
• LITUANIE INDČPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St., LASALLE,Que., H8P 1C4 Tel: 366-6220. $1.-
Nr. 12. (57-tieji metai), 1997, BIRŽELIS JUNE 10. • DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS • CANADA

Minime Birželio 14-tąją Gedulo ir Vilties dieną

ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
KANADOS RINKIMAI 
PAKEITF. PARLAMENTO 
SUDĖTĮ ———

Š.m. birželio men. 2 d 
rinkimų rezultatai,
artėjant vidurnakčiui, 
jau buvo oficialiai prane
šami ir 5 partijų lyde
riai laimėję savo vietas 
parlamente, tarė savo pa
dėkos ir patvirtintų pa
žadų žodžius.

Oficialų statusą Kana
dos parlamente atgavo 
Konservatoriai ir Naujų
jų Demokratų Partija, 
daugumą laimėjo liberalų 
partija, bet ne tokį, ko
kio tikėjosi.

Daugumą 
laimėjo Liberalų vyriau
sybė su savo kvebekiečiu 
min. p-ku Jean Chretien. 
Jis šiuose balsavimuose 
laimėjo antrą mandatą 
valdyti iki 2002-jų metų. n 

Iš 301 parlamentarinių 
vietų Liberalai gavo 155 
vietas, Reformistai 60, 
tuo sudarydami Opozici
ją; Bloc Quebecois 44, 
Naujieji Demokratai 
(NDP)~ 21, Progresyvieji 
Konservatoriai -20‘ ir 1 
vietą Independent 
John Nunziata, išrinktas 
Toronto York-South Wes
ton- apylinkėje.

Min. p - kui Jean 
Chretien’ui sunkiausia 
buvo laimėti Saint 
Maurice prieš blokistą 
Yves Duhaime, o bend
rai Quebec’e keletą vie
tų daugiau, nes kvebekie- 
čiai pavargo nuo nesibai
giančių nepriklausomumo 
debatų. Jis laimėjo dėka 
Ontario ir Quebec’o pro- 
vincjų balsų, o Atlanto 
provincijos nustebino 
liberalus, atitraukusius 
iš jų 20 vietų.

36-tasis Kanados parla
mentas atrodys labai 
skirtingai negu buvęs 
35-tasis, nes ir Vakarų 
provincijose liberalų įta
ka susilpnėjo > ir žada 
energingų diskusijų ir 
spartesnių problemų 
sprendimų bei darbų,
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Syti, ne puoSnumu iSbrandinti, ne iSradingumu išbujoję. O tik-palengvinti siaubo 
valandas. Žemiau - posmai sudėti 1946 m., vasario mėn., esant gyvuliniame 
vagone pakeliui ir paskui tuos, kurie pirmąsias tokias masines keliones priva-Į 
Įėjo atlikti 1941 m.birželio mėn. 14-15 d.d.

Vincas J as iukevičius

Tuk - tuk, tuk - tuk...stuksi vagonų ratai, 
Spjaudo suodžius juodas garvežys.
Mes užkaltus langus vien tematom
Kur mus veža? Kas mums pasakys*

Liūdi motinos neramios akys, 
Glaudžia ji visus mus prie savęs, 
’’Nebijokit, vaikai",- tyliai sako, 
"Toliau žemės niekur nenuves..."

"Bet sakyk, Mamyte, kur tėvelis, 
Ar suras jis mus, ar aplankys?? 
Kas pašers dabar namuos avelę, 
Kas vištelėms miežių pabarstys?"

Tai jauniausia klausia -naivuolėlė, 
Ji nežino, kad tėvelio nėr: 
Ant jo kapo jau žolė užžėlė, 
Ir į nežinią mus išveža todėl.

...Bilda ratai, suūkia prikimęs
Visko matęs juodas garvežys, 
Mes vis tolstam nuo brangios Tėvynės 
Kur mus veža? Kas mums atsakys?

T R E M T F N

švietimo ir sveikatos 
aprūpinimo reikaluose. 
Visi pabrėžė ’’vieningos 
Kanados” svarbumą ir 
pranašumą. Išskyrus blo- 
kistus.

NAUJOS PRANCŪZIJOS 
MINISTERIS 
PIRMININKAS

Prez. Jacques 
Chirac’as patvirtino

Socialistų Partijos lyderį 
Lionel Jospin' ą
ministeriu pirmininku. 
Taip teks dirbti kartu ’’su
simetus" (kaip patys 
prancūzai pavadina) deši
niesiems ir kairiesiems, 
sprendžiant Pancūzijos 
ekonominį smukimą ir 
apsprendžiant savo vietą 
Europoje numatant 
įvesti bendrą Valiutinį 
vienetą.

Lionei Jospin’as yra 
59 metų amžiaus, buvęs 
švietimo ministeriu, pra
dės eiti premjero parei
gas vietoje gaulisto Al
ain Juppė, pralaimėjus rin
kimus.

• Min. Axworthy teigia
mai įvertino Rusijos Už
sienio Reikalų min. 

Jevgenij Primakov’o ir 
NATO gen. Sekretoriaus 
Javier Solana sutarto nau
jo pobūdžio Akto santy
kiams NATO’Rusijos ben
dravime.

Šis dokumentas "Abi
pusių ryšių kooperavimo 
ir saugumo tarp NATO 
ir Rusijos federacijos" 
įveda į NATO Rusijos 
Jungtines Tarybos sudary
mą. Pagal tai, 
partneriai yra įpareigoti 
tartis, bendradarbiauti 
ir, reikalui esant, 
vykdyti bendrų problemų 
sprendimus.

Šis dokumentas pasira
šytas š.m. gegužės mėn. 
27 d. Paryžiuje.

BRITANIJA SUGRĄŽINA 
SAVO KOLONIJĄ, °

S.m.liepos men. 1 d., 
Hong Kong’as,pagal sutar
tį, privalo būti grąžintas 
Kinijai. Britanija praran - 
da vieną savo didžiausią 
kolonijų.

Hong Kong'as apima 
1.100 kvadratinių kilomet
rų plotą. Kanados mastu- 
sudarytu. penktadalį Prince 
Edward salos.

Teritorijai priklauso ir 

235 salelės,neapgyventos , 
akmeningos. Hong Kong'o 
teritorijoje gyvena apie 
6.4 mil.žmonių,95% jų yra 
kiniečiai.Šis miestas- pa - 
šaulyje tirščiausiai apgy
vendintas. Kiek įtakos jis 
padarys Kinijos demokra
tėj i mui,paaiškės, turbūt, il
gai nelaukiant.Kol kas at
rodo,kad beveik 1 mil.gy- 
ventojų bus atimtos bal - 
savimo teisės. Nemaža 
dalis gyventojų yra pabė
gėliai iš komunistinės Ki
nijos,jie ir jų vaikai,kurie 
labiausiai rūpinasi,! dėl gy
venimo būdo,kuriuo buvo 
patenkinti,gyvendami bri
tų valdymo sistemoje.

Nemažiau akylūs ir 
stambieji investoriai ne 
kiniečiai.

• Kanados Užsienio 
Reikalų min.^ Lloyd Ax
worthy pareiškė esąs pa
tenkintas, kad iš Kubos 
buvo paleistas rašytojas 
ir žurnalistas Cecilio Is
mail Sambra Heber. Su 
šeima jis atvyko į Kana
dą š.m. gegužės mėn. 11 

'd., jį globoja Kanados
PEN Klubas.

C. Samba buvo suim

tas 1993 m. pradžioje 
už^ tai, kad skleidė 
raštus, kritikuojančius 
Kubos valdžią. Buvo nu
baustas 10 metų kalėjimo 
Santiago mieste.

DVI KANADOS FIRMOS 
•APGAUDINĖJA - L1E~ 
TUVIUS...

Bendrovės - "Global Gre
en Network" ir*‘Bright Fu
ture Inc." skelbiasi laik
raščiuose ir siuntinėja 
laiškusLietuvos piliečiams, 
siūlydamos darbą Kanado
je prie naftos gręžinių 
arba namuose surin
kinėti signalizacijos siste - 
mas. Žinoma, pažadėdavo 
gerą užmokestį, o išanks
tinis mokestis-apie 50 JAV 
dolerių.

Lietuvos Ambasada Ot- 
tawoje apie tai įspėja lie
tuvius tuo labiau, jog ir 
Kanados Imigracijos de - 
partamentas pranešė, kad 
legaliai jokios darbininkų 
grupės į Kanadą neatvyks
ta » Federalinė policija tu* 
ri duomenų apie apgaudi
nėtojus ir žada imtis ati — 
tinkamų veiksmų.
GENIALUS KOMPIUTERIŲ 
KŪRĖJAS

Praeitų metų automo- 
oilių avarijoje nukentėjęs 
Seymour Cray ir mirė 
nuo komplikacijų po su- 
sižeidimo. Jis buvo 71 
m. amžiaus ir vienas 
pačių reikšmingiausių 
kompiuterių tobulintojų. 
Jis davė pradžią tranzis
torių naudojimui kompiu
teriuose, vėliau išvystė 
superkompiuterius, ku
riais naudojasi verslų ir 
vyriausybės informaci
niai tinklai. S. Cray pra
leido 40 metų kurdamas 
tobulesnius ir greites
nius superkompiuterius, 
daugiamilijoninių dolerių 
vertės mašinas, kurios 
dabar naudojamos įvai
riems komplikuotiems 
uždaviniams spręsti, pra
dedant meteorologijos sri
tyje, pramatant klimati
nius pasikeitimus ar ga
minant sofistikuotą gyny^r 
bą. Jeigu ne Seymour 
Cray- nebūtų šiuolaikinių 
super- kompiuterią nei 
jų pritaikymo centrouUni- 
vėrsity of Illinois".
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ŽYMUSIS KREPŠININKAS 
ŠARŪNAS MARČIULIONIS 
BAIGIA SPORTINę 
KARJERĄ

Aštuonerius metus sėk
mingai žaidęs NBA ame - 
rikiečiu krepšinio lygoje , 
pelnęs aukštus tarptauti
nius Įvertinimus, pasitrau
kė oficialiai iš krepšinio 
aikštes.

Numato studijuoti San 
Diego mieste tarptautini 
verslą.

Šis nepaprastas sporti
ninkas yra ir neeilinė as
menybė. J o< dėka suorga
nizuoti spalvoti marški - 
nėliai, remiant muzikinei 
grupei "Grateful Dead" . 
tapo Barcelonoje vykusiu 
olimpinių žaidynių proga 
labai populiarūs ir atne
šė nemažą pelną.

Šarūnas Marčiulionis 
visa^ pelną paskyrė Lietu
vos vaiku labdarai, sutei
kęs medicinos pagalba ne
išgalintiems jos gauti Lie
tuvos vaikams. Taip pat 
įsteigė ir išlaiko Vilniuje 
vaiku krepšinio mokyklą. 
Ja lanko apie 600 vaiku, 
kurie gauna ir bendrąjį iš
silavinimą. Š.Marčiulionis 
yra Lietuvos Krepšinio 
Lygos pirmininkas.

Lietuvoje
ATIDARYTA PREZIDEN
TŪRA Vilniuje, Daukan
to aikštėje esanti XVI-jo 
a. pabaigoje statyti rū
mai yra buvę Vilniaus 
vyskupų rezidencija, ca
ro generalguberantorių 
buveinė, sovietų karinin
kų užuovėja galiausiai — 
Menininkų Rūmais.

Atlikus rūmų restaura
vimą, nutarta juos pa
versti į Lietuvos prezi
dentūrą ir š.m. gegužes 
mėn. 15 d. žunalistai tu
rėjo progos susipažinti 
su prezidento raštinės 
vadovu, architektais, res- 
tauruotojais ir paminklo
saugininkais ir apžiūrėti 
rūmus. I Juos persikels 
sugrįžęs iš kelionės po 
Japoniją prez. A. Bra
zauskas.
2 psl.

VIENAS IŠ TUKSIANČIU LIUDIJIMŲ............
***

Vėlokai brigadininkai pasiuntė mus išvežti tuš
čiame mediniame pastate paliktą, nusilpusį žmogų. 
Šio pastato - barako gyventojų dalis išmirė. Liku
sieji buvo išėję i kitas patalpas. Todėl ši patalpa 
buvo ištuštėjusi. Menka žvakės šviesa apšvietė erd
vių, tuščiau patalpa. Snieguotoje asloje prie užšalu
sios geležinės krosnelės gulėjo žmogysta. Nuslydusi 
ausinė kepurė atskleidė gausių plaukų jaunos moters 
galva. Jos rankos buvo ištiestos krosnelės link - 
ieškota šilumos išraustuose židinio pelenuose. Iš 
aprangos buvo matyt, kad moteris bus dirbusi kurį 
nors svarbesnį, darbų, nes turėjo vata pamuštas kel
nes ir "fufaiką" (vatinuką). Buvome dvi moterys
- pristatytojos. Sukaupusios visas jėgas, užkėleme 
nelaimingąja ant antklodės, suvystėme, ištraukėme 
laukan ir paguldėme ant rogių. H.Tautvaišienė

(iš " Tautų kapinynas Sibiro tundroje”.).

Kitas lietuvių vaikas-Banelis, 14-kos metų buvo 
labai silpnas,išbalęs, labai suvargęs, nes buvo naš
laitis,turėjo čia tik sesutę, bent kiek vyresnę, bet 
taip pat dar silpną darbininkę. Jų tėvas, dar Lietu
voje jiems tesant, buvo areštuotas, Šeima apie jį 
nieko nežinojo. Be abejo, jis buvo kur nors darbo 
lageryje, jei iš viso dar buvo gyvas. Motina mirė 
vagone, vežant į Sibirą. Jos kūną išmetė iš vagono, 
liko pagriovyje, kai ešalonas nuvažiavo toliau. Tie 
du vaikai be jokių globėjų atvežti Igarkon, vieni 
patys turėjo tvarkyti savo gyvenimą. Abu silpni 
darbininkai- dirbo ir badavo. Tas berniukas vos pa
eidavo, buvo išblyškęs, pamėlynavęs, nes visko trūko
- ir maisto, ir aprangos.
...Dar kitas našlaitis sukiojosi čia dirbančių vaikų 
aplinkoje, visi Jį vadino Stasiuku. Pavardės niekas 
neminėdavo,gal daugelis ir nežinojo. Jis atvažiavo 
vienas, buvo tada 13-kos metų. Iš Lietuvos jį paėmė 
kartu su motina, bet ji kelionėje į Sibirą išprotėjo. 
Jak paėmė iš vagono, turbūt, į beprotnamį nuveže, 
vaikas čia apie ją nieko nežinojo. Atvežtas Igarkon 
našlaitis vaikas tuoj pradėjo dirbti, vežiodavo arkliu 
prekes. Suvargęs buvo,išblyškęs, visada alkanas, suša
lęs, be jokios globos vargo vienas ir šiaip taip išvar
go pirmąją žiemą. Vėliau pradėjo po daugiau uždirb
ti, pamečiui užaugo, sustiprėjo. Kai jam suėjo 18 

TOKIUS "VARGŠUS" 
PREZIDENTŪRA 
TEBEŠELPIA...

"Seimas patenkino ge
neralinio prokuroro K. 
Pėtnyčios prašymą ir 
atleido du generalinio 
prokuroro pavaduotojus 
A. Paulauską ir A.Pėsti
ninką. Dėl šių atleidimų 
buvo labai nepatenkinta 
LDDP frakcija. Abu 
atleidžiamieji, kalbėję iš 
Seimo tribūnos, buvo la
bai išdidūs ir sakė dirbę 
gerai. Dėl to "gero dar
bo" Seimo nariai nedisku

tavo, nes daugeliui jau 
seniai buvo žinoma, jog 
turint nors ir daugybę 
kokių nusikaltimus ats
kleidžiančių dokumentų- 
saugiausia juos slėpti 
Generalinėje prokuratūro
je. Dar saugiau - atiduo
ti pačiam generaliniam.

Žinoma, abu išeinan
tys paprašė, kad~ jiems 
būtų suteiktos "išeitinės 
pašalpos". Seimas sutiko, 
kad A. Paulauskui būtų 
suteikta 6 mėnesių, o A. 
Pėstininkui 4 mėnesių at
lyginimų pašalpa.

