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yĖL^NAUIAS PLANAS

Iš Zagrebo pranešama, 
kad JAV, Europos valsty
bės Ir Rusija ruošiasi pa
tiekti kitą, galutinį terito
rinį planą Bosnijai.

Tame plane numatoma 
51% Bosnljos-Herzegovinos 
paskirti Bosnijos Musulmo
nų dominuojamai federaci
jai ir Bosnijos kroatams. 
Likusi dalis - Bosnijos Ser
bams.

Sienos būtų patvirtintos 
JAV, Rusijos, Britanijos, 
Prancūzijos ir Vokietijos 
Užsienio Reikalą ministerių 
tikriausiai, š.m.liepos mėn.
1 d., Ženevoje.

šis planas bus pristaty
tas prez.Clinton'o ir kitą 
6-iu valstybių vadovu- Bri
tanijos, Kanados, Prancūzi
jos, Vokietijos, _ Italijos 
ir Japonijos. Vėliau prie 
to prisidės Rusijos prez.Jek 
cin' as.

Tikimasi, kad šiuo bus 
galima galų gale užbaigti, 
ilgai ir nevykusiai iki da
bar reaguojant i plataus 
masto smurto veiksmus, 
civilinį karą. Jis trunka 
27 mėnesius.

"Jeigu Musulmonai pri
imtų šį planą, o Serbai 
- nė", tuomet ginklu "em
bargo" Bosnijai būtų panai
kintas",- sako vienas JT 
darbuotojas. "Jeigu Serbai 
sutiktų, o Musulmonai- 
ne, tai prekybines sankci
jas butu galima laipsniškai 
nuimti".

Vis dėl to, žinant šio 
genocidinio civilinio karo 
skleidėjų charakterį ir pri
simenant sulaužytus anksty, 
vesnius taik susitarimus, 
susilaikoma nuo didelio 
optimizmo, nors šis paskuti
nysis planas ir stipriai 
remiamas prezidentu Clin
ton'o ir Jelcin'o.

Sekančios kelios savai
tės parodys, ar taika lai
mės, ar išsivystys platesni 
konfliktai nuožmumo ap
sėstų vadovy ir jy klausan
čiųjų dėka...

O labiausiai ir vis dar 
nukenčia civiliai gyvento
jai, moterys, vaikai... Viso 
krašto miestai ir kaimai...
• Kanados Užsienio Reika
lų min. Andrė OUELLET 
iniciatyva buvo sušauktas 
skubus Žmogąus Teigiu 
Komisijos posėdis Ženevoje 
apsvarstyti____ genocidinių
įvykių pasekmes Rwandoje.

Ministeris Ouelette 
buvo patenkintas, kad Ko
misija paskyrė JT specialų 
ryšininką pranešinėti apie 
žmogaus Teisių padėtį 
tame nelaimingame krašte. 
Paskirtasis Rėnd DEGNI 

SEGU1 yra Ivory Coast 
Universitete Teisių Fakul
teto dekanas , tuojau pat 
išvyko į Rwandą. Iš ten 
perduos informacijas JT 
Generaliniam Sekretoriui, 
Saugumo Tarybai ir Žmo
gaus Teisių Komisijai 4- 
ių savaičių laikotarpyje 
su siūlymais kaip sustabdy
ti ŽT pažeidimus ir jų 
išvengti ateityje.

METEORITAS nukrito 
QUEBEC'O PROVINCIJOJE 

š.m. birželio mėn. 14 
d., dangaus skliaute pasiro
dė ugnies kamuolys, pasi
girdo didelis trenksmas,
kurį girdėjo tūkstančiai
Quebec'o gyventojų.

St,Robert vietovėje,
ūkininko lauke, būrys kar
vių, sustojęs ratu, atkreipė 
ūkininko dėmesį. Artėda
mas prie jų, jis išgirdo 
didelį ūžesį, priėjo patik
rinti į ką jos taip įsiste
beilijo. Pasirodo, duobėje 
atsirado kėglio didumo 
savotiškas akmuo, kurio 
anksčiau ten nebuvo. Pa
kvietus policiją ir iškvietus 
specialįstus iš Ottawos, 
paaiškėjo, kad šis akmuo 
tikrai triukšmingai atkelia
vo iš erdvių, ir yra meteo
rito gabalas.

Paskutinį kartą Kanado
je gabalas meteorito buvo 
nukritęs prieš 20 metų, 
Albertos provincijoje.

Didelis trenksmas, atro
do, buvo kilęs perkaitus 
sušąlusiam meteorito vidui, 
kai jis pasiekė Žemės at
mosferą, keliavęs 80 km. 
greičiu per sekundę.

• KANADOS vyriausybė, 
atsižvelgdama į gyventojų 
reikalavimus ir į dažnėjan
čius lytinius nusikaltimus, 
vykdomus prieš vaikus, 
numato sugriežtinti jiems 
kalėjimo bausmes, panai
kinti ankstyvąjį atleidimą 
(iškalėjus, jei gerai elgėsi, 
2/3 paskirto bausme*s laiko., 
kaip iki šiol), pastiprinti 
reabilitacinę terapiją.

Taip pat kiti nusikaltė
liai- už įsivėlimus į narko
tikus, vairuojančius alkoho
lio įtakoje ir paliekančius 
nukentėjusius be pagalbos 

bausti griežčiau , ir jie 
bus priversti atlikti pilną 
bausmę.

• Buvęs HIROŠIMOS meras 
Takeši Araki, pergyveno 
1945 m.rugpjūčio mėn. 
6 d. pirmąja pasaulyje 
atominės bombos ataką, 
kurios dėka Japonija pra
laimėjo karą prieš JAV 
ir kapituliavo.

Po šio istorinio įvykio 
Araki pradėjo kampaniją, 
kad būtų panaikinti atomi
niai ginklai. Jis kreipėsi 
į keletą tarptautinių foru
mų, JT Nusiginklavimo 
Konferenciją 1982 m. ir 
1988 m. į. Kitas valstybes, 
nepriklausančias Jungti
nėms Tautoms.

švenčiant KANADOS DIENĄ -LIEPOS mėn. 1 d., prie 
Parlamento rūmų, Ottawoje.

KANADOS federalinė valstybė susikūrė 1867 m. liepos 
mėn. 1 d, Savo Konstituciją, nepriklausomą nuo .Britanijos, 
paskelbė 1982 m.

Pagal Konstituciją, Kanada yra dvikalbė, daugiakultūrė 
valstybė. Trečdalis gyventojų nėra nei prancūzų, nei anglu 
kilmės, šią politiką įvedė liberalų partijos vyriausybe, 
Pierre E.Trudeau esant ministerių pirmininku.

Sustiprėjus prancūzų separatistiniam judėjimui, Que
bec'o provincijoje pirmą kartą rinkimus laimėjus Parti 
Quebecoi>, vad.Rdnė Lėvesąue 1976 m..buvo įvesta nema
ža reformų, jų tarpe anglų kalbos vartojimo suvaržymas 
Taip pat imigrantų vaikai, tiktai su tam tikromis išimti
mis, privalo lankyti tiktai prancūziškas mokyklas. 1980 
m. referendume dauguma Quebec'o gyventojų pasisakė 
prieš atsiskyrimą nuo Kanados. Paskutiniu metu vėl 
įkaito atsiskyrimo-suverenumo klausimas ir vėl artėja 
referendumas.

Araki buvo išrinktas 
4 kartus Hirošimos meru 
tarp 1975-1991 m. Jis mirė 
š.m.birželio mėn. 16 d., 
išgyvenąs 78 metus.

Ironiška, kad atominiai 
ginklai, kurių dabar turi 
prisigaminusios ir kitos 
didžiosios valstybės, tapo 
gal vienintele grėsme ir 
paskatų nepradėti karo 
veiksmų...
• Linas SABALYS, reaguo
damas į D-DAY minėjimus, 
parašė "The Gazette" dien
raščiui laišką, paminėda
mas, kad D-DAY reikšmė 
ženklina nacių tirono ir 
jo valdžios žlugimą, tačiau 
Europoje egzistavo ir kitas 
ne menkesnis tironas-Stali- 

nas ir jo režimas, o jam 
nebuvo taikoma jokia D- 
DAY...
• Planetų mokslininkas 
James Pollack NASA Tyri
mų Centro mokslininkų 
yra vertinamas kaip ge
riausias šios generacijos 
planetų specialistas. Jis 
įrodė, jog Veneros planetą 
supantys debesys yra susi
darę iš sulfuro rūgšties 
ir pirmasis išaiškino, jog 
Ši planeta yra buvusi karš
tesnė, nes dėka "carbon 
dioxide" išsivystė joje va
dinamoji "šiltadaržio pa
sekmė". Žemės planetai 
toks "šiltadaržio sindro
mas" irgi gresia, ir dėl 
to jau kuris laikas rūpina
masi.

NAUJOJI KANADOS
LIETUVIŲ FONDO 
VALDYBA:

KLF valdyba, išrinkta 
per KLF tarybos susirinki
mą š.m.gegužės mėn. 31 
d., savo pirmajame posėdy
je birželio mėn, 14 d. pa
tvirtino savo pasiskirstytas 
pareigas:

B.Saplys.pirm.; G.lgnai- 
tytė, vice-pirm.; dr.A.Pa- 
debinskas, ižd.; A.Nausėdas 
sekr.; ir K.Deksnys, narys.

Visi valdybos nariai 
yra torontiečiai, išskyrus 
hamiltonietį K.Deksnį.

KLF administratorium 
lieka A. J uozapavičius.

Sekantis valdybos posė
dis numatytas š.m.rugpjūčio 
mėn.23 d.

AMBASADORIUS STASYS 
LOZORAITIS PALAIDOTAS" 

birželio mėn. 17 d., NP 
Seserų vienuolyne, Putname 
Connecticut valstijoje, 
šalia vienuolyno esančiose 
Dangaus Vartų kapinėse.

Pagal galiojančią, diplo
matinio protokolo programą 
Lietuvos Ambasadoj^ Wa- 
shington'e, 2622 16th Str., 
N. W.,Washington, D.C.) 
š.m.birželio 16 ir 17 d.d. 
JAV valdžios pareigūnai, 
užsienio valstybių diploma
tai ir kiti asmenys pasirašė 
Gedulo knygoje.

Lietuvoje, dėl kurios 
a.a.St.Lozoraitis dirbo visą 
savo gyvenimą, plačiai 
paminėtas jo lankymasis 
Lietuvoje, prisimintas su 
pagarba "Lietuvos Ryte" 
ir "Lietuvos Aide", "Lietu
vos Ryte", pacituoti . jo 
pasisakymai. "DIENOVIDYJE" 
atspausdintas nekrologas.

Stasys Lozoraitis mirė 
nuo plaučių vėžio.

Lietuvos Seimo Opozi
cijos vadas Vytautas Lands- 
bergis, sužinojęs apie šią 
mirtį,pareiškė: "...Lietuva
nesuspėjo apdovanoti Stasio 
Lozoraičio kitkuo, negu 
didelės dalies dorų Žmonių 
pagarba ir simpatija. Atsi
rado,deja, ir tokių, kurie 
tą Lietuvos pasišventėlį 
vadino "svetimu" ir net 
šmeižė, pamėginusį pastoti 
kelią buvusių komunistų 
vienvaldystei. Galbūt dabar 
jie susimąsto ir nulenkia 
galvas kartu su visa Lietu
va jos sūnaus atminimui".

Žinia apie diplomato 
Stasio Lozoraičio mirtį 
Lietuvą pasiekė birželio 
mėn. 14-tąją, Gedulo ir 
Vilties Dieną.

Plazdėjo juodais kaspi
nais perrištos vėliavos, 
primindamos daug kam 
ne tik iš Sibiro trėmimų 
negrįžusius tautiečius, bet 
ir netektį žmogaus, kuris 
po ilgo išsiskyrimo su tėvų 
žeme, kelis kartus aplankė 
Lietuvą, ir paliko joje neiš
dildomą pėdsaką.

LIETUVOS POLITINIŲ
KALINIŲ IR TREMTINIŲ 
SĄJUNGA KREIPIASI Į 
LR PREZIDENTĄ IR SEIMĄ

"LR Vyriausybės 1994 
m.vasario 3 d, Nutarimo 
Nr.74, 2-aji str. "Padidinti 
pensijas Lietuvos Respubli
kos vidaus reikalų sistemos 
nedirbantiems pensininkėms 
išėjusiems į pensiją iki 
1991 m. gruodžio 31 d.- 
50%", įvertiname kaip nu
sikaltimą žmoniškumui 
ir teisingumui. Neteisėtų 
bausmių (o gal net ir ge
nocido) vykdytojai apdova
nojami, o jų aukos, ištvėrę 
tardymų ir lagerių kančias, 
šiuo metu - nedarbingi 
pensininkai- užmirštami.

Vadovaujantis Lietuvos 
gyventojų pensinio aprūpi
nimo gerinimo įstatymu, 
pensijos reabilituotiems 
politrepresuotiesiems buvo 
padidintas. Dabar, remiantis 
nauju pensijų įstatymu, 
jos sumažėjo. Valstybės 
biudžetui ir "Sodrai" trūks
ta lėšų ir vis dėlto, esant 
biudžeto deficitui, didina
mos pensijos mūsų kančių 
vykdytojams. Be to, moka
mos įvairios rentos, perso
nalinės pensijos net nežinia 
už kokius nuopelnus. To
kius Valstybės veiksmus 
vertiname kaip pasityčioji
mą iš mūsų kančių.

Prašome Prezidentą 
ir Seimą atšaukti Vyriausy
bės 1994 m. vasario 3 
d. Nutarimo Nr.74 2-ąjį 
str. Priešingu atveju būsi
me priversti kreiptis į 
tarptautines Žmogaus ir 
Piliečių Teisių Gynimo 
organizacijas".

Sis kreipimasis buvo 
vienbalsiai priimtas LPKTS 
tarybos ir rajonų skyrių 
pirmininkų konferencijoje 
1994. 5. 14 d. Kaune. 
/"Tremtinys" Nr. 11, 1994/

PRINCAS CHARLES 
PAKEISTŲ MONARCHO 
VAIDMENĮ.

Londono "The Sunday 
Times" skelbia, kad princas 
Charles, Britanijos sosto 
įpėdinis mano, jog Anglijos 
Bažnyčia turėtų būti aiškin
ta nuo valstybes ir monar
chija neturėtų būti jos 
galva. Televizijos pasikalbė
jime Princas pareiškė, kad 
" monarchijai tiek katali
kai, tiek ir protestantai, 
šalia islamiečių, indy ar 
zoroastrų tikėjimo yra 
vienodai svarbūs", nes Bri
taniją sudaro daugiakalbė 
ir daugiareliginė visuomenė.

atsI^mŽ;1 u^gr^žbtą~>NA1
VIETOVĘ

Bosnijos . vyriausybės 
kariai išstūmė centrinės
Bosnijos kalnuose įsitvirti
nusius Serbus. J ie nori 
užimti kelią, jungiantį Tul- 
zą ir Zenicą, kuriuo būtą 
galima pristatyti gėrybes 
į centrinę Bosniją apvalius 
metus.
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Lietuvoje
B. N. 

REFERENDUMU NEBEGA
LIMA PRIIMTI (STATYMŲ

' Vilnius, birželio 9d. (AGEP)- 
’•*’ - Lietuvos Demokratinės 
* Darbo Partijos frakcijos 

k. Seime daugumai nubalsa
vus, referendumu nebega
lima priimti konkrečių įsta- 
tymų; piliečiai gali tik pa
sisakyti už nuostatas, pa
gal kurias parengiamas 
įstatymas.

Dvi LDDP siūlytos pa
taisos buvo atmestos, bū
tent šios: LDDP atstovai 
siūlė pataisą, pagal kurią 
referendumo organizatoriai 
turi pervesti biudžetui 2,5 
mil. litų. Jie taip pat siū
lė pataisą, pagal kurią 
valstybės ar piliečių patir

: LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO OPOZICIJOS 
PRANEŠIMAS

' Tėvynės Sąjungos (LK) Valdybos pirm. G.VAGNORIUS apie
• ekonominį, referendumą ir Konservatorių susitikimą su TVF 

atstovu Peter CORNELIUS

ti ekonominiai nuostoliai 
būtų išieškomi iš referen
dumo organizatorių ir pilie
čių pasirašiusių už refe
rendumo organizavimą.
LIETUVIS SMUIKININKAS 
PRIIMTAS I JUILLARD 
MUZIKOS MOKYKLĄ

Pasaulinio garse Juillard 
Muzikos Mokykla New 
York'e priėmė jauną Lietu
vos smuikininką Vilhelmą 
Čepinskį. Smuiko fakulte- 
tan buvo likę 4 vietos, 
o kandidatą įstojimui- 95.

Vilhelmas pasirodė la
bai gerai ir buvo priimtas.

Po perklausos jis sugrį
žo į Lietuvą išlaikyti bai
giamuosius gimnazijos eg
zaminus, vasarą koncertuos 
Lietuvoje ir Lenkijoje. 
Rugsėjo mėnesį dalyvaus 
Juillard Tarptautiniame 

Smuikininku Konkurse Itali
joje ir po to sugrįš studi
juoti į Juilliard Muzikos 
fakultetą.

LIETUVA IR LATVIJA 
SUTARĖ DĖL SIENOS
Vilnius, birželio 9d.(AGEP) 
- Lietuvos ir Latvijos pren> 
jerai sutarė dėl šalių vals
tybinės sienos jūroje. Ta
čiau kol kas nesutarta dėl 
nedidelės dalies ekonomi
nės dviejų valstybių sienos. 
Šiame 5 kv. kilometrų plo 
telyje, esančiame 100- 
to kilometrų nuo valstybių 
krantų, amerikiečių kompa
nija AMOCO Corp, aptiko 
naftos telkinį. Ekspertų 
nuomone galimos atrastų 
telkinių pajamos yra apie 
950 mil. dolerių per metus.

