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ATSISKYRIMO -
SPALIO mėn. 30 DIENA

Si data oficialiai patvir
tinta premjero J acques 
Parizeau, rugsėjo rnen. 
11 d., Quebec'o mieste,
Asamblėjoje, debatų, metu.

J.Parizeau kalbėjo 1 
valandą, įtikinėdamas, kad 
balsuojant "TAIP"- Quėbe- 
c'ui atsidarys durys, o 
balsuojant "NE"- nebus 
gauta jokio pasiūlymo iš 
Kanados federalinės vyriau
sybės "lygybei bei pripaži
nimui", nei busiąs toleruo
jamas Quebec'o provincijos 
troškimas Skirtingai tvar
kytis savo reikalus, Mkaip 
to reikalauja jos kultūra 
ir kalba."

Karštai įtikinėjo (vis 
gręždamas į praeitį ir pa- 
breždams, kaip labai Que
bec'as yra nukentėjęs, 
būdamas pažeminamas. 
Jis sakė, kad balsuojant 
"NE" reikštų Quebec'o 
suverenistams ir federalis- 
tams atsisakyti kovos, kuri 
tęsiasi per paskutinį šimt
metį. "NE", esą, reikštų, suar
dymą kuo mes esame ir 
kuo mes visuomet troško
me tapti". Tai būtu, anot 
jo, “savęs pasmerkimas nau
jam steriliam ir,bereikalingų 
argumentų periodui.“ Jeigu 
kvebekiečiai balsuos "NE", 
tai ir gaus iš Kanados 
"NE", tvirtino jis.

Quebec'o prov.Liberalų 
lyderis Daniel Johnson'as 
rugsėjo 12 d. rytinėje Ra- 
dio-Canada laidoje tardamas 
atsakomąjį žodį, PQ Asam
blėjos pirm. Guy Chevrette

-.. j. ■<

Daniel Johnson'as liberalų kampanijos metu.

Nešiuolaikiškai skambėjo 
frazė, kad Quebec'o istori
ja buvusi atžymėta nesek- 
mingu^siekimu pripažinimo 
"Kuo mes esame, ir lygy
bės su kitais".

Didžiausiu įžeidimu 
J.Parizeau laiko 1982 m. 
Konstitucijos repatrijavimą, 
įvykdytą ano meto min. 
p-ko Pierre Trudeau, nes 
Quebec'as tam nepritarė. 
"Meech Lake" ir "Charlotte
town" konstituciniai susita
rimai esą tik palaiko Ka
nados nacionalizmą. Ir 
po to, esą, P.Trudeau ir 
J.Chrėtien'as darbavęs! 
ne Quebecb interesams.

Per ta* ilgai trukusią 
kalba*, kurioje buvo steng
tasi nurodyti vien tik 
skriaudas Quebec'ui, opozi
cijos , lyderis D.Johnson'as 
išsėdėjo, bet daugelis libe
ralų t paprasčiausiai išėjo 
iš salės. Vėliau D.Johnson'- 
as pareiškė:"Aš žvelgiu 
į ateitį, netūnoju praeityje. 
Premjeras 
nerado nė 
čios mane 
daugumą, priežasties,

Parizeau dar 
vienos5 jtikinan- 
ar kvebekiečių 

’ ~ , dėl

Dumont, Bouchard ir Parizeau pasirengę interviu dėl referendumo

Quėbec'as 
nuo

pareiškė, kad įstatyminiai 
debatai turėtų būti užbaig
ti rugsėjo mėn. 20 d. O 
tokių debatų bus, nes J.Pa
rizeau vengia paskelbti 
savo partijos pasiūlymų 
Kanadai prieš referendumą .

Kanados min. pirm. 
Jean Chretien'as viešai 
pakartotinai pabrėžė, jog 
referendumo klausimas 
yra "vienos krypties bilie
tas separatizmui" , ir jis 
tikįs, kad separatistai ne
laimėsią ir šis klausimas 
bus užbaigtas visiems lai
kams.

J.Parizeau savo ilgoje 
kalboje priminęs dar ir 
lordo Durham'o rekomen
daciją po 1840 m. mūšio 
"asimiliuoti prancūzus", 
tvirtino (reikia pasakyti, 
neobjektyviai), kad metų 
metais Quebec'as bandęs 
gauti oficialų pripažinimą 
kaip lygaus partnerio Kana* 
dos federacijoje ir vis ga
vęs neigiamą atsakymą.

sybėje, toks stiprus manda
tas trečiajai kadencijai 
rodo, kad gyventojai ir 
toliau pasitiki šia vyriausy
be, nes šių metų balsavimų 
rezultatai yra 
liberalų naudai, 
su buvusiais 

*, Rinkimai įgauna vis • rinkimuose, 
karštesnį pobūdi. Paskutiniu 
metu, pagal balsavimų 
apklausinėjimus, "TAIP" 
pasisakymai pradėjo mažė
ti, Liberaliu partijos argu
mentai - aiškėti ir tiems, 
kurie dar nebuvo įsisavinę, 
kad užtektu garbingo vie
no klausimo- ar Quebec'as 
nori būti Kanados dalimi, 
ar ne. Jeigu tai būtų aiš
kiai pasakyta, tuomet 
daugumos balsas galioja 
ir atsiskyrimo sprendimą 
(ar neatsiskyrimo sprendi-

. mą) reikia priimti. 
. Kol kas daug neaiškių 

pažadu, spekuliacijų ir 
bereikalino lėšų švaistymo.
• NEW BRUNSWICK 
Provincijos premj.Frank 
McKenna ir Liberalų parti
ja laimėjo rinkimuose tre- 

' čiąją kadenciją .
Liberalai gavo 46 vie

tas, 7-nias konservatoriai 
ir 1 Naujieji Demokratai. 
Po 8-rių metų buvus vyriau-

> komitete, 
kurį jis sudarytų, jeigu

turėtų federalistams 
Kanados.

kurios 
atsiskirti 
J.Parizeau parodė garbė- kvebekiečiai balsuos "TAIP" 
tręškųpią 
kad balsuojant 
būtų "suteikta proga būti 
lygiais su kitais, įskaitant 
Quebec'o kaimynus ir na
tūralius partnerius likusioje 
Kanadoje". J.Parizeau pri
mygtinai tvirtino, 
D. Johnson'as, kad 
numas suteiktų 
chroniškos 
ekonominės 
ir išeaidaus 
su federaline

vis kartodamas
"TAIP"-

padidėję 
palyginant 
praeituose

tapo

- sakė 
suvere- 

išeiti iš 
nedarbystės, 

stagnacijos 
duplikavimo 
vyriausybe.

Suverenus Quebec'as, sakė 
jis, turės bendrą visiems 
prancūzų kalbą ir kultūrą 
ir gyvens harmonijoje su 
anglofonų mažuma, kurios 
teisės bus pripažintos".

"Action Democratique" 
lyderis Mario Dumont'as 
buvo vienintelis separatis
tas vyriausybėje, kuris 
neatsistojo, vykstant vienos 
minutės ovacijoms po J.Pa
rizeau kalbos.

(Geranoriškai, 
J.Parizeau kad 
vuotų 2 vietas

pareiškė 
jis rezer- 
Quebec'o

Konservatoriai
New Brunswick'© vyriausy
bės opozicija su 
Bernard Valcourt'u, 
pasižadėjo prižiūrėti, 
Liberalai laikytųsi 
pažadų ir pagerintų Svei
katos priežiūros reikalus 
bei sukurtų provincijoje 
daugiau darbų.

lyderiu 
kuris 

kad 
savo

• KANADOS Pilietybės 
ir Imigracijos min.Hon.Ser- 
gio March! praneš?" kad 
atsiliepiant į Jungtinių 
Tautų kvietimą priimti 
pabėgėlius iš buv.Jugoslav- 
vijos, Kanada sutiko pri
glausti dar bent 500 jos 
ateivių. Kiek anksčiau Ka
nada buvo suteikusi prieg
lobstį 16.000 žmonių iš 
to nelaimingo krašto.
BOSNIJOS SERBAI 
GAUNA 72-JU VALANDŲ 
TERMINĄ. , 

kad atitrauktų savo 
sunkiąją ginkluotę nuo Sa
rajevo miesto apylinkių.Kol 
kas atitraukta tiktai pusė 
ginkluotės.

ĮŽŪLIAI IŠKRAIPOMI LIETUVOS PAREIGŪNU 
PASISAKYMAI

Lietuvos (Respublikos Užsienio Reikalų Ministerija 
pranešė Lietuvos Respublikos atstovybėms užsienyje apie 
neseniai įvykusio labai svarbaus prez.A.Brazausko pareiš
kimo lietuvių kalba teksto klaidingo vertimo 
kalbą, paskleidimo. Tai, deja, nebe pirmas toks 
mas. Ar tai apsileidimas (dar vis), ar tyčinis 
m as?

Žemiau - Lietuvos Respublikos Užsienio 
Ministerijos sekretoriaus Albino Juškos rašto

į anglų 
atsitiki- 
klaidini-

Reikalų 
tekstas, 

pasiųstas Daliui CEKUOLIUI, Nepaprastam ir įgaliotajam 
Ambasadoriui:

" Dėl pranešimo spaudoje
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Ekscelencija, -
S.m. rugsėjo 6 d. LR Prezidentas Algirdas Bra

zauskas interviu ITAR-TASS agentūros korespondentui 
p.Vladui Burbuliui kalbėjo apie Lietuvos ir Rusijos, su kito
mis valstybėmis ekonominius/prekybinius santykius. ITAR 
-TASS'o interviu buvo pateiktas dviem - rusų ir anglų 
kalbomis.

Interviu, pateiktoje rusų kalba, kalbėdamas apie 
Baltijos valstybių narystę NATO, LR Prezidentas išreiš
kė savo nepritarimą tiems, kurie pasisako prieš Baltijos 
valstybių narystę, NATO (tekstą originalo kalba prideda
me).

Tuo pat metu šio interviu anglų kalbos vertime, 
LR Prezidento žodžiai yra pateikti visiškai neteisingai 
ir interpretuojami kaip, "The Prezident said that he 
opposed membership of the Baltic states in NATO" (ang
lišką interviu versiją, pridedame). Sis iškraipymas ofici
aliai spaudoje nebuvo paneigtas (telefoninio pokalbio 
metu p.Burbulis minėjo, kad jis neigia angliškajame teks
te atsiradusius netikslumus).

Prašome, Jūsų Ekscelenciją, oficialiai supažindinti 
NATO, NATO valstybių narių misijas su šia informacija, 
akcentuojant, kad dažnai Lietuvos aukštų pareigūnų pa
sisakymai dėl Lietuvos, Baltijos valstybių narystės NATO 
yra Rusijos Federacijos naujienų agentūrų iškraipomi 
ir neatitinka tikrojo turinio/'

/P.S. teksto pabraukimai - "NL" Redakcijos/.



Už Nepriklausomą Lietuvą! Už ištikimybę Kanadai!
Pour la Lituanie libre! Loyautė au Canada!

For free Lithuania! For loyalty to Canada!
LEIDĖJAS "NL" SPAUDOS BENDROVĖ
Redaguoja - redakcinė kolegija
TELEFONAS: (514) 366-6220
Second Class Mail. Reg. 1952 Nr. Return postage guar
anteed. Postage paid at Montreal, CP. Published by the 
Independent Lithuania Publishing Co., 7722 Qeorge St.
La Salle, P.Q. H8P 1C4. 

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje - $25.- 
Rdmėjo - $30.-

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

ĮAV KONGRESMANAS 
CH.COX NEPAMIRŠTA 
KARALIAUČIAUS SRITIES

Rugpjūčio pabaigoje 
JAV Atstovu Rūmų narys 
Christopher Cox (R-CA) 
pakartotinai parašė laiška 
savo kolegoms JAV Kong
rese, ragindamas paremti 
jo siūlomą rezoliuciją, kad 
Karaliaučiaus sritis bŪtiĮ 
demilitarizuota.

Savo laiške jis primena 
svarbu faktą, kad Kara
liaučius dar ir šiandien, 
po 50 metų, pagal tarptau
tiną teisę nėra pripažintas 
Rusijai.

Jis rašo, kad BALTIJOS 
šalys ir LENKIJA pagrįstai

• Nuo 1994 m. gruodžio 
iki 1995 m.kovo mėn. Ru
sija per Lietuvos teritoriją 
pervežė 2,148 vagonus, 
iš kurių 310-tyje buvo ve- 
žami nedeklaruoti kroviniai. 
e 1995 m.balandžio I 37 
ginkluoti Rusijos malūnspar
niai skrido vos 200 m.virš 
Lietuvos sostinės VILNIAUS 
gyvenamųjų, kvartalų.
• Naujausias Rusijos įsi
brovimas i Lietuvos oro 
erdve - dviejų karinio 
transporto lėktuvų, skren
dančiu iš Karaliaučiaus, 
įžūliai* sutapo su JAV gy
nybos sekretoriaus pavaduo
tojo William Slocombe 
vizitu Lietuvoje.

laiko Rusijos buvimą Kara
liaučiuje grėsme jų suvere
numui: tranzito pretekstu, 
Rusija neteisėtai braunasi 
į Baltijos šalių teritoriją. 
Ir patiekia pavyzdžių:

Laiške kongr.COX pas- REIKALAUJA KORUPCIJA PASIŽYMĖJUSIU J U 
tebi, kad mažame Kara- ATSISTATYDINIMO IŠ VALSTYBINIŲ PAREIGU 
liauČiaus srities plote 
15.000 kv. kilometrų 
Rusija turi dvigubai tiek

R 0 D 0 M - D A R 0 M
ARTĖJANČIOJE VAIKU ŠVENTĖJE dalį progra

mos sudarys RODOM-ŲĄROM pobūdžio užsiėmimai. Šią 
programos dalį rūpestingai ruošia ir koordinuoja Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovės - A.Paulionytė, L. 
Paulionytė, A.Karasiejūtė ir D.Baršauskaitė. KL J S-gos 
įsijungimas į Vaikų Šventės ruošą liudija ir jaunesniosios 
kartos įsitikinimą, kad iš tikrųjų "Vaikai - mūsų ateitis 
ir viltis."

Kad vaikams ir tėveliams būtų iš anksto supran
tama, ką reiškia RODOM-DAROM, verta šią programos 
dalį detaliau apibudinti. Vaikai, atvykę į Vaikų Šventę, 
šeštadienį iš ryto gaus specialią "VS" paso knygutę. Su 
šiuo "pasu" galės apkeliauti 25 stoteles, įsikūrusias A- 
NAPILIO didžiojoje salėje. Kiekvienas vaikas gales pasi
rinkti savo "maršrutą" - tai reiškia, Jonukas galės pir
miausiai bėgti prie lietuviškų kompiuterinių žaidimų, 
o Marytė gal pirmiausiai panorės nusifotografuoti su 
žymiu asmenimi iš Lietuvos istorijos. Kiekvienoje stote
lėje bus specifinis uždavinys, ir vaikai bus skatinami 
aplankyti visas stoteles.

Aplankęs stotelę ir atlikęs uždavinį, vaikas gaus 
antspaudą paso knygutėje. Vaikai, surinkę visų stotelių 
antspaudus, bus apdovanoti specialiomis dovanėlėmis, 
kurias išdalins Meškiukas Rudnosiukas.

Stotelėse užsiėmimus praves įvairūs specialistai 
- Laimutė Kisielienė, žymi Lietuvos choreografė, rodys 
lietuviškų šokią žingsnius, Rasa Paskočimienė praves 
muzikinius užsiėmimus, skautės rodys lietuviškų šiaudi
nukų meną, Londono pensininkai praves mįslių spėliojimą, 
ir 1.1. Visi užsiėmimai bus vaikams patrauklūs, visur 
vaikai bus prižiūrimi ir skatinami kuo daugiau stotelių 
aplankyti . Žinoma, tėveliai šventėje irgi laukiami, ir 
galės vaikus lydėti į Įvairias RODOM-DAROM stoteles.

