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NERAMUMAI IRAKE?
Rugpjūčio mėn.7 d., 

vykus vakarienei } išsivystė 
Irako vyriausybės diskusija 
dėl vis blogėjančios ekono
minės padėties Irake, ku
rios pasibaigė susišaudy
mais. Jų metu žuvo 6 Ira
ko prez. Saddam Hussein'o 
saugai ir jo pusbrolis Tik- 
riti sunkiai sužeistas.

Ministeris Tikriti, nese
niai pašalintas nuo Vidaus 
Reikalų ministerio pareigų, 
reikalavo, kad Saddam'as 
susiaurintų savo sūnaus 
Uday ir žento gen.ltn. 
Kamei galių.

Gen.ltn.Kamel nutarė 
palikti Iraką po šio konf
likto, įsitikinęs, jog visa 
valdančioji prez.Hussein'o 
giminė norinti jį pašalinti 
nuo pareigų. Jis atvyko 
į Jordaną kartu su Žmona- 
Saddam'o dukterimi ir savo 
broliu pulk. S.Kamel, kuris 
yra vedęs kitą Irako prezi
dento dukterį. Su jais pa
bėgo ir būrys karininkų.

Gen.ltn. Kamei tvirtino 
žurnalistams, kad prez.Sad
dam Hussein'as didina gink* 
lų, įskaitant ir biologinių, 
gamybą, o kraštas skęsta 
dideliuose ekonominiuose 
sunkumuose.

Jordano karalius pabė
gėliams suteikė politinį 
prieglobstį.

JAV žvalgyba pranešė 
apie neįprastai didesnį 
Irako kariuomenės judėjimą 
ir Pentagono parėdymu, 
buvo priartinti arčiau Per
sų įlankos laivai su ginklu 
ir aprūpinimo kroviniais.

JAV prez. B.Clinton'as 
griežtai pareiškė, kad, jei
gu Irano vyriausybė nutartų 
keršyti pabėgėliams, Ame
rika gintų Jordaną.

TRAGIŠKA DIPLOMATŲ 
KELIONĖ

Trys ^JAV diplomatai 
ir Prancūzijos Taikos Kor
puso narys žuvo netoli 
Sarajev'o, vykstant gink
luotų važmeniu su naujais 
taikos planų siūlymais, 
šiame dumbluotame ir 
pavojingame kalnų kelyje, 
apgaubtame tirštos miglos, 
važmuo pasuko į šoną, 
kad nesusidurtų su JT kon
vojumi. Nuslydo nuo kelio, 
krito 90 metrų žemyn ir 
sprogo. Dar 2 amerikiečiai 
ir 2 prancūzai- Taikos 
Korpuso dalyviai - buvo 
sužeisti.

Žuvo Robert Frasure, 
53 m., įgaliotas JAV Vals
tybės Sekretoriaus asisten
tas, Nelson Drew,47 m., 
Valstybės Saugumo Tarybos 
padėjėjas, Joseph Kruzel,50

m., Europos Gynybos ir 
NATO reikalams Sekreto
riaus asistentas. Visi paty
rę diplomatai. Šį kartą 
jie buvo labiau negu bet 
kada t įsitikinę, kad pavyks 
galų gale susitarti del tai
kos plano buv. Jugoslavijo
je. Tuo labiau, kad ir Kro
atijos prez. Tudžiman'as 
ir Serbų Milosevič'ius par- 
reiškė rimtą susidomėjimu.

Žuvusiųjų karstai nu
skraidinti į Washington'^. 
Antroji diplomatų grupė, 
keliavusi kitame važmenyje 
ir išvengusi nelaimės, tęs 
misiją Sarajev'e.

"To būtų norėję labiau
siai tie žuvusieji, ir mes 
laikysimės savo plano",- 
pasakė, apgailėdamas įvy
kusią nelaimę, prez. B.Clin
ton'as, šiuo metu atosto
gaujantis Jackson, Wyo.

Kanados vyriausybė 
pažadėjo prisidėti prie 
NATO grupuotės, kuri pa
dėtų JT Taikos daliniams 

pasitraukti iš Bosnijos, 
jeigu šių paskutiniųjų taikos, 
pasiūlymų nepriimtų.

PREZ. J ELGIN’AS 
KVIEČIA DEMOKRATUS 
VIENYTIS

Prez. Boris Jelcin'as, 
sustiprėjęs po gydymo ligo
ninėje ir praleidęs atosto
gas, grįžo į savo, darbą.

Rugpjūčio mėn. 19 d.TV 
programoje jis pareiškė, 
kad Rusijos reformuotojai 
dabar yra perdaug susiskal
dę, (šiuo metu Rusijoje 
yra daugiau kaip 200 par
tijoj Red.), kad galėtų 
įtvirtinti tikrą demokratiją 
ir todėl gresia kelio atgal 
į_ sovietinio stiliaus imperi
ją galimybė. Jis ragino 
demokratus susijungti prieš 
artėjančius parlamentinius 
rinkimus, įvyksiančius š.m. 
gruodžio mėnesį.

Laikraščiui "Komsomols- 
kaja Pravda" (? taip ats
pausdinta "Yhe Gazette" 
pranešime. Red.), Prezi
dentas pareiškė, kad ’ dar 
vis menkos demokratijos 

Rusijoje problema esanti 
todėl, kad jos labai mažai 
žmonių galvosenoje. Ne 
tik eilinių žmonių galvose, 
bet ir politikų - tų, kurie 
formuoja viešąją opiniją, 
ir kurie save laiko politiniu 
elitu",- teigė prez.Jelcin'as.

Jis sako numatąs 3 
kelius, kuriais Rusija gali 
eiti: pirmas - galimybė 
laimėti norintiems susigrą
žinti senąją sovietinę poli
tinę sistemą ir imperiją. 
"Tai būtų. Kelias, kuriuo 
eidami- pražūtume",-tvirti
no jis. Antrasis- užš^dant 
reformas dabartiniame 
stovyje - ir tai "sukeltų 
autoritetinį valstybės kapi
talizmą". Trečiasis, sakė 
jis, "veda į išbaigimą poli
tiniu ir ekonominiu refor
mų Tačiau - to bus 
neįmanoma įvykdyti, jeigu 
demokratai bus susiskaldę",- 
kalbėjo prez.Boris Jelcin'as.

Tai rūpestis ne vien 
jo, ne vien net ir Rusijos, 
bet ir visos Europos, o 
gal ir daugiau.

Didžiausia nelaimė, 
atbaidanti nuo reformų 
yra kriminalinio elemento 
siautėjimas. Visai logiška, 
kad žmonės pasipiktinę 
(bet nepagalvoja, kad ir 
jie patys prisideda prie 
to ) ir naiviai mano, kad 
užtektų, sovietinio kumščio 
jį sutramdyti. O tas kumš
tis, apiplėšdamas "liaudį", 
darė tą patį...

įdomu pastebėti, kad 
Lietuvos prez. Algirdas 
Brazauskas yra pakvietęs 
prez. Jelcin'ą į svečius 
Lietuvon. Ko tuo siekiama? 
Pasiguosti, pasiderėti Lie
tuvos, ar Rusijos naudai, 
duoti gerų patarimų?...

DĖL REFERENDUMO 
QUEBEC'E

Kanados min. pirm. 
Jean Chrėtien'as rugpjūčio 
men. 19 d.pareiškė, kad 
jis būtų pasiruošęs išklau
syti Kanados Tninisterių 
pirmininkų nuomones dėl 

konstitucinių pakeitimų 
1997 m., numatytame tuo 
reikalu susitikime. Tai 
jis pareiškė bendrame vie
šame pasirodyme kartu 
su Quebec'o liberalų parti
jos lyderiu Daniel John- 
son'u. Manoma, kad šis 
jo pareiškimas padarytas, 
norint paremti D.Johnson'o 
pozicija artėjant referen
dumui šį rudenį.

D.Johnson'as praeitą 
savaitę yra pasakęs, kad 
jeigu laimės pasisakę už 
nedalomų Kanadą, tai. jis 
tokiu atveju galėtu palai
kyti kvebekiečių viltį ve
tuoti kai kuriuos konstitu
cinius pakeitimus ir gauti 
išskirtinumo pripažinimą.

Šių abiejų lyderių bend
ras pasirodymas lyg pabrė
žia neoficialią federalinio 
sparno priešrinkiminės kam
panijos pradžią, kai sepa
ratistai stiprina savo kam
paniją. Visi trys jų vadovai 
- Mario Dumond, Jacques 
Parizeau ir Lucien Bou
chard numato pakaitomis 
keliauti specialiu kampa
nijos autobusu ir raginti 
balsuoti už separatizmą, 
lankant fabrikus, miestų 
rotušes ir pan. Kol kas, 
nors J.Parizeau labai sten
giasi pirmauti, bet daugiau 
uždegantis klausytojus ir 
sukeliantis didesnį pasitikė
jimą. yra Lucien Bouchard, 
nors ir jis neatsako konk
rečiai į daugelį svarbių 
klausimų. Spėjama, jog 
referendumas^ bus paskelb
tas spalio men.30 d.

O visai neseniai vėl 
patvirtintais duomenimis, 
VIENTISA KANADA, tokia, 
kokia yra,- laikoma Nr. 1 
kraštu pasaulyje} Ir jos 
nereikia keisti skaldant.

PLINTA IR
HEROINO PREKYBA

Montrealio didmiestis 
yra gera rinka nelegaliu 
narkotikų prekybai. Pasku
tiniuoju metu ne tik suin
tensyvėjo jų vartojimas, 

bet ir grupuočių tarpusavio 
varžybos.

Iš naujo į šią problemą 
atkreiptas dėmesys po to, 
kai nuo gaujų bombos ske
veldrų žuvo nekaltas, 11 
metu vaikas, žaidęs, atrodo, 
saugiame nuo jų kvartale.

Kanadoje , narkotikų 
prekyba išsivystė į bilijoni
nių sumų apykaitą. Narko
tikai pardavinėjami ir ba
ruose, ir parkuose, net 
mokyklose. Pagrindines 
narkb-gaujos plečia savo 
veikla ir Toronto bei kito
se *Kanados miestuose, 
kovodamos savo tarpe už 
savas prekybos zonas. Gau
jos, jų tarpe gerai žinoma 
"Hell's Angels",yra stipriai 
susiorganizavusios. Žinomos 
"Alliance" - "Rock Ma
chine", "Satan's Gang" 
ir kt, prie kurių prisideda 
ir įyairos Motociklistų gau
jeles. Montrealio ribose 
per 3/4 metu buvo nužu
dyti 8 žmones, už Mont
realio ribų - bent 13. Nors 
"Hell's Angels" stipriausiai 
veikia Vakarę Kanadoje, 
ypač Britų Kolumbijoje, 
dabar sustiprintai veržiasi 
išplėsti savo rinką Quebecb 
ir Ontario provincijoje. 
Žinomi yra šios grupuotes 
ryšiai su Mafija.

RCMP ir kitos sturktū- 
ros, kovojančios su narko- 
prekyba, susiduria su gud
riais > gausiais prekijais. 
Atgabentos siuntos slepia
mos įvairiausiose vietovė
se, pradedant industriniais 
sandėliais ir baigiant senų 
žmonių Globos Namais.

Ne pirmą kartą yra 
viešai tiek policijos, tiek 
eilinių piliečiu keliami 
reikalavimai sustiprinti 
bausmes narkotikų platin
tojams, suintensyvinti jau
nimo auklėjimą, kad nęjsi- 
veltų į kriminalinio pasau
lio žabangas.

Yra siūlymų šį "verslą" 
likviduoti kitu būdu: legali
zuoti. Tada, esą, kainos 
kristų ir nebebūtų prasmės 
verstis tokia prekyba. Tu-

...... . — .... '"■* 
rime vėl ir vėl prisiminti, 
kad jeigu nebūtų pareikala
vimo, nebūtų pasiūlos. T.aip 
pat, pakliuvę į šia nelaimę 5 
privalo rasti skubfą ir efek
tyvią pagalbą. O nusikaltė
liams narko-pirkliams rei
kia ilgamečio sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Delsimas - nieko gero 
neatneša. Italija 
^ Mafijozu dervą kaip tik 
dėl to, kad delsė sustabdyti 
ju veiklą.

SPECIALIOSE VARŽYBOSE 
LIETUVIAI LAIMĖJO 
DEVYNIS MEDALIUS

Ispanijoje, Valencijos 
mieste liepos 17-23 d.d. 
vyko VIII Europos aklųjų 
ir silpnaregių lengvosios 
atletikos čempionatas.

šiose varžybose dalyva
vo S.Mar kevičienė, L.Liau- 
dinskaitė, V.Girnius, K.Bart- 
kėnas, R.Urbonas, S.Leona- 
vičius. Jie išsikovojo 4 
aukso, 2 sidabro, 3 bronzos 
medalius Ir tarpe 25-iy 
dalyvavusių komandų buvo 
6-toje vietoje.

APIE. GLOBALINI 
ŠILTĖJIMĄ

šių metų neįprasti, 
nuolatiniai karščiai tiek 
Š.Amerikoje, tiek Europoje 
yra stipriai diskutuojami 
klimatologų ir aplinkos 
specialistų. Pirmą kartą 
šimto metų laikotarpyje 
pasireiškė visuotinė stiprė
janti šiluma. Mokslininkai 
tvirtina, kad visa tai susu
mavus, neabejotina "šilt
namio" sindromu.

Mūsų planetoje vis 
daugėjančių žmonių gyve
nimas, gamtos išteklių 
naudojimas, didėjantis miš
kų kirtimas,' sukelia įvai
riopą taršą. Jos garai, 
pasiekę atmosferos klodus, 
pagreitina klimato kaitrą 
ir ledynų tirpimą.

Kanados specialistas 
Jim Bruce "Canadian Cli
mate Program Board" pir
mininkas, koordinuojantis 
vyriausybės ir krašto indua> 
trijos darbą, ragina išsa
miau ir nedelsiant rūpintis 
kaip sumažinti šiltnamio 
pasekmes: "Dauguma Vaka
rų valstybių pajėgios leng
vai sunaikinti 10% - 20% 
tokios taršos. Tai būtų 
taip pat naudinga ir eko
nomijai",- tvirtina jis.

Dalis mokslininkų skel
bia, kad toks klimato įšili- 
mas galįs trukti iki maž
daug 2050-tųjų metų. Kai 
kurie kiti Didžiosios Brita
nijos moklsininkai skelbia, 
kad neseniai atrasta, jog 
į atmosferą, šalia kitų 
garą, išmetama ir sulfatų. 
Jie susidaro iš deginamų 
anglių ir alyvos , ir juose 
randamas sulfatas atmuša 
saulės' spinduliavimą, tuo 
pačiu vėsindamas orą.

Meteorologai įrodinėja, 
kad to nepakaktu pristab
dyti kaistančią atmosferą.

Sprendimai turėtų būti 
žymiai pagrindinesni ir 
jau dabar jais rūpinamasi.

( i
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50 iš Lenkijos, 12 iš Esti
jos, 130 iš JAV, 
Rusijos( pastarąją
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cijos nuožiūra, grąžinami tik iš anksto susitarus. 
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BENDRADARBIAUS SU 
JAV LIETUVIAIS 
KARININKAIS

Lietuvos Krašto Ap
saugos Ministerijos kolegija 
liepos mėn. 27 d. apsvars
čiusi JAV lietuvių, karinin
kų parengtą Lietuvos vals
tybės apsaugos struktūrų 
projektą,nutarė tęsti bend
radarbiavimą su šio projek
to sudarytojais, Baltijos 
Instituto nariais: pulk.Jonu 
Kronskaičiu, plk.Algimantu 
Garsiu ir plk.ltn.Donatu 
Skuču.

Šį darbą koordinuoti 
įpareigotas Krašto Apsau
gos Ministerijos Gynybos 
politikos departamentas. 
Kolegija taip pat pritarė 
kitų metų krašto apsaugos 
biudžeto projektui.

Mums keistai atrodo 
tas Gynybos politikos pa
vadinimas. Ką jis reiškia, 
jeigu svarstoma sistema, 
gynyba...

karinio komiteto paramos, 
ruošiant vieningą Baltijos 
valstybių oro erdvės kont
rolės sistema, kuri atitiktų 
Vakarų navigacijos sistemų, 
reikalavimus.

ESTIJOS ginkluotų pajė
gų vadas A.Einseln spaudos 
konferencijai pasakė, kad 
pro erdvės kontrolės siste
ma bus ne vien tik karinė, 
bet ir civilinė. Jis, kartu 
su LIETUVOS ir LATVIJOS 
ginkluotų pajėgą vadais 
J.Andriškevičiumi ir Juri 
Ehmanis'u Tallinn'e aptarė 
Baltijos valstybių bendra
darbiavimą NATO progra
moje "Partnerystė vardan 
taikos". Visi trys nutarė 
įkurti vieningą trijų Balti
jos valstybių karininkų 
štabą kuris koordinuos 
dalyvavimą NATO progra
mos mokymuose.

Reika manyti, kad visi 
trys vadai gerai kalba ang
liškai, vykstant tokiems 
pasitarimams ir darbams.

