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IŠKILMINGAI PAGERBĖ 
POPIEŽIŲ GIMTADIENIO 
PROGA

Popiežius Jonas 
Paulius II savo 80- 
jo gimtadieni švente 
koncelebruojant S v. Mi
siąs su 4.000 kunigu.

Iškilmingos, tokios 
- apimties apeigos vyko

Romoje, Sv.Petro Bazi
likoje pirma karta Baž
nyčios istorijoje.

Pirma karta istorijo
je šio Popiežiaus 
izvalgumo . ir atvirumo 
dėka buvo atsikreipta i 
Kristaus mokymą
paprašant visu atleidimo 
ir uz savuosius paklydi- 
cios tarnu paklydimus.

Gimtadieniui skirtame 
simfoniniame koncerte 
Popiežius buvo Garbes 
svečiu. Diriguojant New 
York o dirigentui Gil
bert Levin ui, buvo 
atliktas vienas žymiau
siu Joseph Haydn o 
veikalu - oratorija ’’Pa
saulio Sukūrimas”.

QUĖBECt> PREMJERAS 
PATENKINTAS KELIONE

Lucien Bouchard, 
sugrįžęs su savo dele
gacija iš 9-ių dienų 
verslo vizito Argentino
je ir Čilėje, padarė 
pranešimų.

Kelionė buvusi sėkmin
ga, Quebede esančios 
kompanijos- ABB Alstom 
Power Canada Inc.of 
Tracy, Harris Canada 
Inc.of Dollar des Orme- 
aux ir Montrealio Afcan 
kompanijos atstovai 
parsivežė tvirtų kont
raktų. Jų dėka bus 
sukurta 575 darbai
Qušbecb.

Jeigu pasitvirtins ir 
kiti susitarimai, tai 
tuomet bus sukurta 
1.642 nauji darbai.Čia 
suminėtos v kompanijos 
aprūpins Čilę įrengi
niais hydroelektrines e- 
nergijos gamybai;Mont- 
realio AFCAN parduos

ligoninių įrenginius di
agnostikai ir jų perdavi
mui televizijos ryšiais; 
ligoninių planavimais,ir 
kt. Quėbec1o ir Čilės 
vyriausybės pasirašė 
tarimus dėl švietimo,so
cialinio draudimo ir 
vietinių apylinkių eko
nomikos vystymo.

Savotiškai nesiderina 
šio vizito skelbiama 
sėkmė, kas liečia ligo
nines ir ju įrenginius, 
kai čia pat, Qudbecfe ir 
kitur Kanadoje yra daug 
neišspręstų problemų.

Žinome, kaip supoliti- 
zuota ligoninių adminis
tracija sukėlė nedovano
tina chaosų ir nuostolį 
Qudbecte.-.O paskutinė
mis dienomis paskelbta, 
kad Kanada priskaitoma 
medicinos techniškuose 
aprūpinimuose esanti 
tiktai šiek tiek geresnė
je pozicijoje, negu 
Čekija ir Lenkija 
svarbiame MRI(magnetic 
resonance imagers)
aparatūros pakankamu
me. Pagal 1997 m. 
atliktą^ statistiką,Kanada 
buvo 12-toje vietoje del 
CAT scanners diagnozės 
aparatų pakankamumo. 
Ji atsidūrė (iš 15- 
kos ištirtų kraštu) 12- 
toje vietoje, t.y.,netgi 
žemiau, negu skurdesni 
kraštai- Pietų Korėja, 
Portugalija ir Ispanija.

Nors šiemet Kanada 
biudžete paskyrė $2.5 
bilijonų provincijoms 
keturių metų laikotar
piui sveikatos reikalams 
aprūpinti, tačiau į tą 
suma dar nėra iškaityti 
tobulesnes ir pakankamo 

kiekio medicininės tech
nologijos reikalai.

Premjeras pasinaudojo 
Kanados diplomatų
patarnavimais sutariant 
dėl susitikimų Su 
Argentinos prezidentu ir 
Čilės viceprezidentu. 
Tarpe kitų svarbių 
susitikimų ' sudarytas 
stiprus ryšys trijų Qud- 
becb universitetų-
- Sherbrooke, Lavai ir 

Uni versite de Montreal 
su atitinkamais partne
riais Čilėje.

Qudbechs turi nedidelę 
įstaiga Santiago.
Premjeras atidarė naujų 
Qudbeco įstaigą Buenos 
Aires mieste. Jis pa
reiškė, kad tos darbo 
Įstaigos jam geriau pa
tinka, negu ambasados 
ar konsulatai,nes didelių 
delegacijų nereikėsią. 

MIRĖ VIENAS ŽYMIAU
SIŲ KANADOS TEISI
NINKŲ

Jules Deschenes, 76m. 
amžiaus, mirė Lavalyje 
š.m. gegužės mėn.lOd. 
Jo garbinga karjera tę
sėsi per 50 metų ne tik
tai Quebec© teisinėje 
veikloje—10 metų darbo 
Aukščiausiajame Teisme. 
Jis buvo labai aukštai 
vertinamas ir Jungtinių 
Tautų Tarptautiniame 
Hagos Tribunole.

Kanadoje jo sprendi
mai 1973-1983m. dekado
je stipriai veikė politinį 
gyvenimą.Vienas tokių jo 
reikšmingų sprendimų bu
vo dėl kalbos įstatymo 
"Bill 101”, priimto Parti 
Quebecois, Rene Leves
que valdymo laikotarpiu.

1978m. Jules Desche
nes teisiškai atmetė šio

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:

Po $100 - Hamiltono Sporto klubas KOVAS, Lie
tuvių Namų LABDARA Foundation Ine., M.Ignata
vičius, G.Radke, V.Baliūnas, Iz.Mališka. J.K.Dubaus
kai, J.M.Astrauskai, I.Sungailienė už Neriją Sun- 
gailaitę, S.Čepas už Elaną, Danielių Kaitlyn Če
paitės ir Gytį Pabedinską.

$125 - A.D.Dickson MD, $75 - S.G.Noreika. Po 
$50 - T.Šurna, L.Kirkilis, $25 - J.Popikaitis, $20— 
B.Rakauskas.

A.a. K.Gudžiūno atminimui Ottawoje: $50- 
V.V.Radžiai, $20-V.J.Valiuliai, E.Dalmotiene ir 
D.Mogck. Nuoširdžiai dėkoja KLF
***t******************«;*t***t************«*****:*
įstatymo punktus, kurie 
varžė anglų kalbos varto
jimą provincijos teis
muose ir sumenkino jos 
oficialų statusą Asamblė
joje 1982m. J.Desche
nes paskelbė sprendimą, 
kad varžymas leisti vai
kus į angliškąsias mokyk
las, yra nekonstitucinis 
pagal "charter of Rights 
and Freedoms” Status, 
išleistus 1977m.

Paskirtas Kanados Vy
riausybes atlikti spren
dimus dėl Karo Nusikal-. 
tėlių Paieškos, ne vi
siems įtiko savo nuodug
niu ir bešališku patiek
tos kaltinimo medžiagos 
išnagrinėjimu, dėl ko rei
kėjo atmesti kai kuriuos 
kaltinimus.

Daugeliu atvejų patari
mams į jį kreipdavosi 
Provincinės ir Federali
nės teisėtvarkos kolegos 
bei darbuotojai tarptau
tinės teisės srityje.
• Spaudžiamas opozici
jos Federalinės Vyriausy
bės Žmonių Rezervo (Hu
man Resources) Departa
mentas paprašė RCMP 
ištirti, ar buvo atitin-į 
karnai panaudota$720.000 1 
parama suteikta Montre-1 
alio drabužių gaminto
jams, kad sukurtų naujų 
darbų.

Gauta naujausia 
informacija paspartino 
tyrimų procedūrą, nes te
ko paneigti ankstyvesnį 
pareiškimą, kad prasi
žengimų nebūta.

RUSIJOS PREZIDENTAS 
STIPRINA KONTROLĘ

Š.m. gegužės mėn. 13d 
prez.Vladimir Putinfes pa. 
skelbė, kad jis perorga
nizuos 89 krašto sritis- 
provincijas į 7- rius di
džiuosius administraci
nius vienetus.Kiekvienas 
jų bus prižiūrimas Krem
liaus paskirto atstovo.

Tau jau antras 
bandymas per vieną sa
vaitę suvaldyti tolimą
sias ir dažnai lengvai ne
nusileidžiančias sritis su 
jų gubernatoriais.

Iš pirmo žvilgsnio 11l
ties puslapių dekrete 
nenurodoma, kad tektų 
apriboti gubernatorių 
valdžią, keisti provincijų 
rubežius ar susilpninti 
piliečių teises, tvarkant 
vietos reikalus. Daugiau
sia pasiektų, jei stengtų
si dabartinių Kremliaus 
pasiuntinių skaičių su
mažinti, o jų vieton su
stiprinti keletos admi
nistratorių veikimą di
džiuosiuose Rusijos plo
tuose.

Dekrete skelbiama,kad 
toks pertvarkymas būtų 
daug pranašesnis suku
riant geresnius ryšius 
tarp Maskvos ir 
provincijų.

VI.Putintas, vienintelis 
turi galią paskirti ar at
šaukti atstovą,finansuoti 
srities reikalus ir nu
spręsti, kaip finansinė 
parama privalės būti pa
naudojama.

Pagrindinis atstovų 
darbas "vykdyti pagrin
dinius valstybės vyriau
sybės nurodymus vidaus 
ir užsienio politikoje, 
kaip nutariama Rusijos 
Federacijos Prezidento".

Rusijos televizijos ko
mentatoriai sako,kad tuo 
dekretu prez.V.Putin'as 
išplečia savo rinkiminės 
kompanijos pažadą su
stiprinti centrinę kont
rolę regionuose.

Daugelis politikų bei 
stebėtojų Rusijoje mano, 
kad prezidento B.Jelcin'o 
valdymo laikotarpiu per
daug buvo atiduota pro
vincijoms autoriteto.
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Uz nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyautė au Canada!.
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APIE I D E A L I Z M

Jubiliejinės Kovo 11-tosios proga kalba, Lietuvos 
Respublikos Seime, Vytautas Landsbergis (Elta)

’’Isties nežinome, koks bus mūsų gruodis ir kokia 
dvasia sutiksime kitu metu Vasario 16-ąja, Kovo 
11-tąja.

Po mūsų dainuojančios revoliucijos, kuri buvo 
nušviesta vilties, tikėjimo ir meilės - lyg pati 
krikščionybė, kurioj dalyvavo ir netikintieji,- 
praėjo 10 permainingų metų su pergalėmis ir 
nuosmukiais. Jau po pusantrų metų Čia, šiuose 
rūmuose, viename skylančio Sąjūdžio trijų frakcijų 
pasitarime, Saulius 'Šaltenis sakė: išsaugokim dar 
truputį idealizmo, nes paskui ateis cinikai.

Šiandien Lietuvoj įsivyrauja bukas materializmas, 
šen - ten kyšo blizganti prabanga be prasmės, 
pernelyg daugeliui piliečių graudžiai skurstant. 
Miestai ir miesteliai pagražėję, bet nuotaika 
prasta, ypač kaime. Kreditai, neatsiskaitymai, 
žmogui pikta ant visų ir visko. Slegia prarastu 
iliuzijų pojūtis, kai net atspariausi pradeda
2 psl.

Medininku Vartai Vilniuje
• Vilniaus miesto gyny- biniai mūrai efektyviai 
binės sienos ir kitų įtvir- pagelbėjo per 1794m.su
tinimų liekanos įrašytos kilimą. Gynybiniai var- 
į Lietuvos Respublikos tai ir siena XIXa. pra- 
Nekilnojamųjų Kultūros I džioje buvo griaunami 
Vertybių registrą. 1 privačių rangovų, nuo

Vilniaus miesto gyny- darbų nušalinantv Vilniaus 
ginė siena statyta XVI a. magistratą, pažeidžiant 
pradžioje, kai grėsė toto- miestiečių interesus.
rių puolimas. XVII a. Išlikusių Vilniaus mies- 
pradžioje buvo užstaty- to gynybinių įtvirtinimų 
tas antras aukštas. kompleksą sudaro 12 ob-

Miesto siena buvo pa- jektų, turinčių architek- 
naudota gynybai per ka-. :ūrinę ir urbanistinę ver. 
rus su Maskva 1655-1661 1 tę. Tai Marijos Mag
ni. ir su švedais 1702m. dalietės-Totorių Vartų

Paskutinį kartą gyny- gynybinės sienos dalies 

liekanos, Totorių- Vilijos 
vartų šiaurinės ir pieti
nės gynybinės sienos da
lies liekanos, Trakų- 
Rūdninkų vartų šiauri
nės ir pietinės dalies lie
kanos, Rūdninkų vartų - 
Apvaliojo bokšto' gynybi
nes sienos dalies lieka
nos, Apvaliojo bokšto - 
Medininkų vartų, Medi- 
ninkų-Subačiaus, Suba
čiaus - <= išgany
tojo (Spaso) vartų gyny
binės sienos dalis, 
Medininkų vartai, Baste- 
jos liekanos.

**************************************************************************
nusiminti, nepriklausomybės idealistai blaškosi iki 
depresijos arba vėl traukiasi, kaip gūdžiu soviet
mečiu, į vidine išeiviją. Atsieit, valstybės reikalai 
arba politika - nemalonus, nesvarus dalykas, 
verčiau pabūsiu nuošalėje. Tai gali tapti grėsmin
ga pačiam valstybės likimui.

Dvasia, kuri turėtų būti meilės ir brolybės 
dvasia, darbštumo ir tikėjimo dvasia,- apsilpus, 
nebeatlaikanti buitinių varginamų ir kasdienių 
pesimizmo injekcijų.

Supraskim, Kad nebeturim laiko smulkmenoms, 
apkalboms, priekaištams ir pažadams. Ne pats- 
svarbiausias dalykas aiškintis dešimtmečio istorijoj, 
kurią vistiek perrašinės įvairiausiais būdais. Ne 
laikas gal net skulptūrų ar ordinų kautynėms,- į 
kurias pernelyg įsijautė, nebematome didesnių 
skaldymosi pavojų, išskirkim svarbiausių dalykat- 

Lietuvos valstybė- ir išmėginkim save, ar jis 
mus dar vienija, kaip ką tik čia giedojome: 
vardan jos vienybė težydi.

Vienos šalies prezidentas neseniai kalbėjosi su 
Rusijos vadovu ir išgirdo posakį: • "aš būsiu anti- 
gorbačiovas". Atsieit, anas leioo išsikapstyti, o aš 
susirinksiu atgal.

Tas pats požiūris prieš 80, pries 60 metų no 
tuometinės bolševikų revoliucijos, ir paskutinės 
"atgal surinktos" žemės buvo Lietuva, Latvija ir 
Estija.

Kas apibudins naująjį Rusijos populistinį radika
lizmą? O tai lems mūsų artimiausia ateitį. Ką_ 
matėme iš darbų, tai nenauji dalykai: pirmenybinį 
teritorinis mąstymas (žemė svarbiau už gyvybę 
joje) ir fundamentalus komunistinis nacionalistinis 
tikėjimas prievarta. Tokia tebėra, dar nepakitusi, 
Rusijos politikos istorinė tradicija. Visai realus tų 
politikų troškimas atkurti Naująją Sąjungą, o 
politikų troškimas atkurti Naująją Sovietų Sąjungą 
o Lietuvoje ta kryptimi darbuojasi Naujoji 
Sąjunga.

NEW YORK O MERAS 
ATRŠAUKE_SAVO 
KANDIDATŪRĄ

Meras Rudolph Giulia
ni atsiėmė savo kandida
tūrą , artėjant mero 
rinkimams New YorK* e.

Liko tik viena konku
rentė - Hillarv Rodham 
Clinton.

Sėkmingai dirbusio 
mero pareiškimas buvo 
New York7 ui staigme
na, nors prieš mėnesj 
laiko buvo pranešta, kad 
meras R.Giuliani yra 
susirgęs vėžio liga ir 
dar neišsiaiškinta, kokia 
bu 6 gydymo procedūra.

Pranešęs Senatui apie 
savo nutarimą, meras 
R.Giuliani tuojau pat 
paskelbė savo nutarimą 
viešumai.

Mes norime gražiai sugyventi su visais kaimynais 
turėti bendru tikslu, ju tarpe ir visuotina taika, ir 
pelningą verslą naftos ūkyje. Kai visos pusės 
norės, taip ir bus. Daug Klausimų sėkmingai 
sprendziam geros kaimynystės pagrindu. Bet mes 
nesutiksime, kad geru santykiu, geros kaimynystės 
gerumo laipsnį matuotų tiktai kitas didelis part
neris, kartais dar paaiškinanti duokit gerus 
santykius, kaip aš suprantu, o jei ne, tai pamaty
sit, kas bus. Ir nepasiskųsi, tarptum pats likęs 
kaltas.

