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ŠVENTIŠKA KELIONĖ 
MININT PENKIS 
ŠIMTMEČIUS

Prieš 51K) m. Giovanni 
Caboto, italų keliautojas 
jūreivis, apsigyvenęs 
Anglijoje- Bristolyje pre
kybiniais reikalais,buvo 
pirmasis, pasiekęs šiau — 
rėš Amerikos krantus, 
anksčiau negu Kolumbas.

G. Cabot - angliškai 
pavadintas John Cabot - 
manė sutrumpinsiąs kelią 
jūromis į Kiniją, išlipo 
ties Labradoru, Newfoud- 
lande.

Minint 500 metų nuo 
to atradimo, i. 
ypatinga kelionė 
foundland Flotila 
kurią sudaro 100 laivų. 
Pakelyje aplankys apie 
tuziną uostų, kol pasiekę 
kelionės tikslą -Bonavis- 
tą, birželio mėnesį. Ten 
šis šventiškas laivynas 
susitiks, birželio 24 d. su 
buriniu laivu MATTHEW 
- Caboto laivo replika, 
kuris bus atplaukęs iš 
Bristolio prieš 10 dienų.

ruošiama
"New-

"97",

STAIGUS IR DIDELIS EIDINTAS šiame posėdy-
LAĮMEJIMAS — PRALAI- ie perskaitė pranešimą
' apie Lietuvoje vykdomą

demokratinę 
vystant gerus santykius 
su kaimyninėmis valsty
bėmis ir vykdant ekono
mines reformas.

Jam teko atsakyti į 
užklausimą, kodėl Rusija 
priešinasi Baltijos valsty
bių žygiams būti priim
toms į NATO.

Amb. A. Eidintas pa
brėžė, kad LIETUVOS ir 
RUSIJOS santykių TEISI
NIS PAGRINDAS buvo 
nustatytas 1991 m. Lie
tuvos ir Rusijos sutarti
mi. Joje abi valstybės 
pripažino viena kitos 
TEISĘ PASIRINKTI Bend
ro saugumo SISTEMAS.

Ambasadorius taip 
pat pasakė, kad Lietuva 
tikinti Rusijos demokra
tijos sėkmė, priminda
mas, kad sociologiniai 
tyrimai rodo,jog DIDŽIAU 
ŠIOJI RUSIJOS visuome
nės dalis mano, kad 
noras priklausyti NATO 
yra LIETUVOS 
REIKALAS.

Amb. Alf. 
buvo pakviestas 
ti šiame posėdyje kartu 
su 
ir LENKIJOS atstovais.

MEJIMAS BRITANIJOJE

Po 18 metų vyriausio
sios konservatorių parti
jos vyriausybės Didžiojo
je Britanijoje, nežiūrint 
svarbių pasiekimų socia- 

ekonominėje 
stebinančiai

d.

linėje ir 
srityse ji 
pralaimėjo rinkimuose.

1992 m. rinkimuose 
Konservatoriai buvo lai
mėję 336 vietas, Darbo 
partija - 271 ir Libera
lieji Demokratai - 20.

Š.m. gegužės 1
rinkimų rezultatus pra
nešė Associated Press 
agentūra: Darbo partija 
laimėjo 369 vietas, Kon
servatoriai -88, apskai
čiavus pirmųjų 500 bal
savimo apylinkių balsus. 
BBC pranešė, kad Darbo 
partija gauna 47% 
o Konservatoriai -

Nedelsdamas, 
tradiciją, Min. 
John Major įteikė 
atsistatydimo
Karalienei Elzbietai 
telefonu pasveikino Brita
nijos Darbo partijos ly
derį Tony Blair. Pasta
rasis savo rinkiminėje 
apylinkėje šiaurės Angli- 

, joje pareiškė, kad šiuose 
rinkimuose 
už ateitį, o 
nusią dogmą 
ją. "Mūsų 
šaunus, 
Nėra
jiems tarnauti 
sime gerai".

balsų 
29%. 
pagal 
p-kas 
savo 

raštus
II,

pažangą,

Britanijos karalienė 
Elzbieta II, Princas Phi
lip, Newfoundland© prem
jeras Brian Tobin Toron
to flotilos įgula susitiks 
su MATTHEW. 

1498 m. Caboto vado
vaujama ekspedicija bu
vo pasiekusi 
krantus.

Sebastiano 
sūnus Giovanni 
taip pat lydėjęs 
tuomet dar nežinomus 
Kanados krantus, tarna
vo Ispanijos ir Anglijos 
prekybinėms ekspedicijom 
1544 m. Sevilijos mieste 
Ispanijoje sudarė savo 
pasaulio žemėlapį. 1555 
m. vadovavo Anglijos 
ekspedicijai į Archangels
ką, kur prasidėjo preky
biniai Anglijos ir Rusijos 
santykiai.

pasisakoma 
ne už pase- 
ar ideologi- 

kraštas
būtinai 

didesnės 
ir

yra 
saunus. 
garbės 
tarnau-

BAL-

VIDAUS

Eidintas 
dalyvau-

LATVIJOS, ESTIJOS

BUTINA yra kad visi 
lietuviai išeivijoje parem
tų narystei prašymą laiš- | 
kais JAV savo senato- 1 

to nariams, arba kitur 
esančioms kraštų vyriau
sybių atstovybėms.

Floridos

Caboto 
Caboto 
tėvą į

PRADEDA REMTI 
TIJOS VALSTYBES IR 
LENKIJĄ

Vyriausiame Europos 
Saugumo ir Bendradarbia
vimo JAV Kongreso Ko
misijos posėdyje stipriai 
pasisakė vienas Komisi - 
jos pirmininkų senatorius 
Alphonse D’ Amato iš 
New Yorko valstijos: 
"AŠ esu visiškai įsiparei
gojęs, ir tikiuosi matyti 
visas Jūsų atstovaujamas 
valstybes, priimtas per 
pirmąjį etapą. Svarbu, 
kad mes duotume aiškų 
ženklą, jog neleisime 
saujai politinių vadovų 
ar kariškių sustabdyti• KANADOS Manitoboje

per 150 metų nebuvo to- laisvės ir saugumo proce- 
kio pavasarinio potvynio> są", kalbėjo sen. A. D’ 
kaip šiemet. Apie 6.000 

priekariškių prisideda 
valymo" darbų.

Amato.
Lietuvos ambasadorius

Jav-ėms dr. Alfonsas

ŽURNALISTAI RIZIKUOJA 
GYVYBE

Is Paryžiaus AP agen
tūra praneša, kad pernai 
žuvo 28 žurnalistai , 
daugiausia nuo teroro 
islamo kraštutiniųjų ir 
Rusijos organizuotųjų 
kriminalistų.

Nuo šių metų pradžios 
9 žurnalistai buvo nužu
dyti, o 93 yra suimti ir 
patalpinti į kalėjimus.

pionas 6-ių žaidimų seri
joje pripažino, kad Deep 
Blue mašina yra pats 
gudriausias kompiuteris, 
kokį tik galima sugalvo
ti. Vis dėlto žmogus 
pralaimėjo kompiuteriui 
vienu žaidimu. Kasparo
vas nebuvo laimingas.

• ŠACHMATAI buvo žincr 
mi Lietuvoje nuo 13-tojo 
amžiaus. Seniausios šach
matų figūrėlės 14 - 15 a. 
rastos Trakų apylinkėse. 
Viena jų yra 8.7cm aukš
čio, kitos devynios- nuo 
2.1 iki 4.2 cm aukščio.

• Š.m. gegužės 12 d. 
Jacques PARIZEAU ofi
cialiai supažindina su sa
vo knyga, kurioje yra jo 
pasisakyta jog po teigia
mų balsavimų 1995 m. 
per 10 dienų būtų pa
skelbęs vienašališką Que
bec"© provincijos atsisky
rimą nuo Kanados.

Sukilęs dėl to šurmu
lys visuose Kanados gy
ventojų sluoksniuose 
ypatingai išjudino spau
dos ir teležurnalistus.

Komentarų padaugės 
knygai oficialiai pasiro
džius.

PASAULIO ČEMPIONAS 
PRIEŠ KOMPIUTERIUS

Garry Kasparov ir 
IBM specialiai sukurtas 
superkompiuteris šachma
tų varžyboms sukėlė di
deli, susidomėjimą.

Rusijos pasaulinis čem-

• Lietuvos Seimas, pagal 
"abipusį susitarimą" atlei
do nuo pareigų abu ge
neralinio prokuroro pava
duotojus - Artūrą Pau
lauską ir Aristidą Pėsti
ninką, kurie apsisprendė 
atsistatydinti.

• Kas noržtų atvykti į 
Lietuvos Dramos spektak
lį Motrealyje, gali kreip
tis į torontietį Algį Ky- 
ną: 1241 -2 Park West 
Place, Mississauga, Ont. 
L5E 3J3.
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ko glūdumų". Pranešimus 
skaitys antologijos auto
riai.

Po jos mirties Los An
geles mieste, JAV, pasi
rodė eilė leidinių Įvai
riose valstybėse, skirtų 
jos įamžinimui. 1996 m. 
Vokietijoje išleistos dvi 
personalinės šios moksli
ninkės knygos: "Deivės 
kalba" ir "Deivės civili
zacija".

Lietuvoje 1996 m. pa
baigoje išleistas veikalas 
"Senoji Europa" o JAV 
neseniai pasirodė nauja 
laida "Senosios Europos 
deivės ir dievai" leidi
mas.

Lietuvoje planuojamas 
filmas apie Mariją Alsei
kai tę-Gimbutienę.

ŠIO VISIEMS

Marija Macijauskiene

ŽENKLAI MOTINOS DROBĖSE

Kvadratai, kvadratai, kvadratai, - 
Tau tiek skirta žemėje. 
Ir žvaigždės iš tulpių, 
Ir tulpės - gyvybes šaltiniai, 
Ir strėlės - tavo viltis ir siekis,- 
Kalnų viršūnė, 
Spindinti laimės karūnom. 
O tie lankai banguoti - 
Tavo ariamos žemės, 
Duona sujungusios paukštį. 
Ir elgeta^ surišusios ilgesiu 
Namus isskridusius, Tremty 

suskaldytus, 
Karuos nuniokotus, 
Kalėjimuose nukankintus.

************************************
PAKVIETĖ LIETUVĄ 
DALYVAUTI NATO 
PASITARIME

Balandžio 25 d. BNS

KLB Valdyba savo posėdyje nutarė paskatinti
žiniomis iš Lietuvos, 
Užsienio Reikalų ministe-

PIRMASIS LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Lietuviu kalba pirmasis Lietuvos žemėlapis buvo 

išleistas 1900 m. Ji sudarė ir išleido panevežietis, 
Peterburgo Technologijos Institutą baigęs inžinierius 
A. Macijauskas.

Šiame žemėlapyje yra pavaizduota visa etnografi
nė Lietuva, dalis Latvijos, Vakarų Gudijos ir Mažo
sios Lietuvos. Žemėlapi išspausdino A.Iljin kartogra
fijos Įmonė Peterburge 2.000 tiražu. Pažymėtina, 
kad šis žemėlapis buvo išleistas lietuviškos spaudos 
draudimo laikotarpiu, didelę dalį jo tiražo konfiska
vo Peterburgo policija. Dabar šis žemėlapis yra 
tikra kartografinė retenybė žemėlapių istorijoje.
APDOVANOTA LIETUVĖ 
MOKSLININKĖ

lietuvius kreiptis j KANADOS FEDERALINę VAL- rijos patvirtinimu , gau- 
DŽIĄ ir PARLAMENTARUS, kad jie UŽTARTŲ tas raštiškas kvietimas 
LIETUVOS PRAŠYMĄ Įstoti į NATO. ir NATO Generalinio

Tai reikia padaryti galimai greičiau, nes ARTE- Sekretoriaus Javier Sola-
JA Kanados rinkimai.

Keletas pavyzdžių, kuriuos reikia parašyti savo 
ranka, adresuojant HOUSE OF COMMONS Canada 
ir savojo parlamentaro pavardęC

na dalyvauti Madride 
yyksiačiame NATO vir
šūnių susitikime, liepos 
mėn. 9 d.

Toks pakvietimas buvo 
nusiųstas ir Lenkijai.

Dr.Birutė Galdikaitė
Simon Fraser Univer

siteto prof. dr. Birutė 
GALDIKAITE š. m.gegu
žės mėn.2 d. buvo apdo
vanota JAV,Los Angeles 
mieste TYLOR vardo 
auksiniu medaliu ir 15U 
tūkstančiu dolerių dova
na.

Šis atžymejimas ski
riamas Southern Califor
nia Universiteto už mok 
linius darbus aplinkosau
gai geriausioms moksli
ninkams, prisidedantiems 
prie pasaulio retųjų gy
vūnų išlikimo bei aplin
kos apsaugos projektų 
įgyvendinimą . .

Gyvendama Indonezi
joje,Borneo salos miškuo
se ir tyrinėdama nykstan- 
čiųjų orangutangų gyve-

2 psl.

nima,dr.Birutė Galdikaitė 
iškovojo,kad Indonezijos 
vyriausybė paskelbtu tas 
vietoves draustiniais.

Jos išspausdinta tyri
nėjimu literatūra turi 
didelės reikšmės ekologi
jai,ir ja naudojasi dau
gelis mokslininkų, univer
sitetų. studentų.

Ši Kanados lietuvaitė 
buvo ne kartų rodoma 
dokumentiniuose filmuo
se,televizijos ekranuose, 
dabar kviečiama paskai
toms daugelio miestų 
moksliniu institucijų.

1997“ m.TYLER pre
mijas gavo dar 2 moksli
ninkai- dr.Jane Godai ir 
dr.George B.Schaler.

MARIJOS ALSEIKAITĖS 
- GIMBUTIENĖS ANTO
LOGIJA

Šios žymios Lietuvos 
mokslininkės archeomito-
logijos mokslo kūrėjos, 
mirusios 1994 m., atmi
nimui išleista antologija 
"From the Realm of the 
ancestors" (iš protėvių 
karalystės). Tai išsamus 
600 psl. leidinys. Jame 
atspausdinta pasaulio 
mokslininkų, menininkų 
straipsniai, atsiminimai. 
Knygą redagavo M. A. 
Gimbutienės biografe, 
raštų redaktorė Joana 
Marler.

Tarpe 16-kos valstybių 
autorių yra JAV ir Lietu
vos rašytojų straipsniai.

Š.m. birželio mėn. 6-
7 d.d. Washington Smith
sonian Institute vyi$s se
minaras, šios antologijos 
proga, tema - "Deivė: 
šventoji tradicija iš lai

(Čia Įrašyti federalinės valdžios parlamentaro 
pavardę) .................................MP
House of Commons Canada
1.
Dear Sir,

There is no doubt in my mind that present Rus
sia will not change the expansionist policy. The 
question is when? If nationalists or communist go 
to the top, expansionist will come sooner. If refor
mist continue to rule it will be later bet Russia 
will move WEST.

The only way to stabilize present borders of 
Central and Eastern Europe is to allow NATO to 
the pre 1939 borders.

I am Canadian of Lithuanian descent an I fear 
for Lithuania’s independence.

II.

Dear Sir,
It is with great concern that I write to you as 

a Canadian of Lithuanian descent. Russia threatens 
western nations against expansion of NATO.

NATO never threatened any country yet as Hen
ry Kissinger stated: "for four centuries Russia has 
subordinated the well-being of its own population 
to this relentless outward thrust and thretened all 
of iis neighbours..."

Not only thretened but it has occupied Eastern 
European countries and held most of Central Euro
pe under tight fist. Security of all Europe is in the 
hands of decisive Western unity which is enhanced 
by NATO

Lithuania is free but the freedom is fragile 
due to the threat from East. Plese, speak for inclu
sion of this tiny country into NATO.

Lietuvoje
B.N.

