Žurnalistų Sąjungos nariui 
nuo 1938 m. Edvardui Vis
kantai , laikraščio "Merkio 
Kraštas" vyr,koresponden
tui Aloyzui Tendzegolskiui, 
radijo žurnalistui Vasilijui 
Bogomolnikovui ir buvusiam 
savaitraščio "Mažoji Lie
tuva" vyr.redaktoriui Rytui 
Staseliui.

KAUNE šios Dienos 
proga buvo pagerbtas knyg
nešių atminimas Vytauto 
Didžiojo Karo Muziejaus 
sodelyje, o arkikatedroje 
aukotos Mišios už knygnešį- 
du kartus ištremtą į Sibirą 
Juozą Akelaitį. Jo palaikai 
perlaidoti iš tremties vie
tos Petrašiūnų kapinėse 
ir ten pašventintas jo pa
minklas.

2 psi. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DABARTINĖS (Lietuvoje uždraustos) LIETUVOS 
KOMUNISTU PARTIJOS VADAS Mykolas BUROKEVIČIUS 
Maskvoje grasi na:"AŠ DAR SUGRĮSIU LIETUVON..

"LIETUVOS RYTO" balandžio mėn. 9 d., numeryje 
(67) paskelbtas pasikalbėjimas su aukščiau minėtu neva 
pogrindinės (kaip jis pats tvirtina) dabartinės komunistų 
lietuvių partijos vadu Maskvoje, tiktai dar kartą patvirti
na liūdną faktą: pasaulyje fanatikų ir raudonojo Krem
liaus pastumdėlių dar esama. Toks yra Lietuvą pardavęs 
ir išdavęs draugas Burokevičius ir jo sėbrų gauja Maskvo
je ir (be jokios abejonės) Lietuvoje. Jie svajoja apie grį
žimų ir vėl (tvirtinimą "socialistinės Lietuvos".

Iš to pasikalbėjimo paaiški, kad Burokevičius bando 
įtikinti save ir kitus, kad SĄJŪDIS, ( kurį esą pradžioje 
buvo įsijungusi ir dalis "pažangios lietuvių inteligentijos", 
vėliau buvęs veikiamas "ekstremistinių sluoksnių", vadovau
jamų V.Landsbergio, kuriems rūpėję "ne lietuvių tautos, 
o siauri klasiniai interesai". Paprašytas paaiškinti apie 
tuos " klasinius interesus", Burokevičius pareiškė, kad 
Landsbergiui esą buvę būdingi "proamerikietiška orienta
cija ir zoologinis antikomunizmas". Kai reporteris Valdas 
Bartasevičius įsiterpė: "Ligi šiol maniau, jog Sąjūdis su
telkė žmones, remdamasis tautinio išsivadavimo idėja...", 
Burokevičius štai ką atsakė:

- Tai buvo tik socialiniu tikslu priedanga. V.Lands- 
bergio grupei, spekuliavusiai tautinio išsivadavimo idėja, 
pirmajame etape pavyko pasiekti savo tikslų. Bet derėtų 
iš pradžių pasvarstyti, ar Lietuva iš viso buvo okupuota/ 
Juk Sąjūdis labai iškreipė 1940 metų įvykių vaizdą.

Anot lietuviškos patarlės: kreivo nei grabo lenta 
neišties...Liko Burokevičius antspauduotu išdaviku ir apsi
meta istorijos durneliu, nes taip buvo Įkalta jo smegeni
nėm Jis išsisukinėja, neatsakydamas į nemalonius klausi
mus:" Smetonos valdymo sistemą pavadinote autokratine, 
o Stalino režimo totalitariniu nelaikote?"

- Ne apie tai dabar kalbame. Smetonos valdžios 
žlugimas yra viena tema, o kaip Lietuva tapo sąjungine 
respublika - jau visai kitas klausimas.

Dargi kvailina mus, tvirtindamas tokia nesąmone: 
į reporterio tiesų teigimą: "Jei teisingai supratau, šie 
pusantrų metų nė trupučio nepakeitė jūsų pažiūrų?",- 
atsako:

- Aš visuomet pritariau suverenios Lietuvos valsty
bės idėjai, tik pasisakiau už jos raidą atnaujintoje Tarybų 
Sąjungoje...

Štai kaip. Kitaip tariant, Lietuva iš seno kalėjimo 
būtų perkelta į paremontuotą kalėjimą ir liktų, žinoma, 

Kremliaus pastumdėle ir kaline. O burokevičiai jų atitin
kamai tvarkytų...Nieko sau ateitis ir "suverenitetas"!

A.Brazausko ir jo partijos liniją, siekiančią plėtoti 
santykius vienodai su Vakarais ir Rytais, Burokevičius 
pavadina perimtomis iš "mūsų (t.y.komunistu) partijos". 
Burokevičius taip pat teigia, kad Brazauskas vienaip kal
bėjęs Maskvoje, o kitaip Lietuvoje. Apie Brazausko karje
rą Komunistų partijoje, Burokevičius štai ką sako:

- A. Brazauskas buvo TSKP narys... Tačiau turėti 
partinį bilietą, ir būti komunistu - skirtingi dalykai. ...Ne
būdamas partijos nariu, negalėjai kopti karjeros laiptais, 
o jis norėjo jais kopti. Daug metų A.Brazauskas dirbo 
LKP CK sekretoriumi ir negalėjo laikytis nuošaliai nuo 
politikos, nors dabar tai tvirtina. Visus svarbesnius klau
simus aptardavo LKP CK biuras, kurio nariu jis buvo.

Burokevičius taip pat tvirtina, kad per rinkimus 
komunistai esą rėmė Brazausko partiją (LDDP):

- Brazauską laikau gabiu ekonominstu, geru pramo
nės gamybos organizatoriumi, todėl per rinkimus rėmėme 
jį ir jo partiją. Bet ideologiniu požiūriu mes nesame są
jungininkai....A.Brazausko negalima aiškiau priskirti nė 
vienai srovei. Jis veikiamas lietuviškojo nacionalizmo 
ideologijos, o socialinėje doktrinoje mėgina, remdamasis 
konvergencijos teorija, sujungti kai kuriuos kapitalizmo 
ir socializmo požymius.

Jis net pasipūtėliškai prasitarė, kad komunistai pa
siūlysią Lietuvos Seimui receptą, kaip įveikti ekonominę 
krizę, nežiūrint to, kad jų partija esanti uždrausta. Taigi, 
turima savo agentų ir Seime, jei patikėti Burokevičiumi, 
į reporterio klausimą: "O kam jūs galite tuos pasiūlymus 
patiekti ir kas į juos atsižvelgs? Juk jūsų organizacija 
Lietuvoje uždrausta.

- Bet kas mums gali uždrausti Seimui pateikti 
pasiūlymus? Kitas reikalas, kaip bus nutarta - atsižvelgti 
į juos ar toliau tęsti lietuvių tautos skurdinimo politiką. 
Beje, šiuos mūsų pasiūlymus ruošė rimti Lietuvoje gyve
nantys mokslininkai.

Burokevičius nenori sutikti, kad jis ir jo sėbrai 
-švedas, Naudžiūnas atsidūrė už Lietuvos ribų, kad LKP 
partija ištremta iš tėvynes:

- V.švedas išsikėlė į Baltarusiją ir su mumis ryšių 
nepalaiko. Tačiau LKP kovoja, ir netiesa, kad ji ištremta 
iš tėviškės. Mes atkūrėme visą partinę struktūrą, net 
mūsų sekretorius dirba Lietuvoje. Tiesa, dabar organiza
cijos sandara kiek kitokia, bet išsamiau negaliu jums 
apie tai pasakoti. Ir taip perdaug prasitariau...

Taigi, kad perdaug prasitarė. Tačiau kiekvienam, 
pažįstančiam šią partiją ir tokius joc vadelius, kaip Buro
kevičius, visai aišku, kad veikiama slaptai ir kad svajo

jama sugrįžti; kad visokiais būdais lendamą į dabartinės 
valdžios postus ir užkulisius, ir veikiama kaip "budriems" 
bolševikams įprasta. Tikėkimės, kad tai žino dabartinės 
valdžios bobeliai ir saugumiečiai. Tikėkimės taip pat, 
kad jie ten neieško atramų...dėl visa ko...

į tokį nemalonų reporterio klausimą: "Jūs kaltina
mas ir dėl 1991 m.sausio 13 įvykių. Esu girdėjęs, jog 
jūsų organizacija siųsdavo Maskvai labai tendencingą in
formaciją, kuria, skirtingai KGB pranešimams, smarkiai 
sumenkindavote žmonių ryžtą remti tuometinę Lietuvos 
valdžią ir be galo perdėdavote savo įtaką. Esą siekėte 
įtikinti SSSR vadovybę, jog tereikia, karinę* jėgą pasitel
kus, truputį spustelėti ir pavyks lengvai perimti mūsų 
šalies kontrolę į savas rankas.

Burokevičius atsako aiškiai išsisukinėdamas:
-Ateis laikas ir aš papasakosiu apie žmones, pa

skleidusius šiuos gandus. Tai vietinis saugumas siųsdavo 
Maskvai tokią informaciją, kuri klaidino Sąjungos vadovy
bę...

Kitaip tariant, ne Burokevičius ir ne jo partija 
kalti. Sena bolševikinė giesmelė....

Į kitą, lygiai nemalonų reporterio priminimą! jis 
atsako išsisukinėdamas, kaip ir dera senam užsitarnavu
siam bolševikų "vilkui": Ne kas kitas, o būtent jūsų par
tija perėmė savo kontrolėn desantininkų okupuotus pasta
tus. Antai , "Lietuvos Ryto" darbuotojai gerai prisimena, 
kaip buvo užimti Spaudos rūmai - iki šiol neaišku, kieno 
rankose atsidūrė tiek redakcijos turtas, tiek asmeniniai 
daiktai...

- Ne mes patarėme kariuomenei užimti Spaudos 
rūmus. Kai tai atsitiko, liepiau mūsų reikalų valdytojui 
Gribanovui, išsiaiškinus, grąžinti redakcijoms visą jų turtą. 
O jei kas dingo... Žinote, užėmė patalpas kareiviai, jauni 
vyrukai, be to, į tuos reikalus kišosi ir komjaunuoliai...
Tik tiek jums galiu pasakyti: aš išvykau iš Lietuvos kaip 
stoviu, neužgyvenęs jokio turto. Net šį kostiumą, kurį 
dabar dėviu, man atvežė jau vėliau, nelegaliai.

Jį išlaiko, jei patikėti Burokevičiui, kažkokie "par
tiniai fondai", kurių esama ne vien Rusijoje, bet ir Ukra
inoje...Reiškia, partija pinigų turi...Pabaigoje pašnekesio 
jis aiškina, kad reikėję kam nors (o kodėl gi?) tęsti Kap
suko, Angariečio, Požėlos ir Sniečkaus tradicijas...kitaip 
tariant, Lietuvos prievartavimą ir išdavystę...Girdi, dabar 
jo šeimai, likusiai Lietuvoje, nelengva esą... O kaip šei
moms tų, kuriuos užkasė nukankinę Sibire - ar lengviau?

- Tvirtai tikiu: aš dar sugrįšiu Lietuvon,- baigė 
jis pasikalbėjimą.

Drauge Burokevičiau, Lietuvai jūsų nereikia* Ko
munistų partija priklauso istorijos šiukšlynan...

( Paruošė H.N.)

MAŽO GYVENIMO MIRAŽAS Vytautas Plukas

Kalifornijoje, Santa Monica mieste gyvenančio 
rašytojo Vytauto Pluko straipsnį apie neseniai pasirodžiu
sią knygą LIKIMO VARTAI Lietuvoje, atspausdino "Nauja
sis Dienovidis" Nr.ll. kovo mėn. 19 d.