Pastaruoju metu apie "kaltes", kaip regis,
.......žiūr. 3 psl.........

o RUSIJA, po 8 mene - 
sius dar nepasibaigusios 
Cecenu problemos ,ap
kaltina Talibaus Afga = 
nistane, kad ginklais re 
mia cecenu laisves ko
votojus. Grasina oro 
puolimais ir Afganista
nui.
Talibano aukščiau - 

sias kariuomenes vadas 
pareiškė, kad ju pareiga 
pagelbeti cecenams,ku
rie irgi yra islamieciai.

© Sir John GIELGUD, 
m. amžiaus, pasaulinio 
garso aktorius, 96 m. 
amžiaus , mirė Londone, 
Didžiojoje Britanijoje.

Jis yra suvaidinęs Ham
letą 500 kartų. Scenos ak
torius, vėliau reiškėsi JAV 
bei britu filmu pastaty - 
muose. Iki senatvės išlai
kęs puiku balsą.



Naujoji proginė sidabrinė 50 litų moneta. Kilos inioir

daugiausia yra aiškinama latviams. Bet neapsigau- 
kim. Rusijos diplomatijos vadovas išsiuntinėio 
laiškus didžiųjų valstybių kolegoms apie mus tris- 
Lietuva, Latvija ir Estija - ir visos trys tautos 
išvadinamos fašistais, revanšistais, Antrojo Pasau
linio Karo rezultatų, tai yra, Jaltos rezultatų, 
•peržiūrėtojais. Vėl kaip prieš 12, prieš 10 metų. 
Matyt, laikas ruošia dirvą, yra rengiamasi 
dideliam propagandiniam puolimui. Bus reikalas - 
pateiks to ’’fašizmo" įrodymų, parodys ir mūsiškį 
Šiaulių eksponatų.

Kita vertus, Rusijos politikas Lietuvoj mums 
'pasako: jus i NATO patys nenorėsit,- o sutiktieji 
rusų politikai Vakaruose ramiai paaiškina broliams 
lietuviams, ką su jais darys: prispaus ekonomiškai 
ir pasiūlysim jų kandidatų į prezidentus. Senovės 
išminčiaus žodžiais, galėtume pasakyti: visa tai jau 
buvo ir ne po vienų kartą.

Tuo tarpu keistieji broliai estai paprastai pasi
aiškino tarpusavy: kiek jų gintų tėvynę ginklu, jei 
prireiktų. Pasirodo, keturi penktadaliai vyrų ir 
pusė moterų. Netgi tarp nepilnamečiu, kuriuos kai 
kas iš užsienio vis nori apginti, 43% stotų ginti 
Estijos.

Mūsų visų mokyklų pedagogams ir nebulvarinei 
žiniasklaidai čia yra kas pamąstyti.

Kol Rusija ir Baltarusija pasuks i demokratijos 
kelių, turime būti ramiai protingi, gal kaip estai. 

-Nesijuokime ir nors iš tų žodžių, kaip tėvynė, 
ištikimybė garbė. Ir tėvynės meilė gali būti 
rami, ištverminga, įprasminanti kiekvieno gyveni
mą.

Viacislavas Molotovas bemaž prieš 60 metų dėstė 
rašytojui profesoriui Vincui Krėvei-Mickevičiui, 
kuris naiviai manė, kad galima ko nors išprašyti: 
jūs nepažįstate savo liaudies. Jūs sakote, jie 
pasipiktins,* priešinsis? Ne. Užtikrinu jus, Lietuvos 
liaudis gražiai pasisakys už Lietuvos įsijungimų į 
Sovietų Sąjungą, nebus jokių sukrėtimų..

Dešimtys # tūkstančių lietuvių pabalsavo gyvybė
mis, vis dėlto kitaip, negu okupantas norėjo. Jų 
kraujas giliai įsigėręs toje žemėje, virs kurios 
Atgimnnas ir Sąjūdis, pasirėmė pogrindžiu ir 
Bažnyčios dvasiniu pasipriešinimu, Helsinkio ir 
kitais judėjimais, vėl nutiesė kelia j laisvę, Kovo 
11-tosios keliav

Ėjome juo, kaip atrodė, beveik visi. Norėjome, 
kad taip atrodytų - graži vienybė, ir nenorėjome 
matyti, kad jau kovo 12-tąją Aukščiausiojoje 
Taryboje prasidėjo revansinė kova dėl valdžios. 
Tokia, deja, mūsų naujausia istorija, kurios mūsų 
mokslas iki šiol netyrinėja ir nedėsto, vadina 
politologija. Kovo 11-to ji - tai politologijos 
faktas, ką padarysi.

Kai’klausiam saves - ar pasiekėm,ko pries 10 
metų norėjom? - tai atsakykim sau, ko norėjom.

Vieni norėjo nepriklausomos, nežinomos, tiesiog 
kitokios Lietuvos, kurioje būtų teisingumas ir 
žmonių santykiai keistųsi is esmės. Kiti norėjo 
nepriklausomos "tarybų" Lietuvos, taigi, gerai 
žinomos, kurioje pokyčių būtų kuo mažiau, ir 
sovietmečiu nustatyti žmonių santykiai liktų kaip 
įprasta. Tas dvilypumas atsispindėjo susikertan
čiuose raginimuose "žengti greičiau" ir "žengti 
lėčiau,neskubėti"; jis reiškiasi atitinkamuose 
abipusiuose kaltinimuose, ir tai tęsiasi ligi šiol. 
Galėtume jį matyti kaip neišvengiamą idealizmo 
ir tikrovės prieštarą, galėtume - kaip giluminė 
prieząstį, kodelnunai žmonės, net ir neskurstan- 
tys, nusivilia tikrove: turėjo būti kitaip. Tikrai, 
turėjo būti daugiau teisingumo, puoselėjo m tokių 
iliuzijų. Kita vertus, mėginkim suvokti, kad tai 
nėra tariamas tautos suskilimas į dvi dalis atkūrus 
nepriklausomybę. Ir yieni, ir kiti esame tie patys 
mes, šios žemės žmonių visuma, už ją kartu 
atsakingi.
2000.V.23.

Ir vieno, ir kito pojūčio užmaišyta, ir Jono, ir 
Petro, ir turbūt, mano,ir visų šiek tiek dvilypėje 
posovietinėje sąmonėje, - z ir noro, kad būtų 
greičiauf geriau, ir kadr mažiau skaudėtų, todėl - 
ir lėčiau, ir ne viskat iš karto darant.

Esame Kovo 11-tosios žmones, tartum ir vėl 
atsidūrę ano meto blokadoje, spaudžiami reikala
vimo trauktis į laiką prieš Kovo 11-tąją. Ar dar 
atsimenam M.Gorbačiovo ultimatumus: marš atgal 
į Kovo 10-tąją, ir tada derėsimės, kokiomis 
sąlygomis liekat atnaujintoj Sovietų Sąjungoj. Tada 
atsakėm - niekada. O šiandien, mieli, suvargę ir 
tarybinių agitatorių viliojami žmonės? Ar tikrai 
nelaisvėj buvo geriau? Ar nesilankėt kaimynystėj 
Rytuose ir Vakaruose, kur jokių reformų nebuvo? 
Kaip ten atrodo? O svarbiausia, ar apginsim 
Širdyse, ar issaugosim Kovo 11-osios dvasią?

Jau auga, ateina būsimi nauji valstybės piliečiai, 
o ar būsim išsaugoję jiems vakarietiškos civiliza
cijos valstybe? Štai kodėl mėginau apmąstyti 
dabartinę Kovo 11-tąją ir pasidalinti rūpesčiu, 
kaip ir faktais, vien faktais apie Rusijos naująją 
politiką.

Praėjo 10 metų. Daug ar mažai pasiekėm? Ir 
daug, ir mažai. "Lietuva sėkmingai kūrė demokra
tiją,užtikrino žmogaus ir mažuinų teises, įstatymų 
valdžią, išplėtojo rinkos ekonomiką, įgyvendino pa

vyzdinius santykius su kaimyninėmis šalimis ir 
ąuosekliai laikėsi kurso į Europos Sąjungą ir 
Siaurės Atlanto sutarties organizaciją” - tai 
vertinimas iš rezoliucijos, kurią prieš keletą dienų 
priėmė Amerikos Kongresas, vieningai sveikinda
mas Lietuvą, dešimtųjų atkurtos Nepriklausomybės 
metinių proga. Tame • dokumente yra ir istorinis 
vertinimas, ką Lietuva padarė prieš 10 metų, 
"pradėjusi buvusios Sovietų Sąjungos iširimo 
procesą".

Demokratijos požiūriu, tai geras darbas: griovėm 
kalėjimą, bet yra juk ir kerštą sugniaužusių, uz 
okupaciją, už jos nuostolius ir skriaudas nė per 
plaukelį neatsiprašiusių; taigi, pagalvokim, jeigu 
kam reikia - kur didesni Lietuvos draugai.

• *Kartkartėmis atvykstantys svečiai stebi Lietuvos 
10-ties metų pažangą ir sako - padarėte nepap
rastai daug. Galbūt, bet padarėm ir per mažai - 
tą. patys sau sakome. Galėjom anksčiau ir be 
nuostolių įsivesti pinigus, seniai užbaigti nuosavy
bės grąžinimą ir reguliavimą, klampoti įmonių 
privatizavime geriems vyrams už dyką ir negąsdin
ti užsienio investitorių, nešančių tokį trūkstamą 
kapitalą, savo įstatymais ir aukštu biurokratų 
kyšiais. Turėjom labiau saugoti kiekvieną, norintį 
ir pradedantį savarankiškai dirbti. Plačiame 
pasaulyje galėjom būti ES kelyje jau kartu su 
Estija; senokai galėjom būti kartu su Vysegrado 
grupe - su Lenkija, Čekija, Vengrija, o joje ir 
arčiau NATO, beveik ketvirtoji grupės salis. 
Būtume dabar jau ištrūkę iš erelio "geopolitikos" 
gniaužtų. Turėjom fantastinį Lietuvos paveikslą 
pasaulio akvse - drąsios laisvų žmonių šalies, 
klaupiančios net prieš tankų ir specnazų diktatą.

Lietuvoje

• Vadovauja partijai, už 
kurią niekada nebalsavo.

Valstiečių partijos ly
deriu tapęs Ramūnas Ker- 
bauskis, už šią partiją, 
beje, niekuomet nebalsa
vęs, įsitikinęs, jog pro
tingai tvarkantis, o ne 
nusispjovus į kaimą, Lie
tuva galėtų išmaitinti ke 
liasdęsimt milijonų žmo
nių.

Savivaldybių Tarybų 
rinkimuose antros pagal 
populiarumą Valstiečių 
Partijos pirmininkas Ra
mūnas Karbauskis, dabar 
bando suspėti visur da
lyvauti Seimo plenari
niuose ir komitetų po
sėdžiuose, tvarkyti rei
kalus savo firmose, susi
jusiose su žemės ūkiu.

Bet Kauno pakraštyje 
gyvenantis parlamenta
ras, sakosi jau laukiąs 
vasaros atostogų, kad ga
lėtų nuvažiuoti pailsėti 
į savo vilą Ispanijoje,ki
taip sako jis, "tiesiog ne
sugebėsiąs sulaukti Sei
mo rinkimų". O lia,lia!

• Balandžio mėn. pa
baigoje dvi savaites Kau
no miesto ligoninėse die. 
bo 20 JAV karo medici
nos specialistų. Yra pla
nuojama, kad Kauno 
gydymo įstaigos iš
Amerikos labdarai gaus 
medicininės įrangos maž
daug už 120 mln. litų.

GERA INICI/VTYVA, 
GEROS PASEKMES*

Panevėžyje pradėjo veik, 
ti nauja įmonė "Metalo 
ženklai". Ji suteiks škac, 
dos lakavimo ir litogra
fijos paslaugas skardi
nės maisto taros gamin
tojams. Apie 77% įmo
nes akcijų priklauso pri
vatiems ir juridiniams 
Lietuvos asmenims, liku
sieji 23% akcijų Angli-

Tai jos verslininkams.buvo didžiulis moralinis kapitalas, kurio
paversti kitokiu, nacionalinio

Pernelyg aršiai kovojome 
tiek Lietuvos paveikslo yra 
gražiai prisimena, kaip prieš

nemokėjome greitai 
gerbūvio kapitalu, 
tarpusavy. Dar šiek 
išlikę, kai kur itin 
porą dienų Jungtinių Valstijų Kongrese. Tikpatys
to paveikslo negriaukime, o bestatydami naujos 
demokratinės Lietuvos pastatą,nepavirskim Babelio 
statybininkais. Nepraraskim valios, galimybės ir 
progos jungtis į svarbiausią tarptautinio saugumo 
struktūrą - NATO. Tam turime šiandien pakanka
mai realų įdirbį ir palankumo įvairiose Šalyse, ir 
tai reikštų, kad Kovo 11-osios žygis bus užbaigtas, 
jokia vakarykščia jėga mūsų nebeatgrės- atgal. 
Praleidę šias galimybes, liktume prie tarybinės 
geldos, tai yra, perspektyviniame Rusijos protek
torate.

Žinoma, ne dėl to Lietuvos patriotai žuvo Sausio 
13-tąją ir Rytų pasienyje. Kovo 11-tosios prover
žis į laisvę, į laisvai pasirenkamą demokratinį 
pasaulį,turi būti tęsiamas ir įgyvendintas. Lietuva 
nesvyruos kaip neaiški gėlelė pasaulio pagairėje; 
ji bus arba demokratiniuose Vakaruose, arba 
autoritariniuose Rytuose. Tegul visi, pasirašiusieji 
po Kovo 11-tosios atkuriamojo Akto tekstu ir visi 
prisidėję darbais,, šiandien suvokia laikotarpio 
svarbą ir savo pačių atsakomybę.

Mane taip kalbėti paskatino atsakomybės jausmas, 
dar kartą prisiimu atvirumo kaltę."

Pirmuoju dideliu įmo
nės užsakovu tapo alaus 
darykla "Kalnapilis",užsi
sakydama pagaminti O.5 
rnln. alaus butelių kamš
čių. Iki šiol "Kalnapilis’J 
kamštelius pirkdavo iš 
Italijos. Nuo tokios įmo
nės idėjos iki jos įgyven
dinimo praėjo tik viene- 
ri metai. Palankiomis są. 
lygomis paskolą suteikė 
"Vilniaus" ir "Hermio" 
bankai, kuri, tikimasi, 
atsipirks per trejus me- .. 
tus. įrenginiai yra geros 
kokybės, pirkti Anglijo-kokybės, pirkti 
je.

Tikimasi,kad 
ženklai" greitai 
na didžiausių Panevėžio 
įmonių. Su ja bendradar
biavimo sutartis sudarė 
jau daugelis Lietuvos 
įmonių, bendradarbiavi
mu domisi ir Rusijos 
bei’ Ukrainos firmos.

"Metalo 
taps vie-

(žiūr. 4 psl., rašytojo Sajos žodį) į
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KĄ SAKO RAŠYT.KAZYS SAJA APIE DEVYNIS 
VILKUS IR VIENĄ BITĘ 
Pamfletas

Gamtos moksle kartais vartojamas toks nemu- 
siškas žodis - koreliacija: sugretinimas, panašumų, 
bendrybių ar skirtumų ieškojimas. Antai žmones nuo 
seno lygino šunį su kate, kiaulę su žąsinu, rupūžę 
su jaučiu... Arba sakydavo: meška su lokiu abu 
labu tokiu.

Kad toj musų partijų ir politikų pliurėj butų 
lengviau susigaudyti, siūlyčiau nors dalį jų susiste
minti, sudėlioti į poras.

Pradėkim nuo Bobelio ir Pilvelio , pačių pana
šiausių. Abu pasiturintys, neaiškių partijų vadai, abu 
kandidatavo į prezidentus ir abu nuo seno labai ne
kenčia, Landsbergio. Rinkimų nelaimėjo todėl, kad 
daugelis nebegalėjo atskirti, kas yra kas. Žmonės 
supyko ir pasakė - nebalsuosim nei už Bobelio pil
velį, nei už Pilvelio bobelį. Balsuosime už Pau
lauską!

Bet ateity ir su šiuo vardu gali panašiai atsi
tikti. Kai kas Paulauską jau painioja su Karbauskiu. 
Abu švytintys, gražūs, ir abu nusipelnę gyventi dar 
geriau. Todėl greičiausiai Karbauskis bus atsirėmęs 
į šakę, o Paulauskas laikys rankoje žvakę, duoda
mas suprasti, kad jau laidoja Landsbergį. Vienas 
kalbės apie vargstantį kaimą, o kitas apie miestą. 
Jums tereiks juos išrinkti ir parodyti, kur užkasti 
pinigai, kad visiems jų užtektų. Bet ką darysim, jei 
to lobio nei su žvakėm, nei su šakėm?

