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I VYK I y 
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EUROPOS BENDRI] A 
TARSIS SU RUSI!A

Europos Bendrijos 15 
Užsienio Reikalų ministerių 
sutarė, kad būtų pavojinga 
izoliuoti Rusiją ekonomi
niai, politiniai ar kariniai. 
Geriau , esą , tvirtai įjungti 
Rusiją j post-Šaltojo Karo 
Europą ir priimti ją j tarp
tautines organizacijas kaip 
pilnateisę narę.

Iki dabar EB ir NATO 
organizacijos bandė page
rinti santykius su Maskva 
kiekviena atskirai. Š.M.ko- 
vo._ mėn. 18 d. pranešime 
sakoma, jog EB pokalbiuose 
Carcassonne mieste, Pran
cūzijoje, jos Užsienio Rei
kalą min. Alain Juppe pra
nešė, kad nors karas Čečė
nijoje aptemdė santykius 
su Rusija, Maskva vis dėl 
to palaipsniui rengiasi pri
imti EB sajygas užbaigimui 
šio žiauraus konflikto. Kiti 
ministerial pasisakė naujai 
persvarstys prekybos sutar
čių. pasirašymą su Rusija, 
kuris dabar sustabdytas 
dėl karo Čečėnijoje. Min. 
Juppe pasakė, kad Maskvos 
vyriausybei reikia tęsti
ekonomines reformas ir
atsakingai elgtis užsienio 
santykiuose, nurodant, kad 
Rusija tebesipriešina NATO 
išplėtimui. Iki dabar Rusija 
nesutiko, kad NATO turėtų 
savo dalinius Centrinėje 
Europoje. (Nepatiko jai 
ir tokia galimybė Baltijos 
kraštuose...).

Paradoksaliai, tuo pačiu 
metu pranešama, kad Že
mutiniai Rusijos Parlamen
to Rūmai nušalino Žmo
gaus Teisių įgaliotinį Serge
jų' Kovaliov'ą. Jis griežtai 
kritikavo žiaurią. Kremliaus 
kampaniją ir jos kariuome
nės veiksmus Čečėnijoje. 
Durna patvirtino S.Kovalio- 
v'o nušalinimą, kai konser
vatyvieji deputatai jį. ap
kaltino tendencingumu ir 
savo įgaliojimų perviršijimu.

Dar nepaaiškėjo, ar 
jis nušalintas iš visų parei
gų-

LATVIJA LAIKOSI 
PRINCIPINGAI

Latvija nenumato prisi
jungti prie NVS (Rusijos 
peršamos Nepriklausomų 
Valstybių Sąjungos) kraštų 
kolektyvinio saugumo siste
mos.

Latvija griežtai ir aiš
kiai savo užsienio politiką 
saugumo srityje kreips 
į bendradarbiavimą, su NA
TO ir Vakarų Eu-opos Są
junga.

SUOMIJOJE LAIMEI O 
SQCIALDEMOKRATA1

R'EUTER'io Agentūros

Ledams nutirpus

žiniomis, Suomijos Centro 
partijos koalicinė vyriausy
bė balsavimuose prarado 
11 vietų iš savo turimu. 
55-kių, o socialdemokratai 
laimėjo 28% balsų, kas 
sudaro 63 vietas (padau
gėjo 15 vietų). Ekonominis 
krašto nuosmukis, pasireiš
kęs pirmą, kartą toks po 
II Pasaulinio karo, prisidėjo 
prie tokių balsavimo rezul
tatų. Suomijos socialdemo
kratų partija dar nesudaro 
200 vietų Parlamente dau
gumos ir tikriausiai priva
lės suformuoti savąją koa
liciją, susirinkus naujam 
parlamentui kovo mėn.28 
d.

Šis Socialdemokratų 
Partijos laimėjimas reikš
mingai nepakeis Suomijos 
politikos.

Ekonominiai sunkumai 
Suomiją palietė smukus 
gamybai 15% dalinai dėl 
to, kad su Rusija anks
čiau buvusi naudinga- pre
kyba nevyksta sklandžiai.

ČEČĖNIJOS PREZIDENTAS 
PASVEIKINO KOVO ĮĮ- 
TOSIOS PROGA

Š.m. kovo mėn. 10 d. 
Čečėnijos Respublikos prez. 
Džochar Dudajev'as telefo
nu perdavė tokio turinio 
sveikinimą:

"Čečėnų tautos, kovo
jančios dėl savo laisvės 
ir nepriklausomybės, vardu 
sveikinu lietuvių tautą 
ir jos vyriausybę 5-ųjų 
nepriklausomybės atkūrimo 
metinių proga.

Mes linkime, kad lietu
vių tautai, nuėjusiai sunkų 
kelią, ginant savo teisę 
gyventi laisvai, netektų 
išgyventi tų kančių, kurios 
teko mano tautos daliai 
šiomis baisiomis dienomis".

Kovo mėn. viduryje 
Rusija skelbėsi, kad iš 
principo sutiko, jog Euro
pos Saugumo ir Bendradar
biavimo Organizacija įsteig
tų nuolatinę misiją Čečė
nijoje. Tą žinią tvirtina 
Vokietijos Užsienio Reikalų, 
min. Klaus Kinkei'is.

Paaiškėjo, kad paskleis
tos žinios apie prez.Duda- 
jev'o sūnaus žuvimą buvo 
neteisingos. Jis buvo du 
kartus sužeistas, ir vėl 
įsijungė į kovotojų už ne
priklausomybę eiles.

APKALTINTI BUV.R, 
VOKIETIJOS KOMPAR
TIJOS NARIAI

Septyniems buvusiems
Rytų Vokietijos politbiuro 
nariams patiektas kaltini
mas dėl 47 žmonių, mėgi
nusių pereiti dviejų Vokie
tijų sieną, nužudymo. Vo
kietijos Teisingumo Minis
terija patvirtino, kad daly
vavimu žmogžudystėse 
kaltinamas ir paskutinysis 
VDR kompartijos vadovas 
Egon Krenz'as.

Visiems keliami kaltini
mai ir dėl pasikėsinimų 
nužudyti, per kuriuos buvo 
sužeisti 24 asmenys, mėgi
nę pabėgti iš anuometinės 
Rytų Vokietijos.

Po Vokietijos susivieniji
mo nuteista daugiau kaip 
20 buvusių pasieniečių už 
žmogžudystes. Jiems pa
skirtos palyginant švelnios 
bausmės, tačiau tiems, 
kurie įsakė šaudyti i žmo
nes - iki šiol pavykdavo 
išsisukti...

TERORAS TOKYO MIESTE
Š.m.kovo mėn. 20 d.,

Japonijoje, Tokyo miesto 
požeminių traukinių linijų 
5-iuose vagonuose teroris
tai paskleidė pačias nuodin
giausias dujas, kurios ata
kuoja nervų sistemą. Arti 
5.000 keleivių nukentėjo, 
dalis jų ligoninėse, 10 mirė.

Požeminį susisiekimą 
sustabdžius, specialūs dali
niai parą laiko dirbo naikin
dami nuodingas medžiagas.

Speciali 300 detektyvų 
grupė tyrinėja įtariamųjų 
kultistų grupių veiklą, 
ypač tų, kurie skelbia ar
tėjančią pasaulio pabaigą. 
Vienas tokios grupės asmuo 
pats nukentėjęs nuo dujų, 
yra apklausinėjamas. Ypa
tingas dėmesys kreipiamas 
į Aum Šinrikyo kulto būs

tinę, kurios aplinkoje gyve- ‘ 
•nantys žmonės jau anksčiau 
skundėsi ypatingais simpto
mais po to, kai iš būstinės 
sklido neįprastas kvapas 
ir daugelis po to gavo 
akių uždegimus, pasikarto
jančius vėmimo priepolius. 
Minimos grupės vadovas 
tvirtino nieko bendro netu
rįs su Tokyo požeminio 
susisiekimo teroro veiks
mais. Apie 3.000 policinin
kų sustiprino sausakimšių 
vagonų saugumą.

Nervų dujos yra drau
džiamos vartoti ir gaminti 
tarptautiniais susitarimais 
(Afganistano kare, kaip 
prisimename, dar jas var
tojo Sovietų kariuomenę).

Šis paskutinysis dujų 
teroras tuo baisus, kad 
dujas pasigaminti gali ir 
kiekviena pamišusi grupelė 
visame pasaulyje. Nors 
šis įvykis ir pagrįstai sensa
cingas - jo pabrėžtinumas- 
ypač TV diskusinėse prog
ramose, patvirtinant, kad 
vartota Tokyo cheminė 
medžiaga nesunkiai priei
nama net chemijos studen
tams - galėtų tik paskatin
ti tamsųjį gaivalą...irgi 
pasižymėti.

• Erdvėlaivis ENDEAVOUR 
išsiųstas į erdvę š.m.kovo 
mėn. 18 d., praėjus 16 die
nų ir 15-kai valandų nuo 
jo išlėkimo Cape Canave
ral stoties, Floridojes.grįžo.

ENDEAVOUR 7 astro
nautai - jų tarpe 4 astro
fizikai, darbavosi 24 valan
das paroje dvejomis pamai
nomis, aptarnaudami 3 
ultravioletinių spindulių 
tyrimo teleskopus. Jie ap
keliavo 11.1 mil.kilometry 
ir apskrido Žemės planetą 
262 kartu.
SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMUOSE LIETUVOJE 

nepatvirtintomis žinio
mis,Tėvynės Sąjunga gavo 
426 vietas,LDDP 291,Krikš
čionių Demokratę- 247.

KAIMYNAI NESIELGIA
KAIP GERI KAIMYNAI 

Du JAV pramoginiai

medžiotojai, dr.W.Mbser, 
radiologas ir dr.G.Venters, 
ortopedas chirurgas, buvo 
patraukti į Albertos provin
cinį teismą. Prisipažino
nusikaltę- suklastoję leidi
mus medžioti laukinėje
gamtoje ir nesilaike Kana
dos medžiojimo įstatymų. 
Jiems nepasisekė apgauti 
nei Kanados, nei JAV tar
nautojų, kad pravežtų savo 
laimikius per rubežiu namo. 
Pasirodo, vienas jų, kaip 
koks paauglys "jankis", 
iš automobilio lango nušovė 
stirna,, bet paliko pūti jos 
nepaėmęs, nes buvusi per 
maža. Kitas - nugalabijo 
barsuką ir nukišo jį J šiukš
lių dėžę, sužinojęs, kad 
būtų labai sunku jį parsi
gabenti į North Caroliną...

Sveikintinas yra Alber
tos teisėjo nuosprendis.
Jis pasakė: "Ponai,jūs ne
sate jokie sportininkail
Jūs atvykote į mūsų kraštą
ir nepaisėte įstatymų, neį
vertinote privilegijos, kad 
čia leidžiama medžioti. 
Visiškai nerespektavote 
šio krašto įstatymų". Abu 
buvo nubausti pinigine bau
da- po $20.000,- ir uždraus
ta medžioti Kanadoje 3 
metus.

Patiektuose kaltinimo 
dokumentuose buvo nurodo
ma, kad šie du kaltininkai 
-Moser ir Venters, - bei 
kiti amerikiečiai medžioto
jai, bei kai kurie Kanados 
vedliai (gidai) pakartotinai 
buvo sulaužę medžioklės 
įstatymus, besilankant Al
bertos medžiojimo vietovė
se 1990-1993 m.

Vieną kartą dr.Moser 
pro atidarytų sunkvežimio 
langa, buvo nušovęs kapinė
se bevaikštantį stirniną. 
Vedliui pasakius, kad jis 
mažesnis, negu iš karto 
pasirodė ir nevertas paženk
linti - buvo paliktas, bet 
dr.Moser išpjovė ir pasilai
kė jo ragus.

REALISTIŠKESNI PQ 
SVARSTYMAI

PQ vyriausybė pradeda 
rimčiau apsvarstyti savo 

priešreferendinius pažadus 
eventualios Quebec'o atski
ros valstybės atveju.

Specialusis patarėjas 
indėnų reikalams David 
Cliche pareiškė, jog PQ 
esanti pasiruošusi pripažin
ti čiabuvių vyriausybes, 
sutinkant, kad jie "turi 
teisę reikalauti savų įsta
tymų ir savų teritorijų". 
Tačiau tam nebūsią visuo
tino pritarimo prieš refe
rendumą, kurį PQ žadėjo 
skelbti vėliau šiais metais.

Quebec'o provincijos 
čiabuvių indėnų bendruo
menės praeitų metu lapkri
čio mėnesį buvo paskelbu
sios, kad PQ vyriausybė 
neturi teisės skelbti suve
reniteto,- kitaip sakant, 
nepriklausomybės,- be jų 
sutikimo.
• Pats Quebec'o provinci
jos premjeras Jacques Pari- 
zeau paskelbė lankysiąs 
Outaouais gyventojus ir 
asmeniškai užtikrinsiąs, 
kad visi, kurie dirba toje 
apylinkėje, nebus žalingai 
paliesti Quebec'o atsiskyri
mo. Tokiais pažadais per 
eilę metų dar nėra pavykę 
tų gyventojų paveikti. Be 
abejo, akivaizdu, kad jų 
federaliniai ir savivaldybi-1 
niai darbai būtų paliestų 
ir PQ garantijos neskamba 
pakankamai įtikinančiai, 
nes dauguma tų gyventojų 
dirba federalinėse įstaigose, 
dauguma anglofonai.

š.m. sausio mėn. 28 
verslinės ir kitokios gru
pės raštu reikalavo, kad 
PQ garantuotų už kiekvie
na, prarastą federalinį dar
bą nauju savivaldybėse 
arba sukuriant fondus vie
tinės ekonomijos darbams.

PQ programoje yra 
pažadėta, kad visi 112.000 
kvebekiečių, samdomų fe
deralinės vyriausybės, gaus 
kitus darbus, jeigu Que
bec'as atsiskirtų. įstatymo 
projekte, tačiau, pažymėta, 
kad garantuojama tokiems 
darbuotojams tiktai pirme
nybė gauti darbą...

Premjeras J.Parizeau 
sako, jog yra sudaromi 
raportai, kurie netrukus 
bus susumuoti , ir jis pats 
šiomis dienomis lankyda
masis Outaouais apylinkėje 
paaiškinsiąs, kaip gyvento
jai galėtų toliau darbuotis 
būsimose naujose sąlygose.

Tai dar tik pora dery
binių punktu, kuriuos bando 
pagrindiniau išspręsti PQ 
vyriausybė. (Outaouais apy
linkė randasi kitoje pusėje 
Ottawos upės. Gyventojai 
yra ne kartą pareiškę, 
kad Quebec'o atsiskyrimo 
atveju, jie nori pasilikti 
Kanadoje).
MIRĖ DAILININKAS 
VYTAUTAS KASIULIS

Gauta žinia, kad Pary
žiuje mirė • žymus lietuvis 
tapytojas Vytautas Kasiulis, 
Jis iškilo Paryžiaus meno 
pasaulyje.Cia turėjo savo 
savo studiją- Indivi
dualios parodos buvo su
rengtos New York'e, Stock- 
holme, Ženevoje, Kopenha
goje, ir kt.
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GYVUOJA LIETUVIAI 
SPORTININKAI

Ed. Šulaitis

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redak
cijos nuožiūra, grąžinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turini redakcija arba leidykla neatsako.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA praneša: 
• Amerikoje ir taip pat Lietuvos spaudoje paskelbti 
ALTO sveikinimai ir rezoliucijos Vasario 16 ir Kovo 11 
minėjimų progomis.
• KOVO 11 DIENOS MINĖJIMAS ČIKAGOJE, surengtas 
Jaunimo Centre Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos, 
įvyko kovo 12 dieną.

Prie paminklo žuvusiems už Lietuvos laisvę buvo pa
keltos vėliavos ir trumpą žodį tarė iš Detroito atvykęs 
Šaulių Sąjungos pirmininkas Abarius. Mišių metu Tėv. 
Juozas Vaišnys pasakė prasmingą žodį šios dienos proga.

Minėjime kalbėjo žinomas Amerikos lietuvių veikėjas 
dr. Valdas ADAMKUS, prisimindamas Lietuvos kelią į Ne
priklausomybės atstatymą ir atsikūrimo sunkumus.

Meninę minėjimo dalį atliko Čikagos Lietuvių operos 
solistė Audronė GAIŽIŪNIENĖ, jaunas smuikininkas Vai - 
das VASAITIS bei jiems akompanavęs Alvydas VASAITIS. 
Programą pravedė Jolita KRIAUČELIŪNAITĖ-ARZBAE- 
CHER.
• LEMONTE IL, Pasaulio Lietuvių Centre kovo 12 d. 
Amerikos Lietuvių Socialdemokratų Sąjunga surengė poli
tinį simpoziumą prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės at
kūrimo dieną - Kovo 11-tąją tema: "Dabartinis ūkinis 
nuosmukis ir ateities ekonominė gerovė Lietuvoje". Daly
vavo prof. Kazimieras ANTANAVIČIUS, Zenonas PETKUSį 
Antanas GRINA ir Jonas PABEDINSKAS. Moderavo dr. 
Jonas VALAITIS.

