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D. N. Baltrukonis

MONTREALIO TRIUMFAS 
IR GĖDA

Birželio 9-osios vakaras ir 
naktis Mpntrealyje buvo at
žymėta didžio laimėjimo, 
o drauge ir didžios gėdos 
ženklu. Tą vakarą mūsų 
Montrealio Hockey "Les 
Canadiensy klubas tiesiog 
triuškinančiai laimėjo fina
lines rungtynes prieš Los 
Angeles "Kings" klubą, tuo 
atnešdami mūsų metropo
liui didžiausią Hockey pri
zą - Stanley Cup. Tai jau 
24 kartą mūsų montrealie- 
čiai ledo ritulio žaidėjai 
laimi šią aukščiausią tro- 
fėją, kai antrosios vietos 
Toronto žaidėjai laimėjo 
šią taurę tik 11 kartų. 
Taigi, Montrealio "Les Ca- 
nadiens" yra patys kovin- 
giausi žaidėjai viso pasau
lio Hochey istorijoje.

Palyginant su kitu po
puliariausiu Š. Amerikos 
sportu - Baseball, - sėk
mingiausias klubas New 
Yorko "Yankees", laimėjęs 
savo taurę tik 22 kartus.

Tai viena, - garbingoji 
pusė.

Dabar apie antrąją - 
- gėdingąją pusę. Po visų 
milžiniškų ovacijų, didžiai 
džiaugsmingų prizų įteiki
mų, apie 18,000 žiūrovų 
minia, suprantamai, buvo 
pasigėrus! ir džiaugsmu, ir 
kitaip. Naktis pasitaikė ga
na šilta. Ekstazijos apimta 
minia, po visų^ ceremonijų 
didžiu sriautu išsiliejo į F o- 
rūmo arenos aplinką ir pra
dėjo dar labiau džiūgauti. 
Džiūgavimas netrukus virto 
į nesąmones. Tuo pasinau
dojo padugnių elementai ir 
pradėjo daužyti aplinkos 
krautuvių vitrinas. Anks
čiau buvusi normali žiūro
vų minia, dabar virto į 
bepročių masę. Jie patrau
kė Ste. Catherine gatve į 
rytus, lyg ugniakalnio lava, 
nusiaubdama viską pakeliui: 
krautuvių vitrinas, polici
jos ir privačius automobi
lius, TV automašinas, auto
busus ir net Metro trauki
nių vagonus. Nukentėjo ir 
gatvių lempos. Neišvengė 
jų nei mažesni šaligatvių 
medeliai.

Montrealio policija reaga
vo į "celebrantus" labai 
neefektyviai ir labai pavė
luotai. Keletą valandų taip 
šėlo įsismaginusi minia. 
Kai pagaliau, paryčiui, 
viskas nurimo, paaiškėjo 
šio gėdingo įvykio statisti
ka: 116 suimtųjų "celebran
tų", 168 sužeisti (iš abiejų 
pusių) ir apie 10,000 dol. 
nuostolių... Tai bent festi
valis Montrealio stiliumi!

Kim Campbell
NAUJI VĖJAI KONSERVA
TORIŲ PARTIJOJE 
(Naujasis partijos lyderis- 
moteris)
- Birželio *12-13 dienomis 
Ottawoje įvyko didysis 
Kanados Konservatorių 
partijos suvažiavimas. Bu
vo renkamas naujasis parti
jos lyderis, nes dabartinis 
Kanados premjeras Brian 
Mulroney pagaliau nuspren
dė pasitraukti iš politinio 
gyvenimo. Taigi, buvo ren
kamas naujas partijos lyde
ris ir tuo pačiu - naujas 
Kanados premjeras.

Kandidatavo net 5 pre
tendentai į partijos lyderio 
ir Kanados premjero postą-.
Kim Campbell, Jean Cha
rest, Jim Edwards, Garth 
Turner ir Patrick Boyer. 
Pirmąją dieną buvo įpras
tos iškilmės. Su nepaprasta 
pompa buvo pristatyti kan
didatai. Kiekvienas iš jų 
parodė savo geriausius 
retorikos sugebėjimus, tuo 
bandydami laimėti balsuo
tojų simpatijas.

Po pirmojo balsavimo 
kandidatai pasiskirstė vieto
mis sekančiai: Kim Camp
bell - 48%, Jean Carest - 
39.5%, Jim Edwards-8.8%, 
Garth Turner - 2.2% ir 
Patrick Boyer - 1.5%.

Po antrojo balsavimo, 
laimėtoju tapo dabartinė 
gynybos ministerė - Kim 
Campbell, surinkusi 1817 
balsų (53%), kai Jean Cha- 
rest gavo 1630 balsų (47%) 
Kiti 3 kandidatai perleido 
savo balsus Kim Campbell 
ar Jean Charest, pagal 
savo nuožiūrą, arba - liko 
neutralūs.

Taigi - turime naują 
Konservatorių lyderį - mo
terį, iš Britų Kolumbijos. 
O birželio 23, turėsime ir 
naują Kanados premjerą - 
taipgi moterį. Tai bus 
pirmąkart Kanados istorijo
je, kai moteris tapo Kon
servatorių partijos lydere 
ir tuo pačiu pirmąja Kana
dos premjere.

Ar Konservatorių parti
jos nariai padarė teisingą 
sprendimą, pasirinkdami 
moterį iš Britų Kolumbijos 
ir tuo parašydami naują 
tarpsnį Kanados istorijoje, 
parodys tik ateitis ir se
kantys visuotiniai rinkimai.

Tuo tarpu kai kurie ženk
lai rodo, kad Jean Charest 
pralaimėjimas Konservato
rių partiją Kvebeke pasta
tė į labai keblią padėtį. 
Kai kurių politinių analistų 
nuomone, Kim Campbell 
laimėjimas žymiai sumenki
no Konservatorių partijos 
poziciją Kvebeke ir gero
kai sustiprino Bloc Quebe
cois (L. Bouchard) ir Libe
ralų partijos (J. Chretien) 
pozicijas.

RUSIJA IR UKRAINA VIS 
DAR NEPASIDALINA 
KARO LAIVYNU

Šiomis dienomis Rusijos 
ir Ukrainos prezidentai - 
B. Jelcinas^ ir L. Kravčiu- 
kas pasibučiavo ir sutarė 
pasidalinti 300 įvairių karo 
laivų (nuo kreiserių iki ato- 
minių jįubmarinų) tiesiog 
per pusę. Jau pora metų 
kai vyksta tų dalybų proce
sas. Daug įtakos sudaro 
pačių laivų įgulų lojalumaą 
kuris nuolat kaitaliojamas. 
Rusijos ir Ukrainos vėlia
vos keičiamos pagal jūrei
vių notaikas. Keliamos tos 
valstybės vėliavos, kuri ža
da jūreiviams geresnį atly
ginimą.

Tai labai pavojingas 
žaidimas, nes turima reika
lo su atominiais ginklais 
ginkluotais ir atomu varo
mais karo laivais. O kita-
me krante - Turkijos karo 
laivynas. Bijomasi, jog tur
kai po 2-3 metų savo pa
jėgumu pranoks kadaise 
galingą buvusios Sovietų 
Juodosios jūros karo lai
vyną.

Lietuvoje
LIETUVĄ SLEGIA SUNKIOS 
SKOLOS JT ORGANI
ZACIJAI

Jungtinių Tautų narystė 
Lietuvai daug kaštuoja. 
Lietuvos misijos prie JT 
patarėjas Darius Sužiedė
lis pasakė, jog Lietuva už 
taikos palaikymo operaci
jas Azijoj, Afrikoj ir Euro
poje skolinga JT 1.7 mili
jonus dolerių. Lietuva taip
gi dar nesumokėjusi už na
rystę spec. JT Organizaci
jos agentūrai. Si skola 
siekia 2.5 mil. dolerių.

Atsiranda dar skolų iš 
buv. Sov. Sąjungos narys
tės, kuri Rusijos delegaci
jai spaudžiant, buvo pri
mesta Lietuvai. O sumokė
ti šias skolas reikia. Kitu 
atveju, Lietuva gali pra
rasti balsavimo teisę, jei 
šios skolos nebus sumokė
tos iki sekančių metų pa
baigos.

Pasirodo, kad ir turtini- 
gos valstybės velka kojas. 
Pavyzdžiui, Rusija skolinga 
J.T. Organizacijoms 124 
milijonus, o JAV - 500 
milijonų dol. Pasak Lietu
vos U.R. ministrą P. Gylį, 
Lietuva nori būti drausmin
ga JT nare ir savo dalį su-

simokės. Pinigų susirasti 
reikės. Pasak ministro P. 
Gylio, Lietuva prieš pus
antrų metų turėjo tuos 
milijonus, bet juos labai 
lengvai išsvaidė... (Ir vis 
dar svaidoma! D.N.B.)

PAMINĖTA SĄJŪDŽIO 
PENKMETIS

Birželio 3 d. Vilniuje 
buvo atžymėta Sąjūdžio 
penkmetis net dviem minė
jimais. Prezidentūroje įvy
ko "valdiškasis", o Mokslų 
Akademijos salėje - Sąjū
džio Seimo kviestasis.

Pirmajame, "Centriniame 
komitete", dalyvavo 3U iš 
35 buv. Sąjūdžio iniciaty
vinės grupės narių. Neda
lyvavo V. Landsbergis, A. 
Kaušpėdas, V. Čepaitis ir 
R. Adomaitis.
„ R. Ozolas labai taikliai 

pasakė prez. Brazauskūf, 
jog 1988 m. birželio 3- 
ji atsirado todėl, kad tokių 
"Centro komiteto" pasita
rimų nebūtų. Jis ragino 
prez. A. Brazauską vyti 
lauk iš Lietuvos "Centrinį 
komitetą", Po K. Prunskie
nės ir Z. Vaišvilos kalbėjo 
prof. J. Juzeliūnas. Jis ra
gino prezidentą laikytis 
konstitucijos, išsivaduoti iš 
ekonominės priklausomybės 
Rusijai, atprasti nuo "Cent
rinio komiteto" įpročių. 
Jis priminė, kad KGB vis
dar veikia.

Po minėjimo prezidentū
roje, buvo skubama į Moks
lų Akademijos salę, kur 
prasidėjo Saiūdžio Seimo 
kviestasis minėjimas. pir
miausia kalbėjo V. Lands
bergis, sutiktas gėlėmis, 
plojimais ir atsistojimu. 
Jis sakė: "Svarbiausias 
metų turinys buvo laisvė, 
rezistencijos tęsinys ir at
gimimas. Sąjūdis kilo, įveik
damas baimę, paklusnumą 
neteisėtai valdžiai. Kai po 
3 mėn. išeis svetima ka
riuomenė, bus galima pa
sakyti, kad didžioji Sąjū
džio misija yra baigta, 
tačiau lieka dar dvasinis 
išsivadavimas".

Kalbėjo dar B. Gajaus
kas, kun. V. Aliulis, A. 
Saudargas, buv. Seimo tary
bos p-kas J. Tumelis ir da
bartinis Seimo tarybos 
pirm. A. Katkus. R. .Ozo
las pastebėjo, kad Sąjūdis 
buvo vienas iš veiksmin
giausių tautinių sujudimų 
pasaulyje, per nepilnus 2 
metus atkūręs Nepriklau
somybę.

Visi kalbėtojai sutikti ir 
palydėti plojimais. Po to 
Iniciatyvinei Grupei buvo 
sugiedota "Ilgiausių Metų", 
Minėjimas užbaigtas Tau
tos Himnu.

LITAS PAGALIAU 
SUGRĮŽTA

Pagal Vilniaus Radijo 
birželio 16-tos dienos pra
nešimą, Lietuvos tautinė 
(valstybinė) valiuta - litas 
bus įvestas birželio 25 d. 
Dabartinis talonas bus iš

Antanas Tamošaitis. TĖVIŠKĖJE.

imtas iš apyvartos liepos 
2u d. Tuomet litas bus vie
nintelis legalus pinigas Lie
tuvos teritorijoje. Litas 
bus keičiamas į talonus 
1:100 santykiu ir bus ver
tas maždaug 25 JAV cen
tus. Lietuvos naujoji va
liuta bus garantuota Lietu
vos aukso ir dolerių rezer
vais.

Litas bus 1-2-5-10-50 
centų, 1-2-5-10 litų mone
tomis ir 10-20-50-100 litų 
banknotais. Toliau sakoma, 
jog litas bus indeksuotas 
prie JAV dolerio, D.B. 
svaro, Vokietijos markės ir 
Prancūzijos franko.

Pagaliau Lietuva susi
lauks pastovaus ir patiki
mo pinigo. Daug priklausys 
nuo vadovybės išmintingu
mo bei sąžiningumo ir 
žmonių kieto ir nuoširdaus 
darbo bei pasiaukojimo. 
Gaila tik, kad visa tai da
roma taip pavėluotai. Ti
kėkimės, jog praeities klai
dos nenueis veltui ir bus 
iš jų bei kaimynų (latvių 
ir estų) finansinių bandymų 
pasimokyta. (D.N.B)

Tikimasi, jog litas at
sieks Pirmosios Lietuvos 
Respublikos pinigo pasto
vumo ir patikimumo. To 
linkime iš visos širdies! 
(D.N.B.)