Deda gėlės prie Sibiro tremtinių paminklo Biržuose^ 
amžinam tautos genocido atminimui - nėra laiko 
ribos...

metų, jį pae’mė į kariuomenę, ir daugiau igarkiškiai 
jo nematė.
...Toji Kojienė,nors buvo atvežta jauna ir stipri, 
bet greit nusilpo. IŠ pradžių dirbo lentpjūvėje, bet 
ne ilgai.Maisto stoka ir sunkus darbas greit ją nua
lino. Dar prisidėjo širdgėla, kad vaikelis numirė; 
viskas jau pribaigė, nebepajegė lentpjūvėje dirbti. 
Tada jai davė kitą darbaj pastatė prie šieno, kūgių 
daboti, kad žmonės nevaginėtų šieno. Davė jai šau
tuvą,ir stovėdvo ji paskirtas valandas, šautuvu pasi
rėmusi, šaltyje ir vėtroje. Vargu ji mokėjo šaudyti, 
vargu ar būtų pajėgusi pakelti šautuvą iki reikiamo 
aukščio...

Ir kita tokia išsekėlfe sargė, lietuvė, stovėdavo 
prie Šieno su Šautuvu. Mažai joms mokėjo,sunku 
būdavo iš to uždarbio prasimaitinti, atgauti jėgas. 
Jai sutino kojos, aišku- iš bado. Dar ištinusiom ko
jom stovėjo, vargšė t prie to Šieno, kol vieną dieną 
žmonės ja rado prie šieno kūgės negyvą.

... Mokytojas Benediktas Butkus buvo areštuotas 
1940 m. Išvežtas į Rusiją kartu su kitais politiniais 
kaliniais 1941 m. Rusijoje, Sol-lleck sunkaus režimo 
kalėjime išbuvo iki teismo 1942-jų metų. Nuteistas 
10 metų darbo lageriu ir dar 5 m.išbūti "be teisių", 
pagal straipsni 58-4 neva už buržuazinės sistemos 
gynimą.

Butkus pasakojo, kad tas Sol-lleck kalėjimas 
tuo laiku buvęs perpildytas kaliniais iš Pabaltijo, 
Ukrainos ir kitų Europos kraštų,naujai patekusių, 
po sovietų^ valdžia. Žmonės kasdien mirė nužudyti 
arba nuo bado. CTa sutikęs nemažai lietuviu. Jų 
tarpeKražią parapijos vikarą^ kun.Rimkų, mokytojus 
Petrą Survilą, Joną Rusą, pradžios mokyklų inspek
torius Jusiu ir Cesną, pilk. Aleksandrą Plechavičių, 
Įeit.Vytautą Mackevičių, Vytautą Vaitkevičių, Kazį 
Plechavičių, ir kt. (Red.pabr.).

Po teismo Butkus patekęs į, Kazachstaną. Ten 
viename darbo lageryje, iŠ 120 kalinių likę tik pen
ki, kiti išmirė. Elena Juciūtė

( iš "Igarkos Naujamiestis")-

Jau kitą dieną prezi
dentas A. Brazauskas 
skubiai pasirašė dekretą, 
kuriuo buvusį generalinio 
prokuroro pavaduotoją 
A. Pėstininką paskyrė 
Vilniaus apygardos teis
mo teisėju" - rašo "Trem
tinys". nr. 17.

A. Paulauskas taikosi 
kelti savo kandidatūrą 
prezidento rinkimuose.

LDDP palaikomas 
žmogus iki dabar dar 
vis gauna pelningus dar
bus bankuose ar kitur.

SERGEJ KOVALIOVAS: 
"Ne Maskvos reikalas"

Žinomas Rusijos žmo
gaus teisų gynėjas ir 
Valstybės Dūmos deputa 
tas S. Kovaliovas inter
viu su Vokietijos žurna
listais pareiškė, kad Va
karai dėl busimosios 
NATO plėtros per daug 
dėmesio kreipia į Rusiją.

Pasak S. Kovaliovo, 
Rytų Europos šalių priė
mimas į NATO yra ge- 
riausisa priemonė išaiš
kinti Rusijai, kad ji turi 

/nukelta į 3 psl..... /
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/....atkelta is 2 psi./ 
daugiau rūpintis savo 
reikalais. Jis taip pat pa
tarė Vakarams nebūti to
kiems santūriems taikant 
sankcijas Rusijai. Pasak 
S. Kovaliovo, Čečėnijos 
karas galėjo būti užbaig
tas daug anksčiau, jeigu 
Vakarai būtų smarkiau 
spaudę Maskvą ir priėmę 
atitinkamą sprendimą. 
Žinomas žmogaus teisių 
gynėjas apgailestavo, 
kad Rusija per anksti 
buvo priimta į Europos 
Tarybą, nes ji pirmiausia 
turi tapti "civilizuotes
nė”.

Dar didesnė kritika 
nuskambėjo Londone, 
kur į tarptautinę "biznio 
grietinėlės" konferenciją 
buvo pakviesti žinomi 
Rusijos politikai: "Jablo- 
ko" judėjimo lyderis G. 
Javlinskis, generolas A. 
Lebedis ir vėl akyviai 
besiveržiantis į politiką 
pasaulio šachmatų čem
pionas H. Kasparovas.

G. Javlinskis sakė Va
karų pasaulio finansi
niams tūzams, kad tie 
visai be reikalo kiša 
pinigus į Rusiją, nes 
šios šalies ekonomika 
visiškai žlugusi, ir jokia 
reforma ten nevyksta, o 
tik "partinės nomenklatū
ros odos keitimas".

VALGYKLOJE GAUS 
SRIUBOS KLAIPĖDOS 
VARGŠAI

250 socialiai remtinų 
klaipėdiečių bus maitina
mi atidarytoje labdaros 
valgykloje. Pagal savival
dybės socialinės rūpybos 
skyriaus išduotus talonus 
bus maitinami kartą per 
dieną.

Savivaldybės lėšomis į- 
rengta valgykla kasdien 
kainuos jai 750 litų. Lab
daros valgyklos remon
tas truko 2 metus ir 
kainavo 150,000 litų.

Iki šiol 50 socialiai 
remtinų klaipėdiečių kas
dien maitindavo tik "Ca
ritas". (BNS)

Kandidatų į valdžią 
Lietuvoje ne,trūkstą 

J.V. Danys

I Seimą-e.1
Prieš rinkimus buvo priskaitoma virš 40 poli

tinių partijų, sąjungų, sambūrių,ir pan. Pagal nusta
tytas taisykles rinkimams įsiregistravo 24 (viena 
iš jų - tautininkų ir demokratų koalicija). Rinkimų 
sistema į Lietuvos Seimą yra dvilypė. Iš 141 Seimo 
narių, pusė (70) išrenkama pagal dalyvaujančiųjų 
partijų sąrašus proporcingai gautam balsų skaičiui. 
Kandidatų šioms 70 vietoms buvo virš 1.000. Kita 
pusė renkama iš 71 apygardos po vieną asmenį. 
Šitokiuose rinkimuose vienai vietai vidutiniškai buvo 
12 pretendentų.

Šia dvilype rinkimu i sistema, atrodo, norima 
patenkinti du demokratijos principus: a) dauguma 
balsuotojų nulemia, kas valdys valstybę, b) renkant 
apylinkėje pavienį asmenį - atsižvelgiama tiesiogi
niai į rinkėjų norus. Bet, tokioje sistemoje yra gali-V.J.Danys ir Birutė Nagienė Ottawoje,jos vizito metu

PASIKEITĖ VADOVYBĖ 
KRIKŠČIONIŲ DEMO
KRATU PARTIJOJEC

ELTOS pranešimu, š.m. 
gegužes mėn. 17 d. vyko 
ilgi posėdžiai, kurių išda
voje Taryba atstatydino 
Valdybą ir išrinko naują. 
Jos pirmininku tapo Vy
tautas JANONIS Staty
bos ir Urbanistikos vice- 
ministeris.

Buvusiai valdybai su 
buv. pirm. Povilu 
KATILIUMI pareikšti ne
pasitenkinimai dėl nepa
kankamo pasiruošimo 
Savivaldybių rinkimams, 
nuolaidžiavimu Konserva
toriams (TS) ir dėl finan
sinių reikalų netvarkos. 
Buvęs iždininkas nepa
teikė apyskaitos.

mybe ir mažai partijai, ar ir grupei pravesti savo 
atstovą, o taip pat Seime gali būti daug partijų 
ir per tai sunkumų sudaryti darbingą vyriausybę.

Rinkimuose įvesta nuostata,- prąvedimui 
kandidatų pagal partijos sąrašą reikalinga, kad par
tija laimėtų bent 5% visų balsų. Tai atliko "išsijoji- 
mą", ir tik 5 partijos perėjo kontrolės "barjerą”: 
vynesvynes Sąjungą (70), Krikščioniu Demokratu 
vynės Sąjunga(70), krikščionys demokratai (16), Cent
ro Sąjunga (13), LDDP (12), socialdemokratai (12). 
Kitos 9-ios partijos iš viso išrinko 10 atstovų, o 
4 vietas laimėjo pavieniai asmenys, neprisirašg prie 
jokios partijos. Iš 25 kandidatavusių partijų - 11 
nepravedė nė vieno atstovo.

Gyvenant šiaurės Amerikoje, atrodo, kad 
partijų tikrai per daug ir kartais sakoma, kad lietu
viai linkę skaldytis, kurti partijas. Apžvelgus iŠ 
Sovietų ar iš jų kontrolės išsivadavusias valstybes 
(pav.Lenkija, Rytą Vokietiją ir kitas) matyti, kad 
ten irgi yra didelė gausa partijų, kai kur daugiau 
negu Lietuvoje. Tai rezultatas didelės, neįprastos 
laisvės po beveik 50-ties metų gyvenimo, kada val
dė totalitarinė vienintelė partija , ir kurti bet ką 
skirtingo buvo ne tik neįmanoma, bet net baudžia
ma. Dar dabar politinė veikla remiasi asmenybėmis, 
partijos tik formuojasi, dar neturi reikalingo parti
jai pastovaus branduolio ir aiškios programos. Net 
ir LDDP, paveldėjusi iš LKP struktūra ir nemažai 
veikėjų, smarkiai pralaimėjo, kai dabartiniai vadovai 
nebuvo pasidarę patrauklūs, kaip kad A.Brazauskas 
preitais Seimo rinkimais.

Daugumos partijų pavadinimai neatitinka čia 
mums įprastiems. Pavyzdžiui, "laisvės”, ’’socialinio 
teisingumo", "moterų" ir net "gyvenimo logikos” 
partija...Tai ribotos, neapimančios visų valstybės 
reikalų jų programos.

Neabejotina, kad daugelis mažųjų partijų iš
nyks. Savivaldybių rinkimuose, keletas mėnesių po 
Seimo rinkimų, jau kelios mažosios partijos nebeda- 
lyvavo.
Į. Prezidentus

Čias kandidatų trūkumo,atrodo, nebus. A.Bra
zauskas, dar vis esantis pirmųjų tarpe populiarumo 
apklausose, sakosi pasisakysiąs kiek vėliau, o Vyt. 
Landsbergis, laimėjęs dvejus savivaldybių ir vienus 
Seimo rinkimus, paskelbė savo kandidatūrą.

Jau daug anksčiau buvo pasiskelbęs kandidatu 
Vaidotas Žukas, populiarios katalikų radijo laidos 
"Mažoji studija" vedėjas. Sakosi, esąs nepartinis, 
nes tokio reikia Lietuvai. Jis pabrėžė moralinio 
atgimimo Lietuvoje reikalingumą. Nieko prieš Vyt. 
Landsbergį, neturįs ir, nelaimėjęs, savo balsuotojus 
ragins balsuoti uš jį. Gražus mostas, bet nerimtas: 
kaip tuos balsuotojus gali kontroliuoti, neturėdamas 
net savo partijos. Jis, lydimas Žinomo krikščionių 
Demokratų partijos Seimo nario Algimanto Patacko, 
jau atsilankė ir Š.Amerikoje. (Kažin kodėl A.Patac- 
kas Montrealyje pristatomas Tėvynės Sąjungos ats
tovu -’’Nepriklausoma Lietuva”, 1997.,Nr.6.) (-Prista
tant svečius, buvo taip duota suprasti-Red.). Jiems 
lankantis Amerikoje- vienas rinkiminio vežimo ratas, 
sulūžo. Krikščionių Demokratų Partijos vadovybe 
pareiškė, kad nei V.Žuko, nei A.Patacko neremia 
ir jų asmeniškai veiklai nepritaria.

Parvažiavus į Lietuvą, netrukus ir antras 
vežimo ratas nusmuko. Katalikų laidos vadovybe 
paprašė Vaidotą Žuką atsistatydinti iš einamų parei
gų radijo laidoje, nes jo politinė veikla nesiderina 
su radijo laidos tikslais. (Galima būtų paklausti, 
kodėl neįspėjo jo prieš jam išvykstant į keliones,
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tikriausiai-nebuvo paslaptis? Red.).
Jau pasisakė, kad kandidatuosiąs Ar

tūras Paulauskas, neseniai atleistas iš vyr.prokuroro 
pareigų; Rolandas Pavilonis- Vilniaus Universiteto 
rektorius; dar ne galutinai apsisprendęs E.Bičkauskas,. 
Centro Sąjungos tarybos pirmininkas, dažnai populia
rumo apklausose esantis primiaujančių grupėje.

Daugiau negu tikėtasi, atsiranda kandidatų 
į Lietuvos prezidentus išeivijoje. Valdas Adamkus 
labai dažnai minimas populiarumo apklausose vienu 
iš pirmųjų. Jo populiarumui daug padėjo tai, kad 
S.Lozoraitis, kandidatuodamas į prezidentus 1992 
m., buvo jį pakvietęs padėti rinkiminėje kampanijoje, 
Tai jis porą savaičių, veikliai vykdė, nuolatos kalbė
damas televizijos programoje, radijuje, susirinkimuo
se. Ilgametis JAV Gamtosaugos V-tojo regiono tar
nautojas pasiekė ir aukštas administrtoriaus pareigas • 
(Šiemet, sulaukės 70 m. amžiaus,išėjo į pensiją).

V.Adamkui kelias į prezidentus -nors tam 
atrodo, ruošiasi keli metai-, dar akmenuotas. Pagal 
konstituciją, kandidatas į prezidentus turi būti išgy
venęs Lietuvoje 3 metus ir atsisakęs kito krašto 
pilietybės. V.Adamkus tų reikalavimų nėra atlikęs. 
Centro Sąjunga pasiūlė Seimui pakeisti konstitucijos 
paragrafą,kuris reikalauja 3 m.gyvenimo Lietuvoje. 
Konstitucijos pakeitimui reikia dviejų balsavimu 
ir surinkti 2/3 pritariančių Seimo narių. Pirmame 
balsavime pataisa buvo atmesta. Pataisą remia kai
rieji, ir jiems neįmanoma surinkti 2/3 pritariančių 
balsų. V.Adamkaus šalininkai dar nepasiduoda, ketina 
eiti i teismą.

Lietuvoje V.Adamkus nuolatos pristatomas 
kaip žymus išeivijos visuomenės veikėjas, nors išei
vijoje tokiu nelaikomas, praktiškai lietuviu visuome
ninėje viekloje nedalyvauja.

Antras kandidatas, tiksliau- kandidatė-į pre
zidentus iš išeivijos sluoksnio yra Lucija Baškauskai
tė, buvusi Kalifornijoje profesorė, jau 6 metai su 
šeima gyvenanti Lietuvoje. Du metu buvo Vytauto 
Didžiojo Universiteto profesore, vėliau įkūrė televi
zijos kanalą Tel.3, kuriame dirba, nors didžiumą 
akcijų, atrodo, turi švedų firma.

