
r

This paper was mailed 
Tuesday. June 26,1997Lietuvos nacionalinė 

M.Mažvydo biblioteka

LITUANIE INDČPENDANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St.. LASALLE,Que., H8P 1C4 Tel: 366-6220.
Nr.13 (57-tiefl metai). 1997, BIRŽELIS JUNE 26 • DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŽTIS • CANADA

ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
PRASIDĖJO "SUMMIT 8" 
SVARSTYBOS

Rusijai prisidėjus prie 
didžiųjų industrinių vals
tybių pasaulinių problemų 
sprendimo vieneto,”Sum-4 
mit of Eight” birželiu 
mėn.21 d. susirinko Den
ver,Col., JAV. Dalyvauja 
JAV,Kanada, Britanija , 
Prancūzija, Vokietija, Itali
ja, Japonija,Rusija.

Pirmuoju svarstymo ir 
problemų sprendimo punk- 
tu-taikos palaikymas Bos
nijoje ir kiti neramumų 
taškai. Bosnijoje musulmo
nai,kroatų ir serbų frak - 
cijos nukrypsta nuo savo 
Įsipareigojimų įkurdinti 
pabėgėlius ir bendradar - 
biauti savo tarpe.

Nutarta išleisti komu
nikatą dėl Žmogaus Tei - 
šių Hong Kongui perei
nant Kinijos kontrolėn . 
Pritarta "Ottawos Inicia - 
tyvos” programai uždraus
ti vartoti žemės minas. 
Kanada ir JAV buvo kri
tikuotos už nepakankama 
aplinkos taršos kontrolę. 
Kanada-labai gerai iver - 
tinta už > ekonomiką, y- 
pač deficito sumažinimą 
ir planą j^ likviduoti per 
2 metus.

Tokios .maždaug ,pir - 
mosios dienos sVarstybų 
išvados.

• Howard Galganov’ as 
1996 m. suorganizavęs 
viename iš populiariausių

* apsipirkimo centrų Point- 
claire demonstraciją, rei
kalaujančią lygių teisių 
iškabinti anglų kalba už
rašus, kartu su prancū
ziškaisiais, išvyksta iš 
Qupec’o provincijos.

Po bandymo sukelti di
desnį aktyvumą anglofo- 
nų verslininkų tarpe, ko
vojant už tokias teises, 
H. Galganov’ui nepavyko 
laimėti per rinkimus 
savo Mount Royal apy
linkėje prieš Sheila Fine- 
stone. Jis pareiškė, jog 
apie 3/4 žmonių nubal-

* savo už status quo ir ne-

Ottawa: Pavasario festivalis, Rideau kanalas ir Parlamento pasatai

pasiryžę kovoti, manyda
mi, kad tuo pablogins ne
tolerantiškumo situaciją.

Na, teisybę pasakius, 
kai kurie Office de le 
Langue Franęais tarnau
tojai persistengia. Birže
lio mėn. 19 d. buvo pa
skelbta, kad verslininkai 
neturi teisės įteikti vien
kalbes savo verslo korte
lės anglų kalba, jeigu 
klientas specifiniai to ne
paprašo. Numatyta buvo 
ir bausmė už tokį prasi
žengimą, nuo $75 iki 
$1,400.

Toks smulkmeniškas ir 
patetiškas kabinėjimasis 
sukėlė juoką, ir sekančią 
dieną spaudoje buvo ko
mentuojama, kad OLF 
turinti svarbesnių reikalų 
ir kad Quebec’e labiau
siai tinka dvikalbės arba 
tiktai prancūziškos kor
telės. (Kokiu momentu 
atsiklausti savo kliento 
dėl kortelės kalbos:prieš 
pasisveikinant, po to, ar 
atsisveikinant, nenuro
do...)

Spėjama,kad tam tik - 
ra dalis gyventojų nebuvo 
patenkinti H.Galganovo 
kampanijos stiliumi,ir tai 
juos sulaikė nuo aktyves
nio dalyvavimo.

PRIIMTAS KALBINIŲ 
MOKYKLŲ TARYBŲ 
ĮSTATYMO PASIŪLYMAS

Vienbalsiai (kas retai 
nutinka) ’’National Assem
bly" susirinkime Quebede 
š.m. birželio mėn 20 d. 
buvo priimtas mokyklų 
tarybų pertvarkymo įsta
tymas, persiorganizuo
jant pagal vartojamą 
kalbą, o ne pagal dvi 
konfesijas: katalikų ir 
protestantų.

Šis įstatymas privalės 
būti patvirtintas konsti
tucijoje Ottawoje arti- 
iir.iausiu laiku.

• Montrealio miestas, 
antrą kartą iš eilės ar
tėjant Kanados Dienai,- 
liepos^ mėn. 1 d. - atme
tė šventiniam paradui 
subsidijos prašymą. Vis 
dėlto surado lėšų -$50,000 
Fėte Nationale paradui, 
vyksiančiam birželio 
mėn. 24 d. Meras Pierre 
Bourque, besiskųsdama 
lėšų stoka ir miesto biu- 
džeto krize, jau yra ap
karpęs lėšas bibliote
koms ir dienos stovyklų 
programoms.

Tokia laikysena, anot 
Kanados Dienų organiza
toriaus dr. R. Singh’ o, 

tiktai skaldo gyventojų 
tarpusavio bendravimą 
šitokiu dvigubu standartu.

Ypač, kad Montrealis 
yra toks kosmopolitinis 
miestas, kurio gyventojų 
dauguma norėtų pabrėž
ti ir atstovauti visa tai 
kas Kanados ir Montrea- 
lio visuomenėje yra gero 
humaniško ir gražaus.

Mero pavaduotojas 
aiškino, kad planuojamas 
Kanados Dienų paradas 
yra neįspūdingas, palygi
nus su Fėte Nationale 
paradu ir jam skiriama 
suma bus daugiausia 
naudojama poparadiniam 
gatvių apvalymui. Dr. 
Singh savo organizuoja
mam paradui turėjo su
telkęs apie $18,000, o 
Fėte Nationale sudarė 
biudžetą iš $400,000 pa
radui, gegužinėms ir kon
certui Maisonneuve Par
ke.

Nepadeda ir tai, kad 
abu paradai savo dato
mis per arti vienas nuo 
kito. Tačiau vieningo pa
rado surengti neįmanoma 
tad "Kanada Day" galėtų 
paieškoti ne paradinio 
sprendimo, ir tai būtų 
originalu bei naudinga, 
gal ir ne taip brangu. 
Tokia yra vienos lietu
vės etnikės nuomonė.

G, SOROS PROTESTUOJA
"Interfax BNS" žiniomis 
finansininkas-filantropas 
George Soros pareiškė 
protestą Gudijos prezi
dentui Lukašenko dėl 
Soros fondo Gudijoje 
pinigų konfiskavimo. Šio 
fondo sąskaita Gudijoje 
buvo vyriausybės^ sustab
dyta dėl "mokesčių įsta
tymų pažedimo", už 
kuriuos fondui uždėta 
2.9 mil. dolerių bauda.

G. Soros’ as savo laiš
ke sakė, kad teisinio pa
grindo bausmei skirti 
nebuvę ir kad viskas yra 
padaryta politiniais sume 
timais. Soros fondas 
Gudijoje rėmęs švietimą 
ir kultūrą, bet šioms sri
tims priklauso kai kurios 
opozicijos organizacijos 
ir nepriklausomos informa
cijos priemonės. Dėl to 
Soros fondas Gudijoje nu
tarė nutraukti savo veik
lą. Taip šiais metais te
nai nebus įgyvendinama 
21 medicinos, ekologijos 
meno ir ekonomikos 
programos.
SUSITIKO BALTIJOS 
VALSTYBIŲ PREZIDEN
TAI

Š.m. gegužės mėn. 
26 d. Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos prezidentai 
susitiko pietų Estijos 
Otepes mieste pasitari
mams, kad būtina plėto 
ti bendrą trijų Baltijos 
valstybių ekonominę erd« 
vę.

Bendrame pareiškime 
vieningai nuspręsta rem
ti trijų valstybių bendra
darbiavimą. Integruoda- 
mosi į Europos Sąjungos 
struktūras, Baltijos vals- 
tybės toliau kurs Balti
jos muitų sąjungą.

Pareiškime taip pat 
pabrėžiama, kad būtina 
toliau įgyvendinti bend
rus karinius projektus - 
komplektuoti taikos pa
laikymo batalioną (BALT- 
BAT) ir bendrą trijų Bal
tijos valstybių minų es
kadrą (BALTRON), stip
rinti savo išorines sienas.

Prezidentai buvo pa
tenkinti Baltijos jūros 
valstybių tarybos darbu. 
Pareiškė, kad remia 
bendradarbiavimą užmez? 
gant privačius ryšius 
ekonominio integravimo 
ir aplinkbsaugos srityse.
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RASOS ŠVENTĖS - JONINIŲ. DAINA 
Ein Saulelė aplinkui dangų, 
Ei kupoliau,kupolėli, 
Aplinkui dangų Mėnulio kelti, 
Ei kupoliau, kupolėli, 
Kelkis Mėnuli, kelkis šviesusis, 
Ei kupoliau, kupolėli, 
Jau aš šviesi seniai kėliausi, 
Ei kupoliau, kupolėli. 
Jau nušviečiau visą svietą, 
Ei kupoliau, kupolėli, 
Seną, jauną, mažą ir didį, 
Ei kupoliau,kupolėli...

Iš dr.Jono Balio "Lietuvių Tautosakos Skaitymai". 
Šventežeris, 1902 m.

• POPIEŽIUS JONAS 
PAULIUS II, prieš 6 me
tus lankęsis savo gimta
jame krašte Lenkijoje, 
š.m. birželio mėn. 1-10 
d.d., kaip spėjama, atli
ko ir nostalgišką, asme
nišką kelionę, akivaiz
džiai silpnėjant jo svei
katai. Jį sutiko šimta
tūkstantinės minios, o 
nuvykęs į Krokuvą, jis 
aplankė savo tėvų kapą, 
kur meldėsi.

• HONG KONG’AS ruo
šiasi vėliavų pakeitimo 
ceremonijoms, kurios 
vyks birželio mėn. 30 d. 
baigiant 156 metus tru
kusį Britanijos valdymą.

