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PASAULINĖ SENSACIJA- 
NUŽUDYTAS IZRAELIO 
PREMJERAS

Izraelio min.pirmininkas 
Itzhak Rabin, ekstremistu 
fanatikų suorganizuotame 
ciniškame pasikėsinime 
Taikos Subuvimo metu 
buvo nušautas lapkričio 
mėn. 4 d., Tel Avive.

Aršieji fanatikai Knes- 
seto nariai yra Taikos ir 
derybų su paslestiniečiais 
priešininkai, kurie nepritaris 
įtzahak Rabin'o inteligen
tiškam ir pragmatiškam 
sprendimui, kuomet jis 
1993 m.rugsėjo mėn. 13 
d., padavė ranka Yasser 
Arafat’ui - PLO lyderiui. 
Tada jis pasakė:"Laikas 
taikai priartėjo. Mes, ka
riai, kurie buvome sugrįžę 
iš kovą, paženklintų kraujų, 
mes, kurie matėme savo 
artimuosius ir draugus 
žūstant prieš mūšy akis... 
mes, kurie atėjome iš vie
tų, kur tėvai laidoja savo 
vaikus, mes kurie kovojome 
prieš juos - palestiniečius- 
šiandien mes sakome bal
siai ir aiškiai: gana kraujo 
ir ašarų. Gana"!

Ir tai buvo nepakeliama 
senų fanatikų bendrijai.

Netikėta ir neįtikėti
na tragedija sukrėtė jau 
laimėtus, kad ir sunkiai, 
taikos pagrindus.

Tel Avive aikštė, kurion 
buvo susirinkę virš 100.000 
dalyvių Šusibūriman ir kar
tu su Premjeru dainavo 
Taikos Dainų - pavadinta 
žuvusiojo Itzhak Rabin 
vardu. Į laidotuves buvo 
atvykę arti 150 žymiausių
jų įvairių kraštų vadovų 
ir atstovų.

Izraelio valstybe pergy
vena didėlį moralinį ir 
politinį sukrėtimų, kurio 
pasėkos aiškės netolimoje 
ateityje.

Fatališkus šūvius iš
šovė Ygal Amir, 25 m.Su
imtas jo brolis ir keletas 
kitu įtariamųjų.

NETRŪKO SENSACIJŲ

Lapkričio mėn. 6 d.,
Kanados premjero reziden- 
cijon įsibrovė Andrė Dal- 
laire, gyv.Longueile apylin
kėje , ir niekieno netrukdo
mas priartėjo prie Jean 
Chrėtien ir jo žmonos A- 
line miegamojo. Jo rankoje 
buvo peilis. Greitai reaga
vo Mme Chrėtien užtrenk
dama ir užrakindama ant
ras duris ir patelefonuoda
ma RCMP Min. Pirmi
ninkas, netikėtai pažadin

tai Itzhak Rabin1 as padavė ranką Yasser Arafatu’ ui.

tas, irgi buvo pasiruošęs 
gintis.

Visa apsaugos sistema 
pertvarkyta, vėluojantys 
saugai pašalinti iš tų pa
reigų. Laimei, tragedija 
neįvyko, bet jeigu įsiveržė
lis būtų turėjęs rankoje 
ne peilį, o šaunamąjį gink
lą?...Neįtikėtina istorijai

• BERNARD LANDRY, 
Quebec'o prov.Premjero 
įgaliotinis, formaliai atsi
prašė Montrealio viešbučio 
tarnautojos Anitos Marti
nez, kurių jis įžeidinėjo 
ir kalbėjimo būdu ir komen
tarais po referendumo, 
apie imigrantus. Šis inciden
tas irgi prisidėjo prie to, 
kad separatistai apkaltina
mi rasistinėmis tendencijo
mis ir Quėbec'o ne-franko- 
fonų atstūmimu. Atsiprašy
mas įvyko po to, kai A.
Martinez pasiskundė Que
bec'o Žmogaus Teisių Ko
mitetui.
0 Bent 4 anglų k.knygynai 
ir eilė etniškų parduotuvių 
paskutiniu metu buvo, 
vandalų aprašinėtos anti- 
angliškais šūkiais, grubiais 
graffiti, nukreiptais prieš 
"etnikus". Kai kur buvo 
išdaužtų langų. Buvo ir 
užrašų su užuominom apie 
Bill 101.

Savininkai yra įsitikinę, 
kad tokius veiksmus paska
tino ir premjero J.Parizeau, 
ir kitų viešai išreikšta 
po referendumo etnikų 
kritika ir jų atmetimas.

Vienas knygyno savinin
kas Terry Westcott pareiš
kė: ", Aš gyvenu Quebec'e 
51 metus ir visą laika 
patyriau, kad prancūzai 
yra labai šilti ir draugiški 
žmonės. Niekada nebuvo 
niokojami knygynai". Kitas 
knygininkas St.Mare gatvė
je,atėjęs praeitų šeštadie
nio ryta prie savo parduo
tuvės , rado šiukšlių krūvą 
ir užrašą "101", užpurkštą 
ant vitrinos, įvairių įžei- 
dinėjančių šūkių - "English 
S...go home". Nukentėjo 
ir keli etniški restoranai. 

Savininkai sakosi, kad to 
niekada nėra buvę, o tik 
po referendumo. Simon 
Levin žurnalistui sakė, 
kad nors tuose įvairiuose 
graffiti minimas Bill 101- 
pamirštama, kad tame 
nuostate jau seniai buvo 
padarytas papildymas, lei
džiantis angliškiems knygy
nams - kaip kultūrinėms 
institucijoms savo komer
ciniuose skelbimuose šalia 
prancūzų , vartoti ir anglų 
kalbą. Beje , T.Westcott 
pareiškė, kad jis parduoda 
nemaža ir prancūziškų 
knygų, nes turi frankofonų 
pirkėjų, su kuriais puikiau
siai sugyvena.

Kaip gaila,kad Montrea
lio miestas, ilgą laika bu
vęs pavyzdžiu visiems, 
kaip įvairios kultūrinės 
grupės savitarpyje gali 
taikiai sugyventi ir klestėti 

dabar pergyvena tokį 
susierzinimą^.

VANDALAI SUSIDOMĖJO 
IR JACQUES PARIZEAU

Vandalizuoti Jacques 
Parizeau lagaminai priside
da prie sensacijų; praeitą 
savaitę jis ir jo žmona, 
kuriuos lydėjo saugas,kelia
vo atostogų pro Bostonų 
į Bermuda. Dorvalio aero
drome, kaip paaiškėjo, 
buvo pavogti 3 lagaminai.

Montrealio policija tiria 
vagystę, o 4 lagaminai, 
kurie pasiekė Bermuda, 
buvo aplipdyti klevo lapo 
ir kitokiais lipinukais. Vie
name buvo įkišta Kanados 
vėliava...

AIŠKĖJA BALSAVIMO 
KORTELIŲ SUKTYBĖS

Išaiškėjus, kaip nelega
liais patarimais buvo infor
muojami kai kurių apylin
kių referendumo Quebec'e 
balsų skaičiuotojai, kad 
atmestų daugiausia "Ne" 
lapelius, trys apylinkės 
įteikė oficialų protestą 
gen.balsavimo direktoriui 
Pierre F.Cotė. Tai irgi- 
sensacija.

AUKŠČIAUSIAS BELGIJOS 
KARALYSTĖS APDOVANO
JIMAS- ADOLFUI VENSKUI

ELTA praneša, kad atšau
kiamas Lietuvos nepapras
tasis ir įgaliotasis ambasa
dorius nuolatinėje misijoje 
prie Europos Sąjungos Adol
fas Venskus, apdovanotas 
Belgijos karaliaus Leopoldo 
II laipsnio ordinu. Šis aukš 
čiausias Belgijos karalystės 
apdovanojimas įsteigtas 
1900 m. A. Venskus - pir
masis Lietuvos atstovas, 
kuriam š.m. spalio 2'4 d. 
Briuselyje įteiktas šis ap
dovanojimas. Belgijos kara
liaus rugsėjo 13-osios dek
retu ambasadoriui suteik <- 
tas ir Didžiojo karininko 
(Grand Officier) garbės 
vardas.

A. Venskus apdovanotas 
Belgijos užsienio reikalų 
ministerijos teigimu: už ne
eilinius nuopelnus plėtojant 
Belgijos ir Lietuvos santy
kius, išskirtinę ir garbingą 
diplomatinę tarnybą", 
sakoma misijos pranešime.

Lietuvoje taip pat įver
tinti Adolfo Venskaus nuo
pelnai. 1994 m. lapkričio 
23 d. Prezidentas A. Bra
zauskas už uolų ir sąžinin
gą darbą Lietuvos valsty
bei apdovanojo ambasado
rių Didžiojo Lietuvos Kuni- 
gaikščio Gedimimo 3-ojo 
laipsnio ordinu.
Tačiau, Vyriausybė spalio 
18 d. nutarė atšaukti am
basadorių iš pareigų. Nau
juoju ambasadoriumi prie 
ES Vyriausybės Prezidentui 
pasiūlė skirti tarptautinės 
ekonomikos ir verslo spe
cialistą prof. Joną Čičins
ką, neturintį diplomatinio 
darbo patirties, bet gerai 
pažįstamą užsienio reikalų 
ministrui P. Gyliui, asmenį.

Ambasadorius A. Vens
kus apie savo atšaukimą iš 
pareigų sužinojo iš kitų 
salių diplomatų. Tokį ne
etišką mūsų URM pareigū
nų poelgį smarkiai kritika
vo Seimo opozicija. Prem
jeras A. Šleževičius, ko
mentuodamas A. Venskaus

Latvijos laisvės kovų 1917-1921 m. paminklas Rygoje.

LIETUVOS GINČAS SU 
LATVIJA ~

Spalio 24 d. Latvijos 
vyriausybė nusprendė pas- 
sirašyti kontraktą su JAV 
kompanijomis "Amoco" O- 
verseas Explotation Compa
ny (AMOCO) ir Švedijos 
"Oljeprospektering AB" dėl 
naftos telkinio Baltijos 
jūroje eksploatavimo.

Žurnalistai pastebi, kad 
nesutarimai su Latvija pa
aštrėja Lietuvos derybų 
dėl sienos su Rusija išva
karėse ("Apžvalga", nr. 
42). Besitęsiantys ginčai 
dėl jūros sienos su Latvija, 
duoda pagrindą Rusijos 
reikalavimams nustatyti 
jūrų sieną pagal Lietuvai 
nepalankią 1958 m. kon
venciją, o Lietuva siūlo de
rėtis pagal 1982 m. Tarp
tautinę Jūros Konvenciją, 
kuria remiantis, Baltijos 
jūroje, maždaug už 150 km. 
nuo jūros kranto, Lietuva 
turėtų, kad ir nedidelę, 
jūros sieną su Švedija. Nuo 
jūros sienos padėties taip 
pat priklauso kam atitektų 
nemenkas naftos telkinys, 
esantis jūroje netoli Nidos, 

atleidimą, sakė, jog pagrin
dinis tokio sprendimo moty
vas buvo garbus 70-mečio 
ambasadoriaus amžius. 
Tačiau tai nereiškia, jog 
Vyriausybė menkina A. 
Venskaus nuopelnus "mūsų 
diplomatijos plėtrai", sakė 
ministras oirmininkas. Inf.
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Lietuvos ir Rusijos dele
gacijų derybos dėl valsty
binės sienos nustatymo ir 
ekonomines zonos bei sie
nos nustatymo Baltijos 
jūros dugne vyko spalio 
mėnesio paskutinę savaitę.

Lietuva ketina_ siūlyti 
Latvijai pasitelkti trečiųjų 
šalių arbitrus, kad šie pa
dėtų išspręsti abiejų valsty
bių teritorinį ginčą dėl 
sienos Baltijos jūroje.

Anksčiau Lietuva ir Lat
vija jau yra kvietusios tre- 

- čiųjų šalių ekspertus iš 
Prancūzijos ir Vokietijos, 
tačiau arbitražo ekspertus 
planuojama kviesti pirmą 
kartą. Pasak A. Šleževi
čiaus, paskutinėse derybose 
su Latvija tokia galimybė 
buvo aptariama, ir Latvija 
tam neprieštaravusi.

Lietuvos min. pirminin — 
kas taip pat pranešė, kad 
Latvijos min. pirmininkas 
Maris Gailis pažadėjo ne
pasirašyti jokios sutarties 
dėl naftos telkinių Baltijos 
jūroje naudojimo, kol iš 
New Yorko negrįš abiejų 
valstybių prezidentai. Gai
lis taip pat patikino, jog 
bus laikomasi Lietuvos ir 
Latvijos sutarties, ir licen
cija įsigalios nuo tos die
nos, kai Latvijos Seimas 
patvirtins jos principus, 
bei. kai "licencijos erdvės 
ribose bus išspręstas Lietu
vos ir Latvijos sienos klau
simas" .
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Lietuvoje
ko akcija "Remiame Lietu
vos mokslą" - "Info-Balt’ 
95" dalyvaujančios firmos 
įteikė savo dovanas moky
mo įstaigoms, apdovanojo 
Vilniaus universiteto Mate
matikos fakulteto studen
tus, laimėjusius programa
vimo konkursą.

• Lenkijoje išniekinti Lie 
tuvos simboliai. Spalio 21- 
23 d. nežinomi asmenys 
apmėtė dažais ir kitomis 
medžiagomis Lietuvos kon
sulato Seinuose pastatą ir 
konsulato iškabą su Lietu
vos valstybinaias simbo
liais. Lietuvos ambasada 
Lenkijoje perdavė notą 
Lenkijos URM. Notoje at
kreipiamas dėmesys, jog 
Lenkijos valstybinės insti
tucijos nesiėmė visų reikia
mų priemonių, kad užtikrin
tų konsulato pastato ir pa
talpų apsaugą, nors šiuo 
klausimu nekartą buvo 
kreiptasi į jas.

• Jotvingių premija 
S. Pamiškiui.

Ji poetui paskirta tradi
ciniame Lietuvos PEN 
centro renginyje "Poetinis 
Druskininkų ruduo" už ei
lėraščių rinkinį "Mirusiųjų 
knyga". Šios premijos laure
atais yra tapą Lietuvos ir 
išeivijos poetai: K. Plate
lis, V.P. Bložė, K. Bradū- 
nas, H. Čigriejus. D, Kajo
kas, H. Nagys.

AR TAI PADEDA 
VALSTYBEI?

Prof. Vytautas Landsber
gis paskelbė tokj pareiški
mą dėl Lietuvos ambasado
riaus prie Europos Sąjungos 
atleidimo:

" LDDP viršūnė, lendanti 
Lietuvos užsienio politiku, 
nutarė atleisti ambasadorių 
prie Europos Sąjungos Adol
fą Venskų. Seimo užsienio 
komiteto nariai praėjusią 
savaitę nepritarė šiam 
žingsniui: vieni - iš esmės, 
kiti dėl necivilizuoto būdo, 
kuriuo veikė užsienio rei
kalų ministerija, ši institu
cija, kiek anksčiau jau 
nušalinusi ambasadorią 
Adolfą Venskų nuo ryšių 
su NATO, vėl demonstruoja 
partinį destruktyvu požiūri 
ir nekompetenciją, nes 
nesugeba vertinti, kas yra 
patyrusio diplomato ryšiai 
ir žinios, Įdirbis Lietuvos 
integracijos j Europą reika
luose; galų, gale , kalbų 
mokėjimas ir europietiškas 
elgesys, (pabr. Red.).

LDDP partokratijai 
tai neatrodo brangintinas 
turtas; diplomatais švaisto
masi, kadangi svarbu dar 
vieną "nesaviškj." pakeisti 
"saviškiu". Pagrindas yra 
nepakantamumas kitokiai 
minčiai, pasaulėžiūrai, lai
kysenai, o pretekstų suran
dama.

Pažymėtina, jog šiuosyk 
tai daroma Rusijos šantažo 
ir Vakarų svyravimo fone, 
kada Lietuvai reikėtų vi
sais atžvilgiais rodyti euro
pietiškų, stabilumą ir nuo- 
seklumą, jokiu budu nesu
daryti dviprasmybės įspū
džio.

Daugelis užsienio reika
lų komiteto narių tai su
pranta. Šiuo atsakingu mo
mentu atleidžiant ambasa
dorių A.Vensky, Lietuvos 
valstybes interesams daro
ma konkreti žala".

