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NON 50.57 OUI -49.43

REFERENDUMĄ SUTRUKDĖ PINIGAI IR ETNIKALP ARIZE AU PAREIŠKĖ, KAD LAIMĖTI

On a raison de dire
i

KANADĄ SUKRĖTĖ 
penketą. savaičių trukusi 
kampanija dėl Quebec'o 
referendumo atsiskirti nuo 
Kanados,ir balsavimo rezul
tatai š.m.spalio mėn. 30 
dieną. Šio referendumo 
svarba pabrėžė ir tai, kad 
balsavo turinčiuju teise 
93%.

Laimėjus tokia nedidele 
persvara ,ir Quebec'o prem 
jero Jacques Parizeau tvir
tinusiam, kad tai ivyke TIK 
TAI DĖL PINIGU ir "ETNI- 
KUC (atsieit, ne prancūzu 
kvebekiečių) balsų, Kanada 
nebeatrodo "geriausiu kraš
tu pasaulyje".

Įdomu, kad apie Sį jo 
pareiškimų neužsiminė NĖ 
VIENAS prancūzų laikraštis. 
Stipria^ reakcija toks kovin
gas etnikų ‘apkaltinimas 
sukėlė visų alofonų, o ir 
frankofonų imigrantu tarpe, 
ir duoda suprasti, kokia 
"demokratija" numatoma 
ateityje šioje provincijoje.

Jis ragino ruoštis nau
jam referendumui, kurio 
nereikėsią^ ilgai laukti, 
(kaip kad įvyko po 1980 
m.referendumo, pralaimėjus 
R.Levesque). Ragino ir 
laikytis ramiai, pripažįs
tant demokratinę sistemą, 
uždainavo kartu su minia 
Gilles Vigneault žinomą 
dainą, kuri tapo lyg. sepa
ratistu himnu. Tiktai reikia 
pastebėti, kad Gilles Vign- 
ault kitoje mėgiamoje dai
noje "mano kraštas- tai 
ne kraštas, tai Žiema",- 
kur visi gali prisiglausti... 
nedainuoja apie separatiz- 
ma.

Blokistas Lucien Bou- 
char'as, įsijungus į refe
rendumo kampaniją, kai 
ji atrodė neorganizuota, 
išjudino visus savo gerai 
ištudijuotais sakiniais,smer
kiančiais federalinę vyriau
sybę, primenančiais visas

nuoskaudas, patirtas Meach 
Lake ir Charlottetown 
pasitarimuose, kai Quėbe- 
c'ui nebuvo pripažinta iš- 
skirtinybė už Kanados įkū
rimą. Po jo įsijungimo 
į kampaniją, nuotaikos 
ir viltys buvo sukoncentruo
tos į. vieną energingą ban
ga.

Po rezultatų paskelbimo, 
valdydamas savo įtampą,pa
dėkojęs visiems dalyviams, 
priminė, kad reikia laikytis 
demokratiškosios sistemos 
ir priimti pralaimėjimą 
ramiai. Į pabaiga jo, tonas 
ir gestai suagresyvejo ir 
užbsaigė griežtai tvirtinda
mas, kad sekantis referen
dumas bus, ir įvyks tinka
mu laiku, kad laimėtų.

(Nežiūrint abiejų šių 
lyderiu raginimų laikytis 
ramiau tą naktį, vos pasiro
džius rezultatams, buvo 
padegta opozicijos vado 
Daniel Johnson'© būstinė. 
Sustiprintas riaušėms tvar
kyti policijos būrys visą 
naktį ramino įvairiose vie
tose vykusius susidūrimus. 
Bent 8 buvo suimti. St.Lau
rent Blv., St. Catherines 
gatvėje, ties St.Marc, de 
Bulllion ir kitur, vieni 
šaukė "Le Quebec aux 
Quėbecois", kiti "Ca-na- 
da").

Flegmatiškai (kaip daž
nai), bet pilnas geros va
lios, kalbėjo D.Johnson'as 
apie susitaikymą ir apie 
neatidėliotinus, būtinus 
federacinius pakeitimus. 
Jis su simpatija prisiminė 
apie tuos, kuriu svajonės 
neišsipildė, bet priminė, 
kad H kampanija pabrėžė 
progreso ir pasikeiti™? 
būtinybe, kuri pagerins 
visų musų piliečių gyveni
mą.

Kanados prmejeras Jean 
Chrėtien'as po rezultatą 

paskelbimo, savo žodyje 
padėkojęs Jean Charet 
ir visiems, dirbusiems šio
je kampanijoje bei visiems 
kanadiečiams, kurie spon
taniškai ir nuoširdžiai 
parode gerą valią ir norą 
būti kartu su kvebekiečiais, 
pažadėjo, kad tuojau pat 
dėmesys bus sutelktas į 
pažadėtus pakeitimus.

Jau rytojaus dieną Ka
nados ministeriy kabineto 
susirinkime vyriausybei 
teks pradėti spręsti didelį 
uždavinį: kaip suderinti
kvebekiečių prancūzų savo 
ypatingumo įvaizdį su tuo, 
kad Quebec'as už savo 
ribų yra laikomas viena 
iš 10-ties Kanados provin
ciją. O ir separatistai ne
noriai prisimena, kad ne
žiūrint to, Quebec'as yra 
gavęs daugiau privilegijų, 
negu bet kokia kita Kana
dos provincija - kaip tik 
dėl savo išskirtinumo’.

Laimėjimo mažyte per
svara paaštrina skubotumą 
Kanados socialinio rėmimo 
sistemos pertvarkymo ir 
Kanados biudžeto planavi
mo reikalų-

Rytojaus dieną pradėjo 
aiškėti ir kai kurie kitokie, 
ne taip demokratiški elge
siai. Įtarimą kelia didelis 
skaičius atmestųjų balsavi
mo lapeliu- apie 85.000. 
Pav.Chomedy apylinkėje, 
kur dirbo tiktai pekistai, 
buvo atmesta 12% lapelių, 
Margueritte Bourgeoys- 
6%. Kaip ir ne tikrai de
mokratiška buvo neskelbti 
referendume tiesaus klausi
mo dėl atsiskyrimo. įdomu, 
kad Montrealio rytuose- 
prieš visas pekistų viltis, 
frankofnonų dauguma nebal
savo "oui" "Mano Tėvynė 
Quebec'as, mano kraštas- 
Kanada", ar nebutu gerai?

b.n.

RUSUOS PREZIDENTAS 
VĖL LIGONINĖJE
Spalio men. 26 d.prez.

Boris Jelcin'as, neseniai 
grįžęs iš Washington'© j 
Maskvą, buvo helikopteriu 
nugabentas į ligoninę, kaip 
skelbta, pajutęs skausmus 
krūtinėje. Nustatyta, kad 
buvo sumenkėjusi širdies 
kraujo indų cirkuliacija. 
Keturių paskutiniųjų mėne
sių laikotarpyje- jau antras 
kartas, kaip Rusijos Prezi
dento širdis buvo tikrinama- 
Pirmą kartą pripažinta 
lengva širdies ataka, išlai
kiusi jį ligoninėje porą 
savaičių.

Kai kurie stebėtojai 
mano, jog tai buvęs bandy
mas nualkoholinti Jelcin'ą, 
kurio širdies negalavimai 
ir kylą dėl šios jo silpny
bės. . -

Paskutiniu metu, viešė- 
.Ąhmas IAV-se ir dalyvavęs 
susitikime su prez. Bill 
Clinton'u- svečias turėjo 
progą- ir jomis gerai pasi
naudojo- skonėtis nemažais 
vyno kiekiais. TV ekrane 
buvo matoma, kaip jis 
ypatingai laisvai jautėsi 
(kad ir patinusiu veidu, 
atrodo, nuo "good time"), 
nes gnybtelėjo , praeidamas 
sekretores. Jos, ne sovietiš
ko, o gal ir ne rusiško-išauk
lėjimo , kaip reikia neišsi- 
duodant laikytis prieš vy
riausybę - vis dėl to, šokte
lėjo...

Juokas juoku, bet ofici
alus gydytojo tvirtinimas, 
kad širdies negalavimas 
esąs lengvas ir nereikalinga 
jokia chirurginė procedūra, 
vis dėlto, nesumenkina 
pavojaus, kad prez. Jelci
n'as gali neišsilaikyti pa- 

i reigose - jeigu ir būtų 
perrinktas ateinantį liepos 
mėnesį savo antrąjai ka
dencijai.

Dar užpraeitą savaitę 
prez. Jelcin'as kritikavo 
savo pagrindinius oponentus 
-komunistus ir save vadi
nančius ultra-nacionalistus, 
įskaitant min.pirm.Viktor 
Cernomyrin'ą. (Pastarasis 
sakėsi nenorįs kandidatuoti 
į prezidentus, palikdamas 
spėlioti media ir politinius 
analistus). Manoma, kad 
jeigu dėl sveikatos B. Jel
cin'as nekandidatuotų, atsi
vertų durys V.Černomyrdi- 
n'ui ar populiariam ekono
mistui Grigorij Javlinski'ui, 
kurje sugebėtų pravesti 
labiau "centristinę" kampa
niją prieš vadinamą "rau- 
doną-rudą" koaliciją - ko
munistu ir nacionalistų.

Sergej Markov'as (Car
negie Institute of Peace) 
sako: "Nemanau, kad Jel
cin'as tikrai norėtų vėl 
kandidatuoti į prezidentus, 
bet jo grupuotėje yra ko
rupcinės jėgos, kurių ger
būvis priklauso nuo buvimo 
šalia Jelcin'o. Jie taip 
pat gerai žino, kad jeigu

*************************************************** 
KANADOS L IETUVIŲ FONDAS 
PASKYRĖ S TIPENDIJAS

KLF Tarybos posėdyje, įvykusiame š.m. spalio 
mėn. 10 d., buvo patvirtintos skirstymo komisijos siūlo
mos stipendijos. Lietuvoje:
Pasiūlytiems Vilniaus Universiteto :
Audrai Zavadskaitei, Petrui Gučui, Arūnui Žąsinui, Au
rimui Pautieniui.
Pasiūlytiems Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune:
Rasai Astrauskaitei^ Rasai Špokevičiūtei, Jelenai Mata- 
činskaitei, Sauliui Sidarui.
Pasiūlytiems Vilnijos Draugijos Kauno Skyriaus: 
A.ValČiukui, R.Ostrauskaitei.
Asmeniškiems prašymams:
T.Tekoriui, D.Grigalytei.
Visiems aukščiau išvardintiems paskirta po $ 300.00.
E.Danilevičiūtei /Lietuva/, studijuojančiai Ottawos Uni
versitete, paskirta $ 1,400.00.
Šioms stipendijoms išmokėti, pinigai paimti iš A.T.Koye- 
laičiu Fondo $ 4.240.00, Balsių Fondo $160.00 ir iš "Pa~- 
ramos Lietuvai"" $ 600.00. K.L.F.**************************************************** 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS PRIĖMĖ. PILIETYBĖS 
ĮSTATYMO PAKEITIMUS IR PAPILDYMUS

-Š.m. spalio men. Lietuvos Seimas priėmė PILIE
TYBĖS ĮSTATYMO ir jo įgyvendinimo tvarkos PAKEITI
MUS bei PAPILDYMUS.

Svarbiausioji nauja pataisyto Pilietybės įstatymo 
nuostata - pripažinimas, kad VISI ASMENYS, iki 1940 
m.birželio 15 d. TURĖJĘ LIETUVOS PILIETYBĘ, bei 
jų VAIKAI ir šiandien YRA LIETUVOS PILIEČIAI.

įsigaliojus įstatymo pataisoms asmenys, pripažjs- 
tami Lietuvos piliečiais, galės gauti LIETUVOS RESPUB
LIKOS PILIEČIO PASĄ arba PAŽYMĖJIMĄ dėl Lietuvos 
Pilietybės išsaugojimo, kuris suteiks galimybę laisvai 
atvykti į Lietuvą ir čia gyventi.

Pataisius įstatymą, Lietuvos piliečiais taip pat 
pripažįstami asmenys, kurie iš Lietuvos išvyko iki 1918 
metų ir NEĮGIJO kitos valstybės pilietybės.

Priėmus pataisas, nuosavybės teisė į žemę ar 
mišką notariškai patvirtintu sutikimu galės būti grąžinta 
buvusių Lietuvos piliečių vaikams, tėvams ir sutuokti
niams, jei šie buvę savininkai negyvena Lietuvoje. Tai 
galioja ir tiems asmenims, kurie praleido nustatytus 
terminus paduoti prašymus dėl nuosavybės teisių grąži
nimo. 
****************************************************
opozicines jėgos laimėtų, 
jie atsidu tų ne opozicijoje^ 
bet kalėjime". Anot jo, 
jie bandysią rasti priežas
čių, kad atidėtų rinkimus...

Parlamentiniai rinkimai 
numatyti gruodžio mėnesio 
17 dieną.

NATO IR BALTIJOS 
VALSTYBĖS

Viktor Černomyrdin'as, 
spalio mėn. 9 d., susitikęs 
su amerikiečiu verslininku 
grupe ir žurnalo "Timerf 
vadovybe Maskvoje, pasakė x 
kad Rusija ir po parlamen
to bei prezidentinių rinki
mų neatmes rinkos ekono
mikos, nes tai garantuoja 
Konstitucija.

Ta proga prisipažino, 
kad nesutinkąs su NATO 
išplėtimu iki Rusijos sienų,, 
bet užtikrino, kad Rusija 
niekuomet neleis Irakui 
sukurti branduolinių ginklų.

Spalio 11 d., paskelbus, 
kad NATO plėtimas atidė
tas iki 1997 m., Lietuvos 
Užsienio Reikalų min.Povi- 
las Gylys,- paskutiniu metu 
rodantis didelį aktyvumą,- 
tai nelaiko Rusijos laimė
jimu.

Įdomu, kad min.P.Gylys 
prabilo ir apie tai, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija 
turinčios būti traktuojamos 
taip pat, kaip ir kitos Vi

durio Europos Šalys.

Tėvynės Sąjungos(Kon- 
sevatorių) p-kas ir Opozi
cijos vadas Vytautas Lands
bergis pabrėžė, kad Rusijai 
ir Vakarams varžantis dėl 
Įtakų, Baltijos valstybių 
pozicija turinti būti tvirta 
ir jos turi demonstruoti 
pasirengimą gintis.

Savo pareiškime AGEP 
agentūrai V.Landsbergis 
pasakė: "Stumdomoms Bal
tijos valstybėms tai reiškia 
jų širdžių stiprybės ir dip
lomatinės kantrybės, o 
ypač - parengties gintis 
išmėginimą".

KINIJA GRIEŽTAI 
KONTROLIUOS 1 
SPORTININKUS

Associated Press" A- 
gentūra praneša, kad Kinija 
nutarė nubausti ateityje 
visą komandą, jeigu 2 na
riai sporto renginyje pasi
rodys vartoję nelegalius 
vaistus. Tokiu atveju bus 
atimta teisė dalyvauti žai
dynėse vienerius metus.

Tai yra pirmoji valstybė, 
kuri imasi tokiu rimtu 
priemonių.

Taip pat būtų diskvalifi
kuota visa komanda vieti
nėse apylinkių žaidynėse, 
jeigu 4 jos nariai bus 
vartoję vaistus.
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P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redaK- 
ciįos nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turinį redakcija arba leidykla neatsako.

DIDĖJA RUSIJOS SPAUDIMAS LIETUVAI
Rusijos kariuomenė Rytprūsiuose - Rusijos sargyba Balt- 
gudijos pasienyje, ar tai ne pastangos bauginti Lietuvą?

Algimantas Eimantas

Gerai žinome Maskvos kėslus atgauti prarastą terito
riją, subirus Sovietų Sąjungos imperijai. Kremlius viešai 
skelbia, kad Rusija privalo būti izoliuota nuo vakarietiškų 
poveikių ir nuo "visokio kitokio pavojaus" jei į jos įta
kos zoną būtų įtrauktos visos Sovietų Sąjungos laikais 
okupuotos ir pavergtos tautos ir valstybės. į tokius pla
nus yra įtraukta ir Lietuva, o spaudimas įgyvendinti tuos 
planus yra toks aršus, ir kai kam neatlaikomas, kad kai 
kurios valstybės, tapusios nepriklausomomis prieš keletą 
metų, vėl papuolė į Maskvos nagus. Lietuvai didelį rū
pestį sukėlė kaimynės Baltgudijos likimas.

Neseniai pravestame referendume Baltgudija nuspren
dė susijungti su Rusija ekonomiškai didele balsų dauguma. 
Negana to, taipgi nuspręsta įvesdinti rusų kalbą kaipo 
valstybinę’, grąžinti sovietinius simbolius bei ženklus 
krašto vėliavon ir herban, bei įgalinti prezidentą paleisti 
išrinktą parlamentą jo paties nuožiūra. Šie referendumo 
rezultatai išryškino Rusijos įtaką į baltgudžių visuomenę 
ir įrodė jos gaivališką veržimąsi atgaivinti žlugusią so
vietinę imperiją.

įdomu, kad Baltgudijos žmonės atsisakė gudiško Vy
čio herbo, savos vėliavos ir valstybinių ženklų.

Neramu Lietuvos Respublikai turint kaimyną tokių 
politinių siekių, juo labiau, kad Rusijos užsienio reikalų 
ministras Kozyrev' as yra grąsęs ginkluota intervencija 
ginti rusakalbių teises už Rusijos rubežiaus. Reikia tikė
tis sunkių derybų su gudais neišspręstose valstybės sienų 
reikaluose Adutiškėse ir 1.1.

Dabartinis Baltgudijos prezidentas Lukašenko atvirai 
ir griausmingai agituoja už glaudų bendradarbiavimą ir 
tamprius ryšius su Maskva, tad bet kokiuose pasitarimuo
se su Lietuva, iš jos galima tikėtis Kremliaus pažiūrų at
spindį ir kopijuotą arogantišką elgesį.