1995 m. demokratai 
Hong Kcng’ e laimėjo 
2/3 vietų ir jie nepaten
kinti, kad Kinija yra nu
tarusi dabartinį balsavi
me išrinktąjį valdyme 
aparatą pakeisti savo 
provizorine įstatymdavys- 
tės vykdytojų grupe.

Kinija ruošiasi griež
tai sulaikyti bet kokias 
nepasitenkinimo demonst
racijas, vykstant Hong 
Kong’ o perdavimo cere
monijoms. Tūkstančiai 
karių saugos Tiananmen 
aikštę nuo galimų išpuo
lių ir sulaikys bet ko
kias-už reformas pasisa
kančiųjų mases.

NEĮTIKĖTINA- O VIS 
DĖLTO- RAGINAMA 
UŽGESINTI CIGARETES

Didžioji tabako indus-
2 psl.

trija JAV-se nebepajėgė 
ilgiau išsisukinėti nuo a- 
kivaizdaus masinio svei_- 
katos žalojimo įrodymu. 
Nei nuo kompensacijų rei
kalavimo sirgusių ir ser
gančiųjų nuo rūkymo su
keltų ligų. Šį kartą tie 
reikalavimai -jau remia
mi įstatymais.

Po intensyvių derybų, 
š.m. birželio mėn.21 
d., didžiosios tabako 
bendrovės galu gale su
tiko su griežta valsty - 
bine kontrole ir tabako 
gamybos procese,ir rū
kalų pardavinejime.Taip 
pat sutiko išmokėti per 
ateinančius 25 m. nu - 
kentėjusiems asmenims 
ir valstijoms už gydymą- 
apie $368.5 bilijonus.

Tabako industrija at
sisako vartoti ir rūky
mų skatinančius užra - 
šus sportiniuose rengi - 
niuose, ant marškinėlių 
ir kitų daiktų,bei suma
žinti reklamas parduo
tuvėse.

Tabako industrija bu
vo kaltinama ir specia
lių rūkymą skatinančių 
medžiagų panaudojimu 
cigarečių, gamyboje bei 
už pastiprintą jaunimo 
rūkymo skatinimą.

Tabako industrija taip 
greitai nežus: tikriausiai> 
yra galimybių gaminti ne- 
adiktyvines cigaretes - 
arba nedelsiant rasti bū - 
dų tokias gaminti.

Beje, Europoje- ir Lie

t tuvoje-,ir kitur, tos įmo* 
nes jau 'yra Įsitvirtinusios, 
vos tik atsirado proga ten 
investuoti...

Šiame kontinente vis 
daugiau atpažįstama rū
kymo žala sveikatai, bet 
tokio progreso dar nesi - 
mato Europoje.

AMERIKOS LIETUVIAI 
ATSISVEIKINO SU AMBA
SADORIUM ALFONSU 
EIDINTU

Gegužės 25 d. JAV lie
tuviai surengė atsisveiki
nimo vakarą su diploma
tinę kadenciją baigiančiu 
Lietuvos Nepaprastuoju 

i ir įgaliotuoju ambasado
riumi dr. Alfonsu Eidintu

Atsisveikinimui gegu
žės 21 d. į M. Čiurlio
nio galeriją Jaunimo 
Centre, Čikagoje, gausiai 
susirinko apylinių lietu
vių organizacijų vadovai 
ir atstovai.

indėlį į Lietuvos ir užsie
nio lietuvių organizacijų 
ryšių išplėtojimą ir suar- 
tinimą.

Vakaro metu prisimin
ta, jog už sėkmingą 
Lietuvos įvaizdžio JAV 
stiprinimą, Lietuvos vals
tybės atstovavimą 1995 
m. JS. Balzeko Lietuvių 

kultūros muziejaus tary
ba išrinko ambasadorių 

.A. Eidintą "Metų žmo- 
’ gumi".

Atsakomajame žodyje 
ambasadorius A. Eidin
tas padėkojo JAV lietu
viams už jų politinę, 
kultūrinę ir moralinę 
paramą Lietuvai, jos 
laisvės bylai ir talkai ne 
priklausomybės atstaty
me ir paragino ateiti į 
pagalbą jį pakeisiančiam 
ambasadoriui, nes Lietu
vos atstovams nepapras
tai svarbi yra JAV lietu- ryšių tiek su viena, tiek 
vių parama.

Lietuvoje
• Užsienio investacijos 
Lietuvoje pernai padidėjo 
daugiau kaip lį karto, o 
šių metų pradžioje ro
dė 572 mil.dolerių kapi
talą.

Daugiausia investavo 
į "Klaipėdos Naftą" JAV 
ir Olandijos bendrovės.

Daugiausia į Lietuvos 
ūki investavo JAV.Vo -

Bri-toje vietoje-Didžioji 
tanija.

KAUNE ĄŽUOLAI 
PRIMINS 450-tąją 
LIETUVIŠKOS KNYGOS 
SUKAKTI

Gegužės mėn. 30 d. 
Parodos kalne Kaune pa
sodinti trys ąžuolai mi
nint 450 metų nuo pir
mosios lietuviškos kny
gos MARTYNO MAŽVY
DO KATEKIZMO pasiro
dymo.

Vieną pasodino "Lietu- 
draugija, 

akademi- 
trečią -

vai pagrąžinti" 
antrą - Kauno 
nis jaunimas, 
miesto Vidurinių mokyk
lų atstovai.

iški mėse dalyvavo 
Ričardas Mikutavi- 
"Ažuolo" Vidurinės

gi manto Augusto nurody
mu, o miesto teisęs Kūn

kun.
čius, 
mokyklos mokiniai suvai
dino vaizdelį pagal Mar
tyno Mažvydo tekstą, 
grojo Karinių Oro pajė
gų orkestras.

V. LANDSBERGIS: 
Primakov neturi intori- 
nės atminties“

V. Landsbergis atkrei
pė dėmesį į Rusijos už
sienio min. neteisingus 
pareiškimus. Gegužės 
mėn. 2ū ei. vadindamas 
Baltijos valstybes buvu
siomis sovietinėmis res
publikomis, Rusijos užsie- šenai gavo 1947 metais.

Iki 1962 m. buvo ap
skrities centras 
Kuršėnų radasi 
molio, tinkančio 
sios keramikos 
niams. Mieste nuo seno
vės klesti puodininkystė, 
o dabar Kuršėnai tebeva
dinami "puodžių sostine". 
Puodžių karaliaus karūną 
yra laimėję keturi kur
šėniškiai tautodailininkai, 
Vienas Kuršėnų miesto 
herbo elementas yra 
ąsotis.

Kuršėnuose veikia ke
lios didelės pramonės 
įmonės: akcinė bendrovė 
"Daugelių statybinės me 
džiagos", Pavenčių cuk
raus fabrikas, Durpių 
įmonė, Keramikos gamyk
la, keturios vidurinės mo
kyklos, politechnikos, mu
zikos ir sporto mokyklos, 
dveji kultūros namai, 
dvi bibliotekos.

Šiame mieste yra gi
mę ir užaugę žymūs Lie
tuvos visuomenės, kultu 
ros ir meno veikėjai: 
poetas V. Reimeris, lite
ratūros kritikas St. Lips
kis, aktoriai A. Gabrė
nas,K. Kymantaitė, B,
Lukošius, Lietuvos ka
riuomenės vadas St. Raš
tikis. Tris dešimtmečius 
Kuršėnuose mokytojavo 
poetas St. Anglickis. 
Paskutinius savo gyveni
mo metus praleido pir
mųjų lietuviškų kalendo
rių sudarytojas Laurynas 
Ivinskis. Čia jis palaido
tas.

Prie miesto savivaldy
bės pastato yra pritvir
tintas miesto herbas, 
iškilmingai iškelta Kuršė
nų vėliava. Abiejų mies
to simbolių - Lietuvos 
dailės akademijos profe
sorius Juozas Galkus. 
Svečiai iš Švedijos Alm- 
hulto miesto draugystės 
vardan padovonojo at
vežtą buko medelį, kurį 
L. Ivinskio aikštėje paso 
dino miesto meras A. 
Gaubas.

Svečiui įteikdami me
delį, pasakė: "Tegu šis 
tvirtas ~ medelis auga 
taip gražiai, kaip mūsų 
susigiminiavusių miestų 
draugystė ?>

Prezidento dekretą 
nr. 408 dėl vėliavos ir 
herbo suteikimo Kuršėnų 
miestui skaitė preziden
to atstovas A. Matulio
nis.

Romualdas Meškauskas

nio reikalų ministras 
Jevgenij Primakov netu
ri istorinės atminties - 
teigė Lietuvos Seimo pir
mininkas Vytautas Lands
bergis.

Spaudos konferencijoje 
jis priminė, kad Baltijos 
valstybės buvo prievarta 
inkorporuotos į Sovietų 
Sąjungą po Molotovo - 
Ribbentropo pakto.

Lietuvos Seimo pirmi
ninkas sakė 
mino ir J. 
reiškimas 
ketina 
pasielgti 
metais 
"įdomu, 
Rusijos 
patina 
džia - 
tikrą 
sakė V.Landsbergis.

Prie 
daug 

dailio- 
dirbi-

kad jį sūdo 
Primakovo pa- 

kad Rusija ne- 
Baltijoje dabar 
taip kaip 1968

kad dabartinė 
vyriausybė susita- 

su sovietine vai
tai liudija tam 
mentalitetą"

"GIMTASIS KRAŠTAS" 
BANKROTUOJA

Spaustuvė AB "Vilspa" 
pradeda žurnalo "Gimta
sis kraštas" bankrotą. 
Šias dvi įmones netiesio 
giai sieja praeityje bu
vęs žurnalistas Rytis Ta
raila. Jis kol kas vengia 

su kita bendrove.
AB "Vilspa" pateikė 

200,000 litų ieškinį, ta
čiau kovo mėnesį nusto
jusio eiti žurnalo turtas 
vertinamas tik 172,000.

Bankroto byla kol kas 
nejuda iš vietos, kadan
gi nepavyksta rasti atsa- 
kovo. Pasak aB "Vilspaf) 
teisininko, R. Taraila, 
būdamas Gimtojo krašto 
steigėjas ir pagrindinis 
akcininkas, nuo trečiadie 
nio iš bendrovės direkto
riaus pareigų atleido 
savo sūnų Darių Tarailą.