LIETUVOS BANKAS 
NETIKRINS PINIGŲ 
ĮSIGIJIMO "ŠVARUMĄ"

Lito komiteto pareiški
me Nr.1, buvo užtikrinta, 
kad visi talonai bus pakeis

ti į litus, nepaisant, kaip 
jie buvo įsigyti. Pagal Lie
tuvos Banko valdybos pirm. 
R. Visokavičių, esą tai ne 
Banko, o policijos reikalas. 
Bankas neturįs priemonių 
atskirti "švarius" pinigus 
nuo "nešvarių" (kitaip sa
kant, įvairių spekuliantų 
lengvai uždirbti milijonai 
talonų bus vienokiai kei
čiami į litus, kaip ir varga
nos eilinių žmonių santau
pos, nuvertėjusios daug šim
tų kartų. Tai jau būtų 
labai neteisinga! D.N.B.)

Prezidentas A. Brazaus
kas pasakė, jog reikalas 
buvęs labai intensyviai 
svarstytas ir jis asmeniš
kai atmetęs teiginį, kad 
Lito komitetas esą susime
tęs su turtuolių sluoksniais. 
Prezidentas asmeniškai esąs 

•už greitą lito įvedimą. 
Bet kokioms naujoms disku
sijoms jau nebeliko nei lai
ko, nes Seimas birželio 30 
d. išsiskirsto vasaros atos
togų.. (Dėl tokio gyvybinio 
reikalo Seimas turėtų savo 
atsotogas truputį sutrum
pinti. Argi jau jie tikrai 
tapo tokiais dideliais po
nais?... D.N.B.)

DĖL SUTAUPŲ 
INDEKSAVIMO

Lietuvos Banko valdyba 
ir konsultantai aptarė ga
limus gyventojų indėlių 
indeksavimo būdus. Lietu
vos ir užsienio specialistų 
nuomone, nuvertėjusias gy
ventojų sutaupąs indeksuo
ti reikia, bet tik biudžeto 
sąskaita.
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ESTIJA EINA GERU KELIU

Reuterio agentūra prane- 
ša, kad Estija savo refor
moms tapo pavyzdžiu ki
toms Rytų Europos šalims. 
Infliacija Estijoje tik 2% 
per mėnesį, rublis išstum
tas iš rinkos, gerai tvarko
mi ekonominiai ir pinigi
niai reikalai.

Pinigų stabilumas ir ramus 
atsiskyrimas nuo Rusijos, 
patraukė užsienio kapitalą. 
Estijos ekonomijon jau 
įplaukė per 508 mil. dol.

Estijos ministerijų parei
gūnai dalyvavo semina
ruose Švedijoje ir Suomijo
je, kuriuose buvo svarstomi 
ekonominiai ir politiniai 
klausimai, taip pat ir eko
nominė padėtis Estijoje ir 
Rusijoje.

a############*#**#**#*#**#

PRANEŠA PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

KONFERENCIJA BIRŠTONE
Pastaruoju laiku ruošiama labai daug įvairių konferen

cijų. Sunku pasakyti, kiek ir kokios naudos tos konferen
cijos duodą,.,.nes iš esmės jos yra tik posėdžiai. O posė
dis juk nėra darbas. Jis gali būti tik pasiruošimas darbui. 
Valdybų narių bei kitų rinktų Bendruomenės ar organiza
cijų ’ atstovų posėdžiai aptaria atliktus darbus ir sudaro 
planus naujiems, kuriuos arba patys vykdo, arba ieško 
talkos. Tų posėdžių nutarimai privalomi, nes juose klausi
mus svarsto ir nutaria kam nors atsakingi pareigūnai. 
Bet kam privalomos (vykdyti bei naudotis) gali būti sava
rankiškai susirinkusių žmonių pokalbių išvados, nepaisant 
kokiais iškilmingais vardais tie pokalbiai būtų vadinami?

Kadangi tokios konferencijos būna gana išlaidžios - 
jų suorganizavimo kaina, telefonai, faksai, patalpos, kelio
nės, pragyvenimas, nakvynės - ir daugiausiai jos turi 
būti apmokamos iš kokių nors fondų arba aukų,-organiza
toriams vertėtų labai pagalvoti apie tokių išlaidų prasmin
gumą, nebent jų organizatoriai ir dalyviai viską apsimo
kėtų patys iš savo kišenių.

PLB valdyba tai svarstė gegužės 8 d. posėdyje, nes 
JAV LB Krastę valdybos pirmininkas žodžiu net pakarto
tinai buvo prasęs PLB valdybą šiais metais globoti jo va
dovaujamos valdybos organizuojamą konferenciją Birštone, 

"Kaip prisimenate, tokia konferencija Birštone įvyko pra
sėjusiais metais ir. susilaukė vienas kitam prieštaraujančių 

vertinimų. Ji turėjo būti Lietuvos - išeivijos bendradar
biavimo aptarimo konferencija, tačiau pora ar trejetas 
fituVačių paskaitininkų iš Vakarų atstovavo tiktai sau, bet 

• 'nes išeivijai/ Nesitikime, kad lęšiais metais iš Vakarų 
būtų daugiau dalyvių, nes mažai kas tokia išlaidžia - 

-nlabai brangi kelionė - konferencija domisi. Nors PLB 
ži valdyba joje nedalyvavo, bet ten surašyti PLB valdybos 
/"Visiškai nesaistantys bei jos neįpareigojantys, nei su PLB 

Konstitucija, nei su Bendruomenės principais nesiderinan
tys nutarimai (klausimas- kodėl iš viso tokiose konferen
cijose nutarimai priimami ir ką jie gali įpareigoti?) buvo 
primesti jai vykdyti. Talkininkų parinkimas Lietuvoje lei- 
dzia manyti, kad panašūs nutarimai gali būti surašyti ir 

‘ siais metais, konferencijoje ar šalia Jos, - nes jų sieks 
organizatorių iš Lietuvos vyriausybės išrūpintomis lėšomis 

, neva į konferenciją atvykę, bet iš tikrųjų kitus tikslus 
turintys asmenys. Tokių užuominų jau girdėti.

. Todėl visa tai priimdama dėmesin, PLB valdyba rim
tai suabejojo ir šiais metais ruošiamos konferencijos nau
dingumu, jos organizavimui bei vykdymui skirtų išlaidų 
prasmingumu bei pateisinimu ir nutarė tos konferencijos 
negloboti ir joje nedalyvauti. „ . .

Bronius Nainys,
PLB valdybos pirmininkas

PLB PASITARIMAS KANADOJE

PL Bendruomenės vyriausia vadovybė yra rinktų Kraš
tų Bendruomenių atstovų seimai, posėdžių kviečiami kas 
ketveri metai. Seimas patikrina PLB valdybos darbus, 
aptaria ateities veiklą ir išrenka naują PLB valdybą, 
Kontrolės komisiją, bei Garbės teismą. Tačiau ketve- 
riems metams sunku numatyti uždavinius, ypač dabar, 
kai laikai sparčiai keičiasi. PLB valdybai reikia dažniau 
išgirsti Seimo narių nuomones, ir tai bandoma atlikti 
korespondenciniais posėdžiais, bet dar dažniau reikia pasi 
tarti su įvairių Kraštų Bendruomenių vadovybėmis, ypač 
su artimesniais kaimynais. Dėl to pastaraisiais metais 
Vokietijoje per Europos lietuvių studijų savaites buvo 
kviečiami Kraštų Bendruomenių pirmininkų pasitarimai. 
Dabar, įsisteigus naujoms Bendruomenėms iš sovietų ver
gijos išsilaisvinusiuose kraštuose, kviečiami kasmetiniai tų 
Bendruomenių pirmininkų pasitarimai Vilniuje. Taip pat 
veikia ir "iš seno" užsilikusi tradicija, kasmetiniai kaimy
nų - Kanados, JAV ir PLB vadovybių pasitarimai.

Paskiausias iš tokių pasitarimų įvyko 1993 m. gegužės 
15 d. Kanadoje, kur posėdžio buvo susirinkę abiejų tų 
kraštų pirmininkai, PLB valdybos pirmininkas ir iš Vil
niaus, tik ką atskridęs PLB atstovas Lietuvoje. Posėdyje 
buvo aptarti artimesnio bendradarbiavimo klausimai, lėšų 
telkimas Lietuvos Kančios istorijai, konferencija Birštone, 
išeivijos dalyvavimas 1994 m. Lietuvoje įvyksiančioįe 
Dainų- tautinių šokių šventėje. Pasitarimas buvo dalykiš
kas, naudingas. Priėmimas Toronte nuoširdus, draugiškas. 
Po metų, jei ne greičiau, vėl susitiksime.

NAUJA BENDRUOMENĖ

1993 m. gegužės 8 d. Maskvoje buvo sušauktas Rusi
jos lietuvių suvažiavimas ir įsteigta Rusijos Lietuvių Bend
ruomenė. Valdybos pirmininke išrinkta Nijolė Martyniuk. 
Jos vadovaujama valdyba tojau pat atsiuntė PLB valdy
bai raštą, prašydama naujagimį priimti į Pasaulio Lietu
vių Bendruomenę. PLB valdyba tai išspręs nedelsiant ko- 
respondenciniu posėdžiu.

Bronius Nainys, 
PLB Valdybos pirmininkas 
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Atgaivintas ’’Baltijos 
ekspresas“

Mečys EI veža

Estijos, Latvijos ir Lietuvos geležinkelių generalinių 
direkcijų susitarimu gegužės 22 d. atgaivintas "Baltijos 
ekspresas", kuris tarpukario metais jungė Taliną su Ber
lynu. Tuomet jis važiavo pro Tartu, Rygą, Šiaulius, Pagė
gius, Karaliaučių, Dancigą. Kelionė truko apie parą. Da
bar šis estų-lenkų ekspresas nuo Šiaulių suka į Kauną, 
Šeštokus. Čia keleiviai persėda į Lenkijos traukinį ir per 
Baltstogę atvyksta į Varšuvą. Iš čia po pusvalandžio - 
valandos išvyksta Berlyno, Paryžiaus, Prahos, Vienos eks
presai. t

Lenkijos geležinkelių apskaičiavimu, Talino-Varšuvos 
ekspresas gerokai laimi laiko, jei lyginsime laiką važiuo
jant prikabinamu vagonu Talinas-Vilnius-Kuznica-Varšuva- 
Berlynas. Važiuodamas minėtu vagonu keleivis pagal tvar
karaštį gaišo 39.28 vai. "Baltijos ekspresu" į Berlyną jis 
nuvyks per 28.25 vai. Tai pasiekta mūsų sukiužusiuose 
keliuose nieko nekeičiant, o tik sumažinant stovėjimus. 
"Baltijos ekspreso" komercinis greitis 65 km/h., o prikabi
namojo vagono - 46.64 km/h.

Pirmasis traukinys iš Talino turėjo pajudėti šeštadienį. 
Lietuvos geležinkeliams reprezentavęs kadrų ir socialinio 
vystymo direktorius T. Sinkevičius atvyko į Taliną iš 
ryto. Tuo pačiu traukiniu į Estijos sostinę atvažiavo gau
si Latvijos geležinkelių delegacija, lydima dar gausesnio 
Rygos žurnalistų būrio.

...Prieš traukiniui išvykstant, Talino perone buvo paša- 
kytos sveikinimo kalbos. Jas tarė Talino meras Jakas 
Tarnas, Estijos geležinkelių jeneralinis direktorius Jako
vas.Leška, susisiekimo irstysiu ministras Antis Meisteras. 
Pastarasis kartu su generaliniu direktorium perkirpo sim
bolinę juostelę ir pakvietė keleivius į ekspresą.

... Dabar, kaip mus informavo Taline, bilieto kainos 
šios: pirmos klasės nuo Talino iki Varšuvos 739 Estijos 
kronos (8 kronos- IUSD), antroji (miegamoji) -456, antro
ji (bendroji) - 318. Iš Talino į Rygą keleiviai galės važiuo
ti tik antrąja klase. Bilietai atitinkamai kainuos 240 ir 
109 Estijos kronas, už kelionę į Kauną keleiviai mokės 
319 ir 188 kronas, į šeštokus - 390 ir 245 kronas. Tai 
nėra mažai, bet jei palyginsi 5 tūkst. kronų kainuojantį 
Talino-Varšuvos aviacijos bilietą ir skrydį su nusileidimu 
Maskvoje, arba 390 kronų Talino-Varšuvos autobuso bilie
tą bei ilgą kelionę, traukino tarifai nebaisūs.

...Nemaža, sunkumų keliautojams yra dėl nacionalinių 
pinigų įvairovės. Tai teko patirti važiuojant į Taliną "Žu
vėdros" traukiniu. Palydovė už patalą Vilnius stotyje pra
šė mokėti Estijos kronomis, kurių neturėjau. "Baltijos eks
prese" nuo Talino iki Šeštokų atsiskaitymas irgi tik estų 
pinigais, bet traukinio ketvirtame vagone yra keitimo 
-punktas, kuris ir konvertuojamas, ir nekonvertuojamas va
liutas iškeičia į kronas, parduoda JAV dolerius, Vokieti
jos markes, Lenkijos zlotus.

Muitinių ir pasienio apsaugos estų ir latvių vadovai 
pažadėjo "Baltijos ekspresą" tikrinti neperdaug sulaikyda
mi stotyse. Važiuodamas iš Vilniaus į Taliną pastebė
jau, kad Lietuvos muitininkai ir pasienio apsauga "Žuvėd
ros" traukinį Joniškyje sulaikė tik minutei, kol patys 
išlipo. Dokumentus bei bagažą tikrino traukiniui riedant.

