
£1

Nr 14-15 (56—ji metai) 1996 m. LIEPOS - JULY 7 d. • DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS • 7722 George St., LASALLE,Que., H8P 1C4 Te v: 366-6220. $1.-

•* >

RN.
RUSI J OS J E RINKIMUS 
LAIMĖJ OBORIS JELCIN'AS

Daug nerimo ir svars
tymų sukėlę vykstantieji 
prezidentiniai rinkimai 
Rusijoje, taip pat rimtas 
susirūpinimas prez.Boris
Jelcin'o sveikata - atslūgo, 
bent dalinai š. m. liepos
mėn. 3 d.pasibaigus rinki
mams. Jie atnešė B.Jelci
nui laimėjimą daugiau kaip 
10% persvara prieš Ziuga
nov1 ą.

Naujai sudarytai Boris 
Jelcin'o vyriausybei teks 
išspręsti didžiulius uždavi
nius, ypač, kad buvo paža
dėtas ekonominio gyvenimo 
kilimas ir rimtas bei grei
tas Čečėnijos karo užbaigi
mas.

Tikimasi, kad Maskvos 
kieta laikysena dėl NATO 
plitimo nebus tokia arši, 
ar dviprasmiška, kaip iki 
dabar, nes Vakarų pagalbos 
reikes, gal tik kiek kito
kioje formoje, negu iki 
šiol.

BOSNIJOS SERBAMS 
IŠSIMELUOTI NEVYKSTA

Šiuo metu vykstant 
Prancūzijoje, Lyon mieste 
G7 pasitarimams, Kanados, 
JAV, Prancūzijos, Vokieti
jos, Italijos, Anglijos ir 
Japonijos valstybių at
stovai bei svečias- Rusijos 
min.p-kas Viktor Černomyr- 
din'as intensyviausiai ap
svarstė kaip užtikrinti Bos
nijos rinkimų teisingumą.

Pagrindinė problema 
Bosnijos serbų lyderis Ra
dovan KaradziČ. Už karo 
nusikaltimus jis yra pa
trauktas atsakomybėn į 
Tarptautinį Tribunolų Ha
goje, bet nuo savo serbų 
lyderio posto nepasitraukė 
ir toliau kursto serbus 
nesutikti su Taikos nuosta
tais. G7 pagrasino sankci
jomis, jeigu KaradziČ ne
pasitrauks iš savo politinės 
veiklos. Iki dabar jis visą 
laiką kurstė dali jo dar 
kontroliuojamos Bosnijos 
prisijungti prie kitų serbu 
žemių jėga.

Rugsėjo mėn. 14 d.būsi- 
muose rinkimuose KaradziČ 
paskelbė dalyvausiąs, ne
paisydamas Dayton'oTaikos 
susitarimų.

Liepos mėn. 1 d. TV 
ir radijo žiniomis, tiktai 
pagrasinus ekonominėmis 
sankcijomis, jis iš pareigų 
oficialiai pasitaukė.

Ar jis atsidurs, ir kaip, 
- teisme, dar neaišku, nors 
ir yra neginčijamų įrodymų 

apie jo nusikalstamumą-
Ne tiktai jo, bet ir 

karo komendanto gen.Ratko 
Mladic.

Ties Tulza surasti ma
siniai nužudytųjų musulmo
nų kapai atveria genocido 
pasekmes- iki dabar suras
ta 2.700 nužudytųjų ir 
bus ieškoma 7.000 musul
monų vyrų, apie kurių nu
žudymą kalba liudininkai.

KaradziČ ir Mladic dar 
randasi Bosnijos Serbų už
imtoje teritorijoje.

Kanada yra pasiuntusi 
1.200 Taikos palaikymo 
karių Bosnijon, dauguma 
jų iš Ontario provincijos. 
Jų tarnybos laikui netrukus 
pasibaigus, kitas 1.200 
karių dalinys bus pasiųstas 
iš Quebec'o provincijos.

UŽPUOLĖ JAV.ORO 
bazes BUSTINg

Saudi Arabijoje, Dharan 
vietovėje, birželio mėn.25 
d. buvo išsprogdintas sunk
vežimis, atgabenęs bombą 
netoli pastato, vos spėjus 
paskelbti įtariamo pavojaus 
signalą. Žuvo 23 amerikie
čių, sunkiai sužeistu yra 
tuzinai.

Pati Saudi Arabijos 
vyriausybė pasmerkė teroro 
veiksmą, pabrėždama, jog 
"šis skaudus incidentas 
nėra Saudi būdas".

įtariami islamo funda
mentalistai, kurie pradėjo 
kritikuoti amerikiečiu ka
reiviu - "netikėliu"-buvimų 
Saudi žemėje bei karališ
kąją šeima už akivaizdžia 
prabangą bei korupciją.

Šis įvykis sukrėtė ne 
tikatai JAV diplomatinę 
tarnybą, bet ir Saudi Ara
bijos valdančiuosius sluoks- 
nius-

RUSIJOS KARIUOMENĖ 
PRADĖJO TRAUKTIS 
Is ČEČĖNIJOS

Birželio mėn. 28 d. pir
masis Mechanizuoto Pėsti
ninkų pulko kareivių dali

ir kitais panys su tankais
būklais patraukė namo 
traukiniais iš Grozno mies
to. Juos išlydėjo gen. lt. 
V. Tikhomyrov' as, trumpai 
pasveikinęs už "sėkmingą 
misiją". Atrodė , kalba ski
riama ir Rusijos TV. Nedi- 
delis orkestras sugrojo 
Rusijos himną.

Pagal susitarimą, visa 
Rusijos kariuomenė iš Če
čėnijos privalo pasitraukti 
iki š.m. rugsėjo mėn. 1 
dienos.

Iki dabar oficialiai buvo 
skelbiama, kad Čečėnijoje 
esama apie 4 8,000 rusų 
karių, 6 nepriklausomų 
stebėtojų žiniomis - apie 
80,000.

Aleksandr Lebed yra pa
reiškęs, kad Čečėnijai rei
kia suteikti Nepriklausomy
bę, jeigu refedendumc bal
suotojai taip pasisakytų.

Paminklas Lietuvos Karaliui MINDAUGUI Druskininkuose 
( skulptorius-Vytautas Kašuba). Nuotr: V.Kapočiaus

KANADOS ASTRONAUTAS 
^COLUMBIA” ERDVĖLAI
VYJE..

Dr. Robert Thi.rsk, 42 
m., medicinos daktaras ir 
biomedicinos inžinierius, 
dirbantis Calgary mieste, 
dalyvauja erdvėlaivio "Co
lumbia" 16-kos dienų skry
dyje, kuris baigėsi liepos 
mėn. 7 d. Jis yra jau 5- 
asis kanadietis erdvės nusi- 
joje.

Kanados astronautai,- 
tės labai labai gerai įverti
nami ir dabar yra 3 lau
kiantys savo eilės dirbti 
JAV Aeronautikos ir Erd
vių administracijos misijo
se: Julie_ Paquette, 32 m. 
montrealietė, Steve Mac- 
Lean, 41 m. ©taviškis ir 
Bjarni Trygyasson, 50, 
gimęs Islandijoje, bet gyve
nąs Vancouveryje. Kanados 
Erdvių agentūros štabas 
randasi Saint Hubert.

Visi trys bus treniruoja
mi 18 mėnesių NASA ir 
skraidys JAV erdvėlaivių 
prijungimuose keletą metų 
Po to darbuosis, steigiant 

Payette, McLean ir Tryg - 
gvasson-Kanados astronau
tai treniruojami erdvėlaivių 
ir erdvės stočių sujungimo 
programoje.
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tarptautinę erdvių stotį, 
kuri numatoma įrengti 
2002 metais.

Julie Payette bus atsa
kinga už įrengimų siste
mas erdvėlaivyje. Ji yrt 
baigusi studijas dviejuose 
universitetuose, gera spor
tininkė, pasižymėjusi Mc
Gill U-to lygumų slidinėji
mo grupėje, laisvai vartoja 
prancūzų, anglų, italų kal
bas ir moka ispanų, vokie
čių, rusų.

Šalia visa to, apdovano
ta gražiu soprano balsu, 
dainavo Kameriniame cho
re su Montrealio Simfoni
niu orkestru Toronte, Mont- 
realyje, Šveicarijoje. Jos 
laimei (nežinia ar ir jos 
vyrui Franęois Erissette) 
atrodo, trūko tiktai erdvių 
dimensijos, kas jai ir pasi
sekė.

Atlikus misija, CO
LUMBIA" laimingai nusilei
do žemėn, liepos mėn. 7 d.i 
Išbuvo erdvėje ilgiausią 
laika- 17 dienų,-• tokio jun
giamojo tipo skrydžiu ei
goje.

APKALTINTASIS ŽYDU 
PERSEKIOJIMU A.LILEIKIS' 
ATVYKO Į LIETUVĄ

Š.m. birželio mėn. 18 
d., Amerikos lietuvis Alek
sandras Lileikis atvyko 
į Lietuva lietuvišku pasu, 
nes turi Lietuvos piietyb^.

Š.m. gegužės men., 
88 metų amžiaus A.Lilei- 
kiui buvo atimta JAV pi
lietybė ir grėsė deportacija 
už praeities nuslėpimą 
atvykstant į Ameriką.

JAV-bių Teisingumo 
Departamento Specialiųjų 
Tyrimų Skyrius (OS1) buvo 
ji apkaltinęs,kad vadovavęs 
Vokietijos naciu okupacijos 
metu saugumo policijai 
Vilniaus apskrityje ir pasi
rašinėjęs įsakymus perduoti 
žydus ir kitų tautybių žmo
nes nacių budeliams.

Wiesenthal'io Centro 
Jeruzalėje vadovas Efraim 
Zuroff'as kaltina, kad ' ie- 
tuvos vyriausybė nesiskubi
na patraukti A.Lileikio 
teisman ir jam atrodo, 
jog Lietuvos teisėsauginin
kai, ieškantys gyvų liudi
ninku ir ruošdamiesi jo 
apklausai , delsia.

Lietuvos prokuratūra 
tvirtina, kad kai tik susi
darys pakankamai medžia
gos- teismas tikrai bus.

ATĖJO LAIKAS GEN. 
W.JARUZELSKl'Ul EITI I 
TEISMĄ—

"Associated Press" Agen 
turą praneša, kad buvęs 
Lenkijos Gynybos ministe- 
ris, kaip ir 11 aukštąjį 
kariuomenės ir slaptosios 
policijos darbuotojų bus 
patraukti Valstybės Tribu
nolo teisman už 1970 m. 
įvykdytą smurtą prieš strei
kuojančių darbininkų, minią. 
Jis apkaltintas davės Įsa
kymą. šauti į minią, kur 
žuvo 44 ir daugiau kaip
l. 000 buvo sužeistų.

W. J aruzelski's buvo 
ministeriu pirmininku, kai 
įvedė apsiausties stovi 
1981 m..stengiantis sužlug
dyti "Solidarnošč" judėjimą- 

Smurto veiksmams 1970
m. jis sakosi negalėjęs 
pritarti, nes nebuvęs pri
leistas prie jokiu nutarimu, 
svarstymu ar vykdymų, 
PRIMINĖ KARALIAUČIAUS 
SRITIES SITUACIJĄ

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS pirm. Grožvydas 
Lazauskas š.m.birželio mėn ■ 
18 d.ALTo vardu pasiuntė 
motyvuotus raštus DE
MOKRATŲ ir RESPUBLI
KONU partijų programų 
komitetams, kad partijų 
nutarimų konvencijose būtu 
Įrašytas Karaliaučiaus sri
ties klausimas, turintis 
tarptautinės reikšmės. Pa
sisakoma už rusų kariuome
nės išvedimą (k am jau 
yra suėjęs terminas, pagal 
tarptautinį susitarimą) iš 
minimos srities.

Pik.Lt. L.K.BARŠAUSKĄS 
PASKIRTAS SVARBIOMS 
PAREIGOMS KANADOJE

Austrijos sostinėje Vie
noje randasi "Europos Sau
gumo ir Bendravimo Orga
nizacija" (OSCE) su vyr.šta
bu,(High Level Planning
Group - HLPG), kur dau
giau kaip 15 mėnesiu dirbo 
Plk.Lt. LAISVYDAS K. 
BARŠAUSKAS.

Š.m. birželio 28 d.,
"NL" redakcija gavo prane
šimą iš Vienos, kad Kana
dos "kariuomenės Plk.Lt. 
LAISVYDAS K.BARŠAUS
KAS,Montrealyje gyvenan
čių Stasės ir Albino Bar
šausku sūnus,po daugiau
kai p 15" mėn.atliktos tarny
bos minimoje organizacijoje  ̂
grįžta i Kanada. Paskirtas 
naujoms pareigoms Kana
dos Valstybės Gynimo Vyr. 
Štabe Ottawoje nuo š.m. 
rugpjūčio mėnesio. Dabar 
čia paskirtas Programos 
Įvertinimo Biuro direkto
riumi.

Jo žmona Linda ir duk
ros Asta, Anna ir Vilija 
buvo likusios Ottawoje, 
jam atliekant pareigas 
Austrijoje ir dirbant Misi
joje Kaukaze-Azerbaidžano > 
Nagorno-Karabach'e _ ir 
Armėnijoje, kur vykdė Tai
kos Palaikymo programą, 
sudarytą daugvalstybiniu 
mastu.Teko lankyti ir fron
to linijas, vykstant konflik
tams.

Nuoširdžiai sveikiname 
Pulk.Lt.Laisvydą K.Bar
šauską ir didžiuojamės 
buvusio montrealiečio įver
tinimu.

GRAIKIJA ATSISVEIKINO 
ŠU ANDREAS 
PAPAMDREOU

Birželio men.23 d.,
ilgai sirgęs, mirė Graikijos 
min.p-kas Andreas Papan
dreou, 77 m. . amžiaus. 
Socialistas, nuo 1973 m. 
Graikijai karinei vyriausy
bei pralaimėjus rinkimus, 
tapo Ministeriu Pirmininku 
ir juo išbuvo 3 kadencijas. 
Jis turėjo tiek pat gerbėjų, 
kiek ir jam nepritariančiųjų 
tačiau jo neeilinės asmeny
bės, didelių 'sugebėjimų 
dėka, Graikijoje buvo įves
ta demokratija.

Daugumos nuomone, 
Kostas Simitis, kritikavęs 
kai kuriuos mirusiojo Mi- 
nisterio Pirmininko veiks
mus ir norintis sumoder
ninti Graikiją, vis dėlto, 
esąs vieninteliu, sugebančiu 
suvienyti liberalus, refor- 
mistus ir aršiųjų kairiųjų 
sparną. Tai sugebėjo, kad 
ir nelengvai, vykdyti And
reas Papandreou.

Daugiau kaip 5.000 
delegatų, po iškilmingų 
laidotuvių, susirinko į Atė
nus ir nedidele balsu per
svara išsirinko oficialiai 
naują Ministerį Pirmininką 
-juo tapo Kostas Simitis.

Kiekvienam krašte rei
kia kurti savąją demokrati
ją-
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DANIELOS
LOZORAITIENĖS 
pareiškimas 
■Pastarosiomis dienomis 
mano vyrui a.a.Stasiui Lo
zoraičiui buvo metami 
šmeižikiški kaltinimai. Ka
dangi jie buvo melu pagrįs- , 
ti, geros valios Lietuvos j 
žmonės juos ryžtingai pa
smerkė. Tiems žmonėms 
nuoširdžiai dėkoju. Šiandien, 
kuomet sukanka lygiai dve-

/Dr.Kazys Bobelis, neapgalvotai išsišokęs ir apkaltinęs 
Stasį Lozoraiti buvus KGB bendradarbiu vedamas ' 
asmeniškų ambicijų, buvo priverstas atšaukti ’kaltinima 
viešai./.

ji metai, kai Stasio Lozo
raičio netekome, kviečiu 
visus pagerbti jo atminimą 
ir iš naujo prisiekti idea
lams, už 
gyvenimą kovojo 
ir vienybė 
ratinės, 
ir saugios Lietuvos.

Daniela Lozoraitienė, 
1996 m.birželio mėn. 13 d.
Putnam, Connecticut,JAV

kuriuos jis visa 
viltis 

vardan demok- 
nepriklausomos

eilutės:
"Nepasiėmei nieko kartu: 

tavo rankose miega pas
kutiniojo vasaros vakaro 
kvapas ir vėsuma".