Pats R. Taraila po 
atostogų delsia grįžti į 
direktoriaus kėdę bendro 
vėje "Vilspa" , laukiama 
kokius nebuvimą pateisi
nančius dokumentus 
pateiks.

PUODŽIŲ SOSTINE 
TURI HERBĄ!

Jis

Kuršėnai - didžiausias 
Šiaulių apylinkės mies
tas su apie 16,000 gy
ventojų ir 1200 ha ploto 
turi 100 gatvių.

Pirmosios rašytinės ži
nios apie Kuršėnus yra 
iš XVI amžiaus.

Bažnyčia buvo pastaty
ta 1523 m. Karaliaus Žy-
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Liet
• MINDAUGO KARŪNA
VIMO- VALSTYBĖS DIE
NA švenčiama liepos 
6-tąją dieną. Šiemet nu
matomos 2 šventimo 
dienos: Prezidento renia- 
mos užsienio valstybių 
diplomatams Vilniuje 
liepos men. 4 d. Iškil
mės vyks Vilniaus Uni
versiteto Šv. Jonų baž
nyčios kieme. Čia bus 
grojama Gustav Mahler 
VlII-ji simfonija, daly
vaujant garsiems Vokieti
jos ir Austrijos muzi
kams ir dirigentui Ernst 
Maerzendorfer.

Skelbiama, kad savo 
ruožtu, liepos mėn. 5 d. 
min. p-kas Gediminas
Vagnorius, Kultūros vice- 
min. Nijolės Statkutės
pasiūlymu, Kalnų parke 
bus pakviesti svečiai ste
bėti teatralizuotą progra
mą, vaišintis tradiciniu 
midumi, ragauti alaus ir 
kit. vaišes.

Kai kuri Lietuvos spau
da kritikuoja, kad per 
daug išlaidų skiriama 
šiai šventei šiemet, mi
nint 744-ąją sukaktį ir 
siūlo stipriau paminėti 
745-tąją kitais metais.

Na, o jeigu jau šven
čiama dvigubai, tai ko
dėl nenueiti abi dienas į 

•M-***********************************************-
KARDIOCHIRURGINIAMS LIGONIAMS REIKALINGA 
PAGALBA

Lietuvoje daugelį metų pirmauja susirgimai ir 
mirtys dėl širdies ir kraujagyslių ligų, ypač išemi
nės širdies ligos. 1995 m. dėl širdies ir kaujagyslių 
susirgimų 53.7% ligonių iš visų mirusių Lietuvoje, 
67% jų sirgo išemine širdies liga. Daugelis šių susirgi
mų sėkmingai gydomi intervenciniais metodais (kre
šulių ištirpdymas specialiais vaistais, kraujagyslių su
siaurėjimų išplėtimas ar atstatymas chirurginiu būdu 
širdies ar kaujagyslių aneurizmų pašalinimas, vožtu
vų pakeitimas, stimuliatorių įsodinimas ir kt.

KMA Kardiochirurgijos klinikoje atliekamos šiuo
laikiškos modernios širdies ir kraujagyslių operacijos, 
yra parengti įvairiose Vakarų klinikose šios srities 
specialistai. Iki 1997 m. pradžios Kauno kardiochi
rurgai atliko 16,000 širdies operacijų, iš jų 2000 su 
dirbtine kraujo apytaka. Pastarosios operacijos kas
met dažnėja, tačiau reikalauja nemažai lėšų, įran
gos ir vienkartinių priemonių (oksigenatoriai, kate
teriai, filtrai, vaistai ir kt.). 1996 m. buvo atlikta 
250 operacijų su dirbtine kraujo apytaka, o Kauno 
apylinkėje jų reikėtų atlikti virš 1000. Dabar, kai 
dar nefunkcionuoja draudiminė medicina, o Sveika
tos Apsaugos ministerija tolsta nuo gydymo įstaigų 
aprūpinimo ir finansavimo, širdies chirurginiai ligo
niai atsidūrė tragiškoje padėtyje, negaudami reikalin
gos ir šiuolaikinės gydymo pagalbos. Ką daryti paci
entams, kai liga, pav., miokardo infarktas ateina ne
lauktai ir netikėtai?

1995 m. KMA Kardiochirurgijos klinikoje įsteig
tas "Širdies chirurgijos fondas", kuriame sukauptos 
lėšos naudojamos išimtinai Kardiochirurgijos klinikos 
bazės stiprinimui, modernizavimui. Jo vardu kreipia
mės į Lietuvos ir užsienio verslininkus, visus geros 
valios žmones, pasirengusius padėti ir išplėsti kar
diochirurgijos pagalbą. Prašome paremti šių ligonių 
gydymą, sustiprinti Kauno Kardiochrurgijos klinikos 
bazę. Tik drauge - palaikomi Jūsų finansinės para
mos, galėsime padėti sergantiems Lietuvos žmo
nėms.
KMA Kardiochirurgijos klinikos vadovas/doc. 
Rimantas Benetis.
"Širdies chirurgijos fondo" valdybos pirmininkas 
prof. Arimantas Dumčius.
Mūsų sąskaita litais: "Širdies chirurgijos fondas" 
Banko "Hermis" Kauno filialas, Kęstučio g. 38, 
tel: (8-27) 228 583; faksas: (8-27) 228 474.
Sąskaitos Nr. 2700753, kodas 260101732.
1997. VI.26 d.

renginius - juk vasara.
Kultūros Ministerija, 

reikia tikėtis, sugalvojo 
apdovanoti ta proga kad 
ir ne vaišėmis, bet gal 
įdomiais lankstinukais, 
savivaldybes (ne vien 
Vilniuje) su MINDAUGO 
ir VALSTYBĖS Dienos 
aprašymais. Juk to Švie
timo dar taip labai trūksta.

• išleista 50 lt. moneta, 
skirta paminėti karaimų 
ir totorių įsikūrimo Lie
tuvoje 600-metį.

Lietuvos Bankas, pa
gal monetos autoriaus 
skulptoriaus Vlado Vil
džiūno projektą, išleido 
3000 vienetų. Tiražą 
galės padidinti iki 5000. 
Iki šių metų pabaigos 
moneta kainuos 80 litų.
LIETUVOJE PASIRODĖ 
SENIEJI KOMP. VL. 
JAKUBĖNO KŪRINIAI

Š.m. gegužės mėn. 15 
d. minėjome žymiojo lie
tuvių kompozitoriaus Vla
do Jakubėno gimtadienį- 
jau 93-jį. Čia išeivijoje 
su kiekvienais metais 
vis toliau užmarštin grim- 
sta mūsų praeities kūrė
jai, ypatingai tie, kurių 
jau nėra gyvųjų tarpe. 
Tas pats likimas ištinka 
ir buvusįjį labai aktyvų 
Čikagos muzikiniame gy
venime kompozitorių, 
pianistą Vladą Jakubėną, 

nuo kurio mirteis jau 
praėjo 20 metų.

Tačiau smagu matyti, 
kad jis vis randa dau
giau susidomėjimo tėvy
nėje Lietuvoje - krašte, 
iš kurio komunistinė val
džia šio kompozitoriaus 
kūrybą buvo išgujusi. 
Pradžioje Čikagoje įsistei
gusios komp. Vlado Jaku
bėno draugijos dėka, o 
dabar jau įvairių tautie
čių pastangomis rodosi 
didesni ar mažesni leidi
niai, liečiantieji šį mūsų 
reikšmingą kūrėją.

Kaip tik prieš komp. 
VI. Jakubėno gimtadienį 
mus Čikagoje pasiekė ke
turi jo kūrybos sąsiuvi
niai, kuriuos Kaune išlei
do J. Petronio leidykla. 
Daug senesniųjų mūsų 
tautiečių gerai atsimena 
Joną Petronį, kuris karo 
metais 1943-44 buvo iš
leidęs VI. Jakubėno kūri
nius: "Daug turėta myli
mųjų" (daina balsui ir 
fortepionui), "Na tai 
kas" (daina balsui ir for
tepionui), "Rapsodiją nr. 
1" (fortepionui).

1944 m. pradžioje J. 
Petronis susitarė su Os
car Branstetter spaustu
ve Leipcige 
joje spausdinti Kaune gy
venusių lietuvių kompozi
torių kūrinius. IŠ VI. 
Jakubėno tada buvo gau
tas rankraštis pavadintas 
"Gintaro pily”. Jame 
buvo dvi rapsodijos forte
pionui, du šokiai iš bale 
to "Vaivos juosta" for
tepionui, "Serenada" 
violončelei ir fortepio
nui ir "Melodija" smui
kui ir fortepionui. Šis 
leidinys turėjo sudaryti 
apie 8 spaudos lankus.

Tie kūriniai buvo per
siųsti į Leipcigą ir tų 
metų birželio mėnesį iš 
ten atėjo trys egzemp
lioriai korektūros. Pada
ręs nežymius pataisymus 
VI. Jakubėnas pasirašė 
korektūrą spaudai. Vie
nas korektūros egzemp
liorius pasiliko pas kom
pozitorių, antrasis pas 
J. Petronį, o trečią - 
VI. Jakubėno pasirašytą 
egzempliorių leidėjas nu
vežė į Leipcigą spausdi
nimui. Tačiau grįžęs į 
Kauną liepos 4 d. VI. 
Jakubėno čia jau nerado, 
nes jis, artėjant bolševi
kų armijai, buvo pasi
traukęs į Vakarus. Tada 
taip ir nutrūko ryšys ne 
tik su VI. Jakubėnu, bet 
ir su spaustuve Leipzige.

Tik 1994-taisiais, tai
gi po pusšimčio metų, į 
J. Petronio rankas pa
teko VI. Jakubėno "Rap
sodija" Nr. 1", kurią dar 
buvo suskubta Leipzige 
atspausdinti. Kiti kūri
niai liko išgraviruoti me
talo plokštelėse ir VI. 
Jakubėnui gerokai po 
karo pavyko gauti tik 
atspausdų kopijas. J. 
Petronis teigia, kad pas 
jį likusių korektūrų ne
galėjęs išsaugoti, apie 
1950 metus, kartu su 
kitų kompozitorių pak
raščiais juos atidavė į

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

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

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !
respublikinę M. Mažvydo 
biblioteką Vilniuje, ta
čiau jų šiuo metu ten 
nėra.