Straiposnyje iškelti įdo m us faktai: fiktyviai pasirasė 
autorystės pavardę Antanas Mikalajūnas, biografinėje apy
sakoje (nors <■pavadinta > "ro m anas"). Tikrasis autorius, gę- 
raižino m as . profesionalas Lietuvos žurnalistas, atrodo 
ir profesionalus karjeristas- Albertas Laurinčiukas,, Žino
ma, tą darbą atlikus uz gerą metinę algą, kas santa mo- 
nikieciams ne paslaptis.

Patetiškas faktas, kad žūt but A. Mikalajūnui užsi
norėjo įsiamžinti, susikurti sau "heroiką”, kai tikrumoje 
jokios nebuvo. 0 savo gabiai sukeltu turtu Jis ir toliau 
būtų galėjęs naudingai, praktiškai įsiamžinti Lietuvoje, 
kad ir uz minimą sumokėtą honorarą, apdovanojęs Našlai
čiu Namus ar kokį ligoninės skyrių...

Liūdniausia, kad žurnalistas - tikrasis knygos auto
rius "suvedžiojo" netgi "Literatūroje ir Mene" R.Sadauską, 
kuris su šia knyga supažindina skaitytojus, nežinodamas, 
ar tiesiog ignoruodamas, kad ji parašyta ne knygos virše
lio autoriaus, šalia to, knygoje yra ir įvairiu netikslu m ų, 
kurių nepastebėjo nei budrusis Laurinčiukas.^

Kažkaip gėda, kad čia dešimtmečiais gyvenant, 
vis dėl to, atsiranda tokių^ nesąžiningų savim ylų...

Žemiau - keletas ištraukų iš "Mažo G yveni m o Mi
ražas":

"Literatūroje ir mene" 
(1993.01.16) skyrelyje "Kny 
gos ir žmonės" išspausdin
tas R. Sadausko straipsnis 
"Gyvenimo romanas" apie 
kaliforniečio Antano Mika
lajūno knygą "Likimo var
tai" neseniai pasirodžiusią 
Lietuvoje.

”... R. Sadauskas turbūt 
nežinojo, kad tikrasis "Li
kimo vartų" autorius yra 
ne A. Mikalajūnas, bet jo 
kolega, buvęs LTSR nusi
pelnęs žurnalistas, TSKP 
narys, "Komjaunimo tie
sos" ir "Tiesos" redakto
rius, "Selskaja Žizn", "Mos
cow News" ir "Tiesos" 
korespondentas JAV, Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto aukštas 
pareigūnas, LTSR Žurnalis
tų sąjungos valdybos pir
mininkas, dargi visos Sovie 
tų Sąjungos (SSSR) žurna
listų sąjungos sekretorius, 
LTSR AT deputatas, ke
liolikos knygų autorius 
Albertas Laurinčiukas. Man 
pasitaikė jį susitikti Los 
Angeles lietuvių parapijos 
kieme.

Antanas Mikalajūnas, 
būdamas mažai raštingas, 
bet pasiturintis, geraširdis 
ir dosnus, ypač Lietuvos 
reikalams, visada besirūpi
nantis savo "prestižu", pa
sisamdė gan raštingą A. 
Laurinčiuką, kad šis para
šytų jo "gyvenimo romaną", 
kuris ir buvo pavadintas 

"Likimo vartais". (Peršasi 
palyginimas su 1982 me
tais išleista V. Laurinčiuko 
knyga "Baimės vartai"...)

"Likimo vartų" autorystę 
A. Laurinčiukas priskiria 
A. Mikalajūnui, primygti
nai pabrėždamas: "Rašy
damas šią knygą..." (P. 13) 
ir kitur (p. 17,29,56) taip 
pat skaitytojams aiškinda
mas, kad autorius yra A. 
Mikalajūnas.
..."Kai rašau šiuos žodžius 
..." (p. 183); "O kad aš turė
čiau tokią lengvą ranką, 
kaip Balys Sruoga, kuris 
savo "Dievų miške" meist
riškai aprašinėja klipatas 
(?-V.P.) ir jų kankintojus... 
(p. 248); "Skaitydamas J. 
Basanavičiaus žodžius, 
graudžiai apsiverkiau ir iš 
akių byrančiomis ašaromis 
sušlapinau rankraštį"(p.287).

Tai gana įžūlus skaity
tojų ir visuomenės apgaudi
nėjimas.

"Tai, ką aš rašau, ski
riu Lietuvoje gyvenantiems 
skaitytojams" - rašo "auto
rius" (p. 159). Šis komiškas 
sakinys ir vertė mane šį 
tą patikslinti. Ryžausi atsi
liepti dėl to, kad nedera 
apgaudinėti, klaidinti, rašy
ti netiesą, suvedžioti ir 
tiesiog mulkinti "romano" 
ir "Literatūros ir meno" 
skaitytojus.

Apgailestautina, kad 
"Likimo vartuose" ypač 
daug nieko bendra su A. 

Mikalajūno gyvenimu ne
turinčių grafomaniškų šne
kalų, o stinga tikro, pap
rastojo gyvenimo aprašymoi 
Kur tos "gyvenimo audros" 
kurias autorius dažnai, 
tarsi didžiuodamasis, prime
na? A. Mikalajūną inty
miau pažįstąs gal ras ir 
"baltų dėmių"...

Gal tokia knyga tyčia 
pavadinta "romanu"? Mat, 
A. Mikalajūno nepažįstan
tiems bus sunku susigaudy
ti, kur čia faktai ir kur 
fikcija. O bus lengva pasi
teisinti: juk čia romanas, 
faktai nesvarbu, čia gi fan
tazijos"... Peršasi įtarimas 
kad pvz., skyrelis "Akista
ta su mirtimi" priklauso 
šiai kategorijai...

.. Tiesiog neįtikėtina: 
A. Laurinčiukas į "gyveni
mo romaną" prigrūdo tiek- 
daug bendros prasmės posa
kių, banalių tiesų, tad pa
girti galima būtų tik įmant
rius "laurinčiukiškus" sky
relių pavadinimus, pavyz
džiui, "Kobros ir balan
džiai", "Kančios taurė", 
"Tolerancijos gėlės". Jie 
rodo polinkį, kaip ir kitose 
jo knygose, būti įmantriu. 
"Trečioji dolerio pusė", 
"Varinė saulė", "Juodas 
kraujas", "Vidutinė mote
ris", "Neapykantos spalva"

Pagirtini kiekvienam sky
reliui parinkti 36 epigrafai 
-eilėraščių posmeliai iš ži
nomų poetų ir poečių poe
zijos.

.. R. Sadausko neobjekty
vios pastabos (dora kritika 
jų negalima pavadinti) ir 
tvirtinimas, kad tai jau 
esanti "literatūra", netiktų 
net jei autorius ir žinotų, 
kad tai Laurinčiuko darbas.

Romanas yra "sudėtingo 
siužeto pasakojafnasis gro
žinės literatūros veikalas" 
(Dabartinės lietuvių kalbos 
žodynas, p.671). Ir papras
tam skaitytojui aišku, kad 
iki literatūrinio veikalo 
šiam "gyvenimo romanui" 
labai toli. Jis neturi jokios 
literatūrinės vertės: čia 
pilna tuščiavidurės "gyve
nimo išminties", pūtimosi, 
savimylos, savigyros, gausu 
faktinių ir korektūros klai
dų, pasitaiko ir pliko melo 
visažinystės perdėjimų, pi
gios politikos "išminties", 
naivių minčių ir pamokymų 
net Lietuvai! Labai gausu 
įvairių enciklopedinių žinių 
su A. Mikalajūno gyvenimu 
nieko bendra neturinčių, ir 
net statistikos. Kai kurie 

tų įvykių labai pasenę. Jie 
gyvenimą ir spaudą seku
siems žmonėms nebeįdo
mūs, sumaišyti arba tie
siog keistoki.

Štai keletas pavyzdžių:
Julius, ne Juozas Indri- 

šiūnas buvo reikšmingas 
tautinės srovės veikėjas, 
bet niekada nebuvo Lietu
vių Tautinės Sąjungos gene
ralinis sekretorius.

Kan. Fabijonas Kemėšis 
"perkrikštijamas" Feliksu...

"Autorius" sakosi jau bu
vęs atvykęs į Kanadą, kai 
prezidentas A. Smetona 
žuvo 1944 metais (p.63). 
Kitame skyrelyje jis tvirti
na tebebuvęs už jūrių ma
rių, Europoje...(p. 116)

Knygoje teigiama, kad 
"autorius" susirašinėjęs su 
Dr. J. Šliūpu "...mūsų dia
logas dvasiniais reikalais.." 
(p.272). Tik laiškai žuvę...

Fašizmas painiojamas 
su nacizmu-hitlerizmu (p. 
122).

Buvęs prezidentas R. 
Reiganas (turėtų būti rašo
ma "Reganas"-V.P.) beveik 
padaromas "autoriaus" kai
mynu, nors jo rančą ir "au
torių" Santa Monikoje ski
ria "tik" apie 200 kilomet
rų!

"...persikėlęs į JAV likau 
Klevo lapo (atseit Kanados 
-V.P.) salies piliečiu (p. 
162)". Balsavau už Džior- 
džą Bušą" (p. 181) Melas. 
"Autorius" dar nėra JAV 
pilietis, todėl jis neturi 
balsavimo teisės...

...Šis miestas (Santa 
Monika-V.P.) senas, jau at
šventė keturių šimtų metų 
jubiliejų (p.299). iš tikrųjų 
tik 100 metų, 1975 metais, 
ir jokiu būdu ne senesnis 
nei už Niujorką, Čikagą ar 
Vašingtoną, kaip tvirtina
ma knygoje.

Santa Monikos tualetai, 
kriauklės, taupančios vande 
nį, namų savininkų įmon
tuojamos savanoriškai, o 
ne miesto prievarta, kaip 
tvirtina "autorius". Jis 
tęsia toliau: jie "...įgauna 
didesnę kinetinę energiją 
ir sėkmingai atlieka fikci
ją" (p. 157). Mano neapsi
rikta, taip, FIKCIJA! Trū
ko tik pabrėžti, koks popie
rius naudojamas... Galėčiau 
pacituoti ir daugiau pana
šių "deimančiukų", tačiau 
užteks!

Greičiausiai, A. Laurin
čiukas šitokiais faktais 
tyčia norėjo sukompromi
tuoti "autorių" A. Mikala

jūną...
Norint pakelti "autoriaus 

prestižą" o knygai suteikti 
svorio, paminimos asmeny
bės: Popiežius Jonas Pau
lius II, Gorbačiovas, Napo
leonas, A. Smetona, Rašti
kis, A. Mickevičius, Mairo- 
nis, V. Krėvė, Darius ir 
Girėnas Jan aibės kitų, Los 
Angeles pažintų, iškilęgnių 
ir ne tokių iškilių individų.

Gerb. Bernardas Braz
džionis pagerbtas, jo pavar
dę paminint net aštuonis 
kartus!

Knyga nori nustebinti 
"autoriaus" išmintimi, jo 
erudicija ir pažintimis.

Grįžkime prie R. Sadaus
ko ir jo straipsnelio.

Išsimokslinusiam žurna
listui ir knygų autoriui ver
tėjo, prieš rašant straipsnį 
patikrinti faktus, ypač dėl 
knygos autorystės. Toks 
profesinis aplaidumas gero 
vakarietiško žurnalizmo 
netoleruojamas. Dabar, po- 
tarybinės arba posovietinės 
praktikos tąsoje, stengiama
si sąmoningai nepastebėti 
šios knygos trūkumų, jos 
"atsiradimo" aplinkybių, nu
slepiant arba sumaišant 
autorius, tuomi apgaudinė
jant skaitytojus. Tai aiškus 
nepaisymas nei žurnalisti
nės, nei kūrybinės etikos.

O gal ir čia bus įsimai
šęs tas visagalis A. Mikala- 
jūno doleris? Keistoka, kad 
R. Sadauskas net ragina 
Lietuvos mokytojus tą 
knygą "...įduoti mokiniams 
į rankas"!!! Dar nesupranta- 
miau, kad jis "Likimo var
tus" išdrįsta palyginti su 
E. Mieželaičio ir Vyt. Pet
kevičiaus knygomis.

