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VISIEMS SKAITYTOJAMS, RĖMĖJAMS, BENDRADARBIAMS, TALKININKAMS- datą referendumui jis nu- 
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ĮVYKIU 
APŽVALGA

B.N.

PAŽEISTA "MIR" ERD
VIŲ STOTIS

S.m. birželio mėn. 25 
d. erdvėse įvyko susidū
rimas su automatiniu pa
krovimo skraiduoliu PRO 
GRES ir MIR tyrimų 
module. Po incidento 
tyrimų sekcijoje atsirado 
apie 3 kv. cm. skylė, 
pro kurią pradėjo išeiti 
oras. Staiga keitėsi oro 
spaudimas, buvo apgadin
tos 4-rios iš 10 reikalin
gų specialių baterijų 
gyvybę palaikančioms 
sistemoms ir krypčių 
kontrolei. įguloje dirba 2 
Rusijos kosmonautai ir 1 
Amerikos astronautas. 
Taupant deguonį, laiki
nai išjungti tyrimų Įren
gimai.

Šis incidentas pagal 
pavojų skaičiuojant 7 
taškus, specialistų žymi
mas 5-kiais taškais, o 
įgulai pavojus praėjęs; 
jie reikalui esant galės 
pereiti į erdvės, kapsulę 
SOYUZ, kuri yra prika
binta prie MIR.

Specialistai mano, kad 
šiame pirmą kartą vykdo
mame bendrame erdvių 
stoties Rusijos ir JAV 
projektui naudojamas 
MIR artėja prie savo 
tarnybos pabaigos. Kuo
met papildoma įranga 
bus pristatyta į stotį, 
dar lieka užbaigti patai
symus išėjus į erdvę iš 
stoties. įgulai pavojus 
praėjęs..

SUSIKOMPROMITAVO 
RUSIJOS TEISINGUMO 
MINISTERS

Iš Maskvos pranešama, 
kad prez. Boris Jelcin’ - 
as suspendavo Teisingu
mo min. Valentin Kova
liov’ ą, kol bus ištirtos 
paleistos į viešumą vaiz
dajuostės aplinkybės. 
Joje Teisingumo min. 
linksminatis pirtyje su ke
liomis moteriškaitėmis 
Ievos kostiumuose. Svar
biausia tačiau, kad ši. 
pirtis yra mėgiama ir 
lankoma žinomų mafiozų.

Kažkas sugebėjo (gal 
tie patys mafiozai...) nu- 
filmuosti ir perduoti TV 
programoms. Buvo mato
ma ir čia Montrealyje...

• BRANDUOLINIŲ GINK
LŲ TYRIMO CENTRE 
Rusijoje, Reuterio agen
tūros pranešimu, radiaci
jos prasiveržimas sun
kiai sužeidė darbuotoją. 
Incidentas įvyko Nižnij 
Novgorod apylinkėje, kur 
randasi tyrimo pastatai, 
apie 350 km. nuo Mask
vos. Centras yra daugiau 
šiai naudojamas kariniams 
tyrimams. Prasiveržimo 
priežastis nežinoma.

• HONG KONG’AS š.m. 
liepos 1d. su nepapras
tai iškilmingomis ceremo
nijomis atiduotas po 156 
metų Britanijos valdymo, 
Kinijai.

MININT KANADOS 
DIENĄ

Liepos I-oji - Kanados 
Valstybės 130-oji sukak
tis, skaitant nuo suteik
to jai 1867 metais Kana 
dos Dominijos statuso.

Nemažai svarbių poli
tinių ir socialinių pakei
timų įvyko nuo 196G-tų 
metų. Jų vystymosi išda 
va: 1982 m. Kanada pa
skelbė savo Konstituciją 
susigrąžinus ją iš Londo
no ir todėl kokiems nors 
jos pakeitimams neberei
kalinga gp ’ti Anglijos 
parlamento . karalienės 
patvirtinimo. Tai buvo 
didelis Kanados Liberalų 
laimėjimas. Ryšį su "Bri
tish Commonwealth of 
Nations" palaiko 5 me
tams Kanados vyriausy
bės paskirtas Generalinis 
gubernatorius, kartu ir 
atstovas karalienės, kuri 
yra tik formalumo reika
las ir jokių valdymo tei
sių neturi. (Taigi ir tas 
postas daugeliui pradeda 
atrodyti nereikalingas, 
juk veikia Užsienio rei
kalų ministerija). Istori
nis gyvenimas progresuo
ja ir keičiasi, kaip ir Ka
nados gyventojų sudėtis.

