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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B. N.

JELCIN'AS SIEKIA 
SUSITARIMO SU SAVO 
OPONENTAIS
Iš Maskvos pranešama (skeL 
bia balandžio 29 d. Mont- 
realio "The Gazette"), kad 
Rusijos prez. Boris Jelcin'- 
as ir įvairios savitarpyje 
nesutariančios politinės 
frakcijos pasirašė vadina
mą Socialinį Čarterį pasi
žadėdami, kad per ateinan
čius 2 metus (iki sekan
čių prezidentinių rinkimų 
1996 m.), bus- susilaikyta 
nuo smurtingo elgesio sie
kiant politinių tikslų, nes 
reikalinga "pašalinti civili
nio karo grėsme, kuri vis 
dar jaučiama Rusijoje".

Tai duos vyriausybei 
pakankamos ramybės susi
koncentruoti ekonominio 
atstatymo reikalams.

Šito susitarimo nepasira
šė labiausiai užsispyrusi 
grupė, nepriklausanti parla- 
mentui, įskaitant naują 
radikaliųjų organizaciją, 
kuri bando prisikalbinti 
Aleksandrą Ruckoj' ų būti 
savo lyderiu ir galimu pre
zidentu.

Nepasirašė Komunistų 
partija, Konservatyvieji 
kolektyvinių ūkių žemdir
biai, daugiausia veikiantys 
kaimuose. Taip pat nepasi
rašė už reformas pasisa
kantis "Jablok' o" blokas.

Kaip pasielgė Vladimiras 
Žirinovskis? Nors ir grasi
nęs, kad boikotuos televi
zijos programoje rodomą 
tokio susitarimo pasirašy
mą, prisijungė prie kitų 
200 grupuočių, darbo parti
jų, religinių atstovų ir 
vietinių savivaldybių lyde
rių, pasirašydamas socialinį 
čarterį.

Visi pasirašiusieji pasiža
dėjo neskelbti ankštinių 
rinkimų ar prastumti dides
nius konstitucinius pakeiti
mus. Taip pat bus sudary
tos komisijos, kurios rei
kalui esant, prižiūrės, kad 
iškylančios politinėj krizės 
neįsisiūbuotų į smurto veiks
mus.

Jelcin 'as šiuo susitari
mu yra kai kur nusileidęs, 
kad laimėtų kraštutinių na
cionalistų paramą. Jis pas
kutiniu metu pareiškė, kad 
gal susilaikys nuo bendrų 
karinių manevrų su JAV, 
kurie buvo planuojami pra
vesti šiais metais.

PIETŲ AFRIKOS BALSAVI
MUOSE DALYVAVO IR _ 
LIETUVOS STEBĖTOJŲ 
GRUPE

ELTOS pranešimu, Lietu
vos nuolatinė Misija Jung
tinių Tautų Organizacijoje

Su pavasariu grįžta ir paukščiai...
pasiuntė savo atstovus į 
pirmuosius Pietų Afrikos 
demokratinius visų rasių 
balsavimus, renkant parla
mentą. Pirmą kartą po 
300 metų baltosios rasės 
vyriausybės dominavimo, 
rinkimai įvyko dėka Nelson 
Mandelos ir De Klerk isto
rinio susitarimo ir po nera
mumų ir smurto, pavykus 
prikalbėti Inkata partiją 
prisidėti prie rinkimų.

Lietuvos Rinkimų stebė
tojų grupę sudaro: Seimo 
p-ko pavaduotojas Aloyzas 
Sakalas, Užsienio Reikalų 
ministerijos Azijos, Afri
kos ir Okeanijos skyriaus 
vedėjas Dainius Voveris, 
Lietuvos Misijos JT patarė
jai Gintė Damušytė, Darius 
Sužiedėlis, Lietuvos Res
publikos Teisingumo minis
terijos atstovas Darius 
Žilys.

Atvykę į Johanesburg' ą 
Lietuvos atstovai dalyvavo 
3-jų dienų stebėtojų kur
suose. Stebėtojų misija dir
bo dvi savaites. Rinkimus 
stebėjo apie 3000 žmonių. 
Stebėtojų Misiją koordina
vo JTO, pasiuntusi 1800 
savo atstovų.

LAISVI GALŲ GALE
Tokį šūkį, baigiant skai

čiuoti rinkimų balsus, P. 
Afrikoje skelbė ir Frederik 
W. de Klerk ir Nelson Man
dela.

Mandela, Afrikos Nacio
nalinio Kongreso lyderis, 
didele dauguma laimėjo 
rinkimus ir prezidento 
postą.

Mandela sudarys Koali
cinę Tautinės Vienybės vy
riausybę. Jon bus įtraukta, 
kiek įmanoma, daugiau par- 
tijų atstovų.

W.de Klerk'o partija 
gavo antrą vietą ir todėl 
jis bus naujosios Afrikos 
valstybės viceprezidentas 
ir opozicijos lyderis.

Riknkimų balsai dar ne 
visi suskaičiuoti. Kai ku
riose krašto srityse daugu
mą balsų laimėjo de Klerk.

Jis prieš keturis metus 
davęs leidimą išleisti Man- 
delą iš kalėjimo, dabar 
sveikino jį savo istorinia
me žodyje:
"Mandela ėjo ilgu keliu ir 
dabar pasiekė kalvos vir
šūnę. Keliautojas atsisėstų

Mandela kelia tostą už laisvą, demokratinę Afriką.

(pailsėti) ir pasigrožėti 
vaizdu, bet likimo paženk
lintas žmogus žino, kad už 
tos aukštumos yra kita ir 
dar kita. Kelionė niekada 
nesibaigia. Kai jis galvoja 
apie sekančią kalvą, aš tie
siu jam draugišką ranką 
bendradarbiavimui. Telai
mina Dievas Afriką".

Mandela, 75 m. amžiaus 
kovojęs visą gyvenimą 
prieš "apartheid' o politiką 
jungėsi į džiūgaujančią ir 
šokančią minią.

Svarbiausias jo pareiški
mas: "AŠ jums tarnausiu, 
neateinu būti vien vadu. 
AŠ stoviu prieš jus, nusi
lenkdamas jūsų drąsai, 
širdyje pilnas meilės vi
siems jums".

P. Afrika po 350 metų 
baltųjų dominavimo, prade
da naują etapą, kur visos 
rasės turės lygias teises. 
MASINĖS ŽUDYNĖS 
RWANDOJE

į kaimyninę Tanzanijos 
valstybę jau perbėgo apie 
1/4 milijono Rwandos gy
ventojų, gelbėdamiesi nuo 
dviejų genčių konflikto ir 
sistematingų masinių žu
dynių. Jos iškilo visu ne
apsakomu baisumu, kai 
Rwandos prezidentas buvo 
nužudytas prieš 3 savaites.
RABIN IR ARAFAT 
PAGALIAU PASIRAŠO 
SUSITARIMĄ

Iš Egipto Cairo miesto 
pranešama, kad abu lyde
riai^ susitarė dėl palesti
niečių ploto Jeriche ir dėl 
palestiniečių sargybos ant 

Allenby tilto, kuris jungia 
Vakarų krantą su Jordanu. 
Po pasirašymo gegužės 4 
d. palestiniečių policija 
galės perimti Gazą ir Jeri
chą, užtikrinant tų vieto
vių saugumą.

BLOCQUEBECOIS NENORI 
GRIEŽČIAU BAUSTI ~
KRIMINALISTŲ

MP John Nunziata buvo 
parengęs nuostatą sugriež
tinti Jaunųjų Prasikeltėlių 
Aktą, tačiau B.Q. vienin
gai jam nepritarė, kad bu
tų galima pravesti griež
tesnes bausmes įstatymų 
tvarka.

"Separatistai privalės pa
siaiškinti visai Kanadai, 
kodėl tokios nuostatos 
nenori nei svarstyti, nei 
diskutuoti".

Savo pasiūlymą J. Nun
ziata patiekė po to, kai 
praeitą mėnesį jo apylin
kėje ypač pagausėjo žmo
nių žudymai ir restoranų 
apiplėšimai. Vienu atveju 
peiliu buvo subadytas 16- 
metis vaikinas, kilus pešty
nėms gatvėje. Nusikaltėlis 
- 15 m. amžiaus.

Nunziata siūlo nuimti 
lengvatas nuo bausmių už 
smurtą 16 ir 17 metų am
žiaus nusikaltėliams ir 
juos perduoti suaugusiųjų 
teismui. Taip pat anksčiau 
numatytas didžiausias baus- 
mes 5 metų kalėjimo 
padidinti iki 10 metų.

B.Q. pasisako ir prita
ria tik griežtesnei ginklų 
kontrolei.
NIXON'AS MIRĖ
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Vytautą - P. Šidlauskas, K.Žilvytis, P. Zubas, S. Karnas, 
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R, Traczyk; po 20.- Araminą Joną - P. Adarnonis, J. 
Dalmotas, A. Dasys, K. Mickus, V. Markauskas, M. Krin- 
gelis, Z. Barysas, J. Naruševičius, J. Žitkus, L. Stanke
vičius, J. Mieliauskas, V. Skaisgirys; $825.- Danaitį An
taną - P. Ledas, V.L. Pleskaitis, V.J. Danys, P.R. Brikis,
A. A. Paškevičius, R.O. Barisa, A.Gudžiūnienė, N.Z. Dab
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G.S. Mitalas, dr. A. Šidlauskas.
Palikimais aukojo:
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$1500.- ($12,750) "Parama", Kredito Kooperatyvas; $500.- 
($1000.) - S. Veiverys; $300.- ($400.) dr. A.D. Dickson; 
$150.- P. Basys; $125.($12,075.) - K.L.B., Ottawa Apylin
kė; $120 ($240). - I.L. Prialgauskas; po $100.- A.B. Ei
mantas ($200.), J. Staškevičius ($500), A. Saplys, M. Da
nielius, A.S. Danaitis ($700), G. Paulionienė, J. Wawrow, 
L. Wawrow, L. Našlėnienė, A. Garkūnas ($200), A. Stase- 
vičius ($1200.) V. Adarnonis ($500), I. Adomavičienė, I. 
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kevičius ($1,400.); $20.- J. Pužas.

Visiems aukojusiems dėkoja  K.L.F.

smegenyse, buv. prez. Ri
chard Nixon'as mirė balan
džio 26 d. ir palaidotas 
Yorba Linda (iš kur yra 
kilęs), California, iškilmin
gose ceremonijose, sudun
dant 21 pagarbos šūviui 
JAV Marinų bazėje, pasitin
kant jo, valstybės vėliava 
apdengtą, karstą.

Atsisveikinimas vyko 
Richard Nixon1 o Bibliote
kos pastate. Praėjo keli 
tūkstančiai žmonių, atiduo 
darni pagarbą prieinant 
prie karsto. Dalyvavo da
bartinis prez. Bill Clinton 
ir keturi buvę prezidentai: 
Gerald Ford, Jimmy Car
ter, Ronald Reagan ir 
George Bush, taip pat 
žymūs 55-kių užsienio vals
tybių atstovai. Kanadai 
atstovavo įgal. min. p- 
kė Sheila Copps.

Bill Clinton’as, kuris sa
vo studentavimo laikais 
protestavo Nixon'o Vietna
mo karo politiką, dabar, 
būdamas prezidentu, mie
lai tarėsi su Nixon'u pasau
lio įvykių reikalais. 
EKSPERTAI VĖL RAGINA 
UŽDARYTI ČERNOBYLIO 
JĖGAINĘ

iš Strasbourg' o, Prancū
zijos, pranešama, kad Pran

cūzijos ir Vokietijos bran
duolinės energijos eksper
tai vėl skelbia, jog Černo
byl'io branduolinė jėgainė, 
sunkiausios pasaulyje bran
duolinės nelaimės vieta, 
tebėra nesaugi ir privalėtų 
būti uždaryta.

"Didžiausią riziką katas
trofai kelia dar du tebe
veikiantys reaktoriai", 
tvirtina Ph. Vaucresson' as 
š.m. balandžio mėn. 21 d. 
Branduolinės Apsaugos ir 
Saugumo Instituto rengta
me vokiečių ir prancūzų 
specialistų susirinkime.

Mokslininkai buvo susirin
kę 8-jų Černobyl' io nelai
mės 1986 m. balandžio 
26 d. metinių proga.

Jie siūlo uždaryti vieną 
reaktorių 1996-1997 m.,
kitą - vėliau.

Ukrainos Parlamentas 
1993 m. atšaukė 1991 m. 
paskelbtą nutarimą visiš
kai uždaryti šią pavojingą 
jėgainę. Argumentas 
energijos trūkumas ir pri
klausomumas nuo Rusijos 
energetikos.

Černobyl'io sprogimo ir 
kilusio gaisro metu žuvo 
bent 8000 žmonių, Ukrai
nos darbuotojų tvirtinimu.

W.de
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MOTINOS DIENAI: 5
Faustas Kirsa

MOTINAI 4
Nuometas ant galvos. Nuleistos šviesios akys. 
Saldi širdies kančia už dukterį ar sūnų. 
Ant rankų darbo naštos. Tu meldies prie žvakės 
Su padėka už viską, kas nuo Dievo būna.
Tu, motina, palaimintas gyvybės žiedas, 
Ramybės ir vilties sūnaus klajūno uostas. 
Kur būname, svečios šalies užmirštam pėdas 
Ir grižtam prie tavęs tikėti tau ir guostis.

€ C c c

MOTINOS LEGENDA

Taip džiaugsminga, šviesu, ramu - 
Visa Uanka žydi kaip linas, 
Ir patetiškos valandos pinas 
iš manosios vaikystės namų—

Kai motina klausė mane: - 
Ar meni tu Kampiškių dvarą. 
Kai pavasari Nemuną varė - 
Atsidusus visa krūtine...-

Taip, mane tu nešeisi ant rankų 
Ir brolį per lauką vedei, 
O Nemunas puošės ledais,

Žvilgėjo užtvindytos lankos... - 
Atminimai krūtinėje grindės - 
Man ir šiandien tie vandenys spindi...

Lietuvoje
B. N.

DAR NEATĖJO į PROTĄ!

"Lietuvos Aide" balandžio 
8 d. rašo Gintaras Mikšiū- 
nas, kad ir Lietuvoje atsi
rado Žirinovskio šalininkų. 
Vilniuje, Šeškinės mikrora
jone, prie "Širvintos" par
duotuvės Žmonės pastebėjo 
prilipdytą atsišaukimą į 
Lietuvoje gyvenančius rusa
kalbius. Ten buvo perrašy
tos Žirinovskio mintys, kad 
Lietuva yra sena rusų že
mė, o lietuviai - nutautėję 
slavai. Liepta nesnausti, 
mat po metų vėl važinė- 
sią rusų tankai. Pradžioje 
atrodė, kad tai juokai, bet 
kovo pabaigoje bent šešio
se vietose pasirodė tokie 
lapeliai - prie parduotuvių 
ir Kalvarijų turgavietėje.

Specialiųjų tarnybų parei
gūnams pavyko nustatyti 
kelis įtariamus asmenis. 
Vienas jų - buvęs aktyvus 
"Burdenkos" įmonės "Je- 
dinstvos" veikėjas, teistas 
už vagystę, dirba Kalvarijų 
turgavietėje, perpardavinė- 
ja baltarusių atvežtas pre
kes. Kitas - taip pat bu
vęs Jedinstvos veikėjas- 
atsargos karininkas, kuris 
gauna pensiją, niekur ne
dirba. Priblokštas nepavy
kusio 1991 m. pučo, gydė
si nuo alkoholizmo. įtaria
ma, kad sostinėje su po
grindine komunistų veikla, 
Žirinovskio partija bei 
"Tarybų Lietuvos" platini
mu susiję apie 100-150 
žmonių.

Dalis pogrindininkų turi 
ginklų ir dirba slaptuose 
butuose. Klaipėdoje seka
mi keturi asmenys, Šiau
liuose žinomas vienas bu-
2 psl.
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tas, į kurį iš Rygos atva
žiuoja Latvijos komunistų 
ryšininkai.

Specialistai nustatė A. 
Visockio vadovaujamos kai
riųjų (socialistų) sąjungos 
ryšius su pogrindininkais.

į Lietuvą gabenamos po- 
rindinės literatūros centras 
įsikūręs Minske privačioje 
įmonėje. Iš ten daugiausia 
geležinkeliu ta literatūra 
vežama į Lietuvą bei Lat
viją. Kitas "taškas" žino
mas Kaliningrade. Lietuvos 
žvalgybininkai teigia, kad 
komunistų ir Žirinovskio 
pogrindis Lietuvoje ypač 
suaktyvėjo po pučo amnes
tijos Maskvoje. Kodėl as
menys, vykdantys pogrin
dinę veiklą nesuimami? 
Žvalgybininkai atsako, kad 
šie asmenys dirba itin 

vienas areštas 
dešimtis. Kol

šie 
atsargiai, 
išgąsdintų 
kas jie rimtesnio pavojaus 
nekelia, todėl naudingiau 
stebėti jų veiklą ir nusta
tyti rysius. Jie net esą 
kreipęsi į Seimą, kad būtų 
legalizuota LKP veikla, ta
čiau komunistams buvo 
pasiūlyta kurti naują orga
nizaciją kitu pavadinimu. 
(Negi neaišku, kad joks ki
tas pavadinimas nepatobu
lins komunistų partijos pro
gramos ar idealų. Labai 
keista, kad toks kvailas 
pasiūlymas buvo padarytas 
Lietuvos Respublikos Seime 
Argi neatsikvošėta? Red.).

