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ĮVYK I y 
APŽVALGA

B.N.

DVI NAUJOS JUNGTINIŲ 
TAUTŲ ORGANIZACIJOS 
NARĖS

š.m. gegužės mėn. 28 
d. ERITRĖJA ir MONACO 
valstybės buvo vienbalsiai 
priimtos į JT organizaciją.

Eritrėja, 30 metų kovo
jusi už savo teises ir atsi
skyrimą nuo Etiopijos, š.m. 
balandžio mėn. pabaigoje 
visuotiniame balsavime- 
referendume pasisakė už 
Nepriklausomybę ir oficia
liai tokia pasiskelbė gegu
žės mėn.24 d.

Monaco valstybėlė, ilgą 
laiką buvusi JT "nuolatine 
stebėtoja" nuo 1955 m., 
dabar irgi buvo priimta 
į JTnare. šiuo metu JT 
organizacijai priklauso 183 
valstybės.

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ
PR AL AIM*7 T O DEL VIENO
BALSO

Š.m. gegužės mėn. 28
d., pareiškus nepasitikėjimą 
Lenkijos ministere pirmininke 
Hanna Suchocka dėl jos 
paskelbto labai taupaus 
biudžeto, ji įteikė rezigna
cijos raštą prez. L.Walen- 
sai.

Labai populiari min.pir- 
mininkė atsisakė padidinti 
algas streikuojantiems svei
katos darbuotojams, moky
tojams ir nesutiko pakelti 
pensijų^ išmokėjimus, nes 
ižde nėra lėšų tai padaryti.

Prez. L.VValensa specia
liame ministerių kabineto 
posėdyje jos rezignacijos 
dar nepriėmė ir kol kas 
ji eina ministerės pirminin
kės pareigas. Prezidentui, 
pagal naują konstituciją, 
reikėjo arba sutikti su 
Suchockos pasitraukimu 
ir paskirti naują min.pirmi- 
ninką, arba paleisti parla
mentą ir skelbti naujus 
rinkimus.

L.Walensa pasirinko 
antrąją galimybę ir nutarė 
paleisti parlamentą, nes 
Suchocka pralaimėjo tiktai 
vieno balso skirtumu.

Kai kurie sako, kad 
pavėlavęs į balsavimus 
jos būvąs teisingumo min. 
Z.Dyka tat vieną balsą būtų 
atidavęs...

Busimieji rinkimai bus 
Lenkijoje jau penkti nuo 
1989 m.,kai buvo nuversta 
komunistinė valdžia.

MAFIJA KERŠTAUJA
Italijoje, Florencijos 

mieste gegužės mėn. 27 
d., netoli Uffizi meno Ga
lerijos , mafijozai išsprogdi
no galingą bombą. Žuvo 

5 žmonės, 26 buvo sužeisti, 
3 neįkainojamos vertės 
kūriniai sunaikinti ir pora 
tuzinų meno kolekcijos 
kūrinių apgadinti. Jų tarpe 
randasi 13-tojo ir 17-tojo 
šimtmečio meistrų darbai.

Rimtos priemonės su
stabdyti kriminalinę Mafi
jos veiklą, areštai ir nese
niai suėmus 2 reikšmingiau
sius kriminalistų vadus bei 
nauji tyrimai mafijozų 
ryšių su vyriausybe, labai 
nepatinka organizuotiems 
nusikaltėliams. Jie ieško 
naujų teroro priemonių 
ir dabar pirmą kartą > vis 
tebenorėdami demonstruo
ti savo galią, atsisuko j 
savo valstybės kultūrinį 
paveldą.

Per ilgai įsigalėjusi 
korupcija Italijos vyriausy
bių narių tarpe, kurie pa
laikydavo ir pasinaudodavo 
Mafijos paslaugomis, prive
dė prie visiškai nebepaken
čiamos padėties. Ir taip 
kriminalistai ugdė daugiau 
tokių ne tik Italijoje, bet 
ir visame pasaulyje. Tie
siog nesuprantamas XX- 
tojo amžiaus vyriausybių 
trumparegiškumas. Nebuvo 
efektingai stabdomi iš pat 
pradžių nusikaltimai, ne
buvo ir vykdoma pakan
kama auklėjimo ir švietimo 
programa, kad kriminalinis 
elementas nebūtų toks 
patrauklus nei taip ilgai 
toleruojamas. Gera pamoka...

UKRAINOS PREZIDENTUI 
SAVIGARBOS NESTINGA

Iš Kijevo pranešta, kad 
gegužės mėn. 10 d. buvo 
atvykęs specialus JAV pre
zidento Bill Clinton'o pa
siuntinys Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugoje-S. S. 
Talbott'as. Su juo susitiko 
Ukrainos Užsienio Reikalų 
min. A.Zlenku.

Balandžio mėn. JAV 
prezidentas buvo atsisakęs 
susitikti su Amerikoje vie
šinčiu Ukrainos premjeru 
L.Kučma, nes Ukraina ne
pasirašė branduolinių ginklų 
neplatinimo ir strateginės 
ginkluotės apribojimo su
tarčių.

Kaip žinome, Ukraina 
neskuba to padaryti, nes 
tada reikėtų sugrąžinti 
Rusijai branduolinį ginklą. 
Kol Rusija yra pavojingoje 
padėtyje, Ukraina neskuba.

S.Talbott'as pareiškė, 
kad "JAV pirmiausia rūpi
nasi Ukrainos saugumu, 
o ne padeda kitai valsty
bei (t.y., Rusijai. Red.). 
Tačiau kai kurie Ukrainos 
politikai yra pareiškę, kad 
JAV padeda Rusijai, kuri 
vis ragina greičiau grąžinti 
branduolinius ginklus.

Taigi, nei Ukrainos 
prezidentas Leonid Krav- 
čiuk'as, nei premjeras Leo
nid Kučma su S.Tallbot'u 
nesusitiko.

• Birželio mėn.3-4 d.d. 
suėjo 4 meti nuo Kinijoje 
brutalaus susidorojimo su 
demokratinio judėjimo stu
dentų beginkle minia Tian
anmen aikštėje, Beidžinge.

BIRŽELIO TRAGEDIJOS SUKAKČIAI ARTĖJANT...

Partizanams paminklas prieVeiverių, Skausmo Kalnelyje, 
kur perlaidoja mi įs apylinkės miškų, pelkių ir panašių 
vietų surankioti žuvusieji, daugiausia nežnomi prartizanaL 
šiame kalnelyje jų yra palaidota daugiau, negu paminklinė
se lentose įrašyta. Nuotr: Jono Pr.Palukaičio

KANKINIŲ PALIKIMAS 
Mirusieji kalba gyviesiems

IŠ MŪSŲ DEGANČIŲ ŽAIZDŲ JŪS GĖRĖT UGNJ, 
IR JI NELEIDO, KAD APAKTUMĖT NAKČIA;
JŪS MŪSŲ KŪNŲ TILTU ĖJOT PER BEDUGNĘ, 
IR NEPAKLYDOT NEI ANAPUS JOS, NEI ClA.

UŽ MŪSŲ, MIRUSIŲ, GYVENIMO ŠEŠĖLIO 
JŪS DRĄSŪS ĖJOT, KAIP UŽ SIENOS, NEŠINI 
VARDAIS DIDVYRIŲ; IR LENGVAI PAKĖLĖT 
JŪS NAŠTĄ MILŽINO - BEVALIAI IR SILPNI.

IŠ MŪSŲ SKAUSMO ŽYDINČIO VAINIKO
JŪS, TARTUM PERLUS, RAŠKET SAU SPYGLIUS GARBES. 
JUMS - BALTO MARMURO PAMINKLAI; MUMS TELIKO 
BUDELIO AŠARA, NUKRITUS PRIE DUOBĖS.

UŽ MUSŲ, MIRUSIŲ, VARDŲ, UŽ MŪSŲ ŽYGIŲ, 
AUGS DIDELĖ, LAISVA, NEMIRŠTANTI TAUTA. 
IR KŪDIKĖLIS TIES RANKAS Į SAULĘ SAVO VYGEJ, 
IR JOJO SIELA BUS KAIF NUOMETAS BALTA...

Bernardas

Mirus Lietuvos architektūros patriarchui ir 
veikėjui

A t A

VYTAUTUI ŽEMKALNIUI - LANDSBERGIUI, 

nuoširdžiai užjaučia Jo sūnų, Sąjūdžio Garbės 

Pirmininką, Lietuvos Seimo Opozicijos vadą 

VYTAUTĄ LANDSBERGĮ ir ŠEIMĄ -

Kanados lietuvių laikraščio 
"Nepriklausoma Lietuva" leidėjai, 
darbuotojai ir skaitytojai

Architektas Vytautas Žemkalnis-Landsbergis 1992 m.va
sarą kalbėjosi su montrealiečiu Jonu Adomoniu (dešinė
je), * papasakojo savo pergyvenimus .būnant lenkų nelais
vėje ir kaip iš jos buvo pabėgęs.

LIETUVOJE MIRĖ VYTAUTAS ŽEMKALNIS- 
LANDSBERGIS

Gegužės mėn. 21 d.,
sulaukęs 100 m. amžiaus, 
mirė Lietuvos laisvės kovų 
dalyvis, žymusis architek
tas Vytautas Žemkalnis- 
Landsbergis.

Tai buvo labai kūrybin
gas žmogus. Architektūrą 
studijavo Romos Universi
tete, kurį baigė 1925 m., 
1927-1944 m. asistentas 
ir lektorius Vytauto Di
džiojo Universitete Kaune, 
nuo 1939 m. kartu ir Vil
niaus U-to, Vilniaus miesto 
vyr.inžinierius -architektas, 
Vilniaus miesto bendrojo 
plano projektavimo vadovas 
ir miesto tvarkytojas.

Išeivijoje Muenchene 
dirbo architektūros katedros 
docentu. 1949 m. emigra
vo į Australiją, į Lietuvą 
pavyko sugrįžti 1959 m., 
kur buvo paskirtas Miestų 
ir Kaimą statybos projek
tavimo instituto Kaune 
vyr. architektu.

Jam visada buvo nepap
rastai svarbu ne tiktai 
pastatų formos, bet taip 
pat apjungimas architektū
rinės aplinkos.

Nuo 1970 m. jis dirbo 

paminklą konservavimo 
institute Vilniuje, suprojek
tavo atstatymus :Vilniaus 
senamiesčio kvartalo, Tau
jėnų dvaro rūmų ir parko, 
Istorijos ir Etnografijos 
Muziejų Vilniuje. Taip pat 
daug rašė urbanistikos 
klausimais ir atsiminimą.

1918-1922 m. tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje, 
buvo savanoriu. Už pasižy
mėjimą kovose prieš ber
montininkus ties Radviliš
kiu buvo apdovanotas Vyčio 
Kryžiumi. 1944-45 m.daly
vavo pogrindžio kovoje 
prieš nacius.

į jo architektūrinį re
pertuarą įeina (iki 1944 
m.):5 vidurinės mokyklos, 
10 ligoninių, 4 visuomeni
niai pastatai ir 5 pramoni
niai, 20 gyvenamųjų namą 
ir 10 įvairių paminklų. Jų 
tarpe- Kauno Kultūros 
Rūmai, Pienocentro rūmai, 
Prekybos ir Pramonės rū
mai, VDU-to Akių ir Ausu 
Klinika, Kauno Vaikų Kli
nika, Vaisią sulčių fabrikas, 
Karo ligoninė, Vilniaus 
Katedros aikštės perplana- 
vimas ir kt.

INUITAI TURĖS SAVO 
ĮSTATYMINĘ TERITORIJĄ

Kanados vyriausybė 
paruošė įstatymą, kuriuo 
yra sukuriama Trečioji 
Kanados Teritorija ir tuo 
Rytinės Arktikos inuitams 
suteikiamas didžiausias 
iki šiol atsiskaitymas už 
žemę.

Tokiu būdu, naujoji 
Teritorija, pavadinta NU
NAVUT, pakeis pirmą kar
tą Kanados žemėlapį nuo 
1949-jų metų,kuomet New
foundland's įsijungė į Kon
federaciją.

Susitarimuose federaline 
vyriausybė yra įpareigoja
ma paruošti Nunavut Teri
toriją iki 1999 m. Ji apims 
2.2 mil. kvadaratinių kilo
metrų plotą aukščiau me
džių augimo zonos.

Inuitai gauna nuosavy
bėn apie 1/5 naujosios 
teritorijos ir teisę medžiok
lei bei žuvininkystei visoje 
šioje Teritorijoje.

"POEZIJOS PAVASARYJE" 
LIETUVOJE

29-tasis tradicinis "Poe
zijos Pavasaris"prasidėjo 
gegužės 18-19 d.d. Punske 
ir Seinuose. Toliau vakarai

vyko, minint Daukanto ir 
Putino sukaktis, Skuodo 
rajone ir Prienuose. Grupė 
poetų nuvyko į tremtinio 
poeto B.Mažonio gimtąją
sodybą Alytaus rajone.
Pabaigai Vilniaus U-to 
K.Sarbievijaus kieme 
šiemet lauretais paskelbti: 
poetas Algirdas Verba, 
akt.Monika Mironaitė, ver
tėjas Kornelijus Platelis, 
baltarusių poetas ir vertė
jas Alesis Razanovas.ir 
kt.

ATSILIEPKITE KANADOS 
LIETUVIAI GYDYTOJAll

Prašome Kanados 
medicinos ir dantų 
gydytojus prisiųsti 
savo trumpas biogra
fijas - kur baigė moks
lus, kur dirba ,ir 1.1.

Žinios reikalingos rengia
mai knygai apie viso pa
saulio išeivijos lietuvius 
gydytojus. 
Siųsti adresu: Dr. M, 
Budrienė, Lithuanian 
Research a.Studies 
Center t 5620 South 
C1 aretnon t_____ A venue ,
CHICAGO, IL., 60636- 
1039, U.S.A.



Už Nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la Lituanie libre! Loyoute au Canada!
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redaK- 
cijos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turinį redakcija arba leidykla neatsako.

Sovietų Rusija, sulaužiusi visas pasirašytas sutartis su 
Lietuva, įsako Raudonajai armijai okupuoti Lietuvą. Rau
donarmiečiai slenka Vilniaus gatvėmis 1940 m. birželio 
15 d. Vėliau į Lietuvą buvo įvesta arti 300,000 sovietų 
karių. 

POLUNDRA■ ------------------------ - Vy tautas Rėkus

Oi TOLSTOJAU, TOLSTOJAU!
, Jau kelios dienos kaip mus veža uždarytuose vagonuose; 

per negyvenamas vietoves. Mirties šmėkla žvelgia į akis: 
esame išalkę, paniekinti, praradę viltį. Nutilo dainos, pri
tilo maldos: nesame tikri, ar išliksime. Nedaug kas ma
tyti pro vagono sienos plyšelį. Tokioje beviltiškoje padėty 
žmogus nejučiomis mėgina suvesti savo gyvenimo sąskai
tą, žvilgterėti į savo praeitį...

Staiga gauja čekistų atplėšia vagono duris ii sustaugia 
N a z a t ! Ne visi suprato azijatų riksmą, bet tai 
buvo išaiškinta ginklu. Ta įžūli tikrovė privertė mane 
akimirkai prisiminti šios nelaimės pradžią.

