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įvyk i y 
APŽVALGA

B»N.
LIEPOS MĖNESIO 
ŽYBTELĖJIMAI
Prez.Jelcin’o liga:

Š.m.liepos mėn. 11 d., 
prez.Boris Jelcin'as buvo 
atvežtas į Centrine Mask
vos Ligoninę po to, kai 
skundėsi neįprastais skaus
mais krūtinėje. Teko at
šaukti jo planuota vizitą 
į Norvegiją.

įvairūs spėliojimai ir 
gandai apie Prezidento 
sveikatą, sklido jau kuris 
laikas. Pasirodė ir karikatū
ros, kuriose buvo nurodoma 
viena jo negalavimą prie
žasčių. - didokas butelis 
su užrašu "Vodka" jo ran
kose. Vyko ir satyriniai 
lėlių teatro spektakliai,pa
brėžiant nevykusį sprendi
mą vesti kara Čečėnijoje.

Čečėnijos 4 tragedijai 
tebevykstant, kilo vis di
desnis nepasitenkinimas. 
Priešingos nuomonės- "už 
ir "prieš" reiškėsi tiek 
Rusijos kariuomenės sluoks
niuose, tiek eilinio žmo
gaus sąmonėje, tiek pačia
me Kremliuje.

Paties Prezidento pa
reiškimu iš ligoninės, paaiš
kėjo, kad vis dėl to, jis 
buvo gavęs tikrai širdies 
ataką ir kad jo pažadas 
netrukus vėl pasportuoti- 
-žaisti tenisą,nepasitvirtino. 
Gydytoją nutarimu , jam 
reikia po atlikto gydymo, 
ilgesnio poilsio.

Laikinai prezidentines 
pareigas atlieka Rusijos 
min.pirm. Viktor Černomir- 
din'as, kurio reputacija 
vis kyla. Jis- buvęs Sovietų 
industrijos ministeriu, pasi
rodė pragmatiškas ir tapo 
rimtu laisvos prekybos 
sistemos propaguotoju 
bei vykdytoju. Jis, pagal 
Prancūzijos ir pačios Rusi
jos spaudos vertinimus, 
sugeba metodiškai ir rim
tai dirbti. Jis sugebėjo 
išsiderėti iš Čečėnijos Įkai
tų paleidimą.

Europos politiniai stebė
tojai, ypatingai Prancūzijos 
spaudoje, nurodo, jog prez. 
Jelcin'as, paskelbęs, kad 
jis pats tiesioginiai prižiū
rės ekonominės politikos 
vykdymą bei užsienio rei
kalu vyksmą, stiprindamas 
savo pozicijas, atleido 3 
pareigūnus- vieną iš kari
nės vadovybės, du kitus 
iš Vidaus Reikalą Ministe
rijos. Sprendžia, kad Ru
sijos politinė padėtis stabi
lizuojasi, nepakliūsianti 
į kraštutinių ei la Žirinov- 
skį įtakas! ir todėl prez.Jel
cin'as, dar nesugrįžęs iš 
poilsio, patvirtino, kad 
š.m.gruodžio mėn. 17 d.

Noksta rugiai Tėvynėje, o duoną žadama pabranginti dvigubai. ...
vyksiat Rusijos Parlamento 
Žemąją Rūinu rinkimai.

DUDAJEVAS PRITARIA 
TAIKOS SUTARČIAI

"Associated Press" Agen- 
tūros žiniomis, rugpjūčio 
mėn. 2 d.,Čečėnijos laisvės 
kovotojų vadas Džokhar 
Dudajevras, po ilgokai tru
kusią derybų, sutiko pa
tvirtinti sutarti baigti ( be
veik 8 mėnesius trukusius, 
karo veiksmus ir įsakė 
savo daliniams sustabdyti 
mūšius.

Rusijos min.pirm. V.Čer- 
nomirdin'as pareiškė ITAR- 
TASS žinių agentūrai, kad 
karas Čečėnijoje pasibaigė.

D.Dudajev'o Įgaliotinis 
pareiškė, jog dokumentas 
buvo bendrai patvirtintas 
ir sutarimai bus vykdomi.

Politiniai susitarimai 
dėl Čečėnijos santykių 
su Rusija pradedami svars
tyti Grozny mieste.

Karinis susitarimas lie
čia Čečėniją ir Rusiją. 
Rusijos daliniai atitraukti 
dalinai, o Čečėnijos kovo
tojai sutiko nusiginkluoti.

KROATIJOS KARIUOMENĖ 
JSIJUNGE Į KONFLIKTĄ ~

Nuo 1991 m. vykstant 
karo veiksmams buv.Jugos- 
lavijoje ir Serbijos prievar
tinei ekspansijai, galų 
gale serbu "etniniai valy
mai" Bosnijoje ir kitose 
vietovėse, gavo atitinkamą 
smūgį; Kroatijos kariuome
nė, gerai suplanuotame 
puolime , atsiėmė Krajinos 
regioną^ po trijų dienu ofen- 
syvos. Dabar Krajinos ser
bai paragavo pabėgėlių 
duonos, kurią taip džiaugs
mingai ir įžūliai buvo Įbru
ką kroatams ir musulmo
nams-

Kaip toliau vystysis 
Balkanų įvykiai- niekas 
negali pasakyti, nes nei 
UN, nei didžiosios valsty

bės Europoje, nei JAV 
nesugebėjo laiku sustabdyti 
diktatoriško- "didžiosios 
Serbijos" teroro. Ar užteks 
Kroatijos kariuomenės pa
galbos atstatyti teisingumą, 
taikingą susitarimat tarp 
besižudančiu pusių? Ar pa
jėgs sutramdyti apjakusius 
didybės manija ir nesiskai
tančius su jokiomis Žmo
gaus Teisėmis? Ar, galų 
gale, pajėgs pristabdyti 
ir savųjų karių plėšikavimo 
instinktus, kurie jau prade
da rodytis.

Bosnijos serbų vadas 
Radovan Karadzic gavo 
savo parlamento pritarimą 
atleisti nuo pareigų gene
rolą Ratko Mladic, kuris 
suplanavo ir vykdė serbų 
teritorinius grobimus per 
paskutinius keturis metus. 
Taigi, kai Karadzič gavo 
tinkamą atkirtį už genoci
dinių veiksmų pasekmes 

pradėjo atsipeikėti ir 
jau bandyti kaltę užmesti 
generolams...

ATOMINĖS BOMBOS 
PENKIASDEŠIMTMETIS

šių metų vasara pasižy
mi įvairiais žiauraus smur
to, karų - ir taikų sudary
mų- sukaktimis, o viena 
paskutiniųjų - 50-metis 
nuo pirmosios atominės 
bombos panaudojimo. Ji 
buvo išmesta ant Hirosi
mos miesto, Japonijoje, 
rugpjūčio mėnesio 6 diena.

Hirošimos meras Takaši 
Hiraoka š.m.rugpjūčio 1 
d.kritikavo Japonijos politi
kierius, kad jie formaliai 
ir tinkamai nėra atsiprašę 
už jų valstybės įvykdytas 
kolonialines ir karo žiaury
bes, pasakydamas, kad 
tie veiksmai yra ir liko 
visiškai nepateisinami.

Vykstančiose rugpjūčio 
6 d. Hirošimos minėjimo 
ceremonijose jis sakėsi 
reikalausiąs visų branduoli

nių bandymų sustabdymo. 
"Branduoliniai ginklai yra 
visuotinė nuodėmė prieš 
žmoniją. Jų vystymas vyks
ta,numatant galimybe kada 
nors juos panaudoti",- pa
reiškė meras Hiraoka.

Jis, nežiūrint japoniško
jo kolonializmo pasmerkimo, 
nepabrėžė, kad Japonijos 
vyriausybės bombardavimas 
Pearl Harbor uosto ir vaid
muo II-jame Pasauliniame 
Karėj kas ir išprovokavo 
Hirošimos bombardavimą), 
būtų irgi vertas rimto at
siprašymo. Jo vertinimu, 
tai buvo prekybos zonų 
dalinimasis tarp Japonijos, 
JAV,Britanijos ir gal būt, 
Olandijos. Todėl esą, jis 
negalįs pasakyti, ar šis 
karas buvęs pateisinamas, 
ar ne.

Tačiau - visu aštrumu 
iškilęs ir tebekyląs morali
nis visos civilizacijos klau
simas - ar, ir kada galima 
masiniai naikinti nieku dė
tus gyventojus, jų gyvenvie
tes ir visat ją užimamą, 
teritoriją,- tebėra neatsa
kytas. Tebėra diskutuoja
mas, tebėra giliai nerami
nantis. Tebėra savo iki— 
šiolinėmis pasekmėmis- 
įskaitant ir ekologines 
grėsmingas visos planetos 
išlikimui.

PARIZEAU VASAROS 
ŽVEJYBA
Š.m.birželio mėnesį buvo 
sudarytas Quebec'o provin
cijos "triumviratas" ruo
šiantis referendumui dėl 
Quebec'o valstybės, iŠ va
dovą Action Ddmocratique, 
Parti Qudbecois ir Bloc 
Qudbecois. Po mėnesio 
Action Dėmocratiąue vado
vas Mario Dumont pareiškė 
kad Quebec'o atsiskyrimo 
nuo Kanados klausimas 
referendume privalo būti 
paprastas (taip, ar ne). 
Iki dabar paruoštame teks
te Quebec'as iš anksto
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DĖKOJA MONTREALIO LIETUVIAMS — PANEVĖŽIO
GYDYTOJŲ SĄJUNGA

Š.m.birželio mėn. pabaigoje KLB Montrealio A- 
kės pirm. Arūnas Staškevičius gavo tokio turinio laiška 
iš Panevėžio Gydytojų Sąjungos:

" Gerb.Pirmininke,-
Balandžio mėnesio pabaigoje mes gavome labai dideli 
kiekį įvairių medicininių priemonių iš Montrealio, Res
publikinei Panevėžio ligoninei. Kadangi šiemet Jūs at
siuntėte labai dideli humanitarinės pagalbos kiekyj, mes 
ji skirstėme taip pat gana ilgai - net iki birželio mėn. 
pradžios.

Didžiausią medicininiu priemonių kieki-tirpalus 
peritoninei dializei - paskyrėme hemodializės skyriui. 
Artimiausiu metu šio skyriaus personalas ruošiasi trims 
ligoniams su lėtiniu inkstų funkcijos nepakankamumu, 
kuriems pastoviai taikoma hemodialize (dirbtinis inkstas) 
pradėti daryti pastovią ambulatorinę peritoninę dializę. 
Tuo būdu šiems ligoniams nereikės kasdien važinėti į 
ligoninę, o peritoninę dializę jie galės pasidaryti patys 
namuose. Šie žmonės daugiau nebus "prikaustyti" prie 
ligonio lovos. Tai bus be galo didelė pažanga. Mes būsi
me vieni iš pirmųjų Lietuvoje, kurie taiko ligoniams 
peritoninę dializę. Tai - dėka Jūsų pagalbos mums.

Šiandien vaikų reanimacijos skyriuje, kuriame 
dirbu ir aš, dviejų savaičių amžiaus naujagimui, kuriam 
yra ūmus inkstų funkcijos nepakankamumas, pradėjome 

. taikyti peritoninę dializę. Šiam tikslui naudojame Jūsų 
atsiųstus tirpalus. Jei tokių tirpalų iŠ Jūsų nebūtume 
gavę, minėtas kūdikis, be jokios abejonės, būt p buvęs 
pasmerktas mirčiai, o dabar jam atsirado, nors ir mažy
tė, bet VILTIES kibirkštėlė. Ir tai- tik dėka Jūsų pagal
bos.

Mums be galo naudinga ir didelė įvairovė kitu 
tirpalų intraveniniam naudojimui, ypatingai tie, kurie 
skirti parenteriniam ligonių maitinimui. Mums taip pat 
labai vertingos ir visos kitos medicininės priemonės, 
kurias Jūs mums padovanojote.

Respublikinės Panevėžio ligoninės gydytojų, Pane
vėžio Gydytoją Sąjungos, medicinos seserų vardu, esu 
nuoširdžiai dėkingas asmeniškai Jums, Kanados Lietuvių 
Bendruomenės Montrealio Apylinkes nariams ir BAXTER 
bendrovei.

Su pagarba Auksentas Morkevičius, 
Pirmininkas."
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jau traktuojamas kaip ats
kira valstybė , ir klausimas 
statomas ar, kaipo tokia, 
norinti politinio ir ekono
minio bendravimo su Kana
da (lyg tokio visą laiką 
ir nebuvę...Red.).

M.Dumont "Le Devoir" 
laikraštyje pasisakė, kad 
privalo būti aiškus įstaty
minis nurodymas, įpareigo
jantis vyriausybę derėtis 
su Kanada, jeigu būtų bal
suota už Quebec'o atsis
kyrimą. Jis taip pat nori, 
kad naujoje įstatyminėje 
nuorodoje būtų pasakyta 
apie eventualaus suvere
naus Quebec'o siūloma 
ekonominį ir politinį bend
ravimą su Kanada:

"Tie dalykai turi būti 
visiškai aiškiai nurodomi, 
kad balsuotojai žinotų už 
ką jie tikrai balsuoja". 
Todėl jis siūlo, kad balsa
vimui būtų paskelbti arba 
abu klausimai iš karto, 
arba kiekvienas atskirai. 
Taip pat Mario Dumont 
siūlo suverenistams paskelb
ti ir pagrindinio derybinin
ko su Kanada vardą dar 
prieš referendumą, kad 
užtikrintų balsuotojus. (Da
vė suprasti,kad Lucien 
Bouchard'as "yra patyręs 
derybininkas"). Toks asmuo, 
jo nuomone, turėtų būti 
patvirtintas visu trijų ali- 
jantų.

Iki dabar nėra jokiu 
ženklų, kad bet kuri Kana
dos dalis ar vyriausybė 
ruoštųsi derėtis su Quebe

c'o provincine vyriausybe, 
remiantis suverenistų siūly
mais.

Jacques Parizeau mėgs
ta grandiozišką laikyseną 
ir šmaikščius ( kad ir 
ne visada atsakingus teigi
mus) , kas liečia Kanadą. 
Jo posakis, kad pabalsavus 
už atsiskyrimą- kelio at
gal nebūtų taip, kaip kad 
vėžiui įkritus į verdantį 
vandenį ar bučių. Linksmų 
piešinių gausa laikraščiuose 
aęie '^vėžio išvirimą" vis 
dėl to nepralinksmino Quė- 
bec'o gyventojų. Tas bu
čius ir tas verdantis vanduo 
jau perdaug aiškiai pasako, 
kad būtina visiems žinoti 
iš anksto, koks tas masalas, 
ir ar jis ko vertas.

Juk ir politiniai ir eko
nominiai santykiai su fede- 
raline Kanados vyriausybe 
seniai egzistuoja ir Quebe- 
c'as yra sau išsiderėjęs 
labai daug tos nepriklauso
mybės. Balsuotojai pradeda 
galvoti, kad tuos santykius 
galima praplėsti ar pagerin
ti be separatizmo chaoso, 
bereikalingų išlaidu ir ,ypač, 
be ambicingą lyderių gar
bės balionų.

Taigi, Jacques Parizeau 
vasaros vėžių žvejyba 
nepavyko...

« KOLUMBIJOJE pavyko 
suimti didžiausio narkotikų 
prekybos žiedo Cali virši
ninką, M.Rodriguez. Call 
žiedas kontroliuoja 80% 
pasaulinės narkotikų rinkos.
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Lietuvoje
B. N.

0 Sudeikių bažnyčios šven
toriuje, š.m. liepos mėn.
1 d. buvo atvežti dr.Juozo 
Girniaus-filosofo, mokslinin
ko, redaktoriaus, mirusio

1994 m. rugsėjo mėn. 13 
d..palaikai ir ten palaidoti 
šalia Jo senelio,tris dešimt
mečius buvusio čia zakris
tijonu.