PRAŠYS NATO PARAMOS 
ERDVES KONTROLEI

Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ginkluotų pajėgų 
vadai nutarė prašyti NATO

• Į RUSIJĄ, iš VILNIAUS 
išisųsta apie 30 pabėgėlių 
iš Bangladešo, Indijos, Pa
kistano ir Afganistano, 
kurie nelegaliai buvo atvy
kę į Lietuvą

Kairėje-
Gražiausia Pasaulio Lietu- 
vaitė'95- Asta Muralytė.

Nuotr:Gedimino Svitojaus

V-tosios Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynės vyko 
dalyvaujant daugiau kaip 
5.000 sportininkų. Iš užsie
nio i Lietuva paskutinėmis 
žinio*mis buvo atvykę 642 
sportininkai, 
varžėsi 26 
atstovai- 
sportininkai. Daugiausia 
buvo krepšininkų ir lengva
atlečių. Žaidynės buvo 
ne vient tiktai paradai, 
vakaronės, diskotekos. Prog- 
ramon įsijungė ir daininin
kai, šokėjai, ir instrumenta
listai muzikantai. Nuotaika 
pakili, vasara šilta ir graži, 
sportininkų jaunatviškumas 
- įkvepiantis.

žaidynių ugnis buvo
uždegta KAUNE, prie Ne
žinomojo Kareivio kapo.
J i buvo 
keliais per 17 dienų, 
kulniavus
l. 100 I
ugnis- Tautinės Olimpiados 
proga buvo uždegta Kaune 
prieš. 57 metus,

vėl laisvoje 
šią vasarą.

Aplink Lietuvą šią ug
nį nešė bėgikai iš Vilniaus, 
Kauno, Alytaus, Panevėžio, 
Šiaulių, Druskininkų, Pas
valio, Žiežmarių, Kretingos 
ir Suginčių. Žaidynių auku
rą uždegė fakelą perėmęs 
svečias iš JAV, visų penkių 
olimpiadų dalyvis, krepši
ninkas veteranas Vytautas 
Grybauskas. Dabar - 73
m. amžiaus. Jis buvo bai
gęs Telšių Gimnaziją 1940 
m., 3 metus studijavo Vil
niaus U-te, žaidė krepšini 
Telšių ir vėliau Vilniaus 
U-to rinktinėje. Taip pat 
mėgo futbolą bei 
tenisą.

1944 m. 
okupacijos 
Vokietiją. Išeivijoje suorga
nizavo lietuvių krepšinio 
komandą KOVAS. 1949 
m., išvykęs j Prancūziją, 
Mulhouse mieste treniravo 
Prancūzijos FCM Klubo 
krepšininkus, kurie 4 kar
tus buvo laimėję Alzaso 
meistro titulą ir buvo vi
sos Prancūzijos 3-ji geriau
sia krepšinio komanda.

J AV apsigyveno nuo 
1953 m., įkūrė sporto klu
bą SAKALAS Rochester'io 
mieste. Taip pat daug ra
šė sporto klausimais išeivi
jos dienraštyje 
"Naujienose" ir 
"Ateitis".

Vilniuje Šventės eisena 
prasidėjo nuo Nepriklauso
mybės Aikštės, prie Lietu
vos Respublikos Seimo 
Rūmų.

Iš ten, išsirikiavę apie 
5.000 sportininkų, Gedimino 
Prospektu patraukė Kalnų 
Parko kryptimi. Entuziastin
gai juos sutiko iš abiejų, 
pusių suplaukusi vilniečių, 
ir viešinčiųjų minia, lydė
dama . karštais plojimais- 
-katutėmis ir šūkiais.

Eisena praėjo pro Archi- 
katedrą- joje tą rytą vyko tys ir dainuojantys, kulvers- 

“ čiuojantys ir kamuoliu žai
džiantys... į šventę įsijungė 
orkestrai, ansambliai, cho
rai, akrobatai, didelių ir 
mažų šokėjų kolektyvai.... 
į dangty spriegė raketų 
ir kibirkščių gėlynai. Degė 
Žaidynių ugnis, plevėsavo 
Žaidynių vėliava".

su kuriais 
sporto šakų 

Lietuvos 4.802

Kareivio 
nešama Lietuvos 

nu-
> daugiau kaip
kilometrų. Tokia

ir dabar 
Lietuvoje

150 iš 
grupę v 

sudarė lietuviai iš įvairių 
vietovių- Maskvos, Igarkos, 
Murmansko, St.Petersburgo, 
Kaliningrado Karaliau
čiaus, Altajaus, Krasnojars
ko ir net Komijos. Nemaža 
jų tarpe buvusių tremtinių 
vaikai ir vaikaičiai). Kiek 
sportininkų iš Kanados- 

dar nepavyko sužinoti.
Sportiniuose šokiuose 

ir raitelių varžybose pasi
rodė Vokietijos lietuviai, 
taip pat buvo atstovų ir 
iš Ukrainos.

Apie4.500 Lietuvos spor
tininkų dalyvavo visose 
25 kiose sporto šakų var
žybose.

Reikšmingų ir įdomia, 
grupę sudarė sporto vete
ranai - Europos ir pasaulio 
čempionai, prizu laimėtojai 
rekordininkai.

Žaidynių proga buvo 
išleistos specialios monetos 
ir išrinkta gražiausia pa
saulio lietuvaitė '95-Asta 
Muralytė.

V PLS Žaidynių organi
zacinio komiteto vicep., 
Vilniaus miesto meras A.Vi- 
dunas savo žodyje apžvelgė 
žaidynių istorijų ir jų reikš
mę , vienijant Lietuvę, ją 
garsinant ir pabaigė šiais 
žodžiais: "Atverkite širdis 
Vilniaus miestui. Pasisem
kite jėgų iš bendrojo dva
sios aukuro, skelbiančio 
visam pasauliui: 'Lietuviais 
esame mes gimę'! Tegul 
musų deive Gabija laimina 
ir saugo Žaidynių ugnį".

Vilniaus Žirgyno treneris Vincas Civinskas laimėjo 
jojimo konkurso taurę ir avinę, kurį žada auginti.

Nuotr: Viktoro Kapočiaus

Žaidynių uždarymo ei
tynės vyko KAUNO S.Da- 
riaus ir S.Girėno 
rugpjūčio me'n. 5

Stadione, 
d.

asmenybės netekimas 
ironija, 
ne tik

TRA-

stalo

sovietinesdėl 
pasitraukė

"Draugas", 
žurnale

Sodelyje prie 
Teatro susirinkę 
kai susiliejo į vieną didžiu
lį būrį , ir eisena pro Vy
tauto Didžiojo paminklą 
pasuko prie Nežinomojo 
Kareivio Kapo ir Amžino
sios Ugnies aukuro. Virš 
Karo Muziejaus plevėsavo 
Vytautinė vėliava, varpai 
gaudė "...Tas laisvės ne
vertas, kas negina jos". 
Iš čia vėl pasukus į Lais- 

______  .............j______ vės Alėją, vėliavų jūra 
darni tautos šauksmą burtis l sportininkai įe'jo^ų S.Da- 
į vieną šeimą, susirinkę 
į Pasaulio Lietuvių Sporto 
V-tąsias Žaidynes 78-tai- 
siais Lietuvos Nepriklauso
mybės bei 6-taisiais Lietu
vos valstybės Atkūrimo 
metais ir šiomis draugiško
mis Žaidynėmis pabrėžda
mi mūsų priklausomybę 
lietuvių, tautai, jai laisvės 
ir gerovės trokšdami, prisie
kiame būti ištikimi amži
niems lietuvių tautos idea
lams, ugdyti jėgas tautos 
siekiams įgyvendinti, visur 
ir visuomet saugoti ir gin
ti tautos garbg ir dorai 
tarnauti Lietuvai. Tepadeda 
mums Dievas!"

žodį tarė prezidentas Al
girdas Brazauskas, pasvei
kinęs iš tolimiausių kampe
lių suskridusius lietuvius 
ir paskelbė Žaidynių ati
darymą,

Visų. Žaidynių dalyvių 
vardu jaunasis ledo rituli
ninkas iš Elektrėnų A.Zub- 
rus prisiekė: "Mes, pasaulio 
lietuviai sportininkai, jaus-

Prisiekus teisėjų vardu 
žirginio sporto teisėjui 
V.Milvydui, į parko estradą 
pasipylė, kaip rašo žurna
listas Petras Keidošius 
"Europos Lietuvyje":
..."raiti ir važiuoti, šokan-

Muzikinio 
sportinin-

riaus ir S.Girėno stadi'jdruą. 
Čia vyko šokiai, skambėjo 
dainos, grojo trimitai, triu- 
bos , birbynės, skudučiai.

Virš stadiono nardė 
įmantriomis kilpomis lėk - 
tuvai ir sklendė žemyn 
parašiutai.

Atsisveikinimo žodžius 
Žaidynių dalyviams tarė 
valstybes ir Kauno savival
dybės atstovai. Taip pat 
buvęs tremtinys, vysk.Sigi- 
tas Tamkevičius. Pavaduo
damas atostogaujant) Ame
rikoje min.pirm. A.Sleževi- 
čių, padėkos žocįj organiza
toriams bei dalyviams pa
sakė 
Reformų 
ministeris.

Žaidynių laimėtojams 
išdalinta daugiau kaip 400 
tautinių juostų, o 670 spor
tininkų, buvo apdovanoti 
medaliais.

gos 
keista Likimo 

skaudžiai palietusi 
jo šeimą.
VALSTYBĖ PADĖS
GIŠKAI ŽUVUSIO POETO 
ŠEIMAI

Adolfas Šleževičius paža
dėjo, kad valstybė, kiek 
leis galimybės, . parems 
jauną, tėvo netekusią, šei
mą. Socialinės apsaugos ir 
ministras Mindaugas Mi
kaila informavo, jog jai 
skirta vienkartinė 2,500 
Lt. pašalpa. Našlaičiais 
bus rūpinamasi ir toliau. 
Kultūros ministras Juozas 
Nekrošius sakė, jog V. 
Daunio gauta valstybinę 
stipendija bus mokama dar 
kelerius metus.

Ministras pirm, žadėjo, 
jog Vyriausybė kartu su 
Vilniaus savivaldybe pasi
rūpins, kad šeima turėtų 
kur gyventi. Apie paramą 
Vaidoto Daunio šeimai bus 
kalbama 
miausių 
posėdžių.

ATIDARYTA SĄSKAITA 
VAIDOTO DAUNIO 
VAIKAMS PAREMTI

Lietuvos rašytojų sąjun
ga pranešė, kad tragiškai 
žuvusio poeto Vaidoto DAU
NIO penkiems mažame
čiams vaikams paremti 
atidaryta ilgalaikė sąskaita.

į sąskaitą patekę pinigai 
vien tik vaikams, 

sąjunga kreipiasi 
ir organizacijas , 
fondus, partijas, 

ir atstovybes, 
»Lietuvos žmones, 
prašydama parodyti miela- 
širdystę. Aukos priimamos 
komerciniame banke AURA- 
BANKAS, 
700858, 
101701, 
sąjungos 
das

ir viename arti-
Ministrų kabineto

M. L.Stankevičius 
ir Savivaldybių

LIETUVOS PARTIJOS 
savo veiklai iš valstybės 
nemokamai perėmė (priva
tizavo) 91 patalpą. Iš jų 
beveik pusė (45 patalpos) 
atiteko valdančiai LDDP 
(buvusiai komunistų kom
partijai). Lietuvos Politinių 
Kalinių ir Tremtinių Są
jungai teko 22 patalpos, 
Socialdemokratams - 8,
Tėvynės Sąjungai (Lietuvos 
Konservatoriams), Centro 
sąjungai ir kai kurioms ki
toms teko po vieną patal
pą.

IGNALINOS ELEKTRINE 
YRA SAUGI

VILNIUS. Lietuvos Ener
getikos ministerija rugpjū
čio 9 d. surengė spaudos 
konferenciją, kurioje atrė
mė neseniai JAV paskelbtą 
pranešimą, jog esą Ignali
nos atominė elektrinė yra 
2 psl.

viena iš keturių Rytų Eu
ropos elektrinių, kurios yra 
net nesaugesnės už Černo
bylio.

Švedijos branduolinės 
energijos ekspertas pažymė
jo, kad JAV paskelbtoje 
žinioje buvo netiksli infor
macija apie Ignalinos elekt- 
rinę, nes ji buvo parašyta 
1993 m. gegužes mėnesį, o 
dabar jau ten padaryti 
įvairūs pagerinimai. Jis 
pareiškė, kad bus įvesti 
visi planuojami pagerini
mai, kainuosiantys apie 
100 mil. dolerių. Ignalinos 
atominės elektrinės saugu
mas prilygs Vakaruose 
esančioms atominėms jė
gainėms.

BROLIŲ - JONO IR MAR 
TYNO YČŲ - MINĖJIMAI 
LIETUVOJE

Kas gi nežino brolių -

iškilmingos pamaldos, kur “ 
t>uvo pašventinta Žaidyniy 
vėliava. Vingiavo pro Gedi
mino Kalnę, pro Nerį ir 
Vilnelę. Eisenos pradžioje 
15 sportininku iš Argenti
nos, po ją - 48 Australijos 
sportininkai, 10- iš Balta
rusijos, 100 iš Latvijos,

Skaudu, kad praskrido juo
das debesys: balionu de
monstracijose netikėtai 
žuvo Vingio Parke VAIDO
TAS DAUNYS, 37 m. lite
ratas, žurnalistas, poetas, 
palikęs didelį būrj draugų, 
ir jaunę žmoną su 5-kiais 
vaikučiais.

šios ryškios ir talentin-

bus skirti 
Rašytojų 
į įmones 
bankus, 
bendroves 
visus

sąskaitos nr. 
banko kodas 260 
Lietuvos rašytojų 
Literatūros fon- 

Rašytojo vaikams".

Jono ir Martyno Yčų, ku 
rie paliko žymius pėdsakus 
lietuvių ir Lietuvos kultū
rinėje bei visuomeninėje 
srityje?. Prof. Jonas Yčas 
(1890-1931 m.) ir dr. Mar
tynas Yčas (J885-1941 m.) 
buvo patys žymiausieji tų 
metų žmonės ir šiemet 
sueina apvalesnės sukaktys 
nuo jų gimimo - 115 nuo 
Jono ir 110 metų - nuo 
Martyno.

Abu jie kilę iš Biržų 
krašto, ūkininkų šeimos. 
Savo pasiekimais bei suge
bėjimais daug padėjo Lie
tuvai. Jonas. buvo istorikas 
pedagogas, švietimo minis
teris, visuomenininkas, 
evangelikų - reformatų 
veikėjas, profesorius, įvai
rių laikraščių bei žurnalų 
bendradarbis. Nuo jo neat

siliko ir dr.Martynas, auk
so medaliu baigęs Tomsko 
u-to teisės fakultetą. Grį
žęs į Lietuvą, dirbo advo
katu pas. P. Leoną, o vė
liau buvo išrinktas Kauno 
gubernijos atstovu į IV- 
tąją Dūmą.

Pirmame nepriklausomos 
Lietuvos ministerių kabine
te jis buvo finansų ministe- 
riu ir šias pareigas ėjo 
antrame ir trečiame kabi
nete. Jis taip pat aktyviai 
dalyvavo ir evangelikų baž
nyčios gyvenime. Parašė 
tris tomus atsiminimų - 
"Nepriklausomybės keliais" 
kurie buvo išleisti 1936 
metais, o neseniai perspaus
dinti ir Amerikoje. Šis vei
kalas yra j>lačiai skaito
mas, o jo ištraukomis nere
tai naudojamasi ne tik

išeivijoje, bet ir Lietuvoje.
Beje, Jonas yra parašęs 

vertingą istorinę studiją 
apie Biržų didingą praeitį 
ir kunigaikščius Radvilus. 
Šis veikalas vadinasi: "Bir
žai: tvirtovė, miestas ir 
kunigaikštystė", išleistas

Hypatia Y. Petkus iš Albu- 
querque, NM. E.S.

ĮMONIŲ VEIKLAI TRUKDO 
VYRIAUSYBĖ

1931 m.
Šių žymių vyrų paminėji

mą Lietuvoje rengia Lietu
vos Reformacijos, Istorijos 
ir Kultūros Draugija, kuri 
turi būstinę Vilniuje (Anta
kalnio 80-29, pirm. prof. 
S. Kregždė). Minėjimai 
prasidės rugpjūčio 26 d. 
Biržuose, o vėliau tęsis 
Vilniuje ir Kaune. į juos 
žada važiuoti ir Yčų šei
mai atstovauti JAV-ėse 
gyvenančios M. Yčo duk
ros: Evelyna Y. Taggart ir

VILNIUS. Lietuvos smul 
kiosios ir vidutinės įmonės 
negali tikėtis ilgalaikės 
sėkmės, jei jos užsiima 
keliomis skirtingomis veik
los rūšimis ir yra specia
lizuotos.

Tokios išvados priėjo Lie
tuvos konsultacinės firmos 
"Ecofin" bei Filosofijos, 
Sociologijos ir Teisės Insti
tuto specialistai. Jie, pade
dami britų kompanijos"SQW 
Ltd" konsultantų, šių metų 
pavasarį ištyrė vidutinio ir 
smulkaus versle padėtį Lie
tuvoje. Tyrimas atliktas

/ nukelta i 3 psl....../
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Illinois valstijos gub. JIM EDGAR su Eimantu KIUDULIU,Lietuvos Komercijos ir Indus 
trijos susivienijimo direktorium.