"Be to, tokios literatū
ros nebus per daug" (Sic! 
Mano pabr.-V.P.) - porins 
R. Sadauskas straipsnelio 
pabaigoje.

Na jau! Na jau! Ar tiks
lu, ar objektyvu, ar sąži
ninga ?

..Čia, Santa Monikoje, 
daugelis mūsų žino, kad 
pats "autorius" dažnai mėgs
ta pasigirti, ypač apie tur
tą ar finansus, taigi ir užmc 
kestis už knygos parašymą 

A. Laurinčiukui čia vieša 
"paslaptis". Buvo riebiai ir 
dar su kaupu A. Mikalajū
no atsilyginta, doleriais ir 
vaišėmis. Ne man vienam 
bet ir kitiems pažįstamiems 
darosi gaila geraširdžio A. 
Mikalajūno, panorusio save 
"įamžinti", būti "autoriumi" 
ir daug "didesniu", negu iš 

tikrųjų, pasipuošti ne savo 
margomis plunksnomis.

Santa Monikoje jau kal
bama (ir gaila, už_ "auto
riaus" nugaros besišypsant) 
kad jis jau "rašąs" antrą 
veikalą: šį kartą apie uni
versalią motiną: biologinę, 
motiną-tėvynę, etc. Lyg 
pranašaudamas ir R. Sa
dauskas baigia savo straips
nį: "Vadinasi: bus daugiau"

Vėl byrės doleriai, vėl 
"didžiuosis" autorius?.

Iš: NAUJOJO DIENOVIDŽIO 
Nr. 11, 1993, kovo 19 d.

P.S. Yra pasigirdusiu 
balsų, kurie. knygą gina. 
Net "Literatūroje ir Mene" 
bandoma (tikinti skaityto

jus, kad čia nieko ypatingo 
neatsitikę, nes pasaulinėje 
literatūroje tokie kurjozai 
(t.y. "shadow writers* ) yra 
žinomi. Iš tiesų, reikėtų 
kelti klausimą ,ar čia mini
ma knyga yra ko nors ver
ta. b.

MIRE "THE HUNT FOR 
RED OCTOBER" AUTO
RIUS CLANCY

Šios plačiai pagarsėju
sios knygos pagrindiniu 
veikėju yra povandeninio 
laivo kapitonas Jonas Pleš- 
kys, kuris laivą su įgula 
nuplukdė į Švediją 1961 
m. Tuomet jis buvo tiktai 
26-rių metų jaunas vyras.

Šis įvykis ir įkvėpė 
autorių parašyti knygą. 
Pagal ją buvo ir susuktas 
filmas, kuriame pagrindinį 
vaidmenį atliko Sean Con
nery.

"Lietuvos Aide" balan
džio mėn. buvo parašyta, 
kad Jonas Pleškys, sulau
kęs tiktai 58 m.,mirė nuo 
vėžio ligos Oakland, Ca., 
J AV-se.

KGB buvo ieškojusi jo po 
visą pasauli, jam buvo pa
skirta mirties bausmė, bet 
jam pavyko pasislėpti Šve
dijoje, ir paskui Amerikoje.

1992 m. jis buvo pirmą 
kartą sugrįžęs Lietuvon. 
Buvo norėjęs pastoviai 
pasilikti Lietuvoje, bet 
nesuspėjo.

1993.V. 26 3 psl.
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Atsiųsta paminėti:

LIETUVIU EGZODO LITERATŪRA 1945 - 1990. Redagavo 
Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris. Rašo: Algirdas 
Titus Antanaitis, Audronė Barūnaitė-VVilleke, Živilė Bilai- 
šytė, Kazys Bradūnas, Ilona Gražytė - Maziliauskienė, 
Vytautas Aleksandras Jonynas, Kęstutis Keblys, Violeta 
Kelertienė, Vladas Kulbokas, Aušra Liulevičienė, Liūtas 
Mockūnas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Viktorija Skrupskelytė, 
Alina Staknienė, Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis, Rimvydas 
Šilbajoris, Antanas Vaičiulaitis, Dana Vasiliauskienė, Bro
nius Vaškelis, Tomas Venclova. Išleido Lituanistikos Insti
tutas Čikagoje, JAV. Viršelis ir dailės priežiūra Vytauto 
O.Virkau. Kietais viršeliais, 847 psl. Kaina- $30 (US).

Šios knygos leidėjas - mecenatas yra LIETUVIŲ 
FONDAS, apmokėjęs visas paruošos ir leidybos išlaidas.

***********

Be KAZIO BRADUNO suvalkietiško užsispyrusio 
pasišventimo LIETUVIŲ EGZODO LITERATŪRA,- musu 
literatūros svetur apžvalga nuo 1945 iki 1990 metų,-tik
rai nebūtų išleista. Daugelio mūsų literatūros svetur kny
gų , antologijų, žurnalų, apžvalgų nebūtų pasirodę, jeigu 
savo tarpe nebūtume turėję Kazio Bradūno.

Netrūksta mūsuose įvairių vienadienių, savo reikš
mę išpūtusių>aptarinėtojų, peikėjų ir liaupsintojų, krapšti- 
nėtojų ir blusinėtojų, pasikalbėtojų su savimi ir savo šlo
vės organizuotojų, neva išplaukusių į tarptautinię balų 
arba besitaškančių nuosavojoje. Bet trūksta ir trūko 
tokių, kaip Kazys Bradūnas, kuriam visa visų kurta ir 
kuriama literatūra buvo ir tebėra lygiai brangi, vertinga 
ir aptartina, jeigu tiktai ją. galima pavadinti grožine lite
ratūra. Aišku, gradacijos esama. Tai talento klausimas: 
ne visiems vienodai duota. Tiktai jį nustatyti ne taip 
lengva.

šioje apžvalginėje knygoje, kuri buvo ruošta apie 
dešimtį metų (jei ne ilgiau), sutelkta tikrai visa, kas 
buvo vertinga sukurta per tamsiuosius egzodo 45-ris me
tus. Knyga paruošta rūpestingai ir estetiškai išleista. 
Ji, be jokios abejonės, yra istorinis dokumentas, už kurį 
Bradūnui galima būtų paskirti visus medalius, kokius tik
tai sugalvotume. Jis jų vertas. Ir, reikia nepamiršti, kad 
šalia šio milžiniško ir nedėkingo tokios knygos paruošiamo
jo darbo, jis pats išleido daugiau savo poezijos knygų, 
negu bet kuris jo kartos ir bendrai visos išeivijos poetas.

Rimvydas Šilbajoris
Apie istorinį ir studijinį žvilgsnį šių dienų mūsų egzo

do literatūron imta Vakaruose galvoti, praėjus dviem de
šimtmečiams nuo didžiojo rašytojų išėjimo. Leidinio pavi
dalu ta kryptimi pasistūmėta 1968 metais, kada pasirodė 
Kazio Bradūno redaguotas veikalas Lietuvių literatūra 
svetur 1945-1967. Atskirus žanrus^ literatūrinę visumą, 
kritikos skerspjūvį ir bibliografiją čia apžvelgė: Antanas 
Vaičiulaitis, Kęstutis Keblys, Rimvydas Šilbajoris, Stasys 
Santvaras, Vladas Kulbokas, Juozas Girnius ir Česlovas 
Grincevičius. Tačiau leidinys neprentendavo į metodišką 
ano laiko egzilės mūsų literatūros istoriją. Jis buvo la
biau eseistinio pobūdžio,, kaip ir Oklahomos universiteto 
197U metais išleista Rimvydo Šilabajorio knyga Perfec
tion of Exile: Fourteen Contemporary Lithuanian Writers. 
Rimtas dėmesys pokario dešimtmečių išeivijos literatūrai 
parodytas ir keturių tomų Prano Naujokaičio Lietuvių 
literatūros istorijoje, kur išeiviškai kūrybai skirta daugiau 
negu pusė 1976 metais išleisto ketvirtojo tomo. Istorinio 
ir studijinio aptarimo egzilinei dabarties mūsų literatūrai 
netrūko ir kituose leidiniuose. Pavyzdžiu galėtų būti Vik
torijos Skrupskelytės platus, akademinis antologijos Lietu
vių poezija išeivijoje 1945-1971 įvadas.

Tačiau mūsų egzodo literatūrai augant ir prisiaugi
nant visai naują literatūros tyrinėtojų kartą, augo ir po
reikis bendrinio darbo ir rūpesčio dėka nutapyti ir paro
dyti viso šio egzodinio laikotarpio literatūros portretą. 
Pirmieji redaktorių (Kazio Bradūno ir Rimvydo Šilbajorio 

***********

netikusiai pavadintą NUŽEMINTŲJŲ (norėta pasakyti "že
mę praradusiųjų") generaciją, dažnai sumaišomi nemaišy- 
tiniai dalykai.

Apie, šią vienkartinę knygą- LIETUVIŲ EGZODO 
LITERATŪRA - tikriausiai dar teks plačiau ir išsamiau 
pasisakyti, o nuomonių apie jos sąranga ir metodologiją, 
atskirų autorių apibūdinimus ir tokių apibūdinimų vertę 
taip pat dar pasisakys ne vienas ir Lietuvoje, ir čia.

Henrikas N a g y s
P.S. Nežiūrint puslapių gausumo, bibliografijose 
trūksta daugelio straipsnių nuorodos. Apie kai ku
riuos autorius buvo tikrai parašyti beveik dvigubai 
daugiau, negu knygoje Aurodyta. Atrodo, ‘maudytasi 
tiktai jau anksčiau paskelbta medžiaga, nepaieskojus 
kituose žurnaluose bei laikraščių kultūrines apžval
gos puslapiuose).

• KRETINGOS Kraštotyros 
Muziejus persikėlęs i buvu
sius grafų Tiškevičių rūmus 
atnaujino savo veiklą.

Rusvojoje rūmų salėje 
įrengta Tiškevičių šeimos 
fotografijų paroda, o Bal
tojoje - grafų surinktos 
tapybos darbų kolekcijos 
paroda. Muziejaus žiemos 
sodo balkonuose yra ekspo
nuojami senoviniai mar
muro dirbiniai ir velionio 
Viliaus Orvido dovanotos 
akmens skulptūrėlės. 

pasišnekėjimai ta kryptimi prasidėjo 1983 metų pradžioje. 
Dalinis paskatas buvo dar ir tai, kad Lietuvoje tada buvo 
išleista koautorinė dviejų tomų Lietuvių literatūros isto
rija, kurioje išeivijos literatūros pokario dešimtmečiams 
neparodyta jokio dėmesio, dabarties egzodo literatūros 
tenai nėra.

Suprantama, jog užtruko, kol buvo suplanuota visa čio 
nykščio veikalo struktūra, kol buvo sutelktas koautorinis 
kolektyvas daugiausia jau išeivijoje subrendusių ar net ir 
čia gimusių literatūrologų. O jų rašymo darbui vėlgi pra- 
ilgus, šios literatūrinės talkos veikalas čia baigiamas 
1990 metų faktais, apglėbiant visą tikrąjį 45 metų mūsų 
egzodo literatūros laikotarpį.

Veikalas dabar išleidžiamas lyg ir trečias to
mas anos vilniškės dvitomės Lietuvių literatūros istori
jos. Tačiau tenykščių tomų struktūrinių planų čia nesilai
kyta. Redaktoriai kokiomis nors specifinėmis nuorodomis 
is anksto koautorių nevaržė ir į gautuosius rankraščius 
savųjų pažiūrų nekaišiojo. Kiek lygino tik stilių, rašybą, 
taisė aiškias vienokias ir kitokias paklaidas, mažino pasi
kartojimus ir nukrypimus nuo temos į pašalius. Norėta, 
kad veikalas nebūtų koks vienbalsis, o daugiabalsis, nenuo
bodus, įvairus savo apžvalgomis ir išvadomis, papuoštas 
ne tik oficialiomis, bet ir kasdieniško rašytojų gyvenimo 
nuotraukomis.