Dar yra visa eilė išei
vijoje gyvenančių V.Mačer
nio studentiškųjų studijų 
laikų kolegų.

Jeigu nebūtų absurdiškai 
ske- 
75

žuvęs nuo paklydėles 
veldros -minėtume jo 
amžiaus sukakti...

m. "Vaga"

m.

buvo

SAUGUMO 
BALTŲJŲ

BALTIJOS 
REIKALAI 
RŪMŲ KONFERENCIJOJE

Š.m. birželio 6 d. (JEA 
NC pranešimu), JAV Bal
tuosiuose Rūmuose dalyva
vo daugiau kaip 60 Ameri
kos pabaltiečių atstovų 
informacinėje sesijoje, na
grinėti Baltijos valstybių 
reikalus.

Dalyvavo taip pat Valsty
binio Saugumo Tarybos 
(NST) direktorius Vidurio 
ir Rytų Europos reikalams 
P.Fried, NST direktorė Gy
nybos, Politikos ir Ginklų 
kontrolės reikalams Anne 
Witkowsky ir vyr. direkto
rius Robert Bell, Baltųjų 
Rūmų biuro ryšininkė su 
visuomene Marilyn DiGiaeo- 
bbe ir JAV Valstybės de
partamento Šiaurės ir 
Baltijos reikalų biuro dir. 
Carol Van Voerst.

Aptarta trys pagrindinės 
sritys: NATO plitimo,"Part
nerystės Vardan Taikos" ir 
"Baltijos saugumo". Kalbė
tojai sakė, jog NATO plė
timo veikla pasireiškia ir 
per
Taikos" 
narystės 
valstybes bendrai su NATO 
priklausančiomis, vykdo
karines pratybas. Šią 
vasarą pratybos vyks "Bal
tic Challenge" Latvijoje, 
kartu su JAV pajėgomis. 
Kalbėtojai tvirtino, jog 
JAV administracija veda 
pokalbius su Rusija nepaau- 
kodama Europos saugumo, 
skatinant Rusijoje demobi
lizaciją. Taip pat, kad išga
vo Rusijos šarvuočių dislo
kavimo apribojimą Pskovo 
srityje, Estijos ir Latvijos 
pasienyje, pagal įprastinės
Šis akmuo buvo įtvirtintas

Vytautas Mačernis
SUKAKTUVIŲ PROGA- 
ANTROJI KNYGOS LAIDA 
APIE VYTAUTĄ MACERNJ

Pasirodė antroji laida 
"Regėjimų Naktis" knygos, 
susilaukusios didelio skaity
tojų dėmesio. Autorius 
Tomas Sakalauskas pasirin
ko modernios eseistikos 
metodą pavaizduoti anksti 
ir netikėtai žuvusio poeto 
Vytauto Mačernio asmeiįi, 
visuomeninę bei literatūri
nę jo laikmečio aplinkų. Jis 
ištyrė draugų ir pažįstamų 
atsiminimus, laiškus, rado 
naujų duomenų, o svarbiau
sia, ši knyga sudomina 
ne. tiktai literatus, l__
ir platų skaitytojų buri.

Knygos motto- išeivijoje 
Montralyje gyvenančio poe
to Henriko Nagio eilėraš
čio, dedikuoto V.Mačerniui,

1990 .... . ____
išleidusi Vytauto Mačernio 
poezijos, 
knyga "Po 
nios Dangum", kuriai ivada 
paraše poetas ir rašytojas 
Eugenijus Matuzevičius. 
Skaitytojams labiausiai 
žinomos jo "Vizijos". "Vy
tautas Mačernis - sudėtin
gas ir tragiškas poetas. 
Visame jo likime, jo poezi
joje- tragiška pasaulėjauta. 
Bet ne pesimistinė, nes 
tada nebutu buvę vis liauju 
poetiniu pastangų skverbtis 
i žmogaus būties suvokimo 
gelmes. Viltis grumiasi 
su rezignacija...Visas jo 
mastymas pasižymi filoso
finiu žmogaus ir poeto 
didvyriškumu: kai nesitrau- 

bet.- kiama nuo problemos, o 
norima ja ligi galo suvokti 
Tai iš dalies primena me
nini Beethoven'o didvyriš
kumą, kai metamas iššūkis 
likimui..."

prozos ir laiškų
Ūkanotu Neži-

10

Vardan 
kurioje

"Partnerystė 
veiklą, 

pasiprašiusios

ginkluotės Europoje sutar
tį. Esą tokia sutartis yra 
būtinas elementas Europos 
saugumo sistemoje.

Po konferencijos Baltuo
se Rūmuose, JBANC suren
gė priėmimą Lietuvos Am
basadoje - Washingtone.

įdomu, kaip į tokį ame
rikiečių pritarimą atgaben
ti 600 rusų šarvuočių rea
gavo ten eantys baltiečių 
atstovai - tačiau žinių 
apie tai dar negavome.

"LITIMPEKS1' BANKAS 
JAU PRADĖJO VEIKTI 
š.m.birželio mėn.

d., beveik po, pusės metų 
pertraukos del įvykusios 
krizės, LITIMPEKS bankas 
pradėjo pilnai veikti. At
lieka visas bankines opera
cijas, teikia paskolas, pri
ima indėlius. Anot išrinkto 
banko valdytojo Gintauto 
Preidžio, iš pradžių bankas 
teiks paskolas ribotai, o 
visas laisvas lėšas inves
tuos į vyriausybės vertybi
nius popierius.

Su daugeliu klientų 
yra sudarytos sutartys dėl 
laipsniško užšaldytų 
grąžinimo. — 
indėlininkai 
iš karto atsiimti pinigų.

Vidutinės indėlių 
kanos LITIMPEKS 
bus apie 10%.

LITIMPEKS banko 
ninkai išsirinko naują 
bą, kuri paskyrė ir 

narių valdyba.
senosios

kad artimiausi planai-kaip 
galima greičiau, dar šie
met, likviduoti krizės pasė
kas, o už 1997 m.akcinin
kams mokėti dividendus 
ir pabrėžė, kad antros 
krizės - nebus!

Jis pripažino, 
kas teikdavo per 
kingas paskolas,
bar bus kruopščiau dirbama 
su klientais prieš duodant 
jiems kreditą.

kad ban- 
daug rizi- 
todėl da-

Tikimasi, 
nepuls

lėšų 
kad 
visi

palū- 
banke

6-ių 
yra likę tiktai du 
valdybos nariai.

j LITIMPEKS 
sugrįžo apie 1/3 
klientų.

Banko Tarybos 
Vincas Babilius 
konferencijoje

1992 m. liepos mėn.

akci- 
Tary- 
naują, 

Joje

banką 
buvusiu

KOMPENSACIJAS 
PRADĖJO MOKĖTI 9 
BANKAI

Bankrutavę ir susikom
promitavę bankai, kuriems , 
manoma , prireiks 30 mil.li- 
tu atsilyginti indėlininkams, 
pradėjo laipsniškų kompen- 
sacijų_ išmokėjimą.

"Baltic Bankas", 
tuvos Verslas", 
Kooperacija", 
ir Kredito", 
"Apus", "Nida", 
laikosi indėlių 1 
mo laikinojo 
pagal ji kompensuos 
buvusio indėlio sumos, bet 
ne daugiau kaip 4.000 
litu. Ši suma bus išmokama 
pirmiausiai 1 ir II grupės 
invalidams, vienišiems pen
sininkams ir mirusių indėli-

"Lie- 
"Ateitis", 

"Komercijos 
"Kredito", 
"Sekundė", 

kompensavi- 
įstatymo ir 

80%

DĖKOJA "POEZIJOS , 
PAVASARIO" RENGĖJAI- 
LIETUVOS RAŠYTOJŲ 
SĄJUNGĄ

"Baigėsi Poezijos pava
saris. Norėtume padėkoti 
visiems, prisidėjusiems 
darbu ir lėšomis prie šios 
šventės organizavimo. Esa
me dėkingi Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos miestų, Marijam
polės, Radviliškio, Šakių, 
Kėdainių, Joniškio, Mažei
kiu, Varėnos, Širvintų rajo
nu savivaldybėms, 
skyriams, 
litekoms, LTGA, UAB "Pas 
J uozapą" 
Budraitis), 
miestelis", 
tiltas", 
"Spindulio", Lietuvos Rašy
tojų Sąjungos ir "Vagos" 
leidykloms, Remigijaus 
Baltrušaičio firmai, "Lietu
vos aido", "Arkos" ir "Var
tų" galerijoms, "Suokalbio" 
kavinei, Ėlektrėnų miesto 
viešajai bibliotekai, Vil
niaus mišką urėdijai, Kul
tūros ir Vidaus reikalų 
ministerijoms ir visiems 
visiems, kurie dėka Poezi-

ninku paveldėtojams.
Nuo š.m.rugpjūčio mėn. 

visa kompensacija- 
It. bus išmokama 

pensininkams, o nuo rugsė
jo mėn. 17 d.- visiems ki
tiems indėlininkams bus 
mokamos ne didesnės kaip 
1.000 litų išmokos. Kita 
kompensacijos dalis bus 
išmokama 1997 m., nebent 
atsirastų lėšų ir būtų gali
ma išmokėti dar šiais me
tais.Žinoma, niekas nega
rantuoja, kad lėšų atsiras 
dar šiemet, nors žmonėms 
jų ir labai reikėtų...

Dar vis sunku suvokti, 
kaip taip nemokšiškai gali
ma buvo organizuoti ban
kus ir taip naiviai juos 
"tvarkyti", lyg tai niekada 
nebūtų galėję paaiškėti....O 
jeigu kai kurios grupuotės 
tai buvo sąmoningai išnau
dojama sugriauti valstybės 
įvaizdžiui-tai irgi daug 
kų pasako, ypač jeigu dar 
iru prisikrauna į asmenišką 
lovį...

ĮSPĖJA DĖL NAUJU 
Įsiskolinimų, kad būtu 
IŠGELBĖTI BANKAI

Š.m. birželio mėn. 16 
d. Gediminas Vagnorius- 
Seimo narys, TS valdybos

6 d.
4.000

karūnavimo data ir akmens

pirm.
spaudos

pareiškė,

6 d., atžymint Karaliaus MINDAUGO

a- a

5/

2 psl.

kultūros
viešosioms bib-

(pirm. J uozapas 
UAB 
UAB

UAB

"Šiaurės
"Žaliasis

"Lakštas",

Laureatas Kornelijus Plate
lis su ąžuolo lapų vainiku 
šventei pasibaigus.

jos pavasaris tapo 
poezijos švente".

Kaip skelbeme, šių 
tų Poezijos Pavasario 
reatu tapo Kornelijus 
telis.

tikra

me- 
lau- 
Pla-

pirmininkas- skelbia, kad 
jeigu bus priimtas įstaty
mas leisti vyriausybei da
ryti vertybiniu popierių 
emisijas (laidas) atstatyti 
bankams, tai reikštų , kad 
mokesčių mokėtojai per 

sumokėtu daugiau 
milijardą litu už 

kurie sąmoningai

metus 
kaip 1 
tuos, 
apiplėšė bankus ir negraži
na šimtus milijonų litų. 
Reiškia, išeikvotojai arba 
isiskolintojai bankams- 
nėra atsiskaitę už savo 
padarytus jiems nuostolius.

Gediminas Vagnorius la
bai griežtai siūlo po rinki
mų peržiūrėti su tarptauti
niu auditu Lietuvos finan
sinę būklę ir ištirti finan
sines aferas.

Š.m.birželio mėn. 19 
d. TS pirm.Vytautas Lands
bergis tvirtina, kad Seime 
priimti įstatymai dėl bankų 
atstatymo "nusiaubia Lie
tuvos finansus dabar, kaip 
ir ateities biudžetus.

Pagal TS Spaudos Tar
nybos 
muose 
vertybinius popierius prak
tiškai iki 2 milijardu lity 
išleisti, o juos dengia vals
tybės turtas. Valstybės 
kontrolierius apie tai jau 
yra pasakęs, jog tai būtų 
peilis Lietuvos biudžetui.

pranešima, jstaty-
leista vyriausybės

biudžetui, 
ir busimas vyriau- 
būsimus biudžetus.

vis nesutinka 
politinės atsako-

viršuje yra 
išskaptuotas 
karūnos pavidalas.
Akmuo randasi 
Juozapynės kalne, 

Vilniaus apylinkėje.

V

Vyt.Landsbergis mano,
kad tai butu peilis ne vie
nam Lietuvos 
o palies 
sybes, ir 

LDDP 
prisiimti
mybės už sužlugdytą biud
žetą.

Tokiu būdu Seimo dau
guma paliko laisvas rankas 
vyriausybei naudoti valsty
bės pinigus savo nuožiūra, 
nenurodant kas turėtų at
sakyti už išvogtus pinigus.

KĄ SAKO KANADOS 
LIETUVIŲ VEIKĖJAS 
BESIRENGIANT SEIMO 
RINKIMAMS LIETUVOJE

Žurnale "Dienovidis" 
neseniai buvo atspausdintas 
pasikalbėjimas su Lietuvoje 
buvojusiu dr.Petru Lukoše
vičium.

Atsakydamas, jis pabrė
žė kai kuriuos Lietuvos 
gyvenimo aspektus, apie 
kuriuos mes visi pasikalba
me, pasvarstome ir dažnai 
nustembame, kaip iš lėto 
vyksta žmonių savitarpio 
susikalbėjimai - valstybės, 
savos valstybės gerovei.

Tačiau jis 
ta pasakyti ir 
sias puses.

Spausdiname
ištraukas su paties 
kymų autoriaus pritarimu:

apie

žmonių, 
Nebuvo

pavogtas 
visiems, 

niekad nėra 
trokštantis

nei pavieniu 
nei organizacijų, 
pasakyta, kad 

. turtas gražinamas 
nes E_ 
buvęs 
svetimo 
...Kyla gailestis, 
50 metų Sovietų Sąjunga 
įstengė taip "perauklėti" 
lietuvių tautą-savo požiūrį 
i esmines vertybes. Vagia 
visi, negrąžindami svetimo 
turto ir bando teisintis 
vaikišku argumentu, jei 
grąžinsim,kas priklausė, 
užsieniečiai Lietuvą užval
dys...
...Smagu matyti, kaip me
tai po metų daugėja gerų, 
nuoširdžiu, darbščių žmonių. 
Bet jie darosi desperatiški 
matytdami, jog pensininkai 
ligoniai ir vaikai Lietuvoje 
pamirštami. (Netelpa j 
galvą mintis, jog preziden
tas turi perspėti dėl nelai- 
kų išmokamų pensijų...)."

O administracija Lietu
voje yra neišpasakytai iš
pūsta ir .jo nuomone, dar
buotojai yra savanaudžiai, 
o tai lemia ir jų nemok- 
šiškumą:"nedidelio proto 
reikia, kad pasisavintum 
svetimą turtą arba valdišką 
mašiną savo reikalams. 
Bet daug 
ir pasišventimo- 
įdėti, kad kuriame 
valsčiuje į 
ar seneliu globos namus.''

Ypatingai mums visiems 
labai rūpimu klausimu at
sakė dr.P.Lukoševičius taip: 

"Jeigu krikščionys de
mokratai, Tėvynės Sąjunga, 
tautininkai ir kitos opozi
cinės partijos dabar nesės 
prie vieno : 
kys, kad 
rinkiminėj 
iškeltas jų 
kandidatas,- 
nereikia laukti, 
bus 
kartos 
išsipildys Juršėno ir Kirkilo 
žodžiai:' Mes būsim privers
ti valdyti dar 10 metų'...

Ypač skaudu, kad atsa
kingi žmonės sako: "PO 
rinkimu darysim koaliciją". 
O po rinkimų- šaukštai 
jau bus po pietų"...

nepamirš- 
šviesią-

kai kurias 
pasisa-

...Lietuva pamažu atsigau
na, 
tik 
si. 
tai, 
metus Lietuvos vyriausybės, 
kiek jų Čia buvo, nė viena 
neistengė deklaruoti viso 
19^0 m. okupantų pavogto 
turto denacionalizacijos

bet ne iš esmės, o 
paviršiniame tvarkyme-
Ypač mane jaudina 
kad per tuos kelerius

■'■r

lietuvis 
vagis, 
turto.

kad per

r’

reikalams. 
pastangų-Žinių 

reikia 
nors 

įsteigtum vaikų

stalo ir nepasa- 
štai konkrečioj 
apylinkėj bus 
visų numatytas 

nieko gero 
Jeigu ne- 

tokio susitarimo,pasi- 
1992 m.rezultatai,

<>

BRA-PREZ. ALGIRDAS 
ZAUSKAS

VIEŠĖDAMAS 
birželio 25 d. pabrėžė tvir
tu Lietuvos sieki tapti 
Europos Sąjungos ir NATO 
nare, kalbėdamas New 
York'e Rytų ir Vakarų 
Studijų, Instituto direktorių 
taryboje. Pasisakė, kad 
reikalinga tvirtai nuspręstų 
kas bus priimti į. NATO, 
nes tuo būtų aiškiai pasa
kyta, kad valstybės, puose
lėjančios 
idealus, 
atlantinei 
jei mūsų 
teisėti interesai
Rytuose ir Vakaruose kelia 
problemų, mes neišsigąsim. 
Mes neprivalome 
prašinėsime už 
tikslį'.