... Tada aš, vokiečių tremtinys, grįždamas į savo tė
viškę - Burbiškes, laikinai apsistojau pas pažįstamą žmo
gų Kukliuose, netoli Lazdijų. Netikėtai vietinis sentikis 
(jie kitados buvo radę prieglobstį Lietuvoje, nes jiems 
grėsė mirties pavojus Rusijoje) įskundė mane MGB parei
gūnams, ir šie 1945 metų sausio mėnesį naktį mane išve 
zė į Leipalingį. Nebuvau kaltas, tai ir nemėginau bėgti. 
Išlaikė mus kelias dienas rūsy ant grynos žemės, o po to 
čekistai ir stribai vežė į Lazdijus. Buvo apie dešimt ro
gių. Mano rogėse- trys suimtieji. Lydėjo mus stribas, ku
ris miškelyje sudarė progą pabėgti. Tačiau nieks nesijau
tė kaltas, tai nieks ir nebėgo. Visi manėme, kad Lazdi
juose mus tikrai paleis. Deja!

Atvežė į Lazdijus. Čekistai klausinėjo pavardžių, kai 
kuriuos mušė. Aš buvau nekaltas, todėl ramiai pasakiau 
savo pavardę. Čekistai žaibu apsupo mane ir pradėjo 
mušti per galvą ir spardyti kojomis. Tą akimirką pasigai
lėjau, kad nepabėgau. Sugrūdo į Lazdijų kalėjimo kamerą 
Buvo naktis, tai mes kur kas galėjome sugulėme ir už
migome ant cementinės aslos. Rytą atnešė katilą šiltu 
vandeniu užmaišytų miltų. Šaukštų nedavė. Buvome visi 
išalkę, tai galėjome tik gerti tą ėdalą. Po "pusryčių" 
mane pirmą iškvietė į tardymą.

Du čekistai su užtaisytais ginklais varė mane iš Lazdi
jų kalėjimo kameros į tardymo salę. Ten laukė trys: vy
riausiasis - azijatiškos išvaizdos, išklypusiais kaip senos 
burtininkės dantimis karininkas, antrasis - vietinis senti
kis iš Nekrūnų ir trečiasis - vertėjas lietuvis. Iš karto 
pradėjo "darbą", t.y. budelišką mušimą per galvą, veidą, 
ausis, liemenį, tik nosies nelietė. Matyt, vengė aptaškyti 
krauju savo "dirbtuvę". Vietinis maskoliukas labai stengė
si mušti kuo smarkiau, net nutrynė odą nuo rankų. Tada 
pradėjo kojomis. Labai metodiškai mušė azijatas, nes 
žinojo skaudžiausias vietas: žemiau juostos, pagerklėje ir 
delno plaštaka per ausį. Lietuvis čekistas vertėjas stengė
si mušti švelniau, bet buvo labai skaudu, kad muša saviš
kis. Čekistai norėjo mane apkaltinti partizanine veikla - 
- labai gailėjausi, kad toks nebuvau. Čekistas karininkas 
šaukė: "Vokiečius mylėjai, gyvuly!" "Vokiečių nekenčiu, 
nes jie buvo mūsų okupantai" - atsakiau. Vertėjas išvertė. 
"A, tai tu ir mūsų neapkenti, svoloč", - suriko, stebėti
nai greitai supratęs mano replikos reikšmę.

Vėl prasidėjo mušimas: darbavosi didžiosios tėvynės 
labui, jos pilietis darbavosi jau tik kojomis ir alkūnėmis, 
nes buvo apridraskęs rankas. Kai pradėjau alpti, budeliai, 
tarp savęs pasikalbėję, įmetė mane į kamerą. Jau buvo 
tamsu. Nugriuvau ir nepajėgiau atsakyti į nelaimės drau
gų klausimus. Atsipeikėjau rytą, pajutau skausmą, galva 
atrodė lyg didesnė, vos galėjau įžiūrėti daiktus. Kaliniai 
sakė, kad esu labai sumustas, veidas pajuodęs, su mušimo 
žymėmis, paakiai aptinę. Pradėjau kalbėti nesąmones. 
Vadinasi, smegenų sukrėtimas.
2 psl.

IŠTREMTO S 1 B I R A N - M I R U S 1 O - LIUDIJIMAS
ESU SŪNUS, PALIKĘS MOTINA IR TĖVĄ VARGUI IR VERGIJAI, 
ESU UŽGESĘS ŽIBURYS TARPU VIDURNAKČIO ŠEŠĖLIŲ, 
ESU PASAULIO ŠIRDYJE ŽAIZDA, KURI NEGYJA, 
ESU ŽMOGUS, PALIKĘS GIMTAI ŽEMEI SIELĄ.

O KŪNAS MIRĖ. IR PALAIDOJO JIE KŪNĄ
ČIA PO LEDU IR PO SIBIRO SNIEGO MARŠKA BALTA.
KAI SIAUČIA PŪGOS IŠTISUS METUS, KAI ŽAIBU PRALEKIA TAIFŪNAS, 
AŠ NEDREBU IR NEBIJAU, PRIE MINUS ŠEŠIASDEŠIMT CELSIJAUS - 

NEŠALTA!.

NERINKIT MAN AUKŲ. NESIŲSKITE. NEREIKIA MAN DRABUŽIO . 
NUDĖVĖTO .

IR NENEŠIOKITE VEIDMAINIŠKOS UŽUOJAUTOS VEIDUOS. 
GULIU AŠ SIELVARTO KARSTE, IR GALVAI MAN NEKIETA, 
IR GERA ŠIRDŽIAI PRIEGLOBSTYJE MOTINOS MALDOS...

PO MANO GALVA GULI MILIJONŲ MILIJONAI METŲ,
LAIKOTARPIAI PRIEŠ CHAOSĄ, PO CHAOSO, OLIGOZENO, MEZOZOIDO 

GADYNĖS,
PO MANO KOJOM DULKE - KALNAS ARARATO,
NES AŠ ESU BRONTOPUS, DINOZAURUS IR BEŽDŽIONŽMOGIO LAIKUS 

PAMYNĘS .

PO MANO KOJOMIS URALO BRANG AKMENS: ALEKSANDRITAS IR 
OPALAS, IR TOPAZAS, 

PO MANO RANKOM AUKSO SMILTYS, RŪDA GELEŽIES, 
PO GALVA GYVSIDABRIO IR PLATINOS PLOTAI TYČIOJAS;

KO TAU DAR MAŽA? 
KOKION PLAClON, KOKION TURTINGON ŽEMĖN TU VERŽIES?

IR AŠ GIRDŽIU: ŠTAI SKAMBA ŽINGSNIAI ODISĖJO ARGONAUTŲ, 
GIRDŽIU JASONO VYRŲ JUOKĄ IR KEIKSMUS, 
IR AŠ GRIMSTU I BEGALINI AMŽIŲ SRAUTĄ, 
KAD NEŠTŲ JIS, KAD NEŠTU JIS, KAD NEŠTŲ J NAMUS.

IR VISKĄ AŠ TURIU (ŠIRDY). IR NIEKO AŠ NESU PRARADĘS
(BE PAGIEŽOS IR BE KERŠTO ) :

NEI TĖVIŠKĖS SODYBOS * NEI SAVŲJŲ GENČIŲ ILGESIO, NEI DUONOS 
/ŠAKOS, IR NEI DONBASĄ KASANT, MAN 

SARGYBINIO PADOVANOTŲJŲ ŽAIZDŲ.
TAI JUOS, ISIAUTĘS I LIETUVIŠKO DANGAUS, KAIP LINO ŽIEDAS , 

DROBĘ,MISTER KERSTEN,

TAI JUOS IR TAU, Mrs. AMERICA,
ANT SĄŽINĖS AKLAI TEMIDEI,
ANT SĄŽINĖS VADAMS PASAULIO,
ANT SĄŽINĖS IR TAU, Mrs. AMERICA, DEDU... .

Bernardas Brazdžionis

Viena moteris, Sibiro tremtinė, padeda gėlių, ant vagonų, kurie simbolizuoja išveži
mus BIRŽELIO mėnesį, kuomet į Sibirą pajudėjo šimtai vagonų, su tremtiniais, šie 
vagonai taip atrodė pernai minint BIRŽELIO TRĖMIMUS Biržuose.

Nuotr: V. Kapočiaus

Marijampolės kalėjime čekistai rinko kalinius išvežti. 
Kiekvieną pasmerktąjį asmeniškai krėtė ir atiminėjo daik
tus. Tie, kurie nemokėjo rusiškai, aiškino lietuviškai, o 
čekistai žvengė iš kiekvieno jų žodžio. Žiauriausias buvo 
uniformuotas, pragertais dantimis karininkas. Kai moky
tojas Žvirblis siekė atimtos duonos, karininkas iškėlė 
ranką smūgiui, baisiai, kaip giltinė, iškreipė veidą, išver
tė akis ir paleido keiksmažodžių virtinę.

Dauguma mūsų buvo ūkininkai , mokiniai, mokytojai, 
vienas Amerikos pilietis su sūnumi. Jų pasus suplėšė.

Ešeloną apstatė čekistais: eiliniai daugiausia buvo mon
goliškos išvaizdos, o vyresnieji - azijatiškos. Kai prie va
gono durų pasidarė vietos, čekistai įkėlė statinę mirkytų 
grūdų ir labai greitai kvatodami uždarė duris. Vagone 
patamsėjo, o žmonės nustebę sustojo aplink tą statinę. 
Koks žmogaus paniekinimas! Gyvulių vagonas ir gyvuliš
kas pašaras! Vieną sekundę su pavydu prisiminiau Lazdijų 
kalėjimo "patiekalą".

Kaliniai tame vagone buvo taip išalkę, kad pamiršo 
esą žmonės: pripuolė prie statinės, saujomis sėmė tuos 
grūdus ir paskubomis kimšosi į burną. Kai kurie pasmerk
tieji bjaurėjosi tokiu elgesiu, stovėjo nuošaliai ir nelietė 
to "maisto". O čekistai tyčiojosi: "Griša, ar matei tokią 
komediją?" Ir pasiūlė surišti jiems rankas.

Stovėjome ir žiūrėjome į tą baisų reginį - kraugerišką 
budelių žiaurybę. Nelaimingieji kaliniai, atsitraukę nuo 
statinės mirkytų grūdų, klaikiai dairėsi aplinkui lyg klaus
dami: kas čia atsitiko. Kas kaltas? Už ką? Kur tos žmo
gaus teisės?

Hitlerinė Vokietija jau nugalėta, buvo 1945 metų bir
želis. Nusikaltėliai žmonijai - fašistai laukė teismo, o 
čia Lietuvoje, jau taikos metu vyko kitas, nepalyginamai 
didesnis nusikaltimas žmonijai, o gal dar žiauresnis - 
genocidas.

Štai mes jau toli nuo mūsų Tėvynės Lietuvos. Lazdijų 
kalėjimo kameros sąlygos, palyginti su ešalono, buvo "pa
togios". Ten galėjome nors atsigulti ant cementinio grin
dinio, o vagone - tik stovėti ar sėdėti. Užtat sadistai 
veikė palaipsniui ir metodiškai: kamera - ešalonas - Vor
kuta. Negalėjome nei sapnuoti, nei įsivaizduoti, ką mes 
patirsime Vorkutoje: šaltis daugiau kaip 40 laipsnių, utė
lės, bado šmėkla, privečiamas darbas, neretai trunkantis 
12 valandų, pasityčiojimai. Buvome visiškai atiduoti į

Lietuvoje
B. N. 

LAIKO ŽENKLAI 
(Iš*. "Lietuvos rytas" 1993, 
gegužės 12 d. nr. 89)

Kartais susidaro toks 
įspūdis, jog didžiausias Lie
tuvos politikų priešas yra 
ne sunki krašto ekonominė 
padėtis ir net ne jų poli ti- 
niai oponentai, bet savas 
liežuvis, galintis tiesiog 
akyse sunaikinti politiko re
putaciją.

Praėjusią savaitę žurna
listai, dalyvavę Seimo už
sienio reikalų komiteto pir
mininko dr. K. Bobelio 
spaudos konferencijoje, 
tapo liudininkais, kaip bu
vęs VLIKo pirmininkas, ma
tyt, pačiam sau netikėtai 
ėmė teisinti buvusį vliki- 
ninką, perbėgėlį į Sovietų 
Sąjungą dr. V. Alseiką 
(KGB agentas "Orestas").

"Jo pabėgimo priežastis 
nebuvo grynai politinė", - 
- sakė žurnalistams dr. K. 
Bobelis. Jam pritarė Seimo 
spaudos atstovas.

Jeigu toks pokalbis vyk
tų užstalėje, o ne oficia
lioje spaudos ko nferencijo
je, jis ir liktų tik baliaus 
dalyvių prisiminimuose, ta
čiau dabar bet kuris opo
nentas gali paklausti, o ko 
dėl šis politikas taip gina 
susikompromitavusį veikėją 

Dr. K. Bobelis nėra ko
kia nors išimtis. Jau Sąjū
džio laikais ponas A. Bra
zauskas yra pasakęs kalbų, 
giriančių sovietinį gruodžio 
16-osios valstybingumą, kė
lęs teigiamą A. Sniečkaus 
vaidmenį. Ponas V. Lands
bergis net keletą savaičių 
nesugebėjo deramai atsiri
boti nuo įkliuvusio savo 
bendražygio "Juozo". Šis 
politikas ir_ dabar negali 
atsikratyti žalingo net opo
zicijos veikėjui įpročio 
užkabinėti žurnalistus ir 
vadinti juos "berniukais", 
"mergytėmis", dar priker
gus atitinkamų komedijinio 
teatro epitetų.

Savo ruožtu socialdemb'- 
kratai kaip užburti tebegi- 
na iš politinės arenos pasi
traukusį Lietuvos banko 
valdytoją V. Baldišį, ir 
todėl savaime prašosi pa
klausimai, kas gi už tokio 
užsispyrimo slypi?

Pirmoji Lietuvos politikų, 
nesvarbu, kokioms parti- 
joms~ jie atstovautų, karta 
nė iš tolo neprimena rafi
nuotų Vakarų politikų, su
gebančių į sukčiausius klau
simus atsakyti su šypsena 
ir mokančių išsisukti iš 
kur kas keblesnių padėčių. 
Lietuvoje užtenka politiką 
truputį paerzinti, ir jis vi
sas atsiskleidžia kaip ant 
delno.___________________ 2.

kriminalistų ir žmogžudžių rankas, beteisiai, bedaliai, 
alkani ir paniekinti.

- Oi Tolstojau, Tolstojau, tavo kūryba tai tik idilija.

EČĖGA
Vorkuta, 1945 metų liepa, išlaipino mus iš gyvulinių 

vagonų ir suskirstė pagal paruoštą sąrašą. Vaizdas buvo 
pasibaisėtinas: spygliuotos vielos, bokštai su mongolų sar
gyba ir lageris prie lagerio. Kai pamtėme lageryje žmo
nes, supratome, kad su mumis bus dar blogiau.~ Pora iš 
tų kalinių atrodė sotūs - tai, kaip vėliau sužinojome, 
brigadininkų pareigas einantieji lagerininkai. Dauguma 
lagerio gyventojų buvo galutinai nualinti, nusilpninti 
fiziškai ir suluošinti protiškai. Paklausiau vieną tokį pa
reigūną:

- Kas tai per žmones?
- Dochadiagos, o ne žmonės, - atsakė ir nusikvatojo. 
Tada prisiminiau vieną čekistą, kuris, ruošdamas iš

Marijampolės kalėjimo išvežti kalinius, darė kratą pas 
nurengtą kalinį ir pasakė: "Žit budieš, no... nie zachočeš". 

Gauja čekistų juokėsi, liežuvius smailino, bet tai ne
buvo juokas, o nesveikos patyčios, užgauliojimas, paneigi
mas visko, kas žmogiška.

