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oficialiai patvirtintas Pietų 
Afrikos prezidentas Cape 
Town miesto ceremoni
jose gegužės mėn. 9 dieną. 
Spalvingose ceremonijose, 
lydimas savo vicepreziden
tų - Thabo Mbeski ir F.W. 
Klerk, žvelgdamas j džiū
gaujančią minią, pareiškė: 
Mūsų vizija yra vykdyti 
naują Pietų Afrikos konsti
tuciją, nesielgiant nugalė- 
tojiškai prieš nugalėtuosius. 
Mes kalbame yisiems pilie
čiams lygiai^ „ trokšdami 
užgydyti praeities žaizdas 
ir siekdami sukurti naują 
tvarką, remiantis teisingu
mu visiems".

Naujajame parlamente 
yra apie 75% juodosios 
rasės atstovų, 15% balto
sios ir 10% azijiečių ir 
maišytos rasės.

šventiškoje ir džiugioje 
nuotaikoje pasitiko prisaik
dinti parlamentarai savo 
naują prezidentą Mandelą. 
Vyskupas Tutu, atvykęs 
su religinių delegacijų 
būriu , linksmai kartojo re
porteriams, kokia tai "glo
rious, gloriaus day"!

Minia, kurią sudarė 
apie į milijono žmonių 
( ne vien juodųjų), pasitiko 
pasirodžiusį prez.Mandelą, 
mojuodami naujomis vėlia
vomis, linguodami grojant 
muzikai ir sveikinimo šū
kiais.

Naujojo, prezidento ir 
vyriausybės laukia nepap
rasti uždaviniai, nes pusė 
gyventojų yra beraščiai 
(pagal buvusios valdžios 
metodus), 2/3 neturi jokių 
elektros įrengimu gyven
vietėse, 39% neranda jokio 
darbo,o netoli miestų pūpso 
skurdžių minios, suvarytos 
į stovyklas.

Planuojama pirmiausia 
pastatyti nebrangių butų 
kolonijas, paspartinti švie
timą ir leisti lavintis be
dirbant.

Užsienio investoriai 
jau dabar galės naudotis 
gerai veikiančia infrastruk- ‘ 
turą, o ir turistu susidomė
jimas šiuo krantu prisidės 
prie ekonomijos sutvirtini
mo. Pietų Afrika turės 
dideles galimybes ekspor
tuoti ne tiktai vaisius ir 
mineralus į Europą ir Ja
poniją, bet ir išplėsti ga
mybą prekių, kurių parei
kalavimas pakils sub-Saha- 
ros regione ir ją pačią 
besiplečiančiuose miestuose.

Naujoji vyriausybė žada 
neimti jokių didelių tarp
tautinių paskolą tiems pla
nams vykdyti, bet sieks 
išlaikyti lygsvarą tarp as
meniškų paskatų, ir sociali

nio ge’rybių paskirstymo 
kitokiu būdu, negu kad 
buvo iki dabar daroma.

Pasaulis, stebėjęs tokį 
istorinį Pietų Afrikos pasi
keitimą, linki ir nori tikėti, 
kad toji vizija bus jgyven- 
dinta.

SIAUBINGOS SKERDYNĖS 
RWANDOJE

Afrikos kontinentas per
gyvendamas daugiarasinės 
demokratijos rinkimų laimė
jimą su viltimi žiūri į ryto
jų ir kartu su viso pasau
lio pasibaisėjimu stebi 
Rwandos etninių skerdynių 
košmarą. Kaip valstybė - 
Rwanda pati save nužudė, 
liko tik žmonių skerdykla. 
Per keletą dienų buvo iš
žudyta beatodairiškai apie 
1/4 milijono žmonių, vy-- 
riausybė nepajėgia apginti 
Tutsi genties nuo Hutu 
kraugeriškumo.

Nigerijos rašytojas, lai
mėjęs Nobelio premiją 
1986 m.f* pasikalbėjime su 
"Global Viewpoint" sky
riaus redaktorium N. Gar- 
dels, "New Perspectives 
Quarterly" žurnale, yra 
pasakęs, kad ir Somalijoje, 
ir prieš kiek laiko Liberijo
je , vykę genčių tarpusavio 
karai, didele dalimi buvo 
išdava kolonialinių vyriau
sybių nesiskaitymas su Af
rikos kontinento realybė
mis. Jis sako:

"Prieš 100 metų Berly
no Konferencijoje Afrikos 
kolonistai susirinkę nutarė 
pasidalinti savųjų interesų 
zonomis, neatsižvelgiant į 
gyventojų sudėtį. Sumetė 
įvairias gentis į vieną plo
tą, išskirstė kai kurias į 
kitas vietoves... Vienas 
didžiausių nesusipratimų su
kurtos prieš 20 metų Afri
kos Vienybės Sąjungos bu
vo tai, kad į tą problemą 
visai nebuvo atsižvelgta".

Tačiau genčių žiaurumas 
yra jų pačių, ir / stebint TV 
pranešimus bei skaitant ap
rašymus , iškyla neapsako
mas, jokiu būdu nepateisi
namas ir labai skaudus 
žmonijos istorijoje vyks
mas.

Tik dar stipriau linkėti
na sveiko proto ir pasiry
žimo, ir sėkmės Pietų Af
rikos naujajai valstybei, 
eiti taikingu keliu, kuriant 
naują gyvenimą.

ATIDARYTAS 
POVANDENINIS TUNELIS

Britanijos karalienė 
Elizabeth 11 ir Prancūzijos 
prezidentas Franęois Mitt- 
errant oficialiai atidarė 
transportui povandeninį 
tunelį, jungiantį Britaniją 
ir Europos kontinentą.

Tunelis buvo statomas 
7-rius metus ir, kainoms 
nuolat kylant, kainavo apie 
20 bilijonų dolerių. Jis 
yra 50 km. ilgio. 
Yra sukonstruoti ir pasta
tyti specialūs traukinio 
vagonai keleiviams ir pre
kių pervežimui, specialios 
komunikacijos sistemos,
povandeninių kabelių įran
gos, apsaugos sistemos
ir taip pat priešteroristinė

EUROSTAR traukinys išvažiuoja iš Londono stoties kelionei į Prancūziją.

apsauga.
Netrukus tuo "Cunnel" 

pramintu keliu per 3 va
landas galima bus nuke
liauti iš Londono į Paryžių 
ar Briuselį ir atgal.

Praeitais metais 9 mili
jonai britu lankėsi Prancū
zijoje ir tik 3 milijonai 
prancūzų Anglijoje, jų tar
pe dauguma studentų” no
rinčių geriau pramokti 
anglų kalbą. Prancūzai’ 
bijosi angliškojo maisto, 
klimato, nors oras dažnai 
malonesnis Dover'yje, negu 
Calais, sako Komercijos 
Rūmų direktorius Henri 
Ravisse,- bet mėgsta jų 
kašmiro medžiagas, jų ar
batą ir ištverme. Ir - ka
rališkąją šeimų, ypač prin
cesę Dianą...

SUIMTAS RUSAS VAGIS 
FLORIDOJE

Miami miestas pasiro
dė labai patraukli vieta 
maskviečiui Juri Desjatov'- 
ui. Kartu su turistine viza 
atsivežė į Miami ir įtari
mą, pavogtus 380,000 do
lerius.

Desjatov'as, 30 m. am
žiaus, yra apkaltintas nau
dojęs netikrus dokumentus 
(jo viza nebegalioja nuo 
kovo mėn.), kad galėtų 
nusipirkti kelis karinius 
šautuvus; atgabeno nele
galiu būdu gautus pinigus, 
vaidindamas turistą ir ban
dė suorganizuoti kriminali
nį elementą pasirinkdamas 
buvusius Rusijos ir Rytų 
Europos kraštų piliečius.

Desjatov' as yra paieško
mas ir Rusijoje, Baškortos- 
tan' e, nes ten apkaltintas 
išvogęs iš vyriausybės apie 
1.8 bilijonus rublių (apie 
1.2 milijonus dolerių). Jis 
yra įsivėlęs į organizuotų 
nusikaltėlių grupes 4-iose 
Rusijos regijonuose.

Paklaustas, ar turi pini
gų advokatui, pasakė "niet". 
Padėjęs į banką 380.000 

<dol. Miami, už mėnesio 
atsiėmė 280,000 dol. "Da", 

- reikės sėdėti Amerikos 
kalėjime, iš kur, reikia 
tikėtis, jį sugrąžins į Rusi
ją ir į jos kalėjimus.

IZRAELIO KARIUOMENĖ 
PASITRAUKĖ iŠ JERICHO

Gegužės mėn. 13 d. 
paskutinysis Izraelio vals
tybės kareivis pasitraukė 
iš senojo Jericho miesto, 
baigiant 27-ių metę okupa
ciją. Palestiniečiai kariai, 
pirmoji __ jų grupė- apie 460 
-perėmė policininkų parei
gas, įvažiavo i Jerichą 
ir įsikūrė buvusiose Izraelio 
kariuomenės patalpose. 
Susirinkę džiūgaujantys 
Vakarų Kranto, ir Jericho 
gyventojai mėtė kareiviams 
saldainius, sveikino juos 
ir šoko, kai senoji Izraelio 
vėliava buvo nuimta nuo 
policijos stoties ir suplevė
savo Palestiniečių.

Naujoji palestiniečių
vyriausybe turės padėti 
stiprius pagrindus savaran
kiškam vadovavimui, palai
kant taiką ir sprendžiant 
kitus, dar labai kritiškus 
klausimus, kaip pav. Jeruza - 
lės statusas.
NENORI MOKĖTI UŽ DAR 
VIENĄ BRANGU PROJEKTĄ

Quebec'o miesto 5.300 
gyventojų pasirašė peticiją, 
prieštaraudami dėl šio 
miesto savivaldybės siūly- 
mosi suruošti Tarptautinę 
Žiemos Olimpiadą 2002 
metais.

Jau dabar federaline 
ir provincinė vyriausybės 
siūlo kiekviena po 2.5 mil. 
dolerių parengti Žaidynių 
projekto pasiūlai .

Peticija ragina pasirašy
ti tuos, kurie nepritaria 
mokesčių padidinimui , pra
vedant Žaidynes arba ap
mokant galimą deficitą.

Gyventojai gali pasira
šyti šią peticija iki gegu
žės mėn. 15 d. ir po to 
ji būtų nusiųsta Tarptauti
niam Olimpiniam Komite
tui. Rūpestį kelia ir tai, 

kad net ir pravedus Žaidy
nes be deficito, miestų 
savivaldybėms lieka įsipa
reigojimai išlaikyti įrengi
mus Žaidynėms pasibaigus. 
Dar nepamiršta yra 1 bili
jono dolerių skola už 1976 
m. Montrealio Olimpiados 
projektą. Ją teks mokėti 
dar ir įpusėjus ateinančiam 
šimtmečiui...

Vienas iš TO Komiteto 
reikalavimų yra, kad Žai
dynėms pritartų tos vieto
vės ar miestų gyventojai. 
Tad tokia peticija galėtų 
sutrukdyti naują ekstrava
gantišką užmojį arba pri
versti planuotojus rimčiau 
imtis tokiu atsakomybių 
ir nekrauti* jau ir taip 
labiausiai Kanadoje apmo
kestinamų gyventojų, 
Quebec'o provincijoje.

LAIMĖJO HALIFAX'AS
1095 metais vyksiantis 

G7 metinis susirinkimas 
bus Nova Scotia provinci
jos sostinėje- Halifax'e, 
nors buvo siūlytas Que
bec'o miestas, Vancouver'is 
ir Calgary.
Tokie G7 kraštų - Kana
dos, JAV, Japonijos, Vokie
tijos, Prancūzijos, Britani
jos ir Italijos - susirinki
mai vyksta rotaciniu būdu 
pasirinktuose kraštų mies
tuose. Šimet- Italijoje, 
Neapolyje. Kanadoje jau 
yra buvęs vienas Quebec'o 
provincijoje, kitas Ontario. 
Susirinkimai trunka 3 die
nas, aptariant pasaulinę 
ekonominę situaciją.

O TEMPORA, O MORES...
Moteris, 68 m.amžiaus, 

Montrealyje sučiupta suk
čiaujant. Ji nusuko nuo 
Kanados federalinės vyriau
sybės apie $148,595. Šalia 
savo teisėtos pensijos, ji 
sugalvojo pridėti fiktyvius 
vardus ir dokumentus dar 
dviejų asmenų...

Už tokio tipo nusikalti
mą gresia maksimumo baus* 
mė- 10 metų.

"Pavyzdingai" pasirodžiusi 
močiute ,tačiau, nepralenkė 
jaunuolių...

Šešiolikametis su savo 
12-14 m. draugužiais yra 
apkaltintas krautuvės api
plėšimu ir jos savininko, 
3-jų vaikų tėvo šaltakrau
jišku, nušovimu, kai jis 
bandė pabėgti iš krautuvės . 

, Paskutiniu metu pagau
sėjus ypatingai jaunuolių 
nusikaltimams, visuomenė 
spaudžia peticijomis vyriau
sybę, reikalaudama griež
tesnių bausmių bei stipres
nes psichologinės pagalbos 
tokiems jauniems nusikal
tėliams, kurie dažnai dar 
gaudavo palengvinančias 
bausmes dėl savo jauno 
amžiaus.

Kuomet šio kontinento 
pirminiais idealais pasidaro 
"prosperity" - praturtėji
mas, kuomet televizijos 
gausiose programose visi 
situaciniai konfliktai spren
džiami dažniausiai smūgiais 
ar ginklais, kai prekių ir 
liuksusinio laisvalaikio pro
pagandos ratukai be susto
jimo sukasi gausiose rekla
mose - jau reikia rimtai 
susirūpinti. Gaujos jaunuo
lių slankioja gatvėmis be 
jokio įdiegto idealo, be 
jokio tikro laisvalaikio 
supratimo, be jokio pasi
ruošimo ar noro darbui.

NUBAUSTI SAUSIO 13- 
osios SĄMOKSLININKAI ' '

Aukščiausiojo Teismo 
baudžiamųjų bylų kolegija 
balandžio 29 d. paskelbė 
nuosprendį "Jedinstvos" 
vado ir jo grupės sąmoks
lininkų byloje.

Astuoni teisiamieji buvo 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos (LKP SSKP) 
aktyvistai. Jie buvo kalti
nami dalyvavę bandymuose 
nuversti teisėtą Lietuvos 
Respublikos valdžią 1991 
m. sausio mėnesį, kai ku
rie iš jų - užpuolant pa
sienio kontrolės punktus. 
Kaltinamieji vykdė LKP 
(SSKP) bei vadinamojo 
Nacionalinio Gelbėjimo' 
Komiteto nurodymus, buvo 
aktyvūs sovietų kariuome
nės ir KGB talkininkai 
užimant Vilniaus televizi
jos bokštą, Televizijos ir 
Radijo pastatą.

Teismas paskyrė tokias 
bausmes: Aleksandrui Smot* 
kinui - 8 metus laisvės 
atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprinto režimo koloni
joje; Valerijui Ivanonui - 
3.5 metų laisvės atėmimo, 
bausmę atliekant sustiprin
to režimo kolonijoje; Alek
sandrui Bobyliovui - 3 me
tus laisvės atėmimo, baus
mę atliekant sustiprinto re
žimo kolonijoje; Chetagui 
Dzagojevui - 3 metus lais
vės atėmimo, bausmę at
liekant sustiprinto režimo 
kolonijoje; Vladimirui Šoro- 
kovui - 3 metus laisvės 
atėmimo, bausmę atliekant 
sustiprinto režimo koloni
joje; Aleksandrui Kcndra- 
šovui ir Sergejui Nagornui- 
po 1,500 litų bauda.

/nukelta į 2 psl......... /
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•mi-****************************************************
LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS TORONTE^ 
gavo pranešimą, iš LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS 
ir Švietimo ministerijos, kad 1994 metų dainų 
Šventė vyks:
LIEPOS 7 d., 18 vai. KAUNE: DAINŲ DIENA DAINŲ
SLĖNYJ E; *
LIEPOS 8 d., 22 vai. VILNIUJE: ANSAMBLIŲ VAKARAS
KALNŲ PAlRKĖ;------------------------
LIEPOS 9 d., 18 vai. VILNIUJE: ŠOKIŲ DIENA "ŽALGI
RIO" STADIONE;
LIEPOS 10 d., 18 vai.VILNIUJE: DAINŲ DIENA VINGIO
PARKE.--------------------------------------

Operos ir Baleto Teatroikasose priimamos paraiškos 
išankstiniam bilietų įsigyjimui. Kasa dirba kasdien, iš - 
skyrus pirmadienį,- 12-15 vai., 16-19 vai. Tel: 62 07 27.