... Prezentacinio "Baltijos ekspreso" iš Talino į Varšu
vą tvarkaraštyje numatyta 20 m in. sustojimas Valgoje, 18 
min.- Rygoje bei Joniškyje, ir 25 min. persėdimas iš estų 
traukinio į lenkų Šeštokuose. Lenkijos pusėje Varšuvos 
link yra 10 min. sustojimas Suvalkuose, 14 min. - Sokul- 
koje, 31 min. - Baltstogėje.

... Lenkijos traukinys, atvykstantis į Šeštokus, visiškai 
nepanašus į estų. Tai Europos standarto traukinys. Estų - 
tarybinis, nors ir gražiai nudažytas, paremontuotas. To
dėl čia galimi įvairūs nesusipratimai, jeigu traukinių vir
šininkai neturės rezervų.

..."Baltijos ekspreso" atvykimo proga Varšuvos centri
nės stoties perone įvyko mažos iškilmės, kuriose kalbėjo 
Lenkijos geležinkelių generalinis direktorius Aleksandras 
Janiševskis, Lietuvos pasiuntinys Lenkijoje Dainius June
vičius. Po penkiolikos minučių jau važiavome atgal. Ma
čiau, kad savo kelią perone užėmė traukinys iš Berlyno. 
Tiems, kas norėjo juo važiuoti toliau, laiko persėsti buvo 
pakankamai.

Varšuvos iškilmėse ir traukinyje įvykusioje spaudos 
konferencijoje dalyvavo visų keturių valstybių geležinke
lių vadovai arba jn navariiintaini.

(Iš: EUROP LIETUVIS. 1993.VI.3

Artilerija žygiuoja pro pušyną Gaižiūnų poligone 1938 m.

ATSKRISKITE j LIETUVĄ NE TIK PER VILNIŲ. 
DABAR JAU GALITE SKRISTI TIESIAI Į KAUNĄ.

Lietuviškas Svetingumas - Europietiški Standartai

Tai AIR LITHUANIA emblema (devizas). Aviakompani
jos pavadinimas Jums tikrai girdėtas, tačiau nepainiokite 
jo su LITHUANIAN AIRLINES. Lietuva jau turi dvi avia
kompanijas. AIR LITHUANIA gimė iš buvusio Kauno jung
tinio aviabūrio. Lietuvos Respublikos nutarimu AIR LI
THUANIA įsteigta 1991 m. rugsėjo 13 d., tačiau faktiš
kai tai yra ta pati aviakompanija, kurią turėjome nuo 
1933 metų, o nuo 1928 m. LUFTHANSA, nedideliais FOK
KER lėktuvais, vykdė tarptautinius reisus (skridimus) į 
daugelį užsienio valstybių, iš Kauno skraidė į Berlyną, 
Karaliaučių, Maskvą.

Šiuo metu AIR LITHUANIA skrenda į užsienį lėktuvais 
JAK-40, kurių turi 6. Lėktuvas 26 vietų, labai patogus, 
garantuojantis Jūsų saugumą. Visi kompanijos lėktuvai 
rekonstruoti: navigacinės sistemos ir svarbiausia, keleivių 
salonai atitinka Europos standartus. O lietuviško svetingu
mo nereikia nei restauruoti, nei kur skolintis - AIR LI
THUANIA svetingumą Jums garantuoja. Tarptautinių rei
su vidutiniškai skrenda 20-22 keleiviai. Šiandien AIR LI
THUANIA lėktuvai jau skraido į Budapeštą, Prahą, Kristi- 
anstadą (Švedija). Dar šiais metais pradėsime reguliarius 
reisus į Gdanską (Lenkija), Hamburgą, Helsinkį, Stokhol
mą.

Aviakompanija turi ir didesnių lėktuvų: du TU-134A 
(56 vietos) ir vieną TU-154M (164 vietos). Pastarasis 
naudojamas specialiems čerteriniams reisams į Beirutą, 
Stambulą, Tel Avivą, Šardžą (Jungtinius Arabų ■ Emiratus).

AIR LITHUANIA vadovai jau turi pasirasę bilietų pla
tinimo sutartis su Vokietijos, Skandinavijos šalių, Vengri
jos, Čekijos, Slovakijos, Didžiosios Britanijos avialinijo
mis. Skrendant su AIR LITHUANIA galite aplenkti tuos 
didžiuosius aerouostus ir pasirinkti patogesnius tranziti
nius, kaip pvz., Prahą, Budapeštas.

AIR LITHUANIA bilietus galite įsigyti ČSA (Czecho
slovak Airlines) arba IATA agentūrose: aviakompanijos 
reisas Kaunas-Praha suderintas su reisais Praha-Cikaga, 
Praha-Toronto, Praha-Niujorkas.

Smulkesnę informaciją galite gauti: AIR LITHUANIA, 
Veiverių 132, 3010 Kaunas, Lietuva. Tel: 370-7-291770. 
Fax: 370-7-226030; Telex: 269832 AVIA SITA:KUNDDTT.

*****************************************************
ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS PREZIDENTUI 
A. BRAZAUSKUI

Teigiamai vertinu Prezidento rodomą susirūpinimą Lie
tuvos žmonių ramiu ir saugiu gyvenimu. Norėčiau tikėti, 
kad sunki, tragiška Šiaulių miesto kriminologinė padėtis, 
Prezidetui sutelkus dėmesį, tikrai pagerės. Bet šiandien 
Lietuvoje ne tik tai~ yra svarbiausia. Ypač teigiamai ver
tinu Prezidento viešai pasakytus žodžius, kad jis, tapęs 
Prezidentu, tikrai dirbs ne kaip LDDP interesų gynėjas, 
o kaip _ tautos vienybės, valstybės stiprinimo garantas.

Todėl kviečiu poną Prezidentą viešai pasmerkti LDDP 
ir savo kenkėjišką veiklą, priešinantis savo laiku siūly
toms geroms G. Vagnoriaus reformoms ir atleidimui iš 
pareigų Lietuvos banko valdytojo bei energetikos ministro. 
Manau, nereikia aiškinti, kad jei anksčiau būtų buvę paša
linti tie pagrindiniai Lietuvos ekonomikos kenkėjai, Lie
tuva būtų kur kas mažiau nuostolių patyrusi.

Prie LDDP kenkėjiško darbo reikėtų priskirti ir kolū
kių turto išgrobstymą, kurį padarė kolūkių vadovai LDDP 
nariai ir jų rėmėjai.

Kartu norėčiau atkreipti Prezidento dėmesį į tai, kaip 
įturtinai pataikūniškai Seimo nariai socialdemokratai įnir
tingai gynė ir užtarė tas dvi Lietuvos valstybės kenkėjų 
asmenybes. Seimo narys, Andriukaitis iki paskutinių dienų 
teisino, užtarinėjo Baldišio ir Ašmonto veiklą, siūlydamas 
Seimui Ašmontą net į premjerus. Tikiu, kad LDDP ir 
socialdemokratų kenkėjiškos veiklos demaskavimas bus ne 
mažesnis įnašas, kaip Šiaulių krirninologinės padėties pa
gerinimas.

Jei į šiuos mano pageidavimus Prezidentas Brazauskas 
teigiamai atsilieps ir juos įvykdys, aš patikėsiu, kad Lie
tuvos Prezidentas tikrai dirba ne LDDP -LKP interesų 
naudai, o Lietuvos Nepriklausomos valstybės labui.

Antanas Bielinis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



V LANDSBERGIS OTTAWOJE
J.V. DANYS

Vytautas LANDSBERGIS, Lietuvos Seimo opozicijos vadovas, 1993.VI.8-9 d.d. 
lankėsi Ottawoje susipažinti su Kanados Parlamento ir politiniu partijų veiklos 
būdais. Tuo pačiu padarė pranešimą ir Ottawos lietuviams.

1993 m. birželio 5-10 d.d. Vytautas Landsbergis, beveik 
nesustodamas, aplankė Torontą ir artimesnes lietuvių gy
venvietes Hamiltone, Londone, Delhi ir Ottawoje. - Kana
dos politiniame centre ir sostinėje.

Kai 1993 metų pabaigoje V. Landsbergis lankėsi Otta
woje, jis buvo Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos pirminin
kas /užsieniuose vadinamas prezidentu/. Lietuvos nepri
klausomybė buvo paskelbta, bet Kanada, kaip ir kitos 
valstybės, formalaus pripažinimo nesuteikė. V. Landsber
gio nuolatinis pripažinimo prašymas buvo sutinkamas su 
simpatija, bet kartu ir su pragmatišku skepticizmu, nes 
greitu Sovietų Sąjungos subyrėjimu mažai kas tikėjo.

Tada V. Landsbergiui buvo paskirti pasimatymai su 
Kanados Min. pirm. Mulroney ir Užsienių reikalų min. J. 
Clark; pasimatė ir su eile parlamentarų, bet tai nebuvo 
dar valstybių galvų plotmėje. Tai atsiekti reikėjo dar 
daug rizikingai pasiaukojančio, kartais revoliucinio pobū
džio pastangų.

Formalus diplomatinis Lietuvos pripažinimas įvyko tik 
1991 metų vasaros pabaigoje (rugpjūčio 26 d.). V. Lands
bergis pasidarė tarptautine, visur žinoma asmenybe.

Dabar V. Landsbergis Lietuvos Seime jau tik opozici- 
jos. vadovas, po Sąjūdžio ir jo krypties partijų pralaimė
jimų. Bet ryžtingumu, ir net kartais' nevengiant pavojų 
sau, Landsbergio pasiektas tarptautinis populiarumas dar 
ir dabar jam randa atviras duris pasaulinėje politikoje.

Pasimatė su parlamentarais, partijų vadovais
V. Landsbergis Ottawoje susitiko su Pabaltiečiams 

remti parlamentarų grupės vadovais, parlamento nariais 
John Reimer ir Jessie Flis, Pauline Browse - Darbo ir 
Imigracijos ministere.

1993 m. birželio 8 d. Parlamento popietiniame posė
dyje V. Landsbergis buvo pristatytas parlamentarams, 
kurie jį sutiko plojimais, o sekančią dieną, ilgesniam 
pokalbiui jį priėmė Užsienių reikalų ministerijos Europos 
rytų departamento pareigūnai, jų tarpe David Rice, mi
nistro pavaduotojo asistentas.

Buvo suorganizuoti pokalbiai su Kanados dienraščiais 
GLOBE & MAIL ir OTTAWA CITIZEN, kuris įsidėjo V. 
Landsbergio nuotrauką.

Dabartiniu metu V. Landsbergis yra Lietuvos Seime 
opozicijos vadas, todėl vienas is jo atsilankymo tikslų 
Kanadoje, susipažinti su Kanados Parlamento ir jo politi
nių partijų veiklos būdais. Kaip tik tuo metu vyko Kana
dos Konservatorių partijos naujo lyderio rinkimai ir kan
didatų tarpusavio diskusijos bei pasirengimas rinkiminei 
konferencijai. Tuo metu jam pasitaikė proga pasimatyti 
ir pasikalbėti su vienu kandidatu į lyderius - Jim Ed
wards, jaunųjų konservatorių atstovais ir Gary St. Ger
maine, Konservatorių partijos prezidentu. Taip pa;t galė
jo stebėti kandidatės į lyderius ir kartu į ministro pirmi
ninko postą KIM CAMPBELL jos rinkiminio komiteto 
pasitarimo posėdį.

Pranešimas Ottawos lietuviams

Daugiau negu dvi valandas trukusioje neformalioje ap
linkoje vyko V.. Landsbergio pranešimas, gausus paklausi
mais ir atsakymais V. ir S. BALSEVIČIŲ namuose. Pla
čiau buvo kalbėta apie Lietuvos parlamentą (pradžioje va
dinosi Aukščiausioji Taryba, dabar Seimas), kas ir kaip 
ten vyko, vyksta ir gal vyks.

Po 1991 m. sausio 13 kruvinų įvykių aplink Parlamen
tą buvo barikados, betono blokai, smėlio maišai, spygliuo
tos vielos. Ant tų blokų atsirado įvairių parašu. Ant 
vieno bloko buvo užrašyta LIETUVOS ŠIRDIS.

Taip, parlamentas, ta "širdis", veikia kraštą - gerai 
ar blogai. Kaip ir širdis, parlamentas gali turėti visokių 
negalavimų. Kartais jos plakimas gali pasidaryti netvar
kingas.

Prancūzijos prezidentui Franęois Mitterand lankantis 
Lietuvoje, tos barikados ir smėlio maišai buvo lyg sim
boliškas priminimas, kad pavojus nepriklausomybei tebėra. 
Važiuojant į Rasų kampines padėti vainiką žuvusiems, 
pravažiavo pro rusų kariuomenės stovyklą pačiame Vil
niuje, aplink kurią stovėjo ginkluoti rusų kareiviai. V. 
Landsbergis Mitterand' ui pastebėjo, kad vargu Prancūzija 
būtų laiminga, matydama svetimas ginkluotas divizijas 
Paryžiuje. Tai padarė įspūdį, nes Mitterand vakare oficia
lioje kalboje pasakė, kad Prancūzijos požiūriu, svetima 
kariuomenė turi būti išvesta. Tokio posakio pradinėje 
oficialioje kalboje nebuvo.