VALDŽIAI NERUPI NEI 
ŽMONIŲ PINIGAI, 
BANKŲ PRESTIŽAS

Balandžio 7 d. prie Sei
mo rūmų piketavo "Sekun- 

indėlininkai, 
pradingusiais 
Kai bankas 

Vyriausybė 
pasirūpinti, kad

dės" banko 
susirūpinę 
savo pinigais 
bankrutuoja, 
privalo

NEI

ATSIKURIA LIETUVOS 
BAJORŲ SĄJUNGA

1993 m. gruodžio mėne
sį Vilniuje išrinkta kilmin
gųjų Lietuvos giminių pali
kuonių iniciatyvinė grupė 
atkuria organizaciją, su- 
bursiančią senąsias Lietu
vos šeimas, kurių kilmingu
mas siekia Lietuvos Kara
lystės bei Lietuvos Didžio
sios Kunigaikštystės laikus.

Lietuvos 
Sąjunga 

Lietuvos 
įkurtos

Ši organizacija - 
Karališkoji Bajorų 

turėtų tapti 
Bajorų draugijos, 
1928 m. Kaune ir veiku
sios tarpukario Lietuvoje, 
tęsiniu.

Iniciatyvinės grupės pir- 
miniku patvirtintas docen
tas, medicinos mokslų dak
taras Jonas STANKUS, 
sekretorium - teisininkas 
Eugenijus ČERŠKUS. Abu 
jie yra Vilniaus miesto 
tarybos deputatai.

Iniciatyvinės grupes At
kuriamasis suvažiavimas 
įvyko balandžio 23 d. Vil
niaus savivaldybės salėje.

Kauno krašto seimelio 
iniciatyvinėje grupėje šiuo 
metu susibūrė 15-20 senųjų 
giminių atstovai. Prieš pir
mąją rusų okupaciją Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje gyveno apie 7% ba
joriškas kilmės piliečių. Jų

nenukentėtų indėlininkai, 
nebūtų socialinės įtampos. 
Seimas turi priimti indėlių 
apsaugos įstatymus. O 
dabar jie, su Juršėnu prie
šaky sako, neliepėm nešti 
pinigų į "Sekundę".

Žmonės pradės nepasiti
kėti visais Lietuvos ban- 
Kais, nei tokia valdžia.

Jų bėdas išklausęs Seimo 
tautininkų frakcijos narys 
A. Baležentis, patarė jų 
atstovams kalbėti Seime. 
Konservatorių partija 
Tėvynės Sąjunga pareiškė 
nuomonę dėl prapuolusių 
indėlių - Vyriausybė turėtų 
juos kompensuoti. "LA"

palikuonys, išlikę po visų 
karų ir tautos genocido, 
iki šiol gyvena Lietuvoje 
bei užsienyje ir dažnai net 
neįtaria, kad jų protėviai 
ėjo atsakingas karines ir 
civilines pareigas mūsų 
valstybėje, turėjo titulus, 
savo herbus...

Vienas pagrindinių atku
riamos organizacijos tikslų 
- per savo giminės istoriją 
giliau pažinti Lietuvos 
valstybės istoriją.

Informaciją apie rengia
mus suvažiavimus bei Lie-

Bajorų 
galima

tuvos Karališkosios 
sąjungos veiklą 
gauti telefonu: 
20-99-25; 22-96-88.

Rašyti galima 
2097, Kaunas 

Lietuvos 
sąjungos

adresu: 
~ 3000.

Karališkosios 
Bajorų sąjungos Kauno 
krašto seimelio iniciatyvi
nė grupė.

a/d

GERAI PASIRODĖ 
LIETUVIAI INVALIDAI 
SPORTININKAI

Š.m. kovo mėn. 10 
Norvegijoje, Lillehammer' - 
yįe vyko VI-sios parolimpi- 
nes žiemos žaidynės, ku
riose dalyvavo du Lietuvos 
sportininkai: neregė Sigita 
Kriaučiūnienė iš Panevėžio 
ir silpnaregis Saulius Leo
navičius iŠ Vilniaus.

Iš viso Šios rūšies paro- 
llmpinėse žaidynėse daly
vavo arti 1000 sportininky 
iš 31 pasaulio krašto.

Sigita Kriaučiūnienė 
užėmė 8-tas vietas 5 km 
lenktynėse klasikiniu ir 
laisvu stiliumi, iš 25-kių 
sportininkų.

bO-ties slidininkų tarpe 
5 km varžybose klasikiniu 
stiliumi Saulius Leonavičius 
baigė lb-tuoju, 10 km lais
vu stiliumi - 17-tuoju, 
o 20 km lenktynėse klasi
kiniu stiliumi - 14-tuoju.

Prieš mūšy olimpie- 
čiams išvykstant i žaidynes, 
natriuose juos apvogė iš
daužius automobilio langą, 
pasiglemžiant valstybės 
lėšomis pasiūtus paradinius 
drabužius...

• Velykų proga Vilniaus 
"Iki" parduotuvės administ
racija surengė gražiausio, 
piešinėlio - Velykų margu
čio konkursą. Velykų dieno, 
mis parduotuvė tapo pa
naši į tikrus parodų rūmus 
- visur mirgėjo vaikų pieši
niai, suvenyriniai darbeliai. 

Balandžio 6 o. atrinktas 
ne vienas, o penkiolika gra
žiausių piešinėlių. Parodos 
rengėjai savo dosnumu tie
siog apstulbino. į apdova
nojimą buvo pakviesti visi 
konkurso dalyviai ir vi
siems buvo paruoštos do
vanėlės - sulčių pakelis, šo
koladinis "Kinder" kiaušinis Lietuvos 
su siurprizu ir didžiuliai Lillehammer'yje 
tortai bei gėrimai pasivai- Švedų sportinio 
šinimui. riaus Urmą "Swix".

KARININKO IŠTIKIMYBĖ LIETUVAI

d.

slidininkus 
globojo 

invento-

įsisiūbavus svanorių šmeižimo ir juodinimo kampani
jai, Kauno zonos savanoriai susirinko pasitarti. Vasa
rio 5 d. jie veltui laukė aukštųjų karininkų iš Vilniaus. 
Savanorė Justina Orentienė apgailestavo, kad nebus kam 
atsakyti į jos klausimus. O klausimai labai aktualūs. "Ge
neralinio štabo viršininkas pik. S. Knezys, jo pavaduoto
jai pik. J. Naprys, pik. A. Zabulionis, A. Tamulaitis gau
na pensijas iš Maskvos ir atlyginimą iš Krašto apsaugos 
ministerijos. įdomu, kokio dydžio pensijas moka Rusija ir 
kokius atlyginimus mūsų ministerija? Kada šie pulkinin
kai atsirado tarnyboje? Kas ir kada jiems suteikė kari
nius laipsnius? Kada jie prisiekė Lietuvos Respublikai?"

Opozicijos lyderis prof. V. Landsbergis ne be pagrindo 
prakalbo apie GRU šešėlį Lietuvoje ("Lietuvos aidas", 
Nr. 66, 1994.04.06): "Rusijos baltiškąjį apetitą tramdys 
tik Lietuvos gebėjimas priešintis. O jį lemia valdžios 
padorumas bei karių dvasia: visų uniformą dėvinčių pat
riotizmas, sąžiningumas ir garbė, pasitikėjimas vienų 
kitais ir savo vadais. Vienų ginkluotų pajėgų arba saugu
mo struktūrų priešinimas su kitomis tolygus valstybiniam 
nusikaltimui. Girtavimas ir nestatutiniai santykiai šalinti- 
ni visu griežtumu. Negali būti vadovaujančių karininkų, 
neprisiekusių ištikimybės Lietuvai, neturi būti ir imančių 
pinigus iš Maskvos."

Ar atsakys kas~ nors į savanorės J. Orentienės klausi
mus? Juk tai visiškai pagrįstas ir teisėtas daugelio Lie
tuvos piliečių susirūpinimas.

GERBIAMOJI REDAKCIJA
nuo pirmų Jūsų laikraščio numerių pasirodymo mes 

prenumeruojame "Tremtinį" ir jį atidžiai skaitome. Ačiū 
Jums už visą informaciją ir už visą Jūsų kilnų darbą. 
"Tremtinyje" Nr. 6(111) buvo skelbimas, kad norite suži
noti apie dabar gyvas partizanų motinas.

Esu kilusi nuo Mosėdžio (Skuodo raj.). Mintimis aplan
kau visas mūsų krašto partizanų mamas ir, deja, gyvas 
radau tik dvi. Iš Daukštų k. Mosėdžio vaisė, ūkininkė 
Stanislava Lukošienė dabar gyvena Vilniuje, žvaigždžių 
g. pas sūnų.

TruDUtį papasakosiu apie ja. 1944 m tik prasidėjus 
antrajai sovietinei okupacijai, raudonieji sadistai suėmė

VILNIAUS UNIVERSITETO LITUANISTINIŲ STUDIJŲ 
KATEDRA SIŪLO JUMS: moderniais metodais mokytis 
lietuvių kalbos, susipažinti su lietuvių literatūra, 
kultūra, istorija.
Rengiami vienerių metų bei trumpi vasaros ir 
žiemos kursai

Kalbos mokoma pradedančiųjų ir mokančiųjų grupėse. 
Dėstomoji kalba - lietuvių, isskyrus angliška?, vokiškas 
ar prancūziškas įvadines paskaitas pradedantiesiems. Pa
žengusiųjų ir mokančiųjų kalbą grupėms dėstoma litera
tūra, etninė kultūra, istorija ir kitos lituanistinės discip
linos.

Greta mokomųjų užsiėmimų (4-6 akademinės valandos 
per dieną, įskaitant kalbos pamokas bei etninės kultūros, 
literatūros, lingvistikos ir istorijos paskaitas), kursų klau
sytojams siūloma kultūrinė programa: ekskursijos autobu
su ir žygiai pėsčiomis po nacionalinius parkus, susitiki
mai su įdomiais krašto žmonėmis. Norintiems papildomai 
dėstoma dalykinio bendravimo (biznio) kalba.

Mokslo pabaigoje studentams įteikiamas pažymėjimas 
apie išklausytą kursą, o išlaikiusiems egzaminus - Vilniaus 
Universiteto lituanistinių studijų baigimo diplomas.

Vilniaus Universitetas pageidaujantiems gali suteikti 
galimybę už atskirą mokestį apsigyventi bendrabutyje, 
dėstytojų ir studentų šeimose.
Metinės studijos (kursas A) du semestrai po 15 savaičių 
20-22 mokslo valandos per savaitę. Semestro pradžia - 
rugsėjo 10 ir vasario 10 d. Vieno semestro studijų kaina 
-1000 US dolerių.
1994 m. vyks: VASAROS LITUANISTINIAI KURSAI: 
keturių savaičių, 110 vai. (kursas B birželio 29-liepos 27; 
Studijų ir kultūrinės programos kainos 500 US dol’5 kaina 
be ekskursijų - 400 US dol.;

Dviejų savaičių, 50 vai. (kursas C) liepos 13-liepos 27; 
studijų ir kultūrinės programos kaina 320 US dol.; kaina 
be ekskursijų - 250 US dol.

Universiteto bendrabučio kainos: 1 semestrui: 270-480 US 
dol.; 4 savaitėms: 90-130 US dol.; 2 savaitėms: 50-70 US 
dol. (priklausomai nuo kambario tipo).
Gyvenimas šeimoje kainuotų apie 70 US dol. už savaitę.

Gaila, bet mes negalime garantuoti draudimo, taip 
pat prašome patiems pasirūpinti bilietais bei vizomis.

Mūsų studentai -_ įvairių profesijų, interesų, tautybių ir 
amžiaus žmonės iš viso pasaulio!
Informacijos ir anketų teiraukitės ir savo pageidavimus 
siųskite : Lituanistinių Studijų Katedra, Vilniaus universi- . 
teto g. 3, 2734 Vilnius, Lietuva - Lithuania. Tel. Fax:
(370/2) 61 07 88.

Anketų laukiame prieš mėnesį iki kiekvienų kursų pra
džios! IKI PASIMATYMO VILNIUJE!

P.Gadeikienė ir St.Lukošienė prie paminklo partizanams

jos vyrą Kazimierą Lukošių, nes jis buvo Daukštų seniū
nas. Likusi viena su 4 vaikais, vyriausio 16-mečio Kaze
lio padedama, gražiai tvarkė 24 ha ūkį, 1945-46 mokslo 
metais Kazys grįžo į gimnaziją. Po metų ir jaunesnis sū
nus Stasys jau buvo gimnazistas.

1948 m. pajutus, kad šeimą ištrems, Stanislava Luko
šienė paliko savo ūkį ir su visais vaikais išvyko. 1948 m. 
Kazelis aplankė~ gimtąjį kaimą. Daukštuose jį skrebai 
areštavo ir išvežė į Mosėdžio skrebynę. Sutemus jam iš 
ten pasisekė pabėgti, bet vėl pateko į pasalą. Automato 
serija jį pakirto. (Tas žudikas skrebas gyvena Klaipėdoje^ 
Prašė Kazelis jų, kad pribaigtų, bet vežamas į Mosėdį 
mirė. Buvo numestas Mosėdyje, o vėliau pakastas senoje 
upės vagoje, kur užkasdavo visus partizanus. Dabar ten 
akmenų muziejus, kurį įkūrė gyd. Intas. Paminklas parti
zanams pastatytas pagal gyd. Into parinktus projektus. 
Toje vietoje palaidota apie 40 vyrų, kiti net ne šito kraš
to. Paminklinėje lentoje surašytos 79 pavardės, prirašyti 
ir nežinia kur pakastieji partizanai, veikę šiose apylinkė
se. Mosėdžio valsčiaus vyrai neturi būti parniršti', nors 
vario vagys keturias pavardes jau pavogė (o gal šiaip kam 
jos nepatiko?).

Kada tėvas Kazys Lukošius grįžo iš lagerio, vyriausio 
sūnaus jau neberado. Atidavė Kazelis Tėvynei viską - 
ir savo gyvenimą... Jis, gimnazijoje jau sužinojęs apie 
kariuomenės užplūdimą ar būsimus miškų supimus, nak
čia parbėgdavo į Daukštus ir eidavo pranešti partiza
nams. Kazys priklausė pogrindžio organizacijai ir joje 
aktyviai dirbo. Džiaugiuosi tokia mama, kuri Tėvynei 
išaugino keturis patriotus. Nuotraukoje- Mosėdžio akme
nų muziejuje prie paminklo partizanams lazda pasirėmu
si STANISLAVA LUKOŠIENE ir čia taip pat užkasto 
partizano GADE1KIO žmona. Paminklas pastatytas 1992 
m. gegužės mėn.2 d. Jį statė trijų partizanų brolis Mic
kus. Aukomis ir projektu rūpinosi gyd. Intas.

Kita dviejų partizanų motina - tai Daukštų kaimo
/ nukelta į 3 psl....... /

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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/.........atkelta iŠ 2 psl./
Mosėdžio valsč. siuvėjo žmona, 8 vaikiu mama Šmitienė 
(vardo neprisimenu). 1946 m. išėjus į mišką vyriausiajam 
sunui.o po metų. - ir kitam sūnui Edvardui, tėvas Vincas 
Šmita buvo areštuotas. 1948 m. žiemą Šmitienė su 6 
vaikais ištremta į Tomską. 1948 m. rudenį žuvo vyriau
sias sūnus Vincas Šmita - Povas. Tomske mirė duktė 
Bronė, kuriai buvo tik 20 metų. Sunkus buvo gyvenimas 
su 5 mažais vaikais.

Ji sugrįžo į Lietuvą, į gimtąjį kaimą. Sugrjžo 
ir jos vyras iš lagerių. Dar keletą mėty gyveno abu. 
Vyras, lagerių iškankintas, mirė, o ji gyvena pas dukrą 
Daukšių k.,Skuodo rajone. Sūnus Edvardas iš lagerių grį
žęs, gyvena Šiauliuose. Visi gyvi likę vaikai motiną lanko- 
Dieve, duok jai sveikatos.

Šiauliai. Jadvyga Petkevičienė 
Qš TREMTINYS, nr. 8, 1994 m.)

STALO TENISO 
ČEMPIONĖS

nulėinė 
Stipriai 
koman-

Europos stalo teniso var
žybose Anglijoje bronzos 
medalius laimėjo kaunietės: 
Rūta Garkauskaitė, 17m. 
amžiaus ir Jolanta Prūsie
nė. Jos laimėjo žaisdamos 
su stipriomis varžovėmis: 
olandėmis, vengrėmis, slo- 
vakėmis ir tai 
joms medalius, 
pasipriešino rusių 
dai, bet pralaimėjo

Sekančios varžybos šiais 
metais - Europos jaunių 
čempionatas Paryžiuje 
liepos mėnesį. Kitais me
tais Rūta Garkauskaitė 
dalyvaus jau suaugusiųjų 
grupės varžybose.

Stalo teniso čempionato 
bronzos medalis.

turėdami tiek lakūnų, netu
rime sąlygų skraidyti. Sutk 
ko su mumis, kad sprendi
mas dėl Zoknių aerodromo 
- nelabai apgalvotas. Sakė 
sugrįžęs į Švediją, infor
muos savo vyriausybę, kad 
Lietuvos Vyriausybė pamir
šo valstybės gynimo intere
sus ir juos iškeitė į komer- 
ciją.