Skaitydami tokia* žinią, 
mes galime tiktai stebė
tis (dar vis!..) tokiu Vyriau
sybės nesusigaudymu, neiš- 
prusimu ir, reikia pripažin
ti- pasipūtimu. Kadaise 
buvo sakoma:" Pas mus 
visko yra!" (U nas, ir 1.1.), 
dabar - "Mes viską žinom, 
viską mokam"...

• Vilniuje išbandytas pės
čiųjų tiltas per Nerį. Ban
dant jo tvirtumą, ant tilto 
leista užvažiuoti 5 sunkve
žimiams, sveriantiems po 
11) tonų. Vibraciniam ban
dymui tiltu perėjo 86 Ats
kirojo komendantinio bata
liono kariai ir 7U motori
zuotos pėstininkų brigados 
"Geležinis vilkas" garbės 
sargybos karių.

• "InfoBalt1 95* parodoje- 
97 firmos. Tai jau ketvir
toji kasmet Vilniaus "Litex- 
po" rūmuose rengiama 
technologijos, telekomunika
cijų ir raštinės įrangos 
paroda. Parodos metu įvy

NAUJAS PAMINKLAS 
LAISVES GYNĖJAMS

Antakalnio kapinėse Vil
niuje, spalio 30 d., artė
jant Vėlinėms, iškilmingai 
buvo atidengtas paminklas 
žuvusiems Lietuvos laisvės 
gynėjams. Jo autoriai 
skulptorius Stanislovas 
Kuzma ir architektas Ma
rius Šaliamoras.

Svarbiausias paminklo 
elementas - Stanislovo 
Kuzmos skulptūra "Pieta". 
Tautos aukas, jos kančią 
simbolizuojantis keturių 
metrų aukščio paminklas 
sukurtas iš bronzos ir gra
nito.

Lietuvos laisvės gynėjų 
kapus dengia net iš toli
mos Afrikos atgabentos 
juodojo granito plokštės. 
Jose iškalti žuvusiųjų var
dai, gyvenimo datos. Kiek
vienam kritusiam skirtos 
ir bronzinės plaketės, ku
riose pateikta daugiau 
informacijos apie žuvusiuo
sius. Vienintelės žuvusios 
merginos Loretos Asana
vičiūtės kapą išskiria 
balto marmuro kryžius.

Paminklas pastatytas Lie
tuvos vyriausybės nutarimu. 
Jo autoriai buvo išrinkti 
prieš dvejus metus konkur
so keliu. Projektą įgyvendi
no valstybinė įmonė "Pa
minklai". Paminklinio komp
lekso vertė - 5 mil. litų.

Tegul jis neleidžia 
išblėsti tikram idealizmui.

2 psl.

XVI -TOSIOS KLB KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIME
Arūnas Staškevičius

Kanados Lietuvių Bendruomenės (KLB) Krašto 
Tarybą sudaro 59 Kanados lietuviai, išrinkti j Tarybą, 
Krašto Valdybos nariai, Apylinkių valdybų pirmininkai 
ar Įgaliotiniai ir Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
atstovai.

Krašto Tarybos rinkimai vyko š.m.spalio mėn. 
1 d. Montrealyje, aklamacijos būdu buvo išrinkti: Petras 
Adamonis, Jonas Adomonis, Juozas Išganaitis, Gintaras 
Nagys, Bronius Niedvaras, Rūta Pocauskaitė-Rudinskienė, 
Liudas Stankevičius, Bronius Staškevičius, Juozas Šiau- 
čiulis ir Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė.

Lapkričio 4-5 d.d., Petras Adamonis, Jonas Ado
monis, Juozas Šiaučiulis, Bronius Staškevičius, Arūnas 
Staškevičius, kartu su Julija Adamoniene, atstovavo 
Montrealį. XVl-tosios Krašto Tarybos pirmajame suvažia
vime ANAPILIO sodyboje. Iš viso susirinko 55 atstovai 
ir keliasdešimt svečių. Posėdžiai vyko gražioje, patogioje 
ANAPILIO parodų salėje.

Kaip kasmet, darbotvarkė paruošta ne vien tik 
apžvelgti Krašto ir Apylinkių valdybų atliktus darbus, 
bet ir žvilgsniui į ateiti. Tad šeštadienio rytas buvo 
skirtas organizaciniams reikalams ir pranešimams, o 
popietė diskusijoms dėl pranešimu bei veiklos gairių 
nustatymui. Sekmadienį, po šv.Mišių, vyko XVI-tosios 
KLB Krašto Valdybos rinkimai bei suvažiavimo nutarimų 
svarstymas ir tvirtinimas.

Šeštadienio rytą KLB Krašto Valdybos p-kas Al
girdas Vaičiūnas atidarė sesiją ir pakvietė kun.Joną Staš- 
kų invokacijai. Valdybos vice-pirmininkė Joana Kuraitė- 
Lasienė sklandžiai pravedė prezidiumo ir komisijų suda
rymą. į prezidiumą pakviesti: R.Danaitytė, P.Kuras,I. 
Ross; į sekretoriatą : M.Balaišytė, S.Kareckas; į manda
tų komisiją: L.Liaukutė, A.Saplys, M.Stanevičius; j rezo
liucijų komisiją: R.Jonaitienė, R.Kurienė, A.Staškevičius; 
į nominacijų komisiją: M.Arštikaitytė-Uleckienė, J.Kriš
tolaitis, J.Kuraitė-Lasienė.

Suvažiavimą sveikino Jonas Paslauskas, Lietuvos 
Ambasados reikalų patikėtinis; Haris Lapas - Lietuvos 
generalinis konsulas; Paulius Kuras - Kanados Lietuvių 
Fondo Tarybos pirmininkas; Bruno Liaučys - Tautos Fon
do atstovas ir - majoras Arūnas Dudavičius, svečias 
iš Lietuvos. Generalinis konsulas H.Lapas užsiminė, kad 
jo pradėto Vajaus dėka jau išsiųsta 192 traktoriai Lietu
vos ūkininkams. Jų vertė - virš $1.6 milijono.

Sekė eilė pranešimu: Valdybos p-ko A.Vaičiūno, 
buhalterio - B.Naymano, iždininkės- J.Adamonytės, revi
zijos k-jos - K.Deksnio, Garbės Teismo - J.Adomonio, 
humanitarinės veiklos - A.Vaičiūno, visuomeninių reikalų 
-J.Kuraites-Lasienės, KL Jaunimo S-gos - M.Stanevičiaus, 
KL Sporto Apygardos - A.Šileikos, Švietimo K-jos - 
G.Paulionienės, Vaikų šventės K-to - R.Kurienės, KL 
Muziejaus-Archyvo -dr.R.Mažeikaitės, Kanados Lietuvių 
Fondo - P.Kuro, Tautos Fondo Atstovybės - B.Liaučio 
ir Apylinkių pranešimai.

Neįmanoma visų pranešimų susumuoti šiame trum
pame straipsnyje, bet galima paminėti keletą įdomių 
momentu.

Algirdas Vaičiūnas, apgailestaudamas kaip dingo 
tas laisvės Lietuvai troškimas, kuris mus vienijo prieš 
penkeris metus, išgąsdino dalyvius šia žinute: "Įvykus 
staigiam perversmui Maskvoje, Žirinovskis, remiamas 
jam palankių armijos generolų, perėmė Rusijos preziden
to pareigas. Trečią valandą ryto, Lietuvos laiku, tankai 
iš Kaliningrado ir Minsko užėmė Kauną ir Vilnių..." Šia 
netikra ( kaip gerai!) žinia Pirmininkas norėjo priminti 
netolimą praeitį, kai mes atidžiai sekėme įvykius Lietu
voje ir į juos aštriai reaguodavom. Išvada - reikia ir 
dabar nesnausti...

KAIP ATGYJA BEVEIK 
BANKRUTAVĘS FABRIKAS

Aurelija Liauškienė
Prieš dvejus metus viena 

stambiausių Panevėžio pra
mones įmonių - stiklo fab
rikas buvo atsidūręs ant 
bankroto ribos. Jo skola 
sieke 11,7 milijonų litų. 
Pinigų įplaukos buvo ma
žesnės už išlaidas, smuko 
gamyba, darbininkai po 
kelis mėnesius nesulaukda
vo atlyginimų, fabrikui 
grėsė visiškas nemokumas. 
Šiandien bendrovę "Panevė
žio stiklas" žino daugelis 
užsienio šalių - net 8U96 
čia gaminamos produkcijos 
eksportuojama į Vakarus. 
Daugiau kaip tūkstantis

atsiskaitymų su biudžetu" 
papildymo.

Galbūt šiai ir kai ku
rioms kitoms įmonėms 
dideliam paprastų piliečių 
pykčiui - "aniems atideda, 
o mums už komunalines 
paslaugas - ne" - skolos ir 
bus atidėtos. Bet jas vis- 
tiek reikės grąžinti? Tik 
kaip? Atsakymo į tai ieško
jome jau pačiame Panevė
žyje.

Petras Narkevičius, akci
nės bendrovės "Panevėžio 
stiklas" verslo direktorius 
sakė, kad neseniai įvyko 
akcininkų susirinkimas ir 
1995 m. rugsėjo 27 d. 
įregistruoti akcinės bend
rovės "Panevėžio stiklas" 

darbuotojų atlyginimus gau
na laiku, bet tebespaudžia 
buvusios administracijos 
paliktos skolos. Labai dide
lės skolos.

Tik šiais metais, pradėjus 
gaminti lakštinį stiklą bei 
stiklo paketus ir paleidus 
stiklo taros antrąją tech
nologinę liniją, stiklo fab
riko finansų padėtis pradė
jo stabilizuotis ir jau iki 
šių metų pabaigos planuoja
ma gauti pustrečio milijo
no litų pelno iš gamybos. 
Deja, šiais metais fabrikas 
negalės grąžinti skolos 
valstybės iždui, nors priva
lomąsias metų įmokas iž
dui ir sumoka. Todėl Vy
riausybės kabinetuose deri
namas nutarimo projektas 
dėl įstatymo "Dėl įmonių, 
kurių sunki finansinė būklė, 
bet yra galimybių stabili
zuoti ir plėtoti gamybą,

J .Kuraite-Lasienė paaiškino, kodėl nejvyko šiemet 
Baltą Vakaras Ottawoje. Sutrukdė referendumas Que- 
bec'e, o juk iškilmingas vakaras bvuo numatytas spalio 
men. 25 d. - per arti referendumo, kad pritrauktų pa
kankamai Kanados parlamentarų. A.Vaičiūnas pranešė, 
kad Krašto Valdyba išsiuntė vieną talpintuvą medici ~ 
ninės aparatūros praeitų metų gale. (Palyginus Montrealj 
su Toronto lietuvių skaičiumi ir finansine jėga, montrea- 
liečiai gali didžiuotis, kiek medicininių priemonių išsiun- • 
te Lietuvos ligoninėms). R.Kurienė džiaugėsi, kad Vaikų 
šventėje užsiregistravo 370 vaiku iš 190 šeimų. P.Ku
ras pranešė, kad Kanados Lietuvių Fondo kapitalas su
kaupė $2.2 milijonus. B.Laučys pabrėžė, kad aukos Tau
tos Fondui, surinktos Kanadoje nebesiunčiamos į JAV, 
o bus persiorganizuojama kitaip. Toronto Apylinkės p- 
kė D.Garbaliauskienė pranešė, kad Kanados Lietuvių 
Dienos bus rengiamos Toronte 1996 m. spalio 11-14 
d.d.

Du svečiai iš JAV davė pranešimus popietinės 
sesijos metu: Jūratė Budrienė - X-tosios Lietuvių šokių 
šventės organizacinio komiteto pirmininkė ir Bronius 
Nainys - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmi
ninkas.

Diskusiją metu daugiausia dėmesio atkreipė š.m. 
Vaikų Šventė ir Šokių Šventė Čikagoje, vyksianti 1996 
m.

Taryba aptarė Lietuvos Pilietybės klausimą ir 
PLB Seimą. Krašto Taryba balsų dauguma nutarė, kad 
PLB Seimas būtų šaukiamas ne Lietuvoje, o išeivijoje. 
Milijoninio Fondo Vajaus p-kas V.Bireta iškėlė klausimu, 
ką daryti su to fondo likučiu, maždaug $24.000. Buvo 
patiekti du siūlymai: remontuoti Tremtinių Namus Lie
tuvoje, ar- prisidėti prie Lietuvos Ambasados įkūrimo 
Ottawoje. Kai J.Paslauskas pasisakė, kad ambasada jau 
įsikūrė ir verčiau prisidėti prie Tremtinių Namų - Tary
ba taip ir nubalsavo.

Visi nutarimai, išplaukę iš dienos diskusijų, randa
si šio straipsnio pabaigoje. Po skanios vakarienės Parodų 
Salėje,Tarybos atstovai ir svečiai išsiskirstė iki sekančio 
ryto.

Sekmadienio rytą kleb. Jonas Staškus atnašavo 
Šv.Mišias Lietuvos Kankinių Parapijos šventovėje. Po 
pamaldų Taryba grįžo į posėdžių salę išrinkti naujos 
Krašto Valdybos, Revizijos Komisijos ir Garbės Teismo. 
Rinkimai sklandžiai vyko, nes buvo tik vienas sąrašas 
kandidatų. Jų tarpe ir patyrusių bendruomenininkų, ir 
nauju jėgų.

Išrinkti į Krašto Valdybą: Julija Adamonyte, Mary
tė Balaišytė, Kazimieras Deksnys, Leonas Ehlers, Nata
lija Liačienė, kun.Edis Putrimas, Algirdas Vaičiūnas, 
Virginija Zubrickienė; į Revizijos Komisiją: Juozas Kriš
tolaitis, Česlovas Kuras , Vida Stanevičienė.

Garbės Teismas bus sudaromas 5-kių asmenų iš 
Montrealio Apylinkės.

Taryba ilgai svarstė rezoliucijų, komisijos paruoš
tus nutarimus. Suvažiavimas baigtas Tautos Himnu.

PADĖKOS:
KLB XVl-tosios Krašto Tarybos pirmosios sesijos 

suvažiavimas dėkoja už sveikinimus ir pranešimus: Lie
tuvos Ambasados reikalų patikėtiniui Jonui Pasįauskui, 
Lietuvos Generaliniam Konsului Hariui Lapui, PLB pT • 
kui Broniui Nainiui, X-tos Lietuvių Šokių šventės orga
nizacinio k-to pirm. Jūratei Budrienei, Kanados Lietuvių 
Fondo Tarybos p-kui Pauliui Kurui, Tautos Fondo atsto
vui Bruno Liaučiui, majorui Arūnui Dudavičiui, Muzie
jaus- Archyvo vedėjai dr.Rasai Mažeikaitei, ŠALFO p- 
kui Audriui Šileikai, Vaikų Šventės Rengimo K-jos p- 
kei Rasai Kurienei už puikiai paruoštą šventę, ANAPI
LIUI ir kleb.Jonui Staškui už patalpas ir paslaugas, Kraš
to Valdybai už jgyvendintus darbus ir pasišventimą, po
nioms Stepaitienei ir Našlėnienei už nenuilstamą darbą 
ir talką Valdybos veikloje. (bus daugiau) 

įstatai. "Prieš metus mė
nesio įplaukos siekė 800 
tūkstančių, dabar - 7.5
mil. litų. Deja, džiugius 
skaičius temdo skolos 
sakė P. Narkevičius.
Fabriko įstatinis kapitalas 
įvertintas 27 mil. litų, o 
tuo tarpu Valstybės projek
to ekspertizės valdybos 
ekspertai jį įvertino daug 
didesne suma".

Šiais metais panevėžie
čiai pradėjo gaminti lakšti
nį stiklą. O juk dar 1993 
m. fabriko darbuotojai 
skambino nelaimės varpais 
kai sužinojo, jog numatyta 
stabdyti lakštinio stiklo 
gamybą ir užgesinti stiklo 
lydymo krosnį. Tų pačių 
metų balandžio pabaigoje

fabriko dirbančiųjų konfe
rencija buvo priėmusi spren
dimą, įpareigojusį tuometi
nę aaministraciją nenu
traukti tokio stiklo gamy
bos mažiausiai vienus me
tus ir įdiegti poliruoto 
lakštinio stiklo gamybos 
"Pennveron" metodu tech
nologiją. Specialistai buvo 
apskaičiavę, kad tai būtų 
davę keliadešimt milijonų 
litų metinių pajamų. Buvo 
net susisiekta su JAV Vy
riausybės finansuojama or
ganizacija IES (tai-prezi- 
dento L. Johnsono įkurta 
pagalbos besivystančioms 
šalims korporacija). Tada, 
prieš dvejus metus, IESC 
iš 14tūkstančių ekspertų iš-

/nukelta i 3 psl./

Mašinistas Edmundas Rasickas stebi krosnyje stiklą Nuotr: Stasio Laukio
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rinko "Penveron" metodo 
išradėją, vieną kvalifikuo
čiausių Amerikos lakštinio 
stiklo technologijos specia
listų Johną Kaizerį. Ponas 
Kaizeris tada buvo atvy
kęs į Panevėžį, pateikė 
daug vertingos medžiagos, 
paliko rekomendacijų. "įdie
gus tas rekomendacijas 
per porą mėnesių, kartoju, 
per porą mėnesių, nestab
dant krosnies, galima buvo 
gaminti lakštinį stiklą, 
tinkantį veidrodžiams, stik
lo paketams, automobilių 
stiklams gaminti" - tvirti
no akcinės bendroves gene
ralinis direktorius Alfonsas 
Paberalis, į šį postą atėjęs 
prieš metus.