Po rinkimų, perdavus valdžią naujai LDDP vyriausy
bei, tuoj pat Seimo naujojo pirmininko įsakymu, visi blo
kai, koplytėlė, statulėlės buvo pašalinti. Po šiokio tokio 
opozicijos ir žmonių protesto, buvo pasiektas kompromi- 
1993. VI. 23
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Juozas Danys, 
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Nuotr. D. Danienės

sas - dalį simbolių grąžinti.
V. Landsbergio vyriausybės buvo numatytas aplinkos 

pertvarkymas, tik laukta rusų kariuomenės išvedimo.
Tarp grąžintų poros blokų, yra ir blokas su įrašu LIE

TUVOS ŠIRDIS. Toks skubotumas panaikinti naujų nepri
klausomybės kovų simbolius, sukėlė iševijai abejonių dėl 
laimėjusios partijos nuoširdumo tautiniams ir valstybi
niams tautos siekiams.

Sąjūdžio išsisklaidymas prasidėjo anksti
Nors SĄJŪDIS 1993 m. pradžioje turėjo didelę daugu

mą, bet jį sudarė įvairių pažiūrų, nusistatymų asmenys; 
buvo ir komunistų. Kas visus jungė - tai nepriklausomy
bės siekis.

Nesant vienašališkumo, nustatytos struktūros, prasidė
jo dalinimasis, atsirado frakcijos, net ir Centro Sąjūdis, 
ir 1.1. Palaipsniui pradėjo aiškėti, kad nėra tvirtos Sąjū
džio daugumos, Kuri galėtų įvykdyti savo programą, suda
ryti vyriausybę be kompromisų (vyriausybėje buvo ir ko
munistų). Gorbačiovas su blokada ir kitokiais būdais sten
gėsi pasidalijimą, peštynes ugdyti.

Kai iš išorės, ypač iš toli už Atlanto, atrodė, jog 
Sąjūdis buvo stiprus, taip iš tikrųjų nebuvo. 1990 m. pa- 
baigojė šočialdemokratai pasitraukė iš Sąjūdžio^ sakydami 
kad vvriausvbė Parlamento daugumai neatstovauja. Tik 
pavojus nepriklausomybei, Sausio 13 d. įvykiai, palaikė
tam tikro laipsnio vieningumą. duolinių raketų aktualumas...Tačiau gerai, jog primena iS-

paikusiems, kad tikrai nėra ko skųstis - yra rimtesnių 
Po 1991 m. rugpjūčio mėn. pučo ir pasaulio vasltybių problemų Amerikoje, negu kamšatys...

formalaus Lietuvos valstybės pripažinimo, daug parlamen- „ .. ...
to narių perėjo į kairįjį sparną. 1992 m.pavasarį prem- Straipsnis buvo atspausdintas labai populiariame
jeras Vagnorius parlamete pats pasakė, kad jo vyriausybė žurnalėlyje National Enquirer 8.m. gegužes men. b. 
yra parlamento mažumos vyriausybė, negalinti pravesti 
reformų ir siūlė kairiajam sparnui perimti vyriausybę. 
Bet tie atsisakė ir vykdė politinį žaidimą - Kliudė vyriau
sybei pravesti įstatymus^ ar tiesiog neleido, bet kaltino 
vyriausybę dėl sunkėjančio ekonominio gyvenimo. į kai
riųjų pusę jau atvirai nuėjo centristai, ‘liberalai ir net 
tautinės pažangos frakcija.

Tokioje nenormalioje, suskaldytoje parlamento būseno
je vis dar pasiekta ir labai pozityvių dalykų. Pradėta 
KGB archyvų peržiūra, apsaugota, kad dienraštis LIETU
VOS AIDAS, vienintelis dešiniojo sparno dienraštis, nebū
tų perimtas kairiųjų. Pravestas referendumas dėl kariuo
menės išvedimo ir nuostolių atlyginimo padėjo tarptauti
nėje, Helsinkio konferencijoje priversti Rusiją laikytis pa
sirašyto susitarimo išvesti kariuomenę iš Lietuvos (ko ne
pasiekė Latvija ir Estija).

Nauja politinė partija "Tėvynės Sąjunga"
Pereitais metais Sąjūdžio seime, svarstant pralaimė

tus rinkimus, buvo nutarta įkurti politinę partiją. Ji tu
rės griežtas struktūras, įpareigojimus. Sąjūdis atliko savo 
uždavinį Lietuvos išsilaisvinime, bet tokia, gana palaida 
organizacija negali efektyviai tvarkyti bendrus politinius 
ir ekonominius reikalus. Todėl įkurta politinė partija "Tė
vynės Sąjunga" /Lietuvos konservatoriai/.

Dabar ir Lietuvoje jau turime politines partijas, Eu
ropos pavyzdžiu. Kraštutinėje kairėje yra LDDP, kaip ir 
kituose kraštuose - atsiradusi iš buvusios komunistų parti
jos ir socialdemokratai. Dešinėje jau anksčiau pradėjusi 
v - . i krikščionių demokratų partija ir dabar "Tėvynės Są
junga''. Kitos partijos šiuo metu dar mažiau išsivysčiusios.

Sąjūdis, nors yra steigėjas ir rėmėjas politinės parti
jos "Tėvynės Sąjungos", bet liks veikti savarankiškai bend
rajai tautinei veiklai. Jis nebus aukščiau politinių partijų 
judėjimų, sambūrių bet jų globėjas ar rėmėjas, kaip kad 
buvo pradžioje. Sąjūdis atliko savo uždavinį. Gyvenimo 
sąlygoms besikeičiant, jo rolė irgi pasikeičia.

Prie partijos vardo "Tėvynės Sąjunga" pridedama - 
-Lietuvos konservatoriai. Pagal V. Landsbergį, šis priedas 
paaiškina, kad partijos tikslas yra išlaikyti lietuviškas 
tautines vertybes. Politiniai, socialiai būtų panaši į mo
dernias Europos konservatyves partijas, atsiribojančias 
nuo marksizmo.

Iš kitų partijos tikslų paminėtini sekantieji: partijos 
valstybiniai tikslai yra apginti Lietuvos tikrą savarankiš
kumą, kad nepriklausoma šalis nebūtų paversta kokiu 
nors Rusijos satelitu ar protektoratu, ar įtraukta į kokią 
nors sąjungą į tą pusę; išlaikyti Lietuvos savarankišką ir 
vakarietišką kryptis; dar kitas uždavinys - išugdyti atski
ro žmogaus ir žmonių suvokimą, kokia iš tikrųjų yra 
laisva visuomenė su pilietiška ir asmeniška atsakomybe, 
kad žmogus pats kuria savo gyvenimą ir pasirenka val
džią. O tie dalykai yra labai iškraipyti ir Lietuvoje dar 
nėra suprantami. V

MANO TĖVAS VALDĖ RUSIJĄ, 
BET AŠ MYLIU AMERIKĄ

Sergej KruSčiov’as, 57 m., Nikitos Kruščiov’o, buv. 
Sovietų Sąjungos premjero 1958 - 1964 m. sūnus, atvyko 
į Ameriką su savo žmona Valentina. Jis yra branduolinių 
raketų specialistas, gavo Amerikos pastovaus gyventojo 
statusą.

Kas jam taip patiko Amerikoje, kaip jis sakosi 
savo Šio straipsnio antgalvėje?

" Žmonės, visą gyvenimą praleidę Siame kontinente, 
nežino kaip gerai jiems einasi! Jūs gyvenate pačioje 
turtingiausioje šalyje ir turite tai, ko pinigais negalima 
nupirkti -laisvę. Niekas neįsakinėja kaip tikėti 
ir kaip gyventi. Niekas nesodina kalėjiman už tai, kad 
pasakote kas yra politiškai nepopuliaru. Rusija - mano 
tėvynė, bet aš didžiuojuosi, kad dabar Amerika yra ma
no namai. Aš myliu Ameriką.

Mano tėvas Nikita KruSčiov’as vadovavo Sovietų ato
minių ginklų gamybos ugdymui. Jis nekentė ir bijojo 
Amerikos.

Pirmą kartę pamačiau Ameriką 1959 m., atvykęs 
kartu su savo tėvu. Mes lankėmės New York’e, Wa - 
shington'e, D.C., Iowa ir West Coast vietovėse. Tos 
kelionės metu tėvas dalyvavo pagarsėjusiuose debatuose 
su tuomet buvusiu vice-prezidentu Richard Nixon'u. Tė - 
vas tuomet jam pasakė, kad Nixon'o vaikaičiai vie
ną dieną gyvens komunistinėje valdžioje. (Jis taip pat 
storžieviškai šaukė: "Mes jus palaidosim!’ Red.).

Pasaulis labai stipriai pasikeitė. Sovietų Sąjunga 
iširo ir komunizmas sugriuvo. O mano tėvo vaikaičiai 
- mano trys sūnūs - turi atvykti į Ameriką, kad aplan
kytų savo tėvą.1

Negaliu pasakyti, ar tėvas būtų įtūžęs, kad apsi
gyvenu Amerikoje, ar jis suprastų, kodėl. Bet žinau, 
kad būtų labai nustebęs matydamas, kad amerikiečiai 
ir rusai taip draugiškai elgiasi vieni su kitais.

Kai mudu su tėvu sugrįžom namo iš viešnages 
JAV-se, aš bijojau tada jam pasakyti, kad būčiau .norė
jęs vėl kada nors paviešėti Amerikoje.

Tai padariau 1989 m., skaitydamas paskaitas Har- 
vard'o univesitete ir 1991 m., atvykęs į Brown universi
tetą dirbti "senior research fellow" titulu.

Kiekvieną, kartą, kai išgirstu amerikietį besiskun
džiant, pasakau, kad jie nesumeta, kaip jiems gerai, ei
nasi.
Pav., šiame krašte žmonės skundžiasi dėl susisiekimo 
kamšaties. Jie turėtų prisiminti, kad daugelyje kraštų 
tokios kamšaties nėra, nes ten tiktai turtingiausieji gali 
sau nusipirkti automobilį.

Rusijoje prireikia stovėti eilėje porą valandų duo
nai nusipirkti, o JAV-se jūs galite įeiti kiekviename 
mieste i didžparduotuves, kur tokia karališka valgių 
įvairybė - šviežiausios daržovės, sveikiausia mėsa ir 
puikiausi saldumynai.

Kai aš augau Rusijoje, laimingieji, kurie turėjo 
TV aparatus, galėjo matyti tiktai nuobodžias,vyriausybės 
paruoštas programas ir tokius pat filmus. Amerikoje 
beveik kiekvienas žmogus turi TV,ir programos užlieja 
žiūrovę savo įvairumu.

Po 5-kerių metų mano žmona Valentina ir ’ .aš 
turėsime, teisę prašyti Amerikos pilietybės. Žmonės sako, 
mano tėvas apsiverstų grabe, tačiau aš didžiuojuosi, 
kad dabar gyvenu Amerikoje". ............

Gal paveikė ir tai, kad jo tėvynėje sumenko bran-

Ona Padvarietienė-Bujevičiūtė, politinė kalinė 
Irkutsko sr., Taišetas. 1947-1955,

KAI KRYŽIUS PASTATYS

Seniai užgeso žiburys 
Ir židinys seniai išblėso. 
Kas sutrūnijusias duris, 
Kas uždaryti jas išdrįs 
į praeities skausmingą vėtrą?

Negalim sau širdies išplėšt 
Ištrinti atmintį iš vakar, 
Kaip akmenis perkraut, perdėt 
Kaip juodą dirvą užakėt, 
Tą pragarą, kurį mes matėm. ..........

Laimingi tie, kuriems sapne 
Nesprogsta draskančios granatos, 
Ne priešų apkasuos, oi ne, 
Jaunystės sklidinam delne 
K rauju ištykšta žydros akys...

Kas uždarys sunkias duris 
į praeities siaubingą naktį. 
Tur būt, kai kryžius pastatys 
Visiems, kur degėm toj nakty, 
Ir širdys bus paliovę plakti.

’ . - i»f f

DAR PABŪKIT

Dievulėliau! Skrenda paukščiai...
Skrenda, skrenda - nesustoja. 
Jie laisvi žydroj padangėj - 
Mes sukaustyti vergovėj.

Apkabinus aukštą pušį
As sniege paskendus raudu: 
Neskubėkit, dar pabūkit, 
Paukštužėliai mano brangūs !

Man numeskit nors plunksnelę 
Iš tos laisvės, iš to aukščio, 
Šioj šaltoj ledinėj žemėj - 
Ji man bus, kaip laisvės šauksmas,

Kaip mažytis žiburėlis.
Ji primins man kitą kraštą 
Kur laisvūnai skraidė vėjai, 
Saulė audė aukso raštą.
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'LITUANIKOS” TRANSATLANTINIO SKRYDŽIO 60 METŲ SUKAKTIS

Memorialinis akmuo St. Girėno gimti
nėje, Vytogaloje (Raseinių apsk. Šilalės 
rajone)*

SKRIDIMO TESTAMENTAS

Memorialinis Dariaus ir Girėno muziejus Vytogaloje, Žemaitijoje.

Darius ir Girėnas prie "Lituanikos" Floyd Bennet aerodrome.

TAU, JAUNOJI LIETUVA !

Mes skrisime į Lietuvą! 
u; Lietuvių tauta laukia iš savo sūnų ir drąsesnių žygių. 