AMERIKOJE LEIDŽIAMAS LIETUVIU LAIKRAŠTIS MINI SAVO 
AŠTUONIASDEŠIMTMETĮ}

State of Illinois

Office of the Governor
Chicago eoeoi

Jim Edgar

Governor

January 18, 1994
Mr. Grozvydas Lazauskas
Editor
Sandara
P. O. Box 241
Addison, Illinois 60101

Dear Mr. Lazauskas:

As Governor of the State of Illinois, I would like to send my congratulations to 
you, the staff and readers of Sandara as you celebrate your 80th anniversary of the 
newspaper.

Sandarą has helped bring community and national news to its readers, giving 
them a source of common interest and information on vital issues. The service you 
have provided for the Lithuanian American community is to be commended.

Please accept my best wishes on this anniversary.

Sincerely,

Iš SANDAROS jubiliejinio nr.: 
’’SANDAROS’’ 80 METŲ SUKAKTIS

Jau 1909 metais buvo mėginta kurti JAV lietuvių tau
tinę partiją, kuri, anot J.O. Sirvydo, turėjo tapti Ameri
kos lietuvių federacija. Ji turėjusi būti politine ir kultū
rine organizacija, paremta kuo plačiausiomis demokratinė 
mis pažiūromis, ir artimiausia Lietuvos demokratų parti
jai, t.y. Kudirkos varpininkams.

Tada, neorganizuoti lietuvių politinio gyvenimo vidurio 
srovės žmonės nutarė susiorganizuoti 1914 metais. - Pra
džioje jie save vadino "Tautine lietuvių pirmeivių parti
ja", gi 1915 metais šį vardą pakeitė į "Amerikos Lietu
vių Tautinę Sandarą", ir jos nariai pradėta vadinti sanda- 
riečiais.

0VVIU o

• KAD užsienyje gyvenda
ma, bet kuri nors tautinė 
grupė, Salia lietuvių, būtų 
išlaikiusi savąjį laikraštį 
per 80 metų,- reikėtų ge
rai paieškoti. Tuo labiau 
grupė, atvykusi sunkiose 
sąlygose, ar okupacijų išva- 
dose, yra irgi viena iš 
idealizmo pavyzdžių, nes 
iš spaudos darbo, palaikant
savąją kultūrą, dar niekas 
nėra turtų susikrovę...

Malonu, kad šie 1994- 
ji metai yra SANDAROS 
jubiliejiniai ,ir jie nebuvo 
pamiršti Illinois gubernato
riaus Jim Edgar, atsiuntu
sio sveikinimų.

kus gi 1939 iki 1976 m. Mykolas Vaidyla, ir nuo 1976 
metų - Grožvydas Lazauskas.

SANDARA visada buvo ir paliko tautiškai demokrati
nės krypties laikraštis.

A.L.T. SANDAROS PRINCIPAI
A.L.T. SANDARA rūpinasi lietuvių politikos ir kultū

ros reikalais Amerikoje ir Lietuvoje.
Pirmiausiu, aukščiausiu ir vadovaujančiu A.L.T. SAN

DAROS idealu _ yra tautiško savistovumo palaikymas ir 
ėjimas prie plačiausių demokratijos principų.

Bilietų kainos į reprezentacines vietas liepos mėn. 7,8 
8 ir lOdienoms: 40 litų. Liepos mėn. 9 dienai: 40-60 litų.

Smulkesnė informacija teikiama darbo dienomis nuo 
9-12 vai., Tel:62 01 93.

Lietuvoj e
a n.

JUOZO LUKŠOS VARDO_ v 
VID. MOKYKLA 
GARLIAVOJE '

Gautame iš Lietuvos 
laiške rašoma, kad 1992 
metais Garliavoje (prie 
Kauno) įsteigtai vidurinei 
mokyklai, Kauno rajono 
savivaldybė suteikė Juozo 
Lukšos vardą. Kaip žinome 
šis asmuo yra buvęs vie
nas iš žymiausiųjų pokario 
Lietuvos rezistancijos vadų. 
Tai pirmoji ir vienintelė 
mokykla (joje mokosi 424 
mokiniai, dirba 40 pedago
gų) Lietuvoje pavadinta 
partizanų vado vardu.

Šios mokyklos direkto - 
rius Vidmantas Vitkauskas 
savo laiške rašo toliau:

"Ilgas ir sunkus buvo nu
eitas kelias, siekiant mo
kyklai šio vardo. Politinė 
Lietuvos situacija, valdan
čiai partijai vykdant už
maskuotą resovietizaciją, 
trukdė mūsų darbą. Dabar 
daug Lietuvoje yra juodų 
jėgų, galvojančių kaip pa
sukti istorijos ratą atgal, 
kaip sutrukdyti valstybei 
būti nepriklausomai, lais
vai tautai. Tačiau mes 
nepabėgome buvusių stribų 
šantažo, dergimo ir spau
dimo atsisakyti savo idėjos. 
Mus rėmė Garliavos visuo
menė, tautiškai susipratu
sios politinės partijos ir

Į........atkelta iŠ 1 psl./
Nuteistiesiems, išskyrus 

Aleksandrą Smotkiną, neat> 
liktas laisvės atėmimo 
laikas sumažintas trečdaliu 
remiantis 1993 m. amnesti* 
ja. Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendis galutinis ir 
kasacine tvarka neskun
džiamas.

• A. a. Jokūbas Stukas, gy
venęs Watchung, NJ, mirė 
balandžio 29 d., 1:15 vai. 
r. Summit ligoninėje, New 
Jersey. Jis buvo Lietuvos 
Atsiminimų radijo laidų 
steigėjas ir nuolatinis ve
dėjas, taip pat Lietuvos 
Vyčių veikėjas, pasižymė
jęs ir svarbiais labdaros 
darbais Lietuvai.
2 psl.

organizacijos.
Džiaugiamės, kad savo

tiškos paramos susilaukėme 
iš Lietuvos Kultūros ir 
Švietimo ministerijos 
ji atmetė buvusių stribų 
skundus ir J. Lukšos asme
nybę šmeižiančius raštus, 
nedviprasmiškai pareikšda
ma, kad mokyklos vardo 
pasirinkimas yra mokyklos 
bendruomenės, o J. Lukšos 
asmenybė ir veiklos įverti
nimas - istorikų reikalas.

Siekiant geriau ir pla
čiau supažindinti mokslei
vius, mokytojus bei visuo
menę su partizanų kovo
mis, žymiausiais jų vadais 
ir J. Lukšos amsmenybe, 
mokykloje suorganizavome 
akademiją, skirtą Lietuvos 
rezistencijai 1944-1953 m. 
Akademijoje paskaitas skai
tė Lietuvos istorijos insti
tuto direktorius prof. A. 
Tyla, kiti žymūs istorikai, 
prisiminimais apie J. Luk
šą dalinosi jo bendramoks
lis ir bendražygis J. Pa
jaujis, atvykęs iš Švedijos.“

Toliau šiame laiške yra 
rašoma, ~ kad intensyviai 
yra ruošiamasi iškilmingam 
J. Lukšos įamžinimui ir 
nustatyta, kad pagrindinės 
iškilmės bus šių metų bir
želio mėnesį. Iki to laiko 
bus sutvarkyta J. Lukšos 
žuvimo vieta, kuri yra 9 
km. atstume nuo Garlia
vos. Taip pat prie mokyk
los bus pastatytas koplyt
stulpis, J. Lukšos garbei 
memorialinė lenta, įsteig
tas muziejus ir kt.

Mokyklos direktorius V. 
Vitkauskas pamini, kad šių 
visų planų įgyvendinimui 
reikės daug laiko ir lėšų. 
Jau buvo paprašyta para
mos iš verslininkų, Politi
nių kalinių ir Tremtinių 
sąjungos, šaulių bei kitų. 
Savo laiške direktorius pra
šo ir išeivijos lietuvių 
talkos- pavienių žmonių ir 
organizacijų, fondų para
mos: "Su dėkingumu priim
tume atsiųstą ar atvežtą 
enciklopedinę, istorinę, 
lituanistinę ir kt. litera
tūrą, įvairią periodinę spau
dą, fotografijas. Mes džiaug
tumėmės ir iš jūsų gauna
mais laiškais, prisimini
mais, pasiūlymais" - rašo 
direktorius V. Vitkauskas.

Norintieji ir galintieji

Savo antrajame seime, Philadelphijoje, 1916 metų sau
sio 1-2 d.d., sandariečiai galutinai priėmė B.K. Balučio, 
Albino Rimkos, A. Žymanto suporjektuotą statutą. Kovai 
dėl Lietuvos laisvės, tada sandariečiai įsteigė Amerikos 
Lietuvių Tarybą, jos veiklai surinko daugiau kaip $14,000.

1915-17 metais sandariečiai išleido reikiamos literatu-
ros: P. Norkaus "Apie patriotizmą", R. Karužos - Tauta, 
jos esybė ir uždavinys", A. Rimkos - "Lietuvių tautos 
klausimas Europos karo metu" ir J.Šliūpo - "Lietuvos 
laisvė"...

1918 metais sandariečiai nupirko iš bostoniečių "Atei
tį" sumokėdami daugiau kaip $5,000. Tada laikraščio var
das buvo pakeistas į SANDARĄ ir centras perkeltas į 
Čikagą.

"Ateities", vėliau "Sandaros" redaktoriais buvo: Julius 
Baniulis, Albinas Rimka, Jonas Strimaitis, Juozas Prons-

direktoriui padėti turi rašy
ti šiuo adresu: V. Vitkaus
kui, Remontininkų 8A- 
21, 4316 Garliava, Kauno 
rajonas, Lietuva.

Reikia manyti, kad šis 
direktoriaus kreipimasis 
neliks neišgirstas. O už 
bet kokią - materialinę ar 
moralinę paramą jis iš 
anksto dėkoja. Ed. Šulaitis
• Lietuvos prezidentas 
Algirdas Brazauskas išleido 
dekretą, kad, atsižvelgda
mas į ypatingus nuopelnus 
Lietuvos Respublikai ir 
vykdydamas Velionio valią, 
sudarė komisiją trečiojo 
Lietuvos Respublikos Pre
zidento KAZIO GRINIAUS 
palaikus pervežti į Tėvyne 
ir palaidoti Lietuvoje.

GALŲ GALE BAIGTA 
VISOKAVIČIAUS BYLA - 
JIS IŠTEISINTAS ’.

š.m. balandžio 19 d.
"Lietuvos Ryte" paskelbta, 
kad teismas paskelbė ne
kaltu Romualdą Visokavičių, 
buvusį Lietuvos Banko 
V-bos pirmininką. Jis buvo 
kaltinamas padaręs žalą 
valstybės biudžetui, perve
dąs iš Lietuvos Banko į 
"Litimpex" Banką 20 mil. 
litų, kuriuos jis skyrė žem
dirbiams. £ valstybės biu
džetą "Litimpex" Bankas 
sugrąžino ne tiktai 20 mil. 
litą paskolą, bet ir daugiau 
kaip 1 mil.litų palūkanų.

Surinkti įrodymai ir 
liudininką parodymai teis
me nepatvirtino R.Visoka
vičiaus kaltės.

Kažkam tada nepatiko 
R.Visokavičiaus gerai tvar
komas bankas, kažkas jį. 
šmeižtais remiantis, apkal
tino ir pašalino iš Lietuvos 
Banko V-bos pirmininko 
pareigą.
• LIETUVOS BANKAS nuo 
gegužės mėn. 2 d. nustatė, 
kad už Kanados dolerį

Trokšdami mūsų tautai kuo plačiausios liuosybės, mes 
stovime už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą su sostine 
Vilniumi.

Politikos dirvoje dirbdami, pirmiausiai rūpinamės savo 
narius vesti į išmintingą supratimą lietuvių tautiškos ir 
tarptautinės politikos, kame remsimės demokratijos obal- 
siais.

Turėdami omenyje faktą, kad mūsų tautos žmonės 
išpažįsta įvairius tikėjimus, A.L.T. SANDARA, pagerbda
ma kiekvieną, išreiškia visiems tikėjimams tolerantiškumą.

Ekonominiai - socialiuose klausimuose A.L.T. SANDA
RA vadovausis demokratybės principais ir laikysis, kad 
kiekvienas žmogus privalo turėti pilnutinę liuosybę naudo
tis gyvenimo progomis, kurios nesipriešina įstatymams. 
1914 m.

bus mokama 2,8958 lt., 
o JAV doleris lieka pasto
vus- 4 litai.
JAPONIJOS ŽIŪROVUS 
SUŽAVĖJO LIETUVIS 

Parodomųjų skrydžių 
bei varžybų praeitų metų 
Čempionate pasižymėjęs 
Lietuvos lakūnas Jurgis 
Kairys naują varžybų ciklą 
pradėjo J aponijoje. Balan
džio mėnesio trečiame 
savaitgalyje iškilmingoje 
aviacijos šventėje « netoli 
Tokyo miesto j atsilankė 
arti milijono žiūrovą! Ta 
proga buvo suruošta avia
cijos technikos paroda, 
o JAV karo lakūnai de
monstravo parodomuosius 
skrydžius.

Pasaulio taures var
žybas organizavo Šveicari
jos laikrodžių firma "Breit
ling". Buvo atgabenti trys 
geriausios firmos, sukūru- 
sios lėktuvus akrobatiniam 
skridimui: prancūzą, vokie
čių, ir. rusą, Su rusų gamy
bos lėktuvu pilotavo lakū
nas Jurgis Kairys. Jo oro 
triukai ir dramatiški nusi
leidimai taip buvo netikėti, 
kad susižavėję žiūrovai 
sukėlė jam "audringas ova
cijas", kaip rašo Ed.Genu- 
sauskas "Lietuvos Ryte", 
nr.84.

Lietuvis lakūnas išbandė 
amerikietiškąjį lėktuvą, 
bet juo varžybose dalyvau
ti nėra pasiruošęs.

KODĖL NEDAVERTINAMI 
MEDICINOS DARBUOTOJAI

Vilniuje įvykusiame 
Il-me Lietuvos Sveikatos 
Apsaugos Darbuotojų pro
fesinės sąjungos suvažiavi
me buvo išsamiai svarsto
ma, kodėl , pav., Vilniuje 
trūksta 380 medicinos se
serų. Konstatuota, kad 
ją atlyginimas yra mažes
nis už vidutinį , ir daugelis 
pasitraukia iš tokio darbo, 
nors ir yra gerai pasiruošę

savo profesijai. Nors šiais metais buvo
Praeitų metą gruodžio papildomai paskirta 55 

mėnesį buvo prašyta Vyriau- mil.litų sveikatos apsaugos 
sybės, kad sveikatos apsau- darbuotojų algoms, tačiau 
gai paskirtą 6% iš biudžeto, algos dar nesiekė vidutinio 
tačiau gauta tik 4,8%. atlyginimo.

DAR VIS RŪPI SUKOMPROMITUOTI LIETUVĄ...

SPAUDOS KONFERENCIJOJE Seimo narys Al
girdas Saudargas nusistebėjo, kodėl I į prof. V.Landsbergio 
straipsnį "Rusija nori į Europos Tarybą", išspausdintą 
"Lietuvos Aide" Nr.64, š.m.balandžio 2 d., nesureagavo 
nei Užsienio Reikalų Ministerija, nei Prezidentūra, nei 
"laisvoji" spauda.

Tačiau EUROPOS TARYBOJE dėl šio straipsnio 
buvo dirbtinai sukeltas skandalas per TASS ir INTER
FAX agentūras. Dėl ko kilo šis skandalas?

"Esu priverstas tai atvirai ir tiesiai pasakyti. 
Galbūt. Lietuvoje ir svetur susitaikyta su tuo, kad pa
tologinė partinė neapykanta vienam asmeniui - prof. 
Landsbergiui - yra paskleista po visą Lietuvą. Esame 
prie to pripratę, bet šiuo metu tai keliama į tarptauti
nę plotmę. Krikščionių Demokratą frakcija su patoligi- 
nes neapykantos vienam asmeniui internacionalizavimu, 
visiškai suniekinant Lietuvos prestižą, - nesitaikstys", 
- kalbėjo A.Saudargas. Jis papriekaištavo žurnalistams, 
gaudantiems "antis", o nesidomintiems esminiais daly
kais: "KODĖL NIEKAS MANĘS NEPAKLAUS^, KOKIA 
BUVO LIETUVOS PREZIDENTO VALSTYBINE politika 
EUROPOS TARYBOJE? AR KAS NORS DOMISI ŠI
TUO? Tuo metu, kai Taryboje kalbėjo Kipro preziden
tas, ten pat vyko paveikslą paroda "Graikijos Salos". 
Kiekviena paroda, kiekviena jos detalė ET turi gilią 
politinę prasmę. Kodėl lenkų kioskelis tuo metu plati
no žemėlapį, kuriame Lietuvos sostinė VILNIUS parody
ta LENKIJOS teritorijoje? Del Kipro? Del to, kad kal- 
bėjo Arafat'as,ar Žirinovski's? O gal dėl to, kad sakė 
kalbą LIETUVOS prezidentas? Kodėl neklausiate?