Nuvarė mus keliolika kilometrų į Vorkutos šiaurę. Čia 
stovėjo naujai pastatytas lageris, tik trūko sargybinių 
bokštų. Mus sugrūdo kaimyniniame lageryje, kuriame jau 
seniai buvo uždaryti kalimai rusai - kriminaliniai nusi
kaltėliai. Kai mes po nežmoniškos kelionės užmigome, 
kriminalistai apvogė mus, o kadangi Vorkutoje saulė ne
nusileidžia visą liepos mėnesį, tai mes ant grynų lentų 
buvome apšviesti, kaip ant chirurgo stalo. Imk ir neškis. 
Paėmė iš mūsų viską, ko nesuspėjo paimti českistai Ma
rijampolės kalėjime. Santvarkos išugdytas kalinių žiauru
mas ir panieka viskam, kas žmogiška, kai kam atrodė 
gyvenimo norma. Tokios bolševikų sukurtos sąlygos tiko 
kriminaliniams nusikaltėliams, kurie tenkino savo sadizmą 
tyčiodamiesi iš beteisių politinių kalinių. Todėl kai kurie 
politiniai kaliniai dėdavosi kriminalistais, kad išvengtų 
patyčių.. Antai, buvęs studentas rusas. įskųstas savo drau
gų už "nepalankumą" tėveliui Stalinui, arba ir kitas jau
nas vyras- pasiūlęs Stalino portretui parūkyti - abu jie 
viešai tvirtino esą kriminaliniai, (nukelta į 3 psl................... )

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



............. atkelta iŠ 2 psl/.
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Naujame lageryje paskubomis buvo pastatyti sargybi
niai bokštai. Lageris nežinia kodėl buvo pavadintas "Ečė- 
ga". Mes buvome jo pirmieji gyventojai - politiniai kali
niai. Buvo~ keli rusai, dezertyravę iš kariuomenės, o kiti 
- iš vokiečių nelaisvės grįžę sovietų kareiviai, kuriuos iš 
karto baudė dešimčia metų mažiausiai. Rusai buvo paskir
ti brigadininkais. Juo paskirtas ir rusiškai mokantis Pta- 
kauskas. Ptakauskas nebuvo toks žiaurus, kaip rusai, bet 
vis tiek lietuviams gyvenimas lageryje buvo nepakeliamai 
sunkus, ne pagal jėgas. Keista, kad lietuviai, būdami stam 
besni, ne visi sugebėdavo apsiginti. Badas ir įžūlumas pri
trenkė jų savijautą ir sutrikdė sąmonę.

Be to, ne vienam buvo sutrenkti smegenys tardant 
dar Lietuvos žemėje. Ptakausko brigada tirpo ir nyko, 
nes žmonės to jų "rojaus" negalėjo atlaikyti. Žmonėms 
alinti čekistai naudojo badą, utėles, beprasmišką sunkų 
darbą ir kriminalistų patyčias. Tokios žiaurios sąlygos 
lietuvius silpnino fiziškai, jie nesugebėdavo sėkmingai 
apsiginti, atsispirti jau ir taip sunkiai savo padėčiai. Trū
ko patirties kovoje už būvį ir gyvybę. Kaip mums buvo 
tada reikalingas mokėjimas gintis! Už tą mokėjimą gintis 
buvau dėkingas dviem savo tautiečiams: Eitminiškių kle
bonui kunigui Ambraziejui Jakavonitfi ir lengvasvorio bok- 
so meisteriui Stasiui Barauskui, v v.- B ii

Kunigo Jakavonio asmenybė teikė man visą gyvenimą 
paguodą, skiepijo tikėjimą ir viltį, tolerantiškumo jausmą 
nuolaidumą, pažadino artimo meilę, laisvės vertybių troš
kimą ir saugojimą. Stasys Barauskas prikalbino mane įsto
ti į sporto klubo bokso sekciją. Daug ten išmokau - ypač 
gintis. Žinoma, kunigo Jakavonio patarimai etiškai buvo 
vertingesni, bet kartais neišvengiamai reikėjo griebtis ir 
Barausko patarimų.

Štai, kad ir toks atvejis. Vieną vienintelį kartą davė 
pasmerktiesiems kažkokios keistos spalvos cukraus. Bara
kas buvo ligi stogo užpustytas, prakastas tik urvas nuo 
durų iki virtuvės, kur tą cukrų dalijo. Tą porą šimtų gra
mų cukraus mano draugas Jonas, neturėdamas kur susi
pilti, ištiesė kepurę. Taip džiaugėsi, eidamas į baraką, 
net gaila buvo žiūrėti! Bet ar Vorkutoje galima džiaug
tis? Štai iš barako išeina vienas iš tų "pareigūnų", kurie 
palaiko visą lagerinę imperiją. Priėjęs prie Jono, jis stai
ga smogia per kepurę is apačios, ir visas cukrus dingsta 
sniege. Jonas šito nepakelia ir ima svyruoti. į baraką 
įeina apsiašarojęs. Garsiai pasmerkiu žiauraus "blatniako" 
elgesį. Tada tas chuliganas, iškėlęs ranką su išskėstais 
pirštais virš mano galvos, puolė mane. Tuo metu visas 
kunigo Jakavonio mokslas, be abejonės, pragaišo, ir bu
vau priverstas griebtis Barausko savigynos varianto. Kai
re ranka kirtau į kaktą. Chuliganą smūgis privertė gero
kai atsilošti ir atkraginti pasmakrę. Tada kirtau dešine, 
ir didvyris dingo sniege. Manau, kad už tą nekatalikišką 
elgesį atleis man amžiną atilsį kunigas Jakavom.s, žiau
riai akovininkų nužudytas.

O mes iš bado silpome fiziškai, retėjome, tik skriau
dos ir patyčios vis augo. Mus, svyruojančius, nualintus 
šaltos nakties, rytą prozektorių šviesoje varydavo į darbą 
su ... orkestru, grojančiu "Toreadoro maršą" iš "Karmen". 
Koks pasityčiojimas iš to puikaus G. Bizet kūrinio!

Tuo metu Vorkutoje truko poros mėnesių ištisa naktis. 
Sustatė mus prie vartų ir grojant orkestrui ginkluotas 
mongolas iškraipyta rusų kalba rėkė mūsų brigadąi: "Šak 
v lievo, šak v pravo - strieliat budu!" (tai reiškė, jeigu 
žengsime į kairę ar į dešinę, mongolas šaus). Mongolų 
riksmas susiliejo su muzikos garsais. Ar begalima dar 
niekšingiau pasityčioti iš tos šventos mūzos?

Girdėiau kad ir fašistai panašiai elgėsi su 
žmonėmis mirties lageriuose.

buvau paimtas tardyti 
pačiame pragare gali 
lageryje buvo varoma

Ptakausko brigada vis nyko. Aš 
į kitą lagerį. Ten įsitikinau, kad 
būti pragaras. Mūsų brigada tame 
daugiau nei dešimt kilometrų į darbą. Ne, tai ne darbas, 
o pasityčiojimas iš žmonių. Šaltis ir vėjas, pustantis snie
go dulkes, prasiskverbdavo į mažiausią plyšelį ligi dar 
gyvo kūno. Darbas toks beprasmiškas, kaip ir visa lageri
nė visos imperijos valdžia. Nusvyravę dešimt kilometrų į 
darbą, mes nepajėgdavome kastuvo pakelti, nes rankos ir 
kojos būdavo sušalusios. Tų peršalimų pėdsakus jaučiu iki 
šios dienos. Mano kojų pirštų nagai kasmet nuslinkdavo 
dar dešimt metų jau išėjus iš lagerio. Blogiausia buvo 
grįžti iš darbo: ne vienas taip nusilpdavo, kad reikėjo 
parnešti. Lageryje vos suspėdavome atsigulti ant gultu ir 

kietai užmigti, kai darbuotis imdavo bolševizmo talkinin
kės - utėlės. Jų nebuvo jokios galimybės išnaikinti. Lais
vo pasaulio žmonės negali patikėti tuo, nes jų vaizduotė
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nesiekia tų žmogaus pažeminimo ribų. Net ir mes tik pu
se sąmonės suvokėme, kad tai ne sapnas. Mano "marš
kiniai", jau pusantrų metų nekeisti ir neskalbti, sutrūnijo 
ir krito it pustančio medžio žievė. Tada ir aš pasida
viau. Neatlaikęs fiziškai, neištvėręs, praradęs sąmonę, 
pakliuvau į lazaretą (ligoninės pašaipa), kur nebuvo nė 
vieno gydytojo. Vaistas tebuvo vienas - ricina. O tada 
nelaimingąjį apnikdavo tokios vidurių kančios, kad dau
giau jis nekuo nesiskundė.

Vėl pradėjo iš to lazareto imti į darbą lagerio ribose, 11 
vėl prasidėjo mūsų skriaudimas. Chuliganai buvo sužvėrė
ję. Kartą buvo taip. Trys niekšeliai tyčiojosi ir skriaudė 
vieną tautietį, kuris prašė gražiuoju palikti jį ramybėje. 
Bet kuo jis buvo nuolaidesnis, tuo įžūliau jį puolė ir nie
kino. įsitikinę, kad galima skriausti be jokios dftsakomy- 
bės, pradėjo tyčiotis iš jo tautybės. Tada mūsų kantruo
lis neišlaikė, ir čiupęs agresyviausią puoliką už kojų, iš
kėlė jį taip aukštai, kaip Povilas Vlasovas vėliavą, ir 
paleido žemėn it šiukšlę. Kiti sėbrai paskubomis pasi
traukė.

Po šio įvykio mudu pasikalbėjome. Pasirodė, kad jį į 
imtynių treniruotę prikalbino mano pažįstamas Karolis 
Dineika. Treneris jį gyrė, kad esąs labai gabus ir tvirtas 
tik turįs atpalaiduoti agresyvumą. Pranašavo jam net 
sportinę karjerą... Bet susitikti vargšeliui su japonais taip 
ir neteko, reikėjo pasitenkinti tik azijatais. Mudu ne 
vieną iš jų pataisėme. Dauguma mūsų tautiečių stengėsi 
išgelbėti savo gyvybę, kad ateity galėtų dar ką nors gero 
savo tautai nuveikti. Žuvusiems davėme pažadus: mūsų 
ateities vardan negailėsime jėgų laisvei. Nėra svarbesnnio 
žmogaus siekio kaip daroas savo visuomenei ir jos gero
vei. Mūsų darbus ir jėgas skiriame tiems mūsų tautos sū
nums, kurie paaukojo už mus savo didžiausią vertybę - 
gyvybę.

POLUNDRA

1944 metų vasarą vokiečiai traukdamiesi padegė Birš
tono valgyklą, pastatytą Lietuvos nepriklausomybės me
tais. Aš norėjau kokiu nors būdu gelbėti tą puikų pastatą. 
Skubėjau į gairso vietą, bet nuo Vytauto kalno pradėjo į 
mane šaudyti rusai. Kariuomenėje netarnavęs ir fronte 
nebuvęs, nežinojau ką daryti. Netoliese pastebėjau jau
ną vyrą.

- Polundra! - riktelėjo jis ir krito ant žemės. Tada ir 
aš puoliau, supratęs, kad reikia saugotis, nes gresia pa
vojus.

Sovietai prisiviję sušaudė vokiečius, nors tie iškėlė 
rankas ir norėjo pasiduoti į nelaisvę. Paskiau susipažinau 
su tuo vyru "polundra". Pasirodė esąs rusas iš Rostovo, 
buvęs vokiečių nelaisvėje. Gyveno pas Birštono girininką, 
išgelbėjusį jį nuo pražūties. Girininkas parūpino jam as
mens dokumentus ir laikė pas save kaip giminę. Rusas 
buvo labai gabus, nes per dvejus metus išmoko lietuvių 
kalbą ir laisvai kalbėjo. Reikia pažymėti, kad sovietų 
kareiviams, buvusiems vokiečių nelaisvėje, grėsė lageris 
arba sušaudymas, todėl jis neprisipažino rusams kas esąs. 
Norėjau jį gelbėti, bet pats buvau reikalingas pagalbos, 
ir negalėjau jam net atsilyginti už išgelbėjimą. Mane 
suėmė, ir nežinau, kas atsitiko -tam "polundrai", kaip aš 
jį simpatiškai vadinau. "Polundra" rusiškai reiškia jūreivių 
ir krovikų įspėjamąjį šūksmą: "Saugokis! Puola iš viršaus".

Musį -atvežtus iš Lietuvos, paskirstė į lagerius, ir aš 
pakliuvau į lagerį "Ečėga" (niekada nežinojau, ką tai reiš
kia). Maitino labai blogai, todėl greitai išsekau fiziškai, 
bet į darbą varydavo, ir reikėdavo dirbti neretai dvylika 
valandų. Statė apie dvidešimt metrų aukščio ir bent pen
kiasdešimt metrų ilgio medinį tiltą geležinkeliui, jungian
čiam Vorkutą su lageriu ir anglių kasykla "Kalmerju". 
Kaliniai turėjo nustatytą normą iškasti tiek ir tiek amži
nai įšalusios žemės, nes vienas upės krantas buvo aukš
tesnis už kitą. Vienas lenkų karininkas akovinrnkas, dėjo
si esąs inžinierius. Labai skubėjo tą tiltą statyti. Inžinie
riai rėkė ant dešimtininkų ir darbų vykdytojų, o tie - 
ant brigadininkų, kurie be jokios atsakomybės mus kanki
no, musė, kad tik savo normas išdirbtume. "Davaj! Da- 
vaj!" šaukė. Vieną lietuvį, nusilpusį ir nesugebėjusį tos 
normos įveiKti, brigadininkas įskundė sargyoos viršininkui, 
kuris tą žmogų išrengė ir pastatė po mongolo šautuvu 
ant vėjo ir šalčio. Nors dar tik rugpjūtis ėjo į pabaigą, 
oet iau pašalę. Mes sunkiai pakeldavnme šaltį be vatinu
kų, vadinamų "fufaikomis".

Tokį aukštą medinį geležinkelio tiltą galėjo projektuo
ti tik pusgalviai. Mes tašėme storus rąstus ir pristatyda- 
vome po tuo tiltu, kur tuos rąstus geležinėmis kabėmis 
jungė, o galą įkaldavo žemėje. Beprasmiškas darbas: že
mė buvo įšalus, tai vos rąsto galą įkaldavo, net sovietų 
technikos stebuklas "lebiodka" nedaug tepadėjo. Triūsė 
galadieniai po tuo tiltu, nepaisydami jokių saugumo tai
syklių.

- Polundra! - staiga išgirdome riksmą iš viršaus. Kils
telėjau galvą į viršų ir pamačiau, kaip vienas rąstas, per 
neatsargumą paleistas, puola žemyn. Aš vos spėjau atšok
ti, o kitą galadienį sutrynė, išgelbėjo mane tai, kad žino
jau to žodžio reikšmę. Ir vėl mane kankinio nintis, ksd 
neatsilyginau tarn rostoviečiui.