VYTAUTĄ LANDSBERGĮ 
KVIEČIA KANDIDA
TUOTI

Grupė Lietuvos intelek
tualų pasirašė ir Įteikė 
Seimo pirmininkui Vytau
tui Landsbergiui kreipi
mąsi kandidatuoti prezi
dentiniuose rinkimuose. 
Rašoma, kad jis per visą 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo laikotarpį 
buvo tikras Laisvos Lie
tuvos prezidentas, ryžtin
gai gynęs ją nuo griū
vančios "blogio imperijos".

Kreipimąsi pasirašiusių
jų tarpe yra žinomi Lie
tuvos kultūros ir meno 
veikėjai: rašytojai-Petras 
Dirgėla, Romualdas Gra
nauskas, Jonas Mikelins
kas, Vytautė Žilinskaitė, 
akademikas Antanas 
Buračas, kompozitorius 
Osvaldas Balakauskas, 
kino ir teatro režisoriai: 
Raimondas Vabalas, Da
lia Tamulevičiūtė, Jonas 
Vaitkus, ir kt.

• Lietuvos Sąjūdžio 
Taryba savo raginimu 
kandidatuoti rašo: "Di-

III.

Dear Sir,
I am grateful to Canada that the Canadian Go

vernment never recognized Lithuania as part of So
viet Union, but called it outright occupation.

Now Lithuania is free, but it's freedom is fra
gile. If Lithuania is not admited into NATO, Rus
sia will take it for granted that this "gray area" is 
left as their territory to be used or abused.

Please speak for expansion of NATO and in
clusion of Lithuania into NATO countries.

Respectfully Yours:

džiuliai Jūsų nuopelnai 
atkuriant Lietuvos valsty
bingumą ir demokratiją, 
suteikia Jums visišką 
moralinę ir politinę tei
sę būti mūsų valstybės 
prezidentu .

• Balandžio mėn. 21 d. 
vyko ataskaitinis Lietu
vos Politinių Kalinių ir 
Tremtinių bendrijos suva
žiavimas. Jo metu buvo 
priimtas kreipimasis Į 
Vytautą Landsbergį, kad 
sutiktų būti renkamas

/nukelta i 3 psl....../
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/....atkelta is 2 psi./ s?
Lietuvos Respublikos 
prezidentu.

Tekste rašoma: "Mes 
pasipriešinimo okupan
tams dalyviai, buvę gula
gų kaliniai ir tremtiniai, 
Jūsų asmenyje, gerbia
mas Profesoriau, mato
me Lietuvos sūnų, kuris 
nežiūrėdamas visų pavo
jų, stojo ryžtingai ginti 
mūsų Laisvę ir Nepri
klausomybę. Žinodami Jū
sų asmens moralines sa
vybes, matydami įžval
gią politinę veiklą bei 
autoritetą demokratinėse 
užsienio šalyse, susirūpi
nę dėl Valstybės ateities 
ir visiškai pasitikėdami 
Jumis, kreipiamės prašy
dami sutikti būti renka
mu Lietuvos Respublikos 
prezidentu".

Paskutinėmis žiniomis, 
gautomis iš Vilniaus radi
jo, prof.Vytautas Lands - 
bergis paskelbė savo kan
didatūrą i prezidentus.

Valdas Adamkus savą- 
jae atšaukė,nes Seimas ne
sutiko tuo reikalu pakeis
ti konstitucijos.

• Prezidentas Algirdas , 
BRAZaUSKAS balandžio 
mėn. 28 d. (BNS agen
tūros žiniomis) pareiškė 
manąs, jog sovietų atim
tą turtą dabar galima 
grąžinti tiktai natūra 
(t.y. įvairiais produktais) 
bet ne pinigais. Valstybė, 
- sakė jis,- neturi jokių 
finansinių šaltinių tokiai 
kompensacijai. (O kaip 
Rusija, kuri turi įvairių 
"natūralių" produktų, 
kaip pav., kuras ir kito
kios žaliavos, ir kuri pir
moje eilėje yra Lietuvai 
įsiskolinusi?.. Bet šis re
paracijos klausimas yra 
painus ir neatrodo, kad 
pakankamai judinamas, 
ypač buvusios LDDP vy
riausybės).

Prezidentas paragino 
sukurti labai griežtą 
privataus miško naudoji
mo ir priežiūros tvarką. 
Sakėsi, apskaičiavęs, kad 
apie 10% miško Lietuvo
je yra jau privatūs, o 
dar apie tiek gali nueiti 
į privačias rankas.

Dabar, - tvirtino prez. 
privačiuose miškuose 

iškertama apie 15 kartų 
daugiau medienos, negu 
valstybiniuose. Visai 
nesirūpinama miškų at
statymu.

Rimta priežastis įsta
tymais įgalioti atželoini- 
mo programas pravesti 
abiejuose miškų nuosavy
bės sektoriuose.

KETRVIRTOJI SLAUGY
TOJŲ LAIDA

Kauno Medicinos Aka
demijoje bakalauro laips
nius gavo IV-toji diplo
muotų medicinos seserų 
-slaugių laida, susidedan
ti iš 21 stuuentės.

Medeinos slaugės studi
javo geriatrinę slaugą, 
šeimos evoliucijos ciklus, 
medicinos sesers darbą 
šeimoje, visuomenės slau- 

«*gą, pedagogiką, adminis-
1997. v. 13 

travimą, vadybą ir kitus 
dalykus.

Ši specialybė įkurta 
1990 m. ir tapo labai 
populiari.

• LIETUVOS GYVENTO
JŲ GENOCIDO IR RE
ZISTENCIJOS TYRIMO 
CENTRO generalinė di
rektorė - istorikė Dalia 
Kuodytė prašo:

"Jeigu kas nors turite 
labai retai bevartotą 
arba mažai reikalingą 
BOSTONE išleistą LIETU' 
VIŲ ENCIKLOPEDIJĄ, ' 
padovanokite mūsų LGG 
RT Centro bibliotekai.

Mūsų istorikams, pra
eities tyrinėtojams ji 
yra labai reikalinga, ieš
kant duomenų ir žinių 
apie išeivijos lietuvius, 
prieškario literatūrą ir 
1.1 Būsime labai dėkingi. 
Mūsų adresas: Lietuvos 
Gyventojų Genocido ir 
Rezistencijos Tyrimo 
Centras, Didžioji gt. 
Nr. 17/1 VILNIUS.

Be jūsų pagalbos mums 
bus labai sunku dirbti".

Ji taip pat padėkojo 
visiems politiniams kali
niams, tremtiniams ir ki
tiems žmonėms, ištisus 
trejus metus budėjusiem 
prie KGB archyvų durų 
ir neleidusiems išvežti 
bylų, išsaugojusiems tai, 
kas yra likę, tyrinėto
jams.
• Ppetė Judita VAIČIŪ
NAITĖ išleido rytietiš
kos poezijos rinkinį: 
KAI SKLEIDŽIASI PAPI
RUSAS. Šiame rinkinyje 
surinkti rytietiškos te
mos poetės eilėraščiai ir 
anksčiau išleistų rinkimų 
ir keletas naujų, nespaus
dintų. Knyga išleista 
"Oriento" leidyklos, skir
ta karaimų ir totorių 
Lietuvoje 600 m, sukak
čiai paminėti.

Knygos Pristatyme 
buvo padainuotos totorių 
ir karaimų dainos, an
samblis "Vara" grojo kla
sikinius indų melodijas. 
Leidyklai pasiūlyta išleis
ti Lietuvos karaimų poe
zijos rinkinį.

PASAULIO JAUNIMO 
ČEMPIONATE LIETUVIŲ 
PORA

Vilniuje, balandžio 
mėn. 18 d. apdovanoti 
Aira Bubnelytė ir Linas 
Koreiya, laimėję sporti
nių šokių varžybose I- 
mą vietą pasaulio čem
pionate Slovėnijoje.

Jiems ir treneriui Juo 
zui Aleksandravičiui Kū
no kultūros ir sporto de
partamento laikinasis di
rektorius Arūnas Kaz
lauskas įteikė medalius 
"už aukštus sportinius pa
siekimus".

Paskatinamieji diplo
mai buvo įteikti čempio
nate dalyvavusiai antra
jai lietuvių porai, užėmu
siai 13-tą vietą - Linai 
Chadkevičiutei ir Dona
tui Vėželiui.

Pernai tokiose varžybo
se bronzos medalį buvo 
laimėję Edita Daniūtė ir 

Arūnas Bižokas, o 6- 
tą vietą - šių metų čem
pionų pora - Aira ir 
Linas.

ItietuboS Jfonbafi
6980 Cdte St. Luc Rd., Con. # 807, Montrėaį Quė. 
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• Ledo ritulio žaidėjas 
Darius KASPARAITIS ir 
žmona džiaugiasi pirma
gime dukrele Elizabet- 
Marija, kuri automatiš
kai tapo Amerikos pilie
te.

Mažosios Lietuvos Fondui aukojo:

PAŽANGA
• Lietuvos min. p-kas 
pranešė, Kad dabartinė 
Lietuvos vyriausybė nepa
didino tarnybinėms ko
mandiruotėms dienpinigių 
ir nesuteikė jokių papil
domų privilegijų. Todėl 
ir pats Premjeras nesi
naudos valstybės vado
vams numatomomis di
desnėmis komandiruočių 
sumomis.

$1.000,- prof.V.Peteraitis; $ 207.18 - E.Zilius 
(viso $487.38); $200,-A.C.Januškevičius (viso. 1.200); 
$133.62 - prof.M.Klein (viso 264.62); a.a.dr.A.Gai- 
liaus atminimui po $100,-: A.Krakaitienė-Ašmyte 
(viso330), Ant.Bumbulis (viso 920), J.E.Vingilis (viso 
320), dr.A.S.Pacevičius; J.Paškus (viso 500). Po $50,- 
J. Gustainis (viso 260), E.Senkus (viso485),B.Laucys 
(viso 280); $35,- Žugaraitė Rūta (viso 310); $30,- 
G.Dečkienė (viso300); $25,- H.Lapinienė (viso 150).

Nuoširdus AČIŪ visiems už įnašų padidinimą. 
Esame dėkingi A.Gailienei už aukų, nukreipimą i 
MLF; maloniai nustebinti MLF-do pirmininko stam
bia auka, skirta Mažosios Lietuvos Enciklopedijos 
parengimui. MLF Valdyba

MOKYTOJAI BUVO DVEJI METUKAI
Keistas žmogaus gyvenimas. Kažkokia paslaptin

ga jėga sukryžiuoja žmonių kelius ir nulemia susiti- 
susitikimo nė vienam iš mūsų

• Šiais metais Lietuvos 
vyriausybė kvietė minis
terijų, departamentų, ap 
skričių, savivaldybių ir 
kitų valdžios ištaigų tar
nautojus 
šventės 
aplinkos 
buose.

mokytoja tikrai nedrįstu pava-

gandų. Apie mokytojos savitą

Gegužės 1 d. 
proga dalyvauti 
tvarkymo dar-

• Vyriausybė siūlo Sei
mui nedelsiant svarstyti 
įstatymo papildymus, ku
riais būtų suteiktas papi
gintas mokestis keliau
jantiems moksleiviams 
vietinio susisiekimo trau
kiniais. Tai liečia aukštų
jų mokyklų studentus, 
profesinių skyrių moks
leivius. Siūloma jiems. 
II-os ir IlI-ios klasės sė
dimuose vagonuose bilie
to kainą sumažinti per 
pusę.

Moksleiviai jau kuris 
laikas prašo šio paleng
vinimo.

• LATVIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGA, 
šimtmetį 
Latvijoje, 
atkurta ir 
sėkmingai 
gyvenančius 

veikusi de- 
(1930-1940) 

dabar yra 
reikia tikėtis, 

vienys ten 
lietuvius.

įsteigta Spe-• Lietuvoje 
cialiųjų tyrimų tarnyba 
(STT) prie Vidaus reikalų' 
ministerijos. Tokį nutari
mą pasirašė premjeras 
Gediminas Vagnorius. 
STT kovos su organizuo
tu nusikalstamumu, ko
rupcija ir valdžios tar
nautojų nusikaltimais 
valstybei. Vidutinė tar
nybos darbuotojo alga 
bus 5,000 litų per mėne
sį. VRM turi pateikti vy
riausybei svarstyti tarny
bos nuostatus, taip pat 
kitų teisės aktų, kurių 
reikia šios tarnybos veik
lai, projektus.

Eidama į susiti-

tremtinę, papa- 
Sibire, apie Jos

KAUNO KUNIGAI (KŪRĖ 
KREDITO UNIJĄ

Lietuvos Bankas įregist
ravo Kauno arkivyskupi
jos kurijos kredito uniją. 
Tai keturioliktoji Lietu
voje kredito unija ir pir
moji, kurioje dalyvaus 
kunigai.

kimą. O su mokytoju 
nepavyko išvengti.

Savo pažinties su 
dinti tradicine.

Ji prasidėjo nuo...
būdą, griežtumą ir reiklumą mokykloje sklandė le
gendos. Jos šiurpino kūną, o kartu ir žadino nepa
prastą smalsumą susipažinti su Mokytoja. Mano no
ras buvo išklausytas, ir prieš porą metų aš tapau 
Jos mokine.

Turiu prisipažinti, kad prie mokyklos kabineto 
ėjau lyg prie giljotinos. Bet... dienos slinko, o gal
vos man niekas taip ir nenukirto. Tiesa, pirmuosius 
mėnesius Ji dažnai retoriškai klausdavo:

- Ir ko jus anksčiau mokė? Iš kur jūs tokie?
Laukiau pykčio, riksmo, o Ji visada su šypsena 

energingai pribėgusi prie lentos vėl kantriai aiškin
davo^ mums nesuprantamus rusų Kalbos žodžius, ki
tas šio kalbos vingrybes ir subtilybes. Dideliai mano 
nuostabai, Ji nė karto nėra pasakiusi:

- Na, man jau nusibodo! Pasiskaitykite vadovėlyje
patys! _ i

Jos kantrybė ir užsispyrimas išmokyti mane pa
kerėjo. Rusų kalba jau nebebuvo man terra incogni
to. Ji vėrėsj prieš mane kaip stebuklinga vizija: 
pražydo žodžiai, galėjau pajusti sakinių skonį...

Pamažu prie Mokytojos 'priprataiu ir patikėjau 
Ja.Todėl galėjau atvirai pasišnekučiuoti. Jau nebijo
jau būti įžeista ar nesuprasta. Tik rusų kalbos kabi
nete galėjau drąsiai pasakyti tą, ką galvojau.

Tačiau aiškiai suvokiau, kad Mokytojos nepažįstu. 
Žiūrėdama į keistai svajingas, o kartais liūdnai susi
mąsčiusias akis, galvodavau, kad jos slepia kažkokią 
paslaptį. Labai retai Ji ką nors pasakodavo apie sa
ve. O,kaip magėjo praskleisti Ją gaubusios pąslap- 
ties skraistę! Ir vėl mano norui buvo lemta issipil- ■Į I •

Per lietuvių literatūros pamokas kalbėjom apie 
tremtinius, jų kūrybą. O apibendrindama temą, litu
anistė pasikvietė Mokytoją, buvusią 
šakoti mums apie savo gyvenimą 
patirtus skurdžius išgyvenimus .

Kaip mane nustebino Mokytoja! 
kimą, tikėjausi visai kitokio pasakojimo. Mokytoja 
pateikė tik sausus faktus:

- Negaliu teigti, kad labiausiai nukentėjau. Aš 
tik viena iš 300,000 aukų. Man tebuvo dveji metai. 
Kartu su mama, seseria ir broliu gyvulių vagonuo
se atsidūrėme Vakarų Urale.

Balsas skambėjo dusliai. Galvojau, kodėl nieko 
nepasakoja apie tai, ką jai teko išgyventi. Ir tik vė
liau suvokiau, kad Mokytoja neištvertų.

Pasakojo daug, kartais parašydavo lituanistę pa
skaityti vieną kitą eilėraštį, teisindamasi:

- Pati negaliu. Bijau, kad galiu pravirkti.
Tačiau ir sausi faktai atveria žmogaus gyvenimo 

dramą. 21-eri metai, gražiausi jaunystės metai, pra
leisti tremtyje. Štai kas užgrūdino Mokytoją, kas 
teikė stiprybės, nes kitaip būtų neišlaikiusi.