Birželio mėn. 30 d. 
visuomenė buvo supažindin
ta su istorikės , dr.Aldonos 
Vasiliauskienės knyga i

KAS GAUNA I LAIPSNIO VALSTYBINES PENSIJAS?
Kreipimasis

Į Lietuvos Respublikos Vyriausybę, Seimą, Politines Par
tijas, Lietuvos Žmones:

n1995 m. LR Vyriausybė paskyrė I laipsnio valsty
bines pensijas neinformuojant visuomenės, už kokius nuo
pelnus kai kuriems asmenims jos bus mokamos. Matyt, 
LDDP nori įrodyti, kad gynę Lietuvos nepriklausomybę, 
ir ją išdavę, kūrę ir griovė, budelis ir auka niekuo nesi
skiria.

Mums kelia nerimą, kad tarp gaunančią šias pen
sijas yra aktyvių sovietinio gyvenimo būdo propaguotoją, 
TSKP CK veikėju, kovojusių prieš savo šalies nepriklau
somybę, šmeižusių nesitaikstančius su sovietine okupacija, 
priklausiusių svetimų valstybių tarnyboms.

Norėtume paklausti, kuo motyvuodama LR Vy
riausybė paskyrė I laipsnio valstybines premijas V.Berio- 
zovui, L.Diržinskaitei-Piliušenko, V.Reimeriui, ir ki
tiems? Kas slepiasi po trumpu apibūdinimu "visuomenės 
veikėjas, poetas"?

Visa tai verčia nerimauti, kad gal greitai ateis 
laikai, kai I laipsnio valstybines pensijas gaus ir tokie 
"visuomenės veikėjai" kaip E.Eismontas, N.Mitkinas ar 
net M.Burokevičius su V.Ivanovu.

Pageidautume, kad skiriant I laipsnio valstybines 
pensijas , spaudoje būtu apibūdinta pretendentą politinė, 
visuomeninė, kultūrinė veikla. Visuomenė turi žinoti, 
už ką,kam ir kiek Valstybė moka.

Kviečiame Lietuvos žmones pareikšti nuomonę 
apie asmenis, kuriems paskirtos I laipsnio valstybinės 
pensijos. Netylėkime, protestuokime, rašykime, kreipki
mės į LR vyriausybę.’'

Pasirašė Rokiškio 6-ių organizacijų, skyrių atstovai:
Tėvynės Sąjungos, Krikščionių Demokratą Partijos, 

Politinių Kalinių ir Tremtinių Sąjungos, Tautininkų Są
jungos, Rokiškio Šaulių Skyriaus Rinktinės, Darbininkų 
Sąjungos. ( Pabraukimai - "NL" Red.).

KANADOS LIETUVIU FONDO STIPENDIJOS
įsikūrus KANADOS LIETUVIŲ FONDUI, atsirado 

asmenų, matančių jo svarbą tiek pagalbos Lietuvai, tiek 
lietuvybės išlaikymui išeivijoje, ir pasižadėjusių kasmeti
nėmis aukomis arba palikimais jį remti. Kai kurie iš 
jų pareiškė pageidavimą kuriam tikslui gautos už ją įna
šus pajamos būtų panaudotos. Dalinant pajamas, į tai 
yra atsižvelgiama.

STIPENDIJOS IŠ 1994 metų pajamų, 1995-96 MOKSLO 
METAMS

Balsių Fondas:
po $ 550, - Remesat Viktoras; $ 500,- Karasiejū- 

tė Aurelija; po $ 450,- Gurklytė Daina, Narušis Linas; 
po $400,- Paulionytė Lina, Karasiejus Gintaras; po $ 
350,- Paškus Andrius, Mockus Vytautas, Puzerytė Audra; 
po $ 300,- Valadka Saulius, Dzemionas Algis, Stanuly- 
tė Loreta ,Dzemionas Gedas, Dirmantaitė Vida; $ 250,- 
Gedris Viktoras; po $ 150,- Raškauskaitė Judita, Raš- 
kauskaitė Alicija.

Kantautų Fondas:
Po $ 350,- Skrinskaitė Alena, Underytė Vaiva; 

po $ 325,- Steponaitis Petras, Underys Linas; $ 300,- 
Lukošiūtė Lana; $ 250,- Pečiulis Rimas; $ 150,- Luko
šius Viktoras.

kAS IŠLAIKĖ RETUOSIUS PARTIZANŲ SPAUDOS 
[LEIDINIUS???___________________________

š.m. laikraščio TREMTINYS nr. 21 (162) Viktoras 
Alekna savo aprašyme kreipiasi į skaitytojus klausdamas, 
ar išliko bent vienas partizanų, leidinių, egzempliorius.

"Žvilgsnis į Juozą. Girnių" 
Utenos miesto Kultūros 
Rūmuose. Čia vyko konfe
rencija, skirta Juozo Gir
niaus atminimui.

Del okupacijos pasitrau
kęs i Vakarus, gyveno JAV 
ir visą gyvenimą dirbo

ta" darbuotojai, AB "Kauno 
Audiniai", UAB "Kauno 
Vandenys", AB "Nemunas", 
Lietuvos Aklųjų ir Silpna
regių Sąjungos įmonė , 
Kauno Muitinė , bendrai 
Lietuvos-Rusijos įmone 
"Atrama",ir kt.

Jis rašo:
LAISVĖS KOVOTOJU ARCHYVO 12-toje knygoje 

yra Algio Kašėtos ir Dalios Kuodytės straipsnis "Perio
dinė partizanų spauda". Tai labai turiningas pasakoji
mas apie partizanų kovas dėl Lietuvos laisvės ne tik 
ginklu, bet ir spausdintu žodžiu. Lentelėje (psl.97) pa
žymėta, kad DKA štabas 1945 m. vasario ir kovo mėn. 
išleido tris laikraščio "LAISVĖS KELIU" numerius.

Noriu pridurti, kad DKA išleido dar bent tris laik
raščius. Pirmasis laikraštis "TIKRUOJU KELIU" ėjo dar
1944 m.rudenį. Jį leido Ukmergės apskr.Muzninkų valsč, 
Juodonių k. gyventojai Stasys Morkūnas - Vėtra, 1943 
m. baigęs Ukmergės mokytojų seminariją ir Henrikas 
Četkauskas. Jiedu išleido tris šapirografu spausdintus 
numerius.

Po poros mėnesių Čiobiškyje DKA štabas 1945 
m.vasario 16 d. išleido pirmąjį LAISVĖS KELIU numerį.
1945 m. kovo 27 d., sutriuškinus DKA štabą Čiobiškyje, 
žuvo abu jo leidėjai Jonas Markulis-Vaiduoklis ir Juozas 
Marcinauskas - Pluta.

1945 m. gegužės mėn.Ciobiškio parapijos Burniškių 
k. Žemaičio sodyboje išleistas laikraštis NEPRIKLAUSO
MA LIETUVA. Jo redaktoriai nežinomi. Šio laikraščio 
išleisti bene keturi numeriai.

1945 m. gegužės mėn. Žaliasis Velnias nuvyko 
į Kaišiadorių apskr., Gegužinės bažnytkaimį. Ten su 
klebonu Steponu Rudžioniu - Vėju svarstė spaudos reika
lus. Redaktoriumi paskyrė Keižionių pr.mokyklos moky
toją Gandą (slapyvardis, pavardė nežinoma), kuris išleido 
DKA laikraštį ŽALIOJI GIRIA. Jį ir dabar prisimena 
Čiobiškio apylinkių žmonės. Bet koks jis buvo, kiek nu
merių išėjo - nežinia. Tik Čiobiškio klebonas kun.Liudvi- 
kas Puzonas, suimtas 1946 m. vasario 7 d., tardytojui 
prisipažino: "Praėjusią Žiemą mokytojas Kunigėlis (Stasys 
Čiobiškio pradžios mokyklos mokytojas) davė paskaityti 
laikraštį "ŽALIOJI GIRIA". Visų straipsnių neskaičiau, 
nes ilgi, o tik užsienio politika, straipsnelį, kuriame 
buvo surašyta 12 Trumeno (JAV prez. Truman'o, Red.), 
punktų ir vėl grąžinau mokytojui" (kn.: "Žudikai bažny
čios prieglobstyje", 1963 m.,p. 177).

Mokytojas Stasys Kunigėlis (1922-1977) man pasa
kojo, kad jis iliustravo ŽALIĄJĄ GIRIĄ.

Ar išliko bent vienas šių leidinią egzempliorius?" 
P.S.Gal būt kas nors iš mūsų "NL" skaitytojų turėtų 
kokiu nors žinių...Red. 
****************************************************

Lietuvai. Knygoje pateikta 
Jo biografija, aprašyta 
veikla, spausdinami artimu 
žmonių prisiminimai, daug 
nuotraukų.

Laidotuvėse ir . šioje 
atminimo vakaronėje , 
suruoštoje "į Laisvę" Fondo 
studijų savaitės proga , da
lyvavo žmona Ona Girniu- 
vienė su sūnumis Sauliumi 
ir Ramūnu.

• KAUNIEČIAI, .minėdami 
DARIAUS ir GIRĖNO trans, 
atlantinį skrydį 1933 m.ir 
ju žuvimą Soldine, Vokieti
joje (dabar vad.Pszelnik) 
liepos mėn. 17 d., ją- 
memorialo ir aplinkos prie
žiūros reikalams sudarė 
darbinę grupę. Ji š.m. 
dviem etapais , liepos 2 
ir 10 d.d. numato pastaty
ti informacinius kelio ženk
lus ir rodykles, atlikti mu
ziejaus ir paminklo restau
ravimo darbus, sumontuoti 
akmens plokštę ir akmeni
nį obeliskų su atitinkamais 
įrašais.

Nors iš Lietuvos Respub
likos Kultūros Ministerijos 
negauta atsakymo i para
mos prašymų,Kauno miesto 
savivaldybė paskyrė lėšą, 
surinktų už reklamų- 34. 
140,26 Lt., būtiniausiems 
darbams. įvairiu būdu pri
sidėjo prie šio žygio visa 
eilė Kauno įmonių ir Sava
noriškosios Krašto Apsau
gos Tarnybos Kauno apskr. 
teritorines gynybos štabo 
savanoriai, UAB "Akmeli-

Dariaus ir Girėno trans
atlantinis skrydis įrašytas 
ir į pasauline aviacijos 
istoriją nes jie anuo metu 
buvo tiktai 6-tieji, sugebė
ję perskristi Atlantą.

• KAUNO senamiestyje 
atidarytas Lietuvos pašto, 
telefoninių ryšių ir žinių 
perdavimo muziejus. Jis 
randasi atnaujintame sena
me pastate. Rotušės Aikštė 
užima 4-ias sales.

Muziejus surado prieš
karinės, dar veikiančios 
ryšių technikos eksponatą 
daug dokumentų ir nuot
raukų. Dalis rodinių per
kelta iš Vilniaus.

MONETA V-TŲJŲ PASAU
LIO LIETUVIŲ. SPORTO 
ŽAIDYNIŲ. PROGA

Lietuvos Bankas numa
to išleisti proginę, monetų, 
skirtų Penktosioms Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynėms, 
kurios vyko Lietuvoje lie
pos 30- rugpjūčio 5 d.d.

Moneta- 10-ties Litą, 
pagaminta iš vario-nikelio 
lydinio, masė 13,15 g.,
skersmuo 28,7mm. Monetos 
kaina- 15 Litą. Nukaldinta 
Lietuvos Monetą Kalykloje.

Vienoje puseje pavaiz
duotas Žemės gaublys; 
bėgantis sportininkas; deši
nėje rankoje nešantis lieps
nojantį deglų.

Monetos briaunoje užrašas 
Lietuviais esame mes gimę.

Norintiems įsigyti mo
netą, suteikiama papildoma 
informacija Fax: 37- 2- 
626-992,

Skrebutėnų Fondas: „ >
$ 550,- Stanevičiūte Onute; po $ 500,- Stanevi

čius Matas, Paulionytė Audra; po $ 400,- Baršauskaitė 
Daiva, Baršauskaitė Kristina, Bučionis Vytautas, Viskon- 
taitė Indrė; po $ 350,- Viskontas Darius, Gedris Andrius! 
$ 300,- Mikalkėnas Ėdson (Brazilija); $ 250,- Gaižutytė 
Ramunė; , po $ 200,- Gaižutytė Jūratė, Pečiulis Edvardas, 
Viskantas Andrius; $ 150,- Našlėnaitė Skaistė; $100,- 

Krasauskas Andrius.

K o y e I a i č i ą Fondas:
Vilniaus Universitetas - visi po $ 450:
Vaišnys Marijonas, Ručinskaitė Jurgita, Meškelytė 

Jolita, Petrauskaitė Jurgita; Šiaulių Pedagoginis Univer
sitetas: Stankevičiūtė Solveiga - $450; Vytauto Didžiojo 
Univesitetas Kaune- visi po $ 450:

Daraganaitė Ingrida Vasiliauskaitė Ligita, Jurgai
tis Raimundas, Bernotienė Gintarė; Už mokslinius dar
bus: $800,- Mažeikaitė Rasa, Kanada; po $ 600,- Garš
va Kazimieras, Vilnius, Rimša Vytautas, Kaunas.

Tiek bendrai paramos, paramos Lietuvai bei sti
pendijų skirstymas yra Pelno Skirstymo Komisijos žinioje. 
Pirmininkas-inž. E. Cuplinskas.

Gavę stipendijas, privalo pristatyti raštelį iš moks
lo institucijos, kad ji yra lankoma. Negavus raštelio 
iki š.m.spalio (october) 15 dienos, stipendija nebus iš- 
mokėta.Nelaukite paskutinės dienos!

KLF VALDYBA
# # # » # * # į 

KALBĖKIME-SU SAVO VAIKAIS Tr" VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKA II

Vilniuje, Lukiškių aikštėje, toje vietoje, kur bus pastatytas paminklas nežinomam partiza-
nui, pašventintas paminklinis akmuo. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

2 psl.

arba kreipiantis į Kanados 
Generalinį Konsulatu: 235 
Yorkland Blvd., # 502, 
North York, Ont., M2J 
4Y8 tel: (416)-494-8313.

Taip pat galima kreip
tis į Vytautų Aleksiejūnų, 
Lietuvos Banko Kasos De
partamento Numizmatų, 
LIETUVOS BANKAS, Vil
nius, Lietuva.

ClKAGIETĖS LIETUVĖS 
PARODA KAUNE

Dail. Magdalenos Biru
tės STANKŪNIENĖS tapy
bos, grafikos ir batikos 
paroda pavadinta "Žemė 
Žydi", atidaryta Kauno 
Paveikslų Galerijoje. Šią 
parodą dailininkė skyrė 
savo prieš pusantrų metų 
mirusio vyro Jono Stankūno 
atminimui.

Savo darbų parodas 
M.B.Stankūnienė rengia 
nuo 1968 m., pirmoji jų 
buvo surengta Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje

Čikagoje.
Lietuvoje su savo dar

bais ji buvo pasirodžiusi 
prieš 10 metų Vilniaus 
Dailės Muziejuje. Ji daug 
laiko atiduoda neapmokamu 
darbu Čikagos Lituanistinių 
Tyrimų ir Studijų Centro 
archyvui.

FUTBOLAS LIETUVOJE
Kauniečiai futbolo 
čempionai

Naujaisiais Lietuvos fut
bolo čempionais tapo Kau
no "Inkaro-Grifo" komanda, 
kuri per reguliarių pirmeny
bių sezoną buvo surinkusi 
tiek pat taškų, kaip ir Vil
niaus "Žalgirio" vienuolikė. 
Tada prireikė net dviejų 
papildomų rugtynių čempi
ono išaiškinimui. Pirmosios 
iš jų baigėsi lygiomis (0- 
0), o antrose kauniečiai 
laimėjo 2-0. Abu įvarčius 
įmušė buvęs žalgirietis 
Darius Maciulevičius. Čia 
reikia pažymėti, kad žal
giriečiai nesugebėjo laimė
ti pirmenybių jau treti me
tai iš eilės.

Ta pati Kauno komanda 
laimėjo ir Lietuvos futbolo 
taurės varžybose, kurių fi
nalas įvyko birželio 23 d. 
Klaipėdoje. Čia irgi rungė
si "Inkaras-Grifas" prieš 
Vilniaus žalgiriečius. Trium
favo kauniečiai, kurių E. 
Poderis du kartus nuginkla
vo vilniečių vartininką. Vil
niaus atstovai pasižymėjo 
tik vieną kartą (įvartis 
R. Stonakaus). Taigi Lietu
vos futbole dabar stipriau
sią žodį tars Juliaus Kve
daro (buvusio Vilniaus "Žak 
girio" meistrų komandos 
žaidėjo) treniruojama "Inka- 
ro-Grifo" vienuolikė.

išaiškėjo ir žemesnių 
lygų nugalėtojai. Jais tapo 
Vilniaus "Žalgirio" II-ji 
komanda (47 taškai). Antro 
je vietoje liko Vilniaus 
"Lokomotyvas-LTS" (44 
taškai), trečioje - Telšių 
"Mastis" (42 taškai).