Pagal Konstituciją 
Kanada yra dvikalbė - 
(anglų ir prancūzų), dau-

DIENA MINDAUGAS Lietuvos valstybės kūrėjas.

giaku’tūrė valstybė. Treč
dalis gyventojų nėra nei 
anglų nei prancūzų kil
mės, o daugelio kitų tau
tybių.

Daugiakultūrės politi
kos įvedimui stipriai pri
sidėjo Kanadoje gimęs 
ukrainiečių kilmės sena
torius Paul Yuzyk 1968 
m. suorganizavęs specia
lią konferenciją svarsty
ti šį klausimą, o forma
liai įvedė liberalų parti
jos vyriausybė, eant 
min. pirmininku Pierre 
Eliot Trudeau.

Pirmuoju daugiakultū- 
ros ministeriu tapo sen. 
Stanley Haidasz. Jis ir 
sen. Yuzik daug yra pa
dėję lietuviams Kanados 
piliečiams politikoje, pra- 
vesdami svarbias rezoliu
cijas Lietuvai Kanados 
senate ir parlamente.

Quebec’ o provincijos 
didelė dauguma gyvento
jų yra prancūzų kilmės. 
Jau konferedacijos pra
džioje jai buvo suteikta 
nemaža autonominių tei
sių, tačiau ekonominis 
gyvenimas, kaip ir poli
tinis, buvo dominuoja
mas anglų. Prancūzų opo
zicija paskutiniame dvi
dešimtyje ypač stiprėjo.

V.A. Kašubos skulptūra

Tuo labiau, kad užaugo 
nauja profesiniai išsilavi
nusi karta. Parti Que
becois, vadovaujama 
Renė Levesque, pirmą 
kartą laimėjo rinkimus 
1976 m. provincijos par
lamente. Buvo įvesta 
daug reformų, stiprinant 
prancūzų vyravimą kultū
riniame ir ekonominiame 
gyvenime. Tapo suvaržy
tas anglų kalbos pasirin
kimas įstaigose ir mokyk
lose bei pasirenkant mo
kyklas.

1980 m. referendume 
Quebec' o gyventojų dau
guma pasisakė prieš 
atsiskyrimą nuo Kanados 
tačiau 1981 m. į provin
cijos parlamentą rinki
mus laimėjo vėl P.Q.

Už atsiskyrimą dar ne
pavyko separatistams lai
mėti referendumo, bet 
stipriai kovojama dėl 
įvairių privilegijų, daug 
didesnių negu numatomos 
ar skiriamos kitoms pro
vincijoms ir bandoma 
visokiais būdais, ne visa
da etiškais, paveikti kve- 
bekiečius atsiskyrimui.

Lucien Bouchard’as, 
Quebec’o premjeras, 
neseniai yra pasakęs, 
kad galutinę atsiskyrimo

MONTREALIO ST. JEAN 
BATISTE PARADAS

Quebec’ o prancūzų 
tautinės šventės diena 
sutapatinama su birželio 
24-tąja. Šiemet paradas 
keliavo apie 6 km. Sher
brooke gatve nuo St. Ur- 
bain iki Pie IX Blvrd. ir 
baigė koncertu - geguži
ne Lafontaine Parke. 
Paradą stebėjo, manoma, 
arti 60,000 žmonių drau
giškoje nuotaikoje, gra
žią dieną, mirgant tūks
tančiams "Fleur de lis" 
Qubec’ o vėliavoms, vie
nur kitur prisimaišant 
etnikų spalvoms. Beveik 
visu parado keliu ėjo 
Premjeras Lucien Bou
chard, pasiramsčiuoda
mas savo lazda, Bloc 
Quebecois vadovas Gil
les Duceppe. Šis paradas 
anot Premjero L. Bou
chard’ o buvo išraiška 
visų kvebekiečių sugyve
nimo - solidarumo. Jis 
pareiškė, kad nors vy
riausybės biudžeto apkar
pymai sunkiai priimami, 
tačiau jis prašė ir toliau 
jį palaikyti, kad būtų ga
lima kuo greičiau panai
kinti šios provincijos 
deficitą.