Deja, tuometinė fabriko 
valdyba nekreipė dėmesio 
nei į specialistų perspėji
mus, nei į Konferencijos 
nutarimą. Nutraukė lakšti
nio stiklo gamybą. Neturė
dama rinkos produkcijai 
realizuoti, pradėjo gaminti 
stiklainius. Ir pirkaupė jų 
sandėlyje net 36 milijonus. 
Fabrikas ritosi žemyn. Pas
kui, prisimenate, buvo 
streikai, valdžios keitimas. 
Dabar yra skaičiai: lakšti
nio stiKlo eksportas siekia 
8U%, per parą pirmoji bu
telių gamybos linija paga
mina 1UU-15I) tūkst. bute
lių. Ir visi parduodami. 
Užsieniečiai teigia, jog ši 
įmonė - pažangiausia Rytų 
Europoje.

Ir vis dėlto, ją smaugia 
skoIos. "Taip, mes paveldė- 
jome skolas už energetiką, 
už dujas, nebuvo atsiskaito
ma su "Sodra", - sakė 
verslo direKtorius, - Manau 
taip atsitiko todėl, kad ne
buvo šeimininKO. Jeigu 
nebūtų skolų, mūsų įmonė 
būtų bene geriausia šalyje. 
Mes jau 5 mėnesius gauna
me pelną. Bet neatiduota 
skola vis dėlto auga. Ją 
mes ir prašome atidėti, 
esame parengę verslo pla. 
ną. Tikimės iki 2000 metų 
grąžinti paskolą. Tikimės 
sumoKėti ir sKolą. O tuos 
delspinigius, t.y. 6.7 mil.

keista steigė- 
buvusių Statybos ir 

ministerijos

litų, kurie praktiškai yra 
oras, prašome arba pavers
ti Kapitalu, arba, kaip sa
kiau, atidėti".

ir vis dėlto 
jo
urbanistikos 
vadovų - pozicija. Negi jie 
tuos kelerius metus nema
tė, Kad fabrikas neatsiskai
to su valstybės iždu?

Kodėl jie tai^ 1993 me- 
fabrikotais ignoravo

stebėtojų tarybos, tU- 
rinčios viso kolektyvo pa
sitikėjimą, spendimus? Ir 
galų gale, kodėl dabar į 
direktorių valdybą neįtrauk
tas generalinis direktorius 
A. Paberalis? Kas gi, jei 
ne jis, fabrike išdirbęs 
daugiau negu tris dešimtis 
metų ir šiuo metu stovįs 
prie jos vairo, geriausiai 
žino padėtį? Beje, A. Pa
beralis jau kartą yra išgeL 
bėjęs vieną įmonę - Pane
vėžio linų kombinatą. Jis 
tada dirbo kombinato kati
linės viršininku. Vienais" 
metais atsitiko taip, kad 
šlapiomis durpėmis nebuvo 
įmanoma kūrenti kombina
to. Nebuvo įmanoma jo 
ir stabdyti. Tada A. Pabe
ralis sugalvojo ir per 3 sa
vaites visą kombinato siste
mą mazutui pritaikė. Ne 
vienas, žinoma. Su bendra
minčiais.

Taip dirbta prieš 30 
metų. Taip dirbama ir šian
dien. "Kai užėmiau genera
linio direktoriaus postą, o 
tai atsitiko prieš metus, 
kartu su specialistais sėdo
me rašyti laiškų, siųsti 
faksų, - prisimena A.Pa
beralis. - Keliasdešimt jų 
tada į Vakarus išsiuntėme. 
Ir prasidėjo derybos, važia
vo delegacijos. Su viena 
firma dėl vieno amerikie
tiško cento net keturias 
valandas derėjomės. Ir išsi
derėjome.

Štai taip atgyja beveik 
bankrutavęs fabrikas. Nes 
šiandien jis turi šeiminin
kus, žinančius ne tik 
bet ir cento vertę. 
(Iš LIETUVOS AIDAS, 
nr. 202).

lito,

199b

P.S.
Kaip puiku skaityti apie 
kad ir taip sunkiai išsi- 
kovojamą sekmą '. Tiktai 
aišku, kaip diena, kad jei 
ir daugiau būtų geros va
lios žmonių, tokių sunkumų 
nereikėtų pergyventi.,. "NL"

APIE JUOZĄ GRUŠĮ

1945 m., rugpjūčio 15 d. abu su žmona nuvežti į Vor
kutą. į kasyklas Juozas Grušys nebetiko, nes tardant per 
kankinimus buvo pažeistos kojų kraujagyslės - išvarydavo 
paviršiaus darbams, išvargintas bado ir kankinimų, pateko 
į lagerio ligoninę. Gydytojui Stasiui Žvirbliui (taip pat ka
torgininkui) sužinojus apie jo gyvulininkystės mokykloje 
įgytas medicinines žinias, jo rūpresei s buvo paliktas dirb
ti felčeriu. Vėliau dar baigė lageryje suorganizuotus fel
čerių patobulinimo kursus. Čia Juozas Grusys tęsė kalėji
me pradėtą eilėraščių rašinėjimą sienose - ant "cemen
tinio" popieriaus, laikraščio skiaučių (tokiame popieriuje 
buvo rašomos ligos istorijos). Be to, parašytus eilėraščius 
čia buvo kur paslėpti. Užtikus ką nors draudžiamo, kar
ceris garantuotas, o už kai kuriuos Grušio eilėraščius bu
vo galima užsidirbti ir antrą "stroką", t.y. papildomą 
kelių ar keliolikos metų bausmę lageryje.

Kuria ir tremtyje

1948 m. vasarą visoje Sovietų Sąjungoje pertvarkant 
kalinių lagerius, politiniai Kaliniai buvo pergabenami į 
spec, režiminius lagerius. Taip per 100 J. Grušio eilėraš
čių buvo suslapstyti "šimtasiūlių" vatose ir pergabenti 
draugų į anglių kasyklų slaptavietes. Vėliau draugų dėka, 
eilės buvo slepiamos chirurginio stalo tuščiavidurėse me
talinėse kojose chirurginėje palatoje. Juozas Grušys dirbo 
ambulatorijoje, procedūriniame kabinete. Čia turėjo sąly
gas išlikti ir padėti bendro likimo draugams. "Savo ka
binete ouvau sau vienas šeimininkas ... Turėjau galimybę 
niekam nematant rašinėti laiškus, eilėraščius, skaityti 
knygas", - prisimena Juozas. Grožine literatūra legaliais 
ir nelegaliais būdais aprūpindavo duktė Danguolė, artimi 
draugai. TiKrą riziką katorgininkams reiškė kelios paros 
karcerio ar keli metai papildomos bausmės prie 20 metų 
katorgos. Tačiau laisvieji galėjo netekti laisvės - jie rizi
kavo užjausdami.

Juozas Grušys prisimena vieną iš daugelio kratų: "At
bėgęs pas mane į ambulatoriją sanitaras pasakė, kad į 
medikų sekciją (joje gyvenome apie 40 kalinių) atėjęs 
"kūmas" su dviem prižiūrėtojais padaręs "šmonąy (kratą), 
mano guolyje ir spintelėje. Surinkę ir išsinešę visas kny
gas ir užrašus... Labiausiai bijojau, kad nesurastų dukters 
Danguolės prisiųstose knygose man rašytų laiškų. Ji išsi- 
gudrino ant vidinių knygos viršelių pusių ir ant priešprie
šinio lapo pusių parašyti ilgus, mielus laiškus, kuriuose 
išsakydavo visas savo ir tėvynės bėdas, vargus ir viltis". 
Po užtruKusio čekistų "tyrinėjimo" iš felčerio tapau san
dėlininku.

Paskutiniai metai lageryje

Po Stalino mirties, prasidėjus streikams anglies kasyk-
1995.XI. 14

Panevėžio stiklo fabriko generalinis 
direktorius Alfonsas Paberalis 

• Kaip iš žemiau dedamu nuotraukų matome, 
"Gimtasis Kraštas" rašo apie didėjantj norą 
grįžti prie savų,gerų produktų. Tai vienas 
gerųjų ženklų,kad pradedama sveikiau ir 
galvoti1...

Biržų akcinės pieno bendrovės eko
nomistė Jūratė Murnikienė ir meist
rė Vaida Linkevičiūtė visus vaišino 
sūriu. :
VIKTORO KAPOČIAUS nuotraukos i

Juozas Grušys įtartas jų organizavimu, "atskiria- 
' nuo politinių Kalinių ir etapu išgabenamas į 59- 
lagerį- kriminalinių nusikaltėlių, recidyvistų lagerį.

lose
mas1
ąjį
Vėl pateko į sanitarinę dalį.

1955 metų vasarą iš Maskvos į VorKutą atvykęs teis
mas peržiūrėjo Juozo Grušio bylą ir kaip invalidą paleido 
į laisvę. "Galų gale sulaukiau amnestijos, kartu su keliais 
kitais lietuviais, grįžau į Kauną. Parsivežiau ir draugų 
išsaugotus eilėraščius, kurių buvo per 800" - sako J. Gru
šys.

Sugrįžus iš katorgos..

Dirba Lietkoopsąjungos žinyboje revizoriumi. Nuolat 
sekamas.

1973 m. gegužės mėn. iš 14 į 15 -tąją naktį, antrą 
valanoą (Kalantos antros metinės) čekistų būrelis "atnešė 
telegramą" - ir taip įsiveržė į butą. Pasiėmė aptiktus 
daiktus bei doKumentus, "turinčius veikimą byloje": eilė
raščius, užrašus, laiškus, dokumentus, knygas (tarp kurių 
ir B. Brazdžionio "Per pasaulį keliauja žmogus"). Juozą 
Grušį išsivežė į saugumų. Tą naktį KGB požemis buvo 
perpildytas areštuotais januoliais... Visą naktį darbas čia 
virė. Girdėjau vis naujai atgabenamus suimtuosius. Keleto 
valandų tardymo metu kaltino mane Kalantos metinių 
minėjimo organizavimu, atsišaukimų lapelių ruošimu ir 
platinimu", - prisimena J. Grušys. Tardė kapitonas Pilelis 
"kagėbistas" iš Vilniaus, vykdęs Kalantos akcijos užduotis. 
Suradęs 1967 m. Kanados lietuvių leidžiamo laikraščio 
"Tėviškės žiburiai" numerius, kuriuose buvo pluoštas eilių 
sukurtų tremty, kaltino Juozą Grušį turint ryšį su užsie
niu ir ten "varant antitarybinę propagandą". Vėliau papuo
lęs į prokurorės Šimkutės rankas. Po kiek laiko bylą per
ėmęs tardytojas Remeika.

Taigi, grįžus iš katorgos, t.y. nuo 1955 m. lapkričio 
iki Atgimimo - 5 kratos, ieškant aukso, valiutos, vogtų 
daiktų ir Kaskart paimant "daiktus ir dokumentus, turin
čius reikšmę byloje"...

Paminėtina paskutinė krata bute ir sode su imituotu 
Juozo Grušio ir žmonos areštu 1986 m. liepos mėn. 9 d. 
po to, kai Č. Norvaišoms buvo įduoti nuvežti eilėraš
čiai ten gyvenančiai tetai. Po šios kratos tardymai tęsė
si dvejus metus, šį kartą kaltino už "Lietuvos bažnyčios 
kronikos" platinimą, už pogrindinio laikraščio "Vytis" reda
gavimą. šiuos kaltinimus būtų sunkiau paneigti, jeigu jie 
būtų užtikę sode, plytų krūvoje paslėptus saugoti paimtus 
pogrindinės spaudos ryšulius, tarp kurių buvo "LKK" ir 
"Vyčio" egzempliorių", - sako J. Grušys. "Berniukai net 
su šakėmis ir kastuvais išarė daržo žemę, bet perkrauti 
statybai atvežtų plytų patingėjo.

Prasidėjus Atgimimui

Lietuvoje, prasidėjus Atgimimo reiškiniams, padažnėjo 
provokacijos. Grėsė susidorojimas. Nors džiaugsmingai 
dalyvavo Atgimimo Sąjūdžio mintinguose, Sauliaus Gri
ciaus organizuotame ekologinio protesto žygyje, tačiau 
matė - aplinkui sukinėjosi čekistai, matyti KGB labirin
tuose ir tardymuose. Jie įžūliai užrašinėjo pokalbį su Sau
lium Gricium, profesionaliai darbavosi su tobulais foto 
aparatais ir filmavimo kameromis. Laisvė, rodės, jau 
buvo visai reali, bet raginimai atvykti į KGB Vilniuje ir 
Kaune vis nesiliovė. Tardymai tęsėsi... "išgelbėjo At
gimimas" - sako Juozas Grušys.

LIETUVOJE DIDŽIAUSIAS 
NEDARBAS IR MAŽIAUSI 
ATLYGINIMAI

Lietuvos statistikos de
partamento duomenimis, 
didžiausias nedarbo lygis 
Baltijos šalyse rugsėjo mė
nesio pabaigoje buvo Lietu
voje - 6.3%. Latvijoje- 6% 
o Estijoje - 2.3%.

Nedirbančių ir 
kančių žmonių 
buvo 110,260 ir, 
su rugpjūčiu, jų 
padidėjo 3%.

darbo ieš- 
Lietuvoje 
palyginti 
skaičius

Mažiausias minimalus 
darbo užmokestis tarp Bal
tijos šalių taip pat buvo 
Lietuvoje - 37.50 dolerių į 
mėnesį. Minimalus darbo 
užmokestis buvo šiek tiek 
didesnis Estijoje: 37.76 
dol., ir didžiausi Latvijoje 
-51.85 dol. (AGEP)

Stiklo taros cecho kontrolierė Vilma 
Gasiūnaitė per pamainą patikrina tūks
tančius butel t

Vilniaus mėsos kombinatas parodoje kasdien 
parduodavo savo gaminių už kelis tūkstančius litų.

Tačiau tardymai ir persekiojimai nepalaužė atkaklios 
šio žmogaus dvasios. Nuo pat pirmųjų Atgimimo dienų 
jis aktyviai įsijungė į Lietuvos išvadavimo Sąjūdį ir iki 
šiolei su dideliu pasišventimu triūsia keliose kultūrinėse 
ir visuomeninėse organizacijose. Juozas Grušys prisipažįs
ta^ vieno eilėraščio žodžiais: "AŠ dar nepavargau, / Bepro
tiškai vis tebemyliu/ Ir purvą žemės, ir žvaigždes dan
gaus".

Juozas Grušys katorgoje 1954 m. 
Nuotr. A. Kairio

išlikę eilėraščiai sudėti į’ rinkinius "Jonvabalių krau
jas", "Šiaurės pašvaistės", "Žaltvykslės" ir pasirašyti Žilvi- 
nio slapyvardžiu. Iliustravo Naringa Norvaišaitė ir Viole
ta Namajūnaitė . Juozo Grušio eilėraštis - jo gyvenimo 
bendrakeleivis, praėjęs kartu klaikią šiaurės poliaus naktį 
- užpustytas plynes, spygliuotas vielas, šūvius, karcerius, 
persekiojimus ir tardymus. Tačiau net tamsiausioje nakty
je "viltis ir meilė sužybsi žibukais, pašvaistės spinduliais 
ir žaltvykslėmis".

...bet pasilik dar, smuiko goda,
skaidri kalnų melodija, pabūk dar,
girdžiu lyg rankų motinos gerumo odą,
ir žodžiai laimina stebuklams.
Ir pasilik dar, smuiko goda,
dar prie žmogaus - prie medžio lyg,
kai nežinia pro baltą gruodą
į Nebūties garsus palinks.