"Nors ir prabėgo daug 
metų ir kai kurie kūri
niai V.Jakubėno buvo vė
liau perkomponuoti ir 
išleisti Amerikoje, vis 
dėlto, atsiradus galimy
bei, noriu iki galo atlik
ti savo, kaip leidėjo 
pareigą ir išleisti tai, ką 
buvau pradėjęs 1944 me
tais.

"Gintaro pily" tikriau
siai buvo V. Jakubėno 
kūrinių rinktinė. Tad da
bar leidžiamą Vlado 
Jakubėno kūrinių seriją 
sudaro keturi savarankiš
ki leidiniai: "Dvi rapso
dijos", du šokiai iš bale
to "Vaivos juosta", "Sere
nada”. "Melodija "-legenda. 
Tik pirmoji rapsodija yra 
spausdinta ją perfotogra
favus iš 1944 m. leidinio, 
Visi kiti kūriniai surink
ti ir sumaketuoti iš nau-

• Taip rašo leidėjas J. 
Petronis, kuris jau yra 
pasiekęs garbingo am
žiaus (86 metus), sąsiu
vinio "Dvi rapsodijos" 
įžangoje. Čia yra įdėta 
ir 1944 m. Leipzige iš
spausdinto leidinio "Rap
sodija Nr. 1" viršelio 
nuotrauka. Kai v kurie iš 
šių sąsiuvinių išspausdin

TEGUL ŽAIDYNĖS PRASIDEDA!
BŪNANT TALKININKU 33-čiosiose
BAIGMINĖSE "QUEBC GAMES” ŽAIDY
NĖSE MONTREALYJE RUGPJŪČIO 4-
10 d.d., JUMS BUS LABAI MALONU 
DALYVAUTI QUĖBEC'O SPORTINIO 
PASAULIO VEIKLOS PAČIAME CENTRE.

JEI NORITE TALKININKAUTI 10
DIENŲ, TAI VISI ŽAIDYNIŲ DALYVIAI 
JUS KVIEČIA PRANEŠTI TELEFONU:

http://www.ville.montreal.qc.ca/ (5389)

3 psl.

ti 300, 500 ar 1000 eg- 
zempliorių tiražais.

Salia šių jau seniaj 
spaudai parengtų ir prieš 
pusšimtį metų turėjusių 
pasirodyti kūrinių, ta pa
ti J.Petronio leidykla iš 
leido ir 1995 metais 
parengtą ir tik šiemet 
išspausdintą didesnį lei
dinį: "Vai eičiau aš, ei
čiau". Tai VI. Jakubėno 
originalios chorinės dai
nos, kurias spaudai pa
rengė bei redagavo Lie
tuvos Muzikos Akademi
jos choro katedros vedė
jas prof. Povilas Gilys.

Taip pat reikia pa
minėti 1994 m. Vilniuje 
išleistą 64 puslapių lei
dinį "Už jūrių marių". 
Tai liaudies dainos, ku
riąs VI. Jakubėnas pradė
jo harmonizuoti dar gy
vendamas Kaune. Šią 
rinktinę, kurioje spec, re- 
daktriumi yra Vaclovas 
Juodpusis, 500 egz. tira
žų išleido Vlado Jakubė
no Draugija.

Taigi, iš tikrųjų reikia 
džiaugtis VI. Jakubėno 
kūrybos sugrįžimu į Lie
tuvą. Dabar joje yra jau 
beveik visa is jos komu
nistų išguita komp. VI. 
kubėno kūryba, nors kai 
kas dar guli tik rankraš
čių kopijų, formoje ir te- 
belaukialeidėjo.

Informacija :

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


IS kairės:

KELIOS PASTABOS IŠ LIETUVOS SEIMO
KANCLERIO ATSILANKYMO OTTAWOJE

J.V. Danys

Nuotr:
D. Danienės

LIETUVOS AMBASADOJE 
OTTAWOJE: Į997.VI. 6 d.

GINTAUTAS MITALAS, 
JURGIS RAZMA-Lietuvos 
Seimo kancleris,lankąsis 
Kanadoje, J ONAS PAS- 
LAUSKAS, Lietuvos Res
publikos patikėtinis, JUO
ZAS V.DANYS.

FILMININKĖ RITA DIRSĖ 
JŪRMALOS SIMPOZIUME

montrealietė 
dirbusi eilę 

"National Film 
taip pat atlikusi

lietuviams svarbių 
- Rita Zoė Dirsė, 

organizacinis 
jai suteikė

Jurgis RAZMA, išrinktas į Seimą pagal ’’Tėvynės 
Sąjungos” /Lietuvos Konservatorių/ sąrašą, yra 
Seimo kancleris. Kancleris prižiūri, kad Seime visi 
įstatymai būtų priimti pagal numatytą procedūrą, - 
greitai ir tvarkingai, taip pat prižiūri įvairių Seimo 
komisijų darbą. Jo žinioje yra visas Seimo 
administracinis ir ūkio personalas. Jis Kanadoje 
lankosi sąryšyje su Kanados vyriausybės finansuoja
mu urbanistikos /miestų planavimas ir priežiūra/ 
projektu, kurio tikslas supažindinti kaip urbanistika 
tvarkoma Kanadoje ir paruošti atitinkamus 
specialistus Lietuvoje. Taip pat kancleris J.Razma 
susipažino kaip jo pareigoms atitinkami darbai atlie
kami Kanados parlamente.

Kanados parlamento vadovas /Speaker or the 
House of Commons/ ne tik atlieka visas tokias pat 
fukcijas kaip Lietuvos Seimo kancleris, bet Ir pirmi
ninkauja Parlamento posėdžiuose. Lietuvos Seimo 
posėdžiams vadovauja Seimo pirmininkas.

Kanada finansuoja ir prižiūri šį projektą per savo 
agentūrą CIDA /Canadian International Develop
ment Agency/.

1997.VI.6 d. Lietuvos Respublikos patikėtinis Jo
nas Paslauskas suruošė kancleriui Razmai priėmimą 
Lietuvos ambasadoje Ottawoje, į kurį pakvietė ir 
Ottawos lietuvius. Romas Vaštokas (iš Toronto) yra- 
Kanados vyriausybės 
ryšininku tarp CIDA 
ganizavo kanclerio 
Kanadoje.

J. Razma 
už pagalbą 
pripažinimo, 
rango Lietuvos politikams su Kanados politikais, 
sudarant galimybę kelti specialistų kvalifikacijas. 
Ryškus pavyzdys - Kanados Lietuvių Bendruomenės 
aktyvumo ir organizuotumo, sukeliant dideles lėšas 
ir nuperkant pastatus Lietuvos atstovybėms 
Briuselyje, Belgijoje. Jis prašo tokių pastangų nesu
mažinti, nes Lietuvai dar reikia visokeriopos para
mos. Netrukus prasidės stambių objektų privatizavi
mas. Tėvynės Sąjunga /Lietuvos Konservatoriai/ yra 
už radikalias ekonomines reformas ir pritraukimą 
investicijų, - pageidautina, kad jų būtų ir iš 
Kanados. Kiekviena Kanados lietuvių pažintis su 
valdžios ir pramonės atstovais, kad ir ne formali, 
gali būti labai naudinga. Reikia mėginti gauti dau
giau oficialios pagalbos iš užsienio, kaip kad CIDA, 
kurią jis aplankė. Reikės ir politinės, tarptautinės 
pagalbos, pav., įstojant į NATO.

Stengiamasi Lietuvoje pakelti ekonomiką, tačiau 
dar labai mažai investicijų, palyginant su Latvija ir 
Estija. Nuo to priklausys, kiek mes pajėgsime page
rinti 
kias

paskirtas Kanados atstovu ir 
ir Lietuvos institucijų. Jis or- 
Jurgio Razmos pasimatymus

dėkingumą Kanados lietuviams
, kaip siekiant

pareiškė
Lietuvai, kaip siekiant politinio rįaį bUVO laisvi daryti sprendimus, todėl kai kuriais 

tarpininkaujant susitikimams įvairaus

Lietuvos gyvenimo lygį, bei išspręsti gana sun- 
socialines problemas, - sakė kancleris Razma.
Dabartinė vyriausybė vykdo TS/LK prieš rinki- 
deklaruotą bei vėliau vyriausybės sudarytą pro-mus

gramą. Kai kuriose srityse yra sunkumų, bet kol 
kas iš spaudos -ir kitų- didesnių priekaištavimų ne
susilaukta. Asmeninių mokesčių dar nepajėgta su
mažinti, Iš viso balandžio mėnesį surinkti mokes
čiai viršijo užplanuotus. Tai įvyko iš viso pirmą kar-

tą ir, tai esąs geras ženklas.
Atskirai kancleris Razma dėkojo TS/LK nariams 

ir rėmėjams Kanadoje uz gana stiprią finansinę pa
ramą pereituose rinkimuose.

į prezidentus reikalavimą 
/kliūtis V. Adamkaus kandi-

Atseit jie nepritaria savo

Nepastovumas partijose ir koalicijose
Matome keistų nenuoseklumų. Vargo turi krikščio

nių demokratų partija /LKDP/. Dr. J. Bobelis įstei
gė Lietuvos Krikščionių Demokratų Sąjungą /LKDS/. 
Vilniuje savivaldybės rinkimuose pasidalino balsai ir 
Krikščionių Demokratų Partija nepravedė nė vieno 
atstovo. Vis mažėjant gaunamų rinkėjų balsų skai
čiui, LDKP staiga atstato valdybą ir išrenka nau-

jQ-
Centristai siūlo įvesti pataisą į Konstituciją 

panaikinti kandidatams 
išgyventi bent 3 metus 
datūrai/. Balsuojant, 5 centristai išėjo iš salės į 
koridorius ir nebalsavo.
partijos siūlymui, kartu ir Adamkaus kandidatūrai.

Rinkimuose į Seimą, konservatoriai ir Krikščio
nys demokratai /LKDP/ sudarė koaliciją. Bet po 
savivaldybių rinkimų dviejose vietose Krįkšč. demo
kratai prisideda prie kairiųjų, renkant merus.

Pagal kanclerį J. Razmą, tai yra demokratijos 
brendimo reiškiniai. Partijos egzistuoja dar labai 
trumpą laiką. Ateina į narius asmenybių su griežto
mis nuomonėmis ir nelabai paklusta partijos nuosta
toms. Laikui bėgant, tas išsilygins. Formuojasi stip
resnės partijos ir jų skaičius nedidelis (kas gerai), - 
atrodo, einama gera kryptimi.