Quebec’ o Darbo Unijos 
pirmininkas Clement 
Godbout pasisakė žurna
listams, kad tą dieną ne 
taip svarbu įvairios prob. 
lemos, "o čia esame 
pagerbti visus įvairių 
rūsių kvebekiečius ir at
sikratyti prislėgtos nuo
taikos".

Maisonneuve parke, 
vyko didelis viešas kon
certas, dalyvaujant gar
siems Gilles Vigneault, 
Nanette Workman ir 
kitiems.

Jokių incidentų nebuvo, 
anot policijos pranešimų.

To negalima pasakyti 
apie šios šventės pabai
gas Qubec’o mieste. 
Nors ir mažiau išdaužy
tų vitrinų ir muštynių, 
negu kad pernai buvę, 
bet anot Premjero L. 
Bouchard - "...tai natūra
lu!" Ar tai reiškia "Al- 
lez-y, gars".
• NORTHERN TELE
COM, Kanados telekomu
nikacijos didžiausioji
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Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyąutž au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!
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bendrovė, 
technologinius 
ir ruošiasi išplėsti 
veiklą, samdant 
naujų darbuotojų.

NT būstinėje Ottawoje 
tokį pranešimą patiekė 
torontietis
das Sakus, technologijos 
direktorius 
buvo rašoma 
Toronto Star" 
mėnesio laidoje.
• VOKIETIJOS UŽSIE-

eksportuoja 
gaminius 

savo 
5000

lietuvis Ge-

ir apie tai 
š.m. "The 

gegužės

bus labai kaitri ir degins 
dirbama^ žemę. Tačiau , 
mano jie, kad pradedant
2000- m. prasidės naujas 
atvesimo laikas,truksian
tis apie 70 metų.

Karščio periodas,pra
sidėjęs 1990 m.,atsiran
da del to, kad Saule po 
truputį didėjo, bet apie
2001- sius,- bus atvirkš
čias procesas- ji ims pa- 
laipsniui trauktis.

NIO reikalų m in 
K1NKEL 
Vokietija 
NATO 
Baltijos 
gurno 
pasikalbėjimo su 
Valstybės sekretore 
deleine Albright.

Min. K. Kinkei 
kad negalima leisti 
tuvai, Latvijai ir Estijai 
patekti į "pilkąją" sau
gumo zoną.

Klaus 
jog 
UŽ 
dėl 

sau-

pareiškė, 
pasisako 

deklaraciją 
valstybių

Tai pareiškė po 
JAV 
Ma-

sakė,* 
Lie-

Estai 
geriau 

gal

e Is Baltijos valstybių, 
atgavusių Nepriklausomy
bę ir nusimetusiųjų sovie
tinės Rusijos jungą, Esti
ja Vakaruose laikoma pa
žangiausia, ne Lietuva, 
nors padariusi ne men
kesnę ekonominę pažan
gą, kaip Estija, 
sugebėjo save
pristatyti Europoje 
ir visai paprastomis prie
monėmis: nebūtinai tik 
parduotuvių vitrinomis 
(kurios žymiai pašaunėju- 
sios ir Lietuvos miestuo
se) ar iškilmingais sve
čių priėmimais. Atrodo, 
kad Lietuvos gyventojai 
-ypač ne didžiųjų miestų- 
dar negana įsisąmonino, 
kad kartais švara 
tvarka miesteliuose 
kaimuose daugiau teigia
mai nušviečia savąją kul
tūrą ir kelia pasitikėji
mą, negu vien ekonomi
nė statistika...
• KAI KURIE MOKSLI - 
NINKAI spėlioja, kad va
saros ateinančiais penke- 
riais metais busiančios 
labai karštos, nes saule
2 psl.