VICEPREZIDENTAS AL GORE ESTIJOJE
JAV viceprezidentas lankėsi 'Kopenhagoje vykusioje' 

Jungtinių Tautų konferencijoje, kurioje buvo svarsto
mos pasaulio socialinės problemos ir reikalai.

Po šios konferencijos, kovo 13 d. viceprezidentas Al 
Gore lankėsi Taline, Estijoje, kur susitiko su Pabaltijo 
valstybių ministrais pirmininkais. Šis JAV viceprezidento 
apsilankymas Taline įvyko bendra Pabaltijo valstybių ini
ciatyva.

• Amerikos Valstybės Departamentas pakvietė Jungtinio 
Amerikos Pabaltiecių komiteto (JBANC'o) atstovus kovo 
mėn. 13 d. dalyvauti Valstybės Departamento surengtame 
posėdyje. Jame buvo pranešta apie Al Gore pasitarimus 
su Pabaltijo valstybių ministrais pirmininkais Taline, Es
tijoje.

• Kovo 24-25 d.d. Washingtone įvyko Amerikos Pabal- 
tieeių konferencija, skirta aptarti bendrus visų trijų kraš
tų reikalus. Konferencijoje dalyvavo ir Lietuvos ambasa
dorius dr. Alfonsas Eidintas ir ambasadorius Toomas Il
ves ir Latvijos ambasadorius Ojars Kalninš, kurie apžvel
gė dabartinę politinę savo kraštų padėtį.

METINIS JBANC SUVAŽIAVIMAS
Kovo 26 d.Washingtone, DC, įvyko metinis JBANC - 

Jungtinio Amerikos Pabaltiecių Komiteto - suvažiavimas. 
Dabar JBANC pirmininkavimą vieneriems metams perims 
lietuviai. Šiame JBANC posėdyje dalvyvavo ALTO pirm, 
pavaduotojas pulk. Kazimieras Oksas, ALTO atstovas Wa- 
shingoton' e, DC, dr. Jonas Genys ir Vyčių veikėjas Vin
centas Boris.

Trenerio S. Kairio skundas 
JAV lietuvių

"Šilutės" 
mandos vyr. 
ponas Kairys 
einančiame 
vaitraštyje 
(1995 m 
įdomų laikšką, 
verta visiems 
Čia jis rašo apie jaunus, 
talentingus Lietuvos krep
šininkus, besimokančius 
įvairiose JAV mokyklose. 
S. Kairys pažymi, kad jis 
prisidėjo didžia dalimi prie 
tų krepšininkų atvykimo į 
Ameriką ir vietoje pagy
rimo, susilaukė puolimų.

"Dariau visa tai, būda
mas tikras, kad tiek šiems 
vaikams, tiek Lietuvai bus 
daug visapusiškos naudos. 
Labai nelauktai Lietuvoje 
susilaukiau neigiamos reak
cijos ir iš kaikurių laikraš
čių, televizijos, krepšinio 
federacijos veikėjų (pamini 
jų pavardes), buvau apšauk
tas talentų pardavinėtoju, 
agentu, Lietuvos krepšinio 
priešu ir 1.1."

Toliau jis duoda Lietu
vos krepšininkų, besimo
kančių JAV-ėse, sąrašą. 
Jame randame šias pvar- 
des; Mindaugą 
Giedrių Aidietį, 
Vileitą, Marių Janulį, 
ną Jacikevičių, Nerijų 
šą, Antaną Vilčinską, 
rių Jurkūną, Kęstutį 
čiulionį, Tomą Keršį, 
jų jis dar mini, kad 
kosi A. Pazdrazdis ir Da
rius Taraila. Tik jis čia su
klysta, rašydamas, kad 
Pazdrazdis mokosi Louisia
na valstijoje (turi būti 
Texaco - McNeese State 
universitete). Ir pabaigoje 'vien tik krepšinio aikštelė- 
klausia "Puiki komanda, ar 
ne?"

Iš tiesų, tai puiki ko
manda ir aš manau, kad 
yra nemažas jo nuopelnas, 
kad jo dėka (kaip jis rašo) 
galėjo šie jaunuoliai patek
ti į JAV. Man yra tekę 
matyti televizijoje pirma
metį studentą - Maryland 
universiteto rinktinės (vie
nos geriausių JAV) žaidėją 
- Šarūną Jacikevičių, kuris 
čia per 4 metus padarys 
didžiulę pažangą, kokia tik 
JAV galima. Talentingiems 
krepšininkams Amerika gali 
duoti nepaprastai daug 
naudos. Ir aš nežinau, ko
dėl S. Kairys galėtų susi
laukti 
is 
kaip Š. 
Garasto, 
Bimbos ir

spaudoje
krepšinio ko- 
treneris Ste- 
Brooklyn' e iš- 
lietuvių sa- 
DARBININKE 

nr. 8) paskelbė 
su kuriuo 

susipažinti.

"Palais de 1‘ Europe' Europos Tarybos būstinė Strasbourg’'e, Prancūzijoje File photo

Timinską, 
Gintautą 

Šarū- 
Jurk- 
And- 
Mar- 
Šalia 
mo -

neigiamos reakcijos 
tokių protingų žmonių 

Marčiulionio, 
S. Stonkaus, 
kitų?

v.
v.

dėl to(Gal 
vyrai už Lietuvą 
vos komandose 
progos žaisti? Red.)

tiekad 
ar Lietu- 

nebeturi

apie patį Marčiulionį, uži
ma net 4 puslapius ir yra 
pailiustruotas 5 nuotrauko
mis. Vienoje iš jų matoma 
visa Lietuvos olimpinė ko
manda apdovanojimo metu, 
kitoje - pats Marčiulionis 
su Lietuvos rinktinės uni
forma. 
Šarūnas 
naujojo 
formoje

Rašinys yra labai įžval
gus ir aj)ima daug sričių. 
Čia iškeliama Šarū
no veikla ne tik krepšinio 
aikštelėje, bet ir jo pastan
gos suburti Lietuvos krep
šinio rinktinę, kuri Olim
piadoje iškovojo bronzos 
medalius. Taip pat pabrė
žiamas 
Lietuvai

Poroje nuotraukų 
vaizduojamas jo 

klubo SONICS uni~ 
rungtynių metu.

jo noras padėti
ir lietuviams ne

je. Jis suorganizavo 
krepšinio mokyklą ir 
padėdamas vaikams.

į klausimą - ką ji 
kuomet jo dienos,

vaikų 
kitaip

vardu VILTIS , ir — 
numatyta tvarka įsire
gistravo.

Pirmininkė ypatingai 
džiaugiasi, kad daugelyje 
tų šeimų vaikai kalba lietu
viškai, o ir vaikaičiai. VIL
TIES tikslas palaikyti pri
augančioje kartoje lietuvių 
kalbos mokėjimą, supažin
dinti

ais.
Tallinn'e susibūrė trem

tiniai priėmė nutarimą, 
smerkiantį Rusijos karo 
veiksmus Čečėnijoje ir rei
kalaudami nutraukti kraujo 
liejimų.

VETERANO DIPLOMATO DR. STASIO BAČKIO 
PAREIŠKIMAI LIETUVOS SPAUDOJE

ALTO pirm. G.J. Lazauskas gavo laišką iš Lietuvos 
diplomato, buvusio Lietuvos diplomatijos šefo dr. Sasio 
Bačkio, kuriame jis prisimena savo bendravimą su Ame
rikos Lietuvių Taryba, dėkoja už jam nusiųstą informaci
ją apie Amerikos Lietuvių Kongresą ir kt.

Š.m. "EUROPOS LIETUVIO" vasario 18-24 d. laidoje 
dr. Stasys Bačkis sako, kad po 55 metų gyvenimo Pary
žiuje ir Washington'e sugrįžęs Lietuvon su žmona 1993 
m. neberado draugų iš 1930-38 metų. Dr. Stasys Bačkis 
pasakoja:

"Jautriai pergyvename ginčus lietuvių visuomenėje, 
stoką pagarbos vieno kitam, nebekalbant apie daugelio 
lietuvių sunkų gyvenimą. Kartais pagalvojame, kad gal 
būtų labai gerai prisiminti Lietuvos diplomatinės tarny
bos veiklą Lietuvos okupacijos metais, kada jos darbuoto
jai laikėsi didelės diskrecijos ir siekė kaip geriau ginti 
Lietuvos bylos reikalą, ginti jos bei lietuvių teises ir 
interesus. Asmeniškai galiu tiek paskayti, kad kalnų nenu- 
verčiau, bet visuomet siekiau glaudaus bendradarbiavimo 
su lietuvių veiksniais - Lietuvių Bendruomene, Amerikos 
Lietuvių Taryba, VLIK’u, Lietuvos Laisvės Komitetu bei 
kolegomis latviais ir estais. Savo kalbose, kurias tekdavo 
pasakyti Vasario 16-osios proga lietuvių sambūriuose JAV 
ėse, Kanadoje ar Prancūzijoje, nuolatos kartodavau, kad 
mes giname ne paprastą reikalą, bet Lietuvos laisvės ir 
likimo bylą, kad turime įprasti išvien kartu veikti, nes 
bylą galime laimėti tik visi ryžtingai veikdami, kad visa-
psl.2

APIE Š. MARČIULIONl 
JAV KREPŠINIO ŽURNALE

JAV-ėse leidžiamas popu
liarus krepšinio žurnalas 
"Hoop" (oficialus NBA lei
dinys) 1995 m. kovo mėne
sio numeryje įdėjo savo 
nuolatinio bendradarbio 
Chris Ekstrand pasikalbė
jimą su Šarūnu Marčiulio- 
niu. Šis rašinys, kuris^ turi 
gana ilgą ir plačią įžangą

darys 
kaip 

krepšinio žaidėjo, pasibai- 
baigs, - ar jis frrišis trenė- 
rio darbo Amerikoje ar Eu
ropoje, Šarūnas atsakė: 

"Krepšinis yra mano 
darbas ir mano "hobis", ir 
viskas kartu. Dėl to aš 
pradėjau su vaikais dirbti 
ir todėl aš dabar esu Lietu
vos Krepšinio Lygos komi- 
sijonieriumi. Praėjusiais 
metais, kuomet buvau su
žeistas, stengiausi galimai 
daugiau patirti iš NBA, 
kaip reikia vesti NBA tipo 
lygą lietuviškoje aplinkoje. 
Mums gerai pasisekė Lie
tuvos Lygoje, ir mes net 
susilaukėme žaidėjų iš JAV, 
kurie atvyko žaisti į Lietu
vą. Aš tikiu, kad ir toliau 
liksiu ištikimas krepšiniui. 
Bet aš nežinau, ar galė
čiau būti treneriu. Galbūt 
aš viską imu per daug as
meniškai. Man būtų labai 
sunku".

BUVĘ LIETUVIAI POLI
TINIAI KALINIAI IR 
TREMTINIAI ESTIJOJE

Estijoje gyvena 
buvusių lietuvių politiniu, 
kalinių ir tremtiniu* Jadvy- 
gos-Birutės Budginaitės 
rūpesčiu ir darbu buvo 
imtasi sukurti jų bendruo
menę Estijoje. Pasivadino

irgi

Lietuvos ambasadorė
Estijoje yra Halina Kobec-

gerai su Lietuvos

Lietuvos ambasada i aline, nur diviuvus —r. ------ —
proga buvo susirinkę {daugiau kaip šimtas lietuvių.

Stanislav StepaSko nuotr.

Lietuvoje
BIN.

KOVO 16-TOJI —
KNYGNEŠIU ATMINIMUI

Ši data yra knygnešio 
JURGIO BIELINIO gimimo 
diena. Jis yra daugiausiai 
nusipelnęs tautai, su var
ganu arkleliu išvažinėjęs 
visą Lietuvę, todėl jo gim
tadienis yra paskirtas visu 
Lietuvos knygnešių atmini
mui. Kai carų priespaudos 
laikais 19 a.pabaigoje ir 
20 a.pradžioje lietuvių 
tautai buvo uždrausta skai-

tyti ir rašyti gimtąja kai - 
ba, 1883 m. KOVO mėnesi 
pasirodė "AUŠRA", 1889- 
siais "VARPAS". 
"APŽVALGA", 
SARGAS".

Tilžėje ir 
pradėta spausdinti lietuviš
kos knygos ir laikraščiai. 
Tačiau rizikingą ir sunky 
darbą, paskleisti skaityto
jams , atliko knygnešiai. 
Iš Prūsijos gabeno spaudą 
kubilėliuose, pridengę ko
pūstais, lagaminuose su 
dvigubu dugnu, bulvių kibi
rėliuose , ir kaip tik išma
nydavo. Jau tada knygne-

(Nukelta į 3 psl.)

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBES FONDAS

1889-
. p° ęo 

TĖVYNĖS

Ragainėje

dos turime budėti, o Lietuvai visi mes esame reikalingi, 
nes visi esame pašaukti Lietuvos laisvę ginti bei siekti 
jos gerovės.

Užsienio lietuvių ir krašto lietuvių santykių reikalu 
visuomet prisimenu Juozo Lukšos, gerai žinomo partizano, 
žodžius: "Krašte galvų yra, mes žinome kas, kaip ir kada 
reikia daryti. Pamokymų mums nereikia. Krašte mes 
laukiame is laisvų lietuvių paramos ir pagalbos". Lietuvių 
solidarumo bei sugyvenimo reikalu prisimenu dr. Kazio 
Griniaus šūkį: "Paskelbkime viens kitam amnestiją..."

... Savo paskaitoje 1940 m. Vasario 16 d. (buvęs pre
zidentas) A. Stulginskis Šiauliuose taip interpretavo Vasa
rio 16 dienos aktą: "Jo turinys kaip tik atvaizdavo visos 
tautos troškimus. Jis visos tautos pastangomis realizuoja
mas. Jis ir šiandien tebelaikomas ir bus laikomas, kol 
bus gyva lietuvių tauta, didžiausia tautos šventenybe, 
testamentu, Tautosvieningumo simboliu, ir kas kėsintųsi 
prieš tą aktą, prieš nužymėtus tame akte mūsų Valsty
bės santvarkos dėsnius, kas ardytų tautos vienybę, siekda
mas privilegijų,~ tas, be abejo, kėsintųsi prieš pačią lietu
vių tautą, prieš Lietuvos Valstybę ir jos nepriklausomybę. 
Tas, be abejo, nebūtų vertas lietuvio vardo".

Taip prisiminė tuos žodžius Lietuvos diplomatas, bu
vęs Lietuvos diplomatijos šefas.

LIETUVIU SKAUTU. SĄJUNGA 1993 m. plačiai 
paminėjo 75-kerių metų veiklos sukaktį Šiuo metu 
lietuvių skautų vienetai veikia ne tik JAV-se, bet ir 
Anglijoje, Argentinoje, Australijoje, Brazilijoje, Kanado
je, Vokietijoje ir Lietuvoje. Džiaugėmės, kad šis jubi
liejus buvo tinkamai bei iškilmingai atšvęstas, tik ap
gailestavome, kad ta proga planuojamą išleisti LIETU
VIŠKOJI SKAUTIJA knygą nebespėjome paruošti spaus
dinimui. Tai didelės apimties leidinys, kuriame telpa 
1945 - 1985 metų lietuvių skautų veiklos laikotarpis 
su virš 750 puslapių tekstu ir apie 1.000-čiu nuotraukų. 
Ilgus metus praleido v.s.Alė Namikienė su būriu talki
ninkų, rinkdama medžiagą ir redaguodama šį leidinį.

Dabar jau galime Jums pranešti, kad knyga pa
rengta spausdinimui ir turėtų pasirodyti artimoje atei
tyje. Tai knyga, kuri bus Įdomi tiek suaugusiems, tiek 
jaunimui. Kadangi daugumas mūsų jaunimo perėjo per 
skautų organizacijos eiles, tai nuotraukose galėsite 
matyti ne tik savo, bet ir vaikų bei vaikaičių veidus.

Kaip žinote, tokį leidinį išleisti reikalingos ne
mažos lėšos. Mūsų fondo valdyba dedame visas pastan
gas, kad nereikėtų toliau atidėlioti knygos išleidimo. 
Labai jvertintumėm, kad ir Jūs neatsisakytumėte prisi
dėti pinigine auka prie mūsų šio projekto įgyvendinimo. 
Prisidėjusių pavardės bus įrašytos knygoje , aukotojai 
knygą gaus veltui.

Paaukoję nemažiau 
$250,- Mecenatai; $100,- 
prenumeratoriai.

Norėtumėm tikėti, 
mums į talka su auka,už 
nuoširdžiai dėkingi.

Aukas prašome siųsti VYTAUTO SKR1NSKO adre
su, 116 Wincott Dr., WESTON,Ont.,M9R 2P6,CANADA 
Petras Molis, Saulė Šatienė,
pirmininkas sekretorė

$500 - Garbės Mecenatai;
Garbės leidėjai; $50,- Garbės

kad
kurią iš anksto liekame Jums

neatsisakysite ateiti

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

hi



Lietuvoje
B. N.

