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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.

NEPAVYKO NUŽUDYTI 
GRUZIJOS PREZIDENTO

Rugpjūčio mėn.29 d. 
prez. Edvard Ševardnadzė 
nuvyko į naujos konstituci
jos pasirašymo ceremonijas 
Gruzijos parlamente, patvir
tinant, kad Gruzija yra 
respublika , ir tuo pačiu 
jos politinė padėtis stabili
zuota.

Jam išeinant iš parla
mento patalpų ir artėjant 
prie automobilio, sprogo 
bomba. Buvo lengvai sužeis
ti bent 6 žmonės, daugiau
sia policininkai ir Prezi
dento saugai, susprogdinta 
septynetas vyriausybės 
automobilių. Į Ševardnad
zės veidą pataikė stiklo 
skeveldros. Ligoninėje jis 
pareiškė: "Visa tauta pa
smerks tuos teroristus ir 
terorizmą, ir aš esu tikras, 
kad mes su jais atsiskaity- 
sime". Po suteiktos pirmos 
pagalbos, jis sugrįžo namo.

Savo gimtajai Gruzijai 
E.ševardnadzė vadovavo 
nuo 1992 m., nors savo 
laiku buvo žymus sovietų 
S-gos Užsienio Reikalų^ 
ministeris ir palaikė Gor- 
bačiov’o Persitvarkymo 
idėjas.

Gruzijoje, kaip ir dau
gelyje kitų buv.Sovietų 
S-gos respublikų, siaučia 
kriminalinis elementas,© 
Gruzijoje vyko pučai ir 
finkluoti susirėmimai. Prez. 

evardnadzei pavyko apval
dyti chaosą ir paskutiniais 
mėnesiais jis įsake’ nusi
ginkluoti paramilitarinei 
grupuotai "Mekhedrioni", 
pravedė konstitucijos pro
jektą. Šiame dokumente 
Gruzijos prezidentui sutei
kiama daugiau galios, negu 
dabar kad jos turi Ševard
nadzė- valstybės galva 
ir parlamento pirmininkas.

Numatytuose prezidenti
niuose rinkimuose lapkričio 
mėnesį, Ševardnadzė pa
skelbs savo kandidatūrą 
prezidento postui.

Kol kas neaišku, kas 
vykdė prieš jį pasikėsinimą 
rugpjūčio mėn. 29 dieną.

NATO PRABILO KALBA, 
KURIĄ SUPRANTA 
BOSNIJOS SERBAI

Apie 60 NATO kovos 
lėktuvų sudaužė Bosnijos 
serbų raketų, radaro ir 
komunikacijos kaupinius 
Sarajev'o apylinkėse. Pran
cūzijos ir Britanijos artile
rija taip pat prisidėjo prie 
šios operacijos. Galų gale, 
imtasi koordinuotų veiksmų, 
kad butų sustabdytas Bos
nijos serbų žiaurus nuolatinis 
smurtas prieš civilius gy
ventojus. Paskutinysis jų

įžūlumo kriminalinis pasi
reiškimas -rugpjūčio mėn. 
28 d., kai jie, atsisakyda
mi dalyvauti naujausiuose 
taikos pasiūlymuose, už
puolė civilius gyventojus 
Sarajev'o turguje. Žuvo 
37 žmonės, daugelis buvo 
sužeistų.

Belgrade ruošiamas 
susitikimas su Serbijos 
prez. Slobodan Milosevic, 
ir bus bandoma jį Įtikinti, 
kad reikia ir įmanoma su 
stabdyti genocidą. Reikia pri
pažinti Bosniją ir Kroatiją, 
sustabilizuoti rubežius tarp 
Serbijos, Bosnijos ir Kroa
tijos ir paveikti Bosnijos 
serbus, kad priimtą taikos 
susitarimus. Serbijai už 
tai pažadama nuimti sank
cijas, vykdomas per 3 pas
kutiniuosius metus.

JAV vyriausybė sugesti- 
jonuoja, kad kai kurie teri
torijų mainai tarp Bosnijos 
serbų ir Bosnijos musul
monų vyriausybės yra rei
kalingi. •

. Jeigu kariaujančios pu
sės susitartų, JAV-bės suor
ganizuotų tarptautinę pa
galbą atstatyti Bosnijai, 
kuri labiausiai nukentėjo. 
Jeigu tų susitarimų įvykdy
ti nepavyktų - Jungtinių 
Tautų organizazija ati
trauktų savo dalinius ir 
ginklų embargo būtų panai
kintas.

Serbai buvo įspėti ne 
vieną kartą dėl savo pira
tiško elgesio. Rugpjūčio 
mėn. 1 d., po to kai. ser
bai užėmė saugiąsias Tai
kos Zonas - Srebrenicą 
ir Zepą,, NATO paskelbė, 
kad dėl kitų apsaugojamųjų 
zonų, kaip pav.Sarajev'o, 
užpuolimo bus "stipriai 
ir greitai reaguojama". 
Į anksčiau numestas įspėja
mąsias bombas serbai rea
gavo įžūliai, suimdami 
šimtus JT Taikos Dalinių 
karių įkaitais.

šį kartą jų "žaidimai" 
nepavyko , ir NATO bei 
JT prabilo taip, kad būtų 
suprasti.

NATO generalinis sek
retorius W.Claes pareiškė, 
kad atakos bus vykdomos 
tol, kol Bosnijos serbų 
sunkioji armada nebus ati
traukta nuo saugiųjų zonų 
aplinkos. Bosnijos prez. 
Alija Izetbegovič pareiškė: 
"Pasaulis galų gale padarė 
tai, ką privalėjo padaryti 
seniai, seniai". Oro puolimų 
metu 1 Prancūzijos "Mira
ge" kovos lėktuvas buvo 
nušautas, manoma, kad 
adų jo pilotai yra paimti 
nelaisvėn.

Kai kurie pranešimai 
skelbia, kad serbai pasiruo
šę taikos deryboms, tačiau 
viešai Bosnijos serbų va
das Radovan Karadzič (dar 
vis apsėstas "didžiosios 
Serbijos" manijos), yra 
aršiai nusiteikęs ir kaltina 
NATO ir JT, esą/'skelbian
čiomis karą prieš serbus" 
ir "puolančiomis nekaltus 
civilius" - užmerkęs akis, 
kad jo daliniai vykdė geno
cidų prieš civilius... Jis 
netgi grasino, kad paskuti-

• MOTERŲ FORUMAS Tabako gaminiai po 
ir JT MOTERŲ KONFE- naujų akcizų įvedimo pa- 

_REN.C1.IA KINIJOJE brango 10,4 procentais.
nevyksta taip paprastai- NUTEISTAS NEO-NACTŲ 

ka ir buvo galima numaty- LYDERIS 
ti iš anksto.Dalyvaujant 
apie 18.000 delegačių,Kini
jos saugumas jas nuolat 
filmuoja, nakti įsiveržia 
i patalpas darydami kratas 
bando išsklaidyti privačius 
susitikimus.Del to pareikš
tas viešas protestas.

PRIMITYVIAUSIAS 
-TERORAS KINI 1O.I E

Iš Beidžing'o praneša 
Žmogaus Teisių grupė, 
kad Liu Gang'as buvo su
imtas už tai, kad atsisakė 
pranešinėti savo
raštu policijai po to, kai 
atliko 6 metų kalėjimo 
bausme. Jis buvo nubaustas 
už dalyvavimą taikioje 
demokratinio judėjimo de
monstracijoje 1989 m.Tian- 
ąnmen’o Aikštėje.

Kinijos policija, įsų^rži- 
nėja į taksi, kuriais jis 
važinėja, apiplėšinėja 
jį dienos 
ir krato 
pranešinėti

Žmogaus 
paskelbė pareiškimą, kad 
"Mintyjimo laisvė yra pati 
pagrindiniausia žmogaus 
teisė. Priversti jėga pasi
sakyti savo mintis yra 
neįmanoma".

Ties Pale, pakilo į orą Bosnijos serbų amunicijos sandėliai, 
kai NATO nuleido keletą bombų

nieji įvykiai, esą, gali su
kelti III-iąjį Pasaulinį Karą.

UN generalinis sekreto
rius Boutros-Boutros Ghali 
tvirtino, kad alijantąi ne
nori remti vienos ar kitos 
kariaujančiųjų pusės, bet 
"jeigu serbai vis dar žudys 
civilius gyventojus, JT 
ir toliau palaikys NATO 
bombardavimų programą".

Išskyrus Rusijos prez. 
Boris _ J eicin'ą, kuris pas
merkė "žiaurų bombardavi
mą/, Vakarų valstybių vy
riausybės vieningai palaikė 
NATO akcija^. (Čia reikia 
prisiminti, kad galy gale 
apsisprendė tokiai akcijai 
prieš maniakiško diktato
riaus vykdomą programa, 
kai Kroatija parode, kad 
galima su serbais tvarkytis, 
suorganizavę savo karines 
pajėgas).

Kanados Užsienio Rei
kalu min. Andrė Ouellet'as 
pareiškė, kad negali būti 
toliau toleruojami Bosnijos 
serbų vykdomi užpuldinėji
mai saugiųjų zonų ir civilių 
teroras. Į tai bus atitinka
mai atsakoma.

Po pirmojo derybinio 
rato susitikimų, Serbijos 
prez.Slobodan Milosevic 
užgyrė JAV pasiūlytą planą 
kaip baigti 3^ metų trun
kantį karą.

Bosnijos serbai tebesi
laiko įžūliai ir nesitraukia 
nuo Sarajev'o apgulimo. 
Išdidusis Bosnijos serbų 
generolas Ratko Mladic 
dar nedavė įsakymo ati
traukti artilerijos dalinius. 
Tad - taikos kelias dar 
nenuvalytas...

Lietuvos vasaros gėrybės

metu,
jam
savo mintis.

Teisių

Bela Ewald Althaus, 
29 m.amžiaus, skleidė rasi
nę neapykantą, melagingus 
tvirtinimus, kad Auschwitz 
koncentracijos lageryje 
nebuvę jokių dujų kamerų 
ir neįvyko jokių žudynių, 

,nes, anot jo, "tai nebuvo 
joks mirties lageris, o kon
centracijos stovykla, kaip 
kad žydai įrengė palesti
niečiams Izraelyje...Mes 
jų nežudėme, jie visi išliko 
gyvi ir dabar ima pinigus 

mintis Vokietijos". Tvirtinimas, 
kad Holokaustas niekad 
nebuvo įvykęs, pagal Vo
kietijos įstatymus, yra 
nusikaltimas. Berlyno teis
me jis buvo nubaustas 3į 
metų kalėjimu.

Nors pats B.E.Althaus 
nėra smurtinga asmenybė, 
tačiau jo kurstymai prisidėjo 
prie užsieniečių (nebūti
nai žydų) užpuldinėjimų 
Vokietijoje, pasakė teisėjas* 
paskyręs bausmę.

. LIETUVIS NETEKO 
grupe JAV PILIETYBES 

Philadelphijos valstijos 
teismas atėmė JAV pilie
tybę iš 78 metų amžiaus 
Jono Stelmoko, kuris II- 
jo Pasaulinio karo metu 
Lietuvoje bendradarbiavo 
su naciais.

JAV specialiųjų tyrimų 
skyriaus 
kad jis 
stojo į 
Lietuvos 
ir tarnavo jame iki 
m., kai buvo 
į vokiečių oro pajėgas. 
Teismas nustatė, jog būrys, 
kuriame tarnavo J.Stelmo
kas, buvo pavaldus vokiečių 
baudėjų būriui ir talkino 
vykdant 
politiką 
pats J.Stelmokas dalyvavo 
tokioje akcijoje- nesakoma).

J.Stelmokas 1949 m.
neteisėtai imigravo į JAV 
ir 1955 m. neteisėtai įgijo 
pilietybę, nes nuslėpė pra
eitį. 
«*•* **** *********

suiminėja 
atsisakius

LIETUVOJE - 
INFLIACIJA DIDŽIAUSIA

Iš Baltijos valstybių 
mažiausia infliacija šių 
metų liepos mėnesį buvo 
LATVIJOJE- ji siekė tiktai 
0,3%, ESTIJOJE infliacija 
sudarė 1,7%, o LIETUVOJE 
-2,7%.

Statistikos departamen
to duomenimis, liepos mė
nesio infliaciją Lietuvos 
respublikoje pakėlė pabran
go maisto produktai, gėri
mai ir tabako gaminiai. 
Maisto produktai vidutiniš
kai pabrango 3,6%: duonos 
bei grūdų produktų kainos 
pakilo net 12,9%, cukraus 
- 20,7%, kiaušinių - 18,4%.
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pranešime sakoma, 
1941 m. savanoriu 
naciams pavaldų 

savigynos būrį, 
1944 

perkeltas

ir talkino 
žydų naikinimo 
Lietuvoje. (Ar

ŪKININKAMS
Generalinis konsulas Haris Lapas, nupirkęs pirmąjį 

traktorių su padargais ir įsteigęs " TRAKTORIUS ŪKI
NINKUI" vajų, susilaukia stiprios paramos , ir jau 189 
mūsų ūkininkai naujakuriai apdirba savo ūkius užsienio 
lietuvių dovanotais traktoriais su padargais.

Papildomai traktorius pirko : S.Pranckevičius, 
P.ir S.Kanopos, T.Tamulis, M.Miškinis, P.Mikšys, T.Bogu- 
šas ir V.Milukas.

Traktorius T-25A su vežimu, dvigalviu plūgu, kul- 
tivatoriumi ir šienpjove kainuoja 5288 JAV dolerių, be 
pristatymo, šis 33 arklio jėgų dyzelinis traktorius yra 
skalsus, labai tinkamas mažesniems ūkiams. Gamykla 
suteikia vienų metų garantiją dalims bei pataisymui.

Pasinaudokime šiuo vajumi ir pirkime traktorius 
savo giminėms - ūkininkams. Jei jų neturite, ūkininkų 
sąrašą galite gauti generaliniame konsulate. Jie yra 
buvę partizanai, tremtiniai, atgavę tėviškes ir neturį 
kuo apdirbti žemės.

Traktoriaus pirkimo reikalu prašome kreiptis į:
Consulate General of Lithuania,
235 Yorkland Blvd., Suite 502, WILLOWDALE,Ont., 
M2 J 4Y8, CANADA. Tel: 416-494-8313.Fax:416-494-4382.