JAV,

valstybės, puose- 
dern ©kratinius 

priklauso trans- 
erdvei....Net 

egzistavimas ar 
kai kam

ir neatsi-
šį savo <:<

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



4 Kairėje-

KADA BUVO PIRMOJI
JUROS DIENA 
LIETUVOJE ?

KLAIPĖDOJE, 
Nepriklausomybės 
1934 m.rugpjūčio

pirmosios 
laikais, 

mėn. 11-
12 d.d. vyko pirmoji Jūros 
Diena. J i sutraukė iš visos 
Lietuvos tiek žmonių,kad 
pridėjus vietinius,jų buvo 
apie 100.000. Tiek svečių 
Klaipėda tais laikais dar 
nebuvo mačiusi. Gatvės-

Vien 
marias 
40.000 
kėlėsi 
pėsčia 
pajūrį.

pilnos, laivai ir kitos susi
siekimo priemonės-"kupinai 
prisikimšę-, kaip rašyta 
"Lietuvos Pajūryje", nr.55, 
1986 m., pajūrys knibždėte 
knibždėjo žmonėmis, 
miesto keltais per 
į Neriją persikėlė 
žmonių, kita 10.000 
kitais laivais arba 
aplankė. Melnragės 
Daugelis, nerade nakvynės, 
miegojo 
dangumi. Oras buvo gražus!

I-ąją iškilmių

lauke, po plynu

dieną

Lietuviai Tolimose Jūrose

* *

w *

Jonas Limantas
/ pabaiga /

Ferdinando de Moronha Gero švyturį pamatėme vakare 
iš labai toli (apie 30 j.m.), o salą pasiekėme tik vidur
naktį. Jūrinė patirtis neprataria artėti prie nežinomos 
vietos naktį, bet nutariau bandyti. Netoli gyvenvietės, 
po kelių nesėkmingų bandymų, išmėtėme inkarą. Kuo
met prašvito, net plaukai ant galvos atsistojo - kaip ne- 
įsipaniojome į šalia .stovinčių laivų inkarlynus? O pas 
mane dar ir atbulinis bėgis nedirbo, sulūžo dantratukas. 
Pavyko jį pakeisti tik Buenos Airėse. Jūrlapis buvo neat
naujintas, bet tai išėjo tik į naudą, nes, ko gero, būčiau 
bandęs lįsti į uostelį, o geruoju tai, nežinant vietinių są
lygų, nebūtų gerai baigęsi. Braziliečiai pastatė molą, o 
jo galą laiks nuo laiko aplanko lūžtančios bangos. Dėl 
jų sukeliamo triukšmo ir baimės ar inkaras laikys visą 
naktį praleidau vairinėje, kad esant rekalui galėčiau 
tuoj pat veikti.

Ryte, prisipūtus valtelę, leidausi link uostelio, bet 
nuo greta stovinčios vokiečių jachtos išgirdau šūksnius, 
iš pradžių nekreipiau dėmesio - maža kas šūkauja! Jie 
vėl pasikartoje. Tuomet supratau, kad esu kviečiamas 
prie jų. Prisiirklavau, ir ne veltui, nes gavau išsamią 
informaciją, kaip reikia įplaukti į uostelį. Kuomi viskas 
būtų baigęsi, visa to nežinant, nesunku nuspėti.

Pagaliau aš krante. Reikia tvarkytis dokumentus. Ieš
kau imigracijos pareigūno. Pagaliau ateina su sportine'- 
mis kelnaitėmis ir ne pirmos jaunystės. Žiūri dokumen
tus ir matau kad stebisi. Kas mes, iš kur? Kodėl nėra 
vizų ? Be jų negalima išlipti krantan. Tiktai kapitonui 
suteikiama teisė nupirkti maistą, vandens, kuro, apžiū
rėti salą. Kitiems nevalia. Žinodamas, kad kuro, maisto, 
vandens užteks iki Recife (Brazilijai iš solidarumo su 
Linu, atsisakom. Kaip tik jis, būnant Las Palmas, įtikino 
mane, kad Brazilijoje Lietuvos piliečiams nereikia vizų. 
Kuomet norėjau nuvykti Brazilijos konsulatan sutvarkyti 
šiuos reikalus, pasirodė, kad taip nėra...

Vidurdienį salos fone nusifotografę ir nusifilmavę, pa
liekame ją. Skubame į Recife ,- kur mūsų laukia dušas, 
šviežias maistas, trumpas poilsis. 320 j.m.. įveikeme per 
dvi dienas.

Turėjau klaidingą informaciją, kur randasi jachtklu
bas, bet pagelbėjo uosto darbininkai. Perplaukimas per 
Las Palmas Grand Canaria, Spain - Recife. (Brazilija) 
2684 j.m. užtruko nuo X.26 - XI.16, t.y. per 21 dieną - 
geras rezultatas!

Recife arba Pernabuco teko pirmąkart rimčiau susi
durti su P. Amerikos valdininkais ir, reikia pasakyti, 
kad man, užgrūdintam rusiško biurokratizme, tai buvo 
nelengva. Po to aš pradėjau geriau suprasti žmones, 
kurie atvyksta Lietuvon ir skundžiasi su sienos pervažia
vimu susijusiomis problemomis. Po įvairių anketų pildy
mo, kas užtruko visą dieną, ir tik portugaų kalba (anglų 
kalba niekas nekalba, rusų kalba irgi - gaila, čia nebuvo 
"didžiųjų internacionalistų"), o dar uosto keipitonas (ka
riškis), nes uostus prižiūri kavo laivynas. Jūroje, esant 
bėdai, kažin ar juos prisiš auksi. Jie surengė tardymą 
kur, kas, kaip? Gavome leidimą "stovėti dvi paras", iš 
jų vieną sugaišome tvarkydami popierius.

Apsirūpinome vandeniu, maistu, trūkstamais jūrlapiais 
iki Rio de Janeiro, vėl susitvarkėme dokumentus, kurie 
pasirodo, parašyti dviem kalbom: portugalų ir anglų. 
Bet taį mes sužinojome tik paskutiniu momentu. Buvau 
pasiruošęs sudraskyti valdininką, l 
karto, o vargino mus tik su portugalų kalba, bet, 
vojęs apie tarptautinį skandalą, nusiraminau.

Lapkričio 19, ankstyvą šeštadienio rytą, 
itin svetingą ir tvarkingą uostamiestį. Su 
rytų vėju, geru greičiu, leidžiamės į pietus, 
ję prie Archipelago Los Abrolncs, esančio

kuris neparodė jų iš 
pagal-

palikome ne 
pakeleivingu 
bet priartė-
15 laipsnių 

platumoje, užstringame, nes turime, priešingos krypties 
vėją. Prasideda vingiavimas. Po tokių puikių paros atsie- 
kimų sunku susitaikyti su mintimis, kad per parą nubu- 
riuoji vos 100 j.m., bet patirtis neapgavo, kad šios salos 
iškrės mums "pokštą". Iš ankstesnių kelionių Atlante, 
Ramiajame, Indijos vandenynuose tai patyriau. Be to 
prie tų salų susikryžiuoja prekybinių laivų keliai, todėl 
reikėjo būti budriam, nes paprastai jūroje galioja dides
niojo teisė, nors prasilehkimo taisyklės skelbia ką kitą.

Atitrūkę nuo salų, vėl turėjome palankų vėją. Iki 
1996. VII.9.

Pirmojoje 
Jūros 
Dienoje 
kalba prie 
švyturio 
garbės 
tribūnoje 
prez. A. 
Smetona^ 
šalia jo- 
Mažosios 
Lietuvos 
patriarchas 
Martynas 
J ankus, 
Toliau - 
dešinėje , 
veikėjas 
Martynas 
Žvilius 
ir kt.

vyko ir Žuvusiems Jūroje 
paminklo pašventinimas, 
ir vainiko nuleidimas, kapi- 
nėse-pagerbimas buvusiems 
už Lietuvos Pajūrio atva- 
davima, įspūdinga eisena 
su deglais per miestų, van
dens karnavalas, ir kitokie 
renginiai.

II-ąja dieną- visose 
bažnyčiose iškilmingos pa
maldos ir iškilmių oficialus 
atidarymas. Sutiktas res
publikos prezidentas Anta
nas Smetona, jo, krašto 
generalgubernatoriaus ir 
kitų žymių, asmenų prakal
bos, paradas, vandens spor
to šventė, žveju regata, 
svečių pasiplaukiojimas 
jūroje.

Prezidentas savo žodyje 
pabrėžė, kad mūsų prosenių 
kova dėl Baltijos pajūrio 
laisvės neapsiėjo be kraujo, 
ir kad mūsų pareiga esanti 
branginti 
įsitvirtinti 
saugoti.

jūrą, prie jos 
ir ją budriai

Rio 
per

de Janeiro buvo belikę 350 j.m., kurias įveikeme 
tris paras.
Į uostą (buriavome anksti rytą, saulei tekant. Ste

bint iš jūros uosto prieigos, buvo labai gražu, bet to ne
pamatysi būnant krante. Viską nustelbia betvarkė, to ne- 
atperka nei miestą ir jo žmones laiminanti Kristaus 
stovyla, pastatyta kalno viršūnėje virš miesto. Pamink
las panašus pastatytas ir Lisabona mieste. Pamokytas 
kartaus patyrimo Recife , Rio de Janeiro pasistengiau 
išvengti formalumų, nors klubo tarnautojas ir spaudė 
greičiau tai atlikti. Nustebino, kad jachtklubus Brazilijo
je saugo ginkluoti žmonės. Žinodamas, kad pagal jūrų 
teisę apie savo atvykimą valdžios įstaigoms turiu pra
nešti paros bėgyje, pasinaudojau tuo per tą laiką nusi
pirkti kuro, maisto, prisipildyti vandens, išiskalbti, išsi
maudyti, duoti žinutę į Lietuvą per Redą ir dingti kuo 
greičiau, iš jos sužinojau, kad Ričardas su Gediminu 
pakelyje ir tai vertė skubėti į Buenos Aires, iki kurio 
buvo likę 1200 j.m. kelio.

Lapkričio 29 d. vakarop, pasiekėme vandenyną.. Iki 
pat ryto buvo matyti laiminantis Kristus, nors nuo Riode 
Janeiro buvome jau nutolę apie 5 j.m. Geras matomu - 
mas, geras oras, bet jais džiaugėmės ne perilgai, nes 
kuo labiau į pietus, tuo dažniau sutemus vakaruose ma
tydavome grėsmingus debesis, kurie pradėjo vis dažniau 
ir dažniau aplankyti su lietumi ir vėlingiais. Bet priė
mėme tai kaip normalius reiškinius, nes žinojome, kad 
kuo labiau buriuosime į pietus, tuo bus neramiau. Ką ir 
patyrėme gruodžio 5-osios naktį. Nemalonu prisiminti 
net ir dabar. Jau iš pat ryto dangumi praslinko įtartini 
debesys - anksčiau niekada nematyti, keistos violetinės 
spalvos. Po to horizontą užtraukė balta debesų siena, 
kuri sparčiai artėjo link mūsų. Vėjas stiprėjo labai grei
tai. Pradėjome, patyrimo pamokyti, mažinti bures. Jach
tai sulindus į bangą, suplyšo Genujos burė, ir vos nenu
plovė nuo denio į vandenyną. Beliko vien audros burė. 
Turėjome pakeisti kursą mums nepalankia kryptimi, nes 
vėjo supūstos bangos buvo didelės. Jūrinė praktika pata
ria, jei yra vietos, leistis pavėjui su bangomis, arba 
laikytis su plaukiojančiu inkaru, bet mes skubėjome...

Jachta laikėsi puikiai, bet apie antrą valandą nak
ties viskas padėjo kristi ant mūsų: maistas, knygos, dra
bužiai, įrankiai. Pro uždaryto paragės dangčio plyšelius 
vidun veržėsi vanduo, dujinė viryklė, iššokusi iš savo 
vietos, atsitrenkusi į pertvarą, nukritos šalia mūsų galvų. 
Centimetrai ją skyrė nuo mūsų. Navigacinis skriestuvas 
įsmigo per milimetrus šalia galvos. Matyti dar nebuvo 
laikas iškeliauti Anapiliu... Tai truko dešimtadalį sekun
dės, bet jos įsirėžė atmintin. Jachta buvo bsngos-žudi- 
kės paguldyta apie 140 laipsnių kampu. Apie tai spren
džiu iš radijo telefono antenos sulinkimo kampo. Nuo 
denio buvo nuplauti kai kurie daiktai, nors viskas buvo 
pririšta. Sulaužyta ir apgadinta ant stiebo eanti vėja- 
rodė. Taip pat radijo-telefono antena sulaužyta. Ne veltui 
sakoma, kad geriausias siurblys tai kibiras buriuotojo

skęstant jachtai, geriausias siurblys buriuo
tai kibiras. Mes dar neskendome, nes ap- 
iš vidaus įsitikinome, kad vandens vidun 

nes viską kas buvo įmanoma

sakoma, kad 
tojo rankose, 
žiūrėję laivą 
pateko juokingai mažai, 
uždaryti, buvome tai padarę, bet nežiūrint to, baimės 
buvo pakankamai.

Koks po to miegas? Įtampa atslūgo tik po keturių 
parų, pasiekus La Platos žiotis ties Montevideo. Klastin- 

"pampero", buvome tolo- 
audr-ą iki Bue-

dieną, anksty- 
susipažinti su 
nežinojome ir

gos audros, kuri . turi vardą
kai nublokšti į vandenyną, o kelio prieš 
nos Aires buvo belikę apie dvi paras...

į Buenos Aires atvykome gruod žio 10 
vą rytą. Suradome jachtklubą, turėjome 
"matės" gėrėjais, bet tuo laiku to mes 
palaikėme juos narkomanais. Tai, pasirodo, yra žalia ar
bata, kuri geriama iš vieno indo, paleidžiant ratu. Užti
kome ir apgailėtinai atrodančius Lietuvos žvejybinius 
tralerius.

Pagaliau mes atsiradome jachtklube "Argentine"- se
niausias klubas Argentinoje, iš čia Vito Durnas 1942 - 
43 metais atliko kelionę aplink pasaulį ir grįžo atgal. 
Tuomet tai buvo rekordinis plaukimas.

Susitvarkęs formalumus ir susirišęs su garbės konsulu 
Algimantu Rastausku, sužinojau, kur randasi anksčiau 
atskridę mūsų draugai - Ričardas Ramanauskas ir Gedi
minas. Pilaitis. Jų šeimininkai Sofija ir Alfredo Ruplėnai 
pavaišino mus pietumis, bei sudarė galimybę aplankyti 
lietuvių klubus.

Trumpai atsipūtę, kibome tvarkyti jachtą. Vėl pagel
bėjo atvykusi Reda. Ji atgabeno nemažai mums reikalin
gų daiktų. Padėjo ir garbės konsulas A. Rastauskas, at
kovojant iš argentiniečių muitinės gelbėjimosi plaustelį. 
Savaitė pralėkė labai greitai. Turėjome skubėti buriuoti, 
nes gruodžio - sausio mėnesiai yra palankiausi Cape 
Horn apėjimui.

Gruodžio 18 d. vietinių būrelio palydėti, pakėlėme 
bures. Pasiskirstėme budėjimais: Jonas - Gediminas, 
Linas - Ričardas. Sudėjome po šešias valandas. Be ypa
tingų nuotykių nusigavome iki Valdeso iškyšulio, kuris 
randasi pusiaukelėje tarp Buenos Aires ir Magelano są-

Uiet’ubož jfonbas
6980 C6te St. Luc Rd., Con. # 307, Montreal, Quė. 