Kad visa tai buvo įmanoma daugiau ar mažiau sėkmin
gai atlikti, nėra vien tik nuopelnas redaktorių, o daugelio 
žmonių ir institucijų, kurie suprato reikalo ir pastangų 
prasmingumą. Štai, pavyzdžiui, buvo suprasta, kad ir aka 
deminis darbas mūsuose turi būti bent minimaliai atlygi
namas. Todėl redaktoriai yra dėkingi Lietuvių Fondui už 
paramą veikalo paruošai, už rašančių honorarams ir ki
toms išlaidoms paskirtas sumas.

Kada rankraščiai buvo jau sukaupti, imta dairytis lei
dėjo. Susitarta su Lituanistikos Institutu. Bet Institutas 
buvo bepinigis. Ir vėl pagalbon atėjo Lietuvių Fondas, 
pažadėdamas visą projektą finansine prasme ištempti iki 
gajb; Tos laimingos pabaigos štai ir sulaukėme, o darbo 
bei Išteklių nesigailėjusiems dėkojame.

Kazys Bradūnas
Rimvydas Šilbajoris

ATSIŠAUKIMAS į VISUOMENEI
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno Transatlantinio skrydžio 60-ąją metiniu diena artėja labai 

greitai. Minėjimo komitetas ir įvairūs jo pakomitečiai daug dirba, kad sis įvykis taptų, vienu is 
įsimintiniausią. Renginio sėkmė yra visą Amerikos lietuviu garbės reikalas: ir jauną, ir seną, ir 
dypuką ir amžiaus pradžios imigrantą. Nes Darius ir Girėnas priklauso mums visiems, jie, kaip 
ir mes, buvo lietuviai, galvojo lietuviškai, dirbo Amerikai ir Lietuvai!

Tik susikūręs, Minėjimo komitetas aptarė eilę projektu, kurie padarytu lakūną metines 
prasmingesnes. Buvo planuota nukalti proginį medalį, atidengti memorialinę Dariaus ir Girėno 
lentą Chicago’s Midway aerouoste, susukti filmą, apie lakūną gyvenimą Amerikoje ir pasiruošimą 
skrydžiui, laikyti iškilmingas mišias lietuviu bažnyčiose, surengti lietuvišku organizaciją paradą, 
su vainikų padėjimu prie Dariaus ir Girėno paminklo Marquette Park’e, paruosti parodą apie 
lakūnus ir minėjimui skirtą leidinį, o taip pat surengti minėjimo pietus.

Greitomis peržvelgus šią, didelio formato, gausiai 
iliustruotą knygą, galima vertai didžiuotis. Aprašai para- 
žyti žinomų mūsą literatūros aptarinėtojų. Bradūnui padė
jęs šią knygą redaguoti Rimvydas ŠILBAJORIS, "DRAU
GO" kultūriniame priede įdėtame pasikalbėjime lyg ir 
bando (gal tik "koketuodamas") sumažinti savo įnašą ir 
tuo pačiu savotiškai tolinasi nuo Bradūno pasisakymu, 
tarsi tasai būtų ne visai taip pasisakęs, tarsi Šilbarjorio 
knygos reikšmės supratimas būtų ne visai toks pat.

Knygoje trūksta aptarinėjimų metodų bendro var
diklio: vienuose išsiplečiama net iki atskiru knygų turinio 
atpasakojimų, kituose sustojama tiktai ties kokiu vienu 
kitu aptariamo autoriaus kūrybos aspekto, jį įvairiopai 
išlukštinėjant. Todėl knygoje neišvengiamai atsiranda ap
tarinėjimų disproporcija, kai kurioms ir kai kuriems auto
riams suteikiant didesnę reikšmę mūsų egzodo literatūros 
raidoje, negu jos ir jie yra verti. Neišvengta trĮafaretų: 
kaikurių aptarinėtojų seniai ir šimtus kartų kartotos žino
mos nuomonės apie kaikuriuos neabejotinai pervertintus, 
rašytojus (ypač poetes ir poetus) įkyriai pakartojamos.

Esama ir tikrų nesusipratimų. Vieną jų, labai tei
singai, pačioje pradžioje savo rašinio apie Liūnės Sutemos 
poeziją Dana Vasiliauskienė atitaiso: kaikurie mūsų lite
ratūrologai bando rasti įtaką, kurią Algimantas Mackus 
esą padaręs LIūnei Sutemai. Tai, aišku, nesąmonė, nes 
Liunė Sutema jau savo pirmajame rinkinyje prabilo save 
kalba!955 m.TEBŪNIE TARTUM PASAKOJE.

Tuo tarpu Mackaus pirmoji išleista knyga vadino 
si ELEGIJOS (1952),buvo pasirašyta Algimanto Pagėgio 
slapivardžiu ir paties Algimanto ši knyga nebuvo laikoma 
pakankamai savitu pasisakymu. Ilona Maziliauskienė apie 
šią knygą, net neužsimena, tarytumei ji nebūtų niekada 
buvusi išleista. Istorinė raidos seka yra labai svarbi - 
ir ją minėti būtina. Ją dažnai aplenkia ( gal nežinodami, 
gal nekreipdami dėmesio) ypač mūsų jaunesnės kartos 
aptarinėtojai. Todėl apminėtuoju atveju, kalbant apie

Šis persikėlimas 1935 
m. įsteigto Kretingos Mu
ziejaus yra trečiasis. Iš 
buvusių patalpų reikėjo 
išsikelti, nes jos grąžintos 
buvusiems šeimininkams- 
- Pranciškonų vienuolynui.

Dabar gavę 14 įvairiu 
patalpų buvusiame grafų 
Tiškevičių dvare, susitarė 
su Vilniaus įmone "Gerda" 
bendrai restauruoti senovi
nius pastatus ir atgaivinti 
juose buvusią veiklą. Bus 
įsteigta žemaitiško alaus 
darykla, kavinė, atgaivintas 
malūnas, labai reikalingas 
aplinkinių kaimų žemdir
biams, o viršutinėje dalyje 
įsteigti klojimo teatrą.

To negana, - planai 
įdomūs ir naudingi. Taip 
pat viename iš sandėlių 
bus sudėti etnografiniai 
rodiniai, kituose numa
toma įrengti baldžių 
ir pynėjų cechus, pieno 
ir daržovių perdirbimo, 
sirupo ir saldainių gamybos 
įmones.

šimtmetinis parkas bus 
papuoštas skulptūromis 
ir fontanais, o tvenkiniuose 
auginamos retos žuvys.

4 psl.

Kaip visi žinome, tai ne komercinis renginys. Jo neremia jokios stambios 
Minėjimo komitetą sudaro įvairiu lietuvišką organizacijų nariai, savanoriškai ir nemokamai 
skiriantys savo laiką ir darbą Šiam projektui. Komitetas neturi savo pinigų - jo darbai visiškai 
priklauso nuo geranoriškos asmenų ir organizaciją paramos.

Komitetas numatė, kad visų planą įgyvendinimui reikės apie 15,000-20,000 dol. Kai 
kurios išlaidos, kaip pavyzdžiui paruošti leidiniui ar pietums, atsipirks parduodant skelbimus ir 
bilietus. Tačiau žymiai ilgiau užtruktų susigrąžinti pinigus uz medalį, kainuosianti 7,000-8,000 
dol. ir filmą - 2,000-3,000 dol. Be to yra daug buitinių išlaidu, kaip komiteto blanku, voku 
spausdinimas, pašto ženklai, plakatas ir t.t.

Gaila, bet iki šiol lietuvių visuomenės reakcija į Dariaus ir Girėno pagerbimo planus yra 
labai pasyvi. Nežiūrint, kad lietuviškoje spaudoje nuolat pasirodo Minėjimo komiteto auką 
prašymai, kad buvo išsiųsta virš 500 laišką, prašant paramos iŠ lietuviškų organizaciją, firmą ir 
privačių asmenų visoje Illinois valstijoje, kad buvo išsiųsti prašymai į Lietuvių fondą ir Tautos 
fondą, - kol kas rezultatai katastrofiški. Nors gavome šiek tiek auką,Jos nė iŠ tolo neartėja prie 
reikalingos sumos. Į. prašymą atsiliepė Chicago’s Vytauto Didžiojo Saulių Rinktinė, aukodama 
600 dol., Cicero Jūros Šaulių Kuopa Klaipėda su 250 dol., ir keletas mažesniu sumų aukotųjų.

Todėl nuspręsta nebedaryti medalio, laikinai sustabdytas filmo filmavimas. Neaiškus net 
memorialinės lentos likimas. Neturėdami pakankamai pinigu, gal turėsime atisakyti ir Šios 
minties. Praleidus progą, ji gali daugiau nebepasitaikyti.

io atsišaukimo rašymo metu, viso yra gauta 1,666 dol. Lietuviška visuomene tesprendžia, 
ar tik tiek teverti mūsą didvyriai. Šios iškilmės parodys amerikiečiams ir Lietuvai, kiek esame 
organizuoti ir stiprūs. Kiekvienas gali prisidėti. Prašome rašyti Čekius Darius-Girenas 
Commemoration Fund ir siųsti Valentinui Ramoniui į komiteto būstinę, kuri yra Balzeko 
muziejuje, adresas 6500 South Pulaski Road, Chicago, IL 60629. Aukotojų vardai bus išvardinti 
minėjimo leidinyje.

Valentinas Ramonis
Komiteto pirmininkas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvos Laivybos įtaiga Klaipėdoje ir perkėla.

SVEČIUOSE PAS ’ KAPITONĄ STULPINĄ.'
VisiSkai atsitiktinai su

žinojau, jog balandžio 29 
Montrealio uostan turi 
atvykti pirmas Lietuvos 
Jūrų Laivybos B-vės (Li
thuanian Shipping Co) lai
vas - "KAPITONAS STUL
PINAS".

Balandžio 29-toji pasi
taikė labai pavasariSka 
ir saulėta. Su didžiu įdo
mumu prisitatau į nurodytą 
uosto vietą - "Section 34" 
prie Jacques Cartier tilto. 
Be dideliu sunkumų pro 
uosto sandelių tarpus pasi
rodo ilgas masyvaus laivo 
siluetas. O kad laivas tik
rai lietuviškas, - tai skel
bia naujutėlė > aukštai ant 
laivo stiebo vėjuje plaz
danti Lietuvos trispalvė.

Netrukus savo automo
bilį sustabdau gana erdvio
je krantinės aikštėje, prie 
pačio laivo. Didžiulėmis 
raidėmis laivo priekyje 
puikuojasi laivo vardas 
- "KAPITONAS STULPINAS” 
Ant laivo kamino - milži
niška mėlyna raidė "L". 
Tai laivybos bendrovės 
LOGO- simbolis. Ant kapi
tono tilto šonuose vėl ma
žesnėmis raidėmis įrašyta 
"Kapitonas Stulpinas".

Si diena mums, lietu
viams tikrai istorinė, nes 
tai (galbūt) pirmąkart šia
me uoste lankosi lietuviš
kas jūrų laivybos laivas.

Prie tiltelio į* laivą 
budi šauniai atrodantis 
jūreivis. Pasisveikinam 
lietuviškai. Prisistatau esąs 
iš Montrealio lietuvių bend
ruomenės ir noriu pasima
tyti su pačiu laivo kapito
nu. Esame tuč tuojau nu
vesti t kapitono kabinetą, 
esantį aukščiausiame laivo 
lygyje.

Pas kapitoną - pats 
darbymetis. Kaip tik pas 
jį, randasi laivą atstovau
jančios agentūros viršinin
kas Claus H. Christensen. 
Telefonai skamba beveik 
be sustojimo. Vyksta labai 
svarbūs pokalbiai ir spren
dimai: prekių (cargo) nu- 
krovimai ir pakrovimai, 
laivo įgulos ir laivo reik
menų parūpinimai bei to
lesnių laivo reisų į Kana
dos Didžiųjų Ežerų uostus 
grafikos parengimai, ir
1.1.