Petkevičius ir Terleckas - vyrai iš stuomens ir 
iš liemens. Abu rašytojai, politikai ir nepailstantys 
Landsbergio kritikai. Vienas anksčiau mėgdavo gir
tis, kad buvo stribas, o kitas - visi žinom, buvo 
disidentas. Bet argi tai esminis skirtumas? Tie 
drūti vyrai išsiskirs tik tada, kai neliks konservato
rių, o šalį valdys centristai ir dedepistai.

Kita pora, ’’pagal Dievo norą” Bičkauskas ir 
Ozolas. Seimūnai yra pastebėję stebėtiną dalyką: 
kai Bičkauskas, paėmęs šimtą gra
mų apsiramina, akiniai aprasoja, širdis suminkštėja, 
keistai elgtis pradeda jo bendras Romualdas, nė spa
go burnoj neturėjęs. Kol Bičkauskas pagirioja, Ozo
las šaukia žurnalistų komandą, žvangina savo 
"diplomatą” ir sako, kad jame yra antrankiai, jaučio 
uodegos bizūnas ir dar kažkokios inkvizicinės prie
monės, kurios anksčiau buvo skirtos Šleževičiui, o 
dabar... Patys žinote kam. Stebiuos, kad niekas jo 
nepaklausia:

-o Kur pats dėsi Bičkauską, užėmęs Landsbergio 
vietą?

Savotiškai Paksas panašus į Vagnorių... Abu buvo 
pasiryžę gerais norais išgrįsti mums kelią į Europą, 
bet atsitiko toks nuotykis. Vagnorius mato, kad 
arklelis valstybės vežimo nebepavelka, sako jūs tą 
arklį parduokit. Sėskit į vežimą, dairykitės kokio 
čigono, pakeliui rinkite mokesčius, o aš jus ir 
vienas pavešiu. įsikinkė ir veža. O pakalnėj—bala. 
Starkevičiūtės su Maldeikiene kad priverkta! O Gal- 
veckas dar pastatęs kaliauzę - toliau nepravažiuosi: 
krizė! Vagnorius sustojo, norėjo nusiauti batus, 
pasiraityti kelnes, bet jį tokį nekokį pamatė pro 
šalį važiavęs prezidentas ir tarstelėjo: "Aš tavim 
nepasitikiu!’

ponios Auksės neberegėti, atsirado jos antrininkė. 
Užsidėtų skrybėlę, ir nebeatskirtume, ar čia ta, ar 
kita. Šneka - tarytum aguonom barsto! Apie ką? 
Ogi apie viską. Bet svarbiausia - kad Landsbergis 
greičiau atsistatydintų... Kas ta smarkioji ponia,ma
nau, kiekvienas žino.

Andriukaitį kai kas laiko panašiu į Juršėną. At
seit, visai kaip Dzeržinskis ir Trockis...

-Betgi, - sakau - Andriukaitis - socieldemokratas 
—-Dzeržinskis irgi... Buvo vienas socialdemokratų 

vadų Lietuvoj. Netiki? Pavartyk enciklopediją.
Atsiverčiau - ogi iš tikrųjų! Geležinis Feliksas, 

kilęs iš bajorų, pradėjęs nuo socialdemokratų, o 
baigęs... Viešpatie, apsaugok! Kol kas Vytenis, kaip 
ir Juršėnas, nusitaikęs tik prieš Landsbergį, pries 
konservatorius, prieš Dagį, o kas toliau?

Ar jums, brangieji, vis dar nekilo klausimas, kuo 
gi nusikalto Landsbergis? Juk jis, kaip tas kupstas, 
apvertė labai galingą imperijos vežimą ir išvedė 
mus iš ilgametės "Egipto" nelaisvės. Jam, žinoma, 
toli iki Šustausko, jeigu imsim lyginti jo barzdą... 
Jaunumu, išore jis taip pat nepralenktų Paulausko 
ir Karbauskio. Jis ne toks "demokratiškas" kaip Pil
velis ar Bobelis - Landsbergis neis su bet kuo 
obuoliauti ir nelaipios iš vieno vežimo į kitą. Taip, 
jis turi šiokių tokių trūkumų. Bandžiau kažkurio 
klausti - kodėl jūs Brazausko šitaip nepuolėt, kai 
tas blokados laikotarpiu pasistatydino kelis dvarus 
ar dvarelius, kaip rašė. V.Vasiliauskas knygoje "Am
žinas nomenklatūros pavasaris"? Kodėl toks triukš
mas kilo dėl Landsbergio sklypo žvėryne, kurį jis 
buvo įsigijęs teisėtai?

-A, čia labai reliatyvus dalykas...
-O ką tai reiškia - reliatyvus?
—Trys, plaukai ant pakaušio - šiek tiek per ma

ža, ar ne? O plaukas Landsbergio sriuboj, tai jau 
skandalas.

Tikresnį atsakymą radau, skaitydamas rusų filo
sofą Berdiajevą: "Pavydas, pagieža, neapykanta, 
įtūžis - visa tai būdinga žmogui, kuris jaučia prie
šiškumą tam, kuris yra pasiekęs didesnes socialines 
arba dvasines aukštumas". Rusai kartais moka teisin
gai pasakyti,tik nesugeba teisingai padaryti.O mes?

Kazys Saja

"PAG AVOS" BENDRIJA 
RŪPINASI KURČIAIS 
VAIKAIS.

Balandžio mėn. 15d.Vil
niuje "Pagavos" Bendrija 
suruošė savo 5<-rių metų 
vaiklos minėjimą Seimo 
III rūmų patalpose. Ta 
proga vyko konferencija 
"Kurčias vaikas šian
dien". Kalbant aktua
liomis temomis "Pagavos" 
B-jos pirm.J.Vanagienė 
dalijosi rūpesčiu, kad 
kurčias ar neprigirdintis 
vaikas, nežiūrint jo ga
bumų, neturi galimybių

kinusi, kad kurtieji ga
lėtų lengvai išmokti dirb
ti kompiuteriais. O šei
mos, auginančios^ kurčius 
ar silpnai girdinčius vai
kus,labai džiaugtųsi in
formaciniu centru, kur 
galėtų sužinoti, kaip ga
lima būtų padėti 
tokiems vaikams, kokias 
jie turi teises, kokios 
mokyklos veikia, kur yra 
gaunama specializuota me- 
decinos pagalba.Taip pat 
šeimos norėtų žinoti ir 
apie naujausias gydymo 
galimybes kurtiesiems už
sienyje.

Renkamos žinios enci
klopedijai .

Lietuvoje yra renkama 
medžiaga Lietuvos Ka
rininkų Enciklopedijai iš
leisti. Prašoma sekančių 
žinių: pavardė, vardas, 
gimimo data ir vieta,ka
da ir koks mokslas išei
tas, kur ir kada baigė 
Karo Mokyklą, kuriame 
pulke ir kokį -laipsnį iš
tarnavo. Jei turima,. pri
dėti nuotrauką unifor
moje. Žinąs siųsti: Al
girdas Jakimavičius, Nau
joji 40-8 LT , 4580 Aly
tus, Lietuva. Platesnę in
formaciją galima gauti 
skambinant:727—343- 9733

Zuzana Dzikienė

• Kaune aptiktas iki šiol 
didžiausias ir savo įran
gos kokybe bei planuo
tos veiklos mąstais vie
nintelis narkotikų fab-

pasirinkti jam atitinka
mos specialybės: lieka 
tik siuvėjo, staliaus, da
žytojo specialybės.

Didžiuosiuose Lietu
vos miestuose veikia in
ternatinės kurčiųjų mo
kyklos ar mokyklėlės, su 
teikiančios bendrąjį išsi
lavinimą. Iš viso jose 
randasi 500 vaikų.

Amatų mokymas atgai-' 
vintas neseniai Vilniuje, 
tęsiant kol kas dar tik 
praėjusio šimtmečio tra
dicijas.

Pirm.J.Vanagienė įsiti-

rikas Lietuvoje.
įsibėgėjus visu pajė

gumu, čia kasdien turėjo 
būti pagaminamą apie 
30kg. sintetinio narkoti
ko amfetamino.

Toks kiekis šios psi
chotropinės, medicinoje 
draudžiamos naudoti me
džiagos, Lietuvai buvo 
aiškiai per didelis, netgi 
turint omenyje amfeta
mino paplitimą Lietuvos 
diskotekose.

Manoma, kad šis nele
galus Kauno fabrikas tu
rėjo aprūpinti ir kaimy
ninių valstybių rinką.BNS

Vagnorius žemaitiškai sumurmėjo ek š... Ir pats 
nuėjo, keikdamas ne Adamkų, o Landsbergį.Tada jau 
Paksas atsivedė dvi dailias moteriškaites, porą mi
nistrų, susodino visus ir opa! Bet įklimpęs vežimas 
ne krust. Prisiminė namuose turįs ką tik dovanotą 
gerą motociklą ir pagalvojo z apžergęs nulėkčiau į 
oro uostą, ten sėsčiau į lėktuvą ir - į Klaipėdą, 
pas Gentvilą. Protingas, apsukrus žmogus! O jeigu 
pavyktų deramai apskusti, būtų panašus į Leniną...

Va, šitai Pakso svajonei ir buvo lemta išsipildyti. 
Nusispjovė žmogus į Landsbergio pusę ir verkdamas 
perleido įklimpusį valstybės vežimą Kubiliui. Kodėl 
verkdamas? Ogi todėl, kad žmonės nepastebėtų, 
kaip jis laiko kišenėje špygą.

Girdėjom, kad Sustaukas šiek tiek pavargo, su
negalavo. Todėl man ir šovė mintis, kodėl jam lai
kinai nepakeitus savo kolegos Pavilionio? Vilniškio 
universiteto rektorius Kauno triukšmadarius 
pamokytų šiek tiek akademinės kultūros, gudresnės 
demagogijos, o Šustauskas Vilniuj - atvirkščiai. 
Jeigu jis išvestų studentus. į mitingą, prasidėtų toks 
šėlsmas, kad net santarvės apaštalas Juozaitis su 
savo plyta nebekristų į akis. Šiaip jau tiedu ponai 
tarpusavyje skiriasi tik išore ir moksliniais laips
niais. Abu nekenčia Landsbergio, "amerikonų", 
dergia mūsų valdžią ir pačią valstybę.

Spaudos konferencijas Seime anksčiau gerokai pa
gyvindavo karinga, visažinanti ir visus teisianti 
Aukštikalnienė. Vos tik žmonės pradėjo dūsauti, kad 
4 psl.

Elenos Urbaitvtes skulptūra Vilniuje prie Technikos Instituto

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 11
•• ■ ■-■f ;X-



LITERATŪRINĖS IR KITOS PREMIJOSiPREMIJUOTA 
KNYGA APIE IEVĄ SIMONAITYTĘ.

* Priekulėje gyvenanti Edita Barauskienė 
apdovanota už knygą "Vyžeikių karalienė. 
Pasakojimai apie Ievą Simonaitytę".

Knyga Lietuvoje turi didelį pasisekimą, o Edita 
Barauskienė laikoma Ievos Simonaityte’s įpėdine.

Autorė savo įžanginiame žodyje pasisako: "AŠ 
rašiau apie kraštą, žmones, kultūrą, kurių nebėra. 
Kai stovi prie kapo duobes, į kurią gula ištisi kai
mai su savo žmonėmis ir jų vartotais žodžiais, pa
sakojimais, padavimais, pajunti norą pastatyti bent 
medinį krikštą (senovinis prūsų religinis simbolis). 
Jis netrukus sutrūnys ir pradings, bet galbūt koks 
nors praeivis perskaitys to paminklo įrašą ir pasi
džiaugs sau atradęs kažką gyva ir artima".

Jeigu kas norėtų įsigyti "Vyžeikių karalienę",au
torės adresas yra : Vingio gatvė Nr.4, Prekulė,5862 
Lithuania.

• įteiktos dvi Ievos Simonaitytės premijos. Klai
pėdiečiui poetui Gintarui Grajauskui įteikta Ievos 
Simonaitytės literatūrinė premija. Keturioliktuoju 
šios premijos laureatu jis pripažintas už neseniai 
pasirodžiusią poezijos knygą "Kaulinė dūdelė".

Klaipėdos I.Simonaitytės Bibliotekoje vykusia
me ^vakare literatūros kritikas Marijus Šidlauskas 
apibūdino 33 metų G.Grajauską, kaip ryškų, savitą, 

. stiprų poetą. Ieškodamas sąsajų tarp L Simonaitytės 
ir G.Grajausko literatūros, kritikas pastebėjo, kad 
jie abu - puikūs gimtosios kalbos meistrai, girdintys 
jos vidinę muziką ir mokantys ją perteikti skaityto
jams.

I.Simonaitytės premija skiriama už vertingus li
teratūros kūrinius, turinčius sąsajų su Klaipėdos 
kraštu. 2000 litų laureatui dabar skiria Klaipėdos 
Apskrities Viršininko Administracija, pasirašiusi 
bendradarbiavimo sutartį su Rašytojų Sąjunga.

Gargžduose įteikta dar viena I.Simonaitytės pre
mija, kurią įsteigė Klaipėdos rajono Agluonėnų Se
niūnija ir Priekulės uždaroji akcinė bendrovė "Ke
ramika BB".

Šįmet ji paskirta grafikei Evai Labutytei, kuri 
apdovanota vardine keramine vaza ir 500 litų.

"SIDABRINĖS NENDRĖS" PREMIJA

Klaipėdos laikraštyje, 1999m. spalio 30d. įdėtas 
straipsnis apie MLF narį Julių BalčiausKą, kuris yra 
vienas pirmųjų laureatų, laimėjusių "Sidabrinės Nend
rės" premiją. Ši premija yra skiriama už nuopelnus 
miestui ir raįonui ir ją skiria Istorinių įvykių ir as
menybių įamžinimo komitetas. J.Balčiausko pastan
gomis Šilutėje ir rajone įvairiose vietose pasodinta 
daugiau kaip šimtas medelių, kurių dauguma ne 
šiaip sodinukai, o jo paties įskiepyti ir suformuoti. 
Tarp jų yra neįprastai aukštos, į medelius panašios 
rožės, skiepytos eglaitės, svyruoklės guobos ir uosiu- 
kai. Visiems augalams būdingas savotiškas "balčiaus- 
kiškas" stilius - aukštas, be šaknų kamienas, kurio 
viršūnėje suformuota į visas šalis besiskleidžiančių 
šakelių karūna, primenanti palmę. Vienam medeliui 
užauginti reikia beveik dešimties metų, ir visi jo 
medžiai jau pažadėti: vieni Keliaus į Butėnus, prie 
M.Jankaus ir Vydūno kapų, kiti - prie H.Šojaus dva
ro, kai jis bus baigtas restauruoti, treti ---- prie
miesto mokyklų ir į parkus. J.Balčiausko sodyba 
taip pat ne kartą buvo apdovanota už tvarkingumą 
ir grožį. _________________________
APIE PARTIZANŲ MOTINAS
("TAURO" Apygardoje - rašo Kazys Blaževičius).

Partizanų Motinos! Neišmatuojama jų auka ir 
kančia, eiliniam žmogui netgi sunkiai suvokiama. 
Partizanų motinos iškentėjo tai, ko neįmanoma 
iškęsti; jos išgyveno tai, ko neįmanoma išgyventi; 
padarė tai, ko neįmanoma padaryti.

Marijampolės TAURO Apygardos Partizanų ir 
Tremties Muziejaus partizanų motinoms skirtame 
stende skaitome šių šventųjų motinų pavardes: Ona 
Juodienė - 6 žuvusių partizanų motina; Aleksandra 
Paulauskienė - 4-rių; Magdalena Popierienė 5-rių, 
Pranskaitienė - 4-rių, Kazimiera Vasiliauskiene 6- 
rių, Ona Lukšienė - 3-jų, Pinkvartienė 2-jų, Ilgū- 
nienė - 2-jų, Natalija Balčiūtė - paskutinio "Žalgi
rio" rinktinės žuvusio partizano motina.

Knygoje "Trečioji vėliavos spalva" pateiktas įs
pūdingas 2490 TAURO Apygardos partizanų sąrašas. 

• Jis sudarytas, remiantis pokario kovų dalyvių, jų 
artimųjų prisiminimais bei išlikusiais KGB archyvų 
dokumentais.