Beje, Il-je lygoje rungty
niavo 16 komandų, III- 
je lygoje, kur varžėsi 12

vienetų, pirmąja buvo Kau
no "Ranga-Politechnika" 
(38 taškai). Po jos su 28 
taškais sekė Marijampolės - 
"Sūduva" ir su tiek pat 
taškų (blogesnis įračių san
tykis) - Kaišiadorių "Savin- 
gė". E.Š.
UŽSIDARĖ SPORTO 
LAIKRAŠTIS LIETUVOJE

Lietuvoje daugiau negu 
pora metų gyvavęs sporto 
laikraštis "OL Sportas" 
birželio mėnesio pradžioje 
išleido savo paskutinį nu
merį. . Šio laikraščio leidė
jas (jis leido ir daugiau 
laikraščių) Linas JUČAS 
dėl visokių nešvarių kombi
nacijų pakliuvo į teismą ir 
toliau negalės reikštis. 
Šiaip šis laikraštis buvo 
gana įdomiai redaguojamas 
nors ir nevisada regulia
riai leidžiamas (išeidavo 
maždaug trys numeriai per 
mėnesį).
VAISTINĖS JKŪRIMO 
75-METIS

BAISOGALOJE, Radvi- 
lišio apskr.^ buvo atidengta 
memorialine lenta mieste
lio vaistinės įkūrėjui prieš 
75 metus, Petrui Bložei.

Jis mirė 1953 m..trem
tyje, kalėjęs Irkutsko ar 
Taškento lageriuose, 
įamžinti šio gabaus ir 
pasišventusio . vaistininko 
atminimą pasiūlė "Caritas" 
organizacijos pirm. Ona 
Strolienė.o prie darbu atli- 
kimoprisidejo seniūnas Pet
ras Kasčionis.

Memorialinę lentą pa
šventinus, prisiminimais 
dalijosi vaistininko sūnus- 
žinomas poetas Vytautas 
P.Bložė ir Laimutis Bložė.

Ir dabartinė Šios vaisti
nės. vedėja , Danguolė Kab- 
lytė >pasižymi savo profesi
niu išmanymu ir nuoširdu
mu.

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSME DEKANIDZEI 
Pagal teismo sprendimą 
ir atmetus malonės prašy
mą, buvo įvykdyta mirties 
bausmė Vilniaus mafijozui 
Dekanidzei.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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JAV ieties metimo čempionas Tomas Pūkštys (dešinėje) IV-siose Pasaulio Lietuvių 
Sporto Žaidynėse Vilniuje, 1991 m. Šalia-sporto darbuotojas ir žurnalistas iš Čikagos - 
Edvardas šulaitis.

Lietuvoje
BLN.

PRO.TESTAVO APGAUTI 
INDĖLININKAI

VILNIUJE, liepos mėn. 
4 d.,Nepriklausomybes aikš
tėn susirinko apie 1.000 
piketuotojų , reikalaujančių 
grąžinti pinigus, suteikti 
darbo ir duonos. Ypač buvo 
reikalaujama akistatos su 
Seimo nariais, kad galėtų 
gauti pažada neatidėliojant 
sukurti indelių draudimo 
ir apsaugos sistemų, o 
taip pat prisiimti atsako
mybę už žmonių prarastus 
pinigus sukčių bankuose, 
kurių patikimumą vis dėl
to vyriausybe buvo garan
tavusi. Korupcija veda 
žmones iš kantrybės.

Seimo rūmus saugojo 
ir raitoji policija. Pikietuo- 
tojai skandavo "Vagys" 
ir reikalavo, kad Preziden
tas ar Seimo pirmininkas 
išeitų susitikti su žmonė
mis ir pasiaiškinti.

Buvo pasistumdyta su 
policija, bet nukentėjusiųjų 
nebuvo. Tokio mitingo tik
slas -ryškiai - priminti 
dirbantiesiems valdžioje, 
kad jie savo pareigų neat
lieka ir pažadų nesilaiko, 
su eiliniu gyventoju nesi
skaito.

SUSITIKO SU RUSIJOS 
UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIU

Liepos pabaigoje 3 die
nas Maskvoje viešėjo Lie
tuvos parlamentarų delega
cija. Jos vadovu buvo Sei
mo . pirmininkas Česlovas 
Juršėnas. Toks susitikimas 
esą jau buvo seniai numa
tytas. Anot Seimo Pirmi
ninko, buvo išgirstą parei
gūnų pasisakymų del Rusi
jos demokratėjimo perspek
tyvų, artėjant rinkimams 
ir dėl padėties Čečėnijoje. 
Svarbiausia, sakė C. Juršė
nas, ilgai buvę 
apie dvišalius 
santykius (jau 
tos diskusijos 
gi naujo gali
Red.). Atsieit,lietuviai savo 
įsipareigojimus vykdo, o 
rusai su tuo niekaip negali 
susitvarkyti,- kalbėjo Č.Jur
šėnas. Jis tvirtino, kad 
buvo kalbėta ir apie Lietu
vos gyventojų, juridinių 
asmenų prarastus indėlius 
"VneŠekonombanke". Su 
Rusija buvo sutarta, kad 
nukentėjusiems bus grąžin
ta daugiau kaip 7 mil. 
dolerių. Iki dabar dar vis 
delsiama , ir A.Kozyrev'as 
pažadėjus reikalą "pastū-

vyko aviacijos šventė, skir
ta Felikso 
skrydžiui per Atlantą, 
-mečiui 
Pasaulio 
Žaidynių atidarymo proga.

Šventes metu bus rodo
mas akrobatinis skraidymas^ 
sklandymas, parašiutų spor
tas, oro balionų paradas, 
karinių ir civilinių lėktuvų 
eskadrilės. • Vyks ir aviaci
nės technikos paroda.

Žmonių saugumui įreng
tos 
ir 
ko"

VAITKAUS 
60- 

paminėti ir V-jų 
Lietuvių Sporto

specialios užtvaros 
100 "Geležinio 
vyrų talka.

Vil-

diskutuota 
valstybių 

kiek laiko 
vyksta...Ką 

pasakyti?

PAMINĖTAS FELIKSO
VAITKAUS SKRYDIS

VILNIAUS aerodrome

PAŠVENTINTA
EVANGELIKU LIUTERONŲ 
MALDOS NAMAI

MAŽEIKIŲ evangelikai 
po 51 .metų pertraukos, 
liepos men.pradžioje pirmą 
kartą galėjo melstis savo 
bažnyčioje., 
ši šventove 
į gaisrinę.

Gaisrinės 
grąžino 
pastačius naują gaisrinę, 
atiduos ir visą bažnyčią.

Mažeikių istorijoje evan
gelikai liuteronai padarė 
didelį kultūrinį įnašą. Vo
kiečių ir latvių kilmės 
turtingi prekybininkai, vers
lininkai ir ūkininkai 1908- 
1910 m. Čia pastatė mūri
nę Šventovę.

Po karo, nacionalizavus

Sovietmečiu 
buvo paversta

valdžia 
tikintiesiems, o 

naują

LIETUVIŲ JAUNIMO DIENOS
1985m. gruodžio mėn. 26d

HAMILTONE
Iki =i996m. sausio mėn. id

sekmadienis 31d.
antradienis 26d. šventos Mišios

registracija parode muziejuje
pietūs

vakarienė
Naujų Metų sutikimas 

(Anapilyje)

atidarymo baliukas nakvyne viešbutyje

nakvynė viešbutyje

trečiadienis 27d.
pusryčiai

<z> z UI miesto aprodymas 
arba 

slidinėjimas•
kiaulės kepimas

susipažinimo vakaras

nakvynė viešbutyje
« — CO -- -ketvirtadienis 28d.

pusryčiai

-’Aco bendradarbiavimo diskusijos 

alinės ir pilies aprodyrr as

jaunimo meno vakaras 

šokiai su orkestru

nakvynė viešbutyje

TOMUI PUKŠČIUI - TRE
ČIASIS AUKSO MEDALIS

Edvardas Šulaitis
JAV ieties metimo re

kordininkas ir vienas iš ge
riausiųjų pasaulyje ietinin- 
kų - TOMAS PŪKŠTYS iš 
JAV lengvosios atletikos 
pirmenybių (vykusių birže
lio 16-17 d.d. Sacramento 
mieste Kalifornijoje) parsi
vežė trečiąjį aukso medalį 
nusviesdamas iki 81.48 m. 
įdomu, kad antroje vietoje 
likęs ERIK SMITH iš Los 
Angeles miesto, buvo tolo
kai atsilikęs. Dar toliau 
atsiliko trečios vietos lai
mėtojas - JIM CONNALLY 
iš Kalifornijos. Šie trys pa
kviesti į JAV rinktinę, 
kuri dalyvaus pasaulio pir
menybėse rugpjūčio 1-13 
d.d. Goeteburge, Švedijoje.

Reikia pažymėti, kad 
JAV pirmenybių laimėtoju 
T. Pūkštys tapo 1992 m., 
o po metų jis buvo JAV 
rekordininku. Šiose pirme
nybėse jis beveik kiekvie
nais metais (išskyrus pra
ėjusius metus, kuomet dėl 
traumos buvo likęs antroje 
vietoje) jis tampa nugalė
toju. Jis taip pat jau yra 
atstovavęs JAV rinktinei
1992 m. olimpiniuose žai
dimuose ir pasaulio pirme
nybėse. Pagal JAV sudaro
mą kvalifikacinę lentelę,
1993 m. jis buvo septinta
sis ietininkas pasaulyje.

Beje, į šių metų JAV pir
menybes Tomas Pūkštys 
atvyko atšventęs savo 27- 
jį gimtadienį (jis gimęs 
gegužės 28 d.). Jo ūgis vi
dutiniškas - 1.86 m. Savo 
srityje pasižymėjo dar lan
kydamas gimnaziją, vadina
mą Stagg vardu, o geriau
siai užsirekomendavo stu
dijuodamas Floridos univer-
pastatus ir jiems priklau- 
sančią žemę, turto neliko, 
bet liko dvasinis palikimas. 
Iki Šių dienų, pastatę nu
griovus, evangelikai melstis 
rinkdavosi į privačius namus, 
o vėliau ir provosiavų cerk
vėm (O šio šimtmečio pra
džioje provoslavai buvo 
meldęsi evangelikų švento
vėje. Taigi - ekumeniniai 
pradai buvo pasireiškę).

Evangelikų 
bendruomenė 
susideda iŠ 
kuriose yra

sestadienis 30d.
miesto aprodymas

čiuožinėjimas

ledo skulptūra 
•

Taktinė programa

rakvynė viešbutyje

TORONTE
lenktadienis 29d

pusryčiai

Niagaros Kroklio 
aplankymas•

vynuogynų aprodynas

vakarienė

sutikimas Lietuvių Nariuose 

nakvynė viešbuty? 
(jau Toronte)

Lietuviu Jaunimo Dienų registracijos mokestis $380 prieš 1995m. lapkričio mėn. 6d.J o po, $420. Pršome prisiųsti $200 
(Imokėjimo kaina) iki lapkričio mėn. 11d. užtikrinti vietą. Kainos Kanadlškals doleriais. z

Kaina Įskaito viską kas yra paminėta (taip pat Naujų Metų Sutikimo bilietas) ir transportaclja. Progreia gali pasikeisti be iš 
anksto pranešimo.

Kviečiame dainininkus, pianistes, aktorius, muzikantes, šokėjus bei filmistes užsiregistruoti pas Indt Viskontaitę (416) 762-809E 
arba Adrianą Karkaitę (416) 763-4025 Ir pasirodyti jaunimo meno vakare.

Muziejuje vyks lietuviškų marškinėlių paroda. Jeigu galite paskolinti marškinėlių parodai orašom susiekti su Matu Stanevičium

Primename sau pasirūpinti sveikatos draudimu._______ _ ____________________________ 
1995. VHI. 9

PRANEŠA
1 9 9 4 m . Š. Amerikos Baltiečių ir Lietuvių Lengvo
sios Atletikos pirmenybės įvyks 1995 m. rugsėjo 9- 
10 d.d. Cuyahoga Community College, Western Campus, 
11000 W. Pleasant Valley Rd., Parma, Ohio (vakarinis 
Clevelando priemiestis). Varžybas, vykdo Cleveland© LSK 
ŽAIBAS.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų (20-34 m. imtinai), 
moterų (17-34 m.), jaunių A (17-19 m.), jaunių ir mergai
čių B (15-16 m.); berniukų ir mergaičių C (13-14 m.), D 
(11-12 m.), E (9-10 m.) ir F (8 m. ir jaunesnių); vyrų ir 
moterų "Sub-masters" (35-39 m.), visų klasių "Masters" - 
(40-44 m.), (45-49 m.) ir 1.1., kas penki metai.

Prieauglio klasifikacija - pagal dalyvio amžių 1995 
m. gruodžio 31 dj Sub-masters ir masters - pagal dalyvio 
amžių varžybų dieną. Dalyvių skaičius neapribotas visose 
klasėse.

Varžybų pradžia: šeštadienį, rugsėjo 9 d., 1:30 vai. 
p.p. Registracija nuo 12:00 vai. Sekamdienį varžybos 
tęsis nuo 10:00 vai. ryto.

Dalyvių registracija - pageidaujama iki 1995 m. rug
sėjo 5 d. imtinai, šiuo adresu: Algirdas Bielskus, 3000 
Hadden Rd., Euclid, OH 44117-2122. Tel: (216)-486- 
0889. Faksas: (216)-943-4485.

Papildomi kontaktai: Eglė Lanauskienė (216) 731-7464; 
Irena Wilkinson (905)-822-0302;'Danguolė Aiderdice (905)- 
639-7711.

Lietuvių 1995 m. pirmenybės bus išvestos iš baltiečių. 
Klubams nepriklausantieji dėl informacijų gali kreiptis į 
A. Bielskų bei kitus, anksčiau nurodytus asmenis, ar į 
bet kurį lietuvių sporto klubą.

Klubiečiai ir pavieniai lengvatelečiai skatinami šiose 
varžybose gausiai dalyvauti.

ŠALFASS CENTRO VALDYBA

sitete (University of Flo
rida), kuris yra Gainesville 
mieste. Čia jis baigė žur- 
nalizmo mokyklą.

Grįždamas iš JAV pirme
nybių Sacramento mieste 
jis trumpam buvo sustojęs 
pas savo tėvus, gyvenan
čius šalia Čikagos. Po po
ros dienų poilsio išskubėjo 
į varžybas Suomijon. Kaip 
jis sako, ši vasara jam bus 
labai karšta, nes žada da
lyvauti eilėje atsakingų 
varžybų, kurių tarpe yra 
ir Pasaulio lengvosios atle
tikos pirmenybės Švedijoje.

Reikia pažymėti, kad šį 
sezoną T. Pūkštys pradėjo 
gana 
daug 
Kaip 
JAV 
stovi 
bil"

sėkmingai ir turėjo 
gerų pasirodymų, 
neseniai paskelbė 

didžioji spauda, jis 
pirmoje vietoje "Mo- 
rengiamųjų didžiųjų 

-varžybų lentelėje. Čia jis 
eina pirmuoju su 16 taškų. 
Po jo rikiuojasi vokietis 
R. Hecht su 14 taškų ir 
švedas D.E. Wennlund bei 
rusas A. Murujev abu su 
12 taškų, bei eile kitų su 
mažesniais v laimėjimais.

liuteronų 
Lietuvoje 

54 parapijų, 
nuo 300-500

DAUGIAU

INFORMACIJŲ

GAUSITE
PAS

Matą 
Stanevičių

1324 2nd 
Concession Rd
West,
LYNDEN, 
Ontario
LOR ITO
CANADA

tel: (905) 
627 - 0624

kiekvienoje tikinčiųjų. Iš 
atstatomų ir atgautų šven
tovių, keturios pašventin
tos, šešios dar remontuoja
mos.