RODOM-DAROM stotelės veiks tik šeštadienio 
rytą. Vaikai, kurie užsiregistravę dalyvauti įvairiuose 
konkursuose, laisvai suspės aplankyti ir šiuos užsiėmimus. 
Pietų metu bus proga šventės dalyviams atsipūsti, atsi
gaivinti, o po pietų vyks TALENTŲ POPIETĖ, kurioje 
pasirodys konkursų laureatai, bei Raseinių Magdelės folk
loro programa, įtrauksianti visus šventės dalyvius. Besi
ruošiantys šventėje dalyvauti, turėtų jau dabar kaupti 
jėgas, kadangi šeštadienio vakarą vyks vakaruškos, kur 
visiems reikės šokti, dainuoti ir smarkiai žaisti. Vaka
ruškas praves Inga Pivoriūtė, o muzikuos Teodoro Pa
brėžos vadovaujama kapela.

Sekmadienį bus specialios Vaikų Mišios. Šventes 
kulminacija - KONCERTAS-SPEKTAKLIS , kuris bus įdo
mus ir vaikams, ir tėveliams ir seneliams. Koncerte 
pasirodys jungtinis mokyklų choras, bei svečiai iš MAI
RONIO Mokyklos Cleveland'©. Žinoma, ir Rudnosiukas 
dalyvaus.

Koncerto programai vadovauja muz.Dalia Viskon- 
tienė, kai kurias dainas parašė muz. Rita Kliorienė. 
Scenines dekoracijas projektuoja Jurgis Sederavičius. 
Vien iš šių pavardžių turėtų būti aišku, kad koncertas 
bus neeilinis!

VISI, kuriems rūpi mūsų ateitis - skatinkite vai
kus, vaikaičius ir provaikaičius, draugus, pusbrolius - 
visus jauniausios kartos narius - dalyvauti _šioje ypatin
goje, pirmą kartę Kanadoje, VAIKŲ ŠVENTĖJE! Inf. 
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karių, kiek JAV turi visoje 
Europoje. Jis pabrėžia bū
tinybę, atkreipti tarptautinį 
dėmesį į šią Europos sau
gumą, destabilizuojančią 
padėtį ir kviečia savo ko
legas pasirašyti prie šios 
rezoliucijos House Concur
rent Resoliution 51 rėmėju 
-’’co-sponsors".

Amerikos Baltiečių Lais
vės Lygos, pareigūnė Ange
lė Nelsienė komentavo:

"Atrodo, kad Amerikos 
kongresmanas daugiau rūpi
nasi Lietuva nei mes", 
nes labai sumažėjo ir "Hot 
Line" telegramų siuntimas: 
per liepos me'nesį nusiųstos 
tiktai 6-ios, o reikalas 
labai svarbus.

Taigi, lietuviai linkę 
apsnūsti...© telegramas 
lengva nusiųsti,nes nereikia 
nei laiško rašyti: paskam
binus telefonu 1-800-651- 
1572, šios Hot Line dar
buotojai užregistruos jūsų 
telefoną ir nusiųs telegra- 
mat jūsų atstovui JAV At
stovu Rūmuose (jeigu ir 
nežinote savo atststovo 
pavardės), su raginimu 
tapti kongr.Cox rezoliuci
jos rėmėju. Telegramos 
kaina- $6.45 bus įrašyta 
į. sekančią jūsų telefono 
sąskaitą.
Amerikos Baltų Laisvės 
Lyga taip pat yra išisunti- 
nėjusi šį atsišaukimų su 
prašymais organizuoti laiš
kų rašyma, visoms pagrindi
nėms lietuvių organizaci
joms. Tautos Šventės proga

Lietuvoje
B.N.

buvo gera diena tai atlikti.

ESTAI TIKISI
GREITAI ĮSTOTI į NATO

Iš Tallinn'© pranešama, 
kad Estijos min.pirm. Tiit 
Vahi tvirtai tiki, kad Esti
jai yra galimybė įstoti 
į NATO dar pirmajame 
Vakarų Gynybinio Alijanso 
plėtimo etape. Tačiau, 
Estija privalo sparčiai to
bulėti, kad būtų tokiai 
narystei tinkamai pasiruo
šusi.

O Rusijos Užsienio Rei
kalų viceministeris vis 
tvirtina, kad Rusija yra 
prieš Baltios šalių stojimą, 
į NATO ir darysianti viską, 
kad Latvija, Lietuva ir 
Estija nebūtų priimtos į 
šiaurės Atlanto Alijansą.

Estijos min.pirmininkas 
T.Vahi nė kiek dėl to 
neišsigando ir atsakė:"Mes 
esame nepriklausoma valsty
bė ir negalime priimti 
viceministerio Sergiej Kry- 
lov'o pasiūlymo kurti regi
oninę saugumo sistemą 
drauge su Rusija".

S.Krylov'as siūlo Balti
jos valstybėms "protinges
nių būdų integravimuisi 
į Europą, nei narystę NA
TO". (Tuos protingesnius 
būdus jau yra stipriai iš
gyvenusios ant savo kailio.

"Saugumo sistema drauge 
su Rusija" - labai gerai 
žinoma visoms trims Balti
jos valstybėms, tad tiesiog 
įžūlu ją vėl siūlyti.

š.m. rugsėjo mėn. 6 d., ELTOS pranešimu, spau
dos konferencijoje buvo pareikšti vieši kaltinimai dėl 
korupcijos vyfiausybės aparate.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (Lietuvos Konservatorių) 
partijos valdybos pirm. Gediminas Vagnorius teigė, jog 
Lietuvos valstybė yra tiesiog paraližuota korupcijos, 
priimta daugiau kaip 50 korupcijai naudingų įstatymų 
ir vyriausybės nutarimų, valstybės tarnautojai dalyvauja 
piniginėse machinacijose ir yalstybės turto grobstyme.

"Zėmės Ūkio Paramos Ėbndo lėšų skirstymas perdir
bimo fabrikų ir kombinatų skoloms padengti - tai vals
tybės pinigų skyrimas vyriausybės verslo partnerių priva
čioms sąskaitoms apmokėti. Šio fakto pakaktų, kad bet 
kurioje valstybėje vyriausybė tuojau pat atsistatydintų",- 
-sakė G.Vagnorius.

Tėvynės Sąjunga nusprendė priešintis valdančiosios 
partijos tokiems veiksmams. Numato, kad bus įkurta 
speciali teisinė institucija, tirianti teisėtvarkos ir val
džios pareigūnų nusikaltimus, siekiama atšaukti korupci
nius įstatymus, organizuoti aukščiausių valstybės parei
gūnų patikrinimus, perskaičiuoti teisėtvarkos pareigūnų 
atlyginimus. Jeigu, anot Gedimino Vagnoriaus, ši progra
ma būtų įgyvendinta, maždaug trečdaliui pareigūnų " 
tektų pasitraukti iš valdiškos tarnybos, kitam trečdaliui
- išmokti sąžiningai dirbti".

Ik.i spalio mėn. pradžios Tėvynės Sąjunga pasiry
žusi viešai paskelbti korupcinių įstatymų ir nutarimų 
sąrašą, pakartotinai patieks Seimui indėlių draudimo 
įstatymą ir surengs nukentėjusių indėlininkų atstovų pa
sitarimą. Tikimasi, kad su rinkėjų pagalba pavyks pri
versti atsistatydinti ir korupcija pasižymėjusius valdinin
kus.

LIETUVOS CENTRO SĄJUNGOS pirm., seimo 
narys Romualdas Ozolas Seime apkaltino pirmininko 
Adolfo Sleževičiaus vadovaujamą vyriausybę korupcija, 
grobstymu ir valstybės alinimu. Ji sperskaitė viešą laiš
ką Ministeriui Pirmininkui, kuriame tvirtina, kad "vy
riausybėje grobstymai ir korupcija vyko itin stambiu 
mastu. O visose bent kokį gyvybės ženklą rodančiose 
ūkio šakose - transporte, energetikoje, bankininkystėje
- kur nukreipiama daugiausia užsienio kapitalo, dideli 
paketai priklauso pačiam Ministeriui Pirmininkui Adolfui 
Sleževičiui". Jis taip pat sakė, kad šio laiško kopijas 
jis įteiksiąs Prezidentui Algirdui Brazauskui ir Seimo 
pirmininkui Česlovui Juršėnui.

R.Ozolas teigia, kad vyriausybė neįvykdė uždavinio 
sukurti "normalų gyvenimą, garantuojančią tvarką. Tai 
atsitiko todėl, kad vyriausybė savo galias panaudojo 
piktam - visą įmanomą potencialą perduoti į vienos 
politinės orientacijos žmonių rankas",- rašoma laiške. 
Didžiausi administratoriai tapo didžiausiais kapitalistais, 
pabrėžė jis.

R.Ozolo nuomone, dabar svarbiausia yra garsiai pasa
kyti: "Ponas Premjere, jūs nusikaltote valstybei ir tau
tai", ir ragino kitaip manančius, pateikti jam kaltinimus, 
o jis, reikalui esant, priimtų "teismo sprendimu" ir iš
reiškė viltį, kad premjeras A.šleževičius "sugebės atsisa
kyti iš sovietinių laikų perimtą politinę impotenciją 
sąlygojančių stereotipų ir atsakys kaip žmogus".

Atsakydamas į klausimus, Seimo narys R.Ozolas 
pareiškė, kad vienintelis įmanomas būdas ištirti vyriau
sybės veiklą yra teisminis nagrinėjimas ir jis pats galėtų 
pateikti ne tik įrodymus, bet panaudotų spaudos straips
nius, įvairiose institucijose esančių duomenis, kurie tyri
mo metu būtų "iškelti į šviesą”.

Šiuo pareiškimu, sakė jis, norįs "stimuliuoti parei
gūnų ir institucijų atsakomybę prieš valstybę".

Nuotr. Valdo 

Malinausko

Dešinėje:

Stepas 
BUTAUTAS 
su žmona 
Ona 
pagerbimo 
metu.

Nuotr. 
Algirdo 
Kairio.

PAGERBTAS KREPŠINIO 
VETEANAS STEPAS 
BUTAUTAS

KAUNE, Valstybiniame 
Kūno Kultūros Institute 
buvo iškilmingai pagerbtas 
vienas Lietuvos krepšinio 
žymus sportininkas - STE
PAS BUTAUTAS, savo 
70-ties metų sukakties 
proga.

Karo metais - 1943-
siais, į sporto pasaulį atėjo 
"Aušros" Gimnazijos moks
leivis, 17-kos metų am
žiaus lengvaatletas, stalo 
tenisininkas, futbolo žaidė
jas LGSF komandoje. Galu-

MIRĖ VIENAS ŽYMIŲ 
LIETUVOS PATRIOTŲ 
VLADAS 
ŠAKALYS

Neseniai nuvykęs į Vil
nių, netikėtai mirė žino
mas Lietuvos patriotas 
Vladas Šakalys, kuris buvo 
vienas iš pirmųjų ištrūkęs 
iš kagėbistų rankų ir atvy
kęs į JAV. Jo kelionė - 
nuotykinga ir gyvenimas 
Los Angeles,Kalifornijoje 
- prasmingas: leido kartu 

-su Bronium Maknicku laik
raštį "Versmė", Lietuvių 
Šeštadieninėje Mokykloje 
dėstė istoriją, buvo Tėvy
nės Sąjungos nariu, surin
kęs gausią medžiagą apie 
sovietinį siautėjimą Lietu
voje. Ano meto Lietuvos 
spaudoje jis buvo bandomas 
apšmeižti- išvadintas smul
kiu vagišium, net spausdi-

tinai apsisprendė tapti 
krepšininku.

Lietuvoje buvo 13 kartų 
krepšinio čempionu taip 
pat pripažintas ir tarptau
tiniu mastu. 1952 m. Hel
sinkio Olimpiadoje laimėjo 
sidabro medalį. Dirbo tre
neriu įvairiose komandose, 
krepšinio teoretikas ir or
ganizatorius. Ir dabar jis 
su pasitenkinimu stebi, 
kaip krepšinio sportas kles
ti Lietuvoje.

Jį sveikino bičiuliai 
sportininkai, auklėtiniai, 
Lietuvos krepšinio vadovai.

narit nuotraukas su jo pa
dirbtų raktų pavyzdžiais, 
kuriais jis neva naudojęsis 
vagišiaudamas..

Vladas šakalys turėjo 
dar eilę uždavinių, kuriuos 
norėjo įvykdyti- bet staiga 
mirė, vos pragyvenęs 43 
metus. Palaidotas Vilniaus 
Saulės Kapinėse. Laidotuvių 
apeigos buvo rodomos du 
kartu televizijos programo
se. Tėvynės Sąjungos pirm. 
Vytautas Landsbergis ir 
jo žmona Gražina padėjo 
gėlių vainiką ant jo kapo.

Liko žmona Birutė ir. 
giminės bei artimieji Lie
tuvoje.

• Mirė rašytojas LEONI
DAS J ACINEVICIUS. Prieš 
keletą metų jis buvo apsi
lankęs pas gimines Kana
doje - Toronte, ir svečia
vosi Montrealyje.

KARTU DIRBS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ IR 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS NARIAI

Krikščionių Demokratų Partijos ir Tėvynės Sąjun
gos vadovybės rugsėjo mėn. pradžioje surengė pasitarimą 
po kurio paskelbė bendrą komunikatą. Jį pasirašė partijų 
vadovai - Povilas Katilius ir Vytautas Landsbergis.

Dokumente rašoma:
"Pasitarime svarstytos Lietuvos demokratinės rai

dos perspektyvos po žalingo šaliai LDDP valdymo 
laikotarpio.

Partijos dirbs kartu, kad pagerėtų Lietuvos būklė 
ir nuosekliai vyktų jos integracija į Europos Sąjungą. 
Jos numato galimybę po 1996 m. rinkimų į Seimą.Esant 
palankiems jų rezultatams, inicijuoti platesnę demokrati
nių partijų (be LDDP ir jos satelitų) koaliciją.

Partijos konsultuosis su kitomis 1995 m.kovo 21 
pareiškimą pasirašiusiomis partijomis, kad būtų įgyven
dintas šio pareiškimo politinis sprendimas ir nuostatos 
dėl Europos Sutartyje numatytos pastatų kartu su jų 
užimama žeme nekilnojamos nuosavybės teisės užsienie
čiams. Tuo tikslu jos rengs ir svarstys su kitomis parti
jomis atitinkamo konstitucijos 47 straipsnio papildymo 
bei konstitucinio įstatymo projektus".

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje
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tarnybą,
Klaipėdos uostas. Keltas '‘Žalgiris” tarp Kuršių Nerijos ir Kl^jpėg °rįos nuotr

1
1 B.N.
LIETUVOS PREZIDENTAS 
APDOVANOJO LIETUVOS 
TAIKDARIUS

Prez. Algirdas Brazaus- 
i kas apdovanojo 5-tojo laips
nio Vyčio Kryžiaus Ordinu 
pasižymėjusius J ungtinių 
Tautų Misijoje buv. Jugos
lavijoje 2-jo Lietuvių Taik- 
darių Būrio LITPLA - 2 
narius: vyresnįjį leitenantą 
Marių Kazlauską ir karius 
leit.Petrą Montvilą, kpt. 
Vaclovą Jonevičių ir Itn. 
Gintarą Jurčiukonį.

Šie, atlikę 
sugrįžo į, Lietuvą.

SEIMO 
RUDYS 

, ELTOS 
kad 

frakcijai 
nario

ATSISTATYDINO 
i NARYS AUDRIUS

Rugpjūčio 30 d., 
pranešime sakoma, 
Socialdemokratų 
priklausančio Seimo 
Audriaus Rudžio atsistaty
dinimas iš Seimo nario 
pareigu, buvo priimtas.

Jis savo atsistatydinimu 
pagrindė tuo, kad nusivylė 
Seimo 
priima ne 
tižiausios 
viršūnės, 
metu įsitikinau, kad nieko 
pakeisti neįmanoma".

Kas bus Audriaus Ru
džio vietoje t dar nepaaiške’- 
jo.

darbu: "Sprendi mus
Seimas, d di-

LDDP frakcijos
Per pustrečių

Vilniaus pranešama,
Naujojoje Lietuvos

PASIKEITĖ LIETUVOS 
TAUPOMOJO BANKO 
VALDYBA

Iš 
kad
Taupomojo Banko valdyboje 
liko tiktai 3 senosios val
dybos nariai.

Premjeras Adolfas Šle
ževičius pranešė, kad , esą 
didžiausią vyriausybės ir 
Lietuvos Banko susirūpini
mą del padėties Lietuvos 
Taupomajame Banke kelia 
viena finansinė operacija, 
kuomet per vieną dieną 
neteisėtai buvo "išgryninti" 
4 milijonai litų. Spaudos 
konferencijoje jis pasakė, 

Taupomasis 
4 mil Lt.

