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JVYKI U 
APŽVALGA

B.N.
BOSNIJOS SERBAI 
PALEIDO ĮKAITUS

Po 3 savaites trukusio 
įkaitu suėmimo, birželio 
19 d? paskutinieji Kanados 
Taikos Korpuso įkaitai 
buvo paleisti kartu su 14 
kitų UN įkaitų.

Tačiau, tai ivyko UN 
einant į kompromisą: UN 
sutiko nebebandyti ginti 
Sarajev'o miesto nuo sun
kiosios serbų artilerijos; 
paleido 4 Bosnijos serbus 
kareivius, kuriuos buvo 
suėmęs Prancūzijos Taikos 
Dalinys.

UN daliniai atsitraukė 
nuo ginklų surinkimo vieto
vių, kur per paskutinius 
16 mėnesių buvo bandyta 
kontroliuoti serbu ginklus, 
naudojamus Bosnijos sosti- 
nės-Sarajev'o-griovimui.

Serbų piratiški veiksmai 
su UN Taikos Daliniu ka
riais tik dar labiau pabrėžė 
Vakarų- ir JAV- politikos 
neefektinguma^, jų pavėluo
tų reakciją i politine ir 
humanistinę *krizę ir iš 
to vis besiplečiančią , bea- 
todairinę naikinimo aistrą 
naujosios prievartinės dikta
tūros Vidurio Europoje.

NAUJAUSIAS QUEBEC’O 
TRIUMVIRATO ŽINGSNIS 

š.m. birželio mėn. 12 
d. buvo paskelbta, kad 
3 Quėbec'o suverenistinės 
partijos ir jų vadovai- Pa- 
rizeau, Bouchard ir Du
mont, galų gale sutarė 
sudaryti koaliciją, artėjant 
referendumui dėl Quėbec'o 
atsiskyrimo.

Anot J.Parizeau, tai 
išplės veiklos bazę, į kurią 
galės Įeiti kiekvienas, pasi
sakąs už pasikeitimą ir 
kiekvienas nepasitenkinąs 
"status quo" situacija Qud- 
bec'o provincijoje.

Taigi, sujungė (bent 
kol kas, nes ambicijos visų 
trijų vadovu - tik prigesin
tos) rankas Parti Quėbė- 
cois, vad.Jacques Parizeau, 
Bloc Quėbėccis, vad. Lu
cien Bouchard'o ir Action 
Dėmocratique, vad.Mario 
Dumont.

Pareiškime sakoma, 
jog tuo tikimasi gauti pri
tarimo iš "nusivylusių fede- 
ralistų; federalistų, kurie 
negali priimti "status quo" 
tęstinumo ir iš tu, kurie 
iki dabar bijojo suverenistų 
dėl ju "relatyvaus netole
rantiškumo".

Formaliame susitarime 
patiekiama Quebec'o siūly
mas ekonominės ir politi
nės sąjungos su Kanada, 
kai kvebekiečiai pasisakys 
referendume už "suverenu

mų". Vengta tikrojo termi
no - atsiskyrimo - "separa
tion". Gal dėl to , kad 
tai skamba išdidžiau ir 
gal - kad suprasta, jog 
daugeliu atveju jau yra 
ir ekonominė, ir politinė 
sąjungą, ir nebėra ko lauž
tis Į atviras duris! Ir dėl 
to, jog nėra tikri, kad 
Kanados federalinė vyriau
sybė savaime pritars Que
bec'© siūlymams.

Separatistai būtų palai
komi tik tiek, kaip rodo 
apklausos,kiek tvirtai bus 
išlaikyta jungtis su Kana
da. Bent 63% apklaustųjų 
pasisakė UŽ atnaujintą 
Kanados federalizmą, ku
riame Quebec'as pasiliktų 
KANADOS dalimi.

Min. Pirmininkas Jean 
Chrėtien'as, įvairiomis 
progomis pabrėžia ir toliau, 
įspėdamas balsuotojus ne- 
apsigauti: kokio pobūdžio 
ir kaip gudriai bebūtų su
formuluotas referendumo 
klausimas, pasisakant 
"taip" - reikštų Quebec'© 
provincijos atsiskyrimą 
nuo Kanados.

ŽIEMOS OLIMPIADA 2002 
m.- SALT LAKE CityJAV- 
se

Tarptautinis Olimpiados 
Komitetas š.m.birželio 
mėn. 16 d. balsavo paren
kant vietą, kur 2002 m. 
turėtų vykti Žiemos Olim
piada.

54 balsus gavo Salt 
Lake City, JAV, 14 - Os- 
tersund, Švedijoje, 14
Sion, Šveicarijoje, 7- Que

bec'as, Kanadoje.
Quebec'o miestas, ne

žiūrint didelių pastangų 
ir milijoninių išlaidų, pra
laimėjo, nes, kaip nurodo
ma Komiteto sprendime: 
nepakankamas kalnuotumas, 

NEPAMIRŠTAMA, NEUŽMIRŠTINA 
Lietuvoje buvo viešai minima 1989

GEDULO IR VILTIES DIENA - BIRŽELIO 14-TOJI. Pirmą kartą okupuotoje 
metais. Nuotraukoje - toji diena Tauragės geležinkelio stotyje.

Nuotr. V. Butkaus

kai kurioms slidinėjimo 
varžyboms; klimatas-vasa
rio mėnesi yra nepaprastai 
stiprūs šalčiai ir vėjai, ir 
trečia priežastis - netikra 
Quebec'o politinė situacija, 
kuri galėtų būti nepalanki, 
tokiam dideliam žiemos 
olimpiados Įsipareigojimui^

Tuo tarpu Salt ~ Lake 
City, pakliuvęs i siūlytojų 
finala, likus 4-iems konku
rentams, Įrodė savo sąlygų 
pranašumą ir pasiruošiamų- 
jų atliktų darbų vertę.
Salt Lake City spėjo page
rinti sąlygas slidinėjimui, 
Įrengė naująją, čiuožimo 
areną ir sutvarkė kitus 
Įrenginius, jau investuoda
ma apie 60 mil.doleriu. 
Atletai dabar ten atlieka 
treningą.

PIRMOJI MOTERIS . 
EVERESTO VIRŠŪNĖJE

Britų alpinistė Alison 
Hargreaves, 34 m.amžiaus, 
dviejų vaiku motina, Įkopė 
be palydos ir be deguonies 
cilinderio pagalbos, Į Eve
resto viršūnę Tibeto pusėje. 
Šis žygis jai buvo nepavy
kęs 1994 m., kai liko tik
tai 450 metrų iki aukš
čiausios pasaulyje kalno 
viršūnės. Arši sniego pūga 
privertė ją sugrįžti nelai
mėjus, į žemumas.

SERBAI NEPAGAVO 
AMERIKOS PILOTO

Šešias dienas išsislaps
tęs dumble ir krūmuose, 
JAV pilotas kpt.Scott O' 
Grady, buvo iškilmingai 
ir džiaugsmingai sutiktas 
Baltuosiuose Rūmuose, 
Washington'e.

Jo kovos lėktuvas F- 
11 buvo pašautas Bosnijos 
serbų birželio 2 d.

Pavyko iššokti parašiutu,

. \
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENES

KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI
RINKIMŲ DATA: 1995 m. SPALIO mėn. 1 d. i

KLB Krašto Valdyba yra sudariusi šios sudėties Vyriausiąją Rinkimų Komisiją 
pravesti rinkimus į 16-ąją KLB KRAŠTO TARYBĄ: Vytautas Skrinskas - 
pirmininkas; Marija Vasiliauskienė, Elena Senkuvienė, Vytautas Sendžikas ir 
Kęstutis Budrevičius

Rinkiminės komisijos apylinkėse sudaromos NE VĖLIAU KAIP IKI Š.M. 
BIRŽELIO 30 dienos.

Kandidatų sutikimo lapeliai kandidatuoti į Krašto Tarybą gaunami per 
Apylinkių rinkimines komisijas arba KLB Apylinkių Valdybas.

ir slapstėsi nuo ieškotoją, 
valgydamas žolę ir vabz
džius per 6-ias dienas. Lai
mei,jo komunikacijos apara
tėlis veikė gerai ir jis, 
iškentėjęs tylą ir visus 
pavojus, paleido signalus, 
kad esąs gyvas.

Puikiai suorganizuotoje 
gelbėjimo misijoje jis lai
mingai pasiekė Ameriką.

Jis išsilaikė, nes buvo 
gerai paruoštas specialiu 
apmokymu ir išlaikė šaltus 
nervus kritiškiausiuose mo
mentuose.
Tik keista, kad "aukštie

ji" pareigūnai, komentuoda
mi , per anksti prasitarė, 
jog jau gaunami signalai, 
kad pilotas esąs gyvas. 
Taip pat. buvo viešai TV 
programoje pasakyta, jog 
ieškotojai buvę taip arti 
ir tik per laimę neradę 
pasislėpusio piloto, būtų 
jį suradę, šunų pagalba...

Na, tai tik tokio patarimo 
ir prasitarimo tereikėjo!

LIETUVOS FREGATA 
"ŽEMAITIS" - TARPTAU
TINIUOSE MANEVRUOSE

Lietuvos karinių pajėgu 
fregata F-ll "Žemaitis" 
išplaukė į, DANIJĄ, Ahusto 
uostą, kur dalyvaus tarp
tautiniuose manevruose 
birželio 6-9 d.d.

Šiuose manevruose da
lyvauja 31 laivas, jų tarpe 
2 povandeniniai, 6 lėktuvai
iš 11-kos valstybių:Danijos, 
Estijos, Suomijos, Vokieti
jos, Latvijos, Lietuvos, 
Olandijos, Lenkijos, Rusijos, 
Švedijos, JAV.

Estijos ir Latvijos lai
vai dalyvauja pirmą kartą.

Kaip skelbiama, manev
ruose bus tobulinami tarp
tautiniai NATO kodavimo 
ryšiai, laivų manevravimas,

KLB krašto valdyba

minų naikinimas, povande
ninių laivų paieškos, oro 
erdvės stebėjimas, gelbėji
mo ir vilkimo operacijos, 
artilerinis šaudymas.

Rezultatų susumavimas 
vyks Gdynėje- Lenkijoje 
birželio 10-12 d.d.

Manevrai vadinasi "Bal- 
tops-95", Lietuvos fregatos 
dalyvavimą finansiniai pa
rėmė 9-ios firmos. Be jų 
paramos dalyvauti nebūtų 
buvę Įmanoma...

LIETUVOS NEPAPRASTAS 
IR ĮGALIOTASIS AMBA
SADORIUS KANADOJE

Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu,birželio 
mėn. 2 d.,Nepaprastasis
ir įgaliotasis ambasadorius 
JAV-bėse, paskirtas Lietu
vos Respublikos Nepapras
tuoju ir Įgaliotuoju amba- 
sadoriumi Kanadoje.

Kanadiečiams lietu
viams daugumoje atrodo, 
kad Kanadai reikia atskiro
ambasadoriaus, nes Kanada 
tai ne Amerika, o ir Ka
nadoje gyvenantys lietuviai, 
sudarantys gausia ir veiklią, 
bendruomenę, turėtų turėti 
atskirą ambasadorių,

TOBULINASI ŠARVUOČIŲ 
VAIRAVIME

Birželio 5 d. Į DANIJĄ 
išvyko 12 Lietuvos karių, 
kurie išbus ilgiau kaip mėne
sį laiko, mokydamiesi vai
ruoti šarvuočius M-113. 
Taip pat nuvyko ir po 12 
Latvijos bei estijos karių.

BALTIJOS VALSTYBES 
NORI JUNGTI į EUROPOS 
SĄJUNGĄ.

Iš Luksemburg'o prane
šama, kad trys buvusios 
Sovietų respublikos - Estija 
Lietuva ir Latvija pasirašė 
susitarimą su Europos Są
junga birželio mėn. 12 
d., kas eventualiai suteiktų 
joms galimybe būti pilna
teisėmis narėmis

Tokį dokumentą, jau 
yra pasirašiusios buvusios 
komunistinės valstybes- 
Lenkija, Vengrija, Čekija, 
Slovakija, Bulgarija ir Ru
munija.
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Lietuvoje
BlN.

REIKIA MOTERŲ.
PRIEGLOBSČIO NAMŲ

Kriminaliniai smurtai 
prieš moteris , dažniausiai 
vykdomi girtaujančių vyrų, 
vis labiau prašosi kokio 
nors sprendimo. Lietuvos 
Moterų Bendrija (society) 
subūrė psichoterdpikės 
ir psichologės, kurios, va
dovaujant Nijolei Steponku- 
tei, renka statistinius duo
menis ir planuoja atitinka
mų veiklų. Tikslas- ne 
vien tik nubausti agresorių 
-mušeikų ar prievartautojų 
-bet ir būtinai suteikti 
psichologinę pagalbą mote
rims, kurios dėl to nuken
čia. Atlikus medžiagos 
rinkimą, bus Įsteigtas kri
zės centras- Moterų Na
mai-ir paruošta medžiaga 
šios problemos sprendimui. 
Ja galės,ir privalės, taip 
pat naudotis policininkai, 
daktarai, advokatai bei 
valdžios darbuotojai.

. Psichologė Rima Šatku- 
tė patvirtino, kad nukentė
jusi moteris"...nedrįsta
pranešti apie nusikaltimą, 
nes ji netiki, kad kam 
nors rūpėtų ar galėtų jai 
padėti".

Ypatingai išplitus girta
vimui, burliokiškas papro
tys irgi mušti moteris, 
įsisiurbė po truputį ir į 
Lietuvą. "Boba dėl visko 
kalta", ir "kad jeigu ją 
mušė, ji ir buvo kalta"... 
šitoks atsinešimas ir po 
5-rių metų Nepriklausomy
bės, dar nėra išgaravęs, 
ir šioje srityje moterų 
reikalais susigriebta rim
tai dirbti, šia proga reikia 
pastebėti, kad vykstant 
smurtui prieš moteris šei
mose ar kitaip, psichologi
nės pagalbos reikia ir tam, 
kuris tą smurtą, vykdo. 
Taip yra daroma Kanadoje.

Apie socialinę ir ekonominę padėtį 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje

Lietuvos statistikos departamento 
duomenimis, balandžio mėnesį inflia
cija Lietuvoje buvo tokia pati kaip ir 
kovo mėnesį ir sudarė 1,4 proc. Estijo
je infliacija balandžio mėnesį tarp Bal
tijos valstybiųbuvo mažiausia-1 proc., 
Latvijoje ji buvo 1,9 proc.

Per vienus metus nuo praėjusių

Vidutinės kainos 1995 m. balandžio mėn. (JAV doleriais)
Lietuva Latvija Estija

Jautiena I kategorijos, kg 2,17 2,44 2,12
Kiauliena I kategorijos, kg 2,50 3,11 2,76
Vištos išdarinėtos I kategorijos, kg 1,79 2,74 2,12
Virtos dešros I rūšies, kg 2,37 3,94 2,99
Sviestas, kg 3,19 4,98 3,40
Pienas, 2,5 proc. riebumo, I 0,28 0,45 0,39
Grietinė 25 proc. riebumo, kg 1,49 1,87 1,40
Varškė 9 proc. riebumo, kg 1,24 1,55 1,68
Kiaušiniai, 10 vnt. 0,53 1,06 0,87
Ruginė duona, kg 0,32 0,66 0,54
Batonas iš aukščiausios rūšies
kvietinių miltų, kg 0,51 0,85 0,89
Cukrus, kg 0,67 0,85 0,73
Bulvės, kg 0,36 0,53 0,24
Degtinė 40°, I 4,47 5,75 5,32
Mėnesinio autobuso bilieto kaina 3,46 9,15 3,65
Elektros energija, kWh 0,04 - 0,03
Benzinas A-93,1 0,32 0,37 0,31

2 psl.

Vien kalėjimo ar kitokia 
bausmė smurtingo elgesio 
nebūtinai pajėgs pataisy
ti.

ŠIS TAS APIE 
"MAIŠIAGALOS 
MEMORANDUMĄ."