Drebėdami vėl krinta lapai,
ir didelė rudens žvaigždė
sušvis virš mano menko kapo
ir naktyje liūdnai spindės,
apie mirties bekraščius slėnius
ir aukštą medį po dangum,
paukščiu skries siela ar šešėliu
mįslingu spindulių taku...

Gyvenimui (rekviem), 1987

/K KAUNO LAIKAS, 1995,Spalio 24 d./ 
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PAPUA NAUJĄJĄ GVINĖJĄ APLANKIUS
Stasys Dalius

( Tęsinys)
Veidai turi panašumo į orientalinius, tamsiai ruda 

odos spalva, juodi garbanoti plaukai, į plaukus įsegtos 
gėlės ir plunksnos. Jų tarpe buvo tik du berniukai šokė
jai, kurie tiesiog akrobatiškai šoko. Sekė šokis po šokio 
su dainomis ir gitarų muzika 
Šokėjai ir muzikantai 
ema kaimelio, kuriuos

užtruko dvi 
buvo atvykę iš Kaileuna 
buvome lankę tą dieną.

valandas. 
salos, Tau-

DeSineje-

Kitava salos mokiniai prie

Spalvinga Kitava sala

Laivas per naktį Vadovė iš 
anksto pranešė, kad tai jos mylimiausiai lankoma sala, su 
didele mokykla, kuri labai laukia atvykstančių turistų ir 
svetingai sutinka visus atvykėlius. Nuo pakrantės į mokyk
lą ir kaimelį tenka gerą pusvalandį žygiuoti. Einame pro 
medžius, palmes ir įvairius krūmus plačiai išmintu taku, 
iš pat ryto skaisti saulė gerokai kaitina ir spaudžia pra
kaitą, bet kantriai žingsniuojant, miškui baigiantis, pasi
mato pirmieji ilgi mokyklos pastatai. Paėjus dar keletą 
žingsnių, pasiekiame didelę aikštę, o jos šonuose atskiri 
klasių pastatai. Priešakyje vėliavos stiebas su iškelta 
Papua Nuajosios Gvinėjos vėliava.

Prie mokyklos aikštės pakraščiais didelis sujudimas, 
grupės beiburiuojančių, besirikiuojančių mokinių. Aikštėje 
žolė nupjauta, mokyklos klasės išsirikiavusios, palmių gau
biamos, gana gražiai ir švariai atrodo. Mokykla 6 skyrių 
ar klasių, turi 230 mokinių. Kiekvieną skyrių moko ats
kiras mokytojas. Klasėje yra suolai mokiniams sėdėti, 
lenta. Trečioje Klasėje yra 45 mokiniai, o šešta turi 18 
mokinių. Klasės grindys cementuotos, visur angliški įra
šai.

Dabar jie visi, berniukai ir mergaitės lauke pasipuošę 
savo originaliais sijonais, l 
juodai išsidažę. Mokiniams aikštelėje susirinkus, mokytoja 
angliškai pasveikina mus atvykusius, o mokiniai sugieda 
Papua Naujosios Gvinėjos himną, kurį visi pagerbiam nu- 
siimdami kepures, nors saulė gerokai kepina galvas. Po 
to jie šoka įvairius šokius pusnuogiai. Atskiras vyrų šokis 
ir vėliau - merginų. Šoka ir dainuoja gražiai lygiuodami. 
Paklausėm mokytojo kokio amžiaus šios šokančios moki
nės. Atsake - 14-18 m. amžiaus. " ' 
mergaičių. Kai kurios šokius atliko patefono muzikai gro
jant.

Tai buvo labai įspūdinga, graži

atplaukė į Kitava salą. savo mokyklos

Nuotr: Stasio Daliaus

atviri. Vaikščioja vištos, bet nesimatė kiaulių, nežinia 
kur jos buvo laikomos. Auga lieknos auštos palmės, jų 
ploni kamienai kyla aukštyn, o viršūnėje kuokštelis lapų. 
Mums beeinant, po vienu medžiu, vadovė parodė ant lapo 
voro tinklą ir sėdintį jame milžinišką vorą, kuris buvo 
bent 10 kartų didesnis už normalų. Dabar jis mezga tink
lą ir nejuda iš vietos, laukdamas aukos.

Kaimelio gyventojai savo mirusius laidodavo į žemę 
apie tris pėdas gylio. Po dviejų metų nieko nebelikdavo, 
tik kaulai, kuriuos išimdavo ir veždavo į kitą salą, kur 
palaidodavo koralo olose, nes tikėjo, kad jų protėviai ten 
laikosi. O dabar, kai tapo krikščionys, tai palaidoja žemė- 

karoliais ir veidus baltai bei je, aplieja cementu kapą, kaulų nebeišima. Kaimelio gale 
mateme kelis tokius cementinius kapus, o kiti dar ir 
dabar praktikuoja seną laidojimo būdą, išveža kaulus į 
kitą salą.

Čia yra tik medicinos punktas, bet daktaro nėra, tik 
vyras - medicinos slaugas. Už kaimelio prieiname namukų 
plotą ant koralinės žemės. Žmonės su pagaliais ją bado 
ir ruošiasi sodinti bananų medelius. Žemę reikia iš kitur 
atsinešti. Žoles tarp tų koralinių akmenų pešioja būrys 
vaikų ir moterų. Tos žolės pešiojimas su pagaliukais lė
tas ir sunkus darbas tame karštyje, ne taip lengva po tą 
akmenyną krapšytis. Ten pat. sukrauta kokoso riešutų 
sudžiūvę kevalai ir ugnis užkurta. Sutinkame moteris ant 
galvos nešančias indus su vandeniu, visai lengvai eina, 
rankomis mosuodamos, basos, kai kurios irgi nuogomis 
krūtimis.

Pietaujam Uratu salelėje

Ateinam iki paskutinio namuko ir per mišką tolumoje 
matosi jūra ir mūsų stovintis laivas. Papučia vėjelis, gai
vinančiai dvelkiantis tame karštyje ir visai gerai traukia 
atėjus prie vandens. Tame pakraštyje, kur išsikėlėm, yra 
vandens šaltinis, iš uolų trykšta gėlas vanduo. Tad to 
kaimelio gyventojams gera mylia kelio atsinešti geriamo 
vandens. Tai daugiausia atslieka moterys, užsidėjusios 
nešulį ant galvų. Mes grįžtąfri į laivą.

ruja.

Šalia šios Kitava salės yra Kita mažesnė, negyvenama 
Uratu salelė. Mūsų laivas stovi Kaip tik įsiinkaravęs tarp 
tų dviejų salų. Dabar, antrą valandą po pietų, guminiais 
pantoniniais laiveliais buvome nuvežti į tą smėlėtą sale
lės pakrantę. Salelė - palmėm ir krūmais tirštai apau
gusi, yra gražus palūdimys ir toliau jūroje auga koralai. 
Tai ten maudėmės šiltam ,įr skaidriam vandenyje. Gavę 
akinius ir kvėpavimo vamzdelius, nuplaukę toliau nuo 
kranto, matėme įvairias spalvotas žuveles. Bet įdomiau
sia buvo stebėti gyvus koralus, kurie čia kvėpuoja ir 
linguoja, laukdami praplaukiančio maisto. Kitas labai įdo
mus vaizdas, - gilesnėse duobėse gulinčios jūrų žvaigždės, 
labai ryškios mėlynos spalvos. Jos virš pėdos gylio su 
penkiomis šakomis, guli ant dugno ar koralo šono ir taip 
išlinkusios, kaip aplinkuma, visai nejuda, nepaprastai gra
žaus, skaidraus mėlynumo. Ir jų ten buvo gana dauį£ ir 
taipgi žuvys visokiausio dydžio. Nunėrę žemyn nosis, žiū
rėjom ir stebėjom tuos gyvius. Buvo malonu matyti gy 
vus koralus, kurie linguoja, jų čiauptuvai atsidaro ir užsi
daro čiulpdami maistą, nors ir juda, tačiau vienoje vieto
je pririšti - negali kitur nuplaukti.

Šeštą valandą vakare turime pikniko pobūdžio pietus 
ant tos mažos salelės. Laivo tarnautojai ten nugabeno ir 
sustatė kėdes, įvedė šviesai elektros laidus ir užkūrė 
žarijų ugnį jautienos kepimui. Ant kranto kūrenosi dar du 
laužai ir dūmai rūko išsisklaidydami tarp palmių šakų. 
Mes atvykę basi, pasiėmėm lėkštes su maistu, susėdom 
ant kėdžių ir žvelgėme į l’ąužų ugnį, o aplinkui tamsa

dengia žemę.
Mums bevalgant, atvyko muzikantai iš Kumwegeai 

kaimelio: dvi grupės su gitarom ir merginom. Jie sutūpė 
aplinkui prie degančių laužų, grojo ir dainavo. Vienai gru
pei baigus dainuoti, tuoj pradeda kita. Ant kranto iškelta 
dinamo mašina gamino elektrą ir apšvietė mus visus, o 
daininkai skambais balsais, pasikeisdami vis dainavo. Ta
čiau greit dinamo motoriukas sustojo, elektra užgeso ir 
tarnautojai, kad ir kaip triūsė, bet nepajėgė jo užvesti. 
Dabar jau tamsoje sėdime, tik sukurto laužo šviesa metė 
ilgus šešėlius aplinkui. Merginos pradėjo patamsyje šokius 
o mes vos galėjome įžiūrėti jų siluetus.

Dainavo grupė 24 -

Tai buvo labai įspūdinga, graži programa, ypač to
kiai didžiulei grupei atliekant tuos šokius. Baigus progra
mą praėjo pro mus su lėkštele aukoms rinkti, nes kaip 
sakė mokytojai, jiems trūksta mokomųjų priemonių - kny
gų, pieštukų. Kai kurie iš mūsų, pasiruošę iš anksto, įtei
kė pundelius pieštukų, atvirukų ir angliškų knygų. Po 
atliktų šokių mokiniai suėjo atgal į klases.

Dar pereinam ir apžiūrim klases. Kiekvienai klasei at
skiras namukas, vyresnėse kalsėse yra suolų, o pirmai kla
sei net ir suolų nėra- sėdi ant žemės, tik mokyklinė 
lenta ant sienos. Vyresnėm klasėm didesni namukai su 
grindimis, o žemesnėm - tik smėlio

Nuo mokyklos pastatų platus 
Mums vis besigėrint puikiai atlikta 
ko mokiniai didelėmis grupėmis po 
būt keli šimtai mokinių. Negalimą 
jaunimo, nes dalis ir ne mokinių dalyvavo tame pasirody
me. Kaip mokytojas sakė, yra tiek noričių mokyklą lanky
ti, kad neturi vietos priimti visus.

Einant į kaimelį šone tako žole nupjauta, auga pal
mės ir daržai paruošti sklypeliais. Šone tako yra pasodin
ta daug yamo, kuriems reikia giliai paruoštų duobių augi
mui. Keletas žingsnių ir pasiekiam kaimelį Kumv/egeai. 
Namukai iš abiejų pusių kelio lyg alėja tarp žydinčių 
gėlių, prie jų džiūsta iškabinti skalbiniai. Žmonės sėdi 
prie trobelių arba pavėsyje po plačialapiais medžiais. Šis 
kaimelis priklauso tam pačiam rajonui, tik mokykla atski
rai pastatyta. Gale kaimelio United bažnyčia gražiai iš
puošta, o prie jos didelė veja žoles. Viduje cementinės 
grindys, išklotos bambuko kilimu, suolų nėra, kuklus al
torius. Stogas metalinis, sienos cementinės.

Kaimelis turi savo šefą - vyriausiąjį, bet prie jo dar 
yra keturi atskirų šeimų vyresnieji. Šio kaimelio vyres
nysis, mums priėjus aikštelę, pasveikina, gana sunkiai 
užsikirsdamas, anglų kalba pakviečia pažiūrėt jų progra
mos. Mes sustojame pavėsyje, o šokėjai išeina į saulėtą 
aikštelę. Dunda būgnai, šoka 5 moterys ir 10 vyrų. Visi 
pasipuošę baltomis paukščių plunksnomis plaukuose ir 
plaušų sijonais. Pašoko tris ar keturis šokius ir perėjo 
su lėkštele, rinkdami aukas. Visas kaimelis čia buvo susi
rinkęs mus sutikti, labai daug moterų su vaikais išsirikiar 
vę iš abiejų tako pusių.

Kaimelyje daug žydinčių baltais žiedais jnedžių, kurie 
teikia gražų pavėsį. Namelių sienos iš plaušų, kitų šonai

grindys.
takas veda į kaimelį, 
programa, kurią atli- 

24, o mus sutiko tur- 
sakyti kad vaikų, bet

Vietiniai praktiški, jie tuojau paėmė sausų palmių 
šakų, supynę padaro lyg fakelą ir uždegę, gauna šviesą 
su lekiančiomis kibirkštimis. Tokių fakelų padaro bent 
keletą ir šiek tiek apšviečia visą pakrantę. Mergaitės vis 
šoka, vėliau pradeda išvesti ir mus pavienius, įjungdainos 
į savo šokį. Šokiai ir dainos dar būtų ilgai tęsęsi, bet lie
taus lašeliams pradedant lašnoti, visi skuba į laivelius. 
Vietinis, jaunimas, nebodamas lietaus, pasiliko prie laužo 
toliau šokti ir dainuoti. Grįžom į laivą be reikalo išsi
gandę, nes lietus ne taip smarkiai lijo.

Dažnai užklumpa lietus

Atsibudus ryte, laivas juda, nes nuo Kitava salos iš
plaukėm tolyn tuoj~ po vidunakčio. Dabar stipriai supa ir 
mėto laivą, net iš lovos verčia lauk. Atsikėlus darosi 
bloga, tenka net tabletę imti, o išėjus ant denio, neatro
do tokios didelės bangos, tik ilgos, siūbuojančios. Debe
suota ir saulės nėra, aplinkui matosi didesnės ir mažes
nės salos, salelės.

Po pusryčių priartėjame prie didelės salos, laivas plau
kia jau sumažinęs greitį. Netrukus sustoja prie Yanaba 
salos, Egum atole. Salos smėlėtoje pakrantėje visai prie 
vandens stovi namukai, dengti palmių lapais. O toliau 
smėlio pakrantėje laukia nedidelis būrelis moterų ir vaikų.

Pasiekus salą, kol išlipam, gerokai sušlapom, nes jūra 
smarkiai banguoja ir daužo krantą. Atslenka tamsūs debe
sys ib vėl prapliumpa lyti. Visi neriam prie trobelių, ku
rios yra ant stulpų ir susirietę tupim, laukdami kada su
stos lietus. Namelių stogai iš palmių šakų yra gana reti 
ir vietomis laša vanduo.

2U minučių lietus apstojo. Mus per tą laiką buvo 
ir įsileidę į vieno namuko vidų. Ten gražiai susi- 
Sienos padarytos iš 

ant grindų, atitverta 
teks mažas namukas,

Po 
atvedę 
tvarkę, 
plaušų 
Atrodo 
tvarkytas šeimai gyventi.

Lietui apstojus, einame

bambuko, kilimėliai palmių 
atskirai miegojimui vieta, 
bet gražiai ir patogiai su-

takeliu į kaimelį. Čia pat 
prie namukų iš pagaliukų padaryti kryželiai ženklina kad 
čia palaidoti mirusieji, taigi čia jų kapai. Aplink žmonės 
vaikštinėja, šunes laksto. Džiunglių taku einame tolyn, 
vedini kelių vietinių vyrų. Jie perspėja, kad čia yra daug 
moskitų, o jų jau keletą dienų buvom nematę. Džiunglių 
pakraščiais yra paruošti žemės sklypeliai daržams. Po lie
taus žolė prie tako šlapia, o nuo medžių varva vanduo.

išeinam į aikštelę, apsuptą lieknomis palmėmis, o ten 
pastatyti namukai mokyklai, nėra kitų gyventojų. Vai
kai sėdi klasėse, iš viso yra 60 mokinių. Mokykloje tik 
du mokytojai. Bevaikščiojant po klases, išlenda saulė ir 
pradeda kaitinti, pasidaro po lietaus šilta, kaip pirtyje.