Užsienio Reikalą. Ministerija tyli ir notos nesiun
čia. Dėl prof. V.Landsbergio nota išsiunčiama tuojau 
pat.(Užsienio Reikalų Ministerijos darbuotojai turi iš
manyti, kaip saugoti savos valstybės reikalus bei repu
taciją, Ar tokie yra siunčiami į užsienio reikalų postus, 
tenka gerokai suabejoti, žinant jų tik savos,asmeniškos 
profesijos išsimokslinimą, o dar, ko gero, tik partinio 
paklusnumo, atsiduodančio sovietine patirtimi, motyvais 
Red.).

Niekas neabejotų, jog lenkams Želigovski'o agre
sijos pasmerkimas reikštą teisinį, o ne istorinį aspektę 
-tai Užsienio Reikalų ministro tekstas. Tuo tarpu Lie
tuva sutinka su nuomone, kad Lenkija istoriją atiduoda 
istorikams. Lenkija dar nepaneigė, kad šį istoriąį doku
mentą aktualizavo ir politizavo, platindami žemėlapį 
Europos Taryboje!”

(Pabraukimai *NI} redakcijos)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoj e 
-SSSSSBS9B99BB9aB3i

B.N.
/.'.......atkelta 15 2 psl./

STEIGIASI VYTAUTŲ 
KLUBAI

• Tv' )

■Perlojos miestelyje įsikū
rė Vytautų Klubas, kuria
me yra 25 Vytautai. Pirmi
ninku išrinktas Vytautas 
Stoškus.

Perlojoje stovi didingas 
paminklas Vytautui Didžia
jam, kurį prižiūri ir aplin
ką tvarko vietos gyvento
jai. Dabar prižiūrės ir 
Vytauto Klubas. Taip pat 
jie rinks medžiagą apie 
krašto partizanų veiklą ir 
kt.
MIESTĮj. MERAI 
KLAIPĖDOJE

KLAIPĖDOJE, balandžio 
29 d. įvyko tradicinis Lie
tuvos miestų, merų susirin
kimas. Jame dalyvavo ir 
Krašto Apsaugos ministeris 
L.Linkevičius, nes merai 
pareiškė kritiką apie Lie
tuvos kariuomenės tvarką. 
Trūksta profesionalumo, 
drausmės ir tvarkos kari
niuose daliniuose, pasienio 
tarnybose. Aptarė pavasa
rinio jaunuoliu šaukimo 
į kariuomenės tarnybą pa
dėtį, buvusiu poligoną ir 
kitą karinią objektų likimą, 
perdavus juos naujiems 
(jau , galą gale, saviems) 
šeimininkams:).

Kaip rašoma "Lietuvos 
Ryte", Krašto Apsaugos 
ministeris atidžiai išklausė 
pastabas ir pažadėjo ne
delsdamas į jas reaguoti.

KLAIPĖDOS /ATVADAVIMO du kovos patriotai sukilimo vadai: Jonas Budrys - sukilėlių 
vadas ir Erdmonas Simonaitis - Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas.

(Keista, kad. minister) ra
ginti prireikė miestų merą 
susirinkimo. Nejaugi jis 
nežino, kad jau ne kartą 
buvo skundžiamasi įvairioje 
spaudoje dėl netvarkos, 
apsileidimo, labai blogo 
kareivių maitinimo ir ne
leistino elgesio. Kad buvo 
ir piketų, siekiančių at
kreipti jo dėmesį į visa 
tai? Akivaizdu, kad reikia 
ir pačiam imtis iniciatyvos, 
skubiai ir nelaukiant, kol 
kas nors atreportuos, kad 
"viskas tvarkoje"...Red.).

Susirinkime buvo aptar
ta ir didžiųjų miestų są
jungos veikla.

Klaipėdoje veikia Rusi
jos Federacijos Konsulatas., 
kurio darbuotojai prisistatė 
Lietuvos miestą merams.

• RASOSE palaidotas 
rašytojas Albertas Vytautas 
MISEVIČIUS, 71 m. Buvo 
pašarvotas Rašytojų Sąjun
gos patalpose.

Jis parašė kelis roma
nus, bet daugiausia popu

liarias vaikų ir jumoro 
knygas- "Danuko Dunduliu- 
ko Nuotykiai", "Karaliūnas 
Grigaliūnas" ir kt.
dar vis laukia 
NURODYMU IŠ "VIRŠAUS" 
ŠI KARTĄ-NE IŠ 
MASKVOS...

Visai atsitiktinai iš 
vienos kuriamos krosnies 
buvo išimta - 14 laiškų, 
sausio-kovo mėnesiais iš
siųstų iš JAV, Kanados, 
Brazilijos, Vokietijos ir 
kitur. Jie buvo siųsti i 
Mažeikius, Akmenę, Akme
nės rajoną, Papilę, Ventą.

Naujosios Akmenės paš
to skirstymo skyriuje vyko 
susirinkimas, nes pasirodė, 
kad pašto darbuotojos 11 
metų sūnus, motinai nema
tant, pasisavino laiškus.

ši moteris buvo išdirbu
si sąžiningai pašte 17 metų 
ir ji buvo labai sukrėsta 
tokio įvykio.

Sūnus aiškino, kad jį 
paskatinęs vyresnis Andrius, 
liepęs paieškoti lipinukų. 
Tie laiškai dar buvo neužre

gistruoti ir todėl 11-kame- 
tis gudruolis pasinaudojo 
proga... Pašto direktorė 
Irena Kairienė sakė, kad 
jos skyrius nebuvo nutrau
kęs laiškų registravimo 
iš užsienio, nors praeitą 
rudenį "Lietuvos Paštas" 
yra nurodęs neberegistruoti 
paprastų tarptautinių kores
pondencijų. Ji tvirtino, 
kad iš užsienio gaunamą 
paštą reikia registruoti, 
ir jie tai darė, tik šiuo 
minimu atveju- atsitiktinai 
dar nebuvo tie laiškai užre
gistruoti.

įdomu, kad pokalbyje 
su "LA" korespondentu 
Šiaulią Centrinio Pašto 
direktorius Petras Veigne- 
ris pasisakė: "Žinau apie 
įvykį Naujojoje Akmenėje. 
...Mes irgi gaunam nusi
skundimų dėl pradingusių 
laiškų. Tai - bendra prob
lema. Tačiau turėtų būti 
šiuo klausimu p.Mitrofano- 
vo nurodymas iš Vilniaus."

Ar negali miestų ar 
vietovių pašto viršininkai

OKEANO L OGŲ, SUVAŽIAVIMAS 
.rengia Geografijos Institutas lr 

KLAIPĖDOS ŪNIVERSLTETAS 1995 M. GEGUŽES 22- 
27 d.d. Puse suvažiavimo vyks v i l n i u - 
JE, KITA KLAIPĖDOJE

Tema: PASAULIO VANDENYNAS IR LIETUVA: 
geopolitika, mokslas ir ūkis. Darbo kryptys: vandenynų fi
zika, jūrą inžinerija ir navigacija; jūrą ir vandenyną bio
logija, chemija ir ekologinės problemos; jūrą ir'vandenynų 
geologija ir naudingos iškasenos; jūrą ekonomika ir teisė.

Suvažiavimo darbinės kalbos: lietuvių ir anglų. A - 
pie ketinimą dalyvauti su pranešimu ar be, prašome pra
nešti iki š.m. liepos 1 d, suvažiavimo organizaciniam ko
mitetui: Hab. Dr.Egidijus Trimonis, Geografijos Institutas, 
Akademijos gt.2, VILNIUS 2600, LIETUVA. Tel: (3702) 
3592 93; faksas: 3702 3592 45. Arba: P.A. Mažeika,P.O. 
Box 374, Pass Christian, MS 3957 h USA. Tel: 601 425 
2222.
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patys savo iniciatyva 
atsižvelgiant į tokius nepa
teisinamus laiškų "dingi
mus" - ir toliau registruoti 
tuos tarptautinius laiškus? 
Šalia to, jeigu viršininkas 
Vilniuje negauna oficialaus 
pareikalavimo registravimą 
ir toliau vykdyti, ypač 
surinkus daugiau tokių pa
reikalavimų - tai jis ofici
aliai to ir nedaro... Jeigu 
dar taip neišsiauklėję dar
buotojai (gėda Lietuvai) , 
tai vietovių pašto viršinin- - 
kai turi pilną teisę juos 
sudrausminti ar padaryti 
tokias sąlygas, kad būtų 
sunkiau vaginėti dėl lipinu- 
ką, ženkliukų ar- kitokių 
priežasčių.
• Užsienyje mirusiojo žur
nalisto, mokslininko ir vi
suomenės veikėjo Aleksand
ro Merkelio urna su palai
kais buvo atgabenta į Kau
ną ir po iškilmių įgulos 

bažnyčioje, pervežta i Pet
rašiūnų kapines.

Aleksandras Merkelis 
buvo gimęs 1907 m. sausio 
mėn. 11 d., Mikaičiuose.
1925-1932 m. baigė lietu
vių ir rusų literatūros stu
dijas Vytauto Didžiojo Uni
versitete Kaune ir po mo
kytojavimo, perėjo į žurna
listinį darbą.

Pavykus išvengti Pirmo
sios sovietų okupacijos 
pasekmių, vokiečių okupa
cijos metu parengė doku
mentinį veikalą apie stali
ninį terorą Lietuvoje. 1944 
m. rankraštį su dokumen
tais pavyko persiųsti J 
Švediją, vėliau į JAV. Jo 
veikalas buvo labai naudin
gas , ruošiant Kersten'o 
Komiteto medžiagą.

Išeivijoje atkūrė Lietu
vių Žurnalistų Sąjunga ir 
bendradarbiavo įvairioje 
spaudoje.

/ Pasirodžius pirmajam "Lietuvos Kovų ir Kančią Istorijos" leidiniui, jis yra rimtai kritikuojamas tiek užsienio lietuvių spaudoje, 
tiek ir pačioje Lietuvoje. Spausdiname prisiųstus pasiteisinimus. "NL" /PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS

PAREIŠKIMAS VISUOMENEI paaiškinimas. Knygų serijos pirmasis tomas turėjo būti 'Tragiškieji Lietuvai 1939-1941 metai", antrasis - 
"Karo laikotarpis", penktas, šeštas tomai ruošiami apie partizanų kovas, kiti apie tolimesnius

Lietuvoje baigėsi skaudžiausias pusšimčio metų kančios ir vergijos laikotarpis, per kurį NKVD, 
MVD, KGB kratos, suėmimai, kalėjimai, kankinimų kameros, parodiniai teismai, teroras, sušaudymai, 
masiniai trėmimai į Sibirą mirčiai, žiaurus žudymas dėl laisvės kovojančių tauriausių Lietuvos vaikų, 
sunaikino didelę dalį lietuvių tautos. Bet toji Lietuvos kančia nuo pasaulio buvo skrupulingai slepiama 
- pasauliui buvo meluojama.

Pai&uli^' siekdan«’‘tąsvfsąsj okupanto ilgai slėptas niekšybes'"
iškelti viešumon ir.pasauliui bei ateinančioms lietuvių kartoms,atidengti bent dalį penkiasdešimt metų 
užsitęsusio šiurpiausio Lietuvos istorijos laikotarpio, nutarė išleisti "Lietuvos kovų ir kančių istoriją". 
Pasitarusi su lietuvių išeivijos kai kuriais mokslininkais, visuomenininkais, artimesniais bendradarbiais 
ir gavusi jų pritarimą bei pažadą talkininkauti, PLB valdyba paruošė 16-kos tomų planą, remdamasi 
chronologine įvykių raida nustatė tomų eilės tvarką, pasitelkė žinomesnius lietuvių išeivijos 
mokslininkus, Lietuvos istorijos instituto Vilniuje narius, viso darbo koordinatorium ir atsakingu 
redaktorium kviesdama istoriką dr. Gediminą Rudi. z

Darbas buvo pradėtas 1992 metų rudenį. ■ V
1994 kovo pradžioje išėjo pirmoji knyga - "Lietuvos gyventojų trėmimai 1941, 1945-1952 m. 

Dokumentų rinkinys". 1
Pagal iš anksto paruoštą planą, šis rinkinys turėjo būti ne pirmas, bet ketvirtas tomas, išleistas 

maždaug tuo pačiu laiku su Eugenijaus Grunskio rašomu trečiuoju tomu "Didieji Lietuvos gyventojų 
trėmimai", kuriame numatytas ir šiame rinkinyje sukauptų dokumentų platus aptarimas.

laikotarpius bei įvykius.
Kadangi pirmiesiems dviems tomams medžiaga dar tebebuvo ruošiama, o trečio tomo "Lietuvos 

gyventojų didžiųjų trėmimų" autorius Eugenijus Grunskis susirgo, todėl, nenorint apvilti knygų 
fr pasirodymo nekantriai laukiančių prenumeratorių ir aukotojų, apsispręsta pirmiausiai leisti šį 

dokumentų rinkinį, kuriam medžiaga jau buvo sukaupta ir gulėjo Lietuvos istorijos institute. Kad 
1' nėsusidarytų vaizdas, jog ši knyga yra pirmasis tomas, buvo sutarta jų nenumeruoti.

Ž - 8 Čia. ir įvylco klaida, suląpkusi kritiškų visuomenės pastabų, nes "be eilės" pasirodęs rinkinys išėjo 
be numatyto, taip pat iš anksto sutarto, platesnio dokumentų paaiškinimo ir pažymėtas pirmuoju 

■"■'f numeriu. Klaida aiški, tačiau ji ne iš blogos valios.
Rinkinyje pateikiami ne kokių nors autorių trėmimų aprašymai, bet tik dokumentai, kuriais pati 

Sovietų Sąjunga prisipažįsta Lietuvos gyventojus į Sibirą trėmusi ir ten nežmoniškomis sąlygomis 
laikiusi. Rinkinys - dokumentinis liudijimas Maskvos plano ir pastangų naikinti lietuvių tautą. Tai yra 
jo tikslas. Dokumentai jokiu būdu neišsako tremiamųjų visų pergyvenimų, skriaudų, sielvarto,kančių. 
Visa tai bus išryškinta ir smulkiai aprašyta kituose tomuose pagal numatytą ir anksčiau skelbtą planą.