Liuteronų vyskp.. Jonas 
Kalvanas sako, kad Klaipė
dos Universitete yra atida
rytas liuteronų skyrius, 
kuri ame mokosi apie 30 
jaunuolių.

LATVIJOS IR AMERIKOS 
SPORTE PASIŽYMI LIETU
VIAI - RIMKUS IR 
MAITIS

Kur gi 
si? Nors 
skaičiumi 
jų visur 
futbolo pasaulyje.

Šių metų pavasarį Rygo
je įvykusių Pabaltijo futbo
lo pirmenybių dalyvių 
eilėse buvo Latvijos rinkti-

ADO-

tų lietuvių
lietuviai

nėra gausūs, bet
pilna. Gausu ir

nera-
savo

Ville de Montreal

nei atstovavęs Letvijos lie
tuvis Vytas Rimkus, kuris 
žaidžia Latvijos pagrindi
nėje sudėtyje ir Europos 
atrankinėse futbolo varžy
bose.

Tačiau 
tuvišką 
Meksikos komandų žaidėjų 
sąrašuose. Spaudoje skaitė
me, kad Meksikos futbolo 
pirmenybių ketvirtfinalyje 
žaidė "Chivas" ir "Santos" 
komandos ir pastarojoje 
vienuolikėje pasirodė Hec
tor Adomaitis, kuris pirmo
se runtynėse net įvartį 
įmušė ir komanda laimėjo 

Spauda Adomaitį 
"burly midfielder

dar keisčiau lie- 
pavardę užtikti

3-1.
vadina
with blonde mane". O blon 
dinų žaidėjų Meksikoje, 
turbūt, labai retai galima 
rasti ir dar žaidžiančių 
geresnėse komandose.

AR JŪS REMONTUOJATE SAVO NAMUS?

AR PLANUOJATE ATIDARYTI VERSLO ĮSTAIGĄ?

JEIGU TAIP, TAI GALI BŪTI

REIKALINGAS TAM TIKSLUI LEIDIMAS

IŠ MIESTO SVAVIVALDYBES.

VISAS INFORMACIJAS GAUSITE

"SERVICE DES PERMIS ET

INSPECTION", 303 NOTRE-DAME

EAST, I AUKŠTAS.

ST.

Daugiau žinių 
gausite tel: 
872-3181.

3 psi.

r
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KRTN
Papua Naujoji Gvinėja randasi į šiaurę nuo Australijos žemyno.

Port Moresby priemiesčio kaimas įlankos krašte.

1- Ši kelionė į naują ir nežinomą kraštą gerokai masino 
- nebaidė ilgas bei nuobodus skridimas, kuris buvo neiš
vengiamas, norint pasiekti tą tolimą šalį. Kelionę organi
zavo "Wings of the World" kelionių agentūra Toronte, 
kurion buvo užsirašę 20 žmonių. Jų tarpe nebuvo nė vie
no lietuvio, tad kambario bendrą gavau Bob, kuris buvo 
ir grupės vadovas kelionėje.

Išskridome iš Toronto popietyje kovo mėn. 23 d. ir 
per 4,5 valandos atsidūrėme San Francisco, kur turėjome 
persėsti į Singapūro linijos lėktuvą ir jau po vidurnakčio 
skridome per Ramųjį Vandenyną į Singapūrą. Šis kelio 
tarpas buvo ilgiausias, nes pasitaikęs stiprus vėjas pūtė 
prieš lėktuvą ir jis nepajėgė per 15 valandų pasiekti Sin
gapūro. Buvo priverstas sustoti Taivane, Formosos saloje, 
pasipildyti kuro. Po to per dvi valandas pasiekėme Singa 
pūrą, prarasdami vieną dieną. Singapūro linijos sprausmi
nis lėktuvas buvo didžiulis, dviejų aukštų, su labai geru 
patarnavimu. Nežiūrint to, ilgas skridimas vistiek nusibo
do.

Singapūran atskridome vidurdienį, o vakare buvo su
rengta išvyka su vakariene po Singapūro įlanką ir aplin
kines salas. įdomus dalykas, kad miestui atkariaujama 
daug žemės iš jūros, praplečiant teritoriją, o atgautoje 
žemėje įrengti parkai bei sporto aikštės. Žemę naujoms 
saloms supilti turėjo įsivežti iš Indonezijos, nes čia ji 
visur yra koralinės kilmės ir savos tinkamos žemės nėra.

Gavus kambarius ir kiek apsitvarkius bei persirengus 
lengvesniais rūbais, važiuojam į Port Morsby miestą. 
Pajūrio keliu link sostinės gąn daug automobilių, juda į 
abi puses. Judėjimas vyksta kaire puse. Daug pėsčiųjų 
ant kelio. Žmonės visi tamsios, varinės spalvos, juodais 
garbanotais plaukais. Praeinantieji vis sveikina, mosuo
dami rankomis, su plačia šypsena. Atrodo labai draugiški. 
Tačiau baltųjų visai nesimato - vien vietiniai tamsaodziai.

Kovo mėn. 26 d. vakare jau sėdom į "Air Niugini" 
lėktuvą, kuris yra Papua Naujosios Gvinėjos sprausn...ns, 
dviejų motorų, sutalpinęs 200 kelevių. Visas personalas, 
išskyrus lakūnus, yra jau- šio krašto, kiek neįprastai atro
dė juodos jų spalvos, aptarnavo be priekaištų. Skridimas 
užtruko 6 valandas 20 minučių, kol pasiekėm Port Mores
by - šalies sostinę. Tad iš Toronto išskridę, užtrukome 
27 valandas ore.

Atskridus į Port Moresby, laikrodį turėjome pasukti 
dvi valandas pirmyn. Čia laikas jau skirtingas: kai gra vi
dudienis, tai Toronte - vidurnaktis. Lėktuvui leidžiantis 
apačioje dar pasimato žali plotai iš jūros iškilusių salelių 
ir tuojau riedame žeme. Nusileidus, aplink daug žaliuo
jančių medžių, o tolumoje kyšo kalnai.

Muitinėje reikia sumokėti po 11 JAV dol. įvažiavimo 
mokestį, kuris buvo nenumatytas. Valdininkai pamažu dir
ba, mušdami bent kelis štampus ant pasų. Išlipus iš lėktu
vo, pajuntame atogrąžų krašto šilimą ir drėgmę, prime
nančią pūvančių medžių kvapą. Autobusas, kuris veža į

pro

Turtingos meno parodos
Priemiestyje sustojam vietinės gamybos dirbinių krau

tuvėje. Tai dižiulis paviljonas medžio drožiniais, statulo
mis, įvairiomis kaukėmis, pintais krepšiais prikrautas. 
Kaukės baisiais veidais, išažytos, išmargintos. Taipgi dide
li paveikslai, išskaptuoti medyje, bei keramikos dirbiniai. 
Didelė patalpa, eilių eilėmis prigrūsta iš viso krašto įvai
riais dirbiniais, o lankytojų - tik mūsų vienų grupė, 20 
žmonių. Pasižiūrėję, pavaikščioję aplink išstatytas, iška
bintas prekes, važiavom tolyn. Mažai kas ką pirko, nes 
dar tik pirma kelionės diena šiame krašte.

Tolesnis sustojimas "National" muziejuje, kur rodiniai 
surinkti iš visos Papua Naujosios Gvinėjos. Patalpos dide
lės, specialiai tam tikslui pastatytos, daugelyje kambarių 
išdėstyti rodiniai, mažesni dalykai spintose po stiklais, o 
patys didieji išdėstyti salėse. Dauguma rodinių surišta su 
žuvavimu, medžiokle: įvairios ietys, žuvims gaudyti kab
liai, laiveliai, išskaptuoti iš medžio kamieno ir didelis lai
vas ant polių, pritaikytas atvira jūra keliauti.

Gražūs moterų sijonai iš žolės, plaušų, nudažyti įvai
riomis spalvomis. Galvos papuošalai iš paukščio plunksnų, 
įvairūs karoliai iš kiakutų. Žmogaus dantys suverti ant 
šniūrelio irgi naudoti kaklo papuošimui. Protėvių naudo
tas vėrinys ant kaklo su žmogaus dantimis ypačiai bran
gintinas. Ant rankų įvairūs papuošalai iš kaulo, medžio, 
bet nieko nėra pagaminta iš metalų, nes viskas dar buvo 
akmens amžiaus kultūros.

įdomūs muzikos instrumentai: iš medžio siauri, ilgi dimui į aukštumas 
būbnai, medinės dūdos, bambuko fleitos, iš medžio kamie- 
no išskaptuotas didelis, kaip laivas būgnas. Gan įdomi 
vestuvių lova, kur jaunoji buvo padėta ant dekoruotos lo
vos 
iki 
mis

Gvinėjos parlamento rūmai Port

viešbutį, neturi vėsinimo, tačiau pradėjus važiuoti, 
atvirus langus vėjas traukia gaivinančiai.
Mažai žinomas kraštas

Pakeliui į viešbutį juodukas šoferis pasakoja, kad 
pua Naujoji Gvinėja yra nepriklausoma valstybė 
1975 m. rugsėjo 16 d. Ji randasi Australijos šiaurėje, 
nutolusi per 200 mylių nuo jos. Tai sala, antra savo didu
mu mūsų žemėje po Grenlandijos. Papua Naujoji Gvinėja 
užima rytinę dalį salos ir vadinama žemynu, o vakarinę 
dalį valdo Indonezija (Irian Jaya). Jai priklauso Bismarko 
salynas, Salomon, Triobriand salos ir dar daugelis mažes
nių archipelago salelių. Plotas 178.704 kv. mylių (462.840 
kv. km.), gyventojų - 3,860,000. Sostinė Port Moresby 
turi 125.000.

Pirmieji gyventojai šią salą, manoma, pasiekė prieš 
10.000 metų, o gal dar ir anksčiau. Ispanų ir portugalų 
jūrininkai atyko prieš XVI šimt., bet dar daug metų pra
slinko, kol europiečiai susidomėjo šiuo kraštu. Pradžioje 
XIX šimt. olandai įsikūrė vakarinėje dalyje (dabar Indone 
zijos valdoma). Pabaigoje XIX šimt. vokiečiai įsteigė pre
kybos gyvenvietes šiaurės rytų pakrantėje, o anglai įkū- 

m. Australija
Papua teri- 
kariuomenė

Pa- 
nuo

Papua Naujosios 
Moresby mieste. 

Naktį gerai miegojome 
tų lėktuve, atsigavome 
kalno šlaite apstatytas^ 
mis vilomis, apsuptais žalumynais. Čia pat matomi apart 
mentiniai daugiabučiai namai.
Kelių nedaug, bet erdvės gana lėktuvams

Po pusryčių 9 vai. ryto, išvažiuojame į aerouostą skri- 
>, į Mendi miestuką. Papua Naujoje Gvi

nėjoje mažai kelių, bet visas susisiekimas vyksta nedi
deliais lėktuvais. Sakoma, kad krašte yra per keletą šim
tų mažų aerouostų, iš mažų vietovių į kitas pervežimas 
vyksta tik nuomojamais (charterių) lėktuvais, nėra pasto
vaus skridimo laiko. Po laukimo aerouoste, išskridom 
11:30 vai. ir per valandą buvome jau vietoje. Lėktuvas 
nedidelis, sprausminis, 60 vietų, buvo pilnai užpildytas. 
Nors ir trumpas skridimas, bet davė sumuštinį bei karš
tos kavos puoduką.

Išlaipina mus kitame nedideliame aerouoste, kur reikia 
persėsti į dar mažesnį lėktuvėlį skridimui į Mendi. Ta
čiau nedidelis lėktuvėlis paima tik 13 žmonių iš mūsų 
grupės, o 7 paliekam su kitu lėktuvu skristi jau su persėdi- 

galerija spalvotų paveikslų vietinės gamybos, bet mu Mt. Hagen vietovėje. Vėl valanda skridimo ir atvykus 
t, tik spalvų miši- reikėjo pėsčiomis eiti visą mylią kelio iki nuomojamo lėk

tuvo. Ta diena buvo saulėta, karšta, o pakelėje žydėjo 
tropikinės gėlės ir skraidė margaspalvės peteliškės. / b.d /

ir atnešta į vyro namus. Aukštos kolonos prie namų, 
20 m. aukščio, su išdrožinėtomis, išraižytomis figūro- 
aplink.

Papua Naujoji Gvinėja naudoja keletą šimtų kalbų ir 
dialektų, todėl daugybė atskirų tautų ir genčių su savo 
papročiais ir skirtingais rūdiniais surinkta šiame muzieju
je. Vyrų ir moterų figūros išskaptuotos iš medžio. Yra 
keletas Papua paukščių iškamšų; būdingas vienas didelis 
paukštis bebaigiąs išnykti, kuris neskrenda. Atskiras kamba
rys - L . . v . v. . v
labai jau moderniški, nežinia ką reiškia 
nys.

Prie muziejaus tropikiniame, aptvertame sodelyje buvo 
keletas papūgų narvuose, krokodilas tvenkinyje ir medyje 
įsikabinusi "tree kengoro". Prabėgom pro viską., apėjom 
nespėdami nei gerai įsižiūrėti, nei atsiminti, tiek daug 
visko surinkta! Po rūdiniais - angliški ų-ašai.

Tame pačiame rajone yra ir nauji, moderniško stiliaus 
parlamento rūmai, pastatyti 1980 m. Jie prinena savo iš 
vaizda tradicinį Papua Naujosios Gvinėjos džunglių "Tam- 
baran" namą. Priešakyje didžiulė mozaika per visą sieną. 
Aplink rūmus gražūs gėlynai ir žydintys krūmai. Parla
mentą sudaro 109 atstovai, iš kurių yra 4 baltieji ir 105 
atstovai vietinės kilmės. į parlamento vidų neteko užeiti 
nes buvo sekmadienis, ir jis buvo uždarytas.

Netoliese universiteto pastatai išsimėtę tarp 
Šalia universiteto turi ir technologijos kolegiją - 
tetinio lygio mokyklą, 
privalomas iki 6 klasių,

Papua Naujojoj Gvinėjoj 
gimnazija - 7-11 klssių.

medžių. 
universi 
mokslas

po dviejų nemigos naktų, praleis- 
po gero poilsio. Visas pakraštys 
aukštais viešbučiais ir mažesnė-

KVIEČIA LEIDYKLA KARDAS

rė protektoratą pietų-rytų pusėje. 1906 
perėmė Britų Naująją Gvinėją ir valdė kaip 
toriją. Kilus I pasauliniam karui, Australijos 
okupavo vokiečių valdytas žemes.

Per H pasaulinį karą dalis šio regiono buvo japonų 
okupuota ir čia vyko sunkiausios kovos Ramiojo Vande
nyno kare. Po karo teritorija buvo administruojama Aust
ralijos, kuri pamažu kraštą pratino prie savivaldos. 1973 
m. buvo leista patiems valdytis, o 1975 m. jie laimėjo 
pilną nepriklausomybę. Kraštas turi parlamentinės formos 
valdžią su ministeriu pirmininku ir parlamentu. Priklauso 
britų tautų sandraugai. Piniginis vienetas yra "kiną", pa
dalinta į 100 "toea". Aerouoste pasikeitėme pinigus, už 
JAV dolerį gaudami 1,07 kiną. Tačiau, nežiūrint kokią su
mą keiti, ima 5 dol. patarnavimo mokestį.

IŠ aerouosto, asfaltuotu keliu vingiuodami pajūrio kak 
nais, pasiekiam "Travel Lodge" viešbutį, stovintį kalno 
šlaite. Viešbutis toliau už miesto, keliolikos aukštų. Ta
me pajūryje ir daugiau tokio aukštumo pastatų. Pagal 
miesto vadovą, kuris kartu važiavo su mumis, čia gyve
na turtingieji. Visas kalno šlaitas apstatytas įvairaus dy
džio gražiais namais, apsuptas palmėmis ir kitais me
džiais. Apačioje tyvuliuoja jūra, o pakrantėje - smėlėtas 
paplūdimys.