PĄDTI A I I C A O Ig?r Bunie jos bankuose; rusiškas auksas užsienio paskoloms padeng-
■ iUV/V AUlvQrVQ /tęsinys/ |į. auksiniai žiedai numauti nuo sušaudytųjų pirštų; auksi-

Nors šiaip reiklus ir žiaurus, Parvusas negalėjo, nesiža- niai auskarai, išplėšti iš gimnazisčių ausų, auksinės apy
vėli tuo milžinišku ir kruopščiu darbu, kurį nuveikė Finan-rankės, rastos už ikonų valstiečių trobose. Sidabrinės mo

šų liaudies komisariatas ir Liaudies bankas vos per šešis 
mėnesius, praėjusius po Spalio perversmo. Šūsnys žiania- 
raščių ir skaičių, apyrašų ir inventorizacijos sąrašų, sąs
kaitų, važtaraščių, įkeitmo kvitų, certifikatų. Viskas su
vesta į lenteles ir susisteminta. 1897 metais (tais metais 
pradėtos kalti auksinės monetos) valstybės iždas išleido:
15 rublių vertės auksinių monetų 11 milijonų 900 tūkstan
čių už bendrą 178 milijonų 500 tūkstančių rublių sumą. 
Iki 1918 m. balandžio 10 d. paglemžta ir užpajamuota 9 
milijonai 500 tūkstančių monetų, kurių bendra vertė - 
142 milijonai 500 tūkstančių rublių.

7 rublių 50 kapeikų vertės auksinių monetų nukalta
16 mil. 829 tūkstančiai (suma - 126 mil. 217 tūkst. 500 
rublių). Iki 1918 m. balandžio 10 d. atimta 14 mil. 850 
tūkst. monetų, kurių vertė - 111 mil. 375 tūkst. rublių.

5 rublių vertės auksinių monetų nukalta 5 mil. 372 
tūkstančiai (suma - 26 mil. 860 tūkst. rublių). Iki 1918 
m. balandžio 10 d. atimta 2 mil. 100 tūkst. monetų, 
kurių vertė - 10 mil. 500 tūkstančių rublių.

1898 metai... 1899 metai... Mirga, o kartu su jais ir 
milijonai auskinių monetų, aukso lietus, aukso upė, išsilie
jusi į jūrą. Auksiniai Prancūzijos frankai- penkių, dešim
ties, dvidešimties, penkiasdešimties ir šimto frankų ver
tės; auksiniai Šveicarijos frankai, auksinės Ginėjos ir 
pusės suvereno monetos su karalienės Viktorijos, Eduardo 
VII ir Jurgio V atvaizdais. Svarų, frankų, markių, Šiaurės 
Amerikos dolerių asignacijos. Vertybiniai popieriai, pasko

lų įsipareigojimai, obligacijos. Duomenys apie kiekį, per
kėlimą; užsienio valstybių aukso archyvai, saugomi Rusi-
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netos, sidabro luitai, brangiųjų metalų dirbiniai, meno ku
riniai iš sidabro ir bronzos (tūkstančiai pūdų). Muziejų 
privačios kolekcijos, valstybinės saugyklos kol kas nebuvo 
pajamuojamos. Nebuvo laiko. Bet artimiausioje ateityje 
tai bus padaryta...

iš viso 2,5 milijardo aukso rublių pagal 1913 metų 
kursą, iš jų: asmeninėse sąskaitose, "bendram reikalui", 
vokiečiams pagal punktus: a) už finansavimą; b) už kari
nę pagalbą; c) už armijos išlaikymą; d) areštuoti vokiečių 
depozitai; e) konfiskuotos prekės; f) privačių asmenų ir 
nuosavybės nuostoliai dėl nutrūkusių kontraktų, antivokiš- 
kų pogromų ir kitokių priežasčių.

iš viso: į Vokietijos bankus; į Šveicarijos bankus; į 
Skandinavijos bankus ir į kitokius bankus; transporto išlai
dos; nuostolių procentas dėl vykdytojų savanaudiškumo, iš 
viso... Asmeninėse sąskaitose... Šifrai... Raktai... Vokieti
jos pramonės ir neutralių šalių pramonės akcijomis. Kru
tindamas storas lūpas, Parvusas savo pavandenijusiomis 
akimis bėga skaičių stulpeliais, vis labiau niaukdamasis. 
Mažai!

Trūko laiko. Tai žinoma, dar ne viskas. Štai duome
nys apie kailių, grūdų, medienos, rūdos, spalvotųjų meta
lų atsargas. Patenkinus visas Vokietijos pretenzijas...mes 
norėtume pradėti nuo jų gauti. Taip, mes suprantame, 
kad vokiečiai darbar gali viską pasiimti patys- jėga. Bet 
štai Lenino ranka rašytas laiškas, kuriuo jis prašė supa
žindinti kolegas vokiečius"- karu iš mūsų nieko nepaimsi, 
viską sudeginsimi"

Leninas yra Leninas. Ekstremistas kiekviename žings
nyje. Būtų galima net nusistebėti, jei laiško gale nebūtų 
atskleista jo esmė: "Žaliavos vokiečiams galėsim duoti".

Nereikia pyktis. Susitarsim kaip cicilizuoti žmonės. 
Mažai, labai mažai. Turėtų būti penkeriopai daugiau. Tai 
minimumas. Viskas todėl, kad eksproprijuojama, vadovau
jantis emocijomis ir nesistemingai. Pernelyg daug prilim
pa prie vykdomųjų rankų. Reikia veikti greičiau, garan
tuoti kontrolę. Tikrą kontrolę. Kurti VČK - puiki idėja, 
bet ten per daug vagišių. Suprantama, jums trūko laiko, 
bet kiek jo liko - irgi niekas negali pasakyti. Pradėkit 
veikti dar greičiau ir negailestingiau.

Mokydamas Parvusas toliau gilinosi į dokumentus, ne
paprastai lengvai operuodamas devyniaženkliais skaičiais. 
Netikėtai iš didžiojo finansininko lūpų išsprūdo jaustukas 
- kažkoks nuostabos, nemalonios nuojautos ir pasipiktini
mo mišinys. Trūkumas!

Skaičiai nesueina. Negali būti! Negali būti? Leiskit 
žvilgtelti. Nieko sau! Septyniasdešimt penki... ne, atleis
kit... septyniasdešimt aštuoni milijonai auksu. Tyrimas 
pradėtas nedelsiant. Skriejo šifrogramos. Dzeržinskis Mask
voje (išvykdamas į Šveicariją), Menžinskis- Berlyne. Re
zultatai buvo sensacingi. Vagia Petrograde, siųsdami "kro
vinį" kažkur šonan per privačius Skandinavijos bankus. 
Greitai rado ir kaltininkus: Urickis, Volodarskis ir Kronš- 
tato ČK primininkas Andronikovas. (Kunigaikštis Androni
kovas, Rasputino draugas, buvęs valdininkas ypatingiems 
pavedimams prie sinodo oberprokuroro, bendravęs su caro 
šeima, taip sodriai Pikulio apdainuotas "Nelabajame" ir 
kino režisoriaus Klimovo "Agonijoje". įdomių vykdytojų 
turėjo "pasaulinis prolerariatas"! Tiems, kurie abejoja, 
kad Andronikovas po spalio tapo Kronštato kruvinojo ČK 
vadovu, siūlome paskaityti "Leninas ir VČK", Maskva, 
1975, p. 229.) (Nukelta į 5 psl.)
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Iš mus lydinčių debesų prapliumpa smarkus lietus. 
Netoliese, antroje kelio pusėje, iš prie didelio sodo pri- 
siglaudusios sodybos bebaigiančių degti pastatų rūksta 
dūmai. Apie juos bėgioja nelaimės balsu šaukdamos mo
terys ir vaikai. Šalia jų,garde atitvertos karvės baubia 
širdį veriančiais balsais, kažkur pasislėpęs staugia šuo.

Ant pakelėje palinkusių telefono vielų sutūpusios 
varnos krankia šiurpiu raganos juoku. Virš sodo medžių 
ratu suka balandžių pulkelis, netekęs savo pastogės. 
Pralenkiame penkių moterų grupele, kurios apsikabinu
sios ryšuliais, laikydamosi arti viena kitos, traukia du 
nedidelius vaikiškus rankinius vežimukus. Viename iš Jų 
dvi dėžės, antrame, vežimėlio turėklų įsitvėrusi, sėdi 
ju draugė ir sunkiai dejuoja. Iš jų skurdžių ir išsiskirian
čių rūbų_ spėliojame, kad jos lenkės ar kokiu kitu tauty
bių moterys, pasitraukusios iš priverstinės moterų sto
vyklos.’ Į, mūsų pasisiūlymą padėti joms traukti vežimė
lius atsako abejingais žvilgsniais.

Slenka kilometras po kilometro. Lietaus perlyti, 
žygiuojame toliau, šlubuoju, pasiremdamas lazda, bandau 
neatsilikti nuo savųjų. Mano kuprinę paima brolis, kad 
man būtų lengviau. Lietus nesustoja, esame sušlapę, 
kaip ančiukai. Kelyje telkšo vandens telkiniai. Turime 
saugotis nuo pravažiuojančiu ir mus lenkiančių mašinų, 
taškančių purvą.

Šeštame kilometre iki Ruebel'io sustojame vienoje 
pakelės sodyboje poilsiui. Sodyba supa aukštu klevų ir 
tankių alyvų krūmai, šalia - didelis tvenkinys. Kieme 
po medžiais, glaudžiasi trys kariuomenės sunkvežimiai 
su vokiečių kareiviais ir du pabėgėlių dvikinkiai vežimai 
su vokiškai kalbančiais bėgliais - moterimis ir vaikais. 
Kiemo viduryje dominuoja stogeliu dengtas šulinys, iš 
kurio kareiviai semiasi vandenį, godžiai jį geria ir prisi
pildo tuščias gertuves.

Sodyba evakuojasi. Jos šeimininkai - vyras, raišas 
kaire koja ir jo moteris-iš namų neša įvairius daiktus 
ir krauna į šalia prieangio stovintį didelį vežimą. Jiems 
talkininkauja jaunas vaikinas, greičiausia kitatautis, pri
skirtas ūkio darbams.

į mus atėjusius nekreipia dėmesio,- esame ne 
pirmutiniai tokie. Apsistojam šalia namo esančioje pa
šiūrėje, gaivinamės ir mes Šulinio vandeniu, prisipildom 
gertuves. Sutiktieji vokiečių kareiviai mums draugiški, 
jie žino, kas mes. Jų kovine nuotaika kritusi, ir, jų ma
nymu, karas artėja prie pabaigos. Rusų ir sąjungininkų 
armijos baigia , užimti visų Vokietijos teritoriją. Ameri
kos kariuomene šiapus Elbės upės pristabdė puolimus. 
Rusai nesulaikomai veržiasi plačiu frontu prie Berlyno. 
Neustrelitz'o šiaurėje artėja prie Stralsund'o, Rostok'o, 
Muritz'o ežero šiauriniu pakrančių, Waren miestelio. 
Lieka dar neužimtos Baltijos jūros pakrantėje esančios 
Schwerin'o, Wismar'o , Luebeck'o srytys. Mums gresia 
apsupimas. Aptariame , kas daryti. Vienintelis kelias 
pasiekti Schwaerin'ą, priartėti arčiau sąjungininku. Bet 
tai priklauso nuo vokiečių kariuomenės pasipriešinimo 
ir skirtos likimo laimės. Vokiečiai dar guodžiasi šarvuo
čių generolo Wenck'o geniališkumu ir jo šarvuočių daro
mais priešpuoliais Berlyno link.

PARTIJOS AUKSAS
/tęsinys/

Parvusui neliko nieko kito, tik sunkiai atsidusti. Uric- 
kis ir Volodarskis - jo mylimi mokiniai, regis, labiau už 
kitus pagauti didingos idėjos, specialiai pristatyti prie Le
nino (tarp daugelio kitų), kad tas neiškrėstų kokių nors 
neprognozuojamų staigmenų. Žadėjo išsiaiškinti. Ir išties, 
išsiaiškino gana greitai. Jau po mėnesio likvidavo Volo- 
darskį.

Derybos Berlyne vyko sklandžiai. Ganeckis ne veltui 
mokėsi fianansų pagrindų Berlyne, Heidelbergo ir Ciuri
cho universitetuose. Jis žinojo kaip, kur ir kokiomis sąly
gomis reikia padėti didžiules sumas tvirta valiuta. Savo 
susižavėjimo kupinuose atsiminimuose apie Leniną (o kaip
gi., paties Ganeckio sąskaitoje tik viename iš Šveicarijos 
bankų GPU 1932 m. rado 60 milijonų frankų) Ganeckis 
su pasitenkinimu prisimena tas dienas. "Nors perspektyva 
susitikti prie žaliojo stalo su Vokietijos bankininkystės 
tūzais Mendelsonu, Glasenapu ir kitais manęs per daug 
nedžiugino, mūsų delegacija gana neblogai vedė derybas. 
Jų rezultatas - papildomų susitarimų prie Brest-Litovsko 
sutarties pasirašymas. Jie tiksliai nustatė išmokų pagal 
Vokietijos finansines pretenzijas dydį, bet tuo pačiu metu 
garantavo visišką tarybų Rusijos nepriklausomybę vidaus 
ekonominėje politikoje". Jautrūs Vokietijos bankininkai ir 
jų kolegos šveicarai mėgino bambėti dėl pinigų gavimo 
metodų. "Bet mes jiems tiesiai pasakėm: - nekiškit no
sies į mūsų reikalus, mieli ponai!" (Vienas malonumas 
cituoti "senų bolševikų" prisiminimus).

Kol Ganeckis apdorojo bankininkus, Krasinas kibo į 
pramonininkus. Garsusis Simensas, praradęs tiek daug nuo
savybės Rusijoje ir troškęs kompensacijos, pakvietė į 
susitikimą su Krasinu, jo paties žodžiais tariant, "visą 
pulką" Vokietijos pramonės magnatų.

Magnatai - rimti ir savo tarptautinę reputaciją labai 
branginantys (visai kitaip negu ne tokie skrupulingi banki- 
ninkai) žmonės - laikėsi atsargiai. Jie nepatingėjo susipa
žinti su naujojo prekybos liaudies komisaro dosjė, tad jo 
pernelyg kriminaline praeitis jų anaiptol neįkvėpė. Bet 
rinktis nebuvo iš ko. Suspausta sausumos kariuomenės 
frontų ir Anglijos blokuojama iš jūros, Vokietija merdėjo, 
nors jos kariuomenė ir užėmė gerą pusę Prancūzijos vaka-. 
ruošė ir žygiavo po Tiflisą rytuose. Jūrų prekyba nutrūko 
dar 1914 metais, o Vokietijos pasididžiavimas ir Kaizerio 
ypatingo garbinimo objektas - atviros jūros laivynas- per 
visą karą tik vieną kartelį nedrąsiai pamėgino numesti 
nuo šalies Anglijos kilpą. Reikėjo atgaivinti pramonę. O 
Krasinas siūle žaliavą, ir tokiais kiekiais, apie kokius vo
kiečiai nedrįso net svajoti. Pasiūlytos žaliavos kiekį jie 
su agentūros suvestinėmis apie Rusijos strategines žalia
vos atsargas 1917 m. pradžioje. O E'ieve! Jiems siūlo iš
šluoti viską, ką taip sunkai Rusijos pramonė sukaupė
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Keliu nesustojamai juda besitraukiančiųjų kolonos. 
Tarp jų pastebėjome ir Mirow’e matytus vokiečių karei
vius, kurių tarpe gali būti ir Rudis. J jo nagus* papulti 
būtų labai nemalonu. Kadangi esame gerokai atsitolinę 
nuo tiesioginio priešo pavojaus, esame gerokai pavargę 
ir nutariam , priėjus saugesnę vietą, dienos kelionę nu
traukti, o ja tęsti nakties metu.

Lietui apstojus, paliekame sodybą ir įsijungiame 
į besitraukiančiųjų srautą. Artėjame prie Ruebel'io mies
telio. Prieiname, šalia kelio, plačioje lygumoje žaliuo
jantį eglyno jaunuolyną, kurio pašonėje ir miško aikštelėje 
apsistoję^ ilsisi keliolika civilių vežimų. Prie ju rūksta 
maži lauželiai, o apie juos sukinėjasi moterys* vaikai 
ir seniai. Atokiau nuo jų, po šakotomis eglėmis susiran
dame ir mes sau vietas/Prisilaužom eglėšakių ir, sume
tę juos ant drėgnos žemes, sukrentam poilsiui.

Miškas veikia raminančiai. Šakotos eglaitės pasi
puošusios konkorėžių karūnėlėmis. Atokiau, nuo šakos 
ant šakos liuoksi ruda voveraitė, kažkur toliau girdisi 
genys, čiulbauja paukščiai. Kaip gražu ir jauku... O at
skris priešų plieniniai paukščiai, numes mirti nešančius 
krovinius, paleis švino lietų, sudrebės žemė. Augs ir 
žaliuose eglaitės, puošis savo konkorežiu sidabruotomis 
karūnėlėmis, o voveraites nuliuoksės i saugesnes vietas, 
genys kalens kitur... Kokie jie laimingi,- galvojau sau 
- o kas mūsų laukia? Esame Dievo, malonėje...