Trečiasis kandidatas iŠ išeivių- Kazys Bobelis, 
74 m. gydytojas, buvusio ir dabartinio Seimo narys, 
išrinktas vienmandatinėje Marijampolės apygardoje. 
Jis su Viktoru Petkumi įkūrė Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Sąjunga dideliam Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos nepasitenkinimui. Jis sakosi 
bus remiamas visų Lietuvos mažųjų partijų ir išeivi
jos, nes buvo VLIK’o pirmininku.

Iki oficialaus pareiškimo, įteikiant ir 20.000 
sąrašą balsuotojų, remiančių kandidatą, liko dar 
keli mėnesiai. Minimos pavardės ir kitų galimų pre
tendentų į prezidentus. Priešrinkiminė propagandos 
akcija jau prasidėjo, netrukus prasidės ir asmeninis 
kandidatų vertinimas, kuris Lietuvoje, kaip pastebėjo 
vienas iš Lietuvos politikų, neapsieis ir be ’’purvo 
drabstymo", kuris Lietuvoje kartais būna Šiurkštokas/ 
Netikėtina, kad dauguma balsuotu už sklandžiai 
kalbančius vyresnio amžiaus kandidatus iš išeivijos, 
kai Lietuva per septynerius metus išugdė nema
žai savy politikos veikėju. Tenka manyti, kad var
žybos bus tarp Algirdo Brazausko, kuris prieš 5 
m.Vadovavo Seimo ir savivaldybių rinkimuose kairia- 
jams sparnui, ir Vyt.Landsbergio, kuris per paskuti
nius metus vaodvavo dešiniajam sparnui, laimėjo 
Seimo ir dvejus savivaldybių rinkimus.

Abudu turi pritarimą iš partijų, turinčių or
ganizuotą tinklą visoje Lietuvoje. Kandidatai iš išei
vijos - tokio masto juos remiančių partijų neturi.

3 psl.
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SKRYDŽIŲ VALDYMO 
SISTEMA

Nuo 1994 m. rudens 
Vilniaus aerodrome buvo 
įvesta nauja Lietuvos 
respublikos skrydžių val
dymo sistema. Ji buvo 
kuriama dvejus metus kar
tu su Prancūzijos "Thom
son" firma -reorganizuo
jant ir pertvarkant Lietu
vos valstybinę 
valdymo tarnybą 
Pertvarkymai 
apie 15 milijonų

Virš Lietuvos aptarnau
jamos teritorijos kas mė
nesį skrenda apie 4000- 
5000 lėktuvų, dauguma 
jų tiktai praskrenda.

skrydzių 
(VSVT). 
kainavo 
dolerių.

RYT PRŪSIŲ PROBLEMA
RUSIJOS POŽIŪRIU^ W

Svetlana Červonaja

valdžia ir vietos administracija atkakliai 
atkeisti Kaliningrado pavadinimo, grąžinti 
jo senąjį autentišką i istorinį vardą, darosi 
tolimos praeities, o mūsų, laiką šiuolaikinės 
problema. Visi istorinio, humanitarinio pobū

...... Nereikia labai stebėtis, kad gana seniai, 1946-jų 
liepos mėn. miestui buvo suteiktas sveikai žmogaus 
prigimčiai svetimas vardas Kaliningradas - tais lai
kais buvo daroma ir kur kas baisesnių nusikaltimų 
visose politikos ir kultūros srityse. Tačiau tai, kad 
Rusijos 
nenori 
miestui 
jau ne 
Rusijos
džio argumentai, visi įtikinami samprotavimai, kad 
tokį aktą pasaulio visuomenė laikytų RUSIJOS GER- 
ROS VALIOS ŽENKLU IR TIKROS DEMOKRATIJOS 
LIUDIJIMU, kad Rusija, žengdama į EUROPOS SAN
DRAUGĄ, į EUROPOS TARYBĄ,- pirmiausia turi 
atsisakyti tokių teroro simbolių, kokia šiandien yra 
"Kaliningrado" sąvoka, kad reikia aiškiai parodyti, 
jog ATSISAKOMA BUVUSIOS IMPERINĖS EKSPANSI
JOS POLITIKOS, KARINĖS AGRESIJOS? GENOCIDO 
PRIEVARTOS? ETNINIO VALYMO ir DEPORTACIJŲ 
BARBARIŠKO KULTŪROS PAMINKLŲ GRIOVIMO,- 
visi tie argumentai į šipulius sudūžta atsitrenkus 
į aklą politinės reakcijos sieną.

Tačiau - pagrindinė jėga, kuria remiasi Rytprūsių 
rusifikavimo ir militarizavimo politika ir kuri nu
brėžia perspektyvą juos paversti toli į Vakarus išsi
dėsčiusiu Rusijos, ginkluotųjų pajėgų forpostu kaip 
priešprieša NATO blokui ir nepriklausomai Baltijos 
valstybių politikai, telkiasi ne Kaliningrado srityje, 
o pačioje Rusijoje, jos "centre”, Kremliuje, kur vėl 
triumfuoja senasis imperinis mąstymas, plačiuosiuose 
Rusijos gyventojų sluoksniuose, kurie svajoja restau
ruoti komunistinį režimą ar didžiąją Rusijos imperi
ją.-

KADA SUGRĮŠ 
ARCHYVAI ?'

Lietuvos archyvistų 
duomenimis, dabar Mask
voje randasi vienas vertin
giausiu archyvinių doku 
mentų kompleksas-Lietu - 
vos Didžiosios Kunigaikš - 
tystės Metrika.

18 a. pabaigoj e Suvoro- 
vo armija ją buvo išvežu- 
si į Peterburgą, ir dabar 
randasi Rusijos sostinėje- 
Maskvoje.

Lietuvos archyvų di - 
rektorius G.Ilgūnas BNS 
korespondentui yra pasa
kęs: "Dėl šių dokumentų 
grąžinimo mums buvo pa
sakyta,jog iki Spalio revo
liucijos Rusijon pateke 
archyviniai dokumentai jai 
priklauso įsisenėjimo tei - 
sėmis".(Kas gi tas teises 
nustatė?).

Tarpukario vertingiau- 
sieji dokumentai buvo iš
vežti 1940 m.iš Kauno.

Iki dabar nėra tikra, 
ar juos pagrobė Rusija,ar 
besitraukianti Vokietijos 
kariuomenė, ar jie pašiep 
ti kur nors Lietuvoje, ar - 
buvo sunaikinti.

Praėjo pusmetis nuo to
kių pareiškimų. Ar 
.nors paaiškėjo? Ir kas 
sąžiningai rūpinasi?

Kartais sakoma, kad buvęs srities administracijos 
galva Jurijus Matočkin’as, kuris buvo linkęs pervar
dyti miestą, delsė baimindamasis, kad toks skubotas 
veiksmas suerzins veteranus, iki šiol sudarančius 
didesniąją miesto ir srities gyventojų, dalį: girdi,jie 
tai gali palaikyti asmeniniu įžeidimu.

Vakarai skatina imperines ambicijas
Gaila, bet išorinės šių Rusijos reakcinių jėgų 

sąjungininkės yra Vakarų valstybės, skatinančios 
jos imperialines ambicijas. Ko gero, pirmiausia tai 
- Vokietija, oficialioji Bona (ir Berlynas), Čia, lyg 
geri mokinukai, išmoko kartoti:’’Kaliningradas - su
dėtinė Rusijos dalis...Vokiečių pusei klausimas visiš
kai aiškus:pripažinome sutartį "du plius keturi", 
nustatančią mūsų valstybės sienas. Vadinasi, į Kali- 
ningrado sritį mes nepretenduojame". Čia cituoju 

kas Vokietijos pasiuntinio Rusijoje E.J.fon Študniko žo- 
nėra, nes 
ir propa-

džius, bet nieko ypatingo šioje citatoje 
panašiai kalba 
gandininkų.

Šie klusnūs 
kiečiai, ir kiti 
ri pastebėti), 
dantų, ginkluotos, iki begalybės militarizuotos, toli 
į Baltijos regioną išsikišusios Kaliningrado srities 
pavidalu, kokią realią grėsmę kelia ši ginklą pilna 
zona ir gamtai, ir moraliniam klimatui, ir Baltijos 
valstybių, nepriklausomybei. Be to, šis pavojus toly
džio didėja stiprėjant Rusijos priešinimuisi NATO 
plėtrai, (čia reikia pastebėti, kad Rusija, paskutiniu 
metu ’’padraugavusi" su Kinija, atrodo lyg ir keičian
ti savo strategiją, o gal ir nuomonę dėl NATO?
Red.).

tuo' duagelis Vokietijos politikų

• KĖDAINIUOSE dvi 
dienas vyko Maironiečių 
Draugijos pavasarinis sam
būris, skirtas Lietuvos 
mokyklos 600-mečiui.

Kriminalinės 
vyriausiasis ko- 
Benediktas La- 

"Respublikoje" 
kad kriminalinė 
turi sukaupusi

• VRM 
policijos 
m i sąrąs 
zutka 
tvirtina, 
policija
pakankamai daug doku
mentų apie nelegalias 
sprogmenų saugyklas, ku
rios i 
kovai dėl nepriklausomy
bės, bet dabar jas kont
roliuoja neoficialios nusi
kalstamos grupuotės. 
"Todėl manau, kad parti
jos, visuomeniniai judėji
mai ir organizacijos, 
neformalių judėjimų va
dovai, kurių žinioje yra 
tokios saugyklos, turų pa
daryti viską, kad šios 
saugyklos būtų kontro
liuojamos tik Lietuvos 
vos valdžios struktūrų", 
sako B. Lazutka.
4 psl.

minėtos sutarties šalininkai 
europiečiai - čia nepastebi 
koks monstras auga jų panosėje iki

- ir vo
ter neno-

Pati Kaliningrado srities, atskirtos nuo pagrindi
nės Rusijos teritorijos, padėtis problematiška: su 
ja susisiekti reikia ypatingų "koridorių" per kitas 

atsirado rengiantis šalis, ir Rusijos viršūnės tai panaudoja kaip kozirį 
joms spausti, o pirmiausiai Lietuvai. Be to, į politi
nes spekuliacijas įsitraukia tokie išoriniai Rusijos 
"sąjungininkai" ir sąjunginės imperijos atgimimo 
šalininkai kaip Aleksandras Lukašenka. Dangstyda
mas savo priešiškumą nepriklausomai Lietuvai ir 
pastangas reanimuoti Sąjungą, jis taip pat kartkartė
mis mėgina rodyti savo "brolišką]' rūpinimąsi Kalinin
grado srities gyventojais. Vis dažniau ir nuosekliau 
Rusija naudojasi argumentais, būdingais Vokietijos 
kursui, kai Rytprūsiai irgi buvo jos eksklavas.

Tai pažymėjo daugybė analitikų ir stebėtojų. 
Pavyzdžiui, Markus Ceime, 1996 m.lipos pradžioje 
lydėjęs vokiečių delegaciją į Kaliningrado sritį, kons
tatuoja: "Prūsai šiandien gyvenantys šiaurės rytų Prū
sijoje, yra atitraukti nuo visos Rusijos. Po to, kai

Lietuva ir Baltarusija (Gudija) atgavo nepriklauso
mybę ir SSSR suiro, Kaliningrado sritis, neturėdama 
bendros sienos su kitomis RF (Rusijos Federacijos) 

Į sritimis, tapo eksklavu, o Rusija atsidūrė padėtyje, 
kokioje Vokietija buvo po 1918-ųjų". Vokiečių dele
gaciją priėmusio Baltijsko (Piliava) mero A.Kuzne- 
covo nuomone, Jelcinas užmiršo iškelti kaimynėms . 
(Lietuvai ir Baltarusijai) nepriklausomybės suteikimo 
sąlygas.

Rusija mokosi iš Hitlerio
Kaip galėjo atrodyti tos sąlygos, nesunkiai gali

ma įsivaizduoti, prisiminus Hitlerio ’’sąlygas" ir "pre
tenzijas", kurias ketvirtajame dešimtmetyje kėlė 
Lenkijai, kai jis dėjosi Rytprūsių eksklavo gyventojų 
"nacionalinių interesų” gynėju ir piktinosi, kad "su
teikiant Lenkijai nepriklausomybę, jai nebuvo iškel
tos griežtos sąlygos paisyti tų interesų]’.

Kad lengviau būtų įsivaizduoti situacijos panašu
mą, neužmirškime, jog realusis Rusijos ir Lietuvos 
karinių pajėgų santykis šiame regione atrodo toks 
nelygiavertis, koks prieškariu buvo tarp Vokietijos 
ir Lenkijos. Kai šitoks nelygus santykis, stipresnioji 
pusė vargu ar nesusigundys diktuoti sau palankesnes 
sąlygas. O Rusijos karinis potencialas dešimteriopai 
viršija ir prie rytinių sienų esančias Lenkijos gink
luotąsias. pajėgas, ir Lietuvos besiformuojančios 
kariuomenės būrius.

"Dabartinė oficialioji Rusija savo vaidmeniu tary
tum pasikeitus su prieškario Vokietija: Rytprūsių 
"eksklavas” dabar maskuoja Rusijos ambicijas ir 
mėginimus jėga spausti šalis,kurių žemę "atkerta 
nuo faterlando šis regionas",- taip pažymi Tarptau
tinės Politikos ir Saugumo mokslinio tyrimo insti
tuto bendradarbis Piras Ch.Lange. Jis rašo:

"...Rusijai Rytprūsiai kelia prisiminimus ir vaiz
dinius, kai iš čia, kaip iš placdarmo, Hileris ruošėsi

. ir 1941 m.pradėjo puolimą į Rytus, ir tai abiem 
šalims ir į karą įtrauktoms tautoms pridarė didžiau
sių nelaimių. Kad ir kokie gražūs ir išgalvoti buvo 
Hitlerio agresijos motyvai samprotavimai dėl to, 
kad Rytprūsiai, ši gyva tėvynės kūno "dalelė", ši 
neatskiriama Vokietijos žemių dalis, atskirta nuo 
Vokietijos, kuriai tariamai gresia iŠ Sovietų Sąjun
gos arba Lenkijos pretenzijos ir aneksija, reikia 
pripažinti, kad Antrojo Pasaulinio karo rengimo 
procese ypač didelę reikšmę turėjo tų laikų Rytprū
sių, kaip Vokietijos eksklavo, padėtis: kaip tik su 
šia situacija susiję Vokietijos reikalavimai dėl "kori
dorių", tiesioginio tranzito per kaimynines Šalis...
Dabartinė Rytprūsių, kaip Rusijos eksklavo, padėtis 
objektyviai kelia analkogišką pavojų".

kad tam tikra Rusijos visuomenės 
gražinti ’’svetimą žemą”, jos atsi-

pozicija dar itin silpna. Jos laikosi, 
nedidelė rusu inteligentijos dalis,

Demokratinė alternatyva
Antras požiūris į "Kaliningrado problemą" ir 

atitinkamai antra perspektyva žvelgiant į Rytprūsių 
ateitį visiškai skiriasi nuo imperialistinės koncepci
jos.

Tai nuosekliai demokratinė pozicija, pirmiausia 
pripažįstant, kad Sovietų Sąjunga, aneksuodama Ryt
prūsius, o vėliau, vykdydama genocido, deportavi
mo, kultūros vandalizmo, istorijos klastojimo politi
ką, - padarė daug nusikaltimų. Po šito pripažinimo, 
turėtų išryškėti, 
dalis pasirengusi 
sakyti.

Tiesa, šitokia 
ją puoselėja tik 
ir ne tiek Kaliningrado srityje, kiek Maskvoje ar 
Peterburge. Iš tikrųjų šią poziciją gina vienetai, 
ir jų balsą užgožia šovinistinės isterijos banga. Daug 
maž organizuotoms politinėms jėgoms Rusijoje, ku
rios gina tokį požiūrį, ko gero, teatstovauja viena 
partija - tai Rusijos Demokratinė Sąjunga (RDS), 
kuriai vaodvauja Valerija Novodvorskaja. Šios orga
nizacijos nepalaiko Rusijos valdžia: ją įtarinėja, 
persekioja, laikydama ekstremistinė grupuotė, kuri 
nesilaiko realių politinių jėgų išdėstymo rėmų.