Švedijos ginkluotųjų pajė
gų vadas lankėsi ir Kryžių 
kalne ir Šiaulių šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje.

MINIMALIOS PAJAMOS 
TURI BŪTI REALIOS

TĖVYNES SĄJUNGOS 
konservatorių) 

išplatino f 
minimalaus 
atstatymo.
teigiama: 

balandžio

ir sienų apsaugos
• "Lietuvos Aidui"

(Lietuvos 
valdyba 
kimą dėl 
tojų lygio 

Jame
1994 m.

"Nuo
1 d.

ŠVEDŲ GENEROLAS APIE 
ZOKNIUS
Aviacijos bazę Meškuičiuo
se (Šiaulių r.) aplankė gink
luotų pajėgų vadas gen. 
Bengt Gustafsson su žmo
na. Tarp palydovų buvo ir 
Lietuvos kariuomenės va
das J. Andriškevičius. Sve
čias apžiūrėjo negausią 
techniką, susipažino su 
bazės vadais ir lakūnais.

Gen. Gustafsson paža
dėjo mums padėti radiolo
kacine 
įranga, ,___
pranešė ’pirmosios aviacijos 
bazes kąpjtonas Jonas Mar 
cinkus-.

Svečio požiūriu 
je sukurta karinių oro pa
jėgų sistema gerokai len
kia latvių ir estų sistemas. 
Tačiau jis nusistebėjo, kad 

ŠIS TAS APIE ISTORINES KNYGAS--
Marija Gimbutas, CIVILIZATION OF THE GODDESS, 

The World of Old Europe, Harper San Francisco, 1991; 
529 puslapiai, su virš 600 fotografijų, braižinių, žemėla
pių ir lentelių.

Šis veikalas, kuris yra virš 30 metų darbo vaisius, 
buvo jos paskutinis (mirė š.m. vasario mėn. 2 d., Los 
Angeles mieste). Ji išleido apie 20 knygų ir nemaža esė- 
jų, straipsnių, kritikų. Vos prieš metus Vytauto D. Uni
versitetas Kaune jai suteikė garbės daktarės laipsnį (1993 
m. birželio 2 d.), kur ji pasakė įspūdingą kalbą priminda
ma Z. Bzezinskio posakį: "Tauta be moralinio nugarkaulio 
neturi pretenduoti į pasaulio vadovę".

Kaip pastebi knygos leidėja Joan Marler, "M. Gimbu
tas presents a comprehensive reconstruction so compel
ling and authoritative that thousands of years of prehis
tory seem to be revealed for the first time. This is the 
most complete, panoramic and convincing book on the 
Neolithic culuture of Europe before the Indo-Europeans" 
(liečianti 7000-4000 B.C.).

Atsiliepdama apie "Šventraštį", kuris rastas rytų-cent- 
ro Europoje, ji taip sako: "Although the Summerians are 
generaly thought to be inventors of written language, a 
script in the east-central Europe appeared some 2000 
years earlier than any other that has yet been found... 
The writting of the Old-Europeans (kodėl nesakyti tiesiai 
"Aryans" ar Arėjai-Aisčiai!) was intendet to be read as 
sacred hieroglyphs... This Old European script was, un
doubtedly, non-Indo-European ... languages, as are the 
Creatan Hieroglyphic, Linear A, and Cypro-Minoan scipts 
that still remain undeciphered for the same reason. The 
only hope is to wait for the happy discovery oa a multi
lingual "Roseta Stone"... (kurio pagalba buvo išskaityti 
Egipto hieroglifai)".

For information address: HARPER COLLINS Publi
shers, 10 East 53-rd Street, New York, NY 10022 (kaina 
apie $47.).

pareiš- 
gyven-

Jūratė Stankutė de Rosales, BALTŲ KALBŲ BRUOŽAI 
IBERŲ PUSIASALYJE. Devenių kultūrinio fondo leidinys 
nr. 8. Chicago, 1985 m. 327 psl., kaina $15.- Adresas: 
Devenių kultūrinis fondas, P.O. Box 10782, St. Petersburg 
FL 33733, USA.

Knygoje^ randasi dvi dalys: apie kalbą, iš rastų Ispani
joje pagoniškų antkapių įrašų Pirenėjų kalnuose, kur nuo 5 
s. po Kr. gyveno iš Rytų Europos atvykę v e s t g o- 
t ai. (Vyčiai-gudai) ir apie gotų (gudų) seną istoriją 
turinčią labai svarbios medžiagos mūsų praeities istorijai 
dar vis prieš tą "nelemtą krikštą"

Ši knyga buvo pristatyta 1985 m. spalio 27 d. Cleve- 
lande, JAV. Labai sėkmingos knygos sutiktuvės autorė 
pareiškė: "Mano knyga prakirto užtvanką: vanduo pradėjo 
tekėti ir jo nebesustabdysi..." Tai buvo jos atsakymas 
1994. V. 4

KODĖL IGNORUOJAMA 
SEIMO NARĖ ROMUALDA 
HOFERTIENĖ?

"Jau beveik metai LDDP 
valdžia Seime sistemingai 
pažeidinėja mano, kaip Sei
mo narės, teises... Mėginu 
išvengti konfliktų ir tartis 
dėl pažeidimų žodžiu. De
ja, LDDP taikų sprendimo 
būdą grubiai atmetinėja... 
Nuo balandžio mėnesio 
(1993 metų - E.S.) nesu ga
vusi jokio Seimo dokumen
to, pabrėžiu - jokio. Nėra 
mano pašto dėžutės Seime 
(visi kiti Seimo nariai jas 
turi - E.S.). Korespondenci
ją Seime gaunu pavėluotai 
arba visai negaunu. Daž
nai laiškus randu įvairiau
siose Seimo vietose. Galiu 
manyti, kad pašto dėžutė 
neįrengiama todėl, kad

būtų galima kontroliuoti, 
kas rašoma laiškuose... 
Seimo pirmininkas bei Sei
mo valdžia neatsako
į mano raštus (pavyzdžiui, 
dėl alkoholinių gėrimų ne
vartojimo Seime ir kt.) 
Mano padėjėjui- sekretoriui 
Klaipėdoje, dirbančiam nuo 
1933 m. rugpjūčio 1 d. 
nesumokėtas atlyginimas.

Dažnai trukdoma kalbėti 
per plenarinius posėdžius. 
Mano balsavimo rezultatai 
čia įskaičiuojami, čia ne. 
Elektroninėje balsavimo sis 
temoje mano pavardė čia. 
įjungiama, čia išjungiama. 
Seimo Švietimo - kultūros 
komitete vėl neleidžiama 
dirbti" - rašo savo pareiš
kime Seimo narė Romual
da Hofertienė.

Jolanta Prūsienė ir Rūta 
Garkauskaitė varžybose.

Čempionė Rūta Gar Kaus- 
kaitė.

taikomas 48 litų minima
lus gyvenimo lygis ir 53 
litų minimali mėnesinė 
alga yra daugiau nei tris 
kartus mažesni, negu turė
tų būti pagal Lietuvos 
Respublikos gyventojų paja
mų garantijų įstatymo nu
statyta tvarka patvirtintE 
dydį, kuris kas mėnesį ar 
ketvirtį, bet ne rečiau 
kaip kartą per metus turi 
būti perskaičiuojamas pa
gal statistikos departamen 
to prie Lietuvos Respubli
kos Vyriausybės skelbiamą 
faktinį kainų pasikeitimą. 
Tačiau nuo 1992 m. ru
dens keletą kartų "įšaldy
tas" MGL iki šiol nėra at
statomas. Tai ne tik pažei
džia galiojančius įstatymus 
ir stumia į skurdą ženklią 
visuomenės dalį, bet kartu 
trikdo ir finansinų svertų 
veikimą, destabilizuoja 
oajamų mokesčių sistemą. 
Tačiau minimalios mėnesi
nės algos nusmukdymas 
atsiliepia ekonomikai: didė
ja paslėptas nedarbas, o su- 

menkėjusi perkamoji galia 
neskatina gamybos, ~ kuri 
toliau sparčiai mažėja".

Šiuo pareiškimu Tėvynės 
Sąjungos valdyba kreipiasi 
į vyriausybę ir prezidentą, 
ragindama, vadovaujantis 
galiojančiais įstatymais, 
perskaičiuoti ir per šiuos 
metus laipsniškai atstatyti 
minimalaus gyvenimo lygio 
ir minimalios 
algos rodiklius.

mėnesinės

ESTIJOJEALYTIŠKIAI
Estijoje vykusiose atvi

rose džiudo jaunimo pirme
nybėse bei tarptautiniame 
jaunučių turnyre dalyvavo 
ir Alytaus "Alyčio" klubo 
sportininkai. Alytiškė Ra
munė Nastaraviciūtė, prieš 
savaitę sėkmingai starta- 

-vusj. Olandijoje (III vięją), 
etapo pirmenybių laimėtoja, 
o Jurgita Mickevičiūtė - 
prizininkė. Turnyre pirmas 
vietas pelnė Evaldas Bune- 
vičius ir Linas Rakauskas. 
Antras vietas užėmė Gied
rius Jančiauskas ir Valenti
nas Valukonis.

į Rochesterio U-to profesoriaus dr.A. Klimo knygos kriti
ką (pasirodžiusią T.Ž. nr. 18, tais pačiais metais), kur ji 
vadinama "Svajonių ir sapnų knyga".

Prof. Klimui, kaip germanistui, nepatiko jog baltų 
kalbų žodžiai buvo kartu su įvairiais gotų žygiais, atneš
ti Ispanijon: "Joks kalbininkas, kad ir labiausiai užsisva
jojęs ir sapnus pamėgęs, nepriims autorės tokios tezės, 
esą gal net ir sanskritas gali būti suprantamas kaip "bal
tų kalbų migracijos reiškinys". Čia jau tikrai per tirštai 
braukiama senosios praėjusių šimtmečių romantiškomis 
spalvomis" - pareiškė jis. Toliau jis prikiša, kodėl autorė 
giliau nepaskaitė Būgos, Salio... bei eilės kitų kalbininkų 
darbų.

Autorė pareiškė, kad diskusija būtų svarbi, nes, jos 
manymu, vokiškoji kalbotyros mokykla lituanistiką įstūmė 
į "no win situation", iš kurios mums yra būtina išsivaduo
ti, pervedant lietuvių kalbotyrą į kitus matavimo būdus 
ir metodus. Tai tiek apie pirmąją dalį.

Kiek tai liečia antrąją dalį, tai autorė išvertė ištrau
kas iš Alfonso X-to "Ispanijos istorijos", kur surašyta 
gotų istorija. Ten gotų istorija pradedama nuo 16-to š. 
pr. Kr., kada niekas dar nebuvo girdėjęs apie vokiečius 
ar "germanus". Autorė dar taip atsakė prof. Klimui: "Nors 
p. Klimas ir yra vokiečių kalbos profesorius universitete, 
vis dėlto manau, kad jis visų pirma, kaip ir aš, yra lietu
vis, ir kad mums abiems vienodai rūpi išsiaiškinti, kokia 
buvo tolimoji Lietuvos praeitis, juo labiau, kad mūsų toli
mos praeities pažinimas mums šiandieną yra svarbus ats
paros taškas, kad išliktume kaip tauta. Aš iš savo pusės, 
tokiuose debatuose nieko neprarandu, nes mano tikslas 
nėra įrodyti, kad aš esu teisi (nes pateikti dokumentai 
yra autentiški), o tiktai sužinoti, kokia iš tikro buvo 
mūsų praeitis. Suprantu, kad mano knyga kiekvieną ger
manistą išveda iš pusiausvyros, 
germanistas, 
tienė, Nauja

bet Klimas nėra vien 
Jis yra, kaip ir aš, lietuvis". (Ž. A. Balašai- 
knyga Klivlande, T.Ž. nr. 47, 85).

visko R. Bulovas (N.L. nr. 47-48, 1985) dar 
Statkutė de Rosales sudarė teoriją., 

baltai. Mat bal- 
gudais, iš dalies ji teisinga.

Prie to 
priduria: "J. 
kad gotai buvo ne germanai, bet 
tai tuomet vadinęsi 
Didelė dalis gudų tautos yra sugudėję lietuviai ir, gal 
būt, latviai... nors dauguma gudų yra slavais. Vest- 
gotai, išėję iš Prūsijos (Mažosios Lietuvos), o Ostgo- 
tai iš Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės (Lietuvos, Lat
vijos ir Gudijos)" . Tad~ kas klydo, klausia Jūratė, ar 
gotų laikais gyvenę ir rašę asmenys, ar pusantro tūkstan
čio metų vėliau rašę istorikai? Alfonso X "EI Sabio (Iš
mintingojo) kronika yra vienintelis pasiekęs mūsų laikus 
dokumentas, surašytas dar gotų kraujo žmonių ir vienas 
iš paskutiniųjų veikalų (Historia de los Reyes Godos que 
ujinieron de la Scythia de Europa, Madrid, 1624), dėstytų 
Ispanijoje gotų istoriją pagal seną tradiciją dar iki 1667

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA 
PASISAKO:

Per Lietuvos Generalinį Konsulatą Kanadoje gautas 
Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministerijos 1994.IV. 
15 d. pareiškimas, kuriame pasisakoma, kad Lietuvos 
Respublikos Seimo delegacijos nario Vytauto Landsbergio 
Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje buvo plati
namas pareiškimas dėl Rusijos ketinimų stoti į Europos 
Tarybą ir kad LR Užsienio Reikalų Ministerija kaltinama 
vykdanti politiką Maskvos nurodymais.

LUR Ministerija pareiškia, kad jos "pozicija dėl Rusi
jos narystės Europos Taryboje grindžiama šiais principais*.
• Rusija privalo įvykdyti Europos Tarybos sąlygas dėl 
narystės šioje organizacijoje;
• Lietuva palaikys Rusijos narystę Europos Taryboje, tik 
kai Rusija įvykdys tarptautinius įsipareigojimus dėl kariuo
menės išvedimo iš Latvijos ir Estijos, gerbs kaimyninių 
valstybių suverenitetą, žmogaus ir nacionalinių mažu
mų teises;
• Europos Tarybos parama Rusijos demokratinėms jėgom 
yra svarus indėlis į šios šalies demokratizacijos procesą 
ir reformų raidą.

LR URM Informacijos ir spaudos skyrius.
Nors Ministerijos rašte minima, kad ji nediskutuosian

ti "jokiais argumentais nepagrįsto klausimo", sunku pati
kėti, kad Vytautas Landsbergis be jokio pagrindo sumany 
tų "kritikuoti", "kaltinti" ar "atkreipti dėmesį" dėl Lietu
vos Užsienio Reikalų Ministerijos veiksmų. Jam gal ge
riausiai žinoma, kai' kartais vieši pareiškimai užsieniui 
nesiderina su veiksmais savame krašte.

Tačiau viešas kreipimasis į užsienio lietuvių spaudą 
įgalioja vyriausybę tvirčiau laikytis pareiškimų ar nuospren
džių ir atsakingiau žiūrėti į Rusijos daromus spaudimus. 
Gal tai ir yra vienas opozicijos uždavinių. Ar tokios prob
lemos keltinos Europos Tarybos Asamblėjoje - tegu spren
džia ir pozicija ir opozicija...

metų, "pagal senųjų pasakojimus". Tai formulė, nurodanti 
panašų į Indijos vedų perdavimo būdą, nors van
dalų skyriuje pradžia apraštanti jų kilmę prasideda 
šiais kronikos žodžiais: "Pasakoja senovės žynių istorijos" 
siekiančios maždaug 15-14 š. pr. Kr.

LTSR-MA Redakcinis kolektyvas, LIETUVIŲ ETNOGENEZE 
Vilnius, Mokslas, 1987.

Pratarmės vietoje sakoma, kad susidomėjimas 1 i e- 
tuvių kilme (etnogeneze) turi laibai seną 
istoriją, kurios pradžia siekia net 14-tą š. pr. Kr. (ne po 
Kr.!), kai buvo sukurtos dvi lietuvių kilmės teori
jos: romėniškoji ir gotiškoji. Pagal pirmąją, lietuvių 
kildinimas iš romėnų siejamas su tariamu Romos kuni
gaikščio PALEMONO atkeliavimu į Lietuvą. Pagal ant
rąją - lietuvių protėvių ieškoma gotų, ypač (g)alanų ir 
herulių (varulių, variagų) gentyse. Tai gal pirmas moksli
nis kolektyvinis 5-kių mokslininkų (kaip A. Šapokos LIETU
VOS ISTORIJA - trijų mokslininkų) leidinys, atvirai pri
pažinęs gotus esant Aisčių gentimi, baltais.

15-me š., Europoje plintant pasaulinei Renesanso pa
saulėžiūrai, buvo pradėta aiškinti, iš kur atsirado tautos 
ir k o k i a jų giminystė. Taip ir susidarė tos dvi lietu
vių etnogenezės teorijos, pagristos Palemono ir Vaidevu
čio legendomis. Kiek tai liečia Palemoną, tai atrodo, kad 
jis bus greičiausiai NEMUNAS, laivų vyresnysis, atvykęs 
iš Kartagos 115 m. pr. Kr. į R u s n ė s salą (z. S.

• Daukantas, Raštai, I t., 46 psl.) Romėnai sakė: "Dekenda 
ėst Carthago -Kurtuvė turi būti sunaikinta" ir ji buvo 
nukariauta 146 rn. pr. Kr.