Būtinai reikia ir jos sūnums prisidėti prie bendrojo darbo 
- tirti dar mažai žinomas Žiemių Atlanto vandenyno oro 
sroves, o taip pat naujai išrastus navigaeijos būdus ir 
priemones pritaikyti kasdieniniams reikalams. Mes, gyven
dami tokiais laikais, kada oras stengiamasi panaudoti žmo
nijos. reikalams, laikome savo pareiga tautos vardu tą 
darbą garbingai atlikti.

Jaunoji Lietuva! Tavo dvasios įkvėpti, mes stengiamės 
tą pasirinktą uždavinį įvykdyti. Mūsų pasisekimas tegu su
stiprina Tavo dvasią ir pasitikėjimą savo jėgomis ir gabu
mais! Bet jei Neptūnas ar galingasis audrų Perkūnas ir 
mums bus rūstus - pastos mums kelią į Jaunąją Lietuvą, 
ir pašauktų LITUANIKĄ pas save, - tada Tu, Jaunoji Lie
tuva, turėsi iš naujo ryžtis, aukotis ir pasirengti naujam 
žygiui, kad audringųjų vandenynų dievai būtų patenkinti 
Tavo pastangomis, pasiryžimu ir nekviestų Tavęs į Didįjį 
Teismą.

LITUANIKOS laimėjimas tegu sustiprina jaunųjų Lietu
vos sūnų dvasią ir įkvepia juos naujiems žygiams.

LITUANIKOS pralaimėjimas ir nugrimzdimas į Atlanto Darius .p Girėnas ^mžinti ..Puntuko’’ 
vandenyno gelmes tegu auklėja jaunų lietuvių atkak urną akmenyje, Anykščių apylinkėje.
ir ryžtumą, kad Sparnuotas Lietuvis būtinai ^veiktų klas- J J

Vokiečių kariams saliutuojant, Dariaus ir Girėno karstai išne
šami iš Soldino koplyčios kelionei į Kauną.

tingąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos garbei!
Tad šį savo skridimą skiriame ir aukojame Tau, Jau

noji Lietuva!
Tą didįjį bandymą pradėsime, tikėdamiesi Dangaus 

palaimos!
STEPAS DARIUS STASYS GIRĖNAS

Šiemet, 1993 m. liepos 17 
d._ sueina 60 metų nuo 
S’tepono Dariaus ir Stasio 
Girėno transatlantinio skry
džio į Lietuvą.

1933 m. liepos 15 d., 6 
vai.24 min. jų L1TUANICA 
pakilo iš New Yorko aero
dromo, o liepos 16 d. į 17- 
tosios naktį nukrito miške 
ties Soldinu. Lėktuvas su
dužo į šimtus gabalų, žuvo 
ir abu lakūnai, nuskridę 
6411 km. per 37 vai. 11 
min. Tais laikais - tai re
kordinis greitis.

Kaune jų laukė tūkstan
tinė žmonių minia. Deja- 
nesulaukė. Tik po 45 valan
dų nuo išskridimo, atėjo 
žinia, kad Soldine mote
riškė beuogaudama aptiko 
sudužusį lėktuvą. Tai buvo 
mūsų Atlanto nugalėtojai. 
Sunku buvo priimti tokią 
žinią, tačiau neišvengiama.

Lakūnai buvo atvežti į 
Kauną. Bazilikoje pamal
das laikė ark. J. Skvirec
kas. Laidotuvių iškilmėse 
dalyvavo kariuomenės dali
niai, organizacijos ir apie 
60,000 žmonių.

Kauno katalikų kapinėse 
buvo pastatytas jiems mau
zoliejus, Soldino miške - 
lietuviškas kryžius, prie 
kurio kiekvienais metais 
laikomos^ pamaldos. Lėktu
vo likučiai laikomi Karo 
muziejuje.

Tas įvykis sukrėtė visą

Lietuvą, bet kartu ir paža
dino- jaunimo entuziazmą 
stoti į lakūnų mokyklas, 
aviaciją, sklandymo gali
mybes. Taip pat St. Da
riaus nuopelnas nemažesnis 
ir sportui. Jis Lietuvos ka
riuomenėje tarnaudamas 
įvedė amerikoniškų žaidi
mų: krepšinį, tinklinį, teni
są, boksą ir kt. Jis taip 
pat buvo vienas iš LFLS 
klubo steigėjų ir jos pir
mininku.

Baigiant Karo mokyklą, 
atsirado galimybė stoti į 
aviaciją. Atsirado 20 kan
didatų. iš jų buvo atrinkti 
penki laimingieji, jų tarpe 
ir Stepas Darius.

Po kelių metų jam įst
rigo drąsi mintis, skristi 
per Atlantą Lietuvos gar
bei.

Grįžęs į Ameriką, jis su
sirado draugą Stasį Girėną, 
kuris pritarė jo idėjai. Po 
kelių metų intensyvaus dar. 
bo ir pasiruošimo, jiedu 
savo svajonę ir įvykdė.

Nuo to laiko jų vardai 
paplito visoje Lietuvoje.- 
Ne tik mokyklų, oraganiza- 
eijų, bet ir žmonių tarpe. 
Daugelis krikštijo savo vai
kus Dariaus vardais, ko 
iki tol nebuvo.

Tie jauni vyrai paliko 
mums pavyzdį, kaip reikia 
mylėti Lietuvą, jai auko
tis ir dirbti, nežiūrint savo 
naudos.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

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

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6
Žinokime kad:

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

GARBES VAINIKAS
Vladas Kupris 

Legenda

I

Už Atalnto okeano, 
Už plačiausių vandenų 
Stovi miestas, vaike mano, 
Pilnas nuostabių žmonių.

Buvo ten tokia mergaitė 
Kaip rugiagėlės akim, - 
Kas išvydo ją, to baigės 
Vargas, žengiant ateitin.

Tad ir plaukė iš pasaulio 
Žmonės laimės tos ieškot,- 
Daug kas matė ją ir džiaugės. 
Daug kas nesurado jos.

n
Ten, iš anksto susitarę,
Savo nuostabiam kely 
Sveikinos Girėnas, Darius- 
Du lietuviai dideli.

- Siekini laimės, mielas broli! 
Daug teks vargti ir kentėt, 
Bet ištversim, ir gražuolė 
Laimė ims ir mus lydėt.

Kur keliai sutirpsta plotuos 
Nepamesime galvos 
Ir nuvešim išsvajotą 
Laimę žemėn Lietuvos.

Te pirmoji Laimės džiaugsmą 
Švęs Tėvynė mūs jauna!
Tenedrįs_ jos niekas skriausti, 
Kad maža ji ir silpna!

Jei mus audros paviliotų, 
Tamsūs, gilūs vandenai, - 
Lietuvos jauni pilotai 
Siekit Laimės amžinai!

m - iv
Sušvytravo pirmą sykį
"Lituanika" sparnais...
Darius ir Girėnas tiki -
Laimė čia, ji skris su jais.

Gęsta šviesos, rausta žaros, 
Miegas pridengė plačiai, 
Restoranai užsidarė, 
Išsivaikščiojo svečiai.

Klykdama žuvėdra skrenda.
Ko nemiega? - Kas supras?
Ir tolyn, giljm vis brenda 
Rytas į plačias marias!

- Stepai, einame, jau rytas!
- Nieko, grūdinkis, Stasy,
Bus lengviau per naktį skridus, 
Virš Atlanto debesų.

Vėl už darbo imas Darius,
Vėl skaičiuoja, braižo vis, 
O galva sunki jau daros, 
Miegas uždengia akis.

v i

Skrenda vėjas, žolę glosto, 
Renka rasą nuo gėlių, 
Lydi žengiančią į sostą 
Saulę spindinčiu keliu.

Girdi Darius - žingsniai aidi 
Iš toli, toli, toli...
Mato liė'mėriį ir veidą - 
Apsakyti negali.

- Kelkit, vyrai, jau prašvito! 
Troškot Laimės, - ateinu.
Jūs verti, kad sykiu skriečiau 
Nugalėti vandenų.

Jūsų širdys tokios tyros, 
Neišdidūs jūs, oi ne - 
Viską, viską juk paskyrėt, 
Kad surastumėt mane.

Ir ne sau manęs ieškojot - 
Savo Lietuvai brangiai... 
Teįvyksta, kaip jūs norit - 
Šį skridimą skirsim Jai.

Tik kol tikslo nepasieksit, 
Atsigręžti - nevalia.
Sakalai, tad skriskit, lėkit - 
Aš esu čia pat, šalia!

Tiesia Darius savo ranką: 
-Laimė štai! Stasy! Stasy!- 
Saulės bučiny apanka, 
Sklaidos sapnas bildesy...

VI

Ir laipteliais, kiek uždusus, 
Kopia Motina sena:
- Kur kitur, vaikeliai būsit, 
Dirbat savo ir gana.

-O, Mamyte, labą rytą! 
Aš gerokai nusnūdau. 
Na, ir sapną nematytą- 
Pačią Laimę sapnavau.

- Sapnavai tu ją, vaikeli, 
O tikrovėj ar jos nėr?
Juk rengies į gimtą šalį - 
Tai jau laimė ne sapne.

-Taip, Mamyte, tai tikrovė, 
Kilsim skristi jau rytoj: 
Sapno Laimė - palydovė, 
O tikroji - Lietuvoj!

Ir pakėlė sengalvėlė 
Dangun žvelgiančias akis:
- Lėkit, sūnūs, sakalėliai!
O, Dangau, padėk jiems skrist!

vn
Skuba vėjas, žinią neša, 
Dar greičiau už jį minia - 
Darius skrist leidimo prašė, 
Jam atsakė: ne ir ne.

Štai, ateina ir jie patys, 
Vertesni jau nei kasdien, 
Pasipuošę^ kaip kad reta, 
Savo kariškom žvaigždėm.

- "Lituaniką" skridimui!
Reik pilnai ją išbandyt.
Jie dar šypsnius skyrė miniai..• 
O, reikėjo juos matyt!

Susigūžęs sprunka vėjas, 
Dilgteli kai kam širdin - 
"Lituanika" pakilo 
Prasiskyrus debesims.

VIII

Ir Dangus jų negrąžino - 
Bandyrriaš 'jau buvo toks - 
O žinia per vandenyną 
Siekia siekia Lietuvos. i n

Ją kartoja Tėvai sūnui, 
Dukros Motinai šenai, 
Vėjas vieškely klajūnui, 
Piemenaitei kiekvienai.

Lietuva, tai vienas žodis, 
Lietuva - jų ilgesys:
Lauk, stebėk, gal pasirodys 
Žydras paukštis debesy...

Kelk, ramune, savo veidą, 
Aguonėle, suliepsnok!
Vėl saulutė nusileido... 
Šviest, viltie, dar nenustok!

Kilk, Aušrine, plauk, mėnuli, 
Lėk, vėjeli, juos pasiek!- 
Jei nelaimė... kas, Dievuli, 
Gali jiems tenai padėt?

IX
-Jau Atlantas nugalėtas! 
"Lituanika", sparčiau!
Tėviškėlės numylėtos 
Mėnesieną pamačiau!

Stebi Darius nykų tolį:
- Ten bus poilsis saldus,
Tik vairuok dar, mielas broli, 
Jau arti Tėvynė mūs!

- Ko dairaisi, miels drauguži?
- Niaukstosi naktis žvaina.~
- Tai nuo Kuršmarių jau ūžia 
Savas vėjas su daina.

Nors pavargę, nugalėję 
Okeano platybes, - 
Dvasioj smagūs, o prieš vėją 
"Lituanika" dar neš!

- Šėlsta, ūžia, verčia vėjas... 
E! Ne savas - toks žiaurus!
Okeaną nugalėjus,
Kas čia keliasi prieš mus?

- Stepai, lygsvaros netenkam! 
Lyg variklis netvarkoj!
Gal mums leistis į tą lanką?
- Ne! Mūs lankos Lietuvoj!

- Dar toliau ! - balsu sušuko,- 
dar padanges nugalėt!
Stepas Darius atsisuko, 
Kiek laimėta pažiūrėt...

Išsipildė ... pasirodė 
Sapno palydovė jiems, - 
Jos karūnoj aukso žodžiai: 
Amžina garbė Drąsiems!

- Tai ne Laimė! - jie suriko. 
Viskas ėmė suktis, slyst...
Darius ir Girėnas liko
Skrist legendose ir skrist...

1933.VII.25 d.
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- gyvenimo aprašymą,

išsilavinimą, (miesto planavimo arba 
architektūros),

patyrimą atsakomingose miestu planavimo 
arba architektūros pareigose.

Trukmė šio darbo - nuo 1 iki 2 metu. 
Atlyginimas - pagal susitarimu.

Konsulato adresas:

Consulate General o£ Lithuania 
235 Yorkland Blvd., Ste. 502 
willowdale, Ontario M2J 4Y8

DABAR perkelkite JAV ar Kanados dolerius t Lietuvą 
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 pristatymą
ii 
i
i
į Perkėlimo suma
i
} Perkėlimo mokestis - 4%
i
j Pristatymas
i
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Į Siuntėjas:........................................................
tii .......... . .......................... ...................................
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ISraSykite čekį ar piniginę perlaidą NORDLAND EXPRESS VARDU ir siųskite: 
NORDLAND EXPRESS, 1650 Bloor St. Vest* Toronto, Ontario, M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel: (416) 535-5000, FAX; (416) 535-5001.

A BIG STEP 
for small business

• • • • • • • •

FEDERAL GOVERNMENT 
ANNOUNCES IMPROVED SUPPORT 

FOR SMALL BUSINESS.