Priešpriešindami šią poziciją oficialiam šovinisti
niam požiūriui, žinoma, mes lyginame savo mastu 
ir dydžiais nesulyginamus dalykus. Pirma, "visa pre- ? 
zidento kariauna", visa valstybės galybė, visa apsun
kusi posovietinės Rusijos visuomeninės sąmonės i- 
nercijos jėga; iš kitos pusės - vos tegirdimas indivi
dualybių balsas. Vis dėlto, patirtis rodo,kad ir men
ka kibirkštis gali sukelti didelį gaisrą, kad ir saujelė 
disidentų Brežnevo epochoje sugebėjo pasipriešinti 
valstybės mašinai, sukėlusiai agresiją prieš Čekoslo
vakiją ir karą, Afganistane.

Rusai neretai "gąsdinami" Lietuva, ir net demo
kratinė spauda stengiasi išpūsti mitą apie kažkokią 
grėsmę, kurią Kaliningradui kelia Lietuva. Antai 
vienoje iš šiaip jau objektyvių pastabų po SSSR 
iširimo apie Kaliningrado kraštą "Argumenty i faktyp 

/nukelta £ 5 psl............. /
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 12



NUSIŠYPSOKIME:
©

A
ud

riu
s 

Za
va

ds
ki

s
Trys Seserys
LITHUANIAN INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL LIFE $ Pacientas guli ant sofos ir aiškina gydytojui:

- Man atrodo, kad austrės netiko mano organiz
mui..

- Gal buvo nešviežips? klausia gydytojas, 
čiupinėdamas žmogaus pilvą.

- Ne, šviežios.-
- Kaip jos atrodė, kai atidarėte geldelę? - 

tęsia gydytojas.
- Ką, reikėjo atidaryti geldelę?

TARPTAUTINIAME TEATRŲ. FESTIVALYJE dideli susidomėjimą, sukėlė iŠ 
Vilniaus atvykęs‘'LITHUANIAN INTERNATIONAL FESTIVAL THEATRE LIFE' 
teatras su veikalu TRYS SESERYS. Režisorius ir aktoriai buvo entuziastin
gai sutikti tiek Montrealio publikos,tiek spektaklio žiūrovu Quebec'o mies
to teatre. Entuziastai nebūtinai visa kam pritarė Siame A.Čechovo pasta
tyme, tačiau buvo labai susidomėję ir jvertinę. (Plačiau - kitame NL nr.)

• Vaikinas niekaip negalėjo sugalvoti, ką gi pado
vanojus mylimajai Valentino dienos proaga. Tuomet 
paklausė motinos:

- Mama, jei tau vėl būtų aštuoniolika, ko norė
tum laibiausiai?

- Tada tai jau nieko daugiau nebenorėčiau! - 
atsakė ji.

• Kai našlei buvo perskaitytas jos neseniai mirusio 
vyro testamentas, ji sužinojo, kad didesnę turto da
lį šis paliko kitai moteriai. įtūžusi našlė nuskubėjo 
į paminklų dirbtuvę, kad pakeistų įrašą antkapyje.

- Labai gaila, ponia, bet aš jau iškaliau "Ilsėkis 
ramybėje". Nieko nebegaliu pakeisti.

- Na gerai, - sako našlė - pridėkite:’’kol mes susr 
tiksime!"
• Firmos vadovas naujai priimtam darbuotojui:

- Mes labai vertinam iniciatyvą. Kiekvienas pats 
turi žinoti, ką reikia daryti, todėl tikiuosi, kad ir 
tu nedelsdamas imsiesi darbo, jei pamatysi, kad kas 
netvarkoje!

Supratau, - atsakė jaunuolis.
Gal galiu tuoj pat nunešti į valyklą jūsų kostiumą.

ironiškai Lietuvą pavadino "neramiu kaimynu", 
girdi,kalbant apie kaimynus,;

...."didžiausią rūpestį kelia ne vokiečiai, 
o Lietuva. Kai tik jos santykiai su Maskva paš
lyja, Kaliningradui Vilnius ima 'prisukinėti 
veržles'. Per Lietuvą eina visos prekės - naftos 
produktai ir maistas. Jos rankose ir elektros 
tinklo kirtiklis (...) Nors daugybės uzsieniecią 
antplūdis pakėlė kainas ir dėl to Kaliningradas 
tapo vienu iš 10 brangiausių Rusijos miestą, 
jos čia vis dėlto mažesnes nei ten, uz Nemuno, 
Lietuvoje. Atsirado tarytum koks 'dulkių siurb
lys' : iŠ srities išsiurbiama viskas, kas turi 
bent kokią vertę,- maistas, daiktai, is kolūkio 
ar tarybinio ūkio nuvaromi galvijai, gabenamas 
gintaras (nuo metu pradžios buvo sučiupta 512 
kg kontrabandinio gintaro)...Vien per pusmetį 
buvo užkirstas kelias iš srities pervežti į Lie
tuvą spalvotųjų, metalų uz 600 mil. rublių"

Štai šitaip formuojamas Rusijos miesčionio men
talitetas. Šitaip jam kuriami niūrūs mitai apie da- 

. bartinę Lietuvą, kuri tarytum tik ir rezga politines 
intrigas prieš Kaliningradą, iš srities išpumpuoja 
ir netgi išsiurbia viską, kas vertinga, vadovauja 
kontrabandai, supirkinėja vogtus galvijus, gintarą, 
metalą,bet gali kaliningradiečiams nutraukti ir "de
guonies" 
Apie tai, ką Lietuva daro Kaliningrado srities nau
dai, kokią naštą užsikrauna savo enkonomikai ir 
transporto tjnklui, padėdama nuo Rusijos nutolusiam 
Kaliningrado ekskalavimui, kokia pozityvi ir vertinga 
yra Lietuvos kultūros įtaka truputį laukiniam kai
mynui, Rusijos spaudoje pastaraisiais’ metais man 
neteko rasti nė vieno žodžio.

šiandieninis Lietuvos istorijos mokslas^ etnologija 
ir viešoji nuomonė apie Rytprūsius, kaip Lietuvos 
kaimyną, gana neutrali: tarsi nieo bendro nesama. 
Pretenzijų nereiškiama, šiuo atveju tik vakarų lie
tuviai, Mažosios Lietuvos lietuviai arba lietuvninkai 
(rus.transkripcijoje - litovniki), aiškiai išsako savo 
interesus. Dr. Algirdas Matulevičius savo knygoje 
"Potsdamas ir Karaliaučiaus kraštas" (V., 1996.P. 123) 
rašo, kad šie krašto senbuviai" šimtmečius gyveno nuo 
Klaipėdos iki Sventpilės (Heiligenbeil) Aistma
rių (Frisches Haff) pakrantėje ir nuo ten į ry
tus iki Geldapės (Goldapp) ir Dubeninkų (Dubenio- 
gken), 
sienos, 
sauli, 
Litauen, 
kaip %Rytu Prūsijos (Ostpreussen) dalis, 
tėviške. Teisės į ją niekada nenustoja gi

nes,
O. LAŠAS’ 

APIE NUOVARGĮ
Dažnai nuovargio prie

žastimi yra netinkama kū 
no laikysena. Kenkia įp - 
rotis sėdėti susikūprinus, 
įtraukus ir nuleidus gal - 
va. Tada plaučiai yra su
spausti ir taip įkvepiama 
mažiau oro,- gaunama 
mažiau deguonies, tad iri 
greičiau pavargstama.Ne- 
įprasta galvos padėtis 
vargina nugaros raumenis 
ir nuo to gali skaudėti 
galvą.

Jei įpratote netaisy - 
klingai sėdėti pakeiskite 
tą įprotį.

Jei jaučiatės labai pa
vargę, o dar laukia būti
ni darbai- atsigulkite pa
togiai ant grindų, užmer
kite akis, atpalaiduokite 
raumenis. Pasistenkite a- 
pie nieką negalvoti, atei
ti į ramybės stovį. Po 
4-5 minučių pamažu 
grįžkite prie įprastų min
čių ir iš lėto atsistokite. 
Nustebsite, kaip jausitės 
atsigaivinę.’

Prasta nuotaika didina 
nuovargį,o nuovargis yra 
ir blogos nuotaikos prie - 
žastis.

Jeigu nuovargis pa
dažnėja,tai kreipkitės L 

savo istorinėse vietose, jų teises saugo atitinkamos - gydytoją. Tai gali būti 
valstybės struktūros ir tarptautinės organizacijos. 
Bet nuo prūsų šios tautelės skiriasi: etnografijos 
mokslui jos nebuvo išnykusios, išnaikintos arba visiš
kai asimiliuotos. Jos figūravo pasaulio etniniame 
žemėlapyje - kad ir nedidukais lopais, todėl jų atgi
mimą vis dėlto galima pradėti ne nuo nulio. 
....... Pasisekus Lietuvos humanitarų moksliniam (ling
vistiniam, istoriniam, etnografiniam, etnopsichologi- 
niam) eksperimentui ir atsiradus prūsų "homunkului" 
o tiksliau "etnokului", susidarytų rimtų geopolitinių 
ir etnopolitiniu problemų. Jei būtų atgaivintas prūsų 
etnosas, tegul ir labai negausus, turintis savo kalbą, 
kultūros tradicijas, o svarbiausia - savimonę, iškart 
kiltų subjekto juridines, valstybės teises į šį kraštų 
problema. Kraštą reikėtų dekolonizuoti, o baltų 
Prūsija būtų natūrali ir artimiausia Lietuvos sąjun
gininkė arba jos sudėtinė dalis. Betgi šiandien toks 
tikslas- tolima, beveik fantastinė perspektyva, kurią 
dar sunkoka apibrėžti. /pabaiga kitame NL nr./

po SSSR iširimo atsidūrusių nepriklausomose valsty
bėse, ir pasirengę, ginti jų "teises”) nė nepagalvoja, 
kad kokia nors etninė grupė (Šiuo atveju lietuvių 
tautos dalis), tuo labiau pasaulyje išsibarsčiusi jos 
diaspora, gali būti teisės subjektas, reiškiantis savo 
pretenzijas į kraštą.

Prūsų etnoso atgaivinimas
čia reikėtų priminti, mūsų nuomone,naujus, įdo

mius bandymus tarsi reanimuoti prūsų etnosą, prūsų 
kalbą, senųjų prūsų (baltų) kultūrą. To šiuo metu 
ėmėsi nedidelė Lietuvos mokslininkų humanitarų ir 
visuomenės veikėjų grupė.

Šie bandymai jau pelnė tam tikrų tarptautinį 
pripažinimą. Lygiagrečiai su Vilniaus klubu (’’Tarp
tautinė brolija” - "Internationale Brudergemeinschaft 
"Prusa", įkurtu 1988 m., veikia prūsų kultūros bi
čiulių draugija (ne vokiečių, o baltų.1) "Tolkemita" 
Vokietijoje. Prof. Lėtas Palmaitis, Vilniaus universi
teto Baltų filologijos katedros vedėjas, energingai 
dirba, atkurdamas senosios prūsų kalbos leksikos 
fondą, kad ji taptų gyvąja kalba. Kaip teigia istori
kas Jonas Trinkūnas, "...ieškant Prūsijos ateities, 
nereikėtu atmesti ir vadinamojo 'prūsu kelio' - 
atgaivinti neoprūsiskąji etnosą".

Beje, tai absoliučiai unikalus eksperimentas, ir 
tiekimą (mįslingas "energijos tinklo kirtiklis} ’ pirmieji rezultatai rodo, kad prūsų kalba, ko gero, 

bus atgaivinta, šiuolaikinėje etninėje istorijoje esa
ma pavyzdžių kai pavykdavo išsaugoti dar ne visai 
išnykusias nedideles tautas. Antai Sibiro jukagyrų, 
Krymo karaimų ir krimfckų, o Europos finougrų are
ale-.ingermanlandiečių, ižorų,lybių, Kaukaze - taly- 
šių arba udinų, Tolimuosiuose Rytuose - itelmenų. 
Sachaline - oroku, Kurilų salose-ainų tėra keli Šim
tai, netgi vos kelios dešimtys. Bet šios tautelės 
gyvuoja, gindamos savo senąsias teises. Jos gyvena

tai yra Kaliningrado srities-Lenkijos 
Lietuvininkams, issibarsciusiems po pa
tik Mažoji arba Prūsų, Lietuva (Klein 

Preussisch-Litauen, Lithuania MinorX
> yra jų 

nenustoja galios".
Visam tam Rusijos visuomenė yra apkurtusi, 

mūsų mokslinės etnografijos žodyne nežinoma sąvo
ka "lietuvninkai", o Rusijos politikai ir politologai 
(tarp jų ir ypač susirūpinę likimu rusų "tėvynainių",

1997. VI. 10

paseka vidaus infekcijos, 
prasto virškinimo; tul
žies ar kepeny uždegi - 
mas arba- dažniausiai ~ 
netinkama mityba.

Jeigu organizmas ne
gauna baltymų ir rieba - 
lų (pieno,sviesto,; jogurto, 
sūrio) ir angliavandenių, 
nuovargis kaskartą vis di
dėja. O iš šių maisto 
produktų kepenys gami- • 
na elementus,reikalingus 

j raumenų ir smegenų 
bui.

Taigi - nauji, geri 
rečiai padės jums 
gauti ir susigrąžinti 
resnp nuotaiką.

dar-'

iP- 
atsi- 
ge -
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mažosios Lietuvos fondas
MOKSLO IR ENCIKLOPEDUU LEIDWL.A

T

MŪSlį GIMTINE MAŽOJI LIETUVA. Martynas Gel
žinis. Išleido Mažosios Lietuvos Fondas-Mokslo ir 
Enciklopedijų Leidykla. Vilnius, 1996. 598 psl., 1.000 
tiražu išleistoje mokslinėje knygoje apie Mažosios 
Lietuvos istoriją, paruošta išsami ir impozantiška 
bibliografija, 146 psl.paskirti vokiečių ir anglų kal
bomis perduoti pagrindiniai šios istorinės studijos 
faktai. Šis didelio kruopštumo ir nepaprastų pastan
gų dėka leidinys yra nuostabus liudijimas ne 
tiktai praeities, bet ir dabarties žmonių atsakomy
bės bei sugebėjimų 1 dirbant istorinį darbą.

MARTYNAS GELŽINIS

(1907 - 1990)
Martynas Gelžinis gimė 1907 m. sausio 12 d. 

Klaipėdos priemiestyje Vitėje, žvejų šeimoje. Tėvai 
nusprendė verstis žemdirbyste ir įsigijo ūkį netoli 
Klaipėdos, Lėlių kaime. Baigęs to kaimo vienklasę 
pradžios mokyklą kaip gabus mokinys pateko į prie 
Klaipėdos mokytojų seminarijos veikiančią ir jaunuo
lius seminarijai ruošiančią "preparandų mokyklą". 
1928 m. baigęs mokytojų seminariją, mokytojavo 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir Mokytojų 
seminarijoje, išleido lietuviškoms mokykloms skirtą 
mokslo vadovėlį "Mano gimtinė". 1938 m. baigė 
Klaipėdos prekybos institutą. Gavęs valstybinę 
stipendiją, tęsė prekybos mokslus Paryžiuje.

Prasidėjus Antrajam pasauliniui karui, su šeima 
grįžo į Lietuvą, kur buvo paskirtas Šiaulių valstybi
nės aukštesniosios prekybos mokyklos direktoriumi. 
Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. buvo 
enkavedistų suimtas ir 1941 m. išleistas sovietų vo
kiečių politinių kalinių pasikeitino susitarimu.

Po karo Gelžinis su šeima apsigyveno Lūbecke, 
Vokietijoje, čia tapo pirmuoju Lūbecko lietuvių 
gimnazijos direktoriumi. Vėliau įsitraukė į tautinę 
ir politinę veiklą: buvo VLIKo (Vyriausiojo Lietuvos 
išlaisvinimo Komiteto) Tarybos narys informacijos 
reikalams, o vėliau ir Mažosios Lietuvos rezistenci
nio sąjūdžio atstovas. Su pranešimais apie padėtį 
Lietuvoje dalyvavo pasauliniuose kongresuose Stras- 
bourge, Kbnigsteine ir kitur. įvairiomis progomis 
kalbėjo per "Amerikos balsą", suorganizavo prie 
Baltijos jūros Klaipėdos ir Vilniaus žinių sekimo 
stotį.