Kiek tai liečia antrąją legendą (teoriją), VAIDEVUČIO 
ir PRUTENIO, tai matyti iš Tautarikio (Italijos karaliaus 
valdovo), o s t o g t ų valdovo Ravenoje rašyto laiško 
į Aisčių tautą, kur jie vadinami "Hestai" vardu. Tada 
Sakai (Saksai, Westpreussen) buvo prie Atlanto ir Aisčių 
sostinė buvo Rikayoje, Rikių mieste (šiandien Rotterdam! 
Iš ten buvo pasiųsti pasiuntiniai pas Teodoric, Ost^otų 
tautos rikį, vadą, karalių. Jis jiems įdavė svarbų laišką, 
kuriame norima atstatyti politiniai ir religiniai ryšiai su 
Aisčiais, kuriuos karai ir bastymasis buvo nutraukę. Juk 
jis buvo Arijas...(Aryan,t.y. Arėjų-žemdirbių religijos).

Č. Gedgaudas pastebi, kad atsiranda ir kiti šaltiniai 
šalia jau minėtų šioje knygoje, iš kurių paaiškėja, jog 
521 m. t.y. po 1 i a u d ų genties krikšto, mūsų Krivių 
Krivaitis PRUTENIS sušaukia dar likusių Arijų (senosios 
religijos) tautų Seimą, (Suėją) Rikajote, kuriame jo 
brolis VAIDEVUTIS (Vyddewutt, kaip iškreipia vokiečiai) 
išrenkamas karaliumi ir paskirsto didiesiems kunigaikš
čiams (Kriviams, vyksupams) jų sritis, gal ir pačiam Tau- 
tarikiui Italijoje (p.258). Tarp tų 12-kos "karalių" aptin
kamas ir LITWO ("lietuvis"), kuris paskirtas valdyti že
mes tarp Būgo ir Nemuno (A. Valdemaras, 
La Lithuanie et sės problemes, t.I, psl. 80). Dabar daro
si suprantama, kodėl mūsų tauta, kartu su L o t a r i n- 
g i~ j a~ (Liaudų Varingija) turi tą patį vardą, tą patį 
Vyčio ženklą ir tą patį Vyčio kryžių. Tai įrodymas, jog 
tas "Litwo" su dalimi liaudų (liaudies) nesutinkan
čių pasiduoti krikštui, pasitraukė iš Pareinio 
(Westpreussen) Lietuvon, kas gal būtų galima surišti su 
Palemono legenda, turint daugiau šaltinių.

Knyga suriša abi legendas, romėnišką ir gotišką teo
rijas, tai labai reikšmingas faktas, nes kalbama apie 
variagus (herulius, varulius), kaip gotų gentį. 
Tai gal pirmas bandymas išeiti iš "etnografinių ribų". 
Deja, visi kiti skyriai to neišvengia ir visa bruka tik 
"Lietuvos", tarsi indėnų istoriją, suvesti tik į vieną rezer 

vą, teorijon. Taigi kaip pamatuotai galėjo ir r u s ų is
torikas dr. V. PAŠUTO (Obrazovanie Litovskago Gosu- 
darstva) tvirtinti, kad Lietuvos istorija dar neparašyta, 
nes iš tikrųjų, ją teisingai parašyti kliudo svetimųjų įtako
ti mūsų istorikai, kaip S. Klimas, jo minėti Būga, Salys 
ir kt.

Ged. C. Stanaitis savo brošiūrėlėje "Kodėl neparašyta 
Lietuvos istorija?" (1975, p. 15) taip sako: "Gal būt, nė 
vienos tautos istorija praeityje ir dabar nebuvo taip iš
kraipoma ir klastojama, kaip lietuvių. Juo liūdniau, kad 
patys lietuviai nesivaržo žaloti savo praeitį,.. Todėl ir 
lietuvių tautos istoriją tyrinėjant, K. Būgos, A. Salio, A. 
Klimo ir Z. Ivinskio paskelbtos tezės pasidarė nekinta
momis, nes fanatikai griežtai laikosi savo kredo ir jų 
jokie, kad ir tikriausi argumentai, neveikia bei neįtikina.

J.J.B.
3 psL



Atsiųsta paminėti:

MANO TĖVYNĖ. Vydūnas. Knyga leidžiama autoriaus 
gimimo 125jnetų sukakčiai paminėti.
Ji yra VYDŪNO FONDO dovana išeivijos Lituanistinių 
Mokyklų, mokiniams. 79 psl. Išleido AKADEMINIS 
SKAUTŲ SĄJŪDŽIO VYDŪNO FONDAS. Čikaga. 1993 .

ši 79 psl. gražaus formato knyga, papuošta gero
mis nuotraukomis ir gerai parinktais, lengvai supranta
mais Vydūno etiudais, kaip turinyje pažymėta, apie: 
Tėvynę ir Žmogų, Tėvynės Veidą, Žemę ir Jurą, Ku
riančią^ Saulę, Oro Galybes, Visą Apglėbiantį Dangų, 
Tėvynės Laukus ir Miškus, Tylią Santarvę, Keistuolį, 
Kančią Tėvynės Gamtoje, Didįjį Skundą, Didjįi Ilgesį, 
Didįjį ' Kaltininką, Tolimą Ugnį* Žodį,. Tėvynės Garsų 
Darną, Tėvynės Dainą, Apsisprendimą, Tėvynės Vertybes 
ir Prieš Begalybę,—yra Skautų Akademikų dovana ir iš
reikšta pagarba didžiajam mūsų dvasingumo kėlėjui Wil- 
helmui Storastai Vydūnui.

Knygai motto prainkti du Goethe's pasisakymai 
(rašoma leidinyje "Gete"): "Nuomonė apie tautą susidaro 
iš jos nuomonės apie save pačią. O šita didi išmintis 
vispms tautoms pernelyg vėlai atsiskleidžia." Ir kitas: 
"Tiesa lyg deglas, tačiau baugus, pabūgę užsidegti, prisi
merkę lenkiamės iš tolo. Tiesa lyg Dievas: nematoma, 
tik atpažįstama iš apreiškimų".

. J-eidinio redaktorius - Vytautas P. MikŪnas, bendra
darbis- kup.Kęstutis Žemaitis.- •
Jai , kąyga Įtyra vertimas iš Vydūno veikalo "šeptynį, 

šimtai metų vokiečių. ir lietuvių santykiams" pirmojo 
skyriaus pavadinto "Tėvynės Prūsų Lietuvos erdve" (Vo
kiečių kalba originalas: "Sieben Hundert Jahre deutsch- 
Htaūišcher Beziehungen, Die preussisch-litauische Hei- 
matwelt", 1932 m.,Tilžėje).

Vertė Lietuvoje Rapolas Šaltenis, ir Vita Gaigalaitė, 
žemėlapį pagal Adomą, Braką papildė kun. K.Žemaitis.

Taip pat pažymėta, kad Vilniaus "Vagos" leidyklos 
sutikimu, išieido Vydūno Fondas, Palos Heights, Illinois, 
60463, USA. (Nelabai aišku, ką tai reiškia: ar "Vaga" 
ruošiasi išleisti Vydūno rinktinius raštus ir sutiko leisti 
pasinaudoti ištraukomis, ar kaip? ).

Savotiškai šiame kontinente skamba švelnus, žmogiš- . 
kūmo prasmingumu įsitikinęs ir gėrį bei meilę skatinan
tis Vydūno balsas. Savotiškai graudina, ateinantis iš taip 
toli ir iš taip seniai...Taip paprastai kalbantis. Ir kaip 
gražu,—šitas žodis dar tinka mums visiems, jis dar 
pagerbiamas mūsų generacijos, kuri irgi buvo nors kiek 
paliesta Vydūno ir ypač lietuvių skautų organizacijos, 
kuri jo nepamiršo. b.

PRIEŠ BEGALYBĘ

Kodėl žvilgsnį nuo rytinio kranto vis traukia vakarinis 
Kuršių marių krantas už plačiai išsiliejusių vandenų! Juk 
tai tik gelsva juosta dangaus pakrašty, iš pietų į šiaurę 
besidriekanti, truputį priartėjanti ir kviečianti pas save. 
Senose knygose rašoma, esą vos prieš kelis šimtus metų 
ši juosta buvusi žydra. Prūsijos valdžia, suradus ten ge
ros medienos, 1665 metais ir vėliau daugelyje vietų iš- 
kirsdino mišką. Vėliau ten įsisuko švedai ir rusai. Taip 
mūsų tėvynėje atsirado dykuma.

Vaikas ir jaunuolis atrado Neriją. Vėliau tarsi užmiršo. 
Tik kartais nuo Galicijos ir Rusnės, Ventpilės ir kitų 
vietų žvilgsnis krypdavo tenlink. Ten, labiau į šiaurę, 
Nerijos juosta palinksta visai arti kranto.

Sykį vėl teko persikelti į kitą marių pusę. Vis aukš
tyn kilo kopos, ryškėjo įvairiausi jų pavidalai. Sodrėjo 
išlikusio miško mėlis. Jau galėjai matyti kaimus ir atski
rus namus. Stačiose kopų atšlaitėse tvaskėjo gilūs marių 
vandenys. Vis artyn ir artyn kopų skardžiai. Pagaliau 
laivelis įsirėmė sausumom

Prie kranto stūksojo keisti įrenginiai. Ten iš klampaus 
marių dugno kasamas gintaras. Štai vienoje vietoje nenu
dilintas, žemėtas, bet puikus, spindi iš tamsiai mėlyno 
marių dumblo ką tik iškastas.

Kaip keista! Keleivis susimąstęs žingsniavo per Neriją 
link jūros. Bangos plakėsi į krantą. Naktį jos išskalavo 
daug jūržolių, o dabar vėl glemžėsi jas atgal. Štai jūržo- 
lėse sužybčiojo. Vėl puikus gintaro gabalas.

Jūros ir laiko vilnys palaidoja tėvynės vertyoes ir vėl 
grąžina jas į dienos šviesą. Taip mąstė keleivis, įsižiūrė
jęs į bekraštį tolį.

Po to jis nužingsniavo palei jūrą. Turėjo pasiekti Nidą. 
Iš ten galės apžvelgti visą Nerijos pasaulį.

Pagaliau įkopė į kalną, ir stovėjo švyturyje. Tai bent 
reginys! Rytuose už marių buvo tėvynė. Šiaurėje žemė 
atrodė tvirtai įsistiprinus, su vešliai žaliuojančiais laukais 
ir tamsuojančiais miškais. Bet įpiečiau visas kraštas tar
si niro po vandeniu, o gal buvo įo užtvindytas.

žinios. 
Šeške

vičių šeimos ir jų tarnai
tės Liusės likimą. Atsiliep
kite! Vytautas Sedziniauskas 

Keistas vaizdas. Atidžiau įsižiūrėjus, atrodo lyg žemė'.Birutės 19, Vilkaviškis, 
plauktų vandenyje, suskilus į salas, tarp kurių mirgėdama (Iš: TREMTINYS, nr.6) 
4 psl. '

plūsta begalinė srovė.
Akys klaidžioja po tas platybes, ir sukyla mintys. 

Toliai atsiveria ne tik akims, bet ir sielai. Pranyksta 
visi mažmožiai, sumažėja smulkmeniški nuogąstavimai. 
Atrodo, lyg vandenys galėtų užplūsti visą tėvynę. Vidinis 
balsas suskamba keleivio sieloje: jūra nuolat užplūsdavo 
tavo tėvynę. O dabar gi virš jos rieda kitokia banga - 
valios, siekiančios išstumti seną, atnešti naują gyvenimą. 
Bet visa sauganti didžiųjų erdvių jėga žadina pažinimą.

Visa, kam grėsė išnykimas, įgaus stiprybės ir taps vėl 
gyvybingom jėgom prisipildę. Nėra nieko, ko neglobotų 
visa apimanti, visa persmelkianti galia. Ji yra tas slėpi- 

gyvena,

per ko- 
parimti 
krašto.

nys, is kurio kyla visa būtis ir gyvybė. Viskas 
alsuoja, miršta ir vėl tampa begalybėje.

Tik tokios mintys gali sukilti ilgoje kelionėje 
pas. Jokių įprastinio gyvenimo smulkmenų! Gali 
bekraštėje erdvėje. Keliautojas sėdasi ant kopos 
Status jos šlaitas neria žemyn į violetinius vandenis, ply
tinčius prieš akis šiaurėje, rytuose ir pietuose. O virš 
galvos budi dangus, ištikimai apjuosęs viską mėlyne, ir 
debesys - dangaus kopos, tik švelnesnės, dangiškesnės, 
žeriančios šviesą vandenims ir keleiviui.

Jokia ankštuma nebeužgožia minčių ir jausmų. Sutrau-, 
kę visus saitus, jie alsuoja platuma, didybe ir begalybe. 
Tyli palaima nusileidžia į ramybės nerandančią širdį.

Gera išsitiesti ant smėlio, užmerkti akis ir klausytis! 
Kažkas paslapčia keliauja per kopas, prigludusiojo prie 
žemės ausį pasiekia keisti garsai. Paprastai jų negirdėti. 
Bet prie pat žemės jie ryškūs. Tai tylus dūzgimas, švil
pesys, šiugždėjimas. Paslaptinga amžinosios kaitos giesmė.

Tai smėlis keliauja. Ilgainiui išauga smėlio kalnai. Po 
to jie vėl lėtai sudyla. Tai matyti iš gilių vagų. Ir vėl 
nuostaba užplūsta sielą. Didybė sukuriama, iš menkumo. 
Tokios mintys lanko vienišą keleivį, žingsniuojantį per 
kopas.

O kai jis vėl stabteli, pasižiūri į smėlį, jį vėl apima 
nustebimas. Ir čia yra gyvybė. Štai ten keisti pėdsakai. 
Tikriausiai kiškio, o toliau vėl kiti. Tai nusliūkino lapė. 
Aplink ropoja vorai, skubėdami tipena vabalai, saulėje 
zvimbia musės ir spiečiasi uodai. Aukštai sklando daugy
bė baltų žuvėdrų. Antys ir narai žaidžia vandeny. Virš 
kopos plasnoja varna. O dar aukščiau tolyn skrenda kaž
kokie itin reti pauKŠčiai, galbūt stepių lingės.

Visur, kur tik benueitum: į Rasytę ar kitą žinomą vie
tą, klykčioja žuvėdrų būriai. Gaivioje žalumoje ir miškais 
apaugusiose kopose, kur tik įmanoma gyvybė, klesti gyvū
nija.

Čia ir žmonių gyvenama. Ant marių kranto jų dailūs 
namai ir sodai, išsibarstę prie miško. Aplinkui nuostabus 
pasaulis. Saulėtomis dienomis ir audrose, rytais ir vaka
rais, dieną ir naktį, rudenį ir žiemą žmogus ten girdi 
didingos gamtos balsą.

Tiek mažesnėms vietovėms - Pilkupiai, Pervalkai, 
Preilai, tiek ir didesnėms, žinomesniems - Rasytei, Nidai 
Juodkrantei gamta skyrė ką nors savito. Todėl ten~ žmo
nės kaip reta myli savo tėvynę. Tą meilę jie apreiškia iš 
protėvių paveldėta kuršių kalba, lietuvių kalbos tarme.

Bet keleivį ir vėl traukia keliaujanti dykuma. Kokia 
ji nuostabi! Ji veržiasi į gyvenvietes, skandina jas smėly
je kartu su šalia prisiglaudušiomis kapinaitėmis, pilnomis 
keistų, gyvenimo paslaptis išreiškiančių antkapių, o po' 
šimtmečių, gal netgi po tūkstantmečių jas ir vėl ati
dengs saulei ir žvaigždėms.

b .į ją nepabosta žiūrėti,,^Nuo kopos viršūnės žemyn į 
j jųr^,_ 1 besileid^iąnčįą^ saulė įžvelgiančio žmogaus siela 

suvirpa. Kur nusklendžia saulė? Kieno naują gyvybę ii' 
viltį ji žadina? Begalybė yr^a pilna šviesos. Ir jūrą ir 
dangų vienija šviesa.

Akys visko neaprėpia. įpiečiau" tolumoje mirguliuoja 
keistas vaizdas. Lyg Saulėtas’ sapnas danguje švyti laukai

NORĖČIAU JIEMS 
PADĖKOTI

ūkininkai 1944 m.
Šakių rajone Grįžų vals

čiaus 
spalio mėn. buvo su pasos
tėmis 
darbų, 
ūkininkas Šeškevičius pasi
ėmė ir mane, savo samdi
nį. Pastotėms stovint pas 
ūkininką Sabaliauską, rusų 
kareivis ėmė girti sovietų 
kariuomenę, as jam atsa
kiau, kad ten lietuviai ka
reiviai badu miršta. Šis ap
skundė karininkui. Karinin
kas mane iškvietė, apstum
dė ir liepė kareiviui su 
automatiniu šautuvu saugo
ti mane iki vakaro. Vakare 
turėjo nuvaryti į Marijam
polės MGB. Pabėgau į 
Strazdžius ir laimingai nak
vojau, pasislėpęs šiene, 

lauką, pama- 
Šeškevičiaus 

rusų kareivių, 
ir tas vaka- 
pašnekovas. 

Atpažino ir ėmė šaudyti. 
Vėl sėkmingai pabėgau ir 
palindau po griovio tiltu. 
Lynojo. Vakare į laukus 
atėjo kitas Šeškevičiaus 
darbininkas-evakuotas iš 
Vilkaviškio Banys. Jį pasi
šaukiau ir paprašiau sausų 
drabužių. Tarnaitė Lusė at
nešė man juos. Persiren
giau ir parėjau pas mamą 
į Bardauskų kaimą. Ji jau 
buvo grįžusi iš evakuacijos.