(atkelta iš 2 psl.)
Šiai ir kiti Sveisesni žmo
nės suprato, kad mokslas, 
knyga, spauda- tai kiekvie
nos tautos kultūros ir atei
ties Šaknys.

Už tai ir J.Basanavičiui; 
ir V.Kudirkai - už AUŠRĄ 
ir VARPĄ ir visiems knyg
nešiams dėkojo, dėkoja 
ir dėkos visos kartos. To
kio švietimo troškulio ka
žin ar buvo išgyvenusi 
kuri kita tauta.

Medžio skulptūra - Dagio.

DOKUMENTINIS FILMAS 
"Baladė apie Daumantą" 
Kovo 11-osios proga Kaune 
"Laisvės" kino teatre vyko 
premjera dokumentinio 
filmo "Baladė apie Dau
mantą" - žinomą Lietuvos 
partizanų vadą. Fjlmą reži
savo jaunas filmininkas 
Vytautas Landsbergis. Šia 
proga filmą žiūrėjo ir sve
čiai - Juozo Lukšos - Dau
manto žmona dr. Nijolė 
Bražėnaitė-Lukšienė, brolis 
Antanas Lukša, bičiulis 
bendražygis, rezistencinės 
veiklos dalyvis Jonas Pa
jaujis.

"Kauno Laiko" š.m. kovo 
mėn. 14 d. laidoje Vidman
tas Valiušaitis ta proga 
patiekė išsamesnį svarsty
mą apie Rytus ir Vakarus. 
Dalį atspausdiname čia, 
nes ten prisimenamas ir 
Juozas Ambrazevičius 
Brazaitis:

"Rytai ir Vakarai - 
- tie du žodžiai dabar kas
dien kartojami, bet jų 
prasmė šiandien yra susi
vėlusi ir dažnai nebeaiški
nė patiems tų žodžių var
totojams. "Baladė apie 
Daumantą" dramatiškos 
akistatos būdu suveda Ry
tų ir Vakarų dvasios lietu
vius, įlieja šviesos į pir
mykštį šių sąvokų turinį ir 
išbrėžia dvi sąmoningumo 
trajektorijas, kurios eina 
per mūsų istoriją ligi šių 
dienų niekaip nesusibėgda- 
mos, nelyginant plieniniai 
geležinkelio bėgiai...
Rytai ir Vakarai

Prof. Juozas Ambrazevi- 
čius-Brazaitis rašė, kad 
Rytai ir Vakarai šiandien 
suprantami nebe taip, kaip 
juos anksčiau buvo pristatę 
filosofai Solovjov, Berdia- 
jev, Karsavinas, Šalkauskis. 
Tai buvę du pasauliai- prie
šybė vienas antram. Rytai 
reiškę pasyvumą, Vakarai 
-aktyvumą. Rytai buvę 
statika, sąstingis, Vakarai 

dinamika, veržlumas. 
Rytai - nusigręžę į save, 
Vakarai - ekspansija į ap
linką. Rytai - mistika, 
Vakarai - empirizmas, pa
tirties pasaulis. Rytai jaus
mas, Vakarai - valia. Ry
tai - individualistinis cha
osas, Vakarai - bendruome
nė, drausminga organizaci-
1995. III. 28 d.

ja. Rytai dvasia, Vakarai - 
technika. Rytai - tyvuliuo
jąs krantuose ežeras, Vaka
rai - veržli srovė... Rytų 
pasaulio dvasia geografine 
plotme reiškėsi Azijos 
tautose, rytiniuose slavuo
se; Vakarų pasaulio dva
sios lopšys buvę. Europoje 
- romanų, germanų, anglo
saksų tautos.

Tarp dviejų pasaulinių 
karų pasikeitę tie du pa
sauliai, nelygu Rytų stovin
tis ežeras būtų pralaužęs 
savo krantus ir jo vandenų 
masė tapusi srove - laužan
čia, triuškinančia, skandi
nančia. O Vakarai paskuti
nes savo dinamikos jėgas
pademonstravę nelaimin
gais totalizmo sąjūdžiais 
prieškario Europoje, sugle
bo, kaip tas Čiurlionio Žal
tys, nepasiekęs karališkojo 
vainiko.
Išblėsęs Vakarų tikėjimas 
vertybėmis

Pasak J. Brazaičio, po 
Antrojo pasaulinio karo 
Vakarų Europa praradusi 
aktyvumą, dinamizmą, 
organizacines vienybes ir 
drausmės pajautimą, nes 
neteko savo pirmykštės 
valios kurti ir net gyventi 
Vakaruose atsiradęs kvietiz
mas - troškimas ramybės, 
kurioje žmogus galėtų pa
laikyti savo status 
quo. Siekimas ramybės 
už kurios dabartines valan
das, jis galėtų atiduoti 
visą savo rytojų. Tik sau 
ramybės vardan jis gali 
uždaryti savo akis prieš 
visokią neteisybę, eiti su 
ja į kompromisus, nes pir
mykščius idealus ir princi
pus Vakarų žmogus prara
dęs. Jam belikę pakelti į 
principus savo šventą ego
izmą ir jo dėlei ugdyti 
savyje ir tautoje oportuniz
mo polinkius.

Šios dienos Vakarai taria
si atstovaują savo vakardie
nai ir jos vertybėms - Va
karų civilizacijai, krikščio
niškosios kultūros princi
pams. Apie juos kalba 
iškilmingais pareiškimais. 
Tačiau tie principai lieka 
tik žodžiai, kai jų neįsten
giama vykdyti. O Vakarai 
nesistengia, nes tikėjimas 
tais idealais jau išblėsęs. 
Vakrų žmoguje dėl to stip
rėja dvilypumas - iš tradi
cinio ryšio su buvusiais Va
karais deklaruoja princi
pus, iš polinko į ramybę 
vadovaujasi oportunizmu. 
Toji ramybė eina ne iš vi
daus pilnatvės, bet iš vidi
nio išsekimo. Lyg jau te
kėtų paskutiniai Vakarų la
šai. Tai liudija visa Vakarų 
pokario laikysena komunis
tų ekspansijos ir nusikalti
mų prieš žmoniškumą aki
vaizdoje. Bet ypač nuogai 
išsivilko - Čečėnijos atveju.
Nebe tie Rytai

Šios dienos Rytai taip 
pat jau nebe tie. Juose 
daug tų žymių, kurios anks
čiau buvo būdingos Vaka
rams. Pasyvumą pakeitė 
aktyvumu, dinamizmu. Di
namikos variklis yra valia 
ir organizacija, ryžtinges- 
nio laipsnio, nei ji buvo 
Vakaruose. Valia, kuri ne
pažįsta jokio žmoniškumo 
ir roboto tikslumu vykdo 
įsakymus. Valios veiklai 
kryptį duoda čia nauji ide
alai- buvusių Vakarų idealų 
priešybė. Prieš Vakarų 
pagarbą asmeniui statomas 
kolektyvas; prieš asmens 
laisves - asmens besąlygi
nis paklusnumas kolektyvo 
diktatūrai; prieš laisvą as
mens apsisprendimą - tero
ru ir smurtu jam primeta
mas kolektyvo sprendimas; 
prieš nekintamus principus 
- sąlygiškas šios dienos in- 
teresas, nustatomas kolek
tyvo; prieš amžinus doro
vės dėsnius, kurie žymi 
gėrį ir blogį- akimirkos 
tikslingumas, kuris geru 
veiksmu laiko tai, kas ko
lektyvo uždaviniams vyk
dyti tinka. -

...Tačiau savo naujus ide
alus - priešybes Vakarų 
idealams Rytai reiškia tais 

pačiai žodžiais, kuriuos 
vartojo Vakarai. Skamba jų 
lūpose tas pats garsas, bet 
jo prasemė kita. Rytai 
kalba apie demokratiją ir 
mintyje turi prievartą. 
Kalba apie humanizmą, 
žmoniškumą ir mintyje 
turi žmogaus teisių panei
gimą. Kalba apie laisvę ir 
mintyje turi naują ūkio 
vergiją. Kalba apie gerovę 
ir mintyje teturi valdan
čiojo aparato gerovę. Kal
ba apie patriotizmą ir min. 
tyje turi jo karikatūrą bei 
patyčią.

Taip maišosi šiandien 
Rytai su Vakarais, pasikei
tę vieni kitų žymėmis, 
kovodami vienas su kitu ir 
kiekvienas savo viduje?

Vidmantas Valiušaitis
/ Pasinaudota "Kauno Lai
ko" š.m., kovo mėn. 14 
d. laida/.
IDOM1 PAVASARINĖ 
SESIJA

Šių metų pavasarinė 
Seimo sesija, kuri tęsis 
iki birželio mėn. 30 d., 
yra pažymėtina tuo, kad 
buvo iškilmingai paminėta 
KOVO 11- tosios penkmetinė 
sukaktis. Dalyvavo prez.Al
girdas Brazauskas, Kovo 
11-tosios signatarai, Latvi
jos Seimo pirm. A.Gorbu- 
novs, Lietuvos vyriausybės 
nariai, konstitucinio teis
mo, aukščiausiojo apeliaci
nio teismo pirmininkai 
ir teisėjai, užsienio amba
sadoriai ir kiti diplomatai, 
Lietuvos bažnyčių hierar- 
chai, savivaldybių ir visuo
meninių organizacijų ats
tovai bei 1991 m. SAUSIO 
13-tąjq nukentėjusieji Lietu 
vos Nepriklausomybės gy
nėjai.

Tylos minute buvo pa
gerbti trys Jau mirę,Nepri
klausomybės Akto signata- 
rai:Birutė Nedzinskienė, 
Česlovas Kudaba ir Valeri
jonas Šadreika.

Ypatingai įdomi sesija 
buvo tuo,kad pirmą, kartų 
viešai buvo atsiprašyta 
už komunistų įvykdytus 
nusikaltimus.

Taip pat savotiškai 
įdomu, kad tokį atsiprašy- 
mą išreiškė Seimo pirmi
ninkas Česlovas Juršėnas.

Šiame iškilmingame 
Seimo posėdyje skirtame 
penktosios valstybės atkū
rimo metinėms, C.Juršėnas 
pasakė, kad daugelį mėty 
buvęs Lietuvos kompartijos 
nariu ir jaučius moralinę 
atsakomybę už tuos, kurie 
partijos vardu darė nusikal
timus tautai ir Lietuvos 
valstybei. O spaudos konfe
rencijoje, komentuodamas 
savo atsiprašymų, pasakytų 
Lietuvos žmonėms, kurie 
buvo persekiojami ir tre
miami, jis pabrėžė, jog 
seniai tam ruošęsis.

Savo kalboje Seimo 
pirmininkas išreiškė viltį, 
kad tų patį padaryty ir 
buvę komunistai, priklau
santys ne tik LDDP, bet 
ir Tėvynės Sąjungai bei 
kitoms partijoms. Baigė 
kilniais žodžiais- "Tik atsi
prašę mes užbaigsime at
gailą. ir galėsime siekti 
tikros santarvės". Kodėl 
jį sąžine tik dabar taip 
stipriai prigriebė? Ar min.p- 
ko Sleževičiaus ir prezi- 
Brazausko, lankantis Izrae
lyje, pasakyti žodžiai nuo 
nacių genocido nukentėju- 
siems Lietuvoje žydų tau
tybės žmonėms? Ar 
kad, kaip jis pats pasisakė, 
tai pasakyti laukęs progos, 
kad "pakeltų j aukštesnį 
lygi”- atsieit , penkmečio 
proga?

Ar kad artėjo laikas 
savivaldybių rinkimams? 
Ar kad ir pačiam paaiškėjo, 
koks jis yra nepopuliarus 
visuose sluoksniuose ir 
savo pareigoms nėra priau
gęs...

č. Juršėnas nemano, 
kad atsiprašymo žodžius 
turėtų pareikšti pati LDDP, 
nes tai "visiškai nauja par
tija", turinti naują progra
mą ir niekada komunistais 
nebuvusių narių.

Išgirsime ir daugiau 
tokių atsiprašymu, ir iš 
stipriau prasikaltusių, bet 
sėdinčių Seime? Nemeluotų 
žodžių.? Žodžių, lydimų 
nosinėlių, šluostančių kro
kodilo ašaras?.... Įdomu.

BRONZOS MEDALIS 
LIETUVOS TV FILMUI

Tarptautinis Radijo
ir Televizijos Universitetas 
globojamas UNESCO, neko
mercinių filmų konkurse 
š.m. vasario mėn. pabaigo
je paskyrė II-jį apdovanoji
mą ir bronzos medalį Lie
tuvos TV filmui "Iš Skruz
dėlių Gyvenimo"(rež. J anina 
Lapinskaitė). Jame pasako
jama apie vieno Lietuvos 
pensionato gyvenimą.

VERTINAMA LIETUVOS 
AUDINIAI

VOKIETIJOJE, Frank
furt a.Main mieste vykusio
je tarptautinėje mugėje 
"Heimtextil" dalyvavo net 
2500 pasaulinių firmų su savo 
gaminiais. Jų tarpe VIL
NIAUS "Audėjas", ALY
TAUS "Tekstilė" ir BIRŽŲ “ 
"Siūlas". "Audėjas" savo 
gobelenus parduoda Skandi
navijos šalyse, Kanadoje. 
Alytaus "Tekstilė" yra vie
na didžiausių įmonių Euro
poje.

Dalis muzikantų Kaziuko Mugėje Vilniuje.
Viktoro Kapočiaus nuotrauka

• LIETUVOS avalynės fab
rikai- "Vilniaus Viktorija", 
"Inkaras", "Lituanica" ir 
"Elnias" - per 1994 m.pa
gamino 1 mil.338 tūkstan
čius porų batų. 86% tų 
gaminių buvo eksportuota 
į užsienį. Tai reiškia, kad 
kokybė gera, tik neaišku, 
kodėl savieji neskuba pirk
ti. avalynę pas savuosius, 
o linkę pirkti importinę?

• KLAIPĖDOS Žaliosios 
Sąjungos pirmininkei Zitai 
Dauginytei ir Lietuvos 
Žaliųjų judėjimo vicepirmi
ninkui Rimantui Braziuliui 
paskirta Baltijos Jūros 
Fondo (Suomija) trečioji 
„premija už ..„veiklą ąąų&ąjjt
Baltijos jūros aplinką. ;

VIS DĖL TO-
ŠIOKIA TOKIA PAŽANGA

Lietuvos Ministerių 
Kabinetas patvirtino paten
tų išdavimo smulkiems 
perkybininkams tvarką ir 
nustatė vidutines patento 
kainas. Naujoji tvarka, 
kaip rašoma "Kauno Laike" 
palengvins daugelio žmonių 
veikla, ypač prekiaujantčių 
turgavietėse savo gamybos 
prekėmis arba perpardavi
nėjančių kitų gamybos pre
kes.

Nuo dabar visi smulkūs 
prekybininkai galės nekliu
domi prekiauti, nusipirkę 
patentus, jiems nebereikės 
steigti personalines ar ki
tokias įmones, kad galėtų 
gauti leidimą savo veiklai.

Patentų kaina, priklau
soma nuo veiklos rūšies, 
yra 200-2.400 Lt. Brangiau
sias yra už prekybos vietą 
turgavietėje, pigiausias - 
už išnešiojamąją prekybą 
ne miestuose. Patentas 
už prekybą kioskuose mais
to ir kitomis prekėmis 
kainuos 2.200 Lt.

Patentas perpus piges
nis I arba II grupių invali
dams, senatvės pensinin
kams, asmenims, vieniems 
auginantiems vaikus iki 
16 metų amžiaus.

Finansų Ministerija žada 
kas ketvirtį metų perskai
čiuoti vidutines patento 
kainas pagal vartojimo 
kainų indeksą, jeigu jis 
ne mažesnis kaip 1,1.

• LIETUVOS Žurnalistų 
Sąjunga kasmetinę VINCO 
KUDIRKOS premiją pasky
rė Vilniaus Universiteto 
Žurnalistikos Katedros do
centui Laimonui Tapinui 
už knygą "Septynios Vienat
vės Paryžiuje" (apie Oskarą 
Milašių).

Sis TAS APIE GARIŪNUS
Žurnalistas Vygantas Biliūnas rašo laikraštyje DIE

NA, nr. 33:
"Tamsu, švietė tik prožektoriai. Bet Gariūnų turgus 

jau verda. Aš stovėjau laukdamas savo draugo Vyto apie 
pusvalandį - netiksliai susitarėme ir ne prie tų vartų rymo
jau... Bet pagaliau vis dėlto susitikome, širdyje keiksnoda
mi’vienas kitą. Ką aš čia galėjau pasakyti. Vytas, paly
ginti su manimi, šios srities profesorius, jeigu toks gali 
būti paprastas turgaus verteiva. Jis pažįsta daugelį rimtų 
verslininkų ir jų parankinių. Štai ir dabar, nekeldamas 
balso ir nekeisdamas veido išraiškos, jis veda mane į 
nuolatinę kasdien užimamą vietą. Šis faktas labai svarbus. 
Milžiniškame turguje arba vadinamuosiuose "galinguosiuo
se Gariūnuose" vieta turi didelę reikšmę. Kur ją užimi - 
ten tave ir ras. Paprastai prekeiviai "įsitvirtina" vis ta
me pačiame taške. Kitaip neįmanoma būtų rasti savo 
pažįstamą, draugą, biznio partnerį ar kolegą. Tiesa, tikrų 
draugų čia nėra. Čia turgus. O turgus - tai pirmiausia 
griežta konkurencija. Žmonių santykių ekpertizės centras. 
Nuomonės pareiškimo arba jos atsisakymo vieta. Prisipa
žinsiu, ir aš susitikau tokį žmogų, kuris bijojo gerą žodį 
ištarti.