Dėl merų rinkimų kancleris pasisakė taip: "Po sa
vivaldybių rinkimų reikėjo greitai išrinkti merus, ir 
buvo maža laiko visur suderinti nuomones, susitarti 
tarp partijų, kai yra 56 savivaldybės.

Krikščionių Demokratų partija buvo pareiškusi, 
kad koalicijos sudarymas Seime jų neįpareigoja to
kias pat koalicijas sudaryti savivaldybėse. Jų sky- 

Š.m.gegužės men.3-9 d. į 
d. Latvijoje, Jūrmaloje 
vyko XX-tasis dokumen
tinių filmų simpoziumas. 
Jis rengiamas kas dveji 
metai, temos neapribo
tos. Šiemet jame dalyvavo 
17-kos valstybių filminin- 
kai-kės, su 50-čia filmų, 

į šį simpoziumą buvo 
pakviesta ir mums gerai 
pažįstama 
filmininkė, 
metų 
Board", 
eilę 
įrašų
Festivalio 
komitetas 
galimybę atskristi į Ry
gą ir dalyvauti šio festi 
valio programoje.

Buvo labai naudinga 
kelionė, kaip ji pasakė 
"NL" redaktorei, nes ir 
patiekta medžiaga ir po 
to vykusios diskusijos bu
vo labai aukšto profesi- / 
nio lygio. O šalia to - 
ir siurprizas: Lietuvos 
Kinematografijos Mokyk- ; 
los direktorius,prof. Hen
rikas Šablevičius pakvie
tė ją į Vilnių ir ten pa
rodyti jos dokumentinį 
filmą "Baltic Fire" (kurt 
buvo įtrauktas į Fesitva- 
lio simpoziumo progra
mą).

Dalyvavo Bulgarija, 
Čekija, Danija, Estija. 
Suomija, Vokietija, Didž. 
Britanija, Vengrija, Lie
tuva, Norvegija, Lenkija, 
Rusija, Sovakija, Šveica
rija, Ukraina, Latvija, 
Kanada. Šį festivalį-sim
poziumą - rėmė pagrindi
nai Vokietijos Robert 
Bosch Foundation, Soros 
Foundation ir Riga City 
Council Miesto Taryba.

Lietuvai atstovavo 
rež. Edvardas 

su 
Rita

vilniečiai: 
Zubavičius 
pabaiga";
"Baltic Fire"; Eglė Baikš' 
tytė -TV techn. darbuo
toja; rež. Janina Lapins
kaitė pasirodė su; "iš 
skruzdėlių gyvenimo" ir 
"Vera su katinu" -filmų 
kritikė Živilė Pipinaitė; 
rež. Henrikas Šablevi
čius - su "Apolinaras", 

įvairiomis temomis pa
sirodė dar Diana Matuze- 
vičienė, Kornelijus Matu- 
zevičius -tai klasikinio 
stiliaus filmininkai, įdo
mu buvo matyti jų užfik 
suotus pasikalbėjimus su 
šimtamečiais lietuviais 
ir lietuvėmis. Lapinskai
tės, Zubavičiaus ir Sto
nio filmai -daugiau siur
realistinio pobūdžio. 
Šarūnas Baitas ir Vladas 
Navasaitis išsiskria tuo, 
kad jų filmai yra bežo- 
džiai, vyrauja vaizdavi
mo grožis. O bendrai 
imant, pastebėjo Rita, 
lietuvių filmai charakte
ringi ir skiriasi nuo kitų 
tuo, kad iškelia daug 
praeities tradicijų, senų
jų papročių. Pasirodo, 
kad lietuviškieji dokum. 
filmai savo savotiškumu 
yra ypač populiarūs Pran
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’’Pasaulio
Dirsė:

atvejais jie neparėmė TS kandidatų į merus. Taip 
būdavo ir ten, kur kairiosios partijos pasiūlydavo 
krikščionį demokratą į merus. Taip Tauragėje buvo 
12 atstovų, trūko tik vieno balso iki absoliučios 
daugumos. Ten buvo ir 3 krikščionys demokratai. 
Kairieji tada pasiūlė krikščionį demokratą ir, jam 
sutikus, jis buvo išrinktas meru kairiųjų partijų bal
sais.

Aišku, kad jis galės vykdyti tik tokią politiką, ko 
kią užsakys jį išrinkusios kairiosios partijos. Padėtis 
nenormali, kai dešinieji jungiasi su kairiaisiais prieš 
dešiniuosius... Pergyvensime tokį periodą, o koalici
jos 
mu 

i o
darysis tvirtesnės, pagrįstos idealoginiu panašu- 
ir nebus tokių keistų junginių.”
Sio^ straipsnio autorius J.V. Danys pastebėjo, kad 
pačiuose konservatoriuose įvyksta netikėtumų.ir pačiuose konservatoriuose įvyksta netikėtumų. 

Telšiuose dešiniųjų koalicija turėjo pakankamą per
svarą, ir pasiūlė konservatorių į merus. Bet 4 kon
servatoriai ir kiti pasiūlė sktirtingą konservatorių, 
už kurį balsavo ir tie 4 konservatoriai, priešingai 
partijos nutarimui, ir taip partijos kandidatas pralai
mėjo.

Kancleris Jurgis Razma atsakė, kad : ’’Taip, 
padėtis nenormli. Žmogus susigundė būti meru. Vė
liau jis suprato klaidą ir, sutikdamas su partijos 
nuostata, įteikė atsistatydinimo raštą. Tiesa, taryba 
atsistatydinimo nepriėmė.'
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JŪRMALOS SIMPOZIUME 

cūzijoje.
Dar dalyvavo Arūnas 

Matelis, Šarūnas Bartas, 
Robertas Verba, Riman
tas Šilinis.

Latvių filmininkai pa
našūs į lietuvių r om antis- 
kuosius. Pasižymėjusi 
Laila Pakalnienė vizuali
niais gyvenimo vaizdais, 
beveik be teksto. įdomi 
tematika - iš žvejų gy
venimo.

Estai turi labai gerą 
rėžisorių, pasirinko origi- 
nalią temą - Susitikimas 
su šamanais-žyniais šiau
rėje, kur vaizduojamas 
konfliktas tarp jų ir aly
vos ieškotojų.

Daugiausiai ir stipriau 
šiai pasirodė rusų filmi
ninkai, vaizduodami 70- 
tojo dešimtmečio įvai
rius aspektus. Paklausus, 
kodėl mažai medžiagos 
apie Čečėniją -Rita sakė* 
pasiaiškino,- kad buvo la
bai sunku filmuoti.

Dokumentinė ir vertin
ga filmavimo tradicija 
net ir labai sunkiose 
sąlygose gyvenant, pasi
rodė aukštame lygyje 
net ir tokių išvargusių 
kraštų kaip Bulgarija, 
Lietuva, Latvija ir Rusi
ja, darbuose.

Ritai buvo, kaip minė-* 
ta, proga parodyti savo 
’’Baltic Fire” Vilniuje, 
kur palygino savo kadrus 
su Ritos ir diskutavo, 
klausinėjo apie filmavi
mų organizavimą Kanado
je.

Su ja buvo pravesti pa
sikalbėjimai Lietuvos TV 
programoje.
**************-)t*#*#4HHK 
• RAMBYNO KALNAS - 
— randasi dešiniajame 
Nemuno krante,ties Bitė
nų k., Pagėgių valsč., 9 
km į Rytus nuo Tilžės 
miesto. Dabar kalnas yra 
tiktai likutis seniau buvu
siojo, nes buvo upės pa
plautas ir griuvo 2 kartu: 
1835 m.irl878 m.Čia buvo 
didelė senovės lietuvių 
šventove.! ją atvykdavo ir 
iš toli busimieji valdovai 
su palydovais aukoti die
vams ir pasisemti išmin - 
ties. Ordinui Įsigalėjus , 
1276 m.amžinoji ugnis bu
vo užgesinta,didieji ąžuo
lai iškirsti.Kriviai ir vai
dilutės pasitraukė j Lietu
vos gilumą.
čia rasti seniausi radiniai - 
žalvario amžiaus pabaigos 
(apie600-500 m.pr.Kr.) .

RYT PRŪSIŲ PROBLEMA 
RUSIJOS POŽIŪRIU
Svetlana Červonaja /pabaiga/

Trečioji pozicija
Baigiant reikėtų apibūdinti "trečiąją poziciją", 

tiksliau Rytprūsių ateities perspektyvą, kuri atsive
ria remiantis šia pozicija. Turiu galvoje Kaliningra
do srities demokratinės pakraipos rusų požiūrį. Jau 
totalitarinio režimo ir komunistinės stagnacijos me
tais jie stojo prieš barbariškus šios žemės sovietiza- 
vimo metodus, protestuodami prieš vokiečių kultūros 
paminklų, pav., Karaliaučiaus pilies griovimą, mė
gindami 1 išgelbėti nors dalele Rytprūsių kultūros 
paveldo (miestų, bibliotekų, muziejų materialines 
vertybes, krašto gamtos turtus ,etc.), ieškojo ryšių 
su Lietuvos TSR, VDR, Lenkijos visuomene. Devin
tojo dešimtmečio pabaigoje šie demokratai ryžtingai 
pasiskelbė esa^ visuomenės jėga, kuri nori, kad būtų 
pakeistas Kaliningrado srities statusas, ir neketina 
taikstytis su provinciniu vegetavimu ir izoliavimu 
nuo Europos kaimynų.