/J.Edgar taip pat ne - 
pamiršo mūsų laikraščio ir 
55 m.sukakties proga buvo 
pasveikinęs/.

problemų mūsą mieloje 
Lietuvėlėje...

Draugo" dienraščio ge
gužinėje, vajaus proga lan
kėsi ir mūsų bičiulis Gub. 
EDGAR.

Stovi: Rev.V.Rimšelis, 
Pat Michalski, Gubernato - 
riaus asistentė, veikėjai-B. 
Jasaitienė. P.Dwayer ir 
M.Remienė.

su užsieniu ir tikisi
artimiausius dvejus

pagal PHARE programos 
remiamą plėtros projektą.

Trys ketvirtadaliai ap
klaustų įmonių teigė, kad 
jų sėkmingai veiklai trukdė 
vyriausybės priimami spren
dimai, ir skundėsi neįmano
momis numatyti verslo 
sąlygomis.

Daugelis įmonių vadovų 
atsargiai vertina kitų metų 
perspektyvas - beveik pusė 
jų teigė, esą varžomi nedi
delių vidaus rinkos galimy
bių. Tačiau jie optimistiš
kai vertina bendradarbiavi
mą 
per
metus dar labiau įsitvirtin
ti užsienio rinkose.

Tyrimai rodo, kad versli
ninkai domisi konsultacinė
mis paslaugomis ir mano, 
jog tai gali padėti sėkmin
giau dirbti. Šia prasme tei
giamai vertinama PHARE 
programos remiamų verslo 
konsultacinių centrų veikla. 
Juos siūloma sujungti į 
bendrą valstybės smulkaus 
verslo plėtros agentūrą.

MAŽĖJA BENDRŲ įMONIŲ
Lietuvoje iki liepos mė

nesio 20 dienos visos bend
ros su užsienio firmomis 
įmonės turėjo persiregist
ruoti. Iš 3,027 įmonių per
siregistravo tik 1,328 (44%). 
Didžiausia investuotoja _ Lie
tuvoje, 
lieka 
kurios 
mas 152 mil. litų, Lietu
voje turi 32 bendras įmo
nes.

Antroji 
investavusi 
Toliau eina 
mil., Rusija 
JAV

kaip ir 
Didžioji 
kapitalas

anksciau, 
Britanija, 

vertina-

yra Vokietija 
83.6 mil, 
Austrija 
- 15.5 mil

15 mil. litų.

litų.
• 28

ir

SOCIALDEMOKRATAI 
RAGINA LABIAU 
RŪPINTIS VAIKAIS

Lietuvos socialdemokra
tai ragina greičiau ratifi
kuoti Jungtinių Tautą Vai-

Apie Abiturientų. Papročius
Viename gautų laiškų 

iš Lietuvos rašoma, kad 
gimnazijos baigimo proga 
VILNIUJE abiturientams 
buvo pasakyta sumokėti 
pabaigtuvėms po 100 litų, 
nupirkti degtinei. Kai 
kurie abiturientai turėjo 
sveikesnį protą, negu jų 
"auklėtojai", dar prisisunkę, 
sovietiniu-rusišku 
visas 
duoti 
čiai 
to 100 litų neturi. VALIO*.

Jau 5 metai Nepriklau
somybės, o kartais atrodo, 
kad dar kai kas tupinėja 
pakampiais, prilaikydami 
Priklausomybę...

Atrodo, kad ne tik ke
letas, bet ir visi abiturien
tai tokiais atvejais privalė
tų išdrįsti pasiūlyti kokį 
nors įdomų ir prasmingą 
abitūros ritualą. Vienas 
jų galėtų būti: užsakyti 
puošnią lietuviškais raštais 
juostą su baigiamosios kla
sės data, abiturientų skai- 
čiumi.Tokia juosta galėtų 
puošti gimnazijos salę, 
ar mokytojų kambarį arba 
įėjimo koridorių, 
būtu pasodinti 
ar liepelių tremtinių 
tame ūkyje, arba 
apleistame parke 
dar vis netrūksta), 
našiai, ir padaryti 
kurių metų laida tai 
Suruošti bendrą ekskursiją 
ar į Kernavę, ar prie Bal
tijos jūros. Ir dar - pasiū
lyti anketą visų gimnazijų 
bebaigiantiems, kad pasisa
kytų savo nuomones ir 
pagal tai rasti įdomiausią 
ir prasmingiausią sprendimą. 
Arba - dar - užsakyti pas 
pasirinktą tautodailininką 
baigtuvių sagutę arba žiedą 
su gimnazijos emblema 
ir data, savais inicialais.

Tai tik kelios mintys,© 
jų tikrai atsirastų daugiau 
ir dar geresnių, jeigu būtų 
pasistengta. b.

papročiu 
sėkmes užanspau- 

arielka. Tie 18-me- 
pareiškė negerią ir

Galima 
ąžuoliukų 

atgau- 
miesto 
(kokių 

ar pa
našą, 

atliko.

Vienintelis aktorius - Fer
dinandas Jakšys, gerai 
pažįstamas ne tik Lietuvos 
publikai, bet ir užsienio 
lietuviams. Jis lankėsi ir 
vaidino Čikagoje vykusia
me tarptautiniame teatro 
festivalyje kartu su Vil
niaus Jaunimo teatro gru
pe.

Reikia pasakyti, jog Lie
tuvos teatruose nedaug sta
toma monodramų, nes joms 
suvaidinti reikia labai gerų 
aktorių. Vienam žmogui 
visą spektaklį išvežti, kaip 
galima įsivaizduoti, yra be 
galo sunku. Tačiau Vaiž
ganto rolė, kaip teigia ne 
vienas Lietuvos spaudos 
recenzentas, buvo lyg F. 
Jakšiui sukurtas. Net ir re
žisieriai, ypatingai tie, 
kurie mėgsta didelius užsi
mojimus, nelabai griebėsi 
monospektaklių, kuriuos re
žisuoti sunku, o garbės čia 
labai nedaug.

"Dienos" dienraštyje 
(1995 m. vasario 11 d.) 
atspausdintoje Gedimino 
Butkaus recenzijoje, pasta
rasis gėrisi F. Jakšio su
kurtu vaidmeniu: "Manau, 
jog po šio''spektaklio reali 
istorinė Vaižganto asmeny
bė daugeliui žiūrovų labai 
ilgai asocijuosis su F. Jak
šio sukurtu personažu. Tu
rėdamas tai omenyje, dar 
sykį su apmaudu pagalvoji, 
prisimeni - Jaunimo teatro 
aktorius F. Jakšys jau keli 
dešimtmečiai vaidino ir tą 
ir kitą, geriau 
tačiau iki šiol 
hamletų, nei 
Skirgailą. O 
Vaižgantas! 
riamas

met jis vaidina tik vienas, 
taŲ išlaidų būtų nedaug. 
Tačiau dar duoda sugestiją 
jeigu būtų noras, galėtų at
vežti ir gražią programą, 
skirtą^ poetui kun. Antanui 
Vienažindžiui. Čia šalia jo 
dar dalyvauja sol. D. Sa
dauskas ir komp. Vyt. Juo- 
zapaitis. Taigi, šis trejetu
kas galėtų duoti net du 
skirtingus spektaklius, ku
rie būtų artimi išeivijos 
lietuvių dvasiai.

JAV Lietuvių Bendruome
nės Kultūros Taryba anks
čiau gražiai angažavosi lie
tuvių teatro reikaluose 
(prisiminkime pirmininkes 
Ingridą Bublienę ir Dalią

nese-

VILNIUJE, w 1994 m. 
data, pasirodė knyga, pa
vadinta 
Istorinė 
Igor'is 
kalbos 
Išleista 
kuriuos 
nytė. 
nurodytas.

I-ame knygos skyriuje 
kalbama apie bolševizmo - 
įsigalėjimą Rusijoje, 11 d.- 
Okupacija ir III- Bėgimas 
su Grobiu.

Kondensuotai iškeliama

"Partijos Auksas".
kronika. Autorius-

Bunič'ius. I" 
vertė L.Siutilienė.
kietais virželiais, 
iliustravo N.šalte-

253 psl. Tiražas ne-

į viešumą stulbinantys už
kulisiniai * darbai, mūsų 
laikų žinomųjų bolševizmo 
asmenybių, 
"kombinacijos" 
ševerdnadzę, 
Gorbačiov'ą, ir 
tytoją knyga 
kaip magnetas, 
lio įvykių "pamušalus" ga
lėjome maždaug nujausti, 
bet iškeltieji faktai- iš 
naujo stulbinantys.

Spausdiname 
ištraukų:

K. ASTRAUSKO MONODRA 
MA "VAIŽGANTAS" LIE
TUVOJE

grandiozines 
(įskaitant 

Andropov'ą, 
kt.). Skal- 
pritraukia, 

nors dauge-

keletu

kurios Lietuva yra prisi
jungusi 1992 metais.

Lietuvos Socialdemo
kratų Partijos jaunimo 
organizacijos pirmininkas
Rolandas Zuoza ir agentū
ros "Visos Lietuvos Vaikai" 
pirmininkė Elena Kubilienė 
spaudos konferencijoje pa
brėžė, kad Lietuva vėluoja 
organizuoti vaikų vasaros 
poilsį. Vyriausybė buvo 
skyrusi tam tikslui 700.000 
litų. R.Zuozos nuomone,
šių Vešų užtektų tik "labai 
socialiai 
poilsiui. Tuo 
jokios 
organizuoti kitų, jau dabar 
gatvėje esančių vaikų poil
sį, suteikti jiems galimybę 
užsidirbti vasaros metu 
šiek tiek lėšų neelgetau
jant.

Elgetaujantys ir be 
jokios globos palikti vaikai 
yra viena pati skaudžiausių

[1995. Vm. 22

remtinų 
tarpu 

programos,

vaikų" 
nėra 
kaip

Jakšys vaidina

Jaunimo 
aktorius

teatro
Ferdi-

Akt. F. 
Vaižgantą

Vilniaus 
veteranas, 
nandas Jakšys yra iš Svėda
sų valsčiaus, kaip ir gar
susis rašytojas, visuomenės 
veikėjas ir kunigas Juozas 
Tumas - VAIŽGANTAS. 
Gal dėl to jis buvo parink
tas Vaižganto vaidmeniui 
to paties vardo išeivijos 
rašytojo Kosto 
monodramai 
TAS".

Ostrausko 
"VAIŽGAN-

Šio veikalo prem
jera įvyko Vilniuje š.m. va
sario mėnesio pradžioje, o 
dabar gastroliuos ir kituo
se Lietuvos miestuose. 
Tuoj pat po Valykų "Vaiž
gantas" jau buvo nukelia
vęs ir į Klaipėdą.

Šį seniai lauktą spektak
lį pastatė režisierė Irena 
Bučienė, kompozitorius 
kun. Gediminas Šukys, dai
lininkė Gražutė Visockienė.

r

Kučėnienę). Dabar 
niai susilaukėme vėl nau
jos Kultūros Tarybos pirmi
ninkaujant Alei Kezelienei. 
AŠ manau, kad gal šiai 
Tarybai kaip tik būtų gera 
proga parodyti savo dides
nį susidomėjimą lietuvių te
atro populiarinime, pasi
kviečiant aukščiau minėtus 
spektaklius iš Lietuvos: K. 
Ostrausko "Vaižgantą" ir 
programą^ apie poetą kun. 
A. Vienažindį. Išeivijos lie
tuviai gerų atlikėjų jau 
pradeda pasiilgti!

Edvardas šulaitis
MAŽOSIOS , LIETUVOS reį- 
kąįų taryba š.m. rugpjūčio 
3 d. Vilniuje, "Vaidilos" 
teatro salėje surengė ap
skritojo stalo 
"Potsdamas ir 
Svarbiausias šio susitikimo 
tikslas - pasikeisti nuomo
nėmis apie opiausias Kara
liaučiaus krašto problemas

Seimo nariai, įvairių par
tijų atstovai, mokslininkai 
skaitė pranešimus apie 
Potsdamo sutartį ir pasau
lio dalybas, karo ir poka
rio metų šių vietų gyvento
jus ir istorinį Prūsijos li
kimą.

diskusiją 
Lietuva".

ar blogiau 
nebuvo 
edipų, 
dabar 
Jakšio 

personažas, paties 
artisto sugestija, dar sykį 
įrodo, kad dažniausiai vaid
muo pavyksta tuomet, kai 
kūrėjas yra asmeniškai 
suinteresuotas, kai jam ne 
abstrakčiai skauda dėl 
Amerikos provincijos gyven
tojų ar Japonijoje pames - 
tos geišos ir ilgų Galicijos 
miestelio prisiminimų..."

Norėtų atvažiuoti ir paro
dyti spektaklį Amerikoje

"Vaižganto" kūrėjas akt. 
Jakšys džiaugiasi šio spek
taklio pasisekimu Lietuvoje 
o taip pat duoda sugestiją 
kad jį būtų galima paro
dyti ir Amerikos lietu
viams. Jis rašo, kad iki 
premjeros būta daug darbp. 
rūpesčių, bet dabar galima 
jau skirti laiko ir kitiems 
dalykams, pavyzdžiui, prisi
minti savo draugus. Todėl 
jis sako:

"Spektaklis pavyko 
visi pripažįsta, kad buvo 
labai reikalingas ir laiku 
parodytas. K. Ostrausko 
meistriškai^ padaryta mono- 
drama ir šiuolaikiški Vaiž • 
ganto žodžiai veikia publi
ką. Teko jau ir gastroliuo
ti. Marijampolėje vaidinau 
du spektaklius iš eilės ir 
publika plojo atsistodama. 
Ateina žiūrovai su ašaro
mis akyse, dėkoja už susi
tikimą su Vaižgantu, metų 
metais lauktu. Tai didžiau
sias mano džiaugsmas".

Akt. F., Jakšys galvoja,' ha .Pirmaisiais pasėlio nie
kad šis spektaklis turėtų tais buvo surinkta 8 
labaį patikti ir Amerikos kmynų, kurie bus iSdžiovin- 
lietuviams. Ypatingai, kuo- ti ir paruošti pardavimui.

F.

nei 
nei 
yra 
ku-

• Valstybinė darbo inspek
cija informavo, kad per 
pirmąjį šių metų pusmetį 
jau įregistruota 2,719 ne
laimingų atsitikimų, įvyku
sių Lietuvos įmonėse. Jų 
metu net 56 žmonės žuvo, 
119 buvo sunkiai sužaloti. 
Pagrindinės nelaimingų 
atsitikimų priežastys: ne
tinkamas darbo organizavi
mas, technologinių procesų 
pažeidimai, girtavimas.

• Lietuvos konsulatas Len
kijoje perspėjo, kad labai 
padaugėjo Lietuvos piliečių 
apiplėšimų Lenkijos keliuo
se. Liepos 20-osios naktį 
netoli Varšuvos buvo api
plėštas turistus vežęs auto
busas. Užpuolikai vilkėjo 
policininkų uniformas ir 
turėjo policijos automobilį. 
Pl ėšikai atėmė daiktus, pi
nigus ir asmens dokumen
tus. Patariama per Lenkiją 
važiuoti tik dienos metu.
• LIETUVA ir LENKIJA 
sutarė perduoti vieni ki
tiems suimtuosius krimina
listus ir pasikeisti apkalti
namąja medžiaga.

GERAI UŽDERĖJO 
KMYNAI

IŠDAGŲ (šakių apskr.), 
žemės ūkio bendrovė nuė
mė kmynų derlių iš 10

tonos

..."Nedaug kas šiandien supranta, 
spalį Lenino "sukurta" pirmoji pasaulyje 
bininkų ir valstiečių valstybė iš esmės 
protektoratas iki pat Vokietijos žlugimo,t.y. iki 1918 
metų lapkričio. Vokiečiai, dėkingi Leninui už tai, kad 
sugriovė Rytų frontą, kaip vėliau ir Rusijos imperiją, 
teikė visų režimų pirmagimiui karinę ir moralinę para
mą. Vokiečiai ne tik milijoninėmis savo generalinio šta
bo subsidijomis padėjo bolševikų sąmokslui prieš jauną 

‘ir naivią Rusijos demokratiją, jie tiesiogiai dalyvavo 
spalio perversme, savo "karo belaisvių" būriais gindami 
Petrogradą nuo generolo Krasnovo kazokų ir vaodvauda- 
mi Maskvos Kremliaus bombardavimui ir užėmimui. Gera
dariams atsidėkojęs Bresto taika, atidavusia vokiečiu 
okupacijai kone pusę buvusios Rusijos imperijos europi
nės dalies, Leninas mainais gavo visišką veiksmų laisvę 
jo gaujos kontroliuojamoje teritorijoje. Tačiau jie net 
neįsivaizdavo, kiek tai kontrolei duota laiko.

kad 1917 metų 
socialistinė dar- 
buvo Vokietijos

Vokiečiai pamažėle suprato, kokią šutvę jie atve
dė į valdžią Rusijoje. Su siaubu žiūrėdami, kokiais me
todais bolševikai diegė žadėtoją laimę jų priespaudon 
patekusiems gyventojams, pradėjo galvoti, ar nepakeitus 
šio baisaus režimo kokiu nors kitu, padoresniu. Iš prin
cipo tai buvo labai lengva padaryti: Vokietijos kariuo
menei reikėjo tik nuo 48 iki 72 valandų Petrogradu! 
ir Maskvai okupuoti. Tačiau, gavę neregėtą dovaną Bres
to sutarties pavidalu, kurios jie nesapnavo net puikiau
siame sapne, vesdami derybas su ikibolševikinės Rusijos 
įvairių politinių grupuočių atstovais, su išlikusiais impe
ratoriškųjų rūmu, Laikinosios vyriausybės ir generaliteto 
nariais ir siūlydami savo pagalbą bolševikams nuversti, 
vokiečiai kėlė vienintelę sąlygą: patvirtinti Bresto sutar
ties straipsnius! Visi su siaubu kratėsi tos sąlygos, o 
vokiečiai nesutiko daryti jokių nuolaidų. Vienus žudė 
gobšumas, kitus - sąžiningumas.