Po minėto referendumo jis jaučiasi esąs stiprus, nes 
šalia gausaus balsuotojų pritarimo, jis žino turįs svarų 
Rusijos užnugarį.

Lukašenko yra senas aparačikas neapkenčia parlamenti
nės sistemos. Savaime aišku, kad referendumo įgaliotas, 
jis nedels paleisti parlamentą tuo baigdamas jaunos, ne
priklausomos Baltgudijos valstybės eksperimentą su demo
kratija.

Per referendumo balsavimus Lukašenko pareiškė: "Sla
vų vienybė yra svarbiausias mūsų gyvenimo uždavinys. 
Jei balsuotojai pasisakys už, tai tuomet mes sukursime 
daug glaudesnį politinį junginį, kaip esame matę Sovietų 
Sąjungos laikais".

Tačiau realiai žiūrint, atsiekti tokį tikslą bus neleng
va, nes politiniai ir ekonominiai Baltgudija yra labai atsi
likusi. Gudai sąjungoje su Rusija, ieško išganymo nuo 
visapusiškos betvarkės savame krašte. Todėl kyla klausi
mas, ar Rusija, pati pergyvenanti krizę po krizes, jausis 
pakankamai pajėgi užsikrauti dar vieną sunkią naštą.

O ta našta gali tapti ir per sunki. Gudijos ekonomija 
randasi šimtais kartų blogesnėje padėtyje už Rusijos. 
Vien vakarietišku įvertinimu, Rusijos ekomomija primena 
skenduolį, tai ką galima pasakyti apie Gudijos^ padėtį? 
Nežinia, ar Rusija turi pakankamai išteklių ir ryžto apsi
krauti Baltgudijos finansinėmis bėdomis, nes tas kraštas 
yra neapskaičiuojamai nuteriotas sunkiosios industrijos ir 
skaudžiai sužalotas Černobilio katastrofos.

Nesinorėtų tikėti taip pat, kad prezidentas Lukašenko 
bandydamas sutapti su Rusija, tikrai vengtų prarasti vie
tą Jungtinėse Tautose, skirtą Baltgudijai 1945 metais. Są
junga su Rusija pareikalautų atsisakyti tos iškilios pozi
cijos.

Baltgudija, nuo pat pirmų paskelbtos nepriklausomybės 
dienų 1991 m., klimpo į ekonominius ir politinius pelky
nus. Jos vargai augo tūkstanteriopai Sovietų Sąjungai irs
tant, nes visa valstybinė veiklą (industrija, finansai, pre
kyba ir 1.1.) buvo tampriai surišta su Kremliumi. Suirutė 
Maskvoje reiške chaosą ir Minske.

Bet visos kliūtys sąjungai su Rusija išblėsta prieš 
gudų tautos psichologiją: to krašto žmonės, atrodo, ne
patyrė jokio noro, jausmo ar veržlumo tapti savarankiš
kais asmeniškai ar valstybiniai. Nepriklausomybė, matyt, 
neįžiebe juose tautiškumo ar patriotizmo ir valstybišku
mo kibirkšties, taip kaip įvyko Lietuvoje. Nuo pat pra
džių baltgudžiai menkai rėmė tautinio motyvo politines 
partijas.

Šalia referendumo vyko ir rinkimai į Gudijos parla
mentą. Tie rinkimai išaiškino ne tik sovietinę įtaką žmo
nėse, bet taip pat ir pilietinį sąstatą, išvadoje pasirodė, 
kad gudų tautinis sąmoningumas buvo sėkmingai užgniauž
tas septyniasdešimties metų rusifikacijos. Daugiau kaip 
75% krašto piliečių užsiregistravo balsavimui kaipo etni
nių šaknų baltgudžiai. Jie ir nusvėrė balsavimus Lukašen
kos naudai, išbraukdami balsavimo lapeliuose kandidatų į 
parlamentą pavardes. Prezidentui reikalaujant, tokio boi- 
2 psl.

TARPTAUTINI 
ČIURLIONIO I

Rugsėjo ” ’ z-z- sp 
7 d.d. VtLjSI^JE vyko llj 
asis Tarptatftinis M.K.Črui 
lionio pianistų ir vargtų 
ninku konkursas, 
dalyvavo 36 pia 
17 vargonininkų iš 
Latvijos, Estijos, Rusijos’ 
Ukrainos, Baltarusijos, Turk
mėnijos, Vokietijos, Pran
cūzijos, Italijos ir Izraelio.

Vargonininku Konkurso 
vertinimo komisija nepas
kyrė I-osios premijos
II- oji premija buvo padalin
ta Ligitai Sneibei- Latvija 
ir Baliui Vaitkui - Lietuva.
III- ioji - Tobias Frankenrei- 
ter'iui - Vokietija.

Pianistų vertinimo ko
misija apdovanojo 6-is fi- 
nalan patekusius. I-oji pre
mija Guodai Gedvilaitei
- Lietuva ir Ivan Stepan- 
cov'ui - Baltarusija; II- 
oji Dror Biran'ui - Izraelis 
ir Jevgenij Samoilov'ui
- Rusija. III-ja premijų pa
sidalino 
Alekna 
vaite.

Buvo 
ir nepakliuvusių į 
Jie apdovanoti 
diplomais: ukrainietė Nadia 
Bandura, lietuvaitė 
Jančevskytė, latvė 
Reinholde ir Johan 
iš Švedijos.

I.Stepancov'as 
jauniausias dalyvis, 
notas prizu už 
V.Barkausko 
Legendos : 
atlikimą. 
V.Bagdono 
pretaciją prizą gavo Dror 
Biran'as, už A.Šenderov'o 
"Čiurlionio Eskizus" - G. 
Gedvilaitė, už M.K.Čiurlio
nio pjesių atlikimą - A.Rai- 
chelson’as- Rusija.

Finale buvo atliekami 
Fr.Listo,L.van Bethoven'o,

lietuviai Gabrielius 
ir Vita Ponomario-

puikių pianistę 
finala. 

komisijos

Irena 
Ingrida 

Ullen'as
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CENTRO VALDYBA 
3000.LIETUVOS EESPUBL1KA KAUNAS LAISVES AL.34 Tel*"***228081

apie 
Už 

pjesių

buvo 
apdova- 

geriausią 
"Trečiosios 

Čiurlioąi" 
įdomiausią 

inter-

Lietuvos Šaulių Sąjungos Centro valdyba siūlo šias paslaugas :
1. Lydi (jauni vyrai ir moterys pasirinktinai) kelionėse iš JAV, 

Kanados, Australijos ir kitų valstybių į Lietuvą arba iš
Lietuvos (garantuojama apsauga, nepriekaištingas aptarnavimas, 
įvairiapusė pagalba).

Tarpininkauja Lietuvoje perkant ar nuomojant butus, namus bei kitą turtą.
Padeda Lietuvoje rasti gimines ir pažįstamus.
Padeda apsigyventi Lietuvos pensionatuose.

5- Prižiūri artimųjų kapus, tarpininkauja statant paminklus.
6. Tarpininkauja atgaunant turėtą nuosavybę.
7. Padeda turiningai pailsėti geriausiose Lietuvos poilsiavietėse.

Kreipkitės į LŠS Centro valdybą adresu: Laisvės ai. 34, 3000 Kaunas, Lithu
ania - LIETUVA. Tel: 228081, Fax: 209848.

Laukiame Jūsų užsakymų!

2.
3.
4.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba

KVIESLYS VISIEMS

KANADOS TAUTOS FONDO NARIAMS

M.K. Čiurlionis

S.Prokof jev'o kūriniai.
Visi finalininkai grojo 

su Lietuvos nacionaliniu 
simfoniniu orkestru.

Iškilmių pabaigoje, prof. 
Vytautas Landsbergis pažy
mėjo, kad "...visi dalyvavu
sieji ir yra nugalėtojai".

KĄ_ SAKO PREZIDENTAS 
APIE KORUPCIJĄ

Spalio men. 10 
tuvos prezidentas 
Brazauskas per 
Televizija^ tiesiogiai 
sakė Į teležurnalisto klau- 
simą, ar korupcijos 
ma esanti pirmoje 
mūsą valstybėje.

"Šios problemos 
negalime išskirti iš 
mūsų valstybės problemų",- 
pareiškė Prezidentas. Jis 
beveik pateisino, sakyda
mas, kad "Šis reiškinys 
paplitęs net ir senas de
mokratijos tradicijas turin
čiose šalyse, kur labai 
išvystyta rinkos ekonomika. 
Lietuvoje atsirado nemaža 
žmonių grupė, kuri sukaupė 
didelį kapitalą ir kuri sten
giasi išvengti mokesčių 
mokėjimo, ieško įvairių 
kitų lengvatų. Tam pasitel
kiami valstybės tarnautojai . 
Tačiau įrodyti kyšių davi
mą ar e'mimą yra labai 
sunku".

???
d. Lie- 
Algirdas 
Lietuve 

neat-

proble- 
vietoje

mes 
bendrą

(Kaip žinoma, ne tik 
sunku, bet ir gana pavojin
ga: arba, labai paprastai- 
pašalina iš darbo, arba 
gali ir "kiečiau" susitvar
kyti. Kai kuriam elementui 
vis dar labai rūpi, kad 
korupcija klestėtų,o tuo pa
čiu ir Lietuvos . prestižas 
smuktų. Ir nereikia būti 
kokiu nors prezidentu, kad 
šito nesuvoktum ir nepa
stebėtum... Red.).

Prezidentas taip
pažymėjo > kad Europos 
Taryba sudarė darbo grupę 5 
i ją įeina ir Lietuvos ats
tovai, kuri per dvejus me-

pat

tus žada priimti nuuostatą 
korupcijos klausimu.

Jis mano, kad Lietuvos 
vyriausybę apkaltinti ko
rupcija nesą pagrindo, o 
manąs, kad jos vetKlą bei' 
priimtus sprendimus gali 
ir privalo kontroliuoti Sei
mas, jo komitetai, taip 
pat Valstybės Kontrolie
riaus įstaiga, ši, anot A. 
Brazausko, turėtų stipriau 
reikštis tikrinant, kaip 
panaudojamos biudžeto 
skirtos lėšos bei vertinant 
vyriausybės sprendimus 
šiuo klausimu.

VYTAUTAS LANDSBERGIS 
PRIMENA RUSIJOS 
NEGRĄŽINTAS AMBASA
DAS LIETUVAI

Iš Vilniaus pranešama 
(AGEP), kad Seimo opozi
cijos vadas Vyt.Landsbergis 
Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos sesijoje 
pabrėžė, jog Rusija iki 
dabar okupuoja ambasadas 
Paryžiuje ir Romoje. Todėl 
jis negalįs balsuoti už Ru
sijos prašymo įstoti į Eu
ropos Tarybą svarstymo 
atnaujinimą.

Sesijos metu V.Lands
bergis priminė, kad Lietu
vos ambasados Romoje 
ir Paryžiuje dar vis negrą
žintos teisėtam savininkui- 
Lietuvos Respublikai 
pat Antrojo 
karo laikų.

"Antrasis 
karas , kartu 
nacių ir sovietų okupacijo
mis , turi būti 
anksčiau, negu 
svarstysime Rusijos 
mimą. Tai ir mano kreipi-

nuo
Pasaulinio

Pasaulinis
su visomis

pabaigtas 
mes čia 

priė-

TAUTOS FONDAS, susitaręs su KANADOS TAU
TOS FONDO pirmininku Bruno Laucium, šaukia 
KANADOS TAJJTOS FONDO narių susirinkimą 
1995 m. lapkričio mėn. 5 d., 1:30 vai. p.p. Lietu
vių Namuose, 1573 Bloor St. West, Toronte. Šia
me susirinkime dalyvaus atstovai iš TAUTOS FON
DO valdybos ir tarybos. Susirinkimo tikslas nutar
ti ar Kanados TAUTOS FONDO nariai nori likti 
Tautos Fondo nariais, ar kurti kitą savarankišką 
organizaciją. Kviečiame Tautos Fondo narius per 
spaudą, nes neturime visų Kanados Tautos Fondo 
narių adresų.

Tautos Fondas pasiryžo išleisti Tautos Fondo 
veiklos apžvalgą-istoriją, kurioje bus. išvardinti 
visi aukotojai su fotografijomis ir suaukotomis su
momis. Labai prašome į susirinkimą atsinešti 
informaciją apie aukojusius Tautos Fondui (gyvus 
ir mirusius), nes ši informacija buvo laikoma Ka
nadoje ir mes negalime prie jos prieiti. Nežinome 
tiksliai kas ir kiek esate aukoję. Renkame foto
grafijas, 
tinkamai 
Tautos 
prašome 
thuanian
Blvd., Brooklyn, NY. 11207-1910.

Laukiame Jūsų visų lapkričio 5 d. 
Namuose, Toronte.

aprašymus ir 1.1. Kviečiame Jus į talką 
iškelti didelius kanadiečių nuopelnus 

Fondui. Negalint susirinkime dalyvauti 
šią informaciją siųsti Tautos Fondui (Li- 
National Foundation, Ine.), 451

masis į kolegas, rusų par
lamentarus",- pasakė V. 
Landsbergis.

koto, tik 17 iš 260 deputatų buvo išrinkti: demokratija 
buvo paklupdyta.

Referendumo ir 
monstravo Maskvos 
sijos įtakos sferą, 
Kremlius godžiai žvelgia dabar į Lietuvą, nori ją apgaub
ti savo užmačioms. Bet jo valdovai gerai žino, kad Lie
tuva yra daug kietesnis riešutas. Lietuviams išlaikyti tau
tiškumą ir valstybingumą yra gyvybinis reikalas, ginamas 
krauju.

Lietuvos rytų kaimynas yra jau praradęs savo kalbą. 
Gudų kalba yra mirštanti. O praradus kalbą, miršta ir 
tauta. Statiskika rodo, kad tik krašto užkampiuose dar 
susikalbama senąja gudų šneka- visur kitur vyrauja rusų 
kalba. Tai apgailėtinas reiškinys, kuris yra tautiniai pra
žūtingas baltgudžiams ir politiniai grėsmingas jų kaimy
nams.

parlamento rinkimų balsavimai pade- 
galią. Baltgudija ne tik pateko į Ru- 
bet kartu tapo jos imperijos dalimi.

TAUTOS

Highland

Lietuvių

FONDAS

ralini prokurorą iš pareigų. 
Tuomet , tikrinant kaip 
buvo paskirstytas buvusiųjų 
kolūkių turtas, buvo nusta
tyta ir tūkstančiai grobsty
mo faktų, bet - nebuvo 
ir iškelta nė viena bau
džiamoji byla.

Buvusį premjerų klausi
nėjo, kaip bus veikiama 
toliau pagal konservatorių 
(Tėvynės Sąjungos) antiko
rupcinį planą. Jis žadėjo 
pateikti korupcija skatinan
čiu įstatymų ir nutarimų 
surašą, nurodyti konkrečius 
del jų patirtus nuostolius, 
reikalauti, 
tymai ar 
atšaukti.

Tokios 
tęsiamos 
jose 
valdančios partijos atstovai, 
jų apie korupciją klausinės 
ir TS atstovai.

Su korupcija reikia ko
voti, sakė jis, ne tiktai 
teisinėmis, bet ir politinė
mis priemonėmis. Kadangi 
teisine tarka galima įrody
ti tik vieną iš dešimties 
korupcijų atveju, susikomp
romitavę pareigūnai turėtų 
būti atleidžiami, norint 
išgyvendinti korupciją.

Seimo narys Gediminas 
Vagnorius taip pat pabrėžė, 
kad TS-Konservatoriai neat
sisakytų užimti generalinio 
prokuroro posto, jeigu tai 
jiems pasiūlytų Prezidentas. 
• POETINIS DRUSKININKŲ 
RUDUO vyko spalio mėn. 
20-21 d.d., kurį surengė
PEN Centras.
Kaip ir anksčiau ruoštuose 
tokio pobūdžio renginiuose 
Druskininkuose 
ir būrelis 
iš Lenkijos.

LIETUVOJE 
DŽIOVA

Šiemet, 
spaudoje, 
pasireiškia jau epideminia
me lygyje. Vaistai šiai 
ligai gydyti yra paveikūs 
ir lengvai gaunami užsie
nyje, tiktai brangūs, turimų 
kiekių. Lietuvoje nebeuž-

GEDIMINAS VAGNORIUS 
DALYVAVO VIEŠOJE 
APKLAUSOJE

Buvęs Lietuvos prem
jeras Gediminas Vagnorius 
yra pirmasis, 
viešoje apklausoje 
Tėvynes Sąjungos 
antikorupciniu 
planų.

Jis pastebėjo, 
ir buvo kviesti, į 
sinėjimą neatvyko teisėt
varkos institucijų, 
ekonominių nusikaltimu 
tyrimo atstovai.

Anot GediminoVagnoriaus, 
nei Prokuratūra, nei Vals
tybės Kontrolės departa
mentas, nei Ekonominių 
Nusikaltimų Tyrimo komi
sija nesugebėjo įrodyti 
nė vieno konkretaus fakto, 
kad jo vadovaujama vy
riausybė būtų skyrusi lėšų 
ar turto "kokiai nors įmo
nei ar privatiems asme
nims".

Žurnalistams užklausus, 
G.Vagnorius pabrėžė, kad 
neturėjęs jokių komercinių 
ryšių su kitu buvusiu prem
jeru Bronislavu Lubiu, ar 
žinomu aferistu, kuris bank
rutavo - Arvydu Stašaičiu, 
nei su draudimo bendrove 
"Tukana". Jis sakėsi, kad 
nesąs jokių akcininkų ar 
akcinių bendrovių bendra- 
savininku. Savo investici
nius čekius, sakė jis, pa
naudojęs paskutinę minutę 
ir nesąs 
bendrovę 
jo žmona.