Ministrui Pirmininkui A. Šle-
Teisingumo Ministrui J. Prapiesčiui, Kultūros

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

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

Prezidentui A. Brazauskui.
ževičiui, ' _ ,.z _
Ministrui J. Nekrošiui, Valstybės Saugumo Gen. Direkto
riui J. Jurgeliui, Kultūros Ministerijai - J. Glemžai, 
Vilnius, 1995 m. liepos men. 28 d.

AKTAS

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

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

• "Nepriklausoma Lietuva" 
gavo mūsų Generalinio 
Konsulo Hario Lapo persiųs
tą faksu CBC-SRC pareiš
kimą, atitaisantį klaidingą 
pranešimą medijoje, kad 
lietuviai buvo sudarę hitle-

rinius SS dalinius.

Tokie klaidingi pareiš
kimai neatsakingų, žurnalis
tų vis kartas nuo karto 
pasirodo. Svarbu, kad 
į juos reaguojama. "NL"

Mes, Balys GAJAUSKAS, Antanas ŠIMĖNAS, Petras 
MUSTEIKIS, Bernardas VOSYLIUS, Dalia KUODYTĖ, ats
tovaujantys Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai (ji vie
na iš Genocido muziejaus steigėjų), apžiūrėję remontuo
jamas muziejaus patalpas, nustatėme:

1. Apžiūrėję Teisingumo ministerijai priklausančią ka
merą, kurioje buvo vykdomi mirties nuosprendžiai (sušau
dant), radome joje įrengtą šiluminį mazgą. Tokiu būdu 
kameros autentiškumas pažeistas. Ši ir greta eančics pa
talpos niokojamos ir toliau.

2. Muziejui priklausanti buvusi kalinių pasivaikščiojimo 
aikštelė paversta pagalbiniu statybininkų plotu ir sąvar
tynu.

3. Pažeidžiama rekonstrukcijos darbų organizavimo 
technologija, o tai neleistina remontuojant valstybės sau
gomą istorinį paminklą.

' 4. Pažeidžiami elementarūs saugumo technikos reika
lavimai.

5. Konstatuojame, kad grubiai pažeisti buvusio KGB 
rūsio ir kitų patalpų, priklausančių Genocido aukų muzie
jui, autentiškumas ir originalumas.

Reikalaujame sustabdyti darbus ir atlikti projektinės 
dokumentacijos ekspertizę, patikslinimus. Turi būti suda
ryta užsakovų, steigėjų, Paminklų apsaugos departamentų 
komisija.

B. Gajauskas, Seimo narys, LPKTS Prezidentas į A. Ši
mėnas, LPKTS Panevėžio sk. tarybos narys; P. Musteikis, 
LPKTS Vilniaus sk. pirmininkas; B. Vosylius, LPKTS Tary
bos narys; D. Kuodytė, LPKTS istorijos sk. vedėja.

BUDĖJIMAS BUV. KGB RŪMUOSE -"LAIKO GAIŠINIMAS** 
AR KIEKVIENO DORO LIETUVIO PAREIGA?

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS IŠEIVIJOJE VIL
NIAUS RINKTINES KANADOJE VALDYBA IR 
LIETUVOS ŠAULIŲ SJUNGOS CENTRO VALDYBA 
įteigė LŠS Literatūros premijos fondą su 1000 
Kanados dolerių kasmetine premija.

Premija bus įteikta prozos kūrinio autoriui, 
kurio knygą, ne mažesnės, kaip 300 puslapių 
apimties, Fondo komisija išrinks geriausia.

Tema - Lietuvos išsivadavimo kovos.
Savo kūrinius autoriai privalo pristatyti Fondo 

komisijai iki kiekvienų metų sausio 1 d. adresu: 
LŠS Centro valdyba, Laisvės ai. 34, 3000 Kaunas.

KAIP DAR VIS BANDO UŽMASKUOTI TIESA APIE

August 28, 1995
Mr. Haris Lapas, Consul General,
Consulate General of Lithuania
235 Yorkland Blvd, Suite 502
Willowdale, Ontario
M2J 4Y8
Dear Consul Lapas,
Thank you for your letter to Perrin Beatty which has 
been passed to me for response.
I would like to apologize for Jack Granastein's honest 
but unfortunate error during our V.E. Day coverage.
There is no question that we misstated the facts. On 
our broadcast, Jack Granastein stated that some Lithu
anians were members of S.S. units. We were wrong. We 
regret any discomfort or embarrassment this statement 
has caused, and we offer our sincere apologies.
For your information, an apology was broadcast on air 
on Saturday, June 10th at 9:00 a.m.
Yours sincerely, Michel McEwen, Senior Vice-President, 
Media. P.O. Box 8478, Ottawa, Ontario K1G 3J5

Lietuvoje

genocidą
Dar visai neseniai Iljičius iš Lukiškių aikštės bronzinę 

ranką ištiesęs rodė Lietuvai parengtą "šviesų komunizmo 
rytojų" - į didžiulį KGB pastatą, prikimštą šnipinėjimo 
aparatūros, unikalaus turinio gausios dokumentacijos - 
okupanto represuotų ir nužudytų žmonių bylų, ir knibždan
tį Gulago kalba šnekančių žmogėnų, kurpiančių bylas ir 
šmirinėjančių po|' - T ' 
ir šantažuojančių 
nelius.

Šiuose, dar 
1944 m., vasaros, 
įsteigtas vadinamasis vidaus kalėjimas, kuriame šeiminin
kavo okupanto represinė tarnyba, vadinusis NKVD, NKGB 
MVD, KGB vardais. Juose buvo kalinami, tardomi, kanki
nami ir žudomi suimtieji. Profesionalas žudikas Vasilij 
Dolgiriovas buvo atsiųstas į pagalbą "išvaduotai Lietuvai" 
iš Kurgano srities į Vilnių dar 1944 m. liepos mėn. 15 
d. ir tuoj pat ėmėsi "darboj*. Tais sunkiais ir lemtinagais 
Lietuvai metais okupantas žudė daug ir sistemingai. Rei
kėjo palaužti tautos pasipriešinimą.

"Tremtinio" 1994 m. Nr. 24, 25, 26 ir 1995 m. Nr. 3 
buvo aprašyta šio šiurpaus mirties fabriko technologija ir 
vienas iš vyriausių tos technologijos meistrų - beraštis 
MVD papulkininkis V. Dolgiriovas. Jis už ištikimą tarnybą 
partijai buvo apdovanotas sovietiniais medaliais ir ordi
nais. Chroniškas potraukis alkoholiui visiškai netrukdė 
budelio profesijai. Žudė jis nelabai išradingai, tačiau če
kistų praktikuotu ir milijonus kartų patikrintu metodu.

Pasmerktąjį kalinį iškviesdavo tariamai pas tardytoją 
ar kalėjimo viršininką neva dėl jo rašyto malonės prašy
mo ar nuosprendžio peržiūrėjimo. Budelis iš kameros 
atsivesdavo auką, varydamas ją pirma savęs. Nusileidavo 
laiptais į pusrūsį. Nelaimėlis įžengdavo į žudymo kamerą 
gal net neįtardamas, kad žengia paskutinius žingsnjus. 
Budelis išsitraukdavo pistoletą ir šūviu į pakaušį nužudy
davo kalinį. Dar paleisdavo kontrolinį šūvį jau parkritu
siai aukai į smilkinį... Šio žudymo konvejerio "produkci
ja" - Tuskulėnų parko duobės.

Dar nėra tiksliai nustatyta, kuris iš budelių atėmė 
gyvybę JE vyskupui V. Borisevičiui, kuris nužudė narsų 
partizanų vadą Joną Norkų -"generolą Vėtrą". Čia buvo 
nužudyti tūkstančiai Lietuvos šviesuomenes atstovų, moky
tojų, partizanų, ūkininkų, valdininkų, studentų, gimnazistų.

Ši žudymo kamera nepermirko krauju, tačiau jo čia 
pralieta itin daug. Kai nužudytojo kūną įmesdavo į pa-

visą Lietuvą, rezgančių sekimo tinklus 
užverbuotus, įbaugintus, apgautus žmo

caro laikais pastatytuose rūmuose nuo 
kai tik įžengė sovietų armija, čia buvo

Šventės pradžiai kūrini 
"Beauštant! aušrelė" parašė 
žinomas kompozitorius 
Giedrius Kuprevičius.

Liepos 15 d. keturi LPKTS Kuršėnų skyriaus žmonės 
atvykome budėti į KGB rūmus, tęsiant akciją "Archyvus 
į švarias rankas".

Nenustebome: budėjo tik vienas kretingiškis; stebino 
ir vykdomų remonto darbų mastai. Žinant šių metų biu
džetą (jis - "skylėtas"), toks aktyvus remontas KGB rū
muose aiškiai byloja, kad norima kuo skubiau atsikratyti 
šitos nemalonios LDD partijai situacijos, kai ji nepajėgia 
išspręsti "Skuodžio problemos".

Budėjimai rūmuose nebuvo labai malonūs, kadangi tin
kas patalpose kai kur nuo lubų visai nukritęs, o kai kur 
dar kabojo ir kiekvieną akimirką galėjo nukristi ant gal
vų. O trečio aukšto visos patalpos (taip pat ir mūsų gy
venamos) buvo pilnos dulkių ir triukšmo: remontininkai 
budinčiųjų nelepino!

Budėjome tik trečio aukšto poste Nr. 3. o likusieji 
rinkome aukas prie pagrindinio įėjimo į KGB rūmus.

"Aukotojų kontingentas" buvo labai įvairus. Prancūzų, 
amerikiečių, vokiečių ekskursijos, "apsiginklavusios" foto 
aparatais ir filmavimo kameromis, nuolat prašė parodyti 
muziejų, kuris iki rugpjūčio 15 d. uždarytas. O jis užda
rytas todėl, kad užsienio lietuviai nepamatytų genocido 
aukų kankinimo kamerų, LDDP žino ką daro!

Pagaigai noriu pakartoti rūmų komendanto p. S. Žuko
' žtfdžius: "Nepasiduokite prdvokacijoms, netiesa, kad'budė- aa.aaa waaaa . aaaaa aaaaaa_____________ _______ t_

jimas - tai laiko gaišinimas! Tęsti akciją "Archyvas į šva- skliautėm įvaryto sunkvežimio kėbulą, kraują nuplaudavo 
rias rankas" - visų mūsų šventa pareiga!" vandeniu iš guminės žarnos: mat šalia būta skalbyklos.
Kuršėnai. Jonas Vaišnoras LPKTS rūpesčiu ir atkakliu reikalavimu šiame pastate
(Is TREMTINE S, Nr. 29 (170), 1995 m., rugpjūtis). dalis KGB kalėjimo kamerų buvo paverstos muziejumi.

kad

B.N.
GALŲ GALE 
PASKIRTOS LĖŠOS 
TREMTINIŲ ŠEIMŲ 
BUTAMS

ELTA praneša,
iš Bendrojo Butų Privatiza
vimo Fondo Lietuvos vy
riausybė skyrė 150,000 
litų Tauragės rajono savi
valdybės butų įprivatizavi- 
mo fondui.

šios lėšos bus panaudo
tos 55 butų gyvenamojo 
namo statybai užbaigti. 
Gyvenamasis namas Taura
gėje statomas socialiai 
remtinoms šeimoms ir į 
Lietuvą, grįžtančioms rea
bilituotų politinių kalinių 
bei tremtinių šeimoms.

• Kardinolas VINCENTAS 
SLADKEVIČIUS rugpjūčio 
men. 21 d.šventė savo 
75 m. amžiaus sukaktį.

Vyskupas V.Sladkevičius 
sovietinio režimo metu 
persekiojamas ir suvaržytas 
nutrėmimu j menką lūšnelę 
Nemunėlin, Radviliškio 
apskr., Lietuvos šiaurėje, 
sulaukė Nepriklausomybės 
ir drąsiai ją gynė.

Popiežius Jonas Paulius

VILNIUJE MIRĖ DAIL.
F. DAUKANTAS

Neseniai iš Vilniaus atė
jo trumpa telegrama, ku
rioje sakoma, kad 1995 m. 
rugpjūčio 12 d. mirė Felik
sas Daukantas.

Su dail. F. Daukantu 
teko kalbėti telefonu rug
pjūčio pradžioje ir sužino
ti apie jo sunkią ligą. Ta
čiau tada dar niekas negal
vojo, kad jo gyvybė užges 
taip greitai. Jau anksčiau 
buvau rašęs, kad dail. Dau
kantas š.m. vasario 6 d. 
atšventė savo 80-jį gimta
dienį, surengė jubiliejinę 
parodą, kuri puikiai pasise
kė. Jis buvo pilnas visokių 
planų, sumanymų, ką ir iš- 
dėstydavo savo dažnuose 
laiškuose.

Gimęs Ciceroje prie 
Čikagos, tačiau jam suėjus 
12 m. amžiaus, kartu su 
tėvais ir broliu parvažiavo 
Lietuvon, kur praleido liku
sią amžiaus dalį. Čia jis 
baigė Mažeikių gimnaziją,

II jam suteikė kardinolo 
titulą.

• KAUNO VYTAUTO DI
DŽIOJO UNIVERSITETAS 
mokslo metus pradėjo rug
pjūčio mėn.23 d.

šiemet j pirmąjį kursą 
priimta 419 studentų. Jie 
mokysis 20 įvairių specia
lybių.

Bakalauro laipsniui įsi
gyti Universitete mokosi 
1783 studentai.

• VILNIAUS Katedros Aikš
tėje rugsėjo mėn. 1 d. 
vyko šventinis koncertas 
"Beauštant! aušrelė", kuris 
skirtas mokslo metų pra
džiai (kokia graži tradici
ja?) ir M.K.Čiurlionio 120- 
tosioms metinėms.
2 psl.

Vaizdas nėra tikroviškas. Dažai paslėpė ant sienų sutraiš
kytų blakių dėmes ir lakoniškus sukrečiančio turinio užra
šus. Bet vis dėlto - tai tikro sovietinio kalėjimo kampas.

Žudymo kamera pagal susitarimą su Teisingumo minis
terijos atstovais po to, kai šiame pastate įsikurs Teismai, 
turėjo atitekti Lietuvos genocido aukų muziejui. Deja, 
naujieji jau nepriklausomos Lietuvos teisingumo vykdyto
jai žudymo kameroje įrengė., šiluminį mazgą!

Vargu ar reikia aiškinti šio unikalaus muziejaus reikš
mę dar gyviems, kadaise čia kalintiems, tardytiems parti
zanams, jų ryšininkams, politiniams kaliniams, Tėvynės 
patriotams ir apskritai visiems pasipriešinimo dalyviams? 
Galų gale kiekvienam padoriam Lietuvos piliečiui negali 
nerūpėti tėvynės kovų ir kančių istorija. Ir narsių kovų 
ir kančių paminklai turi būti išsaugoti.