Dar gegužės mėn. 20 
d. Maišiagalos miestelyje, 
25 km į šiaurę nuo Vil
niaus trijų, Baltijos valsty
bių prezidentai buvo pasi
rašę dokumentą, kuriuo 
iš principo sutariama nu
statyti jūrų sienas tarp 
Latvijos ir Lietuvos.

Ši jūros siena eis Lie
tuvos nenaudai, nes ten 
keletas naftos telkinių 
lieka už Lietuvos ekonomi
nės zonos ribų. Paralelė 
susikerta taške, kur prasi
deda Švedijos ekonominė 
jūrų zona. Tad dabar su 
ja Lietuva sienos neturės.

Iš pietvakarių Lietuvą 
spaudžia Rusijos ekonominė 
zona (dar vis nebemilitari- 
zuojamas Karaliaučiaus 
regionas), o iš Šiaurės - 
kaip matome- stovi Lat
vija, kuri dar prieš šias 
derybas susitarė su viena 
užsienio firma tirti ir eks
ploatuoti dvi naftos verslo
ves Baltijos jūroje...

Prez.A.Brazauskas teisi
nosi, kad derybas reikėjo 
pradėti (išsireikšta "inici
juoti"), o prasidėjusias dis
kusijas užgniaužti ir todėl 
buvo slaptai ir paskubomis 
surengtas tokio aukšto 
lygio susitikimas. Nesuderi
nus visų galimų niuansų, 
priimtas sprendimas...

Lietuvos derybų komisi
jos nariai tvirtina, kad 
reikėjo bent atsižvelgti 
į, 1958 m.jūrų sienų konven
ciją, kurioje yra sąlygos, 
kaip, jeigu derybose nesu
tariama, pagal 13 kitų 
kriterijų nustatoma siena. 
Pagal tai Lietuvai atitektų 
zona virš kritiškosios 56- 
tosios paralelės ir proble
ma būtų, švelnesnė.

metų balandžio mėn. infliacija Lietu
voje išaugo 44,9 proc., Latvijoje - 
25,7 ir Estijoje - 25,3 proc.

Visose kaimyninėse valstybėse, 
kaip ir Lietuvoje, balandžio mėnesį 
pramonės produkcijos buvo parduota 
arba išsiųsta mažiau negu kovo mė
nesį.

Šių metų balandžio mėnesį di
džiausias minimalus darbo užmokes
tis Baltijos šalyse buvo Latvijoje - 
55,12 JAV dolerio, mažiausias - 25 
JAV doleriai - Lietuvoje. Estijoje mi
nimalus darbo užmokestis siekė 40,60 
JAV dolerio, o visose trijose Baltijos 
šalyse minimalus darbo užmokestis, 
palyginti su kovo mėnesiu, išliko ne
pakitęs.

Šių metų balandžio mėnesio pa
baigoje didžiausias nedarbo lygis Bal
tijos valstybėse buvo Latvijoje - 6,5 
proc., Lietuvoje nedarbo lygis buvo 
5,8 proc., Estijoje - 3,1 proc.

Daugiausia nedirbančių, ieškan
čių darbo žmonių buvo užregistruota 
Lietuvoje -107,9 tūkst.

Infliacija (procentais) per metus
1994 m. balandžio men.-1995 m. balandžio mėn.

/ši statistika buvo atspausdinta "Lietuvos Aido" š.m.

Naftos verslas vilioja 
ne tik lietuvius ir latvius, 
bet ypatingai, nenuostabu, 
ir Rusijos magnatus. įta
riama, kad šiose derybose 
didelį spaudimą darė Rusi
jos "Lukoil" bendrovė, tu
rinti milžiniškas sąskaitas 
Latvijos bankuose, kurių
finansai nebūtinai patys
švariausi...

Rusija stengiasi visaip
išlikti Baltijos jūros regio
ne. Savo laiku ji buvo už
protestavusi Nidos naftos 
telkinio ekploatavimą, ir 
dabar daro viską, kad Lie
tuva ilgiau išliktų priklau
soma nuo Rusijos energeti
kos- naftos. įdomu, kad 
sujudo ir Lietuvos Žalieji, 
ilgoką laiką tylėję, esą 
Lietuvai naftos šaltinių 
kasimas būtų labai kenks
mingas aplinkai. Tuo tarpu 
Estija skubiai ir ramiai 
nesipešdami savo tarpe 
įsitaisė naftotiekius.

PASAULINĖ APLINKOS 
DIENA

Švedijoje prieš 23 me
tus pirmą kartą paskelbta 
Aplinkos Diena birželio 
mėn. 5-oji d. Įsipilietino ir 
tapo Pasauline Aplinkos 
Diena.

Ta proga VILNIUJE 
ir kitose Lietuvos vietovė
se gamtos mylėtojai suren
gė talkas švarinti aplinkai.

KAUNIEČIAI tvarkė 
prof.gamtininko Tado Iva
nausko gimtinę Obelynėje 
ir Pažaislio parką, ŠIAULIE
ČIAI švarino Talšos ežero 
pakrantes, IGNALINOS, 
ZARASŲ, RADVILIŠKIO, 
ŠVENČIONIŲ ir kitose 
vietovėse buvo tvarkomi 
draustiniai, piliakalniai, 
ąžuolų ir liepų giraitės.

Lietuvos Technikos Bib
liotekoje Vilniuje atidaryta 
paroda "Saugokime Gamtą" 
ir "Ūlos" Ansamblio koncer
tas. Vyko teatralizuotas 
lėlių teatro pasirodymas, 
pavadintas "Gyvybės Van
duo". Pagrindinė tema - 
dėmesys į musų vandens 
šaltinius. šios idėjos ir 
scenarijaus autorė- Raimon
da Bitinaitė-Širvinskienė.

SKAUTŲ PAVASARIO 
ŠVENTĖ KAUNE

Pavasaris - fantastiškiau
sias laikas, kada, atrodo, 
jokie jausmai netelpa į jo
kias ribas. Nusibodo žmo
geliui ir saulės spindulys, 
ir lietaus niūrumas. Jo šir
dis laukia kažko ypatingo..- 
šventės.

Visame pasaulyje žmonės 
sugeba pelnytai pagerbti 
šį nuostabų metą ir, žino
ma, patys pasilinksminti. 
Kuo linksmiau, gyvensi 
tuo ilgiau gyvensi (ir ge
riau). Todėl ir skautai nu
tarė nepraleisti tos progos 
arba, dar geriau, pradėti 
naują tradiciją. Skautai ne
būtų skautai, jei galvoda
mi apie savo malonumus, 
nepagalvotų apie kitus. 
Todėl ir nutarta surengti 
šventę Kauno visuomenei.

* Darbo užmokestis Ir pensijos
1995 m. balandžio mėn. JAV doleriais1
Minimalūs darbo užmokestis
Lietuva 25,00
Latvija 55,12
Estija 40,60
Priskaičiuotas 
vidutinis darbo užmokestis ■

Lietuva 120,21
Latvija 186,65
Estija 189,10
Vidutinė senatvės pensija
Lietuva 31,37
Latvija 59,98
Estija 48,99
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"Padoriai apsirengusi, 
graži ir jauna moteris su 
vienų metų mergyte ant 
rankų prieina gatvėje ir 
prašo lito. "Kam jis Jums 
reikalingas?" - "Ji alkana" 
- rodo į mergytę. Duodu 
gėdingą išmaldą^ - du litus. 
Moteris nuoširdžiai nušvin
ta: "Dabar ją pamaitinsiu" 
o aš lieku susjgraužusi - 
šiuo atveju pažeminta ne

ji, prašanti, o aš - duodan
ti... Graužatis ir gėda už 
savo valstybę, kuri nepajė
gia išmaitinti štai tokių 
motinų su kūdikiais ant 
rankų, senelių, šmirinėjan
čių su plastikiniais inde
liais mašinų stovėjimo aikš
telėse ir tiesiančių ranką 
į blizgančių automobilių 
savininkus. Tiesiančių tuš
čiai, nes įsiganę savininkai 
elegetų nemato. Gali many
ti ką nori: arba kad tie

Skautai nemėgsta, kad jų 
sumanymai "nuplauktų šu
niui ant uodegos", todėl 
šis buvo puikiai įgyvendin
tas. Nors nebuvo nei fan
farų, nei karnavalų, tačiau 
juos puikiai kompensavo 
dvasia, gera nuotaika, pui
kus oras ir, svarbiausia, 
tai kas buvo daroma balan
džio 23-ąją Nemuno salo
je, - t.y. skautų pavasario 
ir aitvarų šventė. Kiekvie
nas žmogelis, atėjęs į Ne
muno salą, galėjo ne tik 
įdomiai pažiopsoti, bet ir 
daug ko išmokti iš skautų, 
įsikūrusiame skautų kaime 
buvo demonstruojama tikro
ji skautiška mokykla.

Tikriausiai ne kiekvienas 
kad ir pats "turistiškiau- 
sias" studentas, sugebėtų 
ekstremaliomis sąlygomis 
išsikepti duoną arba bulvę 
su lašinių įdaru. įdomu 
buvo sužinoti, kad laužų 
būna įvairių tipų, kaip 
laiką ir kryętį galima suži
noti pagal žvaigždes, me
džius ir net skruzdėlynus, 
kaip taisyklingai pasistaty
ti palapinę, o įkritusiam į 
gilią duobę, išsikapstyti be 
baimės atgal nuriedėti. 
Galėjai ir pats miklumą
parodyti, dalyvaudamas 
turistinėje estafetėje. Na, 
o jei tą dieną buvai visiš
kai apatiškas, tai galėjai 
tiesiog akis paganyti žiū
rėdamas į padange nardan
čius aitvarus arba pasiklau
syti nuostabių VDU studen
to Beno ir folklorinio an
samblio dainų. Juolab, kad 
visa tai jie atliko tikrai 
nuoširdžiai, nesivaikydami 
jokio pelno. Visos tos die
nos vainikavimas buvo 
skautiška vakaronė prie 
skautiško laužo, su dainom, 
šokiais, žaidimais. Na, o 
tiems, kurie nepamatė šio 
nuostabaus reginio, belieka 
palinkėti neprsžiopsoti kito 
pavasario.

Alberta Važnevičiūtė 
(Iš Universitas Vytautu 
Magni, nr. 12).

RENKAMA MEDŽIAGA 
MAŽEIKIŲ MUITINĖS 
ISTORIJAI

Mažeikių muitinė suor
ganizavo grupę, kuri su 
Mažeikių Muziejaus talka 
ėmė rinkti medžiagą ir 
eksponatus savo veiklos 
teritorijoje. Apie 1919- 
1940 m. Mažeikių muitinės 
postų medžiaga buvo ieš
koma Lietuvos Centrinio 
Valstybinio Archyvo fon
duose. Kol kas pavyko 
bendrais bruožais susipažin- 
dinti su dokumentais apie 

postuose dirbusius žmones, 
prekių pervežimą, kivirčus 
su vokiečių armijos karei
viais, ginčus su pasienio 
gyventojais.

Apie Muitinės atkūrimą 
1991 m.Mažeikuose medžia
ga buvo peržiūrima pačios 
muitinės archyve, savo 
prisiminimais pasidalino 
pirmieji muitininkai, OMON 

siautėjimų liudininkai.
Muziejus dar tik kuria

mas ir reikalinga visų tal-

J.L. Norvaiša - Girinis

MIRĖ JUOZAS NORVAIŠA
- GIRINIS

1995 m. birželio mėn. 
6 d., Don Mills, Ont., savo 
namuose, po sunkios ligos 
mirė Juozas NORVAIŠA- 
GIRINIS.

Eilę metų pragyvenęs 
Montrealyje, buvo vienas 
iš laikraščio NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA steigėjų, 
kaip ir "NL" Spaudos Bend
rovės įkūrėjų, trumpai re
dagavęs, reiškėsi visuome
niniame gyvenime", nuo 1948 
m. Kanados Tautos Fondo 
centrinės atstovybės stei
gėjas ir narys, Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos 
nuo 1948 m.vicepirm., o 
nuo 1953 m.sekretorius. 
KLB laikinojo organizacinio 

.komiteto pirmininko pava
duotojas, 2 metu buvo 
Montrealio lietuviu seime
lio prezidiumo vicepirmi
ninku. Jis taip pat priklau
sė Lietuvos Valstiečių Liau
dininkų Sąjungos Kanadoje 
Centrui, būdams jo pirmi
ninku. Taip pat kurį laikę 
buvo ir Montrealio Lietuvių 

ka. Medžiagos, prisiminimų 
ar ekspoiiatų prašoma pa
ieškoti kiekvieną, kuris 
gyveno netoli muitinės 

postų Nepriklausomos 
Lietuvos metais,ar kuriam 
dažnai tekdavo vykti j 
užsienio valstybes, kuris 
pats ar jo artimieji dirbo 
kada nors muitinėje.

Savo prisiminimus jau 
užrašė mažeikietis A.Poš
kus. Užsienyje gyvenantys 
lietuviai iš Mažeikių taip 
pat raginami prisidėti. Ga
lima siusti ir i "NL",me- 
.džiaga bus perduota.

"NL" Spaudos Vakare
Nuotr. Tony Photo Studio

Klubo pirmininku.
Gimė 1915 m. gruodžio 

mėn.26 d., Kalvių km.Jo
niškio valsč., Šiaulių ap
skrityje. 1934-40 m. tarna
vo Lietuvos Kariuomenėje. 
Vilniuje baigė suaugusių 
gimnazijos 6 klases.

Vokiečių okupacijos 
metu tarnavo įvairiose 
savivaldybės įstaigose.

Karo sąvartose, atsidū
ręs Vokietijoje, buvo įstei
gęs knygų leidyklą "Atža
lynas". Šalia kitų spaudinių- 
išspausdino Lietuvos že
mėlapį. Ilgą laikę išeivijoje 
tai buvo vienintelis Lietu
vos žemėlapis.

Visą gyvenimą jam rū
pėjo, kad būtų- išlaikytas 
demokratiškas lietuviško
sios spaudos žodis ir eilę 
metų išbuvo "NL1'1 valdybo
je.

/ Lietuvių Enciklopedi
jos XX t., rašinyje apie 
Novaiša-Girinį yra padaryta 
korektūros klaida- jam 
priskirtas Antano vardas. 
Red.) 

prašantieji jau peržengė 
drovumo ribą ir atleido 
visus moralės varžtus, 
arba kad badaujančių ir 
elegetaujančių armija mūsų 
Lietuvoje darosi vis gauses
nė ir margesnė"

(Iš: DIENOVIDIS, nr. 23)

KAIP VYKDOMI 
KOMPENSACIJŲ 
PAŽADAI?

Šių metų pradžioje buvo 
pranešta, kad vyriausybė 
išmokės kompensacijas Lie
tuvos šeimoms, kurių na
riai žuvo, atlikdami priva-
lomą karinę tarnybą Sovie
tų kariuomenėje. Kompen
sacijos dydis - apie $2000 
iki $2250.

Asmenys buvę sužeisti 
ir tapę invalidais Sovietų 
kariuomenės tarnyboje taip 
pat privalėjo būti kompen
suojami atitinkamai sužei
dimui, invalidumui ir pagal 
anuo metu gautą atlygini
mo minimumą.

Lietuvos vyriausybė buvo 
pasiūliusi Lietuvos kareivių 
Motinų Sąjungai sudaryti 
sąrašus mirusiųjų ar sužeis
tųjų Sovietų kariuomenės 
tarnyboje ir juos įteikti 
apylinkių savivaldybėms.

Būtų įdomu pamatyti 
spaudoje tokių patvirtintų 
sąrašų skaičių ir kompen
sacijų pažadų vykdymo 
eigą.

PAGERINO LIETUVOS 
PLAUKIMO REKORDĄ.