Atvažiuojam į patį Port Moresby miesto centrą. Tai 
krašto sostinė, tačiau didelių ir aukštų pastatų nėra, 
aukščiausias visam mieste yr 24 aukštų. Dauguma namų 
dviejų aukštų, o priemiesčiuose namukai ant polių iškelti. 
Namai nesugrūsti, visur daug erdvės. Mieste daug žalu
mos auga palmės, medžiai, įvairūs krūmai, o kur medžių 
nėra tai vešli žolė žaliuoja. Gatvės mieste ir aplink 
yra asfaltuotos iki pat u žmiesčio, iki mūsų viešbučio. 
Gatvėse daug stovinčių ir judančių automobilių. Žodžiu, 
miestas niekuo nesiskiria nuo kitų miestų.

Išvažiavus iš miesto, lyg ir priemiestyje,įlankos krašte- 
išsistatęs vandenyje ant iškeltų polių, didelis kaimas. 
Visi namukai mediniai, atvirais šonais, tik stogai juos 
dengia. Nuo kranto priėjimas prie jų padarytas per liep
tus. Prie namukų iškabinti džiūsta baltiniai ir vaikščioja 
šunes. Matosi daug vaikų, kurie pravažiuojantiemas mo
suoja rankomis.

Užmiestyje pravažiavome miesto šiukšlyną, kur degi
namos šiukšlės skleidžia degėsių kvapą. Šiukšlynas užima 
gan didelį plotą. Kelyje važiuojant irgi mėtosi daug šiukš
lių, ypač plastikinių krepšių.

Viešbutis, kuriame ilsėjomės vieną 
čiau ant pajūrio pakrantės, su vaizdu 
prieš akis kyšojo aukšta, negyvenama,

sostinė, tačiau

Laikas nenumaldomai skaičiuoja metus. Tolsta 
kraupūs 1939-1941- ieji, hitlerinė okupacija, karo ir po
kario metai. Tų, metų kruvinos, permainingos grumtynės 
į savo verpetą, buvo įsukusios ir Lietuvos vyrus. Jie 
pergyveno Raudonąjį ir Rudąjį tautos genocidą, prieš 
savo valią teko kovoti ir vienoje, ir kitoje barikadų 
pusėje, tikintis, kad tai atneš Tėvynei laisvę ir nepri
klausomybę. Tų įvykių dalyviai - tautos istorijos 
ninkai. Todėl labai svarbu, kad tai, ką pergyveno, 
šyti, palikti ateinančioms kartoms, bet nenusinešti 
pilim..

Leidykla KARDAS intensyviai renka tokius 
minimuis ir ruošiasi išleisti knygas apie:
1. 1940-1941 m.Lietuvos kariuomenės likvidavimą, 
ninku, ir kareivių genocidą;
2. 1941 m. Birželio 22-25 d.d. sukilimą II daĮi 
dalis išleista 1994 m.);
3. Lietuviškąją savisaugos batalionų kovas Rytų fronte;
4. 16-tąją Lietuviškąją Diviziją, jos tragiškus kovos ke-i 
liūs, kuriuos slėpė komisarai ir NKVD;
5. Lietuvos Vietinę Rinktinę ir Tėvynės Apsaugos Pulko 
kovas prie Barstyčių ir Sedos;
6. Lietuvių dalyvavimą Sąjungininkp kariuomenes mū
šiuose Vakarų fronte;
7. Antibolševikinę ir antinacinę rezistenciją.

Kas nenori pasirašyti tikra pavarde, galima prisi
minimus pasirašyti slapyvardžiu, Leidyklai pateikiant 
tikrą pavardę. Ji bus laikoma paslaptyje.

Prisiminimus, nuotraukas siųsti adresu: Leidykla 
KARDAS, Box 1847, 2043, VILNIUS,

LIETUVA - LITHUANIA
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nakt, stovi aukš
le jūrą, o įlankoje 
žaliuojanti salelė.
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ANTROJO PASAULINIO KARO ATSIMINIMŲ 
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JUOZAS Š1AUČIULIS - ŠILĖNAS

]S /tęsinys/

Dalis gatvių, kuriomis einame, nepravažiuojamos, 
bombų išmuštose duobėse juoduoja drumzlinas vanduo. 
Šalimais gatvės esantis geležinkelis irgi paliestas bombų. 
Jo atšakoje riogso devynių sudaužytų prekinių vagonų 
griaučiai. Po skanios, seniai valgytos žirnių sriubos, at
gal grįžtame linksmesni.

Čia vėl randame naujai atvykusių Wehrmacht'o 
kareivių. Jų teigimu, rusų puolimas prie Oderio upės, 
sustabdytas. Naujai atvykę atrodo labai suvargę, nema
ža sužeistų. Jie užima rytmetį išvykusiujų vietas pasie
nyje, ant sutrintų Šiaudų ir įsitaiso poilsiui. Pro skevel
drų išdaužytus stogo ir langų plyšius stūgauja vėjas. 
Pro plyšius įskridusios kuosos ir žvirbliai kelia alasą. 
Lauke, už pastato sienos, girdisi garvežio alsavimas, 
geležinkeliečių komandos ir skardūs švilpuko garsai.

Po trumpo pietų poilsio mūsų būrys išrikiuojamas 
naujiems darbams. Iš kiemo sandėlio gauname įrankius 
ir su daina per miestą išžygiuojame į vakarinį miesto 
pakraštį gilinti seniau iškastų, prieštankinių griovių Me
džių šakomis, velėnom maskuojam vilkduobes, rąstais 
užblokuojam kelio privažiavimus, paruošiam duobes mi
navimui. Stipriname prieštankinius pasipriešinimo taškus.

Dirbame iki sutemos. Virš miesto pasirodo sąjungi
ninkų lėktuvai. Jie gana aukštai, jų nepasiekia vokiečių 
priešlėktuvinių pabūklų šūviai, kaukia oro pavojaus sire
nos. Mūsų neliečia. Lėktuvai nuskrenda Berlyno link, 
juos palydi vokiečių n ai kintuvai. Vakaro prieblandoje 
grįžtame iš darbo su daina. Su daina, kuri mus stiprina 
ir gaivina,- tegul ją. girdi visi - ir priešai, ir savi.

Vakare mus aplanko mieste esantieji lietuviai. 
Susitinku anykštėną Bronių S., su kuriuo kartu dirbome 
Anykščių kooperatyve. Koks netikėtumas, kiek kalbų. 
Stebisi sutikęs tiek daug savųjų; kiek daug pergyventa 
įspūdžių. Jisai iš Anykščių pasitraukė dieną anksčiau 
už mus. Galvojęs pasilikti Pavarių miškuose, bet staigus 
rusų artėjimas pagreitino kelius į Vakarus. Vokietijoje 
dirbęs pas ūkininką netoli Štetino ir tiktai trečia diena, 
kaip Neustrelitz'e, apsistojęs pas seniau atvykusią lietu
vių šeimą. Iš jos sužinojęs apie mūsų buvimų Toliau 
galvoja trauktis Rostoko miesto pusėn, apie brolio Juo
zo šeimą nieko nežinąs. Atsisveikindamas žadėjo vėl 
mus aplankyti, arba - kur nors netikėtai vėl susitikti. 
Ir tikrai, po karo vėl likimas mus suvedė prie Hamburgo 
špakenbergo DP stovykloje ir, po kelių metų,- Kanadoje 
Montrealyje.

Balandžio Septynioliktoji
Praeitą naktį, ties Stolpmunde buvo paskandintas 

vokiečių laivas "Goja". Kartu su juo nuskendo daug žmo
nių

Sąjungininkų armijos priartėjo prie Nuerenbergo. 
Rusų armijos, vedamos generolų Konev'o, Žukov'o ir 
Rokosowski'o, artėja prie Berlyno. Vokiečiai ginasi.

Gražus Neustrelitz'o miestas kasdieną vis daugiau 
virsta griuvėsiais. Kasdieną virš jo į. Pietų pusę praskren- 
dantieji sąjungininkų lėktuvai nepamiršta jam numesti 
"dovanų", nuo kurių kyla nauji gaisrai, ir naujos kraujo 
aukos. Atrodo, kad vokiečių apsigynimo pajėgos kas kar
tą silpnėja. Pro miestą nutiestais plentais kasdieną vis 
daugėja pabėgėlių kolonų. Jos juda šiaurės vakarų kryp
timi. Kasdieną jos ilgėja ir tirštėja, palengva juda įvai
riomis priemonėmis: vieni arklių traukiamais vežimais, 
kiti dviračiais, dar kiti, savo mantas susidėję į mažus, 
rankom traukiamus ratukus, sunkiai juda į plento įkalnes.
Lengviau juda tie, kurie nieko neturi. Eidami žvalgosi 
į vežimuose sėdinčius, gal kas juos pavėžėtų,... Protar
piais, tarp civilių pabėgėlių įsiterpę juda ir įvairios ka
reivių grupuotės. Jas lydi šarvuočiai ir kariniai sunkve
žimiai, ginkluoti orlikonais ir kulkosvaidžiais. Oro pavo
jaus metu kolonos sukrinka, sustoja. Dalis pabėgėlių 
metasi į paplentės griovius, slepiasi po medžiais, ieško
dami saugesnės vietos. Mirtinai išsigandę, seka artėjan
čius lėktuvus ir lengviau atsidūsta, kai jie nutolsta.

Mes jau kelinta diena prie apkasų ir prieštankinių 
griovių kasimo, kasdieną, vis kitoje vietoje. Šiandieną 
prie į Neubrandenburg'ą vedančių kelio ir šalimais jo 
esančios geležinkelio linijos. Rankiniais pjūklais verčiam 
gražius pakelės beržus, liepas ir pušis. Jų kamienais 
stiprinam pakelėje esančius bunkerius, spygliuotom vie
lom tveriam praėjimų užtvaras, paruošiam bombų sprog
dinimui duobes. Šalia mūsų ir daug vokiečių kareivių 
irgi dirba kaip ir mes tuos pačius darbus. Prie prieštan
kinių griovių kasimo dirba nemaža civilių vyrų ir moterų. 
Juos prižiūri vokiečių kareiviai. Kas jie - nežinome, 
greičiausiai tai sugaudyti svetimšaliai ir pabėgėliai.

Graži smėlėta, neaukštom kalvom išsipuošusi 
vietovė alsuoja žydinčiu pavasariu. Laukuose ūkininkai 
dvikinkiais arkliais aria laukus, soduose baltuoja vyšnių 
žiedai, prie gonkų mėlynuoja alyvų krūmai. Kairėje, 
netoliese nuo kelio, tarp žaliuojančių pušynėlių tyvuliuo
ja ne mažas ežeras. Jo vandenis skrodžia motoriniai 
laivai, dešinėje gilus vandeningas upės slėnis. Dangus- 
- išsipuošęs pilkšvais debesėliais,- kaip gražu. Keliu, prie 
kurio dirbame, pravažiuoja švedų Raudoojo Kryžiaus 
keliolikos mašinų junginys. Jis mūsų tarpe sukelia didelį 
susidomėjimą. Šalia kelio, aukštumoje prie miško, atvyks
ta vokiečių zenitinė baterija, atskubėję vokiečių tankai 
užima pozicijas, nuo pamiškės iki ežero pasirengę at
remti priešo puolimus...

Grižę į buveinę, užgirstam gandą, esą, sąjunginin
kai anglai ir amerikiečiai su vokiečių vadovybe sudarė 
48 valandų karo paliaubas. Sunku patikėti.

Nakties poilsiui įsitaisome nuošaliai nuo varstomų 
durų, ant pakilimo. Staigus oro pavojus išveja mus iš 
pastato vidaus ir skubiai bėgame į netoli esantį parką, 
lendam į slėptuvę, kurioje jau pilna civilių ir kareivių.

Civilių sakymu, parko ribose esančios slėptuvės 
yra saugios, nuo karo pradžios dar nė karto nėra palies
tos bombų, kada kitose vietose ir miesto centre, jų 
nukrito šimtai. Esą, šio parko teritorijoje esantieji di
džiuliai , puikūs rūmai istoriniai giminiuojasi su Anglijo
je esančiais grafais, kunigaikščiais, ar net karališkos 
šeimos nariais. Todėl anglų ir amerikiečių lėktuvai, 
1995. Vin. 9

Parduodamos knygos
Fighters for Freedom - 

Lithuanian Partisans Versus 
the U.S.S.R. - by Juozas Dau
mantas. Tai svarbi anglų kalba 
knyga, nes autorius (tikra pa
vardė Juozas Lukša) pats buvo 
partizanų vadas, dalyvavęs įvai
riuose žygiuose; aprašo 1944 - 
1947 metų partizanų operacijas. 
Jis net prasimuša į Vakarus, pa
siekia Vokietiją ir Prancūziją, 
atneša daug žinių. Čia pasiruošia 
tolimesniam partizaniniam ka
rui. Vėl lėktuvu grįžta į Lietuvą 
ir ten išduotas neužilgo žūva. 
Lietuviškai šios knygos išleistos 
kelios laidos. Angliškai išleista ši 
antroji laida. 279 psl., minkštais 
viršeliais. Gaunama "Darbinin
ko" administracijoje. Kaina 10 
dol. su persiuntimu. (sk.)

341 Highland Blvd. 
Brooklyn, NY 11207

NIEKAS NEUŽMIRŠTA, NIEKO NEUŽMIRŠOME!__________
Šį posakį sovietmečiu mums dažnai kartojo okupantai, 
vietiniai koloborantai ir masinės informacijos priemonės. 
Tačiau ir šiandien jį galima pakartoti tiems, kurių ran
kos suteptos nekaltų žmonių krauju, smegenys apaugusios 
baime, o sąžinės - dumblu. Jie nedrįsta prisipažinti tau
tai kuo buvo ir ką dirbo sovietmečiu.

Skaitant Janinos Semaškaitės dokumentinę apybraižą, 
atsiminimų, laiškų, archyvinės medžiagos knygą, išleistą 
1993 m. "VAIČĖNO BŪRIO ŽŪTIS", aprašyme "Mylinčios 
moters akimis", psl. 147, 153, išryškėja Lietuvos Seimo 
nario Vyt. Pekevičiaus tikrasis, be pagražinimų, veidas. 
Ten rašoma: "Natalija Pupeikienė gurkšteli arbatos, paty
li ir sako:

- Ilgai mąsčiau, ar reikia viską sakyti ir nusprendžiau 
- viską, nors kai kam, jaučiu, tai bus nemalonu skaityti... 
Kai mano vyrą tardė, vertėju buvo dabar garsus rašyto
jas Vytautas PETKEVIČIUS. Tikriausiai saugumiečiai pa
tys netikėjo, kad Balys išlaikys kankinimus, liks gyvas ir 
dar kam. nos iš artimųjų papaskos, kaip su juo buvo elgia
masi. Tada Vytautas Petkevičius liepė Baliui neprieštarau
ti, atiduoti ginklą ir Lietuvos kario uniformą, kurią Ba
lys labai brangino ir buvo paslėpęs pas žmones. Gal gailė
damasis mano vyro, o gal gerai žinodamas, kas jo laukia, 
Vytautas Petkevičius įtikinėjo, jog būtina viską prisipa
žinti. Sakė, saugumas vis tiek viską apie visus žino ir ty
lėjimas nė vieno neišgelbės, tik sveikatą atims. Tada 
busimasis raštojas (ne vienas tarnavęs saugumui po karo, 
tapo rašytoju) ir pasiėmė Balio bunkeryje rašytus dieno
raščius, paaiškinęs, jog... "Tave vis tiek sušaudys, o die
noraščius aš gal išsaugosiu ir kam nors panaudosiu". Ba
lys sutiko: "Darykit kaip norit.L“

O ką jis galėjo atsakyti? ’Kuo galėjo pasitikėti?"
Toliau karininko partizano, Balio Pupeikio žmona pasa

koja, kad "ne kartą yra man kalbėjęs vyras, kad labai no
rėtų atgauti iš rašytojo Vytauto Petkevičiaus savo dieno
raščius, tačiau... ką jo, tremtinio norai tuo metu reiš -j 
kė? O kartą taip pasakė: "Suprask mane, Natalija, aš 
labai norėčiau akis į akį susitikti su rašytoju ir pasikal
bėti apie meilę žmogui su šautuvu, ir... apie saugumui 
tarnaujant uždirbtus pyragus^ Ar labai sotūs tie pyragai, 
ar skalsesni už juodą lietuvišką duoną, ar niekad niekada 
negraužia sąžinė?" Turbūt aš kalčiausia, kad jie tada ne

dėka tos giminystės, parko teritoriją visada aplenkia. 
Iš tikrųjų, parke nesimato nė vienos bombų išraustos 
duobės, taigi sunku netikėti žmonių tvirtinimui. Savyje 
klausiame ar, užėjus rusams, tie karališki rūmai bus 
išsaugoti ir nesugriauti...