Lenkijoje Osvencimo mirties lagerio dujų kameros, 
krematoriumai ir kalinių barakai palikti kaip muziejus, 
kaip daiktinis įrodymas kraupių žmonijai padarytų nacio- 
nalsocializmo nusikaltimų. Panašų vaidmenį atlieka ir IX. 
forto muziejus Kaune. Bet ar komunizmo nusikaltimai 
žmonijai ir, skyrium imant, Lietuvai, mažesni, ne tokie 
kraupūs, ne lygiai taip pat pavojingi žmonijai ir kvalifi- 
kuotini kaip genocidas, kad būtų galima naikinti daikti
nius įkalčius?

Teisingumo ministerijos "trumpa" atmintimi neepkal- 
tinsi. Ji ir jos tarnai puikiai žino, kokių nelaimių atnešė 
Lietuvai "komunizmo statytojai", žino, nejausdami nė 
mažiausio profesinės sąžinės graužimo dėl to, 
kad lig šiolei per penkerius metus dar nebuvo surengtas 
nė vienas teismo procesas raudonojo genocido vykdyto
jams.

Ar kai kurių kraupių nusikaltimų pėdsakų sunaikinimas 
ištrins iš Tautos atminties piktadarystes, ar jos pasirodys 
mažiau smerktinos?

Lietuvos

Rokas Stepulaitis

anytus planus Lie 
laila, jo daugiau 
; nematysime:

is kartais kalbėdavo 
>ūtų gera dar karte 

gimtiną aplankyti 
vis atidėdavo, ne$

nių. Jis 
kad būtų 
savo 
bet 
norėdavo 
visus sum 
tuvoje. 
Amerikoje 
rugpjūčio 14 
priglaudė 
kurios gerovei 
jant, jis išli 
kaito.

kartą 
aplankyti, 

nes 
savo 

planus Lie

žemelė, 
besidarbuo- 

d--- —
_______

daug pra-
E. Sulaitis

Jis taip pat 
kurti Jvairomis 
eilėraščius .

mėgėjas 
progomis

VIEVYJE GERAI 
MALŪNAS

Su gražaus 
pabaiga, .baigiasi 
ir javapjūtė. Rašoma, kad 
neblogas žiemkenčių der
lius gautas Vidurio ir šiau
rės Lietuvos lygumose, 
Suvalkijoje. Rytą Lietuvoje 
vasarojus 
masi, kad 
žiu,avižų 
pašarams.

šiemet 
į malūnus 
geros kokybės dėka sausos 
vasaros, 
čiausios 
akcinė ________ ______
MALŪNAS moka ūkininkui 
po 630 Lt., t.y.daugiau, 
negu rekomendavo Žemės 
Ūkio produktų supirkimo 
reguliavimo ir koordinavi
mo taryba.

Todėl, ir dar dėl to, 
kad "Vievio Malūnas" atsis
kaito iš karto, o banko 
pervedimai išrašomi per

MALA

rugpjūčio

menkas, rūpina- 
nepritrūktų mie- 

kombinuotiems

atvežamieji 
grūdai yra labai

ir už 
klasės 

bendrovė

toną aukš- 
kviečių 
VIEVIO

Karo mokyklą ir tik vėliau 
įstojo į Dailės institutą, 
kurį baigęs, ilgą laiką bu
vo instituto pramonės ga
minių modeliavimo kated
ros vedėju (jis pats tą ka
tedrą sukūrė), o po to - 
instituto docentas. Savo 
80-jo gimtadienio proga 
buvo gavęs Garbės Profe
soriaus- titulą (tokiu dabar
tinėje Dailės akademijoje 
yra tik keli).

Pasižvalgyti į savo gim
tinę Amerikoje F. Daukan
tas buvo atvykęs tik vieną 
Kartą - lygiai prieš tris 
metus - 1992 m. rugpjūčio 
mėnesį. Jis čia atvyko su 
JAV užsienio pasu, kurį 
gavo JAV ambasadoje Vil
niuje. Po dviejų viešnagės 
mėnesių grįžo atgal į Vil-

ROKAS STEPULAITIS 
VIEŠI ZANAVYKŲ OJE

Zanavykijos Krašto Mu
ziejuje rugpjūčio mėn.buvo 
suruoštas nuolatos veikian
čios parodos atidarymas 
ir surengtas susitikimas 
su Kanadoje gyvenančiu, 
Sintautuose viešinčiu tau
todailininku Roku Stepulai- 
čiu. Jis buvo ta proga 
ir atvežęs savo darbų.

Susitikime dalyvavo 
rajono mero pavaduotojas 
R.Vensas ir Šakių miesto 
seniūnas D.šlapikas. Girėnų 
Moterų Ansamblis dainavo 
susirinkusiems savo gražią
sias dainas.

Apie šį. susitikimą para
šė ir vietos laikraštis 
"Valsčius", nr.57 (324).

2 dienas, J Vievį, atkeliauja 
grūdai ir iš tolimesnių 
apylinkių.

Žemės Ūkio min.V.Eino- 
ris tvirtina, kad šiemet 
grūdai visur superkami 
geriau negu pernai ir su 
Žemdirbiais atsiskaitoma 
Vyriausybės nustatytais 
terminais, t.y.pusę kainos 
sumokant iš karto, o kitą 
- per kelis mėnesius.

Vis dėl to, Šiaulių aps
krityje javapjūtė jau beveik 
baigta, žemdirbiai į saugyk 
las atvežė daugiau negu 
21.000 tonų maistinių grū
dų, bet pinigus gavo ne 
visi. Kodėl? Taip pat skai
tytojams neaišku, kur dingo 
tie neišpirktieji praeitų me
tų grūdai?

Romėnų poetas Publijus rašė: "Kas palaiko nusikaltėlį 
tas yra nusikaltimo bendrininkas". Neapsiriktume nusikal
timų pėdsakų naikinimą prilygindami bendrininkavimui su 
nusikaltėliais. Ir tada kyla jau principinis klausimas - 
kas nutiko, kad nepriklausomoje Lietuvoje Temidės tar
nai labiausiai suinteresuoti skaudžios istorinės atminties 
likučius sunaikinti? Gal juos su slogia, gėdinga, tamsia ir 
kruvina sovietmečio praeitimi dar tebesieja nenukirpta 
bambagyslė?

Tik suvoktos atsakomybės baime galima paaiškinti 
aukščiausios valdžios atstovų vizitus į svetimą tolimą 
šalį ir ten pareikštus atsiprašymus už nacių piktadarystes 
okupuotoje Lietuvoje, visiškai "pamirštant" kad, pavyz
džiui, Tuskulėnus galima iš Seimo ar Vyriausybės rūmų ir 
pėstute per gerą pusvalandį pasiekti, ir ne tik atsiprašy
ti tautos, bet ir kryžiumi prie duobių pagulėti, o svar
biausia rūpintis atkurti teisingumą...

Be žudymo kameros ir Tuskulėnų šiurpių radinių ne
būtų.

Tad visiškai, suprantamas nerimas, išreikštas liepos 28 
d. akte, pasirašytame LPKTS atstovų (dokumentą spausdi
name 1 psl.). Edmundas Simanaitis
(Is TREMTINIS, Nr. 29(170), 1995 m. rugpjūtis)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



NOUVELLE LĮSTE ELE

Du 5 au 10 septembre 
c'est le recensement!

p Cote, C.R 
pierre-r-

•ii

Nous vous visiterons du 5 au 10 septembre. Soyez-y! Mes jus aplankysime nuo 5 iki 10 rugsėjo. Būkite namie.

įrašyti į rinkėjų sąrašą, reikia: 
amžiaus, ar daugiau;

-

Jei turite klausimų. 

1 800 461 -0422 
(už Quebec’o ribų)

—

■

Du 5 au 10 septembre 1995, un recensement 
dės ėlecteurs et des ėlectrices se tiendra au 
Quebec afin de constituer une liste ėlectorąle 
permanente. Cette liste servira pour un prochain referendum, ainsi 
que pour les elections municipales et provinciales ą venir.

Pour ėtre inscrit sur la liste electorale, ii faut:
ėtre agė de 18 ans et plus;
ėtre citoyen canadien;
rėsider au Quebec depuis au moins 6 mois. (A noter que, pour 

participer a une election municipale, ii faut rėsider dans cette 
municipalitė depuis au moins 12 mois).

t

Comme lors des recensements precedents, deux personnes portant 
un insigne officiel de recenseur vous rendront visite et eiles 
vėrifieront votre qualite d'ėlecteur.

Ce qui est nouveau, c'est qu'on vous demandera votre nom de 
famille a la naissance et votre date de naissance. Il se peut 
egalement qu'on vous demande une piece justificative pour 
attester votre age ou votre citoyennetė canadienne teis un 
certificat de naissance, un passeport ou un certificat de 
citoyennetė. De plus, vous devrez attester que les renseignements 
fournis sont exacts en signant une fiche de recensement ou en 
faisant une declaration verbale.

1995.IX.5 d. psi. 3.

Balsuotojų surašymas Quebec* e vyks 1995 m. rugsėjo mėn. 5-10 d.d. 
sudarant nuolatinį balsuotojų sąrašą. Jis bus naudojamas ateinančiam 
referendumui, 
rinkimams.

Kad būtumėte
• būti 18 m.
• būti Kanados piliečių-te;
• būti išgyvenusiam Qubec’e mažiausiai 6 mėnesius (balsuojant savi
valdybių rinkimuose, balsuotojas privalo būti išgyvenęs savo apylinkėje 
bent 12 mėnesių).

taip pat ir būsimiems savivaldybių bei provinciniams

Kaip ir ankstesniuose rinkimuose, du asmenys su oficialiu pažymėjimu 
aplankys jus užtikrinant, kad jūs turite teisę balsuoti.

Nauja: surašytojai klaus jūsų pavardės ir gimimo metų, taip pat gal ir 
dokumentų, patvirtinančių jūsų amžių, ar Kanados pilietybę: gimimo 

pažymėjimą, arba pasą, ar pilietybės pažymėjimą. Taip pat jums reikės 
pasirašyti ant surašymo lapelio arba žodžiu patvirtinti, kad suteiktos 

teisingos žinios.

skambinkite telefonu:

1 800 537-0644 
(kurtiems ar 
silpnai girdintiems)



PAPUA NAUJĄJĄ GVINĖJĄ APLANKIUS

KAIRĖJE

TIPINGAS

VIETINIŲ GYVENTOJŲ

NAMUKAS SEPIC

UPES SRITYJE

- X Nuotr:
St. Daliaus

Laivu Sepic upe
Keliam anksti, 5~ valandą ryto, o prieš 6 vai. turim 

būti valgykloje pusryčiams, o 6 vai. aerouoste, skridimui 
prie Sepic upės. Pakilus taip anksti dar tamsu, bet greit 
pasitvarkę, pasiekiam aerodromą ir, saulei tekant, jau. 
esame ore. Skrendame vėl mažu dvimotoriniu lėktuvėliu, 
kuris paima 20 žmonių, per kalnuotą kraštą, išraižytą 
kalnagūbriais, miškais ir tik retkarčiais pasirodo namukai. 
Sklaidosi apačioje rūkas, miškai žaliuoja tarp kalnų ir 
daubų. Vėliau pradeda matytis vandens dauburiai, pelkės. 
Vėl prasideda kalnų virtinės, ir pagaliau pasiekiam ypatin
gai kalnuotą vietovę, kur matomi kalnai iš visų pusių. 
Saulės apšviesti, jie gražiai atrodė, o jų viršūnėm tebe- 
slinko debesys.

Skridimas užtrunka valandą laiko. Pasimato plati išsi
rangiusi upė, vanduo labai drumzlinas. Perskrendam per 
tą upę, matosi kaimelis, ir lėtuvas jau sukdamas ratą, 
leidžiasi žemyn. Nusileidimo takas neilgas, ne asfaltas, 
bet žalia žolė, kur lėktuvas pabėgėjęs, sustoja. Tai Tim- 
bunke kaimas, o upė Sepic, kuria pradėsim kelionę laivu. 
Upė neša žoles ir kitus žalumynus, labai srauni. Toliau 
matėsi gan nemažas laivas, kuriuo plauksime.

išlipus, ant žemės sukrauta eilė vieti-

Sepic upė plaukia plačiai išsirangiusi ir yra virš 1100 
km. ilgio. Jos aplinka - viena iš įdomiausių Papua Nau
joje Gvinėjoje. Ilgame savo kelyje Sepic upė keturis kar
tus kerta sieną į Indonezijos pusę. Ji yra viena iš di
džiausių pasaulio upių ir turi daugelį intakų, kurių vande
nį neša į Bismarko jūrą. Ji sudaro natūralų kelią preky
bai ir taip pat turi didelius trečiojo pasaulio meno išdir
binių išteklius, nes čia gyvena virš 200 kalbų naudojantys 
gyventojai. Palei upę yra didžiulė karalystė atogrąžų 
miškų, augalų, paukščių ir vabzdžių. Upė išteka iš kalnų 
ir teka vos 85 metrus aukščiau jūros lygio, todėl neša 
daug šakų. Pakeitus kursą, sudaro ežerus, lagūnus ir di
deles, pelkėtas vietas.

"Melanesian Discovery" laivas pajėgus plaukti beveik 
per visą Sepic upės ilgį ir kursuoja po tolimiausius jos 
užkampius. Nuo sustojusio lėktuvo tuojau buvome nuvesti 
prie upės pakrantės, susodinti į didoką motorinį laivą, 
kuris atplukdė mus prie toliau upėje stovinčio laivo. Tai 
trijų aukštų arba denių kataramanas, pastatytas 1988 m. 
Australijoje, specialiai kelionėms Sepic upe ir pritaikytas 
taipgi kelionei po pakrantės jūros salas. Aprūpintas dviem 
dyzelio motorais po 640 arklio jėgų, išvysto 12-15 jūros 
mylių greitį. Kas būdinga, turi įrengimus filtruoti jūros 
vandenį ir jį paversti gėlu geriamuoju vandeniu. Pagami
na kasdien po 10,000 litrų geriamo vandens, kurio pilnai 
pakanka visiems keleiviams. Kai plaukia Sepic upe, tai 
vandenį filtruoja per mikrofiltrus. Laivas turi visus navi
gacijos įrengimus, kaip radarą, gilumos matavimą, sateli
tų kontrolę, automatinį valdymą, radijo, telefoną ir kt. 
Laivo personalas kartu su kapitonu yra vietinės kilmės. 
Tiktai laivo kelionių direktorius yra baltoji moteris - 
buvusi australietė.