"Lietuvos 
tą pačiai

kad Lietuvos
Bankas suteikė 
kreditą bankui 
Verslas”, kuris 
dien^ vėl grjžo j Taupomą
jį Banką ir. jau grynais 
pinigais išdavė pinigus ke
liems asmenims.

Dėl 2vairW machinaciją 
ir blogos paskolų politikos 
LT! Banke buvo pasiūlyta 
nušalinti visg valdybą.

Žvejybos bazė - laivas su šaldymo ir žuvų perdirbimo įrengimais Klaipėdos 
uoste.

Vis dėl to, Vyriausybės, 
Finansų Ministerijos ir 
Centrinio Banko vadovai 
specialiame pasitarime 
nutarė siūlyti pakeisti 
tiktai pusę valdybos nariy, 
o jos pirmininką palikti.

• "VALSTIEČIU LAIKRAŠ
TIS", leidžiamas du kartu 
savaitėje Lietuvoje, skiria
mas daugiausia Lietuvos 
kaimo žmonėms.

Šio laikraščio pastango
mis yra išleista knyga 
"Kaimų Istorijos",350 psl., 
iliustruota, vyr.red.Romas 
Mateika. (Knygą galima 
įsigyti už $5 (amerik.).

"Valstiečių Laikraštis" 
taip pat pasiryžęs pagelbė
ti kaimo vaikams įvairiais 
atvejais: paremiant gabes-. 
nius mokslui vaikus, kurių 
šeimos nepajėgia juos pa
kankamai aprūpinti, pa - 
skiriant 20 stipendijų. Taip 
pat remia našlaičius bei 
invalidus vaikus, steigiant 
amatų mokymo punktus 
mokyklose, sergantiems 
atveža gydytojus ir kt.

KAIMO VAIKŲ FON
DUI galima siųsti aukas 
šiuo adresu: Laisvės pr.60, 
VILNIUS,2056, LITHUANIA

Vilniaus Banke Valiuti
nės sąskaitos nr. 57-080- 
228 (kodas 260-101-777). 
Informaciją teikia Evaldas 
Morkūnas Toronte- 416- 
516-9065. __________

VAIKU ŠVENTES PROGRAMA:
Šeštadienis, spalio 14 d.
10 val.r.:
prisistato 
džiagas, ir

Registracija - iš anksto užsiregistravę vaikai 
ANAPILYJE, gauna šventei reikalingas me- 
t.t. Ieškinys. Šventės oficialus atidarymas.

11 val.r.:
stotelės, vaikai aplanko visas stoteles.

RODOM-DAROM užsiėmimai - veikia Įvairios

1 val.p.p. iki 3 val.p.p.: Virtuvė veikia - kiekvienas šven
tės dalyvis gali pietauti kada jam patogu, kol veikia 
RODOM-DAROM užsiėmimų stotelės. Maistą, kiekvienas 
dalyvis nusiperka.

* Konkursų dalyviai prisistato konkursų teisėjams pagal 
susitarimą - konkursai tęsiasi visa. rytą.

3 val.p.p: Talentų popietė - konkursų dalyvių pasirody
mai, vaodvaujant Raseinių Magdelei (Virginijai Našlėnie
nei).

4:30 val.p.p. Vakarienė (veikia virtuvė, maistą dalyviai 
nusiperka patys).
* Visą dieną veikia tėvelių svetainė.

iki 7:30 val.v.: Vakaruškos - šokiai, žaidimai,6 val.v.
dainos. Groja Teodoro Pabrėžos vadovaujama kapela, 
praveda Inga Pivoriūtė.

Tėveliai arba globėjai laukiami visose programos 
dalyse. Visuomenė irgi kviečiama dalyvauti šventės prog
ramoje. Programos stebėtojams prie durų bus platinami 
bilietai, kurie galios abiem šventės dienoms. Šie bilietai 
bus reikalingi visiems, kurių neapima šeimos registraci
jos mokestis.

Sekmadienis, spalio 15 d.

9:30 val.r. - šv. Mišios Lietuvos Kankinių Šventovėje. 
10:30 
certo

val.r.- 12.00 vai.: Bendra repeticija visiems kon- 
dalyviams.

12.00 vai.- 1:30 vai.: Pietūs koncerto dalyviams.

p.p-3:30 val.p.p.: Koncerto ir šventės uždarymas2 vai 
1995.IX.19

"TAURO" PARTIZANŲ APYGARDOS 50-METIS
Sūduvoje pirmieji partizanų būriai ėmė kurtis dar 

1944 metais, frontui slenkant į Vakarus. Tačiau oficiali 
"Tauro" apygardos įkūrimo data laikoma rugpjūčio 15- 
oji. Tą dieną netoli Marijampolės, Skardupių klebonijoje, 
įvyko istorinis pasitarimas. Čia buvo aptarti pasipriešini
mo okupantui reikalai ir priimti sprendimai įsteigti "Tau
ro" partizanų apygardą, sudaryti jo štabą ir rinktines, 
parengti apygardos partizanų statutą. Kas jie - to labai 
reikšmingo Tėvynės kovų istorijai - pasitarimo dalyviai?

Lietuvos- karo aviscijos kapitonas Leonas Taunys, pasi
rinkęs Kovo slapyvardį, buvo išrinktas pirmuoju apygar
dos vadu. Jo adjutantu tapo buvęs Marijampolės policijos 
viršininko pavaduotojas Jonas Pileckis-Brokas, vėliau Šarū
nas. Albinas Ratkelis-Oželis, Marijampolės vaisė. Žydro- 
nių kaimo mažažemio ūkininko sūnus, buvo paskirtas gink
lavimosi skyriaus viršininku. Agronomas Vaclovas Pupelis- 
Tautvydas, pradėjo eiti žvalgybos skyriaus viršininko pa
reigas, o Lietuvos kariuomenės leitenantas Vytautas Bace
vičius-Vygandas, atvykęs iš Kazlų Rūdos miškų, tapo apy
gardos štabo viršininku. Skardupių klebonas kun. Antanas 
Ylius ėmėsi sanitarijos ir ūkio reikalų. Be to, jis tapo 
pirmuoju apygardos karo kapelionu. Kauno prekybos mo
kyklos moksleivis Vytautas Gavėnas-Vampyras buvo pa
skirtas pirmuoju Vytauto rinktinės vadu. Be išvardytų as
menų, pasitarime dalyvavo karininkai - pik. Liudvikas 
Butkevičius-Luobas ir iš Alytaus apskr. atvykęs kapitonas 
V. Navickas-Perkūnas; veterinarijos gydytojas Lapinskas- 
Berželis; Vincas Kulboka-Vytenis ir sportininkas J. Šač- 
kus-Uosis.

Apygardos teritorija apėmė Nemuno krante plytintį 
Sūduvos kraštą ir buvo suskirstyta į penkias rinktines: 
Vytauto, "Perkūno", "Stirnos", "Geležinio vilko" ir "Pa
trimpo".

Tokia buvo pradžia. Tik Vytauto ir "Geležinio vilko" 
rinktinės išliko iki pat partizaninių veiksmų pabaigos 
nepakeistais pavadinimais. Kitos - buvo ne kartą reorga
nizuojamos.

Vienas aktyviausių apygardos įkūrimo šalininkų ir pra
dininkų kun. A. Ylius savo ,atsiminimuose mini keturias 
svarbiausias priežastis, skatinusias suteikti Sūduvos krašto 
partizaniniam judėjimui organizaęinį pamatą. Pirmoji- 
"instinktyvus savigynos ir savisaugos jausmų prasiverži
mas, noras apsaugoti tautą ir save". Pasiūlymus pasitrauk
ti į Vakarus kunigas atmetė. "Palikti liaudį nelaimėje 
būtų didelė gėda ir bjaurus nusikaltimas... Kaip bus mano 
liaudžiai, tegul būna ir man".

Kun. A. Ylius jaudinosi dėl savivalės ir kerštavimų. 
Jis manė, kad "kada nors reikės duoti ataskaitą už kiek
vieną atimtą gyvybę". Jo manymu, kariška, drausminga 
organizacija sustabdytų "žudynes,, savavaliavimą, keršta
vimas, asmeninių sąskaitų suvedinėjimą". Tokių reiškinių 
tuo metu pasitaikydavo.

■j Tačiau svarbiausioji partizanų organizavimo priežastis 
9 buvo - atskirti Lietuvą nuo Sovietijos, vėl ją "padaryti 
"laisva, nepriklausoma, demokratine, lietuviška Respubli

ka".
"Tauro" apygardos statutas suteikė partizanų judėji

mui kariškos organizacijos formą Lietuvos kariuomenės 
pavyzdžiu; partizanai - tai Lietuvos kariuomenės tradici
jų ir pareigų perėmėjai... Statuto pirmasis punktas: "Tau
ro" apygardos laisvės kovotojų tikslas - atkovoti visišką 
Lietuvos nepriklausomybę".

Statute buvo įrašytas ir kitas ne mažiau svarbus užda
vinys: "ugdyti lietuvių tautinį savigarbos jausmą ir supra
timą, gilinti karinį lietuvių tautos pajėgumą ir troškimą 
savo Tėvynės Lietuvos Nepriklausomybės".

Statutas suskirstė Laisvės kovotojus į tris narių kate
gorijas: aktyvius, pasyvius ir rėmėjus.

ARVYDAS SABONIS žaidynėse Nuotr: EPA-ELTA

.t**

ŽALGIRIS

apygardosSkardupiuose atidengtas paminklas "Tauro" 
penkiadešimtmeeiui paminėti.

Atsižvelgta ir į partizaninio karo su bolševikų okupan
tų ypatybes. Priešas visiškai jiepaisė tarptautinės teisės
normų, o tautos genocido politiką dangstė melu ir apgau
le. Okupacija buvo vadinama išvadavimu, laisvės kovoto
jai - banditais, pasipriešinimas okupantui - tėvynės išda
vimu ir pan. Štai kodėl statute atsirado įsakmus reikala
vimas (40 paragr.) "nepasiduoti gyvam su ginklu į priešo 
rankas". (Okupanto represinės struktūros buvo ištobulinu- 

’sios politinių priešininkų ir apskritai žmogaus niekinimo, 
kankinimo ir žudymo technologiją).

Negalima nepaminėti "Tauro" apygardos vadų.
Pirmasis apygardos vadas L. Taunys-Kovas buvo išduo

tas, suimtas 1945 m. spalio 22 d. ir raudonųjų sušaudy
tas 1946 m. liepos 20 d. Vado pareigas perėmęs mjr. 
Z. Drunga-Šernas-Mykolas-Jonas žuvo 1946 m. birželio 12 
d. Vienas veikliausių apygardos vadų Itn. A. Baltūsis- 
Žvejas žuvo 1948 rn. vasario 2 d. Jį pakeitęs Itn. J. 
Aleščikas-Rymantas žuvo 1948 m. rugpjūčio 10 d. Lai
kinai apygardos vadu paskiriamas V. Vitkauskas-Saidokas. 
Kpt.~ A. Grybinas-Faustas sunkiai sužeistas kautynėse su 
priešu nusišovė 1949 m. rugsėjo 28 d. Tada apygardos 
vadu buvo patvirtintas V. Vitkauskas. Jo ankstesnis Saido 
ko slapyvardis pakeistas į Karijoto. Karijotas žuvo 1951 
m. vasario 21 d. Paskutinis "Tauro" apygardos vadas vir
šila J. Jankauskas-Demonas pateko į priešo rankas, buvo 
užverbuotas, o 1955 m. sausio 26 d. okupanto sušaudytas.

Visi jie sudegė nuožmių kovų ūgyje, kaip ir daugelis 
kitų Laisvės kovotojų. Jiems Tėvynė dar deramai neatsi
dėkojo. Jų kova, jų aukos iki šiol neįvertintos ir nepa
gerbtos. Jie dar nalaikomi Lietuvos kariais, valstybingu
mo gynėjais, Laisvės kovotojais. Ir tai pats didžiausias, 
skausmingiausias, deja, ir gėdingiausias atkurtos jau Ne
priklausomos Lietuvos Respublikos teisinis nesusipratimas. 
Nei pirmasis, nei atrasis atsikūrusios valstybės Parlamen- - 
tas nesiėmė iš esmės spręsti šios teisingumo atkūrimo 
problemos. Tiesa, mėginimų būta. Seimo nariai prof. V. 
Landsbergis, A. Endriukaitis, J. Listavičius, K. Skrebys, 
n Gajauskas, A. Stasiškis dėjo pastangas^ suteikti _ kario 
statusą partizanams su visomis iš to išplaukiančiomis 
pasekmėmis. Deja, nematyti sutelktų pastangų. Apie pro
komunistinę kairiąją Seimo pusę ir kalbėti netenka. Jie 
niekada nesiryš pripažinti Tautos pasipriešinimo okupan
tui teisėtą savigyną. Pernelyg didelė atsakomybė už nusP, 
kaitimus žmoniškumui ir ypač tautai slegia jos sąžinę. 
Nepaisant kolaboravimo su okupantu laipsnio, visa kairio
ji įstatymų kūrėjų dalis instinktyviai už genocidą jaučia 
istorinę, o kai kurie net tiesioginę kaltę.

Pernai buvo minima labai svrbi Lietuvos Laisvės kovos 
sąjūdžio tarybos posėdžio 45 metų sukaktis. Ši taryba 
1949 m. vasario 16 d. paskelbė ^ deklaraciją, kuri teigė, 
kad ji "okupacijos metu yra aukščiausias tautos politinis 
organas, vadovaujantis politinei ir karinei tautos išlais
vinimo kovai".

Tą Deklaraciją, be kitų įžymių LLKS vadų, pasirašė 
ir "Tauro" apygardos vadas A. Grybines- Faustas. Sis fak
tas rodo, kad Sūduvos krašto Laisvės kovotojai buvo vie
noje gretoje su visais Lietuvos Nepriklausomybės gynėjais.

Šiandien dar yra dar gyvų "Tauro" apygardos laisvės 
kovotojų. Jie su dideliu nerimu stebi, kaip Lietuvoje da
bartinė valdžia globoja ir remia stribus ir kaip nekenčia 
politinių kalinių ir tremtinių. Ar ši neteisybė neturi tie
sioginių sąsajų su ekonominiu skurdu, ištikusiu didžiumą 
šalies piliečių? Ar dėl tokios valdžios "Tauro" vyrai gul
dė galvas?

Nusiminti nereikėtų. Svarbiausia jau pasiekta - Lietu
va nepriklausoma. Visa kita pasieksime. Tik ne pasyviai 
laukdami, o grumdamiesi pagal išgales - visuose frontuose.

Edmundas Simanaitis 
(iš "Tremtinys", nr. 32, 1995 m. rugpjūtis).
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PAPUA NAUJĄJA GVINĖJĄ APLANKIUS

KAIRĖJE -

Kambara

katalikų

DEŠINĖJ E -

Timbunke kaim 
prie kanalo, kur 
jungiasi su upe.

S. Daliaus

Abi nuotraukos

/ tęsinys/
Po šokių ir fotografavimo sesijos, grįžtam prie Sepic 

upės pakrantės, kur mūsų laukia greitlaivis. Pakrantėje, 
prie sustojimo vietos, kaimo gyventojai sunešė savo rank
darbius: spalvingus iš plaušų suregztus krepšius (vyrauja 
tik trys spalvos: raudona, geltona ir mėlyna). Diena pasi
taikė labai karšta ir drėgna. Tik apie pietus grįžome į. 
laivą. Mums grįžus, laivas dar visą pusdienį stovėjo vieto
je ir tik vėliau vėl pajudėjo prieš srovę.