Gelžinis į lietuvišką atgimimą įsitraukė dar būda
mas mokinys. Ir keista likimo ironija 
kaip daugeliui Mažosios Lietuvos veikėjų, taip ir 
jam įkvėpimą 
vokiečiai, 
atbudimą 
bacheris. 
kai 1917

davė pradžios mokyklos mokytojai 
Štai ką jis pasakojo: ’’Mano tautinį 

paskatino Lėlių mokyklos mokytojas Stein- 
Tai buvo Pirmojo pasaulinio karo metais, 

metais vakarų fronte vokiečiai ruošėsi

paskutinei didžiajai ofenzyvai. Jie tuo metu buvo la
bai pikti prieš vislab, kas nevokiška. Paliestos buvo 
ir mokyklos. Klaipėdos krašto mokyklų mokytojai 
gavo griežtą nurodymą saugoti, kad mokyklose per
traukų metu vaikai nekalbėtų lietuviškai. Bet Lėlių e TRAGIŠKOJO BIRŽELIO 
mokyklos mokinių santykiai su mokytoju buvo išskir-MINį-jjmAS Pasaulio Lie- 
tini_ ir tuvių Centre,Lemonte.ren-

giamas birželio mėn. 15 d. 
12:30 val.p.p.

Rengia LB Lemonto A-

vienaip, tai mokiniai būtinai stengdavosi daryti ant
raip. Taip buvo ir su lietuvių kalbos draudimu. Mes 
dar daugiau pradėjome lietuviškai kalbėti. Negana 
to, pagal įprastą mokinių atžagareiviškumą kės valdyba ir Partizanu
griežtiems įsakymams, prie lietuvių kalbos prisidėjo Globos Fondas. Pagrindinį 
ir mokiniai vokietukai. Tai, žinoma, mokytojui Stein-*• • c
bacheriui buvo per daug ir jis, vieną kitą iš mūsų 
pasigavęs, skaudžiai ’’įkrėsavo" lazda, kad kelias 
dienas būdavo sunku prisėsti. Bet taip elgdamasis 
jis nejautė, kad mums lietuviukams, tautinius jaus
mus pažadino, nes dabar pradėjome 
kelti klausimą: kaip tai yra, 
lietuviukus už jų tėvų kalbos 
bet ne vokietukus ?

Jau išmokę gerais skaityti, 
Į tėvų knygų lentynose. Ten iš 
ii kitų lietuviškų raštų pradėjome ieškoti žinių apie 

mūsų tėvų ir tautos kilmę, jos garbingą praeiti. Vė
liau už tokį sukeltą mumyse žingeidumą visuomenei 
buvau dėkingas 
mokytojui"

1935 m. 
Klaipėdos krašto 
sąskrydis. Vietoj 
skrydis išrinko Martyną Gelžinį "Santaros" vadu.

Naujasis energingas vadas brošiūros SANTARA 
įžangos žodyje tuomet rašė, kad nešioti "Santaros" 
uniformą, žygiuoti tvirtais žingsniais su vadinamu 
žaliuoju jaunimu yra kiekvieno krašto jaunuolio ar 
jaunuolės šventa pareiga.

Bet naujo vado nubrėžtos ideologinės jaunimo 
veiklos gairės, ne visai buvo priimtinos tokiems Ma
žosios Lietuvos veikėjams kaip Vydūnui, Jonui 
Aušrai, Kristupui Paurai, Adomui Brakui ir kitiems. 
Todėl pastarųjų vadovaujamas jaunimas daugiausia 
laikėsi nuošaliai. Jie nepripažino uniformų ir savo 
renginiuose, ypač kaimuose, stengėsi tvirtinti ir 
sąmoninti lietuviškumą jiems įprastu senu būdu. Tik 
daug vėliau, kai "Santara" pradėjo plačiau reikštis 
kultūrinės veiklos baruose, ji 
tuvininkų pritarimą.

Martynas Gelžinis buvo 
sugebantis kalbėtojas. Senieji 
prisimena Gelžinio 1938 
atsisveikinimo kalbą prie r9
Kontauto karsto Klaipėdos miesto kapinėse. Kontau- bu’vo 
tas buvo nušautas krašto autonominės policijos per tenykščio muzikinio teat- 
riaušes uoste su vokietininkais. Gelžinio politiniu at- ro di(je]£ grupė: solistą? 
spalviu pareikšto protesto atgarsis netrukus pasiekė choristai,baleto * šokėjos," 

vadovai, net ir orkestro 
muzikantai. Ir šį kartą 
atvyko beveik visi solist- 
tai ( išskyrus viena- Vac
lovą įMomkų), rež. Ginta- 
tas Žilys, dirigentas Ju
lius Geniušas. Solistų 
tarpe buvo kauniečiai 
Sabina Martinaitytė(per- 
nai ji dainavo čia Jūra
tės rolę), Rita Preikšai- 
tė,Juozas Malikonis,Jo - 
nas Antanavičius.

Mažesnėse rolėse dar 
pasirodė Marijus Žiedas, 
Julius Savrimas,Lidija Ra- 
sutiene, Virginija Jackevi
čiūtė, Giedre Nedvec- 
kienė. Chormeisteriu 
buvo jau ilgesnį laikę 
Čikagoje gyvenantis Ri
čardas Šokas. Apšvieti
mo ir scenos reikalus 
tvarkė Tomas Rusak ir

domėtis ir 
kad mokytojas tik 
vartojimą baudžia,

atsakyno ieškojome 
senų kalendorių ir

piktam Lėlių mokyklos vokiečiui

Žodį tars Jonas Čeponis, 
-buv.partizanas vadina - 
mas Vaidila. Dabar jis yra 
Lietuvos Laisves Kovos 
Sąjūdžio pirmininkas.
• Lituanistikos Tyrimo ir 
Studijų. Centras pasikvietė

tuvos katalogavimo dar
bams. Jos čia dirbs 3-6 " 
mėnesius.

OPEROS PREMJERA 
MARTA

Per savo 41 sezoną Či
kagos Lietuviu Operos ko
lektyvas sudainavo ir su
vaidino daug pasaulinio 
garso kompozitorių bei 
lietuvių Kūrėjų paraąytų 
operų.; šį pavasarį buvo 
atlikta dar viena jų - 
šį karta rečiau statoma 
Friedrich von Flotow 4 
veiksmų opera MARTA. 
Ją. čikagiečiams padėjo 
išvesti į sceną Kauno 
Muzikinis Teatras, su 
kuriuo prieš porą metų 
užmegsti ryšiai vis duo
da gerus vaisius ir prail
gina Čikagos Lietuvių 
Operos amžių. Kaip žino
me,pernai švenčiant ope
ros 40-tąją sukaktį,Či
kagos ir Kauno vienetai 

... . buvo pastatę bendromis
hetuvimnkai dar gerai jėgomis Banaičio JŪRA

TĖS IR KASTYČIO ope- 
I Čikagą tuomet 

iš Kaunoa atvykę

vasarą Klaipėdoje įvyko didysis 
santariečių kartu su jaunalietuviais 
pasitraukusio Jono Grigolaičio są-

gavo didesnį krašto lie-

karštas, kitus uždegti

m. vasarą pasakytą 
santariečio Petro

Berlyną ir po poros dienų Vokietijos pasiuntinys Lie
tuvai pareiškė nacių vyriausybės nepasitenkinimą.

Martynas Gelžinis turėjo griežtus principus, 
kurių tvirtai laikėsi ir taip lengvai nekaitaliojo. Tai 
buvo karštas mažlietuvis patriotas, kurio tvirtą nu
sistatymą galėjo suformuoti tik toks įvairių 
politinių įtampų patyręs musų lietuiško pajūrio 
kraštas. Kai vienas ar kitas mažlietuvis inteligentas 
nenorėdamas beprasmiškai žūti sovietiniame 
pragare, nuolaidžiavo dėl savo tautybės, Gelžinis to
kio žingsnio nepripažino: "Dėl mano lietuviškos tau
tybės gynybos ant manęs užpyko gestapas ir visaip 
ant manęs rūgoja. Bet ką darysi, juk mes savo 
tautybės negalime išsivilkti kaip senus marškinius! 
Ne, ir ant amžių ne! Jei Lietuva mums buvo gera 
geraisiais laikais, tai blogais laikais mes turime jai 
būti dvigubai ištikimi” (is vieno jo karo metu rašy
to laiško).

Tvirtų pažiūrų jis laikėsi ir dėl bendradarbiavimo 
su buvusia okupuota Lietuva. Keturis dešimtmečius 
jis jo vengė dažnai kitus dėl to kritikuodamas. Tik 
per paskutinius Lietuvos atgimimo metus griežtas 
jo nusistatymas dėl bendradarbiavimo su tauta kiek 
sušvelnėjo. Jis pradėjo sutikti, kad tiek Lietuvos, 
tiek išeivijos mokslininkai ir istorikai turėtų bendra
darbiauti Mažosios Lietuvos labui. Gal todėl, kad 
jis~ pats apie Mąžąją Lietuvą nuolat galvojo, apie ją 

jos klausimus. Jo 
baras šioje srityje 
įvairiuose raštuose 
adresu, dažnai vė- 
aštriai pasisakęs.

Lietuvos sienų 
poleminiai

rasė, kalbėjo, kėlė ir gvildeno 
publikacijos ir kūrybinės raiškos 
buvo nepaprastai didelis. Savo 
jis tardavo kartų žodį oponentų 
liau apgailestaudamas 
Ypač jautrus buvo 
klausimais. Tokie 
publicistiniai darbai Gelžiniui atėmė daug laiko bei 
energijos ir jis nebesuspėjo parašyti taip reikalingo 
ir svarbaus Mažosios Lietuvos bylai ginti anglų

/nukelta į 7 psl....../

kad per 
Mažosios 
ir panašus

grimo-Eglė Rukštelytėv 
Dekoracijos ir kos

tiumai buvo iąnuomotj iš 
Stivanelle Costume Co.

Žinoma, operos nebūtų 
galima pastatyti be cho
ro,kuriame dainavo daug 
giau negu 50 žmonių.Tai 

čikagiečiai lietuviai- 
dainos mėgėjai,kurių 
paaukoti gimtai valandų : 
įgalino šios operos pasta-

/nukelta j 7 psl......./
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tymą. Taip pat buvo 
pasamdytas 40-ties žmo
nių. orkestras,sudarytas
iš profesionalų, .priklau
sančių profesinei sąjun
gai. Kaip teko girdėtinų 
samdymas sudarė didžią
ją. pastatymo išlaidų 
dalį, (apie 40 tukst.dol.). 
Taip pat teko išgirsti 
tvirtinamu,jog pigiau bū* 
tų. atvežti muzikantus 
iš Lietuvos, negu samdyti 
vietinius (gal mažesnia - 
me sąstate ir būtų užte
kę...) nes, kaip pastebime, 
dabar jau yra sunkumų 
surasti atsivežtiems iŠ 
Lietuvos žmonėms nakvy- 
nes.Šiame orkestre gro
jo ir čikagietė profesio
nalė muzikė- Linda Ve- 
leckytė.

Pati ’’Martos ‘ opera y- 
ra žaisminga,nesunki ir 
publikai,kaip atrodė,pa-
tiko.Ji labiau panešėjo į 
operetę,© ne į operą- 
kokias anksčiau buvome 
įpratę matyti • Joje,išsky
rus vieną,nenutinkame ir 
žymesnių arijų.TaČiau, 
pagrindinių 3-jų solistų 
sugebėjimai ir jų pasiruo
šimas buvo pakankamai 
geras,kad ši opera nu
skambėtų profesionaliz
mo gaidele. Solistai- 
Sabina Martinaitytė,jau
noji Rita Preikšaitė ir 
Jonas Antanavičius savo 
sudėtingesnes roles atli
ko be priekaištų.

Operos spektaklis įvy
ko jjau tradicine tapusia, 
Morton East Vidurines 
Mokyklos didžiulėje audi
torijoje, kurioje _ telpa 
arti du su puse tūkstan
čio žiūrovu.Publikos sa
lėje galėjo būti apie 
puse salės,kas,žinoma,yra 
gal truputį per maža 
tokiai didelei Čikagos 
lietuvių kolonijai. Žinant, 
kad anksčiau prireikdavo 
keturių arba bent dviejy 
spektaklių (du spektak
liai buvo dar pernai),at
rodo, kad einama žemyn.

Tačiau dar pasiduoti 
nežadama, nes jau numa
tytas ir sekančių mėty 
spektaklis- operetė Čigonų 
Baronas Atrodo,kad drau
gystė su Kauno Muziki
niu Teatru čikagiečius 
dar išlaikys gyvais ir a- 
teityje . U turėti savą 
Lietuvių Operą Čikagoje 
jau daugeliui yra pareiga 
ir jos netekimas ne 
vienam sukeltų w Kana 
didelį liūdesį nežiūrint 
nemažų išlaidų (norint 
sudurti galą su galu,rei
kia prašyti auku iš mūsų 
visuomenės, rengti viso
kius pridėtinius renginius 
ir daug kam dirbti be 
jokio atlyginimo,- bet 
tai juk lietuvių tarpe 
juk nėra jokia naujiena). 
Gal tik naujai £ ši kraš
tą. atvykstantieji vnelabai 
tai supranta. Takiau,rei
kia pasakyti,kad operos 
narių tarpe jau yra ir 
naujai į. Ameriką, iš Lie
tuvos atvažiavusiųjų, ir 
jų skaičius turėtu ėidėti,

Edvardas Šulaitis
1997.’ VI. io

RUSIJA PRO AUTOBUSO LANGĄ
Stasys Dalius

( pabaiga )
Atvykstam prie Kremliaus sienų. Mūro sienoje 

yra palaidoti komunistų veikėjų pelenai, o žemiau 
kapai su biustais šių žymių bolševikų: Stalino, Kali
nino, Žukovo ir kt. Jų ilgiausia eilė suguldyta po 
marmuro plokštėmis žemėje prie sienos.

Ten pat ir "Gum",- didžiausia parduotuvė Maskvo
je, kuri švenčia jau 100 metų sukaktį. Ją perėję, 
atsiduriam Raudonojoje aikštėje ir einam prie sie
nos prisiglaudusi© Lenino mauzoliejaus. Eilutė norin
čių patekti į vidų visai nedidelė - keliolika žmonių 
ir labai greit įleidžiami žemyn į tas patalpas. Ten, 
ant paaukštinimo, po stiklu guli juodu kostiumu ap
rengtas balzamuotas Leninas. Čia draudžiama foto
grafuoti, kalbėti, reikia kepurę nusiėmus, nesusto
jant praeiti pro stiklinį jo karstą. Viduje prieblanda 
tik Leninas stipriai apšviestas.

Aplankome ir Kremliaus carų muziejų, kuris dabar 
vadinams karo muziejumi, bet jame yra yra carų 
vainikavimo karūnos, drabužiai, ordinai, karietos, 
kuriomis važiuota į karūnavimo iškilmes. Taipgi ro
gės,kuriomis imperatorė Katerina važiavo iš St.Peter
burgo į Maskvą. Arklių papuošalai, net ir pasagos 
sidabrinės. Karūnacijos kėdės kiekvienam carui buvo 
vis kitokios, skirtingai paruoštos.

Apžiūrėję muziejų, išėjom į aikštę ir katedrą, kur 
carai palaidoti. Mauzoliejai iškelti aukštai virš grin
dų, visi vienodo dydžio. Katedra sujungta maža ga
lerija su caro gyvenamomis patalpomis, per kurią 
jis patekdavo į katedrą. Kremliaus ribose yra kele
tas katedrų, bet į kitas nepatekome, nes buvo lan- 
kjtojams uždarytos. Vidurdienį, viską išvaikščioję, 
išeiname pro vartus iš Kremliaus rajono.