Vėliau sužinojau, kad 
Šeškevičių šeimą okupan
tai ištrėmė. O jų tarnaitė 
Liusė 1945 m. pavasarį iš
ėjo pas savo tėvus Alytaus 
link, ir dingo be v' ’ 
Norėčiau sužinoti

išvaryti prie kelio
Strazdžių kaimo

vojau, 
Rytą ardamas 
čiau, kad 
kiemas pilnas 
Tarp jų buvo 
rykstis mano 

Welcome to Vilnius 
We fly you there 
7 times per week.

ir medžiai, miestai. Tik jie nepasiekiami, nors ir kaip 
• akis skubėtų! Bet štai blanksta ir nyksta. Būta.

Tačiau viena išlieka! Tai tylinti begalybė. O už jos 
tvyro amžinybė. Visi mes joje saugūs. Ir mūsų tėvynė.

Štai dabar nusileidžia saulė! Kaip tviska atsisveikinda
mi jos spiduliai! Vandeniu jie skuba link mūsų ir vėl šau
na atgalios. Dangaus duktė atsisveikindama mums siunčia 
savo palaiminimą.

Jau pranyko. (Jžklodamos kalvas ir mišką, pažeme 
slenka sutemos. Šešėlių supamas, keleivis žingsniuoja 
tolyn. Tako vidury stovi elnias. Lyg jau būtų jo lūkuria
vęs. Abu tylėdami žiūri vienas į kitą. Elnias* pamažu 
kelia raguotą galvą. Jis uodžia orą ir tarsi nebylys bando 
kažką pasakyti. Bet vien jo mažos akys liūdnai žiūri iš 
po sunkių vokų.

Ką jis jaučia? Žmogus ir tas žvėris - abu iš seniai 
nugrimzdusios praeities. Elnias ir lietuvis - tos praeities 
liudininkai dabarty. Vienu rūpinamasi, o antru... Abu su
simąstę skyrėsi tylėdami.

Kitą rytą keliautojas vėl įkopė į aukštumą ir žvelgė 
į rytus. Virš žemės pakilo saulė. Ir visą tėvynę užtvindė 
jos šviesa. Ir pasiekė jurą, ant kalvos stovintį žmogų. 
Kartu su jos švytėjimu sielą sušildė didis džiaugsmas... 
Toks, kuris apima žmogų, pajutusį begalybę! Begalybės 
globojamai tėvynei saugu. Vydūnas

Chr.Stang'as, S.Vainoras , ir 
žodžiais bei naujadarais.
jūrų kapitono P.A.Mažeikos

JŪRINIAI JVARDAI. R. Nakas, B.Stundžia. Trumpas žo
dynas. Jūrininkystes Knygos Fondo Leidinys. Tiražas 
- 1.000 egz. 53 psl., spalvuotas viršelis.

Įvade rašoma:
Nuo to laiko, kai 1918 metais buvo paskelbta 

nepriklausomybė, pasirodė eilė žodynų, apimančių beveik 
visas mokslo šakas, tik jūrininkystė ir toliau liko už
miršta.

Reikėdavo pasukti galva, rašant apie laivybą, 
laivų statybą ar net apie buriavimą, nes truko savu 
(vardų (terminų). '

1940 m. mokomojo karo laivo karininkas jūrų 
Itn. R.NAKAS paruošė trumpą žodyną, kuris, užėjus 
okupacijoms, nebuvo išspausdintas. Dabar žodyną teko 
perredaguoti papildyti pajūrio žvejų vartotais (vardais, 
kuriuos surinko J.Gerull'is, 
kai kuriais seniau vartotais

Eilę (vardų aptikau 
rankraštyje, taip pat jo paskelbtų "Technikos Žodis" 
žurnale bei laivų stat.inž. L.Balsio rašiniuose apie laivų, 
statybą.

Esu dėkingas visiems rėmėjams ir talkininkams, 
be kurių pagalbos būtų nejmanoma šį žodyną išleisti: 
dipl.inž.R.Dačinskui ir A.Nakui už žodyno parūpinimą, 
M.Dambarienei, E.Namikienei ir E.Senkuvienei už rank
raščio perrašinėjimą. Prie korektūros skaitymo prisidėjo 
L.Pocienė, finansinius reikalus tvarkė Jūrininkystės Kny
gos Fondo iždininkas H.Stepaitis ir viršelj paruošė S.Ma- 
karvičius.

Vartantis žodyno puslapius darys, ypač kalbininkas 
daug priekaištų, tačiau šis netobulas leidinys gal bus 
paskatinimas specialistams toliau tęsti jau pradėtą darbą.

» B.Stundžia

Tokio-specialaus^,, žodynėlio, ,ypatingai. , Lietuvos 
, jurįnirifcy-ęjtęp. reikalaąią, skątinąptls, išįeidim.aS; tikrą! ,$vei= 
kiminas vien dėl to jau, kad,ir toliau mūsą lalvyninkys- 
tės specialistai daugiausiai buvę okupantai ar Šiaip kita
taučiai. Kad jie ir nesistengė pramokti lietuvių kalbos, 
kad jiems ir nerūpi atstatyti Lietuvos laivininkystės 
prestižą ar jį pakelti - aišku, kaip žiūrint į kompasą...

O šiaip, ir eiliniam skaitytojui, akį užmetus į 
tokius įdomiai skambančius pavadinimus- darosi įdomu! 
Būtų verta sužinoti, kiek laivininkystėje dirbančiųjų ga
vo tokį žodynėlį? Linkime gėry bangų, kad jis juos vi
sus pasiektų. b.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1-8OO-56-FLY-LH (In 
Toronto 368-4777).

Lufthansa
Lufthansa is a participant in the 
Canadian Plus Mileage Program.
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RUPŪŽ. RUPŪŽ. LIPK ANT PEČIAUS
K. Sajos apsakyti.as (Iš *94 METAI, vasaris)

1858 m. vasarą po visą Žemaičių vyskupiją, nuo Za
rasų ligi Kretingos pasklido žinia apie atitarnavusį karei
vį, kuris pravažiuojančiam carui sugebėjo įteikti uteniškių 
baudžiauninkų skundą apie dvaro valdytojo Krauzo pikta
darybes. Pernai Krauzas jo paties kareivio brolį nuplak- 
dinęs užlaipino mindžioti šieno. Tas bėdžius ten besigaluo 
damas ir išleido paskutinį atodūsį - be kunigo ir be sak
ramentų. Žmonės manė, kad jis pabėgo į Kuršą, palikęs 
pačią su vaikais. Šėrikai tik žiemą atrado jo kūną, su
džiūvusį kaip žagarą.

Buvęs rekrūtas Jokūbas Mockus suklupo prie caro 
karietos, skundą uždėjo ant praplikusios savo galvos, ran
kas nuolankiai sukryžiavo ant krūtinės, neuždengdamas 
dviejų medalių už didelę narsą, ir šitaip palenkė Alek
sandro Antrojo širdį.

Kiti šnekėjo, jog ant to laiško buvus uždėta sklidina 
kleboniška taurė, kad vėjas popieriaus nenupūstų. Treti 
dar labiau gražino, sakydami, jog ant tos taurės dar žvan
gėjus iš baimės lėkštelė su žydo beigeliu ir silke. Skun
das pamačijęs kaip develdrekis nuo gumbo: kraujolakis 
Krauzas iš Utenos dvaro buvęs išdrėbtas kaip tas prūso
kas iš cibulvnės. Tačiau ir Mockui daugelis patarė dingti 
iš to ežerų krašto ir nesigirti, kad skundą - ne kas kitas 
- jis pats ir surašė.

Sunku buvo ištverti nesigyrus. RusiSkai, lenkiŠKai Jo
kūbas šnekėjo - lyg ropę graužė, o išgėręs dar juokino 
žmones, sakydamas prakalbas čigoniškai, žydiškai arba 
žemaitiškai. Žmonių vaišinamas Mockus pamažu traukė į 
Varnius, vyskupui Valončevskiui baudėsi įteikti nebe vieną 
baudžiauninkų vardu surašytą skundą. Vyskupą jis jau 
sakėsi matęs, bučiavęs jo žiedą ir girdėjęs,kaip jis kalbi
no Alūkštos kleboną Lapinską:

- Pane dobrodzejau, nuoriečiau žėnuoti, kap če tėj 
muona kunigele eigas...

- Gaspadines turi, bet nepasakyčiau, kad ženoti... O 
algos, ganytojau... Algas gauna tik popai, o mes - kaip 
Dievo bitės: nei pačios, nei algos. Šventu dūku ir tabaku 
save žabojam.

Vėlyvą vakarą į Zaborskių bravorą prie Dotnuvėlės 
pakriūtėm, pakrūmėm, saugodamiesi ponų pakalikų akies, 
ėmė rinktis Antašavos dvaro vergais verčiami žmonės. 
Ne kiekvienas žinojo, kaip ir iš kur atsirado šis pirkios 
dūmais prakvipęs žmogus, valdantis plunksną. Jam, kaię 
sakė, senasis Kleiva, visi gali ir turi be jokios baimės iš
dėstyti savo skriaudas.

Zaborskių bravoras buvo įkurdintas prie pat malūno, 
tačiau tais metais dvaras pritrūko grūdų, nebebuvo kas 
malti, bet ir degtinės nebeliko kam gerti. Vyskupo bara
mi žmonės retai beužeidavo į karčemas.

Jokūbas Mockus įsitaisė prie apversto kubilo. Jo dug
nas pasirodė nelygus, todėl bravoro sargas Kačerauskas 
atbogino Švenčiausios Panelės paveikslą, kad lygiau gulė
tų popierius ir pats rašymas būtų pačios Dievo Motinos 
įkvėptas. Liudvikas Kleiva plunksnoms parūpino dailų žą
sies sparną ir uždegė kelis žvakigalius.

Vyrai patamsyje kalstydami sienas lūkuriavo, mintyse 
svarstė, ką pirmiausia reikėtų įtraukti į skundą, o mote
rims jau nusibodo vien dūsauti ir skarelių kampais šluos
tyti ašaras. Dar Mockus neatkimšo molinio butelaičio su 
atramentu, dar nepatikrino, ar gerai nudrožė plunksną, 
jos jau ir suklego, pradėjo kilnoti sijonus ir pešti bliuze- 
les, norėdamos parodyti rykščių ir bizūnų žymes.......

=«43ychof>“- nelauktai sušuko Mockus. - Nekudakuokit 
kaip vistas''Visos iš karto! Nors čia ir bravoras, bet, kol 
rašysim, tvarka turės būti kaip bažnyčioj. Nusišnypškit, 
persižegnokit ir pradėkit po vieną.

Susirinkusieji pritilo, sužiuro vienas į kitą - kuris čia 
pirmas pradės? Pradėjo Liudvikas Kleiva, tik per daug ra
miai ir mandagiai, todėl moterys vėl apgulė raštininką: 
viena norėjo parodyti kruvinus marškinius, kita išvyniojo 
iš skepetos prievaizdo išrautą plaukų sruogą, trečia ragi
no saviškį, kad tas parodytų išmuštus dantis. Dar kita 
traukė artyn savo dukterį - tegul pasisako, ką Zaborskiai 
su ja išdarinėjo.

- Mus gvaltavoja, dybavoja kaip žydai Kristų! - sušuko 
raudodama Kleivienė, kurios dvi dukterys ne vieną kartą 
buvo kankinamos ir prievartaujamos.

Jokūbas gurkštelėjo iš ąsočio alaus, nusišluostė lūpas 
į milinės rankovę ir suabejojo:

- Toks palyginimas vyskupui - kažin...
- Tai parašyk: vanagas vištos, katinas pelės taij) ne- 

kutavoja!- šaukė Mikšienė. - Katre, ateik čia, as jam 
nors tavo nugarą parodysiu.

Katrėj priėjo, bet nuogo kūno rodyti nedrįso.
- Viešpatie, Viešpatie, - pravirko motina. - Po to, ką 

jie išdarinėjo,^ ta vargšė net skandintis norėjo. Katre, 
nebūk tokia užsispyrus, parodyk.

- Nerodysiu. Jonas man sakė - nesiskųsk ir nerodyk.
- Tikiu, tikiu - aš ir nematęs tikiu,- pasakė Mockus ir 

labai neatsargiai nusijuokė.
- Ne veltui sakoma: svetima rona pirštu maišoma,- 

priekaištaudama tarė Mikšienė. - Bepigu juoktis, kai tau 
kailis nė karto nečaižytas.

Raštininkas padėjo plunksną, atsistojęs nusivilko mili
nę, iki smakro užplėšė pašukinius marškinius - pasižiūrė
kit... Kažkuris kilstelėjo žvakę. Moterys, išvydusios karei
vio kūną, ėmė žegnotis, minėti Dievo vardą ir šluostytis 
gailesčio ašaras. Ant Jokūbo krūtinės buvo tarsi mėlynu 
siūlu išsiuvinėtas šventasis Jurgis, ragotine persmeigęs 
slibiną. Tačiau ten, kur turėjo būti šventojo galva, krūti
nė giliai įdubus, visas kareivio šonas iškapotas duobėm, 
panašus į neglaistytą pyrago tešlą.

- Jėzau, Jėzau!.. Dar gyviais aptekęs. Pirtį jam reik
tų iškūrenti.

- Kol šventas Jurgis tebebuvo su galva, nė viena utė
lė neišdrįsdavo!.. - kiek susigėdęs pasigyrė Mockus ir vėl 
sėdosi prie darbo.

Lenkiškai surašytas skundas mūsų kalba būtų skambė
jęs maždaug taip:

- "Maloningajam Žemaičių Vyskupui, mūsų Ganytojui 
Gudžiūnų valsčiaus, Antašavos dvaro valstiečių nuolan
kiausias

prašymas.

Jau ketvirti metai, kaip Ignacas ir Aleksandras Zabors
kiai paėmė mus į savo nagus, nuo pat viešpatavimo pra
džios mus be gailesčio plakdina rykštėmis, patys muša 
lazdomis, bizūnais, reikalauja mokėti čyžės po 20 rublių 
nuo kiekvienos dubos, bravorui atiminėja rugius, o mums 
išduoda vienus pasturlakus. Badmiriaudami ir dažnai sirg
dami turime po du tris žmones kasdien siųsti į dvarą, o 
kas nebeįstengia nudirbti savo žemės, tiems Zaborskiai 
atiminėja ūkius, pasisavina padargus ir gyvulius.

Nuo žiaurių mušimų j/ra bedančių, apkurtusių ir sun
kiai su lazda bepaeinančių žmonių. Kai kurios moterys 
persileido. Jaunesnės, gražesnės, ypač netekėjusios, yra 
1994. V. 4 

verčiamos eiti į dvarą, o ten žiauriausiai Zaborskių prie
vartaujamos. Todėl mes dar pernai persižegnoję ir pasi
meldę surašėm aukštenei valdžiai skundą. Zaborskiai, 
apie tai sužinoję, pasikvietė ulonų eskadroną ir už baus
mę apgyvendino pas mus. Kareiviai prievartavo mūsų 
dukteris, žmonas ir seseris. Toms, kurios šaukdavosi pa
galbos, užpildavo žemėmis burnas, o vyrus sodino į Ra
seinių kalėjimą. Moterys bijodamos nuodėmės naktimis 
turėdavo slapstytis, o ponai galiausiai dar suruošė mums 
teismą. Raseinių ispravninkas vos ne kiekvienam paskyrė 
po 300 rykščių.

Nuo to laiko Aleksandras ir Ignacas Zaborskiai su to
kiu pat kraugeriu Dogroba ir kitais parankiniais žiūri į 
mus pašaipiais nugalėtojų veidais ir kiekvieną mielą die
nelę kankina mus kaip žydai Jėzų Kristų. Todėl gi kruvi
nomis ašaromis raudodami sykiu su savo žmonomis ir 
vaikais puolame Jūsų Šviesybei po kojų, maldaudami Jūsų 
tėviškos pagalbos, nes visi keliai į teisybę mums yra 
uždaryti.

Šį skundą skriaudžiamųjų žmonių prašomas surašiau 
aš, Jokūbas Mockus, o visų neraštingųjų vardu pasirašė 
dviejų nuskriaustų dukterų tėvas Liudvikas Kleiva, sūnus 
Antanas ir Kazimieras Platkus, abudu šią žiemą praleidę 
Raseinių kalėjime. Visi kiti persižegnoję padėjo savo kry
želius".

Prieš gyvenimo pabaigą senasis Adomas Zaborskis 
atsiveždino prievaizdą Andžejų Dogrobą - Gudijoj palaido
tos žmonos giminaitį, kad šis iš Antašavos dvaro išspaus
tų daugiau pinigų mokslus einantiems ponaičiams Ignacui 
ir Aleksandrui. Vyresnysis jau kelinti metai kirmijo Peter 
burge, lyg ir žadėjo būti daktaru, o jaunesnysis Aleksand
ras Varšuvoj mokėsi statyti rūmus ir bažnyčias.

Tėvas pasididžiuodamas dejavo, kad nebus kam palikti 
dvaro, ir čia šmaukšt jam per širdį žinia, kad Ignacas 
seniai apleidęs mokslus, prasikortavęs, nebeturįs kuo į 
namus parvažiuoti. Nuo tos naujienos Zaborskiui prireikė 
kunigo, daktaro, o paskui notaro, kad surašytų naują tes
tamentą. Visas turtas dabar turėjo likti Aleksandrui. Igna
cui užrašė tik veislinę kalę, kuri pavasarį turėjo atvesti 
šuniukų.