Čia neketinama smulkiau analizuoti Šio gana 
naujo Kaliningrado demokratinės visuomenės fenome
no socialiniu požiūriu. Galima sakyti, kad jį for
muoja miesto (pačiame Kaliningrade) ir srities moks
lininkų, daugiausia humanitarų ir menininkų inteli
gentų sluoksnis. Pradiniu Rytprūsių rusiškosios kolo
nizacijos laikotarpiu jis buvo labai menkas ir tik 
devintojo Šimtmečio pabaigoje gerokai išaugo, nes 
iš kitų Sovietų. Sąjungos rajonų čia atsikėlė kai ku
rie rašytojai, mokslininkai, dailininkai, kiti kultūros 
veikėjai, vakariniame šalies pasienyje ieškoję sau 
platesnių dvasinių erdvių, be to,subrendo ir ėmė 
reikštis vietos aukštųjų mokyklų absolventai, ypač 
baigą Kaliningrado universitetą. Taigi, srities gyven
tojų masėje - ne vien tamsūs, inertiški elementai. 
Tarp Kaliningrado srities gyventojų ( karininkų kor
pusas, aukštųjų mokyklų profesūra, kūrybinė inteli
gentija, mokytojai, muziejų darbuotojai, vietos val
dininkai) visada buvo žmonių, kurių elgesys, aukšta 
asmeninė kultūra, išsilavinimas neleido susitaikyti 
su budeliais ir barbarais. Antra vertus, stiprėjantį 
šio demokratinio sluoksnio gyventoju pagrindą Kali
ningrado srityje sudaro vadinamieji naujieji rusai: 
verslininkai, prisirinkę pinigų investuotojai ir naujų 
rinkos santykių kūrėjai. Mes neturime pakankamai 
duomenųkad galėtume visapusiškai nušviesti jų kul
tūrą, nuotaikas ir Įsitikinimus. Vis dėlto akivaizdu, 
kad šių žmonių realūs interesai (pirmiausia >siekiant 
plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, kad į srities 
ekonomiką galima būtų patraukti vokiečius investuo
tojus) sietini su Kaliningrado visuomenės pilietinių 
pozicijų ryškejimu, o tai iš esmės juos skiria ir 
nuo pirmosios (izoliacinės, šovinistinės) ir nuo ant
rosios (opozicinės Rusijos valdžiai) koncepcijų.

Žymiausias Kaliningrado visuomenės demokratinių 
nuotaiku skleidėjas dar priešgorbačioviniu laikotarpiu 
buvo rašytojas Jurijus Ivanovas, ir šiandien čia turin
tis daug mokinių ir sekėjų.

Kaip tik Šie žmonės parengė savarankiškos,lais
vos "Gintaro" ("Jantar") zonos koncepciją. Daugelis 
jų, naudodamiesi reformatorių šūkiais ir nuotaikomis, 
atėjo į srities administraciją, Į miestų municipalite
tus. Pagrindinis jų siekis - bendradarbiavimas su Vo
kietija, partnerių ir investuotojų paieška, tarptauti
nio, o pirmiausia vokiečių turizmo plėtojimas, "bro
lybės" dvasia ("Versoenungs"), t.y. tarpusavio atlai
dumas, suartėjimas su tais, kurie neseniai buvo "sve
timi". Ir ne vien civiliai, bet ir kariškiai, net Rusi
jos karo laivyno bazės Baltijske vadai yra prielan
kūs partneriams iš Vokietijos. Tai ypač išryškėja 
tada, kai vokiečiai teikia sričiai humanitarinę pagal- 
ba(labdarą, etc.).

^Kaliningradiečių demokrtinės visuomenės aktyvu- 
mo pakilimas susijęs su vokiečių parama. Jos lyde
riai aniptol ne tuščiai ja kliaujasi: stiprėjanti "drau
gystė" grindžiama aiškiai pragmatišku išskaičiavimu. 
Kartais tai siejasi su tarpusavio interesais, ir inici
atyva teikiant kaliningradiečiams konkrečią pagalbą 
gali rodyti ne potenciali "imanti", o potenciali 
"duodanti" pusė. Šiuo atveju pažymėtinas "kalinin
gradiečiu projektas", kuriuo siekiama sritį per Balti
jos Hanzos regioną integruoti į Europos ekonominę 
bendriją, stiprinti ašį Vokietija-Lenkija-Kaliningradas 
-Peterburgas, šį projektą sukūrė ir pasiūlė "Deut
sche Bank" stebėtojų tarybos pirmininkas. Sudėtinė 
šio projekto dalis- per Kaliningradą nutiesti automa
gistralę. VIA BALTICA (Berlynas-Varšuva-Vilnius-

Rambyne yra didžiulis 
kapinynas. Išliko daugybė 
įvairių pasakojimų apie 
buvusią šventovę ir dide
li juodo granito aukurą 
su įvairiais ženklais. Au
kuras, deja, buvo sunaikin
tas 1811 m.,kada Bartu 
km malūnininkas sugalvo
jo iš jo pasigaminti dve
jas malūno girnas...

Po kalno griūčių, jis 
buvo sustiprintas žeidi - 
niais - krūmais ir mede-
liais.Ypač per Rasos-Joni- Ryga-Talinas-Peterburgas), rekonstruoti Kaliningrado 
nių šventę į Rambynę su- jūrų uostą, išplėsti aerodromą, gyviau prekiauti su 
važiuoja didelės grupės Bremenu, Liubeku, taip pat patraukti vokiečių in- 
jaunimo./jiur."LE" XXIV t./ vestuotojus į laivų statyklą. Visa tai naudinga abiem

1997. VI.26 d.

(netgi daugeliui- Lėnkijaij Baltijos šalims, Rusijos 
Federacijai) pusėms, ir tam tikros kaliningradiečių 
dalies nuopelnu galima laikyti jau tai, kad ji nekai- 
šioja pagalių į ratus, netrukdo, neprieštarauja nau
dingai ir protingai Vakarų iniciatyvai. Jie atlieka 
konstruktyvų darbą.

Šių žmonių (taip pat vietos valdžios, kuri juos 
globoja) pastangomis tam tikru mastu Rytprūsiuose 
atgimsta ankstesnis etnokultūrinis kraštovaizdis, 
mokomasi vokiečių kalbos, paraleliai dvejomis kal
bomis leidžiamas laikraštis "Karaliaučiaus kurjeris" 
("Koenigsberger Kurier"), primenantis ikikarinį popu
liarų laikraštį; kulto reikalams atidaromos evangeli
kų liuteronų bažnyčios, įkuriamos pirmos kapinės 
ir statomi paminklai penktajame dešimtmetyje čia 
žuvusiems vokiečiams; nors ne visad sėkmingai, 
restauruojami išlikę paminklai ir ikikarinės vokiečių 
miestų architektūros fragmentai, Kaliningrade ren
giamos iš Rytprūsių kilusių dailininku ir Vokietijoje- 
-kaliningradiečių dailininkų parodos. Pagaliau atvirai 
pripažįstamas 1948 m.deportacijos Žiaurumas ir ne
teisingumas. Vis dažniau nuskamba pavėluotos atgai
los balsas, vis gyviau rusai domisi vokiečių kultūra 
- iki karine Rytprūsių ir šiandienine-Vokietijoje. 
Zia jau nemaža padaryta - ir ne tik vaisingai bend
radarbiaujant su Vokietija. Abipusiai naudingi ryšiai, 
kultūrinis dialogas plečiasi tarp Kaliningrado srities 
ir Lietuvos bei Lenkijos.
Į kairę ar į dešinę

Kaliningradiečių "trečiosios pozicijos" rėmėjams 
simpatizuoja Vokietijos valdančios partijos ir krikš
čionių demokratų elito atstovai. Su jais bendrauja 
Vokietijos valstybės veikėjai, jie kviečiami į tarptau
tinius susitikimus, iš jų mielai ima interviu ( sakytu
me ,- su jais mielai praveda pasikalbėjimus spau
doje - Red.) Vokietijos demokratinės spaudos darbuo
tojai, apie juos kuria filmus ir rašo Klausas Bednar- 
cas, jais žavisi Ditmaras Albrechtas, nutiesus savo 
nestandartinį "kelią Į Sarmatiją" ir savo įspūdžius 
apie Rytprūsius aprašęs taip: * Mes gyvename sar-1- 
matų epochoje. Lenkai ir rusai,lietuviai ir vo
kiečiai - mes vienas kitą randame Rytprūsiuose. 
Istorinė ir visuomeninė patirtis rodo, kaip sun
ku ginčytis delbto, kam priklauso ši žeme. Tačiau.- 
jei šiandien šioje žemėje guvenantys taip ir 
neatras jos sau,neišsiugdys savimonės ir neįsisą
monins savo vaidmens, šovinizmas plėsis. Įleisti 
šaknis šiame mus jungiančiame regione, pajusti 
atsakomybę uz mūsų aplinką ir imti bendradar
biauti - vadinasi užtikrinti tarpusavio saitus 
be jokio ekstremizmo”. (Kaip
visa tai visdelto pašventina rusų kariuomenės buvimą 
ten, bei rusu kolonistų įsitvirtinimą...Nes juk; pagal 
tarptautinį susitarimą/ šiame plote rusams buvo 
numatyta išbūti 50 rnetų, taip sakant ,karo užbaigai 
ir "savisamonei" susidaryti, bei nutarti iš esmes 
Karaliaučiaus srities statusą. Kodėl gi jų įsitvirtini
mą vis turi apgaubti Vokietija savo "labdara"? O 
dėl visokių transportų , ryšiu} ir kt., dėl Via Baltica 
geros ir reikalingos,praktiškos minties- jų galima 
vykdyti, jeigu rusai sugrįš į savo tėvyne. Jeigu jie 
po to norės teisingai tartis dėl visokį^ transporto 
ar ir bendravimo reikalų- tam yra tranzito mokes
čiai ir taisyklės, jų tarpe ir grąžinimas senųjų isto
rinių vietovardžių tiek iš Rusijos pusės, tiek iš Vo
kietijos. Red.).

Taip gražiai pasakė mokslininkas ir poetas. Ta
čiau mes negalime nepastebėti tam tikro šios rusų 
"trečiosios pozicijos" ribotumo, Jos nenuoseklumo 
ir to,kad ji neperspektyvi, egoistine.

"Naujojo mąstymo" kaliningradiečiai nenori būti 
panašūs į 1945 m.budelius, bet dar labiau jie neno
rėtų palikti žemės, užkariautos jų. naudai kruvinai- - 
siais 1945 m., atsisakyti namų, iš kurių buvo išva
ryti senieji šeimininkai, grąžinti vokiečių tautai 
dalį materialinės kultūros lobių, kurie čia buvo su
kurti. Jie nė pagalvoti negali, kad į šiat žemę lygias 
istorines teises (ir dar didesnes, pasakytumei Red.) 
turi kaimynai lietuviai,vokiečiai ir lenkai.

Vis dėlto,ir "Albertinoje besimokantiems studen
tams, ir kitiems vietos rusams galima prikišti pap
rastą egoizmą: užmirškite,girdi, viska^ kas praeityje 
padaryta blogai, o duokite kuo daugiau mums, palai
kykite, paremkite mus dosniai, o mes...nė nesiruo
šiame ko nors čia atsisakyti - nė pėdos musu že
mės, o svarbiausia - mes niekam nieko neskolingi, 
nes mes - jauni, mūsų sąžinė švari...