Sėdime slėptuvėje ir klausomės, kaip ant miesto 
krenta bombos. Jų dūžiai drebina žemę, kyla nauji gais
rai. Nakties tamsoje priešlėktuvinių pabūklų šoviniai, 
nepasiekę taikinių, sproginėja, lyg naujametiniai fejer
verkai. Ir taip kartojasi banga po bangos. Ilgai išsėdime 
slėptuvėje, ir tiktai paryčiais grįžtam atgal. Radijo 
žiniomis, rusai pasiekė Berlyno priemiesčius, sąjunginin
kai nesulaikomai stumiasi visuose frontuose.

Balandžio Devynioliktoji
Amerikiečiai užėmė Leipcigą, artėja prie Dessau. 

Mes ir vėl prie įprastų sutvirtinimo darbų. Šiandieną 
mus, 30 vyrų, dviem kariniais sunkvežimiais nuveža gal 
už 5-kių kilometrų prie mažo kaimelio, esančio pušyno, 
kuriame yra įjengti lėktuvinių bombų sandėliai, aptverti 
aukšta, spygliuotų vielų tvora. Čia reikia bombas per
krauti į jau laukiančius sunkvežimius, kurie skubiai kaž
kur jas išveža ir greitai vėl grįžta. Bombų pakrovimas 
yra sunkus ir pavojingas darbas. Jos sunkios - po 100 
kilogramų svorio, smarkiau sutrenkus, gali sprogti. Jas 
nešame ant medinių skersukų keturiese. Turime visi 
keturi eiti koja kojon, išlaikyti pusiausvyrą. Jos neišlai
kius, krisdama gali sužeisti kojas. Jas, lyg kūdikius, 
atsargiai įkeliane į sunkvežimį. Bombų paviršius nuo 
ilgo buvimo sandėlyje apsitraukęs rūdimis, kurios ištepa 
rankas ir rūbus. Tokias pačias bombas kilnojome ir Jur
gaičių aerodrome, jo pakilimo takų, bunkerių ir pastatų 
minavimui.

Mūsų darbo priežiūrai paskirtas vokietis, vis ra
gina paskubėti. Dirbame, net sušilę, iki vakaro. Baigę 
ištuštinti du sandėlius, pavargę, tais pačiais sunkveži
miais grįžtam atgal, pro soduose paskendusį kaimelį. 
Jo gyventojai, atrodo, dar nepaliesti evakuacijos, kaip 
niekur nieko, darbuojasi prie savo sodybų. Genėja obelų 
šakas, sodina bulves, degina iš patvorių sugriebtas šiukš
les. Prie tvartų garduose mauroja karvės. Už daržų - 

prunkščia pririšti arkliai, kiemuose kudakuoja vištos, 
ant stogo burkuoja balandžiai. Mus palydi kandus šunų 
lojimas ir gonkose esančios moterys, seniai, vaikai 
- trumpais rankų mostais.

Jų gyvetimo ritmas atrodo dar nesugriautas. Kaip 
ir prieš daugelį metų, kas pavasarį, į protėvių išpurentą 
žemę sėja duonos grūdą, sodina naujus gyvybės daigus

Buvusiu KGB rūmų pastatas. Čia buvo įrengtos elektroninio sekinio sistemos, klausomasi
telefoniniu pokalbių. Šalia matosi nebenaudojamos KGB spaustuvės išmestos dalys ir 
reikmenys. Viktoro Kapočiaus nuotrauka

susitiko; bijojau, žinojau, kad ne vienas, išdrįsęs panašiai 
prašnekti, atsidurdavo beprotnamyje.

Partizaną Balį Pupeikį -"Taurą", partizanų būrio vadą 
suėmė 1953 metais, sausio mėnesį, netoli Eglainės. Jis 
norėjo susisprogdinti, tačiau granata nesprogo. Žiauriai 
kankino B. Pupeikį Šiaulių saugume. Okupantai ir kolo- 
borantai, pamatę kad nieko iš jo neišgaus, nuvežė jį į 
mišką, sukūrė laužą ir surištą, pastatę ant laužo, gyvą 
degino. Sudegė batai, susvilo kojinės, iš kojų ėmė sunktis 
vanduo, o jis tylėjo. Vėliau į tardymus jį nešdavo paklo
dėje ir tardydavo klūpantį. Galiausiai nuteisė 25 metams 
ir pasmerkė lėtai mirčiai KOLYMOS LAGERYJE AB- 
62, baisiajame skyriuje, kur Lietuvos karininkai kasė auk
są. Iškentėjęs visus spec, lagerių baisumus, visų saugu
miečių pykčiui, sugrįžo į Tėvynę, bet netrukus, kraugerių 
buvo iš jos išvarytas ir apsigyveno Latvijoje.

Daugelyje sąsiuvinių surasė B. Pupeikis partizanų veik
los dienoraštį ir šią kruviną tautos istoriją pasiėmė Vy
tautas Petkevičius. Gal šiandien šiam rašytojui prabils 
sąžinė ir jis grąžins tą krauju, ašaromis ir kančiomis per
sunktą dokumentą Lietuvei. Tačiau maža tikimybės, nes 
padoresnis "vertėjas" nebūtų kėlęs savo kandidatūros į 
Seimą, jo nebūtų išrinkę Pakruojo rajono gyventojai, ne
būtų sėdęs į Nacionalinio saugumo pirmininko kėdę, nors 
dabartinei valdžiai jis kaip "patyręs saugumo darbuoto
jas" tapo nepakeičiamas. Galvoju, kad pakruojiečiai, jo 
rinkėjai, paprašys savo deputato grąžinti Lietuvai, kas 
jai priklauso.

Nenoriu tikėti, kad šiuo straipsniu užgausiu Seimo 
nario, rašytojo Vytauto Petkevičiaus orumą. Ką gi padary
si, juk tai kalba faktai, kuriuos visada galima patikrinti.

Perskaičius J.. Semaškaitės pasakojimą, nejučiomis ky
la klausimas, juk V. Beriozovas ii* V. Petkevičius dirbo 
vienodai baisius darbus. V. Beriozovą teisė, tad kada bus 
teisiamas V. Petkevičius? Ar mes galime patikėti jam 
Seime mūsų tautos ir mūsų saugumo reikalus? Juk jis ėjo 
už socializmą, kurio šiandien išsižadėjo net Rusija.

Lietuvių tauta pusę amžiaus plūdusi kraujuose ir aša
rose labai daug iškentėjo, tačiau ji dovanojo budeliams ir 
kankintojams jų kaltes, tikėdama, kad pastarieji nesiims 
pragaištingų ir klastingų veiksmų prieš ją, tačiau iki gra
bo lentos turi atsiminti tai, kad niekas neužmiršta, nieko 
neužmiršome ir niekados neužmiršime! Kęstutis Lakickas 
Vilnius, 1995.04.16.

Janina Degutytė
LANKOJE

Skinsiu linksmą šviečiantį vėdryną,
Skirsiu liūdną mėlyną varpelį, 
Baltąjį kraujažolės žvaigždyną, 
Smilgos išdraikytąją kaselę.
Dar pridėsiu dobiliuką penkialapį, 
Dar pridėsiu ramunėlę baltapirstę, 
Kam paduoti šitą puokštę trapią, 
Kad nebegalėtų jau pamiršti?
... Aš pamesiu vidury kelelio...
Tegu ras kas nors, paims kaip savo - 
Ir vėdryną šviesų, ir varpelį...

ateinančiam rytojui sau ir savo vaikams.
Jie dar nepatyrę savo tėviškių netekties skausmo, 

nepajutę į nežinią einančių pabėgėlių naštos... Jų dar 
nepalietė _ mirtį nešantis bombų lietus, nei troškinantys 
gaisrų dūmai, artėjančių priešų azijatiški žiaurumai. 
Jie yra žaliuojančio pušyno globoje, kuriame paslėpti 
mirties sandėliai, kurie kliudyti priešo bombų- nušluotų 
kaimelį ir jame esančius nuo žemės paviršiaus.

Praeis savų ir svetimų kareivių pulkai, nudundės 
patrankų šūviai, nužaibuos prožektorių šviesos, nutekės 
ašarų upeliai tiems, kurie nesulaukė grįžtančių tėvų, 
brolių, sūnų ir mylimųjų, paliks tik gūdžios praeities 
prisiminimai. Paskęs griuvėsiuose miestai. Ar liks kai
melis prie žaliuojančio pušyno, ar liks tie, kurie šiandie
ną mums moja. Gal ir jų likimą nuspręs svetimi raudo
nojo kumščio atėjūnai? Ir tolimo Sibiro plotai, kaip ir 
mūsų tėvynėje likusiems broliams ir sesėms.

Grįžtam jau sutemus, gaunam vakarienę. Mūsų 
patalpos aptuštėjo, dalis ryte buvusiųjų kažkur išvyko, 
vietos padaugėjo. Mes užėmėm didesnį plotą, apsivalėm 
nuo sutrintų, dvokiančių šiaudų.

Grįžta dirbę miesto centre prie subombarduotų 
namų griuvėsių ir griuvėsiais užverstų gatvių valymo. 
Pasakoja, kaip jiems iš po griuvėsių apipuvusius užmuš
tųjų civilių lavonus tekę nešti ir pakrauti į dengtus sunk
vežimius, gabenti į užmiestyje esančias palaidojimo vie
tas... Dirbusieji geležinkelio stotyje prie evakuojamų 
dėžių perkrovimo, matė daugelį sužeistų vokiečių karei
vių ir civilių, belaukiančių traukinio į Vakarus.

/bus daugiau/

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• A. a. Juozui L.GIRINIUI- 
NORVAIŠAI mirus, užjaus- 
damos žmoną, Būrelio narg 
Vandą, Toronto Lietuvių 
Namų Moterų Būrelis skiria 
"NEPRIKLAUSOMAI LIE
TUVAI" $50,- auką.
Nuoširdžiai dėkojame."NL"

• Vidurvasario karščių
mėnesĮ Lietuvių Namų 
populiarumas nė kiek nesu
mažėjo: sekmadienio popie
tėse svečių netrūko: liepos 
2 d., dalyvavo 194 žmonės, 
liepos mėn. 9 d.- 202,
liepos 16 d,- 229, liepos 
23 d.- 205.

• LOKIO Svetainės Ko
miteto suorganizuotos bili
ardo pirmenybės praėjo 
gerai,dalyvaujant 16-kai 
žaidėjų. Laimėtojais ta
po: I - Bernard Schulz, 
II-Alvinas Kišonas,III-Ro- 
man Kozlowicz ir IV- An
tanas Stauskas. Jie buvo 
apdovanoti piniginėmis 
premijomis.

Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja adv.Petrui Šimonė- 
liui už padovanotą pereina
mąja turnyro lentą. Taip 
pat Christinai Burke ir 
Antanui Stauskui už jų 
nuolatini rūpesti ir žaidimo 
priežiūra.

LOKld" Svetainės Komi
tetą sudaro pirm. V.Dreše- 
ris, K.Petryla, T.Stanulis 
ir E.Steponas.

Svetainė rūpinasi įvesti 
įdomesnes muzikines bei 
kitokias pramogas»

Lankytojai gali pasi
naudoti pageidavimų dėžute, 
pasiūlant savo nuomones 
dėl svetainės.

• LN Valdyba posėdžiavo 
rugpjūčio mėn. 3 d.

• Liepos 30 d., 2:30 val.p. 
p., LN Kultūros Komisijos 
narių pastangomis, buvo 
suruošta Vilniaus Dramos

Akademijos, Teatro ir Kino 
Fakulteto prof.dr.Marijos 
Malcienės pranešimas, tema- 
"Lietuvos teatro ir kino 
praeitis, dabartis ir per
spektyvos".

LIETUVAITĖ TAUTYBIŲ 
KARAVANO KARALAITE

Birželio 28 d.,Toronto
Tautybių Karavano premijų 
įteikimo iškilmės vyko 
Parodų Aikštėje, 11 Queen 
Elizabeth" pastate. "MISS 
CARAVAN" titulas buvo 
paskirtas lietuvaitei Lari- 
sai Svirplytei, o VILNIAUS 
paviljonas laimėjo III-čią 
vietaK "Variety Music" kate
gorijoje.

• DR.PETRAS LUKOŠEVI
ČIUS liepos men. 2 d. 
buvo pagerbtas dideliame 
šeimos ir artimųjų būryje 
savo 75-ių metu amžiaus 
proga.

Pradinį sveikinimo žodi 
pasakė duktė Rasa Kurie- 
nė ir pranešė, kad sukak
tuvininko pageidavimu, 
vietoje dovanos- suaukoti 
pinigai būtų paskirti š| 
rudenį vykstančiai Vaikų 
Šventei.

Ta pačia proga buvo 
pasveikinta ir Irena Luko
ševičienė, gavusi Lietuvoje 
garbės profesorės titulą, 

Šioje popietėje skambė
jo "Ilgiausių Metų" daina 
ir jauniausios kartos gim
tadienių proga.

Taip pat prisiminta 
ir artėjanti Irenos ir Petro 
Lukoševičių 45-ių metų 
vedybinė sukaktis.

TORONTO LIETUVIAI 
SPORTININKAI-PASAULIO 
LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖSE

Liepos 21 d. iš Toronto 
išvyko apie 50 Kanados 
lietuvių sportininkų, kurie 
dalyvaus V-siose PL Sporto 
Žaidynėse. Dalyvaus krepši
nio, ledo ritulio, teniso, 
buriavimo, šaudymo ir leng
vosios atletikos varžybose.

Pirmų karta tokio mas
to žaidynėse dalyvaus jau
nučių (14-16 m.) krepšinio 
komanda ,vad. Stepo Ignata—

vičiaus ir dr. Gailiaus 
Skrinsko. Vyrų krepšinin
kams vadovauja R.Miečius, 
o Kanados lietuvių sporti
ninkų išvyką globoja Min
daugas Leknickas.

Kiek vėliau išvyks ir 
daugiau sportininkų. Žaidy
nių atidarymas vyko liepos 
mėn.30 d. Geros sėkmės!

LIETUVOS RESPUBLIKOS 
GENERALINIS KONSULA
TAS PRANEŠA,

kad Lietuvos Generali
nio Konsulato Kanadoje 
administratorė Rima Zu- 
baitė palieka . savo postą 
š. m.birželio mėn. 23 dieną.

Rima Zubaitė daugiau 
kaip tris metus darbavosi 
Konsulate, tuo pačiu eida
ma pareigas kaip generali
nio konsulo Hario Lapo 
ir jo sūnaus inžinerijos 
firmos raštinės vedėja.

Rima Zubaitė planuoja 
dabar užbaigti savo magis
tro laipsnio studijas mo
dernios architektūros srity
je.

• Specialios iškilmingos 
Mišios vyko PRISIKĖLIMO 
P-joje liepos mėn. 2 d., 
minint Kanados Dieną ir 
išreiškiant padėką šiam 
kraštui, kuriame prieglobs-

rungtynes sužaidė birželio 
17 d. Lemonte prieš Lin
coln Way miestelio II-ją 
komandą, kurią sutriuškino 
net 15-1. Ši jauniausioji 
klubo komanda pirmenybes 
baigė trecioje vietoje (iš 
10 susitikimų laimėjo 5 ir 
vienas sužaidė lygiomis).

Komanda naująjį sezoną 
pradės gana anksti- rug
pjūčio pabaigoje. į ją dar 
priimami nauji žaidėjai, 
kurių visada yra trūkumas. 
Galima registruotis pas ko
mandos vadovą - Gediminą
Bielskų, tel: (708)-422- 
8376. * * *
Klubo pirmoji vyrų koman
da, pastiprinta žaidėjais iš 
kitų miestų, jau yra pasi
ruošusi važiuoti į Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynes, 
kurios prasidės Lietuvoje 
liepos mėn. 30 d. Važiuoja 
tik viena komanda (anks
čiau buvo galvojama, kad 
galės vykti ir veteranų 
vienuolikė). Net ir vieną 
komandą sudaryti buvo 
nelengva, nors pradžioje 
buvo užsiregistravęs gero
kai didesnis futbolininkų 
skaičius. Vėliau nemaža 
atkrito, kuomet reikėjo 
pirkti bilietus ir už juos 
apsimokėti. E.Š.