H4V 3A4 Canada

Mažosios Lietuvos Fondui aukojo:
$450,- Montrealio Lietuviu Kredito Unija LITAS 

(viso $ 700.); $ 300,- Jolanta Andruškevičiūtė-Patter- 
son; po $200,- Alb.Paškevičius (viso $500), P.Vilutis 
(viso $775), Kanados Lietuviu Fondas (viso $2.600), 
PRISIKĖLIMO P-jos Kooperatyvas (viso $1.400); po 
$103.94- W.Tamuschat, Vokietija (viso $203.94), E. 
Žilius (Vokietija) (viso $280.20); po $100,- Elena Sen
kuvienė (viso $435), V.Norvaišiene (viso $240); po 50,- 
E.Delkienė (viso $410), Ant.Bumbulis (viso $770), 
H.Stepaitis (viso $250); $40,- D.N.Baltrukonis; po $25, 
- E.Petrus (viso $155), Viktoras Jakonis (viso $140).

Nuoširdi padėka už papildomas ir naujas aukas.
MLF Valdyba

■X-*************************************************
/Ar ne ironiškas likimo 
pokštas, kad po 62-jų metų, 
ištarus tokius žodžius, Lie
tuvos pajūriui grėsmė sun
kesnė, negu bet kada ir 
aktyviai rūpintis reikia 
labiau, negu bet kada.../. 
Jūros Dienos proga išleista 

keletas leidinių, ypatingos 
svarbos-Jūros Dienos Ko
misijos- "Lietuvių Tautos 
Balsai Savo Jūros Reikalais. 
Atspausdinta ir šimtai 
sveikinimų, skirtų klaipėdiš
kiams, ginantiems lietuvių 
teises savame pajūryje.

šiaurio. Čia vėjas truputį papurtė, o tai buvo Kūčių ir 
Šv. Kalėdų dienos. Jos buvo sutiktos daugiau, nei kuk
liai. Naujųjų Metų išvakarėse pasiekėme Magelano są
siaurį. Teko palydėti vien tik šiuose plotuose matomus 
saulėlydžius. Prisiskaitę kelių aprašymus apie vėlingius, 
laukėme jų pasirodant iš kiekvieno debesies ir tik vėliau 
pabendravus su prancūzų buriuotojais, sutiktais Punto 
Arenas, Čilėje, uoste pasijutome ramiai. Ypač įplaukus 
į sąsiaurį, reikėjo atkreipti dėmesį į potvynio-atoslūgio 
sroves, kurios labai stiprios ir nemokėjimas naudotis 
potvynių-atoslūgių lentelėmis, gali paversti į nieką pas
tangas pasivaryti į priekį.

Turėjome problemų su variklio maitinimo sistema ir 
atsarginiu radio-telefonu, bet pavyko sutvarkyti atvykus 
į Puntas Arenas. Nedaug betrūko, kad būtume pramiego
ję Naujus 1995 metus, nes atplaukę į Punta Arenas ir 
pirmąkart po Buenos Aires išsimaudę pirtyje, kritom 
nuovargio pakirsti miegoti, ir tik laivų sirenos mus pa
žadino. Pasveikinome’ viens kitą ir kritome į gultus, nes 
šampane- butelio neįveikėme.

Šiame pasaulio pakraštyje sutikome ir lietuvių. Vie
nas jų kunigas, dirbantis čia jau per 50 metų ir apie 
mūsų atvykimą sužinojęs iš vietinio laikraščio, o kitas 
buvo jūrininkas, plaukiojantis rusų moksliniais laivais.

Pasiruošę tolimesnei kelionei, sausio 15 d. palikome 
Punta Arenas. Kelionė sąsiauriais beveik visą laiką vyko 
variklio pagalba ir tik dienos metu, nes mažai yra navi
gacinių ženklų naktiniam plaukiojimui. Taip pat kai ku
rie jūrlapiai nebuvo tikslūs ir tik aplinkos stebėjimas 
leido išvengti didelių nemalonumų. Savaitę laiko mes bu-, 
vome apsupti nuostabios, žmogaus neliestos gamtos: snie
guotų kalnų viršūnių, nusileidžiančių tiesiog į vandenį le
dynų, miškais apaugusių kalnų šlaitų, krioklių, įlankų 
nusėtų moliuskais, kuriuos kepėme ant laužo ir valgėme. 
Bet visa tai baigėsi, pasiekus Puerto Williams.

Čia turėjome gauti leidimą iš čiliečių kariškių buriavi
mui aplink Cape Horn, nes tai jų teritoriniai vandenys. 
Kol atėjo leidimas, susidraugavome su greta stovinčių 
jachtų įgulomis ir pasidalinome turima informacija. Visi 
stebėjosi, kad su tokia maža jachta atsigavome iki Beag
le ir dar nenuskendome.

Sulaukę leidimo, išplaukėme link išsvajoto tikslo. Iki 
jo buvo likę 10 j.m., kai pasisukęs į vakarus vėjas susti
prėjo ir privertė mus ieškoti užuovėjos. Ją suradome 
Martial įlankoje, kurioje praleidome tris paras, nes vė
jas daužėsi nenurimdamas, gūsiuose pasiekdamas 60 maz
gų. Kad sutrumpinus laiką, kas skaitė, kas kortavo, kas 
gamino valgį. Vėliau įlanką pavadinome savaip - "Vieni
šo Pingvino įlanka", nes jos pakrantėje visas tas dienas 
stovėjo vienas pingvinas, kaip vėliau išiaiškinome, pa
smerktas žūti, nes dėl ligos buvo atsilikęs nuo giminai
čių. Ten mums bestovint, susirinko daugiau jachtų, turin
čių tuos pačius tikslus, kaip ir mes.

Sausio 18 d. vėjas aprimo. Vokiečių jachta turėjusi 
oro pranešimams įrangą, painformavo, kad sekančio vėjo 
aprimimo gali tekti ilgai laukti. Tai žinodami, paskubė
jome nusiimti nuo inkaro.

Artėjome prie Cape Horn. Nusileidęs apačion patiks
linti mūsų buvimo vietąt aptikau vandenį virš grindelių, 
išsiaiškinome, kad sulūžo tupyklos nutekamo vandens 
vamzdžio vožtuvas. Puolame išsiurbti vandenį ir bando
me pasikeisdami pašalinti gedimą. Laikinai tai pavyko 
padaryti Ričardui. Galutinai sutvarkome tik sugrįžus į 
Martial įlanką bendromis pastangomis. Trumpas polsio 
minutes išnaudojome fotografuodami, filmuodami. Cape 
Horn saloje galima išsilaipinti, tai mes ir atlikome, 
pasinaudodami pripučiama valtele. Ten esančiame čilie
čių kariniame poste pasirašome lankytojų knygoje, aplan- 
kerne paminklą, pastatytą žuvusiems jūrininkama*, 
paskendusiems nesvetinguose čionyKŠčiuose vandenyse. 
Po peros dienų grįžome atgal į Puerto Williams, nes 
tokia nustatyta tvarka. Vėliau perburiuojame į netoliese 
esantį uostą, kuris priklauso Argentinai. Ten vėl sutiko
me savu naujus draugus prancūzus ir jie vėl mums 
draugiškai pateikė žinių apie plaukiojimo sąlygas šiuose 
vandenyse, gavome vertingų patarimų.

Ugnies žemę palikome sausio 26 d. Plaukiant atgal, 
reikėjo pereiti Le Maire sąsiaurį, kuris garsus savo klas
tingumu. Audros mūsų neapleido, ir La Platos žiotyse 
reikėjo stiprių rankų ir nemažai patyrimo valdant, jachtą,. 
Kelionę baigėme vasario 8 d. Buenos Aires. Per kelias 
dienas aptvarkę išvykimo reikalus, aplankę bičiulius, va
sario 13 d. išsiskirstėme kiekvienas savo keliais.

Plaukimo tikslai
1. Stengtasi įrodyti, kad dirbant kartu išeiviams ir vie

tiniams, įmanoma pasiekti puikių rezultatų.
2. Patraukti jaunimą prie jūros, nes jūroje yra laisva ir 

ir platu.
3. - Sportinis motyvas - apiburiuoti Cape Horn.
4. išbandyti save ir jachtą.
5. į šį plaukimą žiūriu kaip galimą tęsinį, įtraukiant į

šiuos žygius kiek galima daugiau žmonių ^abipus At
lanto. Jų atsiekimais galėtų pasinaudoti visi, kuriems 
artimi jūriniai reikalai.
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Pik. L.K. Baršauskas su žmona Linda ir dukrelėmis šių metų atostogas pra
leido Vienoje. Čia jie matomi prie Belvedere Rūmų liepos mėnesį.

PARTIJOS AUKSAS
Igor B u n i C

/ t g s i n y s /

Daugiamilijoninės kasmetinės išlaidos užsienio opera
cijoms ir milijardinės sumos ginkluotei, nejučiomis vertė 
pagalvoti: iš kur nualintoji Maskva turi pinigų, kad galė
tų taip plačiai gyventi. Pirmą kartą šis klausimas iškilo 
1949 metais, kai JAV federaliniai mokesčių organai 
nustatė, ke.d maža ir niekinga grupelė žmonių, pasivadi
nusių Amerikos komunistų partija, nežinia iš kur gavo 
20 mil. dolerių, įsigijo stambaus nekilnojamo tur-to, nesu
mokėjusi nė cento į federalinį iždą ir trijų valstijų iždą. 
Prasidėjęs tyrimas greitai surado grandinėlę, nusidrieku
sią nuo New Yorko iki Maskvos. JAV komunistų partijos 
nacionalinis sekretorius Gesas Holas 5 metams pateko į 
kalėjimą už sukčiavimą. Aikštėn iškilo faktas, kad Hol
as karo metais vengė būti pašauktas armijon ir pabėgo 
į Maskvą.

Aukščiausias Teismas pripažino komunistų teisę egzis
tuoti, tik įpareigojo juos ateityje rūpestingiau elgtis su 
gaunamais pinigais iš užsienio. Komunistai pajuto griež
tą vyriausybės finansų kontrolę.

... Pamažu išaiškėjo, kiek Maskva kasmet išleidžia 
propoAgandai ir, suprantama, iškilo klausimas: iš kur ji 
ima pinigų? Atsirado miglotos informacijos apie nacių 
auksą, kurį Stalino žvalgyba pagrobė po karo. Buvęs Hit
lerio gen. Gelenas, karo metais vadovavęs abvero Rytų 
skyriui, duodamas slaptus parodymus Amerikos tardymo 
komisijai, padarė sensacingą pranešimą. Jų esmė ta, kad 
fiurerio pavaduotojas partijoje Martin Bormanas, būda
mas Kominterno agentas, po karo Stalinui perdavė visus 
raktus, nuo nacistų partijos aukso, o pats ramiausiai 
spruko į Maskvą, kur gyveni ir šiuo metu, šaipydamasis 
is Niurnbergo tribunolo jam už akių paskelbto mirties 
nuosprendžio.

Galimas dalykas kad taip ir buvo, kaip tikina ameri
kiečius Gelenas, tačiau tai nepadarė didesnio įspūdžio 
todėl, kad to nacių aukso, sulydyto iš koncentracijos sto
vyklose nukankintų žydų auksinių karūnėlių ir vestuvinių 
žiedų, buvo, kaip sakoma, vienos ašaros.

1950 m. įsiplieskė garsusis "numizmatikos” skandalas. 
Tarp Europos numizmatikų ypatingą paklausą turėjo auk
sinės Prancūzijos ir Ispanijos pistolės ir Prancūzijos - 
luidorai- monetos, nukaltos Prancūzijoje ir Ispanijoje 
per palyginti trumpą XVII š. pirmosios pusės laikotarpį. 
Kiekviena moneta pagal katalogą kainavo maždaug 30- 
50 tūkstančių dolerių, o monetoje esančio aukso kaina 
neviršijo 200 dolerių.

Rasti gerai išsilaikiusią tokią monetą buvo didelė 
sėkmė. Ir staiga šių monetų atsirado rinkoje tiek daug, 
kad netrukus kataloge nurodyta jų kaina pradėjo staiga 
kristi ties maždaug 800 dol. riba.

Patikrinus šias monetas, pasirodė jos esančios suklas
totos. Kartu išaiškėjo, kad dvejos išlikusios šioms mone
toms kalti staklės buvo laikomos Luvre ir 1940 m. vo
kiečių išvežtos į Berlyną, kur 1945 m. ir pateko į Mask
vos rankas, išdidžiai tylėdama Maskva palaukė, kol nu
slūgs aistros, o paskui, kaip ir reikėjo tikėtis, paskelbė 
visą šitą "triukšmą" niekšišku šmeižtu ir "eiline nežabo
ta antitarybine kampanija".

...Taip gyveno liaudis, perleista per begalio'O teroro 
ir paties baisiausio karo žmonijos istorijoje mėsmalę. 
Taigi, 12 milijonų GULAGE, 8 mil. armijoje, 30 mil. 
kolūkiuose, 40 mil. pramonėje., ir visi maždaug vienodo 
lygio vergai. Kalinius buvo galima nebaudžiamai šaudyti 
marinti badu, žudyti nepakeliamu darbu. Jie neturėjo 
jokių teisių ir net pats jų egzistavimas, nepaisant to
kios gausybės, buvo valstybinė paslaptis. Juo labiau bu 
vo draudžiama garsiai kalbėti apie armiją, išskyrus tai, 
kad ji "nenugalima". Kariškiai turėjo dar mažiau teisių 
negu kaliniai. Nė nemirktelėjus buvo galima paversti 
gyvus kareivius bandomaisiais triušiais - tarkim, patikrin
ti atominio sprogimo poveikį.

Visi dar gerai atsiminė daugiamilijoninę invalidų ar
miją tuoj po karo. Skimbčiucdami ordinais ir medaliais 
jie rinkdavosi didžiuliuose miestuose aplink turgavietes 
ir geležinkelio stotis, pašydami išmaldos, arba mėginda
mi kiek pajėgia, užsidirbti. Dažniausiai tai buvo jauni 
vaikinai', iki 30 metų amžiaus. O vieną gražią dieną jie 
visi išnyko. Visuose miestuose buvo surengtos koordinuo
tos gaudynės. Visus berankius ir bekojus sumetė į maši
nas ir išvežė. O jų buvo keli milijonai.

... Šalis gyveno nenusakomame skurde. Vyrai baigė 
nešioti karines uniformas ir vatinukus, trisdešimtmetės 
moterys atrodė kaip senės su skaromis ir veltiniais. Kos
tiumuotas žmogus pagrįstai buvo laikomas arba dideliu 
viršininku, arba šnipu, arba garsiuoju recidyvistu. Madin
gai vilkinti moteris, jei ji nebuvo kokio nors dėdelio 
funkcionieriaus žmona ar meilužė, rizikavo patekti į zo
ną už "keliaklupsčiavimą Vakarų madai".

...Nomenklatūra tapo nenugalima ir nesunaikinama, 
nuoširdžiai laikydama visą valstybę nuosavybe, įskaitant 
gyventojus, sava, jai priklausančia nuo gimimo.

Jr toks vadas, kaip Stalinas, nomenklatūrai jau buvo 
visiškai nereikalingas. Negana to, jis jai trukdė, neleisda- 
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MIRĖ TAUTOSAKININKAS 
PROF. NORBERTAS 
VĖLIUS

ELTA. Lietuvių Literatū
ros ir Tautosakos Institu
tas pranešė, kad birželio . 
23 d. eidamas penkiasde
šimt devintuosius metus, 
Vilniuje staiga mirė žymus 
mokslininkas Norbertas 
Vėlius.

N. Vėlius buvo Lietuvių 
Literatūros ir Tautosakos 
Instituto vyriausiasis moks
linis bendradarbis, habili
tuotas humanitarinių moks
lų daktaras, Lietuvos moks
lo tarybos ir Vytauto Di
džiojo u-to senato narys, 
pasaulinį pripažinimą įgijęs 
etninės kultūros tyrinėto
jas.

