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Min.Paul Martin

KANADOS FINANSŲ 
MINISTERS SAKO "NE"

Rugsėjo 26 d. Montrealy- 
je Kanados finansų min. 
Paul Martin pasakė deta
liai pagrįstą kalbą dėl Que
bec'o atsiskyrimo išdavų. 
Jo klausėsi gausūs verslo 
žinovai, atvykę į šį prane
šimą Queen Elizabeth vieš
butyje.

Aiškiai buvo pabrėžta, 
kad atsiskyrusio Quebec'o 
gyventojai praras savo Ka
nados pasus, savo atstovų 
vietas Kanados Parlamente, 
kaip ir savaime supranta
ma, per 127 metus išvysty
tą ekonominę bendriją. 
Quebec' as tokiu atveju ne
būtų automatiškai įjungtas 
į NAFTA (North American 
Free Trade Agreement); 
dėl to reikėtų kelerių me
tų intensyvių derybų.

"Neapgaudinėkime savęs" 
- sakė P. Martin’as, - at
siskyrimas yra atsiskyri
mas. Labai paprasta. Tai 
reiškia tam tikrą sunaikini
mą mūsų ekonominės ir 
politinės sąjungos su Kana
da. Kvebekiečiams tai 
reikštų, kad jiems dings 
Kanados pasas, finansų pa
skirstymo išlyginimas, Fe- 
deraliniai pervedimai Que
bec'ui, dingtų ir įvairios 
ekonominės laisvės, pav., 
judėjimo laisvė po Kanadą 
dėl darbų".

Kuomet Kanados min. 
pirm. Jean Chretien'as bu
vo pareiškęs, kad Kanados 
pilietybės suteikimas kve- 
bekieciams būtų aptaria
mas ir nutariamas Kana
dos, tai min. Paul Martin- 
pasakė, kad Kanada nutar
sianti tokią pilietybę at
šaukti atsiskyrusio Quebe- 
c' o gyventojams.

Dėl separatistų tvirtini
mo, kad Kanados interesai 
privers laikytis ypatingai 
stiprių ekonominių ryšių su 
Quebec’o valstybe, suda
rant bendras Quebec'o-

Montrealio miesto centras

Kanados politines institu
cijas , nežiūrint ar Kanada 
bus patenkinta ar ne dėl 
atsiskyrimo - P. Martin 
davė atsakymą. Jis nurodė, 
jog Kanados komerciniai 
planai buvo sudaryti visų 
kanadiečių naudai ir būtų 
pertvarkyti mažesnės apim
ties Kanados labui, nes 
naujas užsienietiškas kom- 
petitorius būtų - Quebec' as.

"Turi būti aišku, - kal
bėjo jis,- kad valstybės 
neužsiiminėja geradaryste 
svetimiems. Ne tam yra iš
renkamos vyriausybės, ne 
to tikisi piliečiai ir netu
rėtų to tikėtis Quebec'as?

Šalia to, buvo priminta, 
jog laisvos prekybos susi
tarimai (NAFTA) reikalau
ja, kad kiekvienas specia
lus atsižvelgimas šioje sri
tyje į kitą valstybę, priva
lo būti suteikiamas ir NAF
TA partneriams, t.y., JAV 
ir Meksikai. Iki dabar Ka
nada sugebėjo išlaikyti de
rybų metu sau kai kurias 
ekonomines sritis- pažymė
tinai svarbų - bankų tvar
kymą, apsisaugant nuo 
JAV. Sutikus derėtis dėl 
partnerystės su Quebec'u, 
reikštų nuolaidžiauti Ame
rikai. Jeigu Amerikos ban
kai gautų laisvas rankas 
įsitaisyti mūsų ekonomijoje, 
tai nebūtų Kanados naudai 
dabar, nei atsiskyrus Que
bec' ui.

Tokiu būdu - atsiskyręs 
Quebec'as pakliūtų tarp 
"kūjo ir priekalo": turėtų 
arba įsileisti galingas Ame
rikos institucijas, arba 
sutikti, kad bus sumenkin
tos galimybės veikti Kana
dos prekybos sferose.

Patiekė dar daugiau 
detaliai paruoštų galimybių 
-negalimybių nenaudingų 
atsiskyrusiam Quebec'ui.

Min. Paul Martin išsa
miai išnagrinėjo Quebec' o 
galimybes įstoti ' į NAFTĄ 
po atsiskyrimo, nurodęs 
nuostolingus ir sunkius lai
kotarpius, vedant atskiras 
derybas dėl NAFTOS.

Jis pastebėjo, kad Que
bec' o taip branginamas 

kultūrinis gyvenimas, da
bar apsaugojamas ir išlai
komas, atsidurtų dideliame 
pavojuje. Prancūzija, turin
ti 8 kartus daugiau gyven
tojų, negu Quebec' as, susi
duria su sunkumais dėl 
amerikietiškos įtakos į jos 
kultūrinę politiką.

Lucien Bouchard'as, 
Bloc Qeebecois lyderis, at
metė min. pirm. Martin'o 
įspėjimus, sakydamas, kad 
Kanada faktiškai palaikytų 
Quebec'ą prekybinėse de
rybose, o po pasisakymo 
"Taip", - Kanada būtų 
tokioje pat padėtyje, kaip 
Quebec' as. Anot jo, Ame
rika nieko nereikalaus iš 
Quebec'o, ko nereikalautų 
ir iš likusios Kanados. Tai 
reiškia, kad Kanada būtų 
priversta dirbti kartu su 
Quebec'u. Jai reikės Que
bec'o, kad palaikytų ją de
rantis dėl Amerikos reika
lavimų. "Neabejoju,- sakė 
jis, - kad tuomet mes 
būsime alijantais".

Bloc Quebecois finansų 
kritikas Yvan Loubier pa
reiškė, gana išdidžiai, kad 
min. Martin’as nerealiai 
galvoja , atmesdamas part
nerystę, nes 350,000 darbų 
Kanadoje priklauso nuo pre
kybos su Quebec' u, ir tie 
darbai privalės būti išsau
gomi. "Mes neprašome
malonių. Mes niekada 
neprašysime angliško
sios Kanados malonės", - 
pridėjo prie Y. Loubier 
pareiškimų L. Bouchard'as. 
O min. Martin'o padėties 
įvertinimas esąs pesimistiš
kas ir skirtas gąsdinti kve- 
bekiečius.

Min. Bernard Landry 
Quebec'o mieste sakė, kad 
min. Martin'o tvirtinimas, 
jog nebūsią ekonominės 
jungties su 'suvereniu Que
bec'u':, bet jis nepaaiški
nęs, kas atsitiktų su 33 
bilijonais dolerių vertės 
gėrybėmis ir patarnavimu, 
kuriuos importuoja Que
bec' as iš Kanados. Mano, 
kad ir apsaugojamos sritys 
- Hydro kainos ar Quebe- 
c' o pensijos fondas nebus 
paliesti, nes Amerika pri

pažįsta tai per Kanados 
narystę ir norės, kad būtų 
išlaikytas stabilumas.

Pabaigai, telefoniniame 
pasikalbėjime vienas
labiausiai patyrusių preky
bos ekspertų Gordon Rit
chie, tvirtino, kad min. 
Martin'o kalba buvo tiksli. 
Niekas netvirtino, kad ne
būsią vykdoma (tarpusavio) 
prekyba. "Bet kokioje apim
tyje, ir kokia kaina"?"

Lucien Bouchard'as 
savo atsakymais neparodė 
jokio rūpesčio del ekono
minio nestabilumo, atsaky
damas į min.Martin'o pa
reiškimą, esą, Kanada mal
dausianti derybinių susita
rimų su Quebec'u, nes 
Quebec'as atsisakys mokėti 
savo valstybiniu skolų dalį, 
jei nebus sutinkama su 
jo sąlygomis Kanadai( Pab
raukimas- Red.).Tai ganėti
nai neatsakingas pareiški
mas, atkreipiantis dėmėsi 
ir užsienio investorių.

Min.Martin'as privertė 
suverenistus atsakyti lygiai 
konkrečiai - kaip ir jis 
pats kalbėjo - o ne grasi
nimais ar paneigimais, 
kaip kad daugiausia iki 
dabar buvo daroma, nors 
ir švelniu, o kartais ir 
arogantišku tonu.

Jacques Parizeau paža
dėjo suagresyvinti savo 
rinkiminę taktiką.

Stephane Dion, politiniu 
mokslų profesorius Universi- 
■tė de Montreal savo straips
nyje rugsėjo mėn29 d."The 
Gazette" tvirtina, kad no
rint separatizmo judėjimą 
padaryti neefektingu ir 
ateityje išugdyti tikrą susi
taikymų su Quebec'o tau
tiškumu , Kanados federa
cija turėtų būti labiau 
dvikalbiška, įvertinanti 
frankofoniškąjį charakteri 
ir sutikti su Quebec'o iš
skirtinumu (distinctiveness), 
įskaitant Quebec'o įstaty
minę kalbos politiką. (Ar 
tai reikštų, kad būtų panai
kinta anglų kalba Quebec'o 
provincijoje? Red.). Taip 
pat jis sako, kad Kanados
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LIETUVOS AMBASADA 
OTTAWOJE

Lietuvos Respublikos 
laikinasis reikalų patikėti
nis JONAS PASLAUSKAS 
su savo šeima persikėlė 
iš Washington'o,JAV į Ka
nadą, į sostinę Ottawą 
ir pradėjo eiti savo parei
gas. Laikinas adresas:Em- 
bassy of the Republic of 
Lithuania, 511 Gilmour 
Street, Ottawa,Ont., KIR 
5LS, tel:
(613) 236-4283, faksas:

(613) 234 - 1422.
Jonas Paslauskas atvyko 

kartu su žmona Dalia,
sūnumi Jonu ir dukra Ma
rija. Atvykusius pasitiko
KLB Ottawos ir Toronto 

LAIKAS RUOŠTIS DR. P. DAUŽVARDŽIO SUKAKČIŲ 
PAMINĖJIMUI— ----------——

Amžinos atminties ilgametis Lietuvos generalinis kon
sulas Čikagoje Petras DAUŽVARDIS buvo gimęs 1895 m. 
lapkričio 16 d. Pakamančio vienkiemyje, Bebrinės valse., 
Alūkštos apskr., Latvijoje. Taigi šių metų lapkričio 16 d. 
bus Petro Daužvardžio 100 metųT nuo gimimo, sukaktis. 
Gi kitais metais rugsėjo 26 d. švęsime jo 25-rių~ metų 
mirimo sukaktį. Šių sukakčių minėjimams reikėtų iš anka 
to ruoštis.

ALTO PRANEŠ IMAS
Dėl patalpų , susidėjus nepalankioms aplinkybėms, 

55-tasis ALTO METINIS SUVAŽIAVIMAS nukeliamas 
iš 1995 m.spalio 28 d. į 1995 m. LAPKRIČIO mėn. 4 
dieną.

Suvažiavimas vyks BALZEKO Lietuvių Kultūros 
Muziejuje, GINTARO salėje,6500 S.Pulaski Rd.,CHICAGO 
JAV.
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vyriausybė turi būti lanksti 
ir praktiškai surasti tinka
mus kompromisus, kad 
išvengtų didžiųjų konstitu
cinių ginčų.

Tačiau iki dabar- dar 
vis nėra pasakyta, ko tik
rai norėtų Quebec'as iš 
Kanados, o kas iki dabar 
išdidžiai pareikšta- neturi 
pakankamai konkretaus 
nei įstatyminio pagrindo. 
Dėl ko Quebec'o valstybei 
eventualiai reikėtų derėtis 
su Kanada - seniai egzis
tuoja...

Lietuviai atvyko po 
II Pas. Karo į KANADĄ, 
ir jų išsiaugintas jausmas 
šiam dideliam kraštui yra 
labai stiprus. Daugelis Įsi
kūrimo pradžioje buvo per
gyvenę nemaža diskrimina
cijos kaip "maudits etran- 
gers". Kiti, kurie mokėjo 
ar išmoko prancūzų kalbą 
ir suėjo į asmeninius kon
taktus, pajuto didelį Que
bec'o prancūzų susidomėji
mą to lietuviškojo "etran- 
ger" likimu, papročiais, 
kultūra, ne kartą lankyda
miesi mūsų kultūrinėse 
šventėse, minėjimuose, 
ir t.t.

Suprantama, kad lietu
viai, prisimindami, kad 
tiek anglofonai, tiek fran- 
kofonai, tiek visi kiti alo- 
fonai šioje indėnų žemeje 
kurią šio krašto gyvenimą, 
nelabai įvertina tokį didelį 

apylinkių pirmininkai Rūta 
Danaityte ir Danutė Garba- 
liauskienė su kitais vietos 
lietuviais.

Lietuvos diplomatas 
Jonas Paslauskas gimęs 
1957 m., augo ir mokėsi 
Panevėžyje, filologijos fa
kultetą baigė Vilniaus Uni
versitete. Diplomatinį dar
bą dirbo 6 metus, dvejus 
iš jų praleido Lietuvos 
Respublikos misijos vadovo 
pavaduotoju Washington'e, 
JAV.

Diplomatijos srityje 
stažavosi Švedijoje ir Suo
mijoje, Tarptautinės Teisės 
Ekonomikos ir Diplomati
nės praktikos kursą išklau
sė Tarptautinių Santykių 
Institute Ženevoje.

išskirtinumo-"distinct'- titu
lo troškimą. Quebec'o pro
vincija su savo 7 milijonais 
gyventojų, daugiausia- pran
cūzų, savaime yra "dis
tinct"- kalba, papročiais, 
temperamentu, kultūra.

Ypatingai alofonai, o 
ir didelė dalis anglofony, — 
mokosi, arba ir išmoko 
prancūzų kalbą. Kanada 
turi puikią reputaciją kraš
to, kuris stengiasi gyventi 
taikoje ir harmonijoje. 
Taip pat kraštas, kuris, 
nežiūrint priešingumų dėl 
biudžetų, laviruoja taip, 
kad būtų susitvarkyta su 
deficitais ir nelaukia tokio 
neįtikėtino amerikietiško 
"pavyzdžio", kai tenykščias 
deficitas vis dar nepažabo
jamas.

O ir ne visi kvebekie- 
čiai prancūzai yra pekls- 
tai...

Balsavimas referendume 
yra likiminis Kanadai, ko
kia ji yra dabar. Ir visų 
piliečių balsai šiame demote 
ratiškame krašte , yra tuo 
labiau reikšmingi.

BALSAVIMAS VYKS 
SPALIO mėn. 30 d., O 
DĖL SĄRAŠŲ PATIKRINIMO 

paaiškinta 
2-arne puslapyje:
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PJ3. 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 turinį redakcija arba leidykla neatsako.

MAŽOS 1 OS LIETUVOS REZI STEHCIN10 SĄJODŽIO TARPTAUTINIS SUVAŽIAVIMAS Lietuviais esame mes gimt.

Čikagoje reikalaujatxttt l”i a u C i au s k ra š t o _ L,etuvu,is nonme ,r but!
GRĄŽINIMO L" I E T U V I U T A U T A~T~

Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio tarptautinis 
suvažiavimas Chicago'je 1995 m. rugsėjo 2 d., atstovau
jantis toli nuo tėviškės nublokštųjų rūpesčiams genocido 
nusiaubtoje tėvynėje, šiuo kreipimuosi ragina Lietuvos 
Respublikos prezidentą, vyriausybę ir visas aktyviąsias' 
gautos pajėgas neatlaidziaf siekti Mažosios Lietuvos - 
neteisėtai pramintos Kaliningrado sritimi - demilitariza- 
vimo ir priglaudimo prie gyvosios lietuvių tautos kamieno. 
Ten dabaF’ijrtVirtinusios’Rusijos Federacinės kariuomenės 
ginkluotosios jėgos ir jų karinė paruoša neabejotinai kelia 
Lietuvos Respublikos laisvam gyvenimui nuolatinę grėsmę 
o kaimyninėms šalims - nestabilumą.

Netolimos praeities faktai akivaizdžiai liudija siaubin
gą tikrovę. Sovietų Sąjungos kariuomenės 1944-45 metais 
įvykdytas Mažosios Lietuvos autochtonų gyventojų sunai
kinimas, senųjų prūsų ir lietuvių istorinių vietovardžių iš
plėšimas ir krašto kolonizavimas iš Rusijos gilumos atkel
tais svetimais žmonėmis, palieka neužgydomą žaizdą 
Europos tautų geopolitnėje struktūroje.

Nacių-komunistų vertybių skalę vaizdžiai išreiškė So
vietų rašytojų pirmininko Ilijos Erenburgo atsišaukimas į 
okupacinius Soietų Sąjungos karius, raginantis juos be ato- 
dairos žudyti, prievartauti ir naikinti visus užimamo kraš
to žmones, nesigailint moterų nei vaikų. Toks barbariz
mas buvo visu aršumu vykdomas Mažojoje Lietuvoje. 
Karaliaučiaus srityje - esminiai lietuvių kilmės gyventojų 

tarpe. Vokietijos gilumon beiverŽianti sulaukėjusi Sovietų 
kariuomenė ypač nusiaubė Gumbinės, Ungurės, Gerduvos, 
Sodėnų-Nemirkiemio ir daugybę artimų vietovių. Ter i to- 
rine apsuptimi vykdomas vietinių gyventojų marinimas 
badu, masinis civilių žmonių, žiemą suvarytų ant Kuršių 
marių ledo, skandinimas sprogmenimis ir žudymas kito
mis priemonėmis - tai vis būdingi sovietinių karinių insti
tucijų "išlaisvinimo ir globos" pavyzdžiai lietuvių tautai, 
nedalyvavusiai II pasaulinio karo planuose nei jo grobių 
dalinimesi.