Tarptautinėse "Grand 
Prix" varžybos^ Ženevoje 
Dita ŽELVIENĖ, kaunietė, 
pagerino 100 m.laisvo sti
liaus Lietuvos plaukimo 
rekordą, f-
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MIRĖ POETAS 
VLADAS Š L A I T

Poetas Vladas šlaitas 
buvo gimęs 1920 m., rug
sėjo mėn.27 d., Rusijoje. 
1921 m. su tėvais grįžo 
į Lietuvą, gyveno Žemait
kiemyje ir Ukmergėje.

' 1940 m. baigė Ukmer
gės Gimnaziją. Pirmosios 
Sovietą Rusijos okupacijos 
metu mokytojavo Būdviečių 
pradžios mokykloje, Taura
gės apskrityje. Po to iki 
1943 m. dirbo Ukmergės 
miesto savivaldybėje. Tais 
pat metais buvo paimtas 
vokiečiu kariuomenės dar
bams, išvežtas prie Petra
pilio, vėliau į Olandiją 
ir pagaliau atsdūrė Vokie
tijoje ■

Karui pasibaigus įgyveno 
DP (išvietintujų žmonių 
- "Dievo Paukštelių") sto
vyklose Tolke, Neustadt'e.

Į Angliją išvyko 
1947 m. Čia dirbo įvai
riuose fabrikuose ir vėliau 
ligoninėje Eccles mst., 
prie Manchester'io.

Dar gimnazijos lankymo 
metu Vladas Šlaitas pradė
jo rašyti eilėraščius, pir
mąjį rinkini išpausdino 
išeivijoje: Anglijoje iš viso 
9 poezijos rinkinius: ’Žmo-

Lietuvoje
BIN.

MAŽEIKIŲ MUZIEJUS 
IŠLEIDO PIRMĄJĮ 
INFORMACINĮ LEIDINĮ

Gegužės mėn. 18 d. 
pasirodė pirmasis MUZIE
JAUS NAUJIENŲ leidinėlis 
4 psl.,gražiai atspausdintas 
ir apipavidalintas.

Leidėjai savo žodyje
sako:

"šio leidinio tiksiąs
supažindinti visuomenę, 

kultūros, istorijos mylėto
jus su Mažeikių muziejaus 
veikla , su jo "užkulisiais". 
Tūlas pamano: ir ką gi 
veikia tie muziejininkkai, 
senienas padėlioja, dulkes 
nušluosto, ir viskas. Kad 
pakeistų šią nuomonę , 
kad populiarintų muziejinin- 
kystę, pradedamas leisti 
šis leidinėlis.

Pirmasis numeris 
pasirodo Tarptautinės Mu
ziejininkų Dienos proga. 
Nuo sekančio numerio Mu
ziejaus Naujienos planuoja
mos išleisti kas ketvirtį 
(metų).Šiame leidinėlyje 
bus nušviečiami svarbiausi 
muziejaus įvykiai: organi
zuoti renginiai, gauti ver
tingiausi eksponatai, užra- 
žyti įdomiausi atsiminimai^ 
žymių svečių apsilankymas,

Šis leidinys - Muzie
jaus metraštis ir praėjus 
daugeliui metų, iš jo pagel
tusių puslapių paaiškės 
kokiais rūpesčiais gyveno 
Muziejus, koks jo indėlis 
Mažeikių kultūroje.

Tad paimkit į rankas 
šį kuklų leidinėlį, "pirmąjį 
blyną". Perskaitykit nuo 
pradžios iki galo. Gal jums 
suprantamesni taps muzie
jininkų rūpesčiai. Mūsų 
didžiausias troškimas, kad 
jums į rankas būtų įdomu 
paimti ir sekantį numerį, 
kad jūs taptumėt nuolatiniu 
mūsų skaitytoju, Muziejaus 
bičiuliu".
1995. VI. 20

A S Pasaulis,
kuriame dažniausiai leidžiu laiką savo vienatvėje, 
yra pasenęs pasaulis, 
kuris buvo prieš daugelį metų mano jaunystėje. 
Tai ankstyvųjų mano pavasario metų pasaulis, 
kuris buvo prieš daugelį metų mano svajonėse. 
Bet kadangi jisai yra miręs pasaulis, 
tai užtai jisai nebeturi jėgos mano širdžiai uždegti. 
Jisai gali mane tik sušildyti, 
bet ir tai yra daug daugiau negu visiškai nieko.
O šviesaus atminimo palaidoti meilės pavasariai!
O skaistus ir švelnus bučiny po pavasario vyšniomis! 
Viskas eina ir viskas praeina ir nebegrįžta, 
tik širdy pasilieka skaistusis pavasario aidas.

PAKELIUI į SEPTINTĄ KRYŽELI
Žiūriu į griūvantį, 
tryliktame šimtmetyje statytą angliško vienuolyno pastatą 
ir galvoju, 
kaip greitai laikas viską išardo ir viską sugriauna.
O mano kūnui sugriauti 
nereikės nei septinto šimtmečio: 
pakeliui į septintą kryželį 
jau, 
tikriausiai, 
gulėsiu ramioj kapinynų žemėj. 
Ir taškas.
Bet argi taškas?
Gal kitiems tai ir bus taiktai taškas, 
o man ne taškas:
man tai bus tik pradžia į gražesnio pasaulio gyvenimą.

RUDONOS AGUONOS
Žodis yra patvaresnis už garsą, 
arba už lengvą "Mėnulio sonatą", 
arba už tavo auksinių plaukų melancholišką spalvą, 
kuri bėga kažkur ir nubėga daungaus begalybėn. 
Tai tiktai tavo žodžiai, 
kuriuos kartą tu man tik vienam esi sakiusi, 
taip ir paliko mano širdy kaip pusiau sulankstytas 
ir pusiau surūdijęs geltono mėnulio lankas.

giškosios Psalmės- 1949 
m., ’'Ant Saulėgrąžos Vamz
džio',’ 1959 m..laimėjo Lie
tuvių Rašytojų D-jos pre
miją;, "Be Gimtojo Medžio1,1 
1962 m.."Antroje Pusėje,"
1964 m.."Širdies Paguodai,"
1965 m., " 34 Eilėraščiai," 
1967 m., "Aguonų Gaisras}’ 
1969 m.,"Pro Vyšnių Sodą,'’ 
1973 m., "Nesu Vėjo Malo-

muziejuje gegu- 
5-6 d.d. sureng- 
dienos ir konfe- 

skirta rašytojos

Šiame 
žės mėn. 
tos meno 
rencija, 
ŠATRIJOS RAGANOS at
minimui. Ši meno šventė 
prasidėjo VDA kamerinio 
choro LANGAS koncertu. 
Renginyje dalyvavo Vil
niaus Dailės Akademijos 
rektorius Arvydas Šaltenis, 
pasidžiaugęs naujomis Mu
ziejaus patalpomis, pasvei
kino visas moteris su artė
jančia Motinos Diena ir 
pristatė keturias parodas 
iš VDA muziejaus fondų 
"Moteris tapyboje ir grafi
koje".

Prorektorius Adomas 
Butrimas papasakojo apie 
rašytoją MARIJĄ PEČ-> 
KAUSKAITĘ, VDA Garbės' 
profesorius F.Daukantas
į savo jaunystės miestą 
atvežė savo jubiliejinę 
80-mečiui skirta juvelyrinių 
gintaro dirbinių parodą, 
dail. K. Dereškevičius su
pažindino su savo 
darbų paroda. 

tapybos

Poetiniu žodžiu pasvei
kino susirinkusius prof. 
Viktorija Daujotytė, Mažei
kių meras Sigitas Kaktys 
padėkojo svečiams už pa
rodas ir pasveikino motinas 
J.Liškevičienė atidarė tre
čią poarodą.

Sekančios dienos konfe
rencija tema "Šatrijos Ra
gana - Žemaitijos Rašyto
ja" sukėlė didelį susidomė
jimą ir diskusijas.

Svečiai aplankė Plinkšes, 
Sedą, Židikus. Židikuose 
pabuvojo rašytojos memoria
liniame muziejuje, aplankė 
jos kapą.
Marija Pečkauskaitė-Šatri- 
jos Ragana buvo apdovano
ta LDK Gedimino Ordinu. 
Mažeikių muziejuje buvo 
tik šio ordino juosta, ta
čiau pradėjus ieškoti ir 
paties Ordino, pavyko jį 
surasti, įdėtą į, knygą.

Rašytojos sesers globėjo 
gydytojo J.Liutkaus sūnaus 
dėka ir šis Ordinas dabar 
atiduotas į Mažeikių Mu-

nėje">1978 m.
Dauguma eilėraščių

yra intymaus pobūdžio, 
lyg paties poeto pasikal
bėjimas su savimi, lyg 
emocijos analizė, laisvai 
plaukiančio ritmo sakiniais, 
be klasinių rimų.

Brendęs karo paliestame 
pasaulyje, poetas giliai pa
juto to laikotarpio tragiz

ziejų. Tai pirmasis toks 
Nepriklausomos Lietuvos^ 
Ordinas šiame muziejuje. Jis 
buvo rašytojai 
1929 m.

man toj vietoj tiktai prasidės mano tikras gyvenimas.

įteiktas

Marija Pečkauskaite - ė 
Šatrijos Ragana.

MAŽEIKIŲ MUZIEJAUS 
naujas adresas: 
VI.Burbos g., nr.9.

yra vienas jau- 
Lietuvos miestų, 
XIX a.pabaigoje 

Tuomet 
tiesti 

iš Ljepojor į

Mažeikiai 
niausiu 
išaugęs 
ir XX a.pradžioje. 
buvo pradedamas 
geležinkelis i" 
Romnus (Ukrainoje). Maža 
stotis buvo pastatyta Ma- 
žeikiųkaimelyje. 1874 m. 
buvo baigtas tiesti geležin- 
kelis iš Mažeikių j Mintau- t 
ją. Taip Mažeikiai tapo 
ir Liepojos-Rygos geležin- 
kelio linijos stotimi.

Sparčiau miestas prade- ' 
jo augti Nepriklausomybės^ 
metu. Iš viso 1940 m. buvo 
čia susikūrusi gana 
ir įvairi j 
26 įmonės, kurias 
okupacinė sovietinė 
nistracija 
Pažymėtinai gerai veikė t 
Brolių Sadauskų alaus da- j 
rykla, 4 lentpjūvės, malu- | 
nas, baldų dirbtuvės, pieni- į 
nė, koklių ir cemento dirb- i 
tuvės, lino pluošto paruo
šos, 
kt.

- • žyml 
pramone, apie 

kurias vėliau 
admi- 

nacionalizavo. 
gerai

elektros jėgainė ir

mą.
Vaikystės pasaulio prisi

minimai, gimtojo krašto 
nostalgija ir gyvenimo pras- 

[ mės apmąstymai nepaliko 
i poeto per visą jo gyvenimą, 
kuris , einant i pakalne, 
buvo aptemdytas dar ir 
negaluojančiu akiu šviesos 
praradimu.

BOBŲ VASARA
Vasara buvo gaisras. Dabar, po vasaros, 
liko tiktai rudens debesų nelinksmumas. 
Laukiu saulės. Tada išeisiu pasižiūrėti, 
kaip auksiniai plaukai bobų vasaros saulėje draikosi.

Jei surasčiau kur nors prieškarinį auksinį pinigą, 
tai nueičiau ir nusipirkčiau žibuoklių puokštę 
ir pakviesčiau Jos Eminenciją Bobų Vasarą 
bobų vasaros šokiui.

Taigi vasara buvo gaisras, bet aš nesudegiau, 
ir kadangi nesudegiau, 
tai dabar ir ruduo man vis primena vasaros laiką. 
Laukiu saulės. Tada išeisiu pasižiūrėti, 
kaip auksiniai plaukai bobų vasaros saulėje draikosi.

o PENKIOS OPOZICINES 
LIETUVOS PARTIJOS pa- .
skelbe pareiškimą, kuriuo (Is Vlado Šlaito poezijos rinkinio: NF.SU VĖJO MALONĖJE) 
siūlo Lietuvos Prezidentui OWMRWMI
ir Mlnisteriui Pirmininkui 
tuojau pat atsisakyti Mai- 
šiagalos Memorandumo 
del juru sienos su LATVI- Nepatvirtintomis žinio- 
JA ir padaryti nuodugnes- mis, vykstant apklausinė- 
nius atvirus svarstymus. jimams, R. Grainys buvo 

įsivėlęs į nelegalias pini
gines machinacijas ir jau 
buvo žinomas policijai 

4 ryšium su kriminaliniu ele
mentu, 
savimi 
1,600 litų.

26 d. 
buvo su- 

Merce- 
kuriuo 
GRAI- 
26 m. 

Fatima 
"Lietu-

VILNIUJE:
• Gegužės mėn. 
Vilniaus Centre I 
sprogdinta bomba 
dės automobilyje, 
važiavo Rimantas 
NYS, 32 metų ir jo 
amžiaus žmona 
Tatajeva (ji, anot 
\/os Ryto" korespondento, 
yra čečėnų vado Dudajev' o 
giminaitė) su kita moteri
mi.

R. Grainys sunkiai sužeis
tas, mirė ligoninėje; abi 
moterys laimingu būdu-ne
nukentėjo.

ROMOS OŽKŲ BUVO PER MAŽA

Savajoju 
apie gražų eilėraštį. 
Viskas draikos ore. 
Reikia tiktai pagauti. 
Reikia tiktai ypatingo nusiteikimo, 
idant patys eilėraščiai liptų prie pirštų galiukų. 
Popėjai 
Romos ožkų buvo per maža nelaimei nuplauti. 
O reikėjo tiktai nuplauti jos švelnią krūtį, 
idant visas eilėraštis būtų skaistus ir laimingas. 
Svajoju 
apie gražų eilėraštį. 
O geriausia yra nesvajoti, 
o tik skaičiuoti, 
kaip gražiai ir taikingai auksiniai pavasariai krinta.

PASIRINKIMAS
Esu neapribojamas.
Begalybė yra mano riba.
Begalybė į dieviškąjį kilnumą, 
arba begalybė į šio pasaulio kunigaikščio niekšybės paslaptį. 
Trejos durys laiko šiurkščioj sargyboj mano gyvenimą. 
Pirmos durys 
tai mano gimimas, 
antros durys 
tai mano mirtis, 
o trečios durys slepiasi mano širdy 
(aš kalbu apie savo tikėjimą į pomirtinį gyvenimą). 
Kuo gi galėčiau paaiškinti 
savo tikėjimą į pomirtinį gyvenimą? 
Ogi tik vienu sakiniu: 
Niekas neateis pas mane, 
jei mano Tėvas nepanorės. 
Bet kadangi Dievo malonė mane pasirinko, 
už tai aš vaikštau ramus ir didingas mirties akivaizdoj, 
nes toj vietoj, 
kurioj kitiems šis gyvenimas baigiasi,

policijai

Sprogimo metu su 
turėjo $2650 ir

Nuo sprogimo netoliese 
esančios parduotuvės lan
gai išbyrėjo ir... praturtė
jimo svajonės...

• Lietuvos Seimas svarsto 
priimti kriminalinio įstaty
mo papildymą,~ kuriuo būtų 
skiriamos griežtesnės baus
mės automobilių vagims.

Automobilių vagystės

B 4* 1* l*
M

Lietuvoje pagausėjo 33% 
per 4-verius šių metų mė
nesius, palyginant su 1994 
metais.

IŠRINKTA GRAŽIAUSIA 
LIETUVOS MERGINA

Gegužės 4 d. Vilniaus 
koncertų ir sporto rūmuose 
buvo pravesti septintieji iš 
eilės "Mis Lietuva" rinki
mai. Jie buvo pradėti 1989 
metais, kuomet gražiausią
ja buvo pripažinta Liucija 
Gruzdytė. Toliau iš eilės 
jomis tapo: Greta Bardave- 
lytė, Dalia Leleivaitė, 
Rasa Kukenytė, Jūratė 
Mikutaitė, o pernai - Jur
ga Tautkutė.