Norbertas Vėlius įsteigė 
Etninės kultūros draugiją 
ir jai^ vadovavo, buvo vie
nas iš Kraštotyros draugi
jos kūrėjų.

mas parodyti viso stulbinančio improvizacijos meno. Jie 
jautėsi tikraisiais krašto ponais. Prasidėjo skundai. Pavy
das daugiau turintiems. Stalinas ir tuo pasinaudojo. Nau
ju valstybės saugumo ministeriu buvo paskirtas Ignatje- 
vas. Nušalinti buvo V. Abakumovas, Poskrebyšovas ir 
kiti senojo Pclittiuro nariai. į naująjį sąrašą pateko 
Brežnevas, N. Chruščiovas ir kt. Net niūriausios Stalino 
laikų figūros buvo pakeistos tyliai, be triukšme, kaip 
Molotovas, Malenkovas, Kaganovičius, visi išgrūsti į 
pensiją, bet ir toliau naudojosi visomis savo buvusios 
padėties privilegijomis. Net iškėlus viešumon košmariš
kus Stalino nusikaltimus, velionio diktatoriaus šeimos 
statusas nė kiek nepasikeitė, išimtį sudarė nebent Stali
no sūnus Vasilijus, 25 metų tapęs generolu leitenantu, 
nuo vaikystės apsuptas meilikautojų ir liokajų, jis išties 
pasijuto esąs sosto įpėdinis ir elgėsi kaip toks. Patekęs 
į valstybinio perversmo žaizdrą, jis atvirai kalbėjo apie 
savo tėvo nužudymą, naujuosius vadus vadindamas val
džios uzurpatoriais. Jo nuomone, valdžia po tėvo mir
ties turėjo atitekti jam pagal dinastijos tradicijas. Jis 
taip visiems įgriso savo šūkavimais, kad teko jį suimti 
ir nuteisti 8 metams, apkaltinus melagingu aviacijos 
maršalo Novikovo įskundimu. Bet netrukus jį išleido, 
įformino generolo pensiją ir apgyvendino Kazanėje, kur 
po pusmečio rado jį negyvą savo lovoje.

Stalino duktė Svetlana, atmindama brolis likimą, 
pabėgę užsienin, kur televizijos kameroms stebint, vie
šai sudegino tarybinį pasą ir apsigyveno Jungtinėse Vals
tijose. Ji surado ir atsiteisė Stalino sąskaitą Šveicarijos 
banke, parašė keletą knygų, atskleisdama žvėrišką savo 
tėtušio ir visos komunistinės sistemos esmę, nesėkmingai 
mėgino lošti biržoje ir vėl netikėtai grįžo į TSRS. Taip 
pat netikėtai ji išvažiavo atgal, ir niekas jai netrukdė.

Bet ir Chruščiovas nepatenkino su juo sietų vilčių. 
Grąžinęs į namus ir iš dalies reabilitavęs milijonus kali
nių iš lagerių, viešai visam pasauliui pareiškęs apie 
Stalino nusikaltimus nomenklatūrai, kaip jis pats, Stalino 
įsakytas turėjo šokti hopaką tiesiog Politinio biuro pasi
tarimuose, prakaitu apsipylę^ o visi nariai ir pats Stali
nas juokdavosi iki ašarų.
... Atėję baisaus nederliaus metai privertė Chruščiovą 
leisti apmokėti Amerikos grūdus Stalino sukauptu auksu, 
tuo pačiu, į kurį savo godžius nagus tiesė nomenklatūra, 
Chruščiovas pats nuvažiavo į Ameriką, iš kur grįžo ir 
pasakė Mikojanui: "jie jau pastatė komunizmą". Mikoja- 
nas, kuris mane jau seniai sukūręs komunizmą savo di
džiuliame dvare, nelabai nustebo, ir tik pats nuvažiavęs 
į JAV įsitikino, jog gyvena kaip vidutinis Amerikos far- 
meris. Tai kėlė nerimą, vertė galvoti apie uždarbį valiu
ta, nes apipjaustyto Chruščiovo rublio impotencija buvo 
akivaizdi net tokiai aukštai postalinei nomenklatūrai. 
Metų metais apgaudinėdama liaudį, ji pirmą kartą pasiju
to irgi apgauta. Gavusi leidimą netrukdomai važinėti į 
užsienį, nomenklatūra bemat nusimetė paskutinius mark
sizmo - leninizmo figos lapelius, kurie dar dengė jos go
džią esmę, ir pradėjo atvirai klijuotis doleriais.

Didelei miestų gyventojų nuostabai, septintojo dešimt
mečio pradžioje atsirado parduotuvės "Beriozka", pre
kiaujančios deficitinėmis prekėmis ir užsieninėmis prekė
mis už tvirtą Vakarų valiutą. .. Didelis doleriui srautas 
jau prasiveržė pro geležinę uždangą ir išsibarstė po 
šalį, silpnindamas ir taip leisgyvę ekonomiką. O svar
biausia, greitindamas jau faktiškai mirusios ideologijos 
lavono formą.

Didysis informacijos karas, pradėtas dar Stalinui gy
vam esant, kai už Vakarų radijo stočių klausymąsi buvo 
baudžiama 10 metų lageriu, tęsėsi, įgaudamas naujų, 
kartajs labai keistų formų. Bet kokios liaudies protesto 
apraiškos buvo slopinamos labai žiauriai. Be gailesčio 
buvo ~ sušaudyti demonstracijose dalyvavę darbininkai 
Novočerkaske, Vorkutoje, Tbilisyje, daugelyje kitų mies
tų. Neįtikėtinai lengvai skelbdavo mirties nuosprendžius 
už bet kokius nusižengimus, kurie bent iš tolo panėšėjo 
į norą nuversti valdantįjį režimą. Tankų vikšrais buvo 
sutraiškyti liaudies sukilimai Vengrijoje, Vokietijoje ir 
Lenkijoje.„ Ir staiga paaiškėja, kad ta pati liaudis, su 
kuria bolševikai kankinosi nuo 1917 metų, mėgindami 
atpratinti nuo žmoniško gyvenimo, mulkindami ją, žudy
dami milijonus, vis dėlto neprarado žmoniško gyvenimo 
skonio ir nuolat jo trokšta. Taigi ir dolerių.

Nikita Chruščiovas, kuris niekada nesigėdijo, priešin
gai, visokeriopai dižiuodamasis pabrėždavo turįs penkių 
klasių išsimokslinimą, nomenklatūrinės frondos išmestas 
aukštyn, pasirodė esąs visiškai netinkantis vadovaujan
čiai vaistybinei veiklai žmogus. Stalinas jį laikė antra
eiliams vaidmenims, net artyn neprileisdamas prie di
džiosios politikos, - tiek užsienio, tiek vidaus. Todėl at
sidūręs pačiame partinės valstybinės piramidės viršuje, 
Chruščiovas elgėsi kaip Alisa stebuklų šalyje.

... 1964 m. metų spalio 14 d. po tylaus "rūmų" per
versmo, Chruščiovas pašalinamas iš valdžios. Sąmoksli
ninkai ištikimi sutarčiai: Chruščiovą palieka gyvą, paski
ria pensiją ir neatima vilos, bet jo vardas ilgiems me
tams išbraukiamas iš istorijos. "Vis dėlto, aš šiek tiek 
perdariau šią šalį, - ne be pasididžiavimo prisimindavo 
Chruščiovas, kapstydamasis savo sklype, - manęs nei su-

Mielai "NL" talkininkei
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HELENAI TRANELYTEI-BITNERIENEI
mirus po sunkios ligos,

Jos vyrą JONĄ, dukras VILIJĄ, ARIJANĄ, seseris 
EMMĄ, HILDĄ ir ANNĄ, brolį JUOZĄ ir jų šei
mas bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia -

"NL" Valdyba, redakcija 
ir darbuotojai

šaudė, nei pasodino, tik paprasčiausiai išgrūdo į pensiją.

Tai jau labai daug".
Prasidėjo aštuoniolika metų trukusi Leonido Brežnevo 

epocha, apie kurią visus tuos metus aistringai svajojo 
nomenklatūra. Visiškos savivalės ir nebaudžiamumo epo
cha. Svajonė išsipildė - grįžta prie lenininių partinio gy
venimo normų...

...Kad įtraukų JAV į naują karą, buvo iškviestas į 
Maskvą Hoši Min, partizaninio karo didvyris. Jam buvo 
pasiūlyta greitai sukurstyti karą mainais į tėvynės suvie
nijimą. iš esmės buvo pakartotas senas Stalino planas 
Korėjoje, puoselėjant tą pačią idėją nukreipti JAV galią 
nuo Tarybų Sąjungos į tuštumą. Ho Ši Min sutiko už 2 
milijardus dolerių per metus ir milijardą premijos už 
kiekvienus tolesnius karo pratęsimo metus. Ir neslėpė, 
kad ketvirtį šios sumos, ketina įsidėti į kišenę. Tai buvo 
jo asmeninis reikalas.

Nerimą kėlė kas kita. Ar ant tos meškerės užkibs 
amerikiečiai? Planas pavyko puikiai. Vietnamas brangiai 
kainavo amerikiečiams. Nekalbant apie 40 tūkstančių 
nukautų ir dingusių be žinios, jis kone niekais pavertė 
JAV prestižą, nusmukdė dolerį ir suskaldė Amerikos vi
suomenę. Galima drąsiai pareikšti, kad Ho Ši Min, pra
gaišinęs 2 milijonus savo piliečių, geriems dviem dešimt
mečiams pratęsė Tarybų Sąjungos egzistavimą, todėl 
visiškai pagrįstai įamžintas paminklu Maskvos centre tr 
jo vardu pavadinta aikštė.

florido
• įdomi popietė. Š.m. 
birželio 5 d. Lietuvių Klu
bo Valdyba surengė muzi
kos, dainos, tautinių šokių 
ir dailiojo žodžio popietę 
sukelti lėšų knygų persiun
timui į Lietuvos bibliote
kas. Svečiai buvo prašomi 
aukoti po 5 dol. už įėjimą. 
Prisirinko gausybė svečių. 
Popietę atidarė Klubo pirm. 
Albinas Karnius. Bibliote
kos vedėja Sofija Salienė 
nušvietė bibliotekos atsira
dimo pradžią, padėkojo 
talkininkams už jau pasiųs
tas knygas ir padėkos laiš
kus iš Lietuvos.

Meninėje dalyje muz. 
Aloyzas Jurgutis solo dai
navo. Moterų Kvartetas, 
susidedantis iš Dalios Mac- 
kialienės, Aldonos Baukie- 
nės, Stefos Ciplienės ir 
Alvitos Kerbelienės, akom
panuojant muz. A. Jurgu- 
ciui, padainavo keletą dai
nų. Sekė Vyrų vienetas. 
Stasys Vaškys paskaitė tris 
savo eilėraščius. Dalila 
Mackialienė paskaitė tris 
humoristinius eilėraščius: 
"Trys maldos"ir kt. Garsė
jantis apylinkės poetas dr. 
Aleksandras Zotovas per
skaitė šešetą trumpų ir 
ilgesnių eilėraščių, susilauk
damas daug aplodismentų. 
"Audros" šokėjai, vadovau
jami Kleofos Gaižauskie- 
nės, pašoko 4 šokius. An
gelei Karnienei vadovau
jant, buvo išdalinti užkan
džiai susidedantys iš pyra
gaičių, vyno ir pūstų ku
kurūzų.

Birželio trėmimų paminėji
mas. Birželio 9 d. Lietu
vių Klube po sekmadienių 
pietų trumpai buvo prisi
minti birželio mėnesį įvyk
dyti žiaurūs trėmimai į 
Sibiro gilumas. Klubo pirm. 
Albinas Karnius sutrauktai 
nupasakojo genocido įvy
kius ir tas kančias, kurias 
turėjo iškęsti visi tremia
mi tautiečiai.

Angelė Kamiene paskai
tė ištraukas iš Marytės 
Kontrimaitės poemos "Ma
no vaikystės Tėvynė".

Pabaigai visi sudainavo 
"Leiskit į Tėvynę".

A.A. Aleksas Vaškelis
Š.m. birželio 7 d. sulau

kęs 76 m. amžiaus, po 
sunkios ir ilgos ligos mirė 
Aleksas Vaškelis. Kilęs iš 
Utenos krašto, gimnaziją 
baigęs Alytuje, o 1939- 
14 m. studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą Kauno

ir Vilniaus u-tuose. Pasi
traukęs į Vokietiją, Pabal
tijo u-te Hamburge 1947 
m. gavo diplomuoto litua
nisto laipsnį už diplominį 
darbą "Mažoji Lietuva 
XVIII a. ir Kristijonas Do
nelaitis". Apie Donelaitį 
apskritai apie lietuvių lite
ratūrą ir kultūriniais bei 
visuomeniniais klausimais 
yra rašęs spaudoje. Kurį 
laiką buvo PLB Kultūros 
tarybos sekretorius.

Nuo 1949 m. gyveno 
Amerikoje - pradžioje Fila
delfijoje, kur dirbo Pensil
vanijos universitete, o 
išėjęs į pensiją, 1985 m. 
persikėlė į St. Pete Beach. 
Čia jis gyvai reiškėsi lietu- 
viškame veikime skaityda
mas paskaitas literatūri
niais klausimais, vertinda
mas naujus leidinius. Ypa
tingai rūpindavosi ir pergy. 
vendavo įvykius Lietuvoje. 
Klubo valdybai talkininka
vo savo pasiūlymais ir 
darbais, ruošiant Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo minėjimus, birželio 
kančių dienas. Buvo pla
čiai apsiskaitęs ir įdomi 
asmenybė tarpusavio pašne
kesiuose. Buvo Šviesos, 
vėliau Santaros-Šviesos 
narys, kurį laiką "Metme
nų" žurnalo administrato
rius.

• Dienraštis St. Peters
burg Times, birželio 12 d. 
priede NEIGHBORHOOD 
TIMES paskelbė labai pa
lankų aprašymą apie lietu
vių telkinį St. Petersbugo 
apylinkėje, kurį paruošė iš 
pasikalbėjimo su Angele 
Kamiene. Taip pat didelėje 
spalvotoje nuotraukoje 
parodė Lietuvių Klubo Mo
terų kvartetą scenoje at
liekant programą su akom
paniatorium Aloyzu Jur- 
gučiu.

. LB St. Petersburg© Apylin
kės veikla.

Gegužės mėnesį Apylin
kė užprenumeravo vie
niems metams Lietuvos 
Karo Akademijai ir Puska- 
rininkų Mokyklai žurnalą 
"Marine Corps Gazette". 
Taip pat buvo užsakytas 
žurnalas "Karys" aštuo- 
niems Lietuvos kariuomenės 
bataljonams.

• Lietuvos Karo Akademb 
jos rektorius generolas 
Zenonas Kulys ir "Kario" 
žurnalo redaktorius Kęstu
tis Starinskas nuoširdžiai 
dėkoja St; Petersburg© 
Apylinkei už dėmesį krašto 
apsaugos reikalams ir linki 
daug laimės ir sveikatos 
mūsų bendruomenės apylin
kei.
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Juozui Šiaučiuliui išvykstant B.N.

Per 
Šiauciuliui,

U.K.Mindaugo vardo Montrealio šauliu kuopos Lietuvių dailės ir tautodailės pa
rodos rengėjai ię talkininkai. Iš kairės pirmoje eilėje: P. Budrevičienė, M. Kas 
peravičienė, M. Siaučiulienė, R. Lukošiūnąit.ė, P. Urbonavičienė, J.Jukonienė, 
/moterų sk.pirm./, O.Mylienė, V. Dikaitienė, M. Grinkuvienė ir O.Vieraitienė; 
antroje eilėje-J. Zavys, Br.Bagdžiūnas, A.Kalvaitis, St.Vyšniauskas, P.Gab
rys; trečioje eilėje- J.Vieraitis, A.Mylė, Pr.Dikaitis, St.Reutas, J.Šiaučiu- 
lis, Ig. Petrauskas /kuopos pirm./, K.Kiaušasrnr A .Sutkaitis. Foto TONY’S St

SPAUDOS BALIŲ Br. Staškevičius įteikia Kanados Lietuvių Fondo čekį$3.000 Juozui 
"NL" Valdybos pirmininkui , mūsų savaitraščio paramai. Nuotr. Tony photo Studio>

Būdamas geras pasakorius, svajojo išleisti ir 
savo kūrybos. 1990 m.parašė pirmąjį eilėraščių rinkini 
"Gimtosios Žemės Sauja" ir dienoraštine forma II-jo 
Pasaulinio Karo atsiminimus, kurie buvo spausdinami 
"NL", o vėliau 1991 m. Kaune "Ajota" leidykla išspaus
dino pirmąją dalį "Veidu į Šiaurę".

Savo gimtines Anykščiu miesto Centrinei Bib
liotekai jis sukaupė ir padovanojo daugiau kaip 2.500 
išeivijoje išleistų knygų.