Leninas žinojo apie vokiečių intrigas už savo nu
garos ir nervinosi, su baime kasdien laukdamas, kad 
vokiečių durtuvai nusvies jį nuo visos Rusijos sosto taip 
pat greitai, kaip ir užkėlė. Padėtis vertė skubėti, ir 
reikia pripažinti, kad Leninas buvo geležinių nervų ban
ditas, '--- S---- ---------------- - IX 1-- i- — ---
tiems 
kams.

Vėliau, nuoširdžiame privačiame laiške Nikalojus 
Bucharinas susižavėjęs prisiminė: "Kas, jei ne Leninas, 
iš pradžių apvogęs eserus, o paskui ir menševikus, trink
telėjo visiems per galvas, paėmė į rankas vėzdą ir net 
su mumis kalbėdavosi tik po to, kai pats viską nu
spręsdavo. O mes tylėjome paklusniai ir klausėme. Vis
kas, priešingai teorijai ir programai, išeidavo* kuo pui
kiausiai. Denikinas - prie Tūlos, mes krovėmės lagami
nus, kišenėse jau turėjome suklastotus pasus ir " peti 
- meti", beje, aš, didelis paukščių mėgėjas, rimtai ruo
šiausi Argentinon gaudyti papūgų. Bet Leninas buvo vi
siškai ramus ir išpranašavo: 'Padėtis - blogesnės nebūna. 
Bet mums visada sekėsi ir sekasi.'

Kas tie "petl-meti", kuriuos bolševikai rengėsi 
išvežti iš šalies, tiesdami maršrutus net iki Argentinos?

Vos tik Įsikūręs Petrograde po perversmo, kai 
vokiečių "internacionalistai" dar kasė apkasus Pulkovo 
aukštumose, o linijinis laivas "Zaria Svobody" (buv. "Im- 
perator Aleksandr II") savo dvylikos colių pabuklauis 
saugojo Peterburgo prieigas iš pietų pusės, Leninas, 
dar nežinodamas, kuo viskas baigsis, su jam būdingu 
cinizmu jau paskelbė "raudongvardiečių ataką prieš kapi
talą". Buvo išplėšti rūmai, įskaitant ŽIEMOS, užgrobti 
bankai, juvelyrinės parduotuves, didelių prekybos įmonių 
kasos, privačios savišalpos kasos, banką filialai gamyklo
se.

Ne viskas iš pradžių ėjosi taip sklandžiai, kaip 
norėjosi. Kažkur dar atsišaudė ginkluota sargyba, kažkur 
priešinosi pavieniai žmonės, kažkur neįmanoma buvo 
rasti pačių aukso ir brangenybių saugyklų ar seifų raktų, 
kažkur, negalvodama! apie padarinius, narsiai grūmėsi 
beginkliai bankų tarnautojai ir finansų ministerijos valdi
ninkai - dažniausiai pagyvenę žmonės, nes visą jaunimą 
prarijo karas. Bet taip buvo tik iš pradžių.

Atsipūtg, apsidairę ir supratę, kad jiems niekas
/nukelta į 4 psl......... /

3 psl.

kuris neleido iškart išsilakstyti iš baimės mirštan- 
ir panikuojantiems artimiesiems savo bendrinin -

f.



PAPUA NAUJAJA GVINĖJA APLANKIUS
Stasys Dalius

I
Krokodilo šokis

Abi nuotraukos

St. Daliaus

girdisi kaip stipriai lietaus lašai ker-ja ir per vakarienę 
ta į valgyklos stogą. Prie valgyklos laukiame kambaryje, 
kur pastatyta geležinė krosnis, su užkurta ugnimi, sklei
džia malonią šilumą. Nebeatrodo, kad esam atogrąžų 
krašte. Čia kalnuota aukštuma pakilusi apie 6,000 pėdų 
nuo jūros lygio ir, ypač naktį, gerokai atvėsta.

Bendrai čia klimatas turi du sezonus: lietaus, kuris tę
siasi nuo sausio iki balandžio mėnesio ir vėliau - jau 
sausros. Tuo laiku lietaus iškrenta vidutiniškai iki 40 
colių per metus Port Morsby rajone, bet daugiau negu 
240 colių per metus iškrenta New Britain salos pietinėje 
dalyje. Būna ir sausros, su šalnomis aukštumose, kurios 
periodiškai pasitaiko kas 40 metų. Temperatūra žemumo
se yra aukšta, pav. Port Morsby, pasiekia iki 90° F, o 
nakties metu 73° F.

Vakarienės metu viena mūsų grupės keliautoja atšven
tė 75 m. amžiaus sukaktį. Vakarienė su gimtadienio šam
panu nusitęsė iki 10 vai. vakaro. Kai išėjome iš valgyk
los, lietus jau buvo nustojęs, girdėjosi varlių kurkimas ir 
kiti džiunglių miško garsai.

Lauke ir namukuose visai šilta, užsičarinėjame langus 
ir storai apsiklojame lovose, bet vistiek nebuvo užtenka
mai šilta miegoti.

2. Atėję į vietą, turėjom laukti pusvalandį, o išlaukėm 
visas tris valandas Mt. Hagen kalno papėdėje. Lėktuvė
lis nedidelis, dviejų motorų propelerinis, kuriuo turėjom 
skristi, gedo, nes užvestas tuojau sustojo, o kitas atsira
do tik po trijų valandų. Tad toje atviroje, po stogu pašiū
rėje, laukėm nuobodžiaudami. Vadovas Bob atnešė iš vie
tinio viešbučio visiems sumuštinius ir šalto gėrimo, kad 
per daug nesiskųstume ilgu laukimu.~ Aplink šią vietovę 
iš visų pusių matėsi aukšti kalnai, tirštai apaugę medžiais. 
Bendrai Papua Naujoji Gvinėja yra labai kalnuotas kraš
tas. Daugelis kalnų su ugniakalnių viršūnėm iškyla virš 
10,000 pėdų nuo jūros lygio. Aukščiausią kalnų viršūnę 
turi Mt. Wilhelm - 14,793 pėdas (4,509 m.). O šiaurėje 
nuo kalnų yra plačios žemumos. Ten teka Sepic, Ramu 
ir Markhsm upės su plačiais plotais pelkių ir apsemtų 
žemumų. Krašte yra apie 40 veikiančių ugniakalnių, kurie 
randasi šiaurinėje pajūrio dalyje. Salos nutolusios nuo že
myno, yra irgi labai kalnuotos. Kai kurios su ugniakal- 
niais, o kitos - kaip Triobriands - yra neaukštos, korali
nės kilmės, su rifais.

Mus paimti atskrido iš kitur iššauktas lėktuvėlis, irgi 
dvimotorinis, 18 vietų, o skridome mes tik 7 žmonės. 
Labai jau paprastas, gerokai apnešiotas mažas lėktuvėlis. 
Jaunas besišypsantis baltaodis pilotas mus lengvai per- 
skraidino per kalnus jų neužkliūdamas, be jokių svyravimų, 
švelniai ir lygiai.. Po gero pusvalandžio atskridome į Men
di miestuką. Čia irgi randasi mažas aerouostas su trum
pu nusileidimo taku, kuris sprausminiams lėktuvams per kurį pasiekiam blogu akmenuotu ir duobėtu keliu. Važiuo- 
mažas. Todėl nutolusias vietoves aptarnauja maži propele- darni sutinkame daug einančių vietinių žmonių, kurie ėjo 
riniai lėktuvai, kuriems nereikia ilgų nusileidimo takų.

Prie mažo aerouosto namelio jau laukė automobilis, ku
ris mus nuveže ,į toliąu džiunglėse prie upės pastatytą 
viešbutį "Kiburi Lodge". Šis viešbutis yra nutolęs nuo 
Mendi miestuko 3 km. ir stovi 2,400 metrų aukštyje nuo 
jūros lygio. Atidarytas turistams tik 1991 m. Prie srau-

Vietinių gyventojų kaimeliuose
Iš ryto važiuojam į Mendi miestelį ir aplinkinius vieti

nių kaimelius. Pirmas stabtelėjimas buvo Longo kaimelyje,

basi per akmenuota kelią. -’Prie kaimelio namukų - maži 
žemės sklypeliai išdirbti, prisodinti daržovių, bananų me
džių. Pakeleje sėdi moterys, pasidėjusios prieš save vai
sių krūvelę ir cigarečių, karias pardavinėja po • Vienąjį-ka£ 
nuojančią 10 toėa (centų)i

Važiuojam kalno šlaitų, o aplinkui kalnai, apačioje 
niai bėgančios ir šniokščiančios Mendi upės pakrantės, ap- siauras slėnis su mažais namukais ir kalančiu aukštyn 
tvertam plote, pastatyti 6 namukai su dviem kambariais 
turistams. Kiekviename kambsryje dvi lovos, telefoną?, 
šaltas-šiltas vanduo, tualetas ir vonia su dušais. Visur 
elektros šviesa, kurią gamina viešbučio turima dinamo 
mašina. Jos dyselinio motoro dūzgimas girdėjosi visą lai
ką. Atskirame, didesniame pastate buvo restoranas, baras 
ir virtuvė.

Nuo aerouosto siauru, per džiungles pravestu keliuku, 
medžių šakoms braukiant per automobilio šonus, atsidū
rėme tame viešbutyje. Atvykus, tuoj dingo saulė, pradėjo 
žemai slinkti debesys, papūtė šaltas vėjas. Visi, kurie 
buvo lengvai apsirengę, pradėjo ieškoti megztukų. Belau
kiant vakarienės, dar išeinam aplink namukus pasižvalgy
ti po nupjautą ęievą, kuri eina žemyn ligi pat Mendi 
upės. Aplinkui, uz aptverto rajono, tankus džiunglių miš
kas, vijokliais apipintas. Pradeda kristi smulkūs lietaus 
lašeliai ir labai jaučiasi drėgmė. Toliau vis daugiau įsily-

šlaitu, apaugusiu medžiais. Visur, kur tik pažiūri, daug 
žalumos, o per kalno viršų dar slenka žemi debesys, apa
čioje rūkas. Pavažiavę sustojam įkalnėje su vaizdu į apa
čioje gulintį Mendi miestelį. Kiek tolėliau stovi papras
tas, nendrėmis dengtas namukas - bažnyčia, o prie jo pa
kabintas lyg koks puodas, -j tai bažnytėlės varpas. Namu
kas iš lauko visai nepanašus į maldos namus. Viduje irgi 
visai paprasta: gan didelė [erdvė be suolų, visai tuščia. 
Mažas altorėlis su vienu paveikslu. Ant grindų paklotas 
sluoksnis šieno, ant kurio sėdima pamaldų metu.

Mums aplinkui bevaikštinėjant pradėjo rinktis vaikai, 
o paskui ir moterys, nešinos mažiukais ant rankų, gan

Kamindibit kaimelis prie Sepic upes
sveikintis paduodami ranką, tad būtina priimti tą sveiki
nimą, neatsisakant irgi paspausti ranką.

Tarp medžių stovi namukai, dergti palmių lapais ar 
nedrėmis, šonai iš įvairaus medžio. Aplink vaikščioja juo
dos spalvos kiaulės, daug šunų ir būriai vaikų. Nepapras
tai daug vaikų įvairaus amžiaus ir dydžio, noselei sukišę 
smalsiai žvelgia į mus. Namukai pastatyti ant keturių 
stulpelių-polių, ^ apačioje platforma, ant kurios gamina 
maistą, o aukščiau - miegamoji patalpa. Žmonės labai 
draugiški ir lengvai duodasi fotografuojami, labai mielai 
pozuoja. Prie vieno atviro namuko, tik ant keturių stulpe
lių stovinčio, matosi viduryje ugniakuras, anglys ir pele- 
naį - matyti verdamas valgis. Prie kito namuko moteris 
kažką neša į lauką mums parodyti, kažką išvynioja iš 
rutulio ir mosuoja palaukti, dar nefotografuoti, išvyniojus 
užsideda iš plaušų padarytą sijoną ir atsistoja pozuodama 
- dabar fotografuokit...

Kaimelyje apsižvalgę, važiuojame į Mendi miestuko 
vietinį turgų. Jau iš tolo matosi ant tvoros sukabinti, 
išdėstyti moteriški spalvoti drabužiai, skirti pardvimui. 
Turgaus aikštė apžėlusi žole, bet po lietaus visur šlapia 
ir ant tako telkšo vandens balos. Nežiūrint to, moterys 
ant žemės išdėsčiusios vaisius, daržoves, riešutus ir kitus 
dalykus pardavimui. Pardavinėja ir cigaretes, vis po vie
ną.

iš turgaus pasukam per Mundi miestuko kelias gatve
les iki provincijos valdžios vienaaukščio pastato ir ligo
ninės, kuri turi keletą pastatų. Miestelis nedidelis, tad 
nėra ko daug ir žiūrėti, bet vietiniams yra svarbus cent
ras su valdžios atstovu, ligonine, mokykla ir turgumi.

Po pusryčių važiuojam jau į kitą kaimelį. Jis nuo 
viešbučio gal kekių 15 km. atstu, ir tenka važiuoti keliu 
išvestu provincinės valdžios, bet tik akmenys ir žvyras. 
Tai gerokai mus prikrato, kad ir palengva važiuojant. 
Kelias veda per kalnus, žaliuojančius šlaitus, apačioje 
srauni upė teka.

Pasiekę kaimelį, siauru išmintu takeliu einam prie tro
belių, kurios išsidėsčiusios tarp medžių. Prie trobelių 
kiaulės kniša žęmę, nekreipdamos dėmesio į žmoties. Ta-J 
čieujos nelaisvos - pririštos ir taip ardo žemę;? kaip su 
plūgu. L
Spalvingi šokiai

Ateiname į aikštelę, kur randame sėdinčius ir stovin
čius būreliais, moteris su vaikais. Matosi ir vyrai, kurie 
užsiėmę dabar dažosi, tepasi veidus, nugaras, šlaunis. 
Ant galvų dedasi papuošalus iš plunksnų, o prie juosmens 
rišasi palmių lapus. Rankose turi saidokus, kiti ietis 
treti 
ruošiasi kažkam. Tarp vyrų viena mergina ar moteris išda
žytu veidu, lyg su kauke, nuogomis krūtimis, ant kaklo 
pasikabinusi kiaukutų karolius. Šokam ją fotografuoti, 
irgi mielai pozuoja, o ją kita~ moteris dar vis dažo, tepa 
nors jau gerokai ištepliota, išmarginta. Mes dabar vaikš-

°
- nedidelius, pailgus būgnus. Visi, atrodo, užsiėmę,

spalvingai apsirengusios. Susirinkusių vaikų nosiukės daugu- ciejam tarp jų ir įninkam fotografuoti pavienius ir grupė- 
moję slapios, varvančios snargliukais. Mažesnieji visai m’s- Beje, tiek vyrai, tiek moterys ir vaikai, visi basi, 
nuogi, be jokio drabužėlio, laksto aplinkui. Ateina ir vie- Pasirodo, pasirūksimas buvo šokiams, nes mūsų jie jau 
nas kitas vyras, kurie tuojau tiesia rankas sveikintis, laukė. Dabar vyrai, jau spalvinga^ pasipuošę, issidazę, sto 
Mums vadevo buvo įsakyta, kad vietiniai labai mėgsta Ja ir rankomis mušdami būgnus, pagal taktą, šoka
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rimtai nesutrukdys ir organizuotai nepasipriešins, bolše
vikai pradėjo veikti metodiškiau, bet ne mažiau tikslin
gai. 1917 metų lapkričio, 13 dieną Leninas išleidžia 
tokį įsakymą: "Valstybinio banko tarnautojai, atsisakę 
pripažinti Darbininkų ir valstiečių vyriausybę - Liaudies 
komisarų tarybą - ir perduoti banko reikalus, turi būti 
suimti. (Pasirašė): Liaudies komisarų tarybos pirmininkas 
V.Uljanovas (Leninas); Liaudies komisarų tarybos sekreto 
rius N.Gorbunovas".