Klausinėjamai 
šia sukosi apie privatizavi
mo įstatymų. G.Vagnorius 
tvirtino, kad pirminio pri
vatizavimo įstatymas buvo 
geras, o blogai buvo tai, 
kad už grobimų ir vogimų 
nebuvo baudžiama. Kadan
gi įstatymai nebuvo vykdo
mi, G.Vagnorius sake, ban
dęs dar 1992 m.reformuoti 
Generalinę Prokuratūrų 
ir atleisti tuometinį gene- tenka!

BEPRIKLAUSOMA LIETUVA

dalyvavęs 
pagal 

paruošta 
veiksmą

kad nors
apklau-

Seimo
kad tokie įsta- 
nutarimai būtų

ir 
sutiks

apklausos 
toliau, 
dalyvauti

bus 
o jei 

ir

tikras 
juos

į kokią 
investavo

daugiau-
dalyvavo

latvių, svečių

PLINTA

kaip rašoma
Lietuvoje džiova

4
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Lietuvoje
B.N.

SEIMO OPOZICIJOS \ 
VADOVAS DĖL RUSIJOS 
GRĄSIN1MŲ

AGEP agentūros prane
šimu, Seimo Opozicijos 
vadas Vytautas Landsbergis 
mano, kad trijų Baltijos 
valstybių, vadovų bendras 
laiškas JAV prezidentui 
B.Clinton'ui būtu tinka
miausias atsakymas į Rusi
jos grąsinimus Baltijos 
šalims.

Spaudos konferencijoje 
jis pabrėžė, kad nors tokie 
-pakartotini- Rusijos grasi
nimai prieštarauja tarptau
tinėms konvencijoms, Va
karų politikai net nesvarsto 
ar Rusija turi būti pašalin
ta iš Jungtinių Tautų ar 
Europos Saugumo ir Bendra
darbiavimo Organizacijos. 
Bet tai esanti, anot V.Land
sbergio "stručio politika", 
o Baltijos valstybėms tokia 
netinkanti, nes liečia jų 
gyvybinius reikalus.

Artėjant prezidenti
niams rinkimams JAV, 
tikriausiai Baltijos kraštai 
gautų kokių nors saugumo 
garantijų. Jis taip pat siūlė 
panašiu laišku kreiptis ir 
į JAV rinkėjus, kilusius 
iš Baltijos valstybių.

Į tuos siūlymus prez.A. 
Brazausko patarėjas užsie
nio politikos reikalams 
J.V.Paleckis teigė, kad 
Lietuva laikosi panašių 
pozicijų, kaip ir daugelis 
Vakarų valstybių. Nežiūrint 
netoleruotinų Rusijos pa
reiškimų, nereikia "nurašy
ti" jos nuo norinčios tapti 
europietiša ir demokratine 
valstybe sąrašo. Tai pada
rius, būtų duota stipri pa
rama toms Rusijos jėgoms, 
kurios siekia pasukti Rusiją, 
į autoritarinę vagą. Jis 
taip pat pastebėjo, kad 
Opozicija gali laisviau negu 
vyriausybė siūlyti įvairias 
idėjas ir dramatizuoti pa
dėtį.

Savo ruožtų V. Lands
bergis atkreipė dėmesį 
į tam tikrą Lietuvos pozi
cijos dvilypumą. Lietuva 
prašosi į NATO, tačiau 
"prezidento lūpomis skelbia 
kad joks pavojus negresia".

Toks dviprasmiškumas 
nestiprina pasitikėjimo, 
kad Lietuva vykdanti vaka
rietišką politiką.

Ta proga V.Landsbergis 
atkreipė dėmesį ir ragino 
prez. A.Brazauską palikti 
pareigose Lietuvos ambasa
dorių Europos Sąjungoje — 
-Adolfą Venskų. Jis, turbūt 
savo veikla Briuselyje ne
patiko Rusijai, o bandymas 
jj atleisti - patiktų...

Adolfas Venskus yra 
patyręs diplomatas, turįs 
labai gerą, tarptautiną pa
tirtį ir reputaciją Vakarų 
pasaulyje, profesionalas 
diplomatas.

LDD PARTIJOJE 
ATGAIVINTA KOMUNISTŲ 
FRAKCIJA?

"Lietuvos Aido" nr.209, 
Lina Pečeliūnienė skelbia 
naują LDDP manevrą. Ji 
rašo,kad Seimo LDDP frak
cijos nariai A.Albertynas, 
M.Stakvilevičius ir A.Tau- 
ras įkūrė Socialistų Parti
jos rėmėjų grupę, "nekeis
dami savo partinės priklau
somybės. Grupės vadovas 
M.Stakvilevičius spaudos 
konferencijoje pasakė, jog 
Socialistų Partijai pritaria 
ir daugiau Seimo LDDP 
frankcijos narių, bet, anot 
jo, "paniško žiurkių bėgimo 
iš skęstančio laivo nebus". 
LKP (Lietuvos Komunistų 
Partijai) pakeitus pavadini
mą į LDDP, M.Stakvilevi
čius buvo įkūręs Komunistų 
Frakciją, kuri formaliai 
panaikinta po Sausio 13- 
tosios.

Spaudos konferencijoje 
dalyvavęs Socialistų Parti
jos pirm.A.Visockas pasisa
kė, jog skaldyti valdančiąja 
grupę būtų labai nenaudin
ga. Tačiau atrodo, socialis
tai nebegali laukti metus 
iki Seimo rinkimų, neturė
dami atstovų Seime. Taip 
pat nesitiki gauti pakanka- 
1995. XI. 1

Šių metų skautų vasaros stovykloje "Baltijoje" dalyviai. Kairėje, I-je eilėje: Vincent Bulota, Sebastijonas Ptašinskas, Tėv. Aranauskas, 
SJ., Gintaras Gaputis, Krista Ptašinskaitė, Sofija Bulotaitė, Kristofer Vasiliauskas; II-je eilėj: Marius Bulota, Aleksa Ptašinskaitė, 
Audra Žurkevičiutė, Christian Bulota, Gilles Bulota, Justinas Bulota, Laurynas Bulota, Dalius Bulota, Vytas Ptašinskas, Daina Vasi
liauskienė ir Romas R. Otto. Dešinėje: Marius, Laurynas, Christian ir Dalius Bulotai kepa duoną stovykloje.

Abi nuotraukos R. Otto
mai mandatų.

Kas tas užkietėjęs M. 
Stakvilevičius, kuris pareiš
kė žurnalistams, kad esąs 
"40% marksistas ir 60% 
žmogus"! Jis manąs, jog 
Kari Marks'o teorija dar 
nebaigta kurti, o mūsiškiai 
socialistai pasiryžę "sukur
ti iki galo. Bus tobulas 
modelis". "LA" žurnalistei 
paklausus, ar tie "draugai 
marksistai" propaguos es
mines marksizmo idėjas: 
pasaulinę revoliuciją, pro
letariato diktatūrą,Stakvi
levičius , vis dėl to parodė 
šiokį tokį prablaivėjimą 
atsakydamas, kad socialis
tai nebesiruošia kartoti 
"nežmoniško Lenino ekspe
rimento". O ką iš Markso 
mokymo būtų socialistams 
naudinga perimti,išsiaiškin
ti nepavyko. A.Visockas 
sakė, kad "Atsirinkom tai, 
kas išlaikė bandymus", 
socialistai diegs visiškai 
kapitalistini "socialiai oriem 
tuotos rinkos modelį". Už
klausus, kokiu būdu įgyven
dins savo tikslus, jei nesi
tiki laimėti Seime, ar vėl 
kviesis Rusijos kariniu da
linių talkos, - atsakyta,kad 
tai turi būti idėjų karas, 
o ne jėga primestas socia
lizmas...

Pasak A.Visocko, Socia
listų Partijoje esą apie 
600 narių. Jų tarpe buvę 
komunistai, nepartiniai 
ir net buvę socialdemok
ratai...

Atrodo, kad per daug 
laiko turi abstraktiems 
galvojimams neišvėdintoje 
galvoje. O kiek darbų- 
konkrečių - reikia atlikti 
arba bent aiškiai susipažin
ti su jau "atrastais dvira
čiais" - kitose partijose...
ATSISAKĖ SEIMO NARIO 
MANDATO

Prezidento patarėjas, 
Justas V. Paleckis pateikė 
pareiškimą, kad atsisakąs 
Seimo nario mandato, nes 
esą nebegalįs jame dirbti. 
Spalio 14 d. jo prašymas 
patenkintas ir nuo tos pa
čios dienos nauju Seimo 
nariu tapo pagal paskyrimą 
Socialdemokratų Frakcijoje 
dirbusis vilnietis, inžinie
rius Jonas Antanaitis.

EUROPOS SĄJUNGOS 
AMBASADA ĮSIKURS 
VILNIUJE

Spaudoje rašoma, kad 
artimiausiais mėnesiais 
Vilniuje bus atidaryta Eu
ropos Sąjungos ambasada. 
Apie tai pasakęs ES amba
sadorius Baltijos Šalims 
(vėl, kodėl gi ne valsty
bėms? Red.), C.y Junfuera.

Viena svarbiausių amba
sados funkcijų bus teikti 
informaciją Lietuvos gy
ventojams apie Europos 
Sąjunga. Tokios ambasados 
būsiančios atidarytos ir 
Latvijoje bei Estijoje.

SAUUAUS STOMOS BYLA
Vidaus Reikalų Ministe

rijos tardymo departamen
tas perėmė iš Vilniaus 
policijos tardytojos D.Ma- 
cijevskienės Sauliaus Sto
mos bylą. Jis- buvęs "Lie
tuvos Aido" vyr.redaktorius, 

apkaltintas nelegaliai ope
ravęs laikraščio finansais.

Tardymo departamento 
direktorius Justinas Vasi
liauskas pareiškė norįs, 
kad ši byla būtų ištirta 
kuo objektyviau.

PREZIDENTAS APDOVANO 
JO FILANTROPĄ GEORGE 
SOROS'Ą

Prez.Algirdas Brazaus
kas už nuopelnus Lietuvai, 
spalio mėn. 13 d.dekretu 
apdovanojo George Soros'ą 
DLK Gedimino II-ojo laips
nio ordinu "Už nuopelnus 
ir paramą Lietuvos švieti
mui, mokslui, kultūrai, 
verslui bei pilietinės sąmo
nės ugdymui".

Soros'o Fondo finansuo
jamas, Lietuvoje jau penki 
metai veikia Atviros Lie
tuvos Fondas. Nuo 1990 
m.buvo paskirta Lietuvai 
daugiau kaip 12 mil.doleriu. 
Lankydamasis Vilniuje, 
G.Soros'as susitiko su prez. 
A.Brazausku, aplankė M. 
Mažvydo Bibliotekoje paro

TAURAGNŲ KUNIGO ŠULINYS
Tauragnų vaikams ir paaugliams prieš karą labiausiai 

rūpėjo kunigo šulinys. Tai buvo vietinės reikšmės inžineri
nis įrenginys, skaidriu vandeniu girdęs visus miestelio gy
ventojus. Vertikalus^ ratas, du sunkūs mediniai kibirai - 
vienas leidžiasi į šulinį, o kitas kyla aukštyn. Šulinys 
buvo labai senas, niekas nežinojo, kada jis iškastas. Jo 
atsiradimas buvo apipintas legendomis ir padavimais.

...Prieš daug šimtmečių aplinkui žaliavo neįžengiamos 
girios ir šiose apylinkėse susibūrę prie Taurapilio piliakal
nio gyveno lietuviai. Kartą nuožmūs mūs priešai atsibas
tė į sį kraštą ir užklupę medžiojančius vyrus, juos išžu
dė. Taurapilio kunigaikštis Tauras vijosi priešus ir ties 
Pašilės miškais jiems atkeršijo. Labės ežero vanduo buvo 
raudonas nuo kraujo. Ant kalno, kur baigiasi Labė ir pra
sideda Labeliukas, buvo iškasta didelė duobė ir ten palai
doti žuvusieji. Motinos, nesulaukusios sūnų, ėjo jų ieškoti 
ir, radusios žuvusius, graudžiai juos apraudojo. Perkūnas, 
motinų pasigailėjęs, plykstelėjo žaibu. Atsirado gili duo
bė- šulinys, į kurį sutekėjo skaidrios motinų ašaros.

Vytautas Didysis, 1387 m. krikštydamas Lietuvą, šalia 
to šulinio pastatė vieną iš penkių pirmųjų bažnyčių Lie
tuvoje. Po to čia išaugo miestelis ir žmonės ištisus 
šimtmečius gėrė tyrą to šulinio vandenį. Gėrė jį ir prie
šai, trypę Lietuvos žemę. Malšino troškulį švedai, Napo
leono III korpuso vadas Nėjus. Tarsi gyvybės eliksyras, 
jis buvo 1863 metų sukilėliams, iš Minčios miškų persikė- 
lusiems į Labanoro girią. 1919 m. Lietuvos savanoriai, su
mušę bolševikus ties Šeimaties kaimu ir ištūmę lenkus 
net už Kirdeikių, plovėsi čia savo žaizdas ir malšino 
troškulį.

1941-ųjų karas padarė daug nuostolių Tauragnams. 
Sudegė klebonija su ūkiniais pastatais, o kartu ir antže
miniai šulinio įrenginiai. Karo metu jo niekas neatstatė. 
Po karo prasidėjo trėmimai, žudynės. Okupantams talkino 
vietiniai stribai. Nukankintų ar nušautų partizanų kūnus 
sumesdavo miestelio aikštėje, o po kelių dienų slapčia už
kasdavo kur nors žvyrduobėse ar sąvartyne.

Tris dienas septyni išniekinti laisvės gynėjai gulėjo 
miestelio aikštėje. Naktį girti stribai, priselinę prie jų 
palaikų, dar kartą durtuvais išbadė jiems akis, nukapojo 
pirštus ir, užkabinę kabliais, nuvilko prie kunigo šulinio. 
Vieną po kito, garsiai kvatodami ir keikdamiesi, sumetė 
į tą kiaurymę. Kraupi buvo tauragiškiams ta naktis - 
žmonės jautė, kad įvyko kažkas baisaus, tik nežinojo 
kas. Kaukė pririšti šunys, medžių viršūnėse krankė juo
dieji varnai, tarsi šauktųsi atpildo. Rytą pasklido baisi ži
nia - išhiekintas kunigo šulinys...

Nieko nėra amžino. Penkiasdešimt metų auginome tra
pų, gležną gėrio grūdą, laistėme jį brangiausiu savo sūnų 
ir dukterų krauju. Ir jis išaugo į galingą laisvės medį. 
Kaip muilo burbulas sprogo bolševikinis melas, vėl su
skambo bažnyčių varpai, pakelės pasipuošė atgimimo kry
žiais. Didžiojo, sudegusios bažnyčios, altoriaus vietoje da
bar stovi gražus lietuviškas kryžius. Kunigo šulinį geras 
žmogus uždengė dangčiu.

Vieną dieną susirinks tauragiškiai ir toje vietoje, kur 
buvo šulinys, pastatys kryžių. Primins jis, kad pačioje 
šulinio gilumoje ilsisi palaikai tų, kurie norėjo tik vieno 
- kad per amžius skambėtų laisvos Lietuvos vardas.

Alfonsas Daunys. 
(IŠ TREMTINYS, nr. 28, 1995).

dą. Joje buvo eksponuotos 
ALFondo išleistos ir parem
tos knygos, taip pat apžiūrė

jo ir šiuolaikinio meno centro 
parodą "Dėl grožio".
• VILNIUJE dirbantys ki
niečiai sakosi, jog jų kvar
tale "China Town"-Naugar
duko ir Algirdo gatvių 
rajone- prie statomos Kini
jos ambasados. Dabar čia 
yra įrengtos brangios rūbų 
parduotuvės, kuriasi bankai, 
maisto ir kitokios parduo
tuvės. Šiuo metu oficialiai 
Lietuvoje dirba 16 kinu.įsi- 
kūrė ir pirmasis kinų res
toranas. Kituose miestuose 
taip pat kuriasi egzotiško 
ir labai švaraus maisto 
patiekalai- Kaune, Klaipė
doje, o paskutiniu metu- 
Panevėžyje.

Gerai tai, kad kiny 
patiekalai gaminami iš 
lietuviškų produktų, perka
mų Panevėžyje iš Panevė
žio parduotuvų ir turguje 
iŠ ūkininkų. Ypatingi pries
koniai atgabenami iš Kini
jos.

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
Kazimieras Palčiauskas 
1941-1944 Kaune. Dokumen
tinė biografija žinomo skau
tų veikėjo. Spaudai paruošė 
Antanas Dundzila. Tiražas-

500 egs., 96 psl.,iliustruota 
gerai , kondensuotai surink
ta dokumentinė medžiaga.

Išleido Akade
minio Skauty Sąjūdžio Vy
dūno Fondas. Įdomi ir ne 
skautams.

Ižanginis Žodis:
KAZIMIERAS PALČIAUSKAS
Kazimieras Palčiauskas (1907-1992) yra savo tautai daug 
pasitarnavusi asmenybė, kurios gyvenimą nutraukė neeili
niai tragiški įvykiai.

Jau pensininko amžiaus sulaukusį, per paskutiniuosius 
penkiolika jo gyvenimo metų, svetimieji Amerikoje pada
rė K. Palčiauską mūsų visuomenine auka. Netiesiogiai 
kartu su lietuvių tauta jie apkaltino jį dalyvavimu nacių 
nusikalstamuose darbuose. Negalėję prilipdyti kriminalinio 
pobūdžio apkaltinimų, K. Palčiauską teisė ir tiesiog tero
rizavo civilinių įstatymų apimtyje. Šio "teisinio" proceso 
eigoje jie atėmė iš K. Palčiausko Jungtinių Amerikos 
Valstybių pilietybę ir grasino deportuoti į didžiojo lietu
vių tatutos priešo rankas, į Sovietų Sąjungą.