Surakino tą tiltą, nutiesė pabėgius, išklojo lentomis, 
bet žmonių neleido. Laukė priėmimo komisijos. Komisija 
atsivežė garvežį ir liepė mašinistui pervažiuoti per tiltą. 
Komisija su sargyba pasiliko ant kranto. Mašinistas nebu
vo savižudys, tai, pamatęs tą aukštą medinį tiltą, leido 
garvežį labai lėtai ir pats atsistojo prie atidarytų durų. 
Kai tiltas pradėjo smarKiai braškėti ir siūbuoti, mašinis
tas neišlaikęs suriko: "Polundra!", šoko iš garvežio ir pa
bėgo atgal. Sargyba privertė vargšą išgelbėti garvežį. 
Mašinistas labai atsargiai, žingsnis po žingsnio, pamažu 
įlipo į garvežį ir vos ne vos išvarė jį į krantą. Susėdo 
komisija į tą garvežį, ir dingo visi. Po to dingo ir mūsų 
pažįstamas inžinierius. Mane perkėlė į kitą lagerį tardyti, socialinių klausimų nesureguliavimą, bandymus sunarplioti

Pasaulis buvo kurčias ir negirdėjo ar nenorėjo girdėti 
mūsų maldavimų. Geriausi įvairių tautų sūnūs šaukė: "Ge- 
valt! Polundra! Gelbėkit!" Nelinkėčiau, kad tie kurtieji 
atsidurtų ten, kur mes buvome, taip kaip Hitlerio kai 
kurie pasyvieji ar aktyvieji rėmėjai pakliuvo į lagerius, į 
dujų kameras. Abejingumas padrąsina ir paskatina bolše
vizmo išsigimėlius krėsti niekšybes.

trėmimus,žudymus ir dvasinį genocidą. Sakmbėjo 
žodžiai: "Pasimokykime iš žydų! Nusikaltėliams ne vieta 
tarp mūsų!"

Sąjungos Panevėžio skyriaus nariai pikete griežtai 
reikalavo, kad Seimo kairioji dauguma ir Vyriausybė nepa
žeidinėtų Lietuvos Konstitucijos, kad valstybėje juridiniu 
pagrindu įsivyrautų teisingumas. Algirdas Blažys
(Iš "Tremtinys", 1993, gegužė, Nr. 8)

POLUNDRA. Vytautas Rė
kus. Prisiminimai. 62 psl.

PUNSKE besikuriančios 
lietuvių leidyklos pirmoji 
knyga. ISleido "Aušros"
Redakcija, 16- 515 Punskas,

23,tel. 49.

Iliustruota dail. Jono 
Rudzinsko grafika. Techni
nis redaktorius Sigitas Dir
gelis.

Lietuvoje

bėgikė buvo 
m., o jau

nu amžiaus

• TRAKAI - VILNIUS 
XXXIII-sis tradicinis mara
tonas vyko gegužės mėn.8 
d.. Prie Trakų salos pilies 
vartų maratoną 

moterų ir 51 
Maratono kelias 
Vilnius - 29 kilometrai.
Vyrų grupėje prizus laimėjo 
D. Virbickas, č.Kundrotas, 
A.Stančius. Ketvirtą ir 
penktą vietą laimėjo Kas
tytis Gerulaitis ir Arūnas 
Balčiūnas.

Moterą grupėje pirmą 
vietą laimėjo S.Statkuvienė 
po to- V.Birbalaitė, G.Ka- 
liuotienė, J.Kriugiškyte 
Gr.Kiliūtė.

Vyriausia 
K. Volodina,65 
niausiąs 17 
V.šakalys.

Kol maratoniečiai sku
bėjo j Vilnių, sostinės 
centre buvo bėgama aplink 
Gedimino 
jaunuolių, 
grupėje 
pirmi apibėgo G.Krizonytė 
ir R.Bubnelis. Keturiolika- 
mečiai bėgo 4,4 km. nuoto
lį ir laimėtojais tapo J.Si- 
monenkova, A.Praninskas, 
Šešiolikamečių grupėje 
greičiausi buvo V.VaiSvilai- 
tė, E.Mikalauskas.

Bėgimas aplink Gedimino 
kalną buvo surengtas pirmą

kartą, prasmingai prabė
gant istorinėmis vietomis.

• ELTOS pranešimų iŠ 
Lietuvos, gegužės mėnesio 
pirmoje pusėje pagrindinė 
sėja Lietuvoje buvo baigta, 
o dabar tęsiama bulvių 
sodinimas, kukurūzų ir 
kitų daržovių.

Jeigu kai kur žemės 
grąžinimo ir nuomos dar
bai užsitęsė ir kilo ginčų, 
tai nebuvęs masinis reiški
nys ir tiktai tam tikri 
plotai gali likti neužsėti.

• KAUNE įvyko Lietuvos 
didžiųjų miestų sąjungos 
III-sis suvažiavimas. Sąjun
gos pirmininkas yra Kauno 
Miesto Tarybos atstovas 
A.Balutis, kuris informavo 
apie vystomą veiklą, šiuo 
metu Sąjungos nariais yra 
Alytus, Kaunas, Klaipėda, 
Marijampolė, Šiauliai ir 
Vilnius.

Sąjunga bendradarbiauja 
su Seimu ir vyriausybe, 
Lietuvos ir užsienio savi
valdybių organizacijomis. 
Jį padeda rengti įstatymų 
projektus, rūpinasi paruošti 
tinkamiau savivaldybių 
darbuotojus.

Suvažiavimas į šią Są- 
jungą priėmė Panevėžio 
miestą. Šiuo metu didžiau
siuose Lietuvos miestuose 
gyvena apie 1 mil.,700 
tūkstančių gyventojų.

/ tęsinys 4 psl................../

pradėjo 
vyras.

Trakai-

kalną grupės
Dvylikamečių

2,2 km.nuotolį

KUR DINGO DU MOKYTOJAI?

Juozas Klimaitis

Mudu su žmona mokytoja gavome paskyrimą dirbti 
Čekiškės mokykloje 1944 m. spalio mėn. pabaigoje. Man 
reikėjo vadovauti pradinei mokyklai ir suorganizuoti pro
gimnaziją. Tačiau mūrinė mokykla buvo užimta rusų ka
riškių ligoninei. Lapkričio pirmomis dienomis kariškiai iš
bildėjo arčiau Rytprūsių, ir mokykla buvo laisva.

Dabar pamokos vyko jau ir progimnazijoje. Ne kartą 
naktimis į klases sugužėdavo visokie stribai ir saugumie
čiai. Jie čia pernakvodavo, gerokai priteršdavo ir išvyk
davo medžioti partizanų. Kiek pavėlavę atvyko du mokyto
jai - georgafijos ir gamtos mokytojas Stasys Stankevičius, 
kilęs iš Vilkijos, ir Pranas Damušis, istorijos, fizikos dės
tytojas, kilęs iš Šakių apskr., nuo Kidulių. Damušis vė
liau pasisakė, kad buvęs Lietuvos karininkas ir iš tary
binės armijos pasišalinęs. S.' Stankevičius buvo energingas, 
gyvo, atviro būdo, daug kalbąs. Damušis kiek lėtesnis, 
bet griežtas ir valingas.

Pamokų tvarkaraštyje abu prašė laisvą padaryti tą pa
čią dieną, būtent šeštadienį. Taigi, tą dieną abu iš mies
telio dingdavo. Juodu išvykdavo ir kitomis dienomis, vos 
pasibaigus pamokoms. Kai arčiau susipažinome, abu pasi
sakė, kad palaiko ryšius su partizanais, daugiausia platin
dami atsišaukimus.

Ir man du kartus Stankevičius padėjo susitikti su par
tizanų ryšininke. Pavardės, žinoma, nesakė. Pasisveikini
mo slaptažodis: "Ar nereikia Jums maldaknygės?" AŠ at
sakau: "Jei turite 'Aukso altorių' , tai aš paimsiu". "Auk
so altorių' turiu." Sutartu laiku ta mergina ir atvyko. At
nešė nemažą paketą atsišaukimų. Prašė dalį paslėpti, o 
kitą per gerai pažįstamus išplatinti. Aš taip ir padariau. 
Vėliau juos atsiėmė. Jei yra likusi gyva, gal parašytų 
man į "Tremtinį".

1945 m. vasaros pradžioje pasklido gandas, Kad Burbi- 
nės miške laikosi kažkokie nežinomi kariškiai ir civiliai. 
Jie iš ūkininkų skolinasi arklius, prašė maisto. Ėjo gan
dai, kad tai esą atsiskyrę nuo tarybinės armijos daliniai. 
Burbinės ir Šauklinės miškas ne taip toli nuo Čekiškės. 
Mokytojas Stankevičius norėjo su jais užmegzti ryšius, 
bet aš sudraudžiau, nes pagalvojau, kad gal tai apsime
tėliai saugumiečiai. Ir iš tikrųjų ten buvo žiauriai nužu
dyti apylinkės ūkininkai: Buckai, Ulinskai, Džiugiai (vyras 
ir žmona), Liaudanskas. Matyt, norėta pasirodyti aukštes
nei valdžiai, kad jie sėkmingai kovoja su "banditais".

Jau pavasarį šiuos du mokytojus saugumiečiai pradėjo 
sekti. Juodu dažniausiai savo namuose nenakvodavo. Kele
tą naktų nakvojo mokykloje. Kai tik mokslo metai pasi
baigė, juodu iš Čekiškės skubiai išvyko. Buvo kalbama, 
kad Stankevičių saugumas susekė Kaune ir jis čia žuvo . 
Apie Damušį nieko aiškaus nežinoma. Kas turi tikslesnių 
žinių apie juos, gal malonėtų parašyti į "Tremtinį".

(Iš: TREMTINYS, Nr. 4, 1993 m. gegužė).

PANEVĖŽYS:

Ar laisvę iškovoję sugebėsime ją apginti? Negalime 
būti abejingi savo krašto likimui, jo ateičiai. Politinių ka
linių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriaus kvietimu 
balandžio 23-osios vakare, Panevėžio žmonės susirinko į 
Laisvės aikštę ir pareiškė griežtą protestą prieš nedera
mą LDDP veiklą: Tautos referendumu priimtos Lietuvos 
Konstitucijos pažeidinėjimus, ekonominių, piniginių bei

Lietuvos nepriklausomybę su Sandraugos šalių bei Rusijos 
materialiniais ir politiniais interesais. Protesto mitinge 
pasisakė rajono deputatai, Sąjungos tarybos atstovai, Lie
tuvos Seimo narys Tėvynės Santaros frakcijos atstovas 
K. Skrebys ir daugelis kitų panevėžiečių.

Daug priekaištų pareikšta dėl LDDP atlaidaus požiūrio 
į Lietuvai vadovavusią partiją ir jos narius, nusikaltusius 
lietuvių tautai - dalyvavusius raudonajame terore, vyk-
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Lietuvoje
B. N.

LIETUVOS MOKSLŲ 
AKADEMIJA SKIRIA 13 
PREMIJŲ

Pagerbdama įvairių 
epochų, žymiausių Lietuvos 
mokslininkų atminimą, Lie
tuvos Mokslų Akademija 
įsteigė 13 premijų, skiria
mų kas ketveri metai 
mokslininkams už reikšmin
giausius darbus savo srityje.

Keturios premijos skiria
mos humanitarinių ir soci
alinių mokslų darbuotojams: 
Kazimiero Būgos (kalba), 
Simono Daukanto (istorija), 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
(literatūra) ir Albino Rim
kaus (ekonomika).
Dvi premijos: Povilo
Brazdžiūno ir Adolfo Jucio 
(fizika);

Biologijos, medicinos 
ir žemės ūkio darbuoto
jams skiriamos 5 premijos, 
įamžinant 5-ių mokslininkų 
atminimą: Prano Sivickio 
(biologija), Tado Ivanausko 
(gamtosauga), Juozo Dalin- 
kevičiaus_____(geo mokslai),
Jono Kriščiūno (žemės 
ūkis) ir Vlado Lašo (medi- 
cina).

Taip pat priimtas ir 
Technikos Mokslų skyriaus 
pasiūlymas įsteigti įžymaus 
17-tojo amžiaus artilerijos 
ir raketų specialisto Kazi
miero Simonavičiaus pre
miją už reikšmingiausius 
mokslo darbus mechanikos 
srityje ir žymaus dabarti
nio mokslininko, ilgamečio 
Kauno Politechnikos Insti
tuto rektoriaus Kazimiero 
Baršausko premiją už 
elektronikos ir elektrotech
nikos darbus.

DAR VIS APIE LITĄ IR 
KITKĄ

"... Valdžia aiškiai ruo
šiasi įvesti litą, kurio ga
mybos detektyvinės istori
jos ir ypač banknotų koky
bės pražiopsojimai skau
džiai palietė visų mūsų 
tautines ambicijas. Einanti 
generalinio prokuroro pa
reigas litų gamybos klausi
mams .žurnalistė Bronė 
Vainauskienė galiausiai dar 
pustatė, jog litų išspaus
dinta net 5 milijonais dau
giau, negu numatyta sutar- 
tyje su mįslingąja pacika- 
gės kompanija. Tapo pašė
lusiai įdomu, kas gi tuos 
viršumplaninius litus - 5 
mln. - turėjo Lietuvoje 
pasidalyti! Jeigu B. Vai
nauskienė ir šitai atskleis, 
siūlyčiau jos nepamiršti, 
skirstant 1993 metų Nacio
nalines premijas. Taigi, 
stiprusis prieškario litas 
jau yra tapęs tautine XX 
a. pabaigos lietuvio gėda.

"... jei jau per tiek lai
ko neturime normalių sie
nų, jei su Rusija neįveda
me vizų režimo, jei tas 
sienas kerta kasdien, kas 
nori ir kur nori, tai kokiu 
gi užsieniu ta šalis gali 
mus vadinti? Dar labai ge
rai, kad iš viso užsieniu 
vadina.

Šiuo atžvilgiu prisigyven
ta iki tokios gėdos, jog 
vizų režimą su Rusija įsi
vesti ragina Latvija ir Es
tija. Mūsų motyvai? Egi 
vieno valdininko paklausus 
aiškėja, kad Vyriausybės 
"kai kurie atstovai" biją, 
jog dėl vizų įvedimo iš Ru
sijos pristigsime prekių.

! REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ! !

Iki šiol šis fondas išleido p>er 850.000 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas nelįečiamas. Tik palūkanos 
gali būti sKiriamos lietuviškai veiklai.

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

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

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1 AS
Žinokime kad:
._______________________________________________________, ■

FONDO TIKSL AS - LIETUVYBĖS ISLA IK Y M A S

4 psl.

Tai yra nepelnytas antau
sis mūsų ir rusų verslinin
kams, kurie visas sienas 
kaip sviestą peiliu riekia, 
net Lietuvos-Lenkijos, nors 
ten ir eilės, ir kyšiai, ir 
korupcija, ir dar viena tau
tinė gėda prieš visą pasau
lį klestėte klesti. Norinčių 
ten įvesti tvarką daug, o 
nesikeičia padėtis ir tiek.

Galima būtų dar porą sa
vaičių džiaugtis, kad Lietu
va priimta į Europos Tary 
bą, priimta vienbalsiai, be 
išlygų ir didesnės kritikos. 
Taigi, vieną užsienio politi
kos prioritetą turime. O 
kiti?

Vyriausybė kol kas aiš
kiau užsienio politikos ak
centų nedėlioja. Nuo 1991 
m. kovo 11 d. Lietuva 
nėra girdėjusi savo užsie
nio reikalų ministro rišlios 
koncejptualios kalbos, kur 
šis išdėstytų ir paaiškintų 
Lietuvos reikalus ir priori
tetus. Prieš karą tai kas
met darydavo ir S. Lozo
raitis (labai siūlyčiau URM 
darbininkus pasiskaityti 
"Lietuvos aide" 1938 m 
sausio mėn. jo nusakytus 
Lietuvos užsienio politikos 
metmenis), ir J. Urbšys, 
dabar gi, atrodo, tapnoja- 
me paskui įvykius ar pas
kui kitų pasiūlymus. Gal ir 
anksti kloti savo priorite
tus, tačiau kad ir kaip suk
tum galvą, vis vien Mask
vos-Varšuvos-Bonos galvo
sūkio neišvengsi, nors Rusi
ja gobsis NVS apsiaustu, 
Bona-? Europos Ekonominės 
Bendrijos gobtuvu, ką nors 
ant pečių užsimes ir Var
šuva, negi stovės nuoga 
prieš Vilnių! O mums esmė 
liks ta pati— balansavimas 
tarp jų ir rimtų draugų 
paieška, maždaug nuo Lon
dono iki Pekino."