Viena Mažeikių dalis

3 psl.
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ĮVERTINA lietuvius 
SPORTININKUS

Edvardas Šulaitis

Spauda domisi Saboniu ir 
ūgausku

JAV didžioji spauda pas
kutiniu metu pradėjo daž
nai minėti Arvydo SABO
NIO ir Žydrūno IGAUSKO 
pavardes. Taip pat apie 
juos žinių įsidėjo ir Čika
gos amerikiečių dienraš
čiai. Daugiausia vietos čia 
skiriama Saboniui, kuris 
pristatomas kaip lietuvis - 
centras, kuris REAL MAI> 
RID komandai 
iškovoti klubinių pirmeny
bių čempionatą, nežiūrint 
jo buvusių sužeidimų. Sako 
ma, jog per praėjusius ket
verius metus, jam žaidžiant 
Ispanijoje, Sabonis proble
mų neturėjo. Yra cituoja
mas PORTLAND TRAIL 
BLAZERS prezidento Bob 
Whitsitt išsireiškimas: 
"Mes darysime viską, 
galėtume jį (Sabonį) 
prirašyti". Galvojama, 
Sabonis galėtų užimti Ter
ry Porterio vietą, nes šio 
sutartis jau baigiasi. Por
teris gavo 2.6 milijonų 
metinės algos.

Rašant apie Ilgauską, 
pabrėžiama, kad šiem krep
šininkui atstovauja Čikagos 
advokatas Herb Rudoy, 
kuris pareiškė: "Aš Ilgaus- 
ką vertinu kaip vieną ge
riausiųjų iš dviejų ar trijų 
centrų birželio mėnesio 
NBA biržoje".

Šį pavasarį mažiau buvo 
minima Šarūno Marčiulio
nio pavardė, kuris prasė
dėjo visas pirmojo rato at
krentamąsias rungtynes 
Seatle komandos žaidimuo
se prieš Los Angeles klubą 
ir, panašiai kaip pernai, ne
peržengė pradinio barjero. 
Seatle ir 
didžiojoje 
atspausdinti gana 
Šarūno pasisakymai

Kai

pagelbėjo

nežiūrint

kad 
sau 
kad

Krepšininkas ARVYDAS SABONIS

NBA lygoje galime turėti 
net keturis lietuvius krep
šininkus.

San Francisco 
spaudoje buvo 

aprėžti 
apie 

trenerį Karlą. Kai kurie 
laikraščiai rašo, jog sekan
tį sezoną Šarūnas gali atsi
durti vienoje iš dviejų 
naujų NBA klubų - TORON
TO ’ RAPTORS arba VAN
COUVER GRIZZLIES ko
mandų.

Apie NBA dar tebegalvo
ja Artūras Karnišovas, ku
rio agentas taip pet daro 
žygių jam patekti į šios 
elitinės lygos pasaulyje ei
les. Tad, jeigu /iskas ge
rai seksis, nuo šio rudens

ALFREDUI KLEINAIČIUI - 
AUKŠČIAUSIAS 
ĮVERTINIMAS

Daugelis lietuvių ir ne
lietuvių gerai pažįsta 
Alfredą Kleinaitį. Jis jau 
prieš daugelį metų pradėjo 
reikštis kaip futbolininkas 
Čikagos "Lituanicos" 
bolo komandoje ir I 
vienas iš geresniųjų 
žaidėjų. Kiek vėliau 
susidomėjo teisėjavimu 
pradėjęs nuo paprasto 
sėjo, greitai kilo karjeros 
laiptais iki kol buvo pa
kviestas į pačią aukščiau
sią kategoriją pasaulyje - 
būti FIFA teisėju, prave
dant tarpvalstybinio pobū
džio rungtynes.

į šią geriausiųjų pasau
lyje teisėjų grupę jis buvo 
priimtas 1985 metais ir 
ten išbuvo 8 metus, kuo
met dėl amžiaus ribos (su
ėjus 50 metų) privalėjo 
pasitraukn. įdomu, kad A. 
Kiemaitis buvo pirmasis 
JAV futbolo teisėjas, ku
riam buvo patikėta pravesti 
A kategorijos rungtynes Eu
ropoje, kuomet 1990 m. 
susitiko Sovietų Sąjungos 
ir Airijos rinktinės.

Isejus iš FIFA teisėjų 
grupės, A. Kiemaičiui bu
vo patikėtos aukštos parei-

fut- 
buvo 

jos 
jis 

i ir, 
tei-

Photo by Aigara Jansons /A.F.IJLatvijos Savisaugos daliniai pratybose,

f®
iif

gos - būti atsakingu 
visos 
sėjų kvalifikacijų kėlimą. 
Kuomet pernai JAV-se 
vyko pasaulio futbolo pir
menybės, jis čia turėjo 
gana svarbias pareigas. A. 
Kiemaitis yra skaitomas 
vienu iš didžiausių futbolo 
autoritetų JAV-ėse.

Už savo ilgą ir nenuilsta
mą veiklą futbolo pasauly
je, jis gavo patį aukščiau
sią įvertinimą šiame kraš
te. Gegužės 15 d. jis buvo 
pakviestas į taip vadinamą 
"National Soccer 
Fame", apie ką 
šio krašto spauda, 
čiau apie tai rašė 
dinis JAV futbolo 
raštis - "Soccer 
gegužės 29 d.

Čia pažymėta 
su A. I 
čiausias įvertinimas buvo 
suteiktas garsiems JAV fut
bolo rinktinės žaidėjams- 
veteranams - JAV futbolo 
rinktinės žaidėjams George 
Brown ir Willy Schaler, 
futbolo treneriui Al Miller 
ir "Soccer America" laik
raščio įsteigėjui Clay Ber-e 
ling.

uz 
Amerikos futbolo tei- 
kvalifikacijų 

pernai

Hall of 
pranešė 
o pla- 
pagrin- 
savait-

A m erica" 
numeryje. 1 
, kad kartu 

Kiemaičiu šis aukš- ' 
; įvertinimas

LATVIJOJE:

• Policija sulaikė įtaria
mąjį Janį Kaną šantaži- 
nės gaujos vadovą gegužės 
28 d. Jis pravardžiuojamas 
savo sėbrų "Blake", per
ėmė vieno Rygos suimto 
mafiozų gaujos vado vietą 
ir kurį laiką buvo sekamas 
policijos. įkliuvo nepaklau
sęs policininko įsakymo 
sustoti už per greitą važia
vimą.

• Du nelegaliai perėję 
Švedijos sieną latviai, pade 
ję įgabenti laivu 50 nele
galių imigrantų, buvo su
laikyti ir deportuoti į Lat
viją 
mę 
kins bausmės Latvijoje,

turės dar pasėdėti kalėji
me.

ESTIJOJE:

• Policija ieško asmens, 
įvykdžiusio didžiausią ban
kinį apiplėšimą Estijos isto 
rijoje.

po to, kai atliko baus- 
Švedijoje. Tai nepanai-

ir

Atvykęs į komercinį"Hans 
bank" Tallinn' o centre, 
grąsindamas ginklu, sugul
dė tarnautojus ant grindų 
ir tuo metu iš atidaryto 
seifo pagrobė 200,000 dol. 
vertės kronų (2.29 mil.).

• Estijos bendrovė "Saku" 
pradeda gaminti plačiu 
mastu mineralinio vandens 
produktą iš mineralinės 
versmes Saku miesto apy-

linkėję. Ta proga įvedė ir 
naują lengvo alaus butelių 
apipavidalinimą toje vieto
vėje esančioje žinomoje 
alaus raugykloje.

• Estijos specialus Gelbė
jimo dalinys išsprogdino 94 
bombas ir kitokius šaud
menis, apvalydami 2 neap
gyventas salas Šiaurės Va
karuose. Šie šaudmenys 
buvo palikti iškeliaujančios 
Rusijos kariuomenės.

Šios dvi salos - Didžioji 
Pakri ir Mažoji Pakri buvo 
paverstos sovietų karinė
mis bazėmis ir naudojamos 
artileriniam apmokymui 
bei bombų mėtymo prati
mams.

A S:IR J U M O R

Sveikindami mūsiškį A. 
Kleinaitį su šiuo pažymė
jimu, linkime jam geros 
sėkmės ateityje ir sveika
tos. Apie jį plačiau para
šysime vėliau.

GULBE

Zita Čepaitė

Užsnūdau, bet greit pabudau. Antra valanda nakties. 
Iki vėlaus vakaro su draugu kalbėjom apie tai, kad balta
rusiai pretenduoja į Vilniaus kraštą.

- Kuo nepagrįstesnės pretenzijos, tuo man baisiau, - 
pasakiau. Paskui nusiskundžiau, kad maudžia širdį.

- Dėl Vilniaus? - pajuokavo draugas.
— Gal : būt. Nebūtinai. Greičiau dėl to, kad kvailių 

baisiaidaug.
Namo ėjau per tiltą. Kažkoks sakralinis veiksmas. 

Pereiti per tiltą. Pereiti tiltą.
Žiūrėjau į miestą. Žiburiai, automobiliai, dūmai, drėg-

, kaip

MAKARONDA ANIKONDA

Vytautas Misevičius
Atvykau į komandiruotę, į miestą prie Nevėžio, 

išėjau į viešbučio koridorių. Čia renkasi užsimiegoję 
kai. Sveikina vienas kitą iš labo ryto:

- Bonžur, Žanai, - girdžiu iš dešinės.
- Buenos duenos!
- Guten morgen!, - bubnija iš kairės.
- Bonžur!
- Servus!
- Saliut!
- Čiau, čiau! - tik čiauška iš visų pusių.
- Hau dujudu, Džioni!
- Haudujudu, Hansai! - trata Džonis.
Aišku, - tarp svetimųjų patekau. Visas internacionalas 

o gal ir festivalis.
Aš irgi nepanorau atsilikti: dar vietiniu palaikys. Tik 

visada man bėda su tomis užsienio kalbomis.
Surizikavau.
- Hiromonda parigonda, - garsiai pasveikinau.
iš karto visi nuščiuvo. Vadinasi, teisingu keliu einu.

- Makaronda anikonda tualet? - klausiu.
Vaikinai sužiuro į mane, išsproginę akis.
"Kas bus - tas".
- Ich nicht mich šprichen doič... - rodau į save.

- Nein, nein, - atsako man toks vienas ir klausia 
kitą: - Gal tu, Hansai moki vokiškai?

- Ne kipšo, - atsako tas.
- Bubino domino england? - drąsiai tratu toliau.

- Jis angliškai šneka, - sako kažkas.
- Ką jūs!- atkerta kitas, - arba švediškai, arba tur

kiškai. Arba ispaniškai.
- Blokadijo amadijo... Turist? Sport? - įbedu pirštą į 

krūtinę Džoniui.
- Nesuprantam, puonali... Mes ne turistai... Sportinin

kai mes. Is Telšių atvykom...
- Makaronda anikonda tualet? - vėl klausiu, ryškiai 

kirčiuodamas paskutinį žodį.
- O, tualetas! - nudžiunga Hansas iš Telšių. - Po de

šinei, puonali, antros durys už lango.
- Makobutu kvakinbutu, - padėkoju Hansui ir pasuku į 

dešinę, prie antrų durų nuo lango.
Visi pagarbiai praleidžia mane be eilės.
Gera, sakau, tiems svetimšaliams.

4 psi.

Rytą 
vyru-

(1969)

L O J I K A I

Albinas Žukauskas

Kai tik šuo atako ir pradėjo šuns ~ gyvenimą, pamatė 
mėnulį. Šviečia mėnulis, šypsosi, į šunį dėmesio nekrei
pia, lyg jo ir būti nebūtų. Net akim nemirktelia.

Nepatiko šuniui. Ėmė jis mėnulį loti: "Tu šioks, - 
loja,- tu anoks, - loja, - aš tau!"

Bet mėnulis - kad nors kas - nesijaudina.
Šuo dar pasiučiau sulojo: "Ak, tu šitaip? Gerai! AŠ 

dar garsiau losiu".
Lojo šuo, lojo, kol užkimo, vos kaukčioja, o mėnulis 

nieko: švyti. "Palos, palos, - galvoja mėnulis, - pavargs 
ir nustos".

"Losiu, losiu - galvoja šuo, - pailsėsiu ir vėl losiu".
Šuns reikalas šuniškas - loti. Mėnulio reikalas mėnu- 

liškas - šviesti. Šuo - lojikas, mėnulis - švietėjas.
Kai kas mažiau gerbia švietėjus negu lojikus.
tai ne lojikų padermė? (1964)

nas oras, aprūkę namai. Žmonės landžioja gatvėmis, 
kurmiai urvais.

Antai...
Moku tą eilėraštį mintinai. "Antai pažvelki, tai 

niaus mūrai, dunkso tarp kalnų plačiai..."
Imperatyvas - pažvelk. Ne pažiūrėk, bet pažvelk, 

laisvas, prieš tave atsiveria erdvė, aprėpk ją. Aprėpk tą 
būvį - dunksėjimą. Tik akmenys tegali sukurti tokią tvir
tos ramybės pajautą, daugiareikšmio, jau nebeperskaitomo 
ženklo įspūdį, šuoliais lekiančio laiko kanopos įspaudą 
kietame grunte. Priemiesčiai - Jeruzalė, Šnipiškės - epo
chų sąnasos. iškilę iš šiukšlynų ir patys jais virtę. Dar te
bestovi tasai keistas namas su pseudogotikiniais bokšte
liais kampuose. Vasarą čia žydi piliarožės, kurios remia 
sukrypusį stogą. Piliarožės, pseudogotika - provincijų prie
miesčiai. Amžinų Europos provincijų amžinas dunksėjimas.

Rytą skubėdama į darbą upėje mačiau gulbę. Ji plau
kė išrietusi kaklą, retkarčiais dairydamasi atgalios, tarsi 
išbaidyta. Bangelės ribėjo į šonus, gulbė visu puikumu 
atsispindėjo tamsiam vandeny.

Galbūt tai stebuklas, kurį žmogui dar leista retkar
čiais išvysti.
PROTINGA K A L Y T Ė ir GERAŠIRDE 

BEŽDŽIONE,ir DRAMBLIAI

Vil-

Būk

Ar

Kauno Zoologijos Sodo gyventojos jaučiasi gerai! nes turi 
daug žiūrovų.

Kalifornijoje, JAV, mažųjų veislės kale pagimdė 
7 šunelius. Po dienos šeimininkai paliko jų su šuneliais 
aptvertoje vietoje ir nuvyko į tolimesnę savo gyvenvie
tės dalį. Kilo stipri audra ,ir visą diena nepaprastai 
smarkiai lijo. Kalytė, negalėdama išeiti iš aptverto ploto 
ir matydama , kaip kyla dumblinas vanduo, pasiėmusi 
paliktą didelį plastikinį dubenį, sumetė į ji šunelius ir 
klampojo aplinkui, prilaikydama dubeni snukiu, kad šuny
čiai neišvirstų.

Šeimininkai sugrįžo pačiu laiku - iškėlė kalytę 
su jos šuniukais iš apsemto aptvaro.

Šimpanzių giminės beždžionė , pavadinta Vašoe, 
pirmoji su kuria tyrinėtojai gamtininkai dirbo, bandy- 
išmokyti jų bendrauti gestu kalba. Ji gyveno kurį 
Tyrimo Instituto beždžionių rezervate. Ji buvo 
8 metų amžiaus, kai buvo atgabenta j ta vieta 

beždžionė. Pastaroji puol*e panikon, peršoko per

buvo 
darni 
laikų 
7 ar 
kita
užtvarų ir - įkrito į griovį,pilnų vandens. Kuomet pri
bėgus prižiūrėtojas ruošėsi nerti į vandenį ir jų pagauti 
(kas buvo rizikinga, nes beždžionė daug stipresnė už 
žmogų), pamatė atskubant ir Vašoę. Ji peršoko per už
tvarų, šoko į vandenį ir, užsikabinus priekine koja j pak
raščio žolę, kita išgriebė įkritusių ir saugiai pasodino 
ja ant kranto.

Ypatinga inteligencija pasižymi drambliai. Jie 
rūpestingai prižiūri vienas kitę ir vienam grupės dramb
liui negaluojant - vaikšto visi lėčiau, aplenkia nepatoges
nius praėjimus, palaukia atsiliekančių.