Šalia manęs, į eglutę atsirėmęs , Edvardas rūko 
ir susimastęs tyli. Brolis ir Klemas nuėjo pasirinkti sau
su šakučių lauželiui, kaip ir kiti aplinkui. Niekas to 
nedraudžia dienos metu. Užsikuriam ugnį, iš karto sma
giau - džiovinamės sulytus rūbus ir šildomės. Sakučiu 
spragsėjimas primena gimtuosius namus ir rudeninius 
piemenų laužus laukuose. "Kaip būtų gerai, kad turėtu
me bulvių,'- primena Adomas. Pritariu jam. "Kokios jos 
skanios, keptos pelenuose su lupynomis, apkepusiais šo
nais...© jei dar druska užbarstytos, ar sviesto kruopele 
pateptos... Tikras skanumynas, tinkąs ant vyskupo stalo,-" 

tęsia savo mintis Adomas.
Taigi, bet kur jų gausi! Kaip būtų gerai turėti 

nors šilto vandens vietoje kavos. Matome* iš netoli nuo 
musu esančio vežimo šeimininkas kibiru neša vandenį 
ir girdo arklį. Kyla mintis jo paprašyti paskolinti tą 
kibirą. Kuprinėje turiu užslėptą pokutį cigarečių. Duodu 
jį, broliui, kad pabandytų už tai' pasiskolinti kibirą. Vyras, 
gavės cigarečių, jį atneša, priminęs kad gražintume.' 
Atsinešam vandens iš upelio, pasidarėm trikojį, pakabi
nant ant jo pilną kibirą, ir po pusvalandžio džiau
giamės karštu vandeniu. Kuprinėje surandu dar iš Tėvy
nės išlaikytą sacharina. Juo užsisaldinam, ir geriame 
vietoj kavos karštimą, stiprinamės dar turimais iš Miro- 
w'e įsigytais produktais.

Diena slenka vakarop, keliu judėjimas lyg ir su
mažėja. Mane kankina nerami nuojauta. Nuėjės prie 
upelio, ilgai plaunu koją, žaizda mažiau skauda,* šaltas 
vanduo veikia raminančiai.

Temsta, gęsta lauželių ugnys, prunkščia kinkomi 
arkliai, mišku aidi žmonių balsai. Kažkur girdėti gailus 
vaiko verksmas ir arklius raginančiu botagu kirčiai. Pie
tų pusėje- duslūs sprogimų dūžiai. ‘Vežimu* vilkstinė pa
juda kelio pusėn. Prie jų jungiamės ir -mes. Mus pasitin
ka juoda naktis.

, Pailsėjus, mūsų Žingsniai spartesni, einame plačiai 
išsimėtę šalia riedančių vežimų. Šalia manes žingsniuoja 
Edvardas. Prisimena spiritistinius seansus,“' darytus Jur
gaičiuose. Tada buvo suprasta, kad karas esą baigsis 
pavasari, o jau balandžio pabaiga,ir rytojaus diena pra
sideda “gegužis, tik padėtis nepasikeitusi...Esą ir* musu 
likimas, po didelių pavojų, būsiąs laimingas, tik ar vi
siems, -pats abejoja. "Kaip tu manai, Juozai, ar gali 
taip būti?" ,- klausia jis manęs. Abejoju ir aš, atsakymo 
nerandu.

Didžiojo karo metais. Ar galima į tai žiūrėti rimtai? 
Kas tie žmones, atėję ten į valdžią? Ar tai ne kokia ap
gaulė? Ar gali kas nors patvirtinti šiuos pasiūlymus? Pra
šom! "Visais klausimais dėl Vokietijos prekių pirkimo ir 
pardavimo kreiptis tiesiogiai į Generalinį konsulatą, į 
poną V.R. Menžinskį", nepriekaištingos reputacijos, anot 
Lenino, žmogų...

Tuo tarpu Jofė ir Menžinskis, nesudėdami rankų, pri
iminėjo gausybę krovinių, sausumos ir jūrų keliais gabe
namų nuolatinės atstovybės ir generalinio konsulato adre
su. Kai kurios dėžės ir konteineriai iškart būdavo persiun
čiami į Šveicariją. Parvusas būtų buvęs patenkintas, jei 
būtų žinojęs viską. Bet taip toli gražu nebuvo, iš jo glo- 

. bos išsprūdęs Leninas anaiptol neketino dalytis visais 
savo planais su buvusiu mokytoju. Kai kuriose dėžėse, 
nukabinėtose diplomatinėmis plombomis, buvo visai ne 
aukso monetos, luitai, juvelyriniai dirbiniai ir meno kūri
niai, ne platina ir brangakmeniai, kuriuos bolševikai vežė 
užsienin, bet nemokšiškai vokiečių kalba išspaudintos bro
šiūros ir atsišaukimai, raginantys Vokietijos darbininkus 
ir valstiečius įstumti savo šalį į tokį pat kruviną chaosą, 
į kokį jau buvo įstumta Rusija. O kai kuriose jau buvo 
ir šautuvų. Baisi bacila plito, mėgindama paskleisti epide
miją visame pasaulyje. "Jei pasitaikys galimybė taip pat 
pasielgti su Vokietija kaip ir su Rusija, mes to niekad 
neatsisakysim", sakė cinikas Radekas.

" -1
O ką veikė Menžinskis ir kas privertė jo šefą Dzer- 

žinskį, metus dirbus Liubiankoje, netikėtai pasirodyti 
Šveicarijoje? Ne todėl, tiksliau ne vien todėl, kad apsivo
gė Urickis ir Volodarskis, o kaip vėliau išaiškėjo, ir Zi- 
novjevas. Todėl ir Parvusas tapo Leninui našta. Negalima 
sakyti, kad jis pretendavo į pasaulinio prolerariato vado 
vaidmenį ar drįso teoriškai polemizuoti su lljičiumi spau
doje (Parvusas, suprantama, jau seniai net negalvojo apie 
tokį marazmą, kaip "partinė publicistika"), bet Leninas 
niekada neužmiršo, už ką jis turi būti dėkingas Parvusui, 
kaip ir to, kokius įsipareigojimus jis prisiėmė, kirsdamas 
kariaujančią Vokietiją užplombuotame vagone, ir ne be 
pagrindo laikė Parvusą gana pavojingu liudytoju.

Be to, PLANO autorius buvo Parvusas. Kadangi PLA
NAS pavyko, jo autoriumi norėjo tapti Leninas. Bet ir 
šita priežastis nebuvo pati svarbiausia. Svarbiausia buvo 
tai, kad Parvusas savo riebiu kūnu užblokavo visus "in
tymius" kontaktus su išsikerojusia Vakarų bankų sistema, ’ 
žaisdamas kažkokį savo žaidimą ir nežinia kiek susižer- 
damas į savo kišenę. Liubiankos požemiuose susikaupė pa
kankamai senų ir patyrusių finansininkų, turinčių tarptau
tinę patirtį, kurie kankinami (o dažniausiai ir be to) išda
vė gausybę globalinių finansinių paslapčių ir ryšių, lei
džiančių veikti aplenkiant- Vokietiją su kur kas di
desniu užmoju, nei buvo numatęs Parvusas. Bet tai buvo 
ateitis, o dabar Parvusas dar buvo reikalingas. Todėl, 
nors ir buvo iškeltas klausimas jį likviduoti, bet kaip

Bankrutavusiame Šventosios uoste 
išplaukia į žūklę. Nuotr.

tik pavieniai žvejai dar 
V. Kapočiaus.

Priekyje mūsų žingsniuoja brolis Vytas ir Juozas, 
abu beveik vienmečiai. Jie tarpusavyje rado bendra kal
bą. Mus seka Adomas ir Desantininkas. Adomas, kaip 
visuomet, labai jautrus pavojams, kalba apie galimus 
netikėtinumus. Desantininkas - daugiau pasitikįs savimi, 
ramina Adomą. Už jų- kiti: Albertas, kaip ir visuomet, 
neatsitraukdamas nuo šalimais riedančio vežimo, kalbina 
jame pagyvenusia, moterį ir šalia jos sėdinčia ,gal 5-riu 
metukų , mergyte, kuri neišmiegotom akutėm* dairosi į 
mus, nepažįstamus. Ji dar mažai ką supranta.

Nakties tamsa dengia aplinkos matomumą, tad 
jaučiamės saugūs nuo netikėtų antpuoliu. Kelias eina 
per rečiau apgyventas vietas, šalimais* jo daugiausia 
lapuočių krūmai, didesni ir mažesni mišku plotai. Pakę- 
lyje, prie arčiau esančių medžių prisiglaudę ilsisi pabė
gėliu vežimai. Dešinėje - sužvilga didelio Mueritz'o eže
ro įtankos vandenys. Primena Lietuvos Aukštaitijos gra
žuolį Rubikių ežerą, prie kurio krantu ne kartą teko 
laukti auštančio ryto žvejybai.

Lenkiame kilometras po kilometro, artėjame prie 
Ruebel'io miestelio, šaltokas nakties oras, nežiūrint 
nuovargio, skatina sparčiai žingsniuoti, kad sušiltume. 
Tolumoje, pietų pusėje, pro debesų properšas dangaus 
skydą raižo ilgi prožektorių šviesų blykčiojimai. Dusliai 
sproginėja šaudmenys. Kelyje besitraukiančiųjų sumažėja, 
daugumoje civiliai, pasuka į šalutinus kelius poilsiui. 
Vidurnaktį mes pražygiuojame miško žalumoje išsiplėtusi 
kurortinį Ruebel'io miestelį. Jame daugybė gražių, tipin
go vokiško stiliaus vasarviečių, žmonės atrodo čia dar 
nepaliesti evakuacijos. Namų kiemuose ir šalia jų, gat
vėse daug pabėgėlių vežimų, sustojusių poilsiui.

/ bus daugiau /

pasiūlytas ne laiku - atidėtas. Kad būtume visiškai objek
tyvūs, turime pripažinti, jog tame pasitarime Kremliuje 
1918 metų liepos 19 d., kai visą pasaulį apskriejo pirmo
sios žinios apie Mikalojaus II ir jo šeimos sušaudymą, 
Parvuso pavardė buvo kartojama dažnai, bet siejama ne 
su caro šeimos likvidavimu, o su garsiąja replika: "Ma
ža!" ir visiškai teisingomis pastabomis apie nesistemingą 
bei nekontroliuojamą eksproprijavimą (ar nacionalizavi
mą), nes pats Leninas, metęs savo garsųjį šūkį: "Piešk, 
kas priplėšta", pripažino, jog tokiuose šūkiuose netinka 
vartoti nerusiškus žodžius, "Klausėsi... Nutarė... O paskui 
užgriuvo RAUDONASIS TERORAS.

įsakęs likviduoti Uriekį (buvo už ką) ir inscenizavęs 
pasikėsinimą į save patį, Leninas pirmą kartą žmonijos 
istorijoje sankcionuoja masinį ištisų gyventojų grupių nai
kinimą, pasmerktųjų socialinę padėtį apibūdinęs miglota 
"buržujaus" etikete. (Net mūsų oficialioji istorija, netru
kus, ko gero, demaskuos mitą "apie Kaplan šūvį ir revo
liucijos širdį". Jei šiuos įvykius palygintume su hitlerinin
kų vykdytu genocidu, turėtume pripažinti, kad nacistai 
buvo kur kas humaniškesni savo šalyje. Priešas buvo aiš
kus. Jei tu žydas - tu priešas. Kaip kam pasisekė gimti. 
O tokios etiketės, kaip "buržujus", "liaudies priešas", "buo
žė", "pusbuožė" ir kitokios, galėjo būti kabinamos kam 
nori ir kiek nori. Tuo labiausiai ir skiriasi genijus nuo 
mėgdžiotojo, taip pat masinis teroras nuo pasirinktinio 
teroro. Hitleris siekė suvienyti naciją, o Leninas - su
naikinti kuo daugiau liudytojų, prieš tai juos apiplėšus).

Potencialių aukų sąrašus pradėta sudarinėti tuoj po 
perversmo, kai asmeniškai paties Lenino įsakymu pagal 
gyvenamąją vietą buvo suregistruoti asmenys, priklausan
tys "turtingoms klasėms"; į tą sąrašą pateko beveik visi 
be išimties šalies gyventojai. Lenino sparnuotoji frazė: 
lai 90% Rusijos gyventojų žūva, kad 10% sulauktų pasau
linės revoliucijos, - kėlusi susižavėjimą jo bendrininkams, 
kurie, tiesa, laikė ją hiperbole, buvo įkūnijama su neregė
tu užmoju. Tuo metu jau visa bolševikų kontroliuojama 
teritorija buvo išraizgyta tokio tankaus įvairiausių apskri
čių, gubernijų ir valsčių ČK tinklo, jog net laikraštis 
"Pravda" atiduodamas duoklę nuveiktam darbui, susižavė
jęs rašė, kad "tarybų valdžią" faktiškai pakeitė ČK val
džia. Būtent į tą baisų voratinklį apraizgiusį šalį,iš Mask
vos pradėjo plūsti instrukcijos, aiškinančios paskelbto 
teroro esmę: "Mes nekariaujame prieš pavienius asmenis, 
MES NAIKINAME BURŽUAZIJĄ KAIP KLASĘ. Per tardy
mą neieškokite medžiagos ir įrodymų, kad kaltinamasis 
žodžiais ar darbais veikė prieš Tarybų valdžią. Pirmasis 
klausimas, kurį turite jam pateikti, - kokios jis kilmės, 
auklėjimo, išsilavinimo ir profesijos. Šie klausimai ir turi 
nulemti kaltinamojo likimą. Čia ir yra "raudonojo teroro" 
esmė bei prasmė.

f
Bet prasmė buvo kur kas giliau, negu įmanoma sutal

pinti į valdišką oficialios instrukcijos tekstą. / b.d. /

5 psl.
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tononto
Lietuvių Namų

Žinios
• LN spalio mėn.22 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 164 žmonės. Svečiu 
knygoje pasirašė 1 iš Laz
dijų, 3 iš Vilniaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narys Teodo
ras Stanulis.
® Spalio 22 d. LN Moterų 
Būrelio visuotiniame susirin
kime, dalyvės aukojo;
"Tremtinių Grįžimo Fon
dui" po $50,- a.a.A.Jankai- 
tienės ir a.a. O.Indrelie- 
nės atminimui ir $50,- 
"Nepriklausomai Lietuvai"- 
a.a. J.Norvaišos-Girinio 
atminimui.

Spalio mėn. pradžioje 
šis Moterų Būrelis išsiuntė 
3 maisto ir drabužiu siun
tinius į Lietuvą pagelbėti 
daugiavaikėms šeimoms.

• LN spalio 29 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
132 žmonės.

APIE SLAUGOS NAMUS
š.m.spalio men. 15 d. 

pranešimą, padarė j. V.Ši ni
kus,Slaugos Namų K-to 
pirmininkas informaciniame 
susirinkime.

įvairus ir svarbūs pasi
tarimai su Toronto miesto 
taryba vystosi toliau, sten
giamasi gauti autoaikšg 
iš Toronto Tranzito Komi
sijos ir apginti 20 Dorval 
Road pievos panaudojimą 
automobiliams.

Po paskutinių Ontario 
rinkimų visa buty politika 
yra pasikeitusi, Sveikatos 
Ministerija remia ir toliau 
tautinių grupių, kaip ne 
pelno siekiančias slau — 
sos namų statybas.

Tačiau ilgalaikei priežiūrai 
provincijos parama gali 
būti teikiama 50% projekto 
kainos.

Finansų telkimas ir 
derybos del pastato ir jo 
aplinkos tebevyksta.

tojų pagalba, pasiekėme Metro Toronto politikus, kurie 
paskyrė gegužės 15, 1995 m. susitikimą. Nuvykome su į 
iždininku Slivinsku susitikti su įtakingais tarėjais (council-1 
lors): Fotino, Moscoe, Paul Christie pavaduotoju Shimski 
ir Maxwell sekretore Bell. Jie pareiškė neturį nieko prieš 
tai, kad TTC išnuomotų LN-arns reikalingas vietas. Praė
jus beveik 2 mėnesiams be atsakymo, parašėme paklausi
mą tarėjui Paul Christie, kur tos žadėtos vietos. Jis, 
negaišdamas laiko, pasiuntė savo laišką David Gunn, TTC 
vyriausiam menadžeriui (reikalų vedėjui), išreikšdamas 
Metro pritarimą 32 vietų nuomavimui.