Vartau Mokytojos jaunystės ir vaikystės nuotrau
kas ir girdžiu jos balsą:

- į mokyklą taiga eidavome 9 kilometrus. Ir 
tiek pat atgal. Ypač baisu būdavo žiemą. Po vieną 
nevaikščiojom. Ėjome būreliais. Pirmas ir paskutinis 
nešdavo fakelus. O iš paskos sekdavo alkanų vilkų 
būrys. Naktį baugiai žibėjo jų akys ir žadą užgniauž
davo staugimas. Bet ugnis vilkus gąsdindavo, ir jie 
nepuldavo mūsų.

/nukelta j 4 psl.............../
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Net amo netenku supratusi, ką turėjo išgyventi 
Mokytoja. Keista jos vaikystės muzika - vilkų stau
gimas.

Imu kitą nuotrauką - maža mergaitė žydinčių 
bulvių lauke. Ir vėl Mokytojos balsas:

- Tai gražiausia manos vaikystės gėlė. Kitos nuo
traukos, užfiksavusios tragiškas Mokytojos gyvenimo 
akimirkas: dvidešimtmečio bolio mirtis, medinis kry
žius tremtinių kapinaitėse ir sunkios ligos pakirsta 
mama...

Mačiau skausmą Jos akyse, girdėjau baisių prisi
minimų virpinamą balsą. Kiekviena smulkmena dras
kė lyg ir užgijusias žaizdas.

Apie daug ką išgirdau tą dieną: apie sunkias 
gyveninio sąlygas, tremtinių draugystę, mamos ligas, 
Mokytojos užsispyrimą sugrįžti Lietuvon ir čia par
vežti mamą...

Sugrįžusi į Tėvynę, Mokytoja daug kliūčių turėjo 
nugalėti. Apie darbą mieste net galvoti nedrįso, 
nes švietimo skyriaus vedėjai nuolat primindavo:. 
"Pati žinai, kad ne iš kurorto grįžai..."

Pirmoji darbo vieta - legendomis ir padavimais 
apipita Liškiava. Su kokia nostalgija Mokytoja-Pasa
koja apie buvusius mokinius, kolegas. Vėl žiuriu į 
nuotrauką ir... neatpažįstu Mokytojos. O štai ir -ji, 
visai nesiskirinati nuo savo pirmųjų mokinių, per 
petį permetusi ilgą gražią^ kasą.

Pasakoju.? Mokytoja užbaigia žodžiais: "O dabar.?, 
ilgisi Ji dienų, prabėgusių prie Nemuno krantų, ta
čiau nesustoja ties praeitimi. Ne! Ji skuba gyventi. 
Daug skaito ir, manau, gali su mumis diskutuoti 
bet Kokia tema. Nors Ji pati teigia:

- Nėra tobulų žmonių. Yra tik norinčių tokiais 
tapti.

O kokie žavūs Mokytojos mezginiai! Bet kai 
pasidžiaugi jais, Mokytoja sako, kad iki 25-erių me
tų virbalų net į rankas nebuvo paėmusi. Dabar sun 
ku tuo patikėti.

Dar viena Mokytojos aistra - astrologija. Puikiai 
suprantu Mokytoją. Ko gero, Ji bando išsiaiškinti, 
kodėl būtent Jai likimas lėmė patekti į šiurpius 
istorijos skersvėjus...

Tiltas per Nemuną Tilžėje

Mūsų mokykloje Mokytoja jau 18 metų dėsto 
rusų Kalbą, o pedagoginio darbo stažas-30 rugsėjų. 
Ji puikiai išmano savo dėstomą dalyKą.^ Pamokos 
visuomet įdomios ir neįprastos, stulbinanačios origi
nalumu, net didžiausią tinginį priverčiančios mąstyt.

į. Klausimą, ką dabar jaučia savo skriaudėjams, at
sakė:

- Aš negaliu jų teisti. Tegul juos teis Dievas.
Dabar žinau, kad dažnai realaus žmogaus neįma

noma įsprausti į iš anksto paruoštus rėmus.Bet pa
veikslas dėl to nepraranda savojo žavesio.

Žiaurios jėgos pasmerkta mirti, Mokytoja sugrįžo 
gyventi ir gyvenimo meilės mokyti mus.
(Rašinys Rasos Valatkevičiūtės, iš TREMTINYS Nrf 
13, 1997, balandžio 4 d.)

” GE

RYTPRŪSIŲ PROBLEMA RUSIJOS POŽIŪRIU
D r. Svetlana bervonaja yra Rusijos MA Etnologijos ir etnines 

antropologijos instituto vyriausioji mokslinė bendradarbė, m enoty- 
ros daktare, Tbiliso VU garbės daktarė, daugybės moksliniu eks
pedicijų dalyve ir vadovė. Ji kviečiama skaityti pranešimus į 
Lenkija, Vokietija ir kitas šalis. Ypač įdomų pranešim a apie Ryt
prūsius ji skaitė Baltijos akademijos organizacijoje, konferencijoje 
Liubeke - Trave miundėje (Vokietija).
, Dr.S.Červonaja, būdama aktyvi pažangiųjų Rusijos judėjimų 

šalininke ir dalyvė, noriai bendradarbiauja su Lietuvos istorikais. 
Ir sį savo straipsnį, parašytą, ir papildytą Vokietijoje skaityto 
pranešim o pagrindu, atsiuntė istorijos mokslų daktarui Algirdui 
Matulevičiui, siūlydama jį, kaip aktualią medžiagą, išversti ir 
atspausdinti Lietuvoje.

Rusijos požiūrio L Rytprūsių problema nėra, nes nėra 
Rusijos. Visuomenės nuomonė mūsų salyje prieštarin-

Vieningo 
ir vieningos 
ga - pradedant kairiaisiais radikalais, baigiant dešiniaisiais; tarp 
oficialios vyriausybės politikos ir gyventoją siekių pastebimas 
atotrūkis, be to, ir pačioje vyriausybėje, ir prezidento aplinkoje 
net svarbiausiais klausimais nuomonės skiriasi.

Vis dėlto galėtume išskirti tris pagrindinius požiūrius L Šiuo
laikiną Rytprūsių problemą, kurie šiandien ryškėja Rusijoje.

1945 metų, aneksija
Pirmoji pozicija, susiformavusi dar gūdžiais Stalino laikais, 

pateisina 1945 m. aneksiją, ir istoriškai taikai, bet kategoriškai 
tvirtina: ”Cia buvo, yra ir amžinai bus Rusija." Ja ir remtasi 
šį, kraštą nuosekliai, galutinai rusifikuojant.

Remiantis tokia pozicija ir tokia politika, tuoj po karo buvo 
vykdomas kruvinas etninis vokiečių gyventojų "valymas”, genoci
das, prievartine jų likučių deportacija iš Rytprūsių, brutali agre
sija pakeičiant vardažodžius, griaunami paminklai ir naikinami 
visos ankstesnės kultūros pėdsakai, šiurkščiai falsifikuojama is
torija paskelbiant, kad Kaliningrado srities teritorija - "tikroji 
Rusijos" žemė.

B.Jelcino rusifikacinė politika
Liūdna, bet tenka pripažinti, kad pats nuosekliausias šios ru- 

sifikacinės, agresyvios pozicijos gynėjas šiandien yra mūsų prezi
dentas B.Jelcinas, vadinasi, toks požiūris, bent 1996 metais, buvo 
oficiali Rusijos pozicija.

Dar prieš penketą, metu, 1991-aisiais, pasirašydamas įsaką, 
kuriuo remiantis Kaliningrado srityje įkuriama "laisvoji ekonominė 
Gintaro zona", tas pats Jelcinas, 1990 m. pradžioje būdamas 
antikomunistinės, demokratinės Rusijos didvyris ir vadovas, sutei
kė vilties Šiame regione įvykdyti ne tik ekonomines, bet ir poli- 
4 psl.

tines reformas. Šiandien su Jelcino vardu mes šių vilčių nebesie- 
jame, o 1996 m.oficialiosios Rusijos ir vadovybės griežtas kursas 
beveik nesiskiria nuo Stalino politikos.

Tai aiškiai parodė paskutinis Jelcin’o vizitas (jo antrojo prieš
rinkiminio etapo išvakarėse) į Kaliningrado sritį 1996.6. 22-23 
Vakarų spauda jį. taikliai komentavo kaip ’’senojo mąstymo grąži
nimą” (”Das alte Denken kehrt zurūck”), kaip stalininių metodų 
reanimaciją.

Prezidento kalbos, pasakytos susitikus su Kaliningrado miesto 
ir srities gyventojais, nuvylė visus, kurie su Jelcinu siejo viltis 
ir galimybes pakeisti padėti, tikėdami, kad griežtų stalininę a- 
neksinę, kolonizacine, militaristinę ir rusifikacinę šio krašto poli
tiką. pakeis lankstesne, pragmatiškesne politika, nubrėžianti Ru
sijos ir Vokietijos,Rusijos ir Lenkijos, Rusijos ir Lietuvos part
nerystės perspektyvas šiame regione. Pritariant džiūgaujančiai 
miniai, pozuodamas prieš .įvairius sovietinės karinės šlovės pa
minklus, Jelcinas be paliovos kartojo: ’’Kaliningrado sritis- tai 
Rusija ir tik Rusija”. Mėgdžiodamas Rusijos carus, jis padėjo 
akmenį į statomos stačiatikiu cerkvės pamatus priešais senąją 
rotušę Priegliaus pakrantėje. Šią vietą prieš tai pašventino Smo
lensko metropolitas. Jelcinas čia sušukęs:’’šventove- tai simbolis, 
kad ši žemė yra Rusijos dalis!” 

f

Rusifikacinės politikos metodai
Pagrindiniai šios reakcingos šovinistinės Rusijos politikos pozi-

cijų parametrai^
- iš pradžią Rytprūsių, teritorijos, anksčiau niekada nepriklau

siusios Rusijai, užkariavimas aneksija;
- po to šios zonos militarizavimas, paverčiant ją Rusijos (iki 

1991 m.- SSRS) ginkluotąją pajėgą forpostu;
- visą vokiškos kultūros, vokiečių gyvavimo šioje žemėje pėd- j 

sakų sunaikinimas (priminsime, kad iš 130.000 Karaliaučiaus mies
to gyventojų, kurie liko gyvi po bombardavimų ir miesto puoli
mo, bet nespėjo pabėgti į Vakarus ir pasiliko sovietą okupantų 
valdžioje, nuo 1945.IV.9 iki 1947-jų apie 100.000 žuvo: tapo smur
to, prievartos, "nugalėtojų" keršto, taip pat dirbtinai sukelto 
bado aukomis). Rytprūsiuose 1945-1947 m. sovietų okupacinė 
valdžia vietos gyventojams faktiškai sukūrė antrąjį Osvencimą, 
antrąjį blokuotą Leningradą, nors to nemėgsta prisiminti ir pri
pažinti nugalėtojai veteranai ir jų dvasiniai įpėdiniai, iki Šiol 
švenčiantys "Pergalės dienas" ir eilinius Rytprūsių "Išvadavimo"
jubiliejus;

- šiurkščiai falsifikuojama visa senovės, viduramžių, naujoji 
ir naujausioji šios žemės istorija, taip pat iškreiptai vaizduojami 
senieji prūsai ( kai kurios vulgariosios sovietinės ir Rusijos isto
riografijos versijose jie vadinami "slavų” gentimis) ir atkakliai 
nutylimi lietuvių kultūros pėdsakai šiame krašte- kaip ir visi
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Rašytoja ir visuomenės veikėja 
MARIJA AUKŠTAITĖ

MARIJOS AUKŠTAITĖS - 
MIRTIES DEŠIMTMETIS

Šiais metais balandžio 
mėn. 26 d. suėjo 10 me
tų nuo rašytojos ir visuo
menės veikėjos Marijos 
Aukštaitės (Navikevičie- 
nes) mirties.

"Esu tikra nenuorama, 
man tik eiti, veikti, 
dirbti, siekti nors ir ne
pasiekiamo" - rašė ji 
savo atsiminimuose. Ir 
tikrai, Marija Aukštaitė 
visa širdimi įsijungė į 
tuometinį Montrealic lie
tuvių gyvenimą. Ji rūpi
nosi kuo daugiau suvieny
ti lietuvius . į bendrą 
veiklą, kad lengviau galė

tų išlaikyti lietuviškas 
tradicijas ir kultūrinį gy
venimą. Turėdama nepa
prastą sugebėjimą priei
ti prie žmonių, per trum
pą laiką užmezgė naujas 
pažintis ne tik su Kana
dos bet ir su amerikie
čiais lietuviais, su ku
riais daug susirašinėjo, 
ypač įvairių laikraščių 
redaktoriais.

Ji pradėjo žurnalistinę 
ir literatūrinę veiklą 
Amerikos leidžiamojoje 
lietuviškoje spaudoje. Pa
rašė daugelį knygų, ypač 
įdomių atsiminimų ir 
poezijos.

1942 m. "Nepriklauso
ma Lietuva” buvo per
kelta iš Toronto Montre- 
alin, ir Marija Aukštaitė 
buvo pirmoji šio laikraš
čio redaktorė Montrealy- 
je. Ji ragino skaitytojus 
įsijungti į bendrą darbą 
Lietuvos labui ir kvietė 
atvirai pasisakyti savo 
mintis, požiūrius ir prob
lemas.

Marijos Aukštaitės 
atminimui šv. Mišios bus 
aukojamos gegužės mėn. 
24 d. 5 vai. v. Prisimin
kime Velionę savo maldo
se. G. Kudžmienė

Tremtiniu vaikaičiu Lietuvių Namu mokiniai koncerto metu Vilniuje

KAI AŠ MAŽAS BUVAU, 
TOLI NUO PROTĖVIU ŽEMES

Mano Motina dažnai 
rymodavo prie lango,lin
dėdavo,kartais ašarą nu
braukdavo. Tada aš dar 
buvau mažas ir mes gy - 
venome toli nuo protėviu 
žemės.

šiandien tarsi knyga 
skaitau savo Motinos 
mintis:

/Tremtiniu vaikaičiu mokykla 
LIETUVIŲ NAMAI Vilniuje/

AŠ liūdžiu be tavęs, tėviškėle, 
Aš liūdžiu be tavęs,motinėle... 
Negaliu be gimtųjų namelių, 
Negaliu aš gyvent, negaliu...

Aš liūdžiu be žaliųjų miškelių, 
Aš liūdžiu be srauniųjų upelių... 
Negaliu be tėvynės laukelių, 
Negaliu aš gyvent, negaliu...

Aš liūdžiu be gimtosios kalbelės, 
Aš liūdžiu be motulės dainelės... 
Negaliu be meilių jos žodelių, 
Negaliu aš gyvent,negaliu...

Viktoras Vovčiukas, 
7 kl.moksleivis

/...........atkelta iš 4 psl./
RYTPRŪSIŲ PROBLEM A...........