Laivo kapitonas - Ei
mutis Astikas - momentui 
pertraukia savo svarbius 
pokalbius ir mus labai ma
loniai priima. Atsiprašome 
už tokį neplanuotą vizitą. 
Matomai kapitonui sudarė
me gana gerą įspūdį, nes 
buvau lydimas savo vieš
nios iš Lietuvos. Prisista
tau esąs iš Montrealio 
lietuviškosios bendruomenės 
ir atstovauju čia mūsiškę 
"Nepriklausomą^ Lietuvą". 
Pasisakau žinąs, kad šiuo 
momentu laivo kapitonui 
"laikas - tai pinigai", todėl 
nenorįs jo taip brangaus 
laiko trukdyti.

O vis dėlto, kapitonas 
Astikas teikėsi mus dar 
maloniai pasisodinti prie 
kavos ir konjako, ir patiek
ti pluoštą informacijos 
apie save patį, laivo isto
riją ir pačią įgulą.

Kapitonas yra gimęs 
1932 metais Kaune. Jūrų 
laivyne jau 32 metai. Bai
gė jūrų laivininkystės aka
demiją buv. Leningrade 1965 
metais. Vedęs. Lietuvoje 
gyvena jo šeima ir jau 
būrelis vaikaičių. Laivo 
vyr. mechanikas - kapitono 
žentas - A. Žiobakas. Kiti 
laivo karininkai (oficieriai), 
gana jauni vyrai, nesiekia 
gal nei 30 metų. Pirmasis 
šturmanas - aukštas, liek
nas, Sibiro tremty gimęs 
ir užaugęs lietuvaitis. Lai
vo įgula susideda iš 29- 
ių žmonių. Jų tarpe ir 
keletą moterų. Tiktai 4 
įgulos nariai - ne Lietuvos 
piliečiai.

Dabar šiek tieks statis
tikos apie patį laivą ir 
laivo savininkus. Laivas 
gana naujas. Statytas 1981 
metais Kersone, prie Juo
dosios Jūros. Iš pradžių 
plaukiojo LTSR žinyboje, 
"respublikiniame" laivyne. 
Laivo pradinis vardas buvo 
"JUSTAS PALECKIS". Lai
vo ilgis - 146.4 m., plotis 
- 20.6 metrai. Laivo talpa- 

14,550 tonų (dead weight). 
Laivą varo keletą dyzelinių 
motorų net 6.000 H.P.(ark
lio jėgų). Pats laivas yra 
konteinerio tipo, pritaiky
tas įvairiems kroviniams. 
Jo greitis - 12 mazgų arba 
23 km per valandą. Laivas 
taipgi labai patogus birali-

nėms prekėms pervežti. 
Ypač javams. Jis talpina 
net 200 vagonų javų. Tai 
jau tikrai ilgas traukinys. 
Na, užtat ir laivas nemen
kas.

Dabartinis Lietuvos 
prekybinis jūrų laivynas 
ėmė formuotis 1991 metais, 
kai buvo pasidalintas są
junginis sovietinis jūrų 
prekybos bei žvejybos lai
vynas. Lietuvos Respubli
kos žinybon teko 46 įvai
raus dydžio prekiniai laivai 
ir nemenkas žvejybos lai
vynas, susidedąs iš 60 tra
lerių ir didžiulių laivy-fab- 
rikų-šaldytojų.

Sekantys 2 metai nau
jajam Lietuvos laivynui 
buvo labai sunkūs ir audrin
gi, kaip ir pati jūra,-eko
nominiai ir politiniai orai. 
Daug laivynas kentėjo dėl 
labai neaiškių žinybų: i 
jas pretendavo net 3 mi
nisterijos- Susisiekimo, 
Pramonės ir net Žemės 
Ūkio. Atrodo, kad Lietuva 
neturėjo aiškios savo jūrų 
politikos. Taigi, daugelio 
laivų kapitonams teko im
tis savos iniciatyvos, ieš
kant naujų kelių.

Šiuo laiku dauguma 
Lietuvos jūrų prekybos 
laivyno susijungė po di
džiosios "L" ženklu (Lithu
anian Shipping Co). Dauge
lis laivų turi "KAPITONŲ" 
vardus (nes jie priklauso 
tam tikrai serijai). Tiesa, 
daugelis jų nešioja ir visiš
kai nelietuviškus "Kapito
nus". Nejaugi pritrūko savų 
- lietuviškų kapitonų var
dų?...

Nelengvas , sudėtingas 
yra dabartinis lietuviškojo 
prekybos ir žvejybos laivy
nų likimas. Tenka labai 
sunkiai rungtis , ieškant 
pelno audringuose jurų 
vandenyse. Šiuo laiku kele
tą mūsų "Kapitonų" laivų 
plaukioja Švedų jūrų mag
natų "čarteryje" , t.y.jų 
išnuomoti.

"KAPITONAS STULPI
NAS" šiomis dienomis po 
Lietuvos vėliava raižė S.A- 
merikos Didžiuosius Ežerus, 
sustojęs Hamilton'e, Cleve- 
land'e ir kitur. Tad mūsų 
jūreiviams tris griausmin
gus VALIO V.'.

D.N. Baltrukonis

BUVĘS SOVIETU SPORTO 
HEROJUS PRAŠOSI 
PABĖGĖLIO STATUSO

KANADOJE
Vladimir Marčenko. lai

mėjęs 2 sidabrinius meda
lius už gimnastiką 1976 
m., vykusioje Montrealyje 
vasaros olimpiadoje, sugrį
žo į šį miestą prieš 9 mė
nesius pačiu kukliausiu 
būdu. Jis, su dviem kitais 
savo bičiuliais išsilaikė 
krovininio laivo kamino 
platformėlėje 9 dienas, 
išplaukus iš Hamburgo. 
Tie 3 "zuikiai" išsigręždavo 
po lietaus savo drabužius, 
ir taip galėdavo atsigerti. 
Š.m. gegužės mėn.20 d. 
jis tikisi iš Montrealio 
Pabėgėlių Tarybos gauti 
pabėgėlio statusą.

Jo pagrindinis argumen
tas, kad kaip rusui, jo 
tėvynėje Cečenijoje-Inguši- 
joje jam gresia persekioji
mai ir galima mirtis. Pa
bėgėlis taip pat sakosi, 
kad jo valstybės tarnauto
jai jį neteisingai pasmerkė 
ir paskyrė bausmę 3 metų 
darbo lageryje, nes jis 
klausęs jų nemalonių klau
simų ir atsisakęs šnipinėti 
atletų tarpe.

Tačiau taip pat aišku, 
kad jis nori gyventi kitur, 
negu pačiame skurdžiausia- 
me iš jo matytų 18-kos 
kraštų. Juos jis turėjo pro
gos pamatyti, keliaujant 
po pasaulį pirmaeilu atletu.

V.Marčenko per vertėją 
;pasisakė, kad net gyvenąnt 
iš pašalpos pusrūsio butely
je (už ji jis privalo mokėti 
$200 - i mėnesį), jam ne
apsakomai geriau: "Kas 
kartą sugrįžęs į Sovietų 
Sąjungą vis labiau jutausi 
kaliniu. Nėra kainos tokiai 
laisvei, kaip ji egzistuoja 
čia". Jis galvojęs apie pa
bėgimą jau 1976 m. Olim
piadoje, bet rūpinosi, kiek 
dėl to būtų nukentėjusi 
jo šeima. Jo brolis prieš 
du metu žuvo neišaiškinto

mis aplinkybėmis ir pikta
dariai niekada nebuvo su
rasti. Jis mano, kad tai 
įvyko dėl etninių konfliktų.

Po Olimpiados, Marčen
ko atliko privalomą dviejų 
metų, karinę tarnybą ir 
paskui buvo sporto instruk
toriumi mokykloje.

1982 m. jis buvo nusiun
tęs sporto įstaigai laišką 
skųsdamasis, kad skirtos 
vaikų apsaugai ir sporto 
užsiėmimams lėšos neaiš
ku kaip buvo sunaudotos. 
Del to, sako, per susistum- 
dymą jam buvo įgrūsta 
marijuana ir jis apkaltintas 
jos pardavinėjimu.

Iš sunkiųjų darbų lage
rio jis sugrįžo praradęs 
15 kg svorio. Jo žmona 
atsiskyrė nuo jo. Po to 
jis nebegalėjo gauti sporto 
instruktoriaus darbo, tad 
dirbo geležinkelių vagonų 
krovėju Grozny mieste.

1990 m. jis vėl vede 
ir trumpai pagyveno Mask
voje. Ten jo žmona dabar 
laukia žinios, kaip jam 
čia pasiseks.

1991 m., besilankyda
mas Hamburge, jis buvo 
pasiprašęs politinio prie
globsčio, kad galėtų užsi
dirbti pinigų kelionei į 
Kanadą. Bet, sako, gavęs 
grasinimų iš "čečenų mafi
jos" ir tada su dviem bi
čiuliais nutarė rizikuoti 
ir įlysti į po Taiwan© vė
liava palaukiojantį laivą 
į Montrealį.

Visi trys buvo sulaikyti 
Kanadoje po to, kai bandė 
be bilieto 1 pakliūti į To
ronto traukinį. Marčenko 
sako, kad jie tikėjosi ten 
susitikti su sporto treneriu 
ir pasitarti kaip paduoti 
prašymą, kad galėtų čia, 
Kanadoje pasilikti...

Keistas elgesys. Keista 
ir mintis, kad taip specia
liai ant jo būtų užsiutę 
čečėnai...O gal ir prekiavo 
narkotikais ar marijuana? 
Nepasako, ir kas dabar 
šelpia. Kodėl gi nelikti 
rusui- Rusįjoję ir dįrbti 
savo demokratėjančios tė
vynės labui???

(Paruošė b.n.)

DAR KITOS GALIMYBES
TRAKTORIU ĮSIGIJIMUI 
LIETŪvdsŽEMDIRBIAMS

Gautame laiške Juozui 
Uleckui, rašytame Lietuvos 
Žemės Ūkio Akademijos 
Traktorių ir Automobilių 
katedros vedėjo doc. A.Kirkes 
ir Mašinų Gamybos ir Re
monto Katedros vedėjo 
doc.A. Padgurskio, sakoma: 
"...Iš tiesu problemų Lietu
vos kaime daug ir viena 
iš jų - labai menka ūkinin
kų perkamoji galia. Šiuo 
metu Lietuvoje yra apie 
50.000 ūkininkų ir deja, 
dauguma (apie 60% sudaro 
smulkus (iki 10 ha) priva
tūs ūkiai. Iki 20 ha dydžio 
ūkiuose, be abejo netikslin
ga naudoti didelės galios 
traktorius ir šių ūkių po
reikius patenkintų T-25A 
(18,4 kw galios) ar kiti 
panašios galios traktoriai. 
Nors minėti traktoriai T- 
25A savo kokybiniais para
metrais ir atsilieka nuo. 
Vakarų firmų traktorių 
tačiau šiandien jie 4-6 
kartus pigesni negu vaka
rietiški".
..." Didesniuose ūkiuose 
(20 ha ir daugiau), pagrin
diniu traktoriumi tiktų 
40-50 kW galios traktorius, 
o T-25A galėtų būti nau
dojamas kaip pagalbinis.

Taigi, esant patenkina
mai T-25A traktorių koky
bei, nedidelei jų kainai, 
jis yra visiškai tinkamas 
daugumai Lietuvos ūkininkų. 
... Taigi...daugumai Lietu
vos ūkininkų traktorius 
T 25A yra labai reikalin
gas ir visiškai tinkamas. 
Lietuvių išeivijos pagalba 
būtų labai naudinga. Norė
tume patikslinti, kad trak
torių T-25A galima nusi
pirkti ir Vilniuje, tik šian
dien jis jau kainuoja 1600 
USA dolerių.