Popierų šeimoje gyveno 9 broliai ir 3 seserys, 
netoli Marijampolės, Dambraukos kaime.Anksti mirė 
šeimos galva; gausios šeimos išlaikymo rūpesčiai 
užgulė mamą Magdaleną Popierienę. Nelaimės viena 
po kitos lankė šeimą - Magdalena viską iškentėjo.

'2000.V.23.
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Šilutės Evangeliku-

KLAIPĖDOJE GYVA 
LAIVŲ STATYBA.

Bendroji Lietuvos ir 
Vokietijos įmonė buvo 
įkurta prieš 6 metus vo
kiečio Stefan Schulz'o ir 
Jūrų Istorijos bei Kul
tūros Klubo "Budys". 
Yra pastatyta 15 pramo
ginių laivų. Pagal užsa
kovų pageidavimus įren
giami katamaranai ir jie 
kainuoja nuo ketvirčio iki 
milijono Vokietijos mar
kių. Kol kas juos perka 
tik užsieniečiai.

Prieš porą metų Vieno
je, JAV firmos užsakymu, 
klaipėdiškiai pastatė 6 
"Panamos" tipo katama
ranus. Jie dabar vežioja 
turistus Bahamų salyne 

u bažnyčia
Nuotr. M.Purvinienės

ir Karibų jūroje.
Austrų kapitonas Mar

cus Kott Klaipėdoje pa
statytu katamaranu Hel- 
denberg" plaukė aplink 
pasaulį. Keliautojas ir ra
šytojas Burhardt Pieske 
užsisakė valtį pagal 
autentiškus legendinio 
burlairio "Bounty" val
ties parametrus.

Kataramanai, kuriuos 
klaipėdiškiai stato pa
gal Stefan Schulz6 brė
žinius, taktiniais sume
timais žymimi Vokietijos 
bendrovės "Baltec" ženk
lu. Tačiau Klaipėdoje yra 
aukštos, vakarietiškos ko
kybės, gerai užsirekomen
davę.

• Naujosios Sąjungos (so
cialliberalų) pirminin
kas A. Paulauskas infor
mavo, kad Naujoji Sąjun
ga pasiūlė susikompro
mitavusiam Šilutės ra
jono merui A.Balčyčiui 
atsistatydinti iš pareigų. 
Tokį sprendimą priėmė 
šios partijos Garbės ko
misija, nes A.Balčytis pa
žeidė Viešųjų ir Priva- 
čiųjų Interesų Derinimo 
įstatymą, pagal kurį 
tarybos narys privalo pa
sitraukti, kai yra spren
džiami jį asmeniškai lie
čiantys klausimai. Me
ras A.Balčytis pirmąją 
darbo dieną savo įmo
nėms skyrė 4,5 tūkst.litų. 
Šios lėšos skirtos atly
ginti pernai uragano pa
darytai žalai. Be to pa
aiškėjo, jog dar prieš 
akiriant lėšas iš Savival
dybės biudžeto, A.Bal
čyčio įmonėms tuos pa
čius nuostolius jau at
lygino "Lietuvos draudi
mas".

Kiekvienas partijos 
keltas kandidatas su 
Naująja Sąjunga yra 
pasirašęs įsipareigojimą 
iš užimamų pareigų 
atsistatydinti, jei to pa
reikalaus partijos vado
vaujamieji organai .Todėl, 
dėl A.Balčyčio atsista
tydinimo, problemų kilti 
neturėtų. A.Balčytis , ta
čiau žurnalistui sakė,jog 
dar nežino ar pasitrauk
siąs iš miesto mero.

1944m. į okupantų kariuomenę pateko sūnus 
Klemensas, sunkiai sužeistas grįžo namo. 1946m. 
vasario mėn.18d. Magdalena su trimis mažamečiais 
vaikais ištremiama į Sibirą. Vyresnieji pasislėpė. 
Tremtyje vaikai buvo ištinę nuo bado. Išgelbėjo
dukters Viktorijos siuntinukai.

Pirmas žuvo Andrius - "Naktinis". Palaidotas 
Šunskų kapinėse. Antras žuvo Jonas —"Šalmas". 
Gulėjo pamestas Sasnavoje. 1948m. kovo mėnesį 
areštuota septyniolikmetė Julija, žmogžudžių kan
kinta MGB rūsyje, Vytauto gatvėje, prie miesto par
ko. Trečias žuvo Antanas - ’ "Žilvitis". Gulėjo pa
mestas KGB kieme. Viktorija ištremiama į Krasno
jarską. Magdalena gerai žino, kas laukia dukros... 
Trečią kartą areštuojamas Klemensas, partizanų ry
šininkas. Ištremiamas į Vorkutos lagerius. Klemen
sas grįžta į tėvynę, bet tuoj miršta. Palaidotas 
Marijampolės kapinėse.

Galop tą pačią dieną žūva broliai Kazys-"Gegu
žis" ir Bronius - "Meška". Jie buvo pamesti Mari
jampolės turgavietėje. Motinos širdis išlaiko tai,ko, 
atrodo, neįmanoma išlaikyti.

Kokios neįsivaizduojamai. stiprios dvasios buvo 
Magdalena Popierienė, ant Tėvynes Laisvės aukuro 
paaukojusi penkis didvyrius ir iskentėjusi baisius iš
bandymus! Mums, įklimpusiems į* kasdieninio 
gyvenimo rutiną, sunku suprasti tos kančios didybę 
ir aukos šventumą. Lietuvoje žuvo daugybė Tėvynės 
gyvenjų, kurių kiekvieną apraudojo Lietuvė Motina. 
Ar supranta ir įvertina Motinų skausmą kovose žu
vusių partizanų šventos aukos dėka laisvę atgavę 
tautiečiai?

Magdalena iškentėjo ir 10 metų tremties kančią, 
kad grįžtų į Tėvynę, kur nežinia kur išmėtyti didvy. 
rių vaikų kaulai. Šiandien šventoji motina ilsisi Ma
rijampolės kapinėse.

"Ežero vilnys kalba": "Viskas praeis, viskas pra
eis". Mes visi lietuviai, tikime, kad vergovės rete
žiai nutruks, kils naujam gyvenimui Lietuva, vėl 
skambės lietuviška daina, sugrįš tremtiniai, atsivers 
kalėjimų durys, visas kraštas prisipildys džiaugsmo... 
Bet niekas nepaguos tos kaimietės motinos, kuri 
brangiausią savo turtą - sūnus - paaukojo 
Tėvynei",- 1947 m. vasarą, prieš savo mirtį, 
dienoraštyje rašė TAURO^ Apygardos partizanų ka
pelionas kun.Justinas Lelešius.

Tokių ne tik nepaguostų - juos suimtų, tardytų, 
kankintų, tremtų. Žuvusiųjų motinų Lietuvoje buvo 
daug tūkstančių!

Jis ketina prašyti rajono 
Tarybos narių balsuoti 
dėl pasitikėjimo juo.
• Kretingiškis 58m. am
žiaus P.Silkinas Austra
lijoje, Nanango mieste-
lyje, jau antrą kartą lai
mėjo ilgiausio pasaulyje 
1000 mylių (1609km.) bė
gimo varžybas, iš 8-rių 
bėgikų distanciją baigė 
tik trys: lietuvis, aust
ralas ir vokietė. 1000 
mylių lietuvis įveikė per 
13 parų 5 vai. 3 6 
min.20sek.

• Kauno meru tapęs 
V.Šustauskas atsisakė sa
vo pagrindinės veiklos - 
rengti mitingus ir kitas 
protesto akcijas.

Atsirado jo sekėjų,ne
leidžiančių ramiai gyven
ti ir pačiam Laisvės Są
jungos vadui. Prie Kauno 
Savivaldybės surengė 
piketą keturi Lietuvos 
Žaliųjų Judėjimo akty
vistai ir būrelis kaunie
čių. Jie reikalavo at
šaukti dar senosios mies-. 
to valdybos priimtą 
sprendimą Vokės gatvės 
ir Taikos Prospekto kam
pe esančiame skvere,
kur numatyta statyti
gyvenamąjį namą, iškirs- 

. ti 40 metų augančius 
medžius.

Žalieji tvirtino, kad 
detalusis vietovės pla
nas, kuriame numatyta 
namo statyba, buvo 
parengtas neteisėtai. Ke
tinimams kirsti aplinki
nių namų gyventojų au
gintus medžius nepritarė 
aplinkosaugininkai ir net 
Vyriausybės atstovė Kau- 
no apskrityje.

5 psl.
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JAV LJS Kviečia JAV Lietuvių Jaunimą į 
Visuomeninę Veiklą

Kviečiame lietuvių organizacijas, vieti
nėj ir krašto veikloj, susisiekti ir gerai su
sipažinti su Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Mū
sų organizacijos tikslas yra suvienyti 
lietuvių jaunimą ir padėti jiems susipažinti 
arba giliau pažinti savo protėvių kraštą ir 
sustiprinti savo lietuvybę. Mes prašome 
lietuvių organizacijų padėti mums šioje ypa
tingai svarbioje lietuviškoje veikloje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas bus 
Australijoje gruodžio-sausio 2000-2001 me
tais. Čia susirinks Lietuvių jaunimas iš vi
so pasaulio. Kviečiame visus dalyvauti.No
rintieji daugiau informacijos apie tai gali 
susisiekti sekančiais elektroninio pašto ad
resais arba telefonais.

•a'jB. .»• • >X A-.. .>A\v.-. • «• • llliilffll

Jeigu Jums yra tarp 18 ir 35 metų 
amžiaus ir Jus norėtumėte daugiau infor
macijos apie ką lietuvių jaunimas daro vie
tinėj ir visuomeninėj veikloj, prašom 
susisiekti su savo vietine Lietuvių jaunimo 
Sąjunga. Bostone susisiekite su Kaziu Ado
maičiu (kadomkai@.emerald.tufts.edu), arba 
Naida Šnipaite (snipas@massed.net); Čika-

Rugpjūčio mėn. 23d. Vilniuje, prie Adomo Mickevičiaus paminklo,buvo paminėtas pirmojo susisiekite su Jūrate Zubiniene
čia įvykusio antisovietinio mitingo 10-metis. 1987m. surengto mitingo metu pirmą kartą (jankauskas@vyebtv.net); Clevelande susisie- 
buvo viešai prabilta apie Molotovo-Ribbentropo paktą, nulėmusį tragišką Lietuvos ir kitų su Andriumi Dunduru (adunduras@hot- 
Baltijos valstybių likimą. A.Žižiuno nuotr.:Mitingo dalyviai prie A.Mickevičiaus paminklo, mai.com); Los angeles susisiekite su Povilu 

Pakucku (povilas@.ucla.edu) ir^ Daina Žemai
tyte (dabzy@aol.com) ir Vašingtone/Balti- 
moreje su Andriumi Čižiūnų 
(buzzcut@-tamos.net). Jeigu Jūsų miestas

• Padėti Lietuvos organines 
chemijos išsivystymui, išeivi
jos lietuviai chemikai Jonas PORTUGALU NOVELĖ
Vytautas Dunčia (Dupont), 
Viktoras Sniečkus (Queens /ATVYKIMAS IŠ PRANCŪZIJOS/
universitetas), estas Jaan Peš
ti (Dupont) kartu su Eugeni-b 
jum Butkum (Vilniaus univer
sitetas) suorganizavo puikų 
chemijos simpoziumą Vilniuje, sudėtingoje raidoje įtartino
kuris vyks birželio 26-29 d. ir y - 5 - ”
vadinasi „Balticum Organi- 
cum Syntheticum”.

kviestųjų mano pentinai ir kardas.
Aš buvau laimingas ir jaučiausi labai išdidus, 

laimėjęs, būdamas toks brutalus, toks sausas, toks 
r gležnią meilę būtybėlės, tokios gyvos, 

tokios nekaltos ir tokios lipšnios.
Apeigoms pasibaigus, klebonas mums tarė: ”Aš 

ypatingai norėčiau, kad Dievas laimintų tokią daug 
žadančią porą ir apvaisintų gausingais tikėjimo bei 
tėvynės gynėjais”. Tada taip supykau, kad norėjau 
tam beginkliu! seniui nukirsti ausį. Gyvulys, 
galvojau, matyti rūpinasi, kad tokia gležna ponią, 
taip idealiai sudaryta, pradėtų gimdyti vaikus Pran
cūzijai, kaip kokia riebi ir kvaila pardavėja.

Ir mintis, kad toks trapus ir gležnas organiz- 
pagal klebono linkėjimus, pavirsti į

Toji mintis varė mane iš proto. Aš vaikščiojau < egolstas, 
iš vieno namų galo į kitą, nuleidęs galvą, smakrą 
atrėmęs į krūtinę, kišenėse panardinęs rankas.

Gydytojas mano pašauktas ryšium su nenumatytu 
» ir labai rimto 

reiškinio, atsisėdo už mano rašomojo stalo ir 
pradėjo skaityti "Dviejų pasaulių apžvalgą". Žvakės 
šviesa virpėjo virš jo galvos ir karpė ant sienos še
šėlį jo nosies, milžiniškai padidintos. Mano batų 
puspadžiai girgždėjo ant kilimo, monotoniškai ai
manuodami. Švytuoklė su savo metaliniu tik-tak be
šališkai skirstė sekundes į bronzinės figūros dešinę ma^ galėtų, _ _ 
ir kairę. Ir nieko nebuvo girdėti, išskyrus mazU kunigų ir mažų majorų fabriką tikėjimo bei 
sušlamėjimą žurnalo lapo, kurį gydytojas atversdavo tėvynes tarnybai, visą mano džiaugsmą pavertė juo- 
ilgu pabalusiu, imponuojančiu pirštu, prieš tai jį du S^ulm 
liežuvio galu pavilginęs.

Aš pradėjau mąstyti, galvą pridengęs keleivine 
kepuraite, kurią šiurkščiai nutraukiau nuo pakabik- 
lio ir kerštinga ranka užmoviau virš ausų, matiką 
palenkdamas ligi nosies vidurio.

Kaip tik tą akimirką suėjo šešiolika mėnesių,ke
turios dienos ir dešimt valandų, kai aš vedžiau... 
Vargšelis aš, kuriem galam?... Ar tam?... O ne! Aš 
vedžiau, turėdamas gerą, protingą tikslą. Norėda- 

-d Vašingtone pasirašytas Lie- nias susitvardyti, save susisteminti, turėti kur gy- 
tuvos Seimo ir JAV Atstovų_ venti: mažutį namelį su nelabai ilgais laiptais, kuk

liais, padengtais raudonų kvadratų kilimu, balta lie
mene- tarno atidaromas duris, salę su dviem 
foteliais šalia židinio, didelę puokštę šviežių rožių, 

o Pa i t l/i I r » » /-.I r <-» « « n m m 4.« m

* Dienraščio „Lietuvos 
aidas” redakcijai penkta
dienį oficialiai pristatytas 
naujas vyriausiasis redakto
rius Aurimas Drižius. Jo kan
didatūrą patvirtino laikraščio 
stebėtojų taryba, kurios narys 
yra ir pats A. Drižius. Jis yra 
ir „Lietuvos aido” akcininkas, 
turintis 0.3 proc. akcijų. Iki 
šio paskyrimo žurnalistas dir
bo dienraštyje „Respublika”.

rūmų bendradarbiavimo pro
tokolas, numatantis ir toliau 
plėtoti abiejų valstybių parla
mentų ryšius.

Šį protokolą ketvirtadienį 
pasirašė Seimo narys, Lietu- 
vos-JAV tarpparlamentinės 
grupės pirmininkas Emanue
lis Zingeris ir JAV Atstovų rū
mų Baltų sambūrio pirminin
kas John M. Shimkus, prane
šė Lietuvos ambasada Vašing
tone.

Protokolu numatyta kasmet 
rengti abiejų valstybių parla
mentarų vizitus, keistis nuo-

Kai atsidūrėme karietoje, kurį pradėjo^ judėti, ir 
ji man sušnabždėjo savo pirmą žmonos žodį, atsi
peikėjau tartum iš baisaus slogučio.