Kiekvienas, kas tik nori ar pajėgia atviromis akimis 
matyti lietuvių tautos interesus ir juos blaškiusius nacių- 
sovietų bičiulystes bei 1939-1945 m. karo įvykius, į K. 
Palčiauską nukreiptus kaltinimus atmes. Deja, tokio akira
čio ypač trūko JAV Teisingumo departamento K.Palčiaus- 
kui iškeltoje byloje.

Šio leidinio pasirodymą skatina du dalykai. Pirmasis, 
tai K. Palčiauskio 1987 m. rugpjūčio mėn. įkalbėtų juos
telių padaryti užrašai. Antrasis, jau imant dėmesin K. Pal
čiausko bylą JAV teismuose, tai matytas reikalas paskelb
ti paties K. Palčiausko pasakojimą apie mūsų tautai rūpi
mus įvykius ir jo paties vaidmenį to meto aplinkoje.

Mykolas Drunga buvo pakviestas atvykti į St. Peters
burg© miestą Floridoje, pravesti K. Palčiausko prisimini
mų įkalbėjimą, į juosteles. M. Drunga vėliau pasirūpino 
įkalbėtos medžiagos perrašymu iš juostelių į 126 puslapių 
mašinėlė paruoštą rankraštį. Už šias pastangas jis atlygi
nimo neėmė, tačiau jo išlaidos buvo apmokėtos iš visuo
meninių išteklių. įkalbėtos juostelės bei iš jų perrašytas 
tekstas yra Palčiauskų šeimos nuosabybė. Poniai Valerijai 
Palčiauskienei sutikus, 1993 m. iš tų perrašytų K. Pal
čiausko pasakojimų buvo paimta ir paruošta medžiaga šiam 
leidiniui.

Medžiagą ruošiant spaudai, buvo aišku, kad naudoja
masi jau antriniu šaltiniu. Šio leidinio redaktorius įkalbė
tų juostelių negirdėjo. Gi skaitant perrašytą tekstą, matė
si, kad rankraštį paruošusieji K. Palčiausko pasakojime 
paliko ir savuosius pėdsakus: tekstas buvo suskirstytas 
paragrafais, trūko lietuviškų bei skyrybos ženklų, kai 
kurios juostelių vietos visai nebuvo perrašytos ir 1.1.

... Dirbant su tekstu, buvo vengta pasitaikiusių pasi
kartojimų, o kai kur buvo praleista temai neesminė me
džiaga. Nieko nemėginta prie atsiminimų teksto pridėti.

... Savo pobūdžiu atsiminimų literatūra yra labai įvai
ri. Kartais atsiminimai būna smulkiai dokumetuoti dato
mis, kalbų ar straipsnių ištraukomis, bibliografija ir 1.1. 
Tačiau būna ir tokių, kuriuose autoriai visai paprastai 
pasakoja savo atmintyje išlikusius įvykius, nebandydami 
jiems suteikti dokumentacija pagrįstą toną. Pastarieji yra 
atsiminimai tiesiogine to žodžio prasme. Nėra abejonės, 
kad K. Palčiauskas galėjo savo atsiminimus lengvai sukon
kretinti datomis ar dokumentais. Tuos duomenis jo kaltin
tojai buvo surinkę ir suregistravę, nes kaip tik atsimini 
mų į juosteles įrašymo metu virė Office of Special Inves
tigation užvesta byla. Galima manyti, kad K. Palčiauskas 
sąmoningai pasirinko savo asmenybei charakteringą antrą
jį atsiminimų toną bei pobūdį. Tokius jo atsiminimus, 
kaip jis pats to laiko įvykius matė, suprato, dabar spaus
diname.

...įkalbėtose juostelėse K. Palčiauskas liečia tris eta
pus: jaunystę, pirmąjį bolševikmetį ir vokiečių okupacijos 
laikus. Šiame leidinyje pasirinkome spausdinti jo atsimi
nimus iš vokiečių okupacijos laikų, nes K. Palciauskui ir 
lietuvių tautai jie yra reikšmingiausi. Šio laikotarpiu atsi
minimai sudro esminę leidinio dalį.

Suprantant K. Palčiausko bylos ir su ja dalinai apkal
tintos visos lietuvių tautos tragediją, į leidinį yra įtraukta 
ir antroji dalis, kurioje surašyta pasakotojo biografija, 
iliustracijos ir jį liečianti publicistinė medžiaga. ’

Redaktorius su priderama pagarba bei padėka mini 
prie šio leidinio pasirodymo prisidėjusius: nepaprastai 
daug iškentėjusią velionio našlę Valeriją Palčiauskienę ir 
Albiną ir Angelę Karnius, Vytautą Mikūną ir Mykolą Nau
jokaitį.

Leidinį atiduodant skaitytojams, kartojame 1992 m. 
sausio 9 d. per K. Palčiausko laidotuves pasakytus žo
džius: "...Nežiūrint purvinų svetimųjų rankų, a.a. Kazi
mieras Palčiauskas mums išliko didelis, nepalaužtas, sa-

Visagalio globai. O čia, 
rašysime ir kalbėsime", 
padaryto pažado dalis.

Antanas Dundzila
3 psl.

vas ir brangus. Tokį jį pavedame 
šioje ašarų pakalnėje, apie jį dar 
Šis leidinys tebus to prie karsto

į



PAPUA NAUJĄJĄ GVINEJZ
Stasys Dalius

( Tęsinys)
Sepic upe, kuria plaukėme keturias dienas ir naktis, 

padarėme apie 500 km. kelio, o nuo Manam salos, kol pa
siekėm Madang miestuką, dar 150 km. susidarė. Čia at
plaukus, laivas ruošėsi tolenei kelionei po Triobriand sa
las, kur išbusime šešias dienas. Madang uoste pasikrau- 
nam daugiau degalų ir alyvos dyzelio motorams, paliekam 
vieną greitlaivį, o jo vieton paimam guminį, pontoninį 
laivuką, kuris pajėgia vežti 10 žmonių.

Po pietų, nors tarpais vis bando lyti, sėdam į laive
lius ir plaukiam po uosto rajoną ir aplinkines saleles. 
Maži motoriniai laivukai ir irkliniai vietinių kanojai plau
kioja po tamsiai mėlyną įlankos vandenį. Madang uostas 
yra arčiausiai pasiekiamas Gorokai ir Mt. Hagen mieste
liams, ir yra taip pat svarbus prekių judėjimui tarp salų 
ir Highlands rajono. Plaukiame pro miestuko pakraščius, 
kur išsistatę įvairaus dydžio namukai. Vienoje pakrantėje 
mums parodo gražų namuKą, kuris yra mūsų laivo vado
vės Jean ir jos vyro, Papua Naujosios Gvinėjos ministro, 
o prie namuko, ant platformos stovi malūnsparnis.

Toliau pakrantėje sandėliuose supiltos krūvos sumaltos 
medienos, skirtos eksportui. Ją daugiausiai veža į Japo
niją, kur daro baldus, išplaukiam iš uosto rajono aplink 
kelias netolimas salas. Vienoje mažoje salelėje išlipam. 
Joje yra stovyklavimui vieta su stalais, suolais ir užra
šais, kad išnuomojami vasarnamiai. Gražiai sutvarkyta 
pakrantė, prisodinta aukštų kokoso palmių.
Tūkstančiai šikšnosparnių ir salų

Taip plaukiodami tarp salelių, užtrunkame tris valan
das. Oras jau išsiblaivė. Laivas pasiruošęs išplaukti, o 
mes žvalgomes į padangę, kuri juoduoja nuo skraidančių 
šikšnosparnių. Sako, jų esą čia tūkstančiai, apkibę medžių 
viršūnes galvomis žemyn. Jie negaudo musių ar vabalų, 
bet ėda papajas ir kitus vaisius, padarydami daug nuosto
lių. Dabar visas dangus pajuodavęs nuo jų, nes į vakarą 
skrenda nenutrūkstamais būriais viena linkme, ruošiasi 
nakčiai. Niekad neteko matyti tokio didelio susibūrimo 
vienoje vietoje, kad dangus juoduotų nuo tokios masės! iš 
Madang išplaukiame temstant. Aiškiai matomas iškilęs 
ugniakalnis įlankos šone.

Per visą naktį plaukiam ir jaučiam laivo siūbavimą. 
Kol buvau lovoje, gerai jaučiausi, bet rytmetyje atsikėlus, 
pradėjo kamuolys kilti skilvyje. Aha, jau blogumas ima, 
tad drožiu ant denio ir greit atsigaunu, bet pusryčiams 
apetitas jau buvo sugadintas. Ryte išėjus ant viršutinio 
denio, matosi aplink salos, visos labai kalnuotos, kylančios 
iš jūros aukštyn. Dabar kaip tik plaukiam salų pakrantė
mis. Viršutiniu deniu bevaikščiojant, ten priešakyje mato
ma kapitono kajutė, praviros durys, todėl keleiviai daž
nai užeiųa pasižiūrėti į laivo vairavimo instrumentus, 
įdomus radaro ekranas, su aiškiai matoma visa išsirangiu
sią salos pakrante, kuria praplaukiam pro šalį.

Praplaukiame pro kelias salas, ir vis naujos prieš akis 
iškyla nesibaigiančia grandine. Laivas mažina greitį, ir 
vienoje įlankoje išmeta inkarą. Tai Malai sala, išlipame 
smėlėtoje salos pakrantėje basi, nes guminis laivas iki 
lėkštos pakrantės negali priplaukti. Krante jau laukia 
būrys mažų, besijuokiančių vaikų. Medžiai nulinkusiomis 
šakomis visai prie vandens. Namukai ant polių, išsirikiavę 
irgi pakrantėje. Kai kurie visai be sienų, tik stogas, atvi
ra pastogė. Tarp namukų matosi labai kuklus, siek tiek 
pakeltu stogu, paženklintas mediniu kryžium pastatas- 
- maldos namai.

Beeinant gatvele jau girdime būgnų dundėjimą. Priė
jus arčiau, tarp namukų aikštelėje, grupė šokėjų belaukda
mi mūsų jau šoka. Vyrų rankose rankiniai pailgi būgnai, 
jie apsikaišę palmių lapais, o ant galvų aukšta iš plunks
nų padaryta lyg kepure. Moterys čia jau su pridengta 
krūtine, plaukuose aukštas splavotų paukščio plunksnų 
papuošalas, kartu su gėlių žiedais. Ant kaklo pasikabinu
sios ilgus, iš jūros kriauklių karolius. Veidus, tiek vyrai 
tiek moterys, išsitepę baltais dryžiais. Vienas iš vyrų, 
jau pusžiliais plaukais, vis dainuodamas duoda lyg koman
dą, ir visa grupė eidami ratu, o vėliau viens paskui kitą, 
pašoko kelis šokius.

Matėsi ir šokėjai, ir stovintys kaimelio gyventojai, 
kažką kramto ir spjaudo raudoną masę. Jų dantys irgi 
raudonai nudažyti nuo to kramtalo. Mūsų vadovė paaiški
na, kad tai "bettele" riešutai. Juos kramtant, gaunasi ta 
spalva, kurią sunku nuvalyti nuo dantų. Šis riešutų kram
tymas^ nėra labai sveikas, panašiai kaip rūkymas, surištas 
su vėžio liga, bet salose visur yra labai paplitęs tas pa
protys kaip socialinė funkcija. Ja vaišinama, kaip pas 
mus kava. Dabar norima nuo to riešutų kramtymo atpra
tinti, bet tai sunkiai vyksta. Kiek važinėjome po salas, 
visur matėm kramtant, ir visų dantys raudoni, labai ne-

patraukliai atrodo.

Stabteliam Aromrt saloje
Po pietų sustojam ir aplankome Aromot salą, kuri iš 

tolo buvo gerai matoma, nes tai nedidelė, labai lėkšta 
salelė, vos kelis metrus iškilusis iš vandens. Ji apgyven
dinta taip tirštai, trobelė prie trobelės, kad gyventojai 
neturi žemės daržams. Aromot sala laikoma kaip Ramio
jo vandenyno Honh Kong. į ją atplaukėme guminiu laive
liu tiesiai prie kranto, nereikėjo bristi per vandenį. Toje 
siauroje vietoje sutelpa kiaulės, šunes ir vaikai, kartu 
vaikščiodami. Šunų matosi daug, bet visi labai liesi, tie
siog kaulai matosi, matyti nedaėdę. Pasirodo gyventojai 
taip pamėgę kartu toje ankštoje salelėje bendrą gyveni
mą, kad nenori kitur keltis. Nors žemę daržams turi ki
tose artimose salose, kur plaukia prižiūrėti. Vietos toje 
salelėje tikrai nedaug ir namukai viens prie kito susi
glaudę beveik be jokio tarpo. Žalumynų irgi mažai, tik 
šiek tiek palmių auga. Tačiau jie turi savo bažnyčią su 
sienomis ir atvirais langais. Viduje ilgi suolai iš lentų 
sukalti, o grindys cementinės.

Kaimelio gatvelės gale irgi jau laukė nedidelė šokėjų 
grupelė dainuodami ir būgnus mušdami. Labai draugiškai 
sveikino mus atvykusius, nes šią salelę retai turistai lan
ko ir nedažnai baltuosius žmones mato. Po šokių vėl 
visas būrys atlydi iki pat pakrantės. Vokiečių grupės va
dovas jaunas vyras labai greit randa kontaktą su vaikais, 
kartu dainuodamas ir rankomis plodamas. Per keletą aki
mirkų pasidaro labai populiarus ir didžiausio vaikų būrio 
apsuptas atlydėtas prie laivelio.

Kai tolstam nuo šios simpatiškos salelės, palikę ten 
verdantį gyvenimą, tai aplink visur matome ir kitas sa
las, saleles. Vienas praplaukus, vėl naujos pasimato. Da
bar turim plaukti laivu 18-19 valandų iš Bismarko jūros 
į Solomon jūrą prie Triobriand grupės salų, kurias lanky
sime. Plaukiame be sustojimo visą popietę ir per visą 
naktį, laivas leidžiasi pilnu greičiu palikdamas plačią 
juostą sujudinto vandenyno. Jūra lengvai banguoja ir lai
vas mažai siūbuoja. Plaukimas gan malonus, ypač sulau
kus vakaro, kai saulė per debesis dingsta už horizonto. 
Palengva ateina naktis su vakaro tamsa ir tik danguje ■ 
žvaigždės spindi. Vėlai vakare retai kas išeina ant denio. 
Dauguma labai greit po vakarienės, kuri užsitęsia iki de
vintos valandos vakaro, eina i kajutes poilsiui. Kas vaka
rą rodomas filmas iš PNG (Papua naujosios Gvinėjos) 
žmonių gyvenimo televizijos ekrane savo kajutėse, "jeigu 
žiūri filmą, tai užtrunka dar dvi valandas ir dažnai ne
bepajėgi iki galo bežiūrėti - akys užsimerkia nakties 
poilsiui.

Triobriand salynas
Plaukiam per visą naktį ir rytmetyje atsikėlus, pradė

jo matytis naujų salų siluetai arčiau ir toliau kyšantys 
jūroje. Visos tos salos priklausė Triobriand salynui, iš 
kurių keturios yra pagrindinės ir vadinamos žemynais ir 
dar keletas mažyčių salelių. Jos visos yra koralinės kil
mės, kai kurios stačiai kylančios į viršų iki 30 metrų, 
sudarydamos koralų stačias' pajūrio uolas. Kitos yra vos 
viršum vandens linijos iškilusios. Savo vardą gavo nuo De
nis de Triobriand prancūzų laivyno karininko, kuris tas 
salas tyrinėjo. Žmonėj, gyvenantieji tose salose, turi dau
giau panašumo į Polinezijos negu Malanezijos. Jie yra 
labai svetingi, pasižymi puikiomis medžio skulptūromis.

Mūsų pirmas sustojimas buvo priplaukus Kiriwina salą. 
Pakrantė smėlėta, o toliau tarp koralinių akmenų auga 
palmės ir kiti medžiai. Ten pat, tarp medžių išdirbti skly
peliai daržovėms auginti. Saloje išsistatę du kaimeliai 
Kaibola ir Luwebila, kuriuos buvo numatyta lankyti po 
pietų, bet atplaukėm anksčiau ir lankymas atliktas prieš 
pietus.

Kaimelio namukai stovi ne prie pajūrio pakrantės, bet 
toliau saloje, į kuriuos tenka žygiuoti per koralinius ak
menis apie 15 minučių. Praėjus koralinį kalnagūbrį tuoj 
pasimato tarp medžių namukai, sustatyti apvaliu ratu ap- 
link viduryje esančią aikštę. Nameliai nedideli, bet gra
žiai pastatyti ant stulpelių, jau turi sienas iš supintų 
plaušų ir kai kurie užrakintas duris. Ten matėme bent 
kelis namukus su spynomis ant durų. Jie dar pasižymi ir 
tuo kad kiekvienas namukas turi nedidelį iš rąstų suręstą 
YAMS dažovėms laikyti namuką - sandėliuką.

Šios salos gyventojai laikomi geriausiais daržovių au
gintojais visoje PNG, nes žemė kai kuriose koralų salose 
labai derlinga. Ir tos yams daržovės yra čia labai brangi
namos, nes išsilaiko ištisą metą nesugedusios, sukrautos į 
specialiai joms padarytus namukus. Matėme viename na- 
mukyje kaimelio vyresniajam dovanotą yams storą šaknį
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<

virš divejų metrų ilgio. Taipgi ruošiami Yarn festivaliai 
liepos-rugpjūčio mėnesiais kiekvienais metais, kurie yra 
svarbūs Triobriand salų gyventojams. Yarn suteikia pasto
vų, patvarų maistą. Šaknis yra labai vertinama ir pagar
boje laikoma. Gyventojai deda dideles pastangas savo dar
žuose, augindami šiuos šakniavaisius, kartais užaugindami 
iki milžiniško dydžio ir tuo užsitarnaudami kaimelio žmo
nių tarpe aukštesnį socialinį statusą.