Šimtmečius vokiečių, o dabar Rusijos užgrobta ir vi
sokeriopai engiama Mažoji Lietuva turi turėti pripažintą 
teisę prisiglausti prie tautos kamieno, kaip akivaizdžiai 
išreikšta . MAŽOSIOS LIETUVOS TAUTINES TARYBOS 
1918 m. lapkričio 30 d. paskelbtu TILŽĖS AKTU. Nepri
klausomam gyvenimui prisikelti Lietuva Ir plati pasaulio 
lietuvių bendruomenė neturi moralinės 
teisės likti abejinga šiai genocidu nuteriotai tautos daliai 
prie Baltijos krantų. MAŽOSIOS LIETUVOS GRĄŽINIMAS 
GYVENIMUI SAVOJE TAUTOJE REIKALAUJA LIETUVOS 
VYRIAUSYBĖS IR VISŲ LIETUVIŲ NEPALIAUJAMŲ PA
STANGŲ.

Ieva Jankutė, Mažosios Lietuvos Rezistencinio Sąjū
džio suvažiavimo pirmininkė;

Irena Regienė, MLRS suvažiavimo sekretorė

Rezistencinio Sąjūdžio Tarptautinio suvažiavimo dalyviai.Vilius Pėteraitis ML Fondo valdybos pirmininkas, Irena Regienė - Mažosios 
Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio ir ML Fondo suvažiavimo sekretorė ir Algis 
Regis - Mažosios Lietuvos Rezistencinio sąjūdžio pirmininkas. (1995 -09- 
02 d. Chicagoje).
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Spalio mėn. 1 d. tele- "NEPRIKLAUSOMA LIE- 
fonu pranešta, kad Toron- TUVA" redaktorius - 
te mirė pirmasis laikraščio VIKTORAS DAGILIS.

APIE BALSUOTOJŲ SĄRAŠUS /...atkelta iš 1 psl/

ĮSIDĖMĖKIME!

Yra sudaromi Quebec'o 
gyventojų, turinčių teisę 
balsuoti, nuolatiniai sąrašai.

Kaip žinome, buvo ap
lankyti visi gyventojai ir 
turintieji teisę balsuoti- 
buvo įtrauktį į sąrašą.

Šio sarašo patikrinimas 
vyks tokiu būdu:

1. SPALIO mėn. 8 d. savo 
bute gausite nuolatinio 
balsuotojų sąrašo jūsų bal
savimo apylinkei, kopiją,

Jeigu: jūsų pavardės
nėra sąraše;

jeigu: jūsų vardas ar
adresas klaidingai užrašyti;

jeigu: jūs pakeitėte
savo adresą -

privalote nueiti Į revi
zijos biurą savo balsavimo 
apylinkėje ir pranešti, kad 
reikalinga pataisa , arba 
kad nesate įrašyti.

2. Kada, kur ir kaip?
į revizijos biurą reikia 

nueiti tarp SPALIO 9 d., 
pirmadienio ir SPALIO 
17 d.,antradienio, nuo 10 
vai.r. iki 9 vai.v., adresu, 
kuris bus užrašytas pirma
me puslapyje balsuotojų 
saraše.

Privalote nueiti asmeniš
kai arba jums gali atsto
vauti:
• jūsų žmona, vyras (arbą 
common-law partneris-nerė)
• giminaitis-tė;
• arba asmuo, gyvenantis 
su jumis.

3. Sąlygos būti įtrauktiems 
į balsuotojų sąrašą ir pasi
naudoti balsavimo teise:

Balsavimo dieną, t.y. 
SPALIO 30 d., -
• privalote būti 18 m. 
amžiaus, arba vyresnis;
• Kanados pilietis- tė;
2 psl.

• gyvenantis Quebec'o 
prov.bent 6 mėnesius.

4. Kas darytina, jeigu gau
nate pakvietimą patikrinti 
ar turite teisę būti įrašy- 
tas-ta j balsuotojų sąrašą?

Nors ir buvote įrašyti 
į balsuotojų sąrašą, gali 
būti, kad gausite pakvieti
mą atvykti pas peržiūrėto
jus, nes toks buvo gautas 
patikrinimo pareiškimas. 
Jūsų teisė būti įrašytam 
gali būti abejotina, jeigu:

• Neaiški pilietybė, amžius, 
nuolatinė gyvenamoji vieta, 
ar koks nors kitas atvejis.

Gautame patikrinimui 
pranešime bus nurodyta 
vieta, data ir laikas, kada 
reikia atvykti > taip pat 

ir dokumentai, kuriuos 
privalote pasiimti su savi
mi.

Reikia atvykti asmeniš
kai. Jeigu tai neįmanoma, 
privalote pranešti telefonu, 
kuris užrašytas pakvietime 
ir susitarti dėl kito atvyki
mo laiko. To nepadarius, 
jūsų vardas iš nuolatinio 
sąrašo gali būti automatiš
kai išbrauktas.

Jūs turite teisę atsives
ti su savimi advokatą.

5. Kas tai yra specialus 
peržiūre'jimas?

Specialus peržiūrėjimas 
yra paskutinė galimybė 
būti įrašytam Į nuolatirų 
balsuotojo sąrašą, šį kartą 
jūs privalote atvykti asme
niškai.

6. Kada vyks specialus 
peržiūrėjimas?

Specialus peržiūrėjimas 
bus Spalio mėn. 18 d.,tre
čiadienį iki Spalio mėn.25 
d., trečiadienio, nuo 10 
val.r. iki 9 vaLvakaro.

MAŽOSIOS LIETUVOS 
BAŽNYTKAIMYJE į
TOLMINKIEMYJE ATGYJA*? 
DONELAlClO MUZIEJUS

ELTA praneša, kad 
Tolminkiemio klebonijoje, 
kur dirbo ir gyveno Kristi
jonas Donelaitis, pastorius 
ir lietuvių literatūros kla
sikas, bus įręngta Donelai
čio laikus vaizduojanti 
paroda.

Gražiai restauruotas 
klebonijos pastatas, jau 
kelis metus stovėjo tuščias 
nes vis neatsirado asmens, 
kuris apsiimtų įrengti eks
poziciją.

Pagaliau Lietuvos Dai
lės Muziejaus direktorius 
Romualdas Budrys su K.Do
nelaičio Draugijos pirmi
ninku, Tolminkiemio komp
lekso restauracijos projek
to kūrėju Napaliu Kitkaus
ku ėmėsi darbo.

"Kadangi autentiškų 
Kristijono Donelaičio daik
tų visiškai nėra išlikę, 
nutarta įvairiais ekspona
tais atkurti jo epochą",- 
pasakė R.Budrys. Taip 
pat paaiškino, kad ekspozi
cijai paskirti 6 kambariai. 
Juose bus sustatyti to me
to klebonijoms būdingi 
baldai- rašomasis stalas 
su žvakide, valgomojo kam
bario kompleksas ir kiti 
dalykai. Baldai - senoviški, 
gaminti Tilžėje arba Kara
liaučiuje. Labai rūpi gauti 
daugiau tos epochos daiktų, 
pav., laikrodį, veidrodėlį 
ar kad ir borometrą, ku
riuos, net ir fortepijonus 
Donelaitis mokėjo pats 
padaryti. Žinoma, maža 
vilties gauti XVIII amžiaus 
muzikos instrumentą.

Tolminkiemio klebonijo
je ant sienų bus iškabinta 
Kristijono Donelaičio laikų 
grafika, graviūros iš senųjų 
Šventojo Rašto knygų, 
XVIII-tajame amžiuje išleis
tas Londone Mažosios Lie
tuvos žemėlapis su lietuviš
kais vietovių pavadinimais, 
Donelaičio rankraščių fak
similės.

Stengiamasi surinkti 
ir pakankamai senų knygų, 
kurias galėjo skaityuti Do
nelaitis.

Ma žosios Lietuvos

KARALIAUČIAUS 
KLAUSIMAS VIS DAŽNIAU 
KELIAMAS IR LIETUVOS 
SPAUDOJE '-’i

Viename straipsnyje 
"Kauno Laike" Stasys Ba
cevičius rašo:

Lietuvos geopolitine 
padėtis - lyg replese su
spaustai tarp stipriai mili
tarizuoto KARALIAUČIAUS 
Krašto ir GUDIJOS (Rusi
jos vasalo, net neturinčio 
net sienos su Rusija) 
yra nenormali. Todėl Lie
tuva turi būti labiausiai 
suinteresuota Karaliaučiaus 
Krašto demilitarizavimu. 
Anksčiau ar vėliau Kara- 
liaužciaus Krašto problema 
iškils visu rimtumu ir ji 
turės būti sprendžiama 
tarptautiniu mastu.

Lietuva nuo šio klausi
mo sprendimo negali likti 
nuošalyje, nes tai tiesio
giai liečia mūsų valstybės 
saugumą ir jos ateitį. Šios 
problemos sprendimui turi 
būti gerai pasirengę ir 
patys aktyviai kelti šį klau
simą tarptautinėse organi
zacijose. Kitaip liksime 
"už borto" ir prarasime 
bet kokias galimybes daly
vauti sprendžiant šį klausi
ma ir apginti mūsų valsty
bės interesus. Lietuvių 
teisės į mūsų giminių prūsų 
žemes turi ne tik istorines, 
bet ir etnines šaknis.

Tačiau sunku tikėtis 
iš mūsų vyriausybės kokių 
nors rimtesnių žygių šiuo 
klausimu, nes pataikavimas 
Rusijos imperializmui yra 
labai uolus. Premjeras ir 
Užsienio Reikalų ministras 
niekieno neprašomi Kara
liaučiaus Kraštą pripažįsta 
rusą žemėmis ir net reiš
kia viešą nepasitenkinimą, 
kad Vilniuje buvo suorgani
zuotas teorinis seminaras 
Potsdamas ir Lietuva, ku
riame buvo gvildenami 
Karaliaučiaus Krašto demi- 
litarizavimo ir jo ateities 
klausimai.
LENKIJOS PREZIDENTAS 
ATSIPRAŠĖ

Lenkijos prez. Lech 
WALE§A, kalbėdamas lenkų 
pergalės prieš bolševikų 
kariuomenę 75-tųjy metinių 
minėjime, paprašė UKRAI- 

NIEC1Ų, GUDŲ ir LIETU
VIŲ. atleidimo už Lenkijos 
jorps padarytas skriaudas. 
(Gąlima būtų tuojau pat 
ir atitaisyti, pavyzdžiui, 
grąžinant Lietuvai Suvalkų 
kraštų, ...Red.)

Kalbėdamas apie anuos 
laikus, Lenkijos Preziden
tas priminė maršalo Pil
sudskio pasirašyta€ karine 
sutartį su to meto Ukrai
nos lyderiu Petliūra. Len
kija nepadėjo, kaip buvo 
žadėjusi, įsitvirtinti nepri
klausomai Ukrainos valsty
bei, o pats Petliūra turėjo 
bėgti iš bolševikų užimtos 
Ukrainos.

Lenkų kronikininkai 

PRANEŠA ALTA

1995 m. rugsėjo 15 d. ALTO valdybos posėdyje daly
vavo 12 narių. Sekretoriavo Antanina Repšienė, įgaliota 
ALT sekretoriaus Stasio Dubausko, negalėjusio posėdyje
dalyvauti.

Valdybos nariai patiekė savo informacinius pranešimus, 
o ALT pirmininkas G. Lazauskas veiklos apžvalgą ir svar
besnę informaciją pateikė raštu. Pažymėjo, kad Lietuvos 
spaudoje pasirodo vis daugiau straipsnių apie ALTO veik
lą. Lankantis ALTO atstovams dr. J. Geniui ir vicepir. 
Vytautui Jokūbaičiui Lietuvoje, Lietuvos didžiojoje spaudo
je buvo įdėta straipsnių ir pasikalbėjimų su jais.~

Valdyba buvo supažindinta su Algio Liepinaičio paruoš
tu "Prof. dr. Juozo Ereto 13 laiškų" albumu, kuriame 
pateikiama jau istorinė medžiaga apie dr. J. Ereto vo
kiečių kalba knygos "Užmirštieji baltai" paskleidimą kito
mis kalbomis. Albumas buvo aptartas Kauno Karo muzie
juje. Tuo yra susidomėjęs ir Vytauto Didžiojo universi
tetas.

ALT vicepirm. informacijos reikalams Vytautas Bil- 
dušas valdybai pateikė raštu pranešimą apie jo per trejus 
metus sėkmingą veiklą, vadovaujant informacijai per "Lie
tuvos Aidų" radijo programą ir informaciją skleidžiant 
raštu. Tačiau pasišventusiai atlikęs savo pareigas, vicepir
mininkas V. Bildušas pranešė, kad iš tų pareigų pasitrau
kia. Jam pareikšta padėka.

Posėdžio svarbiausias tikslas buvo apsvarstyti ALT 
55 -tojo metinio suvažiavimo programą bei dienotvarkę.

Suvažiavimo iškilmingos vakarienės rengimo komitetą 
sudaryti pavesta ALT Čikagos skyriaus pirmininkei Matil
dai Marcinkienei.

REMKIME ALTĄ IR ALTO FONDĄ !
Amerikos Lietuvių Taryba (ALTAS) yra senųjų Ameri

kos lietuvių įsteigta organizacija tik Lietuvai, Lietuvos 
reikalams.

ALTE jau šeštas dešimtmetis bendrai dirba visų de
mokratinių, politinių ir ideologinių organizacijų atstovai.

ALTUI vykdant visokeriopą Lietuvos reikalams veiklą, 
reikalinga^ visuomenės parama. Tad savo aukomis, 65- 
tojo suvažiavimo proga remkime ALTĄ ir ALTO Fondą! 
Aukas prašome siųsti: AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, IL. 60629.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

užrašė po Ukrainos žlugimo 
Pilsudskio ukrainiečiams 
pasakytus žodžius: "Ponai, 
prašau atleisti".'"

"Tą patį,- kalbėjo prez. 
Wale§a,- šiandien aš, da
bartinės Lenkijos preziden
tas, kartoju ukrainiečių, 
gudų ir lietuvių tautoms. 
Prašau atleidimo už šioms 
tautoms nesuteiktą pagalbą 
jų kovose prieš bolševikus 
ir už skriaudas, kurias 
Lenkija joms padarė sudė
tingu tarpukario laikotar
piu".

Tai netikėtas, drąsus 
Lenkijos Prezidento Wa- 
lesos žodis. Įdomu, kokie 
bus atgarsiai Lenkijoje.



I

Lietuvoje M.K. ČIURLIONIO MUZIEJUS KAUNE

SEPTYNI

TARPTAUTINE 
AGRIKULTŪROS PARODA 
RYGOJE

Rugsėjo men. 12 d. 
Rygoje buvo atidaryta Tarp
tautinė BALTIC AGRO- 
FOOD’95 paroda. Ją atida
rė Žemės Ūkio ministerial: 
Latvijos- Arijs Udris, Es
tijos - Ilrnars Mendmets 
ir Lietuvos - Vytautas 
Einoris.

Parodoje dalyvavo su 
savo maisto apdirbimo 
ir įrangos eksponatais 14 
valstybių.

• .Lietuva įsigijo ANTRĄ 
LĖKTUVĄ "Boeing 737- 
200", kurį pavadino Stasio 
Girėno vardu.

Šį lėktuvą Lietuvos 
Avialinijos bendrovė įsigijo 
iš^ Amerikos JAV bendro
vės "Empire 
ration" už 
dolerių.

Capital Corpo-
8,4 mil JAV

Lennart Meri.

/File

Algirdas Brazauskas. Guntis Ulmanis. Filephotos

MINI M.K.ČIURLIONIO
GIMIMO 120-TĄJĄ 
SUKAKTĮ,
Dailininko ir muziko M.K. 
Čiurlionio minėjimo proga, 
KAUNE, vyko Tarptautinė 
Konferencija "Tobulybės 
Ilgesys", M.K.Čiurlionio 
dailės muziejuje.

Rugsėjo mėn.23 d. atida
rymui praėjus, pirmoji pa
skaita- prof.dr.Jono Bruve- 
rio, iš Vilniaus; 'Gamta 
M.K.Čiurlionio Kūryboje".

Sekė paskaitininkai iš 
Klaipėdos- dr.Ona Kubilie- 
nė"Saulės archetipai Čiur
lionio Kūryboje"; dr. And
rea Botto, Florencija; "M.K. 
Čiurlionis, galimi šaltiniai 
italų požiūriu",' dr. Jurij 
Šiniavskij, Sankt Peterbur
gas - "Čiurlionio idėjų 
poveikis XX a.pr. Rusijos 
dailei"; dr. Stasys Šimaitis, 
Kaunas: "M.K.Čiurlionis

vizi-
jų sin-energija ir semiozė";

doc. Giedrius Kuprevičius, 
Kaunas’ "Atviras-uždaras 
Čiurlionis"; William Waite, 
Cincinnati, JAV - "Čiurlio
nio poemos "Sonata" muzi
kinė struktūra"; dr.Serge 
Fanchereau, Paryžius; 
"Čiurlionis savo laikme - 
čio spiritizmo ir mokslinės 
fantastikos_____spekuliacijų
akivaizdoje "; hab.dr.Ge
novaitė Kazokienė, Stre- 
field- "Racionalumas Čiur
lionio kūryboje"; dr. Nijolė 
Tumėnienė, Vilnius - "M.K. 
Čiurlionio vaizdų simboli
ka".