Aš ^negalėjau pakęsti vaikų. Man atrodė pagrin
dine kūrinijos klaida, kad žmogus turėtų pradėti 
būti nenaudingu, nelabai padoriu kamščiu, tučtuojau 
pareidamas per ~ provokuojančias arkliškų dantų 
prasikalimo ir piršto nosyje pradžios mokykloje fa
zės. Jau kuris laikas, paskendęs savo mintyse, jau
čiausi^ nuo_ galvos iki kojų aplipęs spiečium vaikų, 
norinčių būti kunigais ir kariais. Visi šitie mažiu
kai, sloguoti, kirminuoti, įsikibo į mano kelnes 

x^.^.v sv’estu ir kompotu suteptom rankom, apseilėjo
bambukinę, * šilku aptrauktą kinišką uždangą, atida- rr?^no ua^ormą,^ valė nosis į mano antpečius, pa
rytą piano, akvarelių dėžę ant rašomojo stalo palan* . inanciai elgesį su mano^ ordinais, pirštinėmis ir 
gėje; valgomąjį kambarį, švarų ir skatinantį valgyti VIS1 ch°ru uzsispyreliskai saukė ir rėkė, keldami 
be musių ir be skersvėjų, persikus ir braškes ant vy- triukšmą. As norėjau nusikratyti baisiu re-
nuogienojo lapų, riešuto pavidalu šviežią sviestą, bet mane baimino siaubinga disproporcija
stalą,uždengtą^ airiško lino staltiese; iš stiklų be- mano 
kylančią šventišką ir linksmą gero vyno kvaptį. Ir shpnumo. 
tame sveikatingume bei padoriame viduje matyti iš
tikimos žmonos figūrą, jausti šį gyvą mano būtybės 
papildinį, alsuoti josios šviežio toilette raminantį 
aromatą, mėgti josios greitų žingsnių triukšmą, my
lėti josios grakštaus, įsakančio balso muziką; įosios 
švelnius mostus, ■ pataisančius manuosius šiurkščius, 
josios gležnus pirštus su rožiniais nagais įsiterpiant 
į veiksmus mano didelių atžarių rankų, saulės nu-

mane I
jėgos ir tų nenumaldomų butybėlių 

Aš bijojau prisiliesdamas sutraiškyti 
smegenines, sulaužyti sąnarius ir visam gyvenimui 
juos sužaloti. Ir savo skausmo gilumoje as galvojau 
apie Herodą ir tylėdamas griežiau dantimis.

Kas man būtų tą dieną pasakęs, kad, kai šis 
paveikslas man atrodė kaip, apokaliptinis regėjimas, 
netrukus, po šešiolikos mėnesių, keturių dienų ir 
dešimties valandų... Jr pusės, už kelių minučių, gal 
už kelių akimirkų, aš būsiu... Ak!

r

menėmis abiem šalims svar- degintų, aŠtuonių su puse colio ilgio.
biais klausimais, organizuoti Tai tam aš vedžiau. Tam aš paskutinį kartą įsi- 
bendras konferencijas ir kitus vilkau į savo iškilmingą artilerininko uniformą ir ją 
renginius. po ranka nuvedžiau nuo karietos ligi altoriaus, kur

Panašų protokolą Lietuvos klebonas su zakristijonu mudviejų laukė. Ji virpėjo 
parlamentarai pasirašė pernai po dideliu baltu šydu ir abiejom rankom laikėsi 
rugsėjį su JAV Senato Baltų mano riešo, kad neapalptų nuo triukšmo, pergalingo 
sambūrio, pirmininku Richard ir iškilmingo, tartum kokios fanfaros, kurį kėlė ant 
Durbin. bažnyčios akmeninių grindų tarp uniformuotų pa

psi. 6.

Ir herkuliškai smogęs į sieną, iš gilur^os širdies . 
sušukau:

-Pragaras!
Tada gydytojas, nutraukęs skaitymą ir 

žiūrėdamas į mane per akinių stiklų viršų, sypsoda- 
mas, ramiai tarė: "Žmogau, nurimk! Pagal ponią 
Mariją Perpetuą, visiškai kompetetingą, premijuotą 
visuose medicinos mokyklos kursuose, sveikas atsi
dursi naujose tėvo pareigose (mirktelėjęs viena akim
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JAV LJS VEIKLA....... J

nėra vienas iš įvardintų miestų arba jums 
nėra sėkmes susisiekti su Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos apylinke, susisiekite su JAV LJS 
pirmininku Andriumi Čižiūnų sekančiu 
adresu: JAV LJS 7766 Trevino Lane , Falls 
Church, VA.22043. Tel: (703)- 573- 8193. 
Elektroninis paštas javljs@tamos.net)
Tinklapis: http://www.tamos.net/javljs.

Balandžio mėn.8d. Jungtinių 
Amerikos Valstybių Lietuvių Jaunimo Są
junga (JAV LJS) turėjo savo metinį 
rinkiminį suvažiavimą, kuriame išrinko 
naują valdybą. Naujos JAV LJS valdybos 
vardu, noriu pristatyti, painformuoti apie 
svarstytus per suvažiavimą klausimus, ir 
kviesti jaunimą į visuomeninę veik
lą. JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos sąsta
tas yra: Andrius Čižiūnas pirmininkas, Ma
rius Petrušonis vicepirmininkas, Pranas Či
žiūnas iždininkas ir Jūratė Zubinienė se
kretorė.

Mūsų nariai, Amerikos lietuviai tarp 18 
ir 35 metų amžiaus, yra labai išskirstyti. 
Dauguma JAV LJS narių labai aktyvūs 
vietovės lietuvių organizacijose, bet vienas 

” kitą mažai pažįsta. Šita padėtis sudaro la
bai daug problemų JAV LJS organizacinėj 
veikloj.

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba stengsis pagerint komunikaciją tarp 
vietovių valdybų ir tuo sujungti ir suvieny
ti organizaciją, jos narius ir jų bendradar
biavimą ir veiklą. Mes irgi bandysime su-

Uz jurų, marių.......
lietuvių

interneto
javljs/, “vos

stiprinti ziniasklaidą apie JAV 
jaunimo veiklą, per JAV LJS 
tinklapį (http://www.tamos.net/ 
elektroninį paštą (javljs@tamos.net) ir se
niai beesančius JAV lietuvių informacijos 
šaltinius (laikraščius, radijo stotis ir 1.1.) 
Jeigu pas jus jaunimas ką daro, prašom 
mums siųsti, mes pranešime kitiem.

Todėl kviečiame ir prašome lietuvių jau
nimą pasidaryti aktyvesniais savo ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės jaunimo or

NUSISYPSOKIME.

Žmogus eina šalia viešbučio ir pamato išėjusį iš jo 
poną su cigaru dantyse.
Praeivis nutarė pamokyti poną apie rūkymo žąlą 
sakydamas:
-Kiek jus per dieną surūkote cigarų ir Kiek kainuoja 
vienas cigaras.
Tas atsako:
-Surūkau 1ū per dieną ir man kainuoja po 10 sv.už 
vieną cigarą.

Žmogelis sako:
-Matai, jeigu nerūkytum tiek daug, tai šiandien 
būtum galėjęs nusipirkti šį viešbutį.
O tas atsako:
-Ar tu pats rŪKai?
-Ne - atsiliepia žmogelis su pasididžiavimu!
Ponas ir sako:
-Tai tamsta pirk iš manęs šį viešbutį, nes aš jį 
parduodu.

ganizacijose ir susibūrimuose, pav: Lietu
vių Skautų Sąjungoj, Atsitininkuose, Lietu- 

Vyčiuose, lietuvių sporto klubuose, lie
tuvių parapijose, apylinkių Lietuvių Ben
druomenėse, apylinkių Lietuvių jaunimo Są
jungos vienetuose ir kitose organizacijose. 
Kviečiame ir prašome lietuvių jaunimą sto
ti ir dalyvauti šių organizacijų veikloje ir 
pasidalinti savo veikimo atsiekimais spau
doje ir internete.

(Žiūr.nuotr: 8 psl.)

ir žiūrėdamas į laikrodį) ne anksčiau kaip po dviejų” 
valandų...

-Po dviejų valandų... Jau?!... Vadinasi, po dviejų 
valandų... tik?!

Ir naudodamasis proga užmaskuoti savo 
gyvuliškus jausmus tėvo nerimu, padariau išvadą,, 
kurį turėjo atrodyti baisi, ir krūtinę palengvinau 
kurčiu riktelėjimu.

Gydytojas vėl pradėjo skaityti, o aš vaikščioti.

<>!;TGrakšti jos atvaizdo nuotrauka, kaimiškai pasi
rėdžiusios, belipant sodo laiptais, kabojo ant sienos. 
Nukreipiau akis į jį. Vargše Klotilde! Tai buvo su
žieduotuvių metu, kai tu taip šypsojais! Kai taip li
pai laiptais^ į sodą,~ kur ėjai pasiskinti kvapių žolių 
mūsų pusryčių kiaušinienei, su žibučių puokšte, ku
rią laikai prisegtą prie krūtinės, ant krašto grakš
čios šeimininkės prijuostės. Kur šiandien paliko tavo 
juosmens lankstumas? Tavo šypsenos linksmumas? 
Tavo didelių, nuostabių akių nekalta išraiška? Tavo 
odos pieniškas permatomumas? Tavo kojos mažu
mas?... Visa pražuvo, vargše Klotilda! Visa dingo! 
Tavo gražios kojytės apmirė ir taip sustambėjo, kad 
tu pati pradėjai galvoti, jog jas sukeitei su 
manosiomis. Tavo krūtinės linijos neteko jaunuoliško 
grakštumo. Tavo juosmuo apgailėtinai iškrypo. Tavo 
veidas apsidengė gelsvomis, matinėmis, piktybinė
mis dėmėmis. Tavo burna pakibo palūpyje su ne
laimės ir senatvės liūdna išraiška.Ir visa tai per... Ak!

Ir ruošiausi smogti jau nebe kumščiu, bet galva 
į sieną, kai kambario durys tyliai atsidarė ir ponia 
Marija pasirodė su juoda skarele ant galvos ir iškil
mingai sušuko:

-Ponas tėve, tamstai pranešu, kad ką tik atvyko 
laukiamas berniukas iš Prancūzijos.

-Gerai! - tarė daktaras, - eime pažiūrėti, kaip 
atvyko tasai berniukas...iš Prancūzijos.

Ir išėjo patylomis besitardamas su ponia Marija.
Aš neaiškiai supratau, kad niekas mano būklėje 

negalėjo išvengti nepalydėjęs tų dviejų asmenų, ir 
sekiau paskui juos su tokia gilia panieka, kad aš 
pats pradėjau bijoti to įspūdžio, kuris vadinasi būti 
tėvu.

Priartėjus prie žmonos kambario durų, balsas 
privertė mane sustoti ir atsiremti į, sieną, kad ne- 
išvirsčiau. Tai buvo keistas, nepažįstamas garsas, 
kurio aš. niekad negirdėjau... bezodis garsas, kuris 
neišreiškė tinkamo suvokimo, neturėjo organizmo pa
prasčiausios žymės, musų ausims patvirtinančios sa
vo buvimą. Vienu žodžiu, tai buvo pirmas mano sū
naus riksmas.

Kaip galiu aprašyti, ką tada pajutau tiems,kurie 
dar jo nebuvo girdėję? įsivaizduokite akimirką, jei
gu galite, esą atsiskyrę nuo savo pačių širdies... 
įsivaizduokite, kad toji atsiskyrusi širdis, atsiskyrusi 
per paveldėjimo stebuklą, staiga randa balsą

1999.IX.21d.

pasakyt: esu čia! Tai biivo tai, ką aš pajutau.
įėjau virpėdamas ir svirdinėdamas. Manau turė

jęs idioto išvaizdą. Pirmiausia pamačiau savo žmo
nos galvą, įsmigusią į pagalves. Viena atsivijusių 
kaštaninių plaukų sauja sruoga krito ant,kaip pienas 
išbalusio, veido. Josios didelės akys žėrėjo neapsa
komu švelnumu, o josios pusiau pravira burna šyp
sojosi meiliu žavumu, pranešesniu už visas žmo
giškas išraiškas. Tai buvo naujas man jausmas, 
staiga ten^ atsiradęs, mano esybėje, gilesnis už pačią 
meilę didžiausios aistros metu, jausmas, vertęs ma
ne atsiklaupti prie jos kojų, bet ne tam, kad jas 
paliesčiau - tam aš laikau save nevertu — bet 
atsiklaupęs ją pagarbinčiau.

Tuo gi tarpu daktaras atnešė mano sūnų ant pa
galvėlės. Ponia Marija laikė žvakidę, kurios šviesa 
krito ant žavaus kūdikio. Pradėjau į jį žiūrėti iš 
arti, išplėtęs akis, kad geriau matyčiau. Jos 
mokamai judino visus savo raumenis, judino akis, 
blakstienas, nosį,veidą, rankas, kojas, kojų pirštus, 
tartum norėdamas man parodyti esąs tobulas ir pil
nai valdąs visomis priemonėmis, galinčiomis patar
nauti tikėjimui ir tėvynei, kaip kad klebonas man 
buvo sakęs.

-Mano generole! - sušukau, norėdamas pabučiuo
ti į burnytę.

Tačiau gydytojas alkūne .mane nustūmė, pastebė
damas: jei noriu, jog kūdikis nenumirtų
uždusdamas, per aštuonias dienas aš turįs susilaiky
ti nuo jo bučiavimo nuo kelių aukščiau. Su religi
niu atsargumu, labai iš lengvo prisiliečiau prie put
nių apskritų kojyčių su mažyčiais nagiukais, kaip 
spilkučių galvelės, ir apaviau jas godžiais ir 
triukšmingais pabučiavimų milžiniškais batais.

Pajutę, kad aš daugiau nebegaliu, pritraukė fo
telį, į kurį sukritau. Nuėmė kepuraitę, kurią 
anksčiau su apmaudu buvau užmaukšlinęs. Aš 
verkiau... Kodėl, po velnių, negalėčiau atvirai prisi
pažinti? Aš verkiau kukčiodamas ir kandžiojau ke
purės mėlynus kvadratus, savo ryksmu norėdamas 
ant kojų sukelti visą apylinkę...

Ponia Marija stovėjo šalia manęs su stiklu van
dens ir valerijono lašais. Gydytojas stovėjo, iš kitos 
pusės ir, uždėjęs ranką ant peties, man sakė:

-Būk vyras! Raminkis! Raminkis!
-Jau daug metų, kaip tai nutiko. Kūdikis, tą 

naktį atvykęs iš Prancūzijos, dabar turi grenadie
riaus ūgį, ir jo plaštakas pasiekė aštuonis su trim 
ketvirtadaliais colio. Tačiau nuo to laiko ligi šiol 
mano laikysena vaikų atžvilgiu stipriai pasikeitė:kai 
žiūriu į vieną^ kurį, tuoj prisimenu, kad jis savo tė
vą bus panašiai sujaudinęs kaip kad mane. Visad 
akimirką sustoju pažiūrėti į jį ir niekad neinu to
liau, atsigrįžęs ir dar bent kartą nepažvelgęs...

Povilas Gaučys

SVARBUS PROJEKTAS 
"AUKSUČIAI"

Inž.Vytautas J.Šliu- 
pas iš Kalifornijos sukū
rė įdomų projektą Lietu
voje: Auksučių Parodo
mąjį ir Mokomąjį Žemės 
Ūkio ir Miško Ekologinio 
Tvarkymo Centrą. Jis 
randasi netoli Kuršėnų, 
Šiaulių rajone.

Didžiaūkis Centras 
AUKSUČIAI savo tikslą 
išreiškia taip: 1.Pagel
bėti išvystyti Lietuvos 
agriklutūrą ir miškinin
kystę, atsižvelgiant į ma
žuosius ūkius arba jr tap
ti miškingos žemės šei
mininkais pakankamai ne
priklausomais bei pajė
giais laisvos rinkos są
lygose; 2.lšmokyti ekolo
giškos agrikultūros ir 
tikslingo miškingo žemės 
naudojimo; Š.lšūgdyti su
pratimą ir bendradarbia
vimą per lavinimąsi ir 
pasikeitimo (exchange) 
programas; 4.Skatinti 
gerus santykius tarp 
Amerikos ir Lietuvos.

Per pirmuosius z šių 
metų mėnesius buvo pa
samdytas projekto val- 
dytojas-ūkvedys. Tai 
jaunas ūkininko sūnūs, 
anykštėnas, baigęs elek
triko kursus, 5 metus dar 
lyvavęs miško darbuose.
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JAV LJS suvažiavimo dalyviai (iš kairės į dešine): Australijos LJS atstovė Melisa 
Savickaitė, JAV LJS išdininkas Pranas Čižiūnas (Vašingtonas, DC), Aras Mattis 
(Čikaga), JAV LJS sekretorė Jūratė Zubinienė (Čikaga), Čikagos LJS pirmininkė Nida 
Bichnevičiūtė (Čikaga), PLJS valdybos narys Marius Vygantas (Čikaga), Julytė Plačaitė 
(Čikaga), Australijos LJS atstovas Linas Šeikis, JAV LJS pirmininkas Andrius Čižiūnas 
(Vašingtonas, DC), Kristen Logan (Niū Jorkas), Tomas Matusaitis (Čikaga), Kanados

• Aukštaitijos Valstybi
niame Parke, Palūšės 
miestelyje, atidarytas Ig
nalinos Turismo Infor
macijos Centras . Čia 
galima gauti visą 
informaciją apie lankyti
nas vietas, poilsiavietes 
ir gyvenimo sąlygas jo
se, apie ūkininkų sody
bas, priimančias turis
tus ir pan.