Alfonsas Eidintas
(Iš "Gimtojo krašto" , 
1993, gegužės 20-26 d.)

• Vidurnaktį iŠ balandžio 
18-19 d. LATVIJOJE įves
tas vizą režimas, kuris 
taikomas buvusioms SSRS 
respublikoms.

Rusija įvedė vizą reži
mą LATVIJOS ir ESTIJOS 
respubliką piliečiams. Tokia 
tvarka galios tol, kol bus 
pasirašyti dvišaliai susitari
mai dėl piliečią kelionių.

RŪPESTIS PRIEAUGLIU
Paaiškėjo, kad daugiau 

kaip pusė visą šeimų Lie
tuvoje augina tiktai po 
vieną vaiką. Gyvena dau
giau kaip 800.000 pensinin
ką ir apie 200.000 invalidą. 
Moterų perteklius- 200.000

Su šiais faktais supa
žindino Seime spaudos kon
ferencijos metu Juozas 
Nekrošius. Jo manymu, 
tauta atsidūrė grėsmingoje 
kryžkelėje ir jis ragino 
vyriausybę nedelsiant pa
rengti tautos gelbėjimo 
programą.

Nereikia stebėtis, kad 
šeimos delsia. Vis dar ne
susitvarkiusi Lietuvos eko
nominė padėtis bei vidaus 
betvarkė ir savotiška vien- 
partystės laikysena neska
tina imtis atsakomybės 
už didesnį šeimos prieauglį

• Lietuvos Respublikoje 
šiuo metu gyvena 80,6% 
- lietuvių, 8,7% - rusų, 
7,1 %- baltarusių (gudų), 
1,1% -ukrainiečių, 0,2% 
žydų 0,7%- kitų tautybių.

KEISTAI APSKAIČIUOTAS 
LIETUVOS PAŠTO 
NAUJASIS TARIFAS

Nuo gegužės mln. 1 
d. Ryšių ir Informacijos 
Ministerija paskelbė naują 
pašto tarifą siuntoms iš 
Lietuvos į užsieąi: paprastu 
paštu laiškas kainuos 60 
talonų, oro paštu 80 talonų-

Už spaudos siuntimą 
užsienin atsiskaitoma dole
riais.

Ypač naujasis Lietuvos 
pašto tarifas labai apsun
kins Lietuvos gyventojų 
su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais susirašinėjimą.

Staigus ir neproporcin
gas kainų pakėlimas atrodo 
gerokai neapgalvotas, o 
gal ir - įtartinas...

• IGNALINOS atominėje 
elektrinėje susikaupia daug 
radioaktyviąją atliekų. Jos 
anksčiau buvo gabenamos 
į Sovietų Sąjungą Rusijai 
- ją irgi nereikia. Galima 
tartis, kad tos atliekos 
būtą laikomos jos teritori
joje, bet už tai reikėtą 
mokėti konvertuojama va
liuta.

Kol kas - geriausia 
išeitis, anot ELTOS, Švedi
jos siūlymai. Švedija ir 
kitos Skandinavijos valsty
bės tiek pat susirūpinusios 
Ignalinos atominės elektri
nės saugumu, kaip ir Lie
tuva: antrojo Černobylio 
ir jie nenori, švedų eksper
tai jau senokai padeda 
pagerinti Ignalinos elektri
nės saugumą ir Švedijos 
branduolinio kuro valdybos 
SKB specialistai talkininkau
ja atlieką problemos spren
dimui.

Lietuvos Energetikos 
Ministerija praėjusiu metą 
rudenį kreipėsi į Švediją, 
prašydama suprojektuoti 
laikiną saugyklą panaudo
tam branduoliniam kurui. 
Jie tai padarys, Lietuvos 
pasitikėjimą yra užsipelnę, 
tačiau pagalba kainuos: 
vien laikinoji saugykla- 
400-450 mil.kronų.

• KRETINGOJE atidaryta*' 
sviesto gamykla LUBINAS.^ 
Čia pardavinėjami įvairūs 
pieno produktai pigesnėmis 
kainomis, negu valstybinėse 
ar privačiose parduotuvėse.

• Lietuvoje nuo praėjusią 
metų infliacija padidėjo 
186 procentais. Ypač pa
brango cukrus, mėsa, kiau
šiniai, pieno produktai.

Atlyginimai už darbą 
yra pakilę , bet perkamoji 
galia sumažėjo.

Pabrangęs talonas gegu
žės mėnesį duoda vilties, 
kad galų gale jis nusisto
vės ir bus pagaliau įvestas 
litas.

• Narkotiką vartojimas 
pradeda plisti Lietuvoje. 
Iki dabar yra užregistruota 
600 pagalbos reikalingą 
narkomaną

Vidaus Reikalų min. 
R.Vaitiekūnas jau kreipėsi 
Lietuvos vardu į Jungtinių 
Tautų narkotiką kontrolės 
organizaciją, kuri rūpinasi 
kovos su narkotikais prog-

Dešinfeje-

TRAKŲ

SALOS

PILIS

ramų įgyvendinimu Baltijos 
valstybėse. Taip pat Skan
dinavijos kraštai yra pa
skyrę kovai su narkotiką 
plitimu Lietuvoje 1 mil.do
leriu.

Susigriebus šią problemą 
tvarkyti laiku, yra vilties, 
kad ji bus išspręsta pakan
kamai gerai.

• ĄŽUOLIUKŲ ALĖJA 
Šilalės rajone, prie alėjos, 
jungiančios mūsą pirmųjų 
transatlantinių lakūnų Ste
pono Dariaus ir Stasio 
Girėno gimtines, atidaryta 
Ąžuoliukų Alėja, pasodi
nant talkos būdu 500 ąžuo
liukų!

Tai gražus ir prasmin
gas paminklas.

GAL KAS ATSIMENA 
ŠARŪNĄ?
Kazys Dalinkevičius prašo 
atsiliepti:

"Esu Kazys Dalinkevi
čius, g.1921 m., gyvenęs 
Ukmergės rajo.,Taujėnų 
valsč., Baravykų kaime. 
Tėvai turėjo tiktai 7 ha 
žemės. Man tekdavo ber
nauti pas ūkininkus, nes 
augome 8 vaikai. 1945 
m.sausiui baigiantis, pas 
vieną ūkininką kuliant ja
vus, mane suėmė Ukmer
gės stribai už vengimą 
tarnauti sovietinėje kariuo
menėje. Kaimynų užtartas 
pas karinį komisarą, buvau 
įrašytas į sargybos būrį. 
Du mėnesius išbuvau sar
gybiniu. Pėsčiomis varyda
vome paimtuosius į ka
riuomenę. Nakvodavome 
Jonavoje. Per antrą vary
mą leidau dviem pabėgti. 
Per trečią - prie manęs 
priėjęs Miltinis paprašė, 
kad paleisčiau visus. Du 
sargybiniai sutikome, o 
trečiasis, kuris nešėsi visų 
dokumentus, nesutiko. Aš 
jį nušoviau. Tada visi 30 
žmonių pasitraukėme į 
mišką. Rytą buvau suves
tas su partizanų būrio vadu 
Karpiu, šis būrys partiza
navo Molėtų miškuose. 
Susitikdavome ir su Žaibo 
būriu. Mano slapyvardis 
- Šarūnas. Gal yra atsime
nančią mane ir mano apra
šytus įvykius. Atsiliepkite. 
Norėčiau, kad paliudytumė
te rezistencijos pažymai 
gauti."
Kazys Dalinkevičius, 
Suosto km.,Germaniškio 
pašt., Biržų raj., 
LIETUVA. •

NAFTOS TERMINALAS: KALBŲ DAUG, VILKINIMO DAR 
DAUGIAU
Jonas Šimėnas

Lietuvai, kaip ir bet kuriai kitai valstybei, reikia 
garantuoto, stabilaus, nepriklausomo nuo politinių simpa
tijų ar antipatijų Rytuose ar Vakaruose apsirūpinimo naf
tos produktais. Delsimas, sprendžiant šią problemą, daro 
mus nesavarankiškais ir, sakyčiau, nepilnaverčiais. Anks
tesnės Lietuvos Vyriausybės buvo priėmusios sprendimus, 
jog patikimiausias būdas - pasistatyti naftos terminalą 
Lietuvoje. Sprendžiant iš viešų pasisakymų, dabartinė vy
riausybė daugiau linkusi nagrinėti kooperacijos su Latvija 
galimybes. Pasižiūrėkime, ką tai reiškia.

Pirmiausia ekologiškai. Šiandien Ventspilio uostas, per 
kurį Rusija eksportuoja naftos produktus yra ir fiziškai, 
ir morališkai pasenęs, todėl jausdami atsakomybę gamtai 
mūsų visų mylimai Baltijai, neturime moralinės teisės 
eksploatuoti tokio uosto. Neišvengiamai būtina uosto re
konstrukcija. Tą puikiai supranta ir patys latviai. Mažei
kių valstybinė naftos perdirbimo įmonė šiuo atžvilgiu ne 
ką geresnė. Todėl dviejų morališkai ir fiziškai pasenusių 
objektų sujungimas naujos kokybės gamtosauginiu požiūriu 
nepagimdys.

Ekonominiu požiūriu, norint aprūpinti Mažeikių įmonę 
žaliava, reikia galvoti apie 12 mln. tonų naftos. Vien už 
uosto panaudojimą pasaulinėmis kainomis Latvijai turėtu
me kasmet sumokėti apie 120 mln. JAV dolerių. Lietuvo
je tokio kiekio naftos produktų, žinoma, nereikia, todėl 
dalį produkcijos galėtume eksportuoti į Vakarus. Jeigu 
mes pasiliktume, kaip tais laikais, kai benzinas vos ne 
vos upeliais tekėjo ir dar Lietuvoje tebebuvo SSRS ka
riuomenė, 6 mln. tonų, tai dar 6 mln. tonų naftos pro
duktų galėtume parduoti. O tai reiškia, kad Latvijai kas
met dar sumokėtume apie 60 mln. JAV dolerių. Jeigu 
dar pridėtume Energetikos ministerijos siūlomą 0,3mln. 
tonų metanolio bei 0,2 mln. tonų suskystintųjų dujų eks
portą, tai Latvijos ekonomika gautų vien iš Lietuvos 
beveik 200 mln. JAV dolerių per metus. O mes prarastu- 
me sumą, už kurią pasaulinėmis kainomis galėtume nusi
pirkti daugiau kaip pusę reikalingos naftos žaliavos pagal 
šiandieninius poreikius.

Kur statyti naftos terminalą, svarsto klaipėdiečiai ir 
palangiškiai, vilniečiai ir kauniečiai, lietūviai ir... As 
visiškai suprantu poziciją kai kurių'Lietuvos žaliųjų, ku
rie nuoširdžiai ir pagaly savo supratimą kovoja už kuo šva
resnę gamtą, o tuo pačiu ir Baltijos jūrą. Tačiau pirmiau
sia žalieji neturėtų užsidaryti vienos valstybės rėmuose, 
ir jeigu šią problemą jie imtų svarstyti nors kiek toliau, 
paaiškėtų, kad kooperacijos su Ventspiliu rezultatas yra 
gerokai kenksmingesnis negu naujo, modernaus, atitinkan
čio tarptautinius ekologinius standartus objekto statyba 
kruopščiai tam parinktoje vietoje.

Yra ir kitas kelias, kurio nereikėtų atmesti - kol kas 
Lietuvai apsirūpinti kuru vadinamuoju "blokadiniu" būdu, 
t.y. per Klaipėdos uostą, o strateginę problemą, įvertinus 
aplinkosaugines sąlygas, spręsti pasitelkus privatų kapita
lą (geriausia kooperuotą). Bet tai atskira tema, kurios 
koncepciją esu pasirengęs išdėstyti, jeigu to prireiks.

Dar norėčiau atitaisyti žurnalistės S. Urbonavičiūtės 
klaidą ("Lietuvos rytas", balandžio 27 d.). Ji rašė, kad 
Lietuvos krikščionių demokratų III konferencijoje J. Šimė
nas pateikė rezoliuciją "dėl naftos terminalo statybos 
Klaipėdoje - statybos stabdymas esąs nedovanotinas". 
Lietuvos krikščionių demokratų partija nesiūlo naftos ter
minalo statyti Klaipėdoje, o pasisako už šio objekto būti
nybę, remiantis šiomis nuostatomis: terminalo vietos pa
rinkimo trukdymas ir statybos pradžios vilkinimas jau 
vertintinas kaip nusikalstamas ir turėtų būti ištirtas. 
Esama pakankamai pagrindo manyti, kad trukdymas ir 
delsimas galėjo būti sąmoningas ar net inspiruotas iš 
šalies. Konferencija pavedė frakcijai Seime pateikti pa
siūlymą dėl Seimo komisijos sudarymo terminalo vietos 
parinkimo ir statybos pradžios vilkinimo faktams ištirti.

(Iš "Lietuvos rytas;’ 1993, gegužės 12 d., nr. 89)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Atsiųsta paminėti:
KITUOSE* KRAŠTUOSE. Stasys Dalius. Kelionių aprašymai 
Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. 1993. Chicago, IL., 
USA. Iliustruota autoriaus 103-mis nuotraukomis. 383 
psl. Kaina $9.

Stasys Dalius sakosi keliauja aplink pasaulį, norė
damas įsigyti vaizdą to žemės rutulio, ant kurio jam 
tenka gyventi. Jis domisi ne tik gyvūnija ir augmenija, 
bet ir žmonija.

Stasys Dalius yra aistringas keliautojas. Jau 
išleistos trys kelionių knygos: "Palmių Pavėsy", 1971 m., 
"Svečiose Šalyse" , 1989 m., "Kituose Kraštuose", 1993 
m.

Jis redagavo "Šeštosios Kanados Lietuvių Dienos Met
raštį" 1959 m., "Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvo 
’Talka* leidinį 1980 m., ir "XXIX-sios Kanados Lietuvių 
Dienos Metraštį" 1984 m.

Bendradarbiauja Kanados lietuvių laikraštyje "Nepri
klausoma Lietuva", kur buvo spausdinta jo kelionių įspū
džių serija.

Naujausioje knygoje KITUOSE KRAŠTUOSE aprašo-' 
mos kelionės : JUODĄJĮ ŽEMYNĄ APLANKIUS, SU 
DAINA IR MALDA PO KVEBEKO ŠVENTOVES, SKRYDIS 
APLINK ŽEMę, PpR BALKANŲ KRAŠTUS, RAUDONOJI 
TVIRTOVĖ AMERIKOS PAŠONĖJE, VASARA, KUR NĖRA 
NAKTIES, AUKŠČIAUSIAS PASAULIO KRIOKLYS.

Lengva kalba, dailiai atspausdinta ir geromis nuotrau
komis paįvairinta knyga bus maloni skaityti ne tiktai 
keliavusiems, bet ir keliausiantiems. b.

STASYS DALIUS

KITUOSE KRAŠTUOSE

TADAS JAKŠTYS - BOLŠEVIKINIO REŽIMO AUKA 
TORONTO LIETUVIŲ KAPINĖSE

Tado Jakščio palaikai prieš porą metų buvo per
kelti draugų ir pažįstamų iniciatyva iš Toronto viešųjų 
kapinių (public cemetery) į šv.Jono Lietuvių Kapines ir 
pastatytas kuklus paminklas.