Taigi, ir nereikia jiems jokių graudenimų, kad 
elgtųsi - "žmoniškai"...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

<



VEIDU I ŠIAURĘ - DIENOS 
VAKARUOSE

ANTROJO PASAULINIO KARO ATSIMINIMŲ 
2-oji dalis

JUOZAS ŠIAUCIULIS - Š1LĖNA8
13 /tęsinys/

Balandžio Vienuoliktoji
Šiandieną, vėl padaugėjo besitraukiančiųjų į Vaka

rus. Jų kolonos nenustojančiai rieda pro musų kareivines. 
Kartu su jais stumiasi ir kariniai sunkvežimiai, pilni 
kareivių. Jų veidai apnešti dulkių, keliauja be šypsenų 
ir be įprastų, trankių, kareiviškų dainų.

Dalis civilių kolonos sustoja poilsiui. Ryškus skir
tumas nuo vokiečių pabėgėlių - jų ir vežimai kitokie, 
ir mažiau pakrauti , ir be vokiečių sanitarinės palydos. 
Vežimuose daugumoje šeimos,- moterys, vaikai, vyrai. 
Jie tarpusavyje kalba įvairiomis kalbomis, kai kurie at
rodo labai suvargusiai. Prie virtuvės gauna juodos karei
viškos kavos ir vandens sau ir arkliams pagirdyti. Tarpe 
daugumos kalbančių ukrainiečių, lenkų, latvių ir estų 
kalbomis, sutinkame ir savo tautiečių nuo Šakių, Nauja
miesčio ir Vilkaviškio. Šie jau nuo praėjusių metų vasa
ros, rusams artėjant, pasitraukė į Rytprūsius, tikėdami 
greito sugrįžimo. Laimingai nepatekę į Dancigo apsupi
mą, tęsia kelione į Vakarus, nežinodami, kada ji pasi
baigs ir kur sustos.

Noriai su mumis savo mintimis dalijasi užkalbin
tas vienas, vidutinio amžiaus, Zanavykų krašto sūnus, 
ūkininkas, su žmona ir dvejomis mažametėmis dukrelė
mis, buvęs Sintautų šaulių būrio šaulys. Jau pirmieji 
keturiasdešimtųjų metų rusų okupacijos darbai Lietuvo
je ir 1941 metu birželio mėnesio masiniai nekaltų žmo
nių į Sibirą trėmimai parodė okupanto siekius sunaikinti 
viską, kas ne jų ideologijos, viską kas lietuviška. Sunkia' 
atsidusęs tautietis tęsė pasakojimą apie savo odisėją:

- Tarp daugelio buvau ir aš išvežtųjų sąraše. Lai 
mingu sutapimu tą dieną su žmona buvome aplankyti 
sergančio uošvio- žmonos tėvuko, gyvenančio prie Žvirgž
daičių. Komunistai, vedini Sintautų žydelio, sunkvežimiu 
atvykę prie mano namų, namuose rado tiktai motiną 
su vaikaičiais. Mūsų neradę, ilgai klausinėjo, gąsdino, 
išžiūrėjo visus kampus, keikdamiesi nuskubėjo prie kai
myno Kalvaičio sodybos. Radę namuose, suvarė į, sunk
vežimį, sumetė ant greitųjų paimtus daiktus ir visą šei
mą - sūnų. su žmona ir senus tėvus- išvežė į šakius. 
Liko tušti namai, gyvuliai ir ant grandinės šuo. Iš šakių 
juos, kartu su kitais, išgabeno į Sibirą. Ir už ka? Ar 
tai, kad buvo susipratusi lietuvių šeima, ar už tai, kad 
Kalvaičio tėvas buvo savanoris ir kovojo dėl Lietuvos 
laisvės? Mokėjo gyventi ir nenorėjo pritapti prie oku
pantų valdžios?

Tęsė toliau pasakojimą, kaip karui prasidėjus, 
teko ginklu palydėti "nenugalimąją" armiją. "Vokiečiai 
irgi ne draugai: kaip toje dainoje - "vienas raudonas 
kaip šėtonas, antras rudas, kaip šuva",- porino kalbus 
sintautietis, jo žmona galvos linkčiojimais pritarė vyro 
žodžiams. Keturios, lino žiedų spalvos bailios akutės * 
dairėsi po svetimą aplinką ir į mus, kalbančius.

- Antru kartu "išvaduotojams" artėjant, pasirinki
mo nbuvo. Manėm, karas greitai baigsis, laikinai pabū
sime Prūsų žemėje,- kalbą truputį suprantu,- pabūsime 
ir grįšime. O štai jau kelintas mėnuo vis tolyn ir tolyn 
į, svetimą kraštą, tolyn į Vakarus...Ir ne mes vieni, o 
daugelis, šimtai. Namuose liko motina, kuri nenorėjo 
skirtis nuo tėviškės ir tėvą kapų, ir su ja jaunesnysis 
brolis. Kažin kur jie dabar? - ilgu atodūsiu baigė apie 
savo odisėją.

"kaip jus manote, ar karas greitai baigsis?",- 
klausė jis mūsų. Stipriais rankos paspaudimais ir trumpu 
žodžiu "iki" atsisveikinam, linkėdami kada nors, kur 
nors netikėtai vėl susitikti. Kai pabėgėlių kolona pajuda, 
palydim ją rankų mostais, linkėdami laimingo kelio.

Iš Rytų pusės atplaukia kurtus, tolimas pabūklų 
niurnėjimas. Mus vėl išveda į aerodromą darbams. Kas

MEDICINOS SPECIALISTAI GIRIA ČESNAKĄ, MEDU 
IR - OBUOLIU ACTĄ

Po eilės metų trukusių tyrimų Italijoje, Romos 
mieste, dr.Emilio Steffani parašė knygą, kurioje patvir
tina nepaprastą naudą sveikatos palaikymui, vartojant 
paprastus, natūralius produktus: česnaką, medų, obuolini 
actą. Jie palengvina skausmus ir gydo natūraliu, ne
brangiu būdu.

Dr.E.Steffani siūlo vartoti:
Nudegimams-

Pamirkyti 2 tuzinus česnako skiltelių lį puodelio 
obuolių acte tris dienas. Pakaitinti 3 skilteles su 
į arb.šaukštelio medaus ir į puodelio aukščiau aprašyto 
mirkalo, iki česnakas suminkštės. Atvėsinti ir sutrinti. 
Gautą masę lengvai uždėti ant nudegintos vietos 3 kart 
į dieną. Skausmas ir randai sumažės.

Artričiui-
Smulkiai supjaustyti nuluptas 2-jų didelių česnako 

galvų skiltis ir 5 minutes pamirkyti šiltame acte. Pamin* 
kykite storą kojinę į šiltą vandenį ir nugręžkite. Supilki
te i tą drėgną kojinę česnako košg, pridėjus į ją truputį 
acto ir 1 arb.šaukštelį medaus. Lengvai patrinti keletą 
minučių skaudama sąnarį kiekvieną rytą.

Skausmui malšinti - kiekvieną vakarą išgerkite šį. 
mišinį: 1 arb. šaukštelį acto, 1 arb.šaukštelį medaus, pri
dėjus i arb.šaukštelio česnako sulčių ir į puodelio Šilto 
vandens.

Cholesterolio Sumažinimui:
Anglijos medicinos žurnale "The Lancet" irgi patvir

tinamos tyrimo išvados, kad česnakas ryškiai sumažina 
riebalingumą kraujuje. Pridėjus acto ir medaus, rezulta
tai dar geresni.
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tuvais lyginam bombų išraustas duobes, vandeniu užlie- 
jam dar kai kur teberusenančius ugnies židinius, stipri- 
nam aplink aerodromą išdėstytus kulkosvaidžių lizdus, 
taisom bombų apardytus apkasus, medžių šakom maskuo
jant bunkerius, ir taip iki sutemos.

Jaučiame artėjančią karo baigmę. Amerikiečiai 
užėmė stambius pramonės centrus - Bremeną, Hanoverį 
ir Braunschweig'ą. Prie Stendal'io priartėjo netoli Elbės 
upės, nuo mūsų tik apie 100 kilometrų. Artėja prie Ber
lyno. Prie Weimar'o esančioje koncentracijos stovykloje 
sukilo kaliniai. Rusų puolimo jėgos nukreiptos į Austrijos 
sostinę Vieną ir į Berlyną

Vokiečių armija visuose frontuose ginasi,bet 
kaip ilgai?...Per Vokietijos radiją skelbiamos žinios, dar 
vis ragina garbingai gintis ir nepasiduoti , ypač Rytų 
fronte. Vokiečių kareivių ir civilių žmonių nuotaikos 
kritusios.

Balandžio Dvyliktoji
Devyni mėnesiai, kaip palikau gimtuosius Anykš

čius. Du šimtai septyniosdešimtys keturios dienos tarp 
mirties ir gyvenimo, tarp svetimųjų, svetimame krašte. 
Devyni mėnesiai, kaip gal paskutinį kartą glaudžiau prie 
savęs mylimą Onutę ir tik pirmąjį pavasarį sutinkančią 
dukrytę Rimutę. Nuojauta sako, kad sugrįšiu, bet - ka
da? Kur jūs, mielosios, kur jus? Ir koks jūsų likimas?

Sunkus nežinios akmuo slegia krūtinę. Maldoje 
prašau Aukščiausiojo malonės likusiems ir sau.

Diena praeina be didesnių įvykių. Naktį vis netu
rime ramybės nuo mus puolančių blakių. Lyg nujausda
mos mūsų netekimą, kandžioja, kaip įmanydamos. Jų 
pilna visur, net ir kareivinių prausykloje. Pietums gau
namas maistas - vien skystis, be jokių riebalų ir tirščių. 
Mus kankina nuolatinis alkis. Seniai pabaigėm iš Busch- 
hof'o atsineštą duoną. Kuponėlių dar turime, bet negali
me jų iškeisti, esame griežtoje kontrolėje.

Balandžio Tryliktoji
Prie mūsų kambario lango žydi jazminų krūmas. 

Jo kvapus aromatas gaivinančiai Kutena mūsų uosles. 
Žaliu žolės aksomu puošiasi žemė. Koks gražus pavasa
ris, ir kokios žiaurios, mirtį nešančios, dienos...

Mus šešis paskiria dirbti prie angarų esančiame 
automašinų garaže, kitus prie ligoninės ir virtuvės. į 
sunkvežimius krauname viską, kas yra pakeliama, į dė
žes pakuojame įvairius įrankius ir atskiras mašinų dalis. 
Didesnius daiktus užkasame į žemę, kitus nuveža pas 
arčiau aerodromo esančius ūkininkus. Kas mažiau vertin
ga - nešam į kieme paruoštą vietą sudeginimui.

Padėtis lygiai kaip Jurgaičiuose: aiški evakuacijos 
pradžia. Po bombardavimo likusieji nepaliesti lėktuvai 
išskraidinami kitur. Minuojami lėktuvų pakilimo takai, 
angarai, remonto dirbtuvės ir kiti įvairūs didesni pasta
tai. Zenitiniai pabūklai budriai seka debesuotą padangę. 
Naujai atvykę Wehrmacht'o kareiviai užima apkasus 
ir komnendantūros apsaugą. Jie apsistoja šalia mūsų 
kareivinių. Atrodo, jau ir vietos gyventojus palietė eva
kuacijos įsakymas.

Amerikiečių dideli bombonešių junginiai, lydimi 
naikintuvų, aukštai virš debesų be didelių trukdymų 
neša bombų krovinius Berlyno link. Retkarčiais juos ap
šaudo vokiečių priešlėktuvinė, kartais iš kitų aerodromų 
pakilę vokiečiu, naikintuvai bando juos apšaudyti.

šiandieną virš musu padangės ramu. Tyli oro pa
vojaus sirenos, tyli ir priešlėktuviniai pabūklai, bet ar 
ilgam? Radijo žiniomis, praeitą naktį mirė Jungtinių 
Amerikos Valstijų 'prezidentas F.D.Roosevelt'as. Vokie- 
čia džiūgauja, radijas be atvangos, visu smarkumu tarška 
pergalingus maršus, liaupsina Hitlerio ir Reicho armijos 
generolų populiarumą ir genialumą. įtikinančiai skelbia, 
kad su naujais ginklais, kurie netrukus pasirodysią, visi 
priešai bus atmušti ir sunaikinti, ir karas bus laimėtas 
vokiečių pergale. Bet ne visi tuo tiki. Džiaugiasi ir mūsų 
viršininkai- Varnagė ir Gefreiteris. Mūsų užgirstoji žinia 
nedžiugina.

Amerikiečiai prie Stendalo pasiekė Elbės upę, 
nuo mūsų Vakarų frontas tiktai už 60-70 kilometrų... 
Rusai užėmė Austrijos sostinę Vieną ir paėmė į nelaisvę 
130.000 vokiečių belaisvių, nesulaikomai puola Balatono 
ežero kryptimi. /bus daugiau/

Cholesterolio sumažinimui reikia kasdien suvalgyti 
sukapoto česnako, lengvai apšlakstyto actu ir medumi, 
arba - išgerti kiekvieną rytą prieš pusryčius česnako 
arbatos: šilto ’ acto su į arb.šaukštelio česnako sulčiu 
ir 3 arb.šaukštelius medaus.

Aukštą. Kraujo Spaudimą
galima sėkmingai sumažinti reguliariai geriant šį 

mišinį: 2 puodeliai vandens, 16 česnako skiltelių, 2 
šaukštus acto ir 2 šaukštus medaus.

Pakaitinti šį mišinį 30 minučių, atvėsinti ir 3 kart 
į dieną paimti po 2 š’aukštus.

Astma:
susmulkinti 2 česnako skiltis, pridėti 1 šaukštą acto 

ir kelis lašus medaus. Imti kas rytą dar nieko nevalgius 
ir negerus. Netrukus jūsų kvėpavimas palengvės.

Influenza: ( čia vadinama "flu")
Greičiau pasveiksite, vartodami česnaką su žalių s 

lapų salotomis, pašlakstytomis medumi ir actu.

Cukralige:
Dieta, kuri susideda iš česnako, pupelių, žirnių ir 

ryžių, anot kito mitybos specialisto, dr. Charles Klein, 
suskystina pertirštą kraują, pagerina cirkuliaciją ir ap
saugoja nuo diabeto.

Visi paminėti specialistai pataria, prieš prade
dant naudotis čia spausdinamais patarimais, pranešti 
savo gydytojui apie Jūsų spėjamų ligų simptomus, nes 
jie gali pasireikšti dėl kitų priežasčių. įsidėmėkite, kad 
vartoti reikia tiktai obuolių acta- "apple cider vinegar".

Dr. O. LAŠAS

RAŠINIŲ KONKURSAS. 
SKAUTAMS- SKAUTĖMS’

Tema- "Mano šeimos 
kelionė iš Lietuvos į užsie
nį". Reikia aprašyti ir nuot
raukomis pavaizduoti sene
lių, tėvų ar jų pačiu išvy
kimą iš Lietuvos, naudo
jant archyvinę medžiagą, 
pasakojimus, ir kt.

Rašinį reikia išsiųsti 
iki 1995 m.spalio mėn. 
8 d.(pašto antspaudo diena).

Dalyvauti kviečiami, 
įvairių laipsnių skautai- 
skautės. Pagal amžių, skira- 
tomi į 4 grupes: jaunesnie
ji (Vilk.,Paukšt.ir kiti) rašo 
ne trumpesnį kaip 1 psl.. 
rašinį; skautų—čių grupė- 
2 psl.; prityrusių sk.

vycskautų-čių - 2t psl.; 
sk.Vyčiai, vyr.skautės ir 
kiti to amžiaus - 2 psl. 
Archyvinė medžiaga - yra 
priedas.