Po diskusijų vyko 
keturios paskaitos:

hab.dr. prof. Antanas 
Andrijauskas, Vilnius 
"Čiurlionio kūryba Vakarų 
meno posūkio j moderniz
mų kontekste"; Rasa And- 
riužytė, Kaunas - "Keletas 
minčių Čiurlionio dailės 
ir modernizmo klausimu";

LIETUVOS
KARIUOMENES " 
LINIO ŠTABO 
KAI dalyvauja
Vyskovo Karo Akademijoje 
prasidėjusioje NATO ir 
"Partnerystės Vardan Tai
kos" programos dalyvių 
štabų mokymuose.

GENERA-
KARININ-

ČEKIJOS

Minimo 
straipsnis yra 
dabar ir 
H.L.Stimson
nyje, skirtame ginklų 
mams.

mokslininko 
atspausdintas 

Washington'e, 
Centro leidi- 

tyri-

dar

photos, "The Baltic uosei

VISI TRYS PREZIDENTAI 
SUTARIA DĖL NATO

Susirūpinę, kad ESTIJOS, 
LATVIJOS ir LIETUVOS 
valstybės nebūtų nustumtos 
į šalį , ateityje plečiant 
NATO apimtį, šią valstybių 
prezidentai sutartinai pa
skelbė pareiškimą, kad 
šios trys Baltijos valstybės 
būtu priimtos 
sąjungą.

"Dar kartą 
patvirtino savo 
kinimą, kad jų

i saugumo

September 14-zu, įvys/.

Baltijos valstybės jų

dr.Dorothėe Eberlein,Koeln: 
"Čiurlionis ir Strindberg 
- dvigubo talento reiškiniai1; 
dr.Radoslaw Okulicz- Ko- 
zaryn, Poznanė: "M.K.Čiur
lionio ir J.Slovacki'o sąsa
jos"; dr. Vacys Bagdonavi
čius, Vilnius - "M.K.Čiur
lionis Vydūno akiratyje 
Lionė Lapinskienė, Panevė
žys - "Čiurlioniu šeimos 
pedagogika"; dr. Nastazija 
Keršytė, Vilnius - "Su M.K. 
Čiurlionio ir Vytauto Di
džiojo vardais."

Nuo 4:30 val.p.p. vyko 
diskusijos

Sekmadienį, rugsėjo
men.24 d. vyko antroji 
minėjimo dalis. joje

Vasiliauskienė, 
"Čiurlionis ir 

_________ laiko problema 
modernizme"; dr. Gunaras 
Kakaras, Molėtai : "M.K. 
Čiurlionio visata".

Reikia pažymėti, kad 
kiekvienas paskaitininkas 
gavo 30 minučių savo min
tims išdėstyti.

Rugsėjo 23 d., Kauno 
Muzikiniame Teatre vyko 
specialus Čiurlionio sukak
čiai skirtas koncertas, 
prisidedant ir Kauno šokių 
Teatrui AURA, aktoriams 
V.Kochanskytei ir P.Vens- 
lovui. Programų režisavo 
G.Žilys, dailininkė - J.Ma
linauskaitė.

Kristina
Vilnius .* 
meninio

PREZ.A.BRAZAUSKAS 
REIKALAUJA TYRIMO 
DĖL PRIEKAIŠTŲ 
PREMJERUI A.ŠLEŽEVI- 
ČIUI

Lietuvos Centristų ly
deriui, Seimo nariui Romu
aldui Ozolui viešai apkalti
nus premjerą A.Šleževičių 
korupcija, prez.A.Brazaus- 
kas pareiškė, kad R.Ozolas 
nėra patiekus jokių duome
nų savo kaltinimams pa
grįsti ir įsakė generaliniam 
prokurorui šį reikalą ištirti.

Nežiūrint to, trim die
nom praėjus, opozicija- 
Tėvynės Sąjunga (Konservą 
toriai) pranešė, kad jie 
reikalaus Konstitucinio 
Teismo, generalinio proku
roro ir valstybės kontrolės 
departamento išnagrinėti, 
ar atitinka konstitucines 
taisykles, kai administraci
ja yra paskyrusi 16 mil.litų 
keletui privačiu bendrovių. 
Šį pareiškimą perdavė spau
dos konferencijai rugsėjo 
11 d., teisininkas Vidman
tas Žiemelis.

16 mil.litų. rugpjūčio 
30 d. vyriausybės nutarimu 
buvo paskirta keletai bend
rovių, kad jos padengtų 
skolas, ir tai buvo- "tie
siog dovana",- sakė jis. 
V.Žiemelis taip pat oficia
liai reikalauja, kad būtų 
paskelbtos tų bendrovių 
akcininkų pavardės. Jis 
tvirtino turįs duomenų, 
jog akcininkai yra artimai 
susiję su premjeru Šleževi
čiumi ir kitais vyriausybės 
nariais. Yra duomenų,- 
sakė jis,- kad yra galios 
pernaudojimai trijose minis-

tenjose- ekonomikos, indus
trijos ir prekybos.

Paskutiniu dviejų savai
čių bėgyje 20 ekspertu 
nagrinėjo dokumentus neju- 
domo turto privatizacijos 
reikalais Palangoje ir liuk
susinių pastatų pobūdį — 
pajūryje.

Rugsėjo 15 d. laidoje 
"Kauno Laikas" praneša, 
kad Seimo narys R.Ozolas 
įteikė dokumentus Lietuvos 
Generalinei Prokuratūrai, 
paremdamas savo kaltini
mus dėl korupcijos.

PAŠALINO RAMOVĖS 
VIRŠININKĄ

Krašto Apsaugos Minis
terija atleido Valentiną, 
Norkų iš Kauno Karininkų 
Ramovės viršininko pareigų.

Jis nėra karininkas, 
o pagal įstatus, viršininku 
gali būti skiriamas tik 
būtinosios tarnybos karinin
kas. Jo vadovavimu nebuvo 
patenkinti karininkai, biru- 
tietės, bei visuomenė.

Rinkimuose į Kauno 
savivaldybę V.Norkus kan
didatavo Tautos Pažangos 
partijos sąraše, ši partija 
bandė privatizuoti dalį 
karininkų Ramovės.

Laikinai Kauno Karinin
ku Ramovei vadovaus se
niūnu tarybos pirmininkas 
pulkininkas A.Vaitkaitis.

NAUJI MEDICINOS 
STUDENTAI

Naujuosius mokslo me
tus Kauno Medicinos Aka
demijoje pradėjo 88 vyrai 
ir 222 moterys.

1995.X. 3

o 
tarpe nebuvo minimos.

Visi trys prezidentai 
taip pat sutarė palengvinti 
tranzitus tarp trijų valsty
bių ir sustiprinti kontroles 
savo rytiniuose rubežiuose. 
Buvo raginta visas tris 
vyriausybes intensyviau 
rūpintis sutvarkant "civili
zuotą rubežią kontrolės 
sistemą". Latvijos prez.pri
pažino, kad rubežiai tarp 
Baltijos valstybių yra patys 
netvarkingiausi ir chaotiš- 
kiausi Europoje!

Tarpusavio prekyba 
ir jos palaisvinimas, įei
nant į Pasaulinę Prekybos 
Organizaciją, irgi buvo 
skatinamas šiame pasitari
me.

Estijos prezidentas pa
reiškė, kad Baltijos valsty
bių įstojimas į NATO ati
tinka ne tiktai jų intere
sus:" Rusija turės stabilų 
ir saugų pasienį, o Vakarai 
-jų principų ir interesų 
įtvirtinimą rytinėje Baltijos 
jūros pakrantėje".

prezidentai 
stiprų įsiti- 
vadovauja- 

mos valstybės galimu arti
miausiu laiku turi būti 
priimtos į NATO". Pareiš
kimas buvo patiektas po 
to, kai Tallinn'e vyko pa
sitarimai tuo klausimu. 
Pareiškimą pasirašė Estijos 
prez. Lennart Meri, Latvijos 
prez. Guntis Ulmanis ir 
Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas.

Baltijos valstybių rūpes
tį dėl NATO narystės pa
gilino kai kurie pareiški
mai, kad NATO priimsianti 
tiktai kelis naujus narius,

Saratov'e, Rusijoje 
spalio 20-23 d.d., susirinks 
keletas privačių Rusijos 
organizacijų atstovų, taip 
pat ir JAV atstovai , ap
svarstyti saugiausius būdus, 
kaip atsikratyti nuo chemi
nių ginklu atsargų ju nesu
deginant *(nes tai irgi nėra 
geriausias būdas panaikinti 
juos be pasekmių). Ameri
koje yra žinomi jau žymiai 
saugesni ir pigesni būdai 
tai padaryti.

V.S.Mirzajanov' as 
GO m. 
valdymo metu dirbo che
minių 
per 26-rius metus ^ir buvo 
pašalintas už jų pavojingu
mo žmonėms ir aplinkai 
paskelbimų. šiuo metu 
jis randasi JAV-se. Kaip 
žinome, 1989 m. anuometi
nė Sovietų Sąjunga ir JAV 
buvo pasidalinusios žinio
mis., kiek kuri ju turi pasi
gaminusi cheminių ginklu, 
ir. abi valstybės buvo suta
rusios visuotinai pasmerkti 
tokių ginklų gamybą.Tačiau, 
anot V.S.Mirzajanov’o, 1991 
ir 1992 m. ju gamybinė 
programa Rusijoje buvo 
ir toliau tęsiama. Kai kuri 
tų cheminių ginklų rūšis 
yra 5-10 kartų stipresnė, 
negu žinomos "nervų dujos"

š.m.

NESAUGUS RUSIJOS 
CHEMINIS ARSENALAS

Vėl pasitvirtino, beveik 
patarle tapęs, rusiškasis 
apsileidimas, šį karta Ru
sijos mokslininkas V.Š.Mir- 
zajanov'as, pakliuvęs 2 
kartu į kalėjimą-1992 ir 
1993 m.-už tai, kad išdrįso 
parašyti straipsniu apie 
netvarkat Rusijos cheminių 
ginklų sandėliavime, tvirti
no tokio sandėliavimo pa
vojų dėl netvarkingos ap
saugos. Jis taip pat prane
šė, kad Rusija neturi nei 
lėšų, o svarbiausia ( nei 
atitinkamos technologijos 
saugiai sunaikinti tokius 
sandėlius. Darbuotojai, 
kurie specializavosi chemi
nių ginklų gaminime ir 
turintys galimybių prieiti 
prie chemikalų, yra atlei
džiami iš darbų ir susirūpi
ną pragyvenimu.

V.S.Mirajanov'as pas
merkia toki aplaidumą, 
nes tai tik palengvintų 
vagystes ir nelegalią che
minių ginklų gamybą. Apsi
saugojimo standartų 
rimtai nepaisoma , ir 
įvykę incidentų, kai rusai ir vien tik lašelis, pakliuvęs 
darbininkai apsinuodijo ant odos ar įkvėptas 
1993 ir net 1994 m., Sverd-nužudo žmogų per 1 minu- 
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VILNIĄUS CHEMIKAI 
LAIMĖJO SIDABRO 
MEDALIUS

Kinijoje šią vasarą vyko 
tarptautinės chemikų var
žybos, kuriose dalyvavo 
42-jų valstybių komandos.

Lietuvai atstovavo 
Vilniaus Realinės Gimnazi
jos abiturientai Eduardas 
Gaidamauskas ir Vilius 
Pigaga, taip pat Klaipėdos 
"Atžalyno" Vidurinės Mo
kyklos moksleiviai Pranas 
Japertas ir Laurynas Riauba,

Lietuvos komandai va
dovavo Vilniaus Pedagogi
nio U-to doc.Rimantas 
Vaitkus ir Vilniaus U-to 
vyr.asistentas Rimantas 
Raudonis.

šių varžybų metu daly
viai privalėjo atlikti prak
tikos darbus ir spręsti teo
rinius uždavinius.

RŪPINASI INDĖLIUS 
PRARADUSIAIS

Rugsėjo 27 d., Tėvynės 
Sąjungos- Konservatorių 
frakcija surengė susitikimą 
su indėlius praradusiųjų 
iniciatyvinių grupiu įgalio
tais astovais.

LDDP vyriausybei nuo
laidžiaujant ir kai kuriems 
pareigūnams remiant netei
sėtą veiklą,įvairios finansi
nės bendroves ir bankeliai 
per paskutiniuosius dvejus 
metus išeikvojo šimtus 
milijonų litų iš gyventojų, 
indėlių. Todėl kilo bankrotų 
banga, žlunga užsienio 
investicijų galimybės, o 
pelną susemia ir nemažos 
nusikalstamos grupuotės.

1940-taisiais tėvų ūkį išbuožino. Vokietmečiu viską 
grąžino, tačiau neilgam. Užėjus rusams ir ėmus siautėti 
stribams, brolis Antanas išėjo į mišką.

1945 m., liepos 24 d. atvažiavo mamos sesuo su sūnu
mi. Naktį iš miško parėjo brolis su dviem daraugais. Jie 
prašė, kad kitą dieną nueičiau pas pažįstamus sužinoti 
apie rusų kareivius, ir nuėjo miegoti į daržinę.

Anksti rytą stribai išlaužė duris ir įsiveržė į namus. 
Surišę mane ir tėvą, išlėkė į kiemą. Antaną ir Steponą 
Jurgaitį nušovė, o Gasiūnui (vardo neprisimenu) pavyko pa
bėgti. Po to visą šeimą išvarė iš namų, o sodybą ir ki
tus pastatus padegė. Mus nuvarė į Klovainių miestelį, 
kur atvežė brolio ir jo draugo lavonus. Visus susodino į 
sunkvežimį ir nuvežė į Pakruojį. Ten motinos seserį su 
sūnumi paleido. Prašėme, kad paleistų ir mūsų močiutę 
(motinos mamą, g. 1869 m.). Lygumose atskyrė tėvą, o 
mus nuvežė į Šiaulius, iš ten perpildytu ešalonu - į Sibi
rą. Neturėjome nei maisto, nei drabužių, 14 vagonų lietu
vių ešalonas atvažiavo į Kaniną. iš ten laivu Pečioros 
upe atplaukėme į Dutovo gyvenvietę, 
gyvenome 12 dienų. Po to susodino į 
tėję Skaliap stovėjome dvi savaites, 
ir vanduo upėje pakilo. Miške liko 12 kauburėlių, tarp jų 
ir mūsų močiutės. Troicko Pečiorske atėmė visus doku
mentus ir nugabeno į Ust Ulič. Apgyvendino barake. Po 
dviejų dienų išvarė dirbti į mišką. Buvo rugsėjis.

Spalio pradžioje surinko 37 žmones ir išvarė į Bolšaja 
liaga. Čia vėl dirbome miške. Sunku buvo pirmuosius du 
metus, vėliau pripratome.

1947 m. vasario 17 d. mirė mūsų mama. Likome
dviese su seseria. Man buvo 16, o jai 14 metų. Padėjo 

padėju-

Be jokios pastogės
4 baržas. Gyvenvie 
iki prasidėjo lietūs

atėmė visus doku-

geri žmonės. Žemai lenkiu galvą visiems 
siems.

Stribams siautėjant, vyriausios sesers 
Likusi Lietuvoje, slapstėsi dvejus metus, 
Kalėjo Mordavijoje, po to buvo paleista 
mus į Komiją.

Tėvą nuvežė į Kudimkarą. Pas mus jis atvyko 1842 
m. pabaigoje. Taip susirinkome visi Komijoje.

1958 m. leido grįžti į Lietuvą. Nuvažiavau į Klovai
nius pas tėvo seserį Oną Urbaitę. Pakruojyje sužinojau, 
kad Lietuvai tokie nereikalingi. Taip ir grįžau į Komiją.
1960 m. į Lietuvą grįžo tėvas, 1958 m. -sesuo Leonija,
1961 m. - Marytė.

Tėvas mirė 1962 m. Aš grįžau į Lietuvą tik 1991 m.
Parsivežėme mamos palaikus. Brolio ir jo drauge pa

laikus suradome šiukšlyne prie Pakruojo kapinių ir perlai
dojome naujose Klovainių kapinėse. P. Urbas
(Iš TREMTINYS, Nr. 29 (170), 1995 m. rugpjūtis)

mums

nebuvo, 
sugavo.

namie 
iki ją 
ir atvyko pas

Rukloje, kur įsikūręs Lietuvos taikdarių rengimo centras, vyksta tarptautiniai pro
gramos "Partnerystės taikos labui" mokymai "Gintarinė viltis-95". Juose dalyvauja 
po vieną karių būrį iš Danijos ir Lenkijos bei du Lietuvos kariuomenės būriai. 
Mokymų vadovas - Lietuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas pulkininin- 
kas Valdas Tutkus. Nuotraukoje -■ Lietuvos kariai poilsio metu.

E.Gaidamauskas ir V.Pi- 
gaga laimėjo po sidabro 
medalį, o E.Gaidamauskui 
iki aukso medalio pritrūko 
poros taškų, "LR" praneši
mu.