Pietus valgom Ukrainos viešbutyje, kur gavome 
rusiškų barščių sriubos. Po to jau išvažiuojame iš 
Maskvos miesto Kotuzovo gatve, kuri baigiasi trium
fo vartais, paminėti pergalei prieš Napoleoną. Per 
šiuos vartus Napoleonas įžengė į Maskvą ir laukė 
ant kalvelės, kad būtų įteikti miesto raktai, bet jų 
nesulaukė, nes rusai padegė miestą, pasitraukdami 
iš jo .

iš Maskvos veda keturgubas kelias. Pradžioje ge
ras, o vėliau perpus sumažėjo ir liko tik dvigubas. 
Pakeliui vis dar daug miškų, plačios lygumos, o 
sodybų labai mažai. Vienoje vietoje pasiekėm dide
lius javų laukus, o tolumoje dunkso kolchozo trobe
siai. Rodyklės ant kelio rodo 200 km. į Smolenską, 
jau ir lotyniškomis raidėmis.

Smolenskas ir Gudija
Popietinis sustojimas vėl miške, kur mūsų vadovė 

vaišino Maskvoje nupirktais bananais. Visi keliaunin 
kai juokaudmi tuojau pavadino sustojimo vietą bana
nų mišku. Artėjant prie Smolensko pasimato daug 
laukų su nokstančiais javais ir ganosi didesnės bei 
mažesnės karvių bandos. Pasibaigia lygumos, praside
da neaukšti kalnai, kalvos, autobusas tai kyla aukš
tyn, tai leidžiasi žemyn.

Smolenską pasiekiame 6 vai. vakare ir važiuoja
me tiesiai į Uspenskio katedrą, kurios bokštai kyšo 
kalvos aukštumoje. Nuvažiavom per dieną 410 km. 
Smolenskas turi 400,000 gyventojų, kronikose jau 
buvo paminėtas IX šimtmetyje. Čia ne kartą Lietu
vos kunigaikščių pulkai kariavo, nes Smolenskas 
buvo kunigaikštytės žemė.

Uspenskio katedra auksu žiba, iki lubų ištaisyta. 
Čia dalyvavome pamaldose, kurias pravedė Metropo
litas su svita kunigų, giedant chorui, iškilminga 
procesija su degančiomis žvakėmis ir smilkalais,

MARTYNAS GELŽINIS /...........atkelta iš 6 psl,/
kalba veikalo "The Problems of Lithuania Minor 
(Mažosios Lietuvos problemos).

Martynas Gelzinis gyveno savo nuosavame name 
Farmingdalo miestelyje, New Yorko valstijoje. Čia 
tarp gausybės raštų ir knygų, nebaigtų studijų buvo 
šio kovotojo už Mažąją Lietuvą pasaulis.

1978 m. po sunkios ir kantriai iškentėtos ligos 
mirė jo gyvenimo draugė Herta, kilusi iš Klaipėdos 
krašte žinomos lietuvininkų Girtų šeimos. Nuo pat 
jaunų dienų tėviškėje ji buvo savo vyro darbų 
skatintoja ir rėmėja. Jos mirtį Gelžinis skaudžiai 
išgyveno. New Yorke gyveno autoriaus duktė Rūta. 
Daug džiaugsmo jam suteikė aukštuosius mokslus 
baigę aūnkai.

1987 m. autorius su šeima atšventė savo 
aštuoniasdešimtmetį. Sukaktuvės buvo paminėtos ir 
išeivijos spaudoje. Paskutiniaisiais gyvenimo metais 
jo sveikata labai pablogėjo: buvo kelios sunkios 
širdies operacijos, nuo kurių jis neatsigavo. Mirė 

apėjo aplink visą katedrą. Ortodoksų pamaldos, pa
sak vadovo, trunka tris valandas ir būna labai iškil
mingos. Paprastai prasideda 6 vai. vakaro. Šios ka
tedros architektūriniu puošnumu ir Napoleonas buvo 
sužavėtas, iš katedros išėję, sustojome pakalnėje 
prie Kutuzovo paminklo. Nuo paminklo labai aiškiai 
matoma Uspenskio katedra blizganti visais keturiais 
bokštais.

Vos išėjus iš katedros, apačioje prie mūsų autobu
so pasidaro lyg mažas turgus. Apspinta keletas pre
kybininkų su krepšiais, pripildytais įvairių suvenyrų, 
kuriuos išdėstę ant žemės rodo ir mums siūlo pirkti. 
Taip visiems kartu bežiūrint prekes bei derantis, 
staiga visi prekybininkai dingo. Pasirodo, policijos 
mašina iš kurios greit iššoka pora policininkų ir 
klausia kieno paliktos prekės stovi ant akmens? Nie
kas nežino. Bet atsiranda jaunas vyras, kuris sako, 
kad tai jo prekės. Policija surenka visas prekes ir 
tą vyruką, įsisodinę į mašiną, nusiveža. Pasirodo, 
jiems draudžiama prekybą vesti prie stovinčių turis
tų automobusų.

Mums dar kiek ženyn paėjus, prie Kotuzovo pa
minklo, ir ten befotografuojant, tas pats vyrukas su 
prekėmis krepšyje, vėl prisistato. Jis vadovui Bori
sui pasisako, kad kainavo iš policijos išsipirkti, bet 
jį su visomis prekėmis paleido į laisvę. Tai tokia 
šiuose kraštuose tvarka - visi įstatymai apeinami ir 
kyšiais išsiperkama.

Važiuojam paupiu per visą Smolensko miestą 
į viešbutį. Matėsi ūkininkų turgus, staliukai apkrau
ti ūkio produktais, daugiausia daržovėmis. Nors buvo 
po 6 vai. vakaro, prekyba dar tebevyko. Pasiekiame 
užmiestyje viešbutį- motelį "Phenix”. Prie jo stovi 
daug sunkvežimių. Tuoj gauname kambarius, kurie 
yra labai paprasti, be televizorių, lovos tamsiai ap
klotos, staliukas, lempa, o raktas - vos gali atrakin
ti - sukasi durų skylėje. Motelis dviejų aukštų, il
gas koridorius, nes turi daug kambarių. Prausykloje 
vanduo atsiduoda dumblu. Padėti muilo sulaužyti ga
baliukai. Nors ir prasta aplinka, bet pramiegota 
buvo gan gerai. Ryte pakėlė pabelsdami į duris, 
nes telefonų nėra.

Pasiteiravau ir užsirašiau kiek čia kainuoja nakvy
nė: dviguba lova 34,496 rubliai (15.65 dol), mašinos 
pastatymas - 3000 rub.(1.40 dol.). Tame motelyje ir 
pusrytis labai paprastas. Pirmiausia atnešė ant lėkš
tės pora šaukštų varškės, o paskiau dešrelės. Duoną z 
gavome juodą, šviežią, labai gero skonio, ir sviesto ' 
po gabaliuką, marmelado, dar arbatos ar kavos, o 
prie to, po dėžutę coca-colos. Amerikiečiai tik 
žvalgosi prie stalo ir juokiasi iš tokių pusryčių, bet 
pasirinkimo nebuvo - valgyk kas padėta, arba liksi 
nevalgęs. Dauguma kramsnoja tik duoną, neliesdami 
varškės.

8 vai. pajudame iš motelio. Lauke šalta ir debe
suota. Po to per kalvotas ir miškingas vietoves 
pasiekiame Rusijos-Gudijos pasienį, vadovui Borisui 
pasakojant apie buvusias 15 respublikų. Paminėjo, 
kad Minskas yra sostinė, bet tik daugiau ant popie
riaus; praktiškai mažai turintis reikšmės. Šiame pa
sienyje stovi eilės sunkvežimių, per kelis kilomet
rus išsirikiavusių ir Rusijos ir Gudijos pusėje. Tačiau 
mūsų autobusą be trukdymų greit praleidžia, o sunk
vežimių eilės taip nesiamto pajudant...

Gudijoje laukai gan lygūs. Laukuose daug krū
mokšnių. Matosi vienas kitas nedidelis namukas; 
kolchozų didelės sodybos toliau nuo kelio. Pakelėje 
sėdi bobutės su krepšiais daržovių ir vaisių, laukda
mos pirkėjų. Nesutinkame nei vieno automobilio, va
žiuojančio mūsų linkme. Kelias tuščias. Pakelėje 
dar matosi nenupjautų javų. g

1990 m. spalio 14 dieną. Palaidotas Pawlingo kapi
nėse (šiaurinėje New Yorko dalyje).

Mūsų tautos likimas taip skyrė, kad į paskutinę 
žemišką kelionę velionio nepalydėjo tėviškėje 
matyti žaliųjų santariečių pulkai, bet tik keletas jo 
pažįstamų, šeinos nariai, du buvę mokiniai, kurie 
tarė atsisveikinimo žodžius. Kapinės yra gražioje, 
kalneliais apsuptoje vietoje. Prie karsto duobės 
išlydėjimo valandą visus nuteikė ir gamta: stiprių 
vėjo gūsių ore blaškomi rudens lapai daugeliui 
priminė, kad ir mus, pamaldžius lietuvininkus, Ap
vaizda išblaškė po visus pasaulio kraštus ir vietoves 
negirdėtais vardais.

"Gerą kovą kovojau..." prasideda vienas 
lietuvininkų laidotuvių giesmės posmelis. Šie 
giesmes žodžiai velioniui ypatingai dera. Todėl po 
visų jo darbų ir kovų linkime jam užpelnyto atilsio. 
Nesulaukė jis tėvynės aušros, bet jis liko mums 
nepamirštamas pavyzdys, kaip turime budėti ir 
kovoti net tik už Mažosios, bet ir už visos 
Lietuvos gerovę bei jos didingumą.

Ansas Lymantas
7 psl.



PADĖKA ‘
Nuoširdžiai dėkojame visiems Montrealio, 

Kanados, JAV ir Australijos lietuviams, Ka
nados Lietuvių Fondui sunkiausiais mūsų šei
mai metais, padėjusioms mums išgyventi ir 
sudaryti sąlygas, kad Vytautas Bucionis jn. 
galėtų mokytis, vystydamas savo muzikini 
talentą.

Ypatingas ačiū Birutei Nagienei ir Seselei 
Paulei - Vytauto muzikos studijos dar ilgai 
būtų likusios neįmanomos be Jūsų.

Alfreda ir Vytautas Bučioniai, 
"Fonds pour le jeune Vytas".

PLB IX-TOJO SEIMO Pilnaties sesija-nutarimy
DIENOTVARKE % priėmimas.

Vilniuje liepos mėn.3 d. Liepos mėn. 4 d.- 8 v. 
ketvirtadieni, 10 vai.r. bus r.- Religija- vad.kun. Edis 
Įvadinė pask'aita: PLB tiks-Putrimas ■ Simpoziumas, 
lai ir veiklos gairės‘"Rasa 10 vai.r.- Šeimay-vad. 
Lukoševičiūtė-Kurienė. Rasa L.Kuriene. Simpoziu- 
Po pietų pertraukos:Švie- mast 
timas- vad.MIlda Lankaus- P° piety. pertraukos- 
kienė. 16:30 vai. p.p. - 2 vai. Jaunimas. Vad.
Kultūra- vad.Irena K.Lu- Rita Sakutė. Tema: Jauni
koševičienė. 18:30 vai. v.- mo 4isijungimasi Bendruome-

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.

Tostamentuoso neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA!

nęs veikla. 4 vai. p.-- 
Audrius Sileika.'Tema:Spor- 
tinęs veiklos reikšmė PLB 
gyvenime. 6 vAL.V.-Pilna- 
ties sesija. Nutarimu priė
mimas.

Liepos men. 5 d.- 8 v.r. 
iki 12 vai.,rinkimai,PLB 
Konstitucijos pakeitimu pri
ėmimai,pabaiga. 2tval. p. 
p.- Partizanu minėjimas ir 
5 vai.IX PLB Seimo už - 
baigtuves "Lietuvos’’vieš- 
butyje.

Liepos 7 d.,7 val.r.Seimo 
išvyka i Punską.

Dešinėje:

Pat Michalski, Guberna
toriaus Jim Edgar asis
tentė, Rim Dirvonis ir 
Maysson Deeb, adm. 
asistentas perduoda Lie
tuvių Jaunimo atletams 
sveikinimą.

MIŠKO APEIGOSKazys Bradunas

PETRAVIČIAUS AŠARA
Jau medžiai nerimsta vietoje- 
Kaip žirgus, vos bevaldai. 
Baudžiauninkai sėdi karietoje - 
Šventos Onos atlaidai.

Pilnas Alvitas čigonų, 
Pilnos pievos arklių...
Viršum sibirinių vargonų 
Pilnos padangės kranklių.

Senoji varpinė juosta, 
Juodmargės pabaigė pašarą - 
Ir per Viktoro skruostą 
Ritasi ašara.

Ginkluoti suklaupę girioje,
Žegnodamies maldai:
Ir atleisk mums mūsų kaltes,
Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
(Krikščioniškoji Lietuva)

Aplinkui blykčioja
Žaltvykslėmis žemėpačiai,
Murmėdami:
Tik vienas kraujas atsiteisia

•’ Pagoniškoji Lietuva)

Abi jos pakelia
Mano rankas
Ir sako:
Vaikeli, nusivilk marškinėlius -
Dabar tu būsi paaukotas.

• r- r • ■

( Iš rinkinio "Prie vieno stalo”)
, - ■■■■ ■ • i-i ■<> ••

Į....... atkelta iš 7 psl./

RUSIJA PRO AUTOBUSO LANGĄ /pabaiga/

Pravažiuojame pro taisomą kelią, kur iš dviejų 
linijų keičiama į keturias. Po jau riedame keturgu
bų keliu. Pakelėse matosi išarti, išakėti laukai, 
paruošti, turbūt, žiemkenčių sėjai. Toliau ir platūs 
laukai su nupjautais javais, kiti dar guli ant pradal
gių, o kiti suvynioti į rutulius.

10 val.ryte, likus iki Minsko 100 km., sustojimas 
pamiškėje, nes ir vėl niekur pakelėje nėra tualetų. 
Todėl reikja ieškoti vietos toliau, paėjus po me
džiais. Važiuojant matome pulkus karvių laukuose. 
Pirmą sykį čia pasimato ir kukurūzų laukai, kurie 
žymiai prastesni negu Kanadoje - reti ir žemesni.

Artėjam visai prie Minsko, į kurį veda platus 
kelias. Rodyklės yra ir lotyniškomis raidėmis užra
šytos. Minskas turi 1.700.000 gyventojų. Didelis 
miestas - Gudijos sostinė. į Minską įvažiavus, nusto
ja lyti, nors tebėra apsiniauką, debesuota.

Minske atsisveikinome su vadovu Borisu, o į 
autobusą ateina miesto vadovė, kuri gražiai angliš
kai pasakoja apie miestą, kaip Minskas Antrojo 
pasaulinio karo metu buvo sunaikintas, tik 7 pasta
tai buvo likę nesugriauti. Viskas naujai atstatyta. 
Apvažiuojame svarbesnes gatves, parodo valdžios 
pastatus, kur dar priešakyje jų tebestovi Lenino pa
minklas, matyti nesirengia jo nugriauti. Virš pastatų 
plevėsuoja balta-raudona balta vėliava, ir apačioje 
ant sienos - mūsų Vytis, kurį naujoji Gudijos valdžia 
herbu pasirinko...

Apvažiavę dalį miesto gatvių su vadove išlipame 
ir pėsti einame į Jan Kepura parką, prie jo statu
los, o toliau fontanas, gėlynai, vaikščioja žmonės. 
Vadovė dar vis pasakoja apie miestą, kad Minske 
yra 17 ambasadų ir turi požeminį metro su 12 sto
čių, ir dar tebetęsiama tolimesnė jo statyba.

Minske^ valgome pietus viešbutyje. Pašte perka
me pašto ženklus už rublius, o krautuvėje jau rub
lių neima, reikia Gudijos pinigų arba dolerių. Ant 
visų pašto ženklų išspausdintas mūsų Vytis.