Apgailestaujame klaidas. Knygos pradžioje reikėjo išsamiai paaiškinti apie dokumentus, reikėjo 
ją gerai peržiūrėti prieš spausdinimą. Juk iš dabar viešumai atidengtų ir rinkinyje pateiktų 
dokumentų jaunesniam skaitytojui ir kitataučiui visiškai neaišku, kas yra knygoje minimas 
antisovietinis elementas, banditas, buožė, fašistinis nacionalistas, kontrarevoliudonierius, kas tie 
liaudies susirinkimai ir kas tie 
trėmimus gyrė.

lietuvių tautos budelių parinkti liudytojai, kurie susirinkimuose

AIŠKINASI LIETUVOS INSTITUTO DIREKTORIUS:
-a■ I II -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENEI

Turiu dauįr informacijos apie Lietuvių išeivių JAV spau 
doje pasirodžiusias bendro Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės ir Lietuvos Istorijos Instituto leidinio "Lietuvos .gyven
tojų trėmimai 1941, 1945-1952 m. Dokumentų rinkinys" 
(Vilnius, 1994) recenzijas ir atsiliepimus. Daug jų spaus
dinta "Drauge". Dalį iškarpų man prisiuntė ir pagrindines 
recenzijų pastabas iš esmės žinau, iš karto reikia pasa
kyti, kad apmaudu dėl kritikos neatlaikančių leidinio pa
rengimo spragų. Bene svarbiausias leidinio trūkumas - 
tai archeografinis dokumentų paruošimas. Šia tematika 
šis leidinys, pagal dabar turimą žodinę informaciją, yra 
pirmasis toks leidinys Pabaltijyje. Dalis dokumentų buvo 
gauta per didelį vargą. Ir iš viso tokia nusikalstama so
vietinės imperijos medžiaga dar nėra publikuota, nes kaž- 
kieno iniciatyva vis dar su didžiausiu uolumu tebeieško
ma kokio nors nacių nusikaltėlio, užmirštant, kad anti
hitlerinės koalicijos sudėtyje buvo nuožmi žmonių naiki
nimo valstybė - Sovietų Sąjunga. Kažkodėl buvusios anti
hitlerinės koalicijos narių nusikaltimai nelaikomi nusikal
timais, nors jie adektyvūs hitleriniams nusikaltimams. 
Todėl prašyte prašosi platus įvadinis straipsnis apie do
kumentų sudarymo ypatybes, apie juose naudojamų termi
nų, sąvokų, net atskirų dokumentų tikrąją prasmę ir ver
tę. Dar apmaudžiau kad kraupios čekistinės - komunisti
nės lietuvių politinio vertinimo ssąvokos bei terminai 
atsidūrė dokumentų anotacijose. Tai negalima pavadinti 
nepatyrimo klaidomis. Tai tiesiog dokumentų publikavimo 
archeografinių reikalavimų nesilaikymas. Kitas klausimas 
- tai dokumentų atrinkimas. Dėl jo gali būti įvairiausių 
nuomonių. Patys sudarytojai juos parinko ir, žinoma, ne
galvojo, kad tai jjaskutinis dokumentų šia tema rinkinys. 
Ir dar dešimtmečius teks juos rinkti ne vien Lietuvoje, 
bet ir Rusijoje (Maskvoje, Sibire, Vorkutoje ir kt.). Jau 
po rinkinio parengimo sudarytojai rado naujų dokumentų, 
kurie ne mažiau vertingi uz tame tome paskelbtuosius. 
Numatytoji leisti 16 tomų "Lietuvos kovų ir kančių isto
rija" dar papildys trėmimo dokumentų fondą. Visų su 
tremtimi susijusių dokumentų vistiek nepaskelbsime, to
dėl reikalinga jų atranka ir turi būti skelbiami patys 
charakteringiausi ir informatyviausi. Bet toks atrinkimas
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Ųnanomas tik turint įvairiuose archyvuose esančių tos 
rūšies dokumentų bent minimalų registrą. Tai didelis 
ateities darbas. Paskubėtas minėtos serijos pirmasis to
mas turi iš to išplaukiančių trūkumų ir subjektyvumo 
momentų. Visa tai turėjo būti leidinio komentaruose. 
Klaidas taisysime ir dirbsime toliau, nes jei mes nedirb
sime čia, Lietuvoje, niekas už mus nepadarys. O jei dar 
suremsime pečius su reiklia išeivija, turėsime ir tinka
mus rezultatus.

Atskirai norėtųsi sustoti ties priekaištais, kurie recen 
zijose adresuojami patiems dokumentams, jų turiniui ir jų 
vertei. Kai kas vertina juos kaip kagėbistų pakištas klas
totes, uždengiančias tremties kraupumą, žiaurumą ir jos 
genocidinį pobūdį. Mes visi žinome sovietinę imperiją, 
kaip blogio imperiją, tačiau, matyt, nevisiems aišku, kad 
tai buvo dviveidė imperija: ištisai buvo viena rašoma 
spaudoje, kitaip buvo daroma gyvenime. Tikėtis, kad če
kistų ar komunistų ataskaitose matysis tremiamųjų siel
vartas, ašaros, visą gyvenimą žmonių kurtos ateities su
griovimas, turto ir namų, kuriuos dar ir dabar ne visi 
atgavę, netekimas, šaltis ir kančios barakuose, kur mie
gant prie narų prišaldavo plaukai, alkis, skurdas, nuolati
nis čekistų priminimas, kad jūs čia supūsit, atimant bet 
kokią viltį sugrįžti į Lietuvą, - būtų tik neįgyvendinamas 
naivuolio noras. Čekistų tai nejaudino, jie dirbo savo 
įprastą žmonių - "klasinių priešų" naikinimo darbą. Kai 
kam iš recenzentų dokumentuose parodytas (bet nenufil
muotas) trėmimo vaizdas atrodo per daug humaniškas. 
Tiems, kas patys tai pajuto, galėtų paklausti, kaip recen
zentas jaustųsi, jei prie jo namo ar buto ateitų ginkluoti 
žmonės, paimtų ir nusineštų vien namo duris. Kiekvienam 
tremiamajam atimdavo ne vien duris, bet viską, ką jis 
buvo per savo gyvenimą sukaupęs savo vaikams ar savo 
senatvės užtikrinimui. Ką reiškia prieš prarastą Tėvynę, 
prieš gimtų namų šilumą čekistų leidimas pasiimti kelioli
ka ar keis šimtus kilogramų mantos, ką reiškia prieš pra
rastą Tėvynę net ir tas duotas-neduotas pienas ar keli 
maistui skirti skatikai, iš gyvų pasakojimų ir daugelio 
tremtinių prisiminimų knygų mes gerai žinome, koks ten 
buvo pienas ir medicinos personalas. Ir tokio pobūdžio do
kumentai - tai dar viena kraupi sovietinės imperijos dvi
veidiškumo grimasa.

Nereikia tikėtis, kad iš karto gali būti išspręstos geno
cido pasekmių problemos. Lietuvių tautos demografiniai 

nuostoliai apima ne vien tremtinius šeimomis, bet ir poli
tinius kalinius, kurie taip pat ešelonais buvo vejami - 
tremiami iš Lietuvos į pačią Rusiją, ar jos pajungtų tau
tų žemes. Institute yra ruošiamas daktarinis darbas apie 
Lietuvos gyventojų trėmimus ir kai jis bus baigtas, bus 
žengtas vienas žingsnis priekin. Tačiau, kaip istorikas 
tyrinėtojas, nedrįsčiau sakyti, kad jau po to niekas nebe
galės to darbo rezultatų patikslinti.

Reikia manyti, kad dokumentų rinkinys neturėtų patik
ti čekistams ir komunistams. Geresnės kaltinamosios me
džiagos "proto, valios ir sąžinės" partijai, kaip ji save va
dindavo, ir nereikia. Komunistai buvo pagrindinis savano
riškas aktyvas ir čekistų pagelbininkas, tremiant Lietuvos 
gyventojus. Kraupu ir koktu skaityti jų išdavikiškas atas
kaitas apie genocidinių operacijų vykdymą. Jie be sąži
nės graužimo už įstatymo ribų stūmė senukus, vaikus, 
kūdikius, nėščias moteris, išleidę verkiančius ešelonus, jiei 
pagaliau, net nerado reikalo pasidomėti, kokioje būklėje 
atsidūrė pasmerktieji kūdikiai, ligoniai, nekalbant jau 
apie suaugusius. Istorija jau niekad neužmirš šios partijos 
kraupių nusikaltimų. Šis dokumentų rinkinys turėtų nepa
tikti ir sovietinės imperijos garbintojams ar norintiems ją 
prikelti iš kapo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sumanyta leisti "Lie
tuvos kovų ir kančių istorija" yra nenuginčijamai reikalin
ga ne tik mūsų aukų pagerbimui, ber ir nusikaltimo prieš 
žmoniją išaiškinimui. Šiai serijai teikiama PLB parma 
turėtų būti susieta su Lietuvos represijų tyrimo centro 
rengiamu tremtinių ir okupacijos metu nužudytų asmenų 
sąrašu, kurio pirmas tomas - "Lietuvos gyventojų geno
cidas" (Vilnius, 1992) - jau išėjo. Vidaus reikalų ministe
rija išleido "1941-1952 metų Lietuvos tremtiniai. Pirma 
knyga" (Vilnius, 1993), kurioje skelbiamas genocido aukų 
vardynas - ištremtųjų pagal rajonus bei nužudytųjų sąra
šas. Šitaip bendrom jėgom, laikui bėgant, ir pasieksim 
užsibrėžtą tikslą.

Taisant pirmojo tomo trūkumus, yra. numatyta išleisti 
platų,bent 2-3 autorinių lankų E. Grunskio ir G. Rudžio 
paruoštą tame tome tilpusių dokumentų komentarą. Rei
kia eiti į priekį, atidžiai stebint tą kelią, kuriuo einame. 
Panika šiuo atveju tikrai ne mums bus naudinga.

1994.04.26 habil. dr. Antanas Tyla,
Lietuvos istorijos instituto direktorius
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Profesionalas siuvėjas Mamertas 
Mačiukas, nepraleidęs nė vieno 
Spaudos Vakaro, atsilankė ir 
šį kartą.
Nuotr. Tony Photo Studio.

RUPŪŽ, rupūž, lipk ant pečiaus
K. Sajos apsakymas (Iš *94 

(Tęsinys)
MĖTAI, vasaris)

Moterys turinčios valan- 
Jie turėsią nusimauti kel-dėlei išeiti, o vyrai pasilikti.

nes ir iškišti pro langelį užpakalį. Nuo lažo būsiąs atleis
tas kiekvienas, kurį is lauko atpažins jo žmona. Kad ne
būtų girdėti jokių pasakinėjimų, čia tuoj atėjęs užgros 
dūdų orkestras.

Žinoma, atsirado moterų, kurios pradėjo piktintis:
- Kad aš žiūrėčiau į svetimus pasturgalius!.. Tfiu!
- Juk tai eiderstva, smertelnas griekas! Moteriškos, 

varykit savo vyrus namo!
- Tarp svečių yra du klebonai, yra popas, yra Krakių 

vikaras... - drąsino Dogroba. - Bet kas nenori, tas gali 
išeiti.

Kažkuris pastebėjo, kad langų visiems gali neužtekti, 
todėl skubėjo nusimauti kelnes - tegul ponai vėpso, jeigu 
jiems patinka.

- Agnieška, įsitėmyk! Aš stovėsiu čia, pačioj kertėj.
- As savo dugną nagais pažymėsiu. Morta, girdi, ką 

sakau? išakėsiu nagais...
- O aš - kaip bimbalas! Smilgą uodegon įsikišiu!
Kvykaujančias moteris prievaizdas išgrūdo pro duris, o 

vyrus perspėjo, kad nemėgintų savęs kaip nors paženk
linti.

Parke suriaumojo dūdų orkestras, prie kiauralangės 
jau artėjo klegantis, margas svečių būrys: dvarponiai 
gurgždančiais auliniais batais, galionuoti oficieriai, suta
noti dvasininkai, kvapnios panelės ir ponios, pasikaišiu
sios ilgus sijonus ir suknias.

Ignacas Zaborskis, baudžiauninkams girdint, patvirtino 
tai, ką buvo sakęs Dogroba: kuri iš jų atpažins savo vyrą 
iš "nugaros", galės atsiimti savo žemę be jokios išpirktos 
ir lažo prievolės dvarui. Moteriškės ąimanuodamos, aikčio
damos ir net apsistumdydamos suskato ieškoti saviškių.

neapsirikti. Jonai,- Kristau Pone, apšviesk! Padėk 
kur tu esi?

- Iš veido visi tokie skirtingi, o 
kaip kumpiai po skerstuvių.

- Atkreipkite dėmesį, ponai! Nei

čia... Kaip sūriai,

vieno mušto, nei 
vieno rykštėmis nučaižyto! - paslaugiai pastebėjo Krakių 
vikaras.

Kilmingos ponios padorumo dėliai iš pradžių laikėsi 
atokiai ir vėduoklėmis dangstėsi veidus, bet pačios nepa
juto, kaip atsirado tarp vyrų ir net pagyrė Zaborskius:

- Šaunuoliai tie broliai, šaunuoliai! Koks bajoriškas 
gestas, kokia fantazija!

Baudžiauninkės šūkavo, kad vyrai už lentinės sienos 
atsilieptų, tačiau išgirdo tik Dogrobos balsą:

- Sakiau - nešnekėti ir nečiupinėti! Tris kartus apėjo
te, ir basta.

Iš viso būrio viena Kriaučiūnienė stengėsi užstoti vie
ną pasturgalį:

- Čia maniškis, čia mano! Prie šito galit nebelįsti.
Baudžiauninkų žmonos pagaliau sustojo, kaip kuriai 

šovė į galvą, ne vienai atrodė, kad jos vyro pasturgalį 
užsigrobė svetima užsispyrusi vėpla. Kitos, iškaitusios, 
sujaudintos, kuždėjo maldas ir darė apžadus, kad tik jom 
būtų pakliuvęs tikrasis.

Vyrams buvo pasakyta užsimauti kelnes ir kiekvienam 
apsigrįžus pasirodyti lange. Kilo triukšmas, šiapus ir ana
pus sienos prasidėjo stumdymasis, nes vyrai ir moterys 
dar mėgino susikeisti vietom, sueiti į poras, bet Zabors- 
kiai pripažino, kad tik Ona Kriaučiūnienė atpažino savo 
Petrą. Jiems buvo čia pat pasakyta, kad nuo rytojaus, 
net nuo šios dienos Kriaučiūnai yra atleidžiami nuo visų 
prievolių.

Dūdoriai užgrojo maršą, svečiai ilgai plekšnojo ranko
mis, nieko nepešusios baudžiauninkės puolė į ašaras, o 
vyrai nusprendė pasigerti.

Tik antrą ar trecią dieną išsiblaivę jie pradėjo svars
tyti, kodėl Kriaučiūnams teko tokia laimė. Juk Petras 
tąsyk ant skundo padėjo savo kryžių, turėjo būti nuplak
tas, o kur jo randai ant pasturgalio? Gal Kriaučiūnas ir 
buvo tas judošius, kuris ponams įskundė juos visus, tą 
naktį surašiusius vyskupui skundą?

Palojo žmonės ir nustojo, tik dvaro kalvis Rokas Ka
čerauskas, kurio tėvas prieš mėnesį buvo mirtinai užplak
tas, ne vieną perspėjo, kad Kriaučiūno reikia saugotis 
labiau negu Dogrobos. Jis sakėsi matęs, kaip Petras gau- 

-dė upelyje vėgėles. Iš vandens išlindusi nugara buvus 
sveika, balta kaip lašinių paltis. O kai laidojo jo tėvą, 
Kriaučiūnienė melavo, kad Petrelis nuplaktas vos be- 
ęasijudina. Ona apdėjusi šalpusnio lapais ir palikusi kniūpš- 
cią gulėti.

Per bulviakasį pasimirė Liudvikas Kleiva. Moterys, 
mazgojusios kūną, šnekėjo, kad nuo dybavonių jis buvęs 
raibas kaip gegutės sparnas. O kur bizūnas iškapojo nuga
rą, žaizdos taip ir nesugijusios. Po laidotuvių, kai prie
vaizdas vėl pavarė moteris dvaro bulvių kasti, o vyrams 
liepė taisytis žagres rugienoms arti, Rokas kalvėje Anta
nui Kleivai pasakė, ką jis galvoja apie Kriaučiūną.

- Išdurnėsiu, jeigu tam judošiui kramės nenusuksiu.
- į katorgą išeisi, palikęs pačią su vaikais, 

tanas. - O mums vėl užtrauksi kazokus.
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Dabar, jei kas užeidavo aplankyti išprotėjusio kalvio, 
tas ištempdavo ant prieklėčio kontrabosą ir palinksminda
vo svečią.

Tą rudenį užderėjo bulvės. Kriaučiūnas, nebevarinė-- 
jamas į dvarą, jas pirmas nusikasė. Pamatė, kad į tą 
rūsį netilps, ir nutarė prie švedkapių kalnelio išsikasti 
duobę. Tačiau tas kalnelis priklausė dvarui, tad kol sura
do Zaborskius, kol gavo leidimą, ir praėjo diena. Pava
kariais čiupo kastuvą, kirvį medžių šaknims pakirsti ir 
išėjęs kaip į balą prasmego. Rytą Petrą rado rausvo 
smėlio duobėj nebegyvą.

Atvažiavo asesorius su dviem žandarais. Vėl prasidėjo 
šunų lodymas, vaikų ir moterų kvykinimas. Kriaučiūnie
nės klausė, ar jos vyras neturėjo jam bloga linkinčių 
kaimynų.

- Kaip neturės, - atsakė našlė. - Ponai mus atleido 
nuo lažo. Vien už tai visi buvo gatavi jį vandens šaukšte 
paskandinti.

Zaborskiai šį kartą tarytum laikės nuošaly, gal neno- 
. . - - • rėjo, kad žandarai sutrukdytų bulviakasį. Asesorius dvare

- Eik sikt! - atšovė^ jam kalvis. pietaudamas atsivertė nučiupinėtą savo knygelę ir per-
Bet jis nemelavo: žadėjo išdurnėti ir išdurnėjo. Nebe- skaitė nežinomą žodį u ž n a r v ė . Pačių baudžiau- 

siskuto, nebesikirpo ir mažai su kuo besikalbėjo. Geležis ninku nuomone, Kriaučiūnas, nelyginant lydys, buvo nu- 
jo tikrai nebeklausė. Virpančiom rankom nebegalėjo nulai- smaugtas užnarve. Kažkuris asesoriui parodė ant lazdos 

galo pririštą ašutinę kilputę.
- Pavasarį per neršta atsargiai užneri lydekai ant gal

vos, staiga trukt ir išmeti ant kranto...
Ignacas, vos netapęs daktaru, pats apžiūrėjo lavoną ir 

įsitikino, kad Kriaučiūnas tikrai buvo nusmaugtas ne vir
ve ir ne rankom. Tačiau kuo, taip ir liko neaišku, nes iš 
arklio uodegos ašutų vargu ar įmanoma pasidaryti kokį 
žudymo įrankį.