Mirus Mylimai Žmonai
A t A

VANDAI KRALIKAUSKIENEI, 
nuoširdžiai užjaučiame jos vyrą - rašytoją, istoriką, 
kultūros veikėją - Juozą KRALIKAUSKĄ — 

"Nepriklausomos Lietuvos " 
Valdyba, Redakcija ir darbuotojai

Gerbiamam

Rev.Kun. POVILUI DILIUI 
mirus ,

reiškiame nuoširdžią užuojautą Jo žmonai HALINAI 
ir artimiesiems -

S.Ginaitė ir šeima , 
Montrealis - Toronto

Marcelijus Martinaitis

PASKUTINĖ VASAROS NAKTIS

Šiugžda naktis, lyg būtų pilna šikšnosparnių. 
Medžių lapuos sausas žiogų čirčkimas, 
Lyg fosforiniai žmogiukai dalgius kaltų - 
Vasarą kirs rytoj.

tį_ ir taikų gyvenimą rado 
lietuvių potūkstančiai lietuvi: 

II-jo Pasaulinio karo.

Modernaus Meno parodo- 
"FORT YORK" Muzieju- 

dalyvauja Kanados ir
Lietuvos menininkai:

je 
je 
4 
Tomas Gečiauskas, Sigitas 
Lukauskas,Sigitas Staniūnas, 
Rasa Staniūnienė. Paroda 
veiks iki spalio men. 28 
d., Historic Fort York, 
Garrison Road, Toronto.

• S. St. Kuzmas Toronto 
Jūrų Skautams padovanojo 
buriąj laivp su gražiomis 
u-—— priėmė 

i pirm.
HER- 
vadas

burėmis. Laiva 
ROMUVOS dabo \-to 
dr. A.Pacevičius ir 
KUR MONTE įgulos 
dr. E.Birgiolas

Stovyklos metu 
buriuoti ne tiktai 
skautai., bet ir kiti stovyk
lautojai.

galės 
jūros

LIETUVIŲ 
■i I T i KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS

MOKA:
už 90 dianų term, indėlius 
už 6 mėnesių term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term. Indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už 4jji. term, indėlius 
už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym. 
už 2 m. GIC invest, pažym. 
už 3 m. GIC invest, pažym. 
už 4 m. GIC invest, pažym. 
už 5 m. GIC invest, pažym. 
už RRSP ir RRIF ind.

6.13% 
6,13% 
6.13% 
6.25% 
6.25% 
6.25% 
6.50% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 
6.75% 
4.25% (variable rate)

už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind.

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

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

(fixed rate)

ČIKAGOS "LITUANICOS" 
FUTBOLININKŲ 
PADANGĖJE

Savo sezoną jau baigė 
ne vien tik Klubo vyrų ir 

komandos, bet ir 
Patys jauniau- 

m. ir žemiau) 
pavasario rato

senjorų 
jaunesnieji, 
šieji (14 
paskutines

7.50% 
7.50% 
8.00%
8.00% 
8.25%

piano rečitalis- 
pianistė vir- 

Rubackytė. 
Vengrijoje vy- 
Tarptautiniame

PUIKUS KONCERTAS
Lietuvių Jaunimo Cent

ro didžiojoje salėje vyko 
nepaprastas 
kuri atliko 
tuozė Mūza 

1981 m.
kusiame
Pianistų Konkurse ji buvo 
laimėjusi I-ąją premiją. 
Sovietiniam režimui atslū
gus, laimėjusi Grand Prix 
prestižiniame pianistų kon
kurse, gavo daugybe pak
vietimų koncertuoti Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Olan
dijoje, Maskvoje ir kt.

Šių metų vasarą atvyko 
į JAV ir dalyvavo keliuose 
didžiuosiuose festivaliuose.

MARGUČIO
Petro Petručio 
suorganizuotas 
ir lietuviams 
Ypatingas jos muzikalumas 
ir nuostabi 
originalumas 
veikė klausytojus.

Jos repertuare yra dau
giau negu 30 skirtingų
koncertinių programų, 
rodo, kad yra
jai pakliūti į
Liszt'o kūrinius

vadovo 
dėka buvo 

koncertas 
Čikagoje.

technika ir 
nepaprastai

. At" 
galimybė 
geriausių 
atliekan

čių pianistų tarpą. Reikia 
tikėtis, kad bus išleista 
jos koncertų plokštelių.

• BALZEKO LIETUVIU 
KULTŪROS MUZIEJUJE

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiidieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 9 v.r. ki 12.30 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 vp.p.; an'.radie- 
nlals nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. IkIS v.v.

Marquette Parko apylinkės 
įįį privati apsauga
SZ Beveik tuo pačiu metu, 
— kuomet amerikiečiai rašė

i iv* oParapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

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

Drėgnoj ir tvankioj samanų tyloj šliaužia sraigės, 
Tarsi maža vabaliukų šventovė
Šviečia pūvantis kelmas -
Grybų naktis.

Dvelkia salsva žiluma,
Lyg jautis kažkur netoli alsuotų.
O laukuos^ ten į užmirštus šulinius krito žvaigždė- 
Mirė boružė.

Pūvančios kelmo šviesoj
Keliu fosforuojančią ranką kaip dovaną žemei- 
Vasarą kirs rytoj.

Jame 
lenkų, 

airių 
mu-

rugpjūčio 19 d., nuo 12 
vai iki 6 val.v. vyks Apy
linkės Festivalis, 
pasirodys lietuvių, 
meksikiečių, graiku,
tautinių šokių grupės, 
zikantai, vyks liaudies 
meistrų bei dailininkų 
gė.

Savo organizacijas 
statys apylinkės kultūrinių 
ir verslo ištaigų, laikraščiu 
bei radijo stočių atstovai.

Bus galima pasivaišinti 
skaniais Įvairių tautų val
giais.

Festivalis vyks vėsina
mose Muziejaus patalpose. 
Kviečiama 
susipažinti 
gyventojų veikla.

mu -

pri-

apsilankyti ir 
su apylinkės

apie nelaimingą atsitikimą 
su vaikų darželiu (beje, 
jame visi buvo juodaodžiai 
vaikučiai), didžioji spauda, 
radijas ir televizija pra
nešė kitą - kiek džiugesnę 
žinią. Čia buvo sakoma, 
kad Marquette Parko apy
linkę pradės saugoti priva
čios apsaugos bendrovės 
žmonės (privati policija), 
kadangi šios apylinkės gy
ventojai nubalsavo mokėti 
didesnius nuosavybės mo- 

'kesčius ir iš tų pinigų bus 
mokamos algos privatiems 
patruliams. Dabar tikimasi, 
kad ši apylinkė bus sauges
nė ir čia gyvenantieji lie
tuviai galės ramiau atsi
kvėpti, nes paskutiniu me
tu ten daromi nusikaltimai 
jau gąsdino lietuvius ir 
dauguma gyventojų bei lie
tuviškų prekijų iš čia išsi
kėlė kitur. g

6.25%
6.50%
6.50%
6.50%
6.75%
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.7 5% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
4.50% kasd. pal čekių

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

(US dol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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.

AKTYVAI per 101 milijonų dolerių
S

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

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.

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. irtrečiad. nuo 9 v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r.-8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.

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

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

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

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term, ind.' 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 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
2 metų
3 metų

Su keičiami nuošimčiu
1,2ir3meų ..... 7.50%

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

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

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

8.00%
8.00%
8.25%

Draudžiame asnenines ir su
tarties paskoles iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo ląskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortfičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perkidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimime mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaias.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas paarnavimas į

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 (416) 762-4232
Lilija Pacevičienė - telefonas (416) 762-4232

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

/ t



MOKYTOJAS IPOLITAS ŪDRA
Mokytojo Ipolito Ūdros vaikystė ir jaunystė prabėgo 

Panevėžio apskr., Naujamiesčio valse., Garšvų k. Anksti 
netekus tėvo, maitintoju tapo trylikos metų brolis. Dėdės 
Kazimiero remiamas, 1928 m. baigė mokytojų seminariją 
Pirmoji darbo vieta Šumkiškiucse, Pasvalio valse., pasku
tinius 9 metus mokytojavo Šeduvos pradinėje mokykloje.

Įsimintini paskutinieji metai Šeduvoje. "Prikėlė mane 
birželio 14 d. rytą. Buvo tik 4 vai. Įsibrovę ginkluoti vy
rai rusiškai Įsakė pakelti rankas, nusisukti Į sieną, - pasa
koja senukas virpančiu balsu.- "Tarp svetimų ir nepažįs
tamų žmonių išvydau ir vietinį Miknevičių, kurio sūnų 
buvau mokęs". Taip ir prasidėjo odisėja. Tą pačią dieną 
iš Šeduvos ištrėmė kapitoną Kazimierą Petrauską (Kipro 
Petiausko pusbrolį), girininką Šapoką. Nuvežė į geležinke
lio stotį, kur jau laukė vagonai, iš ten sąstatas išvažiavo 
į Panevėžį, kur stovėjo visą naktį. Kelionė truko tris sa
vaites. Kelionėje pasklido gandas, kad prasidėjo karas. 
Traukinys pasuko Kransojarsko link. Vagonuose buvo tvan
ku, kankino troškulys. Kelionė baigėsi Rešiotuose. Septin
tasis lagerio punktas buvo už 26 km. Ten ir prabėgo ilgi 
ketveri metai. Čia buvo daug lietuvių - Aleksandras Stul
ginskis, keli ministrai, daug departamentų direktorių, 
mokytojų, policininkų, teisininkų...

Beveik visi dirbo miške - leido nuo kalno medžius, 
juos genėjo, pjaustė, krovė į rietuves, vežė, krovė į va
gonus. Kiti tiesė geležinkelį. Ir ėmė sirgti, lyg lapai 
kristi žmonės. Kaliniai iškart suprato, kad retas išliks 
gyvas. To neslėpė ir administracija, o pats viršininkas 
tyčiodamasis tvirtindavo: "Čia jūsų namai, čia - jūsų 
kapas". Ipolitas Ūdra gerai prisimena, kad pirmiausia nuo 
išsekimo, viduriavimo mirė girininkas Šapoka, ūkininkas 
Mironas (Nepriklausomybės Akto signataro, kun. Vlado 
Mirono brolis). Kasdien lagerį aplankydavo mirties šmėkla. 
Buvo ir tokia diena, kai mirė net 11 kalinių, išsekęs mi
rė Kazimieras Ubeika, buvęs Šiaulių burminstras, mokyk
lų inspektorius. Prisimena ir Vincą Plioplį, kuris grįžo į 
Lietuvą be sveikatos -

"Žalia bulvė buvo neapsakomas skanėstas. Dar gerda
vome pušų, spyglių antpilą..." - pasakoja mokytojas, išse
ko ir jo jėgos, tada jį perkėlė į Kanksą, kur buvo cechas 
gaminęs mokyklinius reikmenis.

Bene didžiausias pragaras atsivėrė Norilske. Ten siųs
davo stipriausius, jauniausius vyrus. Tūkstančiai kalinių, 
tremtinių dirbo vario ir nikelio kasyklose.

Pasibaigus karui privežė jaunų vyrų, buvusių vokiečiu 
belaisvių. Kanske 1. Ūdra sutiko rusą, buvusį prokuroro 
Vyšinskic padėjėją. Visi labai nudžiugo sužinoję, kad gali
ma parašyti į namus. Pirmąjį laišką parašė ant beržo to
šies mokytojas Ipolitas. Sulaukė ir pirmųjų atsakymų, 
vėliau siuntinių. Sisijaudinęs senukas kalbėjo apie buvusią 
kolegę Zofiją Bartuškienę, ištiesusią pagalbos ranką - 
ji rašė laiškus, siuntė produktus. Tai buvo ta pati moky
toja, kuri nebijojo ateiti su juo atsisveikinti. Jos laiškai 
žadino viltį, tikėjimą.. Jos rūpesčiu byla buvo peržiūrėta.

Tik po 15 metų mokytojas Ipolitas Ūdra išlipo iš vago------------
no Panevėžyje. Gavo ministerijos nukreipimą į Moiėtų j 
rajoną. Deja, partsekretorius nesutiko, kad buvęs kalinys Į_ 
dirbtų mokykloje. Pagaliau gavo darbo Joniškėlio rajone f
- pradinėse klasėse. Liugailiuose (Šiaulių re jone) dirbo iki PASISEKUSI GEGUŽINĖ 

Š.m.birželio mėn.
d. gražioje Elenos ir Stasio 
KERŲ sodyboje įvyko kas
metine pensininkų gegužinė. 
Joje galėjo dalyvauti ne 
tik pensininkai, bet ir kiti 
lietuviai. Sodyba gali sutal
pinti visus Londono lietu
vius, o taip pat ir...jų. au
tomobilius. Pasitaikė ir 
labai gražus oras - saulė
tas ir ne karštas.

pat pensijos (1968 m.).
Niekas nepatikėtų, kad mokytoją I. Ūdrą slegia tokia 

metų našta, kad jis patyrė tokią odisėją, kurios tik men
kas nuotrupas aprašiau. Žavi jo erudicija, optimizmas, 
nuoširdumas, noras bendrauti, pasidalyti mintimis.

Viktoras Bartkus, Šiauliai.
(Iš TREMTINYS, Nr. 19, 1995m. gegužė).

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje"

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ 

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

PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 13.25%
nekiln. turto 1 m............. 8.25%

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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• Skautininkas Vytis, Gin
taras NAGYS su sūnumis 
Justinu ir Marium praleido 
savaitę Kanados skautu 
stovykloje "Camp Jackson 
Dodds", netoli Rowdon'o, 
Que.

Skautininkas Gintaras 
buvo pakviestas pravesti 
gamtininko specialybės 
programą.Stovyklavo 120 
vilkiukų ir apie 20 stovyk
los vadovybės personalo.

Šioje stovykloje taip 
pat buvo pravesta speciali 
vandens sporto programa 
su kanojumi,kajaku, burlai
viu. Supažindinta ir su 
žvejojimo menu, aplankytas 
"Canadiana Village".

šioje stovyklavietėje 
vasaros metu per 8 savai
tes vyksta savaitinės prog
ramos skirtingoms skautų 
grupėms.

Skautininkas Gintaras 
Nagys skautauja nuo anks
tyvos vaikystės ir Šiemet 
sueina 35 metai kaip 
jis tapo lietuvių skautų 
organizacijos nariu .ir akty
viai nuolatinai reiškiasi.

ŠV.ONOS DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ

Š.m. liepos men. 26 d., 
Montrealio lietuvių Šv.Kazi- 
miero Parapijos Šv.Onos 
D-jos p-kė Helen KURYLO 
su Draugijos narėmis su
ruošė šventę- vaišes.

10 vai. ryto buvo auko
jamos Mišios už mirusias 
D-jos nares ir sukalbėta 
dalis Rožinio. Kleb.dr. 
F. Jucevičius Mišių laike 
gražiais žodžiais pasveikino 
D-jos nares ir apibūdino 
jų nuveiktus didelius dar
bus dėl šios parapijos ge
rovės.

Po pamaldų visi 
dalyviai užėjo į Parapijos 
svetainę, kur buvo pavai-

šinti karštais, skaniais val
giais, kava, saldumynais, 
na, ir žinoma, pagal skonį 
- raudonu ir baltu vynu 
"nuotaikai pagerinti". Visus 
stalus puošė gėlės. Mes, 
svečiai, turėjome staigme
ną, nes buvome pavaišinti 
veltui.

Buvo malonu matyti 
pačią. Draugijos pirmininkę 
ir jos padėje'jas "prakaituo
jant" virtuvėje t ir vėliau 
prie stalų. Jos visos skubė
jo, aplenkdamos viena kitą, 
kad tik kuo geriau pavaišin
tų, likusias nares, o svar
biausia - svečius. Ne pas
laptis , mes visi "jaunėja- 
me" amžiumi, bet darbuose 
ir pasiaukojimu savo para
pijai esame stiprūs ir turi
me nemažai energijos, 
ir tuo galime tik didžiuotis.