Apibendrinant , galima pasakyti, kad Rytprūsių 
ateitis daug priklausys nuo to, kurlink pakryps šių 
jaunų nekaltų žmonių ir nenuoseklios kaliningradie
čių demokratijos iniciatyva- į kairę> ar į dešinę, 
t.y.paklus jie rusiškojo Šovinizmo vedliams ("Čia 
buvo ir amžiais bus Rusija.", ar nė. O gal ne?...

/"LA"nr.69-74/ /Vertė Leopoldas Stanevičius/
5 psl.
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Žinios
e LN birželio mėn. 1 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 158 žmones.
e LN Vyrų_ Būrelis birže
lio mėn.4 d., 1 val.oosė- 
džiavo ’’Vilniaus” Rūmuo
se aptardami gegužinės 
ir stovyklos reikalus.

LN Vyru Būrelis ir 
jaunimo ansamblis AT
ŽALYNAS numatė sa
vo rengiamai gegužinei 
liepos mėn. 6 d. įdomią 
programą. Vyks šokiai, 
dainos, sportas,gros ge
ra muzika. Veiks bufe - 
tas.

Autobusas išvyks 
nuo LN ir ’’Vilniaus" Rū
mu 12.45 val.p.p. Kelio
nė nemokama, tiktai rei
kia užsiregistruoti LN 
raštinėje, tel:416- 532 - 
3311.
e LN birželio mėn. 8 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 200 žmonių. Sve
čių knygoje pasirašė 4 iš 
Kauno, 2 iš Tauragės,1 iš 
Klaipėdos; iš Cleveland’© 
V.A.Staškai. Pranešimus 
padarė ir su svečiais su
pažindino LN V-bos vi - 
cepirm. Teodoras Stanu - 
lis.
® Karaliaus MINDAU - 
GO Menėje birželio mėn.
8 d. vyko Hamiltono Lie - 
tuvių Teatro AUKURAS 
spektaklis. Suvaidino Vy - 
tauto Alanto 3 v.komediją 
"Šiapus Uždangos".

• LIETUVOS SEIMO
KANCLERIS Jurgis Razma 
birželio mėn. 3 d. pada - 
rė pranešimą Toronto lie
tuviams,kurį surengė TS 
Toronto Židinio vad. dr. 
Marija Uleckienė.

Buvo daug dalyvių ir 
daug įvairių klausimų.

Susirinkimui pasibai - 
gus,buvo pasivaišinta ir 
pasidalinta įspūdžiais.

© V.s.Vytautas Skrinskas, 
susirgęs buvo operuotas 
North York ligoninėje.

Toronto skautija ir 
skautininkų-kių draugoves 
linki jam greitai sustip
rėti ir toliau darbuotis 
taip pamiltoje skautiško
je veikloje.
ŠALFASS-go ŠAUDYMO 
SEKCIJOS SURUOŠTOSE 
VARŽYBOSE

Š.m.gegužės mėn. 24 
d.GIEDRAlClO Medžioto- 
jų-Žūklautojų Klube vy -

ko metines stendinio šau
dymo varžybos. Dalyva - 
vo daug varžovų.

Čempionais tapo (iš 
200),A klasės - A.Svi - 
las(170), B klasės - E* 
Macijauskas (145). Ge
riausias naujas šaulys - 
E. Macijauskas. Bendras 
čempionas - A.Šimkevi- 
čius.

Dalyvavo šauliai iš 
Detroito .Port Carling’o, 
Cambridge,Toronto bei 
miltono .

Medalių jteikimo ce - 
remonija pradėta Tylos 
minute,prisimenant buvu - 
sį ilgametį šaudymo sek
cijos vadovą a.a.Balj Sa - 
vieką.

šaudymo sekcijos va - 
dovo pareigas perėmė 
Kazimieras Deksnys, 1257 
Royal Drive, Burlington 
Ont., L7P 2G2, tel: 905- 
332-6006. e-mail: deksnys 

(&> incom.ca.
NUSIŠYPSOKIME:

• Pinigai išlaisvina žmogų nuo norų, o norai išlais
vina žmogų nuo pinigų.

• Elzytei močiutė pasakojo, kad kai ji buvo maža, 
dar nebuvo televizijos. Ketverių metų Elzytė, kiek 
patylėjusi, paklausė:
- Močiute, tai ką jie išjungdavo, kai tu būdavai 
negera?

• - Mamyte, kodėl aš turiu gulti, kai dar miego
nenoriu, ir turiu keltis, kai dar noriu miegoti?

• Tėvas:
- Sūnau mano, ar tu nesigaili trejus metus sėdė

damas toje pačioje klasėje?
Sūnus:
- Trejus metus... dielis čia daiktas! Mano moky

tojas toje pačioje klasėje jau dvylika metų dirba, ir 
visi jį laiko labai protingu.

• BALTIEČIU FEDERA - 
CIJA surengė ekumenines

e LN gražiai paminėjo 
Tėvo Dieną, ta proga LN 
Moterų Būrelio narės j- 
teikė po gėlyte ir pavai - 
šino atsilankiusius tėvus. ARAPIJOS KREDITO KDOPER VI YV \S

999 College St.. Toronto. Ontario M6II I AS 

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

pamaldas ir tragiškojo 
baltų tautu genocido pra
džios paminėjima-Birželio 
mėn. Sibirinius trėmimus.

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

• PRISIKĖLIMO Parapi
jos bažnyčios Sibiriniai trė
mimai buvo paminėti bir
želio mėn. 15 d.,specia - 
liose Mišiose.

• Dail. Snaigės Šileikienės , 
paroda vyko birželio 5-21 
d.d. Toronte, Del Bello 
galerijoje.

• RAMBYNO ir ŠATRIJOS 
skautų, tuntai ruošiasi sa
vo sukaktuvinei 35 m. sto
vyklai "Romuvoje".

• KLB Toronto Apylinkės 
visuotinas susirinkimas 
vyko Lietuvių Namuose,š. 
m.gegužės mėn.21 d.

• Toronto KLB Apylinke 
jau planuoja įdomiai pa
minėti lietuviškos pirmo-

v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v.pj>. Iki 8 v.v.

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
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.ikl...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas*. 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................5.25%
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.

sios knygos 450 m. su -

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

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER
CMD Insurance Services

• •
Dėl visų rūšių 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 j Ričardą Drešerj - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2TB

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

Chamney McWilliams Inc.

NękilnpĮamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis j Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real EstateJLtd.

Patarnavimas- greitas ir tikelua!
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 -JIVS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir BioorjToronto, Ont. M6S 4W3
416-762-4232 FAX 416 762-5586

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% 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. palūk.
3.00% 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)
3.00% 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 eigoje

kaktį.
Minėjimas numatomas 

lapkričio mėn. 30 d. Pas
kata kitoms apylinkėms.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
I

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

I

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortgtčial.

IMA: / . • -

už asmenines
paskolas nuo..... ...7.00%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu ■ •*3 •»

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%

.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.

HPLUS

$

O

a

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13



niontreal
AUKOS "VAIKO TĖVIŠ
KĖS" NAMAMS:

DeSinėje -

PRANAS ir 
JULIJA 
MICKAI

• Janinos Adamonienės atšventę
atminimui: Dr. A.A. savo ^5 ine-
Lipskiai $100 (JAV.); tų vedybinę
Teresa D. Colone - sukakti.
$50.- ; E.R. Malkus - $75
(London, Ont.), Glaxo We- Kartu su Jais 
llcome -$50. j* vaikaičiai:
• A.a. Eugenijos Lukošie- Paulius ir
nes atminimui $100 -Ki - Antanukas 
birkščių ir Vilgalių šei- Mickai, S.m. 
mos; gegužes men.
9 G. Gedvilienė - $10. 31 d.

Visiems nuoširdžiai dė- »
koja KLKMD-jos Montreal SVEIKINAME, 
lio skyrius.

MONTREALIO BALTAI 
MINĖJO SIBIRINIUS 
TRĖMIMUS

Nuotr: 
A. Mickaus

Š.m.birželio mėn. 14 d. 
estų Ev.Liuteronų Šv.Jo - 
no šventovėje Montrealy- 
je vyko ekumeninis trijų 
Baltijos valstybių 1941 m. 
Sibiriniu masiniu tremi - c. v
mų pradžios minėjimas.

Šventovė Mareli Avė., 
buvo pilna-apie 200 daly
vių,sustoję pasitiko po už
degtų atminimų žvakę ne 
Šančius dvasiškius:kun.Ka
zimierą Ambrasą,SJ,kuni
ge Rasma Caune ir kun. 
Heino Laaneots. Prie al
toriaus Lietuvos,Latvijos 
ir Estijos valstybių ve - 
liavos buvo perrištos juo
dais kaspinais ir atmini - 
mo žvakes padėtos šalia 
jų-

Kondensuotą žodį apie 
trėmimais pradėta geno - 
cidą ir reikšmę šio minė
jimo tarė Bruno Innus - 
Latvių organizacijų Tary
bos pirm.Montrealyje.

Mūsų,apie 20 ? choro 
narių sugiedojo 4 giesmes 
"Be motinos tėvynės” , 
"Rūpintojėlio skundas","Li
bera me,Domine","Apsau
gok,Aukščiausias". Vargo
nėliais palydėjo L.Bjincha- 
radze, dirigavo AV P-jos 
Choro adm.Antanas Mic - 
kus. Nors ir neskambėjo, 
kaip kad mes esame Ų 
pratę girdėti savąjį cho
rą, tačiau labai gerai,kad 
lietuviai pasirodė su gies
mėmis,prisidėdami prie 
šio minėjimo šventiškumo.

Sekė maldos,paskaity- 
tytos lietuvių,estų ir lat
vių dvasiškių,sugiedoti 
titinkami valstybių him
nai. Solo pagrojo vargonė
liais estas K.J.Raudsepp, 
smuikininkas latvis A.Gufr 
manis. Baigta Kanados 
Himnu,ir visų palaimi
nimu.

Pasakytą Brunę. Innus 
žodį anglų kalba reikėtų 
nusiųsti j "The Gazette". 
Tuo labiau kad, atgavus 
Nepriklausomy bę,nebeda - 
rome viešųjų minėjimų 
Philips aikštėje,ir taip jis 
išlieka tiktai mūsų tar
pe...