Keleiviams yra patogios 21 kajutės, kurios talpina 50 
keleivių. Visos kajutės turi dvi lovas,televiziją, tualetą su 
vonia ir dušu, pakankamai dideles spintas sudėti drabu
žiams, stalą, lempas ir yra automatiškai šaldomos. Visos 
kajutės ir koridoriai iškloti kilimais.

Apatinis denis turi dvi kajutes laivo personalui. Jį su
daro 16-17 asmenų. Kadangi laivas yra katargamanas, 
tai turi du motorų kambarius. Taip pat ten yra patalpin
tos jūros vandens filtravimo mašinos ir mikrofiltrai. Turi 
ir automatinę skalbyklą, kur keleiviai už patarnavimą 
turi apsimokėti.

Visiems atvykus į laivą, po supažindinimo su laivo 
tvarka, liepė nusiauti batus ir palikti denyje. į kajutes 
galima eiti tik su kojinėmis. Buvo nuostabu, kodėl toks 
įsakymas?Tik vėliau patyrėm, kai darydami iš laivo eks
kursijas į pakrantės kaimus, taip išsipurvindavome ir su
šlapdavome batus, kad su tokiais purvinais buvo neįma
noma eiti į švarias kajutes.

v Be mūsų 20 žmonių grupės, čia į laivą kartu atvyko 
9^ žmonių grupė iš Vokietijos su savo vadovu, kuris viską 
iš anglų kalbos versdavo į vokiečių, tai pranešimus klau- 
dydvom abiejomis kalbomis. Be to, radome dalį keleivių, 
kurie plaukė iš kitur, tad laivo kajutės visos buvo užim
tos.

Vos spėjus visiems susikraustyti ir gavus kajutes, lai
vas vienuoliktą valandą pajudėjo, plaukdamas prieš srovę. 
Upės pakrantės lėkštes, apaugusios mažomis palmetėmis 

krūmais. Upė neša atitrūkusių pakrantės žolių, 
šakų ir kitų žalumynų. Yra labai plati, o ypač 
ant daugybės posūkių, atrodydama kaip ežeras.

Pakrantėje, vos 
nių dirbinių, tai daugiausia medžio drožiniai, statulėlės, 
kaukės, lazdos, kaklo papuošimai iš kaulo. Praėjus išdėsty
tus dirbimus, ateiname prie atvirais šonais namuko. Čia 
susėdusios moterys pina krepšius iš palmių plaušų. Visos 
moterys ten dirba pusnuogės, veidą ir kūną išsidažiusios 
įvairiais dryžiais balta spalva. Toje pačioje patalpoje kam
pe kita moteris ant ugniakuro kepa paplotėlius, panašius 
į blynus. Vadovė iš laivo, kimi kartu eina, paaiškina, kad 
moterys kūną ir veidą išsidažiusios natūraliais gamtos 
dažais, randamais vietoje.

Čia labai daug moskitų, kurie pašėlusiai mus puola, 
nes labai drėgna ir šilta; temperatūra, turbūt, gerokai 
virš 80°F. Aplinkui prie moterų sėdi ir vaikai grupelėmis 
dideni ir visai mažiukai.

Toliau, aptvertame plote vyksta vyrų šokis, pučiant 
dviem labai ilgom dūdom- fleitom. Vyrų grupė, apie 10 
pusnuogiai, apsikaišę palmių lapais, šoka aplinkui ratu. 
Ant kaklo turi kiakutų grandmes, irgi išsidažę veidą ir 
visą kūną. Po šokių galėjom laisvai juos fotografuoti, 
taip pat ir krepšius pinančias moteris. Visi mielai pozavo 
po vieną ir grupėmis, jei tik parūdydavai, kad nori foto
grafuoti. Po to šokio grįžom prie upės ir atgal į laivą. 
Laivas vėl pajudėjo prieš srovę. Kamindibit kaimo trobe
lės buvo gražiai matomos plaukiant Sepic upe.

Kovo 31 diena
Ta apylinkė,> kurią plankiam prieš srovę, laikoma vidu

rine Sepic upės teritorija ir Papua Naujosios Gvinėjos 
kultūros aruodu. Kiekvienam lankomame kaime palei upę 
randami skirtingo stiliaus .meno dirbiniai. Žmonės šioje 
vietovėje yra "latmul" ir savo kaimų gyvenimą tvarko 
pagal kaimelių vyresniuosius, kurių pareigos nėra paveldi
mos. Kiekvienas kaimas turi ravo "Hous Tambarans". Tam- 
barans yra dvasia, šmėkla, kurioms pastatytas specialus 
didesnis, puošnesnis namukas, kuriose jos gyvena. Pagal 
tradiciją, tiktai vyrai gali įeiti į vidų, moterims griežtai 
uždraustas įėjimas- "tabu". Tačiau mūsų kelionės daly
vėms moterims buvo padaryta išimtis - leidžiama įeiti. 
Kiekvieno kaimelio "Hous Tambaran" turi skirtingus drau
dimus-, mums, kuriuos lankėme, buvo privaloma prieš 
įeinant nusiimti kepures visiems: vyrams ir moterims. 
Griežtai draudžiama viduje rūkyti.

Rytmetyje atplaukę išlipam Sepic upes pakrantėje vie
name kaimelyje. Prie takelio išdėstyti pintiniai krepšiai, 
kaklo papuošalai, ir moterys stovi prie jų pasiruošusios 
patarnauti. Mes nesustojam, bet einam toliau, kur nuo pa
krantės veda purvinas, šlapias keliukas. Aplink auga 
palmės, matosi vienas kitas namukas ir aukšta žolė, nend
rės, krūmai. Keliukas siauras, greičiau takas, iš šonų 
žolė nupjauta, bet slidu.

Einant, labai puola uodai, tiesiog būriais atakuoja, 
mes negalim apsiginti nuo jų. Prieš eidami apsipurkštėm,

Papua Naujosios Gvinėjos egzotika - Mendi kaimelio 
išsipuošusi mergina
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kyti pirmą kaimelį - Kamindibit. į pakrantę atveža nuo 
laivo mažais motoriniais greitlaiviais, ir netoli paėję, 
pasiekiam kaimelio trobeles. Visos pastatytos ant polių. 
Visi namukai vienodo stiliaus, stogai ir sienos iš nendrių, 
be langų, tik atviromis durimis įėjimui, prie kurių padė
tos iš apvalių rąstelių kopėčios užlipti į viršų. Jie su
statyti arti vienas kito, beveik susiglaudę. Tarp name
lių ir už jų auga palmės.

bet inazai tas gelbsti, puola kaip iš pypkės ir gana. Šios 
dienos lankomas kaimas Palin j/ra kiek toliau nuo Sepic 
upės; tenka bent 15 minučių žygiuoti tuo keliuku. Ryt
metyje žolė ir takas šlapi - mūsų batai greit peršlampa. 
Saulė stipriai kaitina ir greitai eidami pajuntam jos spin
dulių aštrumą.

Prieiname plačią vandens juostą tarp pavienių medžių. 
Tai lyg bala ar mažas ežeriukas, stipriai apaugęs žolė
mis. Pakrantė labai šlapia, tik žolių kupsteliais iki van
dens gali prieiti, o ten stovi ilga, siaura, iš vieno gabalo 
medžio išskobta valtis su laukiančiu vairuotoju. Atseit, 
turim lipti į tą laivelį ir sėstis, o jokio suolelio jame nė
ra, tik slapias, purvinas dugnas. Kaip nesirangom, vistiek 
reikia tūpti į purviną dugną. Gerai dar, kad buvau su ke
pure, tad nusiėmęs kepurę, ant jos ir atsisėdu, kaip did
vyris. Laivelis, nors labai siauras, bet susodina 10 žmo
nių.

Perplaukiam plačią balą, toliau jau žole apaugusi va
ga, kur siauras vandens ruoželis, bet motoriukas traukia 
per tą žolę vingiuodamas lyg per labirintus, iriasi pirmyn. 
Tarp aukštų nendrių pradeda matytis viena kita palmė, o 
arčiau kranto ir dideli medžiai, ant kurių kamienų matė
si kaip aukštai buvo pakilęs vanduo - bent pusantro met
ro, o dabar nuslūgęs ir greitlaivis jau nebegali iki čia 
atplaukti. Reikia panaudoti vietinį laivelį. Priėjimas prie 
pakrantės irgi šlapias, lyg pelkė. Per ją patiesti storo 
medžio kamienai, kuriais balansuojant reikia pereiti, kad 
nenuslystum į vandenį.

Tolėliau nuo pakrantės, tarp palmių ir kitų medžių 
bei krūmų, stovi namukai, labai paprasti, kiti gerokai 
pakrypę ant medinių stulpelių-polių. Stogai ir šonai iš 
nendrių ar palmių lapų, gan skurdžiai atrodo. Toliau aikš
telėje "Tambarans" namas, gana aukštas, stogo galuose 
užsibaigiantis smailumomis. Stogas nuleistas žemyn be
veik iki žemės, stovi taip pat tarp polių. įeidami į vidų, 
visi turėjome nusiimti kepures. Viduje randame keletą 
jaunų ir senų vyrų. Ant žemės padėti keli ilgi, iš medžio 
kamieno išskopti būgnai - garamut, pasieniais keletas 
aukštų statulų. Taip pat išdėliota įvairių iš medžio iš
pjaustytų, išskaptuotų statulėlių, figūrų- nuo mažų kaip 
amuletai, iki didelių net metro aukščio. Kaimelio žmonės 
yra geri skulptoriai, kurie kiekvieną kasdien naudojamą 
daiktą ar įrankį išdailina, išpjausto su žmogaus ar gyvu
lio kompozicija. Šis ceremonijų arba "Tambarans" namas 
yra taip pat dekoruotas su išpjaustytomis figūromis ir 
ornamentais. į jo antrą aukštą užlipame kopėčiomis. Ten 
jau yra bambukinės grindys, kur irgi prikrauta įvairių me
džio skulptūrų.

Aikštelėje prie ceremonijų namo jau grupavosi didelis 
būrys šokėjų; tai moterys nuogomis krūtimis, žolių sijo
nukais ir didelis būrys vaikų. Šokėjai pavaizdavo krokodi
lo šokį, kur vyras apsidengęs palmių lapais ir krokodilo 
galvos imitacija, būgnams dundant, vaizdavo krokodilą, 
puolantį žmones. Visi šokantieji buvo pasidabinę savo pa
puošalais ir išsidažę kūną.

Pasižiūrėję šokių ir padarę nuotraukų, patraukėm at
gal. Tuo pačiu laiveliu buvom pervežti per tas pelkes ir 
balas, išlipę vėl žygiavom džiunglių miško tekeliu, kuris 
jau buvo gerokai pradžiūvęs.

Dabar sustojom kitame kaimelyje Yentchen. Čia pasta
tytas naujas "Tambarans" namas, tai aukštas su vienu 
smailu, lyg bokštas, stogu. Iš lauko irgi padabintas figū
romis ir ornamentais. Viduje sukrauta įvairių medžio dro
žinių. Prie ceremonijų namo didelė moterų grupė, pasi
puošusios savo plaušų sijonėliais, demonstravo šokius, tik 
dviem vyrams mušant taktą rankiniais pailgais būgnais. 
Po šokių įnikome šokėjas pavieniai ir grupelėmis fotogra
fuoti.

"Tambarans" namo grindys plūkto molio, o antras 
aukštas turi iš vytelių pintas grindis. įdomus dalykas, kad 
šis namas priklauso dviem gentims (klans). Per vidurį na
mo padėta statula su dvigubu veidu, žiūrinčiu į priešin
gas puses, tad viena pusė ceremonijų priklauso Saulės 
genčiai, kita - Mėnulio genčiai. Kiekvienos genties žmo
nės gali tik iki vidurio patalpos užeiti, o toliau uždraus
ta ir šone padarytos durys išeiti laukan. Atėję iki vidurio 
nedali eiti per visą namą, bet pasiekę vidurį, turi sukti 
į šonines duris.

Šiame kaimelyje parodė šokius, kuriuos atliko būgnams 
dundantį du suaugę ir 10 vaikų.. Šie buvo išsidažę ir pasi
dabinę žalumynais, palmių lapais, gėlių žiedais. Šokius jie 
atlieka labai nuoširdžiai, atsidavę, nors tie šokiai nekomp
likuoti, vienodo takto, pakilnojant kiek pėdas, čiužiančiu 
žingsniu. Ypač, vaikai tuo pačiu neatsilieka nuo suaugu- 
sių darydami žingsnius ir posūkius.________ Į bus daugiau /
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Balandžio DvideSimtpenktoji
Mus pažadina pirmoji pavasario perkūnija, smar

kus lietus ir žaibai. Naktį vėl sapnavau keistą sapną. 
Rodos, ant baltai žydinčio vyšnią sodo nugulė tamūs 
debesys ir vietoje žydinčiu šakų tepaliko sausi, nudžiūvę 
stagarai. Iš kažkur atskridę, nutupė juodi krankliai, ieško
dami maisto ir triukšmingai rėkė. Staiga debesis pavirto 
bėgančio vandens mase ir, laužydama medžius, šniokštė 
krisdama žemyn į bedugnę. Vandens srauto nešami žmo
nės šaukė ir graibstėsi rankomis, ieškodami išsigelbėjimo. 
Virš jų- skraidė krankliai, ieškodami grobio. Pasigavę, 
vilko į krantą ir savo dideliais, kraujuotais snapais ka
pojo paskenduolių kūnus. Jų tarpe pamačiau brolį Jonę, 
vos gyvą, šaukiantį mano pagalbos. Staiga- atskubėjo 
motina ir sesuo Emilija, visi trys šokome gelbėti...: Sro
vės nešami, atsidūrėme didžiulėje pelkėje, Niekaip nega
lėjau iš jos išlipti, klupo keliai, skendau, o krankliai 
vis sukosi virš mano galvos, norėdami mane sukapoti. 
Staiga - sutelkęs visas jėgas išsilaisvinau ir atsiradau 
žydinčiame sode. Sesuo Emilija rinko obuolius j mano 
ir brolio kuprinę, ruošdama mus ilgai kelionei. Linkėjo 
sėkmes ir greito susitikimo... Kelių dienų laikotarpyje 
antras toks keistas sapnas.