Informacijos Centras 
taip pat organizuos 
apgyvendinimą, nuomos 
turizmo inventorių, ap
tarnaus žvejus, leis ir 
platins turistinę bei kar
tografinę spaudą. Šiuo 
metu veikia Muziejaus 
ekspozicija, supažindi
nanti su šio parko aug
menija ir gyvūnija, etno
grafiniais kaimais, gam
tos paminklais, vandens 
telkiniais.

Malonu, kad jau 
išmokstama v aprūpinti 
lankytojus- svečius. No
risi priminti, kad kiek
vienas turistas mielai

LJS pirmininkas Matas Stanevičius ir PLJS valdybos narė Daina Batraks (Kanada).

PALAIDOTI ŽYMAUS VALSTYBININKO 
STASIO ŠILINGO PALAIKAI

perkasi atvirukus ir įver
tina šalia pagrindinių pa
togumų ir autentišką vie
tovės apyvokos originalu
mą. Nebūtina "vakarie-

Daugumas lietuvių, be abejo, yra girdėję Stasio 
Šilingo pavardę. Tai vienas iš žymiausiųjų Lietuvos 

„ valstybės veikėjų. Teisingumo Ministeris, Lietuvos 
Valstybės Tarybos pirmininkas, kultūrininkas, Sibiro 
tremtinys. Gimęs 1885 m. Vilniuje, 1911 metais 
susituokė su Emilija Bytautaite. Jie susilaukė net 
9 dukterų, kurių dauguma, bėgdamos nuo komunistų 
1944 metais, plačiai pasklido po pasaulį.

Pats S.Šilingas 1941 m. birželio 14d. kartu su žmo- 
• na ir dukra Raminta buvo ištremti į Sibirą, prieš 
tai jį atskiriant nuo šių dviejų. Žmona ir dukra 
pateko į Altajaus kraštą, kur dėl nepakeliamų 
gyvenimo sąlygų, iškeliavo amžinybėn: pradžioje 
Emilija, o po pusantrų metų ir Raminta.

S.Šilingas perėjo ne vieną Sibiro lagerį ir tik po 
dešimtmečio įvykusiame teisme, jis nuteistas kalėti 
25 metus. Po Stalino mirties, jo kaip politinio ka
linio, byla buvo peržiūrėta. 1954m. jam sumažinta 
bausmė atkalėtu laiku iki tų metų. Tačiau, sugrį
žus į Lietuvą, jis vėl buvo paskelbtas liaudies prie
šu ir buvo išvežtas į Ukrainą. Ten turėjo iškalėti 
dar septynerius metus. Jam buvo leista į Lietuvą 
sugrįžti 1961 m. jau praradus sveikatą. Tada jis ap
sigyveno pas žmonos seserį Feliciją Bytautaitę Kel
mėje, kur sekančiais metais mirė ir buvo palaido
tas. 1991 m. šalia jo ten atsidūrė žmonos ir dukros 
Ramintos palaikai, parvežti iš Altajaus krašto...

Gyvendamas tremtyje, Ukrainoje, S.Šilingas 
rašydavo dažnus laiškus savo vyriausiąja! dukteriai 
Laimai Vansauskienei, kuri gyveno ir tebegyvena Či
kagos pašonėje esančiame Lyons miestelyje. Vie
name iš jai siųstų laiškų (1957.IX.2), Šilingas rašė: 
"kaip būtų gera, kad jums arba anūkėliams pavyktų 
bent palaikus grąžinti ir pakasti ant Nemuno kranto 
greta Audronės ir manęs, jei likimas leistų atsigul
ti šalia" (Audronė, jo duktė, mirė 1934m. ir buvo 
palaidota šalia jų dvaro Misiūnuose esančiose Ilgu
vos kapinėse ant Nemuno kranto). Tačiau tame, lyg 
ir testamentiniame, laiške S.Šilingas labai abejojo 
tokia galimybe, nes rašė:"Reikėtų neįtikėtinai pa
lankaus susipynimo daugelio, daugelio didžiausių,ne
paprasčiausių aplinkybių. Galimybių teorija pasaky
tų - ne".

Tačiau įvyko, galima sakyti, stebuklas ir 1999m. 
rugpjūčio 27d. visi keturi Šilingai Ilguvoje atsigulė 
šalia vienas kito. Tą dieną Šilingo, jo žmonos Emi
lijos, dukters Ramintos palaikai buvo atvežti iš Kel
mės ir perlaidoti prie Audronės, čia besiilsinčios 
nuo 1934-ųjų metų.

Apie šį, sunkiai įtikėtiną įvykį, man papasakojo 
S.Šilingo vyriausioji duktė Laima Vansauskienė kartu 
su savo vyru Mykolu, kurie su 13 kitų Šilingų, 
šeimos narių iš JAV, Italijos ir Australijos dalyva
vo perlaidojimo iškilmėse Lietuvoje. Jos čia vyko 
valstybiniu mąstu ir perlaidojant dalyvavo Kauno ar
kivyskupas Sigitas Tamkevicius, dabartinis Lietuvos 
Teisingumo Ministeris Gintaras Balčiūnas, Lietuvos 
Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti aukš-

tiška" neonų reklama... ' 
ti pareigūnai.

iš Kelmės atvežti trijų Šilingų šeimos narių pa
laikai karstuose buvo pašarvoti Vytauto Didžiojo 
bažnyčioje Kaune, kur Mišias atnašavo mons. Al
fonsas Svarinskas. Čia dalyvavo ir Seimo 
Pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
Kariuomenės vadas, gen.J.Kronkaitis, Kauno apskr. 
sekr.Valerijonas Senvaitis ir kiti aukšti pareigūnai. 
Tada iš Vytauto Didžiojo bažnyčios karstus nešė 
"Geležinio Vilko" brigados garbės sargybos kuopos 
nariai. Prie Nemuno trispalvėmis papuošti karstai 
buvo uždėti ant motorlaivio "Verknės" stogo ir at
plukdyti į Ilguvą.

Ilguvos bažnyčioje Mišias atnašavo ir pamokslą 
pasakė arkyv.S.Tamkevičius. Tada prie kapo susi
rinko daug visuomenės atstovų, dvasiškių, 16 Šilin
gų šeimos narių, atvykusių iš viso pasaulio.Čia jau
dinančias kalbas pasakė Laimos Vansauskienės 
vyriausioji duktė Rymantė Šimaitienė, iš JAV,Ving
ra Šilingaitė-Rupinskienė iš Australijos, Rasa Kubi- 
liūtė-Mauragienė iš Australijos, provaikaičiai Vilija 
ir Aras, bei kiti.

Apie tai papasakojo S.Šilingo vyriausioji duktė 
Laima Vansauskienė, kuri rūpinosi įvykdyti savo tė
vų troškimą, kuri jis anuo laiku laikė neįmanomu.Ji 
jautriai perdavė visus įspūdžius, kuriuos patyrė lan
kantis Lietuvoje. Laimos ir jos vyro Mykolo teigimu 
Lietuvos valdžia teike daug dėmesio šioms 
iškilmėms ir jais daug rūpinosi.

Čikagiečiai parsivežė ir daug iškarpų iš Lietuvos 
spaudos, sktrusios labai daug vietos S.Šilingo ir jo 
šeimos narių palaikų perlaidojimui atžymėti. Taip 
pat teko~ matyti ir 4 valandų vaizdo įrašus, kur 
buvo įamžinti visi svarbieji iškilmių momentai.

Jiems visiems teko dalyvauti ir Lietuvos Vaizdo ir 
Garso archyve Vilniuje, kur turėjo pasipasakoti apie 
save, norint kad istorijoje liktų ir jų balsai, kaip 
S.Šilingo artimųjų žmonių. Jiems šiame archyve 
buvo pademonstruota į plokštelę įrašyta S.Šilingo 
kalba, pasakyta jau prieš 70 metų. v Ten buvo 
parodyta ir čia saugomos nuotraukos iš prieškari
nių laikų, kuomet jis buvo Lietuvos vyriausybėje.

Visi S.Šilingo šeimos artimieji šiame archyve bu
vo susirinkę rugsėjo mėn.2d., o po poros dienų 
staiga ir netikėtai mirė 41 m. amžiaus Rusnės 
Šilingaitės-Kubilienės (ji į Lietuvą nebuvo atvykusi) 
sūnus Aidas Kubilius, Australijoje palikęs savo žmo
ną Ramoną bei mažamečius vaikus Liną ir Kostą. 
Nors jis mirė, tačiau Lietuvos Vaizdo ir Garso ar
chyve pasakyti jo žodžiai liks amžiams 
vaizdajuostėje.

Laima Šilingaitė-Vasnauskienė sakosi yra paten
kinta, kad ji galėjo įvykdyti savo garsiojo tėvo va
lią - pageidavimą bent po mirties susijungti su savo 
artimaisiais. Dabar dar yra rūpinamasi ant jų 
atgautos žemės (pastatai per karą buvo nugriauti ir 
yra išlikęs tik vienintelis kryžius) pastatyti namą ir 
jame įkurdinti Stasio Šilingo muziejų.

"Lietuvos Aidas"straip- 
snyje "Karaliaučiaus lie
tuviai kuria kultūrinę 
ekonomiją", rašoma, kad 
įsigaliojus Rusijos Fe
deracijos įstatymui "Dėl 
nacionalinių kultūrinių 
autonomijų RF", Kalinin
grado srities Lietuvių 
Bendruomenės, anot jos 
pirmininko S.Šamborskio, 
visą savo dėmesį 
sukaupė šiems reika
lams. Vyksta derybos su 
srities administracija 
dėl paramos steigiant 
šiame regione Lietuvių 
Tautinę Kultūrinę Auto
nomiją. Taip pat 
deramasi dėl galimo 
srities biudžeto pasky
rime lietuvių tautinių 
reikmių tenkinimui. Pa
rengtas busimosios visuo- 
menės-kulturinės politi
nės organizacijos nuo
statų projektas. Steigia
moji Kaliningrado regio
ninės lietuvių tautinės 
kultūrines autonomijos 
konferencija vyko balan
džio mėn.29d.

Kaliningrado (Karaliau
čiaus) srityje šiuo metu 
gyvena apie 20.000 lie
tuvių, veikia 15 lietu
viškų organizacijų, iš jų 
vienuoliką jungia srities 
Lietuvių Bendruomenė. 
Kaliningrado (Karaliau
čiaus), Sovietsko (Til
žės) ir Nemano (Ragai
nės) mokyklose įsteigtos 
8 pradinės lietuviškos 
klasės.

Dar 28- se bend
rojo lavinimo mokyklose 
bei katalikų parapijose 
veikia lietuvių kalbos bū
reliai, sekmadieninės mo
kyklėlės.

Lietuvių kalbos ir pa
pročių lietuviškų šeimų 
vaikai turi galimybę mo
kytis ir etnografiniuose 
ansambliuose, taip pat 
kasmet organizuojamose 
tautinėse vaikų ir jauni
mo stovyklose. Jaunimo 
veiklą koordinuoja sri
ties Lietuvių jaunimo Są
junga, turinti savo struk
tūrinius padalinius mies
tuose bei rajonuose. Vei
kia regioninis lietuvių 
sporto klubas "Pilkalnis" 
(P.S.Syarbuz ir reikia ne
pamiršti prirašyti
tikrąjį šios srities var
dą " " šalia karo 
grobiui pritaikyto "Kali
ningrado". Bent patys lie
tuviai to nepamirš).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. n



API E BOTANI KA

. zosios ir Didžiosios Lietuvos jaunimą draugingais 
santykiais.

ir draugijos veikloje daly-

studentų išsiskyrė vardais 
Erikas Purvinas jaunystėje 
Purvins. Dar besimokant

apie BOTANIKA ERIKA PURVINĄ įkūrimo iniciatoriai buvo daupariškis M.Purvinas, • Naujoji Kauno miesto
-O kaip ten tas manasis rūpestėlis, ar dar tebe-. J- Pauperas, J.Stikliorius, A.Gelžinis, M.Bumbulis ir taryba panaikino ankstes- 

žaliuoja? - tik pasisveikinęs apie trispalvį astrą tei- A.Tumas. ~ ]
raujasi Kaune gyvenantis botanikas Erikas Purvinas.

-Žaliuoja ir žydi! Ir dar kaip! Su Jūsų geru 
pažįstamu mokytoju; Benu Gaižausku iš Vytauto 
Didžiojo gimnazijos dar vieną trispalvio astro pie
vutę prie Stariškės suradome. Tikėkim, kad tri
spalvis astras ilgai ilgai dar žydės ir žaliuos...

Ir • botanikas Erikas Purvinas tokia žinia paten- _
kintas, nes jis to trispalvio astro ’’krikštatėvis”, tuvos tautinių ir kultūrinių ypatybių; 3.jungti Ma-1 sprendimas”. 
Dar daugiau. Anomis nepriklausomo Lietuvos gy-‘ ” TA-'4~ T
venimo dienomis, kai Erikas studijavo Vytauto Di
džiojo universitete, jis ir surado šį augalą.

Lietuvos pajūryje botanikas Erikas Purvinas rū
pinasi ne tik trispalviu astru, bet ir kitais į Lietu
vos Raudonąją knygą įrašytais augalais: pajūrine 
zunda, tyruline erika, pajūriniu sotvaru, pajūrine 
pienažole. Bet trispalvis astras - Eriko jaunystė, 
studijų metai, nerūpestingos buriavimo dienos Kurš
marėse... Todėl į tas botaniko Eriko Purvino jau
nystės dienas mintimis ir sugrįžkime. O Klaipėda tų 
visų darbų ir svajonių pradžia.

Klaipėdoje Erikas Purvinas tapo Lietuvos gim
nazijos pirmosios laidos abiturientu. Klaipėdoje pra
sidėjo ir jo mokslinė veikla, nes Kaune 1938m. 
išleistame "Lietuviškame botanikos žodyne" pa
teikta medžiaga apie pajūrio augalų pavadinimus 
Eriko rinkta ne kur kitur, bet gimtojo miesto apy
linkėse. Jaunuoliui tuomet nemažai padėjo ir mo
kytojas Jonas r* 
tosakos rinkėja Elzė Stubraitė-UŽpurvienė (rašytojos 
Evės Simonaitytės sesuo iš tėvo pusės). Ir tik 
vėliau su kitais savo kolegomis Erikas Purvinas pa
rengė monografiją "Šepeta", už kurią jam buvo su
teiktas mosklininko laipsnis.

Dirbant prie šios monografijos, busimajam moks
lininkui teko pabendrauti su tokiais mokslinin
kais kaip Klaipėdos sukilimo dalyvis prof. Viktoras 
Ruokis (1885-1971), "Lietuvos Vavilovas" prof. Vin
cas Vilkaitis (1892-1943), kurį bolševikai nukankino 
Laptevų jūros negyvenamoje Trofimovsko saloje.

Mokslininkui Erikui Purvinui su daug kuo teko su- jame mieste baigėsi. 1939m. persikėlęs gyventi į kaimyninių valstybių mėsą, 
sitikti ir~ bendrauti. Jis ir poeto Fridricho Bajorai- Dotnuvą susipažino su botaniku Kazimieru Brunza. 1 * Lietuvos vyriausybė,
čio-Paukštelio (1883-1909) sesers Lidijos Bajorai- Ta pažintis didele dalimi ir nulėmė tolimesnį Eriko siekdama sumažinti asbesto 

i pelke- poveikį žmonių sveikatai, nu- 
Lietuva SprencĮė išplėsti sričių, kuriose 

ivanauskas negaiįmas j0 naudojimas, są- 

nės tarybos sprendimą ir leido
Studentų draugijos ’’Mažoji Lietuva”, kurios pir- mitingus rengti bet kurioje’ 

m įninku teko būti ir Erikui Purvinui, užmojai buvo miesto vietoje. „Nevaržykime 
gan kuklus. Draugijos įstatai, parengti laikantis Vy- žmonių laisvės—jie turi teisę 
dūno nuostatos, skelbė, kad reikia: 1.ugdyti narių ■ pasisakyti prieš valdžią”, sakė 
aukštesnį garbingumo jausmą ir gilesnę pasaule-1 Kauno meras Vytautas šus- ■ 
žiūrą, pasidalinant praktiško gyvenimo mintimis; tauskas, pridūręs, jog „tai bu- 
2.kelti tautišką sąmonę, neatsisakant Mažosios Lie- vo konservatorių baimės 

. 1997 m. buvo 
nustatytos 3 nuolatinės susi
rinkimų vietos mieste — Dai
nų slėnis, Nemuno sala bei 
Nemuno ir Neries santaka. 
Dabar viešiems susirinki 
maras nereikės raštiško savi
valdybės leidimo, reikės tik in
formuoti savivaldybę apie to
kius renginius. Be to, Kauno 
miesto taryba panaikino drau
dimą rūkyti Laisvės alėjoje, 
Muzikinio teatro sodelyje ir 
Nepriklausomybės aikštėje.