Tadas Jakštys, likęs gyvas po lavonais sušaudytųjų 
PRAVENIŠKESE, išliko gyvas. Jo prisiminimai buvo at
spausdinti 1947-48 m., "Nepriklausomoje Lietuvoje ?

Gaila, kad ant paminklinės lentos nėra Įrašyta, 
kad jis buvo pakliuvęs į Praveniškes ir išsigelbėjo. Gal 
dar galima būtų tat informaciją, iškalti? b.

1993 m. AUKOJUSIŲ VASARIO 16 GIMNAZIJAI 
PAREMTI SĄRAŠAS

$400.- Montrealio Kredito Unija "Litas"; $250.- Mont- 
realio Aušros Vartų parapija; $200.- D.N. Baltrukonis; po 
100.- P. Verykis, St. Jaugelisį A. Vapsvienė; po $50.- 
dr. J. Maliska, V. Klučinskąs, Montrealio Jūros Šaulių 
kuopa "Neringa"; po $40.- ktin. St. Šileika, SDB, A.M. 
Joneliai; $35.- A. Dasys; po $30.- Šv. Onos Draugija 
Montrealyje, V. E. Kerbeliai, ' M. Adomaitienė, P. Kle- 
zas, J. Skučas; po $25.- J.r Gražys, E. Vaičekauskas, 
ADAMONIS Insurance Agency,” O. Norkeliūnienė, X.Y.; 
po $20.- G. Montvilienė, J. Šeidys, A. Čepulis, E. 
Szewczuk, J. Jurėnas,1 'K. ; Andruškevičius, M. Makaus
kas, jIz. Mališka, B. Rugšįenė,. Jz*. Lukoševičiuj 
j. LukoseviČius, J.- Zė'bieliauškąs/'Ęl. Rudinskas, L. Balai- 
šis, V. Jakonis, B. Staškevičius, J. Baltuonienė, S. Bar
šauskienė, Aug. Mylė, A. Petraitytė,* Iz. Gorys, P. Juode
lis, L. Urbonas, P. Girdžius, J. Šaljtenis, A. Keblys, B. 
Žilinskas, V. Gečas, Tėv. J. Aranauskas, S.J., Pr. Vapšys
J. Blauzdžiūnienė, Alb. Brilvicas, Br. Bunys, P. Bunys, J. 
Dalmotas, A. Grigelierfė, A.M. Kringeliai, V. Lietuvnin
kas, V. Markauskas, J. Mazuraitis, J. Naruševičius, R. 
Polišaitis, K. Rašytinis, O. Silkauskienė, L. Šimonėlis, V. 
V. Sabalys, P Šukys, Z. Valinskas, J. Kurilo; po $15- S, 
Pocauskas, Z. Barisas; po $10.- J. Adamonienė K. Amb
rasas, A. Astrauskas, O. Čečkauskienė, Ch. Juška, P. 
Latvaitis, O. Glaveckienė, J. Kalinauskas, A. Mikalajūnas
K. Mickus, K. Petrulienė, P. Piečaitis, E. Šlekienė, Jul.

PRASMINGIAU PAMINĖKIME LIETUVOS KANČIA
Praėjusių metų pabaigoje lietuvių išeivijos visuomenei 

pranešėme apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos 
užmojį minint Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūri
mo deimantinę sukaktį išskirtinai prisiminti Lietuvos Di
džiąją Kančią, patirtą per Antrąjį pasaulinį karą bei jo 
palikimą-okupaciją ir jos įamžinimui paruošti ir išleisti 
Lietuvos Kančios istoriją.

Suakaktį minėdama, vasario mėnesį PLB valdyba pa
skelbė Lietuvos Kančios istorijos apimtį, sąmatą, darbo 
talkos užuomazgą Lietuvoje ir pranešė apie pradėtą dar
bą- pirmas tomas jau atiduotas spausdinti.

Nors Lietuva okupantų buvo kankinama be pertraukos 
ištisus penkiasdešimt metų, ir dėl to sunku pasakyti, ku
riais laikotarpiais lietuviai labiausiai kentėjo, tačiau ryš
kiausi tos kančios liudininkai lieka didieji lietuvių veži
mai į Sibirą, prasidėję 1940 m. birželio 14-15 dienomis 
ir daug kartų kartojęs!, kol arti pusės milijono Lietuvos 
gyventojų buvo išvežta į amžino įšalo žemę kentėti ir 
mirti. Todėl birželio mėnuo yra tapęs

DIDŽIOSIOS KANČIOS MEN E S I U
ir kiekvienais metais to mėnesio keturiolikta ir penkiolik 
ta - pirmųjų vežimų dienos yra gedulingai minimos.

Šiais metais Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dei
mantinės sukakties metais Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdyba kviečia išeivijos visuomenę kančios dienas 
paminėti plačiau, iškilmingiau ir ryžtis padėti mums jas, 
įprasminti šešiolikos ar daugiau tomų lietuvių ir bent’ 
anglų kalbomis išleistoje Lietuvos Kančios istorijoje.

Kaip jau anksčiau jums buvo pranešta, Birželį - Lietu
vos Didžiosios Kančios mėnesį minėdama, Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės valdyba skelbia lėšų telkimo vajų Lie
tuvos Kančios istorijai ir visus išeivijos lietuvius kviečia 
nors ir kuklia auka šį jos didelį, sunkų, bet labai svarbų 
darbą paremti. Netrukus Jūs gausite po asmenišką PLB 
valdybos įgaliotinių laišką, nuodugniau paaiškinantį užmo
jo apimtį, sąmatą, kaip ir kur auką siųsti. į daugelį iš 
Jūsų bus kreipiamasi asmeniškai žodžiu ar telefonu. Bus 
ir skelbimai spaudoje, nurodantys, kur ir kaip prie to 
darbo prisidėti. Labai prašome - atsiliepkite. Atsiliepkite 
teigiamai, nepaisydami aukos dydžio. UŽ kiekvieną auką 
PLB valdyba bus jums labai dėkinga, nes ji prisidės prie 
Didžiosios Lietuvos Kančios parodymo pasauliui, kartu 
įspėdama saugotis patiems didiesiems galiūnams ir saugo
ti mažuosius nuo tokių šiurpių ir brutalių okupacijų, ko
kias moderniam dvidešimtojo amžiaus pasauliui nuožmia 
jėga buvo užkrovę žiaurūs diktatoriai Stalinas ir Hitleris.

Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

Norkeliūnaitė, Jz. Piečaitis, J. Mieliauskas, A. Rudytė,
A. Urbonas, K. Jasutienė, V. Skaisgirys, J. Babrauskas,
B. Bendžienė, J. Ladyga, A. Augaitis, G. Gedvilienė, J. 
Šulmistras; po $5.- A. Matusevičius, P. Dikaitis, P. Gab
rys.

Vasario 16 Gimnazijai pasiųsta $3000.- Visiems au- 
tojams dėkojame: A. Jonelis, J. Dalmotas.

• Mokytojas bara mokinį: ....b
- Tavo namų darbas baisus. Nesuprantu, kaip vienas 

žmogus gali tiek daug klaidų padaryti!
Mokinys atsako:

- Aš ne vienas dirbau. ir tėvelis padėjo.Man

• Tėvas bara sūnų:
- Nesuprantu, sūnau, 

dienas nieko neveikiant.
- Taip, tėveli, betgi

tu gali tinginiauti ištisas 
darbas - tai malonumas.

kaip 
Juk
man ne kartą esi sakęs, kad 

šiais sunkiais laikais reikia atsisakyti malonumų.

t**************************************************

Lufthansa.
Your most convenient way to Vilnius.

"KAUNO DIENA", 1993, Nr. 91. Edmundo Unguraičio pieš.

------
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nA DA D perkelkite JAV ar Kanados dolerius Į Lietuvą 
U** Drr ** čekiu ar pinigine 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 
i 
i i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i
i i 
i i i 
i i 
f Tel:

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas

Viso

Siuntėjas:

JAV dol Kan. dol.

....12.00. ....15.00

Gavėjas •

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.

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.

Lufthansa. The No. 1 Airline to 
Central and Eastern Europe.
Lufthansa Bendrovė siūlo 34 
skrydžius kas savaitę iš Kana
dos į Vokietiją ir iš ten daugiau 
negu 250 atitinkamų skrydžių į 
16 Centrinės ir Rytų Europos 
miestų. Priedo- naudingus pa
skatinimo tarifus, malonų patar
navimą skrendantiems. Įsitikin
site, kodėl daugiau tarpvalsty
binių keliautojų skrenda LUFT
HANSA lėktuvais, negu kitų 
bendrovių į Centrinę ir Rytų 
Europą.

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

1993. VI. 9 5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• Gegužės 23 d. sekmadie
nio popietėje dalyvavo 
150 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė 1 iš Kauno, 1 
iš Izraelio, Benius Jackus 
iš Sun City, Arizona, JAV; 
Rasa Kurienė su vaikais 
iš London, Ont.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
V-bos pirm. V. Kulnys.

e Svetainei LOKYS yra 
reikalingas laikinam darbui 
baro padavėjas. Suintere
suoti prašomi skambinti 
L N vedėjui T. Stanuliui 
tel 532-3311.

• Išnuomojamas 4-ių mie
gamųjų butas prie Lietuvių 
Namų. Skambinti V.Dreše- 
riui tel: 233-3334 arba 
vedėjui T.Stanuliui 532- 
3311.

• Gegužės mėn. 30 d. vyko 
LN Vyrų Būrelio valdybos 
posėdis.

• Birželio mėn. 12 d., šeš
tadienį, 9 vai.r. vyks LN 
Visuomeninės Veiklos komi
teto rengiamas vartotu dra
bužių ir daiktų išpardavi
mas.

Daiktai priimami Lietu
vių Namuose darbo valan
domis nuo 9 v.r.iki 5 v.v.

Asmenys, dėl įvairiu 
priežasčių negalintys pri
statyti rūbus ar daiktus 
į LN, prašomi pranešti 
LN vedėjui tel.532-3311 
ir jūsų daiktai bus paimti 
iš jūsų namų pagal susitar
tą laiką ir datą.

• LIETUVIŲ NAMAI yra 
Įsigiję Lietuvos Televizijos 
paruoštą vaizdajuostę apie 
Karaliaus Mindaugo valdy
mo laikotarpį. Ji buvo 
rodoma gegužės mėn. 30 
d.,sekmadienį.

PASIŽYMĖJO LIETUVIS 
KOMPOZITORIUS - JONAS 
GOVĖDAS

Toronto Mokyklų švie - 
timo skyrius balandžio 
30 d., Roy Thomson Hali 
surengė jau 107-tąjį Pava
sario Festivalį- Koncertą.

Pirmą kartą programoje 
buvo atlikti du komp.Jono 
Govėdo kuriniai, skirti 
vaikų chorui.

Jungtinis moksleivių 
choras, iš daugiau kaip 
600 dainininkų, pačiam 
kompozitoriui akompanuo
jant,sudainavo "I am the 
song"- "Aš esu daina". 
Hoje koncerto dalyje tarp 
Verdi, Stravinskio ir kitų 
kūrinių buvo atlikta antro
ji J. Govėdo daina "Dance 
of the animals"- "Žvėrių 
šokis". Vaikai, ją dainuoda
mi, judėjo scenoje, ritmiškai 
pritardami mediniais muša
maisiais instrumentais. 
Abu kūriniai susilaukė dau
gybės aplodismentų ir įver
tinimo. Tai dar ne viskas, 
nes viena iš jo dainų, pa
rašytų vaikų chorui "Where 
go the boats?" - "Kur plau
kia laivai?" yra išleista 
"Leslie Music" bendroves 
ir netrukus ją bus galima 
įsigyti muzikos parduotuvė
se.

Nepaprastai džiugu, 
kad muz. Jonas Govėdas 
už savo originalumą ir 
muzikalumą darosi pažįs
tamas ir pripažįstamas 
plačiosios Toronto visuo
menės.

svetainėje. Dvi valandas 
trukusiam pokalbiui vado
vavo PRISIKĖLIMO P-jos 
tarybos pirm.B.Cepaitienė.

JAUNIMAS PAGERBĖ 
VYRESNIUOSIUS

Motinos Dienos proga 
Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos grupė jaunuolių, 
kuriems vadovavo Inga 
Pivoriūtė ir dainos viene
tas SUTARTINĖ ,vad. Nijo
lės Benotienės ,atvyko atlik
ti meninę Motinos Dienos 
programos djilį Pensininkų 
VILNIAUS Rūmuose.

Jų programa buvo labai 
nuoširdžiai įvertinta tiek 
Pensininku Klubo valdybos, 
tiek pačių Rūmų gyventojų

Po stiprios veiklos, 
numato išleisti antrąją 
savo dainų garsajuostę.

Valdyboje šiuo metu 
dirba pirmininkė ir muziki
nė vedėja Gražina Petraus
kienė, visuomeninių reikalų 
vedėja Olga Svilpienė ir 
sekretorius-iždininkas Ed
mundas Petrauskas.

floridą

bndon,ont.
• L. EIMANTO Lituanisti
nė MOKYKLA baigė moks
lo metus ir minėjo Motinos 
Dieną Šiluvos Marijos P- 
jos bažnyčioje ir salėje 
gegužės mėn. 2 d.

Pamaldose patarnavus 
Mišioms, programa vyko 
salėje.

Gražiai pasirodė moks
leivių choras smagiomis 
dainomis. Jam vadovauja 
muz.Andrius Petrašiūnas. 
Jis taip pat suorganizavo 
skudutininkų grupelę, tal
kinant Mokyklos vedėjai 
Rasai Kurienei.

Vedėja pranešė apie 
rengiamą mokyklos geguži
nę sekmadienį, Toronte, 
gegužės mėn.30 d. Naujų 
mokslo metų pradžia bus 
rugsėjo mėn. 18 d.

Mokytojai ir motinos 
buvo apdovanoti gėlėmis 
ir visi pasivaišino kava 
ir saldumynais.

• Visi kviečiami į LN VY
RŲ BŪRELIO ir ATŽALY
NO rengiamą gegužinę 
birželio mėn. 27 d., sek
madienį, 12 vai. Boyd Con
servation vietovėje.

Numatoma įvairi šokių 
ir sportinių žaidimų prog
rama bei kitos staigmenos.

• Ilgametis "NL" ir kitų 
laikraščių bendradarbis 
Stepas Varanka šiuo metu 
gydosi ligoninėje.

Linkime jam greitai 
sustiprėti1.

• Dr. Petras ir Irena Lu
koševičiai, ilgesni laiką

POILSIO STOVYKLA 
vyks rugpjūčio 

d.d. Platesnių 
gausite tel. 

pas A.Sukauską

Wasagoje 
mėn 7-15 
informacijų 
244-2790, _______
arba pas A.Bartminą, tel. 
249-0490.

dirbę savanoriškos 
darbą Lietuvoje, 
į Torontą gegužės 
d.

Abu turėjo daug
papasakoti gausiai auditori
jai PRISIKĖLIMO P-jos

talkos 
sugrįžo 
mėn. 18

ką

• PENSININKŲ metiniame 
susirinkime, vykusiame 
balandžio mėn. 21 d. buvo 
perrinkta valdyba: pirm.- 
Stasy: Keras, ižd. Viktoras 
Staškūnas, nariai- Julija 
Didžbalienė ir Jurgis Auš
rotas.

Nuo rugsėjo mėn.15 
d. susirinkimai vykstą re
guliariai kiekvieno mėnesio 
trečią trečiadienį,3 val.p.p. 
Šiluvos Marijos P-jos salė
je.

Sekanti pavasario po
pietė vyks birželio mėn. 13 
d.,3 val.p.p., S.Kerų na
muose.