Mūsų,. lietuvių šimtinę, vėl naujai pertvarko. Ma
žomis grupėmis, po dešimtj - penkioliką vyrų, išskirsto 
prie kitų karinių dalinių, kurie skubiai išvyksta į kitas 
miesto dalis. Dvyliką mūsų priskiria prie batalijono šta
bo ir dešimtį prie 4-tos kuopos. Iš šimtinės liekame 
tiktai 22.

Iš teatro ložių persikeliam į teatro pusrūsyje e- 
sančius keturis tuščius kambarius. Nedideli, aukštai iš
kelti pusrūsio langai, apsaugoti geležiniais virbais, pri
mena kalėjimą. Storos, į žemę įleistos mūro sienos sau
gios nuo bombų ir artilerijos sviedinių. Šalimais mums 
skirtų kambarių, antroje koridoriaus pusėje- erdvi prau
sykla ir tualeto kambariai. Iš netoliese esančio sandėlio 
atsinešam naudotų kareiviškų antklodžių ir ant ąžuolinio 
parketo grindų pasidarom puikius, karališkus guolius. 
Norime, kad taip visada būtų.

Gatvėje vyksta gyvas pabėgėlių ir kariškių judėji
mas. Kolona po kolonos rieda šiaurės Vakarų kryptimi 
vedančiu keliu, Wareno pusėn. Pravažiuoja keliolika 
sunkvežimių su Latvių S.S. daliniu. Jie atrodo labai pa
vargę ir be nuotaikos. Nemažai girtų, nešvankiais žo
džiais užkabinėja praeinančias moteris. Jų įkandin pasi
rodo erdvėje žvalgybiniai lėktuvai. Juos lengvai atpažjs- 
tame iš lėktuvų šonuose išdažytų raudonų žvaigždžių 
ir motorų garso. Seniai juos buvome bematę. Jie žvalgo 
besitraukiančių kolonų kryptį. Tikriausiai, netrukus gali 
pasirodyti ir bombonešiai, taip kaip Hexengrundes apsu
pime kad būdavo.

( Teatro rūmus supa daugybė šimtamečių medžių, 
ąžuolų ir liepų vainikas, saugodamas jų grožį. Aplinkui- 
-asfaltuoti takai, žalios vejos, dideli gėlynai, tvenkiniai, 
balto marmuro žymių žmonių statulos saugo rūmu praei
ties didybę ir garbę.

Antroje gatvės pusėje, priešais rūmus, didelio 
parko pašonėje dominuoja nemaža belaisvių stovykla, 
aptverta aukšta spygliuotų vielų tvora. Jos viduje medi-

PARTIJOS AUKSAS
Igor Bunič /tęsinys/

Ką čia smulkinsies! Jei jau plėšti, tai visus iš eilės. 
Pas tuos, kurie per kvailumą užsiregistravo, o ne bėgo 
vidury nakties per Suomijos įlankos ledą į pietus, bemat 
įgriūdavo daryti kratų. Tos kratos kartais trukdavo mė
nesius, kaip pavyzdžiui, juvelyro Nikolajevo ar inžinieriaus 
Kuravskio namuose. Lauždavo sienas, lupdavo grindis, tru
pindavo baldus. Šeimininkus mušdavo, kankindavo, jų aky
se prievartaudavo dukteris ir žmonas, tyčiodavosi iš vai
kų. O jei ką nors ir rasdavo, bent aukso medalį už pui
kiai baigtą gimnaziją, tuomet šeimo galvą išveždavo į 
kalėjimą (dažnai visiems laikams), o šeimą išmesdavo gat
vėn...

Rusijoje, kaip ir visose kitose šalyse, šimtai tūkstančių 
žmonių įprato laikyti savo santaupas bankuose, naudotis 
individualiais seifais arba, kaip juos tuomet vadino, plie
ninėmis dėžėmis. į tas dėžes pervesdavo honorarus, akci
jų dividendus, kapitalo procentus ir 1.1. Kadangi indėlių 
paslaptis - bankininkystės pagrindas, plieninių dėžių savi
ninkų pavardės bankų tarnautojams paprastai nebuvo ži
nomos. Šifro numeris ir rakto numeris - štai viskas, ką 
jie žinodavo. Užgrobę bankus, bolševikai, žinoma, galėjo 
visas tas dėžes išlaužti, bet tai buvo primityvu. Kur kas 
įdomiau išgaudyti ir visus individualių seifų savininkus, 
nes natūralu buvo manyti, kad ten laikomi toli gražu ne 
visi jų savininkų pinigai. Taip 1917 metų gruodžio 14 d. 
Leninas patvirtino Visos Rusijos tarybų VCK nutarimą 
"Dėl plieninių dėžių revizijos", kur sakoma:

"1. Visi pinigai, laikomi bankų plieninėse dėžėse, turi 
būti įnešti į kliento sąskaitą Valstybiniame banke.

Pastaba: Auksas monetomis ir luitais konfiskuojamas 
ir perduodamas į valstybės aukso fondą.

2. Visi plieninių dėžių savininkai, gavę kvietimą, ne
delsdami privalo atvykti į banką su raktais, kad dalyvau
tų revizuojant plienines dėžes.

3. Visi, savininkai, neatvykę per 3 dienas, laikomi 
piktybiškai vengiantys revizijos.

4. Dėžes, priklausiusias piktybiškai revizijos vengian
tiems asmenims, turi atidaryti tardymo komisijos, kurias 
skiria Valstybinio banko komisarai: visą juose esantį tur
tą Valstybinis bankas konfiskuoja liaudies nuosavybėn".

Atvykusius į reviziją nedelsiant suimdavo ir kartu su 
siela išmušdavo iš jų visą likusį turtą.

Tuo pačiu metu buvo imamasi priemonių, kad niekas 
negalėtų sutrukdyti plėšti šalį. Suprantama, daugiausia ne
rimo keldavo karininkai, kurių vien Petrograde buvo iki 
50 tūkstančių. Pakrikus armijai ir davus įsaką ją paleisti 
jie gyveno namuose, svajodami tik kaip pralaukti sį baisų 
laiką, negalvodami, bent jau dauguma jų, apie jokią akty. 
vią veiklą. Jiems visiškai pakako ketverių pasaulinio karo 
metų.
1995.IX.6

niai belaisviu barakai. Kiemo kampuose aukšti sargybinię 
bokštai. Sakoma, kad stovykloje laikomi prancūzai, bel
gai ir kitą tautybių vakariečiai. Už stovyklos, tolumoje 
mėlynuoja nemažas ežeras.

Vėl pasikartoja naktį buvusi audra, perkūnija ir 
žaibai.Stiprus vėjas lenkė medžių šakas, vandens telki
niai gurguliuodami bėga į pakalnę ežero pusėn. 
Tinginiaujam, į jokius darbus nevaro. Pranio radijas 
sugedo nepataisomai, jokių žinių apie fronto eigą neturi
me. Jaučiuosi labai nusilpęs, svaigsta galva, nuolatos 
alkanas, vakar gautas maisto davinys tirpsta kas valandą. 
Ir vėl prisimename ajerais kvepiančių duoną, šiltą , sal
dą karvutės pieną, putojanti miežių alutį, skilandį, rūky
tus lašinius...

Pabėgėlių kolonos rieda per visą diena. Suprakai
tavę arkliai sunkiai traukia vežimus. Ant pakrautų veži
mą - vaikai ir senutės, stipresnieji žingsniuoja šalia 
jų, baimingai dairosi į svetimą aplinką ir debesuotą dan
gų, kuriame netikėtai gali pasirodyti mirtį nešantieji 
plieno paukščiai.

Popietėje musu kuopos puskarininkis mus nuveda 
i teatro kieme esančią batalijono lauko virtuvę skusti 
bulviu. Liepia klausyti virėju. Šie mus išskirsto prie 
atskirų darbą - vieniems kibirais atnešti vandens, ki
tiems išplauti indus, tretiems pasirūpinti malkų. Iš kie
me esančio sandėliuko atsinešame du maišu bulvių ir 
skutam. Virėjai kalbūs, noriai šnekasi su mumis, klausi
nėja, kas mes tokie ir iš kur, kodėl mes be ginklų, kaip 
atrodo rusai. Tiki į vokiečių pergalę, ilgisi namų ir arti
mųjų...

Gatve triukšmingai praskuba tankai, iš Rytą puses 
atplaukia artilerijos šūvių garsai, tamsūs debesys grūmo
ja lietumi, neramios ežero bangos plakasi \ akmenuota 
pakrantę.

Baigę darbą, vingiuotais teatro rūsio koridoriais 
grįžtame į savo * kambarius. Prausykloje šaltu vandeniu 
apsiprausiu iki pusės, apsiskutu, išsiplaunu prakaituotus 
autus, pajuntu palengvėjimą. Išsivalau slepiamą pistoletu. 
Iš vokiečių nuotaikos sprendžiame apie vis blogėjančią 
padėtį. Mums gresia vis artėjančių rusų apsupimas. Esa
me pasirengę kiekvienu momentu apleisti tuos teatro 
rūmus. Slogią nuotaiką praskaidrina Albertuko akordeo
nas. Suskamba teatro sienos nuo lietuviškų melodijų, 
pritaria Skrebutis, Džiamsas ir Kaziukas. Tikras kvarte
tas, nenumatytas spektaklis! Kaip puiku. Mes - žiūrovai, 
minkštose kėdėse susėdę, šypsomės, šaukiam valio, pra

Bet~ kur tau. Išėjo įsakas, siūlantis visiems karinin
kams užsiregistruoti; jei būtų priešingai - grasinama su
šaudyti.

Atėjusius susodino į baržas, išplukdė į įlanką ir ten 
visus paskandino. Kaip tik tuomet ir išplito. garsioji 
"kontrrevoliucijos hidra" . O buvo taip. Tris ar keturis 
karininkus, suglaustus nugaromis, surišdavo virvėmis ir 
mesdavo į vandenį. Bet tai buvo išskirtiniai atvejai, kai 
čekistai užsimanydavo pasilinksminti. Paprastai tiesiog 
skandindavo ar sušaudydavo kaip klasiniu požiūriu pavojin
gus elementus, nė minutei neužmiršdami svarbiausio už
davinio - apiplėšti Rusiją iki paskutinio siūlo galo.

Persigandę šiaurinių ir centrinių Rusijos gubernijų gy
ventojai tūkstančiais leidosi bėgti į pietus, stengdamiesi 
prasiveržti į Ukrainą, kurios savarankiškumą garantavo 
Bresto sutartis ir vokiečių kariuomenė, kordonu sto
vinti pasienyje su RTFSR nuo Ukrainos iki Pabaltijo ir 
sauganti iš vienos pusės bolševikus nuo išorės priešų, 
neleidžianti jiems patiems išplėsti savo teritorijos sienų. 
Pabėgėlių nepraleisdavo, grąžindavo atgal, prasiveržusius 
išduodavo, o jau veikė Lenino dekretas "dėl neteisėto sie
nos perėjimo" numatantis, kaip ir turi būti, sušaudymą.

Daugelio žmonių, likusių bolševikų okupuotoje tertori- 
joje, giminės ir draugai iš nevilties bombardavo peticijo
mis Ukrainos etmono vyriausybę, melsdami įsikišti ir 
padėti jų artimiesiems ištrūkti iš komunistinio "rojaus". 
Ukrainos vyriausybė paprašė vokiečių pagalbos. Tie "zon
davo" dirvą Maskvoje per savo pasiuntinį Mirbachą. Vo
kiečių nuostabai, Leninas šį pasiūlymą priėmė kone susiža
vėjęs. Jei etmono vyriausybė taip rūpinasi "parazituojan
čiomis klasėmis", tai tarybinė vyriausybė nieko prieš, kad 
į Ukrainą būtų išsiųsta kiek tik nori žmonių, bet ... ne 
veltui. Tegu Kijeve sudaro sąrašus, nurodydami pavardes 
ir adresus, ir persiunčia juos į Maskvą. Už kiekvieną 
pabėgėlį reiks sumokėti 2000 svarų sterlingų arba auksu. 
Beje, mostelėjo ranka Leninas, galima ir grūdais, velniai 
jus griebtų. Tik paskubėkit, laikas nelaukia.

Paskutiniuose vado žodžiuose glūdėjo tokia aiški užuo
mina, kad labai greitai į šiaurę is Ukrainos pajudėjo eša- 
lonai su grūdais, tuomet visoje Rusijoje žinomi kaip "et
mono ešalonai". Jie nešė laisvę ir gyvybę daugeliui pas
merktųjų. į pietus riedėjo traukiniai prigrūsti pabėgėlių, 
turėjusių giminių ir draugų Ukrainoje. Pasienio stotyse pa
bėgėlius kratydavo, atimdami viską. Traukiniai stovėdavo 
ištisas paras. Jokių garantijų nebuvo. Ką norėjd, galėjo 
netikėtai suimti, gal ir susaudyti tiesiog perone.

Bet tai, kaip sakoma, buvo tik pradžia. Labai turtin
gų žmonių Rusijoje nebuvo itin daug, ir visi jie buvo 
matyti kaip ant delno. Vidutiniškai pasiturinčių, apie ku
riuos taip aistringai Leninas rašė Dzeržinskiui, buvo dau
giau, bet ir jie sudarė gana mažą bendro gyventojų skai
čiaus procentą. Todėl juos apiplėšti ir sunakinti buvo 
lengva, be to, reikia pripažinti, jie nesulaukė beveik jo
kios visuomenės paramos, nes pavydas darė savo.

šome. pakartoti, užmirštame dieną realybe. Albertuko 
pirštai, lyg spyruokliniai, šokinėja klavišais. Skrebučio 
balsas traukia "ariją” po ’’arijos", Kaziukas jam pritaria. 
Džiamsas, apsisiautęs nugriebta nuo langą užuolaida, 
vaizduoja "solistę", po kiekvieno atlikto "numerio" že
mai lenkiasi, dėkoja "publikai". Kaip smagu, mes ne 
vieni: musą koncerto pasiklausyti atėjo ir keliolika vo
kiečių kareivių. J u tarpe ir mūsų puskarininkis. Jie 
irgi, kaip ir mes, p to j o patenkinti.