BEVEIK SUSTOJO 
PREKYBA NAUJAIS 
AUTOMOBILIAIS
Vilnius, birželio 2 d.(AGEP)

Dėl pridėtinės vertės 
mokesčio įvedimo beveik 
sustojo prekyba naujais au
tomobiliais. Jei kovo mė
nesį buvo parduota 70 
"Volvo" automobilių, tai ge
gužės mėnesį tik trys, 

įvedus pridėtinės vertės 
mokestį automobiliai pa- „ 
brango penktadaliu. Žmo
nės ėmė pirkti mašinas už
sienyje ir įveždami į Lie
tuvą nurodo žymiai mažes
nę pirkimo kainą. Jei auto
mobilis brangesnis, negu
60,000 litų, reikia dar su
mokėti 15% "prabangos"
mokestį.
BUDINT KGB RŪMUOSE

Pasipiktinę valdžios 
neteisėtu elgesiu ir klasta, 
politiniai kaliniai ir trem
tiniai, palikę namu darbus, 
dieną naktį saugo Genocido 
Archyvus. Rūmuose jau 
budėjo daugiau kaip 3.000 
žmonių. šiai jų akcijai 
pritaria visuomenė. Užsie
niečiai stebisi tokia atkak
lia kova už tiesą, už oku
pantų archyvinių dokumen
tų išsaugojimą, taip pat 
ir valdžios abejingumu 
akcijos dalyvių reikalavi-

mams. Mus stebina ir prof- 
V.Skuodžio nepasitraukimas 
nuo jam siūlomo posto, 
prieš ką ir protestuojama.

KGB rūmų budėtojus 
gegužės mėn. viduryje 
pasveikino Muzikos Akade
mijos Instrumentinis An
samblis "Sutartinė" su 2 
solistais- Zita Grigiene 
ir Romu Vešiota. Didelis 
būrys publikos jiems nuo
širdžiai dėkojo.

Po to budėtojams kon
certavo Druskininkų Politi
nių Kalinių ir Tremtinių 
Ansamblis "Dainava", buvo 
paskaityta poezija.

(TEIKTOS VALDO 
ADAMKAUS PREMIJOS

Šių metų premijas už 
gamtosaugą laimėjo geog
rafas Vilniaus U-to prof. 
Česlovas Kudaba (pomirtinė

XXI-asis Baltiečių Vakaras Parlamento rūmuose, Ottawoje, 1994.IV.26 d. 
Parlamento narys Jesse Flis, Vakaro globos komiteto ko-pirmininkas su 
ankstyvųjų Baltiečių Vakarų ruošėjais, iš kairės: E. Parups (jos miręs vyras 
Edvin Parups , Latvių Bendruomenės atstovas 12 metų), Walter Pent (Estų 
Bendruomenės - 16 metų, Juozas Danys (Lietuvių Bendruomenės - 16 m.), 
J. Flis* o duktė. Nuotr. D. Banienės

/Plačiau žiūr. 3 psl./
premija) ir Vaclovas Inta, 
unikalių akmenų muziejaus 
Mosėdyje, Skuodo rajone 
įkūrėjas bei direktorius.

Šias premijas - po 
$1.000 JAV dolerių įteikė 
pats V.Adamkus Vilniuje 
C.Kudabos žmonai Daliai 
ir V.Intos įgaliotiems ats
tovams, nes jis pats serga. 
• Gediminas Vagnorius 
praneša, kad Tėvynės Są
junga parašė Tarptautinio 
Valiutos Fondo (TVF) vado
vams, jog jie paaiškintų, 
ar P.Cornelius'o pasakyti 
kai kurie teiginiai per su
sitikimą su Tėvynės Sąjun
gos atstovais yra jo "asme
ninis supratimas", ar TVF 
nuomonė.

PRADĖJO VEIKTI 
GREITIEJI TRAUKINIAI

Pagal naują tvarkaraštį, 

nuo š.m.gegužės mėn. 29 
d. pradėjo veikti greitieji 
traukiniai iš Vilniaus į 
Kauną, Klaipėdą, Druski
ninkus ir atgal.

Važiuojantys greituoju 
traukiniu Vilnius-Kaunas 
moka už bilietą 3,2 lito. 
Važiuojant paprastu - 2,6 
lito.

Nors nuo birželio mėn.
1 d. šiek tiek pabrango 
traukinio kainos, tačiau 
dar žymiai pigesnės, negu 
kelionė autobusu.

Nuo liepos 1 d. grei
tuoju traukiniu iš Vilniaus 
į Klaipėdą ir atgal bus 
galima nuvykti trumpiau 
nei per 5 valandas.

Yra 11-os ir I-os klasės 
vagonų, kuriais kelionė 
šiek tiek brangesnė.”!: i

Seimo opozicijos spaudos konferencijoje Tėvynės Sąjun
gos V-bos pirm. G. Vagnorius pasakė, jog nors skelbiama 
apie stabilizavimąsi, tačiau tikrovėje gilėjanti ekonominė 
krizė perauga į sąmoningai ar nesąmoningai stumiamą 
ūkio katastrofą. Per pusantrų metų pramonės gamybos 

• lygis nusmuko 3.5 karto ir kas mėnesį vidutiniškai dar po 
10% krenta.

t Dėl perkamojo pajėgumo dirbtinio nusmukdymo žlunga 
‘ verslas, nes ir už trečdalį kainos nieko neįmanoma par- 
1 duoti, nėra pinigų, nėra pirkėjų, ir dėl to stoja ne tik 

1 .gamyba, bet ir prekyba. Perkamajam pajėgumui esant 
V arti nulio, stebina, jog Vyriausybė ir Centrinis Bankas, 

gaunamus iš užsienio kreditus naudoja ne Lietuvoje, o 
laiko užsienio bankuose: už juos mokama 7% palūkanų, o 
laikant užsienio bankuose - gaunama 4%. Ar tai nesusi
gaudymas ekonomikoje, ar sąmoningas žlugdymas? G. Vag
noriaus nuomone, rezultatas akivaizdus: rugsėjo mėnesį 
pramonės galime nebeturėti; Vyriausybė neskelbia jokio 
veiksmų plano, gyvena tik kasdieninėmis problemomis.

Ekonominio referendumo paskirtis, sakė G. Vagnorius, 
žymiai didesnė negu indėjių atstatymas; referendumu sie- 

. kiama, jei bus priimtas šis įstatymas, kad būtų pastūmė- 
<ta gamyba, išsaugotos darbo vietos, padidintas perkama
sis pajėgumas - tai būdas priversti Vyriausybę ir Prezi
dentą vykdyti savo pareigas. Dėl ekonominio referendumo 

r jau surinkta apie 500.000 parašų. Bandymai atbuline data 
taisyti referendumo įstatymą, liudija apie valdančios par
tijos negalėjimą valdyti krašto. į abejones, ar šis įstaty
mas nesukels infliacijos, G. Vagnorius atsakė, jog taip ga
lėtų įvykti, jei indėliai būtų atstatomi kitokiais būdais, 
negu numatyta pateiktame įstatymo projekte. Siekdami 
labiau apsisaugoti nuo galimų netikėtumų, įvertindami 
LDDP valdžios galimybes, įstatymo rengėjai dar kartą 
perredaguos projektą, įtraukdami papildomus saugiklius.

, • Komentuodamas Tėvynės Sąjungos susitikimą su Tarp
tautinio Valiutos Fondo atstovu P. Cornelius' u, G. Vag
norius pabrėžė, jog jo pasisakymai kai kuriais ekonomi

niais klausimais yra vertintini kaip skandalingi. Dalyvavu
sius susitikime nustebino tvirtinimas, jog SSRS padarė 
neva paslaugą, nusavindama Lietuvos gyventojų santaupas. 
Nustebino ir Cornelius' o teiginys, jog Lietuva, privatizuo- 

.dama įmones ir taip uždirbdama keletą šimtų milijonų 
dolerių, gali turėti neigiamų pasekmių. Tačiau labiausiai 
stebina bandymas privalumu laikyti valstybės užsienio 
prekybos deficitą, t.y. lyg Lietuva turėtų siekti, kad 

, užsienio prekybos balansas būtų neigiamas ilgesnį laiką.
Paprastai tai laikoma valstybės nelaime, nes koks yra už
sienio prekybos deficitas, tokiu mastu nuvertėja pinigai, 
kyla infliacija.

G. Vagnorius pasakė, jog išsiųstas laiškas TVF vado
vams, kuriame prašoma "patvirtinti arba paneigti p. Cor
nelius'© išsakytas mintis, nes p. Cornelius taip ir nega
lėjo pasakyti, ar tai yra TVF nuostata, ar tai yra jo 
asmeninis supratimas apie ekonomiką. Jeigu iš tikro šiuo 
metu TVF atstovas kažkokiu tai būdu skatina panašią 
Vyriausybės politiką ar bando siekti užsienio prekybos 
deficito, tai tokia politika stumtų valstybę į katastrofą 

*' '(.••). Bet kuriuo atveju mes nenorėtume, kad dėl vieno 
’ ar kito TVF atstovo pasisakymo būtų kompromituojama 

gana įtakinga, gana rimta organizacija".
■ .. Lietuvos Respublikos Seimo opozicijos spaudos atstovė, 
• t Rasa Rastauskienė

3 psl.

TĖVYNĖS SĄJUNGA (KONSERVATORIAI) KVIEČIA I 
JAUNŲJŲ KONSERVATORIŲ VASAROS STOVYKLĄ 
TRAKUOSE, LIEPOS 10-17 d.d. ♦**»*******»*»******»********:hi-**** ****************** 
Liepos 10 d. dalyvių registracija Vilniuje, Seimo Rūmuose. 
12 vai. išvyksta į Trakus. Pagrindinis pokalbis-"Lietuvos 
politinė-ekonominė situacija", praneša Tautos Sąjungos(LK) 
V-bos pirm. G.Vagnorius. Susipažinimo laužas.

Liepos 11 d. pagrindiniai pokalbiai: "Valstybės valdymas"- 
L.Andrikienė, A.Kubilius. "Seimo sudarymas (frakcijos, 
Seimo Vadovybės rinkimai, komitetai). Vyriausybės suda
rymas.1' Seminaras: '’Seimo Statutas. Vyriausybės įstatymo 
komentarai. Prezidento įgaliojimai.’’ Pranešėjai: Seimo na
riai V.Ziemelis, A.Kubilius, L.Andrikienė. Vėliau-Disco.

Liepos 12 d. Rytinis Seimo posėdis.Dienotvarkėje-l’Valsty- 
binis saugumas (kažin kodėl vis rašoma "Nacionalinis". 
Red.). Rusijos reikalavimas leisti karinį tranzitą per Lie
tuvos teritoriją.” Komitetų posėdžiai, Frakcijų posėdžiai. 
Vakarinis Seimo posėdis (sprendimų priėmimas, balsavimas!

Po laisvo laiko ir vakarienės - pranešėjai! ambas. C. 
Stankevičius, SKAT'o vadas A.Pocius: "Rusijos politika 
Lietuvos ir kitų Baltijos šalių atžvilgiu: ekonominės sank
cijos, kariuomenės išvedimo klausimo sprendimas, karinio 
tranzito per svetimą teritoriją problemos sprendimas'.’ 
Šokiai, Žaidimai, etc.

Liepos 13 d. Rytiniame Seimo posėdyje dienotvarkė:"Lie
tuvos vidaus padėtis (bedarbystė, masiniai neramumai, 
artėjantis visuotinis streikas)? Po pietų - komitetų posė
džiai, frakcijų posėdžiai, vakariniame Seimo posėdyje- 
sprendimų priėmimas, balsavimas. Vakare- pranešėjai: 
prof. V.Landsbergis, LR Vidaus Reikalų ministro pavaduo
tojas P.Liubartas :• Lietuvos vidaus padėtis.” Disco.
Liepos 14 d. Rytinis Seimo posėdis- dienotvarkėje: "Žemės 
Ūkio reformos aptarimas.” Ekskursija į Trakus. Po pietų- 
frakcijų posėdžiai, sprendimų priėmimas, balsavimas.- 
Po vakarienės- diskusija "Žemės Ūkis - prioritetinė Lie
tuvos ūkio šaka?". Dalyvauja: Seimo nariai V.Lapė, M. 
Treinys. Užsienio svečių vakaras.

Liepos 15 d. - Dienotvarkėje-Valstybės finansų sistemos 
krizė (biudžeto deficitas ir nemokumas, masinis komerci
nių bankų bankrotas, užsienio spaudimas grąžinti skolas'? 
Vakariniame Seimo posėdyje- sprendimų priėmimas, bal
savimas. Po vakarienės, pranešėjai: Seimo narė E.Kunevi- 
čienė, R.Visokavičius : "Valstybės finansų sistema: kaip 
ji turi būti tvarkoma".

Liepos 16 d. - Dienotvarkėje -’’Nusikalstamumas ir teisės 
pažeidimai bei kova su jais.” Baigiamas Seimo posėdis. 
Šešėlinės jaunųjų konservatorių vyriausybės ataskaita. 
Naujos vyriausybės rinkimai. Po vakarienės - Stovyklos 
aptarimas. Atsisveikinimo vakaras. Dalyvauja - TS (LK) 
pirm. prof. V.Landsbergis, Seimo nariai.

PROGRAMA DRUSKININKUOSE

Liepos 18 d: 10 val.r. Registracija Vilniuje, Seimo rū - 

muose. Išvykimas į Druskininkus. Dalyvauja G.Vagnorius, 
Seimo nariai, spaudos atstovai, svečiai iš užsienio. Prane
šėjas: G.Vagnorius -"Lietuvos politinė ekonominė situacija.

Liepos 19 d. programa skirta ideologijai: Liberalizmas 
ir centrizmas. Pranešėjai - V.Radžvilas (Liberalų Sąjunga) 
Seimo narys R.Ozolas (Centro Sąjungą). LDDP ir LSDP- 
ideologija, programa. Pranešėjai G.Kirkilas (LDDP) ir 
R.Dagys (LSDP). Po pietų - LTS ir LKDP ideologija, prog
rama. Pranešėjai R.Smetona (LTS) ir E.Vareikis (LKDP). 
Po vakarienės- Tėvynės Sąjunga - ideologija, programa. 
Pranešėjas vicep. M.Laurinkus. Disco.

Liepos 20 d.: "Konstitucinis Teismas Lietuvoje ir kitur1.’ 
Pranešėjas LR Konstitucinio Teismo teisėjas S.Stačiokas. 
'JAV teisinė sistema? Pranešėja adv.dr. R.Narušienė (JAV). 
Po pietų ir laisvo laiko - "Kanados Teisinė Sistema ir 
jos pritaikymo Galimybės Lietuvoje? Pranešėjas-. Seimo 
narys V.Žiemelis. Po vakarienės - "Teisė ir teisėtvarka 
užsienio valstybėse. Teisinė padėtis Lietuvoje. Teisinis 
"nihilizmas". Pranešėjai- svečiai iš užsienio.

Liepos 21 d. - Tema-"Užsienio Politika. D.Britanijos, už
sienio politika Lietuvos diplomato akimis'.' Pranešėjas: 
dr.A.Nesavas. "Prancūzijos užsienio politika. Lietuvos inte
gracija į ES, VES. Lietuvos-Prancūzijos bendradarbiavimai 
Pranešėjas- Prancūzijos Respublikos Ambasadorius Lietu
voje, J.E.Philippe Suremain. Po pietų- kelionė garlaiviu 
į Liškiavą, ten ekskursija. Po vakarienės-"Tėvynės Sąjun
gos užsienio politika. Lietuvos valstybinis saugumas (vėl 
"nacionalinis"...Red.). Kolektyvinis saugumas (NATO, Vy- 
šegradas)." Pranešėjas - prof.V.Landsbergis. Kelionė garlai
viu į Druskininkus.

Liepos 22 d. - Tema- "Kultūra. Poezija: tradicija ir da
bartis." Pranešėjas K.Platelis."Kultūros politika^-Pranešėjas 
- prof. V. Kubilius. Po pietų ir laisvo laiko-"M.K.Čiurlio
nis ir dabartis." Pranešėjai- prof. V.Landsbergis ir A.Ne- 
dzelskis. Po vakarienės- diskusijos ir poezijos vakaras. 
Dalyvauja poetai: K.Platelis, V.Bložė, S.Geda, vertėjas 
A.Dambrauskas, J.Erlickas, K.Saja.

Liepos 23 d. - Tema?-'Vakarų Valstybių Parama Lietuvai- 
"Atviros Lietuvos Fondas: tikslai, veiklos kryptys, projek
tai". Pranešėjas ALF dir.. Vyt.Gruodis. Po pertraukos!

"PHARE programa Lietuvai. Užsienio, fondai ir bankai. 
Užsienio investacijos Lietuvoje? Pranešėjas PHARE atstov- 
Po pietų ir laisvalaikio - Šauniausių konservatoriaus 
ir konservatorės rinkimai (I turas). Po vakarienės - II-as 
turas ir atsisveikinimo vakaras.

Liepos 24 d. - Po pusryčių žygis pėsčiomis į muziejy 
"Girios Aidas". Po pietų - stovyklos uždarymas. Grįžtama 
į Vilnių.

Organizacinį Komitetą sudaro:Laima Andrikienė, And
rius Kubilius, Vidmantas Žiemelis, Juozas Medžiukas, 
Virginijus Skaburskis, Loreta Gimžunaite', Milda Ramanaus
kaitė.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



XXI -BALT I L e 1 Ų V AK ART?
OTTAWOJE

J.V. Danys

Iš ministro A. Ouelette kalbos
Baltiečių Vakare 1994.IV.26 d. Kanados Parlamento rū

muose Ottawoje Užsienių Reikalų ministras Andrė Ouelet
te sveikino vyriausybės vardu ir išreiškė Kanados politi
nius ir ekonominius požiūrius Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
atžvilgiu.