Neilgai pūškavus, laivas vėl sustoja. Išvykome greitlai
viais nuo Sepic upės kita, mažesne upe, į Chambri ežero 
aplinką. Užtruko visa valanda, kol kokį apie 20 mylių 
atstumą sukorėm per tą džiunglių upę. į Chambri ežerus 
kelionė visada yra įspūdinga kiekvienam, kuris pasiekia 
Sepic upę. Toje upėje sutinkame keletą vietinių plaukian
čių savo laiveliais. Mūsų greitlaivis sumažina greitį ir 
tyliai prašliaužia pro šalį, nesukeldamas bangų. Praplau
kiant pro pakrantėje stovinčius namukus, greitlaivis irgi 
sumažina greitį, kad bangos nedaužytų kranto ir nepalies
tų pakrantėje stovinčių laivelių. Plaukiant upe, matėsi 
daug šokinėjančių žuvų, atrodo, ~ kad labai žuvinga upė.

išbaidėm galybę įvairių paukščių, kurie skriejo į šalis 
arba kilo į viršų. Jų visų vardų buvo neįmanoma įsidėmė
ti, bet mūsų tarpe buvo vienas grupėje, kuris apsiginkla
vęs žiūronais ir Papua Naujosios Gvinėjos paukščių albu
mu, visą laiką sekė ir tikrino pagal albumą, kokius paukš
čius pamatė. Per visą kelionę jis tik tuo ir domėjosi, ne
paleisdamas albumo ir žiūronų iš rankų.

Atplaukiam, anot vadovės, 15 mylių. Pakrantėje pasi
rodo dideli medžiai. Prie paties Chambri ežero nepriplau- 
kiam, nors jis yra visai netoli. Mat ežeras yra užblokuo
tas ir negalima ten įplaukti. Nuo upės atskilusi augmenim 
ja padferė salą, kuri užkimšo įvažiavimą. Pats Chambri 
ežeras yra 15 mylių ilgio ir 10 mylių pločio, labai seklus 
apaugęs žolėmis, o tos žolės padaro salas.

Prie ežero įsikūrę keletas kaimų, kurių vieną aplanko
me.^ Tai kaimas - Wombun, kurio Tambarans namas yra 
aukštas su smailėjančiu stogu, lyg bokštu. Jis skiriasi nuo 
kitų lankytų, tuo, kad atskirtas nuo kitų namukų supiltu 
žemės rubežium ir iki tos linijos moterims negalima 
prieiti, leidžiama tik vyrams. Čia be galo mus puola 
uodai, nes labai drėgna tarp upės ir ežero. Šitam Tamba- 
ranse buvo .sukrauta gražių statulėlių ir veido kaukių, ir 
labai prienamos kainos. Už kelis dolerius galėjai įsigyti 
gražią nedidelę statulėlę.

Čia mums demonstravo šokius didelis būrys vyrų ir 
moterų. Dainavo ir šoko būgnus rankomis mušant, o mo
terys, galvas gėlių vainikais pasipuošusios. Drabužiai, jei-' 
gu taip pavadinsi tuos sijonukus, spalvingi, kūnai išdažyti 
išmarginti. Visa grupė atėjo eilute, dainuodami. Prisiarti
nę prie aikštelės ir atlikę šokius, nuėjo irgi dainuodami. 
Ir mes po to pamažu grįžome į laivelį plaukti atgal. Čia 
daug kas pirkosi statulėlių ir grįžo į laivą apsikrovę pir
kiniais.

Pakeliui dar sustojome Aibėm kaimelyje, kuris garsus 
keramikos išdirbiniais. įvairūs puodai, puodeliai, lėkštutės 
buvo jų tradiciniai ir tebėra brangintintini dalykai, pasi
keičiant su kitais kaimais, kaip mainų objektu. Moliniai 
puodai skirias^ savo forma, dydžiu ir ornamentais. Čia 
vaikštinėjam, žiurinėjam, bet jau neturim didelio ūpo pir-

PARTIJOS AUKSAS
Igor BuniC /tęsinys/

Ne, nedavė Leninui ramybės pinigėliai svetimose kiše
nėse! Ir čia svarbu buvo ne tik pinigai, nors juos neabe
jotinai reikėjo atimti pirmiausia. Juk smulkūs savininkai 
(įskaitant ir žemdirbius)- tai visi verslūs milžiniškos ša
lies gyventojai. Verslūs, todėl ir savarankiški. O tolima
sis "pasaulinio proletariato" vado uždavinys buvo ne tik 
juos apiplėšti, bet ir visiškai atimti iš jų savarankiškumą 
pavertus vergais, klusniu jo valios vykdymo sraigteliu. 
Leninas nesigėdydamas mokė savo bendrininkus, kaip įkū
nyti jo grandiozinius planus:

"Grūdų monopolija, duonos kortelės, visuotinė darbo 
prievolė proletariato valstybės rankose, visa valdžia tary
bų rankose yra pati galingiausia apskaitos ir kontrolės 
priemonė... Si kontrolės ir prievartinio darbo priemonė 
stipresnė už konvento įstatymus ir jo giljotiną. Giljotina 
tik įbaugindavo, tik palauždavo aktyvų pasipirešinimą. 
Mums to maža. Mes turime tik įbauginti kapistalistus 
ta prasme, kad jie jaustų proletariato valstybės visagaly
bę ir užmirštų apie aktyvų pasipriešinimą. Mes turime 
ne tik palaužti bet kokį pasipriešinimą, mes turime pri
versti dirbti pagal naujus valstybės rėmus. Ir mes turime 
tam priemonę... Ši priemonė - grūdų monopolija, duonos 
kortelės, visuotinė darbo prievolė". Aiškiau nepasakysi. 
Jei pavyks išsilaikyti valdžioje (ir tam, kad išsilaikytum), 
būtina sutelkti rankose visus šalies turtus (tai ir buvo 
daroma), visus grūdus, visus produktus, apskritai viską, 
nuo ko priklauso pats egzistavimas, o paskui skirstyti 
taip, kad vien už duonos kortelę išbadėjęs ir bado iškan-
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kiniams, nes lankydami šiandien jau ketvirtą kaimelį, 
jaučiamės pavargę. Yra dau dirbinių iš molio, yra kaukių, 
statulėlių. Prie kiekvieno namuko vis uždegtos ugnys, 
smilksta keletas pagalių skleisdami dūmus, kad apgintų 
nuo uodų, bet jie vistiek spiečiais puola, nepaisydami dū
mų.

Daug namukų šiame kaimelyje, kurie glaudžiasi arti 
vienas kito ir tarp jų einame sausu taku. Prie vieno na
muko, lyg užtvertam garde, kūdroje guli du krokodilai. 
Mat Papua Naujoji Gvinėja turi apie 100 kaimų pagal 
Sepic upę, kurie augina krokodilus ir jų odas eksportuoja, 
taip užsidirbdami pinigų.

Šiame kaimelyje šokėjai atėjo su degančiais fakelais 
rankose, vyrai apsikaišę, pasipuošę palmių lapais ir kitais 
žalumynais, tik galvos papuošalai iš paukščių plunksnų. 
Prie jų prisidėjo ir keletas vaikų. Šoko vis tiems tradici
niams būgnams dundant. Šokiai visada vyksta prie Tamba- 
rans namo, kur ir dabar vyko visa ceremonija.

6:30 vai. grįžus į laivą, sėdime ant denio, saulė jau 
užlindus už medžių. Vakaras labai ramus, nėra jau taip 
ir karšta. Kartais praslenka ant upės pakrantės trobelės, 
palmės, o kartais ištisas kaimelis, rūksta dūmai. Namu
kai vienodo stiliaus, nendriniais stogais, ant stulpų iškel
ti. Upėje daug paukščių - balti ir juodi ibisai, kurie puo
la į vandenį gaudydami žuvį.

7 vai. prieš vakarienę būna pranešimai, ką sekančią 
dieną lankysime, ką matysime ir perleidžia per rankas 
susipažinti kokį nors būdingą rankdarbį, statulėlę ar pa
puošalą. Taipgi praneša, koks filmas bus rodomas po va
karienės. Filmą gali žiūrėti savo kajutėje ar eiti į salio- 
ną prie baro, viršutiniame denyje.

Balandžio 1 d.
Iki šiol plaukę Sepic upe prieš srovę, artyn prie Indo

nezijos sienos, aplankę Cha.mbri ežerus, pasukam atgal 
žemyn į upės žiotis. Lankytoje Sepic vietovėje gyveni
mas bendras - komunalinis ir jų gyventojai lojalūs tik 
savo kaimui. Tas atsiskyrimas yra sunkiai nugalimas ir 
yra didžiausia kliūtis, kad žmonės jaustųsi Papua Naujo
sios Gvinėjos lygiateisiai gyventojai. Vienybės įtaką skal
do daugybė atskirų kalbų ir dialektų (apie 200 atskirų 
grupių). Nors daugelis gyventojų priėmę krikščionybę, bet 
tradicinis senasis tikėiimas ir ritualas tebėra praktikuoia- 
mas, burtų ir raganių pagalbos ieškoma visose nelaimėse.

Laivas rytmetyje jau buvo atplaukęs į lankomą vieto
vę ir stovėjo netoli pakrantės. Po pusryčių greitlaiviais, 
kurie paima po 22 žmones, plaukiame į pakrantę. Šioje 
vietoje Septic upė yra labai paplatėjusi. Išlipam Timbun
ke kaime. Tai žavus kaimelis. Kanalų sistema eina per 
visą kaimelį ir ta vieta kartais vadinama "Septic upės 
Venecija". Drėgna aplinkuma, gieda gaidžiai, amsi šunes. 
Sustojam prie vieno namuko, kur dabar dirbama: tašomas 
naujas laivelis iš vieno didelio medžio rąsto. Labai sto
ras vieno gabalo rąstas, iš kurio tik su kirviu ištašomas 
visas laivelis. Toks ilgas laivelis išlaiko vandenyje 10 
žmonių. Trobelės stovi prie kanalo, kur dabar visokio 
dydžio laiveliaj plaukioja. Tačiau vanduo čia labai drumz
linas, net neaišku, ar stovintis ar judantis.

Visi namukai ant polių, o prie jų sėdi vaikai ir suau
gę. Vaikščiojam po kaimelį nuo vieno namuko iki kito, ir 
vis randam daromus, tašomus naujus laivelius. Vadovė 

kintas žmogus' eitų dirbti ir apskritai darytų viską, ką 
jam įsakys. Genialu ir paprasta. Nors dar ne visai aišku, 
kam vis dėlto tas principas taikomas? Žodžiai - kapitalis
tas, buržujus, buožė - kažkokios neapibrėžtos sąvokos, o 
ir pats Leninas, susipainiojęs potvarkiuose, niekaip negalė
jo šitų sąvokų aiškiai apibūdinti pajamų, atlyginimo, bend
ro turto požiūriu, ir nuleido apatinę "turtingų klasių" 
apibrėžimo ribą iki 100 rublių pajamų per mėnesį. Kad 
niekam neliktų abejonių, kad vis dėlto yra pagrindinis 
plėšimo ir smurto objektas, Leninas be jokių nutylėjimų 
aiškino:

"Nuo darbo prievolės taikymo turtingiesiems valdžia 
turi pereiti, tiksliau tuo pat metu turi taikyti atitinka
mus principus (duonos kortelės, darbo prievolė ir prievar
ta) daugumai darbininkų ir valstiečių... Reikia siekti pa
klusnumo ir, be to, vykdant tarybinį vadovų, diktatorių, 
išrinktų ar paskirtų, turinčių diktatorių įgaliojimų, vien
valdžius potvarkius..."

CK nariams iš baimės drebėjo lūpos. Tai jau - ne kla
sių kova, tai- karas, paskelbtas visai liaudžiai. Pirma, 
tai pavojinga, antra... "Bet kas gi liks iš Rusijos? - su 
siaubu išlemena ištikimasis Bonc-Brujevičius. - Juk tai 
reiškia, kad Rusija bus visiškai sunakinta tokiu pavidalu, 
kokiu ji egzistavo 1000 metų..."

Staigiu judesiu Leninas nykščius užkiša už liemenes 
pažastų, švarkas prasiskleidžia, akių plyšiai dygiai ir pik
tai žvelgia į LKT reikalų valdytoją. Likusieji tyli.

"Atsiminkit, meldžiamasis, - salo Leninas, kreipdama
sis į Bonč-Brujevičių, bet taip, kad girdėtų visi, - atsi
minkit. į RUSIJĄ MAN NUSISPJAUT, NES AŠ - BOLŠE
VIKAS!" Šis mėgstamas Lenino posakis tapo jo bendriniu 
šūkiu. Jie mėgo jį kartoti, kur reikia ir kur nereikia, kol 
Josifas Visarionovičius neužkišo jiems gerklių kulkomis, 

aiškina, kad tie laiveliai daromi tokie siauri todėl, kad 
kanalai ne labai platūs ir~ tik siauri laiveliai gali pra
plaukti. Tarp namukų vaikščiojam ne vieniu visur apsupti 
klegančio būrio vaikų., O prie namukų išdėstyti rankų 
darbo, daugiausia medžio dirbiniai. Krūmuose girdisi ku- 
kimas, čirškimas, tai turbūt kokios varlės kelia koncertą. 
Aplink apstu medžių, bananų ir kitų krūmų. Danguje aukš
tai sklando juodi paukščiai.

Sustojam prie Tambaran namo. Jo vjduje stovi didelis 
ilgas, iš medžio kamieno išskoptas būgnas - garamut. 
Taipgi yra padėta virvė, sumegzta su 101 mazgu, kuri 
primena skaudžią tragedją, kaip per II pasaulinį karą 
japonai okupacijos metu nukirto galvas 100 vyrų ir vie
nai moteriškei, palaidojo masiniame kape, netoli Tamba
ran namo.

Kirviui poškant, dar stabtelia me prie vieno daromo 
laivuko. Kamjenas pajmtas iš mango medžio. Laivelį tašo 
iš žalio medžio, ištašę vidų, džiovina ir po to impregnuo
ja, kad vanduo nesisunktų. Timbunke kaime užtrukome 
gerą pusvalandį, ir buvome gerokai moskitų apkandžioti.

Grįžus į laivą, plaukiam pasroviui Sepic upe apie va
landą laiko ir sustojame Tambanum kaime. Jis yra ant
ras savo dydžiu prie Sepic upės. Jame gyvena virš 2000 
žmonių. Čia^ radome daug ir labai gražių, meniškai iš
drožtų paukščių figūrų, gaidžių, krokodilų ir kitų medžio 
dirbinių. Daug buvo išdėstyta statulėlių, jau skirtingo sti
liaus nuo lankytų kaimų. Kaimo namukai tokie pat ant 
polių, dengti palmių plaušais, o aukštyn veda kopėčios. 
Tarp namukų sausas takas-gatvelė, o šalia prie kiekvieno 
namuko išdėstyti medžio dirbiniai. Taipgi radome daug 
papuošalų ant kaklo, padarytų iš kiaukutų ir dantų.

Prieiname prie vieno gan didelio namo, atrodo, būtų 
Tambaran, net viršus padabintas skulptūra, o vadovė sako 
kad tai turtingo žmogaus namas, kuris skiriasi nuo kitų 
savo stiliumi. Ir kitas, taip ęat didelis namas su figūrine 
skulptūra, žymiai didesnis uz aplinkinius namukus. Laip
tai veda į viršų, sienos sukaltos iš bambuko stiebelių. 
Tačiau šitame kaime nebuvo Tambaran namo, bet turėjo 
keletą "Vyrų" namų, kuriuos naudoja ceremonijoms, kur 
moterims neleidžiama įeiti.

Šitam kaime matėme daug pradėtų tašyti laivelių: 
vienas platesnis, kitas visai siauras su smailais galais. 
Takas kuriuo einame, yra lygiagrečiai su Septic upės vaga 
ir visai sausas, suplūktas. Tambanum kaime dažnai kelei
viai iš laivų prašo vietinių dailininkų meis.triškai išdažyti 
jų veidus. Veidų dažymas j?ra žavingai atliekama mene 
forma su sudėtingais brėžiniais, panaudojant tradicinius 
gamtos dažus. Ta meno forma pasinaudojo keletas ir 
mūsų keleivių, kur gatvelės gale prie namuko ant platfor
mos atsigulus, vietinis dailininkas labai atidžiai ir pama
žu su teptuku brūkšneliais vedžiojo per veidą. Apstoję 
stebėjom, kai vienas jų dailininkas, pasiguldęs mūsų ke
liautoją Barborą, meniškai tepė veidą, vedžiodamas ma
žais atsargiais brūkšniukais. Ir kai nudažė, veidas visai 
neblogai atrodė.