APIPLĖŠĖ LIETUVIU 
AUTOBUSĄ LENKIJOJE

Ostrolenko apylinkėje 
buvo plėšikų, apsuptas au
tobusas ir iš keleivių su
rinkta 25.000 doleriu rug
sėjo mėn. 7 d.

Autobuso apsaugai pa
samdytas asmuo iš priva
čios Lenkijos apsaugos 
firmos turistų, apsaugai,sau 
ramiai miegojo per šį inci
dentų...

psL3.



PAPUA NAUJĄJĄ GVINĖJĄ APLANKIUS
Stasys Dalius

KAIRĖJE -

"Tambarans" - Ceremonijų namas.

Nuotr. St. Daliaus

/ tęsinys/
Plaukiant Sepic upe, pakrantės pasidaro pelkėtos, nen

drėmis apaugusios ir tik kur ne kur kyšo palmė. Upė 
pasidariusi labai plati ir retai jos krantuose pasimato na
mukų. Laivas plaukia kartais visai arti pakrantės, daž
niau laikosi prie vienos pusės. Sutinkame ir vietinių laive
lius. Vienas iš jų ilgas, su bent 20 žmonių kroviniu, moto
riuku aprūpintas plaukė. Besižvalgant į laivelius, prasi
deda lietus. Upėje plaukia daug medžio stuobrių ir nu
laužtų šakų.

Popietyje laivas sustoja ir mes kraustomos į greit- 
laivius kelionei į Kambaramba kaimelį. Pradžioje plau
kiame vingiuota upe pro džiunglių mišką, kur upės šonuo
se tankios nendrės ir meldai auga, o iš vandens šokinėjo 
žuvys. Daugybė baltų igrets paukščių, pabaidyti motoro, 
išgąstingai sprukdavo šalin. Smagi kelionė per tuos ato- 
grąžinius miškus užtruko gerą pusvalandį, kol vėl išvingia- 
vom į platų vandenį, lyg ežerą. Toliau matosi vėl ant po
lių išsistatęs ištisas kaimas vandenyje. Pamažu ęriplau- 
kiam arčiau tų namukų, o čia pasipila laivelių miškas su 
šūkaujančiais vaikais juose. Mūsų motrolaivį iš visų pusių 
apsupa tie laiveliai, vienu irklu irkluojami. Visi siūlosi 
jais pavežioti po kaimelį. Kaimelis visai neturi žemės, 
namukai stovi vandenyje ir vanduo nenuslūgsta 10 mėne
sių, tad tik du mėnesius gyvena sausai.

Vaikai vienas per kitą lenktyniaudami, plaukiojo aplin
kui šūkaudami, kai kurie su gėlytėmis rankose, kiša pirki
mui ir visi prašo pieštukų. Vienas kitas mūsiškių susigun
dę sėdam į tuos mažus, siūbuojančius laivukus, pavėzini- 
mui. Namukai stovi arti vienas kito ant polių. Vienas di
desnis namukas, paženklintas kryžiumi, iš jo girdėjosi 
giesmių aidai, ten vyko pamaldos. Tai buvo katalikų mal
dos namai. Vėliau matėme, kaip išėję žmonės lipo kopė-, 
čiomis žemyn į laivelius, plaukti namo. Laiveliai yra 
visas kaimelio pagrindinis susisiekimas, todėl jų tiek daug 
ir visai maži vaikai meistriškai manevravo valtis, nekliu
dydami vieni kitiems. Apačioje namukų buvo platformos, 
ant kurių guli kiaulės ir šunes. Matėme taip pat kaip 
kiaulės ir sunes plaukioja nuo vieno namuko prie kito. 
Labai įdomi, skirtinga gyvenvietė šis kaimas.

Senais laikais Kambaramba kaimas buvo tradicinė su
stojimo vieta prekiautojams. Kaimas buvo neturtingas, 
neturėdamas žemės negalėjo auginti daržovių. Neturėda
mi ko pasiūlyti mainais, uždirbdavo išnuomodami ar par
duodami savo moteris. Dabar daug kaimelio žmonių, val
džios skatinami persikelti į Angoram vietovę, kur yra 
pakankamai žemės daržovėms auginti.

Šio kaimelio aplankymas buvo įdomus patyrimas, ma
tant ištisą kaimą ant vandens pastatytą. Kaimelis netur
tingas, ir nedaug medžio išdirbinių buvo pasiūlyta pirkti.

Balandžio 2 d.
Kai ryte atsikeliam, laivas jau atplaukęs, stovi kitoje 

upės pusėje, ir lyja. Einam pusryčių 7 vai. ir vis dar 
lyja. Nelabai kas ir 8 vai., kai sėdam į greitlaivius plauk
ti į didžiausią kaimą, lyg miestelį - Angoram. Dangus 
storai apsitraukęs, saulės nėra, lietus teškia. Upe plaukia 
daug žolių, atskilusių nuo kranto, tiesiog mirguliuoja van
duo. Stovime netoli kranto, kur vienoje pusėje ant 
polių namukai, o kitoje - tankus miškas.

Su mumis plaukia vietinis žurnalistas Mark Carobi, su

PARTIJOS AUKSAS
Igor Bunič /tęsinys/

Už apsauginio vokiečių durtuviį kordono Leninui 
buvo suteikta veiksmų laisvė užgrobtoje teritorijoje. su 
griežta nuostata: per tą laiką bolševikų vyriausybe ( 
o vokiečiai, jpratę amžiais keltis j puikybę, mane, kad 
jie nustatys bolševikų valdymo laiką, kuris baigsis, kai 
jie tik po to panorės) turi imtis kai kurių priemoniy, 
kurias realizavus Rusija, šitaip apiplėšta ir nukraujavusi, 
kartų ir visiems laikams nustos egzistavusi kaip didžioji 
imperija, kelianti grėsmę Vokietijos reichui.

Vokiečiai žaidė savo žaidimą, bolševikai - savo. Bet 
žaidė, nuolat palaikydami ryšį. Nuslopinus pirmą didelį 
Jaroslavlio gubernijos valstiečių sukilimą, stebuklingai 
išvengusieji skerdynių pasidavė vokiečiams, turėjusiems sa
vo komendantūras visose "Tarybų Rusijos" gubernijose. 
Šioj komendantūros vadinosi vokiečių komisijomis ir buvo 
sukurtos remiantis slaptais Bresto sutarties protokolais. 
Vokiečių komisijos pirmininkas Jaroslavlio gubernijoje 
vokiečių leitenantas Balkas 1918 m. liepos 21 d. įsakymu 
Nr. 4 paskelbė Jaroslavlio miesto civiliams gyventojams, 
kad Šiaurės savanoriškosios valstiečių armijos būrys pasi
davė Vokiečių komisijai.

Pasidavusiuosius išdavė bolševikų valdžiai. Visi išduoti 
428 žmonės buvo nedelsiant sušaudyti vokiečių akivaizdo
je. Leitenantas Balkas su grynai vokišku pedantizmu vedė 
kartoteką per jo komendantūrą perėjusių asmenų, kurie 
buvo išduodami bolševikams ir nedelsiant sušaudomi. Rem
damasis kartoteka, jis pranešinėjo vyriausybei, kad bolše
vikai vykdo savo įsipareigojimus Vokietijai. Komisijos eva- 
4 psl.

kuriuo kelionėje suspažinom. Jis sako, kad šiame krašte 
leidžiami 4 dienraščiai, visi išeina sostinėje Port Moresby. 
Nėra nei vieno leidžiamo vietine kalba, visi angliškai ir 
dar vienas Pidgin angliškai. Dėlto., sako, kad yra virš 700 
kalbų ir visos tos kalbos neturi nei alfabeto, nei rašybos. 
Viskas ką turi, tai žodinis palikimas: pasakos, legendos, 
dainos, bet nieko nėra užrašyta. Jis dirba’’Post Courier" 
dienraštyje ir yra specialiai pasiųstas aprašyti šios eks
kursijos laivo kelionę Sepic upe.

Lietus sustoja tik 12 vai., kai iki tolei per balas vaikš
tinėjame su lietsargiais ir guminiais ploščiais apsisiautę. 
Čia ištisas miestelis ir adrriinistracijos centras su mokyk
la, ligonine, prekybos centru. Kelias irgi išvestas, bet tik 
iš žemių supiltas, kai palyja - visur šlapia ir purvas. 
Šiame miestelyje yra didelis Tambaran namas, kitokio 
stiliaus, atrodo, kaip didelis paviljonas su atvirais šonais. 
Jis jau skirtas surinktiems meno dirbiniams parodyti ir 
parduoti. Dirbinių kolekcija ateina iš visų~ Sepic upės 
apylinkių: kaukės, fleitos, įvairūs pinti^ krepšiai, statulė
les, ir taip pat pagarsėję medyje raižyti paveikslai, su 
antroje pusėje aprašyta istorija.

Meno išdirbinių šiame dideliame pastate sukrauta tik
rai daug, yra į ką pasižiūrėti ir, perkant, išsirinkti. Vy
rauja medžio drožiniai. Dalis net ant žemės išdėstyta, 
kur moterys pardavinėja. '.Tambaran pastatas paremtas 
medinėmis kolonomis, kurios iškaltos, išraižytos visokio
mis figūromis ir ornamentais iki pat stogo viršaus. įdo
mūs dideli ir maži paveikslai, vaizduojantys kokią nors 
istoriją, labai tinkami ant sienos pasikabinti. Paveikslo 
antroje pusėje anglų kalba, ^atpasakota jo istorija ir ką ji 
vaizduoja. Matėsi ir keletas keramikos dirbinių, irgi su 
įvairiom figūrom padailintų.

Šalia Tambaran namo kitas toks pat didelis, lyg pavil
jonas - tai daržovių turgus, kur^ vyksta gyva prekyba 
įVįiifibniis daržovėmis ir vaYšiais. Čia labai daug viėtifriųr 
gyventojų vaikštinėja ir renkasi ką pirkti. Moterys parda
vinėja citrininius vaisius, žemės riešutus, bananų kekes. 
Ant žemės pasidėjusios po krūvelę tokių prekių, kojas 
sukryžiavusios, sėdi ir laukia pirkėjų. O per žmones-sun
ku net prasispausti, tiek čia jų daug susirinkę.

Mums bevaikštinėjant, lietus protarpiais apstoja ir vėl 
pradeda lyti. Ilgai nelaukiant, po paviljonų apžiūrėjimo, 
pasileidome atgal prie laivelių. Beskubant per balas, vie
nas iš mūsų pensininkas Don, paslydo ir krito į purvą, 
bandydamas apsaugoti savo aparatą, atsikėlė visas makno- 
tas. O atėjus prie laivuko, irgi - visur šlapios sėdynės* 
tad sėdam į šlapias vietas. Diena vistiek šilta ir tvanki.

Po pietų vykstam į kitą kaimelį, išsukę iš plačios 
Sepic upės., į šoninę Bien upę, kurios vaduo tamsus. Pa
krantės iš abiejų pusių palmėmis apaugę iki pat vandens. 
Sutinkam plaukiantį laivelį, kuriame sėdi žmogus su pen
kiais vaikis. Po 15 minučių greito plaukimo, pasiekiam 
tarp palmių glūdintį Pankin kaimelį. Pasitinka, kaip 
visur, pirmiausiai maži vaikai, kai kurie visai nuogi.

Namukai kiek skirtingi nuo kitų kaimų tuo, kad šie - 
nos jau sunertų bambuko lazdelių, stovi ant stulpylių. 
Ant platformų guli šunes ir sudėti daiktai. Prie namukų 
padėti labai ilgi irklai vyrams, nes jie irkluoja stovėdami, 
o moterims irklai gerokai trumpesni, nes jos irkluoja 
sėdėdamos. Kaimelis nedidelis, gyvena tik apie šimtas 
žmonių. Tambaran namas irgi labai paprastas, ant stul
pelių, atvirais šonais, tik smailėjantis stogas iškeltas 

kuavimui iš Jaroslavlio gubernijos momentu leitenantas 
Balkas turėjo 50,247 sušaudytųjų nuo 1918 metų kovo iki 
lapkričio kartoteką. Ir būtent tų, kurie per kvailumą ieško
jo apsaugos pas Vokietijos vyriausybę.

Bet karas vis labiau plieskėsi, diktuodamas savo tak
tiką. Rekviziciniai būriai, bazuodamiesi apskričių miestuo
se ir remdamiesi internacionalinėmis įgulomis, pradėjo at
virus banditiškus puolimus prieš kaimus, puldami ir žudy
dami valstiečius savo nuožiūra. Liepsnojo javai, degė kai
mai, žuvo žmonės. Atsakydami vokiečiai organizavo gyny
bos komitetus, žudydami rekvizicinius būrius, dažnai už
grobdami apskričių miestus, piešdami juos savo ruožtu ir 
naikindami visus nekenčiamos valdžios atstovus su Puga- 
čiovo ir Razino laikų žiaurumu. Abi pusės vartojo vidur
amžių bausmių metodus: degino gyvus, sodino ant kuolo, 
plėšė medžiais.

įsiliepsnojo Lenino širdžiai mielas pilietinis karas, o 
Rusija sparčiai žvėrėjo.^ Beje tai ir buvo žadėta Uljano- 
vui 1917 metų kovą važiuojant per Vokietiją. "Proletari 
nė" spauda pasigardžiuodama "kepė" tiesioginius reporta
žus is apskričių miestelių, atmuštų iš sukilusių valstie
čių. "Pravdos" korespondentas perdavė pranešimą apie 
valstiečių sukilimo sutriuškinimą Livnuose: "Miestas nu
kentėjo palyginti nedaug. Dabar iš miesto gatvių renka
mi nužudytieji ir sužeistieji. Vėliau atvykę pastiprinimai 
patyrė nedaug nuostolių. Tik šaunieji internacionalistai 
turėjo skaudžių nuostolių. Užtat jie tiesiog suvertė kal
nus banditų lavonų, nusėję jais visas gatves.

Kas tie "šaunieji internacionalistai", kurie ugnimi ir 
kalaviju nusiaubė Rusijos gubernijas, į kurias net per to
torių antplūdžius nebuvo įžengusi grobiko koja, ir pavertė 
pelenais, negyva dykuma turtingiausius Rusijos aruodus? 
Jų sukūrimo istorija tokia. Dar 1917 m. kovo mėn., kai

buvo sprendžiama, ar praleisti Leniną ir jo bendrininkus 
į Rusiją, ir aptarinėjamos išankstinės busimosios Bresto 
sutarties sąlygos, Vokietijos vadovybė, skyrusi bolševikų 
ardomajai veiklai pinigų, nutarė suteikti jiems skubią 
karinę pagalbą valdžios užgrobimo atveju. Šiam tikslui 
1917 m. balandį, su suklastotu Švedijos pasu, į Petrogra
dą atvyko Vokietijos generalinio štabo pulkininkas Henri- 
chas fon Rupertas. Jis atgabeno slaptus įsakymus vokie
čių ir austrų karo belaisviams suteikti karinę pagalbą 
bolševikams, kurie save ruožtu turėjo aprūpinti juos gink
lais. Šiuos įsakymus, pasirašytus Vokietijos ir Austrijos - 
Vengrijos generalinių štabų viršininkų, amerikiečiai rado 
Vokietijos archyvuose po Antrojo pasaulinio karo, tikriau
siai juos galima rasti ir TSKP CK archyvuose.

Prie Petrogrado buvo kelios vokiečių ir austrų karo 
belaisvių stovyklos, tarp jų - iš labai elitinių dalių. Neto
li Koltušos kaimo, faktiškai greta Didžiosios Ochtos, 
sėdėjo kone visas imperatoriaus Vilhelmo III-iasis kirasyrų 
pulkas, kitados paimtas nelaisvėn generolo Renenkampfo 
kazokų. Netoliese laiką leido 142-asis Brandenburgo pul
kas. Nėra prasmės vardyti Vokietijos ir Austrijos-Vengri
jos karinių dalinių, buvusių karo belaisvių stovykloje, 
nors tai padaryti ne taip ir sudėtinga. Dėl Laikinosios vy
riausybės beribio demokratiškumo karo belaisvius pavyko 
supažindinti su busimąja užduotimi ir pakankamai kruopš
čiai jai parengti.

Viskas buvo apgalvota iki smulkmenų, net ir tai, kad 
vokiečiai blogai pažįsta rusiškus trilijinius šautuvus, na
ganus ir kitokius ginklus. Tad "bolševikų" sargybos laivas 
"Jastreb" specialiai plaukė į Frydrichshafeną, is kur atga
beno 12,000 vokiškų šautuvų ir milijonus šovinių kaip tik

(Nukelta į 5 psl.)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

aukštyn, skiria jį nuo kitų namukų.
Kaimelio vyresnysis atveda mus prie skirtos vietos 

bažnyčiai, nors ji dar nepastatyta, bet yra_ aikštelė, lyg 
šventorius. Dabar čia jau laukia sustojęs būrys, pasięuo- 
šęs žalumynais. Vos mums prisiartinus, tuoj pradeda šok
ti ir dainuoti, vis būgnams monotoniškai dundant. Moterų 
krūtys šokinėja aukštyn ir žemyn, nes jos labai azartiš
kai šoka. Popietyje saulė vėl stipriai kaitina ir šokėjų 
kūnai blizga nuo prakaito.