Su žemės dirbimo maši
nomis Lietuvoje problemų 
truputį mažiau, nes daugu
ma nesudėtingų mašinų 
(plūgus, kultivatorius, akė
čias, grėblius ir šienpjoves) 
gamina Lietuvos gamyklos.

...Dar kartą nuoširdžiai 
ačiū už rūpestį Lietuva 
ir pastangas padėti jai. 
Mes džiaugsimės bendrau
dami su Jumis toliau spren
džiant šia$ ar panašias prob
lemas. "

Susidomėję šia galimybe 
gali rašyti : Lietuvos Že
mes Ūkio Akademija, 
4324 KAUNAS, 
LIETUVA- LITHUANIA

Lufthansa.
Your most convenient way to Vilnius.

F\A D A D perkelkite JA V ar Kanados dolerius į Lietuvą 
L/M DM n čekfu ar pinjglne perlaida
Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui 
ir gauna iš jo perdavimo pakvitavimą. Perkėlimo mokestis - tik 4%, 

plius $15 už pristatymu

I
i
I
j Perkėlimo suma

JAV dol. Kan. dol.
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Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ....15.00
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Išrašykite 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 Benorovė 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
Lietuvių Namų 

Žinios
• KAS galite perleisti ar 
parduoti A.SAPOKOS "LIE
TUVOS ISTORIJĄ", prašome 
pranešti "NL" Redakcijai.
Knyga bus nuvežta į Lie
tuvą.

e Gegužės mėn. 9 d., Mo
tinos Dienos sekmadienio 
popietėje dalyvavo 250 
žmonių. Motinos buvo pa
sveikintos LN Vyrų Būrelio 
atstovų - Emiliaus Bartmi- 
no, Juozo Radzevičiaus, 
Augustino Sukausko ir ap
dovanotos gėle, pavaišintos 
taurele vyno.

Svečių knygoje pasirašė 
1 iš Klaipėdos, Algis Šim
kus iš Vancouver'io, B.C., 
dr.A.Tinginys 
iš London, Ont.

Svečius 
ir pranešimus
Vyru Būrelio pirm. Teodo
ras Stanulis.

su šeima

supažindino 
atliko LN

e Lietuvių Namą socialinių 
reikalų darbuotojo darbo 
valandos pakeistos taip: 
trečiadieniais Lietuvių 

vai. r.-
V1LNIAUS ru-

1 vai. p. p.-3

Namuose nuo 10 
12 vai. ir 
muose nuo 
val.p.p.

• Gegulės 
dieni, “ vai.v. LN bus dr. 
R.VaStoko paskaita "Iliuzi
nė Lietuva ir tikrovė". 
Savo įspūdžius iš Lietuvos 
gyvenimo papasakos Vil
niaus Universitete metus 
laiko dėstęs antropologiją 
- Kauno Vytauto Didžiojo 
U-to senato narys prof.dr. 
R.Vaštokas. Paskaita bus 
papildoma video vaizdais, 
įėjimas - laisva auka.

Visus kviečia LN Kultū
ros Komisija.

30 d., sekma-

e Birželio 12 d.,šeštadienį, 
LN Visuomeninės Veiklos 
Komitetas rengia naudotų 
rūbų ir daiktų iSpardavimo 
bazarą. Daiktai ir rūbai 
priimami LN darbo valan
domis 9 vai.r.- 5 val.p.p. 
savaitės bėgyje( nuo pir
madienio iki penktadienio).

• Lietuvių Namų ligonių 
lankytojai balandžio 20 
d. buvo susirinkę pasitari-

GUUUM DSY

’Užgavėnių Karnavalo" baro talkininkai - LN Vyrų Būrelio 
nariai, iš kairės: Brunonas Laučys ir Algirdas Padolskis.

Nuotr. T. Stanulio.
LIETUVIŲ NAMAI Toronte, Ont., 1573 Bloor St. West.: Gedimino Pilies menė, Karaliaus 
Mindaugo menė, Svetainė "Lokys" ir Vytauto Didžiojo menė. NGEL,KI4

’ * ---------------- ------------------------------------------------------ - ISGANYIOJO P-jos šven
toves kieme gegužės mėn. 
15 d. vyko 
totų daiktų 

Parapijos 
ja paruošė 
pyragus. 

• KLB šaukia susirinkimą 
aptarti HUMANITARINĖS 
PAGALBOS LIETUVAI 
KLAUSIMUS birželio mėn. 
5 d., .3 val.p.p. GEDIMINO 
MENĖJE, Toronto Lietuvių 
Namuose. 
Kviečiami visi, kurie prisi
deda prie šios veiklos! 

e JUNGTINIS PASAULIO, 
JAV ir KANADOS lietuvių 
bendruomenių valdybų po
sėdis vyko gegužės mėn. 15 
d., šeštadienį ,Toronto Pri
sikėlimo P-jos posėdžių 
salėje, kur buvo apsvars- 
tomi aktualiausi tolimesnės 
veiklos klausimai.

mui. Šiuo metu Toronte 
žinomas 51 tautietis, esan
tis slaugos namuose
10 besigydančių savo 
muose. Jie beveik
yra kas mėnesį aplankomi.

Primename 
žinote daugiau 
pagalbos mūsų 
skambinkite 
tel: 769-1266.

ir 
na- 
visi

jei kas 
reikalingų 
tautiečių, 

Vyt.Kulniui

• Gegužės 16 d. sekmadie
nio popietėje dalyvavo 
175 žmonės. Svečių knygo
je pasiraSė 2 iŠ Klaipėdos, 
2 iŠ Vilniaus. Svečius supa
žindino ir praneSimus pa
darė LN valdybos pirm. 
Vytas Kulnys.

• Šachmatų 
kurį suruošė LN Vyrų Bū
relis Lietuvių Namuose 
gegužės mėn. 15-16 d.d. 
I-ąją premiją laimėjo Ri
mantas Vaičaitis, $50; II- 
ją- Vytautas Genčius, $30; 
III-ją - Emilius Bartminas, 
$20, ir IV-ją- LN pietus 
dviems asmenims - Stepas 
Ramanauskas.

Didžiausia padėka tenka 
turnyro organizatoriui LN 
Vyrų Būrelio iždininkui 
Emiliui Bartminui.

Tikimės rudenį surengti 
didesnio masto šachmatų 
turnyrą ir vėliau Amerikos 

Kanados šachmatininkų 
komandines ir individuali
nes primenybes. Visas pre
mijas, išskyrus IV-tąją, 
paskyrė LN Vyrų Būrelis.
• Išnuomuojamas namas 
prie LN, idealus komerci- 
niems tikslams arba galima 
nuomoti kaip 2-jų butų 
pastatą: 1-2-jų miegamųjų 
Ir 2-4 miegamųjų.

Teirautis pas Valterį 
Drešerį tel:233-3334 arba 
pas L N vedėją Teodorą 
Stanulį, tel:532-3311.

TURNYRE,

GEGUŽINĖ, 
Vyrų Būrelio 

šokių grupės

• Tradicinė 
ruošiama LN 
ir tautinių 
ATŽALYNAS, vyks’ birželio 
mėn. 27 d., sekmadienį, 
12 vai- Boyd Conservation 
vietovėje.

Programoje: 
sporto varžybos, 
ir staigmenos, 
visi!

• Slaugos Namams aukojo:
$40 - L. Balsys; a.a.Le- 

ono Barausko atminimui- 
B. Stalioraitienė $40; •
a. a. Jono Karkos atminimui- 
-L.Balsienė, $20.

Šokiai, 
loterija 

Kviečiami

e Vyrų Choras ARAS balan
džio 24 d. atšventė kartu 
su gausiais koncerto daly
viais savo dainavimo 15- 
kos metų sukaktį.

Choro vadovei Lindai 
Marcinkutei specialią dainą 
jos gimtadienio proga su
giedojo ir Toronto vokiečių 
vyrų choro grupė, atsilan
kiusi į 
nėjimą. 
jo prie 
mos.

ARO
lis pravedė programą.

Tai buvo 125-tasis 
choro ARAS pasirodymas 
scenoje.

Šių sukaktuvių mi- 
Ji taip pat prisidė- 
koncertinės progra-

seniūnas V.Pečiu-

MIRĖ JONAS KARKA
S. m. balandžio mėn. 

30 d. mirė ekonomistas,žur 
nalistas Jonas Karka, 84 
m.

Visą gyvenimą dirbo 
ir sielojosi Lietuvos reika
lais, bendradarbiavo "Pane
vėžio balse", "Trimite". 
"Tautos 
Rytojuje", 
ir kt.

Karo ir 
pasitraukęs 
atvyko į Kanadą 1948 m. 
Čia dirbo braižytoju ir 
bendradarbiavo "Nepriklau
somoje Lietuvoje", "Drau- 

- ge", "Tėviškės žiburiuose", 
"Toronto Sun", "Toronto 
Star", talkino leidiniui 
thuanians in Canada".

Jonas Karka buvo gi
męs 1909 m. sausio mėn. 
6 d., Vaidlonių km., Troš
kūnų valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje.

Mokęsis Panevėžio Mo
kytojų Seminarijoje, 1932- 
37 m.studijavo ekonominius 
mokslus Vytauto Didžiojo 
Universitete; 1930-31 m. 
karo mokykole gavo ats.j. 
Itn. laipsnį. Du metu mo
kytojavo Kalnėnuose, Kau
no apskr. Šešerius metus 
iki 1940-jų tarnavo Lietu
vos Finansų Ministerijos 
kainų tvarkytojo įstaigoje 
Kaune ir vėliau Vilniuje.

Jis yra suredagavęs 
ir išleidęs Lietuvos muitų 
tarifų knygą 1938 m.

Salia to veike skautų, 
šaulių ir atsargos karininkų 
organizacijose.

Netekome labai darbš
taus ir pareigingo lietuvio.

bazaras ir var- 
išpardavimas.

Moterų D-
užkandžius ir

e Toronto Lietuvių. Teatras 
AITVARAS gegužės men.
16 d. Toronto Lietuvių 
Namuose suvaidino Sofijos 
Čiurlionienės veikalą "TIE 
METAI".

balse", ' 
Ūkyje", 

Lietuvos

okupacijų 
iš

"Mūsų 
Aide"

metu 
Lietuvos,

"Li-

floridą
• SAUSIO 13-TOJ1 

nėta sausio 10 d., po 
madieninių pietų su kun.dr. 
E. Geručio paskaita.

mi- 
sek-

• Lietuvos laivas " Kapi
tonas Stulpinas ", atžymė - 
tas Lietuvos vėliava,š. m. 
gegužės 2 d. atplaukė 
į Kanadą, Hamiltono uos- 
tan. įguloje yra 29 jūrei
viai, jiems vadovauja kapi
tonas Eimutis Astikas. 
Visa įgula, iškyrus 4 asme
nis, yra Lietuvos piliečiai.

Kapitonas su savo žentu 
laivo mechaniku A.Žiobaku, 
lydimi B.S.Stundžios ir 
H.Stepaičio, buvo atvykę 
į Torontą, kur turėjo pro
gos aplankyti Ir "Tėviškės 
Žiburių" leidykla.

APIJOS KREDITO KOOPERATYVAS
999 ('ollętiv St . Toronto. Ontario M6II I \K 

Telefonai: < I I Gi 532-3 100 ir 532 3 I I I

T-T-TT LIETUVIŲ
-Iltį KREDITOPARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.00% ui 90 dienų term. Indėlius 
5.00% už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.50%už 3 m. term. Indėlius 
5.50%už 4 m. term. Indėlius 
6.00% už 5 m. term. Indėllue 
5.50%už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. GIC Invest pežym. 
6.25%už 2 m. GIC Invest pežym. 
6.50% už 3 m. GIC Invest pežym. 
6.75%už 4 m. GIC Invest pežym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest pežym. 
4.00%“* RRSP Ir RRIF Ind.
6.00%“* RRSP Ir RRIF1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term ind.