KAPITULIACIJOS ŽENKLE
Nugirstom žiniom, rusai, nugalėję Oderio upės 

kliūtis, užėmė Frenzlau ir Templino miestus, artėja 
prie Neustrelitzo. Vis garsiau ir garsiau girdisi jų artile
rijos šaudymai. Vis drąsiau ir drąsiau pasirodo rūšy žval- 
gyvbiniai lėktuvai, kurie žemais skrydžiais iš kulkosvai
džių apšaudo besitraukiančiųjų kolonas. Vis nauji vokie
čiu kariuomenės daliniai pražygiuoja iš pafrontės. Jų 
tarpe nemažai lengvai sužeistų. Dalis ju batalijono štabe 
skubiai performuojami miesto gynybai, kiti traukiasi 
kartu su pabėgėliais į Vakarus. Evakuojami ir prie parko 
stovykloje esantieji belaisviai- anglai, prancūzai, belgai. 
Ją gal daugiau kaip du tūkstančiai. Jų ilgos kolonos 
gale rieda kelios, arkliais traukiamos, kariškos gurguolės, 
pakrautos dėžėmis, su Raudonojo Kryžiaus ženklais. Be
laisvius lydi kelios dešimtys vyresnio amžiaus vokiečių 
kareivių sargybos su šunimis.

Balandžio Dvidešimtšeštoji
Po dviejų dienų atkaklių kautynių, britai užėmė 

Bremeną. Vokiečių armija ginasi Elbės upės perėjose. 
Iš teatro rūmų kraustosi ir batalijono štabas, tuštinamos 
rūsiuose esamos maisto atsargos. Prie jų perkrovimo 
į sunkvežimius pristato ir mus. Prie štabo trumpai su
stoja pražygiuojanti batalijono pirmoji kuopa, kurioje 
yra ir keliolika mūsiškių: anykštėnas Cibas ir debeikietis 
Bulota, kurie atsipalaiduoja nuo kuopos ir nakčiai pa
silieka pas mus- Abu turi įsigiję civilius rūbus ir pasiruo
šę pasitraukti. Ilgai dalinomės praeitų dienų įvykių apta
rimais. Su Cibu buvome išsiskyrę Karaliaučiuje, kada 
mus paskyrė į Jurgaičius, o jį,kartu su Klemu ir kitaiSj 
į įsrutę. Su Bulota susitinkam pirmą karta, jo tėviškė 
netoli Rubikių ežero. Jis - buvęs Lietuvių Batalijono 
karys, išvaikščiojęs Ukrainos stepes, kovojęs su rusų 
partizanais. /bus daugiau/

Egzistavo dešimtys milijonų smulkių savininkų: šikš
niai, odininkai, batsiuviai, vaško lydytojai, dailidės, sta
liai, baldžiai, kalėjai, skardininkai, stiklapučiai, krosniai, 
malkpjoviai, keliaujantys prekiautojai, knygrišiai, siuvinė
tojos, nėrėjos, mezgėjos, fotografai, ikonų tapytojai- trum
piau sakant, visi verslūs šalies gyventojai. Didžiuliu darb
štumu ir mūsų dienomis visiškai neįsivaizduojamu meist
riškumu (imkime kad ir senovines įrištas knygas ar nėri
nius) žiaurios konkurencijos sąlygomis jiems pavykdavo 
per ilgus metus sukaupti šiek tiek pinigų. Jie visiškai pa
grįstai laikė save darbininkais, kurių vardu ir vardan 
suokė bolševikų gauja. Skirtingai nuo gamyklų darbininkų, 
dirbančių nors ir ilgą laiką, bet fiksuotą darbo dieną, jie 
triūsė kiauras dienas ir naktis, leisdami sau pailsėti ne
bent per Kalėdas ar Velykas. Kas gi tada buvo darbinin
kas, jei ne jie?

Jie taip manė ir, kaip paaiškėjo, visiškai be reikalo. 
Bolševikai negalėjo jaustis patenkinti neapiplėšę jų. Per
nelyg daug darbo žmonių buvo Rusijoje, ir visi kartu jie 
galėjo pridurti prie partinio iždo beveik pusę to, ką pavy. 
ko išpurtyti iš stambiosios buržuazijos ir inteligentijos, 
įdomu, kad būtent šie smulkūs savininkai darbininkai kaž
kodėl kėlė kur kas didesnę Lenino neapykantą nei stam
būs kapitalistai. Taip buvo todėl, kad "pasaulinio prole
tariato vadas", būdamas protingesnis ir gudresnis už vi
sus savo bendrininkus, matė šiek tiek toliau.

Tie, vykdydami jiems patikėtą uždavinį apiplėšti 
Rusiją iki paskutinio siūlo galo ir būti nuolat pasirengu
siems nedelsiant išnykti su savo fantastišku grobiu, kaip 
tik tam ir skyrė savo energiją bei "revoliucinį azartą", o 
Leninas, atidžiai stebėjęs padėtį šalyje ir pasaulyje, pa
matė jau teorinę galimybę išsilaikyti valdžioje. Jungti
nėms Valstijom! stojus į karą, kaizerinės Vokietijos padė
tis kasdien darėsi vis beviltiškesnė, nors Rytų fronto ir 
nebuvo, vis labiau artėjo ekonominė ir karinė katastrofa, 
taigi - ir kapituliacija. Tai savo ruožtu reiškė, kad Bres
to sutartis anuliuojama ir "Tarybų Respublika" iš vokie
čių protektorato virsta kažkuo visiškai savarankišku ir ne
nusakomu.

Tai dienai reikėjo atitinkamai pasirengti, o tam toli 
gražu nepakako vien likviduoti buržuaziją ir inteligentiją. 
Tai buvo lengva ir paprasta. Dabar užduotis buvo sudėtin
gesnė, bet kaip yra žinoma, nėra tokių uždavinių, kurių 
nepajėgtų išspręsti bolševikai. "Svarbiausias socializmo 
prieSas, - pareiškė Leninas, - yra smulkiaburžuazinė sti
chija" ir tęsė: "Smulkūs buržujai turi keletą tūkstantėlių, 
sukauptų dorais ir ypač nedorais būdais... Pinigai - tai 
įrodymas, kad sukaupta visuomeninio turto, ir daugiamili
joninis smulkiųjų savininkų sluoksnis stipriai laiko tą įro
dymą, slėpdamas jį nuo valstybės, netikėdamas jokiu so
cializmu ir komunzmu. Smulkusis buržua, slepiantis tūks
tantėlius, - priešas... ir tuos tūkstantėlius jis trokšta re- 
alizuoti tik pats". /bu5 dauglau/
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Lietuviu. Namų
Žinios

• Parduodama ligoniams 
tinkama kėdė ant ratukų. 
Kreiptis tel: 613-382-4366.

GALIMYBE DIRBTI
• LN liepos mėn. 30 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 204 žmonių., rug
pjūčio 6 d.- 202, rugpjūčio 
13 d.- 230. Buvo atvykę 
nemaža svečių iš Lietuvos- 
Vilniaus, VilkaviSkio; iŠ 
Lenkijos.

• Slaugos Namų informaci
nis posėdis vyks spalio 
mėn. 15 d., sekmadienį, 
2 vai.p.p., Vytauto Didžiojo 
Menėje.

šiuo metu statybos 
fonde yra $811,415. 39.

• Lietuvių Namų poilsio
stovykla, vykusi stovyklavie
tėje KRETINGA rugpjūčio 
5-12 d.d., pavyko gerai.
Dalyvavo 56 suaugę ir 
20 vaikų.

Stovyklos užbaigimo 
gegužinėje programų atliko 
"Linksmieji Broliai"- Algis 
Ulbinas, Aleksas Kusinskis; 
Vytautas Pečiulis su savo 
dukrelėmis ir Irena Kusins- 
kienė su vieSnia iš Lietuvos. 
Grojo J.Adomaičio šokių 
muzika, veikė turtinga 
loterija.

Stovyklos komendantas 
- J.V.Simkus ir jo padėjė
jai- E.Bartminas, B.Laučys, 
V.Pečiulis ir Z.Revas. Sto
vyklos šeimininkė Bronė 
Greičiūnienė, skaniai visus 
maitino.

Visi stovyklautojai buvo 
labai patenkinti poilsio 
stovykla ir tikisi kitą metą 
vėl panašiai pabendrauti.

JUNGTINIU TAUTŲ 
SEKRETORIATE

LIETUVOS Respublikos 
piliečiai, turintys aukštąjį 
išsilavinimą ir besidomintys 
karjera tarptautinėse orga
nizacijose, kviečiami laiky
ti konkursinius egzaminus 
užiinĮi pareigas Jungtinių 
Tautų sekretoriate.

P-l/P-2 kategorijų eg
zaminai vyks 1996 m.sausio 
26-vasario 2 d. RYGOJE 
ir NEW YORK'e.

P-l/P-2 egzaminai bus 
laikomi šiose srityse: de
mografija, ekonomika, fi
nansai, teisė, bibliotekinin
kystė, viešoji informacija, 
statistika.

Kandidatų i P-l/P-2 
pareigybes amžius neturi 
viršyti 32 metų 1996 m. 
gruodžio 31 d., ir jų moks
linis laipsnis (bakalauro) 
turėtų būti susijęs su viena 
aukščiau minėtų sričių.

P-3 kategorijos egzami
nai vyks 1996 m.sausio 
mėn.31 d. Rygoje ir New 
York’e.

P-3 kategorijos egzami
nai bus laikomi šiose srity
se: administracija, finansai, 
socialiniai klausimai, sta
tistika. Kandidatų j P-3 
pareigybes amžius neturi 
viršyti 39 metų 1996 metų 
gruodžio 31 d., jie turėtų 
turėti magistro mokslinį 
laipsnį ir bent ketvęriy 
metų darbo patirtį minėto
se, susijusiose su P-3 kate-

LIETUVĖ KERAMIKĖ 
PARODOJE

' Keramikos darbų paroda 
john B.Aird Galerijoje 
(900 Bay St.)bus atidaryta 
iki rugsėjo mėn.30 d., kas
dien, išskyrus sekmadienius 
ir pirmadienius, nuo 10 
val.r. iki 6 val.v.

e LIETUVIŲ TAUTODAI
LĖS INSTITUTAS tradicinį, 
visuotinį narių susirinkimų 
šaukia š. m.rugsėjo mėn. 16 
d.Aldonos Veselkienės na
muose 216 Brock Str., 
Gananoque, Ont.

Susirinkimui suplanuota 
įdomi programa.

įdomioje parodoje daly- ......
vauja 7 keramikai, jų tarpe bibliotekinystę, bibliografiją 
lietuvė Laima Bruveris. ir knygotyrą.

|chicago|
LITUANISTIKOS TYRIMŲ 
IR STUDIJŲ CENTRE

Edvardas Šulaitis

• LOKIO svetainėje muzi
kinę vakaronę, rugpjūčio 
25 d.penktadienio vakare 
atliko Vaclovas ir Valdas.

• Mirė a.a.Ona Indrelienė, 
pirmosios išeivių bangos 
veikėja, nuoširdžiai globo
jusi pokario ateivius ir 
rėmusi lietvybės veiklą. 
Palaidota rugpjūčio mėn. 
23 d. Lietuvių Šv.Jono 
Kapinėse, Mississauga, Ont.

Daugelis prisimins Ją 
su dėkingumu.

gorijas, srityse.

Išsamesnę. informaciją, 
konkurso anketas bei infor
macinius biuletenius galima 
gauti Lietuvos respublikos 
Nuolatinėje Misijoje prie 
Jungtinių Tautų adresu: 
Permanent Mission of the 
Republic of Lithuania to 
the United Nations, 420 
Fifth Avenue, Third Floor, 
New York, NY 10018,USA. 
Tel:212-354-7820, fax:212- 
354 7833 nuo 10 iki 13 
vai. ir nuo 14 iki 17 vai.

• Dalia Rakauskienė, nuo 
šių metų pavasario dirbo 
Lituanistikos Tyrimų ir 
Studijų Centre Čikagoj, 
je. Ji yra Lietuvos Archy
vų Departamento konsul
tantė archyvų darbo orga
nizavimo klausimais. Rug
sėjo mėn. 12 d. ji grįžta 
prie savo pareigų Vilniuje.

Baigusi Maskvos aukštą
jį istorijos archyvistikos 
institutą, yra laikoma vie
na autoritetų savo specia
lybėje. Prieš grįždama 
Lietuvon, D.Rakauskienė 
išvyko trumpam laikui pa
viešėti Floridon - Edgewa
ter miestelin, kur yra įsi
kūręs jos pusbrolis, buvęs 
Cicero gyventojas Narcizas 
Kreivėnas, žinomo muziko, 
visuomenininko ir kultūri
ninko Juozo Kreivėno (mirė 
1987 m.) sūnus.

lietuvių
I T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

6.13% už 90 dianų term, indėlius 
c io% už 6 mėnes|M term. Indėlius 

■ 6.13% Uj. i m. term. Indėlius 
6.25% už 2 m. term, indėlius 
6.25% už3 m.term, indėlius
6.25% už 4m. term. Indėlius 
6.50% už 5 m. term, indėlius 
6.00% ui 1 m*G,c m6n- palOk. 
6*25% už 1 m* G,C ,nve®t- pažym. 

už 2 m. GIC Invest, pažym.
n už 3 m-G,c Invest, pažym. 
c už 4 m- G,c Invest, pažym. 
6.50 /o Uį 5 m Q|Q |nve8t. pažym. 
6.75% už RRSP Ir RRIF ind.
4.25% (variable rate)
6.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
4.00% už OHOSP (variable rate)
3.7 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.paLsąsk.

(US dol.Sav.Acc.).

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

1 metų ................. 7.50%
2 metų ................. 7.50%
3 metų ................. 8.00%
4 metų................. 8.00%
5 metų ................. 8.25%

(fixed rate)

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

I mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per
S
01 milijonų dolerių

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 kgijonėc čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.

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

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

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

Telefonas 416 532-1149
6 psl.
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Ilgametei Lietuvių Tautodailės Instituto narei 
bei Lituanistinės Mokyklos vedėjai ir mokytojai 
Ottawoje, vaikų literatūros autorei

A t A
ALEI PAŠKEVlClENEI 

pašauktai į Anapilį, nuoširdžiai užjaučiame Jos 
vyrą, LTI Tarybos p-ką ir Garbės narį, dipl. 
inž. ALBINĄ PAŠKEVIČIŲ -

LTI Valdyba ir 
Instituto nariai

Doktorantas Remigijus 
Misiūnas renka medžiaga 
LTSC Čikagoje.