Praėjus savaitei ar dviem Antanas Kleiva aplankė 
prirakintą Roką Kačerauską, kuris kaip niekur nieko grū
do piestoje grucę.

- Dabar jau galėtum pradėti sveikti, - tarė atsisėdęs 
ant prieklėčio. - Nors barzdą galėtum nusigrandyti.

- Kad boba britvos neduoda, - atsakė Rokas.
Antanas pažvelgė į arklinę spyną ant pamišėlio kojos. 

Rokas tų spynų yra nukalęs daugiau negu tuziną, nes či- 

vienai spynai būtų įtaisęs vis kitokią šerdį? Kogero, jos 
visos dviem trim raktais rakinamos. ' ’

- Tavęs žandarai nečiupinėjo? - paklausė Roko.
*► Aš ne merga, kad mane čiupinėtų. Dogrobas buvo 

atvedęs... Mėgino šnekinti. Vožė porą kartų į snukį ir 
nujobsėjo nieko nepešę. , . .J J H /nukelta į 5 psl......... /

IŠ

- Aš padarysiu taip, kad nė šuo nesulos.
- Nesitepk rankų. Geležis tavęs nebeklausys.
- Kad jau dabar nebeklauso. Naktimis neberhiegu. 

durnėsiu, ir bus man dar baisesnė katorga.
v Rokas pažvelgė į Antaną tarsi prašydamas pagalbos, 

ir šis pamatė, kad jo akys keistai padidėjusios ir tokios 
šiurpą keliančios, kad net žegnotis norisi.

- Nors tu manęs neišduok, užstodamas Kriaučiūną, 
savo švogerėlį...

Ona Kriaučiūnienė buvo Antano sesuo, kurią Zabors
kiai ne kartą plakdino ~ ir prievartavo. Kai sesuo ėmė 
lauktis, įpiršo ją Kriaučiūnui,^ kurį Antanas buvo linkęs 
užjausti. Kita jo sesuo buvo ištekėjus už Kazimiero Plat- 
kaus, todėl išeidamas iš kalvės jis dar pasakė Rokui:

- Jeigu nepyksi, aš dar pašnekėsiu su Platkum. O tu 
prieš guldamas, alaus išgerk ir poterių neužmiršk sukalbėti,

kyti replių, užsimetė ant kojos raudonai įkaitintą pasagą 
ir sustaugęs, nusviedė kūjį. Paskui mėgino nusikaldinti 
peilį, kuris lengvai smigtų į sieną. Kai nieko neišėjo, 
supjaustė apynaujas nagines ir pasidarė kilpinę. Kaip Do
vydas ėmė svaidyti laukuose akmenis. O kas tasai Galijo
tas, su kuriuo jis troško susikauti, niekas, išskyrus Anta
ną, nežinojo.

Žmona ir kaimynės smilkė susirgusį Roką švęstom 
žolelėm, girdė degtine nuo gyvatės, galiausiai Dogroba 
užsiundė akiniuotą daktarą, kuris liepė ligonį gerai sus- 
vystyti drobulėm ir pakaitom laistyti šaltu ir pakaitintu 
vandeniu. Jeigu liga nepasiduos, patarė prikaustyti kalvį 
stipria grandine prie trobos 
medžio.

Gydymas vandeniu gal 
būtų leidęsis vystomas. Bet 
kintas. Prievaizdas atsiuntė vyrus, šie atsinešė storą gran- gonai vienu metu buvo įnikę arklius vogti. Negi jis kiek- 
dinę, vieną jos galą prikalė^prie ąžuolo, netoli klėties, o •••’---- ■' —
kitą arkline spyna prirakino Kačerauskui prie kojos. Ligo
nis galėjo užsisklendęs drybsoti klėtyje ar panorėjęs dirb
ti kokų nors darbą, - braukti linus, plėšyti plunksnas, 
aižyti žirnius... Dgroba griežtai įsakė neduoti jam jokio 
geležinio įnagio, net akmenis liepė nurinkti, kad Rokas 
nepasiektų.

balkio arba lauke prie kokio

ir būtų padėjęs, jeigu Rokas 
jis mieliau sutiko būti prira-

ATRADO NAUJĄ 
DINOZAURU RŪŠĮ

Iš Washington'© prane
šama, kad apie 650 km. 
nuo Pietų Ašigalio esančio 
kalnyno uoloje rastė suak
menėjusių, iki dabar dar 
nežinomos rūšies, dinozauro 
liekanų, šio gyvūno galva 
puošė kaulinė skiauterė, 
jo žandikauliai buvo platūs 
ir dantys smaili.

Ekspedicijai vadovavo 
William Hammer'is, dirban
tis Augustana Kolegijoje 
Rock Island, IL., JAV.

Rastos gyvūno liekanos 
įdomios tuo, kad tai pir
masis dinozauras, surastas 
Antarktikos plote, aukščiau
sioje jo vietovėje. Tai pa
tvirtina, kad Antarktikos 
klimatas savo laiku buvo 
pakankamai švelnus, kad 
ten galėtų gyventi didieji 
žinduoliai ir augalais min
tantys gyvūnai.

Mokslininkai rado tarpe 
naujai atrasto dinozauro 
liekanų ir įsimaišiusių kojy 
bei kaklo narelių kaulų 
jau žinomų ir kituose kon
tinentuose atrastų suakme
nėjusiu dinozaurų.
MONTREALYJE BUVO 
MATOMAS SAULĖS 
UŽTEMIMAS

S. m. 
d., 1:16 
saulės 
daugybė 
pilkšva 
miestą, 
paukščiai, 
žaliuojančiais

akinius, nes tiesioginis jusi.U U) ar nepaklausiusių 
s—-I!—nuskubėjo pas 

žalingas akims. Nežiūrint akiV lig\ specialistus pagal- 
to, vėliau paaiškėjo, kad bos... Pagerėjimo reikės 
apie 20 asmenų, nepatikę- laukti ilgesnį laikų.

kopus arba specialius aki- . „
nius į vis didėjant] juodę užtemimo stebėjimas labai įspėjimų, 
skritulį. Pakartotinai visuo- n
mene buvo įspėta, kad 
reikia vartoti specialius

' ‘ '• ' ‘"'MM wwiiiii■ 
■ <

gegužės mėn. 11 
vai. p. p. prasidėjus] 

užtemimų stebėjo 
žmonių. Savotiška, 
atmosfera apgaubė 

atšąlo , ir aptilo 
kurių nemaža 
> parkais ir 

medžių alėjomis pasižymė
jusiame Montrealyje ir 
jo priemiesčiuose.

Tiek suaugę, tiek moks
leiviai ir vaikai sekė š] 
įvyki TV ekranuose ir išėję 

- sakė An-'' į gatves iš darboviečių 
ar namų. Žvelgė pro teles-

Welcome to Vilnius.
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights So, if you are in a hurry to get 
from 5 Canadian gateways to to Lithuania, nobody flies you 
Germany. From there, con- there more often.
venient same day, non-stop For information call your travel 
connections to Vilnius, 7 times agent or 1 -800-56-FLY-LH (in 
per week. Toronto 368-4//'7).

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

Mirus mylimai Žmonai

JUTTAI-JŪRAI GUSTAINIENEI, 
Jos vyrą, žurnalistą ir rašytoją ALGIRDĄ 

GUSTAITĮ nuoširdžiai užjaučia - 
"Nepriklausomos Lietuvos" 

laikraščio Redakcija ir darbuotojai

Vaikai jam nukėlė nuo aukšto voratinkliais aplipusį, 
įskilusį senelio kontrabosą, basedlą - dar iš tų laikų, kai 
Adomas Zaborskis buvo sumanęs steigti dvaro kapelą. 
Rokui liko įsiėdusi vieno šokio melodija, kurią grodamas 
tėvas dažnai uždainuodavo:

Rupūž rupūž, lipk ant pečiaus,
Lipk lipk, nenukrisk...



Nuotr: Tony Photo Studio
Jonas Šulmistras su žmona Valerija, talkininku R. Macijausku ir jauniausiu svečiu grojo ”NL" Spaudos Baliuje.
/.......atkelta iš 4 psl./ trūko stygos.

RUPŪŽ, rupūž, lipk ANT PEČIAUS
K. Sajos apsakymas (iš *94 METAI, vasaris)
- Matei - Dogroba dabar visur nešiojas pykštalietą. 

Bijo, kad ir jam kas užnarves ant sprando neužnertų.
Kalvis nusijuokė ir kiek patylėjęs paklausė:
- Dar nueini pas savo seserį?
- Pas katrą? Pas Oną? Taigi per laidotuves matėmės.

- Nueik sekmadienį sutemus.
- O ką aš ten - sutemus?
- Girtas apsimesk ar susibark, tik nesileisk išvaromas. 

Ir jai neleisk niekur išeiti.
- O kur ji eis, vyrą palaidojus? Kur ji tau eis?
- Eis, kur visada eidavo. Pas Andžejų Dogrobą.
- iš kur tu žinai? Kas čia toks tau pripliauškė?
- AŠ jį sekioju kaip šuva, pats viską matau ir žinau.

- Kaip tu gali sekioti, kad tu pririštas, brol?..
- Minties už kojos nepririši, - sumurmėjo Rokas. Ne

baigęs kalbos užsidarė kamaroj ir įsitraukė paskui save 
visą grandinę.

- Rokai, Rokai! Bene supykai? - pabeldė Antanas į 
duris.

Laidaro vartus sugirgždino parėjus Kačerauskienė, ant 
naščių užsikabinus du pilnus buroklapių krepšius.

- Nekrabakštyk, nebelsk, - pasakė ji. - Jeigu jau už- 
siskledė, net uždegęs klėtį jo neišrūkysi.

Nors Antanas buvo sau taręs nesidėti galvon, ką tas 
nesveikas žmogus jam prišnekėjo, tačiau sekmadienio 
vakarą jis vis dėlto nuėjo aplankyti sesers. Kriaučiūnienė 
jau buvo apsižygiavus, bliūdus ir šaukštus jau susiplovus, 
beliko sukalbėti poterius ir suguldyti vaikus. Tačiau brolis 
pajuto, kad Ona dar kažką pasiryžus nuveikti.

- Vajėzau, ar dar kas nutiko, kad tu taip vėlai? - 
nustebo nepatenkinta sesuo. - Sėskis, jei turi kokį reikalą 
Man taip galva įsiskaudėjo.

- Matyt, prasidės rudens myžvoris. Vieni už galvos, 
kiti ųž ętręnų graibstosi, O gal Dogroba seniai beplakė. 
įkrėsdavo, beržinį Jtošės, ir būdavom sveiki.

- Eik tu peklon, sakyk, ko atėjai.
- Žadėjau papasakoti, ką girdėjau šenkant karčemoj. 

Bet matau, kad tu skubi kažkur.
- Neskubu, bet karčemos plepalai man neįdomus.

- Žmonės tavo amžinatilsį Petrą minėjo. Ar tik ne
bus čia Raudongurklio darbas?

- Kokio Raudongurklio?
- Razbaininkas, Raudongurkliu vadinamas. Sako, kaž

kur palei Telšius darbuojasi.
- Kur tie tavo Telšiai, o kur mes... Eik, Antanai. 

Kitą kartą man tuos vėjus papasakosi.
- Čia ne vėjai. AŠ pats per Baltramiejaus atlaidus vie

ną tokį mačiau - barzdotas, panašus į čigoną, raudoną 
skarą pasirišęs, klausinėja, kas iš kokio dvaro...

- Plepis plepis i ne znaješ sam što! - paišaipė Ona. - 
Bėgsiu - atisminiau, kad mano avys lauke. Vaikai! Klaup
kitės poterių ir gulti! Matot, kad dėdė šį kartą jums 
nieko neatnešė.

- Palauk, dar neišeik, - Antanas užstojo duris. - pats 
Dogroba tau liepe neskubėti šį vakarą.

- Kas, kas?! - nustebo sesuo. - Kada jis tau liepė?
- Tai negi teisybė, ką žmonės pliurpia? Palaidojus 

vyrą leki pas tą kraugerį vorą?
- Lėksi ir pats, kai tau bus įsakyta.
- Tu gi atleista nuo lažo. Savo užkapotą tėvą prisi

mink.
- Tėvą prisimink, o vaikus užmiršk?.. Geras brolelio 

patarimas! Pasitrauk, leisk, nes aš pasiskųsiu Andžejui!
Išsprūdo, nubėgo. Gal nebeišgirdo, kaip brolis ją pava

dino šliundra. Kriaučiūnienė skubėjo į dvaro pirtį, prie 
kurios buvo skalbykla. Atskiroj patalpoj stovėjo krosnis 
su katilu žlugtui, stalas skalbiniams kočioti ir lyginti. 
Lentynose - šarmas, muilas, "lazurka" ir krakmolas ponų 
baltiniams. Dogroba reikalavo, kad pirtis būtų rakinama. 
Vieną raktą turėjo dvaro pročka, o kitą - jis pats.

Pirtis stovėjo prie upelio, sekmadieniais dar saugojo 
vakarykščią šilumą, buvo patogi slaptiems pasičiulbėji- 
mams. Ona anksčiau dažnai čia ateidavo skalbti, krakmo
lyti ar vilnos dažyti. Ateidavo ir šiaip, kai Andžejus pa
kviesdavo. Jis mokėjo būti meilus ir dažnai užkišdavo už 
Staniko rublį. Skųsdavosi, kad gudė žmona jo negerbia, 
nei prie ponų, nei prie mužikų nepritampa. Tiesa, jis 
greit supykdavo. Bet greit ir atsileisdavo. Už menkniekį 
sniodavo bizūnu per pečius, o po valandos užmiršęs pa
klausdavo:

- Što za kilbasa tutaj tau po marškiniais? Nusivilk, 
pasirodyk...

Už vėlavimą Onai galėjo kliūti, todėl ji labai nusigan
do pirties duris jau radus užrakintas. Pastoviniavo pasto
gėj vis labiau širsdama ant savo brolio ir sužvarbus pu
siaunakty parėjo namo.

Prievaizdo dvaras pasigedo jau ankstyvą rytą, kai ne
buvo kam rikiuoti baudžiauninkų. Visi suskato klausinėti, 
ieškoti. Po pietų pročka atrakino pirtį ir atrado Andžejų 
sukniubusį ant stalo - pasmaugtą lygiai taip, kaip anąsyk 
Kriaučiūną. Aukso žiedai nuo pirštų nenumaustyti, laikro
dis nenusegtas, tik pykštalietas buvo dingęs.

Vėl atsibeldė žandarų lydimas ispravninkas. ištardęs 
daugelį^ dvariškių ir baudžiauninkų, jis kartu su Zabors- 
kiais užsuko pas kalvį Kačerauską. Žmona jį buvo greito
mis apkirpus, nuprausus ir gražiau aptaisius. Tik nudrisku
sių kelnių negalėjo pakeisti, nes koja buvo prirakinta.

Ispravninką labai sudomino Roko kontrabosas, kuriam

- Kur ta storoji styga? Kada ji nutrūko?
Nei Rokas, nei žmona su vaikais neprisiminė - gal 

dar amžinatilsį tėvas buvo ją nutraukęs. Neprašyti svečiai 
persimetė žvilgsniais ir pareikalavo, kad Rokas pagrotų. 
Šis iš karto apsidžiaugė, ant dešinės kojos su arkline spy
na užvyniojo gerą galą grandinės, kad trepsint į taktą 
garsiau žvangėtų, mužikiškai nusišnypštė ir atsisėdęs ant 
piestos užgrojo. O kad ponai žinotų, ką jis groja, kalvis 
atlošęs galvą uždainavo:

Rupūž rupūž, lipk ant pečiaus,
Lipk, lipk, nenukrisk!..

Anksčiau girdėjusieji tą pačią muziką tvirtino, kad Ka
čerauskas dabar sugrojo ne prasčiau, ir iš visko spren
džiant, net neįtarė, kad jo basedlai ko nors trūksta.

Kačerauskienė ponams bučiuodama rankas ėmė prašy
ti, kad jie įsakytų paleisti jos vyrą nuo grandinės. Negi 
ir žiemą turės čia šalti kaip šunelis pririštas? Juk šitaip 
kiekvienas išsikrausytų iš proto ir pradėtų dainuoti!..