Prie vieno namuko prisistato vyras, sakosi esąs 18 m. 
amžiaus, vedęs ir jau turi tris vaikus, ir gali turėti tik 
vieną žmoną. Prie namuko šunes pripratę kopėčiomis užlip
ti aukštyn, tiesiog pasišokinėdami užkopia.

Po gero pusvalandžio programos ir pasivaikščiojimo po 
kaimelį, sėdam į laivelius, palydėti viso kaimo gyventojų 
iki pat pakrantės. Visi gyventojai: vyrai, moterys ir vai
kai - jauni, atletiški, kaip nutekinti, gražu į juos pasižiū
rėti. Ir nepaprastai draugiški.

Plaukiame Bien upe atgal, bet į savo laivą dar ne
grįžtame. Sustojame prie Sepic upės esančiame Bien kai
me. Upėje mus pasitinka gal kokių 4-5 metų amžiaus 
vaikai, kurie puikiai irkluoja laivelius, išlipus ant kranto, 
matosi vos pradėti tašyti ilgi laiveliai, o toliau paėjus, 
jau vėl laukia šokėjai su plaušų sijonėliais ir kiaukutų 
karoliais ant kaklo. Šoka ir dainuoja, bet čia šoka vien 
tik vyrai, o moterys stovi nuošaliai ir tik dainuoja.

Toliau einant, aikštės kampe jaunimas futbolą spardo, 
o tolėliau - kitame kampe, mergaitės mėto krepšinį. 
Aikštė gerokai šlapia, bet žaidžiantieji bėgioja, nekreip
dami į tai dėmesio. Prisistato mokyklos vedėjas, sako turi 
šešias klases, kviečia pasižiūrėti 1 vidų. Viduje sustatyti 
suolai po tris sėdėti. Priešakyje mokytojui staliukas, len
ta, ant sienos keletas paveikslų, iškirptų iš žurnalų. Užei
name į kitą namuką, kur yra pirma ir antra klasės. 
Ten jau mažesni suolai ir yra medinės grindys. Klasės 
dabar tuščios, be mokinių, nes šeštadieniais nedirba. Irgi 
skundžiasi stoka knygų ir rašomųjų priemonių. Visi kraus
tome savo kišenes, atiduodami atliekamus pieštukus, nes 
buvom dar prieš kelionę įspėti, kad pasiimtume kuo dau
giau pieštukų, kurie čia labai reikalingi ir brangintini.

Grįžomo į laivą 4:30 vai. Tos dienos išvykos buvo 
baigtos. Vos grįžus, vėl pradėjo lyti. Laivas pūškuoja pa
sroviui žemyn, arčiau prie jūros, jau pasiekęs Sepic upės 
žemupį. Dak kiek paplaukęs pasroviui, laivas sustoja ir 
išmeta inkarą nakčiai. Sustoja netoli vieno kanalo, upės 
sakos, kur rytojaus dieną plauksime į Murik ežerą. Vaka
re greitai sutemsta ir 7 vai. jau visai tamsu. Vakarienė 
laive ilgokai užtrunka. Nors prasideda 7 valandą, bet kol 
pasibaigia, dažnai būną jau 9 vai. vakaro. Po vakarienės, 
isejus ant denio, pradžioje atrodo labai tamsu, bet dangus 
jau giedras, pilnas spindinčių žvaigždžių.

NUSIŠYPSOKIME

• Dvi japonų ir amerikiečių bendrovės surengė laivų
lenktynes, kuriose japonai pralenkė amerikiečius vienu 
kilometru. ■ ■< - • ■ .,, , „

Amerikiečiai pasisamdė specialistus išnagrinėti,-kodėl i 
taip įvyko. Raporte buvo parašyta, kad japonai savo 
laive turėjo vieną menažerį ir 7 irkluotojus, o amerikie
čiai - 7 menažerius ir tiktai vieną irkluotoją. Amerikie
čių bendrovė tučtuojau pertvarkė savo įgulą. Paskyrė 
vienam irkluotojui vieną vyr. menažerį ir 6 patarėjus.

Pakartotinose lenktynėse japonai vėl pralenkė - šį 
kartą 2 kilometrais.

Tada amerikiečiai pašalino nuo pareigų irkluotoją.

• Jonas buvo aistringas žuvautojas, žinomas ir savo 
žvejybiškais pasakojimais apie "tokią didelę, pabėgusią 
nuo kabliuko" žuvį.

Vieną dieną jis tikrai pagavo netgi 2 didžiules plekš
nes. Tuoj pasikvietė draugų pietums, ir svarstė, kaip ge
riausiai patiekti tas dvi plekšnes.

- Jeigu padėsiu ant stalo, - kalbėjo jis žmonai Onai, 
atrodys neįtikėtina!

- Tai kodėl nesupjaustyti gabalais abi? - pasiūlė žmo
na.

- Tai irgi niekas nepatikės, kad pagavau dvi didžiules 
plekšnes.

Suko galvą Jonas, kol sugalvojo. Svečiams susėdus už 
stalo, jis įžengė į kambarį nešinas padėklu su didžiausia, 
kokią kada draugai buvo matę, plekšne. Staiga Jonas už 
kažko užkliuvo ir pagaminta žuvis nukrito su visu padėk
lu. Visi sušuko,^ kai žuvis žnektelėjo ant grindų. Jonas 
pakilo, surinko žuvies gabalus ir šūktelėjo žmonai:

- Ona, atnešk tą kitą plekšnę, kurią pagavau!
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Mes, .išrikiuoti, tylime ir klausomės. Akių žvilgs
niais perspejame vienas kitą neprarasti šalto proto,- še
šios mūsiškių rankos palinko prie už diržu slaptai lai
komų, Rudžiui nežinomų, pistoletų. Kiekvienu momentu 
juos galėjome panaudoti savigynai. Laimei, ar mūsų ra
mi laikysena, ar Rudžio dalinis išsipagiriojimas jj pavei- 
Ikė, ir tai atitolino tragiškus įvykius. Išsirėkęs, jis liepia 
mums gulti į jo nurodytą vietą.

Susisukam į milines ir sugulam ant šaltos, smėlė
tos žemės. Tyliai aptariame esamą padėt) ir kaip atsi
palaiduoti nuo Rudžio. Albertas ir Petras siūlo turimais 
ginklais likviduoti visus tris, išsiskirstyti ir atskirais 
keliais patraukti į Vakarus. Dauguma su tuo nesutinka, 
esą, gaila tų dviejų, be to, gali pasipriešinti ir tada būtų 
aukų. Nutariam pakentėti ir laukti geresnės progos...

Rudis poilsiui užsirangė ant priekabos, šalia savo 
saugomos kuprinės, vokietukai susirangė šalia vežimo, 
šalta naktis, drebulys krečia visą kūną, žeme's drėgmė 
lenda iki kaulų. Vartomės nuo vieno šono ant kito, glau
džiamės, kad būtų šilčiau. Gerai būtų užsikurti nors ma
žą laužei), bet tai griežtai draudžiama,- šviesa gali 
privilioti priešo lėktuvus.

žemė virpa nuo sprogimu dūžių, kartais garsiai, 
kartais mažiau girdėti rankinių ginklų garsai. Gaisru pa
švaistės plazda miško medžių viršūnėmis, kažkur ūkauja 
apuokas netoliese girdisi verkiančio vaiko balsas. Prie 
vežimo pririštas arklys neramus, prunkščia ir kojomis 
kapsto smėlį, lyg norėdamas jame pasislėpti. Keliu girdisi 
pravažiuojančių karinių vežimų ūžesys. Dar neišaušus, 
apie trečią, valandą ryto, pasigirsta stiprus artilerijos 
sviedinių sproginėjimai, kurie vis artėja mūsų kryptimi. 
Visi pakylame.

Rudis įsako skubiai pasiruošti kelionei. Už pusva
landžio mes pajudame tuo pačiu, į miško giluma vedančiu 
keliuku. Truputį atsilsėjęs arklys vežimą traukia geriau, 
o ir mes jam padedame.

Rudis sustoja ties kiekviena keliukų kryžkele ir 
ilgai varto žemėlapį, svarsto, kuria kryptimi pasukti, 
tariasi su vokiečių kareiviais ir nesutaria. Manoma, kad 
nesusigaudo... Mano nuomone, mums reikalinga pasiekti 
Neustrelitz'o - Rechlin'o kelią, einantį pro Moritz 'o 
ežero pietinį krantą į Vakarus.

Aiškiai matosi, esame paklydę, ir mūsų viršininkas 
Rudis pasimetęs; atrodo, kad galutinai išsipagiriojo ir 
ant mūsut nebešaukia, nebegrasina, kaip kad nakti buvo, 
- aprimęs. *

Teka balandžio 28-tosios dienos saulė. Miškas retė
ja, aplinkui daugumoje smėlingi plotai, apaugę lapuočiu 
krūmais. Dangaus mėlynę puošia reti šilko ‘debesėliai? 
Lengvas vėjelis glosto medžių lapus, skamba tekančią 
saulę pasitinkančių paukščių balsai, iš miško gilumos at
aidi ošimas, lyg atsisveikinant.

Mintyse prisimenu rytmečius, kada su saulės tekė
jimo spinduliais, kartu su tėveliu skubėdavom šventosios 
pakrantėmis, jo gimtinės Giliu Šiekštelių link, ar Puntuko

PARTIJOS AUKSAS
Igor Bunič /tęsinys/

spalio 25-ajai, už ką ir pateko amžiams į "Didžiojo Spa
lio laivų" sąrašą. Be to, "Jastreb" atvilko dukart didesnį 
už save laivą. ~

Patys sąžiningiausi tarybiniai istorikai prisipažįsta, 
kad jiems taip ir nepavyko išsiaiškinti, kas gi buvo tame 
laive. Kiti apie jį paprasčiausiai tyli, o treti tikina, kad 
ten buvo "revoliucinių jūreivių desantas". Iš kur jie atsira
do Frydrichshafene - niekas nepatikslino, nors jokios ypa
tingos paslapties čia nėra. "Jastreb", be šautuvų , atga
beno į Petrogradą ir vokiškų lauko pabūklų.

Jei kas nors dar naiviai mano, jog tokį milžinišką 
miestą, kaip Petrogradas, gali kontroliuoti du tūkstančiai 
jūreivių, atplaukusių "Amuru" iš Kronštato, arba visiškai 
■neapmokytos darbininkų draugovės, kurios, kaip dabar 
aiškėja, perversmą sutiko priešiškai, mes net nesiginčysim. 
Taip, teoriškai, visiškai pakrikus įgulai ir teisėtvarkos or
ganams, tai atrodo įmanoma. Bet tokiomis sąlygomis 
bolševikų valdžia nebūtų išsilaikiusi nė paros, nes jau 
kitą dieną prie miesto priartėjo generolo Krasnovo raite
liai.Dviem šrapnelių papliūpomis išsklaidę "raudongvardie- 
čius" Pavlovske ir Carskoje Selo, Krasnovo kazokai pradė
jo veržtis prie sostinės iš Pulkovo aukštumų pusės. Prie
kin išleista Uralo kazokų šimtinė mėgino vienu bandymu 
užimti aukštumas, bet buvo priversta atsitraukti, susidū
rusi su puikiai koordinuojama ir valdoma ugnimi. Kazokų 
karininkai, išėję visą karą, greitai "iš braižo" suprato, kas 
yra aukštumų gynybos pozicijose. Vokiečiai! Jais nepati
kėjęs generolas Krasnovas pats išjojo į sargybos pozicijas. 
Abejonių nebuvo. Vokiečių pėstininkai ir artilerija užtvė
rė kelią į "revoliucinį" Petrogradą.

Vokiečių ir austrų kareiviai su dideliu pasitenkinimu 
ir be ypatingo vargo nuslopino karinių mokyklų sukilimą 
Petrograde, karteče ištaškę ir durtuvais subadę nelaimin
gus rusų berniūkščius, kurių kilnaus savižudiško polėkio 
grumtis su juodąja tironija, bendros suirutės ir apatijos 
sąlygomis niekas nepalaikė.

Leninas spalio 29 dieną nutarė surengti vokiečių bata
lionų peržiūrą. Pasaulinio proletariato vado sumanymu 
"internacionalistai" turėjo paradine rikiuote žygiuoti pro 
ant Smolnio laiptelių stovintį Leniną bei "darbininkų ir 
valstiečių" vyriausybės narius. Susilyginę su jais, vaka
rykščiai karo belaisviai turėjo choru šaukti: "Tegyvuoja 
pasaulinė revoliucija!" Žinoma, vokiečių kalba, kurią ir 
pats vadas, ir jo aplinka mokėjo puikiai, kartais kur kas 
geriau nei rusų. Bet įvyko kuriozas. Pasitempę, lygiuoda- 
miesi ir darniai žengdami, kaip moka tik vokiečiai, karei
viai, eidami pro revoliucijos vadus, choru sušuko: "Tegy
vuoja kajzeris Vilhelmas!", tuo puikiai pademonstruodami 
didžiai įžeistam Leninui, jog gerai supranta, kas čia vyks
ta.
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Pesliu pusėn, pavasario žvejybai. Kada šaltą ryto rasą 
pajusdavo basos kojos, kada miško ir upės pakrančių ža
luma užplūsdavo kartu su jaunatvės džiaugsmu. Kokie 
gražūs ir neužmirštami saulėtekiai atnešdavo dienas virš 
gimtosios žemės, kurioje buvo šventa ramybė, be grėsmės, 
gaisrų, ir kraujo, be karo baisybių, mirties...

Visomis jėgomis stumiame vežimą ir priekabu, 
kurios ratai vis klimpsta giliate į purų smėlį. Stumiame 
ir keikiamės, su keiksmais atrodo lengviau?.. Kažkuris 
iš mūsų pataria į priekabos ratus s priberti smėlio. Sau
godamiesi Rudžio, taip ir padarome. Galop, ratai visai 
užspringsta ir nebesisuka, tik lenda giliai į smėli ir stab
do vežimą. Rudis, įsitikinęs, kad priekabos ratai tikrai 
nebesisuka, liepia ją atkabinti ir ten esančias kuprines 
perkelti į vežimą, o priekabą palikti. Greitai įvykdome 
jo nurodymus ir džiaugiamės pavykusiu sumanymu. Kiek 
lengviau atsikvepiame.

Išeiname iš miško brūzgynais apaugusios pamiškės 
dirvonų. Keliukas vinguriuoja pelkėtomis pievomis, dauge
lyje vietų telkšo mažo upelio telkiniai. Minutei sustojam, 
pagirdom ištroškusį arklį. Ištuštėjusias gertuves prisipildom' 
šaltu upelio vandeniu. Esame išalkę, mažiname ir taip 
menkas maisto atsargas. Debesuotas dangus žada lietų, 
priešais, už kilometro, matosi plentas. Jokio judėjimo. 
Stebimės! Aplinką supa nepaprasta tyla, atrodo, tikrai 
esame paklydę ir papuolę į fronto zoną,—vyksta kažkas 
nesuprantamo. Šiaip taip, vargais negalais, užstumiame 
vežimą į aukštumėlę, vedančią f plentą.

Plentu vežimas rieda nesunkiai. Stebimės: šalia 
plento grioviuose primėtyta įvairiu ginklų, pribarstyta 
šovinių. Ant plento riogso sudaužyti vokiečių tankai ir 
šarvuočiai. Prie paplentėje esančių sodybų plevėsuoja 
baltos vėliavos. Pasirodo, patekome į niekeno žemę, į 
praėjusios dienos vykusių, vokiečių-rusu kautynių vieta. 
Mus, netikėtai pasirodžiusius ant plento, stebi * pakelės 
sodybų žmonių akys ir išgąstingi veidai. Akylai žvalgomės 
į grėsmingą aplinka^ ir padangę, iš kurios kiekvienu mo
mentu gali pasirodyti priešo lėktuvai ir mus pavaišinti 
švinu. Reti paplentės medžiai - maža apsauga nuo galimų 
pavojų.Prieinafne neplatų kanalą ir susprogdinta tilta. 
Iš netoli tilto esančios sudegusios sodybos dar teberūksta 
dūmai, prie jos atvirų varty plevėsuoja balta marška, 
sodybos kieme užsislėpęs loja šuo. Su vežimu persikelti 
neįmanoma. Aukštoki kanalo krantai apaugę alksniais 
ir karklais, ieškome išeities.Dešinėje, už sudegusios sody
bos, gal už puskilometrio, matosi lauko kelias ir per ka- 
nalau siauras, medinis tiltas. Sukam vežimą ir, kiek pava
žiavę, laimingai persikeliam per tiltelį ir vėl isukam į 
plentą. Plento rodyklė iki Grenze miestelio rodo * 10 kilo
metrų.

Skubame, kad greičiau išeitume iš pavojingos "Nie
keno Žemės" zonos. Vidurdienis. Saulės spinduliai šildo 
plento paviršiu, pakelės medžiai alsuoja pavasario gaiva. 
Jokio judėjimo, tik mes. Be nakties poilsio, pavargę ir 
išalkę, stiprinamės paskutiniais kąsneliais ir sausainių 
trupiniais.