Šitame kaime jau vaikščiojo tarp mūsų vietiniai žmo
nės ir siūlė statulėles pirkti, o šiaip jie gan pasyvūs, 
stovi prie savo dirbinių ir visai nesiūlo, bet čia jau su 
energija siūlymus atlieka. Be to, ir suaugę ir veikai la
bai nori gauti rašymui pieštukų.

Užtruko visa valanda, kol apvaikščiojom didelį kaimą 
ir der pasižiūrėjome veidų dažymo. Susėdus į laivelį, 
pasiruošus plaukti, vaikai dar apspito,-pakartotinai siūlyda
mi pirkti statulėles. Kai kurie, jau laivelyje sėdėdami, 
nors jau daug buvo prisipirkę, dar pirko. Po to pajudėjo
me nuo kranto. (Bus daugiau) 

nes ši baisi Lenino frazė niekaip nesiderino su "eretiška" 
Stalino teorija, kad galima "sukurti socializmą vienoje 
šalyje".

Taigi karas paskelbtas. Vienu mostu buvo sugriauta 
visa dešimtmečiais^ kurta miestų infrastruktūra, apmirė 
visos prekybos rūšys, nusojo egzistuoti paslaugų sfera. 
Namų ir viešbučių savininkai, kuriems nepavyko pabėgti, 
buvo arba nužudyti, arba suimti, arba geriausiu atveju 
išmesti gatvėn. Sudaužytomis arba fanera užkaltomis vit
rinomis žvelgė į tuščias užsnigtas gatves kadaise visoje 
Europoje žinomos parduotuvės ir restoranai, pirmosios kla
sės viešbučiai ir klubai. Bet ne tik jie. Parduotuvėlės, 
krautuvėlės, užvažiuojamieji kiemai, dirbtuvės ir atelje, 
mebliuoti kambariai ir pensionai - viskas liovėsi egzista
vę. Suprantama, iš prekybos bemat dingo viskas, ir pir
miausia - duona.

"Kas tai yra buržuazijos slopinimas? - aiškino Leninas.
- Dvarininką galima sugniuždyti ir sunaikinti, sunaikinus 
dvaro žemėvaldą ir perdavus žemę valstiečiams. Bet ar 
galima sugniuždyti ir sunaikinti buržuaziją, sunaikinus 
stambųjį kapitalą? Kiekvienas, Kuris moka marksizmo abė
cėles, žino, jog taip sunaikinti buržuazijos negalima, jog 
buržuazija gimsta iš prekių gamybos: tokiomis prekių 
gamybos sąlygomis valstietis, turintis šimtus pūdų pertek
linių grūdų ir neatiduodantis valstybei bei spekuliuojantis
- kas jis? Tai ne buržuazija?.. Štai kas baisu, štai kur 
glūdi pavojus socialinei revoliucijai".^ Ir žinoma, sunaiki
nę visą prekybos sistemą šalyje, bolševikai bet kokį mais
to produktų pardavimą nedelsdami paskelbė spekuliacija 
(puikus žodis, kuris pergalingai žengė į komunizmą visus 
režimo egzistavimo metus, pergyvenęs patį režimą ir,

(Nukelta į 5 psl.)
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Vidurnakty abu numeta vokiškas uniformas, persi
rengia civiliais rūbais. Atsisveikiname, tikėdami kada 
nors, kur nors vėl netikėtai susitikti. Deja,jų niekur 
nebeteko sutikti,-kaip ir daugelio, jų likimas nežinomas.

Lėtai slenka nerami naktis. Kambariuose nebetu
rime elektros. Rusų artilerija apšaudo miestą, sviedinių 
skeveldros ardo pastatų sienas, ištuštėjusiais rūsių ko
ridoriais sklinda sprogimų aidas. Gaisrų atošvaistės šoki
nėja kambario sienomis. Tuščioje teatro salėje, tamsoje 
vaiduokliškai juda scenos užuolaidos.

Apsirengę snaudžiame, sukritę ant grindų sumestų, 
sugulėtų čiužinių ir laukiame įsakymo žygiui. Visokios 
mintys neduoda ramybės. Skrebutis ir Kaziukas - "kom
binatoriai" - atsineša iš kažkur gautus du butelius vyno, 
sako, pirkę iš vokiečių. Netikime. Vaišinasi, gauname 
ir mes paragauti. Skanus, ir perspėjame vienas antrų, 
kad nepadauginus...

Išvyksta paskutinieji vokiečių batalijono štabo 
kareiviai, kartu su jais dalis ir mūsiškių. Liekame tiktai 
dvylika prie virtuvės personalo. Su mumis naujai paskir
tas . puskarininkas. Miesto gatvėmis juda praretėjusios 
pabėgėlių kolonos. Juos lydi rusų artilerijos šūviai. Ir 
taip per visą naktį. Nugirstomis žiniomis - vokiečiai 
bando kontratakuoti Berlyną. Akmeniniu gatvės grindiniu 
retkarčiais prarieda vokiečių tankai, prakaukši kareivių 
batai. Mūsų "jaunimas" susėdę ant grindų, žvakių švieso- 

j je kortuoja "tūkstantį" ir ginčijasi. Atrodo, išgertas 
vynas veikia kiekvieną. Adomas, kaip visuomet labiau
siai nerimauja, dažnai išeina pasidairyti, kas vyksta lau
ke. Japonas seka Adomą. Tai neperskiriami draugai ne
tikrumo metu, nors šiaip kartais ir labai skirtingu nuo
monių. 4

Albertas šneka apie sutiktas moteris, kuo jos 
skiriasi viena nuo kitos, jų charakterius. Tai visiems 
labiausiai patinkama tema. Jo samprotavimus kiekvienas 
papildo savais. Jis, kaip vilnietis, užsimena ir apie lie
tuvių gyvenimą Vilniaus krašte, valdant lenkams. Kaip 
lenkai vis slopino lietuvybę ir lietuvių pasipriešinimą,pa
stangas išlikti lietuviais. Edvardas kalba apie Kuktišitėse 
likusią šeimą, apie uošvijos didelį, gražy sodą, apie lai
mingas povestuvines dienas, apie sekretoriaus darbą Kuk
tiškių ir Anykščių valsčių įstaigose. Apie šaunias kariuo
menėje tarnavimo dienas ir - atsiskyrimą paliekant gim
tąją žeme...Mažai turi vilties sugrįžti, dažnai jo akyse 
sužvilgo ašara ir jis tada, jei turi, rūko ilgai. Rūko ir 
tyli.

Klemas- santūresnis, nenoriai kalba apie paliktą 
šeimą. Kalti esą okupantai rusai, ir kol jie neišeis, mums 
į sugrįžimu vartai uždaryti, bet jis tiki sugrįšiąs. 6 
tuomet - būtinai baigsiąs malūno statybą ir ji praplėsięs. 
Tai jo gyvenimo svajonė. Brolis Vytas ir Juozas B.dau- 
giaūšiai kalba apie' paskūtihiųjų. dienų įvykius. Jų šeimos 
neriša, neturi ir didelių projektų. Svarbu išlikti gyviems.

Balandžio Dvidešimtseptintoji

Ankstyvas rytmetis. Pro parko medžių šakas mir

PARTIJOS AUKSAS
Igor Bunič /tęsinys/ 

(Atkelta iš 4 pis.)
regis, užsitikrinęs nemirtingumą Tarybų šalyje).

Jau 1917 m. lapkričio 10 dieną spekuliantai paskelbia
mi liaudies priešais. Po trijų mėnesių Lenino pasirašyta
me dekrete aiškiai nurodoma: "spekuliantai... šaudomi 
nusikaltimo vietoje".

Ant namų, ant tvorų, ant žibintų stulpų - visur su
bolavo įsakymai: "Viso turto konfiskavimas ir sušaudymas 
laukia tų, kurie sumanys nepaisyti egzistuojančių ir Ta
rybų valdžios išleistų įsakymų dėl mainų, pardavimo ir 
pirkimo..."

Puiki Zinaidos Gipijus plunksna išsaugojo mums koš
marišką anos baisios epochos realumą:

"...begaliniais (kai kada prieštaringais ir supainiotais, 
bet visada grasinančiais) dekretais viskas buvo nacionali
zuota - "subolševikinta". Viskas buvo laikoma priklausan
čiu valstybei (bolševikams). Ne tik dar išlikę fabrikai ir 
gamyklos, bet ir visos krautuvėlės, visos parduotuvės, vi
sos įmonės ir įstaigos, visi namai, visas nekilnojamasis, 
beveik visas kilnojamasis (didelis) turtas, - visa tai iš idė
jos perėjo valstybinėn žinion ir nuosavybėn. Dekretais bu
vo siekiama įkūnyti šią idėją. Negalima pasakyti, kad tai 
vyko sklandžiai. Galų gale tai buvo tik noras susiglemžti 
viską į savo rankas. Dažniausiai sugriaudavo ir sunaikin
davo tai, kas būdavo paskelbta "nacionalizuota". Užgrob
tos parduotuvės, įmonės ir gamyklos buvo uždaromos; 
užgrobus privačią prekybą, nutrūko apskritai bet koks pre
kiavimas, buvo uždarytos visos parduotuvės ir šiurpinan
čiai suklestėjo nelegali prekyba. į ją bolševikams nori ne
nori teko žiūrėti pro pirštus ir tik periodiškai nusiaubti 
ar gaudyti pirkėjus - pardavėjus gatvėse, privačiose pa
talpose, turgavietėse; turgus, vienintelis prasimaitinimo 
šaltinis absoliučiai visiems, taip pat veikė nelegaliai. Te
roristiniai išpuoliai prieš turgus su šaudymu ir lavonais, 
paprastai baigdavosi maisto produktų išgrobstymu tą iš
puolį vykdžiusio būrio naudai. Maistą grobė pirmiausia, 
bet imdavo ir visa kita: durų rankenas, bronzines žvaki
des, senovines aksomu trauktas evangelijas (...) baldų ap
mušalus... Baldai taip pat buvo laikomi valstybės nuosa
vybe, tačiau sofos po skvernu nepasikiši, todėl žmonės 
nuardydavo apmušalus ir bandydavo parduoti bent už pu
sę svaro šiaudinės duonos...

Reikėjo matyti savo akimis, kaip spiegdami, klykdami 
ir aimanuodami pabirdavo prekeiviai, išgirdę, jog netolie
se raudongvardiečiai! Kiekvienas čiupdavo savo šlamštą 
(...). Bėgo, stumdėsi, lindo į tuščius rūsius, pro išdaužy
tus langus... Ten pat skubėdavo ir pirkėjai - juk pirkti 
ne mažiau nusikalstama, negu pardavinėti, nors pats Zi- 
novjevas puikiausiai žino, kad be šito nusikaltimo Darbi- 

- ninku, kareivių ir valstiečių tarybų valstybė nusibaigtų,
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guliuoja tekančios saulės auksiniai spinduliai. Ant ežero 
vandens mėlyno aksomo gula tirštas sidabrinis rytmečio 
rūkas. Iš jo pakrantės meldyno pakilęs ančių būrelis 
ieško saugesnės vietos. Virš teatro rūmų stogo burkuoja 
balandžių pora. Prie virtuvės sandėlio durų prisiglaudusi 
kniaukia alkana, pilka katytė. Pašaukta, drąsiai pribėga, 
glaudžiasi prie kojų, žiūri į akis, prašydama maisto. 
Duodu jai kelis sausainio trupinius, kuriuos ji suėda ir 
vėl žiūri į akis, glaudžiasi prie nevalytų batų. Susidrau
gavome.

Rusai, priartėję prie miesto rytinio pakraščio, įnir
tingai puola, norėdami prasiveržti į miesto centrą. Vo
kiečiai ginasi, vyksta arši dvikova. Girdisi vis artėjančių 
priešlėktuvinių pabūklų, kulkosvaidžių ir automatų šūviai. 
Dangaus erdvėje nardo rusų ir vokiečių lėktuvai. Degan
čių pastatų dūmai dengia miestą.

Prie teatro rūmų esančia gatve pėsti praskuba 
pavieniai civiliai pabėgėliai, miesto gyventojai. Jų vei
dai pilni baimės. į buvusių belaisvių stovykla sunkveži
miu atvyksta vokiečių kareivių būrys ir skubiai ruošiasi 
stovyklos išsprogdinimui. Slenka neramios laukimo valan
dos.

Mes vis dar esame teatro rūmų prieglobstyje. 
Su mumis kartu ir keliolika vokiečių. Laukiame įsakymo 
pajudėti. Mieste vykstančių kautynių vis artėjantys gar
sai dirgina nervus. Yra gandų, kad Italijoje vokiečių 
kariuomenės fronto vadas, esą, pradėjęs taikos pasitari
mus su sąjunginikais. Vokiečių kareiviai iš kažkur atsi
neša maisto produktų, sako netoliese yra evakuojami 
kareivinėms priklausantieji sandėliai. Būtų gerai ir mums 
ką nors valgomo atsinešti, bet esame vokiečiu žinioje, 
ir be leidimo negalime niekur pajudėti, o rizikuoti - 
pavojinga.

Aikštelėje, priešais teatro rūmus likusiems batali
jono kareiviams papildomai išduodami ginklai. Karininkas 
kapitono laipsnyje pasako trumpą kalbų, paragina ir pa
drąsina garbingai gintis nuo puolančio priešo ir išlaikyti 
vokiečių kareivio garbę. Mūsų jo kalba neliečia - mes 
esame beginkliai, nors dėvime kario uniformą.

Netikėtai pasirodęs rusų lėktuvas iš kulkosvaidžio 
paleidžia seriją šūvių. Virš mūsų galvų sužvanga te - 
atro antrojo aukšto langų stiklai, pabyiu rūmų fa - 
sado balto tinko dulkės... Išbaidytų balandžių pulkas pa
kyla virš parko medžių ir nuskrenda ežero pusėn. Miesto 
centre vykstančių kautynių įkarštis artėja prie mūsų. 
Vis tirštesni gaisrų dūmai dengia gatves ir namus, pa- 
klydėlės kulkos kapoja prie rūmų esančių medžiu lapus. 
Rusų artilerijos sviediniai sprogdami fontanais, drasko 
ramų ežero veidą, atrodo, rusai bando apeiti miestu 
iš Pietų pusės ir užkirsti i Vakarus vedantį kelia.

Apginkluoti vokiečių kareiviai išžygiuoja į ežero 
pusę vedančiu keliu. Mes liekame paskutiniai, laukiame 
įsakymų. Vakare, apie 6-tą valandą pajudame ir męs 
- 12 lietuvių ir 3 vokiečiai, taigi 15-kos žmonių grupė. 
Vadovas- puskarininkis ir du eiliniai, ginkluoti šautuvais 
ir pistoletais. Esame paskirti prie kuopos lauko virtuvės 
priežiūrai. Sunkiai pakrautą karinį vežimą ir prie jo 
prikabintą kuprinėmis užpildytą priekabą, traukia vienas 
arklys. Prieš kalną vos pajuda.;

Puskarininkio įsakymu, mes turime arkliui padėti 
stumti tą vežimą ir priekabą. Puskarininkis grėsmingai 
ragina paskubėti. Jo nesimpatingas veidas ir rudi plau
kai lyg rodo sadistinius polinkius- tikras "rudis". Taip 
H ?avo tarpe ir pravadinom., įsikibę į vežimo šonus, 
lyg Egipto faraonų laikų vėrgai, stumiame . vežimą ir 
širdyse keikiamės, papuolę į nepavydėtiną padėtį.

Prakaituoja arklys, prakaituojame ir mes, kuprinės 
slegia pečius. Akmenimis grįstas kelias vinguriuoja leng
vai kalvoto ežero pakrante, dešinėje plati laukų ir pievų 
lyguma, už jų - pušaitėmis apaugusi aukštumėle.

neturėdama savo pavaldinių, per kokias 10 dienų (...) Ru
sijai dabar įsakinėja niekinga žmonių saujelė, į kurią visa 
likusioji gyventojų dalis, dauguma išprususių žmonių žiūri 
neigiamai ir net priešiškai.: Susidaro tikras žemių užka
riavimo paveikslas. Latvių, vokiečių, austrų, vengrų ir ki 
nų pulkai baigia tapyti šį paveikslą, iš latvių ir mongolų 
sudaryta asmeninė bolševikų apsauga. Kinai šaudo suim
tuosius, pagrobtuosius. (Vos neparašiau "nuteistuosius", 
bet nuteistųjų nėra, nes niekas neteisia suimtųjų. Juos 
paprasčiausiai taip sušaudo...). Kuo ne mongolą 
iuneas?"