” Ši vyriausybė laikosi tos pačios politikos kaip ir anks
tyvesnės. Kanada niekada nepripažino Baltijos kraštų oku
pacijos, pirmoji atstatė diplomatinius santykius su Lietu
va, jai atkūrus Nepriklausomybę.''

"Su nuostaba ir pasigėrėjimu stebėjome Lietuvos, Lat
vijos nepaprastą ryžtą atkurti nepriklausomybes. Tai pa
siekus, reikia vykdyti ekonomikos planavimą ir įtvirtini
mą. Kanada tai remia."

"Kanada suteikė virš 14 milijonų dolerių 70-eiai tech
niškų projektų vykdymui. Didžiausia parama - 2.4 mil. 
dolerių buvo administracijos, ekonomikos organizavimo ir 
planavimo mokymui; kitas 1.2 mil. dolerių yra municipa
linių projektų Tallinne, Rygoje ir Vilniuje paramai."

"Remiamas Lietuvoje "La Caisse Desjardins" bankinės 
sistemos kūrimas ($700,000), panaudojant Kanados lietu
vių ekspertyzę. Pradėta pasitarimai panaikinti dvigubus 
eksporto-importo mokesčius, kas padės augti prekybai ir 
gamybai."

"Man malonu pranešti, kad Kanada paskyrė papildomai 
1,5 mil. dolerių paramos vaistams ir medikamentams. 
Kanada jaučia pareigą užtikrinti Baltijos valstybių suvere
numą ir saugumą. Kanada primygtinai reikalaus, kad Ru
sija išvestų likusią kariuomenę is Baltijos kraštų iki š.m. 
rugpjūčio 31 dienos."

’Kanada džiaugiasi, kad visos trys Pabaltijo valstybės 
įsijungia j NATO partnerystę taikai, užtikrinant to regio
no saugumą ir stabilumą. NATO atstovai, įskaitant ir 
kanadiečius, neseniai lankėsi Vilniuje aptarti planavimą. 
Ministras pirmininkas J. Chrėtien siekia palaipsniui išplės
ti saugumą ir sudaryti sąlygas įsijungti Pabaltijo valsty
bėms į Vakarų pasaulį.x Apie tai kalbėjau Lenkijoje, Ukra
inoje ir kituose Europos kraštuose. Norima, kad anksčiau 
Sovietų kontroliuojami kraštai kooperuotų politiniai ir 
ekonominiai ir įsijungtų į Vakarų pasaulį. Jokiu būdu ši 
akcija nėra nukreipta prieš Rusiją, - laukiama, kad į 
partnerystę taikai įsijungs ir tie kraštai, kuriuose dabarti
nis režimas dar nėra tam pasirengęs. Visa to tikslas - 
politinei ir ekonominiai stabili Europa."
Svarbu tolerancija

"Kanada yra žinoma kaip kraštas, inkorporuojantis skir
tingų kultūrų, kilmių žmones ir ugdantis tolerantiškumą, 
bendradarbiavimą. Atskirų grupių identiškumas palieka- 

,mas koks yra. Tai praturtina Kanados gyvenimą. Tikuosi, 
kad Baltijos kraštuose bus vykdomas tolerantiškumas ir 
sugyvenimas, integruojant rusakalbius ir siekiant valstybi
nio identiteto. Manau, kad jūs padėsite įgyvendinti sias 
vizijas Baltijos kraštuose, patys tai patyrę Kanadoje."
Parlamentarų pasisakymai

Parlamento narys Jesse Flis (Parkdale - High Park, To
ronto), šio Vakaro globos komiteto pirmininkas, yra Užsie
nio reikalų ministro parlamentinis sekretorius. Jis prista
tė Vakaro garbės svečią ir kalbėtoją Užsienio reik, mi
nistrą A. Ouelette, pažymėdamas, kad ministras tuoj pat 
sutiko dalyvauti ir padaryti pranešimą, nors tą pačią 
dieną turėjo ir kitų įsipareigojimų.

Jesse Flis buvo Kanados parlamento nariu Komisijos, 
skirtos stebėti rinkimus Lietuvoje 1990 m. Savo trumpo
je kalboje jis vaizdžiai papasakojo kaip 1991 m. sausio 
mėnesį Aukščiausiosios Tarybos rūmai betono blokais, 
spygliuotomis vielomis, smėlio maišais buvo apsitvėrę 
prieš galimus sovietų kariuomenės puolimus.

J. Flis keturiolika metų buvo Baltiečių Vakarų globos 
komiteto narys. Keletą kartų yra įnešęs rezoliucijas Ka
nados parlamentarų posėdžiuose, smerkiančias tuometinę 
sovietų okupaciją. Jis buvo 1991 m. vienas iš iniciatorių, 
įkuriant "Baltijos valstybių ir parlamentarų draugystės 
grupę", kurios nariai (jų buvo apie 40), parlamento posė
džiuose ragindavo Kanados vyriausybę remti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos siekimus pilnai nepriklausomybei atgau
ti. Jesse Flis siūlė tokią grupę atgaivinti.

Antram Vakaro globos komiteto ko-pirmininkui sena
toriui S. Haidasz staiga susirgus, senatorius Theriault, 
pasveikindamas dalyvius, supažindino su garbės konsulais: 
Estijos - Ilmer Hensoo, Latvijos - Guntis Silinš, Lietuvos 
- Haris Lapas. Taip pat buvo atvykęs iš JAV Estijos 
ambasadorius Thomas I.
Baltiečių kalbėtojai

Latvių evangelikų vyskupas Elmars Rozitis pasakė, 
prieš vakarienę pradedant, gerokai ištęstą invokaciją.

Dabartinė Kanados Baltų Federacijos pirmininkė Joana 
Kuraitė-Lasienė pasakė kalbą federacijos - Lietuvių, Lat
vių ir Estų Bandruomenių Kanadoje - vardu. Paminėjo 
Baltiečių Vakarų istoriją, eilę palankių Kanados vyriau
sybės veiksmų Baltijos valstybėms dar tik siekiant nepri
klausomybės atkūrimo ir jį vykdant.

Estų Bendruomenės Kanadoje pirm. Laas Leivat padė
kojo atsilankiusiems parlamento ir senato bei Užsienių 
reikalų ministerijos atstovams, pristatė pirmųjų 16-kos 
Vakarų organizatorius, dabar "veteranus": Walter Pent ir 
Juozą Danį, - padėkojo vakaro ruošėjams.
Vakaro raida

Pradėta keliasdešimt minučių priėmimu, skirtame pasi
kalbėjimams atsikirame kambaryje. Vaišės^ vyko didžiojoje 
gražioje salėje, patiems pasitarnaujant užkandžiais, kava 
nuo atskirai paruoštų stalų. Kalbos ir programa buvo 
klausoma sėdint prie atskirų stalų.

Koncertinę dalį atliko estų baritonas Avo Kittask, 
padainavęs ariją iš "Sevilijos Kirpėjo" (Rossini) ir "Nepa
siekiamas sapnas" (Leigh). Šiltai sutiktas dar padainavo 
/alentino ariją iš operos "Faustas" (Gounod), akompanavo 
Dttawos latvių vargonininkė Natalija Indrusaits.

Rasa Jurkutė is Ottawos buvo sklandi Vakaro progra
mos pranešėja anglų ir prancūzų kalbomis.

Bendros pastabos
Statistinių žinių apie atsilankiusius negauta. Atrodo, 

buvo apie 150 dalyvių, tarp jų sakoma, 60-70 parlamenta
rų, jų svečių ir Užsienių reikalų ministerijos tarnautojų 
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(pastarųjų buvę apie bene 20). Kadangi nepanaudota įpras
to tautinių vėliavėlių ar ženklelių prisegimo, tai nebuvo 
įmanoma atpažinti parlamentarus, išskyrus, jei sėdėjai 
kartu prie stalo. Buvo numatyta baltiečiams po 25 daly
vius, bet lietuviai savo kontingeto neužpildė (buvo arti 
20).

KLB buvo laikoma šio Vakaro, ruošėja, bet iš Toronto 
mūsų didžiausio veiklos centro, ©tvyko tik trys valdybos 
atstovai. Menkoka reprezentacija, susitinkant su keliasde- 
šimts parlamentarų ir Užsienio reikalų ministerijos parei
gūnų. Šiaip dar buvo 3 iš Montrealio ir 12 iš Ottawos 
Bendruomenės atstovų.
Keitėsi organizavimo būdai

Pirmojo tokio Baltiečių Vakaro iniciatorius buvo sena
torius P. Yuzyk, sudaręs 6-ių parlamentarų globos komi
tetą (toks komitetas reikalingas leisti renginį parlamento 
pastatuose), ruošą atliko visų trijų bendruomenių valdy
bos Toronte ir Ottawoje. Skaityta, kad tai vienkartinis 
parengimas, ir dėl išlaidų, nemažo darbo, centras Toron
te nenorėjo toliau tęsti.

Matydamas didelę ir nepaprastą galimybę susitikti su 
didesniu skaičiumi parlamentarų, as pasiūliau tradiciją 
tęsti, perorganizuojant formatą, pavesti organizacinius 
darbus vesti Ottawoje eantiems Bendruomenių krašto 
tarybų nariams. Mums esant Ottawoje, dirbant valstybi
nėse įstaigose ir turint nuolatinį kontaktą su parlamenta
rais, buvo galima daug ką atlikti be jokių išlaidų Bend
ruomenėms, o daug kitų - už pusę ar trečdalį sumos, 
kurią reiktų mokėti Ottawoje, organizuojant iš Toronto.

Centrinių įstaigų paskirti įgaliotiniai Ottawoje veikė 
autonomiškai. Tokio susitarimo privalumai buvo tai, kad 
Ottawos komitetas savanoriškai veikė praktiškai visą 
metą, ir kas svarbu, turėjo nuolatinius artimus ryšius su 
parlamentarų globos komitetu, ir įvairiais valdžios parei
gūnais. Pats globos komitetas išaugo iki 50 narių is visų 
partijų, kas rodė parlamentarų pritarimą Baltiečių sie
kiams.

1989 m. Latvių Bendruomenės valdybai pasiūlius ir 
tuometinei KLB valdybai pritarus, organizavimo darbai 
perimti Centro Toronte. Negalint Centro valdyboms pa
švęsti pakankamai laiko ir prisidėjus papildomoms išlai
doms (nustojus veltui atliekamų darbų Ottawoje) pradėta 
mažinti kultūrinės ir informacinės programos. 1991 ir 
1992 m. renginys suprastėjo į vadinamą "kokteilių" priė
mimą, kur viskas vyksta atvykusioms stovint ir esant 
nemokšiškam programos pravedimui, "Tėviškės Žiburių" 
korespondentas, dalyvavęs anksčiau daugelyje Baltiečių 
Vakarų, tokį renginį apibūdino kaip "stovinėjimą", gurkšno
jimą ir savitarpio (tarp atvykusių lietuvių) "pasišnekučia
vimą".

Šiais metais organizaciniai darbai parlamento rūmuose 
buvo pavesti Ottawos Apylinkės vaidybai ir ji daug ge
riau ir sklandžiau viską sutvarkė, negu kad buvo pereita
me "Vakare". Pranešimų ir programos buvo klausoma prie 
gerai sutvarkytų stalų, patogiai sėdint, o iš bufeto vėliau 
buvo galima pasivaišinti. Pranešėja R. Jurkutė tvarkingai 
ir sklandžiai pravedė programą.

Ottawos KLB pirmininkei S. Balsevičienei talkino val
dybos nariai, daugiausia vicepirm. B. Eimantienė, pava
duodama pirmininkę.
Vadovai neturi politinės nuovokos

1993 m. Baltiečių vakaraš -neįvyko. Kanados Lietuvių 
Bendruomenės kraštb; tary b6s’ sdvažiaVline' 1993. XI. 6 d. 
valdyba pareiškia, kad nemato prasmės tolimesniems Bal
tiečių vakarams. "Reikės, naujai ješkoti ir rasti būdų tin
kamai įtaigoti Kanados parlamentarus, nes Baltiečių 
vakaro formatas jau atgyvenęs".

"Naujai išrinkta Kanados federalinė vyriausybė pareika
laus naujų ryšių, ir naujo aiškinimosi..." (Tėviškės Žibu
riai", 1993, nr. 48, p.2 - "Lietuvybė ir Lietuva").

Nustebau. Ar KLB vadovai pd rytmečio snaudulio 
tebesapnuoja?

Per 20 metų įvyko ketveri rinkimai, bet Baltiečių 
Vakarai vyko be pertraukos. Globos komitetas buvo suda-
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. ~ Po lėktuvo sparnu, kaip poetinėje Maironio vizijoje, iš
ryškėja skaudžiai savi tolstančios tėvynės kontūrai: gar
banoti pušynai, juos sudalijusios geltonos kelių gyslos, ma
žyčių namelių virtinės. Praėjo tie laikai, carinės imperi
jos gadynė, kai apylinkė atsipirkdavo viena auka - siųsda
vo nesugrįžtinai rekrūtą, gyvą duoklę, tačiau tuo ir pasi
baigdavo militarinis lietuvių įnašas. Žlugo 'tautų kalėjimū 
praminta Rusijos valstybė, bet tuojau atgaivinta socialis
tinės imperijos pavidalu, susigrąžino buvusias kalines, 
tarp jų ir tris Pabaltijo respublikas. Sugrįžo kasmet ren
kanti duoklę žmonėmis juoda rekrūtavimo tradicija.

Ir štai "Aerofloto" laineris TU skraidina mus į rytus 
- apie 40 šaukiamojo amžiaus vaikinų, lydimų "pirklio", 
šokolado spalvos azijiečio praporščiko. Tai tik maža da
lis iš keleto šimtų, vakar surinktų į Vilniaus karinio ko
misariato kiemą. Ir nejučia mintis plakasi žemyn, prie tų 
šaknų, tų versmių, tų širdžių, su kuriomis kančia suvirino 
ir nuo kurių visus dabar kruvinai plėšia vienodas lėktuvo 
gausmas.

Gegužės 13-oji buvo išleistuvių diena. Bičiuliai. Kas 
galėjo stipriau paremti negu Jūs, būriu atėję prie Dievo 
Stalo? Paskui, Tėveliams palaiminus, Jūs laukėte švento
riuje, ir degė Jūsų rankose gėlės, o lūpose paramos ir pa
drąsinimo žodžiai. Jus įteikėte paprastą faneroje išdegin
tą Nazareto Mergaitės su Kūdikiu paveikslą, tačiau man 
jis liks gražesnis ir už Rafaelio šedevrus, kadangi jį kūrė 
meilė... Kitoje pusėje buvo tokia pat primityvia technika 
įspausti kuklūs žodžiai apie tai, kad mes patys nedaug 
tegalime, bet vieni už kitus melsimės. Dėkodamas tada 
pasakiau, jog didžiausias skausmas būtų sugrįžus rasti 
Jus pasikeitusius. Neišaukite iš Kristaus meilės! Neišauki
te is Lietuvos meilės! Neprekiaukite įsitikinimais savo 
pirmgimystės teise! Ir palinkėjau, kad per dvejus išsisky
rimo metus Jūs dvigubai išaugtumėte, o tarybų valdžia - 
dvigubai susitrauktų. Tų žodžių netaikiau nei konkretiems 
valdantiems asmenims, nei ekonominei santvarkai. Turė
jau galvoje tik jėgą, kuri tris kartus barbariškai sunaiki
no Kryžių Kalną, o skelbiasi kultūrinių vertybių saugotoja, 
kuri atėmė mūsų jaunimo idealus, mainais įbrukdama 
svaigalų butelį; kuri trimituoja apie spaudos laisvę ir čia 
pat teisia šių dienų knygnešius už patriotinių leidinių pla
tinimą. Jūs palydėjote namo, iki ryto žvalinote veržlia 
daina - kiek jų drauge išdainuota!

XXI-jame Baltiečių Vakare parlamento rūmuose, Otta
woje, 1994 m.balandžio mėn.26 d.

IS kairės- Birutė Eimantienė, Ottawos A-kės valdybos 
vicepirm., Juozas V.Danys, Vita Radžiuvienė, Algis Ei
mantas,KLB Tarybos narys, Vytas RadŽius, Ottawos A- 
kės valdybos narys, šie visi asmenys iš Ottawos dabar 
arba anksčiau yra reikšmingai prisidėję prie Baltiečių 
Vakarų ruošimo. Nuotr: D. Danienės

romas iš visų partijų, - po rinkimų sąstatas kiek pasikeis
davo be įtakos "Vakarų" organizavimui.

Po šių rinkimų iš buvusių globos komitete yra likę 
net 8 senatoriai ir 13 parlamento narių, iš pastarųjų 4 
yra ministerial, 2 parlamentiniai sekretoriai (tolygu minist
ro padėjėjui).

Iš mano buvusių asmeniškų kontaktų žinau, kad dabar
tiniai 4 ministrinio rango, 6 senatoriai ir 4 parlamento 
nariai daug metų žinojo ir rėmė mūsų veiklą ir jų. "švies
ti" nereikia. Greičiau kai kurie KLB vadovai reikalingi 
apšvietimo apie politinės įtaigojimo veiklos nuovoką, kai 
jau turime 21 parlamentarą (jų tarpe ministrus) mūsų 
reikalus gerai žinančius. Pirmųjų Baltiečių Vakarų globos 
komitete buvo tik 6 parlamentarai, ir tik du iš jų buvo 
tikrai susipažinę su Baltiečių siekimais, bei pačiomis 
Baltijos valstybėmis. Buvo žinoma, kad estai jau sausio 
mėnesį pradėjo žingsnius Ottawoje tęsti Baltiečių Vaka
rus. Ir ar ne ironija, kad Baltiečių Federacija vakaro 
ruošimą skiria atlikti Lietuvių Bendruomenei, kurios vado
vai prieš pora mėnesių pareiškė, kad Baltiečių Vakarai 
jau nereikalingi. Reikia sutikti, kad estų ir latvių vado
vai parodo geresnę politinio įtaigojimo veiklos nuovoką.