Kaip ir anksčiau, virš mūsų galvy netikėtai iš po 
debesų išnyra rusų žvalgybinis lėktuvas, apsuka platų 
lanką ir grįžta atgal ir kur atskridęs. Vokiečių lėktuvų 
nematyti. Jau iš ankstesnių patyrimų žinome, kad po 
tokių apsižvalgymų netrukus seka naikintuvai arba artile
rijos ugnis. Skubiai sukam yežimą į artimiausią,paplentėje 
medžiais apaugusią ^sodybą ir užsimaskuojame po medžiais.( 
Sodyboje žmonių nėra. Jie aįba pasitraukė į saugesnę 
vietą, arba prievarta buvo, iševąkuoti. Ieškome ko nors 
valgomo. Arkliui randame ėdalo, bęt kambariuose tuščia. 
Kieme vaikšto paliktos vištos, sodp medžiuose švilpauja 
varnėnai, namo pastogėje kregždės krauna lizdą. Susėdam 
pailsėti ant priegonkio.

Nustembam, kai iš kieme esančio pusrūsio išlenda

Netrukus pasirašyta Bresto sutartis numatė karo be
laisvių repatrijavimą, tačiau netrukus pasirodė slaptas ge
nerolo fon Liudendorfo įsakymas, kad vokiečių ir austrų 
karo belaisviai formuotų būrius bolševikų vyriausybei 
remti. įsakymas buvo parašytas taip, kad atrodytų, lyg 
kareiviai ir karininkai patys nori stoti į tokius būrius, ta
čiau, žinant tvarką vokiečių armijoje ir "savanoriškų" da
lių sudarymo metodus, galime neabejoti, jog šiuo atveju 
veikė, bent jau iš pradžių, tiesiog įsakymas.

Vokiečių misijos dėl paliaubų ir taikos pasirašymo 
nariai generolas Hofmanas ir mums jau pažįstamas pulki
ninkas Rupertas aplankė keletą karo belaisvių stovyklų, 
aiškindami jiems uždavinį. Galimybė pasitarnauti fater- 
liandui, o kartu ir pasiplėšti svetimoje teritorijoje, įkvė
pė daugelį, tad tarsi stebuklingai lazdelei mostelėjus, bol
ševikai, nors kitos karinės struktūros buvo visiškai pakri
kusios, turėjo puikiai apmokytą ir organizuotą armiją - 
daugiau kaip 300,000 žmonių.

Mesti kitos jėgos tokiai karinei galybei tomis dieno
mis negalėjo niekas. (Vadinamoji "internacionalinė" kariuo
menė ypač patikimai vykdė masinius areštus miestuose, 
slopino valstiečių sukilimus ir darbininkų riaušes, iš jų 
buvo formuojamos garsiosios "ypatingosios paskirties da
lys", užtvariniai ČK būriai, būriai dezertyravimui iš Rau
donosios armijos užkirsti, specialūs ČK būriai. Tokia gau
sybė užsieniečių "suverenios" šalies armijoje iškalbingiau
siai sako, kokia "suvereni" buvo Tarybų respublika".).

Tais metais niekas iš to didelių paslapčių nedarė. Vo
kiečių kareiviai ir karininkai, laisvi nuo tarnybos, vaikš
tinėjo po Petrogradą ir Maskvą, veikė kazino vokiečių 
karininkams, ėjo laikraščiai. Ir kad niekam nekiltų jokių 
abejonių, vokiečių generolas Kirchbachas, duodamas Psko 
ve interviu dar neuždrausto laikraščio "Reč" koresponden
tui, į klausimą "Ar vokiečių. kariuomenė gali užimti Pet
rogradą ir Maskvą?" - tiesiai, kaip tikras šiaurietis, atsa
kė: "Taip, jei iškils pavojus bolševikų režimui".

Taigi 300,000^ "karių internacionalistų" padedami vieti
nės kilmės niekšų, veiksmingai naikino rusų valstybę. 
Skaičiumi jie net pranoko vokiečių okupacines pajėgas, 
kurias vokiečių vadovybė sugebėjo skirti pagal Bresto su
tartį perleistoms teritorijoms kontroliuoti. Šios pajėgos 
sudarė maždaug 280,000 žmonių, suskirstytų į 43 pėstinin
kų ir 7 kavalerijos divizijas su artilerijos parku - 108 
sunkiaisiais ir 1614 lauko pabūklų. Apie 2000 jūreivių 
turėjo perimti savo kontrolėn buvusį Rusijos laivyną, ku
rio pagrindine dalis pagal sutartį buvo perduodama vokie
čiams. Admirolas Ščiastnas nuvedė laivyną iš Helsingfor- 
so į Kronštatą ir tuo įstūmė Leniną į visiškai idiotišką 
padėtį prieš savo šeimininkus, už ką buvo sušaudytas.

Odesą ir jos aplinkinius rajonus užėmė Austrijos-Veng
rijos 2-oji rytų armija, kuriai vadovavo gen. Ben-Ermoli- 
tas. Trys šios armijos korpusai įkūrė okupacinius štabus 
Odesoje, Chersone ir Podolės Kamenece. Vokiečių armijų 
grupė "Kijevas", vadovaujama iš pradžių generolo Linzin- 
geno, o paskui generolo feldmaršalo Eichhorno, vėliau

ir pasitinka »prieS tris dienas iŠ mūšy grupės prie kito 
dalinio paskirtas,B.Akuliorius, anykStėnas. Nustebę,puolam 
vienas antram į glėbius, taip netikėtai susitikus. Klausi
nėjame, kaip jis čia atsirado! Pasirodo, praeitą naktį, 
kada mes buvome miSke ir girdėjome sprogimus, jisai 
kartu su vokiečių kareiviais , kur buvo paskirtas, pateko 
į kautynių vietą..Nakties tamsoje išsisklaidė, ir jisai likęs 
vienas. Savo apsaugai rado paplentėje numestą šautuvą 
ir šovinius. Buvęs labai pavargęs, rytui auštant, užėjo 
i šią apleistą sodybą. Trumpam poilsiui įlindęs į pusrūąi 
- stipriai užsnūdo. Užgirdęs mus atvykstant ir lietuviškai 
kalbant, drįso iš saugios vietos išlysti.

Mūsiškiu netikėtą susitikimą stebi Rudis, kuris 
kažin kodėl su mumis pasidarė labai švelnus ir nebesiko- 
lioja, teiraujasi Akulioriaus apie įvykusias kautynes.

Vokietukai gana draugiški, ypač austrukas. Akulio- 
rius visus apdalina sodyboje rastais rūkalais.

Ir vėl pasirodo rusų žvalgybinis lėktuvas, apsuka 
didelį lanką ir vėl dingsta iš kur pasirodęs. Gerai valan
dai prae’jus ir šiek tiek pailsėjus, vėl pajudame į plentą. 
Akuliorius, šautuvą palikęs prie pusrūsio, prisijungė prie 
mūsųjr žygiuojame kartu. Plentu jokio judėjimo. Aplinka 
lyg išmirusi. Prie gyvenviečių visur plevėsuoja baltos 
vėliavos. Sodybose žmonių nematyti, jie tikriausiai pasi
traukė į saugesnes vietas ir laukia, kada vėl galės su
grįžti.

Lengvas popiečio vėjelis glosto sužaliavusią augme
niją Kažkur, pievų žalumoje klykia pempės, primena 
praeitos vasaros atsisveikinimų Krivinskuose su Onute 
ir Rimute. Pempės tada klykė lygiai kaip dabar čia...

Iš Rytų pusės girdėti atplaukiantys fronto artileri
jos pabūklą trenksmai ir tolimą lėktuvą ūžesys. Keno 
jie - nežinome. Skubam, norėdami kuo greičiau pasiekti 
Grenze miestelį. Arklys vežimą traukia gerai, mažai jam 
padedame. Rudis su vokiečiais žingsniuoja šalia vežimo, 
mes sekame iš paskos. Bato autas pradėjo trinti kair£ 
koją, būtų gerai kur nors minutei sustoti ir persiauti...

/bus daugiau/

perėmusio bendrą~ vadovavimą visoms okupacinėms pajė
goms, užėmė milžinišką teritoriją: visą Ukrainą, Krymą, 
Dono sritį, jpietinę Baltarusijos dalį ir Gruzijos pakrantės 
rajonus. Šeši armijų grupės "Kijevas" korpusai atidarė 
okupacinius štabus Gomelyje, Volynės Novograde, Kijeve, 
Charkove, Taganroge ir Simferopolyje. į šiaurę nuo Pole
sės buvo okupacinė 10-ji armija, armijos grupė "D" ir 
8-ji armija su štabais Minske, Dvinske, Rygoje ir Vybor
ge.

Vokiečių armijoms šiaurės vakarų kryptimis vadovavo 
garsusis generolas fon der Holcas, buvęs "geležinių gre
nadierių" divizijos vadas. 1918 m. gegužės 25 d. vokiečiai 
išlaipino 3 tūkstančius desantų Potyje, o birželio 10 d. 
vokiečių kariuomenė įžengė į Tiflisą. Po kelių dienų 58- 
asis Berlyno pėstininkų pulkas forsavo Kerčės sąsiaurį ir 
užgrobė Tamanę. Jau buvo puoselėjami planai užgrobti 
Sibiro geležinkelį ir "tikslingai organizuoti Vokietijos 
interesais" Chivą, Bucharą, Turkestaną ir Mervą. Vokie
čių kariuomenei aiškėjo tiesus kelias į Indiją.

Nuo perspektyvų gniaužė kvapą. Atrodė, pildosi drą
siausios svajonės, kuriasi nauja pasaulinė imperija, kurios 
nesapnavo net Napoleonas, ir dar su centru ne Paryžiuje, 
bet Berlyne. Tačiau neužteko jėgų įsisavinti visų bolše
vikų atiduotų buvusios Rusijos imperijos rajonų. Vakarų 
fronto mėsmalė visiškai išsekino rezervus, o turimų 280 
tūkstančių kareivių aiškiai nepakako.

Feldmaršalo Eichhorno štabe dažnai kildavo pagunda 
atšaukti iš bolševikų kontroliuojamų teritorijų šimtus 
tūkstančių savo kareivių, pakeitusių kaizerio šalmus į kaž
ką, kas panėšėjo į "Budiono kepures". Jie ypač buvo rei
kalingi, nes išsimiklino piešdami ir konfiskuodami. Bet pa
gundą teko slopinti. Lenino metodais veikti vokiečiai ne
siryžo, be to, ir kaizerio Vyriausioji būstinė neleido nau
doti "internacionalistų". Nesiryždami veikti bolševikai, vo
kiečiai vis dėlto veikė savais metodais, kurie, nors ir ne
buvo tokie "plėšikiški", bet pakankamai atkaklūs, nuosek
lūs ir be išlygų.

Vien iki 1918 m. liepos 31 d. vokiečiai išvežė iš oku
puotų sričių 60 milijonų pūdų grūdų ir jų perdirbimo pro
duktų, pašarinių grūdų, aliejinių augalų sėklų, 500 milijo
nų kiaušinių, 2 mil. 750 tūkstančių pūdų galvijų gyvojo 
svorio, pusantro mil. pūdų bulvių ir daržovių. Be to, į 
Anglijos blokados smaugiamą reichą buvo išsiųsta 35,5 
mil. pūdų geležies rūdos, 42 mil. pūdų mangano rūdos ir 
kiekvieną mėnesį po 300 vagonų specialių medienos rūšių. 
Buvo išvežami net skarmalai ir metalo laužas. Vežti 
buvo ką.

Vokiečių linijiniam kreiseriui "Gebenas" bombardavus 
Sevastopolį ir tuo įtraukus Turkiją į karą prieš Rusiją, 
Rusija atsidūrė kone aklinai atkirsta^ nuo sąjungininkų, 
nes buvo uždaryti sąsiauriai. Rusijos užsienio prekybai bu
vo smogtas baisus smūgis: jos eksportas krito 98, procen
tais, importas - 95 procentais. Tai tapo viena iš pagrin
dinių Rusijos karinio persitempimo ir jos galutinio žlu
gimo kraujyje ir chaose priežasčių.

Išvežti skirta produkcija trejus metus kaupėsi sandė
liuose, ir dabar ją užgrobė vokiečiai bei bolševikai. "Dar 
niekada nuo to laiko, kai buvo išrastas kompasas, - prisi
minė Čerčilis, - vieno krovinio laivo veiksmai nebuvo 
sukėlę tokių milžiniškų ir baisių padarinių kaip vokiečių 
kreiserio "Gebenas" veiksmai 1914 metų rugpjūtį-spalį". 
Šaunusis "Gabenąs" visus karo metus, neturėdamas doko 
ir net prieplaukos, palaikė įtampą Rusijos Juodosios jūros 
laivyne ir, tarsi demonstruodamas savo triumfą, 1918 m. 
vasarą atplaukė į vokiečių užgrobtą Sevastopolį. Ten 
buvo atliktas pirmasis per visą karą remontas, nes vokie
čiams buvo perduoti visi bazės įrengimai, - sveiki ir ne
sugadinti. Kas tai būtų galėjęs įsivaizduoti, nors ir 1,917 
metais?

Iš bolševikų užgrobtos teritorijos į Vokietiją tokiu pat 
srautu riedėjo ešalonai. Prie Petrogrado uosto prieplaukų 
švartavosi vokiečių prekybos laivai, paslaptingi švedų ir 
norvegų garlaiviai, kažkokie nesuprantami transportai su 
privačių savininkų vėliavomis iš Danijos,- JAV ir Argenti
nos "netikri" ligoninių laivai su Šveicarijos Raudonojo 
Kryžiaus vėliavomis. Uosto rajonas buvo aklinai apsuptas 
ypatingos paskirties dalinio. Už nesveiką smalsumą grėsė 
sušaudymas vietoje.

Šiaurės jūroje į savo bazes suvarytas, ir ten tūnantis 
anglų įbaugintas vokiečių^ laivynas viešpatavo Baltijos 
jūroje, rūpindamasis pervežimais, nors minų nusėta jūra 
(abi šalys karo metais Baltijos jūroje išmetė daugiau kaip 
120 tūkstančių minų) buvo labai pavojinga ir tik itin 
svarbios priežastys galėjo priversti laivų savininkus siųsti 
savo transportus į leisgyvį Petrogrado uostą/ous daugiau /

5 psl.



Lietuviu. Namu 
Žinios

• LN informacinis susirin
kimas vyks spalio mėn. 15 
d., sekmadienį, 2 val.p.p., 
Vytauto Didžiojo Menėje. 
Bus svarstomi Slaugos Na
mų ir LN reikalai.

sys Žvirbliai; a.a. M.Juzu- 
mienės atminimui 
J.A.Šimkai; a.a.A.Jankai- 
tienės atminimui: $ 50,- 
J.A.Šimkai.

Užjausdami mirusiųjų 
šeimas ir pagerbdami a.a. 
Malviną Juzumienę ir a.a. 
Aldoną Jankaitienę , $200,- 
Slaugos Namams paaukojo 

Dauginių šeima.

• LN rugsėjo mėn. 10 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 206
knygoje pasirašė po 1 iš 
Tauragės ir Vilniaus, Vyt. 
Puzinauskas iš Washing
ton'©, JAV ir Vilija Bijū- 
naitė, studentė iš Bavarijos, 
buv.torontietė.

Pranešimus 
su svečiais 
LN valdybos 
kauskas.

žmonės. Svečių

padarė ir 
suspažindino 
narys H.Su-

• ANAPILIO- Lietuvos 
Kankinių Šventovės Cho
ras, vad.muz. Jono Govėdo, 
ir Vaikų Choras, vad.muz. 
Nijolės Benotienės pradėjo 
repetuoti naujam sezonui 
prasidėjus. Abu chorai kvie
čia prisidėti prie jų ir 
naujus narius.

st. Catharines
• Posėdžiavo: 

rugsėjo 14 
dyba, rugsėjo 
Vyrų Būrelio

d.- LN val- 
17 d. - LN 

valdyba, rug
sėjo" mėn.20 d.- LN visuo
meninės veiklos reikalams 
aptarti komisija.

e LN rugsėjo mėn. 17 d.sek
madienio popietėje dalyva
vo 204 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė 1 iš Šila
lės, 3 iš Marijampolės, 
A.Bernotas iš Concord, 
NH,ir R.Bernotaitė iš Oak
ville,Ct., JAV.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN 
valdybos narys E.Steponas.

e Toronto Lietuvių Namų 
Kultūros Komisija 
knygų vajų Lietuvai.

Lietuvos Tremtinių Klu
bui Vilniuje išsiųsti knygų 
"Lietuvos Kataliku Bažny
čios Kronika" komplektai, 
paaukoti dr.Juozo ir dr.Ma
rijos Uleckų.

Galintieji skirti atlieka
mas lietuviškas knygas, 
išleistas išeivijoje, prašomi 
siųsti jas Lietuvių Namų 
adresu arba pranešti tel: 
416-769-1266.

tęsia

• Slaugos Namams aukojo:
- a.a. A.Petkevičiaus atmi
nimui- $100- Ona ir Sta

MŪSŲ PADANGĖJE
Artėjame prie 50 metų, 

kai lietuviai ateiviai sukū
rė čia savo bendruomenę. 
Tada manyta, kad' tikrai 
tiek ilgai neišsilaikysirne. 
Žinoma, jei nepriklausoma 
Lietuva būtų atsikūrusi 
tokia, kokia buvo prieš so
vietinių rusų pavergimą, 
tai būtų grįžę daug kas, 
bet ji atsikūrė visai kito
kia. Tuo būdu lietuviai ir 
šioje vietovėje pasiliko 
laukti senatvės. Su senatve 
ateina ir ligos, kas ir pra
retino mūsų bendruomenę. 
Jaunesnioji karta susimaišė 
su kitomis tautybėmis ir 
palaipsniui mažėja, kadaise 
buvusi mūsų ugninga veikla. 
Laimei, dar vis atsiranda 
tokių lietuvių, kaip dabar
tinis bendruomenės pirmi
ninkas Jonas Dervaitis, 
kuris niekad nenuleidžia 
rankų.