Tačiau iki Velykų suspėjo ateiti laiškas ir iš Varšuvos. 
Aleksandras per savo smailumą prie moterų esąs gerokai 
aplamdytas dvikovoj, neturįs kuo atsilyginti daktarui ir 
dar kai kam, kad už tą apsigaidžiavimą jo neišsiųstų 
kareiviauti. Iš laiško buvo galima jausti, kad ir šis vėjo 
botagas ne tik bažnyčios, bet ir dvaro šikinyko niekada 
nepastatys.

Dabar Zaborskis žadėjo Dievui ir žmonėms pasveikęs 
atleisti visus nuo baudžiavos, ketino įsteigti kapelą, pats 
pradėjo čirpinti smuiku ir bitininkauti. Tuo tarpu bau
džiauninkams dar liepė šventai klausyti Andžejaus Dogro- 
bos, kuris pasijuto kaip vilkas, įleistas į avelių aptvarą. 
Sušaukė viso dvaro baudžiauninkus, išsitraukė iš bataulio 
bizūną, užsidėjo ant sprando kaip kunigas stulą ir pasakė 
žmonėms:

- Savo ponui tarnausiu do grobą, bobas mylėsiu do 
grobą, o tuos, kurie sperečysis, jei bohu, užplaksiu do 
grobą!

į tėvo laidotuves parsidangino abudu jaunieji Zabors
kiai. Peterburgas, kaip žmonės sako, stovi prie vandens, 
todėl Iganacas iš ten sugrįžo tarsi apsamanojęs nuo drėg
mės - visas gauruotas kaip nelabasis. Garbanoti plaukai, 
žandenos, ūsai... Skuto tik patį smakro galiuką, kad duo
butė. matytųsi. Tam reikalųj, Ignacas vis ieškojo naujos 
skutėjos, kiekvieną pradžioj ^ūldė į lovą, jaukino, ’kad 
mergai rankos nedrebėtų. £>o\to jaukinimo jos pareidavo 
verkdamos, nučaižytos, nubraižytos, tačiau pakvipusios po
niškais parfumais.

Varšuva, matyt, sausesnėj vietoj, ten daugiau saulės, 
todėl antrasis Zaborskis atrodė tarsi nušutintas, rusvi 
plaukai jau išretėję, veidas šlakuotas, burnoj panoms vilio
ti auksinis dantis.

Matydami, kad broliai Zaborskiai pasilieka savo tėvo 
dvare, žmonės jiems apskundė prievaizdą, nes Dogroba, 
senajam ponui sergant, ne tik devynis kailius jiems lupo, 
bet ir patį Adomą Zaborskį už nosies vedžiojo. Kiek jis 
prisivogė iš dvaro gėrybių, kiek linų žydams pardavė, 
kiek miško iškirto, kokį rūmą per tuos metelius sau pa
sistatė!

Ignacas su Aleksandru nusprendė visa tai patikrinti. 
Sako, pusę Zaborskių dvaro gėrybių tas nevidonas buvo 
suvilkęs į savo aruodus, rūsius ir palėpes. Dogroba suklu
pęs maldavo, kad ponai jį nubaustų patys, kad neatiduotų 
valdiškam teismui, kur vieni maskoliai, nėra nė vieno 
lenko patrioto... Prašė kaip bajoras bajoro, kurio rykštė
mis plakti nevalia.

Tada Zaborskiai dvaro dirikams įsakė nuvesti Dogrobą 
į kirtimus - į jo paties išretintą mišką, liepė pririšti prie 
medžio ir palikti bent jau ligi ryto. Bet vakarop ponams 
parūpo, ar Andžejus dar gyvas, gal reiktų bent vandens 
prie lūpų kyštelti...

Dirikai nujoję į mišką ir nusigandę: stovi prie medžio 
nebe žmogus, o tik juoda, žmogaus pavidalo statula. Vi
sas, nuo galvos iki padų, prievaizdas aplipęs sparvom, 
akliais ir musėm. Tie, nusilaužę po lazdyno šaką, norėję 
nubaidyti tas~ bjaurybes, bet Dogroba pusbalsiu prašnekęs:

- Netrivožykit, nieko nedarykit... Tos jau prisigėrusios 
kraujo nebekanda. Šitas nubaidysit, tuojau kitos sulėks.

Kai dirikai sugrįžę tuos žodžius perdavė ponams, Za
borskiai pagargaliavo tarpusavy prancūziškai, liepė nuvež
ti Dogrobai drabužius ir atrišus nuo medžio pasakyti, kad 
nuo rytojaus dienos prievaizdas vėl eitų savo pareigas.

Žmonės iš pradžių dar guodėsi viltim, kad sumiescio- 
nėję Zaborskiai parduos tą savo dvarą ir išvažiuos - tada 
gal atsiras ir žmoniškesnis prievaizdas. Bet gandas, kad 
lažas būsiąs greitai panaikintas, atbaidė pirkėjus, ir bro
liai Zaborskiai tikriausiai nutarė iš tėvo dvaro išspausti 
kuo daugiau naudos ir malonumų.

Nespėjo Mockus su baudžiauninkų skundais nukakti 
ligi Baisogalos, Zaborskiai jau žinojo, kas prieš juos su
rašyta, kas ką sakė, kas tam perėjūnui rodė savo utėlė - 
tus marškinius ir suteikė nakvynę. Rodos, visi kaip vie
nas buvo dvaro nustekenti, visi žegnojosi, kryželius rašė, 
o vis dėlto atsirado judošius!

Baudžiauninkams tramdyti Zaborskiai pasirinko patogų 
laiką, Kai dvaro šienas jau pastogėse, o rugiapjūtei laikas 
neatėjęs. Dogroba paliepė šluotų rišėjams parūpinti veži
mą beržinių rykščių. Iš kažkurios balos vėl atsirado bū
rys kareivių. Atvažiavo dažnas Zaborskių svečias Krakių 
vikaras Rogovskis.

Prieš egzekuciją jis pasakė pamokslą ir paskaitė pa
ties vyskupo laišką, kuriame buvome sakoma, kad geri 
kataliKui podraug privalo būti ir geri pavaldiniai, visada 
atiminti, jog kiekviena valdžia yra iš Dievo. Kas 
priešinasi vyresnybei, tas priešinasi Dievo parėdymui, o 
kurie taip daro, užsitraukia Dievo ir valdžios koronę.

Nežinantiems, kam čia tie pamokymai, vikaras paaiš
kino, kad Antašavon buvo užklydęs toks pusprotis, žmo-

OUEBEC'O LIETUVIU GYDTOJŲ SĄJUNGAI PRIKLAUSO 
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REIKIA NORMUOTI VAISIŲ SULTIS KŪDIKIAMS
Vaikų gydytojai, remdamiesi naujausiais tyrimais, skel

bia, kad vaikams iki 24 mėn. amžiaus, nepatartina duoti 
per daug vaisių sulčių. Jos, pripildydamos skilvelius, sumen
kina norą valgyti maistą, Kuriame yra jiems reikalingų 
įvairių medžiagų ir kalorijų.

Vaikų gydytojai tvirtina, kad nereikia mažinti riebalų 
vaikų valgyje iki 2-jų metų . Jiems būtina valgyti prote
inų ir riebalų, kurie randasi pieno produktuose, kad augtų 
normaliai ir jų smegenys išsivystytų.

Daugelis tėvų mano, kad vaiko dietai išsibalansuoti 
nereikia per didelio kiekio sulčių. Medicinos Centre Brook
lyn'e, JAV, buvo stebimi vaikai 14-27 mėnesių amžiaus, 
kurie nepakankamai augo. Kiekvienas jų išgerdavo kasdie
ną nuo 350 ml. iki 900 ml kas dieną. Ištyrus visą kitą jų 
maistą, pasirodė jog vaisų sultys sudarė 25%-60% kasdie
ninių kalorijų! Jie negavo gana augimui reikalingų minera
lų ir kt. Kai jų tėvai sumažino sulčių kiekį ir padidino 
pieno, vaikų svoris padidėjo.

Specialistai ragina nenaudoti mažyčius vaisių sulčių 
buteliukus, kuriuos propaguoja kūdikių maisto gamybos 
įmonės bent iki vaikas baigia vienerius metus amžiaus ir 
visai neduoti sulčių bent iki 6 mėn. amžiaus. O ir duo
dant, neperžengti 100 ml. į dieną. Obuolių sunka turi sa
vyje 2 cukraus rūšis - sorbitol ir fructose - kurių kūdi
kiai nepajėgia absorbuoti ir tai gali sukelti diarėją.

Reikia laikytis saiko, girdant mažiukus.

nių kurstytojas, kuris raštu apšmeižęs dvaro ponus, ap- 
spjaudęs garbingą imperatoriaus kariuomenę, sapaliojęs 
apie esamos ir amžiais nusistovėjusios tvarkos pakeitimą.

Vikaras leido sau net sukikenti, bet pats save subarė, 
nes čia menki juokai. Tie, kurie dalyvavo tą šmeižtą su
rašant, dabar gali atsižegnoti ir šventu kryžium prisiekti 
jog daugiau niekada nebesišiauš prieš savo ponus. Tik ši
taip jie galį per pusę sumažinti pelnytą bausmę.

w Dogroba turėjo kaltininkų sąrašą. Pradėjo nuo Juozo 
Kačerausko, kuris valdė bravoro raktus. Pašaukė Liudviką 
Kleivą, tų žaižarakių dukterų tėvą, ir jo sūnų Antaną. 
Nujausdami, kas jjų laukia, jie dar pripuolė prie moterų 
atnešto ryšelio, išmaukė degtinės, kad lengviau pakeltų 
sopulius. Rogovskis paragino dirikus, kad šie greičiau 
juos vestų į klojimą ir pats su kryžium rankoje nuėjo iš 
paskos.

Išlikę dokumentai liudija, jog tą dieną buvo nuplakdin- 
ti dvidešimt septyni Antašavos dvaro baudžiauninkai. Juo
zas Kačerauskas kitą dieną pasimirė. Liudvikas Kleiva, jo 
sūnus Antanas, Kazimieras Platkus nesutiko atšaukti savo 
skundo, todėl tuos sumuštus žandarai vėl išsivežė į kalė
jimą. Abiem Kleivaitėm (viena buvo ištekinta už Kriau
čiūno) ir Katrei Mikšaitei taip pat buvo skirta po šimtą 
rykščių, tačiau Dogroba pirma jas nuvede į rūmus ištar
dyti patiems Zaborskiams.

Antašavos vargdienių viltys kur nors rasti teisybę ir 
sulaukti užtarimo buvo bevirstančios vienais atodūsiais, 
bet nelauktai atėjo žinia, kad vyskupas Motiejus buvo 
pasišovęs juos netikėtai aplankyti. Tik, matyt, pats nela
basis pakišo koją. Vyskupas pats vienas važiuoti nenorėjo 
todėl šalia savęs pasisodino smarkiai įmitusį prelatą 
Bytautą. Ties Baisogala triaukšt ir įlūžo medinis Hitas 
per Kiršnos upelį. Susižeidė vienas arklys ir vežėjas. 
Vyskupas su Bytautu irgi neapsiėjo be daktaro. Tačiau 
begydyoami aplamdytus šonus varniškiai dignitoriai išsi
kvietė kai kuriuos kunigus, o tie daugmaž nupasakojo, 
kaip čia dvarų ponai viešpatauja. Grinkiškio dekanas gavo 
barti, kad iki šiol nesudraudęs Zaborskių ir apie jų dar
bus neparašęs vyskupui.

Ne itin malonus laiškas Zaborskiams atėjo iš Raseinių, 
Bajorų maršalka mandagiai pagrasino, kad Antašavos po
nai gali neišvengti garbės teismo, iš kalėjimo grįžo gal
vas iškėlę suimtieji, nors buvo lyg ir sutarta, kad visi 
trys bus nuteisti kaip neramumų kurstytojai. Dar nežinia 
ar vyskupas Valončevskis nebus parašęs skundo Kauno 
gubernatoriui...

Ignacui ir Aleksandrui ne juokais parūpo kaip nors 
sušvelninti pasklidusias paskalas apie jų žiaurumą. Dvariš 
kiai net ėmė šnekėti, kad javapjūtės pabaigoj būsiąs di
delis balius, suvažiuos daugybė svečių, bus pakviesti ir 
baudžiauninkai... Kas tuo netikėjo, tiems dvariškiai rodė 
į keistoką daržinę su daugybe ketvirtainiškų langų, kuri 
paskubom buvo statoma Zobarskių parko pakrašty. Staty
bai vadovavo, savo brėžinius kaišiojo Varšuvoj mokius 
ėjęs Aleksandras. Dailidės keikėsi, nes patys nežinojo, ką 
jie čia stato - daržinę daigams auginti ar keistą karčemą 
- langelis prie langelio.

Kad Zobarskiai ruošiasi dideliam baliui, dabar jau 
kiekvienam buvo aišku. Rūko bravoras, gaspadines kimšo 
skilandžius ir dešras, vos ne kasdien iš dvaro dardėdavo 
vežimai parvežti kokių nors poniškų valgymų ar gėrimų. 
Galiausiai busimiesiems svečiams buvo išsiuntinėti kvieti
mai dalyvauti Antašavos dvaro derliaus šventėj.

į tą šventę pakviestiems baudžiauninkams buvo pasiū
lyta valgymus atsinešti patiems, o alaus ir arielkos galė
sią gerti į valias. Jiems ir buvo skirta ta nauja daržinė; 
kiauri langai esą tam, kad plačiau girdėtųsi kaip žmonės 
įkaušę dainuoja. Prievaizdas kvietė tik tuos, kurie nebuvo 
dvarui prasikaltę, ir sakė, kad šventės pabaigoj Zobars
kiai kai Kuriuos atleis nuo čyžės ir nuo lažo.

Prieš sutemstant, kai rūmuose puotaujantys svečiai 
jau buvo gerokai įsilinksminę, Zaborskiai pasiūlė visiems 
pakilti nuo stalo, pasivaikščioti po parką ir truputėlį pa
bendrauti su liaudim. Dogroba nuėjęs į daržinę nutildė 
jau dainuojančius baudžiauninkus ir pasakė, kad tuoj pra
sidėsianti labai linksma loterija. (Bus daugiau)

5 psl.
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Lietuvių Namų 

Žinios
e LN sekmadienio popietė
je dalyvavo 165 žmonės. 
Svečių knygoje paslraSė 
i i? Telšių.

Svečius supažindino 
ir pranešimus padarė LN 
vicepirm. V.Drešeris.

• Dr. Juozas SONGAILA 
savo gimtadienio proga 
draugų ir artimųjų gautą 
dovaną, paskyrė "Tremtinių 
Grįžimo Fondui", kuris 
yra įsteigtas Vilniuje pir
mosios Nepriklausomybę 
atgavusios Lietuvos vyriau
sybės, vadovaujant Vytau
tui Landsbergiui.

Toronte PRISIKĖLIMO 
F-jos Kredito Kooperatyve 
yra atidaryta sąskaita nr. 
16-40-94.17 "Tremtiniu 
Grįžimo Fondo" vardu.

e LN Moterų Būrelis dėko
ja gerb. Lietuvos generali
niam konsului Hariui LA
PUI ir Poniai už dalyvavi
mų velykiniuose pietuose 
ir už $50 auką, kuri bus 
panaudota siuntiniams į 
Lietuvą, sušelpiant pagalbos 
reikalingus tautiečius.

• LN KULTŪROS KOMISI
JA turi lietuviškų kino 
filmų, teatro spektaklių, 
koncertų, operų, įvairių 
kultūros, istorijos programų, 
vaizdajuosčių.

Labai įdomios ir nau
dingos vaizdajuostės vai
kams: lietuviškos pasakos, 
inscenizacijos, žaidimai,
dainelių koncertai.

Vaizdajuosčių sąrašas 
yra bibliotekoje arba gali
ma teirautis pas St.Pabri- 
cienę tek 762-5419 (vaka
rais), arba Vyt.Kulniui tek 
769-1266.

• Slaugos Namams aukojo 
$50 - U.OranaviČienė (Wa- 
saga Beach). Iš viso dabar 
Slaugos Namų Fonde yra 
$961,212.78.

Aukos priimamos To
ronto ir Hamiltono lietuvių 
kredito koopeatyvuose arba 
siunčiant tiesioginiai: LAB
DAROS FONDAS, Lietuvių 
Slaugos Namai, 1573 Bloor* 
St. W. .TORONTO, Ont., 
M6P IA6.

• LSS brolijos ĄŽUOLO 
ir seserijos GINTARO va- 
dovių-vų mokyklos lavinimo 
stovykla vyks liepos mėn.
30 - rugpjūčio 6 d. d. RA
KO stovyklavietėje, Custer 
Michigan, JAV,

• LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ IŠGANYTOJO 
P-JOS naujai išrinkta val
dyba pasiskirstė pareigomis 
E.Steponas — pirmininkas, 
G.M.bernas ir E.Bartminas- 
vicepirmininkai, j.Novag 
-iždininkas, P.Šturmas- 
sekretorius^ I.Delkuvienė 
- sekretorė-padėjėja, V.Sta
naitis ir A.Povilaitis- ūk
vedžiai, V.Dauginis- rūpi
nasi informacija-spauda.