Estų iniciatyva, po Vakaro viešbutyje, kai kurie parla
mentarai ir Užsienio reikalų ministerijos tarjautojai kvie
čiami į "hospitality room" (viešnagės kambarį) laisvai 
pasikalbėti, užmegzti artimesnius kontaktus. Estai prisi
ima pakvietimų siuntimą Užsienio reikalų ministerijos 
pareigūnams (kviesta 20 asmenų). Ką gi, juk vyriausybės 
paramų projektai Baltijos valstybėms administruojami per 
tuos pareigūnus. 3 .3; .71 uyoĮUB

Ministras Ouelette savo kalboje minėjo, kad vykdyta 70 
paramos projektų Baltijos valstybėms. Bent 23 turėtų 
tekti Lietuvai. Būtų gera, kad KLB paskelbtų, kokiais 
projektais pasinaudojo Lietuva, nes atrodo, kad estai ir 
latviai yra parodę didesnį aktyvumą už lietuvius.

Ar ne reikšminga, kad parlamento narys Jesse Flis 
siūlo atgaivinti "Baltiečių Draugystės" grupę (ji buvo 
Baltiečių Vakarų globos komiteto narių šaka), nes dar 
yra nemaža sritis naudingai veiklai.

Sakoma, kad mokytis niekada ne per vėlu. Bet yra ir 
posakis, kad ne visus galima išmokyti...

... Skamba, smelkiasi į gegužio iškvėpintą kiemą links
mos ir liūdnos lietuvių dainos. Tremtinių, partizanų, tau
tos pranašų širdies balsas. Tuose jų posmuose čia ašara 
sublizga, čia kančios išskaidrinta šypsena švysteli. Po obe
lų žiedais, nuo žvaigždžių gausybės virpant pavasario dan
gui, žaidžiame "upelį", ir kuo kiečiau krūtinę spaudžia 
ryto artėjimas, tuo daugiau vidun plūsta energijos, keisto 
azarto. Paprašau, kad čia pat namie patrumpintų garba
nas - bent jau karininkai avinėm žirklėm nemaitos! Ir pra
dedam atsisveikinti su liekančiais. Tie, kurie neturi kuo, 
"ratuoti" išveža mus į Lazdijų komisariatą. Juodas asfal
tas kaip kiliminis takas raitėsi Dzūkijos kalvom ir klo
niais. Nejaugi iš tikrųjų... skiriamės? Ant kalvelės prie 
jaunuolyno, ties klampaus smėlio keliuku, pamėgtu iš vai
kystės, išdygęs saulės pušinis kryžius. Ant jo kamieno 
prašymas iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės: "Viešpatie," 
daryk ką nori su manimi, tik pasigailėk mano tautos ir 
mano mylimųjų. 1982". To tik ir tenoriu Tave prašyti, 
Kristau!^ Daryk ką nori, tik padėk suvokti, ko iš manęs 
lauki. Žinai, kas slegia, ir dėl ko neapsisprendžiu, ko 
nenuritu kaip akmens nuo krūtinės. Kaip po sitos Bičiulių 
meilės, kaip pažinus bedievių melo, prievartos, nužmogi- 
jimo siaubą, kaip po to veidmainiaujant ištarti karinės 
priesaikos žodžius apie ištikimybę komunistų partijai ir 
jos ginklui!? ištikimybę tiems, kurie įsiveržė į gimtuosius 
namus ir nužudė mūsų Motiną, nepriklausomybę. Ištikimy
bę tiems, kurie kareiviams įsako naikinti kryžius ir sprog
dinti bažnyčias, ištikimybę tiems, kurie Afganistane, kaip 
kadaise Pabaltijy, vykdo žvėrišką genocidą. O jeigu man 
įsakys - juk vis tiek nepaklusiu? Kaip tad smilkyti viena 
ranka Dievui, o kita šėtonui? Kaip tos lūpos, kurios ėmė 
komuniją ir kalbėjo Jums apie tiesą, sąžinę, nors ir mir
ties kaina ginamas, kaip jos, tos pačios, tars šlykščios 
netiesos žodžius? O gal tai tik mano puikybė, išdidumas? 
Gal trokštu pasirodyti geresnis už kitus? Nežinau... Tiktai 
vieno prašau: Dieve, kuris iš meilės mums ant kryžiaus 
mirei, leisk pasielgti taip, kaip Tu nori!

Lazdijuose minia likimo brolių - rekrūtų, kas nuo deg
tinės, kas nuo jausmų antplūdžio, kas ir nuo to, ir nuo 
ano apsvaigę, sudirgę iki paskutiniųjų, išstumti iš vėžių. 
Rankose palaikiai ryšulėliai su kelionės paviržiu, apsiren
gę prasčiausiais drabužiais, kurių nė ant daržo baidyklės 
nekaria, ir kiekvieną išlydimąjį, kaip bitės gėlę, apstoję, 
apkibę savieji: tėvai, draugai, drąsesnės ir kuklesnės mer
gaitės... Neskaudėtų taip širdies, kad ir į rekrūtus iške
liaujant, kad ir svetimiems atiduodant, jei nesiseilėtų 
būryje tiek girtų. Broliai lietuviai! Kiek iš mūsų, čionai
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susirinkusių, paguldys galvas nežinia kam, nežinia už ką 
Afganistane, imperijos pasieniuose, manevruose? Nejaugi 
niekd nedingteli mintis: kodėl ne savo krašte, kodėl ne 
su lietuviška daina; jeigu jau galvą kloti - tai už tą svir
tį, kur ant tėvo kiemo, uz tą mėlynakę, kuri tave atlydė
jo. Už tą smfltkelį, kuris prie kelio buities godelę mąsto. 
Kur ten... Protą ir akis užsipylę, pavergti is vidaus, net 
nepastebi tų grandinių, kurios užveržtos ant riešų. "Kol 
bus raudonos žmonių nosys, tol bus raudonos ir jų širdys".

Spaudžiu rankas, bučiuoju ir žiūriu į Jus, lyg nprečiau 
kad amžinai išliktumėt akių dugne. Taip skiriamės - kaip 
kadaise rekrūtai, tremtiniai, katorgininkai. Ir kas žino, 
kur, kada ir ar iš viso... pasimatysime... Bet ką tai reiš
kia prieš tą erdvę, kurią giedra sąžinė kuria dvasioje, ir 
pries visą amžinybę!

Su Dievu! Vos tik susėdame į nykštuką autobusą, į 
užpakalinę sieną pokšteli ir sudūžta pilnas butelis - irgi 
naujų, socialinių tradicijų proveržis - ir mašina nutrūkčio- 
ja Vilniaus link. Gegužės 13-oji - Marijos apsireiškimo 
Fatimoje diena. Viltingas sutapimas! Ir daug vėliau suži
nojau, kad tai kartu ir mano vardadienis... Gyvenime vis
kas susipynę prasmingais, trumparegiui žvilgsniui iškart 
neaprėpiamais ryšiais. Tik iš kuriančios Visagalybės aukš
tumos suvokiama toji darni, subtili sistema, ir, ko gero, 
teisus Viktoras Hugo, sakydmas, kad žvaigždynų sukimui
si gali būti reikalingas žibuoklių, kvapas.

Vilniuje pereiname bevandenę pirtį. Būtų grynas for
malumas, bet kai kurie ilgaplaukiai turėjo palikti iki šio 
etapo išsaugotas ševeliūras. Po tos "apeiginės" procedū
ros autobuso durys atsivėrė jau Vilniaus karinio komira- 
riato kieme, kur šurmuliuoja šimtinė kita įkypai kirptų, 
bene špokų baidykles nurengusių naujokų.

Išsiskyrimas, nežinomybės baimė kiekvieną veikia ki
taip: kas sėdi nosį nukabinęs ant prieškarinio lagamino, 
kaip Diogenas ant statinės, kas atkakliai įrodinėja sau ir 
aplinkiniams, kad juačiasi kaip žuvis vandenyje. Suguldo 
mus prišnerkštoje, vėmalais trenkiančioje naujokų salėje, 
ant keliaaukščių medinių gultų. Ir nors tų įkiršintų žmo
nių šiurkštumas, neviltis, besiliejanti gitarų akordais, 
purvas kampuose, šlykščios kalbos daro atstumiantį, kažko
kios nešvarios kančios įspūdį, yra sielose brangakmenių, 
kurių joks purvas negali apvelti. Yra tautos gyvenime įvy
kių, kurie persmelkia visus jos narius ir palieka neišdil
domi. Štai girdžiu ant gretimų gultų: "O juk šiandien ge
gužės 14-oji... Tu žinai, prieš 10 metų Kaune..." Gitara 
Akordai. Čia, po niūriais komisariato mūrais:

"Buvo saulėtas gegužis,
Nuostabiai graži diena, 
Kai virš Kauno nuaidėjo 
Romo priesaika šventa".

Romai, tu it gyvas fakelas, nušvietęs mūsų jaunystę, 
tarsi kažko skausmingai klaustum! Nejau tą dieną, kai 
sueina 10 metų nuo Tavo žygdarbio, aš turėčiau prisiekti 
okupantams?! Tarsi spjaučiau į skaisčią liepsną, per pa
saulį nunešusią lietuvišką šauksmą -"Laisvės!"

"Nedrebės degtukas rankoj,
Nekovosiu su ugnim,
Pilku pelenu aš virsiu,
Susitarsiu su tavim..."................................ ■ • v- • i

Su tavim, knygnešių, savanorių, partizanų žemę! O 
mes - ar verti heroizmo šviesos, kurios Dangus nepagailė
jo Marijos šaliai?

- - - Du kartus lėktuvas tupia svetimoj žemėj - Kuiby- 
ševe ir Aktiubinske. Alsią, šiltą Vidurinės Azijos naktį 
mus išlaipina Taškente. Slogus, nebylus laukimas geležin
kelio stotyje. Šilčiau apsirengę, įdienojus, bando įpiršti 
civiliams tas savo kostiumo dalis, kurios buvo užsivilktos 
Poliarinio rato atvejui. Paklausa nedidelė, nors kainos 
prieinamos, o derantis, pardavėjai dar ir nuleistų. Naudojuo
si laisva minute ir įninku pilti laiškus. Rašau tiems, ku
ru rankų paspaudimai dar šildo delnus, bet kurių jau taip 
.pasiilgau. Ir tik dabar, rodos, pradedu jausti, kas man 
buvo šitie žmonės, kokie brangūs ir reikalingi! Ar palie
čia jų sielas sopulingo ilgesio malda, siunčiama iš Viduri
nės Azijos?

"Tolo ir nutolo gimtos žemės pėdos, 
Tolo ir nutolo tėviškės dangus..."

Kažkur kažkada skaitytos eilutės iš XX amžiaus knyg
nešės, nuteistos už "LKB Kroniką", Onutės Pranckūnaitės 
laiško. Kiek sykių, kokiais niuansais jos kartosis į Rytus 
ir Vakarus blaškomų tautiečių likimuose?

Važiuojame! Iš vaikystės gyvas horizonto mėlio, nežino, 
mybės, nuotykių potraukis prikausto prie vagono lango.
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Tokius vokus vartoja Balzeko Muziejus

PALIEKAME SAVO IŠSAUGOTUS LOBIUS 
Gailutė Valiulienė

į Balzeko Lietuvių Kul
tūros Muziejų vis dažniau 
atsilanko testamentų vyk
dytojai ir su didelįu nuošir
dumu, prisimindami savo 
draugus, atneša jų išsaugo
tus daiktus. Per šiuos daik
tus mes galime stebėti 
žmogaus nueitąjį kelią ir 
didžiuotis jų asmenybių 
4 psl.

taurumu ir tvirtu tikėjimu 
kad tėvynei laisvė bus iš
kovota.

Štai, prieš mūsų akis ka
bo tamsiai mėlynos spal
vos uniforma, kurią dėvėjo 
Juozas Rimkevičius, pri
klausęs Vokietijoje dali
niams, dirbusiems amerikie
čių gerovei. Ant uniformos 
rankovės trispalvės ženklas. 
Praradę karo metu tėvynę 

Kur ji, islamiškojo kolorito, "Tūkstančio ir vienos nakties" 
egzotika? Tamsraudoniai rožynai gožia Taškento pakraš
čius, pagelžkele cipena nuolanku^' asiliukai; tempdami dvi
gubai uz save didesnę naštą, o ėnt viršaus dar ir orų 
uzbeką su stora, ikjuokja raųkoję^. Ar gyvuliukai tokie ram
būs, ar jojikai tokie .(negailestingi, bet kuokos kaukšėji
mas asilui į pakaušį, rodos, girdėti net vagone. Traukinys 
nehia plyna, saulės’ užlieta1 stę£e, kiek akis užmato - mels 
vai padūmavę’' toliai, ^fit'r ' iėbiąu sustiprinantys begalinių 
plotų įspūdį, 'tik skUrtfeivos krūmokšniai, tik kur ne kur 
nuo kaitros suskeldėjusios griovos ir nuolaidžios nuokal
nės; kruvinai nusidažiusios aguonų žydėjimu. Monotoniš
kas ’ ratų dundesys.

Vaizduotėje galima lengvai įsiteigti, kokius žodžius, 
kokį’ rimą ratai stuksi į bėgius, o paskui, nusibodus, pa
keisti "įsakyti" jiems dainuoti' kitą.

-' V kokius4 įvykius, žmones, mus artina tas netilsian
tis bildėjimas? Žinome - Diėvas-yra meilė, todėl Jo va
lia mums vistį didžiėbsias gėHs. Tad meldžiu: tiktai ne
leisk, gerasis Tėve, kad skausmo ar džiaugsmo valandėlę 
Tau prieštaraučiau, KPI būsiu Su Tavimi, ir ilgesys, ir 
sopulyš bus lėirhė ir laimihs tuos, kuriuos' myliu, nes Tu 
suteiksi viskam didėlę' drąšfoė-’.-’

Traukinys stabčįdja mažose stotelėse, tuopų guotais 
apglėbusipšė/.'.pi’^it’ėjet^ plokŠČi aštrių moliniu lūšnų. Ta
rytum laiko mašina Buturrie nuvažiavę keletą šimtmečių 
į praeitį. Per spaudą, radiją, mitingus vis rėkdavo apie 
stulbinančią pažangą, laimėjimus,' palydovus, Gagariną, o 
čia, kaip ir caro tėvelio laikąis, žmonės stato molines pa
šiūres, gano čabanas savo avinus, ir labai ten jiems rūpi, 
kad arabiškoji abėcėlė pasirodė "mažiau tinkama" jų kal- 
5OS. kur Pa
dengė raudonai išrašyti lozungai. Bet štai vakarop trauki
nys tuščiomis stepėmis atlakdma mus į srities centrą. 
"Cimkentas? - kažąchiškai - išdžiėvintos riebios žemės 
paplotėlis, kuriais vėįiau tręšiamos nederlingos dirvos. 
Tipiškas SSSR miestas, murzinos pastatų sienos, margi 
butelių ornamentai pardųpttivių lentynose. Mus išlaipina 
ir susodina laukiamajame. Pasirodo, pravažiavome reikia
mą punktą. Palydovas nesumpjo, kuriame pagelžkelės 
kišlake turėjome iššokti. Sėdime,^ laukiame, kas slapsty
damasis nuo šokoladini# praporščiko, medžioja alų, kas 
skendi nelinksmose godose, kas, galvą ant draugo kuprinės 
ar fanerinio suolo ątlošo nukabinęs, miegoti bando.

... Naktį- komanda keltis. Sutupiame nedengtame sunk
vežimyje ir dardame dąr keliasdešimt .^ilometrų, glamo
nėjant stepės, vėsai, mašinas .žibintams plėšiant iš tamsos 
ryškiai žalius pakelės . jnędžius., Galop lempos apšviečia 
dvipusius geležinius, vartus, tokius pat žalius, su dviem 
didžiulėmis penkiakampėmis ant kiekvienos puses. Vartai 
atsidaro, įleidžia sunkvę^irnį ir užsiveria. Net širdį su
gniaužia - lyg, tarpuvartėje būtų , spaudžiama, įstrigusi. 
Bet ką čia dabar!Visur yra Dievai, ir visur pasiekia 
meilė! O sunkumą^.,ją nusk^drina įr.Ksustiprina! Dar nesyk 
į sprandą negavau, p jau gąsčiojuos. Bet vėliau supratau, 
kad ne tiek sunki įpati kančia, kiek,,- j°s laukimas ir neži
nia. Tuo, beje, ir pasinaudoja visų, laikų tardytojai. Taigi 
išlaipino mus ties jnędinių ;fermų tipo pastatu, paskelbė - 
peilius ir degtinę, atiduoti geruoju, šmonas bus. Vadinasi, 
krata. Vilniaus pįrtyję buyau suklusęs, tačiau tenai apati
nių^ drabužių nekrato, p tad iki šįol saugojau savo ginklą - 
Rožančiaus pasląptį,,su 10 aštrių "Sveika Marija" briaune
lių. Tėvynės relikvija ir<patjkimas ryšininkas su Anapusy- 
be. Be reikalppnęrim.ąv.a.ų;.iP’ šį kartą. Kratytojams rūpėjo 
stam.Lesnėr.Jęonti’abandft, UnnlŠetąlūiūo ,s^įJnlwkQrvpo<drabu
žiais jie neužčiuopė. Antrąkart šukritpipe ant dviaukščių 
lentinių gultų.^Paiktarnaišį-, po,,, galva, striukę ant savęs, 
pamojuokime dar yięnąj?dięneleį, ir, į rytojų! O ryte muis
tėme ant lentų nugulėtus šonus lir.idąirėmės^ kur patekę. 
Cementinių blokų tvora supo dulkantį stepės sklypą, už
krėstą keleto-ilgų žemų .pastatų kareivinių. Tarp jų styp
sojo vieniši,, tąryJtjU^ ož|<ųį apskąbyįi glupsneliai. Greitai 
supratome, kas jufls, taip nuniokpją. Tai neišsenkantys 
šluotų tiekėjai nųpjatįpiam jterjtorijpp šlavimui.