S
mall businesses are a vital part of our economy, accounting for 80% 

of net job creation in Canada since 1984. To further stimulate 
growth in this increasingly important business sector, the Federal 
Government has made significant improvements to the Small

Business Loans Act.
• Eligible business size increased to $5 million in annual revenues.
• Maximum term loan size increased to $250,000 for the purchase or 

improvement of land, premises or equipment.
• Financing up to 100% of cost of eligible assets.
• Refinancing of assets purchased up to 180 days previously.
• Limitation on personal guarantees to 25% of loan amount.
• All small businesses are eligible except for farming, rental real estate or 

purchasing real estate for resale, charitable and religious organizations. 
Contact your local bank or other financial institution for full details.

1*1 Minister for Science 
and Minister of State 

(Small Businesses and Tourism)

Ministre des Sciences 
et Ministre d'Etat 
(Petites entreprises et Tourisme) Canada

1993. VI. 23

PRANEŠIMAS

K.L.Fondas praneša, kad stipendijoms gauti anketas galima gauti 
K.L.B-nės raštinėje (Prisikėlimo parap.patalpose),Lietuviu 
Namu raštinėje pas Dana Sysek ir fondo įgaliotinius. Gyvenantys 
ne Toronte gali kriptis į Fondo raštinę, 1573 Bloor Str.W. 
Toronto,ON., M6P 1A6, bus pasiusta paštu. Užpildytos anketos 
turi būti grąžintos į raštinę ne vėliau kaip liepos mėn.31 d.

KANADOS LIETUVIŲ FONDO STIPENDIJŲ SKIRSTYMO

TAISYKLĖS

K.L. Fondo Taryba, pasiremdama K.L.F. Statuto 45 paragrafu, nustato 
šias taisykles,kuriomis vadovaudamasi Stipendijų Skirstymo Komisija 
skirsto stipendijas.

A. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Visos skiriamos stipendijos yra vienkartinės /tiktai vieniems 
metams/

2. Kiekvienas prašantysis stipendijos turi užpildyti "Stipendi
joms Prašymo Anketa" ir pridėti mokslo institucijos, kuris

f prašantysis lanko, pažymėjimu, kad jis tirai yra studentas.
3. Prašantieji stipendijos tęsti studijas, pristato moklso metu 

baigimo pažymėjimą su pažymiais arba mokslo institucijos pa
reiškimu, kad studentas mokslo metus užbaigė sėkmingai.

B. STIPENDIJOS UNIVERSITETINĖMS STUDIJOMS

1. Kanados lietuviams, ar lietuviu kilmės kanadiečiams / Kanados 
piliečiams, ar gavusiems leidimą gyventi Kanadoje / studijuo
jantiems, ar besiruošiantiems studijuoti bet kurią mokslo 
sritį, duodant pirmenybę studijuojantiems lituanistiką Kana
doje, Lietuvoje, ar bet kuriame pasaulio universitete.

C. STIPENDIJOS BESIMOKANTIEMS GIMNAZIJOJE /VASARIO 16 DIENOS GIMNA
ZIJOJ VOKIETIJOJE,AR BET KURIOJE GIMNAZIJOJ LIETUVOJE/

1. Kanados lietuviams, ar letuviu kilmės kanadiečiams / Kanados 
piliečiams, ar gavusiems leidimą gyventi Kanadoje / pradedan
tiems ar tęsiantiems mokslą gimnazijoje.

D. STIPENDIJOS RUOŠIANTIEMS MOKSLINIUS DARBUS / DAKTARINES,MAGISTRO 
TEZES,AR KITOKIAS STUDIJAS, AR KNYGAS / LIEČIANČIUS KANADOS LIE
TUVIŲ GYVENIMĄ IR JŲ ĮNAŠĄ I KANADOS MOKSLINI, EKONOMINI AR KI
TOKĮ GERBŪVI

1. Kanados lietuviams,ar lietuviu kilmės kanadiečiams / Kanados 
piliečiams,ar gavusiems leidimą gyventi Kanadoje /lietuviams

i Lietuvos ar kito krašto piliečiams.
2. Bet kurios tautinės kilmės kanadiečiams / Kanados piliečiams, 

ar gavusiems leidimą gyventi Kanadoje/

E. STIPENDIJOS NE LIETUVIŲ KILMĖS KANADIEČIAMS AR KURIOS KITOS 
VALSTYBĖS PILIEČIAMS gali būti skiriamos tiktai tais atvejais, 
jei jos liečia Lietuvą ar lituanistiką. Visais kitais atvejais 
Stipendijų Komisija prašymus perduoda Kanados Lietuviu Fondo 
Tarybai.

F. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

Stipendijų Skirstymo Komisija praneša stipendijų paskyrimo re
zultatus K.L.Fondo Tarybai.

Lufthansa.
Your most convenient way to Vilnius.

Your Vilnius Connection 
with Lufthansa

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

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

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

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

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

5 psi.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
■Opozicijos vado ir Tėvy

nės sąjungos vadovo V. 
Landsbergio atsilankymo 
proga, sekmadienio popie
tės lankytojų skaičius pašo
ko iki 258 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė: A. Mali- 
šauskaitė-Ažiūnienė, V. 
Bloznelienė iš Vilniaus, M. 
Semaškienė iš Šiaulių, dan
tų gydyotja Danutė ir gy
dytojas anasteriologas Gin
taras Gudinavičiai iš Kau
no, V. Pociuvienė iš Plun
gės. Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
valdybos narys Kęstutis 
Raudys.

e Svetainei LOKYS reika
lingas laikinam darbui bufe 
tininkas. Skambinti LN 
vedėjui T. Stanuliui, tel: 
532-3311.
• Birželio 27 d., sekma
dienį, 12 vai. įvyks LN 
vyrų ir ATŽALYNO gegu
žinė. Programoje sportas, 
žaidimai, šokiai, loterija. 
Taip pat bus gaivinančių 
gėrimų ir užkandžių. Auto 
busas nuo LN ir nuo VIL
NIAUS rūmų išeina 1 vai. 
p.p., grįžta 6 vai.v. Kelio
nė ten ir atgal nemokama.
• Rugpjūčio 7-15 d.d. 
vyks LN poilsio stovykla 
Wasagoje. Dėl informacijų 
skambinti . A. Bukauskui 
tel: 244-2790, arba Ė. 
Bartminui tel: 249-0490.

nuo paskutinio pranešimo 
Lietuvių Namų metiniame 
susirinkime apie SLAUGOS 
NAMŲ statybos projekto 
vykdymą. Pirmasis svarbus 
žingsnis yra gauti Toronto 
Transit Commission (TTC) 
leidimus statyti SLAUGOS 
namus virš Bloor-Danfort 
požeminio traukinio tunelio 
linijos. Antra, kad šis pro
jektas būtų ekonomiškai 
įmanomas, ketvirtame ir 
penktame aukštuose numa
toma įrengti 36 butus, 
kurie šiomis papildomomis 
nuomomis būtų išlaikomi 
federalinės ir provincinės 
valdžios.

Šiuo metu jau yra susi
tarta su architektais, kurie 
iki š.m. liepos 6 d. paruoš 
planus, reikalingus TTC 
bendrovei. Labai svarbu 
gauti TTC sutikimą atlikti 
būtinus gręžimus tyrimams. 
Po to SLAUGOS NAMŲ in
žinieriai ir TTC nustatys 
atitinkamą pamatų sistemą.

Bendrą projekto planą, 
kuris buvo Toronto miesto 
statybos departamento 
1988 m. priimtas, neįmano
mas įvykdyti. Reikia gauti 
naują planų patvirtinimą. 
Šie du TTC ir miesto lei
dimai, turi būti sprendžia
mi kartu. Tikimasi, kad 
šie pradiniai klausimai 
bus išspręsti dar šios vasa
ros metu. Daugelį šių spren
dimų taipgi turi patvirtin
ti sveikatos ministerija.

Turėdami naujų žinių 
apie šią svarbią statybą, 
stengsimės kiek galima 
greičiau pranešti savo vi
suomenei, skelbti jas spau
doje. V.K.

AUKOS SLAUGOS NAMAMS
A. a Prano Juozaičio at

minimui aukojo: $50.- Kaje- 
tonas ir Elzė Linkos iš 
Midlando ir S.A. Draugeliai-, 
$20.- P. Linkevičius iš 
Oakvilės. iš viso statybos 
fonde yra $884,571. Aukcs 
priimamos Toronto ir Ha
miltono kredito koopera
tyvuose arba siųsti tiesiog: 
Labdaros fondas, Lietuvių 
slaugos namai, 1553 Bloo'r 
St. W., Toronto, Ont. M6P 
1A6.

TORONTO SLAUGOS 
NAMAI

Jau praėjo du mėnesiai

• Ryšium su Kapinių lan
kymo diena Anapilyje, ge
gužės 30 d. sekmadienio 
popietės lankytojų buvo 
sumažėję iki 95 žmoniy. 
Svečių knygoje pasirašė 
Pranas Juodkojis iš Mont- 
realio. Svečių supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
v-bos pirm. Vytas Kulnys.

• Nauji LN nariai:Gintaras 
Batūra, Rūta Bacevičiūtė, 
Violeta Grigutytė ir Vida 
Vitkūnaitė, sumokėję po 
$100 nario įnašą.
• Gegužės mėn.30 d., sek
madienį, įvykusioje prof. 
R.Vaštoko paskaitoje "Iliu
zinė Lietuva ir tikrovė", 
dalyvavo apie 300 klausy-

tojų. Prelegentas peržvelgė 
išeivijos veiklos istorijų 
bei palietė priežastis išei
vijos nusivylimo dabartine 
Lietuva.

Paskaitoje buvo plačiai 
diskutuota galimi išeivijos 
ryšiai su Lietuva ateityje. 
Prie įėjimo buvo surinkta 
$430 auka. Ši suma paskir
ta Sąjūdžio archyvų tvar
kymui.
Paskaitų rengė LN Kultū
ros Komisija.

• Slaugos Namams aukojo:
$100 - K.Ceputis iš

Ottawos; $30 - L.Balsienė 
a.a. mokytojo Juozo Star
kevičiaus atminimui.

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono Kredito 
kooperatyvuose arba galima 
siųsti tiesioginiai: LABDA
ROS FONDAS, Lietuvių. 
Slaugos Namai, 1573 Bloor 
St.W., TORONTO, Ont.M6P 
1A6.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS
• Alkaniems vaikams Lie
tuvoje mūsų parapija kas 
mėnesį siunčia $1,250 Vil
niaus arkivyskupijos vargšų 
valgyklai "Betanija" »* j ię. 
$1,250 Kauno "Caritas" glo
bojamai vargšų valgyklai. 
Tai pinigai surinkti parapi
jos vajaus alkaniems Lietu
voje, minint parapijos 40- 
metį. Vilniaus arkivyskupas 
Audrys Bačkis savo laiške 
rašo: "Nuoširdžiai dėkoju 
už jūsų gerą širdį ir rū
pestį, kurį mūsų "Betani- 
jos" valgyklėlės vargšai jau 
ne pirmą kartą patiria iš 
jūsų parapijos. Labai pra
šau, mano vardu padėkoti 
visiems, kurie auka ir mal
da prisimena mus ir pade
da".
• Kun. Romualdas Rama- 
šauskas, Kauno arkivyskupi
jos Krakės ir Pajeslio para 
pijų klebonas, praėjusį sek
madienį sakė pamokslus 
per visas Mišias. Jis savo 
kaimo parapijose, kuriose 
yra apie 2,500 žmonių, yra 
pradėjęs vaikų gelbėjimo 
programą, suburdamas (šįuo 
metu) 32 vaikus į parapi
jos išlaikomą našlaityną. r 
Dauguma vaikų nėra tikri 
našlaičiai, bet alkoholikų 
tėvų apleisti vaikai. Kun. 
Romualdo kelionės tikslas
- ieškoti lėšų našlaityno iš
laikymui, nes parapija nėra 
pajėgi išlaikyti tiek vaikų, 
kurių skaičius gali pakilti 
iki 50.

INŽ. GEDIMINAS KURPIS, 
kaipo paruošiamosios komi
sijos pirmininkas, šių metų 
pradžioje baigė redaguoti 
Standartinių Elektros ir 
Elektronikos terminų žo
dyno (IEEE) laidą. Tai per 
1600 puslapių leidinys, 
kurį išleido Elektros ir ele
ktronikos inžinerijos insti
tutas (IEEE), tarptautinė 
organizacija, turinti 300,000 
narių su centru JAV-ėse. 
Šiuo metu G. Kurpis yra 
tarptautinės elektroninių 
jungiklių konferencijos, 
įvykusios š.m. birželio 
14-17 d.d. Bannff'e (Albeu 
tos provincijoje), rengimo 
komiteto narys. Konferen
cijoje jis skaitė paskaitą 
apie elektroninių kryžminių 
jungiklių panaudojimą Kana
dos telefono tinkle.

• Š.m. birželio 20 d. sek
madienį, Toronto Lietuvių 
Namų kultūros komisija 
kviečia atsilankyti B salėje 
Bloor St. W., kur svečias 
iš Lietuvos, Vilniaus u- 
to, Bendrosios geografijos 
katedros docentas dr. Juo
zas Zagorskas skaitys 
paskaitą - "Lietuvos geopo
litinė padėtis ir ekonomi
ka".
• American Trans Air 
praneša, kad nuo 1993 m. 
birželio 2 dienos pradėti 
nauji skrydžiai iš Niujorko 
Rygą. į ten skrendama 
trečiadieniais ir šeštadie
niais; iš Rygos ketvirtadie
niais ir sekmadieniais. Dau
giau informacijų teikia 
Mary Cochran, tel: (317) 
240-7473.