Bendruomenės lietuviai 
užsidarę negyvena . Kas 
sekmandienį renkasi į pa
maldas ne tik pasimelsti, 
bet ir susitikti su senais 
pažįstamais, kurių vis dar 
atsiranda net ir iš kitų 
vietovių, iš Niagara Falls 
dar vis pastoviai atvyksta 
keletas tautiečių. Kartais 
dar vis pasirodo iš Welland

ir net iš Buffalo. Retkar- 
$50,- < čiais prisideda 

iš Lietuvos.
Su 7' ’ 

ryšius palaiko 
kurie turi artimų giminių. 
Parama reikalinga beveik 
visiems. Lietuva vis dar 
sunkiai verčiasi. Ypač sun
ku seniems. Ir šiemet šio 
krašto lietuviai širdingai’ 
parėmė Telšių kunigų semi- 
nariją, o juk gerai remia 
ir savo parapiją. Ir šiemet 
reikia remontuoti jos pa
talpas. Reikia paremti ir 
vietinę vyskupiją, nes tuo 
remiama ir pati Roma, 
kurios išlaidos kasmet didė
ja. Laimei, kad mūsų lietu
viai beveik visi gerai įsi
kūrę, prasigyvenę, gali vi
siems padėti ir padeda nė 
kiek nedejuodami.

Gi Niagaros kraštas daro
si vis įdomesnis. Turistų iš 
viso pasaulio padvigubėjo, 
ir yra ko! išsiblizginęs vi
sas kraštas. Net nedidelis 
Niagara-On-The-Lake mies 
tukas dabar išsigražinęs, 
nelyginant koks Monte- 
carlo. Naujas, kelių milijo
nų g ‘ ‘ 
tis 
yra

ir svečiai

Lietuva glaudžius 
> ypač tie,

dolerių vertės viešbu- 
- "Queen Landing". - 
liuksusinis.
Kelios lietuvių šeimos 
vis išlaiko savo vasar- 

manydami, kad nie-
dar 
narnius 
kur vasarą negali būti ge
riau, kaip^ čia, Kanados 
istorinių įžymybių centre. 
Anais^ metais ir viena lietu
vė iš Lietuvos čia gavo 
darbo madingoje drabužių 
parduotuvėje. Svarbu visa 
tai suminėti, nes artėja 
čia ežerų žiema. Kor.

IchicagoĮ
E.Š.

/fvMvfc LIETUVIŲ
-L-I T T KREDITO 

PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

> už 90 disnų term, indėlius
> už 6 mėnesių term, indėlius
> už 1 m. term. Indėlius
> už 2 m. term, indėlius
> už 3 m. term, indėlius 
i už 4fli. 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.

^(variablerate) 
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 S m. term, indi 
už OHOSP (variable rate) 
už taupymo sąsk.

i (gyvybės drauda)
■ 5.00% - kasd. pal čekių 

.sąsk. virš 50.000
\ 5.00%'už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% '‘už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

1 iUS dol.Sav.Acc.). L
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

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%
4.00%
3.75%

AKTYVAI per
S

MasterCard]

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)

VIRGINIJUS GASILIŪNAS 
ČIKAGOJE

Lietuvių literatūros spe
cialistas, buvęs "Vagos" 
leidyklos redaktorius, o da
bar einantis "Baltų Lankų" 
leidyklos vyr. redaktoriaus 
pareigas, nuo rugsėjo mėne
sio pradžios lankėsi Čika
goje ir čia rinko medžiagą 
naujai knygai apie Algi
mantą Mackų. Kaip žino
me, jis yra suredagavęs 
platų A. Mackaus raštų rin
kinį, kuris pasirodė Vilniu
je praėjusių metų pabaigo
je: "Ir mirtis nebus nuga
lėta".

Savo viešnagės metu jis 
skaitė dvi paskaitas apie 
poetą a. Mackų ir jo kūry
bą. Vieną iš jų jis davė 
"Santaros-Šviesos" suvažia
vime Mičigano valstijoje, o

7.50%
7.50%
7.75%
7.75%
8.00%

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.

01 milijonų dolerių

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymo sąsk.) pagal santau
pų dydi iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidu ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.

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

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

j • Šeštadieniais nuo 9 v.r.-1 v.p.p.
į BŪSTINĖ: Lietuvių namai -•
Į 1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 416 532-1149
6 osl.

kitą_ - Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje.

V.Gasiliūnas buvo atvy
kęs į Cicero, kur susitiko 
su A. Mackaus motina 
Marcele, sulaukusia 92 
metų amžiaus. Ji svečiui 
iš Vilniaus pateikė daug 
duomenų, kuriems daugiau 
ar mažiau yra tekę su 
poetu bendrauti. Lituanis
tinių tyrimų ir studijų ar
chyve jis taip pat rado ne
maža medžiagos ir pasida
ręs kopijas išsivežė į Vil
nių. į namus V. Gasiūnas 
pajudėjo rugsėjo 19 
leidykloje jo laukė 
darbai.

d., nes 
svarbūs

(eš.)

GAUSŪS SOLISTO 
SADAUSKO PASIRODYMAI 
Čikagoje ir apylinkėse

Gan netikėtai Čikagoje 
atsiradęs Vilniaus Filharmo
nijos solistas Danielius 
SADAUSKAS Čikagoje ir 
apylinkėse susilaukė didelio 
susidomėjimo savo retomis 
mažiau čia girdimomis 
dainomis. Solistas iš Vil
niaus čia pasirodė dviejose 
bažnyčiose - Marquette 
Parko ir Cicero, o taip 
pat dainavo "Seklyčioje", 
Lemonte ir Šv. Antano 
parapijos salėje Ciceroje. 
Taip pat trumpai dar dai
navo Jaunimo Centro kavi
nėje ir Alg. Kezio vado
vaujamoje "Galerijoje", kur 
buvo surengtas K.M. Čiur
lionio 120 metų gimimo 
sukakties minėjimas. Visur 
jam akompanavo jo dukra 
Ieva, 
kai 
jokios 
kurios jo atliekamos 
nos palydos nebuvo reika
lingos.

Kiek teko girdė ei ir ma- 
sol. D. Sadauskas 

sudominti klausy- 
Ypatingai publiką 

jo atliekamas 
Baranausko "Anykščių

A. Vienažindžio

Ričardas Šokas, 
kur dainuodavo 

palydos, nes

tyti, 
pajėgė 
tojus, 
traukė
A.
šilelis" ir 
kūryba.

Literatūros specialistas iš Vilniaus - Virginijus Gasiliūnas 
(dešinėje) kalbasi su naujuoju ’’Margučio" radijo programų 
vedėju Leonu Narbučiu.

, o 
be 

kai 
dai-

Lietuvos muzikos 
1967 m. sol. D. 
iki šiai dienai

Baigęs 
akademiją 
Sadauskas 
su koncertais yra išvažinė
jęs visą Lietuvą. O taip 
pat koncertavęs ir tolimes
niuose kraštuose, kaip Aus
tralijoje. Jo repertuare yra 
apie 1600 įvairių lietuvių 
ir kitataučių kompozitorių 
kūrinių. Jis 1993 m. yra 
įkūręs labdaros fondą, kurį 
pavadino "Muzikine auka". 
Šio fondo rėmuose yra 
propaguojamas tautinis kul
tūros lobynas, praeities 
muzikos vertybės, rengia
mi labdaros koncertai.

Vilniaus Filharmonijos sol. Danielius Sadauskas dainuoja 
Čikagos "Seklyčioje" 1995 m. rugsėjo 13 d. Prie pia
nino muz. Ričardas Štokas, toliau - Ieva Sadauskaitė.

Abi nuotr: Ed.Sulaičio

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.

i ivr o
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1 AK 

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

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

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

6.13% 
6.13% 

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

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. pai. taupymo sąsk..
Kasd. pai. 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 mortgičlus iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Jis neseniai išleido muzi
kos kasetę, kurioje įrašy
tos Antano Baranausko 
dainos ir giesmės, o taip 
pat ir Antano Vienažindžio 
dainos. A. Baranausko kūry
bos dalyje, didelę vietą uži
ma "Anykščių šilelis", dar 
yra "Sudiev, Lietuva" ir 
giesmė į Panelę Švenčiau
sią Sopulingą", "Sveikas, 
gimęs, Viešpatie". Šią ka
setę daug kas įsigijo jo 
koncertų metu, o dabar 
dar galima nusipirkti lietu
vių ištaigose Čikagoje: 
"Seklyčioje", "Drauge" ir 
kt.
NAUJI 
METAI 

Š.m.
anica" 
zoną ir ta proga varžysis 
Lemonte su nauja komanda 
"Highlanders" Ten pat 
bus rungtynės ir prieš ki
tus naujokus - "Columbus" 
rugsėjo 17 d. Rungtynių 
pradžia 3 val.p.p

"Lituanica" rungtyniauja 
divizijos 

grupėje, 
septynios 
pat yra 
pėje). Be aukščiau minėtų
jų trijų vienetų "Litunicos" 
grupei taip pat priklauso 
ir "Lightning", "Trevians", 
"Wings". Su šios grupės ko 
mandomis reikės rungty
niauti abiejuose ratuose po 
kartą, o prieš kitos grupės 
atstovus bus žaidžiama tik 
kartą (prieš tris viename 
rate ir prieš likusias 
pavasario rate). E.Š.

I "raudonojoje" 
kuriai priklauso 
komandos (tiek 

mėlynojoje" gru-

PIRMENYBIŲ

DRESHER

rugsėjo 10 d. "Litu- 
pradeda naują se-

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

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

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

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

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

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS
• GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

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

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



Oxford o Universitetas, 1995, Anglija

Galina Šimaitienė 1995 m. vasarą prie " Tom Tower' 
bokšto.

ra-

ir
ant tų senų

kartais realybė

Labai graži naktis, stoviu ir klausausi šios gražios 
mybės. Štai viduramžių rūmai, aptverti aukštomis sieno
mis su uždarytais vartais. Visi miega. Nuo vieno kampo 
iki kito ritmiškai šviečia nuolatiniai žiburiai. Didysis 
bokštas "Tom Tower" su laikrodžiu, kuris skambina tiks
lios valandos skaičius, išskyrus vakare, penkias minutes 
po devintos, priedui dar skambina šimtą ir vieną kartą, 
.kad būtų prisiminti ir pagerbti tie pirmieji, 1546 metų 
"Christ Church" kolegijos studentai.

Seno varpo balsas ir tonas yra malonus, ir po kiek 
laiko, jo klausaisi netrukdomas, jeigu nori.

Esu laiminga, kad nemiga man leido pasigėrėti, paslap
tingos nakties šešėliuose, "anų laikų" architektūriniu gro
žiu, kur jutau karštos saulės išdegintą sienos šilumą 
žingsnių garsas skambėjo lyg tas aidas
akmenų, ir su j?asigėrėjimu stebėjau rytų padangėje, lė
tai ir tyliai grįžtančią aušrą...

Taip, taip... nors ir ne visuomet, bet 
būna panaši į sapną...

Oxford!
Būti čia, gyventi studentų bendrabutyje, studijuoti pasi

rinktas mokslo šakas ir įdomiai įsigilinti į vertingus pata
rimus - pajutus šią seną tradiciją - man kartais atrodė, 
kad trūksta realybės, arba gyvenimas šypsodamasis atsily
gina už senatvę, kuri atėjo per greitai...

Oxford'o miestas turi apie 115,000 gyventojų ir apie 
15,000 studentų. Mokslas ir bendrabučio išlaikymas sve
timtaučiui kainuoja apie $30,000; jeigu studijuoji medici
ną - yra žymiai daugiau, ir tai tik už vienerius metus.

Miestas beveik niekada nepriklauso oxfordieciams, ku
rie nemėgsta studentų, ir studentai nemėgsta turistų, o 
turistai myli miestą, jo pastatų grožį, parkus ir aukšto 
meno turtus. Jie myli viską, išskyrus aukštas pragyveni
mo kainas. Visuomet yra daug žmonių, bet vasarą yra 
galybės jaunų bekeliaujančių "vaikų", su kuprinėlėmis ir 
be pinigų. Jie suvažiuoja, tikriausiai, iš pusės pasaulio 
kraštų, ir kur jie visi renkasi? Prie McDonald valgyklos?

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

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

kasd. pal. čekių sąsk. Iki.,.4.75%
santaupas.................. ... 3.50%
kasd. pal. taupymo 
sąsk............................. ... 3.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius....... - 5.75%
180 dienų indėlius .....- 5.75%
1 m. term.indėlius ..... - 6.25%
2 m. term.indėlius ..... - 6.50%
3 m. term.indėlius ..... - 6.75%
4 m. term.indėlius ..... ... 7.00%
5 m. term.indėlius ..... - 7.25%
RRSP Ir RRIF 
(Variable) ................... - 3.50%
1 m.ind......................... ... 6.25%
2 m.ind.........................- 6.50%
3 m.ind......................... 6.75%
4 m.ind.........................
5 m.ind......................... ... 7.25%

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

13.00%
. 8.00%

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”
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uxtord'e yra 36 savarankiškos kolegijos, 5 namai ir 
"Rhodes House". Jie visi priklauso akademiniam Tribuno
lui, kuris išleidžia, pritaiko ir prižiūri akademinio lygio 
įstatymus. Kiekviena kolegija rūpinasi savo išlaidomis, 
disciplina ir ruošia studentus į aukštojo mokslo sąjungą. 
Metodas yra skirtingas nuo kanadiškojo ir vadinasi "Tu
torial System".

Studentas privalo studijuoti ir paruošti visus pareika
lavimus pats (asmeninis išsiprusinimas) ir pristatyti raš
tus, juos apginti, diskutuoti bent porą kartų į savaitę su 
kiekvieno objekto globėju - "Tutoriumi". Po penkių metų 
yra laikomi egzaminai "Egzaminų salėje". Jie tęsiasi 3- 
4-5 savaites. Studentai dėvi egzaminų uniformą visą lai
ką, net ir už pastato ribų. Visas miestas juos globoja, šutei 
kia visokias pirmenybes, išlaikyti ir apginti egzaminai 
yra paskelbti pagal pirmą ar antrą pasiekimo klasę. Neiš
laikytieji priklauso trečiai klasei.

Šių egzaminų laikotarpyje kolegijų vardai nėra varto
jami, viskas susijungia į vieną vardą "University of Ox
ford", kuris veikia pagal Tribunolo įstatymus.

Po egzaminų, birželio mėnesio pabaigoje arba liepos 
pradžioje vyksta labai iškilmingos apeigos. Profesoriai, 
"tutorial", studentai su pelerinom ir savo moklso laipsnių 
spalvomis eina per mietą į "Sheldonian" teatrą (tam tiks
lui pastatytas), kur visi pristatymai, apdovanojimai, laips
nių ar magistrų bei doktoratų įteikimai vyksta lotynų 
kalboje.

O šiuo momentu čia yra graži vasara, mėlynas dan
gus, karšta saulė ir to garsaus Anglijos lietaus - nėra! O 
jaunimas atostogauja. Vasaros mokslo kursai "Oxford Ex
perience" vyksta "Christ Church" rūmuose.

1525 m. Katalikų kardinolas, Tomas Wolsey sugalvojo 
įkurti auštojo mokslo dvasiškių universitetą. Deja, tuo 
laiku visos šio kardinolo bažnytinės ir politinės įtakos 
pasibaigė su Henriko VIII-jo karališkų vedybų norais ir 
atsiskyrimu nuo Romos bei pasiskelbimu Bažnyčios galva, 
kas jam leido persiskirti su pirmąja žmona (vėliau pasi
rinkti dar keletą žmonų - net ašuonias iš vso, žinoma, 
prie gerų norų, nėra toks blogas skaičius). Visi yra dėkin
gi, kad Henrikas VIII, vis dėlto, pastatė šį puikų univer
sitetą, kuris iki šios dienos yra (jau per keletą šimtų me 
tų) ir mokslo centras ir pažymėtinai klasinio grožio pas
tatas.

"Christ Church" yra mokslo kompleksas aptvertas ir 
apsuptas aukštomis sienomis taip, kad ten yra visai malo
nu "pasislėpti" nuo pagrindinio miesto triukšmo, žmonių, 
turistų! Čia stovi ypatingo grožio Oxford'o miesto Kated- 

, ra - Romanesęue-gotiško stiliaus.
Yra daug progų pagilinti savo mokslą, susipažinti su 

šio garsaus universiteto metodais, ir, žinoma, yra puiki 
galimybė vėl sugrįžti į "jaunystę", susipažinti su daugeliu 
skirtingų tautų studentais, kurių visų negali išminėti, iš
skyrus vieną vyrą, kurio nenorėčiau užmiršti. Tai mr. 
Sam SETLIFF, Amerikos pilietis, gražus, apie 30 metų 
jaunuolis, kuris dirba Lietuvoje, Vilniuje. Jis atlieka J.A. 
V. Savanorių organizacijos "Economies and Privatization 
Inst!', reikalingus patarnavimus Lietuvos valdžiai. Gerai 
pramokęs lietuvių kalbą. Lankėsi Oxford"e, susitiko su 
savo tėvais, iš kur visi trys išvyko į Lietuvą vienai sa
vaitei o atostogų. Jis. man sako lietuviškai: "Mes plauksim 
Nemunu į Nidą". Yra pareiškęs, kad yra daug vilčių Lie
tuvai. Nors yra daug rūpesčių, bet jis tiki į tautos norą 
ir geresnių laikų pasiekimą.