Prasistumdžjų^pijefų, .pr^^da po kelis šaukti į 
erdvią patalpą. Medicinos ^om,isija!j ^iurėk tu man, rekrū
tų sveikata susirūpinu! Lazdijuos,^yįlniujc, dabar dar šia

mokyklos 
kovą pasiruošęs 
raidėmis aplin- 
(Lietuvos Karo 
puošė kariūno 
kepurės žymuo

„ . . ' ■ ■ ? itin:Judn
šie vyrai jungės; ^naudingam 
darbui ir su didęliu pąsidi- 
džiavmu norėję parodyti 
tuomet karo audru sųjauk-j 
toje Europoje (Savo tautinę 
ypatybę. u , V , ■ j

Žavimės ir didžiule, įrė
minta nuotrauką skaįtyda-n 
mi, kad tai Ęįrmojp Lietu
vos prezidentę Karo Mo
kyklos 18-oji laida, 1936 
metai. Daug . lankytojų 
praeis ir gėrėsis šių jaunų 
vyrų, tik ką baigusių karo 
mokyklą, veidais; Praslin-. 
kus beveik 60 metų nuo 
tos laimingos dienos ir 
karo mokyklos dėstytojai 
atrodo tokie jauni ir ugnin 
gi. į delną gali i tilptii ir 
išsaugoti . karo 
ženklai. į 
raitelis su 
kui LKM 
Mokykla) j 

krūtinę, o 
lyg didžiausia, brangenybė 
išsaugota kitoms kartoms, 
kad suprastų kariuomenės 
įtaką savo kraštui; Tai tik
rai brangus karininko Juo
zo Rimkevičiaus palikimas.

Muziejaus atskirame kam- 
baryje sutelkti Lietuvos ka
riuomenės daiktai: meda
liai, ženklai, žymenys ir 
nuotraukos padės mūsų litu
anistinių mokyklų rttoki- 
niams‘ palyginti and mėto 
karininkų aprangą su šiuo- 
metirfiais LietūVdŠ' ‘ 
viais!' išsaugodarpi 
praeities daiktu? mi 
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irusieji 
į mus prakalbi ypatifigiT’ 
kalba, lyg norėdami papil
dyti mūsų dienas, lyg^iw- 
rėdami pasakyti, kad verta 
dirbti ir priklausyti 'fha'ząi 
tautai, kuri tebėra gVva.
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me kaimelyje, Kaip nugirdome - baoamo stotyje, naujokų 
paskirstymo punkte! Uz stalo mažiukas leitenantas korė
jiečio veidu bei medtarnybos emblemomis ir švariai nusi
skutęs, jaukių rudų akių kapitonas. Tariamu nesivaržymu 
dangstydami drovumą, vienomis glaudėmis stovime prieš 
dokumetų šūsnimis nukrautus stalus ir uniformuotą komi
siją. Štai čia ir pradedu kliuvinėti. Ką gi, kuo anksčiau, 
tuo geriau, juk nieko kito nesitikėjau.

- Kodėl nekomjaunuolis?
- Argi privaloma? Esu tikintis Katalikas.
Trumpa nuostaba. įprastinių patyčių protrūkis, iš kar

to įtarimas politiniu nelojalumu. Kai pasiūlo rinktis, ar 
norėčiau į seržantų ar virėjų mokyklą, neabejodamas 
renkuosi pastarąją. Mažiausiai partinė specialybė, nors 
žinau, ir virtuvėje neaplenktų tie nuolatiniai "kodėl". 
Tikintįjį lietuvį jie palydi nuo pat įvažiavimo 1940-aisiais# 
lydės po XXVI suvažiavimo ir toliau. Mamytė prisimena, 
kaip pokario metais komsorgai išlaikydavo mokinius kiau
rą dieną, kartodami tą pasaką be galo: - Stosi? - Ne. - 
Stosi? - Ne. - Stosi!

Ties šventoriaus vartais budėdavo patruliai, bet mer
gaitės persirengdavo senutėmis, prisirišdavo prie nugarų 
pagalvių kupras ir, stuksėdamos lazda priešais save, pra
sprūsdavo pro sargybą. Nors pačiuose komjaunimo įstatuo
se deklaruojamas savanoriškumo principas, mūsų karta, 
Brežnevui valdant jau 11 metų, kol truko vidurinis moks
las, būdavo bizūnaičiu ir pyragaičiu skatinama papildyti 
VLKJS gretas. Vėliau estafetę perimdavo aukštosios mo
kyklos. Ir tenai nesivaržydami tardė, aiškinosi motyvus, 
dėl kurių nestojama į savanorišką organizaci
ją, nepartinius atvirai diskriminuodavo. Maža rūpėjo žmo
gaus vidinė nuostata: kaip jis, būdamas religingas, stos į 
organizaciją, kurios pagrindų pagrindas yra netikėjimas. 
Tereikėjo, kad sklandžios būtų ataskaitos. Šimtaprocenti
nė narystė! Agitatoriai sakydavo: "Galėsi eiti į tą savo 
bažnyčią - tiktai įsirašyk į VLKJS!" Tai ir yra tarybinio 
gyvenimo pradžiamokslis, - turėti keletą veidų, keletą pa
žiūrų komplektų - sau ir viešumai. Pamažu virsti chame
leonu ir pačiam nebeatskirti, kuri tavo' spalva tikroji...

Po komisijos pastebiu vaikiną, vienišai rymantį ato
kiau nuo visų. O būrelyje mala liežuviai - pasakė kapito
nui, kad nepriims preisaikos. Baptistas... Šiose pašnibždo
se yra ir pašaipos, ir baimės, o mane nutvilko džiaugs
mas, kad sutikau brolį,išpažįstantį Kristų. Prieinu, susipa
žįstame. Oskaras Gumanas, vokietis nuo Šiaulių, Amalių 
apylinkės. Gerbiu visas religijas, tą žmogaus veržimąsi į 
mylinčią Tiesą. Kitų konfesijų atstovams turėtume būti 
tiek pagarbūs ir meilūs, kad sužavėtume juos katlaikybe, 
o ne atvirkščiai.

išsikalbame, išsakau jam savo palankumą ir abejones 
dėl priesaikos. Pažadu melstis už jo reikalus. Vis dėlto 
daug šilčiau atšiaurioje aplinkoje, kad ir nuo vienos vie
nintelės giminingos sielos!

Tačiau neilgai džiaugėmės vienas kitą atradę . Vakare 
lietuviškąją mūsų kompaniją skėlė pusiau. Dalis, į kurią 
pateko Oskaras, vakare išžygiavo į stotį. Sakė, kad jie 
paskirti į darbo batalioną Uzbekijos mieste Džizake. O 
rytą dulkančiais, šiukšlinais Badamo pakiemiais iškulniavo 
ir likusioji, už kulinarijos mokslus apsisprendusi pusė. Ly
dėjo mus stamatrus lieknas praporščikas Klavdijevas, paly, 
ginti sukalbamas, inteligentiškas ir, kas retai pasitaiko, 
net tarp aukštų SSSR karininkų, sugebantis reikšti mintis 
be palydimųjų keiksmažodžių.

Ir vėl pro vagono langą bėga besikeičiantis Kazachsta
no peizažas, išsitiesiu ant gultų, užsimerkiu, ir - išleistu
vės, prieš akis mieli veidai, net graužiant rūpesčiui, žy
dintys skaisčiau už puokštes ant stalo. Graudi, iš kartos 
į kartą skambanti sutartinė:

"O kad sustotų traukinys
Dar Lietuvos šalelėj, 
Aš parašyčiau laiškelį 
Savo jaunai mergelei.

Aš paprašyčiau tėvelius, 
Kad manęs neliūdėtų, 
O savo jaunus bičiulius, 
Kad Lietuvą mylėtų..." (nukelta į 5 psl......)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Pered materju cesten,
Pered rodino čyst, 
A na vyške majačit 
Nenavistnyj čekist...

("- Aš j>rieš mamą garbingas, Prieš tėvynę švarus, o bokš
telyje čekistas, neapkečiamas mūs...).

Tarsi netikėtas apšvietimas būtų persmelkęs kunkuliuo
jantį chaosą, iš tikrųjų - jei pasielgsiu pagal vidinį įsiti
kinimą, taip pat būsiu ir "prieš mamą garbingas, ir prieš 

Tėvynę švarus." Ir tebūnie kas bus! Ir nieko svarbesnio 
nėra! Plūstelėjo švelni, visas baimes nuplaunanti ramybė, 
ir tuojau pat užmigau patikliu kūdikišku miegu, tarytum 
būčiau namie ir nereiktų nieko nuspręsti.

Bet rytas vis tiek išaušo ir skubiai nešė į tą momentą 
Jau rikiuoja, veda į bataliono valgyklą, kur vyks ceremo
nija. Kur išduosiu save ir ką myliu, kas man šventa, gė
dingai pralemensiu tekstą, prieš kurį kiekviena sielos ląs
telė pjestu stojasi. Bent kraujas iš nosies jilūsteltų, sutruk 
dytų šitą paradą, gal, gal kaip nors... išsisukčiau. Deja, 
ne, kai labiausiai reikia, kraujoplūdžio lyg nebūta. Matyt, 
nelemta - toji taurė manęs neaplenks. Stovime valgykloje, 
pirmasis iš eilėst įsitvėręs kabančio ant krūtines automate 
pradeda: "Tovarisč kapitan, riadovoj NN gotov..." ("Drauge 
kepitone, eilinis NN pasiruošęs..."). Stoviu antras. Dabar 
mano eilė. Pirmasis jau pasirašo priesaikos tekstą. Duoda 
man atomatą. Žengiu prieš rikiuotę. Visomis sielos galio
mis susikaupiu. Jėzau! Marija! Dabar jau ne aš kalbėsiu, 
bet Jūs kalbėkite! Manęs nėra, tiktai Tu, Dieve, esi! Kaip 
dabar duosi man mano sąžinei supasti, taip ir pasielgsiu! 
|Ir visa, kas paskui atsitiks, tebūnie didesnei Tavo garbei, 
už tuos, kurie myli, už visus! Nuoširdžiai, visiškai atmetu 
savo valią ir atsiduodu Jam. Ir girdžiu sąžinėje: Ne. O 
lūpos garsiai tarias "Aš Lietuvos pilietis Grigas Robertas, 
atsisakau duoti karinę priesaiką, kaip prieštaraujančią reli 
giniams ir tautiniams mano įsitikinimams". Akimirkos 
tyla, tarytum salėje būtų įvykęs pasikėsinimas, sprogusi 
bomba ir visus apkurtinusi. Išgirdę "Lietuvos pilietis" kaž
kas iš pradžių bandė taisyt - mane, kad susijaudinęs pa
miršau tekstą. Paskui, supratę, kad nukrypimas nuo progra
mos kur kas baisesnis, nutilo. O aš šią formuluotę pasi
rinkau sąmoningai, prisiminęs vieną pirmųjų "Kronikos" pro
cesų, kai buvo teisiama grupė katalikų, tarp jų Virgilijus 
Jaugelis. Teisėjų paklausti, kokios valstybės piliečiais jie 
save laiko, vienas atsakė - TSRS piliečiu, kitas - "LTSR", 
o Virgilijus Jaugelis atsakė: "Laikau save Lietuvos pilie
čiu". Ar ne principingiausias atsakymas? Pasirinkau v jį.

Tyla truko akimirką. Paskui sušneko visos burnos,išsi
tiesė rankos,~ mane pačiupo sutrikęs, nesavas kapitonas ir 
nulakdino į štabą. Mačiau nustebusį, prasižiojusį Doliašvilį, 
kurio užjaučiantis žvilgsnis kalbėte kalbėjo: žmogau, žuvęs 
žmogau! O man išsyk po apsisprendimo tarsi kalnas nuo 
krūtinės nuslinko. Paklausykite, Broliai, ir niekad neiškeis- 
kite ištikimybės Dievo balsui jumyse į duonos, gerovės 
kąsnį, į tariamą išorinę ramybę. Neklausykite baimės 
argumentų, nes visos žemės kančios nėra baisesnės už 
prarastus idealus, už vergystės graužatį. Apsisprendžiau - 
ir atlėgo netikrumas, abejonės, pasidarė lengva, tarytum 
ant kregždės sęarnų. Kad ir kas dabar atitiktų, atrodo 
menkniekis pries visa tai, kas laimėta. Mylinti dvasinė 
Begalybė virpa visai čia pat - tik ištiesk ranką. Ko tad 
nusiminti, juk be šio gyvenimo yra dar Amžinybė. Mes nie
ko neprarandame, jei neprarandame sąžinės. Šitaip nusitei
kęs atsidūriau zampolito (dalinio vado) kabinete.

Raudonskruostis rubuilis papulkininko antpečiais su pra
našumo šypsena veide, tingiai ėmėsi zonduoti mano1 pasaulė
žiūrą: - "Tu supranti, ką padarei? Žinai,kas tau dabar bus?

- Didis rusų rašytojas Solženicynas teigia: geriau mirti, 
negu leisti sulaužyti savo dvasinį stuburą.

Girdžiu, kaip papulkininkis pasikviečia savo kolegą ir 
sako neapsimestinei pasibaisėjęs:

- Jis... jis... tą... išdaviką... kurį ištrėmė, cituoja!!
Ir čia pat didelių ir mažų žvaigždučių nešiotojai nesi

varžydami atvėrė man savo komunistines asmenybes, 
anot jų, - įvairiapusį išsilavinimą, gilų idėjiškumą, morali
nį tyrumą ir fizinį tobulumą. Prisipažinsiu, iš pradžių bu
vau apstulbęs. Rusiškų keiksmažodžių žodyne, grįstame 
suniekintų lytinių santykių anatomija, glūdi kažkas be 
galo nužmoginto, demoniško. Jis gali būti nuodėmės prieš
nuodžiu nesugadintai prigimčiai, kurią į netyrumą stumia 
paaugliškas smalsumas ar apgaulinga romantika: jis nu
plėšia visas viliojančias blogio skraistes, palikdamas išsi
gimėlišką šlykštumą, atgrasų skerdyklos kvapą. Girdėda
mas tokį bliuvojimą, tariesi stovįs pragaro prieangyje, ir 
tik norisi užsidengti galvą rankomis. Lietuvos saugumie
čiai vis dėlto buvo gerokai atsilikę nuo rusiškų, mokinu - 
kai. Čia mane tiesiog paskandino "matų" ir kitų neatski
riamų soc. kultūros atributų sraute. Čia nė nereikia sva
resnių argumentų. Kaip paklaikęs skeryčiojosi liesas Stali
no ūsais kapitonas, griežia dantimis, o veidą vis užlieja 
visos raudonos ir mėlynos spektro spalvos. Rodos, nėra ir 
galo trilinkiems piktožodžiavimams mano tėvų, religijos, 
Pabaltijo adresu.

- Neturite teisės įžeidinėti motinos. Jūsų pačių kons
titucija reikalauja gerbti religinius įsitikinimus . O ką 
darote?

Kapitono veidas iškreiptas nežmoniškos neapykantos, 
rankos dreba, lyg jose šokčiotų automatas: '

- Oi gaila, kad nepatekau pas jus pokario metais, kai 
miškuose siautėjo gaujos! Visus būčiau! Negimtų dabar 
tokie svolačiai, kurie tėvynei atsisako prisiekti!

- Rusija man ne tėvynė!
Žiū, "matus" jau ir kumščiais paremti taikos. Argumen

tacija, taip sakant, pagal visas marksistinės dialektikos 
taisykles. Kritikos ginklas keičiamas ginklo kritika.

- Su tokia morale tarybinė imperija tikrai neišsilaikys 
nė dešimt metų.

Pasibjaurėjus kriminalistų žargonu, kuriuo diskusiją 
vedė priešingoji pusė, kažkaip nelauktai nuoširdžiai išsprū
do ši prognozė. Nežinau, kodėl ji taip įstrigo viršinin
kams, kad antriems metams baigiantis, kai daug kas jau 
buvo užmiršta, šią frazę jie primindavo man kaip politi
nę nuodėmę, vertą garsiųjų Krasnojarsko lagerių.

- Kaip išdrįsai? Tarybų valdžia jau 50 metų gyvuoja, 
gyvavo ir gyvuos!! - Buvo mėgstamiausias karininkų reto
rikos perlas, atsistojus prieš rikiuotę valdiškų švenčių 
proga. O šventas pasaulio galiūnų naivume! Jie su neme
luotu pasididžiavimu tardavo tą "50 metų". Šią mikro — 
smiltį - epochų, erų, amžių lavinoje, nušlavusioje Ordą, 
Romos imperiją, kalifatus, jie laikė ir skelbė kaip savo
sios imperijos nemirtingumo garantiją. Jeigu jau 50 metų 
gyvuoja, tai, be abejo, gyvuos amžinai! Nors mūsų sene
lės išgyvena ir po 80, bet niekas nesiskubina skelbti, 
kad joms mirti nereikės...

- Ruoškis. Vakare važiuosi į stepę, ten tave sušaudy- 
sim.

- O vakarienę pavalgyti leisit, ar alkaną šaudysit?
Aišku, gąsdina, bet kas juos žino... Valstybė be teisin

gumo yra plėšikų gauja, sakė vienas šventas krikščionis. 

t.......atkelta iš 4 psl./

APSISPRENDIMAS

Dieve, ar mūsų mylimųjų dvasiai turi kokią įtaką, kad 
mes, kažkur kentėdami, ilgėdamiesi, apie juos mąstome, 
rūpinamės? Kad visa būtybe linkime jiems gero?

Bet tas beširdis traukinys
Toli jau nuvažiavo...