Taip pat numatytos 
premijos po 3 kiekvienai 
grupei: jauniesiems- $75,50> 
ir 25 skautams-tėms- $100, 
75 
ir 
75.

ir 50; sk.Vyč., vyr.sk. 
kitiems- $150,100 ir

Mecenatai- LSS Tarybos 
Pirmija, naudojanti prel.s.J* 
Prunskio Lietuvių Fonde, 
paskirtos sumos palūkanas.

Rašinius, pasirašytus 
slapyvardžiu, pažymėtus 
amžiumi ir vieneto vardu 
ir su 
riame 
varde 
s. f ii. _________________

LSS Konkursas, 2900 W

atskiru vokeliu, ku- 
įrašyta tikroji pa
ir adresas, siusti: 

Ramunė Lukien^ -

pas v.s.Marytg 
tel: 1-708-423-0307 

s.fil. R.Lukieng,!-

~ 100 PL, Evergreen Pk, 
. 1L 60642, USA.

Daugiau informacijų 
gausite 
Utz, 
arba 
708-422-4288.

kam rūpi Universiteto stu
dentai bei jo veikla. Š.m. 
12-tajame numeryje prane
šama ir apie prof. Alfredo

— Smailio mirtį, po sunkios 
ligos. Jis- Universiteto 
Senato narys, Lietuvos 
Mokslų Akademijos narys, 
korespondentas, profesorius 
habilituotas daktaras.

Gimęs 1928 m. Kauno 
apskrities Dievogalos kaime 
1949 m. baigė Kauno Uni
versiteto Medicinos fakul-

V.D.U. profesorius
Alfredas Smailys

• VYTAUTO DIDŽIOJO 
UNIVERSITETAS KAUNE 
leidžia savo periodinį leidi
nį, "UNIVERSITAb VYTAU- 
TI MAGNI". Tai 8 psl., 
nedidelio formato gražiai 
išleistas laikraštis,papuoš
tas nuotraukomis, aktua
liais studentams ir visiems

tetą, vėliau atliko aspiran
tūra Maskvoje.

Apgynęs disertaciją 1969 
m. gavo profesoriaus titulą. 
Specializavosi Širdies krau
jagyslių sistemos ir patolo
gijos sirtyje.

Jis buvo vienas iš Vy
tauto Didžiojo Universiteto 
atkūrimo iniciatorių.

Tai buvo visų liudijimu, 
plačios erudicijos, aukšto 
intelekto asmuo,mokslinin
kas ir visuomenės veikėjas.

SUSIPAŽINKIME: KAUNO BOTANIKOS SODAS
Žinoma, geriau vėliau sužinoti, negu niekada... Bet 

tereikia panorėti ir gausi bet kokią informaciją, juolab, 
kad Botanikos sodas - VDU "pašonėje". Mat, nors išsidės
tęs jie nuostabaim Fredos kampelyje, už Nemuno, bet 
yra VDU sudėtyje. Nesistebėkime dėl studento nežinojimo;, 
o dėstytojas, tikriausiai ne gamtininkas...

Prieš karą Botanikos sodas priklausė Vytauto Didžiojo 
universiteto botanikos katedrai. Prieš 5 metus atkūrus 
universitetą, Botanikos sodas jau buvo savarankiška Lietu
vos mokslų akademijos mokslo įstaiga ir grįžo universi
tetan kaip mokslo centras, kaip kadais pamestas ir per 
laiką užaugęs turtas. Gaila, kad negrįžo ir botanikos ka
tedra.

Botanikos sode funkcionuoja 3 moklso tiriamosios labo
ratorijos, dekoratyvinių augalų ekspozicijų ir kolekcijų 
skyrius, pagalbiniai padaliniai. Per 100 žmonių (tarp jų 
16 mokslininkų) pluša, kad išsaugotų unikalų Lietuvos 
turtą - augalų genofondą. O juk reikia ne vien ravėti 
"lysves", turtą reikia nuolat papildyti, atnaujinti, gražiai 
ir moksliškai eksponuoti.

Nors Botanikos sodas nedalyvauja Universiteto moky
mo veikloje, jo sukaupta vertinga medžiaga bei informa
cija jau seniai naudojasi daugelio Lietuvos (ne tik Kau
no) aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų, o sodo darbuotojai 
skleidžia savo patirtį, dalijasi žiniomis, skaitydami tose 
mokyklose paskaitų kursus. Gaila, kad savosios mokslo 
įstaigos studentai nežino net Botanikos sodo adreso... G 
būtų gerai, kad nors studijuojantys Aplinkotyros fakultete 
studentai atvyktų dienai - kitai talkon, nes visiems pui
kiai žinomas mūsų finansinis skurdas. Pagalbininkų rankos 
pas mus labai vertinamos. Be to, ir žinių kai kurių gali
ma pasisemti, į gelbėtinas grožybes pasidairyti, sodo 
istoriją išgirsti, o gal ir savo ateitį suplanuoti.

Nežiūrint varganų lėšų, skiriamų mokslui, Botanikos 
sodas jau ne kartą dalyvavo užsienyje organizuotose prie
monėse: Pasaulinėse gėlių parodose, - Vokietijoje, Lenki* 
joje, Olandijoje. Iš ten parsivežti sidabro ir bronzos me
daliai.

1992 -94 m. Botanikos sodo darbuotojai dalyvavo 11- 
oje tarptautinių konferencijų bei seminarų Danijoje, Suo
mijoje, JAV, stažavosi. Vokietijoje, Šveicarijoje. Botanikos 
sode nuolat būna svečių iš įvairių Vakarų šalių, ir sodo 
direktorius dažnai ištisom savaitėm neturi laisvalaikio: 
juk svarbu viskas, o ypač asmeniniai kontaktai.

Kasmet atspausdinama nemažai mokslinių straipsnių, 
bukletų, rekomendacijų, kartu su dviem kitom Pabaltijo 
šalimis kasmet leidžiamas mokslinių straipsnių rinkinys 
"Pabaltijo botanikos sodai" (anglų k.).

Taigi Botanikos sode~ tvarkomasi pagal galimybes, bet 
talkininkai labai praverčia. Tad kviečiame lankytis pas 
mus: jūs atsidursite nuotaikingame gamtos pasaulyje, 
kuriam reikia nuolatinio dalykiško dėmesio, Iš Kauno 
pilies iki Botanikos sodo gali atvežti 7-to ir 12-to marš
rutų autobusai, o esant geram orui, malonu pasivaikščio- 
jant grįžti į miesto centrą geležinkelio tiltu.

Iki greito pasimatymo, bičiuliai!- Silvija Rimkienė, 
VDU Kauno botanikos sodo tarybos sekretorė.

5 psl.



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN gegužės 28 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 106 žmonės. Svečiu 
knygoje pasirašė Derwyn 
Shea, Toronto High Park- 
Swansee PC kandidatas 
į Ontario parlamentą; St. 
Barkauskienė, Petras ir 
Julija Adamoniai iš Mont- 
realio ir J z. Jonaitienė iš 
Styner'io/Ont.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos narys J.R.Juodis.

• LN Valdyba posėdžiavo 
birželio mėn. 15 d.

• Birželio mėn. 4 d. Kana
dos Žemės Ūkio Korporaci
ja "Canada AGRA" Vytauto 
Didžiojo Menėje patiekė 
pranešimą apie jų turimus 
ukius Baltijos kraštuose 
ir apie galimybe užsienio 
lietuvių investacijoms Lie
tuvos žemės ūkyje.

• BIRŽELIO mėn. 10 d. 
LN surengė vartotų drabu
žių ir daiktų išpardavimą.

• Liepos mėn. 9 d. LN 
Vyrių Būrelis rengia GEGU
ŽINE Boyd Conservation 
Parke, o RUGPJŪČIO 5- 
12 d.d.- bus poilsio stovyk
la Wasagoje.

[Chicago!
PERLŲ ŽVEJAI LIETUVIŲ 
KALBA
Čikagos Lietuvių Operos 
39-asis sezonas

Čikagos Lietuvių Operos 
kolektyvas savo 39-jo se
zono apvainikavimui pasta
tė Bizet operos "Perlų žve
jai" spektaklį. Jo premjera 
įvyko gegužės 14 d. Mor
ton East vid. mokyklos 
auditorijoje Cicero mieste.

Tai buvo vienintelis ’šios 
operos pastatymas. Žiūrovų 
galėjo būti arti dviejų 
tūkstančių: ne vien tik 
Čikagos ir apylinkių gyven. 
tojų, bet ir svečių iš toli
mesnių vietovių, kurie šia 
proga keliavo net tūkstan
tį ar daugiau mylių. Cleve
land© lietuvių pensininkų 
klubas į šį spektaklį atvy
ko net specialiu autobusu. 
Buvo ir daugiau atvažiavu
sių specialiais autobusais 
iš kai kurių Čikagos lietu
vių kolonijų.

Taigi, buvo dedama ne
maža pastangų, suburti 
daugiau žiūrovų bent vie
nam spektakliui. Žinant, 
kad ankščiau opera būdavo 
statoma 3 kartus, dabarti
nė padėtis gana liūdnai nu
teikia. Vis daugiau kyla 
abejojančių balsų, ar verta 
daryti tokias didžiules 
išlaidas ir gaišti. tiek daug 
laiko dėl vieno operos 
spektaklio. Tokiems aiški
nama, kad tai didelis kul- 
-tūrinis įvykis, pratinami 
tautiečiai prie tarptautinės 
muzikos ir pan.

Kaip žinoma, visos šio 
kolektyvo operos yra stato
mos lietuvių kalba, nežiū
rint, kad lietuviškų operų 
per tuos 39 sezonus buvo 
pastatyta labai nedaug (ne
skaitant vienaveiksmių ope
rų). iš tų lietuviškųjų gra
žiai nuskambėjo, palyginus 
dar neseniai, parodytosios 
"Jūratė ir Kastytis" ir 
"Pilėnai". Šiaip jau dainuo
jamos pasaulyje žinomos 
operos, anksčiau ne vieną 
kartą samdant kitataučius 
solistus, o dabar - juos 
parsigabenant iš Lietuvos.

Ir štai "Perlų žvejuose" 
girdėjome ir matėme visus 
solistus iš tėvynės Lietu
vos (anksčiau bent dalis 
būdavo vietinių): Ramutę 
Tumuliauskaitę, Bronių Ta
mašauską, Arvydą Markaus
ką, Liudą Norvaišą ir šokė
ją Jūratę Maskaliūnienę. 
Jie savo roles atliko gana 
gerai (tai ne specialisto 
vertinimas). Režisavo irgi 
svečias iš Vilniaus - Eligi- 
jus Domarkas. Be to, ir 
choro dalyvių būta iš Lie-

LIETUVIŲ
J T 'T T 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 4ui. term. Indėlius 
už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC Invest, pažym. 
už 2 m. GIC invest, pažym. 
už 3 m. GIC invest, pažym. 
už 4 m. GIC invest, pažym. 
už 5 m. GIC invest, pažym. 
už RRSP ir RRIF ind.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........... 8.00%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

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

(fixed rate)

tuvos - jų turėta aštuonis, 
kurių dalis jau anksčiau 
čia yra atvykę. Vietinių 
muzikų tarpe labiausiai mi
nėtinas dirigentas Alvydas 
Vasaitis, jau nepirmi me
tai tokias pareigas einan
tis. Daug darbo ir pasišven
timo parodė vietiniai cho
ristai, kurie beveik vienus 
metus ruošėsi šiam spek
takliui. Tokių programinia
me leidinyje yra išvardinta 
42. Taip pat daug darbo 
įdėjo operos valdyba, ku
rios pirmininku daugelį 
metų yra Vytautas Ra- 
džius (kiti jos nariai: Jonė 
Bobinienė, Dalia Stankaitie- 
nė, Algis Putrius, Jurgjs 
Vidžiūnas, Vytautas Aukš
tuolis, Romas Burneikis).

Reikia pažymėti, kad 
šios operos spektaklis galė
jo iš viso neįvykti, nes tal
kininkai iš Lietuvos į JAV 
įvažiavimo vizas gavo tik 
dešimtį dienų pries spek
taklį ir tai, kuomet į šį 
reikalą įsikišo Amerikos pa
reigūnai. Todėl net progra
miniame leidinyje ypatinga 
pagarba ir padėka buvo iš
reikšta Valdui Adamkui, 
"be kurio pagalbos nebūtų 
buvę šio operos spektaklio’. 
Kaip žimome, anksčiau į 
panašius muzikos renginius 
kai kurie kviestieji Lietu
vos dainininkai čia pasilik
davo ilgesnį laiką, negu jų 
vizos leido, tad dėl tų 
priežasčių JAV konsuliari- 
nis skyrius Vilniuje šį kar
tą gana griežtai į vizų iš
davimą pažiūrėjo ir vizų 
buvo nusprendę neduoti.

Čia norisi pažymėti, kad 
be svečių iš Lietuvos dau
giausia išlaidų sudaro ope
ros orkestro samdymas. 
Jame irgi randame 42 pa
vardes ir tik dvi iš jų 
(Herkulis Strolia ir Linda 
Veleckis) lietuviškas. Tad 
viena iš didžiausiųjų išlai
dų dalių nukeliauja nelie
tuviams, o pinigus turi 

. sudėti beveik vien tik lie
tuviai, jeigu neskaityti 
4,530 dol., kurie gaunami 
iš Illinois Arts Council.

Dar nežinia, koks bus 
Čikagos Lietuvių Operos 
kolektyvo likimas. Atrodo, 
kad užsienio kompozitorių 
operas lietuviškai dainuoti 
ateityje gal daugiau nebe
reikėtų. Nebent, jeigu apsi
riboti tik lietuviškų operų 
statymu ir gal ne kas me
tai. Operos chorui būtų 
galimybė duoti koncertines 
programas (o mums juk 
reikia gero choro, kuris 
galėtų "įkąsti" ir sunkes
nius kūrinius). Taigi, šiam 
vienetui darbo netrūktų ir

be operų statymo. Tuomet 
atpultų tas nuolatinis pi
nigų kaulijimas iš lietuvių 
visuomenės, kuri dabar yra 
persisotinusi įvairiais para
mos maldavimais.

Lietuvių Operos kolekty
vas tikrai atliko didelį dar
bą operų statyme ir už 
tai visi tautiečiai esame 
dėkingi. Bet dabar yra 
pats laikas pakeisti savo 
veiklos profilį. Ir turbūt, 
už tai daug kas pasisakytų.

Edvardas ŠULAITIS

ATVYKO K UN. R. 
RAM ASAUSKAS

Krakių parapijos klebo
nas ir tenykščių vaikų Glo
bos Namų vadovas kun. Ro
mualdas Ramašauskas, 
besilankydamas Čikagoje, 
padarė pranešimą apie 
savo veiklą Pasaulio lietu
vių centro salėje Lemonte 
gegužės 18 d. Jis plačiai 
papasakojo apie vargstan
čius Lietuvos vaikus ir 
paramos iš užsienio būtinu
mą. Pranešimą suorganiza
vo Čikagoje veikiantis 
Lietuvos vaikų globos būre
lis "Saulutė", kuriai vado
vauja veikli tautietė Indrė 
Tijūnėli enė.

įvairios parodos
Gegužės 19 d. vakare, 

"Čiurlionio" vardo galerijo
je Jaunimo Centre, buvo 
atidaryta devynių žymesnių
jų Lietuves fotomenininkų 
darbų paroda ir ji tęsis 
iki birželio 19 dienos. Ši 
paroda anksčiau buvo su- 
rengra amerikiečiams neto. 
Ii Čikagos esančioje DuPs- 
ge kolegijos Gahlbergo 
galerijoje. Parodos tema:- 
"Lietuvių fotografija: gy
vastingumas ir permainos". 
Tos parodos proga ameri
kiečiams apie Lietuvos 
fotografiją kalbėjo šios 
rūšies specialistas Algiman
tas Kezys, kuris su savo 
darbų parodomis dabar vie
ši Lietuvoje.

Net trys parodos buvo 
atidarytos gegužės 20 d. 
Lietuvių dailės muziejaus 
patalpose Lemonte. Tai L. 
Surgailos "Niekieno žemė- 
Prūsų Lietuva", "Vydūnui 
125 - exlibris" ir J. Micke
vičiaus skulptūrų rinkinys. 