Šventei pasibaigus, vai
šių, dalyviai skirstėsi namo 
patenkinti ir dėkingi darbš- 
čiąjai Draugijos pirminin
kei Helen Kurylo bei na
rėms už maloniai praleistą 
laiką. k' A KK.Ambrasas

4
ore tarp žydinčių žalumynų- 

D.E.

Atitaisome:
ankstesnėje , Londono 

pensininkų žinutėje pasitai
kė korektūros klaida: į 
valdybą pirmininko parei
goms perrinktas ne S.Kuras; 
bet S.KERAS.

Apgailestaujame. "NL"

Dalyviams buvo tikras 
malonumas sekmadienio 
popietę praleisti gryname

PASKIRTOS ^MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO- 
Dr. VYDŪNO PREMIJOS

MLFondo . Premijos Vertinimo Komisijos pirminin
kas VILIUS PETERAITIS, gavęs visų jury komisijos na
rių - Jono Dainausko, Vytauto A.Jonyno, dr. Birutes 
Baltrušaitytės-Masionienės ir dr. Audronės Kaukienės 
- sprendimus, praneša, kad Jury Komisija beveik vienbal
siai nutarė paskelbti MLF Dr.Vydūno Premijos laureatu 
VILNIAUS UNIVERSITETO PROF. dr.Domą Kauną, lai
mėjusį $5.000,- premiją už rankrašti "Mažosios Lietuvos 
knyga - lietuviškos knygos raida 1547 - 1940 m."

Antroji premija, MLF Valdybos pritarimu, skiria
ma dviems autoriams, po $ 1.000,-: muzikologei Danutei 
Petrauskaitei už rankraštį "Klaipėdos Muzikos Mokykla 
1923 - 1939 m." ir KLAIPĖDOS UNIVERSITETO docen
tui Albertui Juškai už rankraštį "Mažosios Lietuvos baž
nyčia".

Visi premijuotieji rankraščiai atitinka MLFondo 
Dr.VYDŪNO PREMIJOS taisykles ir Jury Komisija reko
menduoja juos rengti,ir leisti Mažosios Lietuvos Fondo 
leidinių, serijoje.

Premijos bus įteiktos per MLF visuotinį susirinki
mą š.m.rugsėjo mėn. 3 d., Čikagoje, JAV.

V.Pėteraitis,
MLF Valdybos ir Vertinimo Komisijos Pirmininkas

1 573 Bloor Sr. West, Toronto, Ont. M6P 1A6

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!

Dešinėje-skautininkas Gintaras Nagys su grupe stovyklautojų.

VAISIAI IR PRICHOLOGIJA
Visais laikais įdomu atspėti žmogaus būda, tem

peramentą, palinkimus. Nemaža psichologų bando rasti 
įvairius būdus, kaip atspėti žmogų. Viena amerikietė, 
E.Kan teigia, kad stebėjus, kaip valgomi vaisiai, kai— 
ką galima spręsti apie valgančiojo charakterį.

Apelsinus mėgsta švelnūs ir malonūs žmones, su ku
riais lengva bendrauti. Jie lengvai užmezga pažintis. 
Kriaušės patinka draugiškam, ramiam žmogui. Dažnai 
toks yra geras pašnekesiuose, pasižymi pasakotojo talen- 
tu. Braškės - mėgstamiausias vaisius žmonių, kurie ver
tina tai ,kas subtilu, elegantiška. Persikai patinka švel
nios sielos žmonėms, šiaip jie santūriai laikosi, bet gilu
moje yra labai jautrūs ir lengvai pažeidžiami. Slyvas 

mėgsta žmonės melancholikai, linkę mąstyti simboliškai, 
sugebantys jausmus išreikšti kūryboje. Obuolius - mėgsta 
darbštus, praktiški ir konservatyvūs žmonės. Jie mielai 
padeda, jei reikalinga pagalba.

nusišypsokime

• -Paskolink man vieną litą autobuso bilietui nusipirkti - 
prašo kaimynas savo draugo.

- Kad aš turiu tik dešimtinę...
- O tai pasisekė! Važiuokime taksi!

• Prieš rinkimus vienas kandidatas ima aiškinti:
- Mes privalome auginti daugiau kviečių ir ...
- Taip, o ksip bus su šienu? - klausytojas šūktelėjo iš

minios.
- Dabar aš kalbu apie žmonių mitybą, bet tuoj priei

siu ir prie tamstos - atkerta kandidatas.

• Teisėjas klausia:
- Ar jūs prisipažįstate pavogęs cisterną spirito?
- Taip, prisipažįstu.
- Kur jūs panaudojote tą spiritą?
- Pardaviau.
- O kur dėjote pinigus?
- Pragėriau.

• Leninas įrodė, kad valstybę gali valdyti visa liaudis.
Stalinas įrodė, kad valstybę gali valdyti vienas žmo

gus.
Chruščiovas - kad valstybę gali valdyti bet kas.

Brežnevas - kad valstybės galima visai nevaldyti.

• Kolūkio pirmininkas daro pranešimą:
- Kai kurių laimėjimų praėjusiais metais pasiekė ir 

mūsų kolūkis, iš valstybės 45,000 rublių paskolų...

Traukinys nušoko nuo bėgių. Kas būtų nutarta:
- prie Lenino - orgsnizuoti talką ir sutaisyti geležin

kelį;
prie Stalino - sušaudyti iešmininką;
- prie Chruščiovo - išardyti atgalinius bėgius ir paties

ti juos priešakyje;
- prie Brežnevo - visiems siūbuoti vagoną, skelbti sto

tis ir vaizduoti, kad važiuojam.

• Grįžęs iš darbo vyras sako žmonai:
- Mūsų įstaiga ieško kasininkės.
- Bet prieš savaitę priėmėt naują.
- Taigi, jos ir ieškome...

• Visuotinis susirinkimas kolūkyje. Dienotvarkėje du 
klausimai: 1. Kluono remontas, 2. Komunismo statyba.

Pirmininkas sako:
- Nėra lentų, tad iš karto prieisim prie antrojo punk

to.
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montreal
MIRUSIEJI:

• RIČARDAS ŪSAS, 50 
m. amžiaus, buvęs Montr- 
realio policininkas, po sun
kios ligos mirė liepos mėn.
2 d.

e VERONIKA ZAVIŠIENE- 
KLIMKAITĖ , 97 m.amžiaus, 
mirė liepos mėn. 13 d.

Liko dvi dukterys, 4 
vaikaičiai, 8 provaikaičiai 
ir kiti artimieji.

Palaidota Mount Royal 
Kapinėse, Mon trealyje.

• JURGIS BENDIKAS.82 m., 
liepos 16 d. mirė Lasalle 
Ligoninėje.

Liko žmona ANA,sūnus 
LEONARDAS ir duktė 
SNIEGUOLĖ su šeimomis, 
5-kios vaikaitės ir 3 sese
rys, gyvenančios Čikagoje, 
Samia ir Australijoje.

Palaidotas Lietuvių Šv. 
Jono Kapinėse, Mississauga, 
Ontario.

9 VLADAS TREINYS,87 
m., mirė liepos mėn. 21

d. Juo ir Jo laidotuvėmis 
rūpinosi bičiulis Kazimieras 
Martinėnas.

• ANNIE GLAVACKIENĖ- 
MAKAUSKA1TĖ, 86 m.,
mirė liepos mėn.30 d.,Ot
tawa Riverside Ligoninėje.

Liko duktė JULIE ir 
gausi giminaičių šeima.

Palaidota iš Šv.Kazimie
ro P-jos bažnyčios Gote 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• A.a.Juozo L. NORVA1ŠOS- 
GIRINIO atminimui, laikraš
čiui "NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA" jo žmona Vanda 
Norvaišienė atsiuntė $100,- 

aukų.
Nuoširdžiai dėkojame!"NL"

9 Kun. Algis BANIULIS, 
SJ, talkininkavęs liepos 
mėnesį AV P-jos darbams 
ir mokęsis prancūzų kalbos, 
grįžo į Lietuva prie savo 
pareigų Klaipėdoje, kur 
rūpinasi ir bažnyčios staty
ba, ir ypatingai - benamių, 
valkatų vaikų surinkimu 
ir globa, kurių vis daugėja 
Klaipėdoje.Sėkmės jam.

| PADĖKA I

I
AČIŪ TARIU MONTREALIEClAMS §

Daug gražių akimirkų patyriau per penkias sa- pj 
vaites, kurias praleidau svetingoje Kanados lietuvių S 
oazėje. Buvau priimtas kaip artimiausias brolis, re 
Todėl nebuvo kada liūdėti ir tuščiai leisti laiką.

DĖKINGAS esu Tev. Juozui Aranauskui, SJ, už ffl 
sudarytas galimybes pasimokyti prancūzų kalbos re 
Montrealio universitete, Seselei PAULEI už rūpės- K 
čius ne tik manimi, bet ir už parūpintus paveiksle- $ 
liūs vaikams, priimantiems pirmąją Šv. Komuniją § 
ar Sutvirtinimo Sakramentą; Nijolei BAGDŽIUN1E- g 
NEI už supažindimimą su Montrealio įžymybėmis, g 

įu Ritai BARŠAUSKAS už galimybę pamatyti Kvebe- § 
re ką bei jo gražiąsias apylinkes. S

g Daugelis parėmė mane ar mano rūpesčiu stato- re 
S mą Šv. Juozapo bažnyčią Klaipėdoje, tai: G.L. re 
re Balaišiai,St.Baršauskienė, E. J.Goriai, M.A. Joneliai, S 
g A. Keblys, V. Kličienė, A. Krasowski, Malvina Ma- re 
K čionienė, dr. Jonas Mališka, A. Mickus, J. Mickie- re 
g nė, E. Narbutaitė, A. Oss, B. Rupšienė, D.B. Staš- g 
re kevičiai, L Vazalinskienė; re
K ir organizacijos: Montrealio A.V.Parapijos Šv. re 
g Onos draugija ir L.K. Mindaugo šaulių kuopa Mort- g
§ realyje. ~ g

DĖKOJU Jums visiems už parodytą nuoširdumą, re
g Visiems teatlygina Dievas. g
g Su nuoširdumu Kun. A. Baniulis, SJ, Klaipėdos g 
re Šv. Juozapo parapijos klebonas re

Garbės š. Juozas Šiaučiulis pakelia Lietuvos vėliavą. Toliau šauliai: A. Žiūkas, J’-dv. Vaičekauskas, P. Ražanas, S. Ri- 
meikis, A. Račkauskas, J. Rimeikienė ir Jz. Pukteris; šv. Mišias atnašavęs svečias kun. Algis Baniulis, su skaitinius 
atlikusiu J. Šiaučiuliu. Nuotr: A.Kalvaičio

• L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopa Montrealyje pravedė 
tradicinę gegužinę liepos 
mėn. 9 ( d., J.S.Rimeikių 
vasarvieteje, Rigaud Bay.

Po vėliavos pakėlimo, 
kun.Algis Baniulis, SJ, vie
šėjęs ir mokęsis prancūzų 
kalbos liepos mėnesį, atna
šavo Mišias. Po to buvo 
pasivaišinta, pasidžiaugta 
maloniu pabendravimu šil
toje vasaros popietėje. 
Nors šios Kuopos pirminin

kas, ilgus metus vadovavęs, 
Augustas Mylė išvyko Lie
tuvon, tradicijos garbingai 
tęsiamos ir toliau.
w Sol.Gina CAPKAUSKIENĖ 
Kennebunkporte, uždarant 
Ateitininkų savaitę, atliks 
rečitalį, akompaniuiojant 
muz. dr.Sauliui Cibui.

• Sol.Antanas Keblys, pa
ruošęs naujat dainų progra
mų, išvyko atostogauti 
Kennebunkporto vasarvietėn.

9 Buvęs montręalietis, kun. 
Paulius MALIŠKA, jau 5 
metai besidarbuojąs Brazi
lijoje, atvyko atostogų 
Montrealin.

9 Mykolas JUODVIRŠIS 
išsikėlė i Slaugos Namus 
šiaurinėje Montrealio daly
je, ant Riviėre des Prai
ries upės kranto.

e AV PARAPIJOS CHO
RAS, minėdamas savo veik

los 45-metį, išleido dvi, 
vienų giesmių, kitę dainų, 
kasetes viename komplekte.

Kaina- $15. Kasetes 
galima įsigyti pas Choro 
koordinatorių Antanų Mickų 
tel: 367-4518.

• A.a. Jurgio BENDIKO 
atminimui, aukojo $20,- 

laikraščiui "Nepriklausoma
Lietuva" Olga ir Petras 
Kerevičiai.

Nuoširdžiai dėkojameJNL"

LES TOITURESDr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytoJ«a*ChV*urga8 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8PIN5; tel:384-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų GydytoJas-Chlrurgas 
(mv.dr. J.MAUSKOS Mura^ 

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

R.P.S. IV1IROIX1 INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

LITAS MONJ R E A L IG LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

FAX: 514-765-1349.
Skyrius: 3907A Roaemont Boulevard

AKTYVAS viri $29,000,000t
REZERVAS viri $2,000,000

MOKA UŽ:
Taupymo - spacial..................1.50%
Taupymo-suflyv.dr. ......... 1.25%
Taupymo - kasdienines , 1 -50% 
Einamos sąsk.....................„1.00%
RRIF-RRSP -1 m.term........ 6.00%

Certtflkatus 1 m.-...
Certifikatus 2 m.......

.....  6.00%

...... e.00%,
Certtflkatus 3 m.......
Term. Indėlius:

.... 6.25%

1 metų............ 5.50%
180d. 364d. .... 5.50%
IŽO d. -178 d. ..... 5..00%
80 d.-119d. ..... 5..00%.
30 d.- 58 d. .....4.5U%

nnir-nnor-u in.wiiii.
RRIF-RRSP-iaup............. 3.00%

IMA UŽ:
NeWIn. turto 

įmetu..................... 8.25% asmenines-nuo.  9.75%
2metų....................... 8.25%
3metų.......... ............ 8.25%

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
1478 DeSeve 3007A ftoesmont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr.. treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 30°- 7 00
Penktadieniais 10-00- 6.00_____________  2.00- 8 00

o SANDRA SIMPSON ir 
SEAN ANDERSON susituo
kė AV P-jos bažnyčioje.

Sandra eilę metų daina
vo Montrealio Mergaičių 
Chore PAVASARIS ir vė
liau įsijungė į AV P-jos 
Chorų. Vestuvėms gražiai 
pagiedojo choristai .

Sveikiname.1

e . MONTREALIO Lietuvių 
Žvejotojų-Medžiotoju Klu
bas NIDA surengė savo 
tradicinę gegužinę rugpjū
čio mėn. 6 d., prie Otta- 
wos upės, S.ir J.Rimeikių 
vasarvietėje, Rigaud Bay.

Linksmai pabuvota,
skaniai pasivaišinta vasaros 
ir kitokiomis gėrybėmis. 
Dalyvavo nemažas būrys 
svečių, kartu su nariais.

EUROPARCEk,
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 

ir toliau su malonumu teiksime aukš

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

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

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

e BALTIJOS Stovykla pra
sidės rugpjūčio mėn 12 

_d._

Vilkiukams ir Paukšty
tėms stovykla vyks nuo 
rugpjūčio 16 d. iki rugpjū
čio 19 d.

L stovyklų priimami 
ir ne skautai.

Daugiau informacijų 
gausite pas Romą. Otto.sj., 
tel: 514-453-1526.

čiausios klasės patarnavimus bendruomenei. Todėl 
prašome naudotis mūsų bendrovės paslaugomis. Lau
kiam paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš Jūsų
nan<ų.

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 -
N AVIMO REIKALAIS
BET KADA-7 DIENAS.

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SĖVE, 

MONTREAL H4E 2A7
Vytas Gruodis, Jr.

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

CHIRURGAS
1414 Drummond Street, Suite 1003, 

Montreal,Que., H3G 1W1 tel:(514) 845-6645
Dr.G.J.PEARL yra buvęs dr.A.S.Popieraičio kolega, 
ir savo žinioie turi jo buvusiu pacientu ligos bylas.

ADVOKATAS
ROMAS I Š G A N A I T I S

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

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

Notarė 
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

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

8 psi.
7 « 7 V

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
PHOTO 
STUDIO

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

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

»

Electriden Contractor

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

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC,
NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

........ . ....

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

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
I


	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1995-08-09-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