Naktį "tas beširdis traukinys" sustojo ir išlaipino rifus 
Jany-Kurgane. Nors ši vietovė yra šiauriau, tuoj pat paju
tome nelauktas klimatines permainas. Net naktį žemą 
tebeslėgė slogi tvanka, o joje kirbėjo nesuskaitoma vabz
džių juodybė... Norom nenorom prisiminėme ir tuos egzo
tiškus Rytų padarus, apie kuriuos įdomiau skaityti, o ne 
pajusti krutant už apykalės. Pirmasis įspūdis dažnai ap
gauna. Kad ir kaip keista, vėliau tų baisybių nesutikome 
ir nesisaugojome. Dažnai matydavom nuodingą vorą kara- 
kurtą "Juodoji Našlė", o skorpioną tik kartą užėjome 
stepėje per taktikos pratimus.

Už mūsų nugarų užsiveria dar vieni žvaigždėti vartai. 
Sugriūvame ant plikų grindų tuščiame kambaryje ir nu
grimztame į jautrų, negilų belaisvio miegą. Kada gi pa
galiau pasirodys "seniai", "dembeliai", kada susidomės jie 
mūsų daiktamaišių turiniu? iš atitarnavusiųjų kalbų daug
maž žinojome tarybinės armijos tradicijas, todėl nenuste
bome kai kuriems čiabuviams aktyviai susidomėjus mūsų 
finansais. Gavome seržantą geraširdžio lokiuko povyza ir 
kimaus balso su gruzinišku akcentu. Naujai iškeptas virši
ninkas skambia pavarde Doliašvili Gočia nuvedė mus, 
porą dešimčių lietuviukų į pirtį, kurioje buvo šiek tiek 
daugiau vandens negu vilniškėje. Čia nutrūko paskutinė 
išorinė jungtis, siejusi mus su ankstesniuoju gyvenimu. 
Priepirtyje gavome valdiškus baltinius, aulinius, uniformą, 
įėjome civiliai, o išėjome skęsdami plačiose, ne pagal 
savo ūgį uniformose. Ne, ne viskas liko civilių drabužių 
krovoje: delne spaudžiu išsaugotą Rožančiaus paslaptį, 
brangų skrituliuką su dešimčia aštrių spyglių. Ir štai pra
sideda naujos nepažįstamos buities etapas. Kasrytinė ko
manda "kelt", šešeto kilometrų krosas stepe iki riestara
gio avino stovylos ir atgal. Ryto vėsos nurausvinti, ruo
šiamės apžiūrai: kas brūžina aulinių nosis, kas paskubom 
siuvasi naują apykaklaitę, kas blizgina diržo sagtį. Patys 
spėriausi ir patys aplaidžiausi (vis tiek visko nesuspėsi), 
kombinuoja rūkalus ir saldumynus, slapstydamiesi nuo se
nų čiabuvių, tebemedžiojančių naujokų pinigus. Didesnę 
dienos dalį, t.y. ir kaitresniąją, trypiame cementinėje 
aikštėje. Raportai^ pagarbos atidavinėjimas, priėjimas- 
nuėjimas nuo viršininko, sukiniai. Saulė taip iščiulpia 
jėgas, kad kiekvienas judesys - tikra kankynė. Tačiau iš 
jos greitai išvadavo pati prigimtis: ilgiau pasigimnastika
vus svilinančioje saulėje, is nosies man pliūptelėdavo 
kraujas, ir Gočia siųsdavo skalbtis uniformos. Tai pradėjo 
kartotis per kiekvienas pratybas. Kitiems marširuojant, 
kiuksodavau prie čiaupo ir skalaudavau iškruvintą striukę 
arba bubėdavau kareivinėse.

- Ty serjozno oolnoj, - sako man geraširdis Doliašvili, 
- ja tebia komisuju (Tu tikrai ligonis. Aš tave komisuo- 
siu). Žinau, kaip toli realios galimybės nuo šio geraširdiš
kumo, bet suspurda viltis, kažkas gyvesnio už pačią gyvy
bę. O gal? Gal Dangus pažvelgė, kaip kankinuos slegia
mas netikrumo, abejonių dėl nelemtos priesaikos, ir ši 
taurė aplenks? Einame pas bataliono gydytoją, kurio tvir
ta diagnozė išsklaido iliuzijas: aklimatizacija! Praeis! 
Tki'p diena stūmia dieną, rikiuotė prieš mankštą, rikiuotė 
preiš miegą. Nepastebiu, kaip pamažėle darausi "balta 
varna". Nežinau, kodėl taip susiklosto, ar būčiau mokyk
loje, ar institute, ar pagaliau čia, su juodais darbo bata
liono antpečiais. Neturiu pavydėtinos dorybės - priešiškos 
kvatojančios minios akyvaizdoje momentaliai pulti į "dur
tuvų ataką", ginti savąjį "credo". Tam reikia sunkiai pri
siversti... Tačiau, pasirodo, užtenka nesusidomėti šlykščių 
anekdotu, girtais pašnekovo žygdarbiais, ir jau atkreipsi 
į save žvilgsnius - keistuolis! Čia dar atstitiktinė disku
sija su kitataučiais apie lietuvių teisę kalbėti gimtąja 
kalba - ir še tau pirmoji armijos pravardė: Profesorius!

Bet laikas skuba, artina nežinomąją datą X, kol vieną 
dieną, sugrįžę iš poligono po šaudymo pratybų, sužinome: 
rytoj. Gegužės 24-ąją. Pasiruošiame paradines uniformas, 
rytoj atliksime iškilmingąjį formalumą ir į Almą-Atą, į 
karinę virėjų mokyklą. Kasdieninės maldos sušvelnintas 
nerimas vėl spaudžia krūtinę: juk nieko nenusprendžiau. 
Kam ryžtis? Kodėl didelių sukrėtimų momentais neįpras
tai nuskaidrėja atmintis. Turbūt ir visos žmogaus dvasi - 
nės galios. Iki smulkmenų prisimenu kelią iš poligono, 
ilgą rainą gyvatę, kuri gulėjo sutraiškyta pakelėje. Po ko
mandos "gult" nuoširdžiai sukalbėjau vakaro maldą ir, vis 
neapsispręsdamas dėl rytdienos, vidinio slogučio kamuoja
mas, tysojau geležinukėje lovoje. Nežinau, kas bus už 
pasipriešinimą. Bet ar krikščionis klausia, kas už tai bus? 
Klausia, doras ar nedoras poelgis. Tačiau ar nepradedu 
galvoti vien apie save? Tegu moralinį, bet grynai asmeni
nį, egoistinį komfortą? O tėvų rūpestis, sielvartas, bąlan
čios galvos, jeigu pasirinksiu kelią neveidmainiauti, neduo
ti melagingos priesaikos? Štai juos pasiekia miglotos 
žinios, kaip sūnų kažkur neskubėdama traiško represijų 
mašina. Kentėti, laukti ir jausti, kad daugiau tikimybės, 
jog motinos sopulį supras ir sustos bedvasis mechanizmas 
giljotina, žvėris, negu demoniškosios tiesėtvarkos krump
liaračiai. Amžinasis lietuvės motinos likimas, sutelkęs 
visas jos galias daugiau į ištvermingą, kalnus kilnojančią 
maldą, negu į bevaisius vyriausybės malonės prašymus. 
Likimas, padaręs mūsų motinų širdį panašią į septyniais 
kalavijais pervertą Marijos širdį. Tačiau ar turiu teisę, 
pasirinkti kančią, kuri taip skaudins artimuosius? O Jė
zus? Juk ir Jo Motina stovėjo po Kryžiumi? Bet kas tu 
prieš Jį? Nejau drįsti lygintis? Bet Jis sakė- sek mane!?

Abejonių bangos kilo ir slūgo. O juk muš... muš! - 
iš tamsių sielos užkampių lindo baimė, ar išlaikysi, ar ne- 
palūši? Prisimeni Dmitrijų Dudko? Taip, vienas pats neiš
laikysiu, jau dabar tai aišku, tačiau - "viską galiu Tame, 
Kuris mane stiprina!"

Keistas reiškinys - kūnas ramus, visos sąlygos miegui, 
o viduje verda tokia kalvė, kad nors šunelį apsikabinęs 
rėk. Kaip pasielgti, kaip? Ir čia bene vieną pirmųjų kar
tų Viešpats parodė, kaip arti mūsų Jis būna ties mūsų 
silpnumu.

Štai įeina į patalpą keletas "dembelių", kuriems dieno
tvarkės paragrafai jau buvo praradę magišką galią. Atsi
neša gitarą, įsitaiso šalia mūsų lovų ir senbuvių teisėmis 
užbruzgina savo instrumentu. Visa išvargusia siela atsi
duodu melodijoms ir ritmams. Tik ką jie čia dainuoja, 
tie iš paviršiaus šiurkštūs "seniai", nesyk diržų sagtimis 
rašę mūsų pečiuose savo viršenybės įstatymus?! įsiklausau 
ir prieš akis liūdnos lagerio baladės žodžiais skleidžiasi 
desperatiško pabėgimo istorija. Pro spygliuotų vielų tvorą 
spraudžiasi viskam pasiryžęs kalinys:
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Tačiau kažkodėl nebebaisu. Esu skaitęs paguodos pilną 
mintį, kad Marija neapleis nė vieno, kurį su Ja sieja 
bent vienas kasdien sukalbėtos "Sveika Marija" siūlelis.

/ bus daugiau/

LIEPOS 6-0JI - LIETUVOS VALSTYBĖS DIENA - 
LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO DIENA

MINDAUGAS, 
Lietuvos valstybės kūrėjas 
V. A. Kašubos skulptūra

ši šventė, po 1990 m. KOVO 11-tosios, tapo ofi
cialia Nepriklausomos Lietuvos Respublikos valstybine 
švente.

DLK Mindaugas po SAULES MŪŠIO Šiauliuose, nu — 
galėjęs su suvienyta kariuomene Kalavijuočius, tuo pačiu 
buvo bebaigiąs Lietuvos kunigaikštysčių suvienijimo darbą.

1253 m.apsikrikštijęs ir gavęs karaliaus karūną 
Karalius MINDAUGAS pirmasis pasuko Lietuvą Vakarų 
kultūros pusėn.

Jo vadovavimo dėka, nežiūrint kary su kaimynais , 
buvo sustabdytas totorių veržimasis prie Baltijos jūros . 
Taip Karalius Mindaugas oficialiai įvedė Lietuvos valsty
bę į Europos žemėlapį jau XIII a.

GALINAI ŠIMAITIENEI NĖRA KADA NUOBODŽIAUTI

Galina atvyko į Montrealį 1948 m. Attikus darbo kont
raktą, gavo darbo banke, bet neužsidarė tame ratelyje. 
45 metų būdatna išmoko slidinėti, 50 metų sulaukusi iš
laikė egzaminus ir gavo šoferio diplomą, o 62 metų - 
- išėjus į pensiją, nutarė stoti į McGill universitetą ir jį 
baigė su "distinction,w gaudama Bakalauro laipsnį iš slavų 
studijų ir meno istorijos.

Pagerbimo ir aplaistymo ceremonijos vyko jos gerų 
draugų šveicarų Paul Hofer ir jo šeimos vasarvietėje, 
š.m. birželio mėn. 18 d.
Susirinko virš 50 žmonių, kuriuos pati Galina ir p. Hofer 
šeimos nariai elegantiškai aptarnavo. Po skanių pietų, 
visiems susibūrus arčiau valgomojo, trys buvę Galinos kla
sės draugai pasidalino gimnazistiškais prajovais bei prisi
minimais ir įteikė jai dovanas: menišką knygą - "Master
peaces of the Metropolitan Museum" , apjuosė lietuviška 
juosta, austa Genės Montvilienės ir sugiedojo Ilgiausių 
Metų.'

Galina pakėlė šampano taurę, visiems padėkojo už 
atsilankymą ir pasidalinimą jos džiaugsmu.

Sekė pyragai ir karšta kava, ar šalta arbata, pašne
kesiai iki vėsumos. Orui šiek tiek atvėsus, pradėjo skirs
tytis kas sau į namus.

Sveikiname naują akademikę, džiaugiamės atsiektais 
jos laimėjimais ir linkime sėkmės tolimesniuose siekiuose!

G. M.

Galina Šimaitiene tik ką gavusi diplomą
Nuotr: J. Hofer
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toronto

Lietuvių Namų 
Žinios

e Birželio mėn. 12 d. LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 180 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Vil
niaus, 2 iš Kauno; Petras 
G.Ambraziejus iš Cape 
Cod, JAV, J z.Bajoraitis 
iš Hamiltono.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė Slau
gos Namų pirm. J.V.Šimkus.

e IEŠKOMAS DARBININ
KAS LN pastato priežiūrai. 
Kreptis į LN raštinę tel: 
532-3311.

• Birželio mėn. 19 d. - 
Tėvo Dienos proga, sek
madienio popietės metu 
tėvams buvo prisegta po 
gėlytę ir pavaišinti gėrimu.

e Vartotų drabužiu ir daik
tų išpardavimas* praėjo 
sėkmingai. LN dėkoja nuo
širdžiai Visuomeninės Veik
los K-tui, LN Moterų ir 
Vyrų Būreliams, Kultūros 
Komisijai, administracijai 
ir tautinių šokių grupės 
ATŽALYNO nariams bei 
visiems kitiems, prisidėju- 
siems prie šio renginio.

P.T.Bodanas, 1. J.Meiklejohn,
L. P.Sakalai, V. J.Seniūnai,
M. Žyvatkauskas; $25,- K.
Budrevičius; po $20,- J.S. 
Andruliai, V.A.Aušrotas, 
P.Bridickas, A.D.Bajorinai, 
V.A.Genčius, S.Grigaliūnas, 
A. Jankaitis, S.Masionis,
A.L.Monstvilai, V.J.Norvai
šos, J.Pacevičienė, A.Paš- 
keviCius, V.Paulionis, V.B. 
Petraitis, V.I.Povilaitis, 
A.V.Ramanauskai, V.Saulė- 
nas, G.M.Šernas su Edita, 
T.V.Skiland,A.P.Skilandžiū- 
nai, V.Skrebūnas; H.Sukaus- 
kas, J.Vingeliene; po $15,-

B.J.Sriubiškis ; nežinomas 
aukotojas; po $10,- L.D.
Falco, B.McCleary, G.Pa- 
mataitis, H.I.Petkus, V.Stu- 
kas, J.Vitkuhas.

Iš viso Slaugos Namų 
Fonde yra $929,673.79.

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono kredito 
kooperatyvuose arba siun
čiant tiesioginiai: LABDA
ROS FONDAS, Lietuvių 
Slaugos Namai, 1573 Bloor 
St.W., Toronto, Ontario 
M6P 1A6.

bandoma nuslėpti ir ištrin
ti iš atminties buvusius 
žiaurumus ir tautos išnai
kinimo politikos padarinius. 
Žinome, kad iki dabar dar 
nė vienas nusikaltėlis ne
buvo patrauktas atsakomy
bėn, o kai kurie , tiesiogi
niai nukentėję, susitinka 
juos netyčia kur nors mies
to ar miestelio gatvėje...

Gerai ir įdomiai suda
rytą. meninę pynę pradėjo. 
Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė.

Deklamavo Vaida 
Kuprevičiūtė-Petrauskienė 
ir Laimis Širvinskas. Smui
ku grojo Rūta Melkienė, 
akompanuojant muz. Jonui 
Govėdui.

Vakaronė baigta kava, 
pyragais ir pabendravimu.

• BALTIEC1Ų FEDERACI
JA surengė Sibirinių Trė
mimų minėjimų birželio 
14 d. šv.Pauliaus anglikonų 
šventove’je.

e Slaugos Namams aukojo:
• A.a. O. Delkaus at

minimui: $500,- P.Delkus; 
$200,- V.Dauginis;po$100,- 
Lietuvių Namai, A.I.Augus- 
tinavičiai, J.Birgiolas, V. 
Drešeris, B.Jackus, L.Jo
čius, Al.Pacevičius, M.S. 
Putrimas, J.Slivinskas, J.V. 
Šimkus, V.Stanaitis; po 
$50,- LN Moterų Būrelis, 
LN Vyrų Būrelis, V.A.Ado- 
monis, L.Balsys, M. Jankus 
ir R.R.Cleverdon, K.Latwis, 
M.Laurinavičius, L.Pacevi- 
čius, E.R.Stravinskas, I.P. 
Sturm, J.Yčas.MD; po $30,

• LN Moterų Būrelio gegu
žinė vyks birželio mėn. 
28 d., Genovaitės Bijūnie- 
nės sode, Etobicoke.

e LN Kultūrinė Komisija 
surengė dr.Palmiros Rudale- 
vičienės paskaitų birželio 
mėn. 19 d. LN patalpose. 
Tema - "Lietuvos dvasinė 
sveikata psichiatro akimis".

Gydytoja , psichoneu
rologinės ligoninės Vilniuje 
gydytoja, stažavosi Edmon- 
tone, šiuo metu atlieka 
stažų Clark Institute, To
ronte.

e PRISIKĖLIMO P-jo KA
VINĖJE , pasikeisdamos kas 
sekmadienį , E.Walenciej 
ir B.Greičiūnienė su savo 
padėjėjais gamino lietuviš
kus valgius. Nuo birželio 
12 dienos vasaros atostogų 
metu valgiai nebus gamina
mi.

Vasaros atostogoms 
bus uždaryta Parapijos 
Biblioteka, kuriai vadovauja 
P. Jurėnas, talkininkaujant

Knygtą Kioskas, vad.
S.Prakapo, veiks ir vasaros 
metu.

Hamilton

• BALTIECių MOTERŲ 
TARYBOS Lietuviu Skyrius 
birželio 9 d. surengė Sibiro 
tremtiniams remti vakaro
nę, minint trėmimų pradžių 
Birželio 14-tąją.