• PAŠVAISTĖ atšventė 
savo 15-kos metų dainavi
mo sukaktį gegužės mėn. 
5 d.

LIETUVIU BENDRUOME-. 
NES FLORIDOS A-KĖS 
SUVAŽIAVIME:

Suvažiavimas vyko ge- 
gegužės mėn. 1 d., St.Pe
tersburg© Lietuvių Klube. 
Dalyvavo daug narių ir 
svečių. Ryto sesijoje buvo 
patiekti veiklos pranešimai 
iš St.Petersburg©, Daytona 
ir Palm Beach apylinkių, 
kitų keturių apylinkių pra
nešimai buvo gauti raštu.

Diskusijose daugiausiai 
buvo keliami nuolatiniai 
klausimai: kaip suaktyvinti 
veiklą, kaip sutelkti i 
Bendruomenės eiles jai 
dar nepriklausančius ir 
- kaip surinkti solidarumo 
mokestį.

FLORIDOS A-kės pirm. 
J.Gerdvilienė patiekė dvie
jų metų veiklos apžvalgą, 
kuri buvo įvairi ir darbų 
atlikta daug.

Pagrindinei paskaitai 
pakviestas LB Krašto V- 
bos pirm. Vytas Maciūnas 
kalbėjo apie padėtį Lietu
voje iš savo asmeninės 
patirties ir apie planuoja
mus ateities darbus. Pa
skaita buvo konkreti, išsa
mi ir įdomi. Jis nurodė 
Lietuvos gyvenimo nepasi
sekimus, problemas , bet 
ir gerąsias puses, atsakė 
į keletą klausimų.

Po pietų pertraukos 
vyko simpoziumas tema 
"Dėmesys Lietuvos var
gams". Moderavo A.Arma- 
lis. Dr.S.Ramanauskienė 
vaizdžiai nupasakojo moky
tojų paruošimų eigą ir 
problemas; D.Gudelis 
verslininkas, kalbėjo apie 
verslo steigimo problemas. 
Jis yra įkūręs automobilių 
pardavimo įstaigą Lietuvo
je; Rūta Meyer, A.Kumpis 
ir dr.( B.Clottey- jaunosios 
kartos atstovės - papasa
kojo apie atliekamus dar
bus pageloėjant našlai
čiams ir invalidams; K.Gim
žauskas kalbėjo apie gali
mybes gauti pensijas ir 
socialine draudą ("social 
security") Lietuvoje.

Jaunavedžiai BARBARA JANSEN ir SAULIUS URBONAS, 
sūnus Giliaro Urbono (Toronto) ir Jonės Kvietytės-Young 
(Calgary, Alberta), susituokė Santa Barbara, California, 
JAV.

Barbara yra kalbos patologe, baigusi Master's laipsniu 
Wisconsin U-tetą, dirba Santa Barbara Cottage Hospital 
ligoninėje. Saulius turi BFA laipsnį Filmu ir Komunikaci
jos srityje, baigęs British Columbia Vancouver'yje,B.C.U- 
niversitetą. Dabar dirba filmų skriptų rašyme ir produ- 
centu Heritage Mountain Films Co., Santa Barbara, Cali
fornia.

ifti ™ 40
PARAMA KOOPERATYVAS

MOK A :
4.50% už 90 dienų term, indėlius 
4.50% už 6 mėnesių term, indėlius 
4.75% už 1 m. term, indėlius 
5.00% už 2 m. term. Indėlius 
5.25% už 3 m. term. Indėlius 
5.75% už 4 m. term, indėlius 
6.25% už 5 m. term, indėlius 
5.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 2 m. GIC invest, pažym.
6.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.75% už RRSP Ir RRIF ind. (nn.bi.rM.) 
5.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term ind.
3.75% už OHOSP (variable rate)
3.00% už taupymo sąsk. (flyvyM.dr.ud.) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virš 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

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

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

6.75%
7.50%
8.00%

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.75%
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI 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 & Blue Cross).____________________ __

.KVl»Ie
Kredito kortelė su "paramos" vardu

VALANDOS: plrm..antrad. ir treč. nuo 9 v.r.- 
3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo ,9 
vaLr.-8 vaLv.,SeStadieniais nuo 9 v.r.-l v.p.p.BOSTINĖ; 
Lletuvių Namal-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1A6, te!: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psi.

Telefonaii: I 116) 532 3 100 i i 532-3 I 1 1

AI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

99!) ( OI lege St.. Toronto, Ontario 516II I \K

MOKA UŽ: IMA UŽ:

Vyko ilgesnės diskusijos 
ir buvo priimta keletą
nutarimų.

Vakare Klubo salėje
vyko pokylis su menine
programa, kurią atliko
Lietuvių Klubo Choras, 
vad.P.Armono, tautinių 
šokių grupė AUDRA, vad.K. 
Gaižaųskienės. Jaunoji 
SAULĖS mokyklos mokinė 
Rūta Dimaitė padeklamavo 
porą Maironio eilėraščių.

Šokiams grojant "Lore
lei" orkestrui, pilna salė 
svečių linksminosi ir bend
ravo iki vidurnakčio.

Sauliai surengė 
ROMO KALANTOS 
MINĖJIMĄ

21-tasias tragiškos Ro
mo Kalantos mirties meti
nes surengė R. KALANTOS 
Saulių Kuopa gegužės mėn. 
13 d.

Minėjimą pradėjo pirm. 
A.Gudonis, įnešus Šaulių 
ir Lietuvos Vyčių vėliavas, 
savanoris-kūrėjas B. Dau
kantas uždegė žvakutę 
prie Romo Kalantos port
reto.

Po sugiedotų Amerikos 
ir Lietuvos himnų Kuopos 
kapelionas kun..J.Gasiūnas 
perskaitė įvadą ir invoka- 
ciją.

Įdomią paskaitą skaitė 
Jonas Daugėla iš Daytona 
Beach. Jis pažvelgė iš 
istorinės perspektyvos, 
kokią reikšmę turėjo Ka
lantos auka ir pabrėžė, 
kad Lietuvoje niekada ne
trūko ir netruks pasiaukoji
mo dvasios. Kartu jis pa
stebėjo, kad reikia galvoti 
ir realiai: turėjome idealis
tų, tautos stipruolių, bet 
kartu turėjome ir turime 
(deja) išdavikų, niekšų ir

įvairaus plauko nusikaltėlių, 
ypač okupacinio, ilgai tru
kusio režimo dėka.

Paskaitininkas palygino 
dabartinį nepriklausomybės 
procesą su drama, kurioje 
yra ir linksmų momentų 
ir žiaurių įvykių, bet daž
nai viskas baigiasi sėkmin
gai.

Meninėje dalyje St.Vaš- 
kys paskaitė savo sukurtą 
eilėraštį, muz.Aloyzas Jur
gutis pagrojo du M.Ciurlio- 
nio preliudus, sol.Armonie- 
nė padainavo 2 dainas ir 
Moterų "Kvartetas":D.Mac- 
kialienė, S.Ciplienė, A.Ker- 
belienė ir A.Baukienė pa
dainavo 3 dainas.

Po minėjimo visi buvo 
pakviesti pasivaišinti kava 
ir pyragaičiais.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS metinis susi
rinkimas įvyko balandžio 
mėn. 30 d. Svarbiausiu 
punktu buvo naujos pirmi
ninkės ir vicepirmininkės 
išrinkimas. Jomis tapo 
S.Salienė - pirmninke ir 
E. Purtulienė-vicepirmininke.

Iždininkė A. Cesnaitė 
pranešė, kad per dvejus 
metus buvo gauta 13.000 
pajamų ir išleista 11.000 
dolerių. Beveik visi pinigai 
buvo pasiųsti ar nuvežti 
Lietuvon vargstantiems 
ir ligoniams.

Draugijon įstojo 2 nau
jos narės: A.Acienė ir L. 
Banienė.

Gegužės mėn. 4 d. vyko 
senosios ir naujosios valdy
bos posėdis, kurio proga 
buvo pagerbta M. Andrie- 
jauskienė už jos dvejų 
metų darbą ir aptarti atei
nančių metų planai bei 
įsipareigojimai.

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 GiC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.50% 
4.50% 
4.75% 
5.00%
5.25% 
5.75%
6.25%
5.25% 
5.50% 
5.75% 
6.00%
6.50% 
7.00% 
3.75%

Asmenines paskolas 
nuo ................ 9.00%

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

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 5.50% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 5.75% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.00% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 7.00% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 6.75%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.75%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimama mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

nu T? CUTIPTO INSURANCE ĮJJKJtLOJralLlv BROKERS
Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

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

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

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

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

DRA ----I1VS URANCE
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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laišku dėžutės

* š.m.
me Montrealyje
das D.,iš Kauno,

Atsiliepia iš Lietuvos
Pirmasis talpintuvas iš Montrealio Į Lietuvą laimingai 

pasiekė Vilnių. Gauti padėkos laiškai:

pavasarį gauta- 
laiške Liu- 
rašo:

"Užtat 
iš didžiau- 

sakyčiau,

LIETUVOS RESPUBLIKA

šiandieną viena 
šių blogybių, 
tragedijų, tai auganti be
darbystė. Nors 
darbas buvo 
kapeikomis, tačiau kiekvie
nas žmogus žinojo, kad 
jam be darbo būti nereikės- 
Žodžiu, pragyvenimo mini
mumą. kiekvienas turėjo 
(? Red.).Gi šiandieną 80% 
gyventojų gyvena arba 
ant skurdo ribos, arba že
miau jo ."..."Prie valdžios 
prilindo žmonės, kurie apie 
krašto valdymą neturėjo 
supratimo, tad ir puolėsi 
viską grobti".

"Aš vadovauju rezisten
cinio paveldo komisijai, 
kuri renka įvairiausią re
zistencinę medžiagą ir 
ją daugina. Padauginę .sten
giamės tuoj pat ją išskirs
tyti, kad nebūtu vienoj 
vietoj- atsarga gėdos neda
ro. Ėsame sukaupę nema
žai medžiagos pas 
Jokių pajamų iš to darbo 
neturim- visi dirbam 
meniniais pagrindais, 
išlaidų susidaro, nes daugi
nimo darbai kainuoja."

Kviečia . užeiti pas jj 
ir pasižiūrėti, kokia medžia
ga yra renkama; 
matys, kad mūsų 
nenaudingas Lietuvos istori • 
jai, tegu nė dolerio 
lieka. Už aukas mes 
skaitome. Valdžia 
mia..." 
/Redakcijai adresas 
m as./.

Kai kurios laiško išvados 
rodo, kaip uždaroje propa- 
gandistinėje sistemoje gyve
nantiems sunku vertinti 
obiektvviai situacijas... Juk 
bolševikinio minimumo irgi 
neužteko-"dirbant" reikėjo 
"kombinuoti"... Gelbėjo 
užjūrio giminės...Red.

bolševikinis 
apmokamas

ANYKŠČIŲ 
RAJONO CENTRINĖ 

LIGONINĖ
4930 Anykščiai, Vilniaus 5 

telef.5-14-35

KLB Montrealio A-kės 
Pirmininkui -

save.

visuo- 
o

pas j j

"Jeigu 
darbas

nepa- 
atsi-

nere-

žino-

ir

Hamilton

Gerb. p. A. Staškevičiau, 
Siunta gauta!

Pirmiausia laišką norisi 
pradėti šiais džiaugsmo 
žodžiais, išreiškiančiais 
mano susižavėjimą Jūsų ge 
ra širdimi. Visa savo siela 
esu dėkingas Jums už nuo
širdų Jūsų norą padėti Lie
tuvos žmogui, dėkingas 
BAXTER DIAGNOSTIES 
CORF ORA TION oendrovės 
pareigūnui Yves Mainville, 
žmonai ------
mums 
miems 
visai 
Bendruomenės 
Apylinkės valdybai, padėju
sioms paruošti siuntą.

Kas mes šiuo metu esa
me?

Atrodo, kad esame nusi
metę grandines ir nežino
me ką daryti. Mūsų mielo
ji Lietuva dabar tarsi nau
jagimis - rėkiantis ir netu
rintis jėgų apsiginti. Tokia 
reali mūsų padėtis. Pabėg
ti nieKur nepabėgsime, o 
turime gyventi, dirbti, 
kovoti už žmonių sveikatą 
kartais ir plikomis ranko
mis, neturėdami reikiamų 
medikamentų ir medicinos 
įrangos.

, uošviui, 
žinomiems 

žmonėms, 
Kanados

visiems 
ir nežino- 
dėkingas 
Lietuvių 

Montrealio

1993.05.14 apie 9:30 
vai. iš Vilniaus Sveikatos 
apsaugos Ministerijos pa
skambino p. O. Grimalaus- 
kienė, kad vardinė siunta 
Anykščių rajono centrinei 
ligoninei šiandien gauta. 
Paskambinau Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės atsto
vei p. Virginijai ir su ja 
nuvykome į Labdaros san
dėlį. Ponas P. Lukoševičius 
jau buvo išvykęs į Kanadą. 
Atidarė talpintuvą. Rado
me J40 dėžių, skirtų Anyk
ščių rajono centrinei ligo
ninei. Be to, buvo siuntos 
ir privatiems asmenims, 
Kauno, Jonavos ligoninėms. 
Sukrovėme į sunkvežimius. 
8 vai. vakare buvome 
Anykščiuose. Paskirta gydy
tojų komisija peržiūri siun
tą, grupuoja, skirsto ligo
ninės skyriams. Gydytojai 
patenkinti gautomis medi
cinos priemonėmis. Dauge
lis anykštėnų mintyse tars 
Jums AČIŪ už Jūsų kilnią 
širdį. Nuoširdų Ačiū Jums 
taria Anykščių rajono val
dytojas A. Bačiulis, Sveika
tos apsaugos Ministerijos 
gydytoja U. Grimalauskie- 
nė. Apie Jūsų pagalbą 
anykštėnams bus išspausdin
ta ne viename rajono laik
raštyje, padėka "Gimtaja
me krašte". Aprašymų 
iškarpas vėliau nusiųsime.

Tepadeda Jums Dievas. 
Geros sveikatos, ištver

mės ir laimės asmeniniame 
gyvenime.

Su pagarba Jums: 
Vyr. gvdvtoias

A. Bražėnas. 1993.05.21

"NL" Redaktorei -

• RAMBYNAS - Hamiltono 
Pensininkų Klubas- buvo 
surengęs tradicinį koncertą 
- pobūvį S. m.gegužės mėn. 
1 d., Jaunimo Centre, ku
ris pavyko labai gerai. 
Choras gražiai dainavo, 
vadovaujamas A.Matulicz, 
o pranešėja L.Stungevičienė 
įdomiai apibūdino kiekvieną 
dainą. A. Mikalauskienė 
linksmai paskaitė žemaičių 
tarme eilėraštį, prie jau
kios nuotaikos prisidėjo

R.Pakal- 
papuoSti 

choristų-

vadovavo

C.Bajoraitienės ir 
niŠkienės dailiai 
stalai ir salė, ir 

scena.

A.MIkalauskas
loterijai, A.Garkūnas prižiū
rėjo garsiakalbius, o šeimi
ninkės paruošė skanias 
vaišes.

RAMBYNAS nuoširdžiai 
dėkoja visiems atvykusioms, 
atlikusiems malonią meninę 
programą ir visokeriopai 
talkinikavusiems.

Gerb. p. Birute,
labai dėkojame už redakci
jos dovaną Klaipėdos uni
versiteto lituanistams. Šiuo 
metu siunta jau yra Vilniu
je, mes su jais esame kal
bėję telefonu, 
kai turėsime 
laukiame, kad 
su reikalais 
mašina.