Konflikto esmę sudarė dvi aplinkybės. Pirma, 
bankas nenorėjo nurodyti, kur yra jo aukso saugyklos. 
Antra, nebuvo vykdomas Lenino nurodymas nedelsiant 
atidaryti jam asmeninę sąskaitą ir pervesti į ja iš banko 
aktyvų penkis milijonus aukso rublių, kad vėlfau jis ga
lėtų pareikalauti iš šitos sąskaitos bet kokių sumų be 
jokios teisės atsakyti neigiamai. Pinigus iš šios sąskaitos 
galėjo nuimti tik pats Leninas arba Gorbunovas.

Kartu su Valstybinio banko tarnautojais buvo su
imti visų sostinės privačių ir komercinių bankų darbuo
tojai. Reikia pripažinti paprastą Rusijos finansininkų, 
kurių daugumos vardai liko nežinomi, drąsą. Suimti ir 
kankinami, kęsdami patyčias, jie iki galo grūmėsi dėl 
dešimtmečiais kurtos rusų finansų sistemos. Bet ne vie
nas finansininkas pasaulyje negali pavieniui atsispirti 
ginkluotam plėšikavimui, organizuotam pačiu aukščiausiu 
valstybiniu lygiu.

Visiškas nebaudžiamumas ir globalinis neatsakin
gumas leido išplėsti plėšikavimų mastą. Gruodžio mėnesį 
paskelbiama, jog "nacionalizuojamas" Rusijos valstybinis 
bankas, taip pat eksproprijuojami visi privatūs ir komer
ciniai bankai. Papildomu 1917 m.gruodžio 23 d. įsaku 
nutraukiami dividendų mokėjimai už privačių įmonių 
akcijas ir pajus, taip pat visi sandėriai su Vertybiniais 
popieriais. Visi Rusijos bankai likviduojami, bankininkystė 
paskelbiama partijos monopolija su vieninteliu vadina
muoju "liaudies banku" priešakyje. Vykdomosios valdžios 
atstovams bolševikų kontroliuojamoje teritorijoje "sutei- 
4 psl.

kiama teisė konfiskuoti, rekvizuoti, sekvestruoti, prie
varta sindikuoti įvairias pramones ir prekybos šakas, 
imtis kitokių priemonių gamybos, paskirstymo ir valsty
binio finansavimo srityje".

Nuo 1917 m.lapkričio mėn. "liaudies labui" pradė
tos konfiskuoti pramonės įmonės. Sis procesas prasidėjo 
Lukino manufaktūros konfiskavimu., 1917 m..gruodžio 
9 d. Liaudies komisarų tarybos posėdyje, kuriam pirmi
ninkavo Leninas, nutarta konfiskuoti Simo akcines kasy- 
bos gamyklų bendrovės turtą, gruodžio 27 dieną išleistas 
įsakas konfiskuoti Serginsko LJfos ir Kaštyno apygardų 
akcinių bendrovių turtą, Antaro lėktuvų gamyklą ir per
duoti Putilovo gamyklą "liaudies" nuosavybėn. Šalies 
nacionalinis ( t.y., valstybinis, Red.) turtas buvo grobia
mas sparčiai ir neapsiribojo vien didžiuliais bankais ar 
akcinėmis bendrovėmis, žinomais visame pasaulyje. Su 
medžiotojo, nenorinčio paleisti grobio, net smulkaus, 
azartu, Leninas įsako Dzeržinskiui suregistruoti visus 
asmenis, kurie potencialiai gali turėti kokių nors šei
myniniu vertybių ir santaupų. Prie tokių buvo priskirti:

" 1. Asmenys, priklausę trutingoms klasėms, t.y.,tu
rintys 500 rb. ir didesnes pajamas per mėnesį; nekilnoja
mo turto miestuose akcijų ir didesnių nei 1.000 rb. sumų 
savininkai, taip pat bankų, akcinių įmonių, valstybinių 
ir visuomeninių įstaigų tarnautojai,k privalantys per 24 
valandas ( Leninas nekantravo, nors net ką tik sukurtos 
politinės policijos šefas buvo priverstas pakeisti šį ter- 
minaj į trijų dienų ) namų komitetams trim egzemplio
riais pateikti pareiškimus su savo parašu ir adresu, ku
riuose būtų nurodytos pajamos, tarnyba ir veiklos pobū
dis.

2. Namų komitetai patvirtina šiuos pareiškimus 
savo parašu. Vieną egzempliorių pasilieka, o kitus du 
egzempliorius siunčia į miesto valdyba ir Liaudies vi
daus reikalų komisariatą (NKVD).

3. Asmenys, nevykdantys šio įsakymo (nepateikę 
pareiškimų arba pateikę klaidingus duomenis( (...) bau
džiami pinigine bauda iki 500 rb. už kiekvieną nukrypimą 
kalėjimu iki vienerių metų arba išsiunčiami į frontą, 

priklausomai nuo kaltes dydžio.
4. Asmenys paminėti 1 p., privalo nuolat su savi

mi turėti nurodytų pareiškimų kopijas, patvirtintas namų 
komitetų, taip pat vyresnybės arba renkamų įstaigų.

5. Šie asmenys privalo per savaitę nuo įstatymo 
išleidimo dienos gauti vartojamąsias darbo korteles (pa
vyzdys pridedamas), kad kiekvieną savaite prašytų paja
mas ir išlaidas, ir kad knygelėse būtų įrašyti komitetu 
ir įstaigų paliudijimai...”

Kaip ir visi Lenino dokumentai, šis irgi visiškai 
atitiko keliamus uždavinius. Pajamos nuo 500 rublių 
ir daugiau per mėnesį smogia pirkliams, pradedant nuo 
labai vidutinių, ir inteligentijai, ypač jos kūrybinei da
liai - advokatūrai, žurnalistams, leidėjams. O štai 1.000 
rublių vertės nekilnojamasis turtas iškart apima visą 
smulkmę: mažyčių parduotuvėlių, Ochtos daržų, namų 
Vyborgo pusėje savininkus, šis dokumentas savo dvasia 
ir turiniu primena vokiečių okupacinės valdžios įsakymus 
dėl žydu registracijos.’*

Ką daryti su tais,, kurių pajamos mažesnes, o 
nekilnojamojo turto vertė ne 1.000 rublių, o tarkim, 
25, ir vadas baigia savo įžymųjį laišką draugui Dzeržins
kiui garsiuoju 7 punktu, dar ‘kartą patvirtinęs savo le
gendinį genialumą:

7. Asmenys, kuriems netinka 1 p. sąlygos, namų 
komitetams pateikia vieno egzemplioriaus pareiškimus 
apie savo pajamas ir darbo vietą, įsipareigodami turėti 
su savimi šio pareiškimo kopiją, patvirtintą namų komi
teto".

apie savo pajamas ir darbo vietą, įsipareigodami

•• Bet Hitleris šiam tikslui turėjo aparatą, pats 
paliko ne vienos vizos panašiuose dokumentuose.

jis ne- 
O pa-

saulinio proletariato vadas nesibodėjo rašyti panašių 
popierių savo ranka, su nuolatiniais komunistiniais linkė
jimais pabaigoje.
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Slegiančiai nuotaikai praskaidrinti, Albertuko ran
kose suskamba akordeono lietuviškų dainų, garsai. Mes 
tyliai pritariame, patalpoje esantieji klausosi jiems nesu
prantamų žodžių ir nežinomų melodijų. Jų akys atkreip
tos j mus. Munis nustojus, prašo, kad dainuotume. Dai
nuojame toliau, ilgai dainuojame. Užbaigus, vienas 
Wehrmacht'o kareivių prieina prie mūsų ir vokiečių kal
ba padėkoja. Iš kišenės išima pakutį cigarečių ir paduo
da Albertukui. Grįžta prie savųjų ir ilgai kažką jiems 
aiškina apie mus.

Naktis praeina ramiai, be pavojaus sirenų kauks
mo, be priešlėktuvinių pabūklų trenksmo.

Užmigau, begalvodamas apie gardžius pietų ska
numynus, apie lašinuočius, apie rūkytas, riebias dešras, 
tarkuotus blynus, garuojančių kopūstų sriubą... Sapnavau, 
rodos, buvau savo namuose, kartu su Onute ir Rimute. 
Jos kažkur tylėdamos išėjo ir aš jų daugiau nemačiau. 
Atėjo mano motina, balta skarele apsirišusi ir mane 
ragino kuo greičiausiai eiti iš namų, nes ateisiu pikti 
žmonės manes ieškoti. Išėjau. Ėjau per dideli miškę, 
šalia manęs *- broliai Jonas ir Vytas. Visi šokinėjome 
nuo vieno kupsto ant kito, bijodami įkristi į juoduojan
čias pelkes. Staiga- pakilau iki debesų. Broliai liko miš
ke. Aplinkui trankėsi perkūnija, žaibai, Žemiau debesų- 
plakėsi didžiulės, putotos vandenyno bangos. Dugne- 
nuskendę laivai, bauginantis žuvėdrų klyksmas, žaliuo
janti pakrantė, nuklota skenduoliais, pakrantės apkasuose 
užmuštu kareivių kūnai į dangų iškeltomis rankomis, 
atviromis akimis, pajuodusiais veidais. Rodos, ir aš tarp 
jų esu, ir negaliu atsitraukti, atsiplėšti. Aš toks sunkus, 
kaip švino gabalas...Pasigirsta lyg angelų giedamas "Ale
liuja", skamba taip didingai . Kažkur, tolumoje lyg var
pai skamba. Pasidaro taip gera. Lyg su sparnais pakylu 
virš debesų. Saulės spinduliai akina akis, šaukiu Onute 
ir Rimutę, kad ateitų pas mane... Nubudau, kai sapnų 
nutraukė brolio Vyto ranka ir klausimas, ko aš šaukiu, 
ar sapnuoju. Ilgai, ilgai galvojau, ką tas sapnas galėtų 
reikšti ir nebeužmigau.

Balandžio Dvidešimtoji
Fuehreric Adolfo Hitlerio 65-ių metų amžiaus su

kaktuvės- gimtadienis. Taip neseniai dar per Hitlerio 
gimimo dienų visi Vokietijos miestai pasipuošdavo dide
lėmis, svastika paženklintomis vėliavomis. Radijo garsia
kalbiai nesustodami skelbė Fuehrerio genialuma, skambė
davo karo pergalės maršai. Miestų aikštėse paraduodavo 
nacių kariuomenės pulkai, lydimi ginklų ir orkestru. "Hit- 
lerjugend" pulkai, ikėlę rankas saliutui, šaukdavo "Heil 
Hitler", "Heil Hitler". Laikraščių puslapiai mirgėdavo 
žiniomis apie frontuose pasiektus laimėjimus. Kur visa 
tai šiandien? Lyg niekur nieko, radijas labai kukliai pri
simena, kad šiandien Hilterio gimtadienis, ir kad vokie- 
čių. armijos sėkmingai ginasi, ypač rusų fronte. Mes 
tikėjomės šiandienų gauti pagerintų maisto davinį ir 
ką nors papildomo. Deja, liko tik tikėjimas...

Mes vėl išvykstame į prie kaimelio esanti pušynų 
prie vakarykščių bombų perkrovimo darbų. Nuvykę, 
randame anksčiau atvykusias dar dvi grupes- vienų vo
kiečių wehrmachtiečių ir kitų civilių vyrų. Kas jie- ne
žinome, atrodo prancūzų ar italiį belaisviai, prie jų - 
ginkluota vokiečių kareivių sargyba.

Vos spėjame pakrauti bombas į sunkvežimius, 
kurie skubiai jas išveža, ir vėl greitai sugrįžta. Ir taip 
per visą dieną, be poilsio, pusiau alkani, "atšvenčiam" 
Hilterio gimtadienį.

Aukštų pušų šakotos viršūnės dengia mus nuo pra
skrendančių amerikiečių_ lėktuvų. Kaip ramu miško glo
boje! Taip norėtųsi pabūti vienam tarp ramybe ošiančiu 
medžių, basomis kojomis pajusti samanų švelnumą, pasi
grožėti pražydusios gėlytės šypsena, užgirsti 'genelio 
stuksenimą, išgąsdintos varnos riksmą, tekančio upelio 
čiurlenimų, pasekti kiškelio ir voveraitės liuoksėjimą. 
Prisiminti išvaikščiotus, apdainuotus Anykščių šilelio 
takus ir klonius... Deja,žiauri realybė privertė mus kil
noti sunkius mirties krovinius, skirtus žmonių ir žemės 
naikinimui. Jau temstant, baigę darbų,grįžtame tuo pa
čiu keliu, pro kaimelį. Mus , pravažiuojančius, pasitinka 
ir palydi grąsus kaimelio šunų lojimas ir prie tvenkinio 
esančių išsigandusių žąsų gagenimas bei iš kaminų i 
vakaro tamsą bekylą dūmai. Kaimelis ruošiasi nakties 
poilsiui.

Radijo žiniomis, amerikiečiai pradėjo plataus 
masto puolimą per Elbės upę. Pietuose užėmė stambų 
Bavarijos miestą Nuerenbergą ir paėmė 14.000 vokiečių 
belaisvių.. Rusai priartėjo prie Berlyno priemiesčių, šiau
rėje puolė štetino kryptimi.

Balandžio Dvidešim trečioji
Hitlerio griežtas įsaKyrnas ginti Reicho sostinę 

- Berlyną. Gandas, ar teisybė, kad esą Hitleris kreipėsi 
į Švedijos Raudonąjį Kryžių per grafą Bernadotte, pra
šydamas tarpininkauti taikai su Vakarų sąjungininkais. 
Esą, sąjungininkai pasiūlymą atmetė...

Daugelis simuliuoja ir taip išsisuka nuo darbų. 
Gandai, kad mus, lietuvius, vėl iš naujo performuos ir 
išskirstys mažomis grupėmis po atskirus vokiečių dali
nius. Pabandau ir aš išsisukti. Pasiskundžiu Meldučiui, 
kad man labai svaigsta galva. Jis patiki ir, kitiems išė
jus į darbus, laimingai prasprunku pro menkai saugomus 
•kareivinių vartus ir, pagal iš Broniaus gautą adresą, 
išeinu į miestą aplankyti savo tautiečių. Nurodytą vietą 
surandu nesunkiai. Deja, Broniaus nerandu, esančiųjų 
sakymu, jis prieš porą dienų, kartu su kitais besitrau
kiančiais į Vakarus, išėjęs Rostoko link. Čia sutiktieji 
tautiečiai - tauragiškiai, dvi šeimos, maloniai priima 
mane, pasiūlo puoduką kavos, išsišnekam.

Jie jau antras mėnuo, kaip prisiglaudę vokiečio 
kiemo pašiūrėje, laukia leidimo pajudėti geležinkeliu 
toliau, ir nesulaukia. Jokių kitokių transporto priemonių, 
neturi. Baiminasi, kad rusai priartės. Vieną šeimą sudaro 
pagyvenęs, kairia akimi aklas vyras, jo žmona ir jos 
senyvo amžiaus motina. Antroji šeima- dar jauna, judri 
moteris, jos dešimties pavasarių dukra ir šešių metukų 

sūnus. Vyrų prie Dancigo vokiečiai paėmė kasti apkasų. 
Iki šiolei nežinanti, kur jis yra, ir ar gyvas. Ji iš mažo 
rankinuko išima aplamdytą vyro nuotrauką, rodo man 
ir klausinėja, gal kur teko jį matyti, ar susitikti. Labai 
pasiilgę vaikai, ir ji pati, sunku be jo. Klausinėjusi vo
kiečių įstaigose - jokio atsakymo nesulaukusi. Gerai,kad 
su gerais žmonėmis kartu esanti. Visuose reikaluose 
jai padeda,o vyras susišnekąs vokiškai. Iš Lietuvos pasi
traukę vokiečiams artėjant prie Tauragės. Laikinai apsi
stojo Rytprūsiuose prie Girduvos, pas vokietį ūkininką. 
Keliantis per Vyslos upę, teko palikti vežimus ir arklius. 
Traukiniu atvyko iki Neusterlitz'o. Nežino, kas bus to
liau. Labai sunkiai pergyvena oro puolimus, ypač senutė 
motina ir vaikai. Gerai, kad netoliese, parke esanti sau
gi slėptuvė, kuri dar nė karto nėra kliudyta bombų.

Ilgai šnekamės apie pergyventus bombardavimus, 
apie rusų kareivių žiaurumus, kaip jie, užėmę Rytprūsius, 
niekino moteris, žudė ir apiplėšinėjo civilius, apie apsu
pimų pavojus ir lenkų pabėgėliu užpuldinėjimus.

Pasiteirauju, ar negalėčiau gauti civilius rūbus 
sau ir broliui. Svarbiausia - kelnes ir švarką. Pasiūliau 
gerai užmokėti vokiškomis markėmis, kuriu dar iš Lietu
vos turiu apsčiai. Vyriškis aiškino, kad savų atliekamų 
rūbų neturįs, pažadėjęs pakalbėti su šeimininku ir už 
poros dienų duos žinią. Žinąs, kur esame apsistoję.

Atsisveikindamas, už pažadą tam šeimos vyrui 
ir vaikų motinai į rankas įdaviau po šimtinę, kaip avan
są už pažadėtus rūbus. Ilgai čia užsibūti nenorėjau, bijo
jau, kad kas manęs "sergančio" nepasigestų. Atsisveikinu 
galvodamas, kad už poros dienų pasimatysime.