Tragiškų įvykių minėjimas 
Ciceroje

Tragiškųjų birželio įvy
kių minėjimas šiemet įvyks 
Cicero Šv. Antano parapi
jos salėje birželio 11 d. 
tuoj po lietuviškos Sumos 
vietinėje bažnyčioje. Čia 
pagrindinę kalbą pasakys 
adv. Povilas Žumbakis,

8.00% 
8.25% 
8.37% 
8.50% 
8.50%;

6.13%
6,13%
45.75%
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 ir RRIF 2 m. term. ind.
6.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term, ind 
6.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term, ind 
6.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
4.00% už OHOSP (variable rate) 
3.75% už taupymo sąsk. (gy v. 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.). u

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.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje.

AKTYVAI per 101 milijonų dolerių

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

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

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

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

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

A t A

JUOZUI NORVAIŠAI - GIRINIUI
Vienam iš "NL" buvusių redaktorių ir "NL" Spau

dos Bendrovės steigėjui, po sunkios ligos mirus, 
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo žmonai VANDAI 
sūnui ŠARŪNUI su šeima, bei kitiems artimiesiems —

"Nepriklausomos Lietuvos" Leidimo Valdyba, 
Redakcija ir darbuotojai

JUOZUI GIRINIUI - NORVAIŠAI 
mirus,

liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškiu 
žmonai VANDAI ir sūnui ŠARŪNUI su šeima ir 
liūdžiu kartu su Jumis -

Danutė Smilgevičienė

kuris dažnai pasirodo per 
lietuviškas radijo progra
mas. Minėjimą organizuoja 
ALTo-Cicero sk. valdyba 
ir LB Cicero apylinkė.

Venecuelos lietuvių 
draugija

Šalia įvairių lietuviškųjų 
draugijų,^ apie kurių veiklą 
retai išgirstame, gyvuoja 
Venecuelos valstybėje gy
venančių mūsų tautiečių 
draugija, kuri šiemet šven
čia 25 savo gyvavimo 
metus. Ši sukaktis buvo pa
minėta gegužės 21 dieną 
Šaulių namuose. Čia juos 
linksmino Kosto Ramanaus
ko orkestras, svečiai buvo 
pavaišinti lietuvišku maistu.

Lietuvių "Žagarės" vardo 
klubas irgi neseniai pasi
garsino, 
Brighton 
kolonijoje esančioje 
svetainėje vyko šio 
narių susirinkimas, 
pavasariui atėjus, ir 
nės tautiečių grupės 
ir rodo savo veiklą.

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTĖ:
J .Vyšniauskas, J. Adomonis, Mrs.V.Valka, J.Kibirkš

tis, B.Rinkevičius, A.Matusevičius, dr.V.Pavilanis, A.KreL 
vys, M.Mačiukas, J .Černiauskas (2 m.), A.Danaitis, Mrs. J 
Rebner, A.Ambrozaitytė, B.Savickas, RŪTOS Klubas 
Montrealyje, A.Staugaitis, A.Paškevičius-,

"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$80,- J.Janušas (4 m.); po $10,- dr.A.Žibaitis, 

St.Dabkus; $6,- L.Jakaitis; po $5,-Emma Salcuns, A.Žu- 
lys;

nes gegužės 18 d.
Parko lietuvių 

Kojak 
klubo 
Taigi, 
mazes- 
atgyja

Svečiai pas lietuvius 
Marijonus

Lietuvių Marijonų vienuo
lyne, kuris randasi prie 
"Draugo" dienraščio pasta
to Čikagoje, atsilankė net 
trys vyskupai. Jų tarpe 
buvo Kazachstano apašta
liškasis administratorius 
vysk. Jan Lenga - Marijo
nų vienuolyno narys. Pažy
mėtina, kad jis mokėsi Lie 
tuvoje ir čia išmoko lietu
vių kalbą, nors buvo gimęs 
Kazachstane lietuvių trem
tinių šeimoje. J. Lenga 
buvo paruoštas Lietuvoje 
kunigu ir čia įšventintas 
dabartinio kardinolo Vin
cento Sladkevičiaus, kuris 
tuo metu buvo laikomas na
mų arešte. Vysk. J. Lengos 
žinioje 
Azijos 

Čikagoje 
gandos 
altorius
palaimintajam Jurgiui Ma
tulaičiui.

yra penkios Vid. 
respublikos. Jis

pasakė, kad Kara- 
bažnyčioje vienas 

yra dedikuotas

"NL" PRENUMERATĄ IR AUKĄ:
$25,- St.Vaškys;

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

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 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.

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto, Ontario M6H 1A8

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

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

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

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

6.25% 
6.375% 
6.375% 

6.50% 
6.50% 
6.75% 
6.75% 
6.25%

. 6.50% 

. 6.75% 

. 6.75% .

. 6.90%

. 7.00%

. 4.25% 
6.50% 
6.75% 
6.75% 
6.90% 
7.00% 
3.75%
4.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo .............. 8.50%

"NL" AUKA:
$2.000,- Kanados Lietuvių. Fondas; $250,- KLB 

Krašto Valdyba; po $100,- dr.A.Pavilanis, Toronto Lietu
vių Pensininkų Klubas; $55,- Adamonis Insurance Agency 
Inc.

VISIEMS - nuoširdžiai DĖKOJAME'. "NL"

V***************************************************

W DRESHER

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 
RPSP ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.25% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk................. 4.00%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 9.00%
2 metų ............... 9.25%
3 metų ............. 9.50%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 7. 50%

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

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

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

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

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

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

Narys “Better Business” biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus!
V. Dauginis - telefonas (416) 762-4232
Lilija Paeevieienė -l 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
Tel: (416) 762-4232, Fax: (416) 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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montreal je, palikdamas gerus prisi
minimus dirbant rimtuose 
ir poilsiniuose užsiėmimuo
se,pakėlė sparnus į gimtąjį 
kraštą, i Lietuvą, dėl ku
rios ne tik dirbo, 
ginklu kovojo.

Birželio mėn.
AV P-jos salėje, papuoštoje 
birželinėmis gėlėmis- bijū
nais ir kitokiais žiedeliais, 
susėdo prie stalų apie 100 
bičiulių, bendradarbiu, 
ganizacijų atstovų.

Renginį-pagerbimą 
vedė

Jo ir 
d is:

bet ir

10 d.

or-

? Pra- 
Juozas Siaučiulis. 
buvo pirmasis žo-

ATSISVEIKINOME
ŠU AUGUSTU MYLE

Vykstant labai intensy
viam mūsų telkinio gyveni
mui birželio mėnesį, vyko 
ir vienas neįprastas rengi
nys: teko atsisveikinti,
padėkoti ir- viso geriausio 
palinkėti vienam gerbia
mam, šakota veikla pasižy
mėjusiam musu telkinio 
gyventojui- Augustui Mylei.

Atlikęs daugybe svarbiu 
darbų čia, geroje*sveikato-

AUGUSTO MYLĖS IŠLEISTUVIŲ PROGA

Gerbiamieji malonūs šio vakaro dalyviai, susirinkę į 
išleistuves Augusto MYLĖS, grįžtančio gyventi į gimtąją 
žemę, tėvynę Lietuvą,

Birželis - gražiausias metų mėnuo. Kiekvienam iš mūsų 
primena mūsų tautai ir jos žmonėms skaudžius praeities 
įvykius Antrojo pasaulinio karo žiaurumus, daugeliui iš 
mūsų primestą gyvenimo likimą, svetimą buities pastogę, 
laukiant sugrįžimo į gimtąją žemę.

Šį vakarą mūsų tarpe yra žmogus, kuris to sugrįžimo 
visiems

vių Žvejotojų-lVledziotojų klubo NIDA steigėjas ir ilgame- 
tis klubo valdybos narys. Jis taip pat priklausė Lietuvių 
Karių Veteranų S-gos Montrealio skyriui ir seniau veiku- 
šiam Lietuvos Atgimimo sąjūdžiui. A. Mylė taip pat buvo 
Tautos Fondo Montrealio atstovybės iždininkas. re

Aktyviai reiškėsi K.L.B. Montrealyje apylinkės veiklo-
je, Kanados Lietuvių dienų Montrealyje rengimo komitete. re 
Paskutiniu metu buvo Apylinkės revizorius. Jo parama 
visada ir visur buvo efektyvi ir reikalinga.

Šalia visuomeninio darbo, mėgo ir scenos veiklą. Pri
klausė L.K. Mindaugo š.k. scenos mėgėjų grupei, dalyva
vo "Praamžių vainiko", "Teodalindos" ir kituose pastaty
muose. Daug prisidėjo prie 1968 m. Dailės ir Tautodailės 
parodų Montrealyje ruošimo.

Visuomet buvo lietuviškos spaudos rėmėjas o nuo 1960 
m. dirbo ir Nepriklausomos Lietuvos laikraščio valdyboje, 
ėjęs sekretoriaus pareigas ir paskutiniuosius dešimtį metų 
ėjęs šio laikraščio administratoriaus pareigas ir Valdybos 
sekretoriaus. Matome, kokia šakota buvo jo veikla mūsų 
lietuviškame gyvenime. Pagarba jam!

Su jo išvykimu - sugrįžimu į Tėvynę, mes pajusime 
spragą, o jo palikti darbai bylos apie tai mūsų gyvenimo 
praeities puslapiuose.

Baigiant šią trumpą apybraižą, Lietuvos Šaulių Sąjun
gos išeivijoje, Centro valdybos vardu, bei Lietuvių Karių 
Veteranų Sąjungos Montrealio skyriaus vardu ir Tautos 
Fondo Atstovybės Montrealyje vardu linkiu kuo geriausios 
sėkmės sugrįžti į Tėvynę Lietuvą ir tenai, pagal gali- 

atstatymo darbą ir neužmiršti čia

3®

išvažiuojant gyventi į Lietuvą, už surengtas 
man atsisveikinimo išleistuves- nuoširdi mano 

, P. Ražanui, A. 
A. Kalvaičiui; vaišes paruošusiems 

ir G. Rimeikiams ir talkai - ponioms: Ruth 
, Claudette Račinskienei, Margaret Ra-

laukė penkiasdešimt vienus metus. Tai mums 
pažįstamas Augustas Mylė.

Kalbėti apie jo biografiją ir nuveiktus darbus, 
daug daugiau laiko, negu kiek čia jo skirta. Man 
loni pareiga, nors ir trumpais žodžiais, jį jums, 
šio vakaro dalyviai, pristatyti.

Augustas Mylė šį pasaulį išvydo 1921 m. Kentąučių 
kaime, Židikų valsčiuje, Mažeikių apskrityje. Taigi, pagal 
gimimo vietą - tikras žemaitis, primiršęs gimtąją kalbą, 
šneka lietuviškai ir yra Lietuvos pilietis. Kaip ir kiekvie
nas mūsų, turi gerų ir kitokių savybių, moka bendrauti 
su kitais, žino, kas yra bloga ir gera.

Jaunystę praleidęs brolio ir seserų tarpe, tėvų ūkyje, 
vėliau dirbo kooperatyve. Okupacijų metais reiškėsi rezis
tencinėje veikloje. Karo audros išblokštas iš Tėvynės, 
gyveno Vokietijoje, Anglijoje ir 1951 m. gruodžio mėnesį 
persikėlė į Kanadą - Montrealio miestą.

Plačiau apie jo gyvenimą karo metais rasite jo nese
niai išleistoje atsiminimų knygutėje UŽRAŠAI, kurią kiek
vienam patarčiau įsigyti.

Mes asmeniškai pirmą kartą su Augustu susitikome - 
1948 metais Anglijoje, Manchester1 io lietuvių klube prie 
šachmatų lentos. 1951 m. jis iš Anglijos persikėlė į Kana 
dą ir apsigyveno Montrelyje, kur man atvykus iš Anglijos 
1953 m., vėl susitikome ir esame kartu iki dabar.

Kaip ir visiems, jam nebuvo lengvos įsikūrimo dienos. 
Nežiūrint tų sunkumų, palengva įsijungė į Montrealio 
lietuvių visuomeninį darbą.

1968 m. įsijungė į L.K. Mindaugo šaulių kuopą Mont- 
realyje, buvo ilagametis jos valdybos narys, ėjęs įvairias 
pareigas nuo 1980 m. pradžios - Kuopos valdybos pirmi
ninkas, nuo 1977-83 m. Vilniaus Šaulių Rinktinės Kanado
je iždininkas; nuo 1983 m. Rinktinės vykdomasis vicepir
mininkas. Už nuopelnus lietuvybei ir Šaulių sąjungai yra 
apdovanotas Šaulių Žvaigždės Ordinu ir medaliu, bei Bal
tic Veteranų Lygos medaliu ir šaudymo ženklu. Jis yra 
L.K. Mindaugo saulių kuopos garbės narys. Aktyviai prisi
dėjo prie paminklo pastatymo Žuvusiems už Lietuvos 
Laisvę Lietuvių kapinėse, Mississaugoje (prie Toronto), 
per 15 metų būdamas L.K. Mindaugo š. k. pirmininku, 
paliko ryškius savo veiklos pėdsakus.

1966 m. Augustas Mylė - vienas iš Montrealio Lietu

reikėtų 
yra ma- 
malonūs

mybę,~ įsijungti 
liekančiųjų."

į jos

Pralinksmino 
pradėdamas AV P-jos 
kun. J.Aranauskas, 
sakydamas, kad gerai jog 
išvažiuoja, nes liks daugiau 
žuvų likusiems žvejams, 
linkėjo, šalia kitu 
dalyku, pasidžiaugti 
žvejyba Lietuvos ežeruose.

Arūnas Staškevičius, 
KLB Montrealio Apylinkės 
kės pirm., prisiminė, kaip 

metų teko kartu 
v. nemaža metiniu

minėjimu su Augustu: Va
sario f6-tosios, Birželio
Trėmimu, ne karta, disku
tavę ,kaip reikšmingai galė
tų pasirodyti jo vadovauja
mi šauliai per įvairias de
monstracijas prie buvusio 
Sovietų konsulato. Prisimi
nė, kaip praėjus demonstra-

kės
per 
aptarti

15

savo žodį 
kleb.

SJ,

...ir
geru
gera

-cijiį-manifestacijų
Augustas prisidėjo 
kitų Bendruomenės 
ir viską jis atsiekė ne žo
džiais, o darbais.

laikui, 
prie 

darbų
1

___ , atsisveikinimo išleistuves- 
PADEKA rengėjams: A. Žiukui, 
Račinskui, 
St. i ~ 
Žiukienei, 
žanienei, Sharon Rimeikienei, Sheilla Babrauskie- 
nei.

Už pristatymą mano biografijos ir pravedimą 
išleistuvių - J. Šiaučiuliui; linkėjimus išreišku- 
siems: kleb. J. Aranauskui, SJ.; A. Staškevičiui- 
KLB Montrealio apylinkės pirmininkui; B. Nagie- 
nei - "NL" redaktorei; R. Otto - "NL" Valdybos 
pirmininkui; St. Rimeikiui - Lietuvių Žvejų Me
džiotojų "Nidos" klubo p-kui; A. Vaicekauskienei, 
sveikinusiai Jūrų saulių kuopos vardu; A. Kalvai
čiui - L.K. Mindaugo šaulių kuopos vardu; Aid. 
Morkūnienei- A.V.Parapijos choro vardu, Jz. 
Lukoševičiui, D. Baltrukoniui, B. Bačanskienei iš 
Bostono, J. Šiaučiuliui - Šaulių Centro Valdybos, 
Lietuvių Karių Veteranų ir Tautos Fondo vardu.

Nuoširdžią padėką reiškiu už bendrą Jūsų dova
ną ir dovanas iš L.K. Mindaugo kuopos, "Nidos" 
klubo ir Pr. Baltuonio.

Raštu atsisveikinusiems: J.V. Daniams iš Ot- 
tawos, St. M. Jokubaičiams, J. M. Janušams iš 
Toronto.