Nuotr: Ed.šulaičio

e Remigijus Misiūnas, jau 
antrą kartą atvykęs į LT 
ir SC archyvus, renka 
medžiagą savo doktorato 
disertacijai "Lietuviškų 
knygų leidyba Vakarų Eu
ropoje 1945-1952 m." Jis 
Čikagą apleido rugsėjo 
mėn. 2 d., nes reikia už
baigti įsipareigojimus Vil
niuje. R. Misiūnas iš savo 
disertacijai surinktos me
džiagos yra parašęs eilę 
straipsnių, kuriuos paskelbė 
"Lietuvos Ryte" ir "Drau
ge". Reikia pridėti, kad 
Remigijus Misiūnas Vilniaus 
Universitete yra studijavęs

MIRĖ DAIL.
FELIKSAS DAUKANTAS

Platų nekrologą su nuot
rauka apie Vilniuje rugpjū
čio 12 d. mirusį, Cicero 
gimusį dail. Feliksą Dau
kantą atspausdino "The 
Life" laikraštis. Jis aptar
nauja Cicero,Bervyn’o, 
Stickney ir Forst View 
miestus - Vakarinius Čika
gos priemiesčius. Tame 
laikraštyje atžymėta ir 
dail F.Daukanto (kuris Ci
cero praleido pirmuosius 
savo gyvenimo metus) bio
grafija. Rašinyje minima, 
kad 1992 m., kuomet dail. 
Daukantas viešėjo JAV, 
tame laikraštyje tilpo Ed. 
šulaičio rašinys apie šio 
menininko pasiekimus. e.š.

Dalia Pečiulienė (sėdi), Jonė Liandsbergienė (kairėje) 
ir Dalia Rakauskienė. Pirmosios dvi liepos 22 grįžo J 
Lietuvą, o D.Rakauskiene čia dirbs iki rugsėjo 12 d.

Nuotr: Ed.Sulaičio

Uietubos Jfonbasi
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOTO:
• A.a. Gritos Buntinienės laidotuvių proga (1995.VIII.2 
dieną):

po $50,- Ir.Meiklejohn;,M.Kybrancienė ir B.Armstrong; 
po $30,- G.A.Tarvydas, V.G.Jocas, Aug.Masionienė, M.Žy- 
vatkąuskąs; po $20,- J.Dičpetris, E.Bartminhš, E.Puka'š," 
Ir.Delkus, M.A.Paulaitis, Maggi Essig&family, C.& Eu-: 
nice Ensley, J.Trečiokas, A.Mikšys, E.Senkus, V.Norvai- 
šienė; po $10,- J.Usvaltas, B.Kasperavičius, G.Pamatai
tis, A.Langas.
įnašus papildė:

$ 291.12,- A&R.Jankus, Australija (viso $717.45); 
$ 200,- K.Andruškevičius (viso $700) - Karaliaučiaus 
Krašto mokykloms remti; $ 108,- E.Žilius, Vokietija 
(viso $176.26); po $100,- Ant.Bumbulis (viso $570), kun. 
dr.P.Gaida (viso $300) - Karaliaučiaus Kr.mokykloms 
remti; $80,- Rūta Vogęs - Žviliutė, Vokietija (viso $392. 
93); po $50,- P.Vilutis (viso $450), A.T.Gailius (viso $260) 
Rūta Žūgaraitė (viso $195); a.a.Gritos Buntinienės atmi
nimui $40,- Mažosios Lietuvos Moterų D-ja (viso $690); 
$20,- V.Aušrotas (viso $150).

D R I S I K E L I M O 
^Parapijos kredito kooperatyvas 

-------. ~ 999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......... 6-13J*

180-364 d. term, ind.......... 6,13Z°
1 metų term, indėlius...... 6,13<(;
2 metų term, indėlius...... 6’25O/
3 metų term, indėlius ...... 6.25%
4 metų term, indėlius ...... 6.25%
5 metų term, indėlius...... 6.50%
1 metų GlC-mėn.palūk..... 6.00%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
5 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 4.25% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.25% 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................  4.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

nuo ..................... 8.50%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 8.00%
2 metų ............... 8.00%
3 metų ............. 8.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ir 3 metų ..... 7.'50%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas /•" ,rlas sąskaitas.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Nuoširdžiai dėkojame už papildomas aukas. Esame 
dėkingi BUNTINŲ šeimai už aukų nukreipimą į Mažosios 
Lietuvos Fondą. MLF Valdyba

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

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

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



DARBO METU:

hamilton

Liuda Stungevičienė , Lietuvių Radijo valandėlės vedėja. DAUGIAKULTUR1NĖS RADIJO STOTIES GEGUŽINĖJE:

Kairėje:
Valandėlės GINTARINIAI AIDAI bendradarbiai, rėmėjai: 
Andrius GEDRIS, Danutė VAITIEKŪNIENĖ, Liuda STUNGE- 
VlClENE, Marija BIEKSlENE .

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.

Balys Gaidžiunas

TUOJ SKUBU ATSAKYTI

STIPRIAI VEIKIA 
LIETUVIŠKOJI RADIJO 
VALANDĖLE

Radio valandėlė GIN
TARINIAI AIDAI yra trans
liuojama sekmadieniais 
nuo 1 val.p.p.iki 2 vaLp.p., 
CFMU-FM 93.3.

Ji veikia McMASTER 
Universiteto žinioje.

Pirma kartą šią vasarą 
buvo surengta Daugiakultū- 
ripių Radijo Programų ge
gužinė, dalyvaujant Univer
siteto direktoriui Peter 
George, studentų unijos 
dir. Steve Mason, M.P.P. 
Hamilton West Lilian Ross , 
Parlamento atstovui Stan 
Keys, ir kitiems aukštiems 
Hamiltono miesto pareigū
nams. Gegužinė vyko Uni
versiteto "Burke Science 
Gardens" vietovėje.

Dovanomis ir žymeni
mis buvo įvertinti ilgame
čiai radijo stoties darbuo
tojai, jų tarpe ir žymenis 
su padėka gavo L.Ed.LA- 
BUCKAS ir LIUDA STUN- 
GEVlClENĖ.

Po oficialios dalies 
sekė įvairių tautų meniniai 
pasirodymai,- šokiai, dainos^ 
muzika ir vaišės. Buvo 
suteikta proga aplankyti 
radijo stotį, apžiūrėti įren
gimus, aparatūrą, ir trans
liavimo galimybes.

Danutes Vaitiekūnienės 
ir Marijos Biekšienės pa
stangomis meniškai ir tur
tingai papuoštas lietuvių 
stalas atkreipė visų dėme

sį. Antanas Seniūnas supa
žindino atvykusius su lietu
viškais pinigais, paruošęs 
stalą pinigų parodai. Sesu
tės Balytaitės linksmino 
gražiomis, smuiku atlieka
momis, lietuviškomis melo
dijomis.

Kaip ir visur, ir visuo
met, Hamiltono lietuviai 
labai gražiai atstovavo 
savo tautai dalyvavimu, 
savo pasiūlytomis idėjomis 
šiai gegužinei - darbais 
ir nuoširdumu.

AČIŪ visiems CFMU- 
FM Radijo vadovybės ir 
"Gintarinių Aidų" bendra
darbių vardu.

ši radijo stotis yra 
išlaikoma Universiteto stu
dentų unijos, programos 
- kultūrinės, nedaro jokio 
pelno , visi dirba be atly
ginimo.

Šį rudenį- RUGSĖJO 
mėn. 24 d. Radijo vadovy
bė kreipsis į visus radijo 
klausytojus , prašydami fi
nansinės paramos. L.S.

MIRĖ LIETUVOS 
SAVANORIS SIMAS 
TAMAŠAUSKAS

Pirmosios Lietuvos Ne
priklausomybės kovotojas, 
savanoris SIMAS TAMA
ŠAUSKAS, š.m.liepos mėn. 
23 d. iškeliavo Amžinybėn.

Velionis buvo gimęs 
1900.XII.17 d., 1918 m.,
kai Lietuva paskelbė Nepri
klausomybe ir kvietė sava
norius jai ginti, vienas 
jų buvo ir Simas Tamašaus-

kas, įsijungęs į būrį kovo
tojų prieš rusus, vokiečius 
ir lenkus. Jis užsitarnavo 
Savanorio medalį ir taip 
pat buvo apdovanotas spe
cialiu medaliu už pirmąjį 
Lietuvoje sugautą priešo 
karo lėktuvą.

1939 m., būdamas 39
m. amžiaus, dalyvavo gink
luotame pasipriešinime 
prieš lenkus.

Pirmosios sovietines 
okupacijos laikmetyje buvo 
suimtas ir 9 mėnesius iš
kentėjęs kalėjime kankini
mus, pabėgo, įsijungdamas 
L kovotojų eiles. Ironiška, 
kad pakliuvo ir į vokiečių 
okupacijos kalėjimą trims 
mėnesiams už suteiktą 
pagalbą žydų šeimai.

Dėl pašlijusios sveikatos, 
gyvendamas Hamiltone, 
visuomeniniame gyvenime 
nebegalėjo dalyvauti.

Laidotuvių apeigose 
Hamiltono Aušros Vartų, 
bažnyčioje išsamų, pa
mokslą pasakė kleb.kun.Ju
venalis Liauba, OFM, ir 
jautrų žodį apie savo sene
lį Velionio vaikaitis.

Liko duktė su šeima, 
jaunesnės, jau mirusios duk
ters šeima ir keletas artimų 
bičiulių.

Reikia tikėtis, kad Jo 
atminimas, Savanorio doku
mentacija ras vietą Kana
dos Lietuvių Muziejuje.

1870 m. menonitai ir 
islandai buvo atvykę ir 
įsikūrę Mar.itoboje. Di
džiausias naujų ateivių 
skaičius užregistruotas 
1870-1910 m. laikotarpyje, 
kuomet iš Rytinės Kanados 
JAV, Britanijos ir Ryty 
Europos del įvairiu priežas
čių, atvyko imigrantų ban
ga. Atsirado ir pirmieji 
lietuviai, pabėgę nuo Rusi
jos caro rekrūtų ėmimo. 
1916 m.Manitoboje buvo 
daugiau kaip į milijono 
gyventojų.

Paskutiniu metu 
atvyksta įvairių tautybių 
gyventojai iš viso pasaulio. 
Metinis tradicinis festivalis 
FOLKLORAMA atspindi 
daugelį kultūrų, papročių, 
ir pritraukia būrius turistų 
iš visos Kanados. Ne kartą 
FOLKLORAMOJE yra da
lyvavę, ir lietuviai su savo 
tautiniais šokiais, tautodai
le ir kepsniais.

/Pasinaudota "Canadian 
Scene",issue 1437, 1995 
ir "Lietuvių Enciklopedija", 
XVIII t.)

Kai po pusės šimtmečio, 
Neužmirštamų dienų bičiulis 
Margoj gromatėlėj manes klausia - 
Ką grįžęs tėvynėn veikiu - 
Tuoj skubu atsakyti: 
Bandau aptverti tėvų žemę 
Stipriais ąžuoliniais stulpais, 
Aukštom istorijos tvorom 
Ir Pilėnų kovą padavimais.
O likusį laiką vaikštau 
Užartais keliais ir takeliais, 
Neverkiu, tik ašaras šluostau, 
Krintančias t buvusių kaimu žemę, 
l kalvų ir kalvelių aukštumas, 
Kur švęsta, dainuota , mylėta 
Ir niekad iš ten neišeit žadėta.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

"TALKĄ",LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
0 Main Street East. HAMILTON. Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MANITOBA MINI 
125-METį

Nauji pašto ženklai, 
minint Manitobos provinci
jos 125-metį nuo įstojimo 
į Kanados konfederaciją, 
vaizduoja įvairių tautų 
šokėjus Winnipeg'o FOLK
LORAM© J E, Didžiąja už
tvanką ir erdvių raketas. 
Tuo pabrėžia Manitobos 
gyventoją ir darbų įvairybę.

Manitoba tapo V-tąja 
provincija 1870 m. liepos 
mėn. 15 d. Ji - Kanados 
prerijų provincija, viena 
produktingiausių plotų pa
saulyje, kur auginami kvie
čiai. Taip pat 50% šios 
provincijos apaugę miškais, 
o žemė gausi savo turtais 
- nafta, nikeliu ir kt.

Manitobos sostinėje 
Winnipeg'e 1951 m. buvo 
užregistruota lietuvių: 216 
vyrų ir 172 moterys, viso 
388 žmonės. Neturime 
žinių, kiek dabar esama 
ten lietuviu, tik žinome, 
kad veikia lietuvių parapija, 
yra Kanados Lietuvių Bend
ruomenės skyrius, 1992 
m. Apylinkės pirmininku

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.indėllus ......... 6.50%
3 m. term.indėlius ......... 6.50%
4 m. term.indėllus ......... 6.50%
5 m. term.indėllus ......... 6.75%
RRSP ir RRIF
(Variable)....................... 3.50%
1 m.lnd............................. 6.50%
2 m.lnd............................. 6.50%
3 m.lnd..........................  6.50%
4 m.lnd............................. 6.50%
5 m.lnd............................. 6.75%

IMAME UŽ:
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, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadiėniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje”

1995. IX. 5

buvo Raimundas Galinai-
tis.

ŠIAS KNYGAS GALIMA 
GAUTI

341 Highland Blvd., 
BROOKLYN, NY 11207 
"Darbininko" Redakcijoje:

Lietuvių - anglu kalbu žo
dynas. B. Piesarskas, B. Svece- 
vičius. 512 psl., kietais viršeliais. 
Turi apie 27,000 žodžių. Kaina 
15 dol. + 1 dol. persiuntimui.

Anglų - lietuviu kalbu žo
dynas. V. Baravykas. 590 psl., 
kietais viršeliais. Turi apie 30,000 
žodžių. Kaina 15 dol. + 1 dol.p.

Lithuanian Cookery. Au
torė Izabelė Sinkevičiūtė. 1993 
m. išleista 5-j i laida šios popu
liariausios lietuviškų valgių viri
mo knygos anglų kalba. Kas 
norite pagilinti savo virimo ži
nias, - rasite labai daug populia
rių lietuviškų valgių gaminimo 
receptų. Labai tinkama dovana 
lietuviškai nekalbantiems. Kai
na 15 dol. Persiuntimas - $1.50.

"Lithuania 700 Years", ang
liškai parašyta knyga yra geriau
sia dovana Jūsų amerikiečiams 
draugams. Ji supažindina su Lie
tuvos senove, jos spalvinga isto
rija, nepriklausomybės laikotar
piu, okupacijomis ir rezistencija. 
Tai garsių lietuvių istorikų ir 
politikų straipsnių rinkinys. Kny
gą redagavo dr. Albertas Gerutis, 
į anglų kalbą vertė Algirdas Bud- 
reckis. 456 psl. Kaina 25 dol., 
įskaitant persiuntimą. '

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

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai doleriųyra
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!