Taip buvo okupuotuose miestuose. Bet Rusija - 
agrarinė šalis, ir dauguma jos gyventojų, jos maitinto
jai - daugiamilijoninė valstiečių armija - negalėjo būti 
neapiplėšti ir nesutriuškinti, nes be auksinių monetą 
molinėse puodynėse (kas, pamenu, nuolat erzino Iljičiy 
ir nedavė jam ramybės) valdė ir galingą ekvivalentinį 
auksą - grūdus. O be grūdų monopolijos pasaulinio pro
letariato vadas tiesiog nežinojo, ką toliau daryti, "jei 
bolševikams pavyks išlaikyti valdžią". Ir nors tuo laiku 
galimybė išlaikyti valdžią atrodė labai abejotina, palikti 
neapiplėštą tokį didelį gyventojų procentą buvo tiesiog 
neįmanoma.

Lenino spinduliuojama masinės beprotybės energija 
diktavo optimalius sprendimus. "Svarbiausias mūsų užda
vinys,- deklaravo vadas, - iš pradžią supjudyti valstie
čius su dvarininkais, o po to, net ne po to, bet tuo 
pačiu metu, supjudyti darbininkus su valstiečiais’."

Reikėjo ne šiaip supjudyti įvairias gyventojų kate
gorijas (bolševikų kalba tai vadinama klasių kova), iki 
paskutinio siūlo apšvarinti visas šioje "kovoje" dalyvau
jančias šalis.

Nes klausimas, kad ir kaip besuktum, buvo for
muluojamas visiškai atvirai: reikėjo atimti iš valstiečio 
teisę parduoti savo grūdus ir paprasčiausiai pagrobti 
juos valstybės vardu, suprantama, nesumokėjus ne kapei
kos. Padaryti tai buvo galima tik vienu būdu - jėga, 
nes niekas nė neįtarė, kad valstiečiai taip paprastai 
- veltui atiduotų savo grūdus. Todėl greitai imta for
muoti maisto produktų rekvizavimo būrius grūdams kon
fiskuoti (kaip ir kitoms vertybėms) iš kaimo gyventojų.

Bet kaimuose reikalai nėjo taip sklandžiai kaip 
miestuose. Valstiečiai nedelsdami pradėjo įnirtingai prie
šintis. 245 dideli valstiečių sukilimai įvyko 1918 metais 
vien 20 centrinės Rusijos rajonuose. Kaimuose vyko tik
ri mūšiai.

Lenino plano esmė - žūtbūt garantuoti "grūdų 
monopoliją", nes be jos buvo neįmanoma paversti ver
gais du šimtus milijonų milžiniškos šalies gyventojų. 
"Nė vienas pūdas grūdų,- nurodinėjo vadas,- neturi likti 
tų, kas jų turi, rankose...Paskelbti visus, turinčius grūdų 
perteklių ir neišvežančius jų į surinkimo punktus, liau
dies priešais, perduoti juos revoliuciniam teismui, kad 
kaltininkai būtų nuteisti ne mažiau kaip 10 metų, vi
siems laikams išvejami iš bendruomenės, o visas jų tur-

Vakaro pilkas rūkas dengia ežero veidą, pavasariu 
sužaliavusius laukus ir pievas. Mus lydi paliekamo Neu- 
strelitz'o ten vykstančių kovų garsai. Kelyje mes ne 
vieni, kartu traukiasi padriki civilių ir kareivių būreliai. 
Jie stebi mūsų vergiškas pastangas ir tikriausiai, nesu
pranta nei mūsų padėties, nei kas mes tokie. Rudis mus 
vis ragina ir ragina paskubėti. Stengiamės, kiek galėdami, 
stumiam vežimų ir priekabą, kurioje randasi ir Rudžio 
išsipūtusi kuprinė. Atrodo, lyg būtu nugėręs - ragina 
ne tiktai mus ir savo vokietukus, bet ir arklį, prideda
mas botago kirčius.

Temsta dar labiau. Pro žvaigždėtą nakties tamsą 
šypsosi mėnulis. Neustrelitz'o gaisrų pašvaistės atsispin
di mūsų veiduose. Tolumoje, kažkur Vakarų pusėje,gir
dėti daugelio amerikiečių lėktuvų orą drebinantis ūžesys 
ir keliu besitraukiančiųjų vežimų dardėjimas. Akmenimis 
grįstam kelui pasibaigus, Rudis įsako pasukti vežimą 
į šalia kelio aukštumėlę vedantį smėlėtą keliuką. Ragina
mas arklys vos bepatraukia vežimą, piktai prunkščia 
ir prakaituoja, prakaituojame ir mes, sūrus prakaitas 
dirgina akis, virpa pavargę pakinkliai. Smėlyje klimpsta 
vežimo ratai, priekabos svoris vežimą traukia atgal. 
Rudis šaukia ant visų, keikiasi visais vokiškais keiksma- 

. žodžiais, pakeltu balsu grasina, daugumoje mums, esą 
parodysiąs,ką jis gali... įsitikiname,kad tikrai yra girtas. 
Spėjame, kad jo gertuvėje, iš kurios jis dažnai gurkšnoja, 
yra ne kava, o kas nors stipresnio. Galop, matydamas, 
kad tikrai- nei arklys, nei mes į smėlėtą aukštumėlę 
neužtrauksime važmens, pasitaręs su kitais dviem, liepia 
atkabinti priekabą ir ją atskirai užvilkti, o paskui ją 
vėl prikabinti prie vežimo.

Stropiai mus seka, kad mes ko nors iš priekabos 
ir vežimo nepaimtumėm, ypatingai kažkuo pripildytj kup
rinę. šiaip taip nugalėję keliuko kliūtis, atsidustame 
lengviau, pasiekę šalia keliuko nedidelę miško aikštelę.

Miške, tarp suaugusių medžiu, aištelėse, randame 
daug civilių žmonių. Vieni su pakrautais vežimais, kiti 
be jų. Spėjame, kad jų dauguma iš Neustrelitz'o ir jo 
apylinkių, laikinai pasitraukę nuo fronto linijos, tikėda
miesi greito sugrįžimo į paliktus namus. Jie baimingai 
seka virš Neustrelitz'o nakties tamsoje plazdenančias 
gaisrų pašvaistes ir vykstančių kovų garsus. Vieni jų 
ilsisi ant vežimų, kiti po šakotomis eglėmis sukritę ant 
drėgnos, smėlėtos žemės. Daugumą sudaro moterys ir 
vaikai.

Pasirodo, per Rudžio neapdairumą esame paklydę 
ir iš pagrindinio kelio pasukom ne į reikiamą keliuką... 
Nakties metu iš miške esančio šunkelių raizgyno išeiti 
neįmanoma. Vienintelė išeitis - laukti ryto aušros. Taip 
mums prasitaria vienas iš vokiečių kareivių, kalbantis 
austrų kalbos akcentu, kuris mums, lietuviams,rodo pa
lankumą.

Esame išvargę, kaip šuneliai, nuovargis lenkia 
prie žemės poilsiui, o miškas ir nakties tamsa - geros 
aplinkybės pasišalinti. Taip galvojam ne vienas. Bet - 

nežinoma vietovė ir neaiški fronto eigos aplinka verčia 
nuo galimybių atsisakyti ir būti kartu su visais. Reikale 
vienas antram padėsime,ir lauksime patogesnės progos.

Mažoje miško aikštelėje, šalia išsikerojusių pušp 
apsistojam poilsiui, iškinkome arklį, pririšame jį prie 
vežimo. Rudis, lyg nujausdamas mūsų mintis, surikiuoja 
mus šalia vežimo, išsiima iš kabūros parabelį ir pradeda 
mus gąsdinti ,liepia nakties poilsiui sugulti jo nurodytoje 
vietoje po pušaitėmis ir be jo leidimo nesikelti. Jis jau
čiasi padėties viešpačiu prieš mus, beginklius, mus trak
tuoja kaip belaisvius. Savo valios įrodymui iš parabelio 
paleidžia keletą šūvių į priešais mus esanti smėli, šū
viai nuaidi mišku, baimingai suprunkščia ^arklys^ Dar 
kartą įspėja mus, kad jisai esąs viršininkas, paskirtas 
mūsų apsaugai, ir privalome jo klausyti. Abu kareiviai 
įdėmiai klausosi jo žodžių. /bus daugiau/

tas konfiskuojamas..."
Bet, "ne mažiau kaip 10 metu" ir turto konfiskavi

mas buvo tik pradžia. Praėjus kuriam laikui, įsiutęs, 
kad priešinamasi nežabotam plėšimui, Leninas kairėn 
ir dešinėn ėmė švaistytis tokio turinio įsakymais: "... 
"Nuostabus planas. Baikite jį rengti su drg.Dzeržinskiu. 
Užsimaskuokite "žaliaisiais" (vėliau mes jiems tai ir 
suversim, nušuoliuokit 10-20 varstų ir iškarkit visus buo
žes, dvasininkus ir dvarininkus. Premija 100.000 rublių 
(matyt, iš savo asmeninės sąskaitos - I.B.) už kiekvieną 
pakartąjį".

Plėšikavimas kaimuose buvo baisesnis nei mies
tuose. Valstiečių namai buvo kratomi. Kartu su grūdais 
konfiskuodavo visas vertybes, kurias pavykdavo rasti 

.neįmantriose kaimiškose pirkiose. Atimdavo ne tik pini
gus, bet ir pigius moteriškus papuošalus iš "pūsto" aukso, 
ikonų rėmus, įvairias smulkmenas, kadaise pirktas aps
kričių mugėse. Grudai paprastai nenukeliaudavo toliau 
kaip iki apskrities centro, kur būdavo supilami kaip pa
kliūva, ir dažniausiai sugesdavo arba supūdavo. Sužvėrėję 
valstiečiai su kuolais ir šakėmis ėjo prieš kulkosvai
džius. "Nepaisant lavonų kalnų,- raportavo Maskvai 
vienas iš vykdytojų, - jų įniršio neįmanoma aprašyti." 
Daugelis maisto produktų nusavinimo būrių būdavo išžu
domi dar pakeliui į kaimą. įkandin nusavintoj^ į kaimą 
siųsdavo baudėjų ekspediciją, kuri, viešai sušaudžiusi 
kokias dvi dešimtis valstiečių, suimdavo ir išsivarydavo 
miestan visus likusiuosius. Atvykdavo naujas būrys, bet 
jį vėl išžudydavo tik pasirodžius. Siųsdavo naują bau*- 
džiamąją ekspediciją, ir viskas prasidėdavo iš pradžių, 
pamažu įgaudavo baisaus liaudies karo formas.

1918 metų vasarą Leninas pasiūlė imti kaimuose 
įkaitus, daugiausia moteris ir vaikus, kad nuslopintų 
valstiečių pasipriešinimą. "Paimti 25-30 įkaitų iš turtin
gų valstiečių, - su įkarščiu instruktavo savo gaują Ilji- 
čius,- kurie savo gyvybe atsakytų už grūdy surinkimą 
ir išsiuntimą".

O juk "raudonasis teroras" dar nebuvo paskelbtas. 
Bet Rusijos valstiečiai nesijautė esą tokie bejėgiai kaip 
miestų, buržuazija ir inteligentija. Kaimo tokiais meto
dais nebuvo įmanoma palaužti. Pirma ir visiškai natūrali 
valstiečių reakcija buvo tokia: jie liovėsi sėję. Naivūs 
rusų valstiečiai nė neįtarė, kad tokia įvykių eiga labai 
paranki valdančiajai gaujai. Sukelti šalyje dirbtinį badą, 
suversti kaltę valstiečiams, o paskui už tai išžudyti 
dešimtį- kitą milijoną nepaklusniųjų. /bus daugiau/
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Lietuviu. Namu 
Žinios

• Lietuvių. Namų rugpjūčio 
20 d. sekmadienio popietė
je dalyvavo 225 žmonės. 
Svečių knygoje pasirašė 
4 iš Vilniaus, 1 iš Kauno, 
1 iš Vokietijos; 4 iš JAV.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos vicepirm. V.Dre- 
šeris.
• LN rugpjūčio mėn.27 
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 215 žmonių. Sve
čių. knygoje pasirašė 4 
iš JAV, 3 iš Vokietijos.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos narys Teodoras 
Stanulis.

• LOKIO Svetainei reika
lingas bufeto tarnautojas- 
ja. Prašymus paduoti reikia 
j LN raštinę, kur bus su
teiktos išsamios informaci
jos.

• IŠGANYTOJO P-jos Mo
terų D-ja ruošiasi tradici
nei Padėkos šventei - pie
tums su vynu, SPALIO 
mėn. 15 d., sekmadienį,
Lietuvių Namu patalpose. 
Bilietai pradėti platinti 
rugsėjo mėn. 3 d.

peticijos prasidėjo rugsėjo 
21 d., ketvirtadienį, 6:30 
val.v. ANAPILIO salėje.

Vaikai priimami nuo 
8 m._ amžiaus.

Del informacijų prašo
ma kreiptis į Ansamblio 
vedėja Ritą Karasiejienę 
tel:905-279-9079.

• LN rusgsėjo mėn. 3 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 207 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Mažeikių ir Vilniaus, R.ir 
R.Bliudnikai iš Rochester'io 
NY,JAV, A. ir S.Kinduriai 
iš Brookville,Md.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN narė D.Keršienė.

• LN INFORMACINIS SU
SIRINKIMAS vyks spalio 
mėn. 15 d., sekmadienį, 
2 val.p.p. Vytauto Didžiojo 
Menėje.

Darbotvarkėje - Slaugos 
Namų ir LN einamieji rei
kalai.

• ANAPILIO- Lietuvos 
Kankinių Šventovės Choras 
pradeda naujų veiklos se
zonų rugsėjo mėn. 10 vai., 
su pirmąją repeticija.

p PRISIKĖLIMO P-jos kleb. 
kun.Augustinas Simanavi
čius, OFM, sveiksta po 
klubo sąnario operacijos 
ir jau koncelebravo Mišias 
drauge su kitais kunigais, 
dėkodamas visiems už mal
das ir moralinę pagalbų.

• Toronto Jaunimo Ansamb
lis GINTARAS pradėjo 
naujų sezonų su repeticijo
mis RUGSĖJO mėn. 10 
d., 6:30 val.v., Lietuvių
Namų, patalpose, studentų 
grupei.

JAUNIŲ ir VAIKŲ re

• LOKIO svetainėje muzi
kinės vakaronės programą 
atliks Vaclovas ir Valdas 
rugsėjo mėn. 29 d,, penk
tadienį, 9:30 val.v.
• LOKIO svetainei reika
linga bufeto tarnautojas

ja. Prašymus paduoti 
į Lietuvių Namų raštinę. 
Ten taip pat bus galima 
gauti išsamesnę informacijų 
apie darbo valandas, atly
ginimų ir kitas sąlygas.

• MAIRONIO Lituanistinė 
Mokykla ir lituanistipial 
Kursai prasidėjo RUGSĖJO 
mėn. 16 d. "Our Lady of 
Peace" Mokykloje
• .Lietuvių Choras VOLUN
GE, vad. muzikų Dalios 
Viskontienės ir Jono Govė- 
do, pradėjo repeticijas Pri
sikėlimo P-jos patalpose.

Repeticijos vyksta penk
tadieniais, 7 val.v., j ku
rias kviečiami visi buvę, 
esantys ir norintys šiam 
chorui priklausyti daininin
kai- kės. VOLUNGE prade
da ruoštis savo 20-mečio 
koncertui, naujai garsąjuos- 
tei, Kalėdinei programai.

/■vMųSį LIETUVIŲ
.. J T T KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
6.13% už 90 dienų term, indėlius 

■P J 3% už 6 mėnesių term, indėlius 
“»6.13% už 1 m. term, indėlius
6.25% už 2 m..term, indėlius 
6.25% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4m. term, indėlius 
6.50% už 5 m- term, indėlius 
6.00% už 1 m*G,c m6n* Palūk- 
6*25% už 1 m*G,c invest- pažym. 
c’cnof. už 2 m- G,c ,nv®®t. pažym. 

už 3 m. GIC Invest, pažym.
C KAnZ už 4 m-G,c ,nv®8t. pažym. 
6.50 /a už 5 m. GIC Invest. pažym. 
6.75% už RRSP Ir RRIF Ind.
.4.25% (variable rate)
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term, ind 
6.75% už RRSP Ir RRIF 5 m. term, ind 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupvmo sąsk. (gyv.drauda) 
5.00% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 10.000
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol.Sav.Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 8£5%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 7.75%
4 metų ................. 7.75%
5 metų ................ 8.00%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ....' 7.50% 
(variable rate)

A s m e n i n e s paskolas 
duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji 
mortgičiai.