• ANAPILYJE Motinos 
Dienos pietūs vyks gegužės 
mėn.8 d., sekmadieni, 1 
vai p.p. Jaunimas atliks 

programą.

• PRISIKĖLIMO P-JOS 
metiniame susirinkime, 
vykusiame balandžio 10 
d. 8-nių tarybos sekcijų 
pirmininkai padarė praneši
mus, rinkimuose į tarybą 
buvo pasiūlyta susirinkimo 
ir pritarta išrinkti visus 
20 kandidatų. Tokiu būdu 
tarybą dabar sudaro: dr. 
Ramūnas Barakauskas, Al- 
dpna Bubulienė, Birutė 
Čepaitienė, dr.Judita Čup- 
linskienė, Laima Dambraus. 
kaitė, Laimutis Dūda, Rita 
Grybienė, Rūta Jaglowitz, 
Žibutė janeliūnienė, Lina 
Kuliavienė, Bronius Macke
vičius, Viktorija Pabrėžienė 
Bronius Saplys, Vida 5>iau- 
fciulienė, Audronė Širvins- 
kienė, Juozas Stravinskas, 
Ina Sungailienė, Vytautas 
Tamulaitis, Vytautas laseo- 
kas ir Jane Vingelienė.

• Išrinktas naujas vyskupas, 
latvių evangelikų liuteronų 
išeivijai, kun. Elmars Ern-

sis Rozilis. Jis bus šventi
namas Toronte latvių šven. 
tovėje 383 Jarvis Str. 
š. m.gegužės mėn. e d., 
11 vai.r.

Dalyvauti kviečiami 
ir lietuvių bei estų kunigai 
ir pasauliečiai.

e Pirmąjį Antano Šileikos 
romaną "Dinner At The 
End Of The World’’, 
išleis "Mosaic Press" leidyk
la š.m.birželio mėnesyje.

Zinią^ paskelbta "The 
Globe and Mail" Toronto 
dienraštyje.

• Sociologė Irena LUKOŠE
VIČIENĖ vėl išvyko Lietu
von, talkininkauti darbams 
Medicinos Akademijoje 
Kaune, kur tęs pradėtą 
paskaitų ciklą. JI taip pat 
pasidalins savo patyrimu 
su labdaros įstaigomis. 
Jos pastangomis Toronto 
Prisikėlimo P-jos labdaros 
sekcija paaukojo lėšų kur
čiųjų kabinetui įrengti.

Dr.Petras Lukoševičius
vyks Lietuvon Šią vasarą 
ir rudens semestre skaitys 
eilę paskaitų Lietuvos že
mės Ūkio Akademijoje.

LIETUVIŲ
-U » * KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

• Tradicines rekolekcijas
gamtoje praves kun. A.Sau- 
laitis.SJ, gegužės mėn.27- 
30 d.d.,stovyklaujant Al
gonquin Parke. Daugiau 
informacijų gausite tel: 
767-2781.

• Toronte šiuo metu Lie
tuvių Golfo Klube yra 73 
pilnateisiai, mokesčius su
simokėję, goltininkai.

Pirm.Andrius Zaleskis 
metiniame . susirinkime ba
landžio mėn. 4 d. pranešė 
kaip ruošiamasi Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Golfo 
pirmenybėms, kurios vyks 
šm. rugsėjo 3-4 d.d. prie 
Kitchener'io, "Connestoga 
Country Club". Jas praves 
torontiškių organizacinis 
komitetas, kurio pirmininku 
sutiko būti ir vienbalsiai 
patvirtintas,Antanas Staus
kas. J is pasikvies į komi
tetą. tokiam darbui patyru
sius asmenis savo iniciaty
va.

PAGERBĖ STASĘ 
JOKUBAITĘ

Atvelykio sekmadienį, ba
landžio mėn. 10 d., visuo
menininkas - garbės šaulys 
STASYS JOKŪBAITIS šven
tė Savo 75 metų gimimo 
dienos sukaktį.

Tą sekmadienį į S. Jokū
baičio namus jo pasveikin
ti atsilankė nemaža draugų 
ir svečių.

Gimtadienio progą, St. 
Jokūbaitį sveikino žodžiu 
ir raštu: Estijos Generalini- 
nis konsulas p. Heinsoo, 
Metropolitan Councillor 
Derwyn Shea, Kanados 
Federalinio Parlamento 
užsienių reikalų ministeri
jos sekretorius Jesse Flis, 
MP, Ontario parlamentaras 
Tony Ruprecht, MPP, To
ronto miesto majore June 
Roland, Lietuvos Generali
nis konsulas Haris Lapas, 
Toronto miesto aldermanai 
Chris Korwin-Kuczynski ir 
Bill Boytchuk.

Taip pat Lietuvos Šaulių 
sąjungos centro valdybos 
pirm. Mykolas Abarius, 
Kanados Lietuvių Krašto 
valdybos pirm. p. Vaičiū
nas, Prisikėlimo P-jos kleb 
A. Simanavičius, Toronto 
lietuvių pensininkų klubo 
pirm. p. Žukauskas, Toron
to Vlado Pūtvio šaulių 
kuopa, p. Pečiulis ir at
vykęs is Detroito - Estų 
Karių-Veteranų s-gos pirm, 
p. Talla.

Visi sveikintojai pabrėžė 
S. Jokūbaičio ilgamečius 
įsipareigojimus ir darbą 
visuomenei ir Šaulių Sąjun
gai, linkėdami daug darbin
gų metų ir atejtyje.

Visiems už pareikštus 
sveikinimus S. Jokūbaitis 
nuoširdžiai padėkojo; tai 
buvo labai graži 75 m. 
gimtadienio šventė.

floridą

Klube. Šiuo metu Lietuvo
je jis daugiau reiškiasi 
naktiniuose klubuose, vestu
vėse ir kituose renginiuose. 
Palyda buvo kasetėse or
kestro įgroti lengvosios mu
zikos kūriniai. Dauguma 
dainų buvo naujos ir negin- 
dėtos. Publikai gausiai plo
jant, jis papildomai padai
navo dar tris dainas. Kon
certą rengė Lietuvių Klu
bas, įgrotą muziką kasetė
se reguliavo Vytautas Ma
žeika.

• SMAGUS VAKARAS 
kurį sutuošė moterų ir vy
rų oktetų junginys, įvyko 
balandžio 15 d. Pradžioje 
spalvingai pasipuošę vyrai 
ir panašių spalvų palaidi
nukėmis - moterys, kartu 
sudainavo dainą apie tri
spalvę vėliavą. Po to sekė 
moterų vieneto penkios 
dainos, vyrų vieneto pen
kios dainos ir galiausiai 
abu vienetai kartu užbaigė 
trimis dainomis.

Vienetui vadovauja ir 
dainoms akompanavo muz. 
Regina Ditkienė.

Vyrų vieneto dainose 
ryškėjo skambūs margai, 
gi moterys pasirinko ro
mantiškesnes, linksmesnes 
melodijas. Vyrų vienete 
kartais išsiskirdavo kai ku
rie pavieniai balsai, tačiau 
dainuojant kartu su mote
rimis, visi balsai jungėsi į 
vieną darnią harmoniją. Po 
papildomų bisų buvo susi
laukta dar vienos dainos. 
Po skanios vakarienės sekė 
šokiai, grojant visiems ge
rai pažįstamam Cathy

orkestrui. Buvo linksmina
masi iki vidunakčio.

• POVILO ŽUMBAKIO 
PRANEŠIMAS.

Balandžio 17 d. Klubo 
salėje pranešimą pateikė 
advokatas Povilas ŽUMBA- 
KIS. Jis yra daug dirbęs ir 
rašęs, išleidęs knygą ryšium 
su OSI pažeidimais ir kar
tais nepatvirtintais kalti
nimais. Dabar jis populiarė
ja savo įžvalgiais komen
tarais spaudoje ir lietuviš
kose radijo programose. 
Savo įdomiame pranešime 
jis gana detaliai apžvelgė 
dabartinę padėtį Lietuvoje 
ir ko galima tikėtis atei
tyje. po paskaitos jis at
sakė į klausimus iš susirin
kusiųjų, kurių buvo beveik 
pusė didžiosios salės.

• PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ 
balandžio 6 d. surengė 
Romo Kalantos šaulių kuo
pa, o antrąją - Lietuvių 
Bendruomenė balandžio 
13-tą, trečiąją Pensininkų 
klubas balandžio 20 ir 
ketvirtąją ALTA - balan
džio 27 d.

• ROMO KALANTOS pa
minėjimas vyko gegužės 4 
d. 3 vai. p.p. Ruošė Romo 
Kalantos saulių kuopa, 
paskaitą skaitė Antanas 
Jonaitis. Meninę programą 
atliko moterų KVARTETAS 
akompanuojant muz. Aloy
zui Jurgučiui.

• Gegužės 28 d. 2 vai. 
p.p. vyks Lietuvių Klubo 
visuotinis narių susirinki
mas.

MOKA:
3.50% už 90 dienų term. Indėlius 
3.50% už 6 mėnesių term. Indėlius 
3.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.75% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term. Indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.
4.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.00% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 5 m. term ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.75% UŽ taupymo sąsk. (gyvytrfa drauda) 
3.00% kasd. pal. čekių

sąsk. virė 10.000
2.00% už Amerikos dol.kasd.paLsąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų ................. 5.60%
2 metų ................. 6.25%
3 metų ................. 6.50%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 5.50%
(variable rate)

Nuošimčiai gali pasikeisti

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

savaitės eigoje.

AKTYVAI per 100 milijonų dolerių

MasterCard] Kredito kortelė

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

KASOS VALANDOS:
e Plrmad., 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.

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

Telefonas 532-1149

6 psi.

• VELYKŲ PIETŪS.
į specialius Velykinius 

pietus susirinko pilna salė 
žmonių. Stalai buvo pa
dengti baltomis staltiesė
mis ir papuošti dirbtinų 
lelijų puokštėmis. Po pirm. 
M. Šilkaičio įvadinio žo
džio, pragramą atliko mo
terų "Kvartetas", akompa
nuojant muz. Aloyzui Jur- 

;gučiui. Po to sekė skaniai 
paruošti pietūs su šviežių 
braškių pyragais.

Po pietų ir pranešimų 
Dalila Mackialienė perskai
tė Antano Gustaičio fel
jetoną "Telefonas".

STASIO POVILAIČIO 
KONCERTAS.

Lietuvoje gerai žinomas 
estradinis dainininkas Sta
sys Povilaitis atliko vieno 
žmogaus koncertą Lietuvių

Telefonai: (416)532-3400 ir 532-34 14

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6II I AS

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

4.75% 
5.25% 
5.25% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.00% 
5.00% 
5.75% 
6.00% 
6.25% 
6.75% 
7.00% 
3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

• Skirtumas tarp Britanijos ir JAV
Kai prasidėjo pasikėsinimai prieš JAV prez. Ford’ą, 

Britanijos "The Guardian" išspausdino tokį anekdotišką 
tariamąjį pasikalbėjimą tarp JAV ir Britanijos:

- Kai britų darbininkas mato kad kažkas važiuoja 
Rolls-Royce automobiliu, tai jis tuojau pagalvoja: "Aha, 
jis turi Rolls-Royce, o aš neturiu. Jis turės nusileisti iki 
mano lygio". Kai amerikietis pamato ką nors Cadilac'u 
važiuojantį, tai sako: "Aha, jis važiuoja Cadilac' u, o aš 
neturiu. Jis išsiima iš kišenės savo revolverį ir nušauna 
tą, kuris važinėja Cadilac' u.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000. dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime 
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

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

Aukas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont M6P1A0
Žinoki m e kad;

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445^ Galima iš
kviesti į namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF Ir OHOSP. 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 5.75% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk..
Kasd. pal. čekių sąsk. ikl....1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 2.50%

6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
3.25% 
3.50%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.50%
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 6.25%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių Ir taupymo sąskaitose.

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

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

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

RIMA (Petkut*) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turto \vertinimii 

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys “Better Bussiness” biuro

INSURANCE 
BROKERS

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



PAŽYMĖTINAI VEIKLUS .
BALANDŽIO MENUO
ViONTREALIO SKAUTAMS

Cote Vertu Centre, Pasaulio Skautų Dienoje tuntininkas Gintaras Nagys ir "Vaivorykštės" narė Regina Brikienė su 
savo gobelenu prie lietuvių skautų stalo. (Beveik visos "Vaivorykštės" narės yra buvusios skautės ir talkininkavo PSD

HT', Nuotr. Gintaro Nagio.

• Balandžio men. 17 d. 
Montrealio skautai ir skau
tės surengė linksmų mu
gę AV P-jos salėje. Plačiatr
kitame "NL" numeryje.

• Gegužės mėn. 1 d., sek
madienio popietinėje TV 
programoje, antrame kana
le vyko įdomi, valandos 
programa, apie FORUM 
93 vykusio naujosios muzi
kos festivalio dalyvių kūri
nius. Jame dalyvavo, ir, 
kaip gerai prisimename, 
vienas festivalio laimėtojas 
vilnietis kompozitorius 

. Gediminas Rimkevičius-
Rimkus..

TV programa buvo ori
ginaliai ir įdomiai sukom
ponuota, parodant kiekvie
ną dalyvį, komentuojant 
kurinių ypatumus, subtiliai 
praplaukiant fone nuotaikin
giems peizažų pasažams, 
Matėme kompozitorių vei
dus, dirigentės gestus, re
peticijų nuotrupas, grojėjų 

darbą ir girdėjome kai 
kuriuos, tiek muzikologų, 
tiek šių koncertų lankytojų 
pasisakymus.

Supažindinant su komp. 
Gedimino Rimkevičiaus- 
Rimkaus kūriniais, fone 
švystelėjo tankų siluetai, 
vaizdas važiuojančiųjų dvi
račiais, ir vaikas jų tarpe, 
pasikabinęs trispalvę ant 
dviračio (prisimenant blo
kadą, kuomet gyventojai 
sakė važinėsiu dviračiais 
- taip kurį laiką ir darė...).

Matėme ir šviesų,didžiulį 
lauka, o beveik jo horizon
te - artojas.

Reikia tikėtis, kad ne-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ: IMAME UŽ:
kaad. pal. čekių sąsk. Iki .... 2.50%
santaupas.............................. 2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta..........1.50%
90 dienų Indėlius ................ 3.25%
1 m. term. Indėlius.............. 4.00%
1 m. term.lnd.mėn.pal............3.50%
3 m. term.lndėllus.................4.50%
5 m. term. Indėlius ................5.25%
RRSP Ir RRIF (pensijos)...... 2.50%
RRSP Ir RRIF 1 m................... 4.00%
RRSP Ir RRIF Ind. 3 m.......... 4.50%
RRSP Ir RRIF Ind. 5 m...........5.25% drauda iki $25.000.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje”
Dsrtoo valandos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
teštadleniąią —1 nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. ieėtadionlals uždaryta.

1994. V. 4

trukus bus galima įsigyti 
F0RUM 93 CD plokštele.

Lietuvoje stengiamasi 
išleisti šio mūsų kompozito-
riaus plokštelę, tačiau su
siduriama su dideliais finan
siniais sunkumais, nes nie
kas tokiam leidimui lėšų 
nepasiūlo, o plokštelės 
reikšme būtų ne tik Lietu
vos muzikiniame gyvenime 
svarbi, bet ir tarptautiniu 
mastu. b.

• TAUTOS FONDO Atsto
vybės Montrealyje valdyba 
paskyrė po $1000.- Gene
raliniam Lietuvos Konsului 
Kanadoje, Willowdale, Ont. 
235 Yorkland Blvd., suite 
502, M2J 4Y8; laikraščiui 
NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA Montrealyje, La Salle 
ir $500.- Kanados Lietuvių 
Kultūros Muziejui Missis
sauga, Ont. A.M.

• NIDOS Žvejotųjų klubo 
metiniame susirinkime ba
landžio mėn. 24 d. A.V. 
Parapijos salėje, praneši
mus patiekė Klubo pirm. 
St. Rimeikis ir vice-pirm. 
A. Žiūkas, iždininkas A. 
Račinskas. Revizijos K- 
jos pranešimą perskaitė 
jos p-kas J. Ladyga.

Susirinkimą pravedė A. 
Žiūkas ir Aug. Mylė.

Buvo įteiktos trofėjos S. 
Rimeikiui, A. Zienkai ir 
A. Raeinskui.

Dalyvavo 44 nariai ir 
svečiai, kurie pasivaišino 
gerai paruoštais Rimeikių 
šeimos pietumis ir malo
niai praleido popietę. d.

asmenines paskolas.......... 12.25%
neklln. turto pask. 1 m............6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

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

• Sol.A. Keblys išvyksta 
ilgesniam laikui į Los An
geles,Vancouver'J atostogų 
ir koncertams- į San Jose.