Šiose salose yra paprotys duoti dovanas vienas kitam 
-vyrams. Vyksta kasmetinės dovanų pasikeitimo ceremo
nijos ir vertingos dovanos eina ratu per salas, grįždamos 
per eileę metų atgal. Brangiausias ir dabar tebėra raudo
nų kiaukutų karolių vėrinys ir balta iš kiakutų apyrankė. 
Šis tradicinis ceremoninis dovanomis pasikeitimas vadi
namas Kula festivaliu. Tai yra forma sąjungos, giminys
tės, kai dvi branginamos dovanos - raudoni karoliai ir 
balta apyrankė-dovanojama pagal papročių teisę. Ir ši 
Kula giminystė tarp dviejų vyrų, apsikeitusių dovanomis, 
kartais tęsiasi visą amžių. Senai laikais, kai klanai ir 
gentys kariaudavo tarp savęs, tai Kula dovanomis apsikei
timas tarp atskirų salų duodavo progą išvykti į kitas 
salas ir apsikeisti prekėmis ar įrankiais be pavojaus būti 
užpultam. Tad Kula giminystė buvo kaip apsaugos skėtis 
mainų prekyboje.

Jau antra diena kai lankome salas ir juose esančius 
kaimelus, kur nebėra moskitų, bet dažnai grasina lietus. 
Po pietų, kurie buvo gerokai vėliau, tik po pirmos 
grįžome apžiūrėję ir prisivaikščioję po tuos du kaimelius. 
Po to dar keletas žmonių plaukėme į pakrantę pasižiūrėt 
povandeninių koralų. Ten atplaukę, gavome akinius ir kvė
pavimo vamzdelį; panėrus veidą į skaidrų jūros vandenį, 
galėjom stebėti įvairių formų gyvus koralus ir spalvingas 
mėlynas žuveles.

Tuose kaimeliuose, tarp parduodamų gražių statulėlių, 
buvo taip pat iš kiakutų sunertų rykliams prisišaukti skam- 
balų. Juos naudoja žvejai dar tebetikį, kad rykliai turi 
mirusių jų prosenelių dvasias ir juos prisišaukus, pagavus 
ir užmušus, širdį ritualiniai išėmus, tikima, kad prosene
lių jėga grįžtanti atgal į juos. Tačiau dabar šis tikėjimas 
blėsta ir labai mažai senųjų žvejų turi tą dvasinę jėgą 
prisišaukti ir pagauti ryklį su užnerta kilpa ant pagalio. 
Vieną vakarą kaip tik mums buvo rodoma ryklio prisišau
kime ceremonija filmoje. Tai buvo tikrai buvo labai įdo
mu.

Nepertoli kita sala - Kaileuma. Ten nuplaukėme po 
pietų ir lankėme Tauema kaimelį. Šis kaimelis netoli pa
krantės, nereikėjo toli eiti. Nedideli namukai irgi ant 
stulpelių, iškelti vienas prie kito eilėj išsistatę. Yams 
namukai irgi atskirai iš rąstų pastatyti. Žmonės labi drau
giški: sveikina, juokiasi, o vaikai seka iš paskos.

Šiuose kaimeliuose jau niekas nedemonstravo šokių, 
tačiau po vakarienės 9 vai., atvyko vietiniai muzikantai 
ir šokėjai į laivą. Ant apatinio denio sustojo 6 gitaros ir 
apie 20 jaunų merginų apnuogintomis krūtimis. Gan gra
žios, jaunos, puikiai nuaugusios, ir, žinoma, basos.

(bus daugiau)

Plaštakė
Galina Šimaitiene

Ilgi ankstyvo ryto spinduliai besibaigiančios vasaros 
švietė tarp medžių ir skendo migloje. Ten, pabudus Plaš
takė, pradžiugo, pamačius saulėtus laukus.

-Kaip^ man bus gera skraidinėti apšviestais spindulių ke
liais, ieškant saldžiai prinokusio nektaro.

Laukai šiuo metu yra liūdnoki, bet aš žinau ten to
liau yra daug viliojančių spalvų, ant kurių aš mielai nusi
leisiu. Štai, raudona gėlė, bet medaus kvapas baltų do
bilų mane lengvai paviliojo...

.Vėjas žaidžia laukuose, gėlės ir žolės siūbuoja pirmyn 
ir atgal, bet aš neturiu daug laiko su jais išdykauti, sku
bu ieškodama ypatingai gražios ir didingos gėlės.

Štai, matau iš tolo, sėdi ten, vidury dvaro, kaip kara
lius ant sosto - didysis Dagys! Ten aš su pačiu stilingiau- 
siu plaštakės lengvumu, tyliai nusileisiu.

Gal būt aš nesu karalienė, bet gal karalaitė? Tikrai 
tokia galiu būti! Aš moku ir galiu pasirodyti savo stebė
tinu ir elegantišku grožiu. Mano manierų grakštumas 
tinka visur, nec ir karališkame dvare!

Mėlynas dangus be debesų, ir mano, auksu padabinti 
sparnai, spindi is tolo. Su viliojančiu plaštakės lengvumu 
aš nusileidžiu ant šios stebėtinos gėlės, ir jos svaiginan
tis laukų aromatas yra skirtas tiktai man...

Bet, kas man atsitiko? Mano mažytės kojytės pakliu
vo į baisius nematomus spąstus! Jos limpa, limpa, negali 
pajudėti... koks žiaurus, koks negailestingas šposas! Ir už 
ką?.. Ir kodėl?..

Šviesa jau temsta, pavargę sparnai nustojo žibėjimo, 
man taip liūdna ir gaila... slenka toks šaltas ir juodas 
šešėlis mirties....

PARTIJOS AUKSAS
Igor B u n i č /tęsinys/

Neuž
miršo, bet ir nenukrypo nuo audringos ekonominės veik
los. Jo finansinis genijus, kaip taikliai pastebėjo Trockis, 
iš kirvio, kapojančio rusišką ąžuolą, virto sodininko kastu
vu, purenančiu dirvą turkiškam kiparisui, kad išgelbėtų 
griūvančią Otomanų imperiją nuo ekonominio žlugimo.

Bet Parvusas neužmiršo ir savęs. Jis kūrė bankus ir 
prekybos įmones, disponavo milžiniškomis sumomis, kai 
Leninas su saujele jam ištikimų šalininkų tikrąja to žodžio 
prasme vegetavo emigracijoje. Leninas gyveno iš "ekspro
prijuotų" pinigų (kol nepasodino Kaino ir Kobos), arba iš 
mamos perlaidų, kol ji buvo gyva, arba iš draugų paauko
tų lėšų (kol visiems neįgriso), arba buvo išlaikomas gerų
jų Šveicarijos socialistų, ir pamažu grimzdo į visišką 
prostraciją.

Bet Parvusas niekad jo neužmiršo, nes suprato, kad 
niekas nesugebės geriau už Leniną įkūnyti jo plano.

Sarajevo šūvis Parvusui buvo tarsi varpo dūžis. Jis 
žaibiškai pamatė ir apskaičiavo, kuo Rusijai baigsis Tur
kijos įstojimas į karą Vokietijos pusėje. Su aistringo ora
toriaus įkarščiu jis įtikinėjo ryžtingą, bet netoleregį Enve- 
rą Pašą ir jo "jaunaturkius", kad tik kariaudama Vokieti-, 
jos pusėje Turkija vėl galės atgimti kaip didžioji imperija 
nusiplovusi begalinių pralaimėjimų ir kapituliacijų, paže
minimų ir įžeidinėjimų per pastaruosius 20 jos istorijos 
metų, gėdą.

Prie kavos puodelio, rūkydamas cigarus, jis šnekučiuo
jasi su Vokietijos pasiuntiniu Turkijoje fon Vangenheimu, 
ir iš tolimojo Konstantinopolio skrieja radiograma, kuri 
4 psl.

priverčia admirolą Sušoną, planavusį savižudišką prasiver
žimą iš Viduržemio jūros į Šiaurės jūrą, apgręžti "Gebe- 
ną" ir visu greičiu skubėti į Dardanelus. Jis paspaudžia 
savo slaptus mygtukus - ir į Turkiją rieda grūdai, valcuo
tieji metalai, staklės bei šaudmenys. Dalis krovinio pake
liui iškraunama Bulgarijoje. Parvuso genijus jau padarė 
tai, kas neįmanoma: prieš Rusiją kariauja du kruvini ir 
amžini priešai - Bulgarija ir Turkija, triuškindamos visus 
panslavizmo ir panislamizmo idėjas. Ne veltui Parvuso 
draugas Enveras Paša - Turkijos karo ministras ir karinio 
kabineto vadovas - galiausiai nusiskus ūsus "a la kaizeris" 
įstos į Kominterną, kad vėliau paguldytų savo padaužišką 
galvą Tarybų Sąjungos ir Afganistano pasienyje 1922 m. 
per vieną eilinę, iš gausybės beprasmiškų OGPU (Jungti
nės valstybinės politinės valdybos) operacijų vardan pasau
linės revoliucijos.

Bet tai buvo tik pradžia. Garantavęs Rusijos blokadą 
pietuose, Parvusas vėl netikėtai pasirodo tarp "socialde
mokratijos", brilijantinėmis sąsagomis ir aukso žiedais žil- 
pindamas skurstančius Rusijos emigrantus.

Jo garsioji brošiūra "Už demokratiją! Prieš carizmą!" 
jau suspėjo pridaryti triukšmo, nes ilgai tylėjęs Parvusas 
išdrįso vėl pasirodyti purinėje publicistikoje su visiškai 
nauja eilinių "socialistinio" judėjimo uždavinių traktuote, 
kuri daugumai jo buvusių partijos draugų iš siaubo atėmė 
žadą. Naujos teorijos esmė tokia: nereikia kelti triukšmo 
kas kaltas dėl karo ir ieškoti, "kas pirmas užpuolė". Tai 
nesvarbu. Kažkas turėjo užpulti, nes pasaulinis imperializ
mas dešimtmečiais rengė pasaulines skerdynes. Nereikia 
gaišti laiko ieškant nereikalingų priežasčių, reikia moky
tis mąstyti socialistiškai: kaip mums, pasauliniam prole
tariatui, išnaudoti karą ir nuspręsti, kieno pusėje kariau
ti? Visi žino, kad pati galingiausia pasaulyje socialdemo

kratija - tai Vokietijos socialdemokratija. Jei socializmas 
bus sutriuškintas Vokietijoje - jis bus sutriuškintas visur.

Kelias į pasaulinio socializmo pergalę - tai visapusiš
ka parama Vokietijos karinėms pastangoms. O tai, kad 
Rusijos carizmas kovoja Antantės pusėje, kuo aiškiausiai 
mums rodo, kas tikrasis soeoializmo priešas. Taigi, viso 
pasaulio darbininkai turi kariauti prieš rusiškąjį carizmą. 
Pasaulinio proletariato uždavinys - sutriuškinti Rusiją ir 
pradėti revoliuciją joje! Jei Rusija nebus decentralizuota 
ir demokratizuota - pavojus gresia visam pasauliui. Ka
dangi Vokietijai tenka didžiausia kovos su Maskvos impe
rializmu našta, lengva padaryti vienintelę teisingą išvadą: 
VOKIETIJOS PERGALĖ-SOCIALIZMO PERGALĖ!

Kaip sakė Leninas, "archireakcinga, bet jeigu pažiūrė
sime dialektiškai..."

Kaip Leninas bevertintų Parvusą, jis buvo priverstas 
pripažinti, kad tai - puikus, darnus ir dialektiškas jo pa
ties "pralaimėjimo politikos" teorijos išplėtojimas.

Leninui visada trūko Parvuso užmojo, nes Leninas ne
buvo ekonomistas. O Parvusas, greitai perėjęs nuo žodžių 
prie darbų, atvyko į Berlyną ir išklojo vokiečiams planą, 
kaip sunakinti Rusiją "atvedus į valdžią kraštutinius kai
riuosius ekstremistus".

Planas buvo kariškai konkretus. Pirmajame etape rei
kėjo nuversti carą. Kampanija prieš jį jau buvo varoma, 
bet, turint pinigų, jau tiesiog nuo rytdienos į ją galima 
įtraukti ne tik viso pasaulio socialistinę spaudą, bet ir 
visą liberaliąją, kuri į įvykių sūkurį įtrauks ir įvairialypę 
liberaliąją opoziciją Rusijoje. Schema paprasta. Caras - 
karo, milijonų aukų, karinių nesėkmių kaltininkas. Impe- 
ratorienė - vokietė, vadinasi, šnipė. Šiek tiek primityvo
ka, žinoma, bet Rusijoje suveiks. Sosto įpėdinis - mirti-

(Nukelta į 5 psi.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Mirow'o miestelyje, kurį paliekame, girdėti paski
ri automatų šūviai. Kelio rodyklė nuo Mirow'o iki Rue- 
bel'io miestelio rodo 22 kilometrus, sutariame penktame 
kHometre pirmieji palaukti sekančiųjų, kad vėl galėtume 
būti kartu.

Kelyje mus lydi rusų artilerijos sviedinių sprogi
mai. Kairėje, Berlyno pusėje, tolumoje girdėti didelio 
junginio lėktuvų ūžesys. Vokiečiai sprogdina atokiau šalia 
kelio einančio telefono linijos stulpus.

Iš praeinančių vokiečių nugirstame, kad amerikie
čiai užėmė Muenchen'ę, visai baigia užimti Berlynu, 
kad Hitleris savo jpėdiniu paskyrė admirolu Doenitz'a 
ir kad užvakar, balandžio 28 d., Italijos komunistai suė
mę. Mussolinį_ ir jo partnerę. Clarą_ Petaccį, nušovė juos 
ir pakorė už kojų, žemyn galva.

Keikiasi Adomas ir Juozas, palydėdami kiekvieną, 
mus pralenkiantį sunkvežimį. Nerimaujam, nesulaukdami 
Stepo, Petro ir Desantininko. Kur jie galėjo užkliūti? 
Prie tilto buvome netoliese, gal už 50 metrų. Visaip 
spėliojame - gal žandarmerija sulaikė, praeiti negalėjo, 
nes mes pirmieji perėjom tiltą, ar kas kita galėjo nutik
ti. Praėjo visa valanda, o jų nėra.

Pasirodo, jiems priartėjus prie tilto, žandarmerija 
sustabdė judėjimą, tikrino tilto saugumą. Be to, jie pa
stebėjo Rudį ir Austriuką, kurie spaudėsi arčiau tilto, 
tad tekę truputį užsislėpti, kad nepastebėtų. Vežimo 
ir arklio nematė. Laimingai prasmukę pro tiltą, labai 
skubėjo, kad pasivytų mus ir praneštų apie galima Ru
džio pasirodymą. Aptarę susidariusią padėtį, nutarėme 
skubiai apleisti sustojimo vietą ir žygiuoti toliau, kad 
nepakliuvus i_ Rudžio akiratį. Keliu rieda besitraukian
čiųjų vokiečių kariniai sunkvežimiai, išsibarstę i mažas 
grupes eina ir kareiviai, o tarp jų ir mes. Slenka ir 
civiliai, ir jų sunkiai arklių traukiami vežimai.

Mes laikomės vienoje grupėje, norime kiek tik 
galima,tolti nuo pavojingos vietos, o aš šlubuoju, skauda 
nutrinta koja.

Teka saulė. Auksu žiba saulėtekio spinduliai. Virš 
kalvotos aplinkos kyla lengvas rytmečio rūkas. Dangaus 
mėlynę puošia lengvi debesėliai. Kaip gražu, krūtinė 
alsuoja pavasario gaiva.’ Prisimenu tokius saulėtekius, 
kai kartu su tėčiu skubėdavom Šventosios upės pakran
tėmis arba į Rubikiių ežerat žvejoti. Arba su Vitalijum 
skubėdavom į šilelį grybauti, kad būtume pirmieji...

Nuo Mirow'o nutolome per 10 kilometru ir jokių 
kautynių garsų nebesigirdi. Keliu besitraukiančfųju suma
žėjo. Mažas debesuotumas primena apie galimus oro 
pavojus. Jaučiamės pavargę, jau trečia diena kaip be 
poilsio ir be miego.

Prieš mūsų akis, saulėtekio žaisme sužvilga didžiu
lio Muerlitz'o ežero mėlyni vandenys. Jo neplati įlanka 
priartėja prie kelio pakrantės apaugusių krūmokšlių. Už 
jų plačių pievų tęsiasi laukai, kuriuose dominuoja kelios 
didelės, pernykščio šieno kupetos, atitolusios nuo kelio 
per 500 metrų. Artumoje nematyti jokios sodybos. Prie 
vienos kupetos matosi du civilių pabėgėlių vežimai su 
arkliais ir žmonėmis. Nutariame apsistoti ilgesniam
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dienos poilsiui šieno kupetose. Pasukam į toliau esančias 
ir tris iš jų okupuojame. Prie jų, atrodo, irgi būta apsi
stojusių - sprendžiame iš paliktų arklio pėdsakų ir šiene 
išraustų guoliu. Įsirausiam ir mes giliai į šieną ir pasida
rėm patogius guolius.

Aš, brolis ir Klemas nueiname prie ežero apsi
prausti. Nusiaunu batus ir ilgai • plaunu koją, o žaizda 
vandenį mėgsta, atrodo, mažiau skauda. Rami ežero įlan
ka veikia raminančiai, bangelės plakasi į smėlėtą krantą, 
toli nusitęsė vandenys mirguliuoja rytmečio saules gra
žume. Ilgai klausausi lengvo bangų plakimo ir lengvo 
alksnių šlamesio , brolis ir Klemas irgi yra paveikti 
gamtos. Kaip norėtųsi čia būti ilgiau. Deja...