Spėliojimas dėl mūsų performavimo pasitvirtino. 
Vakare pirmąją mūsų, lietuvių, šimtinę išskirsto po 12- 
15 žmonių ir priskiria prie atskirų vokiečių kuopę, suri
kiuoja ir išsiunčia į frontus. Taip įvyksta pirmasis lietu
vių junginio išskirstymas.

Antroji šimtinė dar neliečiama. Kas laukia mūsų? 
Kareivinių rajone didelis judėjimas - vieni atvyksta, 
kiti išvyksta, nemažai civilių - moterų, vyrų ir vaikų. 
Nerami, ,naktis, stiprus vėjas "stūgauja pro stogo kiąųry- 
mes, švyti blanki mėnulio šviesa. Girgžda varstomos 
durys, nervina kareiviškų batu kaukšėjimas. Taip norisi 
poilsio...

Balandžio Dvidešimtketvirtoji
Iš pat ryto, ginkluoti kastuvais ant pečių, dainuo

dami išžygiuojame į prieš tris dienas buvusią vietovę 
prie ežero. Dainų klausosi miesto gyventojai ir praeiviai. 
Ant mūsų uždėti, vietoje šautuvų, kastuvai darniai siū
buoja pagal kojų taktą. Stiprus vėjas bando išardyti mū
sų gretas. Prie ežero atvykę, jau randam bedirbant anks
čiau atvykusius. Papildomai giliname lietaus apardytus 
griovių šlaitus, paruošiam minavimui į pagrindinį kelią 
vedančius takus, papildomai kasam gilius apkasus prieš
lėktuviniams pabūklams prie bunkerių. Prie kitų darbu 
dirba kelios grupės ir civilių žmonių. Jie atskirti nuo 
mūsų, juos saugo vokiečių kareiviai. Vėjo sukeltos ežero 
bangos įnirtingai šniokščia, plakasi į kranto smėlį, siū
buoja pakrančių medžiai, aukštai pakilusios žuvėdros 

į PAPUA NAUJĄJĄ GVINĖJĄ APLANKIUS
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vietoje. Šoka šeši vyrai, tik kulnys pakyla aukštyn, o 
pėda stovi vietoje. Dvi motrerys nuogomis krūtimis, vie
na vyresnė, kita visai jauna, prisidengusios plaušų sijonė
liais, šoka kartu.

Paskui kitas šokis su būgnais ir p ^.šūkavimais, ir vė 
liau ratu beeinant aplink, vis dar būgnams dudant, atlie
kamas tuo pačiu tempu. Šokiai mums atrodė visi vienodi, 
panašūs, bet aplink susirinką vaikai ir suaugą, irgi šūkavo 
garsiai pritardami. Po šokių dar padarėme daug nuotrau
kų, o turintieji filmavimo aparatus, išsijuosą dirbo. Tekia 
nuostabiai dėkinga dirva įvairiai pozuojančių ir nesibijan
čių foto aparatų. Išsiskyrėm vaikų ir suaugusių palydėti 
iki pat. automobilio, tiesiam rankas atsisveikinimui.

Iš kaimelio grįžom apie pietus, kuriucs valgėme lauke 
prie tekančios upės. Gavome jautienos kepsnį. Pavalgą 
dar turėjome kiek laiko, bet tuoj pat pradėjo lietus žliaug- 
ti ir nesimatė kada sustos. Kiek palaukus, gavome liet
sargius ir sėdom į autobusiukus važiuoti, kad ir lyjant, 
nes numatyta lankyti kitus kaimelius.

Važiuoti teko visai netoli, kur prie kalnelio namukų 
prisodinta daug bananų medžių. į vieną namuką įsileidžia 
vidun. Ant grindų kūrenasi ugnis, moterys su vaikais kor
tom lošia. Dūmai sklaistosi po vidų ir graužia akis. Šo
nuose padaryti guoliai ant paaukštinimo - miegoti. Jokių 
baldų, stalų ar kėdžių nėra.

Kiek pabūvą tame namelyje, einame toliau, vis lietui 
krapnojant, o takas šlapias, purvas, ir tenka slidinėti. 
Visi einame žąsele, saugodamiesi vandens balų. Šalia 
tako prisodinta kukurūzų, bulvių ir kitų daržovių, vis 
nedideliais sklypeliais, nes čia tos žemės nedaug. Užsuka- 
me į kito namuko vidų, langų nėra, tik įėjimo anga-du- 
rys. Grindys išklotos bambuko plaušų kilimu, o kambario 
šonuose yra padarytos keturios kamarėlės - keturi miega
mieji. Viduryje židinys, kur dūmuose kepama ir verdama. 
Prie jo sėdi kačiukas ir kojas sukryžiavęs šeimininkas ir 
keli vaikai. Čia vietoje lovų tik paaukštinimai.

Mūsų vadovas klausia, kiek jam metų,. Tas pagalvojus 

staigiais šuoliais atakuoja putotas bangas,, ieškodamos 
grobio.

Prie darbų išbūnam iki vakaro. Grįžus, ir vos spė
jus pavakarieniauti, išrikiuoja visą mūsų šimtinę, liepia 
pasiimti kuprines. Esame paskirti kažkur kitur. Paliekam 
patalpas ir išžygiuojame į kitoje miesto pusėje mums 
skirtą vietą. Ten, prie pagrindines miesto gatvės, dideli, 
gražūs teatro rūmai, kuriuose yra įsikūrusi vokiečiu 80- 
tojo batalijono 4-toji kuopa. Mes apsistojame rūmų di
džiojoje salėje. Džiaugiamės galy gale gavę maisto davi
nį ir priedo - keturiems po butelį vyno. Pasirodo, šis 
batalijonas šiandieną švenčia savo šventę. Stiprinamės 
konservuota mėsa, balta duona, sausainiais, šokoladu, 
o labiausiai - tai vynu. Pirmą kartą toks puikus maisto 
priedas.

Seniai buvonie beragavę vyno. Paskutinį kartą jo 
gavome per praėjusių metų Kūčias , kai dar buvome 
Jurgaičiuose. Jo paragavus, atgijo vyrų nuotaika. Ado
mas ir Edvardas gautas šokolado plyteles įsideda į kup
rines. Taupo ir saugo ne sau, o dukrelėms dovanoms, 
kai grįšią . Juozas K., svedasiškis, pasisako man,kad 
esąs įsigijęs civilius rūbus ir riuošiasi Šią naktį iš mūšy 
tarpo pasitraukti Rostock'o, Luebeck'o miestų pusėn, 
kur, jo manymu, sutiksiąs anglus - amerikiečius. Apie 
jo planus žino ir brolis Vytas, ir Klemas. Nakties tamsa 
dengia žemę, gatvėje prie teatro rūmy kaukši arklių 
kanopos, rieda vežimai, aidi tolimi fronto garsai, šalia 
scenos esančiame kambaryje, mums saugant, Juozas 
numeta karišką uniformą ir persirengia civiliais rūbais. 
Atrodo gana komiškai. Ranką paspaudimais atsisveikinam, 
palinkim geriausios sėkmės, su viltimi kur nors vėl susi
tikti.

Pro šalutines rūmu duris išleidom jį į nežinią. 
Gaila, netekome vieno iš savo likimo brolly. Jo tuščią 
kuprinę, katiliuką ir karine uniformą pakišom. giliai, po 
scenos grindimis. Radijo žiniomis, rusai didelėmis jėgo
mis apsupo Berlyną. Prie Elbės upės, ties Torgau miestu, 
amerikiečiai susitiko, su rusais. 'Vokiečiai kontratakavo, 
atsiėmę Buchholz'ą.

Teatro rūmai, didelė, puošni, kelių šimįu vietų 
sale silpnų elektros lempučių blankioje šviesoje atrodo 
nejaukiai. Poilsiui pasirenkame šalia didžiules scenos 
aukščiau esančias, sidabro ir aukso spalvomis ornamen
tuotas ložes. Ant minkštų, aksomu dengtų kėdžiy išsitie
sę, jaučiamės karališkai. Kokia permaininga diena...

Ilgai neužmiegu, mane veikia paragautas vynas 
ir Juozo staigus pasitraukimas iš musų tarpo. Kažin 
kaip jam einasi, galvoju, ar nepapuolė į žandarmerijos 
rankas. Tolimi artilerijos sviedinių sprogimai virpina 
storas teatro mūro sienas. Tai girdžiu nebe pirmą kar
ty, bet kiekvieną kartą vis kitoks jausmas apima. Gir
džiu riedančius vokiečių tankus, rūsyje durų varstymus 
ir vokiškai kalbančius. / bus daugiau /

atsako, kad nežino. Senukas gyvena vienas be žmonos, su 
anūkais. Jo namukas yra žymiai geresnis negu kitų kaimy- 
nų - didesnis, su grindimis, išklotas kilimu - ir viskas čia 
gražiau, tvarkingiau atrodo. Gale kaimelio jau daugiau 
aplink namukus žemės, daržams padarytos lysvės, žemė 
juoda, labai gera, nereikia nė trąšti, viskas gerai auga, 
kaip vadovas pasakoja. Ir tikrai, augmenija vešli. Tinka
mos žemės ūkininkavimui visam krašte tėra nedaug, apie 
25% ir tik 5% yra derlinga, o 75% krašto žemės apaugą 
natūralia augmenija, daugumoje lietaus mišku (rain forest). 
Taip pat čia augina juodas kiaules ir vištas.

Tose aukštumose vis kiekvieną popietą lyja. Lyja ir 
dabar, vaikščiojant, bet netrukus vėl pasirodo saulė. At- 
vykstam prie kito kaimelio, kur irgi auginama daug kiau
lių. Joms padaryti iš sienojų gardai tik vienai kiaulei 
įlysti. Kai pradeda lyti - visos subėga į savo gardus.

Kaimelio vyrai su barzdomis, plaukai juodi, grbanoti. 
Nors jų oda yra tamsios, beveik juodai varinės spalvos, 
bet jie nėra negrai, o melanezų rasės. Neturi negriškų 
bruožų. Jie artimi polineziečiams ar orientalams. Tos 
rasės žmonės sudaro beveik 99% visų gyventojų, nes pasto
viai gyvenančių krašte baltųjų tėra tik apie 35000 ir 
apie 6000 Azijos gyventojų. Dėl didelių šeimų ir gausaus 
gimimų, skaičiaus, gyventojų skaičius labai sparčiai auga 
ir todėl gyventojų daugumą sudaro vaikai, jaunimas ir 
jauni suaugusieji. Jie sudaro apie 80% visų gyventojų. 
Belankant kaimelius, labai mažai matosi senesnių žmonių, 
tik daugybė vaikų krinta į akis.

Apie 85% Papua tebegyvena žemės ūkyje, augindami 
daržoves susispietą į didesnius ar mažesnius kaimelius. 
Dalis gyvena visai atskirai, toliau nuo kaimų pastatytuo
se namukuose. Tačiau jų šeimos yra didelės, nes viename 
namuke gyvent tėvai, vedą vaikai ar broliai su save atža
lomis. Gyventojai krašte naudoja apie 700 atskirų kalbų 
ir dialektų.

Per popietą aplankėme trijų atskirų kaimelių gyvento
jų namukus. Gyvenimas visuose matytuose kaimeliuose 
mažai skiriasi nuo viens kito. Užtruko nepilnos dvi valan
dos ir pasibaigė šios dienos išvyka. Beje, tie trys kaime
liai buvo labai arti vienas kito, nereikėjo toli važiuoti. 
Tai aukštumų /Highland / kraštas. (bus daugiau)
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toronto
PRANEŠA KANADOS 
LIETUVIŲ FONDAS:

e A.a. Izabelei Kondra- 
tienei mirus,užjausdama 
P.A.ŠIAUGŽDINIUS, KLF-dui 
paaukojo $ 50,- L.Urbo- 
nienė.

Ji taip pat įnešė i KLF 
$500,-, pareikšdama *pagei- 
davimą,. kad gaunamos 
už indėlius pajamos butų 
skiriamos studentų stipen
dijoms Lietuvoje. J jos 
pageidavimų bus atsi
žvelgta.
Nuoširdžiai dėkoja KLF

IcNcagoĮ
LABAI KARŠTA MŪSŲ
Čikagoje
Edvardas Šulaitis

Jau seniai čikagiečiai 
išgyveno tokius karščius, 
kokie užklupo šio didmies
čio gyventojus liepos vidu
ryje, o jie atėjo kažkaip 
nelabai laukti, ir jiems 
nespėta pasiruošti, todėl 
nusinešė net arti 600 gyvy
bių. Ir dabar įvairios Čika
gos įstaigos viena nuo ki
tos stumia bėdą ir aiškina
si, kodėl niekas nepagal
vojo v apie galimas liūdnas 
karščių pasekmes. Net ir 
miesto meras nejuokais 
susirūpino savo ateitimi, 
nes sekančiuose rinki
muose "sukaitę" čikagie
čiai gali jo neperrinkti, 
(žinoma, mirusieji jau ne
galės išreikšti savo valios) 
panašiai kaip anksčiau snie 
gas vienam miesto galvai 
buvo iškrėtęs tokį pokštą.

Kiek žinoma (buvo pa
skelbti amerikiečių spaudo
je žuvusiųjų nuo karščio są
rašai) lietuvių daug nuo 
karščio nenukentėjo: matė
me tik 3 ar 4 lietuviškas 
pavardes. Taip pat teigia
ma, kad nuo karščio galėjo 
mirti ir šiek tiek tolėliau 
nuo Čikagos esančiame 
Beverly Skores miestelyje 
gyvenęs žymus Lietuvos 
krepšinio rinktinės žaidė

jas (1937 ir 1939 m. Euro
pos čempionas), šiemet 75 
metų amžiaus sulaukęs, Ze
nonas Puzinauskas.

Beje, aukščiausias karš
tis siekė apie 40 laipsnių, 
nors kai kuriose apylinkėse 
jis buvo didesnis, ir tai tę
sėsi apie keturias dienas. 
Daugiau negu savaitę tem
peratūra viršijo 35°C.

Tačiau ne vien tik nuo 
karščio mūsų tautiečiai 
kentė. Štai Jadvyga Kara
lienė liepos 3 dieną, va
žiuodama- dviračiu, pateko 
po automobiliu ir mirė 
sekančią dieną ligoninėje. 
O kitas Marquette Parko 
apylinkės gyventojas, lietu
viškų organizacijų veikėjas 
Antanas^ Beleška buvo sun
kiai sužeistas automobilio 
nelaimėje. Profesoriui Rai
mundui Ošlapui, kuris daž
nai lankydavosi Lietuvoje 
ir buvo Lietuvos enokrino- 
loginio centro konsultantu, 
liepos 11 d. padaryta inks
to operacija, nes buvo 
įtariama vėžio liga...

Prie šių negandų reikia 
pridėti ir dviejų neseniai 
iš Lietuvos atvykusių tau
tiečių nubaudimą. Prieš 
kurį laiką Čikagoje plačiai 
pasklido žinia, kad du jau
ni vyrai - Arūnas Krasaus
kas ir Henrikas Malukas (į 
JAV atvykę nelegaliai) 
areštuoti už mėginimą 
siųsti ginklus į Rytų Euro
pą. Birželio 29 d. teismas 
juodu neteisė po ketverius 
ir pusę metų kalėjimo.

Tačiau ne vien tiK karš
čiai ar visokios nesėkmės 
persekiojo Čikagos lietu
vius. Buvo ir linksmesnių 
ar įdomesnių įvykių. Štai, 
liepos 16 d. Jaunimo Cent
ro rūmuose koncertavo iš 
Paryžiaus atvykusi Lietu
vos piano virtuoze - Mūza 
Rubackytė. Nors lauke ir 
salėje buvo labai karšta, 
jos~ klausėsi apie 300 tau
tiečių, kurie gėrėjosi mūsų 
viešnios sugebėjimais. Kai 
kurie net karštį pamiršo, 
nors prakaitas riedėjo ne 
vien tik nuo kaktos. Po 
šio koncerto Mūza išvyko 
i JAV rvtinę dalį koncer
tuoti amerikiečiams, kur ją

LIETUVIŲ-l_' J _ KREDITO PARAMA KOOPERATYVAS
MOKA:

už 90 dienų term, indėlius 
už 6 mėnesių term. Indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term, indėlius 
už 3 m. term. Indėlius 
už 4 ui. term, indėlius 
už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. QIC 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. (fixed rate)

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

£

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

taip pat nusekė karščiai.
Truputį karšta (ne vien 

tik fizine prasme) buvo ir 
dviem Lietuvos aukštie
siems vyrams - dr.Kaziui 
BOBELIUI ir Adolfui ŠLE
ŽEVIČIUI, kurie dvi dienas 
rodėsi Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemonte, prie Čika
gos. Čia jie ne tik kalbėjo 
bet taip pat atsakinėjo į 
klausimus (kai kurie iš jų 
buvo tikrai "karštoki"). Jie 
taip pat pasireiškė ir lie
tuvių radijo programoje, 
kur irgi to "karščio" ne
trūko.