• Lietuvos nuolatinės 
misijos prie Jungtinių Tau
tų pranešimu, Latvijos 
misijoje gegužės 24 d. 
įvyko baltiečių posėdis, 
kuriame aptartas svetimos 
kariuomenės išvedimo klau
simo kėlimas JT-ose.

Patarėja G. Damušytė 
gegužės 25-28 d.d. atsto
davo (, Lietuvos delegacijai 
JT vystymosi fondo (UNDP) 
sesijoje, kurioje priimta-re
zoliucija technikinio bend
radarbiavimo su kraštais, 
pereinančiais į laisvąją 
rinitą, reikalu.

• i Generalinės asamblėjos 
pirm,. Stoyan Ganev' as 
ambasadoriaus Simučio 
tarpininkavimu, pakviestas 
į Lietuvą, kurioje numato 
lankytis liepos pradžioje.

Lietuvos Seimo Opozicijos vadas ir Tėvynės Sąjungos va
das prof. Vytautas Landsbergis kalba jo garbei suruošta
me pobūvyje Toronte, Lietuvių Namų Gedimino menėje 
1993 m. birželio 5 d.

ifii svt'oų 40
PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA :
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 
£.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. (vari.b*. rate) 
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. (gyvybė* drauda) 
3.00% kasd. pal. sąsk. virė 10.000 
2.00% už kasd. pal. čekių sąsk.
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IM A :
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).

Kredito kortelė su "paramos" vardu
VALANDOS: pirm..antra<L ir treč. nuo 9 v.r.- 

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

6 psl.

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.

Algirdas Stulgys ir muz. Lilija Tutiiraitė atlieka duetą 
LN Vyrų būrelio metiniame pobūvyje 1993 m. kovo 27 d.

MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind........... 4.50%
180-364 d. term, ind........... 4.50%
1 metų term, indėlius....... 4.75%
2 metų term, indėlius....... 5.00%
3 metų term. Indėlius ....... 5.25%
4 metų term, indėlius....... 5.75%
5 metų term, indėlius....... 6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.25%
1 metų GlC-met. palūk.... 5.50%
2 metų GlC-met. palūk.... 5.75%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 3.75% 
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%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo  .    9.00%

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

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). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

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

APLINK PASAULį PER 
9 DIENAS

Tokią ekzotišką kelionę 
nepaliekant namų Jums siū
lo tradicinis Toronte gy
venančių tautų festivalis 
KARNAVALAS, šiemet 
švenčiantis 25-ąsias įsikū
rime metines.

iš anksto įsigiję KARA
VANO pasą (tik 12 dol.), 
per 9 dienas galite aplan- 
Kyti 40 pasaulio tautų pa
viljonus, susipažinti su jų

muzika, menu, paragauti 
nacionalinių valgių. O gal 
būt, Jums kartu su KARA
VANO pasu teks laimingas 
loterijos oilietas, kuriuo ga
lėsite laimėti "Ford' o van" 
automobilį arba kelionę 
dviems į bet kurią pasau
lio šalį. Festivalis prasi
deda birželio 18 d. Pasai 
parduodami Lietuvių ban
kuose ir Prisikėlimo para
pijos salėje sekmadieniais 
pas G. Genčių.

T%T>T?CTTT7T> INSURANCE 
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 Bussiness” biuro

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Atsiliepia iš Lietuvos montreal
Gerb. "Nepriklausomos 
Lietuvos" darbuotojai,

Su dideliu dėkingumu 
pranešame, kad siuntą su 
enciklopedijomis jau esame 
parsigabenę į Klaipėdą. 
Kol kas ją globoja mūsų 
universiteto lituanistai. 
Mes turime tris lituanisti
nes katedras: baltų kalbo
tyros ir etnologijos (vedėja 
prof. dr. A. Kaukienė), lie
tuvių kalbos (vedėjas 
doc. A. Drukteinis) ir lietu
vių literatūros (vedėjas 
doc. M. Jonaitis). Lituanis
tai drauge su istorikais ir 
filosofais yra humanitari
niame fakultete (dekanas 
doc. J. Bukantis). Kai hu
manitarinis fakultetas atsi
skirs nuo gamtos fakulteto 
t.y. gaus savas atskiras pa
talpas ir turės savo bib
lioteką, enciklopedijos at

sidurs toje bibliotekoje. 
Tačiau ir dabar jos yra 
prieinamos visiems besido
mintiems.

Jeigu butų kam įdomu, 
aš galėčiau daugiau para
šyti apie musų darbus, 
veiklos kryptis, studentų 
specializacijas.

Šiuo kartu baigiu, dar 
kartą dėkodama už rūpestį 
Lietuvos kultūra, mūsų 
jaunu universitetu.

Linkime Jums ir toliau 
neužmiršti mūsų ir rasti 
laiko mus aplankyti. Pasi
džiaugtumėte jūra, kopų 
smėliu, pušų ošimu. Čia 
atrastumėte Jūsų nuošir
džiai laukiančius tėvynai
nius!

Su geriausiais linkėjimais 
Audronė Kaukienė 

Klaipėda, 1993.VI.8

ATSILIEPKITE KANADOS 
LIETUVIAI GYDYTOJAI'!

PraSome Kanados 
medicinos ir dantų 
gydytojus prisiųsti 
savo trumpas biogra
fijas - kur baigė moks-

hamilton

lūs, kur dirba,ir 1.1.
Žinios reikalingos rengia 

mai knygai apie viso pa
saulio išeivijos lietuvius 
gydytojus.
Siųsti adresus Dr.M, 
Budrienė, Lithuanian 
Research a.Studies 
Center, 5620 South 
Claremont Avenue >
CHICAGO, IL., 60636- 
1039, U.S.A.

• Hamiltono Vysk. M. Va
lančiaus šeštadieninėj lie
tuvių mokykla užbaigė 
mokslo metus gegužės 15 
d. Dundas parke. Mokyklos 
vedėja O. Stanevičiūtė 
padėkojo mokyklos rėmė
jams, tėvams, išdalino 
pažymėjimus baigusiems 
mokyklą ir pravedė žaidi
mus parke. Tėvų komite
tas paruošė vaišes, kurio
mis ir buvo užbaigta ši 
mokyklos šventė.

• GINTARAS - vasaros 
stovykla vaikams nuo 3 
iki 13 metų amžiaus vyks 
nuo liepos 5 iki 30 d.d. 
dienos metu Christ the 
King mokykloje, kuri randa
si netoli Hamiltono kated
ros ir lietuvių šventovės.

Registruotis pas O. Stane
vičiūtę, tel: (416) 627-.
0624. *Kaina vienai savaite: 
vienam vaikui $12.-; dviem 
stovyklautojams - $22.-
trims - $30.
• DLK ALGIRDO šaulių k. 
birželio 20 d., sekmadienį 
rengia tradicinę Joninių^ ge
gužinę Hamiltono medžio
tojų ir žūklautojų klubo 
sodyboje, netoli Kaledoni- 
jos. Programoje -lietuviški 
maisto patiekalai, priziniai 
šaudymai, loterija, muzika 
ir vynas. Dalis gauto pelno 
bus > pasiųsta Medininkų 
punkto sužeistajam tarnau
tojui Tomui Šernui, kuris 
vis dar gydomas ligoninėje 
ir reikalingas finansinės 
paramos.

Pagerbdami a.a. Albertą Gudelį ir reikšdami užuojautą 
artimiesiems, Jo atminimui KANADOS LIETUVIŲ FON
DUI aukojo: po $20.- P. Armonas, Z. Ceškauskas, J.G. 
Krištolaičiai, M. Gujienė, J.E. Bajoraičiai; po $10. - P.M 
Šiuliai, K.S. Kareškos.

Marija BORUSIENĖ įnešė į Lietuvvių Fondą $100.- ir 
tapo Fondo nare.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS dėkoja už aukas. KLF

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
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...............................6%
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m..................7%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas........... 12.50%
neklln. turto pask. 1 m............7.25%
nekll.turto pask. 3 m...............8.50%

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 lkl 7 vninnri™ vakarn 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto Iki 12 v. ryto 
Liepos-rugpjūčio m*n. šeštadieniais uždary

1993. VI. 23

Kapų lankymo dieną, š.m. ge
gužės mėn. 30, L.K. Mindaugo 
šaulių kuopa aplankė savo miru
sių sesių ir brolių kapus. Mal
doms vadovavo kun. St. Šileika, 
SDB. Dalis kuopos narių iš kai
rės: A. Žiūkas, A. Mylė, P. Gab
rys, J. Babrauskas ir kun. St. 
Šileika, SDB.

BIRŽELIO TRĖMIMU PAMINĖJIMAS MONTREALYJE
Nuo Laptevų jūros krantų, per~ Užpoliarės tundrą,~ per 

speiguotą Sibiro taigą, dešimtmečiais aidi žiauraus žmo
nių tragizmo atgarsiai:
Jūs kenčiantys kratas ir areštus, ir ištrėmimų taigų šalti, 
Jūs, atgailaujantys be nuodėmės ir mirštantys kalti be nuo

dėmės;
Jūs bausmę nešantys už Dievo vardą velniui nusikaltę,- 
Kalbėkite, kalbėkite pasauliui, tarytum balsas Dievo ateities 

giesmės.

bužiais apsirengusios mer
ginos įneše vainiką, gro
jant A. Stankevičiaus, T.V. 
konkurse laimėtą muzikinę 
įžangą vaidininimui: "Au 
nom du Pere, du Fils et 
du Saint Esprit",

Tai eilutės iš poeto Ber
nardo Brazdžionio eilėraš
čių rinkinio, kurias labai 
tiksliai įkomponavo savo 
prisiminimuose, patyrusi 
visus KGB žiaurumus bu
vusi amžino įšalo žemės 
tremtinė, Nijolė Sadūnaitė. 
1941 metų juodasis birže
lis tai ir sovietų okupaci
ja, ir žydų skerdynės, na
cių antplūdis, tai ir pasi
priešinimo karas prieš oku
pantus. nusinešęs šimtus 
tūkstančių Lietuvos geriau 
šių žmonių gyvybes. Juk 
tik nedidelei grupelei žmo
nių pavyko iškentėti jų 
‘žiaurumus 
mus. Nė 
valstybė, 
karų metu, neprarado tiek 
daug gyvybių kaip neutrali 
Lietuva. Didžiausieji tau
tos "'tragedijos 
pradėjo ryŠKėti tik dabar 
atleidus vergovės 
atrakinus KGB 
seifus ir prabilus iki 
teroro ir baimės sukausty
tiems krūvių įvykių liudi
ninkams. Pasaulis 
ir sužinojo sovietų 
kumus, jų cinizmą, 
gėjimą.

Labai humaniškai 
gė Tremtinių klubas, 
organizavęs ekspediciją 
amžino įšalo žemę palaikų 
perkėlimui, kur po ilgesnių 
derybų, karo lėktuvu palai
kai buvo atgabenti į Kė
dainių miesto karinį aero
dromą. Juk jie visi mylėjo 
ir ilgėjosi savo Tėvynės ir 
ne vieno svajonė buvo nu
mirti savo žemėje, tad 
nors po mirties jų viltys 
išsipildė.

Gražiai ir organizuotai 
buvo paminėta gedulo ir 
vilties diena Aušros Vartų • 
šventovėje. Čia, be lietu
vių, paminėti mums vi
siems taip brangią ir liūd
ną dieną, rinkosi broliai 
latviai ir estai. Visų tri
jų tautybių tautiškais dra-

iškentėti jų 
ir pasityčioji- 
viena Europos 
net didžiausių

pancius, 
archyvų 

tol

kuri čia 
labai jaudinančiai nuskam
bėjo.

Ekumenines pamaldas, o 
ir įžanginį pamokslą pasa
kė kun. St. Šileika, SDB.

Maldas estų kalba atliko 
Rev. H. Laanėots, Šv.Jono 
estų parapijos klebonas. 
Po maldų sei<ė estų him
nas, kurį padėjo giedoti 
mūsų lietuvių choras, nes 
estų mažai tebuvo atsilan
kę.

Toliau sekė latvių prog
rama, kurią atliko fleitistė 
Stephanie Peika. Ji pagro
jo Vivaldžio "Sonata in G 

kontūrai " minor*", Hebvellbis 'Wtite 
Suite" ir Samartini "Con
certo". Po koncerto kalbė
jo latvių kun. Rev. G. 
Huns, latvių Evengelikų Liu
teronų bažnyčios klebonas, 
- užbaigta Latvijos himnu.

Lietuvių A.V. parapijos 
kun. St. Šileika pasaKė pa
mokslą, ragindamas mal
domis visada prisiminti 
žuvusius kankinius.

Surinktos aukos buvo 
skirtos Baltijos Federaci
jai Kanadoje, Montrealio 
skyriui.

Mūsų choristai buvo pa
ruošę gerą repertuarą, 
koordinuojant A. Mickui, 
diriguojant ir grojant muz.