Keliu juda važiuotojų ir pėsčiųjų kolonos, visi 
į Vakarus, visi nuo į juos iš paskos artėjančio žmonijos 
siaubo.Grįžę prie kupetos, lendam į_ guolius. Pernykščio 
šieno pelėsiu kvapas erzina nosį ir ilgai negaliu sumerk
ti akių. Mintimis grįžtu į gulėtus šieno patalus Tėvynės 
laukuose Justininkų, Margavonių, Kaltinėnų padangėse. 
Jau beveik dešimt mėnesių praėjo kaip mes tolstame 
nuo gimtosios žemės, vis tolyn ir tolyn į juodą.ir baugių 
nežinią. Šalimais gulinčių Klemo ir Adomo pašnekesys 
sukasi apie prarasta^ kuprinę ir buvusias joje dovanėles 
dukrytei, sugrįžus.

Ramus brolio Vyto alsavimas ir jo artumas pade
da užmerkti akis seniai lauktam poilsiui-Galop- paskęstu 
sapnų karalijon. Bet sapnai keisti- Šventosios upė, mažu 
irkliniu laiveliu, rodos, plaukiam laimingi su Onute. Stai
giai pakilęs vėjas nunešė mus L didžiulius ežero vandenis, 
audra apvertė laiveli. Lieku vienas, įsikibęs i didžiulį 
medžio rąstą. Aplinkui -rykliai, drebu , bijodamas pa
pulti į jų nasrus. Staigiai didelis perkūnijos trenksmas 
ir ežero bangos susimaišė su debesimis, ant kurių aš 
atsiradau man nežinomoje žemėje. Svetimi žmonės šai
pėsi ir rankomis varė, kad grįžčiau iš kur atėjęs. Ver
kiau ir šaukiau motiną vardu, kurios veidą pamačiau 
debesyje. Rankomis ji rodė kažin kokius ženklus, kurių 
nesupratau...

Staigus lėktuvų ūžesys ir išmestų sprogimų dūžiai 
pažadino, nutraukė sapną ir mus visus sukėlė ant kojų. 
Priešo lėktuvai žemais skrydžiais atakuoja besitraukian
čiųjų kolonas kelyje. Sprogimų išgąsdinti arkliai nesuval
domai, kartu su vežimais, metasi į pakelės griovius, ap
virsta, kiti pasileidžia į laukus. Žmonės bando juos su
tramdyti. Kareiviai, sukritę Į griovius, palydi lėktuvus

Šautuvų šūviais. Jokio rimtesnio pasipriešinimo prieš 
lėktuvų atakat nėra.

Mes viską stebime, prisiglaudė prie mus maskuojan
čių kupetų. Priešai ir vėl artėja. Be jokių įsakymų ar 
raginimų, ušimetame kuprines ant pečių ir pajudam kelio 
link. Kitos išeities nėra. Savo tarpe pasigendam Petro 
ir Japono,-kur jie? Juozas tvirtina, kad kai mes ilsėjo
mės, jiedu atsiskyrė nuo mūsų ir nuėjo kelio link. Kalbi
nę ir jį kartu eiti, bet jisai atsisakęs. Mano koja skauda 
ne juokais, šlubuoju. Pakelėje nusilaužiu lazdyno šaką 
ir pasidarau lazdą, einu ja pasiramsčiuodamas. Taigi, 
lazda vietoje šautuvo...J aučiuosi lyg pažemintas. Koks 
aš karys, kada man, įvilktam į svetima uniformą, nėra 
patikėtas ginklas net ir savo apsigynimui. Nors ant mū
są uniformų yra tautinių spalvų ženklas,-kuo mes skiria
mės nuo tų, kurie yra paversti į_ priverstiną darbo jėgą 
pražūtingam karui,- galvoju pats sau , nerasdamas atsa
kymo.

Jungiamės ir mes prie besitraukiančiųjų. Kelio 
rodyklė iki Ruebel miestelio rodo 22 kilometrus. Kartu 
su visais skubame atsitolinti iš pavojingos, lėktuvų per

sekiojamos, zonos. Oras vėsus, žemi debesys žada lietų. 
Kelias vingiuoja lengvai kalvota,smėlėta vietove, šalike
lėse alsuoja gaivi pavasario žaluma, nauju rūbu pasipuošę 
medžiai, žolė ir žemė. Pakelyje, tarp dirbamos žemės 
lopų, gražios ūkininkų sodybos. Kaikurių sodybų kiemuose 
apsistoję ilsisi besitraukiančiųjų civilių vežimai. Kituose 
nesimato jokių gyvybės ženklų, tikriausiai, gyventojai 
yra pasitraukę ar iševakuoti.

Keliu kuriuo einame, rieda įvairios paskirties 
dengti ir atviri kariniai sunkvežimiai su kariniais reik
menimis ir išvargusiais kareiviais. Vienoje vietoje praei
name sukrečiantį vaizdą. Nuo lėktuvų atakos, pakelės 
griovyje guli kulkų suvarstytas vežimas ir šalia jo, aukš
tyn iškeltom kojom, arklys. Aplinkui vežimą išmėtyti 
įvairūs ryšuliai. Netoli jų neseniai supiltas geltono smė
lio kauburėlis, ant kurio kyšo įbesta lentelė su įrašu 
"Fr.L.Rudy". Artimieji paženklino^ir nuėjo tolyn.Ar kada 
nors sugrįš į šio įvykio vietą, aplankys, prisimins?... 
O kiek tokių, sau amžiną poilsio vietą radusių, liko pa
kelėse, miestų griuvėsiuose, pamiškėse ir laukuose, ne
palikdami jokių ženklų, jokio vardo...

/ bus daugiau /

PARTIJOS AUKSAS
/tęsinys/

nas ligonis, taigi dinastija pasmerkta. Valstybėj dūmą, 
kurioje beveik vieni buržuaziniai liberalai, su malonumu 
praris kabliuką su tokiu jauku. Ir kai tik bus nuverstas 
caras, centralizuota Rusija žlugs. Žlugs visiems laikams. 
Nes ši imperija negalės egzistuoti demokratijos sąlygomis, 
kaip žuvis negali gyventi sausumoje. Pernelyg dideli luo
mų, tarpnacionaliniai bendruomeniniai prieštaravimai. 
Svarbiausia - pertempta ekonomika, ir ją apskritai gali
ma pribaigti streikų karu.

Antrąjį etapą bus kur kas lengviau. Toks paprastas, šū
kis kaip "Žemę - valstiečiams!" paskatins, kad valstiečiai 
jėga atiminės žemę iš dvarininkų, o kareiviai, iššaudę ka
rininkus, miniomis bėgs iš apkasų, kad galėtų dalyvauti 
dalijant žemę. Armija bus paraližuota,pramonė sugriauta, 
žemės ūkis - įstumtas į chaosą. Ir tuo momentu kairieji 
ekstremistai užgrobia valdžią, pasirašo su Vokietija tai
ką ir įstatyminiais aktais įtvirtina imperijos žlugimą. Su
prantama, jie tikisi Vokietijos ginklo paramos, kad išveng
tų įvairių netikėtumų, kurių dabar neįmanoma numatyti.

Žinoma, vokiečiams buvo parodyta tik ta plano dalis, 
kuri buvo susijusi su jais pačiais. Labai daug žinoti vo
kiečiams nereikėjo, bet ir nuo to, ką pranešė Parvusas, 
gniaužė kvapą. Klauzevico ir Frydricho Didžiojo subran
dinta Moltkės vyresniojo ir Moltkės jaunesniojo strategija, 
minučių tikslumu apskaičiuotas puikusis A. Šlifeno planas, 
siūlęs baigti Europos karą per 2 mėnesius (30 parų Pran
cūzijai, 30- Rusijai), geriausi pasaulyje drednoutai ir lini
jiniai kreiseriai, išdygę kaip grybai po lietaus, metus šū
kį "Dieve, nubausk Angliją!", nepralenkiamas štabų darnu
mas ir plieninė drausmė armijoje- visa tai jau buvo fik
cija ir nebeveikė. Mėsmalė Vakarų ir Rytų frontuose, vis 
standžiau veržiama Anglijos jūrų blokados kilpa, greitai 
senkantys ištekliai ir rezervai, kasdienis laukimas, kad į 
karą stos Jungtinės Valstijos, puikiai demonstravo vokie
čiams jų siaubingą ateitį. Siauroms prūsiškoms kaktoms 
nebuvo duota suvokti viso sumanymo užmojo, bet jie 
įžvelgė tai, kas juos labiausiai domino - galimybę išstum
ti iš karo ir iš Antantės savo galingiausią ir grėsmingiau
sią priešininką. Ir šitą planą siūlė ne koks atvykėlis suk
čius, bet jiems gerai pažįstamas žmogus Parvusas - pir
mosios Rusijos revoliucijos Tėvas, mokėjęs organizuoti ir 
streikus, ir gatvių eitynes, ir kruvinas riaušes. Vokiečiai 
dar gerai atsiminė, kaip už menką mokestį jis organizavo 
garsųjį Obuchovo streiką, kai ilgan pavyko išvesti iš ri
kiuotės visą 14-os colių pabūklų Rusijos linijinių kreiserių 
ginkluotės gamybos technologinę liniją. Todėl noriai grie
bėsi Parvuso plano, paklausę tik tiek, kiek visa tai kai
nuos. 50 milijonų, - atsakė jau seniai viską apskaičiavęs 
Parvusas, tikėdamasis mažiausiai pusę įsidėti į kišenę. 
Derėtis nebuvo kaip. Ir ką reiškia 50 milijonų aukso ma? 
kių? Vienas nebaigtas linijinis laiva;. Juokinga!
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(Viena vienintelė Sevastopolyje susprogdinta "Impera- 
torienė Marija" su kaupu atpirko visas išlaidas iki 1919 
metų imtinai!)

Vokiečiams nerimą kėlė kas kita: ar neketina pats 
Parvusas užsiropšti į Rusijos sostą, kai šis, kaip ir numa
tyta plane, bus laisvas? Klausiama buvo nepaprastai man
dagiai, bet iš klausiančiųjų akių sklido šaltas vokiškas 
antisemitizmas. Vargu ar Rusijos viešoji nuomonė, nors 
labai revoliucionizuota, susitaikys su tuo, kad aukščiausią 
šalies postą užimtų, kaip čia švelniai pasakius, "ne slavų 
tikybos" žmogus.

O, Parvusas buvo aukščiau šito! Pirma, jis turėjo savo 
nomonę apie rusų visuomenę. Antra, toji plano dalis, su 
kuria vokiečiai nebuvo supažindinti, numatė greitai ir 
ryžtingai likviduoti bet kokią viešąją nuomonę šalyje. 
Trečia, ir tai buvo svarbiausia, - Parvusas anaiptol nesi
rengė grįžti į Rusiją, tuo labiau - tapti Rusijos caru, 
net jei visa liaudis verkdama ir vaitodama kviesų jį į 
sostą, kaip Borisą Godunovą. Per tuos metus jis tapo per 
daug turtingas ir respektabilus (Namas Berlyne, vila Ber
ne, vila Stokholme, vila Šveicarijos Alpėse, keturi nuosa
vi bankai ir akcijos šešiuose kituose, importo-eksporto 
kontora Kopenhagoje, geležinkelių ir laivininkystės kom
panijų kontroliniai akcijų paketai), kad imtųsi tokio juodo 
ir nedėkingo darbo - sėdėtų soste. Tam jis turėjo kitą 
kandidatą, nuo kurio visus tuos metus nenuleido akių. 
Seniai nugrimzdo praeitin jų bendradarbiavimas, jie nesi
matė metų metais, bet Parvusas nė sekundei neužmiršo 
šio vienintelio ir nepakartojamo "socialisto", apsėsto val
džios ir pasaulinio viešpatavimo manijos, be jokio išanks
tinio nusistatymo, be jokių prietarų, spjaunančio į moralę 
pasirengusio griebtis siaubingiausių priemonių, kad pasiek
tų tikslą, sugebančio pateisinti bet kokį, patį žemiausią 
tikslą demagogijos, prakeiksmų, melo ir pusiau melo srau
tais, kurių tiek daug marksistinėje ir pseudomsrksistinėje 
retorikoje.

Tuo metu jo didžiulė, išties vulkaniška energija buvo 
eikvojama tuščiai: kas suskaldytų, išskirtų, sukeltų smul
kias intrigas spaudoje, išlietų bejėgišką įniršį, nes suvokė 
jog Europai yra visiškai nereikšmingas, nesuprato, kur 
turi būti smogtas pagrindinis smūgis. Bet jo - lankstaus 
realisto, neprincipingo ir žiauraus - savybės kartu su 
stulbinančiu darbingumu ir maniakiška hipnozės jėga, trau
kiančia pačius kraugeriškiausius niekšus, beprotiškas val
džios troškimas ir grynai azijatiniai diktatoriški užmojai 
- visa tai, Parvuso nuomone, darė Leniną tiesiog nepa
keičiamą veikti būtent Rusijoje ir tik Rusijoje. Pasauli
niu mastu jis buvo prenelyg menkas, bet jei jam pačiam 
patiko jaustis "pasaulinio proletariato vadu", tai jau kas 
kas, o Parvusas neprieštaraus. Svarbiausia, - kad darytų 
ką reikia. (Pats Parvusas, reikia pasakyti, niekada neužė
mė jokių partinių postų, nė viename suvažiavime neturė
jo net balso teisės. Bet daugiau kaip 20 metų jis, kaip 
taikliai pastebėjo Solženycinas, "žarstė idėjas" savo pamo
tei partijai, kurios buvo per daug sudėtingos, kad jas kas 

nors teisingai suprastų. Žinoma, išskyrus patį Leniną, 
sugebėjusį jas ne tik suprasti, bet ir puikiai perdirbti 
masinei agitacijai).

Kas gi, išskyrus Leniną, galėjo geriau įvertinti tokį 
nuostabų sumanymą! Jie sėdėjo prišnerkštoje skurdaus Le
nino buto Ciuriche virtuvėje, kone liesdamiesi didžiulė
mis kaktomis, du didieji ir baisūs genijai, nežinia kokių 
jėgų pasiųsti į Žemę, kad visiems laikams pražudytų Ru
siją ir vos nepražudytų visos žmonijos civilizacijos. Pasi
rodę trejų metų intervalu (1867-1870 m.), jie kartu pali
ko žemę 1924-aisiais, pikta lemiantys ir nesuprasti...

Tačiau, nors Leninas geriau už bet kurį kitą galėjo į- 
vertinti Parvuso sumanymą, jo anaiptol nesužavėjo pasiū
lymas pačiam jame dalyvauti. Kas yra Rusija? Rusija- 
šūdas!~ Reikia pradėti ne nuo jos! Bet juk niekas ir neke
lia uždavinio kurti Rusijoje socializmą pagal Marksą! 
Rusija tik duos lėšų visam darbui pasaulio mastu organi
zuoti. Nesąmonė! Rusija neturtinga ir paskendusi skolose! 
Ką, nejau jus kas nors vers mokėti caro skolas? O dėl 
skurdo... Jei išverstumei visas kišenes, išbirtų ne taip jau 
mažai.

O vokiečiai? Kas jums vokiečiai? Jūs manote . kad 
man reikalingi jų pinigai? Aš tuos pinigus būčiau gavęs 
ir be vokiečių. Gavęs net daugiau ir greičiau. Aš tais 
pinigais vokiečius pririšau prie plano, nes be jų neišsiver- 
sim. Armiją sugriausim, o patys su kuo liksim? Armija 
reikalinga, bet ne Rusijos armija. Antraip stichija mus 
nušluos. Suprantat? Prisidengę vokiečiais, mes padarysim 
savo darbą ir išeisim.

O paskui? O paskui su pinigais, susigrobtais Rusijoje, 
mes paprasčiausiai nupirksim visą Europą. Štai jums ir 
pasaulinė revoliucija! O jei rimtai, tai viską bus galima 
padaryti dviem paprastais šūkiais: taika ir žemė...

Leninui, kaip teisingai suprato Parvusas, išties trūko 
strateginio užmojo. Jį varžė savo paties prietarų, aksio
mų ir beprotiškų idėjų gniaužtai, bet, reikia pripažinti, 
jis buvo puikus taktikas ir Parvuso sumanymą išnaudojo 
net daugiau, negu to tikėjosi pats Parvusas.

Susitikimas Silezijos geležinkelio stotyje buvo džiugus, 
bet be ypatingų emocijų. Mandagiai kilstelėtos skrybėlės, 
stiprūs rankų paspaudimai, trumpos, gomurinės frazės vo
kiečių kalba. Tik akys švietė: planas pavyko ir yra vykdo
mas. Kol kas, tfu, tfu, tfu, viskas einasi sklandžiai. Pla
čioje, iš abiejų pusių apsodintoje centrinėje Berlyno gat
vėje - Unter den Linden - vėl atgijo su imperiniu solidu
mu dar XIX a. pabaigoje statytas buvusios Rusijos pašiuro 
tinybės pastatas, tuščias nuo 1914 metų. Tai įvyko 1918 
m. balandžio 20 d. (Hitlerio gimimo dieną, kurią busima
sis fiureris šventė Vakarų fronto tranšėjose).

Didžiuliame tuščiame pastate, už aklinai užtrauktų 
užuolaidų "modern" stiliumi pastatytame buvusio pasiun
tinio kabinete prasidėjo darbas. Rūko cigarai marmuro 
peleninėse, aušo kava Saksonijos porceliano puodeliuose, 
raudonais ir žaliais brangių likerių purslais žaižaravo 
Bohemijos krištolas. /bus daugiau/
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tononto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN rugsėjo mėn.24 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 170 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 1 iš Plun
gės; Vladas Eikinas iš Hing
ham,Mass.,JAV.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narys E.Pa- 
mataitis.

e Svetainėje LOKYS vyko 
vakaronė rugsėjo mėn.
29 d., 9:30 val.v.

• LN spalio mėn. 14 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 179 žmonės. Svečiu 
knygoje pasirašė 2 iš Vil
niaus ir alpinistas Mindau
gas Kuzminskas iš Aliaskos- 

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

• LN Moterų Būrelio vi
suotinis narių susirinkimas 
vyko spalio mėn. 22 d., 
sekmadienį, Seklyčioje.