(BNS) ■
♦ Lenkijos veterinarijos 

žinovai pripažino, kad dvi 
Lietuvos mėsos perdirbimo 
(įmonės — „Klaipėdos mais- 
1 tas dukterinės įmonės UAB 
„Vilkė” ir UAB „Skinįja” — 
atitinka „McDonalds” resto
ranų keliamus reikalavimus, 
todėl iš šių įmonių bus galima 
tiekti jautienos skerdieną į 
„McDonalds” restoranų tink
lą. Iki šiol Lietuvoje esantys 
„McDonalds” restoranai, ne
paisant gana aukštų importo 
muito mokesčių, savo gami
niams naudojo atsivežtą iš

Garbės nariais draugija buvo priėmusi Vydūną ir 
dr. Vilių Gaigalaitį. Turėjo draugija ir narių-svečių 
iš Klaipėdos krašto kilusių studentų, kurie studijavo 
užsienyje arba kitose Lietuvos aukštosiose mokyklo
se. Šie studentai draugijos vidaus reikaluose spren
džiamojo balso neturėjo 
vavo tik atostogų metu. 

Klaipėdiškiai iš kitų 
ir pavardėmis. Juk ir 
buvo ne Purvinas, o
Klaipėdoje, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas 
Butkų Juzė kartą pasakė:

-Purvins!? Kaip tai? Čia tarmiška. O reikėtų 
būti Purvinu.

Ir Erikas, Butkų Juzės dėka, tapo Purvinu.
v . Baigęs mokslus užsienyje Erikas Purvinas grįžo į

Uzpurvis (1891-1992), jo žmona tau- Klaipėdą ir jaunesniuoju mokytoju pradėjo dirbti bu
vusioje savo gimnazijoje. Nuo 1930m. Klaipėdos Vy
tauto Didžiojo gimnazijoje gamtos mokslus dėstė 
botanikas-floristas, vėliau Vilniaus Universiteto pro
fesorius Povilas Snarskis (1889-1969). Mokslininkas 
tarsi buvo susižiedavęs su Lietuvos botanika ir nuo
latos ją tyrinėjo. Ši jo savybė patraukė ir jauną 
mokytoją. Kada busimasis profesorius antraeiliu 
pradėjo dirbti Klaipėdos prekybos institute, tai ten 
sau pagalbininku pasikvietė ir Eriką Purviną.

Fašistinei Vokietijai atplėšus Klaipėdos kraštą 
nuo Lietuvos, Eriko jaunystės dienų epopėja gimta-

tės (1890-1990) globėjas, ir Vydūno Jūros Skautų tra-gyvenimą. Ir Erikas Purvinas tapo botaniku 
dicijų puoselėtojas. Savitai botanikas jaučia ir sa- tyrininku. Bet ryšiai su Mažąja 

nenutrūko.Ir, kai 1946m. prof.Tadas 7 
(1882-1970) organizavo žvalgomąją ekspediciją po 
Kuršių Neriją, į ją buvo pakviestas ir Erikas Pur
vinas. Tuometinės ekspedicijos tikslai buvo įvairūs.' 
Prof. Tadas Ivanauskas jaudinosi dėl Rasytės paukščių 
žiedavimo stoties, menotyrininkas Vladas Drėma 
Nidoje rūpinosi senojo Neringos muziejaus eksponatų 
likučiais, kopų inspektorius J.Markelis sielojosi dėl 
suniokotų kopų, o Erikui Purvinui ramybės nedavė 
mintis, ar dribsmėlyje tarp Juodkrantės ir Perval- 

tėvas nuvedė gimnazijon. kos dar tebeauga reti augalai. Vienoje Pervalkos
• — • ’. sodyboje ekspedicijos metu Erikas pastebėjo retą 

žolę, kurią vėliau su botaniku Algirdu Lekavičiumi 
i tik

vąjį miestą prie Baltijos, kurio Laivogatvio gatve
lėje 1908m. gruodžio mėn. 14d. jis išvydo šį pasau- 
fC Eriko motina Urtė Šuišilikė (1885-1963) buvo ki
lusi iš Sudmantų, o tėvas Martynas Purvinas (1871- 
1947) - smeltiškis. Motina buvo labai kukli ir pa
prasta. Ji rūpinosi tik namais ir šeima. Nemažai 
motinos būdo savybių paveldėjo ir jos sūnus. Vai
kystėje Erikas ištisas valandas praleisdavo vienas, 
drožinėdamas burinius laivelius.

Eriką, baigusį vokišką pradinę mokyklą (lietu
viškos tuomet nebuvo), 1 * 
Besimokydamas Lietuvių gimnazijoje, kuri Klaipė
doje buvo įkurta 1922m. balandžio mėn.20d., Eri
kas ypatingais^ gabumais nepasižymėjo. Sėkmingai 
mokytis nemažai kliudė silpnas lietuvių literatūri
nės kalbos^ mokėjimas. Bet gimnazijos direktoriaus 
Prano Mašioto, tėvo ir dr.Viliaus Gaigalaičio ra
ginamas, jaunuolis pradėjo svajoti apie studijas. Bet 
kurj studijuoti? Čia vėl prisiminta vaikystė — 
drožinėti laiveliai, uoste matyti burlaiviai... Pasi
renkant specialybę, pažvelgta ir į perspektyvas. 
Daug kas manė, kad ateityje Lietuvai reikės laivų 
statybos inžinierių, tad 1928m. ridenį Erikas ir sto
jo į Kauno Universiteto Technikos fakultetą. Ta
čiau susižavėjimo jūra ir laivais nepakako. O čia 
dar tas uždarumas, neryžtingumas ir kai kurių žinių 
stoka jaunuolį prislėgė. Ir Erikas sutriko: vaikinui 
atrodė, kad technikos mokslai jam per daug kietas 
riešutas, todėl studijas nutraukė.

-Bet ką pasakyti namiškiams?. Kaip pasijus tėvai 
sužinoję, kad jų sūnus neatsilaikė prieš pirmąjį iš
kilusį sunkumą? Juk aš jų viso gyvenimo viltis.

Tėvų sunkiai sutaupyti litai sūnaus studijoms da
bar kaip niekados nuliūdino Eriką.

Erikas nuvyko į Karaliaučiaus Universitetą su
sipažinti su gamtos mokslo studijomis. Pagal pro
gramą dalyvavo išvykoje po Karaliaučiaus apylin
kes. Kraštas su lietuviškais ir prūsiškais 
pavadinimais, nuo vaikystės išlikusi gyva istorinė 
praeitis jaunuoliui skambėjo kaip legenda, žadinda
ma naujam ryžtui. Profesorių, su kuriais teko bend
rauti, aistra gamtai Eriką suvedė su botanika.

1929m. rudenį Erikas Purvinas vėl Kaune, 
bar jis - Universiteto Matematikos ir Gamtos 
kulteto biologijos skyriaus studentas. Kaune 
laikais jau studijavo keletas studentų ir iš Klaipė
dos krašto. Nuo 1928m. kovo 29d. Universitete 
veikė studentų draugija ’’Mažoji Lietuva”, kurios

apibūdino kaip strėlalapę balandunę, augančią 
Baltijos pajūryje.

Henrikas Radauskas

Ir

Gėlė pasakė vėjui, kad ii pražys rytoj, 
O vėjui pasigirdo, kad ji pasakė "tuoj”, - 
Tas pakuždėjo broliui, o brolis dar kitam, 
Jauniausiam ir linksmiausiam, kvailam ir 

nerimtam, 
tas atvarė debesj ir ėmė pilti lietų 
saules krosnį išpūtė, kad ji karščiau 

spindėtų, 
visa kaima sujaukė ir dūko be galvos, 
trankės klausinėdamas, kurios ji bus 

spalvos, 
nutarė netrukusi pražyst gėlė gera, 
plyšo drėgno pumpuro žalia skara, - 

Gėlė baltai pražydo, ir balta gėlę tg. 
Lingavo vėjas Šaukdamas: ’’Balta, balta, 

baltai"

rašą. Posėdyje patvirtinta, 
kad nuo 2003 m. nebus gali
ma naudoti asbesto pluošto 
gaminant stabdžius, sankabas 
ar panašius įrenginius. 1976 
m. tarptautinėje vėžio tyrimų 

į i agentūroje pirmą kartą buvo 
įvertintas asbesto kenksmin
gumas. Asbesto dulkės gali 
sukelti plaučių audinių su- 
tankėjimą ir jų randus, pleu
ros ir pilvaplėvės ar plaučių 
vėžį. Vakarų Europos val
stybėse asbesto turinčių gami
nių palaipsniui atsisakoma. 
Aplinkos ministerijos duome
nimis, 1998 m. Lietuvoje buvo 
panaudota apie 3,800 tonų as
besto ir jo turinčių gaminių.

Ir

13,000 vete- 
organizacįjaranų vienijanti

Da-
Fa- 
tais vaiksciotos kopos ir pamarys nuo Nidos iki Klaipė

dos, aprašyta Kuršių Nerijos augmenija, suteiktos 
rekomendacijos del Kuršių marių krantų tvirtinimo.

♦ Prezidentas Valdas 
Adamkus penktadienį priėmė 
Lietuvoje gyvenančių II pa
saulinio karo dalyvių, kovoju
sių antinacistinėje koalicijoje, 
respublikinio komiteto pirmi
ninką Petrą Eiduką. Preziden
to patarėjo pavaduotojas pul
kininkas leitenantas Darius 
Kalibatas sakė, kad susitiki
mas įvyko P. Eiduko siūlymu. 
Prezidentas išklausė informa
ciją apie veteranų gyvenimo

Dirbant Baltijos mokslų akademijos Biologijos problemas. Apie 
institute, o vėliau Geografijos ir geologijos 
institute, ekspedicijų pagausėjo. Tyrinėti Klaipėdos neturi patalpų, susirūpinusi 
krašto Klišių-Tyrų, Svencelės, Aukstumalos, Daupa- dėl pensijų ir pašalpų. V. 
rų ir Nemuno deltos pietinės dalies pamario Adamkus pasveikino Antrojo 
pelkynai. Ne viena vasara praleista ir Mokslų akade-pasaulinio karo dalyvius su 
m i jos^ Pajūrio biologinėje stotyje Juodkrantėje, iš- 55_rių metų pergalės sukakti

mi. Gegužės 9 d. Lietuvoje gy
venantys karo veteranai mi
nės pergalę prieš nacistinę Vo- 

( žiūr.10 psl.......... ) kiėtįją. (BNS)
psl.9



...... APIE BOTANIKĄ........
Nors vienas stambesniųjų Eriko 
’’Augmenijos pasiskirstymas Preilos 
liko rankraštyje, bet jis nenustojo savo vertės ir 
musų dienomis: juo naudojosi specialistai, 
besidomintys Kuršių Nerija.

Ne tik darbo, bet ir atostogų metu botaniko 
Eriko Purvino didysis rūpestėlis - trispalvis astras. 
Kartą 1979m. rugpjūčio mėn.29d. šių eilučių auto
riui mokslininkas guodėsi:

-Prie Kuršių Marių, greta Smeltės pajūrio vie
nintelės druskamegių augalų pievelės, auga ir kitas 
labai retas augalas, įrašytas į Raudonąją knygą. 
Tai pajūrinė pienažolė. Šis augaliukas auga prie 
buvusio kanalo ir prie Kopgalio, Kuršių Nerijos pu
sėje. Jam reikia daugiau druskingo vandens negu 
astrui.

Taip nuo šiluko prie šilojo, nuo trispalvio astro 
prie pajūrinės pienažolės ’’skraidyta” visą gyvenimą, 
rinkti duomenys apie iki tol nepastebėtus pajūrio 
augalus ir krauti į didžiulį Lietuvos botanikos 
mokslo aruodą.

Su šiuo sklidinu aruodu, su gražiu ir prasmingu 
gimtadieniu sveikindami, pajūrio gamtos mylėtojai, 
linki mokslininkui stiprios sveikatos, šviesių saulėtų 
dienų ir dar daug prasmingų susitikimų Klaipėdo
je. 1998m. botanikas Erikas Purvinas minėjo 90-ąjį 
gimtadienį. (Pasinaudota

Bernardo Aleknavičiaus medžiaga)

Puryino darbų 
apylinkėse” ir

toronto
Maironio mokyklos žinios.
• Metų užbaigimo proga 
Linas Zubrickas ’’Para
mos” Kredito Kooperaty
vo vedėjas mokyklai įtei
kė 5.500 dolerių para
mos.

kaklairaiščius gavo ’’Šat
rijos” t.tunt.R.Baltaduo- 
nytė-Lemon ir prityrusių 
sk.dr-kė J.Petrauskienė.

Po įžodžio tunt.Rūta 
sveikino visas vadoves ir 
visoms įteikė gėlių.

si yra raginami kuo grei
čiau juos įsigyti. Bilie
tai yra gaunami 
užpildant užsakymo lapą, 
kurį galima pasiimti ban
keliuose ir ”TŽ” raštinė
je, telefonu 
J.Vingelienei 
8108 arba 
905-824-4461.

Nuo birželio mėn. 1d. 
bilietai nebebus siuntinė
jami, užsisakiusiems paš
tu, reikės atsiimti prie 
registracijos stalo 
gal Constellation”
būtyje birželio mėn.30d. 
arba prie renginių įėjimo, 
Rezervuojami 
apmokėti bilietai.

skambinti 
416 - 233- 

V.Taseckui

e Sėkmingai praėjo gegu
žes 6-7 d.d. mokinių bei 
lituanistinių kursų stu
dentų kelione į Ottawa. 
Juos palydėjo mokytojos 
Gintarė Sinskaitė ir Ni
jolė Benotienė, bei Biru- 
rutė Batraks ir Ramūnė 
Stravinskienė.

• XI Lietuvių tautinių 
šokių šventės bilietų 
pardavimas vyksta sėk
mingai. Dar yra bilietų 
į koncertą, pokylį ir su
sipažinimo vakarą ir vi-

”Re- 
vieš-

buvo Motinos 
minėjimas, 

vaikų darželio
Vidos Valiuj | 

lija Turūtaitė

• Gražus 
Dienos 
paruoštas 
mokytojos 
lienės. L
vedė muzikinę dalįjp.Pet
ronis nupirko gėlių, o p. 
Barakauskienė spurgų. 
Vaikai įteikė kiekvienas 
po rožę savo mamytei. 
Visi pasivaišino 
mis.

spurgų.

spurgo-

"UŽ NUOPELNUS ŠAULIU SĄJUNGAI" 
Pažymėjimo Ženklas, atkuriant ir stipri 
nant Saulių Sąjungų,įtejktas Toronte 
gyvenančiam k Lietuvos Šauliu Sąjungos 
Garbės Šauliui Stasiui JO KURAIČIUI.

Dešineje G.š

Stasys

Jokūbaitis

www.attractionscanada.com

UŲ SĄJUNGOS VADAS 
pik. JONAS GEČAS

2000 04 29 įsakymo Nr. 82K
Kaunas

LIETUV,y MVM
KREDITO T T T T—
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonu dolerių

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 122» v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.: ketvirtadtentate ir renktadteniah nuo 1 Y J J. IW 8 Y»Y.—

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

1M O
PARAPIJOS KREDI l() KOOI’I R VI \ \ \S 

999 (‘iillryc St.. Inrniitn. Ontario \l6ll 1 \S 
T rietenai: 416 532-3400 ir 532-3414 

I \\: 416 532-4SI6 
\napil\ jv telefonas: 905 566-0006

Skautų veikla
• ’’Romuvos" 
įvyks rugpjūčio 
Stovklautojų registracija 
vykdoma kiekvieną ket- ' 
virtadienį tautinių šo
kių repeticijų metu Ana
pilio 
data 
(skautus-tes ir vadovus- 
es) birželio mėn. 22d.

Registracijos blankus 
ir platesnę informaciją 
galima gauti paskambi
nus Ilonai 
tel: 416-234- 1088, arba' 
kreipiantis į drauginin- 
kus-kes.
e Pažangumo žymeniu
apdovanotas M.Turczyn.