Vieniems mūsų priartėjo pasiilgtos atostogos,- 
dažniausiai tai reiškia kelionę prie ežerų, ar miško, 
ar ramiai, neskubant padirbėti savo žaliuojančiame 
kieme, arba ir atsidurti prie jurų mariu... Kitiems - 
persikėlimo rūpesčiai į kitas darbovietes, kitus mies-' 
tus. Dar kitiems - kelionę į Tėvynę, pas artimuosius, 
kad gražųjį liepos mėnesį pabuvotu kartu...

Šį liepos mėnesi vienas iš mūsų tarpo - JUO
ZAS ŠIAUČIULIS išvyksta ne tiktai pabuvoti, ne tik-
tai pasidairyti, bet ir pasilikti Lietuvoje, savo žemė
je, savo Tėvynėje. Išvyksta pas artimuosius Vilniuje, 
išvyksta ir į savo gimtinę Anykščius, nuo kurių reikėjo 
skaudančia širdimi karo sąvartose trauktis i nežinią, 
į svetimų žemę ir ų svetimą kontinentą^, kaip ir dau
geliui mūsų.

Turi būti gera sugrįžti, žinant, kad gyvenimas sve
tur nebuvo tuščiomis praleistas. Juozas Šiaučiulis už
gyveno neeilinį darbų ir lietuviškajai visuomenei, ir 
ypač ( pamiltiems šaulių idealams , kraitį. Su juo jis 
pasilieka ir mūsų telkinio, Kanados lietuviu išeiviškojo 
gyvenimo brydėse.

Juozas Šiaučiulis gimė 1915 m. balandžio mėn.6 
d., Anykščiuose,, tautiniai susipratusioje, šeimoje. Tėvas 
- Motiejus Šiaučiulis buvo aktyvus lietuvių tautinio 
atgimimo 1905 m.veikėjas, 1925-27 m.Anykščiu vals
čiaus viršaitis. Senelis - Jonas Šiaučiulis rusu caro 
priespaudos metais buvo uždraustosios lietuvių spaudos 
platintojas - knygnešys. Protėvis - Laurynas Šiaučiulis 
buvo dalyvavęs 1863-jų metų sukilime prieš caro val
džią. Motina- Ona Belionytė, kilusi iš valstiečių šei
mos, gimė netoli Šeiminyškėlių - Vorutos piliakalnio.

Juozas- vyriausias 5-kių vaikų šeimoje. Jaunystėje 
priklausė jaunalietuvių ir šaulių organizacijoms, mėgo 
sportą ir aktyvihi reiškėsi dramos mėgėjų būreliuose.

Karinę prievolę atliko 1936-38 m. Kaune, karo 
aviacijos priešlėktuvinėje kuopoje. Grįžęs iš kariuo
menės į Anykščius, dirbo privačioje Jono Laskausko 
prekyboje, Anykščių Žemės Ūkio Kooperatyve "Aruo
das" krautuvės vedėju bei B.Karazijos "Anykščiu Vy
nas" fabriko įstaigoje.

Gyvenimui Lietuvoje susidru msčius , 1940-44
m.buvo Anykščiuose sukilimo dalyviu, okupacijų metais 
veikė lietuvių pogrindyje, buvo ryšininku, spaudos pla
tintoju tarp Vilniaus, Kauno, Anykščių lietuvių. Lais
vės Kovotojų ir Laisvės Armijos narys.

Artėjant antrajai rusy-sovietų okupacijai, Juo
zas šiaučiulis pasitraukė į Vokietiją,kur teko gyventi 
anglų okupacinės zonos DP stovyklose.

1947 m.iš Vokietijos persikėlė į Anglija. Ten 
dirbo žemės ūkyje, tekstilės, metalo apdirbimo ir bal
du įmonėse, kur ir įsigijo vieną pagrindinių specialybių, 
padėjusių jam įsikurti išeivijoje. Pamėgo medžio dar
bus ir tapo baldininku. Anglijoje priklausė Didžiosios

Birželio saulė užaugino gausiai šieno Lietuvoje

1996. VII.9.

Britanijos Lietuvių Sąjungai,dirbo Manchester'io Lietu
vių Socialinio Klubo valdyboje ir šio skyriaus pastan
gomis, pagal jo projektą, Moston kapinių lietuvių sky
riuje buvo pastatytas kryžius- paminklas Lietuvos Ka
raliaus MINDAUGO krikšto 1251 m. ir LIETUVOS 
valstybės sukūrimo sukakčiai pažymėti.
Vėliau, išeivijoje yra iš medžio padirbęs nemaža me- 
rišku koplytėlių, inkrustuotų dekoratyvinių dėželių 
ir dar vėliau- medžio plėšinių technika sukūre peiza
žinius paveikslus, o medžio mozaika "Dievo Motina" 
dalyvavusi keliose parodose ir gerai’ įvertinta, buvo 
padovanota Anykščių Šv.Mato bažnyčiai. Jo pagaminta 
medžio plokštė Žuvusiems Už Lietuvos Laisve-yra 
dalis AV P-jos bažnyčios Montrealyje papuošalu.

1953 m. Juozas Šiaučiulis atvyko i Kanadą ir 
apsistojo Montrealyje, nuo čia per visus 43-jus metus 
buvo pasinėręs į visuomenine ir Šauliu Sąjungos veikla.

Aukštaitiškas temperamentas ir asmeniškas veržlu
mas, jį įsuko į daugialype veikla. Būdamas prak
tiškas žmogus, pramatė visą eilę galimybių kaip prisi
dėti prie lietuvybės išlaikymo,vis nepaleidžiant iš aki
račio. Lietuvos ir jos likimo^ 

' ,.l., ir '
Per 36-rius metus iki dabar buvo LKP Krašto Ta

rybos Montrealio atstovu, 6 metus KLB Montrealio 
A-kės valdybos pirmininku ir 3 metus- vicepirmininku, 
sekretoriumi, 33 metus Lietuvos Karių Veteranų RA
MOVĖ Montrealio Skyriaus valdybos narys, iš jų pas
kutiniuosius 6 m.- v-bos pirmininkas. Taip pat supro
jektavo Skyriaus vėliavą. 12 metų Juozas Šiaučiulis 
buvo Tautos Fondo įgaliotiniu Montrealyje ir 32 metu 
Montrealio Lietuvių Kredito Unijos LITAS Valdybos 
narys, iš jų 23 m.LITO Revizijos Komisijoje. Jis buvo 
vienas iš Montrealio Lietuvių Žveju-Medžiotojų Klubo 
NIDA steigėjų, iki 1992 m. ėjęs jvairias pareigas, ir 
šio Klubo iniciatyva buvo suorganizuota 6 Jaunųjų 
Talentų vakarai. Klubui surašė įstatus ir nupiešė Klu
bo ženklą. Yra aktyviai prisidėjęs prie stovyklos BAL
TIJA suorganizavimo, taip pat 1976 m. surengė Simo 
Kudirkos sutikimą Montrealyje.

J.Šiaučiulis įvairiais budais prisidėjo prie Kanados 
Lietuvių Dienų darbų, o 1967, 1972 ir 1986 m. reda
gavo Kanados Lietuvių Dienų metrašti. Nuo 1992 m. 
priklauso Auksinio Amžiaus Klubui RŪTA,jo Revizijos 
Komisijoje taip pat ėjęs nario ir pirmininko pareigas.

Montrealio spaudos baruose reiškėsi visą, 
40 metų. Perėmęs Spaudos Kioską AV P-jos salėje, 
jį išlaikė 17 metų, budėdamas kiekvieną sekmadienį.

Spausdintas lietuviškas žodis nuo vaikystės žavėjo 
Juozą Šiaučiulį ir nuo anų laikų, kiek tik buvo progų 
sugriebti knygą ar laikraštį, tiek viską perskaitydavo, 
įsitraukė jis ir į seniausio Kanadoje lietuviško laikraš
čio "Nepriklausoma Lietuva" leidybą, būdamas valdy
bos nariu, sekretoriumi, vicepirmininku, pirmininku, 
sėkmingu piniginių vajų vedėjas laikraščio išlaikymui 
ir tobulinimui, Spaudos Vakarų organizatorius, keletą 
metų "Šaulių Aido" ir "Trimito Aido" jame skilčių 
redaktorius. Tų vajų dėka buvo įsigyta geresnės rašo
mosios priemones, aptvarkytos Redakcijos patalpos. 
Yra redakcinės kolegijos narys. z

Smagiai dainuoja Alfonsas Gudas. Albinas Urbonas ir 
Urbonienė Montrealio šaulių surengtose šių metų

Zina 
Joninėse.

Didelis tautinis ramstis išeivijoje buvo ir dar 
tebėra Šaulių Sąjungą. Ir Juozas Šiaučiulis nuo 16 
m.amžiaus Anykščiu Šauliu Kuopos aktyvus narys,ten 
reiškėsi sporte ir vaidinimų renginiuose. 1936 m. Kle- 
boniškyje baigė LŠ sporto instruktorių kursus,pasidarė 
kuopos sporto vadovu, ugniagesiu, 
vienas iš I 
ilgametis 
projekto 
Toronte ------ „-------- - r------------- ------------r--
nuo 1977 m.iki 1995 m. LŠST VILNIAUS Šaulių Rink
tinės Kanadoje pirmininkas- vadas ir jos vėliavos au- 
projekto autorius. Nuo 1987 m.iki 1996 m.- LŠS Išei- 
vijje Centro Valdybos vicepirmininkas.

’ , 1956 m. Montrealyje
L. K.MINDAUGO Šaulių kuopos steigėju, 

narys, dramos sekcijos vadovas, vėliavos 
autorius. Čikagoje, Hamiltone, Detroite ir 
suvažiavimų prezidiumų vicepirmininkas ir

Svarbus ir reikšmingas jo projektas ir iniciatyva 
- Mississaugoje, prie Toronto, Šv.Jono Lietuvių Kapi
nėse pastatytas paminklas Žuvusiems Už Lietuvos 
Laisve, kurį visi aplanko- ir vietiniai, ir svečiai. Prie 
jo atliekamos svarbių minėjimų ceremonijos, jo prie
žiūra ateičiai užtikrinta.

Šalia įvairu darbų paminėtina , kad V.Š.Rinkti- 
nės sudėtyje įsteigtas Lietuvos Šaulių Literatūros pre
mijų fondas su 3.000 dol.įnašu.

Nuo 1991 m. Juozas Šiaučiulis yra L.Š.S.Išeivijoje 
garbės narys ir nuo 1992 m. Lietuvos Šąujjų Sąjungos 
Lietuvoje garbės Šaulys, apdovanotas 19oi m. Šaulių 
Žvaigždės Ordino medaliu, 1966 m. Šaulių Žvaigždės 
Ordinu ir 1988 m.The Baltic Veterans League in Ca
nada Medal of Merit/

Per tą laiką jis suspėjo suredaguoti ir AV P- 
joK 35-ių metų metraščius, parašė eilę straipsniu į 
Lietuvių Enciklopediją.

Rinktinės veikla nuo 1954-1984 m. uždokumentuota 
puošnia, gerai paruošta , iliustruota kietais viršeliais 
319 psl. knyga, kurios redaktoriumi yra Juozas Šiaučiu
lis, o leidinio komisijos nariai- Petras Gabrys, Augus
tas Myle, Ignas Petrauskas.

Šalia stambių, ne taip stambių darbų. Montrea
lyje ir apylinkėse' yra viena nedidelė gatvelė. Nepa
vykus išgauti lietuviškojo telkinio vardu svarbesnę, 
prie iniciatorių pastangų sėkmės ir šią pavadinti LI
THUANIA vardu prisidėjo Juozo Šiaučiulio sumanymas 
surinkti 400 parašų, įskaitant ir gatvelės gyventojus-

1991 m., atgavus Lietuvai Nepriklausomybę,
Juozas Šiaučiulis pirmą kartą, po 47 metų priverstinoje 
išeivijoje, aplankė savo Tėvynę ir Tėviškę. Dabar, jam 
bus miela grįžti iš kur buvo išėjęs, būti savo artimiau 
šiųjų - dukters - šeimoje, bičiulių ir šaulių tarpe. 
Jeigu Lietuva ir dar neatsigavusi įvairiopa prasme, 
linkime, kad dėl to Juozo Šiaučiulio dienos ten nebus 
tamsios.

O pasidžiaugti nuveiktais ir dar nuveiksimais 
darbais jis mokės. O mūsų telkinyje liks dar viena tuš
tuma.
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Lietuvių Namų
Žinios

• LN birželio 16 d. sek
madienio popietėje dalyva
vo 250 žmonių. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Kau
no, 2 iš Klaipėdos, 2 iš 
Vilniaus, A.Kušinskis iš 
Wasaga Beach, V.Mačiulis 
iš Cristal River, j.Sleek 
iš Oakville,Ont., L.ir A.
Korsakai iš St.Petersburg, 
Fla.,JAV.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN valdybos narė L.Pocie
nė.

o LN valdyba posėdžiavo 
birželio mėn. 19 d.

» LN Moterų Būrelis paau
kojo po $50,- Tremtinių 
Grįžimo Fondui savo narės 
A.Vingevičienės ir nares 
D.Zakarevičienės mirusių 
motinu atminimui pagerbti.

Aukas įteiks Vilniuje 
narė L.Balsienė.

Taip, pat Būrelis išsiuntė 
ir 3 maisto bei drabužių 
siuntinius gausioms šei
moms Lietuvoje ir 3 siun
tinius drabužių dviem vaikų 
prieglaudom ir vieną aklųjų 
institutui.

Nuo š.m.birželio mėn. 1d 
Biirelio pirmininkės parei
gas perėmė Valentina Bal
sienė.
® Liepos mėn. 14 d., sek
madienį, vyks LN Vyru
Būrelio ir ATŽALYNO
gegužinė Boyd Conserva
tion parke "Green Acres".

Autobusas išvažiuoja
12:30 val.p.p., nuo LN 
ir "Vilniaus" Rūmų.

Važiuojantiems į gegu
žinę;- kelionė nemokamai, 
bet reikia užsirašyti LN 
raštinėje.

Bus linksma muz.daini
ninkės Lilijos Turutaitės 
programa, šilti pietus, lo- 
teija ir kt.

Bilietus Įsigyti reikia 
pas T.Kobelskienę, tel: 
416-760-8003 arba O.Juodi- 
šiene 416- 762-7487.

TORONTO TĖVYNĖS S- 
GOS ŽIDINYS

RENGIA GEGUŽINĘ 
liepos mėn. 21 d., sekma
dienį, Wasagoje (Spring
hurst Beach), po 11 vai.Mi
šių, parkelyje už koplyčios.

Veiks šiltų užkandžių 
- BBQ- virtuvė, bus gėrimų 
ir saldumynų.

Programoje- žaidimai, 
muzika, dainos ir loterija.

Rengėjai kviečia visus 
smagiai praleisti vasaros 
popietę ir savo dalyvavimu 
paremti Seimo rinkimu 
vaju.

TORONTO LIETUVIŲ 
PENSININKŲ KLUBAS 

rengia savo gegužinę 
liepos mėn. 17 d., 11 vai.r, 
trečiadienį High Parke, 
ploto nr.26.

Chicago
KREPŠININKAS 
ŽYDRŪNAS ILGAUSKAS 
PATEKO į NBA LYGA

Edvardas Šulaitis
Š.m. birželio mėn.26 

d.New Jersey NETS profe
sionalu klubo "Continental" 
vardo arenoje, esančioje 
East Rutherford'e.NJ, pra
sidėjo 1996 m.NBA Krepši
nio Lygos naujokų pasirin
kimas ("draft"), " užtrukęs 
daugiau negu 4 valandas. 
Jis buvo tuo įdomus, kad 
šalia žymiausiųjų Amerikos 
ir Europos žemynu krepši
ninkų, dalyviu buvo ir mū
siškis -kaunietis Žydrūnas 
llgauskas.

Teko stebėti šio "sijo
jimo" eigų televizijos ekra
ne ir iš arti pajusti didžiu
lę įtampa, kuri čia viešpa
tavo, nes daugiau negu 
pusšimčiui jaunuolių šis 
Įvykis buvo vienas iš pa
grindinių jų gyvenime.