'i 
Reikalui pajudėjus, rugpjūčio 24 d. susitikome su TTC ' 

nuomavimo agentu Paul Buttigieg ir už 3 savaičių gavo
me sutarties metmenis, pagal kuriuos nuoma kainuotų 
$1.00x32 vietų x 365 dienų = $11, 680.00 dol.

Sutarties juodraštis su TTC pritarimu išnuomoti 32 
vietas dar tebestovi kitų TTC pareigūnų rankose. Patvir
tintos kopijos dar negavome.

Toronto Miesto Valdybos planuotojai, kuriems turime 
pristatyti auto aikštės problemos išsprendimą buvo apie 
būsimą sutartį su TTC skubiai painformuoti.
Pastangos apginti 20 Dorval Rd. pievos panaudojimą auto
mobiliams

Nuo pat auto aikštės 19 Dorval Rd. nupirkimo, atitin
kamas Miesto Valdybos departamentas nustatė 76 auto- 
vietas LN klientų judėjimui. Pernai Viešųjų Darbų ir Ap
linkos departamentas (Public Works & Environment) numa
žino auto vietų reikalingumą iki 56. Atrodė, kad proble
ma bus išspręsta gaunant 32 vietas iš TTC ir paruošiant 
pievą ant 20 Dorval Rd. dvidešimt keturių (24) automobi
lių pastatymui, kaip jau buvo įrašyta 1988 metų potvar
kiuose ir patvirtinta Ontario Miestų Savivaldybių Komi
sijoj (Ontario Municipal Board -OMB) 1989 metais. Gyve-

Lietuvių Tautodailės Instituto metinis narių suvažiavi
mas, vykus Gananoque, Ont., Kanadoje, 1995 m. rugsė
jo mėn. 16 d. Viduryje^pirmojoje eilėje- dail.Antanas 
Tamošaitis. LTI- to Kuratorius

X-X- %- * -X- ######* * %%%%%•»#
nant miesto sąlygose kai kurie aplinkiniai gyventojai pa
reiškė nepasitenkinimą būsimu automobilių judėjimu nau
joj aikštėj. Tačiau, po metų laiko derybų, prieita prie

KAD ATSIRASTŲ SAVI NAMAI 

Slaugos Namų Komiteto sutrumpintas pranešimas, 
skaitytas spalio 15, 1995.

Toronto Miesto Valdybos Taryba (Council) š.m. kovo 
mėn. 27 ir 31 d.d., svarstė ir priėmė 30 puslapių dvylik
tą straipsnį (Clause 12), kuriame išnagrinėta ir išspręsta 
visi reikalingi pataisymai potvarkiams 577, 578, 579-88 
ir brėžiniams.

Savo sprendime Taryba pranešė planavimo ir išvysty
mo kornisionieriui (Commissioner of Planing and Deve
lopment), kad šis grįžtų atgal į Žemės Naudojimo Komi
tetą (Land Use Committee) išsprendęs tris klausimus:

1) Nuomavimą iš TTC automobilių pastatymo vietų; 2) 
išlaikymą atviros aikštės 20 Dorval Rd. adresu; 3) toli
mesnį planavimą 4-to ir 5-to aukšto pastate, kuomet 
Ontario valdžia nesuteikia paramos pasiūlytiems senjorų 
apartmentams. Savo ruožtu tie klausimai buvo perduoti 
Slaugos Namų Komitetui ir toliau pateikiame pasisaky
mus.

Pastangos gauti aikštę iš Toronto 'Franzito Komisijos 
(TTC)

kompromiso: Miesto planuotojai paliks visas 24 vietas, 
jeigu LN palaisvins šiaurės-vakarinį Edna/Dorval Rd. gat
vių kampą. Raštiško atsakymo dar negauta.

Planų pakeitimas 4-tame ir 5-tame aukštuose

Dviejuose aukštuose buvo užplanuota 33 pensininkų 
butai, vadinami "Senior Citizens Housing". Stengėmės 
gauti Butų Ministerijos (Ministry of Housing) pagalbą 
statybai ir išlaikymui, pateikdami gerai paruoštus pasiūly
mus. Tačiau visi 4 pasiūlymai buvo atmesti. Po paskuti
nių Ontario rinkimų visa butų politika pasikeitė ir daug 
vykdomų projektų tapo sustabdyta. Kiek tai liečia auto
mobilių pastatymą, Miesto Valdyba leisdavo laikyti vieną 
vietą dešimčiai apartamentų.

Negaunant valdžios paramos, apartamentai nustojo 
senjorų privilegijos Miesto valdybos potvarkiuose ir savi
ninkas -LN - privalėjo parūpinti 33 vietas automobiliams 
pastatyti, šitiek vietos LN negalėjo parūpinti ir todėl 
reikėjo keisti gyventojų patalpinimo sampratą: iš savaran
kiškų butų su prausykla ir virtuve reikėjo pereiti į bend
rą virtuvę ir atskiras valgyklas kiekviename aukšte. į ap
gyvendinimo procesą būtų žiūrima, ne kaip parūpinimą 
buto, bet kaip davimą lovos (bed) lygiai taip, kaip slaugos

Lietuvių Tautodailės Instituo suvažiavime dalis viešnių: 
iš kairės: M. Kati Meek - amerikietė audėja, Čikagos 
LTI narė, Vida Rimienė - Čikagos LTI pirmininkė, Al
dona Veselkienė - LTI Valdybos p-kė, Ilona Tarvydienė 
- LTI Tarybos pirmininkė. Abi nuotr: M.Kati Meek

Žinant, kad TTC operuojamo) aikštėj prie Keele g- 
vės požemio stoties yra 206 mažai vartojamos vietos, 
parašėme laišką Bryan Stewart, TTC auto aikščių koordi
natoriui. Jis atsakė negalįs padėti. Bet su miesto planuo-

Sveikatos Minsiterijos finansavimas Slaugos Namams

patalpose, nors kiekvienas rezidentas turėtų savo prau- 
syKlą. Gyventojai turėtų apmokėti pilną išlaikymo Kainą, 
be Sveikatos Ministerijos subsidijų. Automobilių tvarka 
tokia kaip ir Slaugos patalpose: 1 auto vieta 10-čiai lovų.

Gavus Miesto planuotojų pritarimą, brėžinius pristatė
me architektų 4-to ir 5-to aukšto pakeitimams.

/fvĮvĮvfr LIETUVIŲ 
KREDITOPARAMA 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% ,už 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.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo............8.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .......
2 metų .......
o metų .......
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.

I

Daug metų Ministerija kratėsi nuo suteikimo finansi
nės paramos etninėms bendruomenėms, statančioms Slau
gos namus. Bet birželio 1,1993 m. Ontario Parlamentas 
priėmė įstatymą 101 (Bill 101) su Slaugos namų ir kitų 
ilgalaikės priežiūros aktų pataisymais. Slaugos Namų akto 
sekcija 20 iš vieno paragrafo išplėsta į 17. Svarbus para
grafas 20.12 "Capital Funding" lietuviškai skamba taip:

"Jei^u leidimo laikytojas (licensee) yra Korporacija be 
akcijų (serų) kapitalo, pagal Koroporacijų Akto III-eią dalį 
tai Minsiteris gali iš biudžete pramatytų pinigų duoti fi
nansinę paramą kapitalinių išlaidų padengimui (in defray-

Parapijos kredito kooperatyvas
—* 999 College St., Toronto, Ontario IW6H 1A8

Ing capital expenditures), padarytų dabar ar ateity dėl 
Slaugos Narnų". Akto pataisymas kažkaip praėjo nepaste
bėtas, kol 1994 m. gale patyrėme iš ukraineių atstovo 
MASA organizacijoje, kad kiniečiai, graikai, suomiai, 
ukrainiečiai ir North York ligoninė gauna arba gaus Mi
nisterijos finansinę pagalbą. Balandžio 28, 1995 m. pasiun
tėme laišką dėl to reikalo Ministerei Ruth Grier. UŽ mė
nesio MASA sekretorius Greengarten patvirtino jau mums 
žinomą naujieną. Birželio 29 d. susitikome Lietuvių Na
muose su 4 Ministerijos pareigūnais, 2 Arbor Living Cent
res atstovais ir 4 LN Slaugos Namų komiteto nariais. 
Arbor Living Centres apsiėmė paruošti "Functional Prog
ram”, o Minsiterijos pareigūnai parūpins iš Ministerio 
patvirtinimo laišką. Laiškas atėjo ir buvo paskelbtas "T. 
Žiburiuose" liepos 25 d. Ten pranešėme, kad:

"Pagal naujus potvarkius, Ministerija gali paremti ne
pelno siekiančias Slaugos Namų statybas. Tokiu būdu ir 
mūsų Slaugos Namai bus remiami. Projektai yra patvirti
nami kasmet, atsižvelgiant į projekto pripažinimą, kad 
turi ilgalaikės priežiūros pirmenybę; finansų suorganiza
vimą visam projektui; projekto paruošimą statybos vykdy
mui. Provincijos parama ilgalaikei priežiūrai gali būti 
teikiama 50% projekto kainos. Tokiu būdu mūsų organiza
cija turės sutelkti kitus 50%.

Laiškas užbaigiamas įsitikinimu, kad Minsiterijos prisi
dėjimas pagelbės toliau organizuoti finansus.

J.V. Šimkus, Slaugos Namų 
Komiteto Pirmininkas

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki B 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.; an'.radle- 
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

DRESHER

Nuošimčiai gali paslkeistl savaitės eigoje.

AKTYVAI per “f Q3 milijonus dolerių

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydi iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir ke'tonėc čekių 
(travelers 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 trečlad. 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
j 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. ... 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

5.25%
, 5.50%
5.50%
5.75% 
6.00% 
6.25%
6.50%
5.50% 
5.75%

‘ 6.00% 
’ 6.25% 
’ 6.50%
7.00% 

‘ 4.25% 
i‘ 5.75%

2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6-°°0,0 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6-25o;° 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6-5Oo'\° 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. T 00 /o 
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%

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

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

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

AKTYVAI per 59 milijonus dolerių

, Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas ;

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

DRAUDA--- INSURANCE^
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited,
2 Jane St., Suite 204 (corner of Jane & Bloor St.) 

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

...........— , ..........
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

h



PRASIDĖJO NAUJAS NBA 
SEZONAS

Š.m. lapkričio 3 d. prasidė
jo naujas NBA profesionalų 
krepšinio pirmenybių sezo
nas. Šiemet prisidėjus dve
joms naujoms komandoms 
(Toronto ir Vancouver'io ) 
pirmenybėse žais 29 penke
tukai. Šioje lygoje, kuri 
yra pati stipriausia pasauly
je, dabar pasirodys 31 už
sienietis iš 21 valstybės. 
Jų tarpe bus 12 naujokų.

, iš Lietuvos jau čia rung- 
įtyniaus du krepšininkai- 
šalia senbuvio Šarūno Mar
čiulionio - varžysis ir Ar
vydas Sabonis, iki šiol žai
dęs Europoje. Priešsezoni- 
nėse rungtynėse jiedu gana 
gerai užsirekomendavo, tad 
dabar visų lietuvių akys 
bus nukreiptos į tuos du 
susitikimus, kuriuose pasi
rodys Portlando "Trailbla
zers" ir Sacramento "Kings" 
komandos. Linkime mūsų 
krepšininkams geros sėk
mės!

ČIKAGOS "NERIES" SPOR
TO KLUBO SUKAKTIS

Spalio 23 d. suėjo 4U metų 
nuo Čikagos "Neries" spor
to klubo įsisteigimo. Jis 
atsirado susijungus anks
čiau Čikagoje gyvavusiems 
"Perkūno" ir "Ateities" 
sporto klubams. Ankstes
niais metais šis sporto jun
ginys reiškėsi krepšinyje, 
stalo ir lauko tenise, šach
matuose, lengvoje atletiko
je, plaukyme, o dabar savo 
aktyvumą rodo tik tinkli
nyje, kur dar vis pelno 
gražių laimėjimų. Šio klu
bo didesniais darbuotojais 
yra buvę Aleksas Lauraitis 
Zigmas Degutis, Albertas 
Liškūnas, Jonas Valaitis, 
Romas Puodžiūnas, Edvar
das' Šulaitis ir kt. Klubas 
šalia tinklinio yra turėjęs 
vieną iš geriausiųjų lietu
vių Krepšinio komandų Šiau
rės Amerikoje. E.Š.

GRAŽIAI PRAĖJO LIETU
VIŲ FONDO RUDENINIS 
POKYLIS

Kaip ir kiekvieną rudeni, 
taip ir šiemet įvyko šau
nus LIETUVIŲ FONDO

rudeninis pokylis, sureng
tas spalio 21 d. Pasaulio 
Lietuvių Centre, Lemonte. 
Anksčiau, kuomet LF būs
tinė buvo Čikagoje, tokie 
baliai ten ir vykdavo, ta
čiau raštinei persikėlus į 
Lementą, jau pora kartų 
buvo linksmintasi čia.

Susidomėjimas šiuo poky- 
liu buvo didžiulis ir jau 
pora dienų prieš jo datą, 
bilietai buvo išparduoti. 
Susirinkus negu 300 žmo
nių, šį neeilinį vakarą pra
dėjo jauna LF darbuotoja 
Ramona Steponavičiūtė, 
kuri pasveikino atvykusius 
Čičinsko baladės eilutėmis, 
invokaciją perskaitė kun. 
Algirdas Paliokas, SJ, iš 
vietinės Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos. Taip 
pat Puvo perskaityti LB 
Kultūros Tarybos premijų 
laimėtojai ir pristatyti 
pokylyje dalyvaujantieji 
tokie laureatai: "Draugo" 
vyr. redaktorė Danutė 
Bindokienč (žurnalistikos), 
Ramojus Mozoliauskas (dai
lės), taip pat ir muzikos 
garbės premijų laureatai: 
Stasys Baras, Algirdas Bra
zis ir Jonas Vaznelis.

Susirinkusiuosius jautriai 
nuteikė jauno vyro Gi
liaus Kisieliaus (LF valdy
bos pirm. S. Baro vaikaičio) 
žodžiai, sakantieji, jog pa
gerbiant S. Barą jo 7 5 m. 
amžiaus proga, yra įsteigia
ma Stasio ir jo žmonos 
Elenos vardo stipendija. 
Visi vakaro dalyviai su
kaktuvininkui ir jo žmonai 
sugiedojo "Ilgiausių metų".

Taip pat maloniai atrodė 
studentams stipendijų įtei
kimo iškilmės, kurias atli
ko LF tarybos pirm. Mari
ja Remienė ir LF pelno 
skirstymo komisijos pirm. 
Daina Kojelytė. Pirmoji 
pasidžiaugė, kad šiemet 
buvo galima paskirti net 
114 stipendijų 63,500 dol. 
sumoje. D. Kojelytė savo 
žodyje pažymėjo, kad nuo 
jos vaikystės daug kas pa
sikeitė, bet tik į Fondą 
įstojimo mokestis liko tas 
pats - tik 100 dol. Todėl 
ji kvietė visus neįstojusius 
į LF, tapti jo nariais šį 
vakarą. Stipendijų čekiai 
buvo įteikti 16-kai pokyly
je dalyvavusiems jauniems 
mokslo žmonėms. Štai jie: 
dr. Artūras Bareika, Jurgi
ta Benetytė, Monika Špo
kaitė, Rimas Gacevis, Ire-

na ir Renata Kvantaitės, 
Danas Lapkus, Venta ir 
Aras Norvilai, Jurgita Se- 
dienė, Rasa Stasiulytė, 
Haroldas Subačius, Elena 
Tijunėlytė, Gintaras Vaitke
vičius, Karilė Vaitkutė, 
Tomas Vilimas.

Oficialiosios dalies pa
baigoje dar kiek ilgėliau 
kalbėjo valdybs pirm. Sta
sys Baras. Jis pirmoje eilė
je padėkojo savo šeimos 
nariams, kad šie rado gali
mybę jo amžiaus sukaktį 
atžymėti stipendija. Jis 
pažymėjo, jog šiemet LF 
buvo užsimojęs pasiekti 8 
milijonų dol. kapitalo su
mą ir sutelkti 100 naujų 
narių. Ta suma jau pasiek
ta, o iki šimtinės naujų 
narių trūksta tik šiek tiek 
daugiau negu dešimties. 
Pasidžiaugė ir jaunais žmo
nėmis, kurie ateina į Fon-' 
dą ir talkina, nes ir šį 
kartą salė išpuošta jauni
mo rankomis. Vėliau šie 
talkininkai buvo iškviesti 
į priekį pasirodyti. Susi
rinkusieji jiems paplojo.