O liepos mėnuo buvo ap
vainikuotas dienraščio 
DRAUGO surengta geguži
ne, kuri pasižymėjo antrą
ja liepos mėnesio karščio 
banga. Todėl ir šį kartą 
daug lankytojų nesusilaukė. 
Čia "Draugą" globojančių 
Marijonų sodelyje tautie
čiai gynėsi nuo karščių šal
tais gėrimais, o tie, kurie 
dar turėjo daugiau jėgos, 
pajėgė net pašokti, grojant 
ne taip jau seniai is Lie
tuvos atvykusiam Arūnui 
Augustaičiui. "Draugo" 
pastate gegužinės metu 
vyko "Draugo" fondo gar
bės narių lentos su jų pa
vardėmis atidengimas. Čia 
kalbėjo šio fondo direkto
rių tarybos pirmininkas 
Bronius JUODELIS, Lietu
vos gen. Garbės konsulas 
Vaclovas KLEIZA ir kiti. 
Buvo pasidžiaugta, kad jau 
yra 76 garbės nariai, fon
dui paaukoję po 1000 ar 
daugiau dolerių. O tokių 
laukiama ir daugiau, nes 
iš to fondo gaunamų pro
centų norima paremti šį 
yiemnteU užsienyje esantį įSadūnaitė 
lietuvišką dienraštį, kadan
gi iš savo pajamų ir mari
jonų teikiamos pagalbos^ (o 
jis vis mažėja) dienraštis 
jau negali išsilaikyti.

Turbūt, ne vien tik dėl 
karščių, iš eterio pranyko 
ilgus metus gyvavusi MAR
GUČIO radijo programa, 
savo laiku įsteigta muziko 
ir visuomenės veikėjo Anta
no VANAGAIČIO. Paskuti
niu laiku šiai (5 kartus 
savaitėje po vieną valan
dą) lietuviškai kalbančiai 
ir lietuvišką muziką gro
jančiai programai vadovavo 
Petras PETRUTIS. Jis, 
kaip atrodo, pavargo, o 
taip pat ir finansiškai išsi
sėmė, nors tikisi, kad atei
tyje "Margutį" dar bus ga
lima atgaivinti.

Šiuos žodžius rašau jau 
rugpjūčio viduryje, ir oro 
pranašų teigimu, 40° karš
čiai Čikagoje jau nepasi
kartos. Bent šiais metais.

pat

O tai jau gerai nuteikia, 
nors šiądien temperatūra 
sukasi apie 35°, laipsnius, 
tačiau^ gal jau bus pasku
tinis šios vasaros "krosnių 
kūrėjų" pasispardymas. Bū
tų gera, kad kurą jie tau
pytų žiemos mėnesiams, 
kada ne vieną dieną Čika
goje tenka stipriai danti
mis pakalenti...

VALDAS ADAMKUS
PIETŲ KORĖJOJE

Čikagietis Valdas A- 
damkus atstovavo JAV 
Aplinkos Apsaugos agentū
rai Amerikos-
Azijos ekologinės partne
rystės ir technologijos bend
radarbiavimo konferencijoje. 
JI vyko birželio 11-15 d.d. 
Seoul1 io mieste, Pietų Ko
rėjoje.

Valdas Adamkus šiame - 
suvažiavime birželio 14 
d. davė platų pranešimą 
apie per 25 metus JAV-bių 
padarytą įnašą į pasaulinį 
gamtos apsaugos darbą,

Lietuviu.

TAUTO DAILėS'

INSTITUTAS

KVIETIMAS
INSTITUTAS šaukia visuoti-

Prel. Juozo Prunskio 
premijos

Mecenatas prel. Juozas 
PRUNSKIS duoda pinigus 
Korp! Giedros metinei pre
mijai, skiriamai "lietuvei", 
labiausiai pasižymėjusiai 
krikščioniškų idealų tarny
boje". Šiemet jau šeštą 
kartą buvo paskirta tokia 
premija ir jį atiteko Vil
niuje išeinančio savaitraš
čio "Dienovidžio" redakto
rei Aldonai Žemaitytei. 
Anksčiau tokias premijas 
yra gavusios - konsule 
Juzė Daužvardienė, Nijolė 

•, Alina Grinienė, 
Gintė Damušytė ir Albina 
Pajarskaitė.

Dėl lietuviškų kapinių
Lietuvių Bendruomenės 

apygardos 
įvykusiame

Vid. Vakarų 
suvažiavime, . _ 
balandžio 30 d. Lemonte , 
šalia kitų kalbėjo ir Algis 
Regis, kuris yra JAV LB 
Vid. Vakarų apygardos 
komiteto pasauliečių tei
sėms Šv. Kazimiero kapinė
se apginti komiteto pirmi
ninkas. Jis pažymėjo, kad 
šiame komitete dirba jau 
30 metų ir paskutiniu me
tu reikalai vėl pablogėjo. 
Nuo kapinių nuimtas užra
šas ST. CASIMIR LITHUA
NIAN CEMETERY, o pridė
tas "St. Casimir Catholic 
Cemetery" (išmestas žodis 
"lietuvių"). Jo teigimu, su 
lietuvių nuomone visai ne
siskaitoma ir, kucmet kapi
nių reikalu kreipiamasi į6.13% 

6.13% 
6.13% 
6.25% 
6.25% 
6.25% 
6.50% 
6.00% 
6.25% 
6.50% 
6.50% 
6.50% 
6.75%
4.25% (variable rate)
6.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
6.50% už RRSP irRRIF2 m.term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
6.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term, ind 
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term, ind 
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk. (gyv,drauda) 
4.50% kasd. pal čekių

sąsk. virš 10.000 
5,00% už Amerikos dol. 1 m. GIC 
4.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk. 

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

L

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

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

AKTYVAI per ■ 01 milijonų dolerių

MasterCard.. 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 perlaidų ir k&’onic 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) ĮLIETUVĄ ir (kitus kraštus.

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

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

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS______________
nį metinį narių susirinkimą 1995 m. rugsėjo mėn. 16 d. 
Aldonos Veselkienės namuose, 216 Brock Str., Gananoque 
Ontario, Canada, K7G 1K4. (Tel: 613-382-8448).

11 vai. - dail. A. Tamošaičio paskaita: "Lietuvių liau
dies meno ornamentika - jos panaudojimas šiuolaikinėje 
tautodailėje".

12 vai. - L.T.I. Tarybos posėdis.
1 vai. - L.T.I. visuotinis metinis susirinkimas.
4 vai. - Lietuvių Tautodailės Instituto nario Philadel- 

pnijos skyriaus, Broniaus Krokio supažindinimas su nauju 
leidiniu, ir garsajuoste: "Lithuanian Wedding Celebration 
Songs" - "Vestuvių liaudies dainos". Leidinį redagavo Juo
zas Kasinskas, dainas patiekė Bronius Krokys. Projektą 
parėmė Commonwealth of Pensylvania. Garsajuostę įdai
navo: Rasa Krokytė -Veselkienė, Bronius Krokys, Juozas 
Kasinskas; muzikinė palyda: smuiku - Brigita Kasinskienė 
gitara - Juozas Kasinskas.

Vyks vertingų dovanų laimėjimai. Laimėjimų šaltinis: 
dail. A. Tamošaičio paveikslas, "Lithuanian Wedding Ce
lebration Songs" leidinys ir garsajuoste, monografija "Ana
stazija Tamošaitienė", "Lithuanian Sashes" knyga, Rasos 
Veselkienės sukurtos sveikinimo kortelės,ir kt.

L.T.I. Valdyba

vadovybę, paaiškinama, 
kad Lietuvių Bendruomenė 
nėra katalikiška organizaci
ja, tad ji negali daryti 
jokių prašymų. Todėl bus 
vėl atgaivinama kapų skly
pų savininkų draugija, 
rios pageidavimų gal 
paisoma.
JAUNIMO CENTRE 
LINKSMI VAKARAI

Šeštadienių vakarais 
Jaunimo Centre yra ren
giami linksmavakariai su 
dainomis, šokiais ir žaidi
mais. Juos organizuoja 
vienas iš Lietuvos atvykęs 
tautietis, o taip pat ir 
programoje pasirodantys 
dainininkai bei muzikantai 
yra atvykusieji iš Lietuvos.

florioa

ku
bus

GRAŽIAI PASIRODĖ 
ČIKAGOS SPORTININKES

LSK "NERIES" tinklinin- 
kės iš V-tųjų. Pasaulio Lie
tuvių Sporto Žaidynių grįžo 
apdovanotos sidabro meda
liais.

Šiam Klubui vadovauja 
Zigmas Žiupsnys. Komanda 
susidedanti iš mergaičių 
iki 16 m.amžiaus, neseniai 
St.Louis, Missouri varžybo
se laimėjo I-ąją 
Čia "USA AAU 
National" varžybose 
vavo 64 komandos.

St.Petersburge, liepos 
16 d. popietėje buvo prisi
mintas Stepono DARIAUS 
ir Stasio GIRĖNO transat
lantinis skrydis i Tėvynę 
Lietuvą.

[domią paskaitą apie 
šiuos didvyrius skaitė An
tanas Jonaitis, pailiustruo
damas mažai žinomais 
faktais ir [vykiais.

Lakūnų atminimas buvo 
pagerbtas Tylos minute.

paskaitą apie

ALT SĄJUNGĄ
TęSIA SAVO VEIKLĄ 

3 kultūrinės- 
sezoną, 

kad ALT 
skyriaus 

nuoširdžiai atliko 
sipareigojimus ir

Peržiūrėjus 
tautinės veiklos 
prieita išvados, 
St.Petersburgo 
nariai 
savo 
už tai Valdyba yra visiems 
dėkinga, kaip ir kitiems 
tautiečiams, kurie dalyvavo 
renginiuose.

Savo priešatostoginiame 
- posėdyje valdyba jau apta
rė ateinančio sezono veik
los planus, kurie bus pa
skelbti rugsėjo mėnesį

'’Dirvai'’ paskelbus no
velės konkursą, Skyriaus 
pirmininkas buvo pakvies
tas ir sudarė jury komisiją 
iš Romos Degesienės, Da
ilios Mackialienės ir Stasio 
Vaškio.

"Dirva" skiria dvi pre
mijas - $500,- ir $300.

vietą.
Junior

daly-

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

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

Narys “Better Business" biuro

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

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

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

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%

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.

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

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 GtC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1 AK

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

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

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

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

1 
2 
3 
4

■■■■■ 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind.
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRlF-3 m. term. ind. 6.50% 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.50% 
RRSP Ir RRIF-5 m. term. ind. 6.75% 
Taupomąją sąskaitą ........ 3.75%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 4.25% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 4.00%

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 de Bloor St.) 

Toronto, Ont. M6S 4W3

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Paukštelis - ekologas

PAUKŠČIAI GIEDORIAI- 
SVARBUS MIŠKU 
SVEIKATINGUMUI

Visą laiką i spalvinguo
sius Šiaurės Amerikos kon
tinento pavasariais melo
dingai apsišaukiančius 
paukštelius buvo žiūrima, 
kaip ekologinės sistemos 
puošmenėleš, ir nieko dau
giau.

"New York Times" laik
raštis paskutiniu metu pa
skelbė tyrinėtojų davinius, 
pagal kuriuos tie giedoriai, 
pasirodo, dirba vieną pagrin

diniu. darbų mea'Žių sveika
tos išlaikymui, šie paukš
teliai,dėka savo nepaprasto 
apetito, suryja vabalus, 
kurie graužia lapus. Žurna
le "Ecology" du mokslinin
kai skelbia, kad jeigu su- 
mažėtiį tokių paukščių 
skaičius, tai atsirastų dide
lis pavojus JAV miškų kles
tėjimui. Taip pat būtų 
paliestos ir tropikų bei 
Centrinės ir Pietų Ameri
kos vietovės, į kurias nu
skrenda tie paukšteliai 
praleisti žiemas.

Kalifornijos Universiteto 
ekologas Donald R.Strong 
tvirtina, kad jeigu tie 
paukščiai išnyktų arba jų 
skaičius ryškiai sumažėtų, 
tai be abejonės būtų labai 
pakenkta miškams. Jis rūpi
nasi, kad kai kurios tų 
paukščių rūšys jau pastebi
mai nyksta.

Ekologai dirbo du metu 
eksperimentuodami su ų- 
žuolais. Jie buvo apgaubti 
tankaus tinklo narvais, 
pro kuriuos galėdavo vabz
džiai Įskristi ir graužti 
lapus, bet paukščiai Įskris
ti negalėjo. į tuos lapus 
iskridusios kandys ir pete
liškės padėdavo kiaušinėlius. 
Jų vikšrai naikino lapus. 
Apgadinti medžiai sekan
čiais metais išskleidė žy
miai mažiau lapų palygi
nus su medžiais, prie kurių 
galėjo priskristi paukšteliai.

Šie tyrimai atrėmė 
argumentus tų, kurie gal
vojo ,kad jų rolė ekologi
nei sistemai nereikšminga.

ILGA KE L 1 ONĖ 
Leonardo Sciascia

Buvo naktis, kokios, atrodo, kaip tik ir reikėjo - to
kia tamsi, kad kone slėgė visus. Ji žadino baimę, alsavo 
žvėries - šio pasaulio - kvapu, aidėjo jūros garsais: jos 
alsavimas tilo prie kojų.

Su prastais lagaminais ir ryšuliais jie stovėjo akmenuo
tame, kalvų apsuptame paplūdimyje tarp Dželos ir Lika- 
tos miestų: auštant išvyko čionai iš savo kaimų ir miestų 
esančių toli nuo jūros, saulės išdegintose dvarininkų žemė
se, ir atvyko temstant. Kai kurie jų pirmąsyk pamatė 
jūrą. Jie suglumo pagalvoję, kad turės, perplaukti ją visą: 
naktį išplauks iš tuščio Sicilijos paplūdimio ir vėl naktį 
išlips taip pat tuščiame Amerikos paplūdimyje. Susitari
mas toks ir buvo. "Aš naktį priimsiu laivą - greitai paša-, 
k'ė koiilivdjaziėFitis: rimto’rtfis ir nuoširdžiomis akilhiš," - 
ir naktį išleisiu Niudžersio paplūdimyje, prie pat Niujor
ko... Ir kas turite Amerikoje giminaičių, galite parašyti, 
kad po dvylikos dienų jūsų lauktų Trentono stotyje... 
Patys tuo pasirūpinkite... Žinoma, tiksliai dienos negalim 
nurodyti: sakykime, audringa jūra arba pajūrio sargyba... 
Diena šen ar ten, tai jums nesvarbu, svarbiausia - išlipti 
Amerikoje.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

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

IMAME UŽ:
PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 13.25%
nekiln. turto 1 m............ 8.25%

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

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

Is tikrųjų, svarbiausia buvo išlipti Amerikoje, o kaip 
ir kada - neturėjo reikšmės. Jeigu jų giminaičiai gaus 
laiškus, kad ir kaip negražiai ir neaiškiai bus užrašyti 
adresai ant vokų, jie atvyks. Teisybę sako patarlė: "Moki 
žodį - žinai kelią". Žinoma, įie perplauks jūrą, tą pačią 
tamsią jūrą ir išlips prie didžiulių Amerikos parduotuvių 
ir ūkių, o prie šiltų, puikių namų, prie didelių kaip na
mai automobilių juos nuoširdžiai sutiks broliai, dėdės, 
tetos, vaikaičiai, pusbroliai.

Du šimtai penkiasdešimt tūkstančių lirų: pusė - išvyks
tant, pusė - nuvykus. Jas laikė maišeliuose kaip vienuo
liai, tarp kūno ir marškinių. Susitaupė pardavę viską, ką 
tik turėjo: plūktines trobeles, mulus, asilus, visą metų 
derlių,^ baldus, lovatieses, antklodes. Gudriausieji pasisko
lino iš lupikautojų, slapčia vildamiesi apmulkinti juos - 
ben kartą po tiek išnaudojimo metų: ir jie buvo patenkin
ti, kai pagalvodavo, kaip tie raukysis, viską sužinoję. 
"Surask mane Amerikoje, kraugery. Jei tau pasiseks su
rasti mane, gal ir grąžinsiu tavo pinigus, bet be didelio 
noro". Amerikoje jiems vaidenosi maišai dolerių: tai jau 
ne pinigai, sugrūsti senose piniginėse arba paslėpti tarp 
marškinių ir kūno, bet nerūpestingai sukimšti kelnių kiše
nėse ir^ mėtomi arbatpinigiams: taip darė jų giminaičiai, 
kurie išvyko badmiriaudami, sudžiūvę, saulės nudeginti, o 
po dvidešimties ar trisdešimties metų pradėjo grįžti trum
pų atostogų putliais rausvais veidais, taip nesiderinan
čiais prie jų žilų plaukų.

Jų buvo jau vienuolika. Vienas užžiebė žibintuvėlį: 
tai buvo ženklas, kad jie jau susirinkę ir galima kviesti 
į laivą.. Kai jį užgesino, tamsa atrodė dar juodesnė ir 
baugesnė. Bet pq valandėlės kartu su neramiu jūros alsa
vimu pasigirdo aiškus ir savas vandens teliūškavimas, 
tarytum kas būtų ritmingai sėmęs kibiru vandenį ir pylęs 
jį atgal. Paskui kilo šurmulys, pasigirdo duslūs žmonių 
balsai. Kai prie jų priėjo sinjoras Melfa, jų žygio organi
zatorius, keleiviai dar nežinojo, kad laivas jau priplaukė 
prie kranto.