Vakaronėje kalbų pasakė 
Angelika Sungailienfe, užde
gus ties simboliniu plakatu 
trispalves žvakutes. Savo 
žodyje ji priminė, kad "Ma
tome, buvo aukos, bet- 
budelių nėra" ir pabrėžė, 
kaip šiandien Lietuvoje

/IvMvfc LIETUVIŲ 
t I KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

ŠEŠTADIENINĖJE 
MOKYKLOJE

Šiais mokslo metais 
Hamiltono Vyskupo M.VA- 
LANClAUS Šeštadieninėje 
Mokykloje Tėvų Komiteto 
nariai ypatingai kreipė 
dėmesį, suartinant mokinius, 
tėvus, mokytojus ir kitus 
švietėjus. Darniai dirbo 
pirm.Andrius Čerškus, vice- 
pirm. Virginija Tiriliene, 
sekr.Danutė Račkuviene, 
ižd.Siga Erickson ir nariai- 
Audra Keliačienė, Vilma 
Slavickienė, Rūta Valaitie
nė, Irena Cerškuvienė.

Mokslo metų pradžioje, 
1993 m. spalio mėn. buvo 
atvykusi K.L.B. Švietimo 
Komisijos pir, Giedra Pau- 
lioniene ir apdovanojo 
švietimo Medaliu ilgametę 
( 33 met.) lietuvių švietimo 
darbuotoją Vidą, Stanevičie
nę. Buvo pagerbti Vilma 
ir Rimas Slavickai, kurie 
nepraleidžia šeštadienio 
veždami sūnų 60 km.į mū
sų mokyklą 7-nerius me
tus!

Mokykloje buvo atšvęs
tos visos lietuviškos šven
tės, jų tarpe Vėlinės, Ka-

skyriai su vedėja OnuteHamilton1 o Vyskupo Valančiaus mokyklos mokiniai 7 ir 8 
Stanevičiūte ir mokyklos rėmėja Regina Choromanskyte.

ledos, Nepriklausomybės 
ir Velykos.

Kalėdinėje programoje 
buvo pastatytas Ales Paš- 
kevičienės veikalas "Nuosta
bioji Valanda", o dainavimo 
mokytoja Irena Cerškutė 
sukūrė muziką dainai "Tė
vyne Šalele, brangi Lietu
va / nebuvę, nematę Tavęs 
niekada".

Minint 1991 m.SAUSIO 
13-tosios įvykius, mokiniai 
atliko bibliotekoje specia
liomis deklamacijomis, 
dainomis programą, Atsilan
kęs Gediminas Vagnorius, 
buv. min.p-kas, pasidžiaugė 
vaikų dainavimu ir pabrėžė, 
kad mokiniai laimingi turė
dami Kanados gimtinę ir 
tėvynę- Lietuva.

Mokyklą aplanke Hamil
tono mieste dalyvavę pašau, 
linėse džiudo varžybose 
du lietuviai , kartu su savo 
treneriu iš Lietuvos. Algi
mantas Mackevičius ir 
Robertas Rimas pademons
travo savo laimėjimų me
todus.

šiais 
mokiniai 
dalyvauti
kalbų konkurse, tarptauti
niame Dainų ir Šokių Fes
tivalyje, 
jaunimo

Vieną

Mokykla taip pat atliko 
darbą Lietuvai; suorganiza
vo vają sukelti lėšų Prisi
kėlimo bažnyčiai Kaune 
atstatyti. Buvo surinkta 
virš 1.000 dolerių. Pinigai 
nuvežti birželio mėnesį.

vi- 
ap- 
lie-

Gegužės mėn. 7 d. Mo
kyklos vedėja sušaukė 
suomenini susirinkimą 
tarti būdus stiprinant 
tuvių kalbą, kaip pritraukti
jaunimą prie mokyklos, 
mokymo metodus. Darbin
game susirinkime visi pa
reiškė savo nuomones, nau
jus sumanymus ir parodė 
entuziazmą dirbti šios mo
kyklos naudai.

Susirinkime 
daugiau kaip 40 
buotojų, kleb. 
KLB Hamiltono 
mieras Deksnys.

Mokykla . dėkinga savo 
visiems rėmėjams , o ypač 
Lietuvių Kredito Koopera
tyvui TALKA, AV P-jos 
klebonui Tėv. J.Liaubai 
ir už moralinę paramą, 
Hamiltono LKM Draugijai.

Mokykla, kaip pasisako 
Mokyklos . Vedėja Onute 
Stanevičiūtė, stengiasi, 
kad mokiniai jaustųsi my
limi, kad yra laukiami 
lietuviškosios šeimos nariai • 
"Tad, skatinkime vaikus, 
anūkus, proanūkus lankyti 
Hamiltono VALANČIAUS 
Mokyklą. Mielai kviečiame 
ir 
iš

metais 
progos

mokslo
turėjo

tarptautiniame

taip pat kataliku 
konferencijoje.

šeštadienį, po 
pamoką visa mokykla nu
vyko čiuožti Copps Koli
ziejuje, 
stotis 
stoties

"Rock"
kad tos

Hamiltono 
pranešė, 
šventėje dalyvauja 
mokyklos 

metais
mėn. 5 d., 14 vaikų priėmė 
Pirmąja Komuniją Hamilto
no Aušros Vartų Parapijos 
bažnyčioje.

šiais
mėn. 5

mokiniai, 
birželio

dalyvavo 
tėvų, dar- 

J. Liauba 
pirm.Kazi-

Mokslo metai užbaigti 
gegužine, gegužės men. 
14 d. Buvo išdalinti pažy
mėjimai, įteiktos dovanėlės 
už stropumą, lankymą, 
kalbos konkurse dalyvavimą. 
Išleistas metraštis.

tą jaunimą, atvykusį.
Lietuvos, prisijungti 

prie Mokyklos! Tikimės
taip pat vesti kursus lietu
viškai besimokantiems (jei
gu atsiras sąlygos). Prašo
ma skambinti vakarais 
Onutei Stanevičiūtei tel: 
905-627-0624.

Mokslo metų pradžia- 
- RUGSĖJO men. 10 d. 
/Pasinaudota O.Stanevičiū- 
tės prisiųsta medžiaga. 
Red./.

Geros sėkmės mokyto
jams ir mokiniams? b.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBŲ - L I E T U V I SKA 1

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA '

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 
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
6.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
6.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
7.00% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
7.25% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
7.50% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.50% už RRSP Ir RRIF ind. (varuoi* rit*> 
6.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
6.50% UŽ RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
7.00%, už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
7.25%; už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.50%; už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind.
3.50% UŽ OHOSP (variable rate)
3.25% už taupymo sąsk. (ByvyM* dr.ua.) 
3.50% kasd. pal. čekių

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

(US dol. Sav. Acc.)

Nuošimčiai

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 7.75%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų .................. 7.25%
2 metų .................. 8.00%
3 metų .................. 8.25%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 6.25%
(variable rate)

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

gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

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.
e Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
e Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 532-1149
6 psl.

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H t AS 

Telefonai: (4 16) 5'32-3400 i r 532-3414

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.50% 
6.00% 
6.50% 
7.00% 
7.25% 
7.50% 
3.50% 
6.00% 
6.50% 
7.00% 
7.25% 
7.50% 
3.25%

1 
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.. 3.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. ikl.„1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................  2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ............... 8.50%

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

Nekiln. turto paskolos:
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%

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Iki šiol šis fondas išleido Įąer 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).

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

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

FONDO TIKS L AS - LIETUVYBĖS ISLAIKYMA S

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416J-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

INSURANCE 
BROKERS

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS Ir

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

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

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

f

dr.ua


montreal
Kairėje:

sol. Antanas 
Keblys su 
Terese ir 
Alfonsu 
Viskantais 
Pencticton'o 

Į Botanikos 
sode ir 
medelyne

SU KELIONES LAZDA RANKOJE...

Kaip tam "amžinajam 
žydui" dega kojų padai, 
jei ilgėliau sustoju vietoje. 
Atrodo, kad ir aš pasida
riau panašus nenuorama.

Taigi, š.m. gegužės 6d. 
apleidžiu savąjį miestą ir 
Dorval orauostį, pasileidžiu 
tolimon ir įdomion kelio
nėn į San Jose, Kaliforni
jos link. Amerikonų pasie
niečių atliekami formalu- 
imai trumpi ir korektiški. 
Lėktuve patarnavimas pui
kus. Bet čia, nors ir tarp- 
ivalstybinis skridimas, jau 
veltui nebeduoda stipriųjų 
gėrimų ir už juos reikia 
mokėti 3-4 dolerius. Šį 
kartą - kanadiškus. Kiti 
visi gėrimai ir maistas dar 
duodame veltui.

Teko skristi per visą 
Amerikos kontinentą iki 
Ramiojo vandenyno. Pir — 
mas sustojimas Čikagoje. 
Čia išleidžia ir priima 
keleivius ir po trumpos 
pertraukos esame vėlei 
padangėje. Lėktuve daug 
tuščių vietų. Antras susto
jimas irgi trumpas, jau 
Kalifornijoje. Pagaliau 

-buvo pasiektas ir mano 
kelionės tikslas - San Jose. 
,Čia buvau iškviestas kon
certuoti.

San Jose aerodrome 
mane pasitinka dr. E. Ster
ling su savo žmona, soliste 
Marika ir priglaudžia mane 
savo puikioje ir dekoraty
viniais medžiais paskendu
sioje rezidencijoje, kur 
praleisiu savaitę laiko.

Dr. Sterling su ponia, 
savo puikiu limuzinu apve
žtojo ir aprodė apylinkės 
įdomybes. Motinos Dienos

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
IRIKŪRRS NlinSAVHOSR NAMUOSE

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

IMAME UŽ:MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki .... 3.00%
santaupas.............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta........ 1.50%
90 dienų indėlius ......... 5.00%
1 m. term, indėlius ..............  6.25%
1 m. term.Ind.mėn.pal.......... 5.75%
3 m. term.indėlius ............... ®- 7®<^’
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%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
Dęrbo 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, 
ieitadleniąią — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. ftettadionlals uždaryta.

1994. VI. 28 

proga nuvažiavome į San 
Francisco (70 mylių nuo
tolis). Pervažiavome tą iš
garsintą tiltą "Golden Ga
te". Ant tilto pilna pės
čiųjų. Nuo jo vaizdas tik
rai gražus. Jį pervažiavę 
dar nuvažiavome 30 km. į 
gražų restoraną ant vande
nyno kranto, iš jo matėsi 
tolokai esanti sala Alcat
raz, buvęs sunkiųjų darbų 
kalėjimas, o dabar muzie
jus. Sakoma, kad iš jo tik 
trys kaliniai tesugebėjo pa
bėgti ir nežinia, ar jie 
pasiekė krantą, ar buvo 
srovės nunešti į vandenyną.

Apžiūrėjome San Francis
co miesto įdomybes, Kinie
čių kvartalą (čia pasijunti 
kad esi kažkur Azijoje), 
"Fishermans Warf" ir kitas 
įdomybes, bent pro automo
bilio langą. Miestas švarus, 
įdomi statyba, prie namų 
gėlynai ir daug gražių 
parkų. Beveizint ir besigro. 
žint, atriedėjo laikas grįž
ti į San Jose, nes vakare 
turėjome bilietus į teatrą.

Teatro pastatas tiek iš 
lauko, tiek viduje - įrengi
mai puikūs. Lauke fonta
nai ir gėlynai. Klausėmės 
"Fidler on the Roof" 
("Smuikininkas ant stogo"). 
Šio kūrinio pastatymas pui
kus. Teko tikrai pasidžiaug
ti jų meistriška vaidyba, 
ir buvo juoko iki ašarų.

"Mission College", kur 
daviau koncertą, randasi 
Santa Clara vietovėje. 
(Šiame krašte miestelių ir 
miestų pavadinimai yra 
šventųjų vardais).

Šioje kolegijoje mokosi

asmenines paskolas........ 9.50%
nekiln. turto pask. 1 m........... 7.75%
nekll.turto pask. 3 m............ 10.00%

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

18,000 studentų. Vien mu
zikos įvairias šakas lanko 
virš tūkstančio studentų - 
jaunimo ir suaugusių. Šios 
kolegijos užduotis yra nuo
latinis tobulinimasis (conti- 
nious education). Ne visose 
mokslo šakose gali įsigyti 
bakalauratą, - Bakalauro 
laipsnį.

Teko klausytis orkestro, 
solistų ir chorų atliekamų 
kūrinių. Nemažai studentų 
mokosi įvairių kalbų, kom
piuterių aptarnavimų, socia
liniu mokslu ir daugelį 
kitų.

Panašios kolegijos išbars 
tytos po visus Kalifornijos 
miestus. Vieni specializuo
jasi vienose mokslo šakose 
kiti- kitose. Studentams 
yra didelis pasirinkimas 
kur studijuoti.
Šioje "Mission College" 
gana giliai yra studijuoja
ma muzika. Muzikos depar
tamento vyriausias direk
torius yra dr. Eugene Ster
ling. Jis ir jo žmona solis-. 
tė Marika mane iškvietė 
atlikti programą ir supa
žindinti studentus ir publi
ką su lietuvių folklorine 
muzika gegužės 10 d.

Širdžiai buvo malonu, 
kad šioje muzikos kated
roje pirmą kartą skambėjo 
lietuviškų kanklių ir birby
nių daina. Publika labai do
mėjosi lietuviškų instrumen
tų savitu skambesiu, liau
dišku dainų išreiškiu bei 
pačia lietuvių kalba, jos 
kilme.

Susipažinimui buvo išsta
tyti liaudies instrumentų 

Electriden Contractor

MAURICE ANTON I UK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI] AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI] 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 S 
RICHARD 
ROOFER------COUVRIUR
7725 george Str., LASALLE, Que. H8P 1C5 

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

fotografijos, nuotraukos. 
Buvo nusivežta kasetė, kurią 
pereitais metais Klaipėdoje 
įgrojo docento Vytauto 
Tesecko liaudies instrumen
tų orkestras ir su jos paly
da dainavau. Puikų ir tiks
lingą dainų vertimą padarė 
Gražina Fuksienė.

Po koncerto, su rengėjų 
kviestiniais svečiais, sugu
žėjome į netoliese esantį 
puikų restoraną dar pasida
lyti įspūdžiais ir artimiau 
susipažinti.

Gegužės 12 d. vėlei 
tenka apleisti savo malo
nius globėjus ir jie mane 
pristato į San Jose aero
dromą tolimesnei kelionei. 
Kelionė iš čia į Los Ange
les trumpa, tik 1 valandos 
skridimas. Beveik nėra lai
ko nei kavos puoduko iš
gerti. Los Angeles aero
drome pasitinka dukterė
čios vyras ir besišnekučiuo-
jant atsidanginame į jų
puikius namus.

Los Angeles pakelėse 
matosi didžiuliai siurbliai, 
siurbiantys iš žemės naftą. 
Keliai jau atremontuoti. 
Būnant tenai, oras buvo 
vėsokas ir dažnai reikėjo 
šiltesnį rūbą užsivilkti. Pa
kelyje matėsi puikūs dar
žai ir pilna dirbančių žmo
nių, kurie rinko braškes ar 
kitas sodų gėrybes. Juk to 
krašto vaisiai pasiekia ir 
mus. Teko paragauti tik 
ką surinktas saldžias braš
kes ir kitus vaisius.

Su dukterėčios šeima pa- 
piknikavome prie Ramiojo 
Vandenyno bei apvažinėjo- 
me gražias žydinčių me
džių ir gėlynų apylinkes. 
Maudytis neteko, nes van
denynas dar neįšilęs.

Aplankiau ir buvusį 
montrealietį, gražiai įsikū
rusį Albiną Markevičių jo 
namuose Santa Monikoje. 
Per tą žemės drebėjimą jo 
namas tik truputį nukentė
jo, bet visi tauriųjų gėri
mų indai susikūlė ir, kaip 
jis sakė, net rūsin sunkėsi. 
Jis siunčia linkėjimus tiems 
montreališkiams, kurie jį 
dar prisimena.

Atėjo laikas pro trum
pos viešnagės apleisti ir 
juos, nes dukterėčia už 
poros dienų vyksta Lietu
von aplankyti savo tėvų ir 
giminių.

Los Angeles aerodrome 
atsisveikinome ir aš skri
dau atgalios į San Jose, 
kur persėdame. Nuo čia 
vėl skrendu "American" 
oro linijos lėktuvu. Šiuo 
kartu skrendant aptarnavi-

Iškeliavus į Anapus po ilgos ligos
A t A

ONAI PETRAUSKAITEI-MYLIENEI
nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą AUGUSTĄ, 
"Nepriklausomos Lietuvos" laikraščio admi
nistratorių ir darbuotoją -

"NL" VALDYBA, 
REDAKCIJA ir DARBUOTOJAI

Šaulei
A t A

ONAI MYLIENEI 
mirus,

Jos vyrą - kuopos pirmininką AUGUSTĄ broliškai 
užjaučiame -

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopa

Klubo narei
A f A

ONAI MYLIENEI 
mirus,

vyrą AUGUSTĄ nuoširdžiai užjaučiame - 
"NIDOS" KLUBO VALDYBA

mas ir maistas nekoks. 
Kaip keista, iš Montrealio 
skrendant tos pačios kom
panijos lėktuvu, aptarnavi
mas buvo puikus, o čia - 
žymiai blogesnis.

Atskridus į Vancouver' į, 
turėjau keisti lėktuvą. Ma
niau, kad reikės laukti 
keletą valandų skridimui į 
Pencticton, B.C., bet atsi
rado lėktuve laisva vieta 
ir beteko laukti tik kelio
lika minučių, iš čia jau nau
dojame dvimotorį propele- 
rinį lėktuvą, kuris per 
aukštuosus kalnus nudan
gins į reikiamą vietą.