• TORONTO LIETUVIU 
NAMU 44-tasis metinis 
tradicinis POKYLIS vyks 
lapkričio mėn. 11 d.,šešta
dienį, 7 val.v., Karaliaus 
MINDAUGO Menėje, 1573 
Bloor St.,W.

Programoje: Toronto
Vyrų Choras ARAS, vad. 
Lindos Marcinkutės, Toron
to lietuvių jaunimo ansamb
lio GINTARAS jaunių grupė, 
vad. Ramonos YČienės.

Šokiams gros Vaclovas 
Povilonis ir Valdas Rama
nauskas.

Kokteiliai 6 val.v. įėji
mas $8,- asmeniui. Stalai 
numeruoti, bilietai gauna
mi LN raštinėje tel:416- 
532-3311 ir sekmadienio 
popietėse arba pas T.Sta- 
nulį tel: 416- 769-1616.

Visi maloniai kviečiami. 
Rengia TLN ir Visuomeni
nės Veiklos Komitetas.

LIETUVIŲ 
———— _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
5.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
5.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.50% už 1 m. term, indėlius 
5.75% už 2 m. term, indėlius 
6.00% už 3 m. term, indėlius 
6.25% už 4 m. term. Indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
5.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.75% už 1 m. GIC Invest, pažym.
6.00% už 2 m. GIC Invest, pažym.
6.25% už 3 m. GIC invest pažym. 
6.50% už 4 m. GIC Invest pažym.

' 7.00% pi 5 m. GIC invest pažym. 
4.25% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
6.25% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
7.00% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk.

(gyvybės drauda) 
5.00% kasd. pal čekių 

sąsk. virš 50.000 
5.00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.paLsąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

AKTYVAI per

Nuožimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

03 milijonus dolerių

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

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

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

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

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

GRAŽI VAIKŲ ŠVENTĖ
Vykusi spalio 14-15 

d.d. Kanados Lietuvių Vai
kų šventė sutraukė apie 
350 vaikų iš įvairių Kana
dos ir artimesnių JAV vie
tovių. Atvyko į šventę 
Anapilio Sodybon ir tėvai, 
seneliai bei kiti svečiai. 
Visi renginiai buvo sėkmin
gai ir sklandžiai pravesti, 
vaikai ir dalyviai baigė 
pirmąją diena šaunia vaka
rone su žaidimais , rate
liais, šokiais. Jiems vado
vavo Inga Pivoriūtė.

Antrą šventės dieną, 
po iškilmingų Mišių, vyko 
sekmadienio popietes didin
gas, visus vaikus jungiantis 
pasirodymas-spektaklis di
džiojoje, dalyviais perpildy
toje Anapilio saleje.

KLB specialus komite
tas,kuriam vadovavo Rasa 
Kurienė ir labai svarbu 
įsipareigojimą atliko Virgi
nija_____Našlenienė-Raseinių
Magdelė, savo uždavinį 
atliko labai gerai ir paliko 
visiems dalyviams neužmirš
tamo džiaugsmo . d.

• ANAPILIO rudeninę Ka
pinių Lankymo dieną, spa
lio mėn., 29 d., sekmadienį 
nuo Islington požeminiu 
traukiniu stoties vyko spe
cialus autobusas nuvežti 
j Kapines ir parvežti at
gal.

ANAPILIO Moterų Bū
relis tai dienai paruošė 
valgį.

KLKMoterų D-jos To
ronto skyrius surengė meno 
parodą Anapilio Parodų 
Salėje.

• TORONTO LIETUVIŲ 
DRAMOS TEATRAS "AIT
VARAS" spalio mėn. 29 
d., sekmadienį, New York'o 
Lietuvių Kultūros Židinyje 
vaidins Felikso Jokubausko 
komedija "Paskutinis iš 
Varlyno". Šio veikalo pag - 
rindiniai vyro ir moters 
rolių atlikėjai buvo gavę 
žymenis Lietuvių Teatro 
Festivalyje Čikagoje.

• Slaugos Namams aukojo: 
$65,46 - Rimas Jonas Juo
dis.

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

1 metų ........
2 metų ........
3 merų ....... .
4 metų ....... .
5 metų ....... .

(fixed rate) 

7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.25%

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

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

KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGA 
KVIEČIA į JAUNIMO 
DIENAS

Lietuvių Jaunimo Die
nos vyks HAMILTONE ir 
TORONTE, gruodžio mėn. 
26- sausio 1 d.d.

Programoje numatoma: 
išvykos, pobūviai, meno 
vakaras, šokiai, žiemos 
sportas, Mišios, bendradar
biavimo diskusijos, Naujų 
Metų sutikimas.

Registracijos mokestis 
$380, sumokamas IKI lap
kričio 6 d. Po šios datos 
kaina $ 420.

Pradinio įmokėjimo 
kaina - $200,- laukiama
IKI lapkričio mėn. 11 dienos., 
kad būtų galima užsitikrin
ti vietų. Šia kaina yra 
apmokamas maistas, trans- 
portacija, Naujų Metu suti
kimo bilietą, ir kt.

Rengėjai kviečia regis
truotis dainininkus, pianis
tus, aktorius, muzikantus, 
šokėjus, filmuotojus pas 
Indrę Viskontaitę tel: 416- 
762-8098 arba Adrianai 
Karkaitei tel: 416 - 763- 
4025.

Čekius rašyti Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
vardu ir siųsti KLJS-gos 
valdybai, 1573 Bioor St.,W. 
Toronto, Ont.,M6P 1A6.

VISAIS šio renginio 
reikalais informuoja Matas 
Stanevičius, 1324 2nd Can- 
cession Rd.,W., LYNDEN, 
Ont.,LOR 1T0, Canada.,

Tel: 905-627-0624. 
************************* 
e Lapkričio mėn. 12 d., 
sekmadienį, 3 vaį.p.p., 
Toronto PRISIKĖLIMO P- 
JOS SALĖJE vyks Hamil
tono Lietuvių Teatro "AU
KURO" spektaklis- 5 veiks
mų drama, pagal Žemaitės 
apysaką.

"Aukuras" švenčia savo 
veiklos 45-meti ir po Šio 
veikalo premjeros Hamilto-. 
ne, Jaunimo Centre, lap
kričio 5 d.,gastroliuos To
ronte.

"Petrą Kurmelį" režisuo
ja AUKURO vadovė ir 
režisore Elena Dauguvie
tytė- Kudabienė.
• KANADOS LIETUVIU 
ŽURNALISTŲ SĄJUNGA 
susitarė su VILNIAUS U- 
TO Žurnalistikos Instituto 
direktoriumi ir paskelbė 
konkursą šių mokslo metų 
žurnalistikos studentams. 
Bus skiriamos 3 premijos: 
I-oji- $300,- II-oji - $200,- 
ir III-oji - $100.
Straipsniai privalo būti 

parašyti ir atspausdinti 
Lietuvos laikraščiuose tė

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind........... 6-13X°

180-364 d. term, ind...........• 6-1V°
1 metų term, indėlius....... 1 6-13%
2 metų term, indėlius.......
3 metų term, indėlius ....... 6.25%
4 metų term, indėlius ....... 6.25%
5 metų term, indėlius....... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 6.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%.
4 metų GlC-met. palūk.,.. 6.50%
5 metų GlC-met. palūk...., 6.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ .3,75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.50% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 4.00%

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

vynės meilės ar kita pana
šia tema.

Premijuotinus rašinius 
atrinks KLŽ Sąjungos trijų 
asmenų komisija, praneša 
KLŽ Sąjunga.

|chicago|
VĖL PRABILO "MARGU
ČIO" RADIJO PROGRAMA

1932 m. komp. A. Vana
gaičio Čikagoje įsteigta 
"Margučio" vardu pasivadi
nusi lietuvių radijo progra
ma (tokiu vardu ėjo ir 
žurnalas), po daugiau negu 
60 metų veiklos buvo nu
tilusi šią vasarą- liepos 
mėn. 21 d. Apie 30 metų 
šiai programai vadovavęs 
Petras Petrutis vis skųsda
vosi sveikata, o taip pat 
buvo sudaręs ir skolų radi
jo stočiai ir ši, kaip atro
do, už jas neatsilyginus, 
nesutiko toliau duoti kre
dito. Tad neliko nieko ki
to kaip užsidaryti, nors 
kaip P. Petrutis sakė, tik 
laikinai.

Ši programa vėl buvo 
pradėta, arba geriau pasa
kius, tęsiama rugsėjo 25 
d., nors jau be P. Petručio 
ir kiek skirtingu vardu - 
"Margutis II". Šios dienos 
vakare, vietoje turėtos 
valandos, pasitenkinta 25 
minutėmis ir programoje 
pasirodė ne vienas, bet 
trys žmonės: Leonas Narbu- 
tis, Vytautas Radžius ir 
Bronius Siliūnas. Pirmasis 
perskaitė atidaromąjį žodį, 
o kiti jam talkino. Tokius 
sąstatu, kaip atrodo, "Mar
gučio" pranešėjai darbuosis 
ir toliau. P. Petrutis dau
giau "Margutyje" nedaly
vaus.

Programos vardą reikėjo 
. pakeisti, kadangi buvusio 
vadovo P. Petručio yra 
palikta daugiau negu 9000 
dol. skolos stočiai, kurios 
naujieji vadovai (Margučio 
II" taryboje daugiau žmo
nių) negali kompensuoti.

"Margučio II" programa 
bus girdima nuo 9,05 vai. 
v. 5 kartus savaitėje per 
tą pačią stotį, kuri perda
vė ir ankstesnę valandėlę. 
Jeigu bus lėšų, vėliau ža
dama programą prailginti 
iki valandos. "Margučio II" 
adresas - 2711 W. 71- 
st St.,_ Chicago, IL 60629 
("Seklyčios" name). "Margu
čio II" vadovybė laukia 
mūsų tautiečių paramos.

E.Š.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki S2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

A.fA.
STANISLAUS SZEWCZUK 

mirus,

žmonai ELENAI S Z E W CZUK 

ir giminėms giliausią užuojautą reiškia

Jadvyga RIMŠAITĖ 
Toronto, Ont.

Čikagos moterys 
RŪPINASI VAISTAIS 
GYDYTI DŽIOVAI 
LIETUVOJE

Dėl plintančio skurdo 
Lietuvoje pasireiškiant 
gausiam susirgimui džiova, 
Čikagoje ir apylinkėse "Li
thuanian Mercy Lift" orga
nizacija telkia lėšas ir 
loterijos, žadančios gerų 
laimikių, būdu. Taip pat 
rengia pokylį "Sveikatos 
Dovana" lapkričio mėn. 
4 d., kurio pelnas irgi bus 
skirtas vaistu prieš džiovą 
siuntai.

"Lithuania Mercy Lift" 
pirmininkė yra Lidija Rin- 
gienė,narės- Marytė Nemic- 
kienė, Regina Griškienė 
ir Asta Razmienė. Pokylis 
vyks Lincoln Parke,Cafe 
Brauer salėje.

ŽURNALISTO PREMIJĄ 
LAIMĖJO DANUTĖ c 
BINDOKIENĖ

Rašytoja, nuo 1992 
m. "Draugo" dienraščio 
redaktorė ^laimėjo Lietuviu 
Fondo skirta $1.000,- pre
miją, kuri bus įteikta Pre
mijų^ šventėje 1995 m.lap
kričio mėn.5d., Jaunimo
Centre, Čikagoje.

JAV Lietuviu Bendruo
menės Kultūros Tarybos
sudaryta 1995 m. Žurnalis
to premijai komisija pasky
rė vienbalsiai laureatei 
Danutei Bindokienei šią 
premiją.

JI yra taip pat ir 12- 
kos knygų autorė. Paskuti
nioji- "Lietuvių Papročiai 
ir Tradicijos Išeivijoje" 
susilaukė trijų laidų. Taip 
pat ji yra ir populiari kal
bėtoja renginiuose, 25 me
tus mokytojavo Kristijono 
Donelaičio Aukštesniojoje 
Lituanistinėje Mokykloje 
Čikagoje.

JAV LB Meno premiją 
paskyrė skulptoriui Ramo
jui Mozoliauskui, o Muzi
kos premija buvo padalinta 
į tris dalis: Lietuviu Ope
rai, "Dainavos" Ansamblio 
vadovui Dariui Polikaičiui 
ir Cleveland'o Dievo Moti
nos P-jos Choro vadovei 
Ritai Kįiorienei.

Garbes muzikos premi-
jos paskirtos solistams:

O DRESHER
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

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

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

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

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

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

______ _ _ n -ii in, ...............J

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Stasiui Barui,Algirdui Bra
ziui, Danai Stankaitytei, 
Aldonai Stempužienei ir 
Jonui Vazneliui.

Premijų šventės programoje 
dalyvaus aktorė Nijole 
Martinaitytė, gitaristas 
Petras Aglinskas, sol.Aud- 
ronė Gaižiūnienė, akompa
niatorius Ričardas Šokas.

• LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ 
S-GOS pirm.Karolis Milko- 
vaitis Įteikė padėkos adre
są buvusiai šios sąjungos 
pirmininkei Rūtai Klevai 
Vidžiūnienei. Ji išvyksta 
apsigyventi Lietuvon.

PAGERBĖ JAV
KONGRESO ATSTOVĄ

Pasaulio lietuvių BOČIŲ 
MENĖJE buvo suruoštas 
pagerbimas Kongreso ats
tovui, lietuvių bičiuliui 
Richard DURBIN'ui.

• Dail.PRANO DOMŠAI- 
C1O parodos atidarymas, 
rengiamas Lietuviu Fondo 
Meno Komisijos, vyks lap
kričio mėn. 17 d.

Komisijos pirmininku 
yra dr.Gediminas Balukas.

Šį kartą parodoje bus 
eksponuojami dar iki dabar 
nematyti dailininko darbai 
- akvareles ir pasteles.

• Į PEDAGOGINI LITUA
NISTIKOS INSTITUTĄ šiais 
mokslo metais įstojo 11 
studentų, daugiausia Čika
gos Lituanistinės Mokyklos 
abiturientai.

Dabar kiekvieną šešta
dienį jie susirenka studi
joms ir , jei norės, galės 
rašyti diplominius darbus, 
o 1996 m. galės gauti Ins
tituto baigimo diplomus.

• LEMONTE gerai pasirodė 
futbolo žaidynėse LITUA- 
NICA, laimėjusi prieš lenkų 
LEGOVIJA komandą.

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

I i
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DEIMANTINĖ SUKAKTIS
S. m. spalio mėn.20 d. va

karą Lietuvių Akademinio 
Sambūrio Montrealyje na
riai, svečiai, o ir gerbėjai, 
rinkosi paminėti poeto 
Henriko Nagio gražaus 
jubiliejaus. Atvyko apie 
60 svečių į gražiai ir jau
kiai sambūriečių paruoštą 
salę Seselių Namuose.

"Poetas Henrikas Nagys 
-vienas iš žymiųjų išeivijos 
poetų, gyvenantis Kana
doje, yra taip pat ir vienas 
šio Sambūrio Įkūrėjų,- kal
bėjo atidaręs pobūvi Sam
būrio p-kas Algis Beniušis. 
Jubiliejaus proga, priminė, 
kad Poetas gimęs Žemaiti
joje, tėvas buvo geležinke
lietis, todėl dažnai teko 
keisti darbo vietas (pagal 
vyriausybės paskyrimus), 
ko pasėkoje mažasis Henri
kas turėjo progos pažinti 
ne tik naujus žmones, bet 
ir susipažinti su Įvairiomis 
Lietuvos gamtos vietovė
mis, kas atsispindi ir jo 
kūryboje. Paminėjęs studijų 
metus, Algis Beniušis pa
skaitė eilėraščių, kurie 
jam buvo artimi, ir kuriais 
jis gėrėjosi. Šalia Henriko

poezijos rinkini Vinco Krė
vės literatūrinei premijai 
gauti, nes šiuo metu Sam
būrio veikla yra gerokai 
aptilusi." Paties poeto gy
venimas nebuvo rožėmis 
klotas, - prisipažino Henri
kas Nagys. Kaip ir dauge
liui,nublokštam karo įvykių 
L Vakarus, Tėvynės prara
dimas giliai Įsirėžė širdin. 
Mes žinome, kad Henrikas 
Nagys visada buvo ir išliko 
nepalaužiamas, tvirtas lie
tuvis:

" Išmaldos neprašiau.Valgiau 
duoną juodą, 

pūslėtom protėvių rankom 
pasėtą, 

pro suskirdusius pirštus su - 
piltą aruodan.

Valgiau savo vargo duoną 
gaižią ir kietą."

Henrikas Nagys pasakė, 
kad jis priklauso "Žemės" 
ir "Literatūros Lankų" poe
tinei grupei, buvo vienas 
jos kūrėjų.

Lankėsi du kartu Lietu
voje, o dabar yra labai 
susirūpinęs šiuometine Lie
tuva: "Paveldėjome daugy
bą sunkiai išsprendžiamų _

musioje Lietuvoje, vykstant 
valstybės Nepriklausomybės 
tęstinumui, komunistai 
vėl suklesti, tik kitu pava
dinimu. Egoistiška privati
zacija griaunama Lietuvos 
pramonė, žemės ūkis, švais
tomos lėšos. Dabartinė 
vyriausybė jau nepajėgi 
kontroliuoti korupcijos, 
nei nusikalstamumo. Di
džiulis kyšininkavimas, 
pradedant policija ir bai
giant Seimu... Bet reikia 
tikėti,- pasakė gerb.Henri
kas Nagys,-kaip visada 
mes tikėjome, kad gėris 
nugalės.

Po Jubiliato kalbos 
sekė pasisakymai, o jų buvo 
gana daug, ir sveikinimai.