Smagu ’ pažymėti, kad 
mūsiškis Žydrūnas llgauskas 
čia buvo įvertintas gana 
gerai ir buvo pakviestas 
20-ju numeriu, ko jis maž
daug ir tikėjosi, kai prieš

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.00% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.00% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.00% už 1 m. term. Indėlius 
4.75% už 2 m. term. Indėlius 
5.50% 
5.75% 
6.25% 
3.75% 
4.25% 
5.00%

6.00%
6.50%
3.25%

4.50% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.50% 
3.25% 
3.00% 
3.75%

už 3 m. term. Indėlius 
už 4 m. 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.
(variable rate)

už RRSP Ir RRIF 1 m. term Ind. 
už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 3 m. term Ind. 
už RRSP Ir RRIF 4 m.‘ term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
už OHOSP (variable rate) 
už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
kasd. pal. čekių

. sąsk. nuo 50.000
3.5Q% už Amerkos dol. 1 m. GIC 
3.00% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eIg o je

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...... 6.40%

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo..... ,.7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................•••6 25%
2 metų............... ,...fi 7R°Z.
3 metų............... ■• 7 25%
4 metų............... •• 7 50%
5 metų............... •• 7 75%

(fixed rate)

trejetą savaičių su juo 
kalbėjausi MBA naujoku 
stovykloje Čikagoje.

Kaip ir daugumas pir
mame rate pakviestųjų 
krepšininkų, Ž.llgauskas 
asmeniškai dalyvavo iškil
mėse, kurias stebėjo apie 
10.000 žiūrovu salėje ir 
milijonai žmonių prie tele
vizijos ekranu.

Žydrūną llgauska išsi
rinko Cleveland'o profesio
nalų klubas, turėjęs teisę 
ų du žaidėjus. 12-tuoju 
numeriu klevelandiečiai 
išsirinko JAV studijavusi 
ir žaidusį ukrainieti Vitalij’ 
Potapenko (vadinama "uk
rainiečių traukiniu"), o 
20-ju -> Žydrūną, prie kurio 
pavardes buvo pridėta 
"At lėtas", Lithuania."

NBA komisijonieriui 
David Štern'ui ištarus mū
siškio vardą ir pavardę, 
llgauskas atsistojo, apkabi
no ir pabučiavo kelis neto
liese sėdėjusius žmones. 
Tuojau užsidėjęs "Cavs" 
kepurę, jis nužingsniavo 
pas komisijonieriu, su juo 
pasisveikino ir pozavo fo
tografams. Tuo pat metu 
televizijos ekrane buvo 
rodomos ištraukos iš jo 
žaistų rungtynių prieš gar
siąją Kentucky Universiteto 
rinktine, kuomet prieš porą 
metu su "Atleto" komanda 
jis lankėsi JAV. Vienas 
iš šios programos komenta
torių. - Riek Patino, Ken
tucky komandos treneris,- 
dar pažymėjo, kad llgaus
kas jau tuomet buvo labai 
geras žaidėjas ir Lietuvos 
komandai pelnė daugiausia 
(26) taškų.

Visai nelauktai 25-ju
numeriu "Jutos" klubas
pakvietė iki šiolei JAV 
spaudoje nepagarsėjusį 
Martin Muursepp'a, * kurio 
kilmės vieta pažymėta 
Estija. Jis žaidė už Tallin- 
n'o "Kalev" komandą.

Beje, visi pirmame de
šimtuke patekę krepšinin
kai yra juodaodžiai ir tik 
11-ju numeriu atžymėtas 
aukštaūgis Todd Fuller 
yra baltasis. Šalia jau mi
nėtų baltaodžių. žaidėjų 
iš Europos, buvo dar vie
nas, kilęs iš Kanados- Ste
ve Nash, kuri 15-tuoju 
numeriu pašaukė Phoenix'o 
"Sun" klubas.

Reikia pažymėti, kad 
pasirinkimo metu skaitant 
pašauktųjų pavardes (pir
mame rate buvo šaukiama 
kas 5 minutes, o antrame- 
kas dvi), jau buvo klubų, 
kurie pasikeitė žaidėjais, 
ir to tikimasi artimiausiu 
laiku.

įvairias prognozes 
darė JAV spauda prie" NBA 
naujoką pasirinkimą į Lygą.

"Chicago Sun * Times" 
dienraščio birželio mėn. 
25 d. laidoje buvo aprašyti 
pirmieji penki vidurio puo
lėjai. Jų sąraše Žydrūnas 
Įrašytas 4-tuoju, paminint, 
kad jis yra 7"3' ūgio , 
258 svarų svorio ir kad 
jo kilmės’ vieta- Lietuva. 
Taip pat sakė, kad Žmonės, 
išgirdė. Ilgausko oavardę, 
tuojau prisimena "Trail 
Blazers" centra - Arvydą 
Sabonį, o kiti Žydrūną 
lygina’ su "Pacers" koman
dos centru Rik Smits'u.

Birželio mėn. 26 d. 
"USA Today"- didžiausią 
tiražą turintis dienraštis 
paskelbė NBA krepšinio 
reporterio Roscoe Nonces 
sudarytą pasirinkimų sąrašą 
kuriame llgauskas buvo nu
matytas 14-ju, ir spėliojo, 
kad ji paims Sacramento 
"Kings", kaip atsargių! 
centra, kuris galėtų rinkti 
taškus.

Tos pačios dienos "Chi
cago Sun-Times" dienrašty
je, reporteriai pažymėjo 
mūsiškį.! 20-ju,

Sekė trumpas interviu 
su kitu televizijos komen
tatoriumi, kuris mūsiškį 
pristatė kaip Lietuvos Krep
šinio Rinktinės, besiruošian
čios vykti ATLANTOS 
Olimpiadon, nari. šalia 
to, dar paklausė,' ar tikisi 
nugalėti JAV "Dream Team* 
ir norėjo sužinoti, kaip 
šiuo metu jis jaučiasi. Žyd
rūnas, kaip atrodė,labai 
jaudinosi ir nedaug ką ga
lėjo pasakyti (o amerikie
čiu medios atstovai neduo
da net pabaigti išjausti, 
o jau tuojau pat klausinėja, 
klausinėja...Red.). Tačiau 
matėsi, ir galima buvo su
prasti, kad jau seniai jis 
laukė šios dienos.

Jugoslavas- turintis 
Graikijos pilietybę- Predrag 
Stojakovič'ius buvo pakvies
tas "Sacramento" klubo 
14-tuoju, o graikas Eithi- 
mis Retzias - Golden 
State "Warriors" klubo 
-23-ju numeriu.

"Chicago Tribune" krep
šinio žinovas Sam Smith 
savo sąraše mūsiškiui spėjo 
19-tąja vietą New York'o 
"Knicks" klubui.

Šis dienraštis plačiai 
aprašė ir Ilgausko agentą, 
Čikagos advokatą Herb 
Rudoy, 54 m. amžiaus. 
Pastarasis atstovauja ir 
plačiai žinomus, iš Europos 
kilusius žaidėjus- Arvydą 
Sabonj, kroatą Tonį Kukoč'a 
Zan Tabak ir Predrag Da-

Darapijos kredito kooperatyvas
- .     „. _ . L . .  .. „ -999 College St.. Toronto, bntario M6H1A8 

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

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

AKTYVAI per 104 milijonus dolerių

Kiti patarnavimai

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mort
gage) drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS

• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

BŪSTINĖ: Lietuvių namai - 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

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 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12 30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......
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
1 metų GlC-met. palūk
2 metų GlC-met. palūk
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk..............6.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP............. 3.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......6.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......6.50%
Taupomąją sąskaitą..................3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 3.75%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki.......‘..2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................3.00%

.4.00%

.4.00%

.4.00%

.5.50%

.5.75%

.6.25%

.3.75%

.4.25%

.5.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo .............. 7.75%
Sutarties paskolas 

nuo .............. 7.75%
Neklln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 6.25%
2 metų ............... 6.75%
3 metų ............... 7.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų .... 6.40%

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 mortglčius 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 61 milijoną dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas ’I

Naujasis Krepšinio NBA Lygos žaidėjas iš Kauno - 
Žydrūnas llgauskas šios profesionalą krepšinio lygos naur 
joką stovyklos Čikagoje,viename šio miesto viešbutyje. 
Kaip matome, jam čia buvo nelengva praeiti pro duris 

Nuotr: Ed. Šulaičio
kad Europoje galima užtik-nilovič'ių. Adv.H.Rudoy 

turi atstovus įvairiose Eu
ropos valstybėse ir yra 
vienas pagrindiniu advokatų 
padedančiu Europos krepši
ninkams įsikabinti i NBA 
Lyga. "Anksčiau mes siųs- 
davome savo žaidėjus į 
Europą, o dabar priešingai- 
iš ten juos atsivežame 
Amerikon",- sakė jis. Jo 
nuomone, llgauskui gali 
užtrukti dar porų metų, 
kol jis sugebės pilnai at
skleisti savo talentą, kaip 
kad yra atsitikę su dauge
liu kitų vidurio puolėjų. 
Jis teigia, kad Žydrūnas 
turi daug gerų duomenų.

Dabartiniu metu ameri
kiečiai jau yra įsitikinę,
APIE LAIKRODŽIU

ti nemaža perspektyvių 
žaidėjų, kurie tinka NBA 
Lygai.

Pagal dabartinius NBA 
įstatus, visi NBA klubai 
įsipareigoja sudaryti 3-jų 
metų sutartis su visais 
pirmame rate paimtais 
žaidėjais. Taip pat dabar 
yra nustatyta aukščiausia 
ir žemiausia sutarties alga 
pagal naujoko pašaukimo 
numerį: pirmuoju pašauktas 
negali gauti daugiau negu 
3.2 mil.dolerių, o 29-toji 
vieta- ne mažiau, kaip 
-į milijono dol. metams ( 
arba 1.5 mil.dol.per sutar
ties laikotarpį).

S

• Seniausias mechaninis laikrodis atgabentas iš Kara
liaučiaus apie 1665 rn. (kaina - 300 auksinų). 1676 m. 
Įkeltas į Pažaislio vienuolyno pietinį bokštą. Laikrodžio 
mechanizmas įtaisytas ant ąžuolinių sijų; jo metmenys: 
160x138x96 cm., pagrindinių būgno krumpliaračių skers
muo - 85 cm.
• Didžiausias mechaninis laikrodis, sveriantis 728 kg. 
yra Vilniaus arkikatedros bazilikos varpinės bokšte. Laik
rodį varo 120 kg. svarstis, varpų mušimo mechanizmą 
įsuka du svarsčiai po 90 kg. Jo vienintelė rodyklė yra 
maždaug 1,5 m. ilgio, švytuoklė - virš 2 metrų.

Šis laikrodis pagamintas Vilniaus laikrodininku cecho 
meistrų, į bokštą įkeltas 1672 m. lapkričio 12 d^
• Tiksliausias laikrodis, per 10,000 parų galintis suklys
ti ne daugiau kaip 2 sek., tiksi Lietuvos radijuje ir tele
vizijoje Vilniuje. Jį kasdien išvystame savo teleekranuo- 
se. Tai ACF-3 tipo astronominis nesudėtingos konstruk
cijos prietaisas su švytuokle.

* Seniausia fotografija - dagerotipas (cheminiu-optiniu 
būdu gautas atvaizdas ant metalinės plokštelės), kuria
me 1843 m. įamžintas Kauno gubernijos maršalka K. 
Burba. Ši nuotrauka saugoma Lietuvos istorijos ir etno
grafijos muziejujefV. Navaitis, Lietuvos rekordai, 1990 m.)

DRESHER
DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Dreš^ris 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 416-233-0265
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” bi uro

Patarnavimas - greitas ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAUDA - INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



moritreal Š.m."NL" Spaudos Vakare,
G.ir E. Alinauskai bei A. Kalvaitis aptarnauja svečius

Abi

nuot

TONY 
Photo 
Studio

raukos

VISI Į "BALTIJOS" 
STOVYKLĄ

Skautų ir skaučių sto
vykla vyksta RUGPJŪČIO 
4-11 d.d. stovyklavietėje 
BALTIJA.

Vilkiukams ir Paukšty
tėms stovykla nuo RUG
PJŪČIO 7 d. vakaro iki

hamifton
ŽVEJ U-MEDŽ1OTO J Ų 
KLUBAS "GIEDRAITIS"

savo šaudyklos patalpo
se sušaukė nariu metini 
susirinkimą biržefio mėn* 
2 d.

Pirmininkas J. Stankus 
padėkojo visiems, kurie 
prisidėjo prie Klubo veiklos 
ir sodybos aplinkos tvarky
mo. Dėka jų ir pastato 
vidus , ir išorė kasmet gra
žėja.

Šiemet baigėsi 2-jų 
metų valdybos kadencija 
ir susirinkimas išrinko nau-

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

MOKAME UŽ: PASKOLAS
Kasd. pal. čekiu r v .. iki...3.50% Asmenines nuo............ 8.00%
santaupas.........................3.00% nekiln. turto 1 m.............6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk. .2.50%

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius........... 3.75%
180 dienų indėlius........ .3.75%
1 m. term.indėlius ...........4.25%
2 m. term.indėlius ......... .5.25%
3 m. term.indėlius ....... .5.75%
4 m. term.indėlius .......... 6.00%
5 m. term.indėlius ..........6.50%
RRSP ir RRIF
(Variable) ........................ 3.00%
1 m.ind..............................4.25%
2 m.ind..............................5.25%
3 m.ind............................ ;.5.75%
4 m.ind..............................6.00%
5 m.ind............................. .6.50%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje'

1996. VII. 9.

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tel. 905-544-7125

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

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ

RUGPlOClQ 11 d.
Stovyklos viršininkas- 

Gilius Bulota, vadovaus 
Gilius Bulota ir Andrius 
Gaputis.

Paukštytėms ir Vilkiu
kams vadovaus Gintaras 
Nagys ir Audra Žurkevičiū- 
tė. Taip pat dalyvaus Ro
mas R. Otto.

KVIEČIAMI visi- 
ir ne skautai - įdomiai 
ir maloniai praleisti laiką 
BALTIJOJE.

Daugiau informacijų 
gausite tel: 683-8147 pas 
Gintarą Nagį, arba pas 
Jjilių Bulotą- tel: 733-9609 > 

H® Baigiant ruošti šį "NL" į 
’nr.,gauta žinia, kad š.m. | 
iliepos mėn. 7 d. mirė Jo- | 
inas^jXDOMAITIS ligoninėje.f 
ja< valdybą: pirmininku per
rinktas j.Stankus,, vicep.- 
A.Jusys, ižd.-sekretoriu- 
mi - A.Povilauskas, šaudy
mo vadovu- Vyt.Svilas ir 
du jo padėjėjais- P.Armo- 
nas ir Z.Cečkauskas. Me
džiotoju vadovu- M.Jonikas, 
meškeriotoju - P.Šidlauskas, 
ūkio reikalams - E.Bajorai- 
tienė, visuomeniniams rei
kalams ir spaudai - Aldona 
Gailuvienė.

Geros sėkmės ir toliau 
taip pavyzdingai veikti!
® . Paminėjus BIRŽELIO 
TRĖMIMUS, Hamiltono
Lietuvių P-jos Choras 
pradėjo savo atostogas.

L.K.MINDAUGO ir NERINGOS kuopų šauliai bei( skautų1 vėliavnešiai Birželio Trėmimu minėjime AV P-jos salėje, 
Montrealyje, š.m.birželio mėn. 16 d. Nuotr. A. Kalvaičio.
SMAGI AV P-JOS .
CHORO GEGUŽINE

Š.m. AV P-jos Choras, 
pabaigęs giedojimo sezoną, 
surengė tradicinę su savo 
šeimomis gegužinę Alfonso 
Gudo vasarvietėje - Sutton 
kalnuose - Eastern Town

ships vietovėje.
Nors lietus pylė nuo 

pat ryto, bet beveik visi 
choristai susirinko pasi
linksminti. Skanios dešros 
buvo pagamintos A.Gudo 
ir Alb.Urbono vaišėms, 
o pyragus atgabeno choris
tės.

Skambėjo dainos - ypač 
choristams susirinkus ant 
kalnelio, kai aidėjo per 
Sutton kalnus maestro Alek
sandrui Stankevičiaui diri
guojant "LĖKIT MINTYS" 
( iš operos "Nabucco") 
ir tradicinė daina- "KUR 
GIRIA ŽALIUOJA".

Toje išvykoje taip pat 
buvo paminėti ir du gimta
dieniai - ilgametės choris
tės Mildos Murauskienės 
ir Antano Mickaus sūnaus 
Antanuko (kuris kada nors 
bus choristas)- taigi, dviejų 
generacijų gimtadieniai. 
Visi jiems sugiedojo "Il
giausių Metę" ir "Valio"!