Skrendant, lėktuvo kapi
tonas praneša, kad kilsim 
į 18,000 pėdų aukštį ir de
besys nevargins mūsų su 
savo nemaloniu kratymu. 
Taip ir buvo, nes apačioje 
matėsi tiršti debesys.

Pencticton' e norėjau ap
lankyti buvusius montrealie- 
čius Teresę ir Alfonsą Vis
kantus, kurie čia jau pato
giai įsikūrę.

Alfonsas atvyko su ištai
gingu savo Buick' u mane 
paimti iš aerodromo. Buvo 
malonu jį matyti ir susi
tikti jau kitame svieto 
krašte. Kelias į jo reziden
ciją labai trumpas ir na
muose sutikau mūsų lau
kiančią jo žmoną Teresę.

Pencticton miestas yra 
prisiglaudęs tarp kalnų ir 
dviejų ežerų Skaha ir Oke- 
nagan bei Okenagan upės. 
Apylinkėse pilna sodų, kur 
auga vyšnių, obelų, kriau
šių, persikų, abrikosų me
džiai ir vynuogynai. Čia 
nemažai gamina ir B.C. 
vyną. Gaila, kad neteko jų 
gamybos vyno paragauti, 
nes mano seimininkas irgi 
gamina puikų vyną...

Ši vietovė yra dar dyku
mų tęsinys. Žemė labai 
derlinga, bet reikia nuolat 
laistyti, kitaip viskas iš
džiūsta. Oro drėgmė retai 
teprašoksta 50%. Kalnų 
viršūnėse debesys tankiai 
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apiprausia augančius me
džius. O šie medžiai styp
so lyg~ kokių katedrų bokš
tai išsišovę į padanges, 
ieškodami, per savo tanku
mą, saulės spindulių. O 
virš aukštųjų debesų, kalnų 
keteros dar prilaiko sniegą 
ir jis tirpdamas, upeliais 
leidžiasi žemyn į ežerus.

Patsai miestas nėra vie
nas iš didžiųjų (25,000). 
Virš jūros paviršiaus iški-> 
lęs apie 1000 pėdų. Plėstis 
nelabai turi kur, tai lipa į 
kalnus ir statosi.

Čia būnant, jiedu aprodė 
miesto įžymybes. Nuvažia
vome į valstybės išlaikomą 
botanikos sodą ir medelyną 
Kiek čia įvairių medžių, ir 
gėlių, ir krūmų! Vieni apsi
krovę žiedais, o kiti jau 
spėję nužydėti. Čia plačios 
ir gerai prižiūrimos pievos, 
susirinkę žmonės piknikau- 
ja bei kartu džiaugiasi 
neišpasakytu gamtos grožiu 
ir ramybe.

Važiavome į aukštuosius 
kalnus, kur viršūnėse dar 
apstu sniego. Aukštis 
arti dviejų kilometrų. į 
juos važiuojant, keičiasi 
augmenija ir kuo aukščiau, 
tuo mažiau jos, medžiai 
tėra pasipuošę žaliais la
peliais. O apačioje, aukštu
moje, dar tik pumpurai 
matėsi .

Nuvykome ir į garsiąją 
Apex vietovę, kur žiemos 
metu slidinėtojai lankosi. 
Čia būnant užpuolė kruša 
ir turėjome slėptis po pas
toge.

Važinėjant po apylinkę, 
matėsi negailestingai iškirs
ti miškai. Tas nuogumas 
krenta į akis ir matai žmo
gaus gobšumą. Bet, atrodo, 
kad valdžia pradeda supras
ti ir priverčia medkirčių 
kompanijas sodinti ir ap
želdinti tas nuogas vietas. 
Teko sutikti jaunus žmo— 
nes, kurie gyvena miško 
viduryje ir sodina medelius.' 
Ne be reikalo indėnai sto-

/ nukelta £ 8 psl........../



montreal
MIRUSIEJI*, 
e ONA, PETRAUSKAITĖ- 
MYLIENĖ, po ilgos ligos, 
mirė birželio mėn. 15 d.

Liko vyras Augustas, 
2 seserys, brolis Jonas, 
kiti giminės Lietuvoje ir 
Kanadoje.

Po apeigiį Aušros Vartų 
P-jos bažnyčioje, palaidota 
Lietuvių šv.Jono Kapinėse, 
Mississauga, Ont.

Montrealyje ji apie 
30 metų buvo aktyvi šaulė.

Užuojauta artimiesiems.
• A. a. Onos Myllenės at
minimui Vaikų Tėviškės 
Namams . Lietuvoje Sofija 
SKUČIENE aukojo $30.

• Aldona GUDAITĖ, Baigė 
McGill U-te Teisės studijas 
ir egzaminus, išlaikius su 
garbės pažymėjimu, gavo Ba
chelor of Law laipsnį 'tivil 
Law ‘’srityje. Ji priimta 
i*Board of Notary,” priklau
so “University's Scolar" są
rašui. SVEIKINAME.
PANEVĖŽIO , GYDYTOJŲ 
SĄJUNGA DĖKOJA

Montrealio lietuvių išsiųs
tas medicinos reikmenų 
talpintuvas pasiekė Panevė- 

,žio Ligoninę 
baigoje.

Per KLB
A-kės V-bos pirm. Artinų 
Staškevičių gautas gražus 
padėkos laiškas. Jame ra
šoma:"..."Su dideliu pasi
tenkinimu noriu Jums pa
sakyti, kad visos šios ver
tybės mums ir ypatingai 
mūsų ligoniams bus nepap
rastai J’-----
Jūsų

nes Montrealio Apylinkei, 
BAXTER bendrovei, Montre
alio lietuviiį Kredito Unijos 
valdybai ir jos pirm. Rūtai 
Pocauskaitei-Rudinskienei."

Toliau rašo:"Noriu Jus 
užtikrinti, kad nei vienas 
iš daiktų, kuriuos Jūs pa
dovanojote, neatsirado juo
dojoje rinkoje, ar buvo 
parduotas. Nemažai medi
cininių, priemonių yra to
kios, kokių mūsų ligoninę 
niekada anksčiau nėra tu
rėjusi.

Problemų su talpintuvo 
atvežimu iš Rygos^ bei 
su muitininkais neturėjome, 
kadangi dokumentuose buvo 
nurodyta, kad tai yra hu
manitarinė pagalba".

Pasirašė Panevėžio 
Gydytojų S-gos pirmininkas 

Auksentas Morkevičius

ŪLA yra koncertavusi Prancūzijoje, Norvegijoje,Vokietijoje, 
Latvijoje ir Estijoje, daugiausia su žemaitiško folkloro kūryba.

ANSAMBLIS "ŪLA"
DALYVAUS DVIE J UOSE 
KANADOS FESTIVALIUOSE

H

birželio pa-

Montrealio

naudingos. Todėl 
labdaringa pagalba 

bus*clidelė paspirtis Respub 
Ūkinei Panevėžio Ligoninei, 
Vaikų, Poliklinikai ir Mote
rų Konsultacijai.Respubliki
nės Panevėžio , Ligoninės 
gydytojų, Panevėžio Gydy
tojų Sąjungos, medicinos 
seserų vardu, esu nuošir
džiai dėkingas Jums, KLB-

Žmonai

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

AKTYVAS virš $29,000,000t 

REZERVAS virš $2,000,000

v

Nekiln. turto:
1 metų....
2 metų....
3 metų....

Certifikatus i m.-.... .... 6.50%
Certifikatus 2 m......... .... 6.75%
Certifikatus 3 m......... ......  7.00
Term. Indėlius:

1 metų .............. .... 5.00%
180 ± 364 d. .. ... 5.00%
120 d.-179 d. ..— 4.50%
60 d. - 119 d. .. —4.50%
30d.- 59d. ..-.3.50%

MOKA UŽ:
Taupymo - special................ 1 -50%
Taupymo - su gyv. dr............1 -25%
Taupymo - kasdienines   1 -50% 
Einamos sąsk...................... ... 1 -00%
RRIF—RRSP-1 m.term .<6.50% 
RRIF-RRSP - 2 m.term 6.75% 
RRIF-RRSP - 3 m.term 7.00% 
RRIF - RRSP - taup........... 2.00%
UŽ:IMA

Mišrus Folklorinis An
samblis ŪLA iš Lietuvos, 
susidedantis iš 27 narių, 
kviečiamas Kanados Folk
lorinio Instituto, atvyksta 
į Kanadą ir birželio mėn: 
30- liepos 4 d.d. dalyvaus 
Hamiltone Folkloriniame 
Festivalyje.

Į Montreal) žada atvyk
ti liepos mėn.5 d. ir čia 
išbus 3 dienas.

ŪLA koncertuos AV P- 
os salė TREČIADIENI,

DĄR VIENA JAUNA PORA 
š.m.birželio men. IT 

d., šeštadienį, Montrealio 
Aušros Vartų P-jos bažny
čioje žiedus sumainė Da- 
nius Piečaitis ir Michelle 
Birtz. ' ' 1..... ’ ■

Danius- dirba UPS bend
rovėje vedėjo pareigose, 
Michelle- farmacijos srityje 
Gyventi lieka Montrealyje.

Vestuvių programą, pra
vedė buvęs montrealietis- 
dabar bostoniškis, 
Valiulis, vyr.pabroliu 
Paulius Murauskas.

Vestuvių vaišėse 
vavo 120 svečių,
buvo atvykusių iš toliau: 
buvę montrealiečiai- Algis 
Kličius su žmona iš Atlan
tos, JAV, Marytė Adamo- 
nytė-Rekašienė iš Mineso
tos, JAV, Daniaus krikšto

Jonas 
buvc

daly- 
nemaža

JEPOS tnfen.6 d., 7 valTv?
ėjimas-$7. Kviečiami VISU

Liepos 8 d. ŪLA daly
vauja Drummondville Que., 
Tarptautiniame Folkloro 
Festivalyje.

Smulkesnės informacijos 
gaunamos pas Arūną Staš
kevičių, tel:347-0583; Re- 
giną Brikienę, tel:744-4543 
arba Petrą Adamonj, tel: 
722-3545._______________
DĖMESIO: sekantis "NL" 
numeris pasirodys rugpjūčio 
mėn. pradžioje. Raštine 
veiks atostogų metu."NL"

tėvas Kęstutis Rudžiauskas, 
nemaža torontiečių ir ota- 
viškių draugų.

Nors gyvenimo sąlygos 
išsklaidė nemaža montrea- 
'iečių lietuvių, tačiau, kar
tu praleistos vaikystės- 
jaunystės dienos arba an
sambliuose, arba Šeštadie
ninėje Mokykloje, skautiš
kose programose ir stovyk
lose, bendruose visų mūsų 
lietuviškuose renginiuose, 
surišo tuos jaunuolius-jau- 
nuoles 
ryšiais 
juos 
nvii 
progomis.

šiltais draugystės 
ir sutraukia vėl 

į gimtąjį miestą, šau- 
Montrealį ypatingomis

Linkime jaunai Daniaus 
ir Michelle Piečaičių porai 
linksnio ir laimingo gyveni
mo! b.

PADĖKA

ONAI MYLIENEI
iškeliavus amžinybėn, nuoširdžiai dėkoju kleb. 
kun. J. ARANAUSKUIjSJ, kun. K. AMBRASUI, 
SJ, už pamaldas, kleb. J. STAŠKUI už paly
dėjimą į kapines;

Sol. A. KEBLIUI, choristams A.Z. URBO
NAMS, J.A. IŠGAINAIČIAMS už giedojimą;

L.K. Mindaugo Šaulių Kuopai už tarnybą.
Vlado Pūtvio šaulių. Kuopai už atsisveikinimų. 

Dėkoju visiems pareiškusiems užuojautą ras
tu, žodžiu ir užsakytas Mišias.

Nuoširdus Ačiū St. Remeikiams ir talkai už 
pusryčių paruošimą ir patarnavimą.

Visados dėkingas už Jūsų parodytą nuošir
dumą — Vyras: AUGUSTAS MYLĖ.

UK. MINDAUGO ŠAULIU KUOPA 

RUGPJŪČIO mėn. 14 d., SEKMADIENI-

KVJKČIA Į TRADICINĘ SAULIŲ

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

malonumu teiksime aukščiausios rūšies

GEGUŽINĘ
kuri 8 ruošiama

ST. IR G. RIMEIKIIĮ VASARVIETEJE 
R1GAUD BA^, Celine St.------------------- -Į—----------

Programoje:
Vėliavos pakėlimas, Pamaldos,
Muzika, Loterija, Vaišės

VISUS maloniai kviečiame1, y a ; d y a

7.75%
8.25%
8.50%

asmenines - nuo 7.25%

Informacija apio Mu/tutlit palūkanaa "Litą1

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve 3007 A 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

atkelta iŠ 7 psl..../

Mes su ______
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 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
namus. Nėra maksimumo 
kg. arba $10.

svorio. Minimumas

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chjrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P IN5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytoj as-Chirurgas 
(buv.dr. J.MAUŠK0S biurai 

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

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

Tel: (514J-842-1231
Ext. 1663

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

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

Advokatas ROMAS I š G A N A I T I S
822 He de France, St.LAMBERT.Que, J4S 1T7 

tel: 465-1538

8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 
tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
U55rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontrėaL Quebec, H3B 2Vb
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784
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ti su vaisingais šeiminin
kais. Jiedu prisatė mane į 
Pencticton aerodromą,, jau 
kelionei namų link. Atsis
veikinau ir tariau iki pasi
matymo kitais metais, jei 
dar Aukščiausias neuždarys 
gyvenimo knygos.

Atidaviau savo kelionmaišį 
ir jo nematysiu iki Mont
realio, o kiti - nemažiau 
sunkūs - keliaus su manim. 
Čia p. Teresė prikrovė sa
vo įvairių konservuotų 
vaisių. Tai tas venzliukas 
pasidarė sunkokas. Bet čia 
ir vėlei geras kanadiškas 
patarnavimas. Atiduodi dar 
lauke ir jį tarnautojai pa
krauna į lėktuvo saugyklą, 
ir iki Calgario miesto ne
reikia juo rūpintis.

Lėktuvas, kad ir dvimo
toris propelerinis, bet šau
niai dangina per Rocky 
kanlyną. Veizi žmogus 
žemyn ir matai jų snieguo
tus pakaušius, 
mas mažas, 
tomumas. 1 
džia tik 
štai jau Calgary miestas. 
Čia vėlei reikia pakeisti 
lėktuvą įsprausminį ir leis
tis per Kanados platybes į 
Torontą, o iš ten - į Mont- 
realį. Visgi graži ta mūsų 
šalis ir koks biesas apsuko 
kvebekiečiams galvas iš 
jos pabėgti ir suardyti šį 
gražų kraštą...

Atvykus Montrealin, 
pasitinka mano prietelius, 
kuris rūpinosi^ ir sutvarkė 
tą mano maršrutą - kelio
nes. Kai iš Pencticton išva
žiavau, ten buvo virš 30° 
šilumos, o čia atradau tik 
3° šilumos ir šaltą lietų. 
Na, bet namai namais 
palieka ir gera į juos grįž
ti. A. Keblys

SU KELIONES LAZDA....■i , , ,, .......
jasi piestu del tų miškų 
naikinimo.

Čionykščių sodų derlius, 
vyšnios, išsirpsta jau birže 
lio antroje pusėje ir taip 
palaipsniui sodai atiduoda 
pribrandinę, išsirpinę savus 
vaisius, žmonių naudojimui. 
Be to, čia yra puikus kam
pelis, o ir nemaža žmonių 
suranda sezoninį darbą. Ne 
mažai žmonių čia pralei
džia atostogas. Pilnos pa
ežerės viešbučių. Atrodo, 
kad jie gerai išsilaiko ir 
uždirba.

Čia~ būnant, per kurį 
langą žvelgsi, vis matai 
žaliuojančius , kalnus ir 
kalnelius. Nėr nuobodžių 
vaizdų. Kai užvažiuoji kal
nų viršūnėn, pamatai tyvu
liuojančius ežerus ir is jų 
ištekančius upelius. Ežerai 
užveisti upėtakiais. Čia 
gali meškerioti, jei turi 
leidimą ir gali sugauti tik 
šešias žuveles. Žinoma, 
niekas nesuvoks, kiek ant 
keptuvės atsidūrė. Man bū
nant, pasklido žinia, kad 
žvejys pagavo 4.3 kg. upė
takį ežere. O užklaustas, 
ką naudojo ant kalbiuko, 
tai neišdavo paslapties.

Teko bent kiek pamiklin
ti kojas, laipiojant į kal
nus ir padarant kelių kilo
metrų žygį.
Tuo pačiu teko aplankyti 
ir kitus buvusius montrea- 
liečius - p. Teresės seserį 
su jos vyru. Jie čia įsikū
rė jau prieš keletą metų. 
Šiaip atrodo, kad tik kele
tas lietuvių tėra suradę šį 
gražų kampelį.

Atėjo laikas atsisveikin

Debesuotu- 
>, tai geras ma- 
Lėktuvas nusilei- 
vieną kartą ir

4 0 METU

Telefonai:

TONY
ker.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,

Tel: 481-6608

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
v

NIEKO YPATINGO, LYGINANT SU 
ISTORINĖMIS SUKAKTIMIS.

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

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

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SĖVE,

MONTREAL h«e 2a?
Gruodis, Jr.

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

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIAGE - WEDDINGS ‘ 
* 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5

Tačiau yra padirbėta, norint išsilaikyti versle 40 
metų prie įvairių krašto ekonominių pasikeitimų, 
prie Quebec’o provincijos politinio nepastovumo. 
Todėl AČIŪ tariame visiems klijentams, kurie 
ištvėrė įvairius laiko bandymus, o abejojančius 
kviečiame pasitikėti.
Su (gyta patirtimi parūpinsime tikslų ir greitą 
patarnavimą draudimo reikaluose.

Joana Adamonis - Associate Insurance Bro
ker,
Donna Svraka - Associate Insurance Broker 
Petras Adamonis - Chartered Insurance Bro-
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