šių įvykių,nei datos, 
neturime leisti niekam 
pamiršti. O Rusijai,, kad 
oficialiai ir ne komunis
tinei - bandant vis už — 
tverti Pabaltįjį nuo NA
TO narystės ir globos- 
ne pro šalį,priminti grės-^

********1Hf*i$***1H-*********************+*********+*****#****#**###******1(-###**#*4#i(.<*4#+J<<.<#*#+<<.+
mes nepaliestiesiems - 
kad Pabaltijo valstybės- 
niekam negrasina, kad 
jos ir nėra jokios slavų 
tautos! Atrodo,kad tai
dar vis lyg ir pamiršta
ma... b.
"NL" TALKININKAS - 
SUKAKTUVININKAS

Augustinas Kalvaitis, 
ilgametis pareigingas jsau- 
lys ir. "NL” laikraščio 
nuoširdus talkininkas 
š.m. birželio mėn. 15 d. 
sulaukė 80-ojo gimtadie
nio.

Ne vieną kartą ir ne

dešimtį, jis padarydavo 
nuotraukų įvairiomis pro
gomis, vykstant iškil
mėms mūsų telkinyje ir 
atnešdavo į "NL" redak
ciją, kuri mielai jomis 
pasinaudodavo.

Gavus iš spaustuvės 
"NL” laidą, jis pasiruo
šia pakrovimui į specia- t 
liūs pašto maišus su spe-* 
cialiais kodais. Laikraš
čiai atitinkamai supakuo
ti ir Augustino sukrauti 
- jau keliauja į pašto 
centrinę.

Taip, sekmadienį, Au

gustiną Kalvaitį pasisodi
no už ilgo stalo AV pa- 
parapijos salėje bičiuliai 
šauliai ir "NL” darbuoto, 
jai, pasivaišino sekmadie
niniais skaniais "cepe
linais", vienu kitu gurkš
neliu dar labiau paskanin
dami šiuos pietus, ir 
įteikė sveikinimo kortelę 
su dovanėle, bijūnų puokš
tę,sukaktuvinį pyragą ir, 
pakėlę tostą-sugiedojo "Il
giausių Metų"!

Netoliese skambė
jo ir kitas "Ilgiausių 
Metų",- tai choristai svei

kino sol. Antaną Keblį ir - 
gi gimtadienio proga!

Ačiū, Augustinai, ir te
gul jis mums dar ilgai 
talkininkauja - "NL” 

darbuotojai
• Liepos mėnesi "Cepelinų 
Pietūs "nebus teikiami, ir 
vėl bus gaunamį,Chorui su
grįžus iš atostogų.

• KAS1 NORITE ĮSIGYTI 
saksofoną, akustines gi
taras, tromboną, trompe- 
tęs ar būgnų komplektą, 
prašoma skambinti Zig
mui LAPINUI:, 681 -7605.

PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS
VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

"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.

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1997. VI. 26

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montreal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
........... ............................................................ 1............................... ..... ..................... ...................... ......................

roNY

STUDIO
POBTRĄITS

MARIAQE - WEDDINGS

kasd. pal. čekių sąsk. Iki 
santaupas.........................
kasd. pal. taupymo sąsk. 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............ .
180 dienų indėlius..........
1 m. term. Indėlius ......
2 m. term. Indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF 
(Variable)...............
1 m. Ind.................. .
2 m. Ind...................
3 m. ind.................. .
4 m. ind.
5 m. Ind.

...1.75%

...2J25%
..1.80%

..2.50%

..2.78%
.3.00%

,6JBS%

.2.50% 

.3.00% 

.3.75% 

.4.50%

.4.75% 

.5.25%

Asmenines nuo............6.25%
nekiln. turto 1 m...........5.40%

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

460 St. Catherine St. West , # 605. 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.: 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

W FUNERAL HOME 
■F J.F. Wilton & Sons Ine. 

įSM^I.BIvd. 5^**X*V 
Ch«toovgvx> Q“».
Tol: 691-4763 Tol: 767-9956
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montreal miesto rytuose,

Dr. Alenas Pavilanis

Dr. ALENAS PAVILANIS 
ATIDARO PRIVATŲ 
KABINETĄ

Dr. Alenas Pavilanis, 
šeimos gydytojas ir Mont- 
realio Šeimos Medicinos 
Katedros profesorius, ge
gužes 15 d. atidarė pri
vačią kliniką. Ji randasi 
3767 Notre Dame West, 
Montrealyje, greta Place 
St. Henri Metro stoties.

Dr. A. Pavilanis tikisi 
tokiu būdu geriau aptar
nauti pacientus, kurie gy- 
vena miesto centre ar 
vakarinėje dalyje ir Ver- 
dune bei LaSallėje. Mie
lai priima naujus pacien
tus. Galima skambinti 
tel: 932-8441 ir užsisaky
ti laiką konsultacijai.

Tie žmonės, kurie gy-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209^ LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 14*U 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

-----------------------------------------  —------------------------------------------------------------------------------------------------ —i

Dr. ALENAS (ALAIN) PAVILANIS 

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8
(metro; Place St. Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281’6027 

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

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

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

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

vena 
gali ir toliau kreiptis j 
Notre Dame ligoninės 
šeimos medicinos kliniką, 
kur dr. A. Pavilanis 
dirbs ir toliau.

Dr. A. Pavilanis baigė 
Princeton’o universitetą 
JAV-se ir tada studijavo 
mediciną McGill univer
sitete Montrealyje. Bai
gęs internatą Britų Ko
lumbijoje 1974 m., aštuo
nerius metus dirbo kaip 
kaimo gydytojas Cowans- 
ville ir Knowlton, Que
bec-o provincijoje - rytų 
vietovėse.

1982 m. buvo paskir
tas pediatrijos vaikų ligų 
profesorium McGill uni
versitete ir Montrealio 
Vaikų ligoninės Paauglių 
skyriaus vedėju (director 
of the Adolescent Medi
cine Service). Ten įsigijo 
didelę patirtį kūdikių, 
vaikų ir paauglių sveika
tos problemose. Ilgai 
buvo Kanados Paauglių 
Sveikatos Asociacijos pir
mininku. v

1989 m. persikėlė 
į Montrealio Universitetą 
kaip šeimos medicinos 
profesorius. Per tą laiką 
buvo ir Maisonneuve- 
Rosemont ligoninės bend
rosios medicinos departa
mento direktorius, Que
bec’© Šeimos Gydytojų 
Kolegijos .pirmininkas ir 
įvairių Kanados Šeimos 
Gydytojų Kolegijos komi
tetų pirmininku.

Dr. A. Pavilanis taip 
pat yra stažavęs Paryžiu
je ir daręs mokslinius ty
rinėjimus Salisbury - Ang
lijoje. 1991 m. jis įsigi
jo Epidemiologijos ir Bio- 
statistikos diplomą Mc 
Gili Universitete, Mont
realyje.

Dr. Alenas Pavilanis 
su žmona Rasa ne tik
tai augina savo 2 dukras 
lietuviškoje aplinkoje, 
bet irgi yra aktyvus Lie
tuvių visuomenėje. Prieš 
10 metų jis įsteigė Que
bec’ o Lietuvių Gydytojų 
Sąjungą ir ruošia meti
nius susirinkimus. Jis 
gavo $120,000 iš Kana
dos valdžios, kad būtų 
galima padėti Lietuvos 
medicinai ir atvežė į Ka
nadą šešis lietuvius gy
dytojus gilinti studijas, o 
į Lietuvą 
kanadiečius 
profesorius, 
tęsiasi ir toliau.

Šį pavasarį jis buvo 
paskirtas Kanados Vaikų 
ir Paauglių Sveikatos Ko
miteto nariu. Komitetas 
sudarytas iš 3 pediatrų 
ir 3 šeimos gydytojų, at
stovaujant ’’Canadian 
Pediatric Society” 
"College of Family 
sicians of Canada", 
duodami pasiūlymai, 
pagerinti vaikų ir paaug- 
lių sveikatos padėtį Ka
nadoje.

Nežiūrint jo plačios 
patirties vaikų ir paaug
lių problemose, A. Pavi
lanis lieka šeimos gydy
tojas ir priima įvairaus 
amžiaus pacientus nuo 
naujagimių iki pensininkų!

Geriausios sėkmės)

ligoninės

nusiuntė 8 
medicinos 

Tas darbas

ir 
Phy- 

Bus 
kaip

8 psi.

LITAS
1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard w $

MQKA UŽ:

Certifikatai< (min. $ 1000.00) 
1 
2 
3

5

3.25 
4^Q.0_ 
ajsol 
5JML 
5*25

metų...
metų 
metų 
mėtų 
metų

Terminuoti indeliai
1 metų ..........—2^50
180 d. - 264 c__
12U d. - 179 d, 2-25
60 d. - 119 d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25

iki 30 d........... 0

Taupomos sąskaitos
Specialios e ... 1.25%
Kasdienines .. 1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . 

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

Čekių sąskaita

laiKą 1.00%;

2
3

5

..U5Q- —
_3x25___
4.00
4.50

-5*0(1 ..
-5*25.....

0.50

1

30 d. - 364 d. (išimant prieš
IMA UŽ:

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

metų ..—6*75- 
metų-----7.10-

metų... —5*15— 
metų ..—5.90----

metų ...—6.5(1—-
paskolas

If guaranteed by deposit_ _______ ,____
Fully guaranteed (CSB) or other ...—T -50
Personal loan regular ........................   9.50

Overdraft ......................................................
DESJARDINS PRIME ... 5.50 
DESJARDENS PERSONAL PRIME

s
2 4

5
Asmenines

at LITAS

3.00
3.00
8.00

lestoitures

ix/iiRorsi inc.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sfeve

9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

3907 A Rosemon

3.00- 7.00
2.00- 6.00

europarcel
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik liepos 30 d. rugsėjo 24 d., spalio 
d. ir lapkričio 26 d, 

1450 De Sėve, Montreal, QC. 1I4E 2A7
Tik 36.00 už 1 kg + $15.- už pristatymą 

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

(514)- 937-9898.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
NAMAI • AUTOMOBILI AI • PREKYBA* ATSAKOMYBĖ 
3907 A Roeemont Blvd,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS C.LB.

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9

9985

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

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

kainomis
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