(fixed rate)

IMA: 
ui asmenines
fMBkolEit nuo 9.00%

)-

7-25%

ui nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages
su nekslčlsmu 
nuošimčiu

7.60%
3 motų ---------- ..... 8.25%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ___ 7.00%

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 Bd 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 pų*.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto Iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Hd 1.00 v.p.p.

3.50% ui taupymo sąsk. tarry**. 
3.00% kaed. pėl. H«k. viri 10.000 
2.00% ui kaed. pel. čekių sąsk.

(USdol. Sav. Acc.)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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

2
3

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

patuk, 
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%

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..antradL Ir treč. nuo 9 v.r.- 

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

6 psl.

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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ..........  9.00%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu 
1 metų ................ 7.as%
2me»u ................ 7.60%
3 metų ................ 8.26%
Su keičiamu nuošimčiu 
1, 2 ir 3 metų 7.00%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybe 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). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 54 milijonus dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

• Ilgametis Klubo choro 
vadovas Petras Armonas 
išėjo pensijon ir dabar 
jo pareigas perėmė muz.A. 
Jurgutis.

Repeticijos vyksta Klu
be kiekvieną pirmadieni 
3:00 vai., rengiamas naujas 
dainų repertuaras.

• Įvyko jau dvi geguži
nės: Romo Kalantos Šauliu 
K-pos gegužinė balandžio 
14 d., ALT'o - balandžio 
21 d., Pensininkų Klubo
- balandžio 28 d.

Klubo 
muz.Petro

pamaldos

• Deimantinę VASARIO 
16-tosios sukakti pagerbė 
pilna Lietuvių Klubo audi
torija, minėjimą pravedant 
Klubo pirm. A.Gudoniui. 
Pagrindinę kalbą pasakė 
Dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Meninėje programoje daly
vavo muz. A.Jurgutis, Da
lila Mackialienė, 
choras vad.
Armino.

Iškilmingos
Vasario 16-tosios intencija 
vyko Sv.Vardo bažnyčioje. 
Jas atnašavo kleb.Steponas, 
asistuojamas 4-ių kunigų., 
giedant Klubo chorui.

• TARPTAUTINIAME 
FESTIVALYJE, Sun Dome 
stadijone dalyvavo lietuviai 
su savo paviljonu, kuriame 
buvo išdėstyti rankdarbiai, 
paveikslai, gintaro dirbiniai. 
Buvo demonstruojamas 
ir juostų audimas. Kitame 
paviljono skyriuje buvo 
parduodami lietuviški ska
nėstai ir valgiai, o tautinių 
šokiu grupės AUDRA ir 
BANGA atliko 30 min.tru- 
kusią šokių pynę.

Lietuvių Fondo nau- 
suruoštas 

koncer-
dai kovo 17 d. 
estradinių dainų
tas. Dainavo populiarių 
dainų solistė Nijolė Ščiukai
tė.

Kovo mėn. 10 d. mi- 
mūsu literatūros kla- 
Vinco MYKOLAlClO-

nėjo 
siko 
PUTINO 100 m. gimimo su
kakti.
Su Putino kūryba ir gyveni
mu supažindino Ohio Vals
tybinio universiteto prof. 
R.Šilbajoris. Keturi skaito
vai perdavė Putino 2-jų 
veiksmų dramos "Valdovas" 
ištrauką. Putino poezijos 
kūrinių paskaitė Dalila 
Mackialienė. Minėjimą su
rengė Kultūrinių Popiečių 
Būrelis.

OT>T?CTTT7n INSURANCE IJlviLorilLlV BROKERS
Fax 233-0205 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREšERIS ir

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

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

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ottawos VINGIS Montrealyje, 
dalyvius.

Hamilton
PRISIMINDAMI MIRUSIUS IR REIKŠDAMI UŽUOJAUTĄ, 
AUKOJO KANADOS LIETUVIU FONDUI:

• a.a. Jono KSlVICKO atminimui: $40 - Z.A.Stanai- 
čiai; po $30 - K.L.Meškauskai, K.Meškauskienė; po $25 
- J.L.Stungevičiai, St.Dalius, L.E.Klevai; po $20 - P.G. 
Breichmanai, S.Saunorienė, Ign.Varnas, P.Žulys, A.Garkū- 
nas, P.S.Sakalai, X.Y., A.Petraitienė, J.G.Krištolaičiai, 
J.J.Stanaičiai, V.Subatnikaitė, L.D.Gutauskai, S.V.Panavai, 
Eug.Repčytė, R.J.Pleiniai; po $10 - P.M.Siūliai, F.Aid. 
Matulicz, A. Obsarckis, V.Kežinaitis, A.Didžbalienė;

• a.a. Liudviko BORUSO, mirusio prieš 9 metus atmi
nimui aukojo $30 - žmona Marija, dukros ir sūnus;

• a.a. Olgos ZABARAUSKIENES atminimui vyras Pet
ras Zabarauskas aukojo $100.

VISIEMS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA K.L.F.

• Vysk.M. VALANČIAUS 
Šeštadienines MOkyklos 
Šeštadieninės Mokyklos mok
slo metų užbaigtuvės įvy
ko gegužinėje, gegužes 
rriėn. 15 d., Dundurn parke.

Mokslo metai prasidės 
rugsėjo mėn.25 d.

• Medžiotojų-Žūklautojų 
Klubas GIEDRAITIS kviečia 
savo narius į metini susi
rinkimą birželio mėn. 6 
d., 2 val.p.p. Klubo patal
pose.

Bus patiekti Klubo veik
los pranešimai ir veiklos 
planavimas ateičiai.

Visi kviečiami praleisti 
sekmadienio popietę malo
niame gamtos prieglobstyje 
Bus galima pasivaišinti

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

830
TALKA'.LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125 
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kasei. pal. čekių sąsk. Iki...3.00% asmenines paskolas ....12.50%
santaupas............................ 2. ,50% neklln. turto pask. 1 m. . 7.25%
kaad.pal.taupymo s-ta « 2.00% nekll.turto pask. 3 m. ... 8.50%
90 dienų indėlius ................5.00% Nemokamas čakių Ir aąakaltų
1 m. term. Indėlius ............. 5.75% apmoksimo patamavlmaa.
1 m. term.Ind.mėn.pal........... 5.25% Nemokama narių gyvybės
3 m. term.Indėlius........  6.00% drauda pagal aantaupų
RR8P Ir RRIF (pensijos- ..3.00% dyd( Iki $2.000 Ir
RRSP Ir RRIF 1 m................ 5.75% aamanlnlų paskolų
RRSP Ind. 3 m................... 6.00% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Taikoje”
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.

1993. V. 12

: "NL" Spaudos Vakaro programoje ir Jonas Sulmistras su padėjėju Renatu Macijausku muzikavo elektroniniu "orkestru", šokdindami gausius vakaro
Nuotr: Tony Photo Studio

montreal
laumės Šyptelėjo 
montrealio lietuviams

SI pavasari,turbūt, pra- 
žydusios tulpės lietuvių 
darželiuose prisiviliojo ge- 

valdybos paruoštais valgiais 
kava ir įvairiais pyragais. 
Susirinkimo pradžia 12 vai.
• Linksmai praėjo tradici
nis ZUIKIŲ BALIUS Jauni
mo Centre, kurį suruošė 
Klubas GIEDRAITIS.

Vyko taurių įteikimas, 
Londono mišrus choras 
"Pašvaistė" atliko koncerti
nę dalį.

Sekė įdomi karštos žvė
rienos vakarienė, o šo - 
kiams grojo Vaclovo Povi- 
lonio paruoštas orkestras, 
atvykęs iš Toronto.

Gražiai išpuoštoje salėje 
svečiai praleido labai sma
gų vakarą.

Valdyba labai dėkinga 
talkininkams , rengiant ši 
pobūvį ir visiems į jį atvy
kusioms. 

rąsias laumes: dvi šeimos 
laimėjo įdomius ir naudin
gus konkursus.

Radio stotis CJAD Mo
tinos Dienos proga buvo 
paskelbusi loterijos būdu 
laimikį motinai, kuri atsiųs 
savo pavardę.

Kristina Bendžiūtė-Ma- 
kauskienė, išgirdusi prane
šimą, nusiuntė savo pavar
dę, tą patį padarė ir jos 
dukros. Laimėjo*.

Laimikis įdomus: su
limuzinu ji buvo nuvežta 
į St.Catharines gatvę, kur 
Le Faubourg centre gavo 
$500 apsipirkimams. Mont
real Trust apsipirkimo cent
re jai įteiktas dovanų pa
žymėjimas (gift certificat), 
irgi 500 dol.vertės. Po 
to limuzinu buvo nuvežta 
į Hemsleys brangenybių 
parduotuvę, kur irgi gavo 
$500 dovanų pažymėjimą.

Palepinimui- atveža 
ją į La Coupe grožio salo
ną, kur šalia procedūrų 
gavo ir vieniems metams 
grožiui palaikyti įvairių 
produktų (žinant, kaip at
rodo Kristina, sunku įsivaiz
duoti, kaip ją galima dar 
labiau pagražinti).

Laimingą ir palepintą 
mamytę limuzinas pristatė 
namo. Siurprizai tuo nesi
baigė, nes, anot šoferio, 
šiuollimuzinu buvo vežioja
mas ir Kanadoje besilankęs 
...Gorbačiov’as!.. Be to - 
Kristina ir 3 jos svečiai ga
lėjo vakarieniauti puikiame 
restorane laimikio saskaiton.

Kita Montrealio radio 
stotis » MIX-96 paskelbė 
konkursą moksleiviams 
tema, kodėl norėtų važiuo
ti į Amsterdamą.

Donato ir Judy Baltuo- 
nių dukros Jennifer, Linda 
ir Suzy (visos lankiusios 
ir musų Šeštadieninę Mo
kyklą) sukūre ta tema ju
moristinę dainelę, kurioje 
sakoma, kad norėtų išleisti 
savo tėvus atostogų, nes 
jie seniai oeturėjo progą 
atostogauti. Jų motina 
tą dainelę palydėjo gitara, 
įrašė į juostelę ir nusiuntė 
konkurso komisijai.

į konkursą savo kūrinė
lių. buvo atsiuntę daugiau 
kaip 50 vaikų. Laimėjo 
Baltuonių šeima Dorvalyję, 

GUY
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. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-147

sukėlusi didelį susidomėji
mą.

Paaiškėjus, kas laimėjo, 
buvo padarytas interviu, 
įteikime dalyvavo kai kurie 
kandidatų tėvai, Dorvalio 
gimnazijos direktorius, 
3 muzikos mokytojai. Sakė > 
kad būtų norėjęs atvykti 
ir Dorvalio meras, jei tą 
dieną butų buvęs mieste.

D.ir J.Baltuoniai gauna 
savaitę nemokamų atostogų 
Amsterdame, įskaitant 
kelionę, viešbutį ir pragy
venimą. (

Sveikiname. Pasirodo 
verta pabandyti laimę!

b.
MUMS RAŠO: 
Atsiskaitydamas už šių 
metų (1993) prenumeratą, 
ilgametis skaitytojas Alek
sas Janušas savo laiškelyje 
pasisako: "...esu senas 85 
metų, bet myliu skaityti. 
Mano žmonelė numirė, 
Domicėlė Janušienė. Ji 
irgi mylėjo skaityt. 2 mė
nesiai kaip mirė, taip ir 
liūdna vienam, kad gaunu 
laikraštį, patiek geriau.
i..Linkiu visiem gražių, 
linksmų atostogų".

Dėkojame mielam, rū
pestingam skaitytojui ir
norėtume, kad jis būtu 
pavyzdžiu kitiems, kad
ir jaunesniems, kad ir ne 
vienišiems. Sunku suprasti > 
kodėl dažnai tenka raginti 
užsimokėti prenumeratą? 
Juk ir "NL" Administracija 
turi apmokėti spaustuvės 
ir pašto išlaidas ne me
tams pasibaigus, bet už 
kiekvieną numerį tuč tuo
jau.