KAIP ATSIKRATYTI
CHRONIŠKO NUOVARGIO

Šiame kontinente daugybė žmonių nusiskundžia 
chronišku nuovargiu. Šios srities Amerikos specialistai
- dr.J.Leichtberg'as, dr.L.Golden'as, dr. M.Karp'as sako, 
kad energija prarandama daugiausiai dėl perdidelio darbo 
krūvio ir dėl įtampos. Jei žmogus yra pavargęs ir neat
sipalaiduoja, atsiranda chroniško nuovargio simptomas
- rimtesnis, ilgai trunkantis išsisėmimas. Tokiu atveju 
žmogus jaučiasi labai nelaimingas, priešiškas ir nepajė
giąs priimti net ir paprastus pasikeitimus aplinkoje.

Norint to išvengti, patariama laikytis šių paprastų 
taisyklių:
* Išlipk iš lovos prisimindamas gerus dalykus, pav., 
kad esi gyvas, kad tavo namas ar butas nepaliestas gais
ro ar kitokios nelaimės, kad tu turi šeimą. Nepradėk 
dienos negatyviomis mintimis.
* Atlik kvėpavimo pratimus: atsisėsk, užmerk akis ir 
giliai įkvėpk. Iškvėpk dvigubai lėčiau, negu įkvėpei. Pa
kartok šį pratimą 5 kartus, šviežias deguonie kiekis 
atgaivins organizmą.
* Valgyk gerus pusryčius. To nedarant, gali apimti 
priešpietinis nuovargis. Reikia suvalgyti bent vaisiy ir 
javainių ("cereals").
* Nuovargio jausmas dažnai apima dėlto, kad dar nepra. 
dėjus ką dirbti, atrodo, laukia begalės darbų. Nutark 
ką būtinai reikia atlikti šiandien ir nuo to pradėk darbo 
laiką.
* Nesvarbu kaip užsiėmęs, paskirk sau kasdieną šiek 
tiek laiko atgaivai. Gal tai būtų ir vien tik pasiklausant 
muzikos, atsukus radiją ar įjungus garsąjuostę.
* Dienos bėgyje paskirk kartas nuo karto 3 minutes 
pasivaikščiojimui, kad ir aplink kvartalą. Tai padeda 
atleisti įtampą.
* Pakeisk rutiną. Pav., paklausk savo viršininko, ar 
galima pasiimti ilgesnę pietų pertrauką ,ir už tai ilgiau 
padirbėti vakare. Tada- nue"ik į kinoteatrą pasižiūrėti 
filmo,- sako specialistai.
* Venk cukraus, reibalų ir kafeino. "Daugelis mano pa
cientų,- tvirtina dr.Karp'as,- atsikratė nuovargio simpto
mų, pakeisdami dietas: valgydami daugiau proteinu, ma
žai riebalų, cukraus bei valytų baltų miltų produktų, 
pridėdami vitaminų ir mineralų."
* Reguliariai mankštinkis. Mankšta sumažina nuovargį
- ar tai būtų aerobiniai pratimai, krepšinis ar pasivaikš
čiojimas. Vaikščiojant (geru greičiu) bent 3 km. kas 
antrą dieną, žymiai geriau jausitės.
* Kad gerai miegotum naktį - sumažink kafeino gėri
mus, atlik atsipalaidavimo pratimus ir atidėk visas ne
malonias diskusijas rytojaus dienai.

Jeigu po tokio plano vykdymo nuovargis nepraei
tą, reikia tuomet kreiptis į gydytoją, nes gali būti me
dicininė problema - pav., kraujo cukringumo,- kuri suke
lia nuolatinio nuovargio simptomus.
- *4 »**»***M* »•***♦♦*♦*»♦♦« «iiH •**
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ARTĖJA BALSAVIMAS
Prašome atkreipti 

mesj į šio "NL" nr. 3 
atspausdintą skelbimu 
turinčių teise balsuoti są
rašų sudarymo, šalia pran
cūziškojo yra ir lietuviškas 
tekstas.

Paprastai, tokių sąrašų 
sudarymas ar jų patikrini
mai vykdomi 
rinkimo datą 
Quebec'o 
J.Parizeau 
balsavimui dėl referendumo 
dar nepaskelbė. Balsuotoju 
surašymo data paskelbta 
rugsėjo mėn. 5-10 d.d., 
ir sąrašų sudarytojai jus 
aplankys namuose (jie tu
rės savo pažymėjimus). 
Būkite pasiruošę jiems 
parodyti arba gimimo pa
žymėjimą, arba pasą, arba 
pilietybės pažymėjimą!

paskelbus 
Šį kartą 

prov.premjeras 
tikslios datos

PRASIDEDA MOKSLO 
METAI

Vasarėle jau pribrendo, 
ir artėja naujųjp mokslo 
metų pradžia visose mo
kyklose.

Montrealio Lietuvių 
Šeštadieninė Mokykla savo 
darbą pradeda RUGSĖJO 
mėn. 16 d., Seselių Namų 
patalpose. Tėvai kviečiami 
užregistruoti savo vaikus 
pas Mokyklos vedėją Joaną 
Adamonytę tel:256-5355, 
arba Mokykloje.

ŠIĄ, VASARĄ Lietuvoje susitiko P.Ražano gimtinėje,Pi- 
lionių kaime,Ukmergės raj., prie jo pastatyto kryžiaus, 
visi, gerai montrealiečiams pažįstami tautiečiai: iš kairės: 
Liudas Stankevičius, Petras Ražanas ir Augustas Mylė.

B-vė

"LOT" LĖKTUVŲ 
BENDROVĖ 
UŽDARO SAVO 
SKRYDŽIUS

Lenkų Lėktuvų
LOT'as nuo š.m.SPALIO 
mėn. 13 d. panaikina savo 
maršrutą iš Montralio ir 
L Montreal]. Po spalio mėn. 
13 d. visi LOT'o skrydžiai 
bus vykdomi per 
miestą.

Taigi, viešintys 
tuvos Montrealyje 
nuojantys grįžti j
artimu metu - užsitikrinki
te savo skrydžius per 
LOT'ą iš Montrealio, kaip 
galima anksčiau.

Liudas Stankevičius

• ŽIVILĖ JURKUTĖ ir 
DAVID BLAINEY susituokė 
AV P-jos bažnyčioje,rug
pjūčio mėn. 12 d.

Apeigas atliko kleb.kun. 
J.Aranauskas, SJ. Vaišės 
vyko Buffet LaPierre, La- 
salle.

Živilė buvo veikli lietu
vių montrealiečių tarpe: 
priklausė GINTARO An
sambliui, PAVASARIO Mer
gaičių Chorui.Veikli skautė.

Sveikiname!
• Katherine (KUŠLEIKA) 
ir Robert LAPIERRE dukre 
pakrikštyta AV P-jos bažny 
čioje Korine-Sonia-Loukia 
vardais.

leis Britų Kolumbijoje, 
pas bičiulius Alfonsą ir 
Teresę Viskantus.

• Dr. Kęstutis PETRULIS, 
vėžio ligų specialistas iš 
Vilniaus, dalyvavo XIX- 
tajame medikų kongrese 
Montrealyje liepos mėnesio 
antroje pusėje, 
buvo paminėta 
išradėjo skiepų 
rias ligas, 100 
ties sukaktis.

į šį Kongresą buvo su
važiavę apie 8.000 Įvairių 
sričių gydytojų bei farma
cininkų, iš 90-ties kraštų.

Ta proga 
ir žymaus 

prieš ivai- 
metų mir-

Toronto

iš Lie-
ir pla-

• Pakrikštyta AV P-jos 
bažnyčioje Bernardo ir 
Anastazijos (DEMANTZIS) 
ŽEMAITAIČIŲ dukrelė Aly
ssa,Stephanie vardais.

• Liudas STANKEVIČIUS 
su žmona Vale praleido 
atostogas Izraelyje. Paža
dėjo aprašyti savo šios 
kelionės įspūdžius "Nepri
klausomos Lietuvos" laik
raštyje.

• Montrealietė Vanda KLI- 
OlENE išsikėlė gyventi 
į Ottawą, pas sūnų Rai
mondą ir jo šeimą.

• Rugpjūčio mėn. 25 d. 
Seselės, po rekolekcijų mo
tiniškuose namuose Putna- 
me, grįžo j namus Montre
alyje. Seselė Paulė išvyta 
2 mėnesiams j Lietuvą, 
o jų pavaduos Seselė Pal
mira.

• Siuntiniai į Lietuvą lai
vu priimami kasdien Leo-. 
no BALAIŠIO rezidencijoje 
Tel: 366-8259

o Sol.Antanas Keblys, 
sugrįžęs iš Kennebunkpor- 
to, kitą atostogų dalį- pra-

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon

Dantų gydytojas-Chįrurgas
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

Qniv.dr. J.M AUŠROS biurai 
1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

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

CHIRURGAS
1414 Drummond Street, Suite 1003, 

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

ADVOKATAS 
ROMAS I Š G A N A I T I S

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

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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

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

8 pat

• Montrealyje, Palais 
de Congres patalpose 
vyksta 20-tasis Pasaulinis 
Kelių kongresas. Jame da
lyvauja ir 5 lietuviai iš 
Tėvynės: Jonas BIltŽIŠKIS, 

transportę ministeris, 
Kęstutis SKĖRYS - Vil
niaus Universiteto Techni
kumo kelių departamento 
atstovas, Gintaras STRIAU— 
KAS - Lietuvos kelių ad
ministratorius, Vytautas 
TIMUKAS ir Vytautas 
ZAMBACEVlClUS - abu 
Lietuvos kelių administra
toriai. Ta proga matoma 
ir Lietuvos vėliava virš 
Palais de Congres. rūmų.

Kongresas vyksta visa 
savaite - nuo rugsėjo 3 
d. iki rugsėjo 9 d.

• Mūsų šaunusis 
jos Choras nąują 
pradeda RUGSĖJO
sekmadienį, giedodamas 
iškilmingų Mišių metu, 
minint Rugsėjo 8-tąją.

Per 
choro 
kės 
ir liūdesio valandomis kėlė 
mūsų dvasią iš kasdienybės.

Linkime Chorui gero 
naujo sezoncJ. Choras la
bai laukia ir naujų daini
ninkų- kių. Nedelsdami- 

prisijunkime.1

• V.R.AKSTINAS,

LITAS M 0 N1 R F AI IG I IE T U VI U 
KREDITO UNIJA

1475 DB SEVB St. Montreal, Que. H4B 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1340.
Skyrium 3907A Rceemcnt Boulevard

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

CertHikatus 1 m.-..
Corttflkatus 2 m......
Certifikatus 3 m......
Term. IndMus:

1 metų.......... .
180± 364d.
120 d.-179 d.
60 d.-119 d.
30d.* 59d.

MOKA UŽ
6.00%
6j_25%
6.50%

5.00%
5.25%
5.25% 
5.00% 
.4.50%

AV P- 
sezoną
10 d.,

45-rius metus šio 
dainininkai- daininin- 
rimties, džiaugsmo

kurio 
keli kūriniai buvo atspaus
dinti "Vice Versa" trikal
biame žurnale, dirba kaip 
vienas redaktorių. Jo ir 
dviejų kolegų atvaizdas 
bei šio žurnalo ateities 
planai- skirti jį taip pat 
Toronto ir New York'o 
skaitytojams, buvo aprašyti 
rugsėjo mėn.3 d. "The Ga
zette" Montrealio dienraš
tyje.

"Aš tik nuplaunu slieką".,*
NATIONAL ENQUIRER_______________________________________________________

im_«um. i*h»> <»■«. «•
HONEY FOR SALE !

Direct from the beekeeper. $1.20 per pound.
Delivery could be arranged too!. Please call: 

Tel.: 962-3780

LES TOITURES
ŪUĖBEC

R.P.S. IVHROIXI INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

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 I

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

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

Naktin, turto*
1 metų .....
2 motų .....
3 metų....

Taupymo-special. •••••••••••••• 1.50% 
Taupymo-su gyv. dr. —....1-25% 
Taupymo-kaocfteninss   1*50% 
Einamos sąsk. 1e00^6
RRIF-RRSP -1 m.tsrm. .... 6.00% • 
RRIF-RRSP-2m.tarm. ...6.25% 
RRlE-RRSP-3m.tsrm. .....6.50% 
RRIF-RRSP-taup._____ 3.00%

IMA UŽ:

8.00%' asmenines-nuo    10.00%
8.25%
8.50%

VM BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieniais 
Antr^troč. 
Ketvirtadieniais

KASOS VALANDOS
147SDs6evo N07I

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6 00

10* 2

3.00* 7.00
2.00- 6.00

DRUSKA-NE VIEN VALGIUI
Pasirodo, kad paprasta druska labai tinka ir dė

mių valymui, nepageidaujamų kvapų pašalinimui, ir kt.:
• Nuvalysite rūdis nuo žirklių ar kitokių namų apy

vokos įrankių, panaudodami 2 valg.šaukštus druskos, su
maišius jat su 1 šaukštu citrinos sunkos. Paėmus sausą 
skudurėlį, ta mase nutrinsite rūdis.

• Nailono pėdkelnės bus atsparesnės irimui, jeigu 
panaudosite druską. Naują jų porą reikia išskalbti ir 
išdžiovinti pakabinus. Sumaišykite 2 puodelius (cups) 
druskos su galionu vandenio, pamirkykite tame mišinyje 
pėdkelnes 3 valandas. Po to vėl jas išskalbkite šaltame 
vandenyje ir pakabinkite išdžiūvimui.

• Jeigu vynas išsiliejo ant medžiaginės staltiesės, 
tuojau pat gerai užberkite druskos ant dėmės. Kai drėg
mė susigers, palaikykite staltiesę šaltame vandenyje 
į valandos ir po to išskalbkite, kaip paprastai kad daro
te.

• Pigiai panaikinsite nemalonius kvapus perpjovę apel
siną per pusę, išėmę iš vienos pusės apelsino skiltis 
ir pripildę likusį žievės kaušelį druska. Netrukus pasklis 
puikus kvepėjimas, panaikindamas nemalonųjį kvapą.

europarcel
j j/ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estuą,

ir toliau su malonumu teiksime aukš
čiausios klasės patarnavimus bendruomenei. Todėl 
prašome naudotis mūsų bendrovės paslaugomis. Lau
kiam paskambinimo dėl siuntinių paėmimo iš Jūsų 
namų.

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

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

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

TEL: 937-9898 
1450 rue DE SĖVE, 

MONTREAL h,e sat
Vytas Gruodis, Jr.

Electriden Contractor

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

AD AMONIS 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 ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitos ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti.

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

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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