- Ar visi čia? - paklausė sinjoras Melfa. Jis užsidegė 
žibintuvėlį ir ėmė skaičiuoti pinigus. Trūko dviejų kelei
vių.

- Gal apsigalvojo, gal atvyks vėliau... Šiaip ar taip, 
jiems blogiau. Juk rizikinga jų laukti?

Visi nusprendė, kad negalima laukti.
- Gal kuris iš jūsų neturi pinigų - įspėjo sinjoras Mel

fa, - tai tegu pasipustęs padus bėga į namus: jeigu mano 
apgavęs mane, įlipti į laivą, tai smarkiai klysta. Dievaži 
tučtuojau išmesiu tokius į krantą. Juk neteisinga, kad už 
vieną visi mokėtų. Kas norės apgauti, tai taip gaus į kai
lį nuo manęs ir draugų, kad ilgai prisimins ištrūkęs. O 
jeigu viskas gerai...

Visi dievobaingai patikino, kad pinigų turi kiek reikia.
- į valtį! - paragino sinjoras Melfa. Ir visi su lagami

nais ir ryšuliais ėmė grūstis į laivą.
- Po šimts! Atrodo, kad nešatės visus savo namus! - 

ėmė keiktis jis ir nurimo tik kai visi su ryšuliais susigrū
do denyje. Jis visą laiką žiūrėjo, kad nė vienas svetimas 
žmogus ar ryšulys nepatektų į laivą. Skirtumas tarp žmo
gaus ir ryšulio sinjorui Melfai tebuvo toks, kad žmogus 
turėjo įsisiuvęs švarke arba pasikabinęs maišelyje tarp 
marškinių ir kūno du šimtus penkiasdešimt tūkstančių 
lirų. Jis gerai pažinojo šiuos netikėlius, kaimo stuobrius.

Kelionė truko mažiau, negu buvo sakyta: vienuolika 
naktų kartu su ta, kurią išplaukė. Skaičiavo naktis, ne 
-dienas, nes naktys buvo tvankios ir baisios. Dvokė žuvi
mi, benzinu ir vėmalais tarsi karštu juodu- bitumu. Auš
tant nuo kaktos žliaugdavo prakaitas, ir jie jausdavosi 
visai nusivarę. Jurą jie įsivaizdavo kaip vėjuje banguo
jančius javų laukus, tačiau tikroji jūra baugino: jiems žar
nos susitraukė, akys skausmingai raibo šviesoje.

Pagaliau vienuoliktą naktį sinjoras Melfa juos pakvie
tė į denį, iš pradžių jie manė, kad didžiuliai žvaigždy
nai nusileido į jūrą tarytum galvijų bandos, bet tai buvo 
turtingosios Amerikos kaimai ir miestai, kurių žiburiai 
naktį spindėjo tartum brangakmeniai. O ir pati naktis 
buvo nuostabi: giedra ir šilta, danguje pro plonus debesis 
švietė pusmėnulis, žmonės godžiai kvėpė į plaučius gaivų 
vėjelį.

- Štai ir Amerika, - pasakė sinjoras Melfa.
- Ar negali būti, kad čia kita vieta? - paklausė vie

nas keleivis: mat visą kelią jis galvojo, kad jūroje nėra 
nei kelių, nei takų, o teisingą kelią rodė Dievo ranka, 
vedusi laivą tarp dangaus ir vandenų.

Sinjoras Melfa užjaučiamai pažvelgė į jį ir visų pa
klausė:

- Ar kada nors savo krašte matėte tokį horizontą 
kaip šis? ~Ar nejaučiate, kad ir oras kitoks? Ar matote, 
kaip žėri šie miestai?

Visi jam pritarė ir su užuojauta, pasipiktinę žiūrėjo į 
savo draugą, kuris išdrįso taip kvailai paklausti.

- O dabar sumokėkite už kelionę, - pasakė sinjoras 
Melfa.

Jie ėmė naršyti po marškiniais ir traukti pinigus.
Surinkęs^ pinigus, Melfa pasakė:
- Paruoškite daiktus.

Keleiviai pasiruošė labai greitai: kai suvalgė kone 
visą kelionės maistą, kurį buvo sutarę vežtis, jiems liko 
tik baltiniai ir dovanos giminaičiams Amerikoje, keli [________
sūrio gabalai, keli seno vyno buteliai, kelios siuvinėtos GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ 
staltiesės arba sofų užtiesalai. Jie juokaudami ir dainuo---- ---------------------------------------------------------
darni sulipo į valtį su palengvėjusiais lagaminais ir ryšu- *»*♦*♦•******»»**»**' ************ 
liais, o kai valtis pajudėjo, vienas jų ėmė visa gerkle 
plyšoti.

- Jūs nieko nesupratote?! - supyko sinjoras Melfa. - 
Norite įstumti mane į bėdą?.. Kai tik išlipsite į krantą, 
galėsite bėgti pas pirmą sutiktą policininką, jis pirmu lai
vu išsiųs jus atgal. Man į tai nusispjaut, kiekvienas tegu

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Mylimai Tetai
A t A

LIUCIJAI PUSKEPALAITIENEI
po sunkios ligos mirus Detroite, 
nuoširdžiai užjaučiame dr. Iloną GRŽYTĘ- 
MAZILLAUSKIENĘ ir kitus artimuosius -

Birutė ir Henrikas NAGIAI

galuojasi kaip tinkamas... Be to, as laikiausi sutarties: 
jūs jau Amerikoje, savo užduotį atlikau ir galiu palikti 
jus čia... Dėl Dievo meilės, leiskite man grįžti į laivą!

Jis ramiai grįžo į laivą, o jie sėdėjo ant šalto smėlio 
nesiryždami eiti toliau, nežinodami ką daryti, laimindami 
naktį: kol jie buvo paplūdimyje, naktis juos globojo, bet 
jeigu išdrįstų palikti jį, tikriausiai patektų į baisius spąs
tus.

Sinjoras Melfa jiems patarė išsisklaidyti, bet jie nenorė
jo atsiskirti nuo kitų. Nė vienas nežinojo, ar toli Trento- 
nas ir kiek kelio ligi, jo.

Tolumoje tarytum kažkas dainavo. "Atrodo, tai mūsiš
kis vežikas" - pamanė jie: pasaulis visur toks pat, visur 
žmogaus daina išreiškia ir liūdesį, ir sielvartą. Bet jie 
buvo Amerikoje: miestai, mirgavę smėlio ir medžių hori
zonte buvo Amerikos.

Du iš jų nutarė eiti pasižvalgyti. Jie pasuko artimiau
sio miesto žiburių link- jų pašvaistė nušvietė dangų. Grei
tai priėjo kelią. "Asfaltuotas, gerai prižiūrimas - kitoks 
nei pas mus, bet, teisybę pasakius, manėme, kad bus pla
tesnis ir tiesesnis". Jie ėjo tarp medžių atstu nuo jo, 
kad nieko nesutiktų.

Nuvažiavo automobilis. "Atrodo, "Seicento" markės, 
paskui kitas, tikriausiai "Milecento", paskui dar kitas: 
mūsų automobilius jie naudoja tenkindami^ savo užgaidas, 
juos perka vaikinams kaip pas mus dviračius". Paskui du 
motociklai nuburzgė užtrenkdami ausį vienas paskui kitą. 
Tai buvo policija, suklysti negalėjai: gerai, kad jie buvo 
atokiai nuo kelio.

Ir štai pagaliau - kelio rodyklės. Jie apsidairė, užlipo 
ant kelio ir priėję perskaitė SANTA CROCE CAME- 
RINA - SCOGLITTI.

- Santa Kroče Kamerina - šį vardą esu girdėjęs.
- Man taip pat atrodo, ir Skoljitį girdėjau.
— Turbūt kurie nors iš mūsų giminaičių čia gyveno, 

galbūt mano dėdė prieš persikeldamas į Filadelfiją: atsi
menu, prieš išvykdamas į Filadelfiją, jis gyveno kitame

persikeldamas į Brukliną, gyveno 
vadinasi, tiesiog neatsimenu, be 

Kroče Kamerina", skaitome

mieste.
Ir mano brolis: prieš 

kitur. Bet kaip ta vieta 
to, mes skaitome "Santa 
"Skoljitis", o kaip skaito jie - nežinome, juk amerikiečiai 
skaito kitaip, negu parašyta.

- Taigi, italų kalba gera tuo, kad skaitai taip, kaip 
parašyta... Bet čia negalima praleisti nakties, reikia drą
siai veikti... Aš. pirmą pravažiuojančią mašiną sustabdysiu 
ir gal tikrai paklausiu: "Trentonas?" - Čia žmonės labiau 
išsilavinę... Jeigu net nesupras mūsų, pamos ranka, paro
dys kur - bent sužinosime, kurioje pusėje yra tas prakeik
tas Trentonas.

Posūkyje, už dvidešimties metrų, išniro "C-inquecento". 
Automobilio vairuotojas pamatė juos ant kelio: pakėlę 
rankas, jie stabdė jį. Keikdamasis jis sustojo. Net nesua
bejojo, kad čia gali būti plėšikai, nes šios apylinkės buvo 
vienos ramiausiu: jis pamanė, kad jie nori paklausti^ kur 
yra pervaža, ir atidarė langelį.

- Trentonas?- paklausė vienas iš dviejų vyų.
- Ką - paklausė vairuotojas.
- Trentonas?
- Koks Trentonas, po šimts? - nusikeikė vairuotojas.
— Jis kalba itališkai, - ištarė abu vyrai, žiūrėdami 

vienas į kitą, tartum norėtų pasitarti, ar nereikėtų tau
tiečiui pasakyti, kas jie ir ko nori.

Vairuotojas uždarė langelį ir įjungė variklį - automo
bilis šoko į priekį, ir tik tada sušuko vyrams, kurie stovė
jo ant kelio tartum dvi statulos: "Girtuokliai, moterų 
apgauti girtuokliai... vaikėzai!.."

Kitų žodžių jie neišgirdo.
Aplinkui vėl buvo tylu.
- Aš stengiuosi prisiminti, - tarė vyras, kuris buvo 

girdėjęs Santa Kročės vardą. - į Santa Kroče Kamerinę 
mano tėvas buvo nuvykęs per javapjūtę, kai mūsų krašte 
buvo nederlius.

Tartum perkūno trenkti, jie šoko prie griovio: dabar 
jau nereikėjo skubėti pranešti kitiems, kad jie išlipo Si
cilijoje.

iš italų kalbos vertė Algimantas Vaišnoras 

/ Iš METAI, nr.7,'95. Liepos mėn. Šis žurnalas leidžia
mas Vilniuje, skirtas literatūrai, knygų recenzijoms, ilius
truotas. Adresas: K.Sirvydo 6,2600 VILNIUS, MTP-11.Z

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA
lietuviSkau

■^FUNERAL HOME^fe
HrJ.F. Wilson & Sons Ine.

H23Maple Blvd.,5784 VerdunAvU 
FChateauauy.Que., Verdun. Que J 
tel: 691-4763 Tek 767-9956
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montreal
• Minėdama pirmąsias Mo
tinos a.a.Pranės Jackevi- 
čienės mirties metines, 
duktė Bronė MALAIŠKIENĖ 
paaukojo laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva" $20.

Nuoširdžiai dėkojame."NL"

tautos Šventės
MINĖJIMAS

S. m. rugsėjo mėn. 10
d., 11 vai. vyks iškilmingos 
pamaldos AV P-jos bažny
čioje, minint tradicine 
tautos Šventę.

Rengia L.K.MINDAUGO 
Sauliiį Kuopa ir kviečia 
visas organizacijas daly
vauti su vėliavomis.

Tautos Šventė
Rugsėjo 8-toji - skiriama 
VYTAUTO DIDŽIOJO karū
navimo dienai prisiminti. 
Si šventė yra viena svar
biausiųjų Lietuvos valsty
bės istorijoje, šalia Vasario

Montrealio Lietuvių NIDOS klubo žvejotojai džiaugiasi trofėjomis: gavęs už dorę - 
Richard Daumier, už lydeką - Edvardas Vaičekauskas, už mažąsias žuvis -Margarita 
Ražanienė, už "bass" (ešerių giminės žuvis) - Serge Lapiniere. Šalia stovi Klubo 
pirm. Stasys^ Rimeikis. Varžybos vyko rugpjūčio 6 d., jose dalyvavo 28 žvejotojai. 
Smagu, kad ši graži vasarinė tradicija palaikoma ir pritraukia svečių.

LITAS M0N1REALIG LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Teh 766-5827; 796-5830

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

AKTYVAS virt $29,000,0009
REZERVAS viri $2,000,000

MOKA UŽ:
Cartfflkatus i m.-..........6.00%
Cartifikatus 2 m.............6.25%
Certfflkatua3m.............. 6.50%

--- - ■IwsTTi. bjQvIIwW.
1 matų..................5.00%
180d; 364d.........5.25%
l2Od.-179d.........5.25%
60d.-110d......... 5.00%

.4.50%30d.- 50d.

Taupymo-apodal.................1.50%
Taupymo-supyv. dr. ......... J-25%
Taupymo-kasdtonlnoo....... ••50% 
Einamos sąsk- ..................... ,1.00%
RRIF-RRSP —1 m.tann. .....6 .00%' 
RRIF-RRSP - 2 m.tarm. ....6.25% 
RRIF-RRSP-3 m.torm. .....6.50%
RRIF- RRSP-taup..............3.00%

IMA UŽ:
NokMn. turto*

1 metų......................... 8.00% asmenlnos-nuo ......... 10.00%
2metų....................... 8.25%
3 matų.......... ............ 8.50%

16-tosios, Kovo 11-tosios, 
Kariuomenės atkurimo- 
lapkričio 23-iosios, Birželio 
14-15-pirmųju masiniu so
vietinių deportacijų dienos.

• AUŠROS VARTŲ P-JOS 
Šv.ONOS D-ja liepos mėn. 
26 d. už mirusias ir gyvas 
savo nares ušprašė šv. Mi
šias, kurias atnašavo sve
čias iš Lietuvos, kun. Algis 
Baniulis,SJ.

Po apeigų visi buvo 
pakviesti pusryčiams į AV 
P-jos salę, kuriuos paruošė 
A.Oss ir M.Vaupšienė.

Renginio proga AV 
P-jos Šv.Onos D-ja paaukojo 
$100,- Klaipėdoje statomai 
Šv. Juozapo Darbininko baž
nyčiai paremti ir tuos pi
nigus įteikė kun. A.Baniu- 
liui, SJ., grįžtančiam į 
savo Parapiją Klaipėdoje.

N.B.

• Kun. PAULIUS MALIŠKA, 
praleidus porą savaičių 
Montrealyje, grįžo prie 
savo darbo Brazilijoje. 
Visiems AV P-jos parapi
jiečiams linki viso geriau
sio.

Patiksliname:
Praeitame "NL" nr., 

8 psl. po nuotrauka turėjo 
būti: A.Račinskas.

"NL" nr. 13,- aprašant
AV P-jos Choro veiklą 
netyčia buvo praleistos
3 pavardės choristų, kurių 
nebuvo nuotraukoje: Milda 
Murauskienė (ilgametė cho
ristė), Donaldas Gėdrikas 
(atlikę^ pranešėjo pareigas) 
ir Vilija Bulotienė. Choras 
atsipra&n už techninę 
klaidą.

vasarą
Nuotr: Antano Sutkaus

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieniais
Antr., trač.
Ketvirtadieniais

KASOS VALANDOS:
147SOe8eve 3»07ARanmnnt

9.00- 3.00 -10* 2
9.00- 3.00 ----------

12.00- 8.00 3.00- 7.00
10.00- 6.00 2.00- 600

Vienas iš Montesori vaikų darželių LaSallėje.

HONEY FOR SALE !

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

Tel.: 962-3780

EUROPARCEL

e LASALLE Vaiku- Darže
liai, Montessori sistemos, 
veikia keliose vietovėse.

Jie yra dvikalbiai. Teirau-? 
tis dėl sąlygų galima tel: 
365-6603, arba 365-0843.

Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estuą, 
ir toliau su malonumu teiksime aukš

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

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

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dtntų, gydytojas-Chjrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P IN5; tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chlrurgas 
Qrav.dr. J.MAUSKOS Murad 

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

LES TOITURES
QUĖBE<

IV1IRON INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

TEL: 937-9898 
1450 rue DE S£VE,

MONTREAL «« 2a?

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

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

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

Vytas Gruodis, Jr.

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

CHIRURGAS 
1414 Drummond Street, Suite 1003, 

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

Electriden

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS 
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5

Contractor

TEL: 366-5484

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

ADVOKATAS 
ROMAS I Š G A N A I T I S

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q.» H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

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

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

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Greitos ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja rysi drausti.

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

TONY
PHOTOI MARIAGE - WEDDINGS 
•TUDIOr 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5

PORTRAITS 
Ipasseport - COMMERCIAL

Tel: 481-6608

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

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

T
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