- Paleisim, kai surasim Dogrobos žudiką, - atsakė is
pravninkas. - Jeigu kas ką žinot, matėt, girdėjot, praneš- 
kit savo ponams.

- Kas padės mums surasti razbaininką, bus atleistas 
nuo lažo ir dar gaus šimtinę sidabru, - pažadėjo Ignacas.

- O jeigu ir vėl nesurasim? - paklausė kažkuris iš 
susirinkusių.

- Turėsim rasti! - griežtai atsakė ponas Aleksandras. 
Iš piktumo jo veidas pasidarė dėmėtas kaip nėščios mo
ters. - O gal jau kareivių pasiilgot? Po Kalėdų pakviesim. 
Kiekvienas gausit po uloną su arkliu, ir vėl bus ramu.

Naujuoju prievaizdu buvo paskirtas dvaro ekonomas 
Cirkelis - iš Kuršo nusamdytas vokietis. Jis buvo nesvei
kų plaučių, vaikščiojo apsiraišiojęs kaklą, todėl užpykęs 
labai aprėkti neišgalėjo. Visus nusižengimus kaip isprav
ninkas rašėsi į savo knygelę. U kai niekas neberėkdavo, 
bizūnu nepliauškėjo, ir tvarkos dvare nebeliko. Toks prie
vaizdas - kaip nebylys be botago. Ne vieni Zaborskiai su 
atodūsiu prisimindavo Dogrobį: tas tai buVo gasopadorius! 
Tegul nudžiūsta ranka tam flevidonui, kuris be laiko jam 
gyvastį atėmė!..

Atėjo adventas, o Andžejaus žudiko vis nesisekė rasti 
Nepadėjo ir mišios prie Krekenavos stebuklingojo Dievo 
Motinos paveikslo. Zobarskiai laukė ulonų - tą daugialan- 
gę daržinę perdirbo į tvartą kariškių arkliams sustatyti. 
Iki Kalėdų dar buvo likę pora savaičių, žmonės dar turė
jo vilties, su šakėm ir su žvakėm ieškojo Dogrobos pa- 
sinaugėjo pėdsakų. Žvairavo į tuos, kuriuos prievaizdas 
buvo pikčiau nuplakdinęs ar jų artimiesiems gyvenimą su
trumpinęs.

Vieną penktadienį Kriaučiūnienė kartu su Rimkum 
parvažiuodama iš turgaus pamatė keliu linguojantį senį 
su lazda ir kukštera. Rogėms artėjant, žmogus atsigrį
žęs kilstelėjo lazdą, prašėsi pavežamas, bet Ona stvėrė 
iš Rimkaus botagą ir sukirto arkliui.

- Aš jį pažinau, - tarė savo kaimynui. - Čiagi tas 
kareivis, kurstytojas. Rašinėja skundus, o iš jų naudos - 
savo kailiu patyrėm...

Netrukus pasivijo Rupeikas iš Antašavos. Šie, matyt, 
buvo pardavę paršelius, nes vežėsi tuščią kiaulės būdą ir 
dar pintinę, aplipusią žąsų pūkais. Po gero turgaus abu 
Rupeikos buvo šiek tiek įraudę ir linksmi. Kriaučiūnienė 
pasakė, kad jie neseniai pralenkė Jokūbą Mockų, vėl kaž
kur šliaužiantį skundų rašyti. Rupeikos pritarė, kad Moc
kus būtų nebloga dovana Zaborskiams. Bent jau tiems, 
kurie jį atvežė, ponai galėtų žiemai kareivių neužkarti.

Sustabdę arklius jie susimokė, ką sakys ir ką darys, 
kai Mockus prisiartins. Kad tik tas svieto perėjūnas ne
būtų pasukęs į šalį!..

Pagaliau pasirodė. Slenka kaip utėlė į veselę. O ko 
jam skubėti - nei vaikų, nei gyvulių. Mano - kur nueis, 
visi išskėstom rankom pasitiks.

Kai Mockus atžingsniavęs pasilabino, Rimkus atsakė:
- Labas, jeigu nemeluoji.
- Kad jis nemelavęs negali, - pridūrė Rupeika ir tren

kė Mockui per kepurę. Užvožė ir jaunesnysis jo brolis 
Benediktas.

Rimkus čiupo Jokūbą už kojų, kaimynai dar porą kar
tų įspyrė, kad senis nesipriešintų, o Kriaučiūnienė tuo 
tarpu pakėlė būdos dangtį. Vyrai įgrūdo Mockų, gerai už
rišo ir užmetė gūnią, kad sutikti žmonės neklausinėtų, ką 
čia tokį vežat. Apsidirbo kaip su vovere ir paragino ark
lius.

- Tai kur viešėjęs dabar, pons, parkeliauji? - Rupei
kos atsigrįždami dar mėgino šnekinti savo belaisvį. - 
Buvai pas vyskupą ar pas gubernatorių?

- Ko tyli kaip kiaulė, ant ausų mežama? - Bendiktas 
buvo ypač liežuvingas. - išbajorėjai, mužikiškai šnekėti 
nebenori?

Pasišaipydami nė nepajuto, kaip atsirado Antašavoj. 
Priekyje Rimkaus rogėse sėdinti Kriaučiūnienė šūktelėjo 
Rupeikoms:

- įvažiuosim pro didžiuosius vartus ir sustosim prie 
gonkų.

- Su kiaulės būda - prie gonkų? Ar negausim pylos?
Anie neišgirdo arba girdėti nenorėjo - pasuko išvažinė

tu keliu pro stulpus su dviem liūtais, kur paprastai va
žiuodavo tik ponai.

Rūmų kieme buvo pilna arklių ir kariškių. Ulonai, 
matyt, prisistatė anksčiau, negu ponai tikėjosi.

- Pasakyk Zobarskiams, kad mes turim sugavę metiež- 
niką, - pasakė Rimkus ponų liokajui.

Iš rūmų išėjo įraudę Zobarskiai ir trys ūsuoti oficie-

F I hl N A I R siūlo naujus maršrutus, 
Įskaitant ir V I L N I lį

Si populiari Suomijos lėktuvų bendrovė, sėkmingai 
pradėjusi skrydžius be sustojimo Toronto-Helsinki 
maršrutu, šiemet įsigijo dar vieną patogų, naują spraus- 
minį lėktuvą MD-11, papildė skrydžių dažnį, pagerino 
"Business Class" patarnavimus. Taip pat pavaišina išskir
tinės skandinaviškos virtuvės gaminiais savo keleivius, 
o skrydžiuose su vienu sustojimu - be eilės įleidžia j 
lėktuvą. Taip pat visi skridimais laimėti punktai gali 
būti gaunami arba už juos atlyginama FINNAIR B-vės 
įstaigose.

Kiekvienas keliautojas gali pasiimti du lagaminus 
po 32 kg kiekvieną , Lėktuvo patarnautojai yra daugia
kalbiai ir gerai susipažinę su skrydžių vietovėmis. Per 
Helsinki galima pasiekti Skandinaviją, Baltijos valstybes, 
Rusiją, Ukrainą ir Europą labai patogiais persėdimais.

Nuo 1994 m. FINNAIR Įvedė skrytį) ir į VILNILĮ: 
trečiadieniais išskrendama iš Toronto 8:15 vai.v., atvyks
ta į Helsinkį 11 vai. ryto ketvirtadienį. Penktadieniais 
-išskrendama 5:10 val.p.p. ir atvyksta į Helsinkį šešta
dienio rytą 7:55 vai. Iš ten skrydžiai į Tallinn'ą, Rygą, 
Kopenhagą ir kt.

FINNAIR B-vė įsteigta 1923 m., jos 70% priklau
so Suomijos valstybei, likusi dalis - bankams, draudimo 
Įstaigoms ir privatiems akcininkams. Yra gavusi eilf 
žymenų už keleivių aptarnavimą ir jų maitinimą.

"Association of European Airlines" organizacija 
šiai lėktuvų bendrovei pripažino saugiausių ir punktua
liausių skrydžių statusą.

FINNAIR pagal "Blue Wings Tours" planą 1994 
m. sezonui siūlo įdomias turistines keliones:
- Helsinki-Stockholm:

7-ių dienų atostogas, aplankant Helsinkį, pasižymintį 
architektūra ir Stockholmą- tiltų miestą, pastatytą ant 
14-kos salų ir sujungtą 60-čia tiltų, pagarsėjusį karališ
kaisiais rūmais, teatru, muziejais ir meno galerijomis.

I ŠĮ planą Įeina 2 naktų plaukimas Helsinki-Stock
holm ir atgal, 4 naktys abiejų miestų viešbučiuose arba
- galimybė pasirinkti ir savąjį planą.

Turistinės kelionės valstybėje kainuoja nuo $575.
- Norvegijos Fiordai Extravaganza:

šis vaizdingas Vikingų kraštas stebina savo nuosta
biais fiordais, kriokliais. Keliautojai turi galimybės ža
vėtis gamta, pasinaudojant turistiniais laivais, automaši
nomis ir traukiniais, aplankant istorines vietas per 8 
dienas. Turistinės kelionės valstybėje kainuoja nuo 
$ 1,250.
- Ekskursijos St.Petersburge:

§iš miestas, antrasis savo didumu Rusijoje, turtingas 
istorija ir kanalais. įsteigtas 1703 m.Petro Didžiojo, 
didžiuojasi architektūra, meno muziejumi "Hermitage", 
kuris Įkurtas buvusiuose carų Žiemos Rūmuose, talpina 
daugiau kaip 2,400 meno kūrinių.

Galima nuskristi tiesioginiai iš Helsinkio. Atskirų 
vizų nereikia, siūlomos ekskursijos laivu, automašinomis 
su palydovu, romantiškos kelionės traukiniu.Turistinės ke
liones valstybėje kainuoja nuo $475. 

FINNAIR CANADA Bendrovės reikalų vedeja ("mana
ger") yra Christina Colliander, suomė, dirbanti Kanado- 
je nuo 1968 metų. Smulkesnes informacijos tel: 416- 
222-0740.

Prisiunčiant šią informaciją, FINNAIR pridėjo ir 
siurprizą- "HOLIDAY MAKER" žurnalo numerį, kuriame 
aprašomi ir lankytini Baltijos kraštai, neseniai atgavę 
nepriklausomybes nuo Sovietų: Latvija, Lietuva ir Estija. 
Rašant apie Lietuvą, išgirtas Vilniaus istoriškumas, pri
simintas TV bokštas ir Sausio 13-tosios įvykiai, Rumšiš
kės, Trakų pilis ir Kryžių Kalnas,kaip vienintelė tokia 
vietovė visame pasaulyje. Gražios nuotraukos Trakų pi
lies ir detalė iš Kryžių Kalno. Taip pat BALTIJOS vals
tybių žemėlapis. b. 
--------- ----------------- -- ■■* , .... ....... .......................... . -■ ~ 

riai. Rupeikos atidengė būdą ir parodė^ joje susirietusį 
belaisvį su kariška miline. Ona Kriaučiūnienė skubėjo 
pasigirti, kad ji pirmoji atpažinusi Mockų ir paraginusi 
vyrus sučiupti tą seniai ieškomą ... Tratėjo tratėjo ir nu
tilo, pamačius kad Jokūbas Mockus nesijudina. Jau spėjęs 
sustingti, nebegyvas.

Kareiviai kišenėj aptiko popierius,~ rodančius, jog šis 
žmogus dvidešimt metų tarnavo batiuškai carui~ ir tėvy
nei, o kare su totoriais pelnė tokį garbingą kryžių, kokio 
nė pats ulonų vyresnysis neturėjo. O norėjo turėti, todėl 
tuoj pat sukomandavo Rupeikas ir tą kvaišą bobelką su- 
raštuoti.

Apie Mockaus gebėjimą rašinėti skundus ir šiauštis 
prieš ponus, Zaborskiai net išsižioti nedrįso, matė, kokie 
įtūžę visi kareiviai ir oficieriai. Po Kalėdų visi keturi 
teismo buvo pripažinti kaltais dėl Jokūbo Mockaus mir
ties. Našlei Kriaučiūnienei, kurios namuose laukė maži 
vaikai, bausmė buvo dovanota, o Rimkus ir broliai Rupei
kos gavo po penkerius metus Sibiro katorogos. (b. d.)

Trakų pilies detalė.
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Lietuvių Namų
Žinios

• LN balandžio 24 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 205 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė J.O.Kilo- 
taičiai iŠ Calgary, Alta., 
O.Galinaitienė iš Čikagos, 
A.šimkus iš Port Alberni,B. 
C.ir D.G.Wicks iš Pickering 
Ont.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
Visuomeninės Veiklos K- 
to pirm.Teodoras Stanulis.

• LN Moterų Būrelis ba
landžio mėn. 12 d. vėl 
pasiuntė 8 maisto ir dra
bužių siuntinius į Lietuvą 
vargstančioms šeimoms 
ir Vilniaus Krašto mokyto
jams.

e Balandžio 12 d. posė
džiavo LN Visuomeninės 
Veiklos K-tas. Dalyvavo 
Moterų ir Vyrų būrelių 
LN Kultūros K-jos ir Lie
tuvių Socialinių Reikalų 
K-to atstovai.

Posėdyje buvo peržvelg
ta 1994-95 m. numatytas 
veiklos planas, aptarta 
LN dalyvavimas šios vasa
ros Karavano renginyje, 
bazaro reikalai, Motinos 
Dienos ir Tėvo Dienos 
renginiai- pietūs.

• LN VYRŲ BŪRELIS ren
gia GEGUŽINĘ liepos mėn.
10 d., sekmadienį, 12 vai., 
Boyd Conservation Parke, 
Cliffside 2, Woodbridge,
Ont.

Programoje numatoma 
šokiai, sporto varžybos,lo
terija. Veiks maisto bufe
tas, nestigs ir siurprizų.

• LIETUVIŲ NAMAMS 
reikalingas virtuvių valyto- 
jas/ja. Darbas pirmadie
niais nuo 8 vai.r. iki 4 
vai.p. p.
Smulkesnės informacijos 
gaunamos LN raštinėje, 
tel: (416) 532-3311.

• Taip pat ieškomas dar
bininkas pastato priežiūrai. 
Kreiptis tuo pačiu telefonu.
• LN gegužės 1 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 175 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė J.Balčiū
nas, Ir.Kaliukevičienė iš 
Port Severn, Ont., 2 iš 
Vilniaus, 4 iš Kauno ir 
1 iš Babtų.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
narė D. Keršienė.

• Motinos Dienos proga, 
gegužės mėn.8 d., sekma
dienį Karaliaus Mindaugo 
Meneje vyko tradiciniai 
Motinos Dienos pietūs. 
LN Vyrų Būrelio nariai 
pasveikino atvykusias moti
nas, apdovanojo gėle ir 
sutiko su vyno taurele.

• LN Visuomeninės Veiklos 
Komitetas rengia vartotų 
drabužių ir daiktų išpardavi
mą. Daiktai priimami LN 
darbo valandomis, pagei
daujantieji, kad daiktai 
būtų paimti iš negalinčių 
atvykti, gali paskambinti 
LN vedėjai tel:532-3311 
ir daiktai bus paimti su
tartu laiku.

Daiktų išpardavimas 
vyks birželio mėnesį.

• SIBIRO TREMTINIAMS 
PAREMTI birželio mėn.9 
d., 7:30 val.v. PRISIKELI- 
MO P-jos salėje Baltiečių 
Moterų Tarybos lietuvių 
skyrius rengia VAKARONĘ

Kviečia visus.
• Motinos Dienos pietūs 
vyko ANAPILYJE gegužės 
mėn. 8 d.

• TARPTAUTINIAME KA- 
ravane, kuris šiemet vyks 
PRISIKĖLIMO P-jos patal
pose, dalyvaus ir lietuviai 
savo paviljonu VILNIUS, 
birželio mėn. 17-25 d.d.