Baliaus dalyviai galėjo 
matj/ti ir naujuosius jauna
vedžius: LF steigėją ir da
bartinį garbės pirm. dr. 
Antaną Razmą ir jo žmo
ną - LF reikalų vedėją 
Alę Steponavičienę. Jie ir 
daugelis žymių svečių (jų 
tarpe ir Lietuvos gen. Gar
bės konsulas Vaclovas Klei
za su žmona), ilgokai dar 
linksminosi ir šoko, gro
jant Sauliaus Gylio vado
vaujamam "ŽIBURIO" or
kestrui. Kaip buvo galima 
Pajusti, visi dalyvavusieji 
iš šio renginio išsinešė 
gerų nuotaiką ir puikius 
įspūdžius.

Ed. Šulaitis

2.
3.
4.
5.

CENTRO VALDYBA 
3000.L1ETUVOS RESPUBLIKA KAUNAS LAISVES AL.34 Tel.22S43222B0ai

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.
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! Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Centro Valdyba

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

DONIUS REMYS GRIŽO IŠ 
LIETUVOS

Septynis mėnesius pralei
dęs Lietuvoje, atgal į Čika
gą sugrįžo net su keturio
mis poezijos knygomis, 
spėjęs užsirekomenduoti 
mūsų tautietis Donius Re
inys. 1992 m. buvo išleis
tas jo pirmasis poezijos 
rinkinys - "išsipildymo 
sala". O po to kas metai 
sekė: "Auksinė vasara", 
"išlikęs džiaugsmas" ir 
"Svajonių gėlės". Paskutinė 
pasirodė šių metų pavasarį. 
Šie visi rinkiniai buvo iš
spausdinti Lietuvoje, kur 
jų autorius vis praleisdavo 
po pusmetį, nes jau turi 
savo butą Palangoje ir iš 
ten važinėja po visą Lie
tuvą.

Donius Remys yra ture 
jęs daugelį susitikimų - 
vakarų su Lietuvos poezi
jos mėgėjais, kurie labai 
domisi jo kūryba. Dauguma 
šių susitikimų įvyko šie
met. Donius Remys buvo 
pakviestas į poezijos vaka
rus jo gimtuosiuose Mažei
kiuose, Kretingoje, Biršto
no kultūros centre esan - 
čion bibliotekon, Plungės 
rajoninėn bibliotekon ir 
kt.

Jis dalyvavo Jonavoje 
prieš trejus metus įsteig
tos Lietuvos Kaimo Rašy
tojų Sąjungos suvažiavime. 
Ši sąjunga taip pat priėmė 
į savo narių tarpą ir patį 
D. Remį. Čia reikia pažy
mėti, kad šiai sąjungai

priklauso daugiau negu 2UU 
po visą Lietuvą išsibarsčiu
sių rašytojų, kurių didžioji 
dalis gyvena miestuose. 
Sąjungos pirmininku yra 
Kostas Federavičius iš 
Jonavos. Per šį suvažiavi
mą (rugsėjo 23-24 d.d.) 
svečiui iš Čikagos buvo

įteiktas literatūrinis "Krin
tančio Lapo" prizas. D. 
Remiui atiteko Jonavos 
tautodailininko nutapytas 
paveikslas.

Apie D. Remį ir jo kūry
bą rašė daugiau negu dešim
tis Lietuvoje išeinančių 
laikraščių, spausdindami jo 
poeziją ir nuotraukas. Dar 
prieš Kalėdas D.Remys 
vėl žada pajudėti Lietuvon, 
nes nori išleisti savo poe
zijos rinktinę, kuri apimtų 
geriausius kūrinius iš jo 
visų keturių knygų. Taip 
pat dar galvoja ir apie 
penktąją poezijos knygą. 
Trumpai tariant, D. Re
mys nenori dar padėti 
plunksnos ir atsitraukti 
nuo savo pamėgtos poezi
jos. Norisi palinkėti jam 
geros sėkmės!

E. Šulaitis

s Darius Kasparaitis lieka 
NHL. Lietuvis ledo rituli
ninkas pasirašė naują sutar
tį su Nacionalinės ledo ri
tulio lygos (NHL) New 
Yorko "Islanders" klubu. 
Sutartis pasirašyta tre
jiems metams. D. Kaspa
raitis per metus vidutiniš
kai uždirba per milijoną 
dolerių. "Lietuvos aidas" 
pranešdamas naujieną, pa
žymi, jog įdomi sutarties 
pasirašymo priešistorė. D. 
Kasparaitis, pavargęs nuo 
bevaisių derybų su klubo 
vadovybe, demonstratyviai 
išėjo iš treniruotės. Po to 
sutarties sąlygos buvo su
derintos jau kitą dieną.

Dienraštis primena, jog 
D. Kasparaitis praėjusio 
sezono pradžioje gavo rim
tą nugaros traumą ir visą 
sezoną nežaidė. Dabar Da
rius jau beveik sveikas ir 
lapkričio 10 d. žais pirmą
sias naujojo NHL čempiona
to rungtynes su New York 
"Rangers". e.š.

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

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

3.50%

3.00%

5.50% 
5.50% 
6.00% 
6.25%
6.50% 
6.75% 
7.00%

3.50%
6.00%
6.25%
6.50%
6.75%
7.00%

IMAME UŽ:
PASKOLAS
Asmenines nuo . 
nekiln. turto 1 m.

13.00%
• 7.75%

Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydį 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. 14

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!

Dalis Lietuvių Fondo stipendininkų, kurie dalyvavo sios 
organizacijos rudeniniame pokylyje Pasaulio Lietuvių 
Centre, spalio 21 d. Kairėje - stovi LF Tarybos pirm. 
Marija Remienė ir LF Pelno paskirstymo komiteto 
pirm. Daina Kojelytė. Nuotr. Ed. Šulaicio

ŠIAIS JUNGTINIU TAUTŲ PASKELBTAIS
TOLERANCIJOS METAIS, JAUNIEJI
MONTREALIEČIAI PASISAKĖ, KAIP JIE 
SUPRANTA TOLERANCIJĄ. ČIA SKEL
BIAME JŲ PERDUOTAS MINTIS:
..."TAI REIŠKIA PRIIMTI KITUS TOKIUS, 
KOKIE JIE YRA..."

Sebastien Cool, 10 m.
"... "SUTIKTI, KAD ŽMOGUS GALI BŪTI 
KITOKS, NEGU AŠ"

Margaerite-Anne Sansoricq, 11 m.
"...GERBTI KITUS IR JŲ IDĖJAS, TAI 
REIŠKIA, GERBTI JŲ NUOMONES IR 
ĮSITIKINIMUS"

Carlos Vargas, 13 rn.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVlSKAIl

—— —i — — —w r— ----- ----- — — —— —— —— —— — —— —— —■ —•-

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVlSKAIl
• — — — — — — — — — — — — _  _  _  _  __  _  _ ,

7 psl.



montreal
AUŠROS VARTŲ P-J OS 
PIETUS

š.m.lapkričio mėn. 5 d-, 
tradiciniai AV P-jos meti
niai pietūs vyko pagal nu
sistovėjusią tvarką. Pilnai 
salę valgytojų, Parapijos 
narių ir rėmėjų, pasveikino 
Parapijos Komiteto pirmi
ninkas Albertas Jonelis.

AUŠROS penketuko 
dainininkės gražiai padai
navo "I Lietuvą" - žodž. 
K.Genio, muz. A.Vilčinsko; 
" Nemunėli, Nemunėli"-
ž. V.Bložės, muz.A.Bra-
žinsko; "Stoviu aš parimus" 
- pagal J.Grišmanauską.ž. 
V.Panavaitės; "Žibėk, žie
deli"- ž.M.Kudarauskaitė, 
muz. J.Gaižausko. Akompa
navo muz.Aleksandras Stan
kevičius. Po gausių plojimų 
dainininkėms ir akompania- 
riui Antanas Staškevičius 
įteikė po raudoną gvazdiką.

Trejetą dainų padainavo

LIETU VOS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS

MINĖJIMAS MONTREALYJE

[1995 m. lapkričio mėn. i
26 d., sekmadienį, |

įvyks AUŠROS VARTŲ ŠVENTOVĖJE 
IR SALĖJE

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

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

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

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

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

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

• sol. Antanas Keblys, akomp.- Manuel Blais.
Mineli m e organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.

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

šaulių kuopos valdyba(ĖJIMAS - Laisva auka

MOKA UŽ:
Certifikatus 1 m.-.... 5.75% Taupymo - special............ .... 1.50%
Certifikatus 2 m......... ....6.00% Taupymo - su gyv. dr...... .... 1.25%
Certifikatus 3 m......... ....6.25% Taupymo - kasdienines .. 1.50%
Term. Indėlius:

...5.25% Einamos sąsk................... 1.00%
1 metų .... ......... RRIF-RRSP -1 m.term. 5.75%
180d. J64d. .
120d. -178 d. .

... 5.00%

...5.00%, RRIF-RRSP - 2 m.term. 6.00%
"'■■6.25%

3.00%60d. -119d. . ....4.75% RRIF-RRSP - 3 m.term.
30 d.- 59 d. . ....4.25% RRIF-RRSP—taup........

IMA UŽ:
Nekitn. turto:

1 metų ..................
2 metų.................
3 metų.................

....... 7.75%

.......8.00%

....... 8.Z5%

asmenines - nuo ......... ,8.b0%

sol. Antanas Keblys - J.
urgučio "Stok ant akme

nėlio", L. Abariaus - "Jau 
saulutė leidos", A.Bražinsko 
- "Subatos dienelė". Jam 
akompanavo muz. Manuel 
Blais, ir po to solistas 
visus pietų dalyvius įtraukė 
į bendrą mūsų liaudies 
dainų dainavimą, maloniai 
ir jaukiai užbaigiant progra
mą su "Atskrend sakalėlis" 
"Augo girioj ąžuolėlis" 
ir "Ar aš tau , sese, nesa
kiau".

Nuaidėjus plojimams, 
Kleb. Tev. J. Aranauskas, 
SJ.s nuoširdžiai padėkojo 
visiems už tokį gausų atsi
lankymą ir AV P-jos rėmi
mą.

Pirm. Albertas Jonelis 
padėkojo už programą ir 
pakvietė pravesti didžiąją 
loteriją Leoną Balaiši ir 
Petrą Girdžių. Netrukus 
paaiškėjo ir laimingieji: 
K.Genteman, Ant.Žiūkas,
p.Maceliūnas, J.Vasiliauskas, 
J. Intas, Mary Gureckas, 
E. Szewczuk, E.Kerbelienė, 
J.Šeidys, V.Gečas. Vyko ir 
smulkioji loterija.

Pietų stalus palaimino 
svečias kun. Izidorius Sa
dauskas,SDB.

Bronius Niedvaras ele
gantiškai tvarkė įvairius 
šio renginio reikalus ir 
vaišes, padedant sūnui Gy
čiui, šeimininkėms Sese
lėms Palmirai ir Juditai 
bei Alvyrai Krasowski. Ūkio 
reikalais rūpinosi R.R.Otto

Pasivaišinta, pasikalbėta 
pabendrauta , pagurkšnota, 
BIREDYJE patarnaujant 
Aug.Kalvaičiui ir V. Gyviui.

G. B.

JDOMUS SVEČIAI 
REDAKCIJOJE

Į mūsų Montrealyje 
leidžiamo laikraščio "NL" 
redakciją kartas nuo karto 
atsilanko ir svečių iš Lie
tuvos. Dažnai - giminės 
čia gyvenančiųjų, o kartais 
specialiai į Kanados tarp
tautines konferencijas at
vykę, arba atliekantieji 
specialybių stažą. Esame 
čia sutikę ir pasišnekėję 
su gydytojais, mokytojais, 
vienu kitu dailininku, teisi
ninku, ir kt.

Vieną sekmadienio po
pietę K.LB A-kės p-ko A- 
rūno Staškevičiaus lydimi, 
pirmą kartą apsilankė Lie
tuvos kariškiai - maj.Arū
nas Dudavičius ir kpt.Artū
ras Salynas. Abu atlieka 
4-rių mėnesių stažą St. 
Jean,Que., iškviesti Kana
dos Krašto Apsaugos Mi
nisterijos pagal bendro 
Karinio Švietimo Apmoky
mo programą. Abu moka 
po keletą kalbų, jų tarpe 
ir prancūziškai.

Maj. Arūnas Dudavičius 
yra SKAT- Vilniaus apskr. 
teritorinės gynybos ATG 
rinktinės vadas. Gimęs 
Alytuje, mokytojas. Savo
specialybės reikalais yra 
lankęsis Norvegijoje ir
JAV. Namie jo laukia žmo
na ir dvi dukrytės.

Kpt. Artūras Balynas 
lakūnas, Karinių Oro 

Pajėgų II-sios Aviacijos Ba
zės naikintuvų eskadrilės 
vado pavaduotojas. Jam 
teko dirbti aviacijoje Len
kijoje ir Vokietijoje, į ka
rinę aviaciją Lietuvoje 
įstojo 1992 m. Namie lau

kia žmona, sūnus ir dukre
lė.

Abu vyrai sakosi, kad 
stažuotės programa įdomi, 
intensyvi ir labai naudinga, 
-kad tik Lietuvoje būtų 
rimčiau rūpinamasi Lietu
vos Kariuomenės paruošimo 
falimybėmis ir auklėjimu, 

iuo metu karo tarnyba 
jaunuoliams Lietuvoje pri
valoma jiems sulaukus 19 
metų amžiaus.

Maj. A. Dudavičius ir 
Kpt. A.Balynas džiaugiasi,

galėdami laisvu laiku aplan
kyti mūsų telkinio rengi
nius, pabuvoti su tautie
čiais ,ir dėkingi Arūno ir 
Silvijos Staškevičių šeimai 
už suteiktas galimybes 
tai padaryti.

Abu šie reti svečiai 
yra įdomūs kalbėtojai, tad 
nepraleiskime retos progos 
jų pasiklausyti AV P-jos 
salėje š.m. lapkričio 26 
d., minint Lietuvos Kariuo
menės šventę! b.n.

_______ Informacija aplo naujausias palūkanas “Lite" 

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI f

KASOS VALANDOS:
1475DeSeve 3907A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00 . .

© A.a.Pauliaus Povilaičio 
atminimui vietoje geliu, 
savo aukomis AV P-jai 
aukojo $135,- Andrew 
Grant(N.F.), Aldo Tombari 
- $50.

© SESELĖ PAULĖ, lapkri
čio mėn. 15 d. 1 val.p.p., 
RŪTOS Klube papasakos 
savo įspūdžius, parodys 
vaizdajuostę iš Lietuvos, 
tik ką iš jos sugrįžusi.

šią vasarą BALTIJOS stovykloje skautavo Vytas Ptašinskas 
su dukromis Aleksa y Krista ir sūnumi Sebastijonu.

NuotrzR.R.Otto

LES TOITURES

• AV P-jos bažnyčios gar
siakalbius atnaujino Anta
nas Mickus ir Danius Juras, 
pakeisdami susidėvėjusias 
dalis ir jungiklius.

• Šv.ONOS D-ja kviečia 
visus į savo rengiamus 
prieškalėdinius pietus gruo
džio mėn. 3 d., AV P-jos 
salėje.

• Leonui BALAIŠIUI buvo 
padaryta rankos operacija, 
po kurios jis gydosi namie.

® AV P-jos klebonijoje 
ir zakristijoje galima gauti 
kalėdinių paplotėlių.

MM mMMM mMMBM

HONEY FOR SALE !
I Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.j Delivery could be arranged too!. Please call:I Tel.: 962-3780 ____
NjW—>1 III©" »■©" ©■©» WII1NHIIIW mil »'■*» 1BW W"'

EUROPARCEL

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qmv.dr. J.MALTŠKOS biurai 

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

R.P.S. IVIIROIX1 INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

QUEBEC

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estuą,
Mes 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 - 
RAVIMO REIKALAIS 
BET KADA-7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rue DE SEVE,

MONTREAL H4E 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 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

J272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis Electriden Contractor

MAURICE ANTON IUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484Dr. G E R A L D J. PEARL, M.D.,M.Sc,.F.R.C.S(C) 

C H I R U R G A S
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.

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

ADVOKATAS 
ROMAS I Š G A N A I T 1 S

822 Re 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

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

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

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitos ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja t^isidrcusti.

Notarė 
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

8 pel.

TONY
PHOTO 
8TUDIO I

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

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI AL I ŪMINI J UM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS [R 

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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