3 vai. paliekame Minską, artėdami prie Lietuvos, 
Paliekame naują ir švarų Minską, kuris sudarė gerą 
įspūdį, išvažiavus, kurį laiką kelias buvo keturgubas 
o vėliau tik dvigubas. Ant kelio link Vilniaus, visai 
nėra jokių mašinų, kartais tik pervažiuoja su arkliu
ku ir lanku ūkininkas. Pusę penkių pasiekiame Gudi
jos- Lietuvos sieną. xxx
» psl.

JEIGU MĖGSTATE SODININKAUTI IR GRAŽINTI 

SAVO APLINKĄ, DALYVAUKITE "FLEURIR 
MONTREAL 1997“ - "MONTREAL IN BLOOM" 
KONKURSE.
DAUGIAU KAIP 250 LAIMIKIŲ BUS PASKIRTA 
MIESTO GYVENTOJAMS, GRUPĖMS ARBA ORGA
NIZACIJOMS ATITINKAMOSE KATEGORIJOSE.

REGISTRACIJOS LAPELį GAUSITE SAVO ACCES 
MONTREAL ĮSTAIGOJE "ECO QUARTIER" 
CENTRE ARBA BOTANIKOS SODE GEGUŽES 
MĖN. 8 ir BIŽELIO MĖN. 24 d.

JŪSŲ GĖLININKYSTĖS DARBAI BUS VERTINA
MI LIEPOS MĖNESį.

Teirautis: 872-1400
http://www.ville.montreal.qc.ca/
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN gegužės 11 d. sek
madienio popietėje daly
vavo 152 žmonės.

Svečiu, knygoje pasi - 
rašė 1 iš Vilniaus,A.ir J. 
Norkai iš Hamiltono, R . 
ir O. Levstein iš Berlyno.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Kultūros K-jos 
B.Stundžia.

narys

o LOKIO svetainės 
kytojai kviečiami 
naudoti pasiūlymų bei pa
geidavimų dėžute. Lau - 
kiama naujų sumanymų!

lan - 
pasi-

• Aukos SLAUGOS NA
MAMS priimamos Toron
to ir Hamiltono lietuviu 
kredito kooperatyvuose. 
Galima siųsti ir tiesio
giniai: Labdaros Fondas , 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St.W.,To - 
rontoi, Ont.,M6P 1A6.

t LN gegužės mėn.25 
sekmadienio popietėje 
lyvavo 110 žmonių.

d.
da-

e LN valdyba posėdžiaus 
birželio mėn.26 d.,ketvir
tadieni, 7 vai.v.

• LN Vyru Būrelis ir jau
nimo ansamblis ATŽALY
NAS planuoja gegužinę, Ji 
vyks liepos mėn. 6 d. ^ra

Conservation parke. Auto
busas veš nuo LN ir "Vil
niaus" rūmų 12:45 v.p.p. 
Kelionė nemokama,užsire
gistruoti prašoma LN raš
tinėje, tel:416-532-3311.

Programoje- muzika, 
dainos, šokiai , sportas, 
įdomi loterija.Veiks bufe
tas.

tingai gražūs vainikai ir 
pasodintos gražesnes gė

lės. Prašoma visų,lankan
čiu kapines,pastebėjus į- 
tartino elgesio pasireiški
mus, skubiai pranešti ka
pinių administracijai.
• KANADOS LIETUVIŲ 
VETERANŲ SĄJUNGĄ 
"RAMOVE”

paaukojo $150,- Lietu
viu Muziejui ’'Anapilyje" 
ir Įteikė Žiupsneli žemės 
nuo pirmojo žuvusio Lie
tuvos Nepriklausomybės 
kovose žuvusiojo Lietuvos 
karininko Antano Juozą - 
pavičiaus 1919 m. , kapo.

Pirmasis žuv^s karei - 
vis,irgi tais pat metais , 
kaip žinome, buvo Povilas 
Lukšys.
• KAPINIŲ LANKYMO 
DIENA

vyko gegužės mėn.25 d.

Dalyvavo daug svečių ir 
iš Hamiltono,Londono,Ont. 
Delhi,Oakville ir kt.Bu- 
vo aplankytos ir parodos: 
dail.J.Račkaus bei organi
zacijų veiklos paroda. Jas 
suorganizavo "Anapilio" 
Moterų Būrelis ir Muzie
jus.

pinių koplyčioje buvo kon- 
celebruotos Mišios už mi
rusius. Jas atnašavo prel. 
J.Staškevičius-Staškus,kun. 
Aug.Simanavičius, OFM., 
Londono,Ont.Šiluvos Mari
jos kleb.kun.K.Kaknevi - 
čius ir k un.Eug.Jurgutis, 
OFM. Giedojo muz. Jono 
Govėdo vad.Lietuvos Kan
kinių P-jos Choras.

Automobiliu ir minios 
judėjimą prižiūrėjo ir ge
rai tvarkė Toronto VI. 
PUTVIO Šaulių Kuopa.

e

M.J. Ast-

KANADOS LIETUVIŲ FINDUI AUKOJO:
$1500.- Kredito Koop. "Parama”; po $500.- V. White, 
R. Dornfeld, M. Lazdutis; $300.- KLB Sault Ste. 
Mary Apylinkė; $250.- KLB Ottawos Apylinkė; po 
$100.- G. Kliorikaitis, N. Liacas, P. Basys, R. Kara- 
siejus, V. Lečkaitis, S.G. Noreika, A. Kaminskas, J. 
PargausKas, V. Volertas, A.D. Dickson, R. Sriubiškis 
E.J. Bubnys, A. Stasevičius, V. Juraitis, K. Dubaus
kas, L.R. Garbaliauskas; $60.- J.A. Lelis, po-$50.~ 
- A. Gudžiūnas, J. Danėnas, J. Popikaitis, 
rauskas;
Aukos už mirusius:

$5000.- P. Dalienės atminimui per S. 
nūs L. Klimaitis; $220.- už K. Čeputį; 
Česnulienę; po $75.- už A. Kenstavičių, 
$20.- P. Jucevičienę.
Palikimai:

A. Urbaičio $25,392 ($82,232.11) ir P. 
palikimas - $1000.

Visiems nuširdus AČIŪ!

Dalių, sū- 
$170.- už 

A. Stalionį;

Girdžiūno

K.L.F.

PRISIKĖLIMO
KRAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS

PENSININKAI GRAŽIAI 
PAMINĖJO MOTINOS 
DIENĄ

Š.m.gegužės mėn. 10 
d., didžiojoje salėje "Vil
niaus Manor" rūmuose 
minėjimo programa at - 
liko MAIRONIO Mokyk
los mokinės 7 12 m. 
amžiaus. Jos pagrojo ir 
smuiku, kanklėmis,piani
nu, paskaitė eiieraščiu. 
Tai buvo gražus dviejų 
kartų bendravimas ,ir vi
si gausūs svečiai, net at
vykę. iš St.Catharines ,- 
nepagailėjo plojimų.

Mergaitės gavo gėlių, 
motinos pagerbtos kor
sažais, visi pavaišinti 
kava su pyragaičiais.

999 Cpllegc St.. Toronto. Ontario \ 1611 I AB 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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- 
dleniąis 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

• VOLUNGĖ buvo pa - 
kviesta atlikti pavasario 
koncertą kartu su vieti - 
niu Camerata choru ge
gužės mėn. 31 d. St.Mai- 
tin-in-the Fields bažny - 
čioje.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.................... 2.25%
180-364 d. term.ind................... 2.50%
1 metų term, indėlius................2.75%
2 metų term. Indėlius................3.75%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius............ ...4.50%
5 metų term, indėlius................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk........... 2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.00%
2 metų GlC-met. palūk..............4.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP.............2.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....3.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind.....4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.....4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....5.50%
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%

IŠ LIETUVIU KAPINIU 
VAGIA GĖLES

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo................... 7.00%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.25%
2 metų...................... 6.25%
3 metų...................... 6.75%
4 metų...................... 7.00%
5 metų...................... 7.50%
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.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
piniu Komisija praneša, 
jog vis gauna nusiskun - 

‘ dimu, kad dingsta ypa -
1997. VI. 10

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Oė/v/su rūilu draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(Drešerj), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 

ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerj - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, LAX 2TB

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 tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real EstateJld.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RA ŪDA -INS URANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite204 (kampas Jane ^rBtoor) Toronto. Ont. MBS 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588 
------------------------------------ • ---- ------------------ -------------------------------—

l,etuv,y MM
KREDITO I I JI
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

mortgičial.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo....... .7.00%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų................... .5.25%
2 metų................... .6.00%
3 metų................... .6.50%
4 metų....... ........... .7.00%
5 metų................... .7.25%

(fixed rate)

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

Asmenines paskolas
duodame Iki $65,000
mortgičius Iki 75%
įkainoto turto. Kitos
paskolos: (Line of
Creditor antrieji

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 
2.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. paiūk.
3.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.50% 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 Sigoje

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

9 psl.



Paskutinės a.a.Janinos ADOMONIENĖS laidotuvių apeigos Montrealyje vyko Cote dės Neiges Krematoriume, palydint kun. Kazimierui 
Ambrasui,SJ, ir atlikus ritualinius giedojimu sol.Antanui Kebliui

"KAUNO DIENA" tinas-žymus lietuvių dai - karas išardė Šeimų, nu - moniu šeima apsigyveno tiečiams.Man,kaip ir dau-
PAMINĖJO JANINĄ liniukas,teta Liuda Vieno- traukė studijas. Tėvas ag- Montrealyje. geliui, teko pasinaudoti
ADOMONIENĘ Žinskaitė-Purėnienė-pirmo- ronomas Antanas Vieno- Janina ir Jonas Ado - Adomonių šeimos svetin -

"Janina gimė ir augo ji lietuvė advokatė. žinskis 1941 m.buvo iš - moniai aktyviai dalyvavo . gurnu ir geraširdiškumu,
iškilioje lietuvių inteligen- 1936 m.Janina baigė - tremtas j Sibiru. Janina lietuvių bendruomenės gy- .
tų šeimoje. Tėvas Anta - Panevėžio mergaičių gim- su broliu Rimu ir senele venime,rėmė Lietuvos lais- Nuoširdžia1 užjaučiame
nas Vienožinskis buvo pir- nazija,vėliau mokėsi* Vy - pasitraukė i Vakarus,kitas vės bylos akcijas, Jų na - ^el skaudžios netekties
masis Dotnuvos žemės u- tauto" Didžiojo Universi-“ brolis Kęstutis su motina mas tapo Lietuvių centro broli, pusbrolius ir Jani -
kio akademijos direkto teto Teisės fakultete. liko Lietuvoje. globos namais tiek užsie- n3. pažinojusius draugus,
rius 1921-1923),dėdė Jus- Sovietų okupacija ir Janinai ištekėjus,Ado- nio lietuviams, tiek tau - Prof.Arimantas Dumčius

PAMINĖTA MOTINOS
DIENA

Gegužės mėn. 11d. 
gražiai papuoštoje klubo 
salėje, pirm. Albinas Kar- 
nius pasveikino visas da
lyvaujančias motinas ir 
močiutes. Aurelija Ro
bertson vadovavo
minėjimui. Paskaitą apie 
motinos paskirtį gyveni
me skaitė Nijole Dimie- 
nė, išvardindama daug 
sunkumų, kuriuos turi nu
galėti modernių laikų 
motina, kad galėtų gra
žiai iškauklėti ir užau
ginti vaikus.

Rūta Dimaitė padekla
mavo B. Brazdžionio ei
lėraštį "Motinai”. Naujai 
susidariusi jaunimo tau
tinių šokių grupė "Žioge
liai" pašoko keletą šo
kių, o patys jauniausieji 
padainavo ir pavaidino 
"Du Gaideliai". Progra
mos dalyviai savo mamy
tes apdovanojo rožėmis. 
"Žiogelių" grupėje pasi
rodė septyni Ross 
šeimos nariai ir Rūta 
Dimaitė. Grupei vadovau
ja Aurelija Robertson, o 
akordeonu palydi Alber
tas Ross. Mažiesiems 
dainininkams Laitnutei 
Bobelytei, Dalytei ir 
Algirdui Glavinskams, 
Monikai Abrukaitytei ir 
Juliui Lukui akompanavo 
Asta Lukienė. Sceną pa
puose Dalia Adomaitienė.

Po programos visi 
buvo pakviesti mažojon 
salėn vaišėms.
10 psl.

ALTOs ST. PETERSBUR- 
GO s k y r i a u s 
metiniame susirinkime, 
kurį atidarė pirm. A. 
Shukis, tylos minute 
prisiminti ir pagerbti aš- 
tuoni mirę skyriaus na
riai. Susirinkimui pirmi
ninkavo A. Jonaitis, 
sekretoriavo E. Šatrai- 
tienė.

Naujon dviejų metų 
valdybon išrinkti Alfas 
Shukis, Antanas Jonaitis. 
Lola Januškis, Ona Žabu- 
kienė ir Eugenija Šatrai- 
tienė. į kontroles k-ją - 
Antanas Tauginas, Bro — 
nius Zabukas ir Mykolas 
Vitkus.

ALTos skyrius dėkoja vi
siems aukojusiems Vasa
rio 16-tos proga. Atskiras 
nuoširdus lietuviškas ačiū 
Lietuvių Klubui už suren
gimą Vasario 16-osios mi
nėjimo.

Po susirinkimo dalyviai 
pabendravo prie O. Žabu- 
kienės paruoštų valgių.

A. Jonaitis

ROMO KALANTOS ŠAU
LIŲ KUOPOS balandžio 
mėn. 18 d. surengtas 
"Pavasario Balius" pavy
ko labai sėkmingai. Sve
čių buvo 230. Šiam vaka 
rui vadovavo ir daug pa 
sidarbavo valdybos narė 
Irena Kusinskienė. Pa
traukli reklama,
vietiniai menines progra
mos atlikėjai, smagi mu
zika ir gera vakarienė 
patenkino visus atsilan
kiusius. Pelnas paskirtas 
Lietuvos reikalams.

Balandžio 30 d. Kuo
pos gegužinėn Veteranų 
parke atsilankė apie 200 

svečių. Tai vis nuopel
nas nepamainomos Pet
ronėlės Gudonienės pa
ruošiamų "cepelinų", 
kuriuos visi labai mėgsta. 
Šį kartą su būriu talki
ninkių ir talkininkų jų 
buvo išvirta 498.

Gegužės mėn. 18 d. į- 
vyko Kuopos rengtas Ro 
mo Kalantos minėjimas, 
kuris pradėtas Šv. Vardo 
bažnyčioje iškilmingomis 
pamaldomis. Lietuvių 
Klubo svetainėje po pie
tų buvo Antano Jonaičio 
paskaita ir moterų "Kvar
teto” atlikta meninė pro
grama.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DR-JOS St. Petersburgo 
skyriaus metinis susirin - 
kimas, įvykęs gegužės m. 
2 d. sutraukė apie 70 na
rių. Po valdybos narių 
pranešimų, ilgesnį veiklos 
apibūdinimą per paskuti
nius dvejus metus patie - 
kė pirm. Aldona Česaitė. 
Ji suminėjo įvairius ren
ginius, vartotų daiktų 
išpardavimus, siuntinių į 
Lietuvą išsiuntimus, pa
žymėdama, kad suteikta 
piniginė parama $20,740 
ir išsiųsta 1715 svarų 
siuntinių.

Dalis senosios valdybos 
sutiko pasilikti pareigose, 
o naujomis valdybos narė 
miš sutiko būti PrimaVaš- 
kelienė ir Halina Žitkie-- 
nė, kuri apsiėmė eiti 
vicepirmininkės pareigas.

Buvo aptarta piniginės 
pašalpos paskyrimas Lie
tuvon. Taip pat nutarta 
vėl ieškoti lovų pataly - 
nės aukotojų, nes kelios 
ligoninės ir vaikų namai 
labai jų pageidauja.

TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo
9 v.: 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 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. tekių sąsk. Iki____ 1.75%
santaupas 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................2.50%
180 dienų Indėlius....^.............. 2.75%
1 m. term. Indėlius...................3.00%
2 m. term. Indėlius...................3.75%
3 m. term. Indėlius...................4.50%
4 m. term. Indėlius...................4.75%
5 m. term. Indėlius...................5.25%
RRSP ir RtfiF3
(Variable).................................. 2.50%
1 m. ind......................................3.00%
2 m. ind......................................3.75%
3 m. Ind..............................  4.50%
4 m. Ind......................................4.75%
5 m. Ind......................................5.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo............ 9.75% 
nokiln. turto 1 m.........51060%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
Iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

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

INTERAC KORTELĖ
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moot real
Dėkoju pirmininkei 

Genovaitei Kudžmienei 
už pakvietimą trumpai 
pasidalinti keliomis min
timis apie Lietuvą. Tai 
tema, kuri mano širdžiai 
labai artima ir miela. 
Nors dauguma iš jūsų 
patys keliaujate į Lietu
vą . ir plačiai skaitote 
apie ją spaudoje, tačiau 
gal tik ten gyvenant ir 
dirbant galima pilniau su
prasti ir pajusti kasdieni
nį gyvenimą.

Pradėsiu nuo savo dar
bo, per kurį taip netikė
tai su šeima atsiradome 
Lietuvoje. Sutapimas: 
šiandien lygiai trys metai, 
kai pradėjau intensyvius 
kursus Quebec' e prieš iš
vykstant į Lietuvą. Dar 
birželio mėnesiui nesibai
gus, jau radausi Vilniuje 
ir buvau pradėjusi vykdy
ti sutartį padėti įsisteig
ti penkiolikai kredito 
unijų Lietuvoje.

Trumpai paminėsiu, 
kad mano darbas nebuvo 
atidaryti "banko” ar 
"bankelių", bet dar sun
kesnė užduotis. Man rei
kėjo surasti žmones, 
kurie patys imtųsi inicia
tyvos ir steigtų atskiras, 
jų pačių valdomas kredi
to unijas. Supraskite, 
kad po 50 metų sovieti
nės tvarkos, kur viskas 
buvo "valdiškose ranko
se", kur valdžia daryda
vo visus sprendimus už 
visus piliečius, kur visi 
buvo "lygūs", kur inicia
tyva buvo slopinama - 
tai nelengva surasti žmo
nes, kurie imtųsi atsako
mybės ne tik už save, 
bet ir už savo kaimynus. 
Pridėkite dar daugybės 
bankų bankrotus ir pini
gų nuvertėjimus ir paaiš
kės, kad kredito unijos 
(kaip "naujos" finansinės 
institucijos) buvo priim
tos su didžiausiu nepasi
tikėjimu. Kai tiems, 
kurie bent truputį domė
josi imtis darbo, paaiškė
davo, kad Kanada jiems 
už tai nieko nemokės 
(nors mūsų projektas 
visomis jėgomis nemoka
mai rems jų pačių pastan
gas), daug kas nuleisda
vo rankas ir toliau nebe
silankydavo. (į klausimą 
"kas man iš to?", atsaky
davau: "ateityje Jūsų 
nuotrauka bus knygoje 
su užrašu "Kredito uni
jos steigėjas")

Nesigilindama į įdėtą 
darbą, noriu pasidžiaugti, 
kad išvažiuodama pali
kau aštuonias kredito 
unijas, kurios vienijo 575 
narius. Man tik grįžus į 
Kanadą atėjo žinia, kad 
seniai steigiama VDU 
studentų ir dėstytojų kre
dito unija po didelių 
pastangų taip pat gavo 
veiklos licenciją iš Lietu
vos Banko. Prieš du 
mėnesius veikiančios 
kredito unijos turėjo 
maždaug 169,000. Kana
dos dolerių aktyvuose ir 
tuo metu buvo išduota 
apie 69,000 Kan. dol.
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■ĮSPŪDŽIAI IR MINTYS
Regina Piečaitienė
paskolomis.

kadangi čia Moterų 
draugijos susirinkimas, 
tenka pabrėžti, kad mo
terų dalyvavimas yra 
labai sekamas šiame (ir 
kiekviename Kanados vy
riausybės remiame) pro
jekte. Buvo ką stebėti 
ir sekti: iš aštuonių kre
dito unijų administrato
rių (vedėjų) šešios yra 
moterys, bet kasdieninės 
operacijos yra moterų 
atliekamos visose aštuo- 
niose; iš šešiolikos žmo
nių, išmokytų kompiute
rine apskaita, vienuolika 
yra moterys; iš visų 
kredito unijose išrinktų 
į valdymo organus, 35% 
yra moterys. Tenka pasi
džiaugti tokiu moterų 
veiklumu ypač žinant, 
kaip jos apkrautos dar
bais ir rūpesčiais.

Moterys taip pat vado
vavo, kai prasidėjo neti
kėta parama iš Kanados 
lietuvių, kurie paaukojo 
pinigų, kad mažiau pasi- 
turitnys galėtų susimokė
ti unijos pajų (šėrą), 
kuris yra net 300 litų. 
Labai labai dėkoju B. 
Nagienei, M. Pakulienei, 
A. Vaitonienei, J. Daugė
lai, kurių dėka septynios 
šeimos tapo kredito uni
jų narėmis (jų tarpe - 
šeima su penkiais vai
kais, kita net su 10’, 
trečioje - vyras ir žmona 
abu invalidai, kitoje dvie
jų mokinukų tėvas po 
dviejų infarktu toliau 
stengiasi ūkininkauti. 
Visi mažažemiai tik 2- 
3 ha). Šie žmones stoda
mi į kredito uniją iš kar
to turi teisę pasinaudoti 
3000 litų (aišku, su tin
kamomis garantijomis). 
Todėl ta $120 Kan. dol. 
auka iš tiesų yra labai 
ypatinga parama, už 
kurią ją gavę žmonės 
būna tikrai dėkingi ir ku- 
ri man suteikė jaudinan
tį pasididžiavimą, kad 
"čia užsienyje" atsirado 
tokios nuoširdžios para
mos mano darbui.

Didžiausi sunkumai, 
man pasirodė, tai sun
kiai išjudinama biurokra
tija. Biurokratijos yra 
visur, bet Lietuvoje ji 
ypatinga. Rodos, viską 
galima padaryti lengviau 
ir paprasčiau, iš tiesų, 
viskas lengviau darome 
su kyšiais ("dovanėlėmis') 
Keli pavyzdžiai: kai pir
moji kredito unija gavo 
savo veiklos licenciją, 
vienas korespondentas 
mūsų paklausė, kiek 
mums tai kainavo. Mes 
paminėjome oficialų 
licencijos mokestį. Jis 
pakartotinai klausė, kiek 
mums kainavo? Kai atsa
kėm, kad nieko "nepaki- 
šom", jis atsakė, kad 
buvome įvykdę stebuklą!

iš asmeniško gyvenimo: 
norėdama užregistruoti 
Juozą mūsų bute, vaikš
čiojau po Migracijos ir 
Pasų skyrių kabinetus 
beveik tris savaites, "ap
siginklavusi" pasais, įga- 

APIE DARBĄ LIETUVOJE 
liojimais, buto dokumen
tais. Jį išregistruoti už
truko maždaug dvi valan
das, padavus 20 litų. 
Kai būna tokie atvejai, 
norisi nusispjauti į visus 
principus ir imti leng
viausią kelią. Tačiau 
darbo atveju - negalėjau 
sau leisti imtis to leng
vesnio kelio...

Tenka pastebėti, kad 
ir Kanadoje susidūriau 
su panašia biurokratija. 
Po vieno atsilankymo 
Montrealyje viena Air 
Canada darbuotoja neno
rėjo leisti man skristi į. 
Vilnių, kadangi neturėjau 
vizos į Lietuvą. Visi 
dokumentai, kurie tiko 
keliolika kartų anksčiau, 
jos netenkino, ir tik po 
ilgų argumentacijų ir 
net ašarų, ji teikėsi 
leisti man skristi į Pary
žių, iš kurio, be jokios 
problemos toliau skrido
me į Vilnių.

Dažnai girdime apie 
nusikalstamumą Lietuvo
je. Daug kas žinote, kad 
mūsų butas buvo apiplėš
tas Kaune. Ir vėl tenka 
priminti, kad Kanadoje 
taip pat yra nusikaltimų, 
mūsų namas Verdune 
buvo apiplėštas prieš 
daugelį metų. (Esu tikrą, 
kad ne vienam čia sėdin
čiam, yra buvę panašių 
atsitikimų). Gal tik skau
džiau, kai tokie dalykai 
vyksta mūsų romantizuo- 
toje, idealizuotoje tėvy
nėje. Rodos, Lietuvoje 
mes esame visi "savi", o 
gi Kanadoje - esame 
apsupti "svetimų".

Gyvenimas Lietuvoje 
nėra lengvas, bet jis 
eina į gerą pusę. Atsi
minkime, kad ir Ameri
ka nebuvo pastatyta per 
penkis ar dešimt metų. 
Yra nuostabiai gabaus ir 
puikaus jaunimo, kurie 
man duoda daug vilčių, 
jog ateinanti karta tvar
kysis geriau ir darys dar 
didesnę pažangą negu 
daroma šiuo metu.

Ką man reiškia Lietuva 
po beveik trijų metų gy
venimo ir darbo ten? 
Pirmoje vietoje minėsiu 
tai, ką akis užmato - 
gamtos grožis, kuris 
mane žavėjo kaip turistę 
prieš 25 metus ir su ku
riuo man teko plačiau 
susipažinti per daugybę 
kelionių ypač vakarinėje 
ir pietinėje Lietuvoje; 
miestų greitas persitvar
kymas, remontai, atsinau
jinimai, gražios parduotu
vės, kavinės, puikūs res
toranai, restauruotos baž
nyčios, muziejai. Antroje 

vietoje (iš tiesų svarbes
nėje) tai, aišku, patys 
žmonės. Nežiūrint biuro
kratų valdininkų plė
šikų, chuliganų, many
čiau, kad lietuviai pasi
žymi svetingumu, vaišin
gumu. Man asmeniškai 
labai pasisekė: per trum
pą laiką įsigijau nema
žai tikrų "širdies" drau
gų, kurie už "ačiū" per 
vasaros karščius kraustė

iš vieno buto į kitą, iš tiesų, gal gyveinime 
kurie pasikviesdavo para- ir svarbiausia, kad turi 
gauti skanios iš Vokieti- su kuo pasidžiaugti ir pa’ 
jos parsivežtos arbatos, sidalinti skausmais, kad 
kurie dalinosi savo prigry- gali rasti gražią aplinką 
bautais grybais, kurie kuri savo grožiu ramina 
išmokė, kur turguje nusi- ir gerai nuteikia. Dirbti 
pirkti šviežiausią varškę ir gyventi visur reikia ir 
ir didžiausius kiaušinius, visur tenka susidurti su 
kurie pasikviesdavo po problemomis. Man Lietu- 
pražydusiu kaštonu gerti va buvo sunkus darbas, 
kavutę sekmadienio rytą, nusivylimai, skriauda, 
kurie man grįžtant iš ke- bet kartu ir pasisekimai 
liones pamerkdavo gėlių matomi rezultatai, geri 
puokšteles kiekviename draugai, lubinais mėly- 
kambaryje, kurie be žo- nuojančios pakelės, mis- 
džių apkabino ir verkė, kai, kopos - iš pasakų 
po ištiktų nelaimių. numylėta Lietuva.

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 užsirašyti 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

ElfKMBMMMwK

SuttOK
I______ I®

ANTOINETTE
Agent immobtlier affiliė 
bur.:(514) 462-4414 
fax: (514) 462-1509 
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBIUER AGREE

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2

OUELLET - 
-Brilvicienė 

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

GBOUPt SUTTON fCtOH *C EST FRANCHISE INOEPĘNOANT ET AUTONOVE OE GROuPE SUTTOfl. QUEBEC

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

kailių siuvėjas

Į* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
*Saugojimas vasaros laiku(storage)

’ *Taisau ir remodeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

11 psl.
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G.Montvilienė, Alb.Urbonas, G.Stankevičienė ir Z.Urbonienė, prisiglaudę Šauliu 
būstinėje, ruošiasi ”NL” Spaudos Vakaro loterijai

Petras Paulauskas ir Arvydas Paulauskas kviečia j 
savo restorana - ’’CAPRICE”

• Sharon ir Jonas RIMEI- 
KIAI džiaugiasi naujagi 
miu sūneliu,© sesutė- bro
liuku.

Sveikiname.1

• Žvejotojo ir Medžioto - 
jų Klubas NIDA rengia 
žvejojimo turnyrą birželio 
mėn. 14 d. Rimeikių va - 
sarvietėje.

Pradžia 7 val.r.^vejo - 
jama iki 3 val.p.p. Po 
to bus įteikiami laimikiai, 
Maloniai kviečiami ir ne 
nariai! Valdyba

JAUNIEJI VERSLININKAI
Caprice vardu pavadin

tas restoranas, 5001 Queen 
Mary Rd. pravažiavus šv.' 
Juozapo Oratoriją,netoli De - 
carie Blvd., buvo oficia
liai atidarytas š. m.gegužės 
mėn.27 d. Jo savininkais 
tapo Petras Paulauskas ir 
Arvydas Paulauskas.

Petras Paulauskas, tre
čiosios bangos lietuvis, čia 
mokėsi kalbų,gerino kuli - 
narines žinias Universitė de

• Regina PIECAITIENE, lio mėn. 1 d.,sekmadienio 
pakviesta KLK Moterų D- popietėje įdomiai kalbėjo 
jos Montrealio sk.,birže - apie darbą Lietuvoje.

Žfūr. 11 psl.

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

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

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

ADVOKATAS
Romas ISganaiti s,S.B. A., B.C.L.

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

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

12 psl.

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MQKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
1 metų..... 3.25%
2 metų ...4.25%
3 metų ... 4.75%
4 metų ... 5.00%
5 metų ... 5.50
Terminuoti indėliai

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

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 3u d. ........ 0

RRSP & RRIF
Taupoma , 1.50%
1 metų ... 3.25%
2 metų ... 4.25%
3 metų ... 4.75%
4 metų ... 5.00%
5 metų ... 5.50

Čekių sąskaita .. . 0.50%
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00%)

IMA už;

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

1 metų... 5.40
2 metų ... 6.25 4 metų — 0.95%
3 metų ... 6.75% 5 metų ...7.25—

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS .. 6.00% 
Fully guaranteed (CSB) or other ....... 7.50%
Personal loan regular ............................ 9.50%

Overdraft ....................................................... ..17.00%
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.009(

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 ‘10- 2
Antr., treciad. 9.00*3.00 —
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7M
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- £00

EUROPARCEL
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priima m i tik liepos 30 d. rugsėjo 24 d., spalio 29 
d. ir lapkričio 26 d„Montrėal ir dirbo pastoviai 

graikiškame restorane. Ar
vydas Paulauskas savo ku - 
linarines žinias gilino įvai
riuose Montrealio restora - 
nuošė- graiku,italų,prancū - 
zų.

Subrendo sumanymas - 
pradėti dirbti savarankiš - 
kaijkartu^r pasitaikė pro
ga įsigyti savą restora - 
na.

" Taip atsirado Caprice, 
kur nauji šeimininkai pir
muosius svečius pavaišino 
koldūnais. Žada gaminti ir 
kitokius atitinkamus vai - 
gius šiame, gana margame> 
etniškame miesto rajone.

Caprice tei:-731-3975.
Veikia: antradieniais , 

trečiadieniais ir ketvirta
dieniais- nuoll:30 v.r. iki
11 vai.v.; penktadieniais- 
11:30 v.r.-12 v. nakties ; 
šeštadieniais-nuo 3 val.p.p.
12 vai.nakties; gekmadie - 
niais- nuo 3 val.p.p.- II v.
vakaro; pirmadieniais -ne 
veikia.

Caprice turi 20 vietų, 
taip pat yra terasa,kur ga-

1450 De SČve, Montreal. QC. H4E 2A7
Tik $6.00 už 1 kg + $15.- už pristatymą 

į namus. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI- AUTOMOBILIAI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
9907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

Tet 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

lestoffures

IVlIROIXl inc

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
lima valgyti lauke.Veikia ir atliekamas sąžiningai ir prieinamomis
pilnas baras. kainomis

Geriausios sėkmės!
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.10
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