"NL" Valdybos posėdyje 
buvo bandoma surasti kito
kių priminimo metodų, 
sudaromi sąrašai; kai kurie 
nariai svarsto, gal būtų 
efektinga sąrašą viešai 
paskelbti.

O prieš atostogas reikia 
buhalteriją sutvarkyti taip, 
kad būtą ramu atostogauti 
visiems: ir laikraščio dar
buotojams, ir neužsimokė
jusiems skaitytojams?

Kaip jūs, atsilikusieji, 
reaguosite į tai, mieli 
skaitytojai? Juk prenume
rata ne tokia jau didelė.

Prašome- nedelskite’.
"NL"

"LITO" NARIŲ METINIAME 
SUSIRINKIME

įvykusiame gegužės
men. 16 d. AV P-jos salėje 
dalyvavo apie 200 narių. 
Susirinkimą patyrusiai ir 
gražia lietuvių kalba pra
vedė LITO V-bos pirm. 
Rūta Pocauskaitė-Rudinskie- 
nė. Pranešta, kad 1992.III. 
25 d.- 1993.1.4 d.laikotar
pyje mirė 17 LITO narių. 
Jų atminimas buvo pagerb
tas atsistojimu. Valdybos 
sekretorius A.Staškevičius 
perskaitė praeito susirinki
mo protokolą. Po pirminin
kės pranešimo apie Valdy
bos veiklą, žodi tarė LITO 
vedėjas Bruno Bulota, pa
aiškinęs kai kuriuos techniš
kus atsiskaitymų reikalus 
ir padarė išvadą: " Trys 
priežastys mums duoda 
pagrindą optimistiškai žiū
rėti į LITO gerą ateitį. 
Pirmiausia, LITO kapitali- 
zacija yra jau pasiekusi 
7%, kas atitinka Kanados 
ir tarptautinius reikala
vimus. Mes perviršijom 
Desjardins grupės turimą 
5.78% vidurkį ir net kitas 
finansines institucijas.

Antra, musu narių de
pozitai ir paskolos yra 
tinkamai suderintos, kas 
apsaugo mus nuo "procentų 
nepastovumo.

Trečia, mes nenumato- 
me ateityje nurašyti dides
nių sumų abejotinoms sko
loms. Vfsa tai leis mums 
koncentruotis ir dėti dau
giau pastangų geresniam 
LITO narių aptarnavimui.

Ačiū visiems už padėji
mą pasiekti šiuos rezulta - 
tus."

Sekė Revizijos Komisi
jos, Kredito Komisijos ir 
Konfederacijos revizorių 
pranešimai.

Iš Revizijos K-jos išėjo 
Richard Martell, jėjo 
Pališaitis. Revizijos Komi
sija tiegiamai įvertino LI
TO finansines operacijas 
ir patvirtino, kad jos atlie
kamos pagal statuto nuro
dytus įstatymus, Valdybos 
ir Kredito K-jos rezoliuci
jas bei sprendimus.

Kredito K-jos pranešime 
patvirtinta, kad finansinių 
metą eigoje vyko 27 posė
džiai, gauti 209 pareiški

mai paskoloms. Išduotos 
paskolos buvo tik LITO 
nariams ir nei viena pa
skola neperviršijo reikalau
jamų garantiją.

Kredito Komisija liko 
ta pati.

Konfederacijos Revizo- 
rią pranešime patvirtinta, 
kad finansinės apyskaitos 
ir balansai buvo paruošti 
pagal reikalaujamus sąskai
tybos principus, sekant 
praeitų metų tvarką ir 
jie teisingai parodo LITO 
finansinę padėtį 1993 m. 
sausio men. 31 d.

Iš LITO Valdybos pasi
traukė Gytis Vazalinskas, 
įėjo Aug. Mylė.

Br.Niedvaras pasiteiravo 
dėl paramos talpintuvui, 
numatomam pasiųsti rudenį 
Buvo atsakyta, kad LITAS, 
jeigu taisyklės leis, galės 
prisidėti prie siuntimo. 
P.Adamonis ragino imti 
paskolas, pav. pirkti auto
mobilį ar šiaip kad ir smul
kesnį objektą, savajame 
banke, negu skolintis iš 
parduotuvių įstaigos.

Susirinkimo nariai gavo 
po gerai paruoštą apyskaitų 
ir veiklos leidinį. Patiektą 
apyskaitą susirinkimas pri
ėmė vienbalsiai.

LITAS visus atvykusius 
pavaišino puikia vakariene.

Linkime ir toliau LITUI 
stipriai veikti. Dėkojame 
Vedėjui, valdybai, komisi
joms ir visiems darbuoto - 
jams taip gerai mus aptar
naujantiems.

LITO Valdybą dabar 
sudaro: R.Pocauskaitė-Ru- 
dinskienė, Aug.Mylė, A. 
Staškevičius, Alb.Astraus- 
kienė, L.Dragūnienė; Revi
zijos Komisiją- J.Adamony- 
tė, Pališaitis, J.Šiaučiuli^- 
Kredito Komisiją: J.Kibirkš
tis, P.Rutkauskas, V.Pie- 
čaitis.

Tarnautojai: Kristina
Piečaitienė- Vedėjo pava
duotoja, Robertas Bernotas 
-buhalteris, Teresė Mickie
nė - sekretorė, Zelda Sem- 
berov - vyr.kasininkė, Al- 
vera Krasowski - kasininkė, 
Dalilė Ramanauskienė 
raštininkė, Gytis Niedva
ras - kasininkas, Nijolė 
Šukienė - kasininkė (Rose- 
monto Skyriaus).
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• Mirusios Motinos Elenos 
Indrelytės-Statkevičienės 
atminimui duktė Violeta 
Žurkevičienė paliko auką 
"NL" leidimui paremti.

Dėkojame1. "NL"

• MININT BIRŽELIO 
TRĖMIMUS, ekumeninės 
pamaldos vyks AV P-jos 
bažnyčioje, kuriose daly
vaus latviai, estai ir kiti. 
Po pamaldų - minėjimas 
salėje. (Žiūr.skelbimą).
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K.L.B. Montrealio Apylinkės Valdyba *
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LITAS MONTRE Al 10 I IE TUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8
Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVĄS-VĮRŠ Stf.OMMO; REZERYAS-V1RŠ H1LIJDHŪ

MOKA UŽ:

• Birželio mėn. 27 d. 12 
vai. AV Parapijos salėje 
LK MINDAUGO Šaulių 
Kuopa rengia JONINES.

Programoje dalyvaus 
Moterų Dainos Vienetas 
AUŠRA, talkinant Vyrų 
Oktetui. Pietus ruošia Pet
ras Paulauskas.

Maloniai kviečiami visi!

N L Valdyba su viešniomis 
iš Ottawos:
G. Abromaitiene ir
V. Ruškienė viduryje.

Nuotr. Tony Photo Studio
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Montrealio skautai ir vilkiukai š.m.ECO MUSEUM iškyloje. Lūšis medyje ,ir ant kalvelės, už nugarų, jaunas vilkas 
stebėjo svečius. Planuojamos iškylos ir kitais metų laikais:. Tėvai kviečiami įrašyti savo vaikus į skautų eiles.1

Kreiptis į tuntininką Gintarą Nagį, tel: 683-6147 (vakarais)

Nuotr. R. Otto.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojaą-Chlrurgaa 
Qiur.dr. J.MAUSKOS 

1440 St,Catharine St.,W.
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G IS5

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.X)0%

Nekiln. turto nuo 7,50

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-2 m term...... 6.50%
RRIF - RRSP - taup............ 2.00%
UŽ:

asmenines - nuo 7.75 %

Informacija apie naujausias palūkanas "Lito"

VISI PATARNAVIMAI nemokami

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 390 7 A Rosemont

Pirm., antr., treč, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10 00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6 00 2 00-6 00

MONTREALYJE 
SUSIJUNGĖ SKAUTIŠKIEJI 
VIENETAI

Montrealyje skautinin
kams prašant, LS Brolijos 
ir LS Seserijos vyr. Skauti
ninkui ir vyr.Skautininkei
pritariant, buvo sujungti 
LSB GELEŽINIO VILKO 
skautu, ir NERINGOS skau
čių tuntai.

Sujungtasis vienetas 
vadinsis GELEŽINIO VILKO 
-NERINGOS tuntu.

Tuntininku dviejų metų 
laikotarpiui skiriamas s. 
Gintaras Nagys, o tuntinin- 
ko pavaduotoja - s.Audra 
Žurkevičiūtė.

• Montrealio Šeštadieninė 
Mokykla,talkinama Jaunimo 
Sąjungos, mokslo metus 
užbaigė išdalindama pažy
mėjimus,mokiniams atlikus 
deklamacijų ir dainelių,© 
sekmadienj suruošdami ge
gužinę Seselių kieme mo
kykliniam jaunimui ir sve
čiams. Motinos 
proga, motinos 
gėlę,"Gintarėlis"

Dienos 
gavo po 

pagrojo

Keliaujantiems j LIETUVĄ

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:3U v.v.
Tel.: 366-97*5 ir 365-05U5

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d mes persikeltame [naują vietą.- prie Rūtos auksinio 
amžiaus klubo 1450 DE SEVE Ankstyvesnė vieta ant RUE LEGER 
nebeveiks nuo Gegužės 15 d. Pakietų priėmimo NAUJOS VALANDOS 
bus nuo 9.00 vai. ryto iki 7.00 vai. vakaro TIK TREČIADIENIAIS. Pakietų 
išsiuntimas toliau bus kiekvieną savaitę,
Pakietų“pick up service" - veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pa k tetų paėmimo iŠ Jūsų namų_____________________________

nV H08PITAL,» Tej, (S14M42-1231

Montreal, Que. H3A 1A1

H.J. ADOMONIS M.D

4589 Park Ava., 
Montreal, Que. H2V 4Ę4 Tek (510-842-9211

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

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

TreČiadiniais 9h00-19h00.
1450 rue DE SEVE. LASALLE

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

Dr. A. S. P O P I E R A I T I S 
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 SuAlexandreAdvokatas ROMAS 1 š G A N A I T I S

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

arba
8606 Central str., 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 pel.

Suite 500 A.
Montreal,P.Q. H3A 2G6

ir visi vaišinosi dešrelėmis, 
kava ir pyragais bei vais
vandeniais. Susirinko nema
žas būrys puikią, vasarišką 
dieną.- arti 100 gegužininkų.

APSAUGOKIME KEPENIS
"Canadian Hepatitis 

Awareness Program" orga
nizacija atkreipia visų dė
mes], kad hepatitis-B, vi
rusinė kepenų liga, plečiasi 
Kanadoje ir yra viena iš 
labiausiai užkrečiamų ligų. 
Per paskutinįjį dešimtmetį 
Kanadoje padvigubėjo su
sirgimų skaičius.

Ligos virusai persiduoda 
per kraują, vyriškas sėklas 
ir vaginalines sekrecijas, 
gal būt, per ašaras ir seiles-

Minimos programos tiks
las - suteikti daugiau ne
mokamos informacijos apie 
tyrimus, skiepus ir kt. 
Tel: 1-800-363-3422, ext. 
2121.

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

tel: (514) 256-5355.

JUNGTINIU TAUTŲ 
ORGANIZACIIA paskel 
bė Kanadą Nr. 1 valsty
be. Dabar jon bus įlei
džiama 250,UOU 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.

TEL: 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
IttAMUON1---------------

Laurendau

ASF
J□ 5 Angers

IjdK 
Į m<

»eur|
<ro |
| Drake

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY I
P- ■ I PA88EPORT • COMMERCIAL

“ U I VJ I MARIAGE •WEDDINGS
STUDIO! 6220ch. QUEEN MARYrd*

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

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

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.1.B, DONNA SVRAKa A.LB.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja cę> s i drausti.

TEL.: (514) 767 - 4690

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

JONAS &CČTĖ REALTIES
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS IT»
ALIUMINUAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

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

 Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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