Buvo toks laikas, kad tikau į viršininkus vienam vy
rukui. Paskui atėjo etatų mažinimo laikotarpis. Pasisten
giau, kad nors ir atleistas, bet kad tas žmogus nebūtų nu
skriaustas. Be melagingo pasigyrimo, mano rūpesčiu jis 
buvo įtaisytas į tokias pareigas, kur gavo ir butą, ir ge

nesnį, atlyginimą. Nedaug, jig: ten dirbo.- Susirado darbą 
pagal savo išmonę. Ne tik susirado, bet ir tapo dideliu 
viršininku. Deja, kai pats atsidūriau už borto ir nusižemi
nęs atėjau pas jį prašyti pagalbos, buvo atsakyta, kad 
niekuo man negali padėti. O po kelių minučių koridoriuje 
sutiktas jo pavaduotojas klausė, gal galėčiau rekomenduo
ti kokį žmogų, nes kažkoks jų firmos darbuotojas netinka
mai atlieka savo pareigas.

Taip ir supratau, kad man ten niekas nešviečia. Skau
du nebuvo, buvo keista, kad žmogus man taip atsilygina. 
Bet ką padarysi, žmogus yra toks, koks jis yra. Tad nori 
nenori, atsidūriau turguje. Štai Vytas man rodo keturis 
ar penkis vyrukus. "Jie vagys", - sako jis. - Vagia nuo 
žemės žmonių krepšius. Jie specialistai, Bet neduok Die
ve, kad "pamatytum", kaip vagiamas turtas. Jie tave iš 
po žemių ištrauks".

Viskas taip ir įvyko. Kitą dieną pats mačiau, kaip nu
džiovė krepšį, kaip jį nešė, kaip skubėjo "būrio vadas" 
paskui savo parankinius. Buvo ir dar vienas atvejis, kaip 
mačiau, kaip ęavogė krepšį iš ramiai nusiteikusios ir gra
žiai besiderančios moterėlės. Mes su Vytu dar stebėjo
mės, kodėl ji taip ilgai nemato, kas ir kaip įvyko. Ką 
gi, viską lemia vagies meistriškumas, ir jį reikia pripa
žinti.

Vagys "nuolatiniai", ir juos galima pažinti. Pažįsta 
juos ir policija. Bet sugauti, matyt, ne taip jau lengva, 
ypač su įkalčiais...

Aš klausiu Vytą:
- Jau turbūt šiandien jie čia nebepasirodys?
- Ką tu, nebūk mažvaikis, - sako jis. - Po poros va

landų, kai pasidalys pavogtą turtą, jie pasikeis striukėmis 
ir vėl bus tose pačiose vietose. Vėl jie žiūrės, kur guli 
blogai padėti daiktai. Viskas bus taip pat, kaip ką tik 
įvyko.

Ir aš nusiraminau. Kuriam laikui, žinoma. Nes visi? - 
kai nusiraminti Gariūnuose niekaip negalima. Čia nuolat 
reikalingas atidumas. Be jo tu neparduos! nieko. Mano 
draugas Vytas jau visko yra prisižiūrėjęs (aš pats su juo 
spekuliavau, kaip tai buvo vadinama anksčiau, Maskvoje), 
turi pažįstamą Gariūnuose. Nemanykite, kad kuris nors iš 
mūsų nuolat skrido į Jungtinius Arabų Emyratus, Turkiją 
ar Indiją. Nieko panašaus. Viskas daug paprasčiau. Vytas, 
kadangi jis beveik savas Gariūnuose , eina pasikalbėti su 
viena ar kita moterimi. Po to atsiranda daug pėdkelnių, 
trys-keturios moteriškos rankinės ir keletas šiltų striukių. 
Tarkim, didelių pėdkelnių smulki urmo platintoja iš Kai> 
no mums parduoda po vieną litą, o pirkėjams jas siūlome 
po litą ir 25 centus. Perka. Ir aš viską suprantu. Žmonėm 
šios prekės reikia! Už bet kokią kainą.

Štai ateina viena. Norėtų anūkui nupirkti kokias tris 
pėdkelnių poras. Bet negali. Girdėjo, kad čia kažkur gali
ma jų gauti po vieną litą. Teisingai. Bet aš jai sakau, 
kad taip negali būti, mūsų prekės pigiausios. Taip mes 
esame sutarę, taip ir turime sakyti. Ir įkalbam.

Šalia stovi du vyrukai. Vienas buvęs stambios gamyk
los didelio cecho viršininkas, kitados baigęs politechnikos 
institutą. Kitas - geras amatininkas. Gaila, kad negaliu 
paminėti jų pavardžių. Gariūnai yra Gariūnai. Bet jau pa
tikėkite manimi - tai tikrai geri savo srities specialistai. 
Jie mane guodžia:

- Na, ir kas, kad tu buvai žurnalistas? Nusispjauk
(Nukelta į 4 psl.)
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(Atkelta iš 3 psl.)
......APIE GARIŪNUS 

tris kart per kairį petį ir pamiršk. Mes taip pat buvome 
kažkas, Bet mūsų ten, kur buvome, nebereikia. Mes nu
stumti čia, kur reikia skaičiuoti tik iki dešimties. Tai ko, 
po velnių, trynėme kelnes penkerius metus institute, aukš
tąją matematiką studijuodami? Kam ji dabar reikalinga?

Aš neturiu ką jiems atsakyti. Aš niekad nesimokiau 
aukštosios matematikos. Bet šąlu lygiai taip pat, kaip ir 
jie. Ir kainas žinau ne blogiau už "matematikus". Ir de
ruosi kaip jie - su tokiu pat drovumu ir pasidygėjimu. 
Štai, tik ką pardaviau nuostabią kriauklą, kurią kažkada 
atsivežiau iš Kubos. Aš labai branginau šį gamtos kūrinį 
savo kolekcijoje. Ji buvo didžiausia ir gražiausia. Mano 
įnamis, kartą prisėlinęs, tiesiog įbruko šią baisią mintį - 
parduok! Sakė, kad jo svainis, nuolat vežąs kažkokias pre
kes iš Kaliningrdo srities, turi ten bičiulį, kriauklių kolek
cionierių. Tai už tokią retą jis nemirktelėjęs paklos 50 
JAV dolerių.

Tai mane truputį sutrikdė. Maniau daugiau gauti. Bet 
kai bandžiau nustatyti kainą, Vytas tvirtai pareiškė: "Pen
kiolika dolerių ir ne daugiau. Kitaip mes jos niekada 
neparduosime". Taip ir buvo. Nešiojomės tą kriauklę visą 
savaitę. Daug kas ėmė ją į rankas, žavėjosi, bet nepirko. 
Kainos, matyt, "įkąsti" negalėjo. O šalia stovėjo ir gulėjo 
krištolas, pėdkelnės vaikams ir suaugusiems, puikūs mote
riški rankinukai. Tuos daiktus kartais pirkdavo geriau, 
kartais blogiau. O kriauklę pardaviau labai sunkiai.

Budriu žingsniu iš šilto kambario atėjęs prie mūsų pri
žingsniuoja žmogelis, ant kurio rankovės parašyta "kont
rolierius". Jis gali viską uždrausti, išvaryti iš vietos, ar 
net nubausti, pasikvietęs policininką. Liepia mums mokė
ti septynis litus už vietą. Mokame, ką darysi. Bet dar 
prieš pora dienų ši vieta kainavo tik penkis... Kainos 
kyla ne tik gastronome!

Kadangi mokesčių rinkėjas su užrašu "kontrolierius" 
ant rankovės yra dar ir "kišeninis mokytojas", tai pareiš
kia, kad aš stiprokai kosčiu ir šiaip blogai atrodau. Ma
tyt, esu peršalęs. Vytui liepia tai perduoti man - mat 
vyrukas mano, kad aš rusas ir nieko nesuprantu, ką jis 
sakė lietuviškai... į visas tas pastabas, aišku, nusispjauna
me ir šąlame toliau.

Ir vėl kaip koks šeichas, keturių mergelių apsuptas, 
tik be baldakimo, maršo žingsniu praeina čigonas. Jis 
taip pat žinomas, kaip ir jo svita - tai trys čigonės ir 
viena lenkė, ištekėjusi už čigono. Jie visi kišenvagiai. 
Kur jie taip spėriai traukia pakeltomis galvomis, galima 
tik spėlioti. Gal į naująjį turgų, neseniai atidarytą šalia 
senųjų, jau daug kam įprastų Gariūnų. O gal jau sužinojo 
kur senojoje prekyvietėje susispietę žiopliai? Tokių čia 
nemaža. Jiems tai liūdnai baigsis, netrukus galės įsitikin
ti, kad kišenėse nebėra pinigų, kuriuos buvo atinešę iš 
namų ar taupomojo banko..." 
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VEIDU J ŠIAURE - DIENOS
VAKARUOSE

ANTROJO PASAULINIO KARO ATSIMINIMŲ 
2-oji dalis

JUOZAS ŠlAUClULIS - ŠILĖNAS
7. /tęsinys/

Antra^ valandą apleidžime komendantūros sodelį 
ir rikiuotėje, miesto gatvėmis grįžtame į geležinkelio 
stotį. Skubiai susikraustome j paruoštus vagonus ir paju
dam į Vakarus. Traukinys perpildytas civiliais ir kariš
kiais. Pravažiuojame nedidelę Ucker upę, mažą Stras 
burgo stotele, už valandos sustojame Neubrandenburg’o 
apgriautoje stotyje. Iš ten persėdame j Neustrelitz'ę 
vedančią šaką Berlyno kryptimi.

Pro akis bėga Pomeranijos vaizdai, kurie primena 
Aukštaitijos kalvas, laukus ir miškelius, laukuose išsimė
čiusias ūkininku sodybas, upelius ir raizgytą keliu tinklą. 
Gaivus pavasario oras, dangus išsipuošęs pilkšvais debesė
liais, saulės spinduliai bučiuoja žemės veidą. Įsibėgėjęs 
traukinys prabėga vienišą, laukuose esančią, Blankensee 
stotelę ir po pusvalandžio išlipame didelėje Neustrelitz'o 
miesto stotyje.

Nespėjau apsidairyti , kaip pasigirdo oro pavojaus 
sirenos ir mes nešamės, kartu su stotyje esančiais civi
liais, j požeminę slėptuvę. Artėjančių lėktuvų ūžimas 
drebina orą, jie kažkur Vakarų pusėje, atrodo,greičiau
siai pasirinko taikiniu Berlyną. Neustrelitz'o neliečia, 
neliečia jų ir vokiečių priešlėktuvinė. Pavojui praėjus, 
grįžtame atgal į stotį. Mus surikiuoja į tris grupes ir 
išžygiuojame iš stoties.

Neustrelitz'o seną miesto praeitį liudija puošnūs 
daugiaaukščiai pastatai, paminklai ir keli parkai. Miestas
4 psl.

išsistatęs šalia nemažo ežero vakarinio kranto. Nuo jo 
už kelių kilometrų į Vakarus tyvuliuoja didžiulis Mueritz 
ežeras ir šalia - keli kiti mažesni, iš kurių Dosse ir 
Havel upės savo vandenimis papildo Elbės upę.

Tai viena iš ežeringiausių vietą Vokietijoje, pri
mena Aukštaitijos Zarasų kraštą. Per miestą žygiuojame 
su lietuviška daina, kuri aidi miesto mūrų sienomis. 
Smagu žygiuoti tašytų akmenų grindiniu, ir koja kojon 
žengia visi, kaip vienas. Mus lydi praeinančių žmonių 
šypsniai ir dainų aido pabaidyti iš parko medžią paukš
čiai. Gražus, saulėtas pavakarys, o dangaus erdvėje, 
Berlyno pusėje girdėti lėktuvu .sukeltas užimąs. Išėjus 
iš miesto ribų, žygiuojame paprasta žygio tvarka. Abi
pus kelio suaugę medžiai mus dengia nuo puolančiųjų 
akių. Kairėje kelio vilnija nemažas ežeriokas, šalia jo 
gražus, jaunas pušynas, išsipuošęs metūgėmis. Dešinėje- 
platūs laukai ir vaizdingos vienkiemių sodybos, už ju
- didžiulis miško masyvas.

Prieiname aukštą Havel'io upės tiltą, ir mūsų lau
kia dengti kariniai sunkvežimiai. Trumpam poilsiui susto
jame Buschhof'o gyvenvietėje, kurios pašonėje dominuoja 
keliolikos medinių barakų moterų darbo stovykla. Stovyk
lą. juosia neaukšta , spygliuotų vielų tvora, prie įėjimo 
platūs vartai, šalia jų stovyklos būstinė primena mums 
buvusią stovyklą Jurgaičiuose.

Iš vietinių gyventojų sužinome, kad šioje stovyk
loje randasi apie 400 moterų, suvežtų iš įvairių Europos 
kraštų, žemės ūkio ir kitiems darbams. Pro atvirus ba
rakų langus mus sutinka žingeidūs moterų veidai. Drąses
nės prisiartina arčiau mūsų ir laužyta vokiečių kalba 
klausia, kas mes tokie. Sužinojusios, kad esame lietuviai, 
žiūri į mus nustebusiom ;>akim ir lyg pabaidytos, pasilei- 
^ėži'a atgal, prie netoliese esančių šoninių barakų, šaukia 
ten esančioms "litauer, litauer" ir rankomis rodo į mūsų 
pusę.

Pro praviras duris išeina kelios moterys ir nuste
busios žiūri į mus, mojuoja rankomis ir artėdamos kar
toja: "lietuviai, broliai lietuviai",- sustoja ties vartais, 
nes toliau už jų išeiti draudžiama. Jų veidai pilni neti
kėto džiaugsmo. Stebi jos mus, prie jų artėjančius, tie
sia rankas, susitinka niekad nesimačiusios akys, malonūs 
šypsniai, gimtosios kalbos žodžiai.Jų įkandin grįžta pir
ma mus pamačiusios, prie jų atskuba kitos ir stebi mus, 
besidžiaugiančiais netikėtu susitikimu. Mes sveikinamės, 
spaudžiame vieni kitiems rankas, liejasi žodžiai, dalina
mės bučiniais, kaip broliai ir seserys. Bendras likimas 
jungia jas ir mus...

Mus stebi ir viršininkai- Varnage ir Gefreiteris, 
klauso jiems nesuprantamos kalbos ir . atrodo, su tam 
tikru įtaringumu seka, kad perdaug nesusibičiuliautume. 
Sutiktosios skundžiasi savo likimu ir prievartiniu darbu. 
Čia jos jau nuo praeitos vasaros, įvairiais būdais pate
kusios, sugaudytos, suvarytos, suvežtos, ne savo valia 
patekusios prievartiniams darbams. Klausinėja mūsą iš 
kur, kas, iš kokių vietovių, ieško pažįstamų. Deja, tokiy 
mūsų tarpe neatsiranda.

Skardus Varnagės švilpukas nutraukia mūsą taip 
netikėtą ir mielą susitikimą. Sakomės sudie, iki pasima
tymo, jos prašo jų nepamiršti, kviečia aplankyti, ne 
vieno ir ne vienos akyse sužvilga ašara, lieka neištarti 
žodžiai... Jos linki mums sėkmes, rikiuojamės, atsisvei
kinam su daina:

Tau, sesute, puikios gėlės, 
O man kardas prie šalies! 
Tau akis plaus ašarėlės, 
Man kelius gaisrai nušvies...

Jos ilgai mojuoja rankomis, siunčia bučinius, ne
skuba į barakus, klausosi mūsų dainos.

Gatvės grindiniu tolstame nuo jų. Darniai skamba 
mūsų dainos, garsiau kaip niekuomet: tegul jas girdi 
likusios mūsų sesės, tegul jas girdi mums svetimi laukai, 
medžiai, ežerai ir upės, tegul jas girdi pasaulis, kad 
esame Lietuvos žemės vaikai ir kariai, mūsų ginklas
- daina, kuri mus jungia ir stiprina su sugrįžimo viltimi 
į gimtąją žemę, iš kurios mus išrovė baisioji, mums 
primesta karo audra, Lietuvos krašto raudonųjų hunų 
okupacija.