Dainavo 
"Be moti-
Paulausko 

me, Domine, J. 
"Malda už tėvy- 
Maironio (lyrika) 

Marija" su varpais.

pamatė 
žvėriš- 
nužino-

pasiel- 
su-

Stankevičiui.
Brazdžionio '

Tėvynės", 
"Libera 
Gaidelio 
nę", ir 
"Marija,

Po maldų - Lietuvos him
nas. Palaiminimas - Rev. 
G. Huns.

Mūsų choras buvo gerai 
pasiruošęs, muzika skam
bėjo ypatingai darniai, o 
tai privertė ne vieną šven-

B. 
nos

GUY <■ 
RICHARD 
ROOFIR-----COUVMUR

772S 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

tovėje atsisukti ir pasižiū
rėti iš kur sklinda tokie 
gražūs balsai. Mūsų cho
ristai ne tik atliko savo 
programą, bet ir sugiedojo 

visų trijų valstybių him
nus, Kas visiems paliko 
nepaprastą įspūdį.

Vitalija Pečiukai tytė- 
Keršulienė.

• 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 tok] bute 
išnuomoti, praneškite dr.A. 
Pavilaniui tel: 876-6900 
arba namų 933-6903.

JUMORO KAMPELIS

Sunkiausiose gyvenimo situacijose žmonėms padeda 
atsilaikyti malda, daina, poezija ir jumoras. Žemiau - 
keletas žydų jumoro pavyzdžių, vykus rasiniam persekio
jimui.
* Pačioje nacių pradėtoje žydų persekiojimo stadijoje 
gestapo dalinys atvyko į netoli Berlyno esantį ūkį. Ūkio 
savininkas - žydas, kurį suėmė ir nugabeno į koncentraci
jos lagerį. Žmona - ne žydė, buvo palikta ūkininkauti. 
Jai pavyko perduoti laiškelį į lagerį savo vyrui, kuriame 
ji pasiskundė, kad negali suarti lauko ir pasodinti bulvių. 
Vyras pagalvojo porą dienų ir išsiuntė visiems matomą 
kortelę, kurioje jis nurodė, kad ji ir nebandytų arti : 
"Neliesk to lauko, nes aš esu jame užkasęs šautuvus ir 
granatas". ■' '"-/'lį.

Po poros dienų keli sunkvežimiai gestapihiriky' at
vyko kratyti ūkio. Savaitę laiko jie kasinėjo lauką, ieš
kodami kortelėje minėtų ginklų. Galų gale, nieko neradę, 
išvyko.

Žmona vėl rašo raštelį vyrui, pasakodama 
kratą, ir kaip visas laukas tapo išsijotas.

Vyr'ds perdavė raštelį: "Tai dabar sodink tas 
ves!"

apie

bul-

* Hitleris nebuvo religingas, bet mėgdavo > kartas 
karto pasitarti su astrologais. Kai karas pradėjo eiti

1 •   1.. .. . .. « « • a II i •

kad 
"Per

nuo 
jam 

nenaudinga kryptimi, jis klausė astrologę: "Ar pralaimėsiu 
šį karą?" - "Taip". Tada paklausė: "Na, o aš ar mirsiu?" 
Peržiūrėję savo brėžinius, astrologai vėl patvirtino, 
taip. "Tai-kada gi aš mirsiu?" Atsakė astrologai: 
žydų šventadienį".

Jau visai susijaudinęs Hitleris užriko: - "Per 
jų šventadienį?!"

Buvo atsakyta: "Diena, kada mirsit, ir bus 
šventadienis".

kurį

žydų

* Goebbels'as, nacių propagandos ministeris, lankė Vo
kietijos mokyklas. Vienoje jų paklausė moksleivių, ar mo
ka šūkius.

-Heil Hitler! - sušuko vienas.
-Labai gerai, - pagyrė Goebbels'as.

-Vokietija visada! - sušuko kitas. Goebbels'as paten
kintas išsišiepė:

-Puiku! Dar kokį, stipresnį šūkį! - padrąsino.
Pakilo ranka. Goebbels'as linktelėjo galva ir moki

nukas pareiškė: "Mes gyvuosim per amžius!"
-Puiku! - sušuko Goebbels'as. -Koks tavo vardas, 

jaunuoli?
-Izrael Goldberg.

* Žydas stovi judrioje Berlyno sankryžoje, dalindamas 
lapelius. Pravažiuojantys esesninkai sugriebia jį ir iššaukia 
policiją. Atvykę policininkai žiūri, kad ant lapelių nieko 
neparašyta, tik paprastas baltas popierius.

-Ar tu kvailas? Juk nieko neužrašyta! - sušuko poli
cininkas.

-Žydai žino, kas ten parašyta...- atsake suimtasis.
/ Iš "The Gazette", š.m.gegužės 15 d./

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI:

• KILIKEVlClUS Kazimie
ras mirė po sunkios ir 
ilgos ligos. Laidotuvių pa
maldos vyko Šv. Kazimiero 
p-jos bažnyčioje.

Liko giminės Lietuvoje 
ir Anglijoje.

• UMBRASAS Stasys, 
gyv. Beaconsfield'e, mirė 
1993 m. birželio mėn. 11 
d., sulaukęs 73 metų am
žiaus. Palaidotas per Šv. 
Kazimiero šventovę.

Liko duktė Rita ir sūnus 
Gediminas.

Užuojauta mirusiųjų gi
minėms ir artimiesiems.

LITAS MONTREALIO I H TUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000 t
REZERVAS virš $2,000,000

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

• Birželio mėn. 8 d. Liudo
STANKEVIČIAUS organi
zuojama grupė, apie 15 
žmonių, išvyko Lietuvon. 
Jų tarpe ir mūsų gerbia
moji redaktorė Birutė Na- 
gienė su vyru Henriku ir 
sūnum Gintaru. Grįžta lie
pos mėnesio pradžioje.

Liudas Stankevičius šį ru 
denį organizuoja dar vieną 
kelionę į Lietuvą rugsėjo 
mėnesį, specialiai Popie
žiaus Jono Pauliaus II at
silankymo proga Lietuvoje. 
Norintieji daugiau infor
macijų gali gaut skambi
nant Liudui Stankevičiui, 
tel: 669-8834.

• "NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA" atostogaus liepos 
mėnesį. LaiSkai ir kores
pondencija bus priimama 
reguliariai.

Kas dar neatsiskaitėte 
už prenumeratą-kvieCiame 
tai atlikti dabar! "NL"
• Birželio 27 d. sekmadie
nį, DLK Mindaugo šaulių 
kuopa ruošia JONINES 
A.V. parapijos salėje tuoj 
po 11 vai. mišių. Programo
je pasirodys Moterų dainos 
vienetus "Aušra" ir Montre- 
alm Vyrų oktetas. Pietus 
ruošia Petras Paulauskas. 
Visi prašomi skaitlingai 
dalyvauti.

MOKA UŽ:

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

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%

Joninių šventės programą atliks Moterų dainos vienetas "Aušra” ir Montrealio Vyrų 
oktetas, vadovaujamas A. Stankevičiaus. Nuotr. Ingos Giedrikienės.

L.K. MINDAUGO ŠAULIŲ KUOPA

LIEPOS mėn. 11 d., SEKMADIENI
KVIEČIA Į TRADICINĘ SAULIŲ

GEGUŽINĘ
kuri ruošiama

ST. IR G. RIMEIKIŲ VASARVIETĖJE 

RIGAUD BAY, Celine St.

Programoje:
Vėliavos pakėlimas, Pamaldos,
LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO DIENA
Muzika, Loterija, Vaišės

VISUS maloniai kviečiame1. Valdyba

• Montrealio miesto savi
valdybė kviečia montrealie- 
čius apsilankyti vasaroj 
metu Maison de la culture
Marie-Uguay, 6052 Boulv. 
Monk (metro Monk, auto
bus #36 East), kur galėsite 
pamatyti kasdieninį mont- 
realiecių gyvenimą paveiks* 
luose, Kanados vajkų foto
grafijas, kiniečių gyvenimo 
perspektyvas nuo birželio 
17 d. iki rugpjūčio 20 d.

Vaikams bus rodomi

Dr. PHILIP STULGINSKĮ 
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų GytfytojaąrChinirgas 
Qmv.dr. J.MAUŠK0S 

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

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

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
Šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:3U v.v.
TOL: 386-9745 ir 365-0505

Tel: (510-842-1281

judamieji paveikslai (kar- 
toonai) pirmadieniais, ant
radieniais s ir trečiadieniais 
nuo 13 - 14:30 vai.

Paroda atidaryta pirma
dieniais ir penktadieniais 
nuo 13-17 vai; antradie
niais ir ketvirtadieniais 
nuo 13-20 vai.

McGILL UNIVERSITETAS 
GAUNA $10 MILIJONŲ 
KANADOS STUDIJOMS

Daugiau kaip 120 univer
sitetų visame pasaulyje 
turi studijų programas apie 
Kanadą. Bet pačioje Kana
doje tik trys universitetai 
turi tokias studijas, tai 
Carleton, Trent ir Simon 
Fraser.

Bet šiais metais, dėka 
Charles Bronfman, jo žmo
nos Andrea's ir jų vaikų 
Stephen ir Ellen 10 mil. 
dolerių aukos, bus įvesta 
studijos apie Kanadą Mc
Gill universitete. Programa 
bus pradėta 1994-95 akade- 
ininais metais, parengia
masis kursas bus paruostas 
sausio mėnesį.

Atsiųsta paminėti; LIETUVOS AIDAS, Vilnius, Gedimino 1.
Lietuva. Galima užsisakyti per įgaliotinius: Vytautą Skrins- 
ką arba Bronių Juodelį: 239 Brookside Lane, Willowbrook^ 
IL 60514, Tel: (708) 986-1613. Pren. metams $85.- U.S.

* "KAUNO LAIKAS"- Steigėjas ir leidėjas- Kauno Miesto 
Taryba. Redakcija- Laisvės Alėja 92, Kaunas. Atsiskai

tomoji sąskaita 609862. Vyr. redaktorius Kazys Požėra.
* "LIETUVOS RYTAS" - leidžia UA B-vė"Lietuvos Ry - 
tas , Gedimino pr., 12a, Vilnius 2001. Vyr.redaktorius - 
Gedvydas Vainauskas.

EUROPARCEE
fj Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

NAUJA VIETA-NAUJOS VALANDOS. 
TOKS PATS GERAS PATARNAVIMAS

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

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

Nėra maksimumo svorio.
Montreal, Que. H3A 1A1

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

4589 Park Art. Teb (514M42-9211

Minimum yra 2kg, arba $10.00.
TreČiadiniais 9h00-19h00.

1450 rue DE SEVE, LASALLE
A4A AAAA skambinkite infor- M/1X.UKU< MACUOS IR APTAR - 

□UuO N AVIMO reikalais
Vytas Gruodis Jr. BET KADA - 7 DIENAS.

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

Informacija apie naujausias palūkanas “Litą"

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMAOKAMI
KASOS VALANDOS: 

1475 DaSeve 3M7A Rosemont
Pirm, antr, treč, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10 00-2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8 00 3 00- 7.00'
Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-6.00

--------------------------- —s

Naujasis McGill institu
tas ugdys pasitikėjimą, 
ieškodamas naujų potencialų 
Kanados vystymuisi, eko
nominei ateičiai ir pluralis- 
tinei draugystei.

Institute bus dėstoma isto
rija, politika, geografija, 
teisė, literatūra ir ekono
mika.

Filologijos fakulteto de
kanas John McCallum, 
kurio priežiūroje bus šis 
institutas, pareiškė, kad 
metiniai nuošimčiai nuo 
pusės gautos sumos, apie 
$300,000 - bus naudojami 
profesorių algoms.

Likusi pajamų dalis bus 
panaudota universiteto 
bibliotekos praturtinimui 
knygomis ir periodika.

Apie 40 profesorių bus 
vienaip ar kitaip įsijungę į 

*•»***♦****♦♦♦*****♦**♦♦**

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

tel: (514) 256-5355.

šį institutą. į kontrolės 
valdybą yra pakviesti šie 
asmenys: Rosalie Abella 
(Ontario Teisingumo minis
terijos apeliacijos tribuno
lo teisininkė), Joe Ghiz 
(Dalhousie u-to dekanas ir 
buv. Prince Edward Island 
premjeras) ir Patrick Wat
son (Canadian Broadcasting 
Corp. pirmininkas). Dsr 
ieškomas nuolatinis Institu
to direktoius.

VILNIAUS RADIJO laida 
užsieniui nuo dabar, birže
lio 18 dienos bus girdimą 
12(140 khz banga mūsų 
laiku 7 vai. v.
M M W -M. M. M. M. M. WWWWWWWWWW W M W W »

J ŪNGTINių TAUTIJ 
0RGANIZAC1IA paskel 
bė Kanadą Nr.l 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, Quė.

i H4N 2R1.

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 

įŽmiV.SjL MSPtCS TEL: 366-5484 

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

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St., W. Suite 215,Montreal
Quebec, H3G 1L5 Tel: 931-4024

KAILIU SIUVĖJAS

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI • AUTOMOBILIAI•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. Pasiteirainmas neįpareigoja apsidrausti.

Advokatas ROMAS iSGANAITIS

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

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

tel:364-4282

• Dideli* pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
• Taisau ir remodeliuoju
♦ Siuvu ir parduodu

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A.

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

8 psi.

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

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIECAmS
1265 LECLAIR, VERDUN, P.Q H4H 2M4 

JONAS &CČTĖ REALTIES 

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS ITS
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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