Mielas Sam, aš vis dar prisimenu tuos rūpestingus žo
džius: "Mane vadina Sam, ne Simas". Daug laimės, Sam!

Grįžtant prie vasarinių kursų - jie teikia pasirinkimą. 
Pradedant nuo istorijos - meno bei politinės; Literatūros - 
drama, poezija, romanas; Antropologijos - pagonių, romė
nų, krikščionių; Shakespearer,s moterys - Kleopatra, Julia 
ir kt.

Mano pasirinkimai buvo trys: 1) Moterys dailininkės 
nuo XV šimtmečio; 2) Meno turtai Oxforde; 3) kūrybinis 
rašymas.

Su dideliu malonumu, po gerų pusryčių, reikėjo skubė
ti su knyga, sąsiuviniu ir pieštukais į pasimatymą pas "Tu
tor'ių" . Apie 10 žmonių, susėdę ratu, klausėmės gerų 
informacijų ir patarimų, pravestų diskusijų. Vakare reikė
jo atlikti pamokas ir kitą dieną su visais aptarti savo 
pasiekimus.

Reikia visur skubėti, kad aplankytum ir pamatytum 
visus muziejus, kitas kolegijas ir meno turtus, ^turtingas 
bibliotekas, Qis kurių negalima išsinešti nei vienos knygos) 
ir jų meniškos architektūros skaityklas.

Negalima užmiršti muzikos: koncertai vyksta visur; 
bažnyčiose labai gražiai skamba "Gregorian Chant", koply
čioje malonu klausytis "Baroque Quartef'o. Muzikai yra 
arba pasižymėję, arba norintys pasižymėti. Labai geras 
Chopin' o koncertas įvyko, pagal informacijas, privačioje 
Europos salėje nuo 1748 metų - "The Holywell 
kurioje savo laiku Handel' is, Mozart' as ir Haydn' as 
savo kūrinius.

Be abejo, yra ir sporto salė, kurioje vyksta šių 
koncertai jaunimui!

Laikas^ bėga nepaprastai greitai. Per tą trumpą

Hali" 
grojo

dienų

laiką 
atsiranda žmonių, su kuriais užsimezga malonios draugys
tės, o kiti, kaip tie laivai, tik praplaukia gyvenimo ban
gomis, palikdami malonius prisiminimus.

Didelį įspūdį paliko Didžioji salė, "The Great Hali", 
kurioje visi studentai, "tutor"iai, direktoriai užvalgo die
nos metu, o vakarais tikrai "vakarieniauja".

Tai yra įspūdingo didumo ir grožio pastatas, aukštom 
medinėm lubom, su tapytais, auksinių rėmų, paveikslais. 
Langai papuošti spalvotais, istoriniais vitražais. Tikrai 
jaučiasi aukštos klasės Akademija, kurioje žmonės kalba 
įdomiai apie įdomius dalykus, gražiai pasipuošia ir gražiai 
elgiasi.

Teisėjo plaktukui dunktelėjus, po vieno smūgio, jis 
paskelbia: "Ladies and Gentlemen, dinner is served!"

Visi pradeda eiti į Didžiąją salę ir, sustoję prie kėdžių, 
laukia lotyniškai pasakytos maldos. Elegantiški, balti in
dai yra padabinti Kardinolo Wolsey herbais.

Netrukus salė pasipuošė atsisveikinimo iškilmėms. 
Gėlės, vynas, baltos tarnautojų pirštinės, moterų suknelės, 
vyrų gražūs kaklaraiščiai ir įdomios angliško jumoro kal
bos.

Pabaigai buvo man garbė, pasakyti studentų vardu at
sisveikinimo ir padėkos žodį.~ Su dideliu pasididžiavimu ir 
gera nuotaika jutau plakančią širdį ir būsimą gražaus 
pergyvenimo ilgesį. Ačiū, Oxford! Galina gimaitje„6

kalbėkime”su savcT vaikais Tr~ vaTkaiČiaiš" viena 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU J<ALBU_ L,ETUViSkai’

A t A

VIKTORUI DREŠERIUI 
mirus,

brolį VLADĄ, brolienę ir kitus gimines bei 
artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

Janina BLAUZDŽIŪNIENĖ 
ir šeima

Mylimam Vyrui ir Tėveliui 
A t A 

PAULIUI POVILAIČIUI
netikėtai iškeliavus Amžinam Poilsiui, žmonai 
ALVYRAI PUS ARAUSKAITEI-PO VILAITIENEI, 
dukroms VILIJAI, LORETAI ir sūnui DANIUI su 
šeimomis, bei Pusarauskų šeimai gilią užuojautą 
reiškia - Aldona VESELKIENE

A t A
PAULIUI POVILAIČIUI

staigiai išėjus į Amžinybę, nuoširdžiai
užjaučiame Jo žmoną ALVYRĄ, dukras VILIJĄ
LORETĄ ir sūnų DANIŲ su šeimomis, bei kitais 
artimaisiais - Birutė ir Henrikas N AGI AI

Mielam, ilgamečiu! "NL" talkininkui

STASIUI RIMEIKIUI
netikėtai mirus miško prieglobstyje, nuoširdžiai 
užjaučiame Jo žmoną GENį, dukrą RŪTĄ, sūnus 
JONĄ IR JUOZĄ su šeimomis, visus gausius 
gimines bei artimuosius -

"Nepriklausomos Lietuvos" 
Valdyba, Redakcija 
ir darbuotojai

Šauliui

Netikėtai mirus

A f A

STASIUI RIMEIKIUI 
netikėtai mirus, 

žmonai GENEI, dukrai RŪTAI, sūnums 
JONUI ir JUOZUI bei kitiems artimiesiems 
nuoširdžią užuojautą reiškia

'NIDA” Klubo Valdyba

ATA 
STASIUI RIMEIKIUI 

mirus, 
gilią užuojautą rfeiškia žmonai GENEI, dukrai 
RŪTAI, sūnums JONUI ir JUOZUI, bei visiems 

artimiesiems -

L.K.MINDAUGO šaulių Kuopa

STASIUI RIMEIKIUI 
žmonai GENEI, dukrai RŪTAI, sūnums JONUI 
ir JUOZUI nuoširdžią užuojautą reiškia -

L.K.V. "RAMOVĖ"
Montrealio skyrius

STASIUI RIMEIKIUI
mirus, 

Jo žmoną Jennie, sūnus Joną, Juozą ir dukrą 
Rūtą bei jų šeimas ir kitus gimines- giliai 
užjaučia

G.E. Alinauskų šeima

UNERAL HOME
J.F.Wilson & Sons Ine. 

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

Modernio» Koplyftio*



montreal
DĖMESIO!

MIRUSIEJI:

• PAULIUS POVILAITIS,
68 m. amžiaus, mirė staiga 
savo namuose rugsėjo mėn.
21 d. Pasižymėjęs mūsų 
telkinio narys , priklausė ir 
Lietuvių Akademiniam Sam
būriui Montrealyje.

Liko
dukros
ir sūnus 
mis.

Palaidotas iš
Vartų P-jos bažnyčios Cote 
dės Neiges Kapinėse.

žmona 
VILIJA, 
DANIUS

AL VYRA, 
LORETA 

su šeimo-

Montrealio Lietuvių Aka
deminis Sambūris 
narius ir 
dalyvauti 
KAVUTĖJE, 
pagerbti mūsų mielo poeto 
HENRIKO NAGIO 75 metų 
sukaktį.

Paminėjimas įvyks š.m. 
spalio 20 d., penktadienį, 
7 val.v. Seselių patalpose.

Prašome visus atsinešti

kviečia 
prijaučiančius 

SUSIRINIKIME- 
paminėti ir

sūrio ir vyno, kitkas bus 
parūpinta (kava ir pyragai). 
Šia proga praleisime va
karą pasidalindami įspū
džiais apie poeziją, politi
ką ir kt.

Prašome pranešti apie 
dalyvavimą Hildai Lapinie
nei, tel: (514)-681-7605; 
Romai Valinskienei, tel: 
(514)-256-3800 arba Miche- 
linai Beniušienei, tel: (514) 
671-6374.

Sambūrio Valdyba

SIŪLO DARBĄ:
5-kias dienas savaitėje, 
nuo 12-4 val.p.p.,pagloboti 
sergančią lietuvę moterį 
(St. Catherine E., prie O- 
limpinio Stadiono). Kreiptis 
tel: 651-3759, Henri Suple- 
vičius. Geros sąlygos.

e AV PARAPIJOS PIETUS 
vyks lapkričio mėn. 5 d., 
sekmadienį, po pamaldy.

Kalėdų paplotėlius jau 
galima gauti klebonijoje.

AuSros
GRAŽIAI PRADĖJO DARBĄ MONTREALIO
ŠEŠTADIENINE MOKYKL

LITAS MONTREAIIGLIETUVHJ
KREDITO UNIJA

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

FAX: 514-766-1340.
Skyrius: 3907A Roaemont Boulevard

AKTYVAS vi r if $29,000,0001 
RKZBRVAS viri $2,000,000

• STANISLAUS SZEWCZUK
79 m. amžiaus, 
Salle ligoninėje. 
RŪTOS Klubui.

Liko žmona 
sesuo STEPHANIE

Po laidotuvių
Aušros Vartų P-jos bažny
čioje, nuvežtas j Notre 
Dame dės Neiges Krema
toriumą.

mirė La- 
Priklausė

ELENA, 
su šeima.

apeigų

f STASYS RIMEIKIS, 69 
m.amžiaus, netikėtai 
rugsėjo 
veiklus 
NIDOS

mirė 
Buvo 

priklausė 
kuriam 

pirmininkavo, ramovėnas.
Liko žmona _ GENĖ(Jen

nie), duktė RŪTA, sūnus 
JONAS su šeimomis, sūnus 
JUOZAS, ir daug giminių 
Lietuvoje bei Kanadoje.

Palaidotas iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios Not
re Dame dės Neiges kapi
nėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

mėn.24 
šaulys,
Klubui,

d.

------- -- ---- "Į ---- - ■ « •
Seselių Namų patalpose, RUGSĖJO men. 16 d., 

Šeštadieninė Mokykla pradėjo naujus mokslo metus.
Iki dabar jau yra užrašyti 28 vaikučiai. Atrodo, 

kad mokytojų pastangos praeitais metais, o ir dėka se
niau dirbusių pasišventusių ir entuziastingų mokytojų 
ir tėvų, šiemet tos Mokyklos svarba ypač išryškėjo, 
kai žinoma, kad užaugo naujas mažųjų "derlius", ir kad 
SPALIO mėn. 14-15 d.d. Kanadoje, Toronte vyks VAIKU 
ŠVENTĖ.

Mokykloje palaikomos lietuviškos tradicijos, mi
nint svarbias šventes- Kalėdas, Velykas, Motinos Dieną, 
Lietuvos Nepriklausomybę, mokomasi įdomių ranku dar
belių lietuviškomis temomis,išmoksta dainelių ir giesmių, 
vaikai susidraugauja savo tarpe.

Dar ne vėlu užrašyti savo vaikus į šios Mokyklos 
programą, kurią praveda : Inga Gėdrikienė, Asta Staške- 
vičienė, Silvija Staškevičienė, religinės valandėlės vedėja 
- Seselė Palmira ir Seselė Paulė.

Malonu pastebėti, kad gerai veikia ir suaugusių 
klasė, kuriai vadovauja patyręs dėstytojas Arūnas Staške
vičius. į jo klases galima užsirašyti kreipiantis į Arūną 
Staškevičių tel: 347-0583, arba Šeštadieninės Mokyklos 
klasėje (1400 De Sėve, Seselių Namuose).

Mokyklos vedėja - Joana Adamonytė. Tėvų Komi
tetas taip pat pareigingai dirba ir remia šią Mokyklą. 
Šiemet Komiteto pirmininkė yra Kristina Piečaitiene, 
iždininkas - Gytis Niedvaras, sekretorius - Linas Staške
vičius, narė - Dalija Gabrėnaitė.

I Vaiku Darželi priimami vaikai nuo 3 metų am
žiaus.

MOKYKLA APLANKE 
OBUOLYNĄ

Rugsėjo mėn.23 d. Mont
realio Lietuvių Šeštadieni
nės Mokyklos vaiku ir 
tėvų grupė, apie 50 asme
nų, susirinko šaltoka šešta
dienio rytą, pirmąją rudens 
dieną važiuoti skinti 
rinkti obuolių. Dvylikos 
automobilių karavanas pa
traukė Pietų link, i St.E- 
douard miestelį.

Po didžiulį sodą 
pasivažinėjome traktoriaus 
tempiamu vežimu, prisisky- 
nėme ir prisivalgėme obuo
lių. Ūkyje apžiūrėjome 
ir paglostėme viščiukus, 
zuikius, ožkas, katytes 
ir šuniukus. Parke pasisu
pome ant sūpynių, ir per 
greitai atėjo laikas važiuo
ti namo...

Dabar beliko sugal- 
kaip sunaudoti visus 

obuolius^ Dal.

MOKA UŽ:
Cartffikatua i m.-..........6.00%
CarUflkatua 2m. ............6.25%
Cartffikatua 3 m.............. 6.50%
Tarm. indėnus:

1 metų ..........
180 tt 364d.
120 d.-170 d.
60 d.-110d
30d.- 50d.

Nakiln. turto*
1 metų ....
2 matų .....
3 metų ....

voti, 
tuos

/Gal 
sekmadienį

pardavinėti po vieną,
. ” 1 P° 1 

ir lėšas nusiųsti Lietuvos 
mokinukams-našlaičiams?/

pamaldų |

Taupymo - apačiai........... .. 1.50%
Taupymo-sugyv.dr. ...........1.25%
Taupymo - kaadlanlnaa
Einamos aąak..................  1-°°.%
RRIF-RR8P—1 m-tarm. ....6,.oo% 
RRIF-RRSP-2 mJarm. .„.6.25% 
RRIF-RRSP—3 mJarm. .....6.50% 
RRIF-RRSP-tauo............ 3.00%

IMA UŽ:

NUODINGŲ ATLIEKŲ IR 
SENU DRABUŽIŲ.
SURINKIMO PUNKTAI 
- Pranešama, kad nuodin
gas atliekas sudaro: dažai, 
tirpalai dažams atskiesti, 
baterijos, tepalai motorams 
ir panašūs produktai. Apie 
90% jų galima perdirbti 
naudojimui.

Taip pat, nežiūrint ko
kiame stovyje, seni drabu
žiai, medžiaga irgi bus 
sunaudota perdirbant. Tuo 
rūpinasi Montrealio Miesto 
Savivaldybė.

Verduno ir Lasalle 
gyventojams patogu atsi
kratyti šių liekanų, atvežus 
Spalio 5,6 ir 7 d.d., nuo 
12 val.-8 val.v., šeštadienį, 
nuo 8 val.r.-4 val.p.p. Pare 
Angrignon automobilių aikš- 
tėn(Įyažiavimas dės Trini- 
taires Blvd., netoli Angri
gnon Metro stoties).

PASINAUDOKIME ŠIA 
PROGA!

VERGERSi
^^DHUPHinqig

CU£i7T~ggyous-Mite%|
454*6eia

Montrealio Lietuvių Mokyklos vaikai pasiruošę obuoliauti

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

Tel.: 962-3780

• LIETUVOS KARIUOME
NĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
vyks lapkričio mėn. 26 
d., po 11 vai, pamaldų, 
AV P-jos salėje.

Bus įdomi programa.

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.M AUŠROS biurai 

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

LES TOITURES
QUEBEC

R.P.S. IVilROIXI INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų

. * Saugojimas vasaros laiku (storage)
KmBH * Taisau ir remodeliuoju

♦ Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

8 pel.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

SUN LIFE BUILDING
M o n t r ė a L Quebec, H3B 2Vb
Tel: 871-143Q ; Fax: 871-1784

TONY J
 PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS 

■ 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W1X5 Tel: 481-6608

10- 2

5.00% 
5.25% 
5.25% 
5.00% 
.4.50%

3.00- 7.00
2.00- 0.00

8.00%' aamaninaa-nuo
8.25%
8.50%

10.00%

Mtormac*a ėpM nttjtutiar* paHMran—UMo*

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieniais
Antr., trač.
Ketvirtadieniais

KASOS VALANDOS:
1478Da3eva M07I

0.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.0Q- 6.00

Mokinuko Pauliaus Mickaus pieSinys

EUROPARCEL
YJ/.. Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

^Xx^iyies 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 - 
NAVIMO REIKALAIS 
BET KADA-7 DIENAS.

TEL: 937-9898
1450 rueDE SEVE, 

MONTREAL h«e ža?
 Vytas Gruodis ,Jr.

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

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

NAMAI. AUTOMOB ILIAI • PREKYBA • ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMON1S C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareiįpja apsidrausti.

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

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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