Kelio rodyklė į mūsų paskirties vieta Wittstock'ą 
rodo 3 kilometrus. Mūsų žingsnius vis dar lydi daina 
po dainos. Kaip smagu pilna krūtine išlieti jausmus! 
Nors mus jau dengia nakties šydas, bet Varnagė mus 
įspėja, kad rūkyti uždrausta. Visur laikomasi atsargumo 
ir karinės drausmės. Juntame žygiuotės nuovargį. Nutyla 
Adomo ir Skrebučio dainas vedantieji balsai. Tikriausiai 
kiekvieno mintyse neseniai sutiktųjų lietuvaičių žodžiai 
ir veidai,ir noras dar kartą jas susitikti. Tik prieš įžen
giant į Wittstock'a, vėl užtraukiant "Ant kalno mūrai,jo
ja lietuviai...". Su mumis dainuoja ir Gefreiteris, kuriam 
ši daina labai patinka. Prie aerodromo komendantūros 
mus dainuojančius pasitinka augalotas viršila, keli karei
viai ir nurodo kur mes būsime apgyvendinti. Nakties 
tamsoje plačiai išmėtyti juoduoja aerodromo įvairūs pa
statai, apsupti juos maskuojančių medžių. Visi pastatą: 
langai gerai užtemdinti.

Kareivinėse esame po aštuonis viename kambaryje, 

kuriame yra keturios dviaukštės lovos, prie lango - sta
liukas, spintelės. Nors vietos ir mažoka, bet esame pa
tenkinti. Svarbiausia - visa grupė esame kartu. Mus 
jungia ilgas koridorius. Jo šone_ didelė prausykla ir tuale
tai. Apsitvarkome ir ruošiamės seniai lauktam poilsiui, 
krentam į mūsų laukiančias lovas.

Vos tik sumerkus akis - pasigirsta oro pavojaus 
sirenos ir radijo balsas, raginantis skubiai į slėptuvę. 
Už poros minučių ir mes jau netoli esančioje, nedidelėje 
slėptuvėje, kuri įrengta pora metrų po žeme, skirta 
tiktai kareiviams, civiliu^ čia nėra. Jiems skirtos randasi 
kitose vietose, yra geriau įrengtos, arčiau didesniu pa
statų. Mūsų slėptuvės anga atvira, virš jos girdėti iš 
Vakarų pusės atskrendančių lėktuvų ūžesys. Iš orą drebi
nančių garsų atpažįstame, kad tai Vakariečių- anglų, 
amerikiečių bombonešiaid,-jie skrenda Berlyno kryptimi. 
Jų turėtų būti kelios dešimtys. Aerodromo priešlėktuvinė 
tyli, lyg jos nebūtų, nenori išsiduoti. Lėktuvų ūžesys 
drebina žemę...

Gerą valandą ištūnoję slėptuvėje, atšaukus pavojų, 
grįžtame į kareivines. Laikrodis rodo 2 valandą nakties. 
Pusiau apsirengę, krentam į seniai lauktas lovas. Ado
mas ir Japonas visada labai jautrūs oro pavojams. Jur
gaičiuose būnant, visuomet grįždavo paskutiniai iš slėp
tuvės. Šį kartą - kartu su mumis, tik jau batų nenusiau- 
na, mat, jeigu reikalas, vis greičiau bus pirmieji prie 
slėptuvės.

Pro užtemdinto lango plyšius į kambarį skverbiasi 
mėnulio šviesa, glostydama mūsų nuvargusius veidus. 
Šalia kareivinių esančiuose medžiuose girdisi kurtus 
pelėdos ūkavimas. Kažkur aerodromo pusėje, nakties 
ramybę drumsčia kažin kokių motorų ūžesys ir tolimi 
sprogimai .žemės virpesys. Koridoriumi nukaukši budinčio 
kareivio žingsniai, šalia - miegančiųjų gilūs alsavimai. 
Patirtų dienų nuovargis ir nauja vieta liejasi į svaiginan
čią nakties ramybę. / bus daugiau/

Griūvanti Imperija arba 
jos dekolonizacija

J. J. B.

2. Baltų (Lithuano - Rus’ ) įtakos sfera
P.J. Vesilind (National Geographic, Nov. 1990), aprašy

damas "The Baltic Nations Struggle Towards Independen
ce", taip išsireiškia apie baltiecius: "Among Balts it is 
said that Latvia has the best politicians, 
Lithuania - the best prophets, Estonia - the ' 
best economists". Kitoje vietoje dar gražiau 
atsiliepiama apie Lietuvos viziją: "The increasingly free 
Baltic States must play acentral role in 
REFORM PROCESS in both the Soviet Union (dab. Rusi
ja) and Eastern Europe. Some Ukrainian leaders see the 
re-establishment of Lithuanian statehood in terms of a 
NEW ERA of cooperation between the Ukraine, Byelorus
sia and Lithuania, which were united from 13th 
to 18th centuries".
a. Lithuano-Rus Commonwealth

Jeigu Jelcin'as davė savo karo vadams instrukcijas 
"spare no effort in restoring the rule of the Russian 
constitution" mažoje musulmonų Čečėnijos 
respublikoje, tai LIETUVA turi turėti savo viziją ir įtaką 
pvz., atstatant Lietuvos Statutą rusenu (Rus') te
ritorijose (ne maskolių).

Lietuvos Statutų garsas buvo toli įsiveržęs už to me
to mūsų valstybės sienų, kaip sako T. Dakutis (Lietuviš
kosios teisės kelias, 1939). Jis aidėjo lenkuose ir guduose, 
jo dėsniais gyveno net Rusijos civilinė teisė iki pat Di
džiojo karo. Carinės Rusijos įstatymų rinkinio 10-to to
mo pirmoje dalyje buvo sukaišiota visa krūva Lietuvos 
Statuto nuostatų, tik jiems buvo skirta veikti ne Lietu
vos plote, o Černigovo ir Poltavos gubernijose.

Sudarant 1811 m. Lietuvos kunigaikštijos žemių projek
tą, arba Lietuvos atgavimo projektą, kur vei
kė šis statutas, buvo siūloma taip pat įterpti ir Voluinės 
Podolės ir Kijevo sritis, kurios, nors nuo 1569 m. buvo 
Lenkijos ribose, bet ten visą laiką veikė Lietuvos Statu
tas. Tokiu būdu būtų sustabdyta Maskvos įtaka pietinėje 
Rytų Europos dalyje - Bielorusijoje ir Ukrainoje. Jeigu 
tada tokia didi ir ilgametė Lietuvos Statuto įtaka ženkli
no, kad jis buvo vykęs 16-to š. kūrinys, tai kodėl ne šian
dien? Tai būtų pirmas politinis žingsnis ateitin.

Antras žingsnis, kaip minėjome, būtų morali
nis - atgaivinant Uniatų Bažnyčios įtaką šiose srityse 
Pvz., kuomet ukarainai šventė savo 1000 metų nuo krikš
to priėmimo (988-1988), vietinis laikraštis (Juournal de 
Rosemont, le 18 avril, 88) taip apie juos rašė: "II ne 
faut pas confondre les Rous avec les Russes" - susimil
dami, tik nemaišykite rusų su rasais. "A 1' epoque du bap- 

/nukelta į 5 psl......../
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



ANDORRA-PIRENĖJU kalnuose

SLYPINTIS KRAŠTAS

Stays Dalius

Andorros gatvė pagal ūpą.

Nuotr. St. Daliaus

išlipame iš traukinio La Tour De Carol mažoje stote
lėje Pirenėjų kalnų papėdėje, kurie iš visų pusių supa šią 
vietovę. 1 tolimą, mažai girdėtą vietovę, atvykome su 
kelionės draugu Jonu, norėdami patekti į Andorros valsty
bėlę, pasislėpusią Pirenėjų kalnų aukštumoje. Mus jau se
niai masino ją aplankyti, bet kiek teko keliauti, kelionių 
ekskursijos vis aplenkdavo šią vietovę. Sutarėme dabar, 
kai su grupe važinėjom po Prancūziją, atsiskirti kelioms 
dienoms nuo visų ir pasiekti Pirenėjų kalnus ir Andorrą.

1 traukinį įsėdome Nicoje rytmetyje ir per pietinę 
Prancūziją pro Marcelį, Narborne ir Toulouse, persėdę į 
vietinį traukinį, pasiekiam LaTour De Carol stotelę, per 
visą dieną traukiniui dundant ir nešant per žaliuojančius 
laukus, nes vykome birželio mėnesį. Stotelę pasiekėm 8 
vai. vakare.

išlipę iš traukinio, dar saulei šviečiant, dairomės, kur 
gi ta Andorra, bet aplinkui matome tik aukštas Pirenėjų 
kalnų viršūnes, šlaituose tankų žaliuojantį mišką, o prie 
geležinkelio bėgių - prisiglaudusius keletą namukų. Tai 
paskutinė stotis Pirenėjų kalnų papėdėje ir čionai kelias 
pasibaigia. Viduje stotelė irgi tuščia, nes keletas žmonių, 
išlipę nuskubėjo savo keliais. Ant sienos kabo autobusų 
tvarkaraštis, kur parašyta, kad autobusas iš čia eina į An
dorrą tik du kartus į dieną: 10:45 vai. ryte ir 18:05 vai. 
vakare. Mes gi, gerokai pavėlavę, atvykome 20:15 vai. 
Prie stotelės durų stovi pora taksi automobilių, toliau ne
didelis viešbutis. Saulė dar danguje, nors kalnai ją slepia 
jau antron pusėn nuslinkusią. Nenorim šioje vietoje pasi
likti ir nakvoti, nusprendžiam imti taksi kelionei į Andor
ros sostinę, kuri vadinasi Andorra la Vella. Einame prie 
stovinčių taksi ir klausiame, kiek kainuotų tokia kelionė. 
Užsiprašo 120 dol. amerikoniškų. Nusideram iki 100 dol. 
ir važiuojam.

Oficialiai Andorra yra kunigaikštystė, įsikūrusi tarp 
Prancūzijos ir Ispanijos, Pirenėjų kalnuose, užėmusi 188 
kv. mylių teritoriją su 60,000 gyventojų. Krašto vidutinis 
aukštis - 1,000 metrų, bet teritorijoje yra 65 kalnų kete
ros, siekiančios 2.5 - 3 kilometrus aukščio.

Andorra buvo nepriklausoma kunigaikštystė nuo vidur
amžių laikų. Pagal Andorros tradiciją, ji buvo įkurta 
imperatoriaus Charlemagne (742-814 m.) kaip dovana jos 
gyventojams, kurie Pirenėjų kalnų perėjose padėjo jo ar
mijai kovoti ir atgauti regioną iš Moors arabų 803 m. 
Istoriškai tikrai žinoma: konsekruota Urgel katedra 839 
m. ir Andorros parapijos jau pažymėtos kaip nepriklausan
čios Urgel grafui. Pradžioje XI šimt. Urgelio grafas 
perdavė savo teises bažnyčiai - vyskupui. Tuo pačiu laiku 
jis prašė, kad Andorros gyventojai metinę duoklę mokėtų 
vykupui ir jo paveldėtojams kaip vasalai.

Daugelį metų po to, teisė valdyti Andorrą buvo ginčo 
objektu tarp grafo Foix ir Urgel vyskupo. Disputas buvo 
baigtas, susitarus 1278 m., kad grafas ir vyskupas valdys 
abudu drauge kaip co-princai. XVI šimt. grafo Foix tei
sės perėjo prancūzų karūnai, kai Henry Foix tapo Prancū
zijos karaliumi Henry IV. Žlugus monarchijai, tos teisės 
perejo Prancūzijos prezidentui. Ir iki šių dienų Andorra 
moka simbolinę metinę duoklę Prancūzijos prezidentui - 
9,60 frankus (apie 2 dol.) ir Urgelio vyskupui 460 pezetų 
(apie 8 dol.). Prezidentas ir vyskupas yra atstovaujami jų 
delegato, kurių vienas įsikūręs Urgel (Ispanijoje), kitas - 
Perpignan (Prancūzijoje). Tie delegatai savo keliu yra pa
skyrę po atstovą, kurie gyvena Andorros teritorijoje.

Šoferis, kai įsėdom važiuoti, pasakė, kad iki sostinės 
yra 70 km. kelio. Jis norėtų ir daugiau ką pasakyti, bet 
viską pasakoja prancūziškai, tad labai sunku suprasti vie
nas kitą.

Tuč tuojau iš stotelės palei statų kalną, sukam aukš
tyn, palikdami geležinkelio tunelį dešinėje. Vingių vin
giais vingiuodami aukštyn, pasiekiam kalnų perėją La 
Casa 2 km. aukštyje. Kalnų viršūnėse baltuoja sniego lo
pai, o šlaitai žaliuoja kaip kilimas. Kelias, nors ir labai 
vingiuotas, su staigiais posūkiais, yra geras, asfaltuotas 
ir vienintelis ryšys su Prancūzija. Nuo kalnų perėjos lei
džiamės žemyn kito kalno šonu. Vis vingis po vingio slen
kam žemyn. Sutinkame automobilius ir taipgi sunkveži
mius. Pralenkiame kitą automobilį palengva važiuojantį. 
Mūsų šoferis leidžia automobilį 60-70 km. greičiu, pri- 
stabdydamas tik staigiuose posūkiuose.

Gerokai pavažiavę, pasiekiam Andorros sienos muitinę 
nes ji ne pasienyje, bet gan toli, jau įvažiavus į kraštą.

Stovi keletas pastatų, matosi policininkai ar muitininkai, 
bet mūsų niekas nestabdo. Kelio rodyklė rodo, kad iki 
sostinės dar likę 34 km. kelio. Nuo muitinės, kiek pava
žiavę, užkopiam ant aukščiausios šio kelio vietos 2,700 
m. aukštį ir po to vėl smunkam žemyn staigiais posū
kiais. Kai kilom į kalnus, važiavom daugiau į šiaurę, o 
dabar pasukam daugiau į vakarus, pasiekdami kaimelį 
Ransol. Kalno šlaite matosi stovi sena akmeninė bažny
čia su bokštu, panašiu į tvirtovę. Smalsiai besidairant į 
pakelės vingius ir jų viršūnes kylančias aukštyn į dangų, 
pasiekiam jau lyg ir miestelį su daugiau namų, o keletas 
jau ir visai aukštų. Iš čia matyti akmeninė, panaši į tvir
tovę bažnyčia su labai aukštu bokštu, kuris laikomas 
aukščiausiu Andorroje - 100 pėdų aukščio. Šoferis sako, 
kad tai Canillo vietovė ir parapija, kuri Andorroje esanti 
pirmoji. Visai gražus kaimelis su keletu aukštų aparta- 
mentinių namų. Lieka tik 12 km. iki sostinės Valle. Beje 

% visa Andorros teritorija padalinta į 7 parapijas.
Charakteringa, kad tie pravažiuojami kaimeliai įsikūrę 

tarpukalnėse - slėniuose. Čia viskas žaliuoja - medžiai, 
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krūmai, žydi gėles, kanlo šlaitai apdirbti terasomis, kyla 
aukštyn, kur auginami tabakas, rugiai, kviečiai, alyvų me
džiai, vynuogės ir bulvės. Kadangi Andorra užima Pirenė
jų kalnų slėnius, tai tos dirbamos žemės tėra labai ne
daug, vos 4%, o visa kita - kalnai. Kur dar auga žolė, 
tos vietos skirtos avių ganykloms, jų būriai buvo matomi 
kalnų šlaituose. Tradiciniai, tuo ekonomija ir buvo parem
ta, neskaitant to laikotarpio, kai kontrabanda buvo vadi
nama Andorros tautine industrija. Prieš II pasaulinį karą 
daugiausia buvo "šmugeliuojamas" tabakas. Tuo motyvu ir 
"Carmen" opera parašyta, sekant Andorros kalnų kontra
bandą. Krašto industrija yra maža, daugiausia sutelkta į 
rankdarbius. Tačiau nuo 1950 m. Andorros pagrindine 
industrija tapo turizmas, nes aukšti Pirenėjų kalnai pa
traukia ir sudaro puikias sąlygas žiemos sportui. Kraštas 
taipgi pasidarė tarptautine prekybos vieta, labai pritrau
kianti, nes čia nėra valstybinių mokesčių.

Kelyje sutinkame vieną kitą automobilį, bet, palyginti 
kelias pustuštis, tik mes vieni skubam pirmyn. Netrukus 
kelio šone pasimato akmeninių sienų griuvėsiai ir šoferis 
sako, kad tai sudegusios bažnyčios griuvėsiai. Vietovės 
pavadinimas Maritxell. Atstumai nuo vienos vietovės iki 
kitos - nedideli ir tučtuojau pasiekiame giliame slėnyje 
gulintį Encamp miestuką. Atrodo visai moderniškas, 5- 
6 aukštų iškilę nauji namai, restoranai, viešbučiai, įvai
rios krautuvės. Ir automobiliais nustatyta visa gatvė.

Escaldes miestukas yra įsikūręs visai slėnio dugne, 
bet pakilęs visu kilometru nuo jūros lygio. Čia irgi domi
nuoja namai, krautuvės ir viešbučiai. Kai važiuojam jo 
gatve, atrodo kaip kokiam dideliam mieste, nes jis be - 
veik susijungia su La Valle sostine. Dar vis leidžiamės 
žemyn, pasiekiam La Valles gatves ir, pervažiavę tiltu 
per Envalira upę, sustojam prie krante stūksančio didelio 
ir aukšto "Novatel" viešbučio. Atvykome pačiu laiku 9:45 
vai. vakare su paskutiniais saulės spinduliais. Nuo trauki
nio stotelės kelionė per kalnus užtruko 1 vai. 15 min. 
labai geru greičiu šoferiui mus vėžinant, nes ir jis dar 
prieš vidurnaktį skubėjo sugrįžti atgal. Tad vos mus iš
laipinęs ir mostelėjęs ranka į viešbučio duris, apsisukęs 
greit išvažiavo atgal į kalnus ir į Prancūziją.