Skautininkų įžodį vedė j 
K. r.atstovė v.s.J.Nei
manienė. Skautininkų

stovykla 
6-20 d.d.

saleje.~ Paskutinė ; 
užsiregistruoti i

Tarvydienei

psl. 10

ĮMOKAI
3.00%. už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
5.10% už 2 m. term. Indėlius 
5.30% už 3 m. term. Indėlius 
5.40% už 4 m. term. Indėlius 
5.60% už 5 m. term. Indėlius 
4.70% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.95% už 1 m. GIC Invest pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.70% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.90% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.95% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.70% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.90% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dd.1 m. GIC 
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų..................7.45%
2 metų..................7.70%
3 metų..................7.90%
4 metų..................8.05%
5 metų..................8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu... 6.20%

Duodame:
- asmenines paskolas 

IM $250,000;'
- mortglčius iki 95% 

įkainoto turto;

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 8.00%

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...............
180-364 d. term.Ind..............
1 metų term. Indėlius..........
2 metų term. Indėlius..........
3 metų term. Indėlius..........
4 metų term. Indėlius..........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP. RRIF Ir OHOSP

“Variable”......................
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd. 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą Iki......
Kasd. pal. taupymo sąak... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.50% ‘
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglČius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines pertektas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

3.25% 
4.30% 
4.60% 
5.10% 
5.30% 
.5.40%
5.60%
4.70%
4.95%
5.35%
5.50% f
5.70%
5.90%

3.00%
4.95% 
5.35% 
5.50% 
5.70% 
5.90% 
.2.00% 
.2.00% 
.2.00%

Sutarties paskolas 
nuo................. 8.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..
2 metų.
3 metų.
4 metų.
5 metų.

Su keičiamu 
nuošimčiu

(Une of CreM) k

-7.45%
.7.70%

„.7.90%
.8.05%

,..8.10%

6.20%

Duodame komere/niua 
mortglčlue Iki $750,000.

Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

HPUUS
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
NekHnoįamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) Į UetiMį 
ir kitus kraštus. KASOS VALANDOS

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W*, Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: www.parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 11

http://www.attractionscanada.com
mailto:parama@total.net
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Montrealio gintariečiai .Velykų Stalo renginyje 
Nuotr: N.Bagdžiūnienes

J.Daniliauskienės karpinys

PRANEŠIMAS
A t A

JONAS PONIŠKA

buvęs niontrealietis, 77 m- amžiaus, mirė š.m. 
balandžio rnėn. 24 d., St.Peters ligoninėje , 
Hamiltone, Ontario.

Liūdi dukterys: Rasa, Rima, Daina ir sūnūs 
Rytis ir Nikolas bei giminės ir artimieji Ka - . 
nadoje ir JAV-se.

e Mpntrealiov šokėjai 
gintariečiai ruošiasi XI- 
jai Lietuvių Tautinių Šo
kių šventei:

Andrėja ir Mykolas 
Beniušiai, Jaugelytė- Zat- 
kovič Daiva ir Den, Jo
nelis Juozas ir Andrėe,

Jurkutė-Bleiney Živilė, 
Lukoševičiūtė Aida, Pa- 
lišaitis Alfredas, Piečai- 
čiai Aras ir Ginta, Pie- 
čaitis Danius, Piečaitis 
Juozas, Piečaičiai Li
nas ir Kristina, Linas ir 
Asta Staškevičiai.

PIRMASIS PAUKŠČIŲ 
FESTIVALIS

Š.m.gegužės men. 19 d. 
Montrealio miestas atidarė 
savo pirmąjį Paukščių 
Festivalį. Ta‘'proga vyko 
ir miesto paukščio 
rinkimai. Montrealiebiai 
balsavo Biodome,Botani
kos Sode, knygynuose, 
Kultūros Centruose ir 
Accėss Montrėal biuruo
se.Balsavo 15.000 žmonių-

Geltonasis auksaspalvis 
kikilis (goldfinch) gavo 
23% balsų, amerikietiš
kas robinas (Lietuvoje 
atitikmuo butų- Liepsne
lė),-2 2% ir 21% atiteko 
chickadee- mažų,garsin
gų paukšteliu giminės 
atstovui.

Sakalui atiduota 19% 
balsų, 9% didžiajai, 
mėlynajai gervei, kuri 
mėgsta buvoti Montrea
lio miesto pakraščių

nomis papuošta uodegy
te. Nuo gegulės mėn.i- 
ki spalio mėn.jis mato
mas visur Montrealyje, 
maitinasi žolių sėklomis, 
o ypač geltonžolių,dbl 
ko džiaugiasi visi su 
alergijomis besigalinė- 

jantieji. Tai smagus, 
vikrus paukštelis ,neiŠ- 
sigandęs Žiemos, mato
mas ypač ten, kur yra 
lesyklų.

VISI MOKO ŠIMTAKOJĮ ŽYGIUOTI

Kas ten trepsi ne į koją? 
Kairę, dešinę - klausyk. 
Šimtakojis atžygiuoja- 
Kyla dulkių debesys.

-Neteisingai,neteisingai,- 
Moko paukščiai ir vabzdžiai. 
Tu žygiuoji netvarkingai 
Ir laoai neatydžiai.

-iš pradžių pakelk septintą, 
Koją - pirmą, trečią, penktą, 
Saugok trisdešimt devintą— 
Nuo šeštos tau batas krenta.

-Kas gi taip lėtai žygiuoja, 
Kas gi žygy uogas renka. 
Kelk aukščiau dešimtą koją, 
Koją, koją, o ne ranką.

Šimtakojis susigėdo, 
Ėmė painiotis, suklupo

Ir ant žemės atsisėdo. 
Pakabinęs storą lupą:

-Tau gerai - tu vieną kairę, 
Vieną dešinę turi.
Mano kojų - eilės, aibės, 
Kojų - ištisas būrys.

Reiks visas jas išrikiuoti, 
Vos tik saulė nusileis, 
Ir išmokyti žygiuoti 
Pagiriais ir pabaliais.

kojų šimtas - tai ne juokas. 
Ir ar turi jos ausis? 
Jus tikriausiai nenutuokiat, 
Kaip išmokyt jas klausyt?

Ak, te(£u jos pačios eina
Per niiskus ir arimus
Ir dainuoja linksmą dainą- 
Apie jus ir apie mus.

VIENINTELIS BANKELIS
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA* LIETUVIU KREDITO K 11'^ ER AT Y V AS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. Čekių sąsk. iki........ 2.50%
santaupas.................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...... ..............3.75%
180 dienų Indėlius.................... 3.75%
1 m. term. Indėlius................... 5.00%
2 m. term. Indėlius................... 5.50%
3 m. term. Indėlius................... 5.75%
4 m. term. Indėlius................... 5.85%
5 m. term. Indėlius...................6.10%
RRSP ir RRIF
(Variable)................................... 2.50%
1 in. Ind.......................................5.35%
2 m. Ind....------- ................6.00%
3 m. Ind.......................................6.25%
4 m. Ind................ ...................... 6.35%

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.55%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

5 m. Ind..................................... 6.60%
Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 

MASTER CARD KREDITO KORTELĖ
INTERAC KORTELĖ

2000.V.9.

hamilton
2000m. ŠALFASS- gos 
JAUNUČIŲ, KREPŠINIO
PIRMENYBES

rezervate , ties Lachine- 
Lasalle verpetų plote.

Sakalai yra pamėgę 
Montreal^ ir yra įsitaisą 
lizdus ant Place Victo
ria aukštojo pastato 
stogo.

Meras P.Bourque sakė, 
kad jis balsavo už 
robiną, o kikilis būtų 
buvęs jo antrasis 
kandidatas.

Žymusis ornitologas 
David Bird, nepaliestųjų 
miškų biologijos profe
sorius McGill Universi
tete ir puikių straipsnių 
autorius paukščių ; temo
mis ’’The Montreal Ga
zette", būtų pasirinkęs 
sakalų. Tačiau, kaip jis 
rašo: "...MontreaiieČiai
yra gražūs žmonės ir 
todėl pasirinko gražų 
paukštelį".

Laimėtojas kikilis 
pasižymi spalvomis: 
skaisčiai geltonas, su 
juodų plunksnelių kepu
ryte ir sparneliais,balto
mis ir juodomis plunks-

2000m.Š.AmerikosLie
tuvių jaunučių Krepšinio 
Pirmenybės vyks birželio 
jnėn. 3-4d.d. Hamiltone, 
Ontario, Kanadoje. Vyk
do - Hamiltono LSK KO
VAS.

Varžybas numatoma 
vykdyti šiose berniukų ir 
mergaičių klasėse:Jaunių 
B (1984m. gimimo ir jau
nesnių), Jaunučių C(198fr 
m. ir jaun.), Jaunučių D 
(1988m. ir jaun.), Jaunu
čių E(J990m. ir jaun.) ir 
Jaunučių F "molekulių” 
(1992m. ir jaun.)

'• VYSK.M. VALANČIAUS 
MOKYKLA minės savo

Gaila, kad balsavo tik - 
tai, pagal Montreal! ne
didelis skaičius gyvento
ją

Nors paukštelis simpa
tiškas, tačiau Montrea - 
lio didmiesčio vaizdo ne
reprezentuoja. Žinome,
kad Dorvalio aerodrome 
mūsų miestą saugoja
sakalininkas su 5-kių 
metų ištreniruotu saka
lu Mistrel, * nuo lėktu
vų pakilimo ir nusileidi
mo takų nubaido kitus 
paukščius, kurie sudaro 
pavojų lėktuvams.

Toksai sargybinis būtų 
tikrai Įspūdingas simbolis- 
Galbūt galima jo ; gar-' 

bei bent Kanados pašto 
ženklą išleisti? Juk paš
to įstaiga ieško nauju 
temų.

Arba, DORVALIS gale- 
tų savo paukščiu pas 
Kelbti sakalą Mistrel!

O. L A Š A S 
DŽIAUGDAMIESI SAULE - SAUGOKIME OPA*

Prie visig statistiką, skelbiančiu mūsų’ pla- 
netos atšilimo procesą^ skaitome ir straipsnius 
laikraščiuose, girdime radijo bei TV programose 
apie reikalfį kaip saugiausia pasidžiaugti saule 
nepersikaitinant ? ir apsaugojant savo odų nuo jos 
stiprių spindulių, ir kenksmingų, pasėkų.

Kanados Dermatologų Sąjunga pataria:

* Apribokite laika, kurt praleidžiate lauke, 
saulei kaitinant. Tarp 11 val.r. ir 4 val.p.p. jos 
ultravioletiniai spinduliai yra patys stipriausi.

, * Dėvėkite skrybėles plačiais bryliais, saulės 
akinius ir lengvus drabužius, kurie apdengia 
nugarą, rankas ir kojas, esant lauke.

* Vartokite apsauginį tepalą su forrtiule SPF 15, 
arba ir stipresnį.
* Apsaugokite kūdikius iki 1 metų amžiaus nuo 
tiesioginės saulės šviesos.

veiklos 5o-metį ir moks * Pasitikrinkite, ar jūsų vaikų mokyklose, Vaikjj 
° y metų t uzbaigima Darželiuose, vasaros stovyklose yra pakankamai 
1F ^.10,1Tien*11 d.,Jauni- pavėsio užsiėmimų aikštėse, ar yra raginama 

-dėvėti saulės akinius ir skrybėles ar kepures.į Po Mišių vyks progra-
• ma, abiturientų pa- * Pakalbėkite su savo vaikais apie tokios apsaugos 
gerbimas bei susiti- . svarbą ir mokyklose, susirinkimuose, kaip ne tik 
kimas su visais buvusiais maloniai, bet ir saugiai praleisti laiką lauke, 
mokytojais ir mokiniais, ypač, kad saulė darosi vis Šviesesnė ir kaitresne* 
Kviečiami visi; ir daugeliui - pavojingesnė*

7 psl.
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MIRUSIEJI:
• Virginija Bunytė -Vaup- 
šienė, 45m. amžiaus, po 
sunkios ligos mirė š.m. 
gegužės mėn. 14d. Royal

■ Victorijos ligoninėje.
Liko vyras Petras, duk

relės Adrienne ir Jac
queline, brolis Eugenijus, 
sesuo Rasa Žukauskienė, 
motina Jadvyga Bunienė 
ir gausus giminės bei 
draugai.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

SOL.ELZBIETOS KAR
DELIENĖS STIPENDIJŲ
FONDUI AUKOJO:

$500,- Kanados Lietu
vių, Fondas; $150,- dr, 
Virginija Gudaitė; $100,- 
dr.Kristina Gudaitė 
Murphy; $50,- D.ir R . 
Sonda. Dėkoja

Fondo Valdvba

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

A.a. KAZIMIERUI GUDŽIŪNUI mirus . "Vaiko Tėviš
kės Namams" Ottawos ir Montrealio lietuviai pa
aukojo $400 dolerių: R.O.Barisos. ~ J.A.Buivydai, 
S.Danaitienė, E.Dalmotienė,J.M.Kandižauskai, V.Lie- 
tuvnykas, G.S.Mitalai, V. L. Plečkaičiai, V. I.Prišče- 
pionkos, A.Rašytinienė, A.A.Savickai,C.D.Vasiliaus- 
kai,D.H.Vasiliauskai, S.V.Vasiliauskas,Violeta Vasi
liauskas,B. Vilčinskienė, S.Žinaitis.

A.a. Stasiui Šveikauskui mirus, $20,- aukojo Nijo
lė Bagdžiūnienė. Dėkoja KLKM D-jos Montrealio Sk.

EKUMENINES PAMALDOS

PAMINĖTI 
BIRŽELIO TRĖMIMAMS

VYKS
SEKMADIENĮ,BIRŽELIO mėn. 11 d., 2:30 val.p.p. 

AUŠROS VARTŲ P-JOS BAŽNYČIOJE

Montrealio lietuviai, latviai ir estai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

Rengia MONTREALIO BALTŲ FEDERACIJA

• Ottawoje, Parlamento 
Rūmuose publika buvo 
supažindinta su projekto 
INVITATION v keliasde- 
šimčia pavyzdžių.

lino Kristina Bendžiūtė- 
Makauskiene.

Paroda sutraukė kelis 
parlamentarus ir arti šim
to žiūrovų.

l supažindinimą buvo 
nuvykusi Birute^ Nagienė 
ir Ottawoje viešintys Re
gina ir Petras Brikiai.

Parodoje buvo "Vaivo
rykštės" atliktas pro
jektas. Juostą^ išaudė Da
nutė Staskevičienė. Pro
jektą parodai apipavida-

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

Didysis atidarymas 
įvyks vėliau.

• Nuo gegužės mėn. 
31 d., iki birželio mėn.6 
d.,L'OCTOGONE patal
pose, 1080 Dollard 
Ave.,vyks reta paroda' - 
eksponatai- is Bali:įyai- 
rus rankdarbiai,namų 
apyvokos reikmenys. Ta 
proga vyks ir bazaras- 
muge,kur, kaip skelbia
ma, bus galima įsigyti 
labai prieinamomis kai
nomis įvairių daiktų ar 
dirbinių.

Pelnas skiriamas pa
remti Park des Rapides 
i^laikyma ir priežiūrų.Inf.

Šv.Kazimiero parapijoje

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

yįdMfofr Tfawtfcc
kailių siuvėjas

> Didelis pasirinkimas gatavų paltų
^Saugojimas vasaros laiku(storage)

' *Taisąu ir remodeliuoju
. •Siuvu ir parduodu

1449 rue SuAlexandre Telefonai:
Suite 500 A

MontrėaLOue., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

LES TOiTURES

RPS K/HROIM IPJC 

z

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

12 psi.

• Motinos Dienos proga, 
Šv.Kazimiero parapijos 
šventovėje 11val.pamal
das aukojo kleb.dr.F.Ju- 
cevičius. Pamoksle, gra
žiais žodžiais apibūdino 
šios dienos reikšmę.

Po pamaldų tikintieji 
užėjo į svetainę, kur 
kaip ir visuomet,Šv.Onos 
D-jos narės ir pirminin
kė Mrs.Helen Kurylo su
ruošė ta proga gražias 
ir turtingas vaišes. Vaišė
se atsilankė apie 60 da- į 
lyvių. Ant kiekvieno sta
lo buvo padėta po didelį 
butelį "Cresta Blanka" 
šampano.

Visi dalyviai buvo pa
tenkinti -gražiai praleista 
sekmadienio popiete. 
Didelis ačiū D-jos pir
mininkei ir narėms, ku
rios jau daugelį metų, 
kaip visuomet, atžymi 
vaišėmis Motinos Dieną.

Nijolė Šukienė, kuri 
visuomet atlieka skaity
mus iš Šv.Rašto, vėliau 
patarnauja prie alto
riaus, buvo išskridusį į 
Lietuvą. Ji savo apsi
lankymu suteikė daug 
džiaugsmo savo motinai 
Motinos Dienos proga.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS ' 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI .

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuviu: 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti •

Dėl kainų ir mokėjimujssiaiškine sutarsime.
ADAMONIS INSURANCE AGFNČY~INiE
Tel: (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Sąžiningą! patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL R U T K A U S K A S /R O SS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.
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