I___ Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per I UI milijonų dolerių

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir ke'ionėc čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.

Gaunama kelionių drauda nariatns 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 į kitus kraštus.

' KASOS VALANDOS:
• Plrmad., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadlenlalsnuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
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Kalantoskuriais

šventino

aplankė

V.Paukštaitis,

mirtį, buvę

K.L.F.

floridą

V.V.Radžius,
R.R.Kličius,
E.D.Brikiai,

Antanų
Tūbelę

d., 
susi- 

jau

šau-
pa-

žinių 
Ži-

tik-
gera

Klubo 
"Lietuvių

Vei- 
kalbėjo

Dukterų D- 
$500 Genutė 

Armaliai savo

ROMO KALANTOS KUO
POS valdyba susitiko 
su Lietuvos šaulių S-gos, 
Kauno šauliu Kuopos ir

linkės lietuvių grupei 
ekskursijos Lietuvoje, 
sidalino kai 
džiais.

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

FAX 41 6-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

dalyvavo Tautos 
proga aukotose 

rugsėjo mėn.

palūk.

Mūsų tiksiąs - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

GlC-met. palūk....
GiC-met. palūk....
GlC-met. palūk....
GlC-met. palūk.,..
GlC-met. palūk....

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo .............. 8.50%
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.00%
3 metų ............. 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 7.50%

1 
2 
3 
4

RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 4.00%

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

JAV LB St.Petersburgo 
Apylinkės Valdyba surengė 
Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo mėn. 8 d., 3 val.p. 
p. Lietuvių Klubo salėje.

Paskaitą skaitė JAV 
pulk.Algimantas Garsys, 
jaunos deklamatorės parin
ko gražių eilėraščių pynę. 
Visi dalyviai pabendravo 
prie kavos.

šaulių ir Vyčių organi
zacijos 
Šventės
Mišiose 
d. su vėliavomis.

numatyta svarstyti narių 
pasisakymai dėl Klubo veik
los ateinančio sezono žie
mos metu ir nominacijos 
komisijos sudarymas, pasi
ruošiant lapkričio mėn. 
vykstantiems Klubo V-bos 
ir direktorių rinkimams. 
Taip pat bus išklausyti 
valdybos narių veiklos pra
nešimai.

LITUANISTINE MOKYKLA 
PRADĖJO SAVO SEZONĄ 

"SAULĖS" Lituanistinė
Mokykla St.Pete Beach 
pradėjo naujus mokslo me
tus rugsėjo mėn.9 d. Pa
mokos vyksta šeštadieniais 
nuo 9 val.r. iki 12:30 val.p
P-

6 psi.

PANEVĖŽIO VAIKŲ 
GYDYMUI PARAMA

Per a.a.Jono Purtulio 
laidotuves LIETUVOS DUK
TERŲ D-JAI buvo suaukota 
apie $1.000. Velionio žmo
nos Elenutės pageidavimu 
ši suma buvo paskirta Pane
vėžio Vaikų Ugdymo Cent
rui. Dovana buvo asmeniš
kai perduota.

• LIETUVOS DUKTERŲ 
D-jos dėka buvo nuvežta 
Elenos ir Mečio Krasauskų 
auka- $1.000 į Lietuvą, 
kurią paskirstė taip: ŠIAU
LIŲ Tuberkuliozinės Ligo
ninės Vaikų Skyriui ir PA
NEMUNĖS Vaikų Kaulų 
Tuberkuliozinei Sanatorijai 
po $500.

Lietuvos 
jai aukojo 
ir Adolfas
vedybinio auksinio jubilie
jaus proga.

RUDENINIS KLUBO 
NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rugsėjo mėn. 23 
šeštadieni, 2 val.p.p. 
rinkimo dienotvarkėje

ROMO KALANTOS
ŠAULIU KUOPA
Kuopos narys P.Jančiauskas, 
sugrįžus iš kelionės Kuopos 
47-niems šauliams ir apy- ...... j ig

pa- 
įspū-

biuletenyje 
nios" jis rašo; kad teko iš
skristi per Orlando, kur lėk
tuvas nenumatytai vėlavo 
7 valandas, tačiau visiems 
buvo smagu sužinojus, kad 
Amsterdame jau jų laukia 
Lietuvos Skrydžių lėktu
vas.

Nusileidus Vilniuje, šios 
grupės dalyvių laukė Kau
no šaulių parūpintas auto
busas ir po pasimatymo 
su giminėmis, visi buvo 
nuvežti į Kauno BALTIJOS 
viešbutį. Čia juos pasitiko 

viešbu- 
budėjo

viešbutį. Čia juos 
šauliai, ir apsaugai 
tyje bei autobuse 
šaulių sargyba.

Ekskursantai
Karo Muziejų, Kauno pilį, 
keletac bažnyčių ir pietavo 
TULPES (buv.Konrado)res- _ 
torane.

vais, aplankė Vidaus Rei
kalų M-jos I-o pulko ka
rius. Rašo, kad: " Po šau
naus parado jie mums pa
demonstravo apmokymo 
ir darbo techniką, parodė, 
kur gyvena ir pavaišino 
kareiviškais pietumis bei 
alučiu. Ta, pačią dieną 
dar aplankėme Pažaislio 
bažnyčią ir vienuolyną,kon
sekruotą 1712 metais."

Lankėsi . Ariogaloje, 
Kelmėje, aplankė partizanų 
kapus ir šauliu Sąjungos 
įsteige’jo Vlado Pūtvio kapą 
Šimkaičiuose. Veiveriuose 
dalyvavo su vėliavomis 
iškilmingose pamaldose,ir 
su arkliais kinkytomis gra
žiomis karietomis , buvo 
nuvežti prie "Skausmų Kal
nelio",ant kurio yra pasta
tytas Romo 
lių Kuopos aukomis, 
minklas.

Paminklą 
veriu, klebonas, 
Romo Kalantos Šaulių K- 
pos vadas A.Gudonis, prof. 
Vytautas Landsbergis, R. 
Smetona, Balys Gajauskas, 
prel.A.Svarinskas, ir kt.

Po ceremonijų visi buvo 
pavaišinti iškilmingais ■
pietumis.

Gražios ceremonijos
vyko ir Anykščiuose, kur 
naktį prie Puntuko akmens 
vyko programa , paminint 
Dariaus ir Girėno skrydį 
per Atlantą, šimtai žvaku
čių^ mirgėjo Lietuvos Him
no bei giesmių metu.

Panevėžyje buvo taip 
pat gražiau priimti ir pa- 

pasi- 
eiles

teko žygiuoti mylias kelio 
dėl netikusio aerodromo 
išplanavimo, o Orlando 
aerodrome kai kas prasnau
dė savo lagaminus, o mui
tinė kamavo kelis kartus 
tikrindama dokumentus 
(čia tai gal ir gerai darė, 
kad neprasmuktų koks ne
rimtas gaivalas...Red.).

ALT-os RENGINYJE 
KALBĖJO MARIJA TUBE- 
L YTE-KUHLMANIEN Ė

Sugrįžusi iš 
kurioje metu 
džia, Marija 
Kuhlmanienė 
įspūdžiais. Ji

vaišinti. Čia buvo 
džiaugta, kad į šaulip 
stoja jaunimas.

Šios išvykos metu 
rai buvo pasinaudota 
proga aplankyti ir Klaipėdą, 
Nidų,J uodkrantę,Palanga,U- 
tena, Zarasus, Druskininkus j 
Kernavę.

Grįžtant, kaip rašo 
P.Jančiauskas, Amsterdame

Lietuvos, 
dalį pralei- 

Tūbelytė- 
pasidalino 
džiaugėsi, 

kad ROKIŠKYJE jos tėvo, 
buvusio Lietuvos Respubli
kos Ūkio ministerio I-osios 
Nepriklausomybės laikotar
piu tėviškėje - Rokiškyje 
gimnazijai „suteiktas jo 
vardas.

Ta proga, pasakojo ji, 
rokiškėnai surengė įspūdin- 
gat šventp, papuošė gimna
zijų gėlėmis, tautinėmis 
juostomis. Buvo išdėta 
daugelis Juozo Tūbelio 
nuotraukų, ištrauką iš jo 
kalbų bei mėgiamų posakių.

Ta proga buvo įteikta 
20-čiai, su pagyrimu baigu
siems mokslą, atestatai. 
Jai teko pasakyti sveikini
mo žodi jiems.

Ji( atsilankė ir savo 
dėdes prez. Antano Smeto
nos SODYBOJE Užgiryje. 
Gyvenamas namas ten iš
draskytas ir tapęs griuvėsiu, 
o sode, kur jos teta Sofija 
Smetoniene su meile prižiū
rėjo rožes - teliko nepjau
nama žolė...

Lietuvos gyventojai
nepaprastai domisi savo 
krašto praeitimi, kalbėjo 
prelegentė fir vis jos prašė 
papasakoti apie 
Smetoną, Juozą 
ir kitus žymiuosi ano meto 
veikėjus.

A.a. ALĖS PAŠKEVlClENĖS ATMINIMUI AUKOJO 
KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:

* Po $100,- Vladas Plečkaitis, Jonas ir Elen Valiuliai; 
po $50,- dr.Juozas Gutauskas; $45,- A.Paškevičius; $30,-
Rūta Danaitis; po $25.00 ir mažiau: P.J.Leveris, p.p.J.

’ Buivydai, R.B.Ceponkus, J.D.Daniai, V.Kongelis, V.Priš- 
čeponka, dr.A.Jurkus, E.šimanskis, J.K.Augaitis, dr.A.šid- 
lauskaitė, I.Gabalkis, D.Bružas Mogck, J.E.Dalmotas, 
S.V.Balsevičius, O.R.Barisai, Rita Rudaitis, V.J.Kairys,B. 
A.Eimantai,, P.E.Jurgučiai, B.Vilčinskienė, 
A.R.Sapliai, K.A.Gudžiūnas, A. J.Morkūnas, 
A.šimanskienė, J.A.Radžius, 
J.Paslauskas, M.Bružienė, S.Danaitienė.

Iš viso suaukota $900.00.
Sužinoję apie a.a.Alės Paškevičienės 

otaviškiai,dabar gyvenantys Toronte'.
J.Z.Dabrowski, Liuda Daunienė, Veronika Kubilie

nė, Vida Šukienė, dr.J.Rimšaitė, J.P.Ivanauskai, A.K.Pa- 
viloniai,A.Tamulevičiūtė Jos pagerbimui, atsiuntė Kana- praleidau pasivaikščiodamas lauke, 
dos Lietuvių Fondui $315.00.

VISIEMS aukojusiems dėkoja K.L.F. • Pagyvenęs pacientas skundžiasi daktarui vienos kojos
skausmu.

- Atsiminkit, kad Jūsų kaulai sensta, - pastebi dakta
ras.

- Tai kodėl man neskauda kita koja? Jos abi to paties 
amžiaus?

Ji tvirtino, kad šių 
vasary žmonės jai atrodė 
labiau optimistiški, darbš- 
tesni.

NUSIŠYPSOKIME:
• Pagerbti šimto metų sulaukusį, puikios sveikatos, žvalų 
senuką, susirinko daug svečių. Vienas vietinio dienraščio 
reporteris senuką paklausė:

- Ar galit išduoti paslaptį, kokiu būdu jūs, sulaukęs 
tokio garbingo amžiaus, išlaikėte savo sveikatą puikiame 
stovyje?

- Labai paprastai. Kai vedžiau prieš septyniasdešimt 
penkerius metus, mudu su žmona padarėme tokią sutartį: 
katras iš mūsų, kilus ginčui, bus įrodytas kaltu, turės 
išeiti į lauką pasivaikščioti. Tokiu būdu aš per ištisus 
septyniasdešimt penkerius metus labąi daug laiko kasdien

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H I AS

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

6.13% 
6.13% 

. 6.13%
6.25% 
6.25% 
6.25% 
6.50% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50%. 
6.50% 
6.75% 
4.25% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 
6.75% 
3.75% 
4.50%

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

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (416) 762-4232
Lilija Pacevičienė -i 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 Bloor St.)

Toronto, Ont. M6S 4W3
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588



montrealPAGERBĖ SUKAKTUVININKĄ BRONIŲ NIEDVARU

Prie vaišių stalo - Regina Piečaitienė įteikė juostą ir sveikinimą - Solenizantas užputę žvakutes kartu su vaikaičiais: Luku, Kayla (dukters Kristinos ir Lino Piečaičių vaikai), 
ir Chelsea (sūnaus Gyčio ir Lindos dukrelė).

Savo šeimos ir draugų 
tarpe, liepos 22 d. buvo 
nuoširdžiai pagerbtas ir 
pasveikintas Bronius Nied
varas, savo 70-tojo gimta
dienio proga.

Bronius gimė Biržuose, 
bet augo ir gyveno Pane
vėžio apskr., Gustonių kai
me, 8-ių vaikų šeimoje.

Po mokslo Panevėžio 
gimnazijoje, okupacijų ir 
karo išvadoje, tęsė mokslu 
Vokietijoje ir vėliau - Ka
nadoje - Montrealio Loyola 
Kolegijoje, chemijos ir 
matematikos srityje.

Atvykus į Kanadą, pri
valėjo atlikti vienerių metų 
darbo .sutarti (kuri paskui 

užsitęsė dar beveik metus) ? 
ūkyje. Čia teko dirbti vi
sokeriopą darbą 3ir jo su
manumo dėka, ūkininkas 
buvo gavęs sidabro medalį 
už jo paruoštus gyvulius 
parodai.

Montrealyje pradėjo 
dirbti gumos fabrike šlavi
ku, o baigė darbą šio fab
riko Laboratorijos viršinin
ku! Čia išdirbo 30-tį metų, 
kol fabrikas išsikėlė kitur, 
ir Bronius Niedvaras pasi
rinko ankstyvąją pensiją. 
Po to buvo pakviestas dirb
ti Lietuvių Kredito Unijoje 
LITAS buhalteriu. Po maž
daug vienerių metų darbo

pakviestas LITO Vedėjo 

pareigoms. Tą darbą dirbo 
iki 1990-jų metų rudens.

Bronius yra skautų vei
kėjas - skautininkas, ilgus 
metus atliko įvairias parei
gas Montrealio Apylinkės 
Valdyboje, paskutiniais 
penkeriais metais, Lietuvai 
atgavus Nepriklausomybę, 
įsijungė ir į humanitarinės 
pagalbos Lietuvai veiklą, 
dalyvauja AV _-jos Komi
tete. Ilgus metus priklauso 
ir Akademiniam Sambūriui 
Montrealyje.

Su žmona Jane išaugino 
gražia^ 3-jų vaikų šeimą 
ir susilaukė vaikaičių.

Broniaus Niedvaro 70- 

mečio pagerbime siurprizą 
surengė vaikai- duktė Kris
tina ir sūnūs - Gytis, Mar
kus su šeimomis.

Pobūvio metu, per Re
giną Piečaitienę buvo gau
tas iš Lietuvoje veikiančios 
"Desjardin" Kredito Unijos 
Atstovybės sveikinimas 
ir specialiai išausta juosta. 
Bronius buvo pakviestas 
Desjardin Finansinės insti
tucijos būti palydovu atvy
kusioms banko reikalais 
atstovams iš Lietuvos, 
ir buvo įgaliotas tais rei
kalais nuvykti Lietuvon.

Sveikinime rašoma:"..Tegu 
šie Jūsų garbingo Jubilie

jaus metai būna pilni pui
kių svajonių, kūrybingų 
darbų.

Iš visos š’rdies Jus svei
kiname ir linkime, kad 
Jūsų darbą ir gyvenimą 
lydėtų sėkmė ir laimė,gera 
sveikata, o metai pinttų 
ilgą ir šviesią gyvenimo 
juostą.

Kredito unijų projekto 
Lietuvoje komanda, 
Kaunas, 1995.VI1.22.