Kaip buvo naikinama istorinė atmintis
Sudėtinė Rytprūsių etninio valymo, kolonizavimo ir istorijos 

falsifikavimo dalis Rusijos politikoje buvo ir tebėra valstybinės 
toponimikos (mokslo sritis, tirti tikriniams geografiniams vieto
vardžiams) sistema, užsibrėžusi tikslą griauti istorinę atmintį 
tiek apie šio krašto lietuvių ir prūsų senovę, tiek apie ankstyvuo
sius viduramžius - lygiai kaip ir apie septynis čionykštės vokiš
kos kultūros amžius. Jau penktojo dešimtmečio antroje pusėje 
pasirodė serija sovietinės valdžios valstybinių aktų ir įsakų,,kuriais 
nutrinami iš pasaulio istorijos ir geopolitinio žemėlapio seni, 
istorijoje garsūs, įsilieję į platų kultūrinių asociacijų tinklą, Ryt
prūsių miestų ir gyvenviečių pavadinimai, pakeičiant juos šlykš
čiais sovietinio "krikšto” vardais. Žinomoji TILŽE tapo Sovietsku J 
YLAVA (Preussisch-Eylau) virto Bagrationovsku, senieji RAUŠ1AI
- Svetlogorsku, KRANTAS- Zelenogradsku, ĮSRUTIS- Cerniachovs- 
ku, TEPLIAVA (Tapiau)-Gvardeisku, GUMBINĖ - Gusevu, LAZDY
NAI (Lazdėnai)- Krasnoznamensku, BALGOS tvirtovė beveik tyčia 
pavadinta Vesioloje (t.y.Linksmoji), romantiškoji TARANOVA, 
apdainuota Simono Dacho poezijoje, per beprasmę ir kvailų ana
logija su Rusijos miestu, tapo Vladimirovo gyvenviete...

Būtina pabrėžti, kad Rytprūsių gyvenviečių rusiškoji pervardi- 
jimo sistema visiškai skyrėsi nuo tokio proceso EUROPOJE, kai 
geografinėms vietovėms ir istoriniams paminklams buvo gražina
mi senieji pavadinimai (vakarų slavų-Lenkijoje,Čekijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Suomijoje > ir kt.), antrąkart lenkams, čekams, lietu
viams, latviams ir kitoms tautoms perimant jų istorines žemes 
Rytų Europoje, anksčiau ilga laiką kolonizuotas vokiečių. Pavyz
džiu?, MĖMELIS natūraliai ir dėsningai tapo KLAIPĖDA, Šitaip 
gražinant miestui kur kas senesnį ir greta vokiškojo visada isto
riškai buvusi vardažodį - MITAVA tapo JELGAVA, DANCIGAS
- GDANSK!/. O Rusijos okupantai, Kaliningrado srities valdytojai 
negražino jos miestams ir gyvenvietėms NĖ VIENO ISTORINIO 
VARDO. Paklūstant "socialistinio realizmo" kanonams, jų vargana 
fantazija tegalėjo žongliruoti ’istoriniais karo vadų, vardais, ar
mijos simbolika ir sovietiniais štampais, kurie nuobodžiai ir vie
nodai buvo diegiami visos šalies toponimikoje, nė nesiremiant 
kokiais nors ryšiais su vietove. Antai, Kremliaus senolis Michai
las Kalininas, kurio garbei 1946.VII.4 d. buvo pervardytas Kara
liaučius ir visi Rytprūsiai, NIEKADA ŠIAME KRAŠTE NĖRA 
BUVUS.

šitaip šiurkščiai buvo pažeidžiamos tradicijos, būdingos ne 
tik vokiečių, bet ir kitų pietryčių ir rytų Pabaltijo tautų kultū
rai, istorinei atminčiai ir nacionalinei sąmonei. "Koenigsberg" 
(karališkasis kalnas,karaliaus miestas), turėjęs savo ypatingas 
kalbines versijas ir paraleles lietuviu ("Karaliaučius"), lenkų ("Kro- 
levec"), sorbų, kašubų ir kitose kafbose bei tarmėse, kaimyninių 
tautų buvo adoptuota ir sudarė Europos istorinį ir kultūros žody
ną, tuo tarpu "Kaliningradas" tereiškė stalininį kvailiojimą, prie-
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vartinį administravimą, iškreipianti tikrąją prasmę, o ir rusų 
kalba *rėžė ausį - kaip, beje, ir analogiškos "Leningradas" ir "Sta
lingradas" konstrukcijos.

Tačiau reikalo esmė - ne vien toponimika, iškreipta Rytprū
siuose niūriais Stalino epochos metais, o tai, kad dabar,kai, atro
dytu, vyksta demokratinės reformos, kai jokių Leningradu, Stalin
gradu,Sverdlovsku ir Ordžonikidziu atnaujintame Rusijos* žemėla
pyje nebeliko, kai netgi senajai ‘TVĖREI, 15 metų anksčiau už 
Kaliningrada paverstai Kalininu, grąžintas senasis istorinis pava
dinimas, kai Rusijoje nieko nebeliko iš sovietinės valdžios, bent 
jau teoriškai ir konstitucijoje, RUSIJOS valdomuose Rytprūsiuose 
(Kaliningrado srityje) NIEKAS NEPAKITO. Kaip ir komunistiniais 
laikais, čia visam pasauliui bado akis "Soveckas", "Krasnozamens- 
kas", "Gusevas", o srities centras ir visa sritis tebevadinama 
artimiausio Stalino parankinio, Berijos bendražygio vardu. Tai 
jis, Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininkas, turėjęs išpūs
tą "visos liaudies seniūno " autoritetą, pasirašydavo visus totali
tarinio režimo ir jo nežmoniškų represijų aktus.

Tarkim, toks Pamaskvio Kaliningradas - irgi sovietu biurokra
tų kvaišų darbas, mažai kam krenta į akis, o didefis miestas 
ir Baltijos uostas, gerai žinomas kaimynėms LIETUVAI ir LENKI
JAI,taip pat VOKIETIJOS, LATVIJOS, ESTIJOS, SUOMIJOS jurų 
susisiekimo sistemos uostams, ligi šiol demonstratyviai vadinamas 
Kalinino vardu. O juk Kalininas - atsakingas ir už lenkų karinin
ku sušaudymą Katynėje, ir už masines 5-tojo dešimtmečio depor- 

— tacijas, per kurias buvo sulaužyti milijonų lietuvių, latvių ,estų, 
suomių, vokiečių, lenkų likimai. Taigi, toks jo oficialus pavadini
mas laikytinas kaimyninių tautų, nacionaliniu įžeidimu.
lietuvių ir vokiečių, baltų ir europiečių ryšiai bei dialogas Ryt
prūsių tema;

- Rytprūsiams suteikus Kaliningrado srities pavadinimą, ji 
buvo kolonizuojama perkeliant čia rusus - paleistus iš kalėjimų 
ir kolonijų bei administracijos prižiūrimus nusikaltėlius, remiantis 
1940-1950 metų sprendimais, be to, čia buvo siunčiami ir kitų 
sluoksnių gyventojai - nekvalifikuota, menkesnio nei visoje šalyje 
išsilavinimo darbo jėga. Perkeliamieji buvo parenkami tikslingai: 
nukentėję nuo karo veiksmų, netekę pastogės ir turto. Į jų sąmo
nę buvo lengviau įdiegti "teisingo keršto" kompleksą ir įsitikini
mą "teisėtai" naudotis svetima nuosavybe, svetima žeme* ir bar
bariškai griauti svetimą, priešišką jiems kultūrą, Pirmas visos 
kolonizatorių bangos būrys, abangardas, pasiųstas į, ištuštėjusius 
Rytprūsius, buvo tiesioginiai šio krašto "išvaduotojai", vokiečių 
gyventojų (ir lietuvių-vert.) masinio genocido, kuris juos visus 
surišo krauju, dalyviai.

Ši politika ekonominiu ir politiniu požiūriu izoliavo Kalinin
grado sritį nuo jos vakarinių bei šiaurės kaimynų ir nuo viso 
civilizuoto Europos pasaulio, pavertė ją Rusijos strategine per
manentine karine grėsme ir jėgos spaudimo forpostu Lenkijai, 
Lietuvai ir visam Pabaltijui, šovinistiniu aistru ir nacionalpatrio- 
tinės isterijos kurstymo židiniu. /b.d./

5 psl.



RUSIJA PRO AUTOBUSO LAN 
Stasys Dalius

ERMITAŽO MUZIEJUS
Po pietų lankome Ermitažo muziejų, kuris gar

sus Rusijoje ir pasaulyje, ir aš jį labai norėjau pa
matyti, nes buvau daug skaitęs ir girdėjęs apie čia 
sutelktus gausius dailės kūrinius. Privažiavus netoli 
muziejaus, pradeda lynoti ir kol pereidami aikštę jį 
pasiekiame, gerokai apšlampame, bet su gera nuo
taika susigrūdame į prieangį, kur laukia eilės lanky
tojų. Šį pagarsėjusį muziejų lanko ne tik užsienie
čiai, bet ir daugybė ekskursijų iš pačios Rusijos. Ir 
dabar eilėje prieš mus stovi būrys jaunų kariškių, 
atrodytų lyg iš kokios karo mokyklos. į vidų prade
da leisti mažomis grupelėmis. Mūsų grupę padalina 
į dvi dalis, ir pradeda vesti atskiros muziejaus va
dovės.

Šis muziejus yra milžiniško dydžio, trijų aukštų 
rūmai. Viršuje ant stogo papuošti statulomis, o ats
kiri pastatai sustatyti keturkampiu. įėjus, pirmame 
aukšte buvo aprodyta caro Mikalojaus II ir jo žmo
nos Aleksandros paroda, kuri užėmė gal dešimt ar 
daugiau salių. Eidami per kambarius, matėm kaip jų 
gyventa, kaip atrodo valgomieji, salionai su visais 
baldais. Čia taip pat išdėstytos jų dėvėtos unifor
mos, papuošalai, medaliai ir gausybė šeimos portre
tu-

Toliau einame per kitas sales, kur išdėstyti gink
lai, numizmatika, carienių ir imperatorių karūnaci
jos drabužiai, ortodoksų patriarko liturginiai rūbai. 
Einame ir einame vis po kitas sales su įvairios 
paskirties rodiniais ir pradedu galvoti, kad tų išgar
sintų paveikslų jau neteks matyti, nes vis nesibaigia 
pirmojo aukšto naujos salės su eksponatais. Jau pra
dedame pavargti, o vaikščiojimui galo nematyti. 
Net ir karietų rinkinys yra čia išstatytas.

Pagaliau laiptai užveda į antrą aukštą. Matome, 
kad dailės kūriniai kabo atskirose salėse. Dabar 
einame iš vienos salės į kitą, vadovei nepertraukia
mai aiškinant. Čia sukrauta garsiųjų dailininkų kū
riniai: Leonardo DaVinči; Rembrandt'ui paskirta at
skira salė, su jo bent 2(J-čia paveikslų. Viso pasau
lio žymiųjų dailininkų paveikslus čia rasi. Gausus 
rinkinys ir modernistų, pradedant Picassu ir kitais. 
Per daugybę kambarių eidmi, jau norime prisėsti, 
nes visose salėse prie paveikslų stovintys foteliai 
taip ir traukia sėstelti. Tačiau muziejaus vadovė, 
puikiai angliškai kalbanti, vedė nesustodama ir rodė 
vis naujus paveikslus sakydama, kad ir pavargę, bet 
būtina čia atvykus viską pereiti ir pamatyti, 0 ne 
tolimą kelią atvažiavus, fotelyje sėdėti... Ne vienas 
iš mūsų pavargęs, jau būtų norėjęs sėdėti ir vėliau 
prisijungti prie grupės, bet bijojo, ar tokioje gausy
bėje kambarių galėtų surasti išėjimą.

Per tas dvi ar tris valandas tokiame dideliame 
muziejuje, prabėgomis tik paviršutiniškai viskas ma
tyta, o dar mažiau įsidėmėta, nes nuo ilgo vaikš
čiojimo dėmesys visai atbuko, ir jau nieko nebesino
rėjo matyti. Man čia prisiminė, kad Italijoje Floren
cijos mieste, lankydami dailės muziejų, buvome at
vesti tik į skulptūrų skyrių, prie Mykolo Angelo 
Dovvdo skulDtūros. kur turėjome puse valandos lai
ko gėrėtis tik ta viena skulptūra, niekur kitur neida
mi. O čia zovada per tris valandas vos ištverta, ir 
garsiųjų dailininkų kūriniai, pavargus, nebedarė įspū
džio...

Ištrūkę iš muziejaus, grįžtame į aikštę, prie 
savo autobuso. Grįžusius vadovas suskaitė ir štai, 
trūksta vieno keliautojo! Pasiliko pasėdėti muziejuje 
mažo ūgio, senyvas, trumpų kojų, sunkiai vaikščio
jantis keleivis. Abu vadovai eina jo ieškoti, o mes, 
susėdę autobuse, laukiame. Po kurio laiko matome, 
per aikštę pamažu atkrypuoja ir jisai. Pasirodo, 
muziejuje pasėdėjęs ir pailsėjęs, susirado išėjimą, 
bet priešingoje pusėje, tad turėjęs eiti labai ilgą 
kelią, kol atsirado prie autobuso. Vėliau, kitose vie
tose, kur reikėdavo vaikščioti, jis pasilikdavo sėdėti 
autobuse ir bėdos jau nebuvo.

Grįžtame į viešbutį gerokai suvargę jau sutemus. 
Vos spėjame persirengtį, o jau 8 vai. vakare turime 
salėje priėmimą su vaišėmis ir orkestru. Mums atė
jus į salę, radome padengtus stalus apkrautus šam
panu ir vynu. Vodkos stiklai jau buvo pripilti, vai
siai padėti, žuvis kepta ir rūkyta, šalta mesa. Per 
visą laiką orkestras grojo. Vadovas Borisas pasakė 
atsisveikinimo žodį atvykusioms į Rusiją ir paprašė 
visus vaišintis. Vakarienė su linksmom pašnekom 
užsitęsė iki vienuoliktos valandos. Be mūsų salėje 
buvo dar dvi kitos amerikiečių grupės, tad dalyva
vom apie 200 žmonių.

Sekančią dieną iš St. Petersburg© išvažiavome į
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Novgorodą, iš pat ryto graži diena, saulėta, bet 
St. Petersburge oras labai nepastovus, čia saulė, 
čia apsitraukia dangus ir prapliumpa staigus lietus, o 
pučia visą laiką stiprus šaltas vėjas; be megztuko 
negali vaikščioti.

Prieš pietus dar aplankome Savior ortodoksų ka
tedrą. Šioje vietoje 1881 m. pasikėsinta prieš carą 
Aleksandrą II ir toje vietoje pastatyta katedra. Ka
tedra labai gražiais, apvaliais paauksuotais bokštais 
ir iš lauko šauniai atrodo, turėdama mozaikos darbų 
ant lauko sienų. Ji dabar remontuojama, ir į vidų 
negalėjome įeiti, bet turėjome laiko aplinkui pavaikš
čioti ir nuotraukų padaryti.

Nuo Savior katedros važiuojame pro Petro I pa
minklą. Jis pastatytas ant vieno gabalo granito, sve
riančio 16 tonų. Aplankome ir kitą veikiančią kated
rą, kurios vardo neįsidėmėjau, joje vyko pamaldos, 
degė žvakės ir giedojo kelių choristų choras. Pamal
dose žmonių neperdaugiausia buvo..

Kitas sustojimas - St. Nicolas katedroje. Ji da
bar paversta muziejumi, ir pamaldoms neduodama. 
Katedra labai didelė, pastatyta 1857 m. ir archi
tekto statula stovi prie vienos kolonos. Masyvios 
kolonos, laikančios stogą, yra iš skirtingų rūšių mar
muro. Katedrą puošia daugybė paveikslų, dega siety
nai, grindys marmurinės; daug ekskursijų lankosi. 
Mums atvykus, vidus buvo pilnas žmonių. Sunku 
buvo per kitas grupes prasiskverbti. Kažkaip gaila 
ir liūdna vaikščiojant po skirtą maldai puošnią ka
tedrą, kur dabar turistų minios mina marmuro grin
dis, nes ir dabartinis režimas, atrodo, nesirengia 
ją grąžinti tikintiesiems.

Paskutinė vieta, kur St. Petersburge dar susto
jam, tai didelis paminklas, paminint 900 dienų Le
ningrado blokadą ir kautynes II-jo pasaulinio karo 
metu, ginant miestą nuo puolančios Hitlerio armijos. 
Viršuje aukšta kolona, o apačioje, požemyje, įrengta 
salė su išstatytom vėliavomis, po stiklais laikomi to 
laikotarpio kareivių laiškai, nuotraukos, kariški daly
kai. Bendrai, mieste daug įvairių paminklų, net dar 
tebėra Deržinskiui- čekos kūrėjui, bet Lenino pa
minklų jau nebėra, bent mes, važinėdami nematėm. 
Prieš išvažiuodami valgome pietus "Pulkovskaja" 
viešbutyje, kur mums atvykus, nenorėjo priimti.