Už nuotaikingą , muziką dėkoju J. Rimeikiui.
O ypatinga padėka priklauso ir ją reiškiu Jums, 

mano Brangūs Tautiečiai, montrealiečiai, taip 
gausiai dalyvavusiems atsisveikinime.

Už Jūsų parodytą artimumą dėkingumas liks 
mano atminty, kol atmintis tarnaus.

Augustas Mylė

kad

bet

Pabaigė tais žodžiais; "Po
nas Augustai, iš asmeninio 
taško man linksma, 
grįžtate j tėvynę, nes šir
dis Jus ten traukia,
iš bendruomenės taško 
man liūdna, kad Montrealis 
praras darbštų, sąžininga, 
ir energinga, lietuvį veikėją 
Linkiu Jums geros sveika
tos ir daug laimingų metą 
Lietuvoje".

bent dešimtmeti 
administratoriaus 

pareigose išbuvusį Augustu 
"NL" red. Birutė Nagienė:

Sveikino
"NL"

bičiuliai iš buvimo Anglijo
je laiką, 
- Birutė 
kai.
Augusto 
mo žodį 
atspausdinsime 
paskutiniame prieš atosto
gas numeryje, gavę ir šio 
atsisveikinimo nuotrauką.

atvykę iš Bostono 
ir Kazys Bačans-

Mylės atsisveikni- 
pagerbtuviy metu 

s kitame,

"NESAKYKIME: valgykime ir gerkime, nes rytoj mir
sime". DIRBIKIME ir PDĖKIME vienas kitam, nes šian
dien esame GYVI 
o,

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE.
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje

KARTU,” - tai posakis Havelock Ellis’— 
kurį atsitiktinai užtikau ir vis, kartas nuo karto, at

spausdiname mūsų laikraštyje.

Taigi, šiandien džiaugiamės, kad ESAME GYVI KARTU. 
Kartu dirbome su AUGUSTU, ir vienas kitam padėjome 
nors, manau, kad Augustas mums - Redakcijai ir darbuo
tojams - daugiau padėjo, negu mes jam... Bet dėl to gal 
jis ir nerūgoja. Tikiuosi, jis jaučia, kaip su didele pagar
ba mes vertiname jo pareigingumą, jo rūpestingumą, lei
džiant šų laikraštį. Vertiname ir esame dėkingi už jo gy
venimo išbandytą kantrybę, jo žemaitišką, o kartais ir ki
tokį sąmojų. Jis - mūsų kasdieninio darbo didelė atrama. 
Ir ne tik Redakcijoje, kaip visi gerai žinome.

Tokio žmogaus laukia, į save trukia ir artimieji gim
tojoje žemėje, ir pati Tėvynė, dėl kurios jis kovojo, rū
pinosi ir rūpinasi.

AUGUSTAI- žinome, kad atėjo laikas Tau dalintis 
savo patirtimi Lietuvoje, ir mes išlydime Tave, nuošir
džiai linkėdami stiprios sveikatos: ir VALGYK ir GERK, 
kad ESI IR BŪTUM GYVAS! Ir PAŽVEJOK Lietuvos eže
ruose ir - PAGRIEBK už pakarpos netikėlius, ir PADĖK 
ten, kur reikia!

O čia, mums padėsi ir toliau - kartas nuo karto parašy
damas ne sąskaitas, ne adresų sąrašus, ne pildomas anke
tas, - o kaip TAU einasi, papasakosi ir kaip ten, toje 
Lietuvoje... Žemaičių, ar kokiame kitame krašte.

Tegul Tave lydi mūsų - VISŲ "NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS" - darbuotojų AČIŪ, mūsų LINKĖJIMAI. Ir 

ar kitaip -

Augustas Mylė
Valdybos vardu - pirm.Ro
mas Otto, NIDOS Klubo 
vardu Stasys Rimeikis, 
L.K.MINDAUGO Šaulių
Kuopos vardu- Augustinas 
Kalvaitis, NERINGOS Jurų 
Šaulių Kuopos vardu- Al
dona Vaičekauskienė, AV 
P-jos Choro vardu- Aldona 
Morkūnienė, Juozas Lukoše
vičius, Donatas Baltrukonis ,

Prie skanių vaišių , pa- 
gųrkšnojant vieną kitą gėri
mėlį, grojant puikiai ir 
nuotaikingai Jono Rimeikio 
muzikai (beje jis ir šauniu 
maršu sutiko įeinamų su 
draugais į šį pagerbimą 
Augustu), dar buvo smagu 
pabūti kartu. Ir nors žadė
jo ne kartą atsilankyti 
Montrealin, visi žinojome, 
kad tai jau bus ne tas 
pat, kaip jį matyti kasdie
ną. b.

’TALKA’.LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario LgM 1LB

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki...4,50%
santaupas............
kasd. pal. taupymo 
sąsk.......................
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius..
180 dienų indėlius
1 m. term.indėlius
2 m. term.indėlius
3 m. term.indėlius
4 m. term.indėlius
5 m. term.indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable) .............
1 m.ind...................
2 m.ind..................
3 m.ind...................
4 m.ind...................
5 m.ind...................

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”

3.00%

2.50%

6.75%
7.25%
7.75%
8.00%
8.00%
8.00%
8.25%

3.50% 
7.75% 
8.00% 
8.00% 
8.00% 
8.25%

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

13.25%
9.25%

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

1995. VI. 20

- juk vienaip

vardu kun.J.
K.L.B.A- 

pirm.Arūnas

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

LIETUVOS” 
sakome - IKI PASIMATYMO, 
susitiksime!

Lietuviškos kaltos saulutės

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

FONDO TIKSLAS ~ LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

Lithuanian-Canadian Foundation, 1573 Bloor St. W 
Toronto, Ont. M6P1A6.

Seke dovanų Įteikimas 
ir sveikinimai. Įteikta visų 
atsisveikinimo dalyviu pasi
rašyta kortelė ir bendra 
dovana- dokumentams lai
kyti odinis portfelis. Svei-

kino AV P-jos 
Aranauskas.SJ. 
kės V-bos 
Staškevičius, "NL" redakci
jos ir darbuotoju vardu- 
Birutė Nagienė, "NL"

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000 dolerių lietuviškai 
į kultūrai, menui, švietimui paremti. Pagrindinis fondo kapi

talas yra neliečiamas, tiktai palūkanos skiriamos lietuviškai 
veiklai įvairiose srityse.

Sudarydami testamentus, bent dalį turto palikime 
Kanados lietuvių fondui (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais ir aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.
Testamentines ir kitas aukas siųsti:

UNERAL HOME
J.F.Wilson & Sons Ine. 

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

ModernioT Koplyčios



montreal
MIRUSIEJI:
• Jonas GEDMINAS ,93
m. amžiaus, prieš metus 
išvykęs Lietuvon pas arti
muosius, mirė.

• Juozas NORVAIŠA- <- 
GIRINIS 79 m.,po sunkios 
ligos mirė Don Mills, 
Ont., buvęs veiklus mont- 
realietis.

• Mikalojus PETRAUSKIS, 
išgyvenęs 90 m., mirė. Jis 
buvo nuolatinis, ilgametis 
"NL" skaitytojas ir rėmėjas.

Liko duktė Irena ir 
sūnus Algirdas su šei
momis. Vaikaičiai: Edith, 
Sylvia, Chantal, Elizabeth 
ir Julius.

Palaidotas iš AV P- 
jos bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• MONTREALIO SKAUTŲ- 
ClŲ STOVYKLA

"B a 1 t i j o j e" 
vyks SKAUTAMS-TĖMS 
Rugpjūčio 12-20 d.d,, o 
VILKIUKAMS IR PAUKŠ
TYTĖMS - 16-20 d.d.

Norintieji dalyvauti/ 
prašomi kreiptis į Stovyk
los komendantą. Romą R.
OTTO, tel: 453-1526 arba 
į Audra ŽURKEVlClŪTE, 
tel:637-5787.

Kaina: stovykla savai
tei - asmeniui $120, o 
4-rioms dienoms Vilkiukams 
ir Paukštytėms- $60.

VISI maloniai kviečiami 
DALYVAUTI.

GRAŽIAI PAMINĖTAS 
LIKIMINIS MUSŲ TAUTAI 
BIRŽELIS

Iškilmingomis . pamaldo
mis buvo paminėta BIRŽE
LIO 14-tosios Sibiriniu 
Trėmimu data Av P-jos 
bažnyčioje.

Negalint dalyvauti Lat
vijos nei Estijos atstovams, 
buvo gražioje procesijoje 
įneštos tu valstybių vėlia
vos, kartu su mūsų organi
zaciją vėliavomis. Vėliavas 
lydėjo ir nešė šauliai ir 
skautai. Estijos vėliavą; 
skautai Antanas Staškevi
čius ir Latvijos - Antanu
kas Mickus.

Reikšmingą pamokslą 
pasakė kun.Kazimieras 
Ambrasas, SJ, priminęs, 
kad ta diena svarbi ir mi
nint Vysk. Motiejų Valančią 
Jo 120 metą mirties sukak
ties proga. Jis įpynė

JUBILIEJŲ. P A M I N Ė J I MAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE 1995 m. BIRŽELIO mėn. 25 d.
11 vai. - iškilmingos Pamaldos, 12 vai. - Pagerbimai - Koncertas:

Klebono Juozo ARANAUSKO, S.J., 50 metu kunigystės,

Aušros Vartų parapijos 45 metų įkūrimas

Aušros Vartų Parapijos Choro 45 metų sukaktis.

savo kreipimąsi j Vysk.Va- 
lančiu, lyg maldos formoje j 
kad, minint komunistinio 
okupacinio režimo trėmi
mus,butų prisiminta kad lie
tuvių. tauta iš esmės nėra 
nei žmogžudžių, nei vagiu 
tauta, kaip ir ne tinginiu. 
O blaivybės apaštalo buvo 
prašoma, kad Lietuva ne
būtų ir girtuokliu tautos 
valstybė.

AV Choras pradėjo pa
maldų laiką nuotaikinga 
Aleksandro Stankevičiaus 

sukurta įžanga "Tristesse 
et Solitude". Buvo pagiedo
tos specialios giesmės "Be 
Motinos Tėvynės", "Kritu- 
siems Kariams", kaip pap
rastai "Tėve,Mūsų" ir " 
'■'Sanctus". Po " Maldos 
už Tėvynę" buvo sugiedota 
"Libera",prisimenant kentė
jusius ir žuvusius Sibiro 
plotuose.
Po "Lietuvos Himno" vcl 
aidėjo įžanginis "Tristesse- 
et Solitude".

Prof. Vytautas Landsber
gis tai atmintinai Dienai 
pridėjo ne tik Gedulo,bet 
ir Vilties Dienos pava
dinimą. To irgi nevertėtą 
pamiršti ir tikėtis, kad 
visos aukos tikrai nenuėjo

veltui. Nepriklausomybė
- iškovota ir ją dėkai O 
toliau viskas priklausys 
nuo pačią tą, kurie aukų 
nepamiršo ir yra už jas 
dėkingi.

Ir nuo tų, kurie, jas pa
miršę, prisimins.

• A.a. Juozo NORVAIŠOS- 
GIRIN1O atminimui, dr.Ire- 
na ir Petras Lukoševičiai 
aukojo laikraščiui "Nepri
klausoma Lietuva" $20.
Nuoširdžiai dėkojame.

• Dr.Irena ir Petras LUKO
ŠEVIČIAI buvo atvykę j 
Montrealį dalyvauti Algio 
KLlClAŲS ir Romos STASE— 
VIČIUTĖS vestuvėse.

Ta proga apsilankė ir 
pas artimuosius, buvo už
suku į "NL" Redakciją,pa
sidalindami trumpai įspū
džiais iš praleisto darbingo

laiko Lietuvoje.
• Buvusi montrealietė, 
RŪTA MONTVILAITĖ-SED- 
LALAK su dviem vaiku
čiais aplankė savo motinu 
ir pabuvojo keletą dienu 
Lasalle.

• Birutė NAG1ENE praleido 
savaitgalį Washington'e, 
kur susitiko savo tris jau
nystės drauges ir apžiūrėjo 
VVashingtoną.Teko pamatyti 
ir Lietuvos Ambasadą.
• Montrealio Lituanistinės 
Mokyklos mokinių tėvą 
susirinkime buvo aptarta 
galimybe dalyvauti Vaikų 
Šventėje, kuri vyks šį ru
denį. Toronte.

Taip pat išrinktas nau
jas tėvų komitetas: Dalija 
Gabrėnaitė, Gytis Niedva; 
ras, Kristina Piečaitiene 
ir Linas Staškevičius.

/ \
oučbkc

LITAS MONIREALIG LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tek 766-5827; 768-5830

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

AKTYVAS vi r if 829,000.0001 
REZERVAS viri $2,000,000

Certifikatus 1 m.-.. 
Certifikatus 2 m.....
Certifikatus 3 m. ....
Teori. Indėlius:

1 metų..........
180± 364d. 
120 d.-178 d.
60 d.-119 d. 
30d.- 59d.

MOKA UŽ:
6.25%
6.25%
6.2556
5.75% 
5.75% 
5.25% 
5.25%
.4.75%

Taupymo-specisi..................1.50%
Taupymo-suyyv.dr. .......... 1.25%
Taupymo - kasdienines......  1.50%
Einamos sąsk. ..................... ,1.00%
RRIF-RRSP -1 m.tann.......  6.25%
RRIF-RRSP-2m.tenn. .„.6.25%
RRIF-RRSP - 3 m.term....... 6.25%
RRIF- RRSP-taup.............. 3.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto*

1 metų ....................... 8.25%
2metų....................... 8.25%
3metų.......... ........... 8.25%

asmenines-nuo 9.75%

mtomacUa apto naujauaitn paKNutnaa “LM"

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
147S DaBwe 3S07A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treč. 9.00- 3.00 ----------
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00_____________2.00- 6.00

Rašo iš L i e t u v os:
a Kornelija Maldeikytė, 21
m. amžiaus, mokanti anglu 
kalbą, norėtų susirašinėti 
su jaunimu arba atvykti
kuriam laikui j Kanadą

* *

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon

Dantų gydytojaa-Chlrurgas
8606 Centrale,(kamp.45 Av.)
Suite 209. LASALLE, Que.
H8P IN6; tel:384-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chlrurgas 
Qrav.dr. J.MALlSlOS Mūras) 

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

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

ADVOKATAS 
ROMAS I Š G A N A I T I S

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

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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

SUN LIFE BUILDING
M o n t r 6 a L Quebec, H3B 2Vb
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 pal.

LES TOITURES

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q«» H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY PORTRAITS 
JPASSEPORT - COMMERCIAL 

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

TONY LAURINAITIS

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

ir čia padirbėti. Gali dirb
ti namą ruošos ar slaugy
mo darbą.

Adresas: Ateities gt., 
7 b, butas 38, VILNIUS, 
LIETUVA.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Montrealis- Varšuva - Vilnius

* birželio 2 d. kaina $974.; liepos 21 d. - $1124. J
S E šias kainas įeina aerodromų mokesčiai, Varšu- ♦
* voje nuvežimas į viešbutį ir atgal, nakvynė, J
jĮ pusryčiai. LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja g
* 6 mėnesius. Parūpinu bilietus kelionėms ištisus *
M metus. Prašome užsirašyti iki gegužės mėn. 1 #
į d., kol yra vietų, pas: L. Stankevičių, telefonas*. J
* 669-8834, arba POLTOURS: 521-9910 arba J
J Metro Travel - 761-5878. >

EUROPARCEL
F7/ Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją, 

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

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

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

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

TEL: 937-9898 
1450 rueDE S£VE, 

MONTREAL h*e 2a?
Vytas Gruodis, Jr.

Electriden Contractor

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS &LDYM0 SPECIALISTAS 
102A Allion 
LASALLE, Que, H8P 2C5 TEL: 366-5484

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

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

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

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

APDRAUSTAS

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

Tel: 721-9496;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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