Viešbučio informacijoje registruojantis reikėjo parody
ti pasą, o kadangi dar iš Kanados buvo padaryta rezer
vacija, nors ir iš anksto neapmokėta, nes nežinojom ko
kią dieną atvyksime, kambarį lengvai gavome su dviem 
lovom. Dienai 544 frankai (100 dol.). Viešbutis "Novotel" 
naujas, su 100 kambarių, šešių aukštų su visais patogu
mais. Buvome labai patenkinti, kad tą pačią dieną pavy
ko pasiekti Andorrą.

Ryte pakilę turime visą dieną apvaikščioti ir apžiūrė
ti Andorra La Valle miestą, skaičiuojantį 15,000 gyvento
jų ir užimantį 59 kv. km. plotą, nes yra labai plačiai iš
sidėstęs prie upės kalnų slėnyje. Iš abiejų miesto pusių 
aukštyn kyla kalnai, tad beveik viskas koncentruojasi 
vienoje, labai ilgoje, kelių kilometrų ilgio gatvėje. Iš 
viešbučio išeiname gan anksti, bet gatvėje jau gyvas ju
dėjimas, labai daug automobilių zuja gatvelėmis, kad net 
sunku praeiti. Pirmiausia užsukame į nedidelį restoraną, 
kur pusrytis vieno kiaušinio, duonos riekutės ir kavos puo
duko kainavo 16 frankų (4 dol.). Pasirodo, čia maistas 
gana brangus, nes pati Andorra nepajėgia visko užsiau
ginti ir turi įsivežti iš kitur.

Nuo viešbučio visai netoli toje pačioje gatvėje stovi 
masyvus valdžios pastatas, suręstas iš akmenų trijų aukš
tų, kampuose su mažais bokšteliais. Prie įėjimo durų 
sienoje didelis herbas ir plevėsuojanti vėliava. Tai buvęs 
senas namas iš XVI-to šimtmečio, tarnavęs apsigynimo 
reikalams, dabar restauruotas tarnauja parlamentui. An
dorra yra valdoma renkamos generalinės Tarybos, kuri 
eina parlamento pareigas. Šią Tarybą renka Andorros 
septynios parapijos, kurių kiekviena išrenka po 4 narius, 
sudarydama 28 narių parlamentą 4 metų terminui. Parla
mentas paskiria po 4-6 narius, kurie eina valdžios minis- 

-terių pareigas, o valdžios galva yra išrenkama parlamento.
Kita šonine gatve pasukus, pasiekiame blokais išklotą 

pagrindinę miesto aikštę - skverą, apsodintą spygliuočiais, 
dekoratyvinaiais medeliais su gėlių lysvėm ir suoliukais. 
Prie šios gražios, aikštės glaudžiasi akmeninė, su tokiu 
pat bokštu, bažnyčia, kuri yra parapijos bažnyčia. Ji buvo 
padidinta kelis kartus ir manoma, kad dau^ nustojo savo 
senos, originalios statybos bruožų. Prie bažnyčios sienos 
stovi statula kardinolo Benlloch, kuris buvo Andorros 
co-princas. Aikštėje ant suoliukų sėdėjo daug žmonių, 
ypač daug buvo moterų su mažais vaikais, kurie aplinkui 
žaidė. Nuo aikštės viena gatvė veda pagal kalną aukštyn, 
kol gerokai palypėjus, prieiname Andorros turistų centrą.

Užsuku į vidų. Ant sienos kabo Andorros žemėlapis ir 
kalnų bei miestelių padidintos nuotraukos. Tarnautojos 
paprašau kokios informacijos apie kraštą anglų kalba, 
tačiau beveik nieko neturi pasiūlyti, viskas ispanų arba 
prancūzų kalba. Mat Andorros oficiali kalba yra katalonų 
(ispanų), religija - katalikų. Taip pat neturi savo pinigų 
ir naudoja abiejų - ispanų ir prancūzų pinigus lygiai. Ne
turi ir geležinkelio ar aerodromo, bet dabar geras kelias 
išvestas link Andorros iš Prancūzijos ir Ispanijos. Anks
čiau kraštas buvo sunkiai pasiekiamas, ypač žiemos metu, 
kai sniegas užblokuoja kalnų praėjimus. Izoliuota per 
šimtmečius Andorra pasidarė populiari turistams nuo 1950 
metų.

Prie kalno glaudžiasi ir daugiau siaurų gatvelių su gy
venamais namais ir krautuvėmis. O tų krautuvių čia tik
ra daugybė, viena prie kitos stovi ištisais kvartalais. Apa-

l! 

čioje, slėnyje prie upės, kur dar yra laisvas žemės skly
pelis neužstatytas namais, vis matosi ploteliai auginamų 
daržovių.

Gatvės gan švarios, su pastatytomis ant šaligatvių 
dėžėmis, ir praeiviai jomis naudojasi. Ryte išėjus vėsoka, 
nors liepos mėnesio vidurys, nes saulė dar slėpėsi už 
aukštų kalnų, nepasiekdama gatvių, bet už tat dienos 
metu kaitino kaip reikiant, pasiekdama 29°C. Gatvėse, 
kad ir labai siaurutėse, visi namai aukšti, mūriniai, me
džių visai nedaug.

Pragariškas judėjimas atėjus žemyn prie upės, kur 
susikryžiuoja gatvės. Visa gatvė ištisai užkimšta judan
čiais automobiliais ir sunkvežimiais. Sankryžoje judėjimą 
tvarko policininkės merginos. Visai nežiūrėdamos pėsčiųjų 
praleidžia tik automobilius, kurių srautas niekad nesibai
gia. Ilgai reikia stovėti, kol bėgčiomis gali peršokti į 
kitą gatvės pusę.

Einame į banką išsikeisti pinigų. Ten kursas žymiai 
geresnis, negu Prancūzijoje. Keičia kaip nori - ar į Pran
cūzijos frankus, ar Ispanijos pesetas, be jokio skirtumo. 
Mums buvo patogiau keisti į frankus, nes jau buvome 
susipažinę su pinigais Prancūzijoje. Nors krautuvėse kainos 
daugumoje pažymėtos pesetais, bet kasoje automatiškai 
perskaičiuoja į frankus, jei jais moki.

Netoli ir pašto rūmai, bet niekaip nepataikiau sulauk
ti atidarant, nors kelis kartus dienos metu užsukdamas, 
vis rasdavau dar uždarytą. Susidomėjau, kada gi jis dir
ba? Kai apie tai paklausiau viešbutyje, tai atsakė, nors 
darbo valandos yra nustatytos, bet dirba labai neregulia
riai - dažnai būna uždarytas. Gerai, kad viešbutis turėjo 
pakankamai šios rūšies prekių, tad buvo galimybė nu
sipirkti.

Po pietų pertraukos pailsėję, vėl patraukėme į miestą 
tą ilgąja prekybos gatve. Čia jau koncentruojasi visos 
didelės ir mažos krautuvės, bankai, restoranai ir viešbu
čiai. O jau viešbučių tikra gausybė! Andorra turi apie 70 
viešbučių su 30,000 kambarių. Stovyklavimui taip pat 
turi 26 vietas ir 250 restoranų. Daugybė įvairių krautu
vių - aukso papuošalų, suvenyrų, laikrodžių, elektronikos 
aparatų - visos glaudžiasi viena prie kitos~ be jokio tar
pelio per kelis kilometrus toje gatvėje. Tačiau ir žmonių 
masės verčiasi per galvas būriais, eidami per krautuves. 
Automobiliai gatve slenka, važiuoja visos Europos valsty
bių ženklais pažymėtos. Matėsi prancūzų, ispanų, britų ir 
vokiečių registracijos numeriai. Atrodo, kad visa Europa 
suplaukusi į šią kalnų valstybėlę. Vieni atvykę pamatyti 
kraštą, o kiti tik pirkiniais apsirūpinti, nes čia nėra jokių 
valstybinių mokesčių. / bu£. daugiau/

/...... atkelta iŠ 4 psl./

DEKOLONIZACIJA

teme les principautes de Kiev portaient le nom de ROUS 
(graik. Rhos) et sės habitants "les Rous" - laike krikšti
jimo Kijevo sritys buvo vadinamos R a s a, o jos gyven
tojai - rasai ar rasenai.

Mums jau turėtų būti gana aišku, kad pats VLADIMI
RAS (pramintas šventuoju) dar buvo prūsų genties v a- 
r u 1 i ų (variagų) kraujo, nors iš motinos slavės, jo 
tėvo Šventasauluvio meilužės, paveldėjo ir vergiško krau
jo dalį. Taigi, Ukrainai dar gerai prisimena tuos laikus, 
kada buvome jei ne 'broliais', tai nors pusbroliais (vieno 
tėvo, bet ne tos pačios motinos, vaikais). Prisiminkime, 
kas įsteigė Kijevą (Kaujavą) ir kas davė visam kraštui 
Rus’ (gal turėjo būti Borus ar P-Rūs) vardą - tai Varių 
Rikis, pirmas šių sričių valdovas atsikėlęs iš Vidurines 
Prūsijos 862 metais į Naugardą.

Dar toliau tas pats žurnalas (informacijos buvo suteik
tos Ukrainų Uniatų Centro) tęsia: "Les termes Rous" et 
Russie correspondent a dės rėalites diffėrantes" - Termi
nai Rasai ir Rusija yra skirtingi, jie neatitinka realybei, 
tikrovei. "Subsistuer Russie a Rous' ėst un anachronisme" 
- sukeisti žodžius ar pavadinimus vieną su kitu būtų datų 
nesąmonė. "Purement et simplement 1'Ukraine n'ėst pas 
la Russie" - paprastai ir aiškiai, Ukraina nėra Mažoji 
Rusųa, lygiai kaip Gudija nėra Baltoji Rusija (ar Maskva 
-Didžioji Rusija, bet Maskovija!). Ar neužtenka to? /b.d./

NUSIŠYPSOKIME:

• Kalėjimo kameroje:
- Už ką sėdi?
- Pasakojau anekdotus.
- O tu?
- Klausiausi anekdotų.

• - Ar tu kartais nepažįsti mano senelio?
- Ne, o kodėl klausi?
- Jūs abu pas&Kojate tuos pačius anekdotus.

• Pas Chruščiovą atvedė politinių anekdotų autorių.
- Kaip jums sekasi kurti anekdotus, kai pas mus visi 

viskuo patekinti?
- Atleiskit, bet šį anekdotą ne aš sugalvojau.

• Beždžionė ateina pas zoologijos sodo direktorių:^
— Aš daugiau negaliu gyventi šalia kiškio ir žirafos!
- Kodėl?
— Kiškis visą dieną pasakoja anekdotus, o žirafa visą 

naktį juokiasi!

5 psl.
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1994 - 95 m.Toronto LIETUVILį NAMŲ, valdyba ir revizijos komisija. Iš kairės,!- eilėje: 
T.STANULIS, J.SLIVINSKAS, D.SIMONAITYTĖ-SYSAK, V.DAUGINIS, D.KERŠIENĖ, E. 
PAMATAITIS; II- eilėje: R.PAŠKAUSKAS, V.DREŠERIS, V.STANAITIS, K.RAUDYS, E. 
STEPONAS, A.SUKAUSKAS, H.SUKAUSKAS, j.V.ŠIMKUS. Nuotraukoje nėra K.PETRY - 
LOS ir R.JUODŽIO.

Iš valdybos rotacine tvarka kadenciją baigia: V.Drešeris, R. Juodis, K.Raudys ir 
E.Steponas. Revizijoje kadenciją baigia D.Keršienė.

LN METINIS NARIU SUSIRINKIMAS įVYKS 1995 m., BALANDŽIO mėn. 2 d., 
sekmadienį, 1:30 val.po pietų.

to non to
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN kovo 12 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
160 žmonių. Svečių knygoje 
pasirašė Stanislovas Gied
raitis, Lietuvos Respubli
kos vyriausybės raštinių 
kadru sektoriaus vedėjas.

Pranešimus padarė ir 
su svečiu supažindino LN 
visuomeninės veiklos k- 
to pirm. T.Stanulis.

• Kovo 19 d. sekmadienį 
buvo rodoma vaizdajuostė 
"VILNIAUS KGB-LIETUVOS 
GENOCIDO AUKŲ MUZIE
JUS". Tai dokumentinė

medžiaga apie lietuvių 
tautžudystę ir kančias so
vietmečiu.

• Slaugos Namams aukojo:
a.a.Anastazijos Trumpic 

kienės, a.a. Birutes Vaitie
kūnienės, a.a.Onos Genau- 
tienės, a. a.Vinco Rutkausko 
atminimui pagerbti ir už
jausdami mirusiąjp arti
muosius - $300,- Dauginių 
šeima.

• KANADOS LIETUVIŲ 
MUZIE J AUS-ARCHYVO 
valdyba dėkoja S.Radzevi- 
čienei už $1.000,- auką, 
prisimenant a.a.J.Beržinsko 
20-tąsias mirties metines.

• IŠGANYTOJO P-jos Mo
terą Būrelis per 1994 m.iš

siuntė į Lietuvą 7 siunti
nius: 2 - Sibire nukentėju- 
siems Patumpiškiams; 2 
- Klaipėdos teologijos stu
dentui; 3 - invalidui R.En- 
zeliui Marijampolėje. Taip 
pat buvo užsakyta maisto 
produktų už $563.06 Vaikų 
Globos Namams Pagėgiuose

Būrelis 1994 m.Šv.Kalėdų 
proga aukomis parėmė 
spaudą, radijo valandėlę, 
Vasario 16 Gimnaziją, Klai
pėdos Universiteto Evange
likų Teologijos Skyriy ir 
savo parapiją.

Moterų Draugijos valdy
ba^ sudaro pirm.-V.S.Stepo- 
nienė, vicep.-I.Delkuvienė, 
T.Langienė, sekr.-A.Sukaus- 
kienė, jos pav.-I.Sturmienė, 
ižd. M.Marcytė, renginių 
vadovė G.Povilaitienė ir! 
I.Pukienė, revizijos komisi
ja,, - M.Bartminienė ir V. 
Norvaišienė.

LIETUVIŲ
I I I I KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

$53,000 AUKA LIETUVY
BĖS IŠLAIKYMUI

MOKA:
6.25% už 90 dianų term, indėlius 
6.75% už 6 mėnesių term, indėlius 
6.75% už 1 m. term, indėlius 
7.50% už 2 m. term, indėlius 
7.75% už 3 m. term, indėlius 
8.00% už 4ųi. term, indėlius 
8.25% už 5 m. term, indėlius

'• 7.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
7.75% už 1 m. GIC Invest, pažym.
8.00% už 2 m. GIC invest, pažym. 
8.555°/< už 3 m. GIC invest, pažym. 
8.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
8.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
4.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
7.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
8.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
8.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
8.50%, už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
8.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda)
4.25% kasd. pal čekių

sąsk. virė 10.000
3.50% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(JS dol.Sav.Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo............ 8.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 9.00%
2 metų ................. 9.50%
3 metų ................. 9.50%
4 metų ................. 9.75%
5 metų ...................10.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų .... ’7.75% 
(variable rate)

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per “Į 00 milijonų dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dyd( iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 
drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame pinigus 
(Wire Transfer) į LIETUVĄ ir (kitus kraštus.

KASOS VALANDOS:
• Plrmad., antrad. ir trečlad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.

I • Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
O • Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.
į BŪSTINĖ: Lietuvių namai
Į 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

Prisikėlimo parapijos 
Kredito Kooperatyvo To
ronte metinis susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 12 d. 
parapijos salėje. Tai jau 
32-asis metinis susirinki
mas, kurį pradėjo valdybos 
pirmininkas dr. S. Čepas,

vadovaująs kooperatyvui 
nuo pat įsisteigimo pra
džios.

Kaip ir kiekvienais me
tais, pirmiausia buvo per
skaitytos mirusių per 1994 
metus narių pavardės. Jų 
buvo net 34. Jie buvo 
prisiminti trumpa malda, 
kurią sukalbėjo kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM.

Pirmininkas savo praneši
me pažymėjo, kad praėję 
metai, nežiūrint nepasto
vios ekonominės situacijos 
Kanadoje, buvo gana sėk
mingi. iš metinio pelno 
buvo paremta daugelis lie
tuviškų organizacijų ir in
stitucijų, ir taip pat nupirk
ti 5 traktoriai su visais 
priedais buvusiems Lietu
vos partizanams ir tremti- 

*. niams. Tų aukų suma - 
s - $53,287. Nežiūrint to, 

metų gale dar buvo prira- 
E šyta papildomų palūkanų 

taupytojams ir sugrąžinta 
I dalis sumokėtų procentų 

už paskolas skolininkams!
Likęs pelnas -$194,000 

buvo perkeltas į rezervų 
kapitalą. Rezervų kapita- 

T las šiuo metu yra daug 
didesnis, negu kad reikalau- 
ja valdžios potvarkiai. Me
tų bėgyje nuošimčiai kilo 
ir vėl krito, nes Kanados 
ekonominė padėtis nebuvo 
pastovi, tačiau Prisikėlimo 
parapijos Kredito koopera
tyvas visada mokėjo aukš
tesnius nuošimčius taupy
tojams, negu kanadiški 
bankai ir ėmė mažesnius 
procentus už paskolas.