PAKELIUI į MASKVĄ
Greit paliekam St. Petersburgą. Kelyje sutinkam 

daug automoblių ir sunkvežimių. Pakelėje daug ma
žiukų namukų, kur žmonės gyvena. Langinės nuda
žytos ir apie namukus daug žalumynų, medžių, lys
vėse auginamos daržovės. Namukai visi mediniai, 
stogai ne šiaudiniai. Paplentėje daug beržų auga, 
baltuoja jų kamienai. Vadovas Borisas kievieną rytą 
vis pasakoja toliau Rusijos istoriją, kalbėdamas ne
mažiau valandos, kas labai nusibosta.

Labai greitai pasiekiam Novgorodo miestą, ir 
tuojau važiuojame į lauko muziejų už
miestyje. Ten suvežti seni kaimo trobesiai, gyvena
moji troba su diddžiule krosnimi viduje, lovomis, 
stalais iš to laikotarpio. Taip pat pora medinių kop
lyčių, kurių viena nedidelė bažnytėlė 1757 metų sta
tybos.

iš lauko muziejaus sustojame archeologinėje- zo
noje, kur buvo supiltas gynimosi pylimas XI šimt. 
Dabar čia vyksta kasinėjimai, iškastos gilios duobės 
iki to pylimo liekanų. Visa aplinkui atitverta, bet 
dirbančiųjų nesimatė. Novgorodo miestas turi ir 
savo kremlių-tvirtovę, panašiai kaip Maskvoje, ap
tvertą storais mūrais, kurie užima apie 30 akrų plo
tą, o viduryje dabar yra išsistatę įstaigų pamatai. 
Tvirtovės mūro sienos yra 4 metrų storio. Antrojo 
pasaulinio karo metu vokiečiai valdė šį miestą irgi 
900 dienų, kaip ir Leningradą apsupime. Pasak vado
vo, iš 25,000 gyventojų 1944 m. liko tik 40 gyvų 
žmonių, visi kiti dingo arba žuvo.

Novgorodo mieste stovi paminklas Rusijos 1000 
metų sukakčiai paminėti, pastatytas 1862 m. Nov
gorod miestas^ laikomas kaip Rusijos ir Riurikų di
nastijos pradžia, kuri išvedama iš vikingų laikų, 
kurie pradėjo tą dinastiją. Prie išrikiuotų paminkle 
figūrų, stovi ir vienas Lietuvos kunigaikštis Dauman
tas?, valdęs tuo laikotarpiu. O prie katedros lauke 
sustatyti varpai, kurie buvo išsaugoti vokiečių Oku
pacijos metu. Didžiausias varpas sveria 26 tonas, o 
mažesnysis^ yra dovanotas Boriso Godunovo. Jie visi 
stovi ant žemės, o į bokštą sukelti tik mažieji var
pai.

(Bus daugiau)

floridą
• LIETUVIŲ, KLUBO val
dyba balandžio 5 d. su
rengė Pavasario Pokylį - 
pobūvį su šilta vakariene 
programa ir šokiais. Po
kylį atidarė klubo pirm. 
Albinas Karnius. Savo žo
dyje atsisveikindamas su 
vasarai išvykstančiais į 
šiaurę mūsų telkimo gy
ventojais, tijcedamasis, 
kad visi sugrįs rudenį.

Apie 150 svečių klau
sėsi Dalilos Mackialienės 
skaitomo jos kūrybos fel
jetono, Vyrų Vieneto at
liekamų dainų ir stebėjo 
tautinių šokių grupės 
"Audros” atliekamus šo
kius. Vyrų vienetui vado
vauja muz. Aloyzas Jur
gutis, o tautinių šokių 
grupei - Kleofa Gaižaus 
kienė. Po skanios vaka
rienės, paruoštos Nijolės 
ir Kosto Dimų, visi sve
čiai prie geros orkestro 
muzikos linksminosi iki 
vidurnakčio.

• Per 1996 /7 metų 
sezoną Kultūrinių popie
čių būrelis surengė septy
nias popietes-koncertus. 
Planuojama ir sekantį 
sezoną neatsilikti. Malo
nu, kad visi renginiai 
buvo gausiai lankomi, iš
reikšta padėka Lietuvių 
Klubo valdybai už visoke
riopą pagalbą popietes 
ruošiant.

įdomią paskaitą tema 
"Nemirtingumo sąvoka 
įvairiose religijose" skai
tė mūsų telkinio gyvento
ja ir klubo narė Jadvyga 
Kuncaitienė-Giedraitienė. 
Čia ji palietė didesnių - 
sias pasaulio religijas 
(išskyrus krikščionybę), 
apibūdindama ir svarbes
nius bruožus ir pažiūras 
į mirtį ir pomirtinį gyve
nimą. Po paskaitos būre
lio pirm, nuoširdžiai pa
dėkojo prelegentei už su
pažindinimą su kitų reli
gijų pažiūromis ir į vi
siems žmonėms neišven
giamą gyvenimo pabaigą 
- mirtį.

Prie vyno ir kavos 
vaišių pabendrauta^ ir gy
vai padiskutuota išklausy
ta paskaita.

• LIETUVIŲ KLUBO 
VYRŲ VIENETO KON
CERTAS

Baladžio 23 d. klubo 
Vyrų Dainos vienetas, 
vadovaujamas muz. Aloy- 
zo Jurgučio, surengė sa
vo koncertą, į kurį atsi
lankė netoli 150 asmenų 
Vienetas įvariomis pro
gomis pasirodydavo sce
noje ir v anksčiau, tačiau 
su mažesne programa. 
Šį kartą su pertrauka pa
dainavo 14 dainų, susi
laukdamas gausių ploji
mų iš susirinkusių žiūro
vų. Koncertu į pasibaigus 
visi pasisvečiavo prie 
ponių suruoštų vaišių ir 
vyno.

/nukelta j 7 psl......./
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• PASKUTINIS SEZONO 
KONCERTAS

Gegužės 4 d. sekma
dienio popietės metu pro
gramą atliko Lietuvių 
Klubo choras, uždaryda
mas sezoną, nes - dalis 
choristų vasarai išvažiuo
ja į šiaurę. Chorui vado
vauja muz. Petras AR- 
MONAS, akompanuoja 
muzikė Regina DITKIENĖ.

Edvardas Šulaitis

(Pabaiga)

• MOTINOS DIENOS 
minėjimą Lietuvių klu
bo patalpose surengė 
gegužės 11 d. sekmadie
nį po pietų, Klubo salėję, 
paskaitą skaitė Nijolė 
DIMIENĖ. Programą atli
ko jaunių tautinių šokių 
grupė "Žiogeliai". Jų 
vadovė - Aurelija RO
BERTSON.

Daugiausia diskusijų ir sujudimo sukėlė klausirnų- 
pasiūlymų dalyje pateiktas balsavimo metodo pakei
timo projektas, kurį referavo ad. Vytenis Kirvelai- 
tis. Jis pasiūlė naują direktorių rinkime procedūrą 
ir nurodė, kad reikėtų rinkti korespondenciniu būdu 
iš Nominacijos Komisijos pateiktų 6 kandidatų, išren
kant 6 narius dar prieš suvažiavimo datą. Tačiau 
šis projektas sulaukė aštrių pasisakymų ir daugumas 
kalbėjusiųjų buvo prieš tokį pakeitimą. Buvo nutarta 
pasilikti prie buvusios rinkimų procedūros. Šiame 
suvažiavime perrinkti visi 6 ligšioliniai Tarybos 
nariai.

• ROMO KALANTOS 
šaulių kuopa gegužės 18 
d. po sekmadieninių pie
tų lietuvių klube, ren
gia Romo Kalantos minė
jimą su paskaita ir me
nine programa. Visi kvie
čiami dalyvauti.

• VIEŠNIA IŠ MASKVOS
Kovo 23 d. į sekmadie

nio pietus atsilankė Ru
sijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkė dr. Nijolė 
ZELBAITĖ-MARTINIUK. 
Viešnios tėvelis Pranas 
Zelba yra ilgametis Lie
tuvių klubo narys ir eilę 
metų ėjęs direktoriaus 
pareigas.

Dr. Martiniuk įdomiai 
papasakojo apie Rusijos 
lietuvių veiklą, kuri dau
giausiai reiškiasi Mask
voje ir pastangas išlaiky
ti lietuviškas tradicijas 
bei lietuvių kalbą jaunes
niosios kartos tarpe.

Kontrolės komisijos aktą perskaitė Pijus Stončius. 
Jis pažymėjo, kad firma Paškus& Paškus CPA tvar
ko LF finansinę atsakomybę, kuri atliekama gerai 
ir komisija neturėjo jokių priekaištų.

Dėl visų pranešimų vyko diskusijos ir paklausi
mai. Jose pasireiškė Vytautas Zalatorius, Jonas 
Juodvalkis, Teodoras Blinstrubas, Regina Narušienė 
ir kt. Taip pat čia kalbėjo ir LF įgaliotinė Ohio 
valstijoje - Dalia Puškorienė, kuri pasakojo apie LF 
veiklą Clevelande. Beje, ji buvo išrinkta ir į naują
ją Kontrolės komisiją.

Savo pranešimus padare įvairių pastoviųjų komisi
jų pirmininkai- Finansų (Saulius Čyvas), Pelno skirs
tymo (Daina Kojelyte), Palikimų (Algirdas Ostis), 
įstatų (dr. Kazys Ambrozaitis), Meno globos (dr. Ge
diminas Balukas).

įdomu buvo klausytis Algirdo Osčic pranešimą 
apie paliKimus, iš kurio paaiškėjo, kad 1996 m. į 
LF kapitalą iš palikimų buvo įnešta daugiau negu 
300,000 dolerių, kas yra arti 75% visų gautų pinigų. 
Nuo LF įsisteigimo iš palikimų sulaukta apie 4 mili
jonai su ketvirčiu, kas sudaro 49% viso Fondo kapi
talo. LF 1996 m. atiteko 8 palikimai, iš jų dides
nius paskyrė dr. Vytautas Karoblis, Emily Zubrickas, 
Jeronimas Čibiras, Peter Juška, Marija Kseckauskas-

Taip pat pranešimą padarė ir LF Patikėtinių tary
bos pirm. dr. Antans Razma, kuris pažymėjo, kad 
yra baigiama išmokėti Lietuvai skirta 1,150,212 
dol. suma, kurios pagalba buvo paremti įvairūs pro
jektai mokslo, švietimo, kultūros srityse. Pranešėjas 
šalia kitų dalykų sakė:

9 BALFo 143 skyrius 
gavo daug įvairių reika
lingų daiktų iš J. Gied
raitienės Laikinos Glo
bos Vaikų Namams ir 
Sibiro tremtiniams. 
Taip pat gauta naudingų 
daiktų iš A. Grinienės ir 
dr. A. Valienės. Dėkoja
me L. Krajauskienei už 
$100,000 auką vaikų 
rūbeliams ir batukams 
pirkti. Ačiū visoms!

Valdyba

"iš didžiųjų projektų reikėtų paminėti Vytauto 
Didžiojo universiteto biblioteką, kuriai paskirta 100 
tūkstančių dol. (ši biblioteka pavadinta Lietuvių 
Fondo vardu). Kitas projektas - M.K. Čiurlionio 
Dailės Muziejaus atnaujinimas, kuriam atiteko_ 300 
tūkst. dolerių. Tačiau yra išmokėta tik 25 tūkst. 
nes projektas užsitęsė, kadangi pagrindiniam muzie
jaus atnaujinimui reikia 2 mil. dolerių. Tikimasi 
susilaukti stiprios pagalbos iš dabartinės Lietuvos vy
riausybės. Kuomet Čiurlionio Dailės Muziejaus at
naujinimas bus vykdomas pilnu tempu, LF skirta 
suma bus panaudota”, iš viso dar neišmokėta dau
giau negu 360 tūkst. dolerių, - teigė dr. Razma.

dailininke ir miniatiuris- 
tė.

Gegužės mėn. 10 d. 
atidaryta BLKM-je ke
liaujanti lietuvių liaudies 
meno paroda. Joje ekspo
nuojami senieji ir naujie
ji medžio drožiniai, vely
kiniai margučiai, šiaudi
nukai, tautiniai drabu
žiai, audinių pavyzdžiai

• BALZEKO LIETUVIŲ 
KULTŪROS MUZIEJUS

Šis muziejus kitą 
metą švęs savo gyvavi
mo 30-metį. Šį pavasarį 
gegužės mėn. 16 d. - 
birželio mėn. 8 d.d. 
vyks Eleonoros ZAPOLIE- 
NĖS dailės paroda. Ji 
yra animalistinių temų

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Tastamentuoso neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA1

1997.V. 10

ir kt.

• Gegužės mėn. 20 d., 
12:15 vai. Čikagos Kul
tūros centre (76 East 
Washington St.) išgirsi - 
me garsiausio Lietuvos 
styginio kvarteto VIL
NIUS koncertą.

Programoje - lietuvių 
kompozitorių Balakausko, 
Barkausko, Čiurlionio 
kvartetai ir Cesar Fran
ck' o fortepioninis kvin
tetas, atliekamas kvarte
to ir pianisto Roko Zubo
vo. Koncertą ruošia BAL
ZEKO LK Muziejus, 
ČIKAGOS-VILNIAUS mies
tų Draugystės komitetas 
ir Čikagos miestu Kultū-

33

Vytautas Kašubo. Medalionas „GEDIMINAS".' 
Lietas akmuo, 0 62 cm

Neseniai mirė skulpt. Vytautas Kašuba, kuris sukūrė 
ir DLK Gedimino paminklą Vilniui.
koncerto kasetę! Gal 
bus išleistos?

BLK Muziejaus kura
toriumi yra Domas Lap
kus. Muziejaus adresas: 
6500 Pulaski Road, Chi
cago, IL. 60629.

rinių reikalų skyrius.

įėjimas - nemokamas, 
visi kviečiami.

Kaip gaila, kad šios 
programos negirdėsime 
kituose miestuose. Būtų 
malonu gauti bent tokio

ŽEMĖ ATŠYLA - PUMPURAI KYLA
Šiemet žemė čia tokiomis, ypač storomis balto

mis duknomis apklota, galų, gale bus išleidusi pasku
tinį pašalą Montrealyje ir apylinkėse, kai jus pa
sieks šis ”NL" numeris.

Taigi, kastuvai ir kastuvėliai, reikia manyti - 
nušveisti, žolei pjauti mašinos peiliai pagaląsti. 
Smagu matyti žalsvėjančius plotus, besipučiančius 
pumpurus ir jau besiskleidžiančias kai kurias gėles, 
ypač pasodintas netoli mūro.

Kas toliau? Tiktai pradžiūvus žemei, galima 
ją kasinėti, apvartyti, atnaujinti, papildyti Žemę, 
durpėmis, trąšomis. Ant vietos, kur numatote sodin
ti gėles ar krūmus, vaikščioti negalima, kol nepra- 
džiuvusi, kad nesusipluktu, ypač, kol ji dar labai 
minkšta.

Tikriausiai jau esate nukarpę aplūžusias ar pa
džiūvusias per žiemą šakas- šakeles ir su malonumu 
žiūrite j jau iškilusius tulpių ar ir kitų svogūninip 
gėlių lapus, jeigu pastebite kraunamus žiedp pumpu
rus- tai ženklas,kad reikia dabar jas pamaitinti. 
Naudingiausia- vandenyje tirpstančios trąšos pavasa- 
rį.Jomis laistyti žemę aplinkui šaknų plotą, o ne 
pilti tiesiai ant augalo. Naudoti pakankamai vandens, 
kad galėtu įsigerti bent per sprindį gilumon.