Sveikino laikraščio "Ne
priklausoma Lietuva" Lei
dimo valdybos vardu Juo
zas Šiaučiulis, paminėjęs,’ 
kad jo eiles skaito tiek 
jauni, tiek ir vyresnio am
žiaus žmonės, kad Jubilia
tas yra įnešęs didelio dar
bo kraitį kaip visuomeni
ninkas. Taip pat jis pasvei
kino Šaulių Sąjungos ir 
Lietuvių Karių Veteranų 
"Ramoves" vardu. Linkėjo 
ilgų, gyvenimo ir kūrybos 
metų. Poetą sveikino atvy
kusi iš Toronto dr. Bijū- 
nienė asmeniškai ir taip 
pat Lietuvių Namų Kultū

rinės Komisijos vardu. 
Viešnia iš Lietuvos, tauto
dailininkė Vida Ibianskienė, 
prisimindama, kaip Lietu
voje jaunimas skaitydavo 
Henriko Nagio nusirašytas 
eiles, padovanojo jam savo 
nutapytą paveikslą. Hilda 
Lapinienė įteikė gautą 
gražaus rankų darbo svei
kinimo atvirutę, perduotą 
iš Toronto kolegų, buv. 
insbrukiečių, Vilius Pėte- 
raitis perdavė sveikinimus 
Mažosios Lietuvos Fondo 
vardu ir įteikė neseniai 
išleista^ knygą "Šilutė". 
Nuoširdžiai ir linksmai 
pasveikino Galina Šimaitie
nė. Iš Kalifornijos atvykęs 
svečiuotis, buv.montrealie- 
tis Antanas Mikalajūnas 
taip pat palinkėjo sveika
tos ir kūrybos metų.

Poetas Henrikas Nagys 
ryški, sudėtinga, tauri 

ir individualistinė asmenybėj 
pasišventusi tauriems žmo
gaus ir gėrio idealams. 
Baigiant, norisi pacituoti 
jo eilėraščio ištrauką:
" Neleisk man nieko pa

miršti:
tegul pasilieka visa, kas 

buvo
dovanota ir atimta: 
tegu auga, didėja, gilėja 
kaip ženklai,įrėžti

į beržo kamieną..." .

te,

riui 
vį-

Taip pat dėkoju kolegėms ir kolegoms Toron- 
prisiminusiems mane iš Innsbruck'o Universiteto 

studijų laikų 1945-1949 m., kur mus visus vienijo 
išskirtina bičiulystė Lietuviu Akademiniame Sambū
ryje LITHUANIA.

Nuoširdžiai dėkoju visiems mane sveikinu
siems raštu ir žodžiu čia ir Lietuvoje, 75-tojo gim
tadienio sulaukus.

Ypatingai ačiū Lietuvių Akademiniam Sambū- 
Montrealyje, suruošusiems ta proga gražų pobū-

Pasibaigus kalboms ir 
linkėjimams, buvo smagiai 
sugiedota "Ilgiausių Metų".

Po to sekė malonios 
vaišės, kava ir vynas, asme

HENRIKAS NAGYS

niški pokalbiai su Jubiliatu, 
Pabendravo visi.

Vitalija Pečiukaitytė-
Keršulienė

METAMORFOZĖ

Nepasakyti žodžiai lyg 
akmenys sietuvų gelmėje. 
Nei žuvų šešėliai žali, 
nei jauna liauna lelija 
nepabudina jų iš miego. 
Tiktai žiemų naktim, 
kai ant ledėjančio vandenio 
krenta iŠ lėto sniegas, 
visa, kas nebeatrandama, 
visa, kas nepasakyta, 
nemirtingoje šiaurėje skamba 
ir švyti.
______________________  Henrikas Nagys

Nagio eilėraščių jis paskai
tė ir kitų mūsų poetų- 
Salomėjos Neries, Maironio, 
pasisakydamas, kad poetų 
kūryba yra nemirtinga, 
ji pakelia dvasią, padeda 
kančioje ar varge.

Pakviestas prie podiumo 
jubiliatas (gal pasikuklinda- 
mas) pasakė, kad bendrai 
imant , jubiliejų nemėgstąs. 
"...Geriau šiandien reikėtų 
panagrinėti vieną ar kitą

problemų - buvusio soviet
mečio pasekmes." Poezijoje 
įsigalės didelis noras šoki
ruoti, parodyti savo ypa
tingų išsilavinimą, naudo
jant neva tarptautinius 
žodžius, neva nepakeičia
mus, o ir Tėvynė kai ku
riems tokiems "drąsuo - 
liams" atrodo nebe tokia 
širdžiai brangi. Pacitavo 
ir keletą tokių pavyzdžių.

Apgailestavo, kad atgi-

hamitton
• Šeštadieninė VYSK.M.
VALANČIAUS Mokykla 
ir Lituanistiniai Kursai 
naujus mokslo metus pra
dėjo gražia programa. Joje 
vaikai ir tėvai džiaugėsi 
pravesta linksma liaudies 
žaidimų, šokių bei dainų 
programa Raseinių Magde
lės (Virginijos Našlėnienės) 
dėka.

Mokykloje šiemet dirba: 
G.Stonkutė-Johnston, M.Sta- 
nevičius, R.kamaitytė, D.

Račkuvienė, vedėja- O.Sta
nevičiūtė, l.Cerškuvienė 
ir R.Valaitienė.

Tėvų komitetas susidedi 
iš pirm. A.Keliačienės, 
naujų narių- V.Tirilienės, 
S. Erickson, J. Mickienės,
V.Incretolli, A.Ptašinsko,
K.S.R. Nekrašo, R. Valaitie
nės, K.Kalvaičio ir I.Cerš- 
kuvienės.

įvairiais Mokyklos rei
kalais prašoma skambinti 
Vedėjai tel: 905-627-0624.

Geri metai grybams Lietuvoje. Toliau - prie grybų reikia ir bulvių, kurios irgi gerai užderėjo.
Abi nuotr. A. Mylės

N U S I Š Y P S O K I M E:

• - Šią traumą jūs gavote automobilio katastrofoje?
- Taip.
- Tikriausiai per greit važinėjate.
- Ne. Per lėtai vaikštau.

• Kaltinamasis į teisėjo užklausimą, ar jis buvo kada
nors baustas prieš tai, atsakė:

- Niekad prieš tai; visuomet - po to.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

Uietubog

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

• - Drauguži, jau metai kai ruošiesi skirtis. Kodėl delsi?
- Turim tris vaikus, tad niekaip negalime jų pasida

linti. Palauksim, kol atsiras ketvirtas.

• Verslininkas su didele mėlyne paakyje ateina į gėlių 
parduotuvę.

- Prašom parinkti trisdešimt rožių mano žmonos gim
tadieniui!

- Tuojau! O kada jūsų žmonos gimtadienis? Rytoj?
- Jis buvo vakar, - prisidengdamas pamuštą akį, atsa

kė pirkėjas.

• - Daktare, aš sergu. Pastaruoju metu blogai girdžiu. 
Ką sako mano žmona, nesuprantu nė žodžio.

- O tai ne liga, tai tikra laimė!

• Viršininkas pasakoja anekdotą. Visi juokėsi, išskyrus 
mašininkę.

- Aldona, kas jums? Nesuprantate anekdoto?
- Suprantu. Tačiau vakar padaviau pareiškimą išeiti iš 

šios įstaigos.

Naujas MLF adresas: 6980 Cote St.Luc Rd. Con.#807.
MONTREAL,Que., H4V 3A4, CANADA

Paskutiniuoju metu ML FONDUI aukojo:

$ 1.743,89- S.Jarembauskas iš Australijos, Karaliaučiaus 
Krašto lietuviškosioms mokykloms remti (viso iki dabar 
Fondui aukojo $ 4.432,69); $ 300,- A.Gaurys - nauja 
narė; $200,- "Prisikėlimo" P-jos Kredito Unija (viso $1.
200.); $132,18,- prof.dr.D.Kaunas iš Vilniaus - naujas 
narys; $131,63,- Kurt Nopens iš Vokietijos (viso $242,73); 
po $ 100,- Petrus Erikas- naujas narys, Birutė Lukošius 
- nauja narė, Anoniminis aukotojas; $ 30,- A.PaŠkevi- 
čius (viso $210); $20,- G.Deckienė iš Australijos (viso 
$270.); $10,- V.ir N.Jakonis (viso $115.).

Nuoširdžiai dėkojame už papildomas aukas ir svei
kiname naujus narius - nares: A.Gaurienę, B.Lukošienę, 
Eriką Petrų ir prof.dr.Domą Kauną. Sveikiname St.Ja- 
rembauską, stojusį į Fondo steigėjų gretas.

MLFondo Valdyba

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

• - Ar tai blogas ženklas, jei juoda katė seka iš paskos?
- Tai priklauso nuo to, kas tu esi - žmogus ar pelė.

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIQ JKALBt^ LIETUVIŠKA 11

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki....4.75% 
santaupas..................... 3.50%
kasd. pal. taupymo
sąsk................................ 3.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......... 5.75%
180 dienų indėlius ........ 5.75%
1 m. term.indėlius ........ 6.25%
2 m. term.indėlius ........ 6.50%
3 m. term.indėlius ......... 6.75%
4 m. term.indėlius ........ 7.00%
5 m. term.indėlius ........ 7.25%
RRSPirRRIF
(Variable) ...................... 3.50%
1 m.ind............................ 6.25%
2 m.ind............................ 6.50%
3 m.ind............................ 6.75%
4 m.ind............................ 7.00%
5 m.ind............................ 7.25%

IMAME UŽ:
PASKOLAS
Asmenines nuo..........  13.00%
nekiln. turto 1 m............ 8.00%

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

1995. XI. 1

i.

• Gydytojas klausia ponią Kindziulienę:
- Ar geria jūsų vyras taurelę raudojo vyno, kaip 

buvau jam pataręs?
- Taip, jau pusmečiu į priekį planą įvykdė!

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.

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKA It

j. t

UNERAL HOME
J.F.Wilson & Sons Ine. 

23Maple Blvd.,5784VerdtinAv
Chateauguy,Que., Verdun,Que, 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

Mo<l«rnio« KopiyĖlot



montręal
MIRUSIEJI:
• MARY KALAŠINSKAS, 
82 m. amžiaus, mirė spa
lio mėn.21 d. ligoninėje.

Palaidota iš šv.Kazi- 
miero P-jos bažnyčios Cote 
dės Neiges Kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

Patiksliname:
A.a. Stanislovo (Steve) 

Szcewczuk atminimui,"VAI
KO TĖVIŠKĖS NAMŲ" 
statybai Lietuvoje aukojo: 
po $25,- E.Purtulienė ir 
M.Šaltenienė.

• LAPKRIČIO mėn. 5 d., 
sekmadienį po pamaldų 
vyks AV P-jos metiniai 
pietūs, į kuriuos nuošir
džiai kviečiami visi pasi
vaišinti, pabendrauti ir 
paremti šios Parapijos dar
bus.

LIETU VOS
KARIUOMENĖS ŠVENTES

MINĖJIMAS MONTREALYJE
įvyks AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE 

IR SALĖJE

ĮĖJIMAS - Laisva auka

1995 m. lapkričio mėn.
26 d., sekmadienį,

11 vai. Iškilmingos pamaldos
12 vai. - salėje duos pranešimus apie Lietuvos kariuomenę 

Lietuvos karininkai: majoras Arūnas DUDAVIČIUS 
ir kapitonas Artūras BALYNAS, besitobulinantieji 

čia prancūzų kalboje.
Meninėje programoje: • deklamuoja Aldona Morkūnienė;

• sol. Antanas Keblysj ako m p.- Manuel Blais.
Minėjime organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

Po minėjimo - kavutė ir užkandžiai, veiks baras ."Briedis"
Rengia - L.K.MINDAUGO 

šaulių kuopos valdyba

LITAS MONTREALIO- LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS vir& $29,000,000t
REZERVAS virš (2,000,000______________

MOKA UŽ:
Certiflkatus i m.-..........5.75%
Certiflkatus 2 m............6.00%
Certiflkatus 3 m.............. 6.25%
Tenn. Indėlius:

1 metų ...................5.25%
180d. 364d......... 5.00%
120d.-179d.........5.00%.
60d.-119d.........4.75%
30d.- 59d..........4.25%

Taupymo - special..................1.50%
Taupymo - su gyv. dr............. 1.25%
Taupymo - kasdienines......,1.50%
Einamos sąsk........................ ,1.00%
RRIF—RRSP —1 m.term 5.75% 
RRIF-RRSP - 2 m.term. ..... 6.00% 
RRIF-RRSP - 3 m.term ,.6 •2 5 % 
RRIF - RRSP - iaup............3.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

......... 8.50%

o Sofija ir Juozas SKUČAI 
vietoje gėlių besigydančiai 
Royal Victoria ligoninėje 
Irenai RUTKAUSKIENEI, 
paaukojo $40,- "Vaiko Tė
viškės Namams" ir $10,- 
laikraščiui "Nepriklausoma 

Lietuva".
Nuoširdžiai dėkojame.*"NC

e Tėv. K.AMBRASAS buvo 
buvo išvykęs į Hamiltoną, 
kur dalyvavo Lietuvių Ku
nigų suvažiavime.

e Leonas Balaišis praneša, 
kad yra sudarytos naujos 
siuntos į Lietuvą, kurias 
galima užsisakyti pas jį, 
tel:366-8259.

ACCES MONTREAL KORTELĖ

PADĖKA

Netikėtai mirus mielam Dėdei a.a. Broniui 
ŽILINSKUI, nuoširdžiai dėkojame už suteiktą 
pagalbą ypač Dainiui Lukoševičiui ir kun. 
Kazimierui Ambrasui, S.J., bei visiems kitiems 
palydėjusiems Velionį į Paskutiniąją kelionę.

Algirdas ir Jordanas 
Žilinskai

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Algiui Žilinskui, kad mirus jo 

dėdei a.a. B. Žilinskui, mirusio atminimui aukos buvo 
skiriamos Šv. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo Se
selėms, Montrealio skyriui.

Dėkojame visiems aukojusiems: L. Balaišiui, V. Bar
šauskui, E. Bernotienei, J. Blauzdžiūnienei, M.A. Čepu
liams, P.M. Girdžiams, A. Išganaitienei, A. Joneliui, A. 
Keršuliui, D. Lukoševičiui, Jz. LuKoševičiui, E.J. Paunks
niams, A. Piešinai, H. Pusarauskui, G. SibitieneŲ J. Stan
kaičiui, J. Šeidžiui, N.J. Vasiliauskams, S. Vaičikauskui,' 
I. Vazalinskienej.

Labai AČIŪ ponioms A. Kuncevičienei ir G. Sibitie- 
nei, priėmusioms aukas su parašais. Maldoje prisimename 
aukotojus ir visus geradarius gyvus ir mirusius. Esame 
viena Kristuje. Seselių vardu:

Sesuo M. Palmira

SUTEIKIA PAPIGINIMUS VIENIEMS 
METAMS ĮVAIRIEMS RENGINIAMS.

JI KAINUOJA TIKTAI 5 dol., 
O GALIOJA PAPIGINIMAMS ARBA 
IR NEMOKAMAM ĮĖJIMUI
Į DAUGIAU KAIP 60 RENGINIŲ 
MIESTE... KAIP Į BOTANIKOS 
SODĄ, MONTREALIO DAILĖS 
MUZIEJŲ, OPERĄ, TEATRUS, 
OLIMPINĮ PARKĄ.
PASINAUDOKITE. ACCĖS KORTELĘ 
GALITE GAUTI BIURUOSE ARBA 
MIESTO BIBLIOTEKOSE. Daugiau informacijų 

gausite nuo 8 val.r.- 
6 val.v.
Tel: 872-1111

žmona ELENA

TARIU NUOŠIRDŲ AČIŪ!
Mylimam mano vyrui 

a.a STANISLAUS SZEWCZUK 
mirus,

didelę padėką reiškiu Jums visiems už nuoširdų 
žodį, maldą, Šv. Mišias ir Jo atminimui aukas 
"Vaiko Tėviškės Namams" Lietuvoje.

Dievuliau Geras, priglausk Jį į dangišką 
ramybę.

1 metų ...........................7.75% asmenines - nuo
2 metų...........................8.00%
3 metų........................... 8.25%

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI f

KASOS VALANDOS: 
l47SDe8eve 

Pirmadieniais 9.00- 3.00
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00
Penktadieniais 10.00- 6.00

• Jacintos (GUSTAINYTĖS) 
ir William E.LAHTI sūnelis 
pakrikštytas Matthew-Vic
tor vardais. Tėvai atvežė 
vaiką iš Vancouver'io, BC, 
prisimenant, kad pati Ja
cintą, Agutės Gustainienės 
duktė,buvo čia pakrikštyta 
ir augo mokydamasi, daly
vaudama lietuvių tautinių 
šokių pasirodymuose, skau
tuose ,ir kt.

® VĖLINIŲ, dieną 7 vai.v.at
našaujamos Šv.Mišios už 
visus šios parapijos miru
sius kunigus, Seseles, cho

3907A Roeemont
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

ristus, vargonininkus ir pa
rapijiečius. Choras giedos 
"Libera".

Mh*
HONEY FOR SALE !

| Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
j Delivery could be arranged too!. Please call:
| Tel.: 962-3780
N.uww mi» Aw mm emw « ■ sum mm' ■ll»~ mm~

EUROPARCEL
Apikkhkmmjg. Lietuvą, Latviją, Estiją, 

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
MACIJOS IR APTAR -

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qniv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

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

LES TOITURES

R.P.S. IVIIROIX1 INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

N AVIMO REIKALAIS
BET KADA-7 DIENAS.

TEL: 937-9898 
1450 rueDE SEVE, 

MONTREAL »4e 2a?
 Vytas Gruodis,Jr.

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis Electriden Contractor

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.

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

ADVOKATAS 
ROMAS I S G A N A I T I S

82z Be de France, St. LAMBERT, Que. J4S 1T7

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS
Notarė

RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS
LUU D.D.N.

1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 
SUN LIFE BUILDING

Montreal. Quebec, H3B 2Vb 
._________ Tel: 871-1430 ; Fax; 871-1784

8 pal.

TONY 
PHOTO 
STUDIO

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

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

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

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

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI JUM,PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR 

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

i l i
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