Praplėstos kasos valan
dos Anapilyje, Mississaugo- 
je, kur taupytojai gali at
likti finansines operacijas 
net 3 dienas savaitėje. 
Reikalui atsiradus, kasa

parapijoje dip
7 dienas savai-

pranešimą per-
Bušinskas pa-
kad balansas

bus atidaryta daugiau die
nų bei valandų savaitėje. 
("Prisikėlimo 
bama visas 
tėję).

Iždininko 
skaitė A. 
brėždamas,
per 1994 metus paaugo 1,5 
milijono dolerių. Pagal gau
tas statistikas, paaugimas 
buvo didesnis negu vidur
kis visų Ontario kredito 
kooperatyvų. Buvo perskai
tytas visų organizacijų są
rašas, kurioms buvo paskir
tos aukos.

Paskolų 
ninkas A. 
statistinius 
asmenines 
buvo išduota 122, ir nekil
nojamo turto paskolų su
teikta 64 prašytojams.

Revizijos komisijos pra
nešimą pateikė V. Valiulis, 
pažymėdamas, kad metų 
bėgyje komisijos nariai 
nepastebėjo jokių nesklan
dumų.

Į valdomuosius organus 
perrinkti tie patys nariai, 
kurių kadencija siais me
tais baigėsi: V. Bireta, ir 
E. Girdauskas - valdybon; 
paskolų komisijon - A. 
Kuolas, ir revizijos komisi
jon - V. Valiulis.

Susirinkimas užsitęsė tik 
valandą. Dalyvavo 309 

loterija, 
narių laimėjo 

ir pui- 
kuriose

Baigėsi
14

komisijos pirmi- 
Kuolas patiekė 
duomenis apie 

paskolas, kurių

1 
nariai, 
kurioje 
pinigines premijas; 
kiomis vaišėmis,
visi dalyvai galėjo sočiai 
pavalgyti.

Kaip visi rezultatai rodo 
visiems lietuviams geriau
sia taupyti ir skolintis 
SAVO LIETUVIŠKUOSE 
KREDITO KOOPERATY
VUOSE. Kiek lietuviškiems 
reikalams paaukojo Kana- 
diški bankai? Nieko! Prisi
kėlimo Kredito Kooperaty
vas kviečia visus, kurie 
dar laiko savo santaupas 
pas kanadiečius, perkelti į 
savo lietuvišką kooperaty- 
v^' Vincas Kolyčius

SUKAKTUVINIS LEIDINYS PASIEKS IR LIETUVĄ
1994 m.jVL.PUTVIO šaulių Kuopa Toronte at

šventė 40 metą veiklos sukaktį. Ta proga išleidžia
mas leidinys, kurį redaguoja Bronius Stundžia. Jame 
bus atžymėti šauliškos veiklos svarbesnieji darbai, įvy
kiai bei kiti dalykai.

Savo gražiomis uniformomis per tą ilgat 40 m.lai- 
kotarpį VL.PŪTVIO Kuopos šauliai primindavo visuome
nei nepriklausomą Lietuvą, kurioje šauliška veikla buvo 
plačiai išvystyta ir atliko dideli tautos sąmoningumo 
bei auklėjimo darbą. Kariuomenės švenčių minėjimo 
metu, VASARIO 16-tosios ar Lietuvių Kapiniu lankymo 
proga šauliai nuolat žadindavo ir tebežadina Lietuvos 
nepriklausomo gyvenimo viltis.

Todėl ir kreipiamąsi į lietuviškąją visuomene 
su prašymu finansiniai paremti minimos knygos išleidi
mą. Norima galimai gražiau ir puošniau šaulišką veiklą 
pristatyti. Aukas galima įteikti asmeniškai St.Jokūbai
čiui, tel:537-2869, Vyt.Pečiuliui, tel:247-2221 arba įdėti 
į PARAMOS banko sąskaitą Nr. 11071. Aukoją $30,- 
leidinį gaus do5 

Aukos re 
leidinio norima

kiekįAukos reikalingos ir todėl, kad nemažą kiekį 
leidinio norima veltui pasiusti šauliams Lietuvoje.

Leidiniui Leisti Komitetas ***************************************************

Parapijos kredito kooperatyvas
. 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
L-t-a Anapilyje telefonas: (905) 566-0006 DRESHER

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 6.25%

180-364 d. term, ind.......... 6.75%
1 metų term, indėlius ...... 6.75%
2 metų term, indėlius ...... 7.50%
3 metų term, indėlius ...... 7.75%
4 metų term, indėlius ...... 8.00%
5 metų term, indėlius   8.25% 
1 metų GlC-mėn.palūk  7.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 7.75%
2 metų GlC-met. palūk.... 8.00%
3 metų GlC-met. palūk.... 8.25%
4 metų GlC-met. palūk.... 8.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 8.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 7.75% 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 8.00% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 8.25% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 8.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 8.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 3.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................ 9.00%
2 metų ................ 9.50%
3 metų ............. 10.00%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 7.75%

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas į

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešeris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

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

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių
- turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

3830B Bloor St. West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8 
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661 

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. — 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (4I6) 762-4232
Lilija Pacevičienė - telefonas \416) 762-4232

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

DRA ŪDA -----INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane de Bloor St.) 

Toronto, Ont. M6S4W3
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Kairėje-
Toronto Sporto 
Klubo VYTIS metinio 
susirinkimo Prezidiumas: 
sekr.-Janyte Simonaitytė 
-Seriani, pirm.-Juozas 
Balsys ir VYČIO Klubo 
pirm.Rimas Sbnda.

Dėžinėje- metiniame susi
rinkime į sausio 19 d.,Lietu
vių Namuose.

Abi nuotr: T.Stanulio

1995 m.ŠALFASS-gos SLIDINĖJIMO PIRMENYBIŲ 
~~ P A S E K M E S

1995 m. vasario 25 d.,Loretto Ski Resort, Loretto, Ont. 
Kanada.

Pastabos: Didžiajame slalome buvo vykdomi 2 nusilei
dimai, tačiau slalome dėl laiko stokos, buvo pravestas 
tik vienas nusileidimas.

Absoliutus vyrų ir moterų didž. slalomo ir slalomo 
laimėtojai buvo išvesti pagal atsiektas pasekmes, nežiū
rint kuriai klasei jie priklausytų.

Didžiajame slalome, dviejų nusileidimų suma buvo 
naudojama tik absoliučių laimėtojų nustatymui. Paskirose 
klasėse - tik geresnis iš abiejų nusileidimų buvo imamas 
vertinimui.

10-12 m. klasė: 1. Aleksa Pacevičiūtė - 32.77 sek., 2. 
Aleksandra Valadkaitė - 35.11 sek. (Tik dvi dalyvės).

13-16 m. klasė: (nebuvo dalyvių)
17-34 m. klasė: 1. Kate Tutlienė - 39.78 sek. (Tik 

viena dalyvė)
35 m. ir vyresnių klasė: 1. Ramona Valadkienė - 28.80 

sek., 2. Rita Birgiolienė A - 35.29 sek. (Tik 2 dalyvės).

SLALOMAS, Vyrai ir jauniai

Absoliutūs laimėtojai (neriboto amžiaus): 1. Linas Vait
kus N (nepriklausomas) 20.75 sek. 2. Tomas Skrinskas A 
(Toronto Aušra) 21.74 sek., 3. Linas Ruslys A 23.09 sek.

9 metų ir jaunesnių klasė: 1. Stasys Pacevičius V (To
ronto Vytis) 39.40 sek. (vienas dalyvis)

10-12 metų klasė: (visi Toronto Aušros) 1. Juri Kon- 
gats 27.15 sek., 2. Jonas Birgiolas - 28.98 sek., 3. Danie
lius Puzeris - 37.51 sek.

13-16 m. klasė (visi Tor. Aušros): 1. Tomas Skrinskas 
21.74 sek., 2. Linas Ruslys- 23.09 sek., 3. Paulius Dailydė
- 23.14 sek. ;

17-34 m. klasė: 1. Linas Vaitkus N - 20.75 sek., 2.
Mykolas Šileika A - 23.64 sek., 3. Petras Taraška Ž (Cle
veland© Žaibas)- 27.50 sek.;

35-49 klasė: 1. Raimondas Valadka V - 28.16 sek., 2.
Algis Pacevičius V - 29.16 sek. (Kiti 3 neužbaigė).

50-64 m. klasė: 1. Arūnas Dailydė J (Toronto Jungtis)
- 36.34 sek. (Tik vienas dalyvis);

65 m. ir vyresnių klasė: 1. Jonas Jonaitis V - 29.83 
ek., 2. Vytenis Čiurlionis Z - 31.47 sek., 3. Algirdas 

Nakas N -- 33;63 sek.

DIDYSIS SLALOMAS

Vyrai ir Jauniai

Absoliutūs laimėtojai (neriboto amžiaus): 1. Linas Vaitkus 
N - 34.92 sek., 2. Linas Stripinis N - 37.62 sek., 3. Pau
lius Dailydė A - 39.75 sek.

9 metų ir jaunesnių klasė: 1. Stasys Pacevičius V - 
36.31 sek. (1 dalyvis).

10-12 m. klasė:(visi "Aušros" klubo) 1. Juri Kongats 
-22.71 sek., 2. Jonas Birgiolas - 23.69 sek., 3. Danielius 
Puzeris - 26.56 sek.

13-15 m. klasė: 1. Paulius Dailydė A - 19.22 sek., 2. 
Tomas Skrinskas A - 19.34 sek., 3. Christopher Guest N 
-21.08 sek.

17-34 m. klasė: 1. Linas Vaitkus N - 17.28 sek., 2.
Linas Stripinis N - 18.69 sek., 3. Mykolas Šileika A - 
20.39 sek.

35-49 m. klasė: 1. Algis Pacevičius V - 23.25 sek., 
2. Raimondas Valadka V - 23.67 sek., 3. Vytenis Danai- 
tis J - 29.68 sek.

50-64 m. klasė: 1. Arūnas Dailydė J - 27.71 sek., 2. 
Mindaugas Leknickas A - 31.08 sek., (tik 2 dalyviai).

65 ir vyresnių klasė: 1. Vytenis Čiurlionis Ž - 22.05 
sek., 2. Jonas Jonaitis V - 24.03 sek., 3. Algirdas Nakas 
N - 24.75 sek.
******************************************************

Moterys ir Mergaitės, visos Vyčio klubo
Absoliučios laimėtojos (neriboto amžiaus) 1. Ramona 

Valadkienė - 28.80 sek., 2. Aleksa Pacevičiūtė - 32.77 
sek., 3. Aleksandra Valadkaitė - 35.11 sek.

9 m. ir jaunesnių klasė: 1. Janina Pacevičiūtė - 38.16 
sek., 2. Vilija Valadkaitė - 41.42 sek. (Tik dvi dalyvės).

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 

ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

830
TALKA",LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
Main

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. ikL.4.50% 
santaupas...................... 3.00%
kasd. pal. taupymo
sąsk................................. 2.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 7.00%
180 dienų indėlius ........ 7.50%
1 m. term.indėlius ......... 8.00%
2 m. term.indėllus......... 8.25%
3 m. term.indėlius ......... 8.50%
4 m. term.indėlius ......... 8.75%
5 m. term.indėlius......... 9.00%
RRSP IrRRIF
(Variable)....................... 3.50%
1 m.ind............................. 8.00%
2m.ind............................. 8.25%
3 m.ind............................. 8.50%
4 m.ind............................. 8.75%
5 m.ind............................. 9.00%

IMAME UŽ:
PASKOLAS
Asmenines nuo........... 13.50%
nekiln. turto 1 m.............9.75%

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda iki $25.000.

Darbo valandos: pirmadieniais, antraaieniais 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, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus -Talkoje”

1995. IR. 28

Moterys ir Mergaitės

Absoliučios laimėtojos (neriboto amžiaus): 1. Indrė 
Kongats A - 47.42 sek., 2. Natalie Šalkauskytė N - 50.35 
sek., Rita Birgiolienė A - 50.76 sek.

9 m. ir jaunesnių klasė: 1. Janina Pacevičiūtė V - 
29.94 sek., 2. Vilija Valadkaitė V - 37.24 sek. (Tik 3 
dalyvės);

10-12 m. klasė: 1. Aleksa Pacevičiūtė V -25.35 sek., 
2. Aleksandra Valadkaitė V - 28.12 sek. (Tik 2 dalyvės).

13-16 m. klasė: 1. Indrė Kongats A - 23.34 sek., 2. 
Natalie Šalkauskytė N - 24.37 sek. (Tik 2 dalyvės).

17-34 m. klasė: 1. Kate Tutlienė V - 33.35 sek.(Tik 1 
dalyvė).

35 ir vyresnių klasė: 1. Ramona Valadkienė V - 24.76 
sek., 2. Rita Birgiolienė A - 24.78 sek. (Tik 2 dalyvės).

ŠALFASS SLIDINĖJIMO KOMITETAS 
*************** *************************#********&O4^

Negana visa to - Tėvų, 
Komitetas su pirmininke 
O.Narušiene, panaudodami 
visus geriausius kulinari
nius prieskonius, gamino 
koldūnus, cepelinus, kugelj 
ir kopūstus su dešrelėmis. 
Vaišino visus svečius, kurie 
su pasigėrėjimu tuos ska
numynus ragavo • Už tai

jiems nuoširdus ačiū!
Visus traukė ir skauti- 

ninkių-kų suruoštas laimikių 
stalas, nes ten laimė laukė 
visu* ir visiems buvo dosni.

GINTARO Ansamblio 
orkestras su muz. Pabrėža 
mugės nuotaiką dar labiau 
pakėlė. M.

montręal

ŠAUNI KAZIUKO MUGĖ 
TORONTE

Šių . metų KAZIUKO 
MUČĖS tema- "Gamtoje".

Tad teko pasivaikščiojant 
užeiti pas "ĄŽUOLUS"- 
išdekoruota spalvotais la
pais, o tarp jų judrūs vil
kiukai, geri patarnautojai, 
prižiūrimi globėjos s.N.Si- 
monavičienės, draugin.ps.A. 
Paškaus ir pavad.sl. L.Na- 
rušio. Pas "MEDŽIUS"- 
pamačiau skautų įvairius 
medžius, daugybę išpuoštų 
patiekalų. Čia darbuojasi 
geltonšlipsiai su drauginin
ku ps.R.Kalendra, pavad.sk. 
v.v.sl. M.Slapšiu. Šis "Me
džiu" skyrius laimėjo I- 
ą vieta. "SALELĖJE" pasi
tinka paukštytės. Ten irgi 
gražu, skanūs pyragai ir 
kitokie skanumynai. Jų 
draugiu, ps. A. Puzerytė, 
pavad. si. L. Paulionytė ir 
v.sk.G.Baltakytė. Čia pat 
ir "ŠILAINĖS" prityrusios 
skautės su draugin.v.sk.v.sl. 
N.Gedgaudaite - vaišina , o 
gėrybių visokiausių, nežinai 
už ko griebtis! Neišvengęs 
įlendi į "PELKE" pasivadi
nusią 8-iu skaučių skyrių. 
Pasitinka draugin. v.sk.v.sl. 
I.Viskontaitė, pav. R.Ra- 
džiūtė. Patarnavimas ir 
pasipuošimas tikrai vertas 
prizo. Jį jos ir gavo.

Vos išbridęs iš "Pelkės", 
sutinki ir "MEŠKAS", jos 
neplėšrios, o mandagios.

Tai skautai Vyčiai, vyr. 
skautės ir prityrusios skau
tės parengė šj skyrių, su-, 
kūrė gražų paviljonų. Jų 
draugin. sk.v.v.sl.G. Kara- 
siejus, v.sk.sl.I.Pivoriūtė, 
ir gint.v.v.D.Kalendraitė. 
"PAVASARIS-GROŽIS"- 
mišrus paviljonas: skautinin- 
kės ir vyr.skautės, "Biru
tės" draugovė , pasirodė 
su daugybe rankdarbių, 
austų ir megztų, lėlių, 
takelių. Pas jas galėtum 
ilgai svečiuotis, bet reikia 
skubėti. Pas "ZUIKUČIUS" 
įsitaisė Liepsneles ir Giliu
kai- judrus jaunimas pasi
tinka su daugybe riestainių 
ir saldainių., Draugin. ps. D. 
Petrauskienė, pavad. Adri- 
jana ir Vilija Karkaitės 
seka gražiausias pasakėles. 
Klausyk ir norėk, bei siūlo
mus pyragėlius pirk. Nety
čia papuolu į "ANČIŲ" 
paviljonų. Tai laivo pavida
lo,-rodos, tik plauk geros 
nuotaikos ir gero vėjo, jū
ros skautų globojamas. 
Laivo vadas - j.b.v.vl.dr. 
E.Birgiolas, pavad. j.b.vl.V.