Taip pat dabar laikas pamaitinti ir daugiametes, 
ne svogūnines gėles ar žydinčius krūmus lėtai vei
kiančia organine trąša, kurioje randasi didesnė pro
porcija fosforo ir potasiumo, kaip pav. formulėje 
5-8-8. Reikia pabarstyti keletą saują aplink kiekvie
ną augalą. Pridėti truput) sodininkiško "lime” (išsky
rus rūgštį mėgstančius rododendronus, paparčius 
ir lelijas). Ant viršaus visa to galima dar uždėti 
komposto (kurį gal patys pasigaminote, arba nusipir
kote) aplinkui augalą, ir tuomet užberti truputi 
"top soil”.

Daugiausia sode darbo pareikalauja nepageidauja
mų žolių ar piktžolių pašalinimas. Jeigu žemė jau 
tikrai atšilusi ir jūsy daugiametės gėlės pradeda 
rodyti viršūnėles, apdenkite plotą aplink jas arba 
plastikine plėve pradūrus kur ne kur skylutes vėdi
nimui, arba medžio drožlėmis, arba akmenėliais, 
kad piktžolės taip gausiai nepakiltų. Toks "mulch” 
(beje,žodis "mulčiuoti" - randasi lietuviškame žodyne, 
O tos > panaudojamos tam tikslui medžiagos, b*ūtų 
mulčius?) - palaiko ir drėgmę .

Apsisaugoję nuo energingų piktžolių- sutaupy
site nemaža laiko ir energijos, ypač, jei turite di
desnį sodo-daržo plotą.

7 psl.



montreal

KLKMotem D-jos Montrealio Skyriaus sukaktuviniame vakare: 
stovi- V.Dikaitiene,lr.Valkauskienė,J.Adamonienė,R.Brikienfe, G. 
Zabieliauskienė, D.StaSkevičienė ir R.Choromanskytė. Sėdi - 
EI.Kerbelienė.,viešnia dr.O.Gustainienė,pirm. G.Kudžmienė,vieš
nia B.Pakelevičiūtė iš Daytona Beach ir M.Povilaitienė

KLK MOTERŲ DRAUGI
JOS MONTREALIO SKY
RIAUS 45, m. SUKAK - 
TIES MINĖJIMO pirm. 
Kudžmienės atidarymo 
žodis.

Pasveikinusi visus ir 
palinkėjusi šviesios gyve
nimo vilties su atbundan
čiu pavasariu ji kalbėjo: 

’’Kiekviena sukaktuvinė 
švente reialauja prisimin
ti praeitį ir nuveiktus 
darbus, todėl dovanokite 
kad ir aš trumpam su
grįšiu atgal ir pažvelg
siu i mūsų Draugijos 45 
metų laikotarpį.

Pirmosios pastangos 
įsteigti KLKM d-jos sky
rių Montrealyje buvo pra
dėtos 1950 metais. Su
šauktas visuotinas susirin
kimas, kurio metu pirm, 
buvo išrinkta p. Kizienė 
ir sekr. - A. Sungailienė 
bet tuomet jų .veikla tuo 
ir pasibaigė.

Tik 1952 m. atvykus 
kun. K. Pečkiui į naujai 
įsteigtą Aušros Vartų pa
rapiją ir jo paragintos 
katalikės moterys susibū
rė į vieningą grupę ir 
1952 m. kovo mėn. 23 
d. buvo sušauktas steigia
masis susirinkimas. Nuo 
tada ir prasidėjo mūsų 
veiklos metai. Pirmąją 
d-jos valdybą sudarė:
pirm. E. Navikėnienė,
vicepirm. O. Motuzienė, 
sekr. G. Rudinskienė,
ižd. A. Mališkienė ir 
valdybos narė V. Pieši- 
nienė.

Sunkios buvo d-jos 
kūrimosi dienos, bet 
didelio ryžto dėka, jos 
išsiplėtė į plačią Montre
alio lietuvių kolonijos 
gyvenimo eigą. 1995 m. 
D-jos montrealietės, pir
mosios Kanadoje, įsigijo 
skyriaus vėliavą, kuri 
buvo pašventinta per 
visuotiną narių suvažiavi
mą. Vėliavos krikšto tė
vais buvo p. Galdikienė 
ir P. Rudinskas. Šiame 
suvažiavime buvo nutar
ta atgaivinti ’’Moters” 
8 psl.

žurnalą, kurio redaktore 
buvo pakviesta S. Pra- 
puolenytė, adm. p. Juoza
pavičienė. Taip pat iš 
Toronto į Montrealį bu • 
vo perkelta Centro Val
dyba. Ją sudarė montre
alietės: dr. V. Giriūnienė, 
G. Rudinskienė, A. Ma
liškienė, M. Gaputytė, 
M. Povilaitienė.

45 metai yra ilgas 
laikotarpis žmogaus gy
venime, kurio- metu žmo
gus bręsta iki pačių 
kūrybingiausių metų. 
Mūsų D-ja subrendo nuo 
pat savo įsikūrimo metų 
nes aiškiai suprato lietu
vybės užduotį išeivijoje. 
D-jos Montrealio skyrius 
suorganizavo šalpos ko
mitetą, ėmė rengti pa
rengimus, gegužines, 
vaikų kaukių balius, pas
kaitas ir koncertus. Iš 
gauto pelno buvo remia
ma besikurianti AV pa
rapija, siunčiami siunti
niai Vokietijoje pasiliku- 
siems tautiečiams, re
miamos lietuvių mokyk
los ir pagelbėta kiekvie
nam tokios pagalbos rei
kalingiems. Vienas iš pir
mųjų didelių darbų tai 
buvo šv. Marijos alto
riaus įrengimas mūsų 
bažnyčioje.

Ir šiandien, atsikūrus 
Nepriklausomai Lietuvai, 
mes katalikės moterys, 
vienos iš pirmųjų išgirdo
me pagalbos šauksmą iš 
mūsų Tėvynės: jis atėjo 
iš pasibaisėtinos našlai
čių ir benamių vaikų 
būkles, ir šiuo metu 
mūsų didžiausias rūpes
tis yra padėti Lietuvoje 
gyvenantiems našlai
čiams. Mūsų šūkis "Tiesa 
ir Meilė" tenelieka šūkiu 
o tebūnie įrodytas mūsų 
darbais atgimstančiai Tė
vynei. Šiuo darbu prisidė
sime prie atstatymo 
gerovės vargstantiems 
vaikams, kad jie turėtų 
šviesesnį rytojų, nes 
ateityje tik nuo jų pri
klausys Lietuvoje įgyven

dintas teisingumas, taika 
ir ramybė.

Per tuos 45 metus 
veiklos keitėsi valdybos, 
keitėsi ir veiklos būdas, 
tačiau nesikeitė savo kil
niais ir turiningais dar
bais ir, galime drąsiai 
didžiuotis, jog esame 
savo veikla prisidėjusios 
prie mūsų kolonijos kul
tūrinio gyvenimo.

Prabėgdamas gyveni - 
mas yra pareikalavęs 
daug aukų, ir mes, per 
tuos 45 metus, neteko
me labai daug nusipelniu
sių mūsų Draugijai na
rių. Prieš dvi dienas

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 10
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rirm.Vrene kuo z m le ne su rašytoja Birute rukeleviCiute, po meni- O 
nes programos sukaktuviniame vakare

netekome dar vienos na
rės, tai Janinos Adomo
nienės. Jos netekimas pa
lietė ne tik mūsų D- 
ją, bet skaudžiai pasige- 
sime jos ir visi mes 
montrealiečiai. Janina 
mylėjo visus, ji rado kal
bą su kiekvienu žmogum 
ir mus visus pradžiugin
davo savo giedria nuotai
ka. Ilsėkis ramybėje, 
miela Janina.

Noriu padėkoti visoms 
buvusioms D-jos valdy
boms ir ypatingai visoms 
narėms uz nuoširdų dar
bą ir pasišventimą. Be 
jūsų pagalbos mes nega
lėtumėm šiandien^ švęsti 
šios iškilmingos šventės. 
Norime pagerbti mūsų 
pirmosios Valdybos nares 
G. Rudinskienę, A. Ma- 
liškienę ir dr. V. Giriū- 
nienę ir ypatingai padė

vest toi

JEIGU TURITE SAVO VERSLO ĮSTAI

GŲ MONTREALYJE, TAI PRIVALOTE 

TURĖTI PAŽYMĖJIMĄ KOMERCINES 

PATALPOS.

MIESTO ĮSTATYMAS C-3J REIKA
LAUJA, KAD TOKS PAŽYMĖJIMAS 

BŪTU IŠKABINTAS VISĄ LAIKĄ JŪSŲ 

VERSLO PATALPOJE IR JAME AP
RAŠYTAS VERSLO POBŪDIS.

Informacijos ir pažymėjimą 
gausite Acces Montreal įstaigoje 
arba Tel: 87-ACCES #312. 
Arba: http://www.ville.montreal.qc.ca/

koti mūsų garbės na
rėms už jų įneštą darbą 
Draugijai: J. Baltuonie- 
nei, E. Bernotienei, O. 
Čečkauskienei, A. Grige- 
lienei. E.Lukošienei, B. 
Rupšienei ir D. Staškevi- 
čienei.

Negalime pamiršti ir 
mūsų dvasios vado Tėv. 
kun. J. Aranausko, SJ." 

Pristačiusi visas nares 
padėkojo už dalyvavimą 
ir sveikinimus, baigdama: 
"Tegul mūsų šūkis Tiesa 
ir Meilė veda mus prie 
tolimesnių darbų".

http://www.ville.montreal.qc.ca/


toronto
Lietuviu. Namų 

Žinios
• LN balandžio mėn.27
d.sekmadienio popietėje 
dalyvavo 164 žmones,ju 
tarpe 2 iš Vilniaus,A.Py- 
gelė iš Brooklyn,N. Y.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos narė Aldona 
Dargyte-Byszkiewicz.
• LN Valdybos komite
tus sudaro šie asmenys: 
visuomeninės veiklos- 
pirm.-P.Šturmas, nariai: 
dr.G.Ginčauskai te,L. Po
cienė; statybos ir remon 
to- pirm.R.Juodis, nariai: 
- E.Pamataitis,K.Petryla; 
Slaugos Namų- pirm.E. 
Steponas, nariai:R.Juodis 
V.Drešeris, J.Slivinskas,T 
Stanulis; patarėjai-S.Berš- 
kėtis, J.V.Šimkus, V.Sta
naitis; narių verbavimo- 
pirm.V.Sukauskas; sociali
niu reikalų- pirm.L.Pocie
ne,nariai:V.Lucas, H.Bu
kauskas; švietimo fondo- 
pirm. dr.G.Ginčauskaitė, 
nariai:V.Drešeris, R.Juo
dis, T.Stanulis, E.Stepo
nas, H. Sukauskas, bingo- 
pirm. E.Pamataitis, 
riai:R.Juodis, 
J.Slivinskas;
pirm.K.Petryla,
Dargytė-Byszkiewicz, R. 
Juodis, E.Pamataitis;Lo- 
kio - pirm. V.Drešeris,na 
riai: K.Petryla, L.Pocie
nė,E.Steponas; salių, nuo- 
mojimo- pirm. V.Dreše
ris.

. Naujai sukurtas komi
tetas- namu priežiūros- 
pirm. L.Pocienė,nariai:T.

• Kun.Jonas Staškevičius 
-Staškus Anapilio klebo
nas, Popiežiaus Jono- 
Pauliaus II aktu yra 
pagerbtas garbės prela
to titulu.

Būdamas 
Kankinių vardo 
klebonu,kaip ir 
P-jos, plačiai reiškiasi ir 
per 35 savo kunigystės 
metus lietuviškoje veik
loje. Sveikiname*.

Lietuvos 
Parapijos 
Anapilio

TORONTAS RUOŠIASI 
1997 m. FESTIVALIUI

paviljonų tarpe matysi
me New Orlean, Turkų- 
IstanbuFo, Portugalų ir 
Cairo-Egipto.

Su Karavano pasais 
per 9 diens bus galima 
pamatyti apie 200 įvai
rių programų. Vaikai iki 
12 metų amžiaus įlei
džiami veltui, jeigu paly
dimi suaugusio.

Geros sėkmės Lietuvių 
paviljonui! Tikimės, kad 
toks bus!

Info Caravan 
977-0466.

(Pasinaudota 
Scene, Issue

tel: (416)

na-
K.Petryla, 

kazino- 
nariai:A.

"KARAVANAS"- šių 
metų festivalio temai pa
sirinko Giovanni Caboto 
(John Cabot) atvykimo į 
Šiaurės Ameriką ’ 500 
metų sukakties minėjimą, 
išsilaipinęs 1597 m. bir
želio mėn. 24 d., jūrei
vis keliauninkas atradė
jas, tarnavęs Britų laivi
ninkystėje "The Mathew" 
laivu pasiekė, manoma, 
dabartinę Bonavista vie
tovę Newfoundlande.

Pirmą kartą "Karava
no" festivalyje bus šven
čiamas atvykimas į Ka
nadą, gatvėje Unionville 
- šiaurinėje Toronto daly
je. Tema bus vystoma 
per 37 paviljonus atsto
vaujant pirmųjų savo tau
tybės ateivių sukaktį. 
Pa v. Tokyo paviljonas žy 
rnės 120 metų nuo japo
nų įsikūrimo Kanadoje. 
Mėlynojo Dunojaus pavil
jonas - Dunojaus srities 
vokiečių šeimų atvykimą) 
Helsinkio paviljonas mi
nės pirmųjų suomių atvy- tacj 
kimą į Kanadą, ir t.t varas" stipriai

Naujai pasireiškiančių dar kitą 25-metį.

P.S. Būtų 
apie lietuvių 
būtų parašyta 
dian Scene: 
Suite 301-73 
M5J IW9.

"AITVARAS” 
SKRAIDO

Canadian 
1475).

gerai, kad 
paviljoną 

ir "Cana- 
Toronto, 

Simcoe St.

GERAI

Toronto lietuvių teat
ras "Aitvaras" yra įsteig
tas prieš 25 metus entu
ziastingos režisorės ir 
aktorės Aldonos Dargy- 
tės-Byszkiewicz. Balan
džio 20 d. sukakties 
proga Lietuvių Narnų 
L.K. MINDAUGO menėje 
"Aitvaras" suvaidino 
vieno veiksmo komediją 
"Uošvė į namus, ramybės 
nebus" ir surengė įdomų 
pokylį laoai gausiems 
svečiams, vos sutilpu- 
siems salėje.

Ši teatrinė grupė su
geba pritraukti ir jau
nesnės kartos vaidintojus, 
_ I reikia tikėti, "Ait
varas" stipriai skraidys

® LN gegužės mėn. 4 d.
-----popietėje

žmonių.
sekmadienio
•dalyvavo 160
Svečių knygoje pasirašė
J.L.Gudaitytė 
York,JAV.
padarė ir su svečiais su
pažindino LN v-bos na
rys E.Steponas.

ir New
Pranešimus

ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 College S(.. Toronto. Ontario XI6II I \S 
Tdklonai: 416 532-3400 ir 532-34I4

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vx Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.: ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.___

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

o LN ruošia pavasarinj 
BAZARĄ (sidewalk sale) 
birželio mėn. 7 d.

Visi prašomi parinkti 
pardavimui įvairių, daiktų, 
Atskiros organizacijos ar 
pavienios šeimos gali iš
sinuomoti stalus savo 
asmeniškam pardavimui.

Kreipkitės j LN rašti
ne. Tel: 416-532-3311.

o LN Vyru Būrelio nar- 
riai Motinos Dienos ren
ginyje gegužes men. 11 
d.sutiko motinas su gele 
mis ir vynu Karaliaus 
Mindaugo meneje.