Pasirašė Sigitas, Ramū
nas, Asta, Lina, Regina."

Solenizantui buvo pasa
kyta daug gražių linkėjimų 
ir įteikta visų dalyvių bend
ra dovana.

Visur suspėjo Bronius, 
visur dalyvavo įsitikinęs 
tų darbų reikalingumu ir 
juos atliko ir atlieka nuo
širdžiai, sumaniai ir su 
šypsena, kai jos reikia.

Ir mes tariame
į sveikatą, Broniau? b.n.

Garbės šauliui

ANDRIUI PETKEVIČIUI
mirus.

Augustas Mylė, Lietuva

Kazlauskas

Žemiau Tėviškės

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

IMAME UŽ:

3.00%

UNERAL HOME

3.50% 
6.25% 
6.50% 
6.75% 
7.00% 
7.25%

5.75%
5.75%
6.25%
6.50%
6.75%
7.00%
7.25%

13.00%
. 8.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo 
neklln. turto 1 m.

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

'TALKA*.LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

Programoje- Seselės 
Palmiros paskaita.

Maloniai kviečiamos 
visos narės ir svečiai)

Vaikų Namelių telkinys.VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

Jo žmoną g. n. Stase Petkevičienę broliškai 
užjaučiu -

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

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

» MONTREALIO KM 
D-jos visuotinis narių 
susirinkimas vyks 
SPALIO 1 d., po 11 
vai. Sv.Mišių, Seselių

Namų patalpose.

Dešineje:
Kun. Vytautas

DĖKOJA UŽ VAIKO 
TĖVIŠKĖS NAMŲ AUKA 
nPer Danutę Staškevičie- 

ne, iš Kanados Lietuvių 
Katalikių Moterų Draugijos 
Montrealio Skyriaus gavau 
$2.000 (du tūkstančius) 
USA dolerių Vaiko Tėviš
kės Namų statybai ir naš
laičiu šeimų išlaikymui.
x Su nuoširdžia padėka 
Kun.Vytautas

Kazlauskas, VTN vardu".
Tokį laišką gavo mūsų 

darbščiosios Montrealio mo
terys.

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....4.75%
santaupas.............
kasd. pal. taupymo 
sąsk.......................
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius ..
180 dienų indėlius
1 m. term.indėlius
2 m. term.indėlius
3 m. term.indėlius
4 m. term.indėlius
5 m. term.indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable).... .........
1 m.ind...................
2 m.ind....... ............
3 m.ind...................
4 m.ind...................
5 m.ind....... ............

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadienia.s 
— 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”

J.F.Wilson & Sons Ine.
T23Maple Blvd.,5784VerdunAvS
Chateauguy.Que., Verdun.Qufi»J 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ

1995. IX. 19
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• Tėvui a.a.J.L.Norvaišai- 
Giriniui mirus, BOSTONO 
skautų NERINGOS tuntas, 
užjausdamas sūnų ŠARŪNĄ 
ir jo Seimą, paskyrė $25 
(am.), kurie Velionio Šei
mos buvo paskirti laikraš
čiui "Nepriklausoma Lietu
va".

Nuoširdžiai dėkojame!"NL"

• šios 
skautų 
savaitę 
Romas 
vičįūtė ____ _______

Ūkvedžio pareigas atli
ko Vytas Ptašinskas, šeimi
ninkavo Ramunė Bulotienė 
ir Genovaitė Kudžmienė. 
Jauniesiems_ vadovavo Dai
na Kerbelytė-Vasiliauskienė.

AV P-jos kleb.kun. J.A- 
ranauskas taip pat buvo 
atvykęs atnašauti Mišias 
ir pabendrauti su skautais.

DĖMESIO, DĖMESIO -
vyksta Montrealio AUŠ

ROS Vieneto naktiniai KON
CERTAI. Jaunieji solistai- 
Jaquelina-Valerija ir And- 
rius-Paulius.

Norinčius įsigyti bilie
tus, prašome kreiptis pas 
tėvus: Daivą (Jaugelyte) 
ir Dan ZATKOVIC bei 
pas Andrčją (Celtoriūte) 
ir Mykolu BENIUŠIUS.

Jaunieji solistai kol 
kas dainuoja aukštomis 
gaidomis. Abu kūdikiai 
gimė šią vasara.

SVEIKINAMĖJ

vasaros BALTIJ OS 
stovyklai , vykusiai 

laiko, vadovavo 
Otto, Audra Žurke- 
ir Gilius Bulota.

Talkininkas is Montrealio
tai- dauguma tapę, nežiū
rint visų bėdų, ir profesio- 
nalais- 
tojais, 
Dabar, 
iki pensininkų luomo, dau
guma dar dirba.

Šis susitikimas prasidėjo
12 val.specialiomis pamal- „oras 
domis. Po to visi suėjo 
į Gimnazijos salę, kur vyko 
oficialus suvažiavimo ati
darymas, pasveikinus visuą 
50-mečio proga, atvykusius. 
Teko žodį pasakyti ir abi
turientams iš užjūrio, iš

L.Balaišiui

inžinieriais, moky- 
keli jų - gydytojais, 
nors ir prigyvenę

LITAS M0N1REAUG LIETUVIŲ 
K RE GITO UNIJA

1475 DE SEVE 8L Montreal, Que. H4E 2A8 
Teis 766-5827) 766-5830 

FAX* 514-766-1348.
Skyrius: 3 807 A Boeemont Boulevard 

AKTYVAS virt >29,000,0001 
ftSZBKVAS viri >2,000,000

MOKA UŽ
CartifHcatua 1 m.-   6.00% 
Cartifikatua 2 m............-6.2 5%
Cartffikatua3m........... 6.50%
Tarm. IncMNua:

1 matų...........
130± 384d.
120 d. -170 d.
80 d.-110d.
30d.- 50d.

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.00% 
.4.50%

IMA UŽ:

Taupymo-apačiai. .. .... 1.50% 
Taupymo-aupyv.dr. ••••••••• 1.25% 
Taupymo - kaadaninoa .......1 *50% 
Einamos sąsk. ................ .
RRIF-RRSP -1 m-tarm. .... 6.00%• 
RRIF-RRSP-2m.torm. .„.6.25% 
RRlF-RRSP-3m.tsnn. .....6.50% 
RRIF-RRSP-taup............. 3.00%

• 4
TĖVYNĖS 
PADANGĖJE

šią vasarą nemažas 
būrys musu tautiečių skrido, 
važiavo, keliavo, kad ir 
ne į Sporto Žaidynes - 
tai vis, pasiilgimo vedami,- 
į jaunystės vietas, ar 
į vietoves, kurių nebuvo 
matę savo Tėvynėje- Lie
tuvoje. Su keletu jų teko 
pasikalbėti, štai - Leonas 
Balaišis, kupiškietis, vyko 
dalyvauti VI-tosios KUPIŠ
KIO Vidurinės Mokyklos 
1945- ųjų metų abiturientu 
laidos suvažiavime, taigi, 
50-mečio jubiliejaus proga. 
(O Kupiškis pernai šventė 
savo gyvavimo 465 m. 
sukaktį).

šią vasarą čia susitiko 
dar 64-ri buvusieji abituri
entai. Jų tarpe - 1 iš Ka
nados- montrealietis Leo
nas Balaišis ir 1 iš JAV- 
Genovaitė Beleckaitė iš 
Santa Monica, California.

Minimos laidos abiturien-

turientams 
šio kontinento- 
ir G.Beleckaitei.

Visi nuėjo i 
Miesto Kapines, 
buvusių klasės draugų kapu 
padėjo gėlių ir žvakučių.

Vakare, 6 vai. vėl visi 
susirinko pabendravimui 
ir vakarienei į tą pačią 
salą. Su visais atvyko ir 
žinoma šios laidos abituri
entė Albina Pajarskaitė, 
CARITAS direktorė. Visi 
gražiai pabendravo, pasi
vaišino ir padainavo. Malo
nu buvo sužinoti, kad ruo
šiamas leidinys apie Kupiš
kio Gimnazijos istoriją.

Kitą rytmetį, sekmadie
nį, vyko bendri pusryčiai, 
ir netrukus teko išiskirsty- 

'ti namo, nes nė vienas 
buvęs abiturientas pačiame 
Kupiškyje nebegyvena. Pa
kviestas profesionalas fo
tografas padarė nuotraukų.

Organizatoriai- Aloyzas 
Laužikas, Linas Vidugiris, 
kaip ir atidaryme, tarė 
ir jautrų atsisveikinimo 
žodį.

šioje 6 savaičių viešna- f
gėje, Leonas pakeliavo — >
Aukštaitijoje ir, kaip sakė, g

"skersai ir išilgai" po Že- »
maitiją.

Teko pirmą kartą pa- ’

Kupiškio 
kur ant

dešineje —Leonas Balaisis, Lietuvoje.
matyti 
Nidą; 
krantą, 
Kalną, Palangą su Gintaro 
Muziejumi Tiškevičiaus 
Rūmuose, šventosios pajūrį 
ir miestelį, Kretingą su 
jos Muziejumi.
—-> buvo malonus, ypač 
įspūdinga, kad po tiek me
tų teko šias vietas pirmą 
kartą pamatyti savo akimis.

Nidoje buvo apsistoję 
žvejų namelyje: 12 litų 
už dieną, su mašinos pasta
tymu kiemelyje. Taip pat 
buvo galima naudotis valti
mi, virtuve. Nuomoja mie
liau užsieniečiams, kaip 
sakėsi, nes keliautojai lie
tuvaičiai - dažnai apvagia, 
išsinešdami daiktus iš kam
bario...Tokie ten ir "lietu
vaičiai"!

šiemet 
į Nidą 
mokestis 
7 lt.už keleivį. Pasivaišino 
unguriais, tik jie 
brangūs.

savo gyvenime 
aplankė ir Juod- 
_ Neringą, Raganų

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE»Quė. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(Jiuv.dr. J. M AUŠ K 0S biurai 

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

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N 1 S 
šeimos gydytojas ( bendra praktika ) 

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

Dr. G E R A L D J. PEARL, M.D.,M.Sc,.F.R.C.S(C) 
CHIRURGAS 

1414 Drummond Street, Suite 1003, 
Montreal,Que., H3G 1W1 tel:(514) 845-6645

Dr.G.J.PEARL yra buvęs dr.A.S.Popieraičio kolega, 
ir savo žinioje turi jo buvusių pacientų ligos bylas.

ADVOKATAS 
ROMAS IŠGANAITIS

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__________

8 pel.

NaMin. turto*
1 matų .....

2 matų....
3 matų....

10.00%.8.00%'
8.25%
8.50%

Parko lankytojo biliete 
pažymėta, kad -1 Palūšėje 
galima gauti nakvynę, mais
tą, valtį, ekskursijų vadovą, 
instruktorių žygiui. Taip 
pat galima žaisti ir stalo 
tenisą, pasinaudoti pirtele, 

Visa laiką žiemą galima išsinuomoti 
ir slides su batais. Parko 
plote veikia Palūšės Turiz- • 
mo Centro muziejai- seno
vinis bitininkystės muziejus, 
liaudies 
vandens 
pat - valgykla, baras.

Lankytojo bilietas 
paruoštas, su šio 
žemėlapiu, nurodant patar
navimų kainas, vietas. įdo
mu, kad pridėtas kreipima
sis:

"Gerb. svety!
• Mylėk ir gerbk Aukštai
tijos Nacionalinio parko 
gamtą. • Nenužymėk savo 
taku prišiukšlintomis pake
lėmis, netvarkingai palikto
mis stovyklavietėmis, nu
siaubtais gražios gamtos 
kampeliais. • Gerbk ir 
saugok krašto praeities 
paminklus. Atvykęs į Aukš
taitijos Nacionalinį parką, 
privalai įsigyti lankytojo 
bilietą. • Juos platina visi 

padali- 
Parko 

palapi- 
leidžia-

už įvažiavimą 
imamas 60 litų 

automašinai ir

labai

AUKŠTAITIJOJE 
išgyveno nuostabią 
per 8 ežerus. Irkline valti
mi, perplaukiant iš vieno 
ežero į kitą. O tų žuvingų 
ežerų vardai- retai kam 
girdėti: Antalksniai, Asakas 
(jame yra apsigyvenusi 
ir gulbė), Linkmanas, Alks- 
naitis, Alksnas, Ukojas 
ir Pakasas.

Palūšės miestelyje 
dasi seniausia 
medinė bažnyčia-
vaizdas matomas ant Lie
tuvos vieno lito banknoto.

Leonas 
kelione

ran- 
Lietuvos 
jos at-

VgH BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI f

meistrų 
malūnas.

paroda, 
Taip

gerai 
parko

Nacionalinio Parko 
niai. •Nacionalinio 
teritorijoje statyti 
nes ir kurti laužus
ma tik tam tikslui skirtose 
vietose. * Už leidimą žve
joti parko vandens telki
niuose imamas mokestis. 
•Uogauti, grybauti, riešu
tauti leidžiama laikantis 
galiojančių taisyklių. Tel: 
52891, 47430."

LES TOITURES QUEBEC

R P.S. IV1IROIXI H\JC
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

147SM«v«
Pirmadieniais 9.00* 3.00
Antr., tre& 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
PęniftKSyrtalf 10.00-6.00

Taigi, jei kas susigun
dytų tokiu būdu apkeliauti 
Aukštaitiją ateinančią va
sarą- žinosite, kaip tai 
padaryti.

Bendrai imant, Leonas 
pasakojo, kad šalia visų 
grožybių, liūdna buvo ma
tyti daug dirvonuojančios 
žemės...Taip pat, kaip ner
vingi ir nekantrūs yra pa
sidarę žmonės, nes teko 
stebėti, kaip dėl menknie
kio užsirūstina ir kyla rimti 

nesutikimai, net užtvojant 
vieni kitiems.

Patalkininkavo Leonas ir 
prie ūkio darbų savo gausių 
giminaičių būryje.

Leonui Balaišiui grįžus 
į Montreal^ ir užsukus 
į "NL" Redakciją,paklausiau 
- tai kaip ten tau buvo.

KASOS VALANDOS:

3.00- 7.00
2.00- 6.00

"Labai gerai",- atsakė, 
"rodos apsisuktum, ir tuoj 
vėl atgal grįžtum"..

Birutė Nagiene

• I Lietuvių Tautodailės 
Instituto suvažiavimą rug
sėjo 16 d. iš Montrealio 
buvo nuvykusios narės Re
gina Brikienė ir Danutė 
Staškevičienė.

Viso dalyvavo 29 nariai, 
ir gauta 56 įgaliojimai.

SIŪLO DARBĄ:
5-kias dienas savaitėje, 
nuo 12-4 vai. p.p.,pagloboti 
sergančią lietuvę moterį 
(St.Catherine E., prie O- 
limpinio Stadiono). Kreiptis 
tel: 651-3759, Henri Suple- 
vičius.
- ■■ ' I—' II .1 ■. ■ ii —i

O EUROPARCEL
sCĮOJT -4 m r ................I

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,
^^-^iVIes ir toliau su malonumu teiksime aukš
čiausios klasės patarnavimus bendruomenei. Todėl 
prašome naudotis mūsų bendrovės paslaugomis. Lau
kiam paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš Jūsų 
namų.

Naujos kainos nuo š.m. balandžio 15 d: $5.10 už 
1 kg + $10 už siuntinio pristatymą į namus.

Vasaros laikotarpiu priimame siuntinius tik vieną 
trečiadienį per mėnesį: gegužės 30 d., birželio 28 
d., liepos 26 d. ir rugpjūčio 30 d. nuo 9 vai. r. iki 
6 vai. vakaro.

SKAMBINKITE INFOR* 
MACUOS IR APTAR - 
N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA <7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rueDE SEVE,

MONTREAL H4E 2A7

T

Patrick Sweezey
Mark Richard
Tel: 767 - 9941

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q-. H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

Vytas Gruodis, Jr.

Electrician Contractor

MAURICE ANTON IUK - ELEKTROS ilLDYMO SPECIALIAS
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOB IL1A1 • 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.LB. Res: 256-5355
Greitos ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįparei&įa c^sidraustL

TONY 
PHOTO 
8TU DIO I

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

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6808

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

APDRAUSTAS

Savininkas - Mike OSKOWICZ
3601 Belair St., Montreal, Que. H2A 2B3 

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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