Sekė žaidimai, maudy
masis ir,žinoma, dainos 
bei šokiai.

Choro vardu Albinas 
Urbonas visiems padėkojo 
už dalyvavimą, o ypač 

pVISIEMS - MALONIŲ IR SAUGIŲ ATOSTOGŲ !

1573 Bloor Si. Wott, Toronto. Ont. M6P 1A6

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

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

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIU KALBIU - LIETUVIŠKA U

Testamen tuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

7 psl.

Alfonsui Gudui - už gražų 
priėmimą ir vaišingumą, 
ir kitiems už sudėtines 
vaišes.

Smagu, kad Choro šei
ma taip gražiai bendrauja 

Hr - būtų gerai, jeigu prisi
dėtų. ir kiti prie Choro.

Choro sezono uždarymo 
metu, prieš atostogoms 
prasidedant, sekmadienį, 
birželio mėn. 23 d., vyks
tant 11 vai. Mišioms,buvo 
giedamos 7 muz. Aleksand
ro Stankevičiaus sukurtos 
giesmės, programą sudarant 
iš Kantatos ir paskirų pro
ginių giesmių.

Ta mintis kilo vadovui 
Antanui Mickui per Choro 
45-mečio minėjimą ir da
bar jau tapo tradicija taip 
pagerbti, sezoną užbaigus, 
kompozitorių, dirigentą 
ir akompaniatorių- Alek
sandrą Stankevičių. A.M.

[SPĖJIMAS . VAIRUOTO
JAMS IR TĖVAMS

Nesodinkite mažu, vaikų 
- iki 12 m.amžiaus- prieki- 
nėn sėdynėn, jeigu varto
jate oro pūsles (air-bags) 
apsaugai.

Montrealyje įvyko pir
moji nelaimė: 4 metu ber
niukas sėdėjo priekyje ir, 
susidūrus su kilu automobi
liu, automatiškai staigiai 
išsipūtė oro pūslė. Vaikui 
nulaužė sprandtį.

Šaulei
A f A

MAGDALENAI KASPERAVIČIENEI 

mirus,
Jos vyrą BAU ir artimuosius broliškai užjaučia - 

L.K.Mindaugo Šaulių Kuopa

S V E Č I IĮ A P D R A U D A

Apdraudos kaina priklauso nuo asmens amžiaus 
ir sumos, kuriai draudžiama: $15,000, $25,00U, 
$50,000.
MES DRAUDŽIAME 000,000
Nelaimės ar ligos atveju gali brangiai kainuoti. 
(Europoje išduoti draudimai gali būti tik nelaimės 
atveju).

U------------------------------------------ ■ II

K E L J0 N J ų A P D R A U D A
Kainos priklauso nuo asmens amžiaus, apdraudos 

sąlygų, pvz., susirgimo anksčiau turėtomis ligomis.
MES DRAUDŽIAME 80% 

susirgimą anksčiau turėtomis ligomis.
Vyresnio amžiaus žmonėms tai labai svarbu.

Adamonis Insurance Agency Inc.
Tel.: 722-3545

UNERAL HOME

J.F.Wilson & Sons Ine.
23Maple Blvd.,5784 VerdūnAv 

Chateauguy.Que., Verdun.Oue.. 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

Modernios



montreal

Dr.Audra - Marija Juraite

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS virS $29,000,000t 
REZERVAS virš $2,000,000

Certifikatus 1 m.-....... 4. 50
Certifikatus 2 m.............5.00%
Certifikatus 3 m............. 5.50%
Term, indėlius:

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

4.0'3 %
4.00 % 

.. 4.00 % 

...4.00% 
, 4.00 %

MOKA Už:
Taupymo - special................ 1 • 50%
Taupymo - su flyv. dr........... .1.25%
Taupymo - kasdienines   1 • 50 % 
Einamos sąsk....................... 1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term...... 3.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term 4.50% 
RRIF-RRSP - 3 m.term. ... 5.00% 
RRIF-RRSP-iaup............5.50%

IMA UŽ:

LIETUVA1TĖ -
NAUJOJI DAKTARĖ

Gražios, didžiulė's iškil
mės vyko š.m.gegužės mėn. 
31 d., Operos rūmuose
McGill Universiteto medi
cinos fakulteto ir su juo 
susirišusių mokslų diplomų 
įteikimas.

Gavusiųjų diplomus tar
pe yra ir montrealietė 
lietuvaitė dr. Audrey-Maria 
Juras (Juraitė),a.a.Bernardo 
Juro ir jos motinos Viole
tos (Jurienės) Žurkevičie- 
nės duktė.

Diplomų įteikimo iškil
mės atitiko McGill Univer
siteto prestižui ir reikš
mei.) jas susirinko profeso
riai ,apsivilkę įvairiu fakul
tetų togomis, kurios cere
monijoms pridavė iškilmin
gumo ir džiugino žiūrovų 
akis.

Nustebino kai kurių 
gaunančių diplomus studen
tu^ apsirengimas...Nejaugi 
ir čia atslinko nuosmukis, 
ir jauni žmonės nebemoka 
apsirengti tokia iškilia 
proga?

Ceremonijų metu grojo 
nedidelis orkestras klasiki
nius kurinius, žinoma, ir 
savo Universiteto himną, 
o pabaigoje palydėjo visų 
susirinkusiųjų giedamą Ka
nados Himną.

GRAŽIAI IR LINKSMAI 
PASVEIKINO AV P-JOS 
KLEB. KUN. JUOZĄ 
ARANAUSKA^

S.m. birželio mėn.
d. Montrealio Šaulių Kuo
pos NERINGA iniciatyva 
buvo surengtas jaukus ir 
gražus pagerbimas ilgiau
siai šioje parapijoje besidar 
buojančiam ir sulaukusiam 
savo amžiaus 80-metj kleb. 
kun. Juozui Aranauskui, 
SJ.

Iškilmingas Mišias kartu 
su jubiliatu koncelebravo 
svečias kun. Antanas Sau- 
laitis, SJ.,ir kun.Januš Lipski 
dalyvaujant gausiam būriui 
parapijiečių ir svečių.

Šiose iškilmėse dalyvavo 
naujosios daktarės visa 
šeima- motina Violeta, 
brolis Dainius, sesuo Laima 
su savo vyru dr. D.Doel 
bei judviejų sūnus.

Man taipogi buvo malo
nu priimti pakvietimą daly
vauti šiose neeilinėse 
mos iškilmėse.

Dr.Andrėja Juras 
rinko psichiatrijos 
ir 
Universiteto, Victoria 
St.Mary's ligoninėse.

Antanas Keblys
Sveikiname ir linkime 

geriausios sėkmės.

šei-

pasi- 
sritį 

praktiką atliks McGill 
ir

Prie altoriaus patarnavo 
jaunimas-dvi poros brolių: 
Antanas ir Danielius Staš
kevičiai, Antanukas ir Pau
lius Mickai.

Giesmes parinko ir so
listus- Giną Capkauskiene 
ir Antana^ Kebįi pakvietė 
choro vadovas Antanas 
Mickus. Dirigavo muz.komp. 
Aleksandras Stankevičius, 
vargonavo prof.Mme Ma
deline Roch. Choras paki
liai giedojo muz.Aleksandro 
Stankevičiaus "Protėviai"- 
dalį Kantatos "Kryžių 
ir Rūpintojėlių Lietuva",žo
džiai Henriko Nagio, "Sanc- 
tus"- Gounod, "Šlovė Tam"- 
-Beinoris, "Tėve Mūsy"-

J.Gruodis, "Aleliuja"- A. 
Stankevičius, "Apsaugok; 
Aukščiausias > tų mylimą 
šalį"- J.Naujalio. Gina Cap' 
kauskienė gražiai pagiedojo 
džiugią Mozarto "Aleliuja" 
ir angliškai "The Lords 
Prayer", o Antanas Keblys- 
dramatiška 
"Maldą".

Pasibaigus
M.Roch , parodydama 
vargonų galybę > ir 

J. Aranausko, SJ gar- 
pagrojo J.S.Bacho 

"Toccata".

Salė ir staliukai , itin 
elegantiškai papuošti Alvy-

ros Krasowski,netrukus 
buvo užsėsti, užėmus vie
tas prie garbės stalo, pasi
rodė ir besišypsąs jubilia
tas, nešinas įspūdinga,vos 
ne žynio, lazda (pasirodo, 
tai skautų dovana).

Visiems sustojus plojant, 
programos pravedėja Aldo
na Vaičekauskienė prisegė 
jam baltą gėle ir palydėjo 
prie stalo.

Trumpai ir sklandžiai 
paminėjusi Klebono biogra
fijos svarbiausius momen
tus ypač AV P-joje, pa
kvietė scenon sol.Gina Cap- 
kauskiene 
muz. 
čių. 
dainą_ 
tokio 
Malūnėliai"- 
Nagio, muz. 
Stankevičiaus 
galos Giesmę"- 
revičiaus

Maloniai nuskambėjus 
dainoms,įteikus gėlių atli
kėjams, sekė sveikinimai.Jie 
perduoti ne tiktai nuošir
džiai, bet ir su jumoru: 
Šauliu Kuopos Montrealyje 
NERINGA,, svečio-namiškio 
dr.Petro Lukoševičiaus, 
kuris pasveikino savo ir 
šeimos vardu ir prisipažino 
norėjęs išgauti Jubiliato 
paslaptį, kaip jis taip ge
rai atrodo ir jaučiasi su
laukęs 80-metį. Pasidžiaugė 
kad,* išvengęs mirties karo 
metu, galėjo dirbti čia, 
šiame mūsų, telkinyje. Jis 
perdavė sveikinimo laišką 
iš Kanados Lietuviu Kata
likų Centro.

prie pianino 
Aleksandrą Stankevi- 
Abu atliko

"Oi, nėra
bernelio",

žodž. Henriko 
Aleksandro 

ir "Lakštiri- 
Viktoro Kup

liaudies 
niekur 

Vandens

Choras 
ne

Br.Budriūno

apeigoms,
Mme 
musu 
Tėv. 
bei-

Albertas Jonelis sveikino 
AV P-jos Komiteto vardu, 
prisiminęs pirmąjį Jubiliato

KLB^ Montrealio 
pirm. Arūnas 

sveikindamas 
visus mus 

J .Aranausko 
jumoras ir meile 

Seselė Paule

atvykimą.
A-kės v-bos 
Staškevičius 
pabrėžė, kad 
veikė kleb. 
švelnus 
tautiečiams.

Nekiln. turto:
1 metų .....
2 metų .....
3 metų ....

6.50 % asmenines - nuo
7.25%
8.00%

8.00%

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

KASOS VALANDOS:
1479 DeSeve 3907A Roeemont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr.. treC. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.W 2.00- 6.00

Į J U OZUI Š I A U C I U L I U I į

pasirodo, 
giedoti 

ir kepti 
paliudijo 

Morkūnienė: pasų
balsais- bosai male 

tenorai sijojo ir

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(buv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

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

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

2025 Plessis, Montreal,Que., tel:876 - 6900 
H2L 2Y4

ADVOKATAS 
ROMAS IŠGANAITIS

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 
MontrėaL Quebec, H3B 2Vt> 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psl.

ilgamečiu! visuomeninio ir kultūrinio gy
venimo darbuotojui sugrįžtant į laisvą Lietuvą,

š. m. liepos mėn. 13 d., 6 vai. v.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJEtiktai 

bet

A V. parapijos choro vadovas Antanas Mickus ir muz. Aleksandras Stankevičius 
Tony’s Photo Studio 

žadėjo jam suteikti "jėzui
tišką ordiną" už pareigin
gumą, nes ji dirbo su juo 
čia apie 14 metu ir galinti 
tai paliudyti. Sveikino sve
čias iš Čikagos kun. Anta
nas Saulaitis, SJ; KLKM 
D-jos Montrealio Skyriaus 
pirm.Genė Kudžmienė,kaip ir 
Šv.Onos D-jos pirm. M.Vaup 
šiene.. pasveikinusios Įteikė 
ir po dovanėle; Žvejų 
Medžiotojų NIDOS Klubo 
vardu- V Vaičekauskas, 
ilgamečiu! šio Klubo nariui 
taip pat iteike dovanėlę; 
skautų ir skautininkų vardu 
sveikino R.R.Otto.

AV 
moka
ir dainuoti, 
tortus. 
Aldona 
skirstė 
grudus, 
maišė miltus, Aleksandras 
Stankevičius ir Antanas 
Mickus vandenį nešė, o 
sopranai- kepė,1 Palinkėjo 
sulaukti Mozės amžiaus.

RŪTOS Klubo pirm.Bro
nius Staškevičius, pasveiki
nęs pakvietė 
Klubo narius, 
laikas. Juozas 
L.K.MINDAUGO ____ _
kuopos, Šaulių Centro Val
dybos ir 
valdybos 
nuoširdžius 
tuo pačiu 
Klebonu,nes 
vyksta Lietuvon.

Buvo perduoti ir sveiki
nimai iš toliau- Lietuvos 
- kun.Petro Baniulio, Regi
nos, Juozo ir Juozuko Pie- 
čaičių: kun.Pauliaus Mališ- 
kos iš Brazilijos, Emilijos 
ir Juozo Paunksniu (šiuo 
metu iš Lietuvos), Rimos 
Andriuškevičienėh Vilniuje, 
kun. V.Skilandžiūno- iš 
Ottawos ir dar iš Hamilto
no, bei iš 

Atėjo 
žodžiui, iš 
kad ir jis

Tai

įsirašyti j 
nes atėjės 
Šiaučiulis- 

šauliu

"NL" Laikraščio 
vardu perdavė 

linkėjimus 
atsisveikino 

netrukus
su 
iš-

kitur.
eilė Jubiliato 

kurio paaiškėjo, 
pats nebežinąs,

SĄŽININGA1 PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS / R O S S /
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada
Tel: /514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namų;

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

TONY

ir parduodu

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

PORTRAITS J PASSEPORT - COMMERCIAL 
PHOTOI MARIAGE - WEDDINGS 
•TU Dior 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

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

puošiamos IŠLEISTUVĖS - VAKARIENĖJ

Maloniai 
sakyti bilietus 
arba Antaną

kvieeiami visi, ir prašomi uzsi - 
pas Leoną Balaišį, tel: 366-8259 
Žiūką, tel: 366-5491.

Ruošia Montrealio Apylinkės ir 
Šaulių Jungtinis Komitetas.

M I R U S 1 E J I:
• MAGDALENA KASPE
RAVIČIENĖ,76 m.amžiaus, 
mirė ligoninėje birželio
mėn.28 d., pareiginga šaulė 
ir daugelio musu telkinio 
parengimų Šeimininkė.

Liko vyras Balys 
draugų būrelis.

Palaidota Gėte 
Neiges kapinėse.

ir

des

• HELENĄ TRANELYTĖ- 
BITNERIENE po sunkios 
ligos,mirė _liepos mėn. 5 
d..veikli mūsų telkinio narė.

Liko vyras JONAS, duk
terys Vilija, Arijana,žentai, 
5 vaikaičiai, brolis Juozas, 
seserys Emma, Hilda, Anna 
bei giminės Lietuvoje.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

sulaukė, 
visiems ruošu-, 
pobūvi-pagebimą 

dalyvavusiems,
Leonui ir Genei 
bei jų padėje-

kokio jubiliejaus 
Padėkojo 
siems šį 
ir jame 
ypatingai 
Balaišiams 
jams, choristams, solistams 
už gražų giedojimą ir dai
nas. Nuskambėjo ^Ilgiausių 
Metų" ir "Valio" besišypsan-

čiam' Klebonui Juozui Ara- 
nauskui, SJ.

Sekė 
valgiai, 
kava, 
prieš pradedant juos doroti 
svečias iš Čikagos, Provin- 
ciolas kun.Antanas Saulai- 
tis, SJ. b.

gerai 
vynas, 

kuriuos

paruošti 
pyragai, 

palaimino

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

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

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

EUROPARCEL
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 

mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve, 
P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $15-‘ 

INFORMACIJAI ir kitais
Vytas Gruodis, Jr. 

TEL: (514) 937-9898

kiekvieno
Montreal, 
už pristatymą į namus, 
reikalais skambinti bet kada:

LESTOITURES
OIJĖBEC

u *

R.P.S. IVIIROM INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA
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