• LIETUVIŲ SLAUGOS 
NAMAMS $50.- aukojo 
J.V. ir A. Šimkai. Aukos 
priimamos Toronto ir Ha
miltono Lietuvių Kredito 
Kooperatyvuose, 
siųsti ir 
LABDAROS

MOKA UŽ:
.90-179 d. term, ind..................... 2.25%
180-364 d. term.ind.................... 2.25%
1 metų term, indėlius................ 2.50%
2 metų term, indėlius................ 3.25%
3 metų term, indėlius................ 3.75%
4 metų term. Indėlius................ 4.25%
5 metų term, indėlius................4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.50%
1 metų GlC-met. palūk..............2.75%
2 metų GlC-met. palūk..............3.50%
3 metų GlC-met. palūk..............4.00%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.....4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.............. .7.00%

Sutarties paskolas 
nuo.................  7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.15%
2 metų.......................5.90%
3 metų.......................6.45%
4 metų.......................6.75%
5 metų...................... 7.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų 4.95%

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

Galima, 
tiesioginiai: 

FONDAS,
Lietuvių Slaugos Namai
7573 Bloor St. W., To- 
ronto, Ont. M6P 1A6.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortglčlus 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.

Kiti patarnavimai "l N TEHAC__ kOft&lė_____
Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

II
1997. V.15

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo. 
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamų 
nuošimčiu
1 metų........ ........... 5.15%
2 metų.................... 5.90%
3 metų.................... 6.45%
4 metų.................... 6.75%
5 metų.................... 7.25%

(fixed rate)

.7.00%

9 psl

MasterCard k % ' J

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėt visu rūšių draudęs Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(DrešerĮ), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerf - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X2TB

Tel. 905 624*4866,1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek DrešerĮ tei. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo i 
pardavimo srityse. Kreiptis į Valterį ar Riek Drešerius

Tei. 416 233-3334

Patarnavimas- greitas ir tikėtus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232,905 822*7376

Lilija Pącevičlenė - telefonai 416 762-4232, 519 853*3652 
• GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir eioor)Toronto, Ont. M6S 4W3
416-762-4232 FAX 416762-5588..... ■

UETUVŲ /MVĮI
KREDITO Till
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.50% už 1 m. term, indėlius 
3.25% už 2 m. term, indėlius 
3.75% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term. Indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius 
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų....... 4.95%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičial.

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų ( 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239



Momentas iš Čikagos ’’Seklyčioje” Įvykusio pramo - 
ginės muzikos atlikėjų pasirodymo S.m. balandžio 9 
d. Iš kairės: A.Čiurlionis ir Virginija bei Vytautas 
Šiškauskai. Toliau prie vargonėlių - dalinai matomas 
A.Blinstrubas. Nuotr: E Bulaičio

$

LENGVOSIOS MUZIKOS 
RENGINIAI

Vyko muzikinis pasirody
mas Čikagos ’’Seklyčioje

Čikagos Marquette 
Parke įsikūrusioje "Se
klyčioje” dažnai trečia
dienių popietėmis vyksta 
pramogos vyresniojo am
žiaus tautiečiams. Kar
tais jų metu būna tikrai 
aukštos klasės pasirody
mų.

Taip atsitiko ir š.m- 
balandžio mėn. 9 dieną, 
kuomet programą patie
kė net keturi žmonės iš 
Lietuvos, kurių dalis čia 
jau vieši ne pirmą kartą. 
Pagrindinis dainininkas 
ir kompozitorius - Vytau
tas Šiškauskas, Čikagon 
atvykęs jau penktą kartą. 
Šis Lietuvoje vis labiau 
populiarėjantis dainini- 
kas paskutiniu metu pra
dėjo kompanuoti ir muzi
ką savo dainoms. Su ki
tų trijų talka padainavo 
5 savo kurinius: "Susės
tom", "Sapnas", "Lietus", 
"Žėri tolyje", "Ateina 
metas". Šią paskutinę 
dainą, kurioje kalbama 
apie draugus, jis skyrė 
Kėliems salėje buvusiems 
tikriems bičiuliams.

Šią popietę buvo pa
dainuota 15 dainų su mu
zikine palyda (Alvydo 
Blinstrubo). Akordeonu 
kai kurias dainas palydė
jo, o taip pat ir nuotai
kingų anekdotų papasako
jo Pupų Dėdės anūkas 
Antanas Čiurlionis. Be 
to, dainuoti padėjo ir Vy 
tauto Šiškausko sesutė 
Virginija, kuri Čikagoje 
vieši jau ilgesnis laikas.

čia buvo pirmasis šio 
ansambliuko pasirodymas 
tai kai kur gal ir jautė
si kai kurie nedarnumai. 
Tačiau rudenį Vytautas 
Šiškauskas žadėjo atvyk
ti ilgesniam laikui ir 
atgaivinti šį vienetą, o 
tada gal net pasirodyti 
didelėse koncertų salėse 
ne tik Čikagoje, bet ir 
kituose miestuose.

10 psl.

Pavykęs estradines 
zikos koncertas

mu-

Seniai lauktas estradi
nės muzikos veteranų - 
Nelės Paltinienės ir Eu
genijaus Ivanausko kon
certas Jaunimo Centre 
balandžio mėn. 6 d. po
pietę buvo vienas iš įdo
mesnių renginių šį pava
sarį Čikagoje. Kaip jau 
seniau yra buvę, visi 
bilietai į šią pramogą 
buvo išparduoti, kas 
rodo, kad šie dainininkai 
turi magiškąją galią klau
sytojų tarpe.

Nežiūrint, kad N. Pal- 
tinienė atvyko iš Vokie
tijos gerokai persišaldžiu
sį, o jos partneris iš Lie
tuvos - E. Ivanauskas, 
pergynęs sunkoką širdies 
operaciją, po ilgokos ke
lionės jautėsi pavargęs 
(atvyko tik pusantros 
paros prieš pasirodymą), 
čikagiečiai dainininkus 
šiltai priėmė, daug plojo; 
gražiomis pavasario gėlė
mis apdovanojo.

Prie šių solistų reikia 
pridėti ir muzikinės paly
dos autorių, šį kartą kon
certo metu tvarkiusį 
muzikos aparatūrą 
muz. Arvydą Baltiną. 
Jis yra buvęs Klaipėdos 
"Kopų balsų" ansamblio, 
kuriame Nelė ir Eugeni
jus dainavo, vadovas, o 
šiuo metu (jau nuo 1983 
m., kuomet su savo žmo
na Nele pasitraukė iš 
Lietuvos), mokytojauja 
Vasario 16-osios gimnazi
joje prie Frankfurto. 
Per vieną iš persirengi
mo pertraukėlių, klausy
tojus supažindino su šia 
lietuviška mokslo įstaiga.

Koncerto pradžioje du 
įžanginius kūrinėlius ir 
keturias pirmąsias dai
nas dainavo viena Nelė. 
Scenoje jautėsi laisvai, 
nes ji čia dainuoja 12- 
tą kartą (jos kasmeti - 
niai koncertai vykdavo 
nuo 1983 iki 1991 metų). 
Tuo tarpu jos partneris 
čia pasirodė pirmą kartą. 
Tad nenuostabu, kad jų

montreal "NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:

• A.a. Galinos Šimaitie
nės atminimui paaukojo 
$20,- Monika Jonyniene , 
Vasario 16-tosios Gimna
zijai.
• Balandžio 20 d. KLB
Montrealio apylinkės
visuotiniame Susirinkime 
buvo aklamacijos budu 
išrinktos Valdyba ir Re
vizijos komisijos.
Valdybą sudaro: Dalija 
Gabrėnaitė, Donaldas 
Giedrikas, Inga Giedri- 
kienė, Vitalija Keršulie- 
nė, Antanas Mickus, 
Bronius Niedvaras, Alfre
das Piešina, Silvija Staš- 
kevičienė ir Arūnas Staš
kevičius. į Revizijos ko
misiją - Leonas Balaisis, 
Donatas Baltrukonis ir 
Genovaitė Kudžmienė. 
Pareigomis pasiskirstys 
sekančiame posėdyje.

Po pranešimų ilgiau 
svarstytas buvo Petro 
Adamonio_____ pasiūlytas
mūsų DP kartos atvyki
mo į_ Kanadą 5U-mecio
paminėjimas sį rudenį. 
P. Adamonis sutiko va
dovauti šiam renginiui.

Susirinkimui pirminin
kavo Birutė Nagienė, 
sekretoriavo Joana Ada- 
monytė. Susirinkimas 
baigtas Lietuvos Himnu, 
kavute ir pasišnekučiavi - 
mais.

SIMPATIŠKAS MOTINOS

L. Vitas, W.B. Tvaronas, S. Baršauskas, B. Kirstu
kas, A. Gudas, J. Šulmistras, G. ir J. Račinskas, 
L.ir B. Markūnas, J. Šeidys, A. Knystautienė, E.
Kudžma, E. Intas, P. Kazlauskas, K. Dūda, J. Plei-
nys, A. BarkausKas, S. Pocauskas, P. Alekna, J. Be- 
zys, V. Murauskas, J.M. Astrauskas, J. Usvaltas, V. 
Kongelis, K. Mileris, L. Pečiulis, M.&J. Vizgirda, 
P. Kripas, Dr.A. Pacevičjus, E.&V. Smilgis, P.Masys 
B. Lukošius, E.&H. Puodžiūnas, A.Stalionis, M.Gverz- 
dys, B.M. Makauskas, E.L. Malkus, V. Skiland žiūnas 
D. Paulaitis, P. RutKauskas, V. Anskis, S. Čepas, 
B. Čižikas, V. Kulnys, K. Šimkus, A. Dasys, Tetma- 
jeris, V.D. Pakalnis, V. Viliušis, J.V. Danys, A. Staš
kevičius, M. Kastanauskas, S.A. Zaldokas, G. Ru- 
dinskas, V.E. Januška, Z. Brazauskas, A.Stankevi
čius, J. Pilipavičius, J. išganaitis, A. Petrašiunas, 
M. Kringelis, K.A. Gudžiūnas, K. Andruškevičius, 
B. Saplys, M. Juodviršis, J. Blauzdžiūnas, P. Breictv 
manas, V. Prisčepionka, M. Malcius, V. Juška, A. 
Niaura, J. Budreika, J. Rimšaitė, B.R. Čeponkus, E. 
Kalasauskas, L. Baršauskas, J.Dalmotas, A.Bendžius, <
J. Gustainis, J. Baltuonienė.

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
A. Jonelis -$20; P. Mockus - $20; J. Cialka -$20; 
R.Murray - $15; G.J. Račinskas - $5; L.B. Markū
nas -$5; J.Šeidys-$1U; P. Kalesnykas -$25; E. Kudž
ma —$20; K.L.Moterų Draugija -$30; E. Intas - $20
K. Dūda - $5; A.Barkauskas - $20; P. Alekna -$20; 
V. Murauskas - $25; H. Juodvalkis-$10; V. Kongelis 
-$20; L. Pečiulis -$5; B. Mickevičius - $10; P. kri
pas - $10; Dr. R.A. Pacevičius -$20; E.V. Smilgis- 
$20; A. Stalionis - $20; M. Gverzdys - $5; B.M. 
Makauskas - $10; V. Anskis -$20; B. Čižikas —$20; 
V. Kulnys - $15; G. Kudžmienė -$20; A. Dasys- 
$20; V.D. Pakalnis-$20; A. Burba-$10; V. Rudinskas- 
$50; A. Petrašiunas - $5; I. Maziliauskienė -$5; J. 
Budreika - $10; J. Rimšaitė - $20; E. Kalakauskas 
-$1U; A. Bendžius-$10; J. Gustainis - $20.

VISIEMS - nuoširdus AČIŪ! /b.d./ "NL” *

DIENOS MINĖJIMAS
Tradicinis Motinos 

Dienos minėjimas vyko 
AV P-jos salėje,gegužės 
mėn. 11 d., po pamaldų. 
Ji atidarė Dalija Gabrė
naitė. Tylos minute buvo 
pagerbtos mirusios moti
nos ir močiutes. Pagrin
dinį, gerai paruosta ir 
aktualų žodį pasakė 
jauna motina Inga Giedr- 
rikienė. Dainos Vienetas 
Aušra padainavo 4 dainas 
o susirinkusieji išprašė 
dar viena-Žibėk,žiedeli'/ 
Akompanavo muz.Alek
sandras Stankevičius.

Mūsų jaunieji mokinukai 
padeklamavo po posmelį 
skirtų mamytėms:Elana 
Foster,Paulius Giedrikas, 
Antanas ir Paulius Mic- 
kai ir Dainius Vaičaitis.

Miela buvo matyti ne
maną būreįi ir jaunu 
tėvų, su vaikučiais. 
/Prelegentes žodis-kitoje
NL laidoje/*

• ERINIJAI viCiūnaitei 
ir LINUI ŠLIKAMS gimė 
sūnelis IGNAS Notre 
Dame ligoninėje. Vaikai
čiu džiaugiasi močiutė 
Dangira JUUDKOJIENĖ. 
Sveikiname.

pirmoji čia sudainuota 
daina vadinosi "Tu ateik 
į pasimatymą’į (muz. B. 
Gorbulskio, žodžiai 
J. Strielkūno). Eugenijus, 
prisistatydamas publikai, 
labai jaudinosi, nes nesi
tikėjo matyti tiek daug 
tautiečių vienoje vietoje.

Jiedu koncerto metu 
sudainavo 14 duetų, o 
viena Nelė - 10 dainų, 
kurių daugumai tekstus 
sukūrė H. Lepa ir N.. Ta- 
llat-Kelpšaitė.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
g v.i ryto • 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p.» 

penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILMORUS DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sųsk. Iki........1.79% Asmenines nuo............. 9.75%
santaupas......................... ........2225% nsklln. turto 1 m......... 5.050%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius...................... 2.50% Namokaml čaklų aąakaltų
180 dienų Indėlius.................... 2.75% apmoksimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius................... 3.00% nartų gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius................... 3.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius................... 4.50% Iki 32,000. Be to, nartų
4 m. term. Indėlius................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius................... 5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP Ir RRIF3 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)................................... 2.50% vaidilos Iki $80,000
1 m. ind.......................................3.00% sumos draudimu
2 m. Ind......................................3.75%
3 m. Ind....................................4.50%
4 m. Ind............ ......................... 4.75%
5 m. Ind...................................... 5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje" 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA,Nr. 10
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JUOZUI LUKOŠEVIČIUI
po sunkios ligos mirus,

Jo žmoną RŪTĄ, dukterį VILIJĄ su vyru 
ir visą Lukoševičių šeimą nuoširdžiai užjau
čia ir kartu liūdi -

G. ir E. Alinauskų šeima.

/Ši užuojauta,pagal pageidavima_,turėjo būti atspaus
dinta praeitame "NL".Apgailestaujame vėlavimą."NL7
PRISIMENANT AGNIETĘ STRAVINSKAITĘ

J. Kardelis

nuotrauka)

Antanas 
Keblys

Agutė 
Stravinskaitė

Dar jauną mergaitę - 
Agutę - karo sūkurys įsu
ko į visokius sunkumus. 
Praradimas tėviškės ir 
tėvų, varginanti kelionė 
į nežinią, kurią ji pasi
rinko, sakydama, kad ge
riau būti pabėgėle, negu 
kentėti Sibiro taigose... 
Tad - teko bėgti, vyks
tant nuolatiniams bom
bardavimams, gyventi 
nuolatinėje baimėje, pus
badžiu maitintis ir būti 
be pastogės galvai pri
glausti.