Atsiimsime, 
galimybę - 

ten važiuotų 
universiteto

Ketiname 
laikyti mūsų 
t.y. Baltų
etnologijos, 
vertingu 
naudotis 
filologai 
dar ir
mokslininkai, 
bus reikalinga. Kai dovaną

enciklopediją 
katedroje, 

kalbotyros ir 
Žinoma, šiuo 

leidiniu galės 
visi universiteto 
istorikai, o gal 
kitų specialybių 

jeigu jiems

Nidos" valdyba. Is kairės: Aug. Mylė, sekr; G. Rimeikienė, pareng.; St.
~ ~ >, išvyk.; A. Žiūkas vicepirm., Br. Kirstukas išvykoms; A.

1993-4 metų ”]
Rimekis, pirm.; P. Ražanas, 
Račinskas iždininkas, trūksta

išvyk.; A. Žiūkas vicepirm., 
J. Dauderio, valdybos nario.

• LIETUVIŲ ŽVEJOTŲJŲ
- MEDŽIOTOJŲ KLUBAS 
"NIDA" įsteigtas 1966 m. 
birželio mėn. Montrealyje. 
Per savo 27 metų veiklą 
yra daug prisidėjęs prie lie
tuvybės išlaikymo išeivijoje. 
Tai mes matome iš kroni
kos žinių lietuviškoje spau
doje.

1989 metais Klubo įsigy
tas žemės sklypas prie žu
vingos Ottawos upės, Ri- 
gaud, Que., yra skubiai 
reikalingas pakelti virš van
dens lygio. Iki šios datos 
Klubas jau sumokėjo virš 
5U0U dol. už atvežtą pakė
limui žemę. Šioms išlai
doms padengti, nuo 1989 m. 
iki 1992 m. imtinai, Klubą 
savo aukomis parėmė se
kantys Klubo nariai: $31U- 
J.X.; $110.- St. G. Rimei- 
kiai; po $100.- H. Daude- 
ris, V. Rutkauskas; $ 76.- 
J. Bernotas; po $60.- P. 
Ražanas, A. Račinskas; po 
$50.- S. Pocauskas, A. 
Augaitis, P. Verykis; $30.-

L. Jakaitis; po $20.- J. 
Šiaučiulis, Ch. Yuška; $15. 
- Pileckienė; $12.- A. Sai
kus; po $10.- A. Urbonas, 
A. Mylė, A. Žiūkas.

į 1993 m. kovo mėn. 
paskelbtą sklypo pakėlimui 
vajų atsiliepė sekančios 
lietuviškos institucijos, 
organizacijos ir pavieniai 
Klubo nariai sekančiai: 
$500.- L.K. Mindaugo šau
lių kuopa; $250.- Lietuvių 
Kredito Unija 
$200.- Kanados 
Fondas; $100.- 
P. Alekna; po 
šaulių kuopa 
Aušros Vartų

Jurjonienė; $22.-

"Litas" 5 
Lietuvių

J.X.; $52.- 
$50.- Jūrų
"Neringa", 

P-ja; $35.-
- L. Jurjonienė; $22.- E. 
Tanona; $20.- Pukteris; 
$15.- J. Pileckienė.

Malonūs "Nidos" Klubo 
nariai, mūsų visų pareiga 
yra pastatyti Klubą ant 
tvirtesnių pamatų, kad ji
sai tarnautų ir ateinančiom 
kartom, kada dėl narių sto-

kos, kai kurios organizaci
jos nustos veikusios.

Klubas "Nida" reiškia 
nuoširdžią PADĖKĄ jau 
atsiliepusiems, laukiame 
kitų ,pagal išgales, su savo 
parama padėti Klubui už
baigti sklypo parengimo- 
pakėlimo planą.

Kol 
žuvies, 
"Nidos" 
viškas 
Montrealyje.

bus vandens 
ir bus 
Klubas 

junginys

bus 
žvejų! O 

bus lietu- 
išeivijoje

parsigabensime, aš oar 
kartą pranešiu.

Su pagarba -
Audronė Kaukienė

Informuojame 
rius, 
turnyras įvyks š.m 
lio mėn. 19 d. 
upėje, St 
vietovėje, 
bos pereinamosios taurės 
yra skiriamos už Muskį- 
Lydeką, ir Dorę. Pagautos 
žuvies registracijai dėl tau
rių gavimo, prašome pasi
imti ir užpildyti atitinka
mas formas.

Kviečiame į žvejybos 
turnyrą birželio 19 d. ir 
linkime sėkmingos - sau
gios žvejybos vasaros sezo- 
no metu!

Klubo na- 
kad vasaros žvejybos 

. birže- 
19 d. Ottawos 
ir G. Rimeikių 

Metinės žvejy-

• Jaunam gydytojui ir jo 
šeimai bus reikalingas ma
žas butas nuo rugpjūčio 
mėn. pabaigos maždaug 
vienų metų laikui. Jis at
vyksta stažui, yra Seimo 
Sveikatos Komisijoje, glo
bojamas dr. Aleno Pavila- 
nio. Galintieji tokį butą 
išnuomoti, praneškite dr.A. 
Pavilaniui tel: 876-6900 
arba namų: 933-6903.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

ŽALIANYKŠTIS

KAIP P R I S I V I

A.M.

LIPTI KOLIBRĮ?
Nuostabus paukštelis kolibris: pats mažiausias, kai 

kuriuose kraštuose vos bitės kamanės • dydžio, sveria 2 
gramus. Jų yra apie 400 rūšių. Kiek didesni pasiektais 
Amerikos ir Kanadą. Jų puoSnios plunksnelės - kai kurie 
su kuodeliais, mažytės kojelės ir nepaprastai tvirti spar
neliai, kurie skrendant, taip greitai plasnoja , kad girdisi 
tik dūzgimas. Jie gali, lyg miniatiūriniai malūnsparniai, 
išsilaikyti ore vienoje vietoje besimaitinant ir skrendant, 
gali labai staiga pakeisti kryptis uukStyn, žemyn ir į 
Sonus. Snapelis ilgas, plonutis, telpa i gėlių žiedų kakle
lius, maitinantis jų nektaru.

Juos prisivilioti galima ir mieste gyvenant, šį pa
vasarį gėlių žydėjimui kiek vėluojant, Šie paukšteliai mie
lai vaišinasi ir iŠ specialių pakabinamų indelių. Kolibrių 
dėmesį tuojau patraukia raudona spalva, tad ir indelis 
patrauklesnis, jeigu bus raudonas. Nektarą pagaminti pa
prasta: 1 dalis smulkaus cukraus, 4 dalys vandens. Reikia 
pavirinti, kad nebūtų jokių bakterijų ar pelėsių sporų, 
sumažėtų vandenyje esančio fluorino ir chlorino 
Atvėsus skysčiui, laikyti jį šaldytuve. Jokiu būdu nedėti 
į skystį daugiau cukraus ar medaus, negu nurodyta.

Jeigu jūs esate toks išrinktasis, kurį aplanko keli 
kolibriai, patartina pakabinti daugiau indelių, kad nekiltų 
peštynių, nes jie smarkiai kovoja už savo egzistenciją. 
Indas- vidutinio dydžio 8-10 uncijų talpos. Nereikia pri
pilti iki pat viršaus. Išplauti indą 
lauke karšta ir kartą į savaitę, jeigu vėsiau.

Geriausia pakabinti indą taip, 
matyti ir pasidžiaugti tuo nuostabiu 
lango, arba 5-6 metrus toliu nuo jo. Pakabinus šešėlyje, 
skystis ilgiau išsilaiko nesugedęs, tačiau saulėje-paukštelio 
plunksnos sutviska spalvomis.

A. Kuzmarskis (2 m.), P.Sakalas, V.Keturakis, J.Kan- 
dižauskas, A.Zabukas, J.Budrevičius, E.Paunksnienė 
m.), L.Vitienė, A. Matusevičius, J.Mockaitis, 
(2 m.), V.Kličienė, R.Pališaitis, A.Janušas, 
Ch. Juška, L.Markūnas, P.Ražanas, V.Anskis, 
(2 m.), J.Baron;

skonis.
- St.Dargis,

- Z.Lapinas;

kas 3 dienos, jeigu

"NL"
kad galėtumėte jj 

paukšteliu: arti prie

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKAS:
$100 - V.Rudinskas; $50 - V.Žilinskas; $10 

$ 5 - J.Urbanavičius;

(2 
J.Šarūnai 

J.Malcius, 
J.Stankus

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
po $20 - J.Pukteris, V.Trečiokas; po $10 

P.Brikis (3 m.), J.Žurkevičius;

"NL" AUKĄ:
$20 - M.Petrauskis.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJA

TALKA".LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

7%

Modern1oi KoplyFT

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
Darbo valandos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Llapos-ruflpĮūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........12.50%
nekiln. turto pask. 1 m............7.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.50%

1993. VI. 9

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6 
TEL: 544-7125 

AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki ........... 3%
santaupas.................................  2.50
kasd.pal.taupymo s-ta............... 2%
90 dienų Indėlius ........................ 5%
1 m. term, indėlius .................5.75%
1 m. term.Ind.mėn.pal........... 5.25%
3 m. term.Indėlius .......................6%
5 m. term, indėlius ......................7%
RRSP Ir RRIF (pensijos)............ 3%
RRSP ir RRIF 1 m.................... 5.75%
RRSP Ind. 3 m..............
RRSP Ir RRIF ind. 5 m.

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

UNERAL HOME
J.F.Wilson & Sons Ine. 

23Maple Blvd.,5784VerdunAv
Chateauguy,Que., Verdun,Que 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.
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B I RŽ E L I OPRISIMINKIME

MONTREALIO LIETUVIAI MINĖS*

* K.L.B. Montrealio Apylinkės Valdyba

VISI PATA RN A VIM Al NEMOKAMI

montreal MONTREAL 10 I IE TUVIŲ
KREDITO UNIJA

9.00-3 00 
12.00- 8 00 
10.00- 6.00

VISI KVIEČIAMI DALYVAUTI

• Jonas Adomaitis iSvyko 
į Torontą sutvarkyti a.a. 
žmonos Marijos kapą Lie-

• Silvija ir Vincas PIEČA1- 
ČIAI 2-jų savaičių atosto
goms išvažiavo į Floridą.

• AV P-jos bažnyčioje 
pakrikStyta Sandros (GY- 
VYTĖS) ir Earl LIPPIATT 
dukrelė Hayley Frances 
vardais. Sveikiname.

tuvių S.Jono Kapinėse. 
Giminių tarpe praleis kele
tą dienų.

3907A Rosemont

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

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

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVAS - VIRŠ J 27.000.000, REZERVAS- Y/g* M/L/JONO

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve

Pirm., antr., treč,
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

|b i r Ž E L~I 0 T R Ė M I M U S A V PARAPI JOS SALĖJE 
BIRŽELIO MEN. T3 D?', 3 VAL.P.P.

>cn

MOKA UŽ:
Taupymo-special..... ........ 2.25%
Taupymo - su gyv. dr.......... 1.50%
Taupymo-kasdienines..... 1.75%
Einamos sąsk......................1.50%
RRIF-RRSP- 1 m.term......6.00%
RRIF-RRSP-2m term......6.50%
RRIF - RRSP - taup............2.00%

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

•Pastatytas naujas , priei- 
namom kainom butą komp
lektas pensininkams, ma
žiau pasiturintiems arba 
iš pašalpos gyvenantiems.

Birželio mėn. 4 d.,
penktadienį, 1:30 vai. įvyks 
naują Habitation Monk 
tokių. namą atidarymas, 
5770 Monk. Ville Emard. 
Galima apsilankyti ir ap
žiūrėti.

• Gegužės 30 d., sekma
dienį L.K.MINDAUGO Sau
lių. Kuopa aplankė savo 
mirusiųjų brolių-sesių kapus 
Cote dės Neiges kapinėse. 
Maldoms vadovavo kun. 
St.Šileika. Buvo aplankyta 
daugiau kaip 20 kapų.

2*
8

S
Toliau 

Giedrikas.

Svečiuojasi:
• Rūta MONTVILAITĖ- 
SEDLAK iš Toronto, su 
sūneliu viešėjo porą savai
čių Montrealyje, pas moti
ną Genę Montvilienę.
• Rūta Rudinskaitė-Subatie- 
nė su vyru ir 2 vaikais, 
iš Bostono j aplankė motiną 
Godą Rudinskienę, brolio 
ir tetos, Ir.Vazalinskienės, 
šeimas.

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

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

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA 

RENGIA

JONINES
BIRŽELIO mėn. 27 d. SEKMADIENĮ 12 vai.

Aušros Vartų parapijos salėje
Programoje:

* Jonų, Jonių, Petrų.-Povilų pasveikinimas
* Moterų dainos vienetas "Aušra" ir
* Montrealio Vyrų Oktetas.
* Pietus ruošia Petras Paulauskas

Baras Loterija
VISUS MALONIAI KVIEČIAME ATSILANKYTI

ĮĖJIMAS: $10,00 KUOPOS VALDYBA

"NL" Spaudos Vakare loteriją pravedė "NL"administratorius Aug.Mylė, su talkininkais Alb.Urbonu, giminaite viešnia iš Lietuvos Z. Bulaukiene.
- Spaudos Vakaro šeimininkas Petras Paulauskas (trečias iš kairės) ir talkininkė!: Arvydas Paulauskas, Rasa Paulauskienė ir Donaldas 

Nuotr: TONY PHOTO STUDIO 
TEL: 481 - 6608

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų GydytoJaą-Chirurgas 
Qrav.dr. J.MAUSlOS 

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

• "NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA" atostogaus liepos 
mėnesj. Laiškai ir kores
pondencija bus priimama

reguliariai.
Kas dar neatsiskaitėte 

už prenumeratą-kviečiame 
tai atlikti dabar.1 "NL"

Keliaujantiems j LIETUVĄ

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4Ę4 Tel: (514M42-9211

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

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S 

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

JUNGTINIU TAUTŲ 
ORGANIZACIJA paskel 
bė Kanadą Nr. 1 valsty
be. Dabar jon bus įlei
džiama 250,000 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.

galima apsistoti KAUNE 
kelioms dienoms,savaitei
ar mėnesiu" - butas- 2 
miegamąjųju arba 1 miega
masis su salionu ir virtu
vės naudoįimu.Prieinamos 
kainos) Adamoniy šeima, 

tel: (514) 256-5355.

Laurendau

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

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
Tel.: 366-9745 ir 365-0505

R687 ptnZIA^)Iwl«tHOSPrrAU’ TeU 
Fine Avef westu

Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

TEL: 346-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC

DeLaVerendrye

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

UMAMUON

NAMAI • AUTOMOB ILI AI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

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

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

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

Nuo Gegužės 1d. mes persi keliame [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 savaitą
PakietiŲ'pick up service" — veikia nuo pirmadienio iki penktadienio 
dėl pakietų paėmimo iŠ Jūsų namą_____________________________

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 
A JI A AAAA SKAMBINKITE INFOR- 
mUX. UaUX macuos ir aptaruUuu N avimo reikalais Vytas GruoSsJn BET KADA - 7 DIENAS.

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

1449 rue SuAlexandre Telefonai:

Angers

|Jolicoeur| 
Į metro Į

Drake

TEL.: (514)767 - 4690

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

MontreaI,P.Q. H3A 2G6 844-7307 Ir 288-9646 JONAS &C6TČ realties 
NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

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

TONY PORTRAITS

%* Į ĮRARIAOE • WEDDINGS 
STUDIOII 6220 ch. QUEEN MARY rd

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

8 psl.

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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