KARNAVALO rengimo 
komitetui pirmininkauja 
Danielė Didžbalienė. Komi
tetą sudaro Suvalkų Krašto 
Kanados Lietuvių Išeivijos 
Sambūris. §io renginio pel
nas, jei toks bus, skiriamas 
PUNSKO lietuvių šventovės 
atnaujinimui.

lietuvių
-L..i. T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

4.75% už 90 dienų term. Indėlius 
5.25% už 6 mėnesių term, indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.75% už 3 m. term, indėlius 
6.00% už 4 m. term, indėlius 
6.00% už 5 m. term. Indėlius 
5.00% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
6.00% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.25% už 3 m. GIC invest, pažym.
6.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
7.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
3.50% už RRSP ir RRIF ind. (v.n.bi. r«t.) 
5.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind.
6.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind.
3.50% už OHOSP (variable rate)
3.25% UŽ taupyme sąsk. (syvyb*. drauda)
3.50% kasd. pal. čekių

sąsk. virš 10.000
2.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 

paskolas nuo........... 8.00%
už nekilnojamo turto 

paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 

nuošimčiu

1 metų ................... 7.00%
2 metų ................... 7.75%
3 metų ................... 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.00%

(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

MasterCard., Kredito kortelė

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). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149
6 psi.

e Buvęs torontietis Myko
las Ropė šiuo metu gyvena 
Kenijoje, Nairobi ir "Inter
national Distiller's Kenya 
Ltd Shot Gun" čempionate; 
dalyvaujant 47-iems varžo
vams, laimėjo pirmą vietą.

e Kanados skautai sodino 
medelius gegužės mėn.
7 d. Nuo 1972 m. jie jau 
yra pasodinę 45 milijonusl

S.m.gegužės 7 d. numa
tyta pasodinti 3,8 milijonus 
medelių. Ontario provinci
joje bus pasodinta į mili
jono.

Įdomu būtų sužinoti 
ar, ir kiek , lietuvių skautų 
pasodino medelių.

• TORONTO FILATELISTU 
DRAUGIJA surengė dabar
tinės Lietuvos respublikos 
pašto ženklų parodą gegu
žės mėn. 15 d., PRISIKĖ
LIMO P-jos salėje.

Įvairiais filatelijos rei
kalais galima kreiptis į 
Antaną Laurinaitį, 794 
Millwood Rd., Toronto, 
Ont. M4G 1W2.

PIRMA VIETA PIRMĄ 
KARTĄ

ŠALFASS žaidynėse Cle
veland' e, JAV, Londono 
Lietuvių Sporto klubo TAU
RAS jaunių C komanda 
laimėjo pirmą vietą! Tai 
rezultatas didelių pastangų 
jaunių vadovės dr. D. And- 
rulionytės-Armstrong ir su
manaus trenerio dr. W. 
Jansenbergerio.

Klubas veikia nuo 1964 
m. (su viena pertrauka), 
bet niekada nė viena jo ko
manda neturėjo laimės pa
siekti pirmą vietą. Ir jau
niai, ir vyrų B komanda 
kelis kartus laimėjo antrą 
vietą, bet tik ... ne pirmą. 
Dažnai laimėdavo pirmą 
puslaikį, žymiai pirmauda
vo antrame puslaikyje, bet 
... paskutinę minutę, susi
žeidus ar dėl kitų priežas
čių, nebegalint žaisti po
rai gerų žaidėjų, poros 
taškų skirtumu pralaimėda
vo ir turėdavo pasitenkinti 
antra vieta. Detroite prieš 
AUŠRĄ, beveik kasmetinį 
vyrų B meisterį, pralošė 2 
taškų skirtumu; Čikagoje - 
prieš vyrų B klasės nugalė
toją - tik 3 taškų skirtu
mu. Panašiai pralaimėjo ir 
prieš New York'o atletus 
Toronte.

1969 -70 metų sezone 
TAURAS sužaidė 20 drau

giškų rungtynių prieš stip
rias kitataučių komandas 
Londone ir prieš Toronto 
bei Hamilton'© vyrų B 
komandas ir... jas visas 
laimėjo! Atrodė, kad laimė 
gali nusišypsoti ir TAU
RUI. Bet... ne taip greitai. 
Dar per anksti džiaugtis. 
Tas pats "kipšiukas" ir vėl 
TAURUI pakišo koją: ŠAL
FASS pirmenybės buvo su
rengtos tą datą, kad Lon
dono studentai turėjo egza
minus universitete, tad pir
menybėse negalėjo daly
vauti!

Dabar yra džiugu pasvei
kinti dr. W. Jansenberger’į 
ir dr. D. Armstrong, įsten
gusius pralaužti tą nelaimę 
nešančią ledinę sieną — 
mus skiriančią nuo pirmos 
vietos. D.E.

Įchicagoi
VĖL UŽDAINAVO 
POVILAITIS

Plačiai žinomą Lietuvos 
estrados dainininką Stasį 
POVILAITį pirmą kartą Či
kagoje girdėjome praėjusį 
rudenį. Šiemet jis po kon
certų Miami, St. Peters
burg' e, Baltimorėje, Phila- 
delphijoje, atvyko vėl į 
Čikagą ir koncertavo Jau
nimo Centro didžiojoje sa
lėje balandžio 30 d.

Nors vakaras buvo vėsus 
ir lietingas, solistas iš Lie
tuvos čia sukėlė giedrią ir 
šiltą atmosferą. Programą 
pradėjęs kūriniais "Velnio 
pagunda", "Nutrukusia sty
ga", "Raudona rože" jis 
baigė "Sulaukti negalėsiu" 
ir bisui daina: "Aidi, aidi", 
iš viso dainavo 20 kūrinių, 
kurie buvo palydėti gau
siais plojimais, pasitenki
nimo šūkiais.

Pabaigoje svečias iš Vil
niaus gavo nemaža gėlių, 
padėkos žodžių. Šalia kitų 
sol. Povilaičiui rengėjų 
vardu padėkojo Edvardas 
Šulaitis. Fo koncerto daini
ninkas pasirašinėjo autogra
fus ant įsigytų jo dainų 

J<ąsečių (jų čia buvo net 
trys skirtingos). Kiek vė
liau visi suėjo į Jaunimo 
Centro kavinę, kur ilgai 
buvo vaišinamasi ir bend
raujama su šiuo žymiuoju 
Lietuvos estrados dainininku, 
kuris yra gavęs visą eilę 
premijų ir atžymėjimo 
ženklų.

Gegužės 4 d. sol. St. Po
vilaitis padainavo 4 dainas 
"Seklyčios" patalpose, su
rengtame Motinos dienos 
minėjime, ir dar pora kar-

Telefonai: (4 16) 532-3400 ir 532-3414

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario .11611 1A8

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.00% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
3.50% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
3.25% 
3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 8.50%
Sutarties paskolas 

nuo .  8.50%

2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. Ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą .........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. IW....1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................... 2.50%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.50%
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 6.25%

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Dainininkas Stasys POVILAITIS iš Vilniaus, dainuoja Či~ 
kagos Jaunimo Centre, 5.m.balandžio 30 d.

tų savo dainomis linksmino 
"Playhouse" klube svečius, 
kur dainavo daugiau šokių 
melodijas.

Kadangi dar yra likę ne-, 
maža lietuvių kolonijų 
Amerikoje, kurios norėtų 
išgirsti sol. St. Povilaitį, 
jis dar žada aplankyti JAV 
vėl šį rudenį ir savo gast
roles pradėti nuo Čikagos, 
Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje dainuos rugsėjo 10 
d. (šeštadienį). Jo koncertu 
bus atidarytas Čikagos lie
tuvių renginių rudens se

zonas. Tada jis važiuos į 
kitus miestus pakoncertuo
ti. E. TYL.

• Gegužės mėn. 15 d. buvo 
paminėta komp. Valdo Ja- 
kubėno 90 m.gimimo su
kaktis specialiu koncertu 
Balzeko Lietuviu Kultūros 
Muziejaus Gintaro salėje.

Ten pat,gegužės 29d.rengia- 
mas prez.Antano Smetonos 
120 m.gimimo ir 50 metų, 
mirties sukakčių minėjimas

Rengia Amerikos Lietu
vių, Tautinė Sąjunga.

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI N&GALJ j

Dr. Gv. V a 1 a n č i u c

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI—i—*
Iki šiol šis fondas išleido [>er 1,100.000.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 ISLA IK Y M A S

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445. Galima iš
kviesti į namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

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

INSURANCE
BROKERS

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

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

DRAŪDA --- INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Hamilton
TRADICINIAME ZUIKIU 
BALIUJE

1994 m. balandžio mėn. 
16 d. vyko smagus, tradi
cinis Zuikių Balius, sureng
tas Medžiotojų-Žuklautoju 
Klubo GIEDRAITIS.

Klubo pirm.J.Stankus 
pasveikino atvykusius, o 
taip pat ir Chorų PAŠVAIS
TĘ iš Londono, Ont., kuris 
švenčia savo gyvavimo 
dešimtmetį ir dainavo šia
me baliuje. Vadovas muz. 
Andrius Petrašiunas.jr. 
gerai ^suderino solo ir due
tus. Žvejams ir medžioto
jams pakaitomis buvo su
dainuoti ir kupletai, ku
riuos parašė V.Staškunienė, 
o sceninius vaizdelius apie 
skrydį į mėnulį ir apie 
Palangos gražuoles paruošė 
Dalia Andrulionytė- Arm
strong. Publika labai šiltai 
sutiko visą gerai paruoštą 
programą ir sveikino choro 
pirmininkę ir muzikinę 
vadovę Gražiną Petrauskie
nę.

Karšta žvėrienos vaka
rienė buvo skani, paruošta 
D. ir B.Mačių, talkinant 
K.Geležinienei.

Linksmiems šokiams 
grojo Vaclovo Povilonio 
orkestras iš Toronto.

Vyko ir loterija. Nema
ža svečių atvyko ir ii Del
hi bei Toronto.

Malonu, kad . Klubas 
turi tiek pritarėjų savo 
veiklai ir su pakilusia nuo
taika pasiryžęs ir toliau 
veikti, suburiant tautiečius-

e.

GERAI PASIRODĖ 
SPORTININKAI

Sporto Klubas KOVAS 
šiaurės Amerikos jaunučių 
krepšinio pirmenybėse pasi
rodė labai gerai. Dalyvavo 
18 komandų iš įvairių vie
tovių \ ir KOVAS laimėjo 
3 pirmąsias vietas ir 1 
-trečiąją vietą.

Sekančios varžybos vyks 
Detroit'e, JAV, gegužės 
mėn.27-28 d.d. w " '

Linkime KOVUI ir ten 
gerai pasirodyti, tuo 
labiau, kad rėmėjų dėka, 
pasipuošė gražiomis unifor
momis!

• Hamiltono Lietuvių 
Teatras AUKURAS su ilga
mete režisore Elena Dau- 
guvietyte-Kudabiene savo 
repertuaran įtraukė ispanų 
dramaturgo Garcia Lorca 
veikalą "Bernardos Albos 
Namai" ir gastroliavo De
troite. Vaidyba ir režisūra,

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pa), čekių sąsk. iki .... 3.00% 
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta.......... 1.50%
90 dienų Indėlius ...................5J00%
1 m. term. Indėlius .................6.25%
1 m. term.Ind.mėn.pal............ 5.75%
3 m. term.indėlius ................. 6.75%
5 m. term, indėlius ................ 7.75%
RRSP Ir RRIF (pensijos) .......2.50%
RRSP ir RRIF 1 m....................6.25%
RRSP ir RRIF Ind. 3 m............ 6.75%-
RRSP ir RRIF Ind. 5 m...........7.75% drauda Iki $25.000.

Sekite kasdienine Informaciją apie procentus “Talkoje”
PįHtoo valandos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto Iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.
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Montrealio Skautų mugėje 1994 m. balandžio mėn. 17 d. : J. Žiaug.ienė, G. Bendžiūtė, L. Mainville prie visų laukiamų cepelinų. Toliau G. Bulota 
su Vilkiukais ir

ypatingai pagrindinėse ro
lėse -< Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė ir Marija Kal- 
vaitienė paliko žiūrovams 
gilų įspūdį,kaip ir visas 
pastatymo pobūdis.

Linkėtina, kad AUKU
RAS su šiuo veikalu aplan
kytų ir kitus miestus.

montreal
LINKSMA BUVO 
MONTREALIO SKAUTŲ 
MUGĖJ E

Ne kartą, lankantis 
įvairiuose renginiuose, sve
čiai prisipažindavo, kad 
labai pasiilgę ir didesnio 
būrio jaunų veidų. Šj kartą 
Montrealio skautai ir skau
tės ne tiktai suruošė links
mą pobūvį-mugę, dailiai 
paruoštoje AV P-jos salėje 
š.m.balandžio mėn. 17 d., 
bet ir pritraukė pilną tą 
salę vyresnių, jaunesnių, 
jaunu ir visai mažiukų 
mūsų telkinio gyventojų. 
Dėl jaunimo gausos nie
kas nesiskundė, tik nuošir
džiai džiaugėsi.

Malonu buvo stebėti 
Įvairių skautų darbelių 
stalus, rūpestingai surinktų 
loterijos laimikių gausą, 
pasivaišinti daug darbo 
pareikalavusiais tokiais 
skaniais, tradiciniais cepe
linais, netgi pažaisti mini 
golfą ar išbandyti krepšinį.

Tuntininkas Gintaras 
Nagys atidarė mugę, pa
sveikindamas visus dalyvius 
ir svečius ir pravedė ren
ginio eigą, pabaigoje padė
kojęs visiems, tiek daug 
nuoširdžiai dirbusiems. 
Taip pat jų darbą įvertinu
siems, gausiai atsilankiu

IMAME UŽ:
asmenines paskolas..........10.25%
neklln. turto pask. 1 m........... 7.75%
nekil.turto pask. 3 m...............8.50%
nelkl.turto pask. 5 m........... 10.00%
Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį Iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 

siems, svečiams.
Lietuvių Skautų Sąjun

gos vyr.skautininko pava
duotojas Romas R.Otto 
pasidžiaugė, kad Montrealio 
skautai išvystė pažymėtiną 
veiklą ir pritraukė j savo 
būrį nemaža pačių jauniau
sių. Jis taip pat priminė, 
kad šią vasarą Montrealio 
skautai minės ir BALTIJOS 
stovyklavietės 30-metj, 
kuri buvo įkurta prie Lac 
Silvere.

Dirbo ir talkininkavo 
- skautų stalui Juozas Pie- 
čaitis, Bronius Niedvaras; 
didžiąją loteriją pravedė 
Vytas Ptašinskas ir Ginta
ras Nagys; skautai Vyčiai- 
žaidimus- mini golfą Li
nas Piečaitis, krepšinį Juo
zas Jonelis; skautų stalą 
tvarkė Robertas Valinskas 
ir Paulius Murauskas; Vil- 
kiuką-Paiikštyčių stalą Gil
les Bulota ir Audra Zurkę- 
vičiūtė. Taip pat atskirą 
stalą parengė "Vaivorykš
tės" moterys, gražiai repre
zentavusios lietuvių liau
dies meną- Regina Brikienė, 
Genutė Montvilienė, Birutė 
Nagienė, savo laiku buvu
sios aktyvios skautės. Vie
na nepaprasta puošmena- 
atsiųstos dail.Antano Tamb- 
šaičio meniškos margučių 
nuotraukos.

Neeilinius pietus suor
ganizavo ir paruošė Aldona 
Nagienė (talkininkavusi ir 
Paukštyčių rankdarbiams) 
ir Lilija Mainville; prie pa
ruošimo ir patarnavimo 
nuoširdžiai prisidėjo Al- 
Albertas Jonelis, Gabija 
Bendžiūtė, Junė Žiaugrienė, 
Yves iviainville, Romas 

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI J UM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496; res. 729-2446

GUY ® RICHARD ■oom—couvMim
7725 George Str., LASALLE, Que. H8P 1C5 

Geriausias patarėjas ir Harbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris Jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas, ir prieinamomis kainomis.

Staškevičius, Gintaras Na
gys. Romas Otto jr. ir 
Danielius Bulota talkinin
kavo prie gėrimų ir speci
alaus vyno pardavimo, į - 
vairiuose reikaluose -Regina 
Piečaitienė, Daina Vasi
liauskienė.

Visų nuotaika buvo pa
kili, jauki, visi buvo dėkin
gi už tokį neeilinį renginį, 
keliantį vilčių, kad mūsų 
telkinys dar stiprokai lai
kosi, o ir ateityje dar stip
resnis bus. Gal tik "deser
tui" būtų buvę smagu 
išgirsti skautiškų dainų, 
bent keletą šūkių. Gal 
kitą kartą? * dal.
************************* 

SKAUTŲ-SKAUClŲ 
GEGUŽINĖ

Gegužės mėn. 29 d.,
po 11 vai. Mišių, kieme, 
prie Seselių Namų vyks 
skautų-čių, organizuojama 
GEGUŽINE- "PIKNIKAS", 
kurios pelnas skiriamas 
paremti BALTIJOS STO
VYKLĄ.

Už aukas virš $20,- 
bus galima gauti atskaity
mus nuo pajamų mokesčių* 
(Income Tax).

Dėl aukų Baltijos Sto
vyklai galima kreiptis pas 
paskautininką Paulių Mu
rauską, tel: 899-5277.

Maloniai kviečiame VI
SUS dalyvauti!
******* »*** **************

• MONTREALIO LIETUVIŲ 
MOKYKLA baigė mokslo 
metus su Motinos Dienos 
minėjimu. Šiais metais 
mokyklos abiturientai- Jūra 
Gedvilaitė-Landry ir Juo
zukas Piečaitis.