Betgi, pasibaigus ka
rui ir truputį sunormalė- 
jus gyvenimui, Agutė 
pradėjo pildyti savo ži
nių bagažą - įstojo į 
Freiburgo universitetą 
1948 m. Vokietijoje stu
dijuoti muzikosr--Jt^dide-' 
lis noras ir troškimas

AUKOS "VAIKO TĖVIŠKĖS" NAMAMS
A+A Juozo Lukoševičiaus atminimui aukojo: 

$100.- Kibirkščių ir Vilgalių seimos; po $50.- A.Z. 
Valinskai, M.J. Pakniai, D. Lukoševičius ir Dalia, 
J.Br. Lukoševičiai; $30.- G.E. Alinauskai; po $25. 
Br. D. Staškevičiai, P.R. Brikiai; po $20.- V.E. 
Kerbeliai, J. Adomonis, E. Szewczuk, G. Montvilie
nė, J. K. Mickai, J. R. Piečaičiai, J.G. Zabieliaus- 
kai, V.N. Jakoniai, dr. V. Ir. Pavilaniai, A.M. Jone
liai, Iz. Mališka, V. Šipelis, J.A. išganaičiai, V.M. 
Jonynai, J.V.Šulmistrai, R.D. Staškevičiai, J.S. Sku
čai, G. Vazalinskas, Z.H. Lapinai, L.R. Urbonai, 
V.A. Pėteraičiai, K.J. Andruškevičiai. Ch.J. Tanner, 
G, Kudžmienė; $15.- H.E. Celtoriai ir J. Mikala
jūnienė; po $10.- v. vmusienė, V.A. Keršuliai, J.O. 
Šeidžiai, B.Nagienė, J. Blauzdžiūnienė; A.Piešina; 
$5.- A. Petraitytė.

A+Ą Eugenijos Lufcošięnės atminimui aukoju: 
po $50.- J.Br. Lukoševičiai, Nelly Mitrova; $40.- 

P.R. Kūrai; po $25.- Br.^ D. Staskevičiai, Ted & 
Frances Engei, Mr.&Mrs. Šilkauskai; po $20,- M. 
Povilaitienė, H.E. Celtoriai ir J. Mikalajūnienė, A. 
Rabbani, Iz. Mališka, G. Gedvilienė, E.L. Dainiai, 
D. Lukoševičius ir Dalia, Tilly Poronovich, Ch. J. 
Tanner, M. Ląvery; po $15.- E. Szewczuk, R.E. 
Verbylai; $10.- G. Montvilienė.

Dėkoja KLKM Draugija
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buvo atsiduoti dainai ir 
giesmei.

Pajudėjus emigracijai, 
ji užsirašo vykti Kana- 
don ir atlikti vienų me
tų prievolę - tarnaite. 
Čia atvykus ją pasiėmė 
viena "tautiečių” šeima, 
kuri ją labai išnaudojo- 
vos užteko pavalgyti. Pa
gelbėjo kitas ’’tautietis" 
kuris padėjo iš ten pasi
traukti. Ji įsidarbino ki
tur, kur sąlygos buvo 
žmoniškos. Dirbdama 
dienomis, o vakarais 
įtemptai studijavo ir 
mokėsi prancūzų ir ang
lų kalbas.

Aggutė dirbo daugely
je įstaigų sekretore ir 
pasitraukdama iš tų dar
bų, visada gaudavo ge
riausias rekomendacijas.

Mums rašo:

• Juzė Rebner,atsiųsdama 
metinę rėmėjos prenume
ratą,rašo: "Labai malonu 
gauti laikraštį savo kai - 
ba. Linkiu geros nuotaikos, 
redakcijai niekada nepa
vargti,geros sveikatos ir 
viso geriausio

Ačiū,to paties linki - 
me ir mūsų ilgametei 
skaitytojai. "NL"
• LILĖ (BENDŽIŪTĖ) ir 
GINTARAS-JON AS ADO
MONIAI, buvę montre- 
aliečiai, atsivežė pakrikš
tyti savo naujagimį į AV 
parapiją. Krikšto tėvai 
-giminaičiai Stefanija 
Makauskaitė ir Andrius 
Ramsey.

Ji buvo ir šeštadieninės 
lietuvių mokyklos moky
toja. 1957 m. ji įsigijo 
diplomą dental nursing 
specialybėje. Laisvalai
kiais dirbo pas dantų 

E.Kardelienė, gydytoją J.Mališką. Tai 
nebuvo jos pagrindinė 
profesija ir ji sieke aukš
tesnio mokslo. Studijavo 
vakarais Sir George. Wil
liams universitete, kur 
įsigijo diplomą knygvedy- 
boję ir verslo sekretorės. 

Lygiagrečiai ji lankė 
ir Lietuvos Valstybinės 
operos solistes E. Karde

KL Fondo kapitalno daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veikiai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai Kultūrai menui ir švietimui.

Tootamentuooo neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA'
***** Utį»******** * » ***************»******
KELIONES į LIETUVĄ
Liepos 9 d. su Finnair oro linija. Skridimas : 
Dorval - Toronto - Helsinki - Vilnius.

Niekur nereikės nakvoti. Kaina $1325. į šią kai
ną įeina visi mokesčiai, įskaitant aerouostų.

Taipogi parūpinu bilietus kelionėm ištisus metus. 
Prašome uzsirasyti įau dabar, kol dar yra vietų, 
pas: Liudą Stankevičių, Tel: 669-8834; arba pas 
Poltours, Tel: 521-9910.

Ne sezono metu iki birželio mėn. vidurio, kaina - 
$1,200. Liudas Stankevičius
*« K ■ ************ ********* ******* M g M*»****»»♦»**M

SuttoK
i

lienės studiją. Čia ji la
vino balsą grodama for
tepijonu ir mokėsi muzi
kos teorijos. Baigė pilną 
kursą ir gavo diplomą.*

Studijuodama ji pradė
jo reikštis kaipo solistė, 
dainuodama parengimuo
se ir tautiniuose minėji
muose, giedojo solo mu
sų šventovėse.

Nemažai man teko dai
nuoti su ja duetus ir lan
kytis su koncertais pas 
tabako augintojus Onta
rio provincijoje, Delhi- 
Tillsonburg. Tenai gyve
no ir mudviejų akompa- 
niatorė ir vargonininkė,' 
buvusi montrealietė, 
Vanda Judzentavičiūtė- 
Garnelienė. (Dabar jau 
irgi iškeliavusi į Anapilį). 
Agnietė Montrealyje bu
vo giedojusi ir pas pran
cūzus pamaldose.

ANTOINETTE OUELLET
Agent immobilier affiliė
bur.:(514) 462-4414 
fax: (514)462-1509
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE ___________

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2 ■■MBi
GROUPE SUTTON - ACTION INC ĖST FRANCHISE INDEPENOAHT ET AUTONOME OE GROUPE SUTTON. QUEBEC

rėš.: (514) 676-9705
Mtl: (514) 990-5340

Sąžiningai patarnauja Nejudonio turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

(Taip pat trumpai 
buvo rašiusi mašinėle 
tekstus "Nepriklausomai 
Lietuvai", bet dėl tuo
met . menkai apšildomų 
patalpų, pasitraukė, sau
godama savo trapią svei
katą).

Ji visada buvo kukli, 
giedrios nuotaikos ir 
jautri. Niekada neatsisa
kė ištiesti pagalbos ran
kos kam buvo reikalinga, 

Tavo dižiausias noras 
juk buvo sugrįžti į tėvų 
žemę ir atsigulti amži
nam poilsiui prie savo 
tėvelių. Tavo noras bus 
išpildytas.

Ilsėkis ramybėje, mie
la Agniete, baigusi šios 
žemės vargus.

Agutė Stravinskaitė 
buvo^ gimusi 1921 m. 
gegužės mėnesį, mirė 
1997 m. kovo rnėn. 31 
d.

A. Keblys
11 psi.
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• L.K.Moterų Draugijos 
Montrealio skyriaus vi
suotinas narių ~ susirinki
mas įvyks birželio mėn.
1d., po 11 vai. šv. Mi

šių, Seselių patalpose.
Programoje: Reginos 

Piečaitienės pranešimas
apie Lietuvos žmonių gy 
venimą 
svečiai.

Kviečiami ir 
Valdyba

• Notarė Rūta Pocauskai- 
tė - Rudinskienė š.m. ge
gužės mėn. 28 d., trečia
dienį, 1:30 vai. p.p. "Rū
tos" klube aiškins testa- 
mentų sudarymus ir [»si- s6wski-kasininkė 
sakys teisimais klausi
mais.

Kviečiami visi daly
vauti! Valdyba

42-ASIS LIETUVIŲ KRE
DITO UNIJOS "LITAS" 
METINIS NARIŲ SUSI
RINKIMAS įvyko š» m. 
balandžio 27 d. A.V. pa- 
apijos salėje.

Valdybos pirm. Lydija 
DRAGUNIENĖ pristatė 
šio 42 metinio susirinki
mo valdybą: vicepirm. 
Andrius GAPUTIS, inž.; 
Arūnas STAŠKEVIČIUS, 
prof.; RIMAS JURKUS, 
pens.(neatvyKo); Rūta PO 
CAUSKAITĖ-RUDINSKIE- 
NĖ, notarė.

Kredito komisija: Pau
lius RUTKAUSKAS, nekil. 
turto agentas, pirm.; 
Justas KIBIRKŠTIS, inž., 
sekretorius (neatvyko); 
Lilija GEDVILAITĖ, soc. 
darb., narė.

Revizijos komisija: Jo
ana "ADAMONYTĖ,admin, 
pirmininkė; Alfredas 
PALIŠAITIS, inž., sekr.; 
Lynna ZIENKUTE-GOOD
WIN, admin., narė.

Tarnautojai: Bruno 
BULOTA- vedėjas, Kris
tina PIEČAITIENĖ -vedėjo 
pavaduotoja, Robertas 
BERN OT AS-buhalteris,

ruošia
Šv. ELZBIETOS D-ja (Lietuvių Šv. Kazimiero 
parapija),

š.m. birželio mėn. 23-27 d.d. imtinai, t.y. 
S-kios ęHęnęs.

Kaina $300.- įskaitant kelionę, kambarį 
dviem, nakvynę, maistą ir miesto bei apylin
kių apžiūrėjimą.

Kreiptis į A. Astrauskienę, tel: 721-2124 
ama į W. Ruzgaitienę, tel: 722-8326.

KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS!

I ITAC MONTREALIO LIETUVIŲ
Ll lAO KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8 
Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

gggggggggggggggggggggggggggggggĘ

MOKA Vt

Certifikatai (min. $1000.00) 
1 
2 
3

Teresė MICKIENĖ-sekret. 
Zelda SEMBEROV - vyr. 
kasininkė, Alvira KRA- 
____________ j, Dalilė 
RAMANAUSKIENĖ ------
raštininkė, Gytis NIEDVA
RAS- kasininkas, Nijolė 
ŠUKIENĖ - kasininkė 
(Rosemonto skyriuje).

Valdybos pirm, prane
šė, kad dalyvavo 160 
narių ir 9 svečiai, jų 
tarpe ir Jonas PASLAUS- 
KAS, Lietuvos Respubli
kos laikinas reikalų Pati
kėtinis su šeima, Petro 
ir Julijos Adamonių glo
bojamas, 

šiais metais mirė 23
LITO nariai, kurie buvo 
pagerbti minutės susi
kaupimu.'

Arūnas 
perskaitė pereitų 
protokolą, 
priimtas

Staškevičius 
metų 

kuris buvo 
be pataisų.

Pirmininkė pranešė, 
kad ši 42 Montrealio Lie
tuvių Kredito . Unijos 
apyskaita atitinka "Cre
dit Union Act" reikalavi
mus ir buvo patvirtinta 
š.rn. balandžio 22 dieną.

Vedėjas. Bruno Bulota 
pranešė apie finansinę 
LITO padėtį. Lito akty
vas pasiekė virš 30 
dolerių apyvartą 
3.26% daugiau negu 
nai. Mūsų kredito 

2035 narius

26,059,144 dol. depositu. 
Galutiniai rezultatai pa
rodė, kad metų pelnas 
buvo 147,834 dol. Jis pa
dėkojo Valdybai ir Komi
sijoms už gražų bendra
darbiavimą ir pasitikėji
mą LITU.

Revizijos_ komisijos
pirm. Joana Adamonytė 
pranešė, kad komisija 
turėjo 5 posėdžius, jokių 
nepaprastų netikslumu 
nerasta, visi administra
ciniai reikalai buvo atlik
ti pagal Unijos reikalavi
mus. .

Kredito komisijos pirm. 
P. Rutkauskas pranešė, 
kad komisija turėjo 16 
posėdžių, buvo gauti 185 
prašymai paskoloms 
kurių patvirtinti 
$4,660,081 sumoje.

iš
179,

metų.... 3.25%
metų ... 4.25% 
metų ... 4.75% 
mėtų ... 5.00% 
metų ... 6.00%

Taupomos sąskaitos
Specialios a ... 1.25%
Kasdienines ..1.25%

mil. 
arba 
per- 

unija 
su

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45, 
A v.,’ Suite 209_» LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 144U 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

S
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 
Tel: 281 - 6027

-

ADVOKATAS

Adresai:
Montrealyje 2175 de la Montagne, Suite 202, 
H3G 1Z8; St, Lambert, 882 He de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: 465-1489

Pelno paskirstymas 
susilaukė kritikos Is 
publikos. G. Alinauskas 
norėjo sužinoti smulkes
nį aptarimą išlaidų ir 
pajamų. Taip pat kiek 
kainavo žemės sklypo iš
laikymas ir kiek buvo 
gauta už tą žemės skly
pą. Pasirodo, išlaidų 
buvo apie $2000.- į mė
nesį, o už sklypą gauta 
$96,000; Taip pat jis pa
geidavo, kad būtų pra
nešta apie narių pasikei
timus ir projektus.

Vedėjas Br. Bulotą pa
teisino sklypo pardavimą, 
mat, tas sklypas buvo 
laikomas tikint, kad ten 
bus galima pastatyti 
naujus banko pastatus, 
bet miesto savivaldybei 
nesutinkant duoti leidi
mo rezidenciniame rajo
ne statyti komercinį pa
statą, sklypo teko atsiža
dėti.

Buvo ir daugiau kalbė
tojų, ir visokių pageida
vimų, bet galų gale Val
dyba pažadėjo viską per
žiūrėti ir kiek galima 
daugiau pateikti žinių
apie LITO projektus. 
Taip pat paminėjo, kad 
šiais metais net tik bu
vo paskirstytas apie 
$65,000 pelnas, bet dar 
bus skiriama ir šėrinin- 
kams 2.4% nuo gauto 
pelno.

Notare

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS 
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405 
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.

Po visų issiaiskinimų, 
prasidėjo pietūs. Skaniai 
ir gausiai paruošti, nura
mino visų įtemptus ner
vus., vėl visi nesklandu- 
mai^ buvo išlyginti iki se
kančių metų.

G. M,

12 psi.

RRSP A RRIF
Taupoma , 

metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ...

Čekių sąskaita

1
2

5

1.50%
3.25%
4.25%
4.75%
5.00%
6.00%

. 0.50%

5
Terminuoti indeliai
1 metų ........ 2.50%
180 d. - 264 d. 2.50%
120 d.-179 d. 2.25%
60 d. - 119 d. , 2.25%
30 d. -59 d. 2.25%

iki 30 d. ....... 0
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00%;

IMA už:
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)
4 metų ... 6.95%
5 metų ... 7.50%

2

Asmenines

metų... 
metų ... 
metų ...
paskolas

5.50%
6.40%
6.75%

If guaranteed by deposit at LITaS .. 6.00%
Fully guaranteed (CŠB) or other ...... .7.50% |
Personal loan regular ....................... 9.50%

Overdraft .............................................17.30%
DESJARDINS PRIME ...5.50% 
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.00*

3907 A Roseaon

ADAM0N6 INSURANCE AGENCY INC

De Sėve

9.00- 3.00
9.00- 3.00 

12.00- 8.00 
10.00- 6.00

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941 Fax: 766
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 10

EUROPARCEL
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik vasario 26 d., gegužės 2 8 
d., liepos 30 d., rugsėjo 24d., spalio 29 d. ir lap
kričio 26 d, 1450 De Seve, Montreal, QC. H4E 
2AZ. Tik $5.10 už 1 kg + $15.- už pristatymą 
į namus. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

NAMAI > AUTOMOBILIAI 'PREKYBA. ATSAKOMYBĖ 
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Qua. HIX IL?

TeL 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĖ Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res

lestoitures

[VI IRO [M INC.

Verdun (Quebec) H4G 1Y9 

9985
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