Laikraščio "Neprikausoma Lietuva" Spaudos Vakaro Vyrų okteto dainininkai ir Aušros Vartų Dainos vienetas. 
Prie pianino Manuel Blais, iš kairės: A. Gudas, R. Bulota, A. Urbonas, P. Dundaras, A. Celtorius, A. Mickus, 
D. Savigane, I. Giedrikienė, D. Jaugelytė, A. Beniušienė, J. Adamonytė. Nuotr. TONY Photo Studio

VYSKUPAS LANKĖSI 
MONTREALYJE

Gegužės mėn. 1 d., sek
madienį Montrealio AV 
P-jos bažnyčioje vyko iškil

Uietutootf jfonbatf
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:

$1000.- A.a. Erikos Šernienės testamentinis palikimas; 
$500 - PARAMA Kredito Kooperatyvas (viso $1300.-); 
$300.- Palmyra Kučinskaitė (viso $800.-); po $100.- Ka- 
zukonis Pranas (viso $1200),„G. Montvilienė, Olga Krivic- 
kienė (viso $522.-), J. Paškevičius-Paškus (viso $400.- 
M.M. Bumbuliai (viso $420.-), A. ir D. Jankūnai (viso 
$600.-), Petras Vilutis (viso $400.-), dr. J.J. Vingilis (viso 
$200.-): $68.- K. Nopens, Vokietija (viso $111.10); $50.- 
A. ir D. Brazys (viso 250.-); $30.- A. Krakaitienė, Erikos 
Šernienės atminimui (viso $130.- ); $20.- J.ir Pr. Baltuo- 
niai (viso $170.-).

Malonu dirbti ir stengtis įgyvendinti užmojus, kai jau
čiamas narių pritarimas, išreikštas papildoma auka, kar
tais palydima padrąsinančiu žodžiu bei dėmesio vertu pa
tarimu. Didelis AČIŪ. Fondo Valdyba

PASKAITYKIME VAIKAMS MŪSŲ LIAUDIES PASAKŲ,V.

GUY 
RICHARD Room—couvMim
7725 George Str., LASALLE, Que. H8P 1C5 

Geriausias patarėjas ir Zarbo atlikėjas stogdengys 
GUY RICHARD,kuris Jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbas garantuotas,ir prieinamomis kainomis.
T e 1: 364 1470 Fa x: 364 1470 -<-1

7 psL

• L.Stankevičius primena, 
kad kelionių kaina į VIL
NIŲ. per VARŠUVĄ yra 
$988. Tel: 669-8834. *

mingos Mišios Sutvirtinimo 
Sakramento suteikimo pro
ga, dalyvaujant vyskp. P. 
BALTAKIUI. Plačiau- kitame 
"NL" numeryje.

JŪRATĖ K.ULECKAITĖ , 
r AKIU LIGŲ SPECIALISTE

Jaunoji akių ligų specia
listė gimė ir augo Toronte. 
Buvo uoli lietuviškų orga
nizacijų, dalyvė. Baigė To
ronto Universiteto Medici
nos fakultetą 1987 metais.

Pirmus praktikos darbus 
atliko Montreal General 
Hospital ligoninėje, po 
to buvo priimta į akių 
specialybės kursą Toronto 
Universiteto programoje.
Po 3-jų metų ji užbaigė, 
išlaikydama reikalingus 
specialistui egzaminus.

Ji yra akių ligų specia
listės dr.Marijos Arštikai- 
tytės ir dr.Jono Uleckų 
duktė.

Pagilinti akių ligų ir 
chirurgijos studijas dar 
vieniems metams grįžo 
į Montrealio St. Justine 
ligoninę. Tuo pačiu metu 
pradėjo studijas McGil
Universitete įsigyti magisto 
laipsniui epidemiologijoje 
ir statistikoje. Šiais metais 
baigia studijas.

Dr. J.K.Uleckaitė pri
iminėja akių problemas 
turinčius ligonius CITĖ 
de la SANTE de LAVAL

MONTREALIO LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 

Motinos Dienos proga rengia 

GEGUŽINĘ
SESELIŲ NAMŲ KIEME 

sekmadienį, gegužės mėn. 8 d. po 11 vai. Mišių. 

Jūsų laukia muzika, vaišės ir žaidimai vaikams!
KVIEČIAMI VISI! MLJS-gos Valdyba

ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
soeooooooGOoeoooceoeoaooGoooeoooeoceciooooociceoaoosj 

1
USA GREEN CARD LOTTERY

Šioje loterijoje gali dalyvauti asmenys, gimę Lie
tuvoje ar kitose Baltijos - Rytų Europos valstybėse i 
ir laimėti JAV pilietybę. Kreiptis į Byron G. Toben. 
(JAV advokatas), 1350 Sherbooke W. Suite 1610, 
Montreal, Que. H3G 1J1, Tel: (514) 288-3896.

poeoooeoooooooooooeeooeocQeecoecxaeoecoooooeoooecad

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR ANŪKAIS VIENA GRA
ŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ, KALBŲ - LIETUVI Š*K A i

Dr.Jūratė K.Uleckaitė, 
akių ligų specialistė, įsi
kūrusi Montrealyje

ligoninėje, kur taip pat 
alieka operacijas. Adresas: 
1755 Blvd.Renė Laennec, 
LAVAL, tel: 975-5570.
Jos Montrealio įstaiga ran
dasi 5601 East, rue Bėlan- 
ger, Suite 311, MTL* Cli
nique DOMUS MEDICA, 
tel: 256-5011, Poste 257.

Jaunai daktarei linkime 
geriausios sėkmės jos dar
buose.



montreal
MIRUSIEJI;
• PIECAITIS Petras, 77 m. 
mirė namuose balandžio 
mėn. 7 d.

Liko sesuo Magdalena 
Vokietijoje ir čia daug 
artimųjų ir draugų.

Palaidotas per šv.Ka- 
zimiero P-jos bažnyčią 
balandžio mėn. 13 d. Cote 
dės Neige kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.
I

• Irenos Lukoševičienės 
sesuo Dalia Kemežytė mirė 
Lietuvoje. Užjaučiame bu
vusią montrealietę ir vi
suomenės veikėja^ bei jos 
šeimą.

• Pakrikštyta Astos ir 
Lino STAŠKEVIČIŲ dukrelė 
Erika-Lina vardais. Krikšto 
tėvai- Silvija Staškevičienfe 
ir Petras Razma iš Čika
gos.

TRADICINIS "NL" 
SPAUDOS VAKARAS

Š.m. balandžio mėn. 23 
d., AV P-jos salėje, dailiai 
papuoštoje Teresės Mickie
nės su talka balionais ir 
gėlėmis ant staliukų, vyko 
metinis laikraščio "Nepri
klausoma Lietuva“ Spaudos 
Vakaras.

Svečius pasveikino "NL" 
Leidimo B-vės pirm. Juo
zas šiaučiulis, padėkoda
mas visiems atsilankiu
siems, primindamas, kad 
"NL" leidžiamas jau 54- 
tuosius metus.
I

Red. Birute Nagiene 
savo žodyje prisiminė šį 
seniausią Kanados lietuvių 
laikraštį redagavusius as
menis: Viktorą DAGILJ, 
Mariją AUKŠTAITĘ, Joną 
YLĄ, Mariją ARLAUSKAI- 
TĘt Leoną GIRINJ, Praną 
RUDINSKĄ, Joną KARDE
LI, Henriką NAGJ, Romą 
MAZILIAUSKĄ, Juozą 
PETRĖNĄ-TARULI, Praną 
PAUKŠTAITį.

Pasidžiaugė, kad šiam 
laikraščiui teko būti svar
biu informacijos šaltiniu 
likiminėmis Lietuvai dieno
mis , atgaunant Nepriklauso
mybę ir išsivaduojant iš 
Sovietų Sąjungos jungo.

Ypatingai iškėlė reikš
mę ir nuoširdaus bendradar
biavimo ir talkininkų pa
galbą, ilgą laika prisidedan
čių prie "NL"leidimo vyks
mo: Jono BABRAUSKO, 
Antano CEPULIO, Petro 
GIRDŽIAUS, Augustino 
KALVAIČIO, Albino UR
BONO, naujo talkininko 
prfe adresavimo kompiute
riu- Donaldo GEDRIKO. 
Ypatingai įvertino šalia 
tiesioginių pareigų, dar

• "RŪTOS" KLUBAS gegu
žės mėn. 19 d., ketvirtadie
nį organizuoja išvyką į 
Montrealio BIODOME, 10 
vai. ryto visi renkasi j Met
ro VIAU stotį. Pasiimti 
bent $10,- tai išvykai.

nemaža darbo įdedančius 
Augusta MYLĘ ir Genutę 
MONTVILIENĘ. Specialia 
padėka SPAUDOS VAKARŲ 
nepamainomam talkininkui 
Jonui ŠULMISTRUI su PO
NIA, kurie rūpinasi nuo
taikinga šokių muzika.

Padėkojo montrealie- 
čiams foto meisteriams, 
kurie nepagaili laiko pris
tatyti nuotraukų- A. Kal
vaičiui, J z.Piečaičiui, L. 
Stankevičiui, R.R. Otto,
G.Nagiui ir kitiems.

Palinkėjusi, kad ir to
liau neišvirstumėm j tokius 
laukinius, kurie laikraščių 
neskaito, ir kad smagiai 
praleistume šį Spaudos Va
karą, Sceną užleido Donai - 
dui Gedrikui, kuris supažin
dino su dainininkų progra
ma.

Jaukią nuotaiką suteikė 
AUŠROS Dainos Vienetas, 
padainavęs keletą dainų, 
įjungiant ir negirdėtų. Ele
gantiškose vakarinėse suk
niose ir baigminę dainą 
atlikusios su rožėmis ran
kose, susilaukė daug sim
patijos ir katučių. (Tas 
rožes jos įteikė pianistui 
Manuel Blais,kuris pavadavo 
išvykusi atostogų A.Stanke
vičių). Linkime, kad jos, 
susibūrusios dainai, ir to
liau laikytųsi kartu, tobu- 
lindamos savo gražius bal
sus ir pasirodydamos rengi
niuose.

Montrealio VYRŲ OK
TETAS- patyrusių dainos 
mylėtojų, taip pat neeilinių 
balsų dainininkai, kuriuos 
kiekvieną kartą su malonu
mu išklausome ir esame 
jiems labai dėkingi.

Siurprizas: ilgamečiai
choristai Zina ir Albinas 
URBONAI duetu padainavo 
a capella tremtinių dainai, 
kurios čia, turbūt, dar nebu
vome girdėję. Lauksime 
daugiau tokių siurprizų.

Gražiai ir skaniai pa
ruoštas šeimininkės Anelės 
KERŠIENĖS vaišių stalas 
su talka užganėdino visus. 
O strategiškai išdėta muzi
kinė technika linksmino 
susirinkusius, kurie po 
Spaudos Valso išsijudino 
šokiams. Prisidėjus AUŠ
ROS dainininkėms ir kitiems 
šokio mėgėjams, išsijudino 
visai linksmam siautimui.

Spaudos Vakaras- tai 
dar vienintelis išlikęs mūsų 
telkinyje renginys, kuris 
sujudina pramoginiam šoki
mui. (Svečiai iš Lietuvos 
pastebi, kad mes tokiuose 
subuvimuose labiau linkę_ 
pasisėdėti ir pasiplepėti,

&

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-ChJrurgas 
86Q6 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE»Quė. 
H8P* 1N5, t el:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
fcuv.dr. J. M A LIS K 0S biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G IS5

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

Tek (514J-842-1231,
Ext. 1663

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

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

Advokatas ROMAS I S G A N A I T I S

822 He de France, St.LAMBERT,Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538 

arba
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vu 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" SPAUDOS 
BENDROVES VISUOTINAS AKCININKŲ IR 
SKAITYTOJŲ SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1994 m. GEGUŽĖS mėn. 29 d., sek
madienį, 12 vai. AV Parapijos salėje, 1465 De ( 
Seve, Montreal, P.Q. ■

DIENOTVARKĖ
1. Susirinkimo atidarymas
2. Prezidiumo sudarymas '
3. Mandatų komisijos sudarymas
4. Praėjusio susirinkimo protokolo skaitymas
5. Valdybos pranešimai

a. Pirmininko
b. Iždininko
c. Redaktorės >
d. Šerų- akcijų sekretoriaus.

6. Revizijos Komisijos pranešimas
7. Diskusijos dėl pranešimų i
8. Valdybos ir Revizijos komisijos rinkimai
9. Einamieji reikalai
10. Susirinkimo uždarymas. i

Visi akcininkai kviečiami dalyvauti! Negalintieji 
susirinkime dalyvauti, prašomi pasiųsti įgaliojimą 
kitam akcininkui, kuris susirinkime dalyvaus.

Kvorumui nesusirinkus, po pusės valandos susi
rinkimas bus laikomas teisėtu. Valdyba ,

Į G A L I O J IMAS

Aš......................................................................................................
Gyvenantis....................................................................................
Šiuo įgalioju................................ 1...................................................

mane atstovauti "Nepriklausomos Lietuvos" Spaudos Bend
rovės 1988 m. akcininkų susirinkime.

Turiu.............. akcijas - šėrus.
Data:..................... Parašas:

įgaliojimą galima pasiųsti Redakcijos adresu, paskiriant 
asmeniui arba Vaidybos nariams: J.šiaučiuiiui, Aug.Mylei, 
D.N. Baltrukoniui, L.BalaiŠiui, A.Ziukui, A.Kalvaičiui, K.A- 
linauskui, red. Birutei Nagienei.
Buvę akcininkai, padovanoję savo akcijas "NL",Valdybos 
nutarimu, turi teisę balsuoti.

negu šokti...).
Paskelbus laimingus 

loterijos bilietus » ir artė
jant raganų bei vaiduoklių 
valandai - po truputį skirs
tėsi į namučius, nes kai 
kam rūpėjo ir Metro, ar 
autobusai.

Reikia pridėti, _ kad šie
met dėl šeimyninės šventės- 
krikštynų, negalėjęs atvyk
ti svečių būrys parėmė 
Spaudos Vakarą auka. Ren
gėjai dėkingi už tokį malonų 
siurprizą. dal.
/Žiūr. nuotraukas 7 psl./ 
• "NL" SPAUDOS VAKA- 
ro, vykusio š.m. balandžio 
mėn 23 d., loterijai laimi
kius aukojo: J.V. Žurkevi-

čiai, J. Baltuonienė, E. 
Paunksnienė, J. Virbickas,
G. Montvilienė, P.M. Gir
džiai, B. Nagienė, G, Sibi- 
tienė, A. Mylė, A.R. Žiū
kai, A. Kalvaitis, Z. Bary
sas, R. Mickienė, N.V. Ja- 
koniai, J. Šeidys, G. Ali- 
nauskas, A.Z. Urbonai, J. 
šiaučiulis, N. Bagdžiūnienė
H. Lapinienė, Ez. Kirstu- 
kienė, K. Petrauskas, A. 
Keblys, E. Mozūraitis. E. 
Bernotienė.

Visiems nuoširdžiai DĖ
KOJAME - "NL"

• Kas turi šiuos laimin
guosius "NL" SPAUDOS 
VAKARO loterijos bilietus,

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virS $29,000,000t 
REZERVAS virš $2,000,000

MOKA UŽ:
5.00% 
5.50%

. 6.00%

Certifikatus i m.- 
Certifikatus 2 m. . 
Certifikatus 3 m. . 
Term, indėlius:

1 metų ................... 4.50%
180d. 364d......... 4.00%
120 d. - 179 d......... 3.75%

60 d. - 119 d.........3.50%
30 d. - 59 d......... 3.00%

Taupymo - special.,...............1.50%
Taupymo - su gyv. dr..............1.25%
Taupymo-kasdienines.......1.50%
Einamos sąsk.........................1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term........ 5.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term........ 5.50%
RRIF-RRSP - 3 m.term........ 6.00%
RRIF - RRSP - taup..............2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų .....
2 metų....
3 metų....

6.75% asmenines - nuo
7.50%
8.00%

7.00%

Informacija apta naujausiai palūkanas “Lito

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS:
1475D«Seve 3907A Roaemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 ■........ ■■■

Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

praneškite redakcijai. Pir
mieji 3 skaičiai priklauso 
visiems bilietams, po to, 
laimėjo nr.: 040, 047, 627, 
812, 013, 859, 746, 142, 
798.
• Pasaulio Skautų Dienos 
proga,š.m.balandžio mėn.9
cL Cote Vertu apsipirki
mo erdviame centre,gražia
me plote vyko Montrealio 
skautų renginys, pasirodant 
su savo rodiniais. Montrea
lio lietuviai skautai buvo 
išoėję savo veiklos albumą 
ir įvairius ženklus-antsiu- 
vus, "Vaivorykštė" talkinin

kavo tautodailės darbais- 
verbomis,juostomis, mar
gučiais. Labai gražų fotog
rafinį spalvuotų margučių 
komplektą atsiuntė mūsų 
gerbiamas dailininkas Anta
nas Tamošaitis. Birutė 
Nagienė demonstravo mar
gučių. skutinėjimą, Regina 
Brikienė- gobeleno audimą.

Parodą suorganizavo 
tuntininkas, sktn. Gintaras 
Nagys.

Atsilankė ir domėjosi 
daug žmonių, o Skautijos 
vaoovybė Montrealyje pa
sakė gražius padėkos žo
džius už dalyvavimą, dal.

EUROPARCEL^
Aptarnaujame Lietuva, Latviją, Estiją,

Mes su malonumu teiksime aukščiausios rūšies 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš^ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 yal. r. iki 7 val.v._

Kaina $5.10 už kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $1U.

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

TEL: 937-9898 
1450 rueDE SEVE, 

MONTREAL H4E 2a?
Vytas Gruodis, Jr.

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

TONY 
PHOTO 
STUDIO

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

Pasaulio Skautų Dienoje dalyvavo ir indėnų skautų vadas 
su savo tautiniais rodiniais. Nuotr. Gintaro Nagio

Electricien Contractor
MAURICE ANTON IUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC- 
NAMAI - AUTOMOBILIAI-PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.LB, DONNA SVRAKA A.LB. 

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM.PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

Tel: 721-9496; res. 729-2446

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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