P. Murauskas su skautukais. Nuotr. Gintaro Nagio

Šiais metais pirmą kar
tą vyko ir kursas suaugu
siems, norintiems pramokti 
lietuviškai. Kursais susido
mėjimas buvo didelis, juos 
lankė asmenys, planuojan
tys aplankyti Lietuvą ir 
tuos kursus tęsti ateinantį 
sezoną. Klasei vadovavo 
Arūnas Staškevičius.
• Marytė ŠEMOGIENĖ, bu
vusi montrealietė, jau se
nokai apsigyvenusi Hava
juose, atsiųsdama prenume
ratą ir auką, rašo: 
"...Man Montrealis visuo
met bus prie širdies. Pra
leidau tenai jaunas dienas 
ir dar ir dabar turiu daug 
mielų draugų. Prisimenu 
labai malonius visus lietu
vius. Daug, daug linkėjimų 
iš Havajų. Su meile- Mary
tė Šemogienė".

Ačiū! "NL" 
OOOCCceOOOOGOQOQO&OOOCOCOOQOCi

USA GREEN CARD LOTTERY
Šioje loterijoje gali dalyvauti asmenys, gimę Lie- ! 
tuvoje ar kitose Baltijos - Rytų Europos valstybėse 
ir laimėti JAV pilietybę. Kreiptis į Byron G, Toben. I I 
(JAV advokatas), 1350 Sherbooke W. Suite 1610, 
Montreal, Que. H3G 1J1, Tel: (514) 288-3896. į

OOeoOGOOOOOOOOOOOOGCOCCGCOCOOflOOOCOeGOGOOOOOOOOCKJt :

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GR/ 
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ. - LIETUVIŠKAI

-r***4*«**************************»*****<HHHH*****»**<H

7 psl.

• Yves MAINVILLE pastan
gomis, gavus medicininių 
reikmenų, vaistų, pridėjus 
montrealiečiams knygų, 
drabužių, balandžio 26 
d. buvo išsiųstas dar vie
nas talpintuvas į Lietuvą. 
Siunta skirta Panevėžio 
ligoninei, o kiti reikmenys- 
mokykloms ir našlaity- 
nams.
*
e PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS su Šv.Va-" 
kariene vyks sekmadienį,' 
gegužės mėn. , 29 d., 1
vai, p. p. Sv. Jorio" Liutero-~ 
nų šventovėje 3534 Jeanne 
Mance gatvėje. (Nuvykti 
galima Metro , Place des 
Arts, 'r autobusas 80 North, 
arba paeiti pėstute).

Pamaldas laikys kunigas 
A.Žilinskas, atvykęs iš
Toronto. Po apeigų- kavutė » 
užkandžiai. Kviečiami visi!



montreal
MIRUSIEJI:
• .JUOZAPINA JANKUVIE- 
NE (GYVYTĖ),72 m. mire 
gegužės mėn. 6 d. ligoni
nėje.

Liko vyras Alfonsas, 
dvi dukterys, du broliai 
ir sesuo.

Palaidota iŠ AV P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

• KLKMoterų D-jos Mont- 
realio Skyrius kviečia į 
narių susirinkimą š.m. ge
gužės mfen. 22 d. po 11 
val.pamaldų, Seselių Na
muose.

Kviečiamos dalyvauti 
visos narės, nes bus aptar
ti įvairūs veiklos reikalai 
ir patiektas pranešimas 
apie Toronte įvykusį suva
žiavimą. Jame iš Montrea- 
lio dalyvavo Draugijos pir
mininkė Genė Kudžmienė 
ir vicepirmininkė Danutė 
Staškevičienė.

TRĖMIMŲBIRŽELIO

3 vai, p.p.
Aušros Vartų parapijos šventovėje
Po minėjimo - kavutė parapijos salėje. 

Visus kviečia BALTŲ FEDERACIJA

MINĖJIMAS
vyks š.m. BIRŽELIO mėn. 12 d., SEKMADIENI,

I "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS

f BENDROVES VISUOTINAS AKCININKŲ IR 
SKAITYTOJŲ SUSIRINKIMAS

saukiamas 1994 m. GEGUŽĖS mėn. 29 d., sek
madienį, 12 vai. AV Parapijos salėje, 1465 De ' 
Seve, Montreal, P.Q.

! DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas 1
3- Mandatų komisijos sudarymas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas ,
5. Valdybos pranešimai

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Redaktorės
d. Šerų- akcijų sekretoriaus.

6. Revizijos Komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų
8. Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai
9. Einamieji reikalai
10. Susirinkimo uždarymas.

! Visi akcininkai kviečiami dalyvauti! Negalintieji 
susirinkime dalyvauti, prašomi pasiųsti įgaliojimą

i kitam akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.

I Kvorumui nesusirinkus, po pusės valandos susi
rinkimas bus laikomas teisėtu. Valdyba

I LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

FAX: 514-766-1349.
_________ Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard
AXTFIMS virlf $29,000,000»
REZERVAS virš $2,000,000

MOKA UŽ:
Certifikatus i m.-...... ... 6.00% Taupymo - special............. ... 1.50%
Certifikatus 2 m.......... ... 6.25% Taupymo - su gyv. dr......... ... 1.25%
Certifikatus 3 m.......... .... 6.50% Taupymo-kasdienines .... ... 1.50%
Term. Indėlius: Einamos sąsk...................... ... 1.00%

1 metų ................ RRIF-RRSP -1 m.term. .. ... 5.75%180 d. 364 d. ... ... 4.25%
120 d. -179 d. ... ... 4.00% RRIF-RRSP-2m.term. .. ... 6.25%
60d.-119d. ... ... 4.00% RRIF-RRSP-3 m.term. .. ... 6.50%
30 d. - 59 d. ... ... 3.00% RRIF-RRSP-taup.......... ... 2.00%

IMA UŽ:

PRISIMENAME ŽUVUSIUS 
LIETUVOS VIETINES'-
RINKTINES KARIUS

Š.m. gegužės mėnesį 
sueina 50 metų nuo kruvi
nų LVRinktinės kovų su 
Armija Krajowa Ryty Lie
tuvoje, 1944 m.

Ta. intencija gegužės 
mėn.20 d, 7 val.v. Montre- 
alio AV šventovėje bus 
aukojamos gedulingos Mi
šios už visus žuvusius., ir 
vokiečių sušaudytus,nugink
luojant LVR karius.

Visi buvę LVR kariai, 
gyvenantys Montrealyje ir 
kiti tautiečiai yra kviečia
mi šiose pamaldose skait
lingai dalyvauti.

Mišias užprašė LVR 
iniciatyvinis narių būrelis 
Montrealyje.
IŠKILMINGAI SUTEIKTAS 
SUTVIRTINIMO SAKRA
MENTAS IR PIRMOJI 
KOMUNIJA

Gegužės mėn. 1 d. AV 
Parapijoje vyko iškilmės, 
dalyvaujant vysk. Pauliui 
BALTAKIUI, OFM. Jis 
atnašavo iškilmingas Mišias 
su trimis kunigais: kun. K. 
Ambrasu, kun. S. Pranckunu 
(neseniai atvykusiu studi
joms iš Lietuvos) ir kun.J. 
Lipsky.

Seselė Paulė rūpestin
gai paruošė 18 vaiky Su
tvirtinimui ir 6 Pirmąja! 
Komunijai. Gražiai papuoš
toje bažnyčioje AV P-jos 
Choras,vargonuojant Marian 
Chabot, diriguojant A.Stan- 
kevičiui, choro koordinato
riui Antanui Mickui Įdėjus 
nemaža darbo paruošiant 
specialią programą, paki
liai giedojo lotyniškai ir 
lietuviškai iškilmingas gies
mes. Talkininkavo A.Keblys,

Pilnutėlė maldininkų baž
nyčia gėrėjosi ir džiaugėsi 
gražiu giedojimu. Pabaigai 
sugiedota Prisikėlimo Gies
mė iš Kantatos "Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva" 
(H.Nagio ir A.Stankevi- 
čiaus).

Vyskupas pamokslą sakė 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
ypatingai ragindamas laiky
tis tradicijų.

Garbingo svečio priėmi
mas vyko Parapijos salėje, 
kur visi buvo valgydinami 
skaniai paruoštais Alberto 
Jonelio su talka pietumis.
• RŪTOS Klubas balandžio 
mėn.24 d. suruošė atsisvei
kinimą Magdalenai ir Juo
zui PAKULIAMS, kurie 
išsikelia Į Torontą. Jie 
Montrealyje išgyveno 45 
m.,čia užaugino ir dukrą 
Silviją Piečaitienę.
METINIAME "LITO" 
SUSIRINKIME

š.m. gegužes mėn. 15 d. 
Šv. Kazimiero Parapijos 
salėje vyko metinis Mont- 
realio Lietuvių Kredito 
Unijos susirinkimas, jau 
39-tasis.

Susirinkimą atidarė Val
dybos pirmininkė notarė 
Rūta Pocauskaitė-Rudins- 
kienė. Ji išvardino LITO 
per vienerius metus miru
sius 16 narių, kurie buvo 
pagerbti tylos minute. 
Pristatė Revizijos, Kredito 
komisijų narius ir Valdybą.

Savo kadenciją užbaigė 
ir pasitraukė is LITO 3 
darbuotojai: Albina v Ast
rauskienė, Vincas Piečaitis 
ir Juozas Šiaučiulis. Jų vie
toje buvo priimti nauji kan
didatai: Rimas Jurkus,
Lina Zienkaitė ir Irena La-

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-ChĮrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P1N5; tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų GydytoJas-Chirurgas 
Qrav.dr. J.MAUSKOS biurai 

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

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

Teh (514J-84Ž-1231
Ext. 1663

M.D., C.M

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

Advokatas ROMAS IŠGANAITIS

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

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

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontrdaL Quebec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784
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Aš........................... ..................................................................................
Gyvenantis................................................................ .............................
Šiuo įgaliojo..................................'.....................................................

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos Bend
rovės 1988 m. akcininkų susirinkime.

Turiu............... akcijas - Šerus.
Data:....................... Parašas:

įgaliojimą galima pasiųsti Redakcijos adresu, paskiriant 
asmeniui arba Valdybos nariams: J.šiaučiuiiui, Aug.Mylei, 
D.N. Baltrukoniui, L.BalaiŠiui, A.žiukui, A.KalvaiČiui, K.A- 
linauskui, red. Birutei Nagienei.
Buvę akcininkai, padovanoję savo akcijas "NL",Valdybos 
nutarimu, turi teisę balsuoti.

vinskienė.
Arūnas Staškevičius per

skaitė praeitų metų susi
rinkimo protokolą, kuris 
buvo priimtas be pataisų.

Valdybos pirmininkė ap
žvelgė bendrą LITO finan
sinį stovį. Naujiena buvo 
tai, kad LITAS kartu su 
"Federation des Caisses 
d'Economic Desjardens du 
Quebec" žada įsteigti Kre-> 
dito Uniją Lietuvoje. Tai 
būtų LITU pagalba Lietu
vai.

LITU vedėjas Bruno Bu
lota padėkojo nariams ir 
ragino daugiau pasitikėti 
LITU patarnavimais, nes 
jie yra patys geriausi.

Taip pat dėkojo Valdybos 
pirmininkei už teisinius 
patarimus finansiniais 
reikalais.

Vincas Piečaitis pranešė 
kad Kredito Komisija metų 
laike posėdžiavo 29 kartus 
buvo suteikta 196 paskolos. 
Ta proga atsisveikino, nes 
persikelia nuolatiniam gy
venimui į Torontą. 
r.i, Kai kuriais einamaisiais 
reikalais pasisakė: Jz. Lu
koševičius, K. Alinauskas, 
D.N. Baltrukonis ir P. Ada- 
monis.

Po to sekė gausios karš
tų pietų vaišės visiems at
vykusioms, kurias paruošė 
p. Kurylo su talka. G.M.

Nekiln. turto:
1 metų.......................... 7.75% asmenines - nuo .............. 7.25%

2 metų...........................8.25%,
3 metų...........................8.50%

Informacija apla naujaualaa palūkanaa uLHo”

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DoSeve 3907A Rosemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuva, Latviją, Estiją,

Mes su malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA-. 
DIENIAIS, nuo 9 yal. r. iki 7 val.v..

Kaina $5.10 už kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $1U.

SKAMBINKITE INFOR* 
MACUOS IR APTAR -
NAVIMO REIKALAIS
BET KADA - 7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 me DE SEVE,

MONTREAL h«e
Vytas Gruodis, Jr.

• Montrealio Istorijos Cent
ras surengė parodą, kurioje 
dalyvauja šių dienų Mont
realio menininkai: dailinin
kai, scenografai ir rašyto
jai.

Menininkų darbai rišasi 
su Montrealio miesto gyve
nimu šiame dešimtmetyje. 
Centro adresas: 335,Place 
d'Youville, Vieux-Montrė- 
al.

Paroda vyksta nuo 9 
gegužės iki 26 birželio, 
kasdien atidaryta nuo 9 
val.r.lki 5 val.p.p.

Nuo 27 birželio iki 
11 rugsėjo - kasdien nuo 
lo yal.r. iki 6 val.vakaro.

įėjimas: pradedant nuo 
$1,75. Informacinis telefo
nas: 872-3207. Inf.

• Moderniško stiliaus, nau
ji Alfred Dallaire Laidotu
vių Namai buvo oficialiai 
atidaryti š.m.gegužės mėn. 
15 d., Lavai'yje, 2159 Blvd. 
Saint Martin E. Ta proga 
vyko koncertas, kurį atliko 
"Les Petits Chanteurs du! 
Lavai", akompanuojant 
Lavai'io Simfoniniam Orkes
trui. ši chorą sudaro 50 
dainininkų, kurie giedojo 
Haendel'io "Aleliuja", Rot
ter'io "Gloria" ir kitas 
religines giesmes bei dai
nas. Inf.

DĖL PARDAVINĖJIMŲ 
TELEFONU

Kanados federalinė vy
riausybė praneša ir Jspėja:

JEIGU PASIŪLYMAI 
TELEFONU SKAMBA Y- 
PATINGAI NAUDINGI - 
GALI BŪTI KAD TIKRAI

TAIP IR YRA. TAČIAU -
* Ne kiekvienas pardavėjas 
telefonu, siūlantis "promo
tion" arba taip vadinamus 
naudingus investavimus, 
yra patikimas;
* nesusiviliokite pažadais 
gero laimikio- prizo už 
tai, kad pirksite siūlomą 
prekę už neįprastai žemą 
kainą;
* visuomet pasitikrinkite 
produkto vertę, investavi
mo ir bendrovės patikimu
mą prieš perkant ar sutin
kant investuoti. Gaukite 
informacijas iš kitų šaltinių, 
ne vien tik remkitės tuo, 
ką tvirtina pardavėjas;
* nesileiskite įkalbami 
pasiųsti čekį, ar duoti te
lefonu žinią apie savo ban
ko sąskaitą ar numerį;
* neduokite savo kredito 
kortelės numerio ar korte
lės galiojimo datos;
* nebijokite nutraukti pasi
kalbėjimą išjungiant telefoną.

Nors dauguma telefoni
nių pardavėjų yra sąžiningi, 
bet kai kurie - ne.

Dažniausiai tokie nesą
žiningieji pasirenka vyres
nio amžiaus žmones, nau
dodami visokius triukus: 
pažada vertingus "laimi
kius", kaip pav., automobi
lį, atostogines keliones, 
papuošalus...jeigu nupirksite 
jų siūlomą prekę ar pasi
naudosite jų patarnavimu.

Dažnai laimikiai, produte 
tai ar patarnavimai- jeigu 
iš viso juos gausite - yra 
ne tokie, ar ne tokios ver
tės, kaip buvo žadėta tele
fonu. Inf.

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY 
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MAR1AGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

® 40 AČIŪ!

Klijentams už pasitikėjimą pavedant mums savo 
draudimus;
Visiems už parodytą dėmesį ir už rekomenduotus 
klijentus;
Bendradarbiams už nuoširdų ir sąžiningą darbą;
Dievui už sveikatą ir sėkmę.
PRADĖJOME PRIEŠ 40 METŲ:

Adamonis Insurance Agency Inc.: 1964

PETRAS ADAMONIS: 1954

Su Jūsų pasitikėjimu ir dėmesiu tęsime darbą toliau, 
siekdami abipusės naudos draudimo srityje.

PASINAUDOKITE 40 METŲ PATYRIMU!

APSIDRAUSKITE,

Tel.: 722-3545
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.


	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1994-05-18-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