Kulikauskas, j.ps.S.Namic- 
kas ir j.b.v.vl.A.Pacevičius 

tai antros kartos jūrų 
vilkai. Yra ir kitas laivas 
"KĄ. GAMTA MAN REIŠ
KIA". Jam vadovauja gint.v. 
vl.K. Janavičiūtė. Čia
gamta: vanduo ir žemė 
ir Kaziuko Mugė.

,• NIDOS Klubo v-bos posė
dyje pasiskirstyta pareigo
mis ateinančių 2-jų metų 
kadencijakpirm.- S.Rimei- 
kis, vicep.-A.Žiūkas, sekr.- 
J.Babrauskas, ižd.-A.Ra- 
činskas, parengimams-G.Ri
meikienė ir P.Ražanas, 
išvykoms -B. Kirstukas.

• Rasos ir Petro PAU
LAUSKŲ sūnūs buvo pa
krikštytas AV p-jos bažny
čioje RYČIO-LUKO vardais. 
Krikšto tėvais buvo Danutė 
(Benjušytė) ir Rimantas 
Kunčai iš Čikagos. ---- -

• AV sukaktuvinis koncer
tas numatomas birželio 
mėnesio gale.

PADĖKA
A t A

PRANUI BERNOTUI
mirus, nuoširdžiai dėkoju Aušros Vartų parapi
jos kleb. Tėv. J. Aranauskui, SJ, kun. K. Amb
rasui, SJ, kun. J. Lipski’ui už gedulingas pa
maldas ir palydėjimą į kapines.

Dėkoju Aldonai ir prof. Romui Knystautams 
atvykusioms iš toliau į šermenis.

AČIŪ dr. Viktorui Dubinskaui už pareikštą 
užuojautą telefonu iš Floridos; solistui Antanui 
Kebliui už giesmes bažnyčioje ir kapinėse; Au
gustui Mylei už nuotraukas; Seselei Paulei, 
Broniui Niedvarui už visokią pagalbą; mano na
miškiams prisijungusiems maldoje .

Dėkoju visiems už paaukotas Mišias. Ypatin
ga padėka taip gūsiai aukojusiems NAŠLAIČIŲ 
VAIKŲ NAMAMS Velionio atminimui.

Nuoširdus ačiū dalyvavusiems apeigose bažny
čioje, kapinėse ir laidotuvių pietuose. Aš buvau 
ne viena savo liūdesyje.

Tegul jus lydi Dievo palaima -
Liūdinti žmona - Helena

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

REMKIMEKANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai 

į kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi
talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nartais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. M6P 1A6.

FONDO TIKSLAS-LIETUVYBĖSIŠLAIKYMAS

7 psL

.u

pavad.sk


montręal
Mirties dešimtmečio
proga

Mylima Motina a.a.Ma- 
rija Tranelienė-Gavenytė, 
mirė 1985 m.kovo mėn.26 
dieną.

Jau praėjo 10 metų, 
kaip Tu mus palikai ir 
iškeliavai į Amžinybę.

Tavo Šypsenos nėra 
daugiau mūšy namuose, 
Tavo rankos mūsų neliečia, 
nepriglaudžia ir nepaglosto, 
bet Tu įkvėpei mums meilę 
ir palikai šiltus prisimini
mus, kuriuos mes saugoja- 
me visą laiką.

Į Dievas turi Tave savo 
globoje, o mes nešiojame 
Tave, Mama, savo širdyse.

Ten, už žvaigždynų, 
mes susitiksim.

Duktė Helena Bitnerienė

• Vaiko Tėviškės Namams 
aukojo: _

$250,- RŪTOS Klubas; 
a.a. Prano Bernoto atmini
mui: po $100,- Aldona 
Gaurienė, Aldona ir Romas 
Knystautai; $25, V.J.Šul- 
mistrai; po $20,- J.Adomai
tytė, V.N.Jakoniai, A.Knys- 
tautienė, E.Kirstukas, A. 
Krasowski, G. Montvilienė, 
R.Pocauskas, D.Br.Staške
vičiai, R.L.Urbonai, B.D. 
Rupšiai, J.Vazalinskienė, 
E.S.Szewczuk; $17,- G.E.A- 
linauskai; po $10,- Augai- 
tienė, Pr.V.Dikaičiai, Pr. 
Girdžius, A. Keblys, E.Ker- 
belienė, B.Makauskas, A. 
Morkūnienė, G. Sibitienė; 
po $5,- J.Adomaitis, O.Ceč- 
kauskienė, J.Šeidys.

Širdingas AClU
KLKMoterų D-jos 
MOntrealio Skyrius

•Balandžio 11 d. pianist as 
G.Cinauskas ir violenčelistas 
E. Huetter koncertuos Mc 
Gili U-to Redpath Hali, 
įėjimas - laisvas.Pradžia 
8 vai.v.

Abu puikiai grojo sek
madienio , popietėje AV 
P-jos salėje, netikėtai susi
darius progai juos pasikvies
ti dėka sol.Antano Keblio.
JUOZAPINĖS AV P-JOJE

Š.m. kovo mėn. 19 d., 
vyko iškilmingos pamaldos 
AV P-jos bažnyčioje. Mi
šias atnašavo varduvininkas 
kleb.kun. Juozas Aranaus- 
kas SJ, asistuojant kun.Jo- 
nui Lipski'ui, gražiai gie
dant chorui.

Salėje vyko Juozų ir 
Juozės pagerbimas, kurį 
surengė Montrealio Jūrų 
šaulių Kuopa NERINGA.

Aldona Vaičekauskienė 
pakvietė prie Garbės stalo 
Juzę ir Juozus:kun. Ara- 
nauską, SJ, Mikalajūnienę, 
šiaučiulį, Skučų, Pukterj, 
Stankaitį. Visiems buvo 

prisegta po gėlę.
Žodžiu varduvininkus 

sveikino Aldona Morkūnienė 
- Choro vardu, Seselė Pau
lė- Seselių ir kunigų vardu, 
Juozas Šiaučiulis - VIL
NIAUS Rinktinės ir šaulių

Alvyros Povilaitienės meno kūrinių parodos atidarymas, le vernissage, įvyks trečiadienį, 
balandžio 5 d. Pierrefonds/Dollard-des-Ormeaux Miestų Bibliotekos patalpose, 
13 555 boul. Pierrefonds, Pierrefonds, nuo 7 iki 9 vai. vakare. Paroda tęsis iki sekmandienio, 
balandžio 30 d.

VYTUKAS B U C I O N I S 
JAU McGILL
KONSERV ATORIJ OS 
STUDENTAS

Vytuką Bučioni Montre
alio lietuviai pažįsta pir
miausia kaip aklą, aštuon
metį berniuką iš Lietuvos, 
turintį nuostabų muzikos 
talentą. Jis pereitų metų 
Juozapinė’se grojo Aušros 
Vartų P-jos salėje pianinu 
iš klausos. Apie tai rašė 
"Nepriklausoma Lietuva", 
Toronto "Tėviškės Žiburiai" 
LASALLE "Messager", o 
taip pat ir "Le Mirabel" 
laikraščiai.

Montrealio Aklųjų Or
ganizacija šį vaiką pažįsta 
šiek tiek kitaip - kaip 
pirmą lietuvį neregi, nuo 
pat pirmos klasės sėkmin
gai lankantį normalią re
ginčių vaikų "Westmount 
Park School" mokyklą. "Ph. 
Layton" Mokyklos direkto
rius J.K.Evans savo verti
nimo rašte tvirtina, kad 
Vytukas gerai orientuojasi 
mokyklos patalpų erdvėje 
ir yra pakankamai savaran
kiškas, tik kartais (pav.li
pant laiptais),reikalingas 
palydovo. Jis taip pat su
geba pats apsirengti, val
gyti, naudotis tualetu,ir 1.1.

Direktorius rašo, kad 
jis pasiekė puikių mokymo
si rezultatų dėka ypatingo 
noro mokytis ir sugebėji
mo susikaupti bei atidžiai 
sekti,kas sakoma. Vytukas 
jau skaito brailo (specialus 
neregių alfabetas) raštą 
ir labai gerai ištaria žo
džius, nors angliškai moko
si tiktai šiek tiek virš 
vienerių metų. Jo raidžia- 
vimas (spelling) yra aukš
tesnio lygio negu norma, 
kaip ir matematikos prad
menų bei geometrinių for
mų atpažinimo srityje.

Vytukas neatsilieka 
nuo kitų ir prancūzų kal
bos pamokose ■

Direktorius taip pat 
pažymi, jog jis gerai elgia-

Vytukas Bucionis po koncerto 
su mokytoja Doris Emler.
si klasėje, yra labai malo
nus vaikas , ir visi mokslei
viai jam padeda, kai yra 
reikalo. Mokytojai juo labai 
patenkinti ir sako, kad 
"it is an honor to teach 
him".

Tačiau, nuo praeitų 
metų Kalėdų, šio jauno 
vaiko gyvenimas visiškai 
pasikeitė. Montrealio Aklų
jų Sąjunga (M.A.B.) ji pri
statė" McGill Konservator- 
rijos specialistams, kurie 
nedelsiant pasiūlė specialią 
muzikos technikos moky
mosi programą ir paskubino 
MAB kuo greičiau rasti 
tam finansavimą . Specialis
tu nuomone, šis vaikas 
turi "gerokai aukštesnį 
nei paprastą sugebėjimą 
komponuoti melodijas", 
bei, "grodamas, paskęsta 
muzikoje", šių metų kovo 
pradžioje, po nepilnų dviejų 
mėnesių mokymosi, jis 
buvo pakviestas dalyvauti 
Konservatorijos direkto
riaus C.Urųuart'o mokinių 
ir svečių koncerte, kuris 
įvyko MARIANOPOLIS 
Kolegijos salėje kartu su 
gerokai labiau patyrusiais

McGill u-to konservatorijoje 
Nuotr. V. Bučionio 

studentais. Vytukas atliko 
tris kūrinius: T.Oesten 
"Spanish Dance", C.Curlit 
"Allegro non troppo" ir 
B.Bartok "Round Dance". 
Nors jis grojo sirgdamas 
( turėdamas 38,5C tempe
ratūros), kūriniai nuskam
bėjo tikrai gražiai, paties 
koncerto . organizatoriaus 
nuomone, " extremely imp
ressive, accurate and tu- 
ching".

Su pirmuoju profesiona
liu pasirodymu jį pasveiki
no “Ph.Layton*'Mokyklos di
rektorius K.Evans," Ph..Lay- 
ton” ir "Westmount Parį? 
mokyklų mokytojai, kurių 
su šeimomis ir draugais 
buvo susirinkę ko ne pusė 
salės. Tėvai - Alfreda ir 
Vytautas Bučioniai - turėjo 
tikro malonumo padėkoti 
atėjusiems, ir negalėjusiems 
ateiti , Vytuko gerbėjams 
ir rėmėjams, be kurių jo 
talentas nebūtų galėjęs 
skleistis. Malonu stebėti 
konkretų ir akivaizdų tos 
programos rezultatą, prisi
menant, kad ir tarp Mont
realio bei kitur esančių 
lietuvių tarpe radosi šio

bei "Nepriklausomos Lietu
vos" vardu. Raštu buvo 
gautas ir perskaitytas svei
kinimas iš Kauno - Juozo 
ir Juozuko Piečaičių.

Sol. Antanas Keblys, 
akompanuojant Emanuel 
Blais pianinu, padainavo 
"Ne margi sakalėliai"- J. 
Tallat-Kelpšos, "Jau saulu
tė leidos", "Tų mergelių 
dainavimas"- L. Abariaus, 
"Oželis"- J.Indros. Priedui 
- porą liaudies dainų, kartu 
su solistu sudainavo visi 
svečiai.

Svečias iš Lietuvos, 
Stanislovas Giedraitis pa
sveikino varduvininkus ir 
taip pat nuoširdžiai dėkojo 
visiems už visą 50-tį metų 
parodytą rūpestį ir pagalbą 
Lietuvai ir kvietė joje 
lankytis,ir toliau jos nepa
miršti. Jis vadovauja Lie
tuvos Respublikos vyriausy

bės kanceliarijos kadrams 
ir , viešėdamas Kanadoje, 
susipažįsta, kaip vyksta 
panašios srities darbas 
šiame krašte , ir kaip pri
taikyti tinkamus darbo 
metodus Lietuvoje.

Padėkos žodį už pager
bimą .ir G.Balaišienei už 
skaniai ir gražiai paruoštas 
vaišes- pietus , pasakė 
kleb.kun.Juozas Aranauskas, 
SJ. Taip pat šiltai padėko
jo ir visiems renginio talki- 
ninkams-talkininkėms.

Dalyviai sugiedojo savo 
klebonui ir visiems varduvi
ninkams "Ilgiausių Metų".

Buvo susirinkę apie 
150 žmonių, kurie bendravo, 
vaišinosi,laimėjo ar nelai
mėjo loterijoje, gražiai 
palaikydami Juozapinių 
tradiciją, kad ir nedidelia
me mūsų telkinyje. Dal.

MONTREALIO SKAUTU-
ClŲ,VILKIUKŲ IR 
PAUKŠTYČIŲ tradicija 
tapusi Žiemos Stovykla, 
vyko kovo mėn. 18-19 d.<L 
prie Lac Archambeau, Lau“ 
rynijos kalnuose.

Stovyklautojų buvo 21, 
jiems vadovavo skautinin
kas Gintaras Nagys.

Šį kartą prie malonios 
nuotaikos prisidėjo ir geras 
oras, nebuvo taip labai 
Šalta ir užteko sau.Cs.

LITAS MONTREALIO' LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS virg $29.000.000 9
REZERVAS virt $2,000,000

MOKA UŽ:
CertHikatus 1 m.-..........7.25%
Certiflkatus 2 m.............. 7.25%
Certlfikatus 3 m...........7.25%
Term. Indėlius: 

1 metų...
180 ± 364 d. 
120 d.-178 d.
60 d.-119 d. 
30d.- 59d.

....6.50%

....6.00%

....6.00%

.....6.00%

.....5.00%
IMA UŽ:

Taupymo-special.................1.50%
Taupymo-su gyv. dr. ...........1.25%
Taupymo-kasdienines....... 1.50%
Einamos sąsk.................„...J’0096
RRIF-RRSP-1 m.term. .....7-25% 
RRIF-RR3P-2m.tenn. .....7,25% 
RRIF-RRSP-3m.term..... 7.25%
RRIF-RRSP-isup..............3.00%

įmetu.......................9.25% asmenlnes-nuo ......... JO.00%
2 metų.......................10.00%
3metų...................... 10.25%

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3S07A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 0°- 7 00
Penktadieniais 10.00- 6.00 20°- 6 00

vaiko rėmėjų.
Esamiems ir būsimiems 

VYTUKO BUClONIO rėmė
jams primename, kad "Ne
priklausoma Lietuva" pri
ims ir jam perduos bet 
kokią jūsų paramą (arba, 
galima įnešti tiesioginiai

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-ChJrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE»Quė. 
H8PIN5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MAUSKOS biurai 

1440 St.Catharlne St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297 
Montreal,P.Q. H3G 1S5

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

ADVOKATAS
ROMAS I Š G A N A I T I S

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

822 Re de France, St. LAMBERT, Que. J4S 1T7

Tel: 465-1538, Fax: (514) 923-2219

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

SUN LIFE BUILDING
M o n t r ė a L Quebec, H3B 2Vb
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

TONY 
PHOTO 
STUDIO

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

TONY LAURINAITIS

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

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

į LITO banko sąskaitą 9223 
-5300).

Balandžio mėnesiui Vy
tukas jau ruošia programai 
kitus - C.Debussy ir C.Gur— 
lit - kūrinius.

Geros jam sėkmės ir 
toliaul b.

1M********* *♦*♦♦***♦♦***♦♦*****♦>►♦ *
* EKSKURSIJOS I LIETUVĄ >
* Montrealis- Varšuva - Vilnius
* birželio 2 d. kaina $974.; liepos 21 d. - $1124.
it į šias kainas įeina aerodromų mokesčiai, Varšu-
* voje nuvežimas į viešbutį ir atgal, nakvynė, J
* pusryčiai. LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja g.
> 6 mėnesius. Parūpinu bilietus kelionėms ištisus #

metus. Prašome uzsirasyti iki gegužės mėn. 1 
d., kol yra vietų, pas: L. Stankevičių, telefonas 
669-8834, arba POLTOURS: 521-9910 arba 
Metro Travel - 761-5878.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, 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 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
į namus. Nėra maksimumo svorio. Minimumas - 
2 kg. arba $10.

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

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SEVE, 

MONTREAL h«e ža?
Vytas Gruodis, Jr.

Electriden Contractor
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS &LDYM0 SPECIALISTAS

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

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI - AUTOMOBILI Al-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 ITD
ALIUMINI J AUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM,PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ
36U1 Belair St., Montreal, Que. H2A 2B3 

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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