Lietuvoje
NUSIŽUDĖ GENADIJUS 
KONAPLIOVAS

S.m. birželio mėn. 23 
Tauro banko 

nusišovė jo 
Genadijus Ko 

vienas turtin- 
Lietuvos 

turėjęs gabaus

d., 
patalpose 
direktorius 
napliovas, 
giausiųjų 
žmonių,
finansininko reputaciją.

Priežastis - nebeslepia
ma Tauro banko krizė, 
jau kurį laiką vykstanti 
ir vis direktoriaus panei
giama. G. Konapliovas 
privertė R. Visokavičių 
dar 1993 m. atsistatydin
ti iš tarnybos, nes šis 
reikalavo patikrinti Tau
ro banko finansinį stovį.

1995 m. bankas gavo 
kredito 17 mil. ekiu su 
sąlyga, kad bus išskirsty
tas numatytiems projek
tams ir įmonėms.

Dalinai pagal susitari
mą, paskirsčius, tų kre
ditų dalis vėl buvo G. 
Konapliovo atsiimta.

Tai tik dalis avantiu- 
riškų išeikvojimų arba 
"persikombinavimų"...

G. Konapliovas, kaip 
vis dar keistai atrodo, 
sugebėjo rasti pritarimų 
LDDP vyriausybėje (buvo 
nuolat 
KGB 
kaip 
neše 
dėl 
tos 
sau
si ir gavo gerai apmoka
mas tarnybas!). Dar kei- 
čiau, kad tuometinė opo-

apsistatęs buv. 
tarnautojais bei, 

Vilniaus radijas pra- 
- stribais. Keista 

to, kad dar dabar 
kategorijos žmonės 

laisviausiai darbavo-

izicija, ir dabar atėję t 
vyriausybę TS-Konserva- 
toriai taip pat ilgai tole
ravo G. Konapliovo fi
nansines suktybes, vėl 
smūgį uždavusias ir Lie
tuvos žmonėms ? ir jos 
prestižui. Juk šį asmenį 
buvo galima prigriebti ir 
vien dėl to,-jis jokių mo- 
kesčių nėra mokėjęs Lie
tuvos valstybei!

Anot Lietuvos spaudos 
pranešimų, TAURO ban
kas įsipainiojo į 10 bili
jonų dolerių aferą! Gy
ventojams yra įsiskolinta 
apie 25 mil. litų suma. 
Bus svarbu 
sužinoti, kokį neatidėlio
tiną sprendimą dėl išeik
voto turto atsiskaitymo 
ras valstybės sąžiningiau 
sios ir 
galvos? 
paprastas klausimas: 
jau buvusios vieną kartą 
bankų krizės, - ar nebū
tų buvę protinga visiems 
išlikusioms bankams už
sakyti profesionalių ob
jektyvių patarėjų - stebė
tojų tarnybą nedelsiant 
(vis tas slunkiškumas); ir 
nežiūrint kokią reputaci
ją koks bankas turėjo?

Nusižudė, paliko laišką 
ir testamentą, 
dideles sumas ir 
akcijas paskyrė 
žmonai, dviem 
ir dukteriai. Jame kalti
na visus, ir esą, nuo 
1988 metų prieš jį ir jo 
šeimą buvę rengiami są
mokslai užsienyje, o Lie
tuvoje jam didelį spaudi
mą daręs Gintaras Ter- 

reikalavęs atsa- 
būtų

ir įdomu

išmintingiausios
Kyla ir toks

Po

kuriuo 
įmonių 

savo 
sūnums ,

1933m. 
liepos m. 
17-toji - 
Lietuvos 
lakūnu 
laimeji - 
m as ir 
tragedija.

Pamink
lai lakūnų 
gimtinėse:

St.Girėno 
paminkli
nis stul - 
pas ir 
kryžiai.
- Vytoga- 
loje;

Stepono 
Dariaus - 
J udrėnuo- 
se.

Anuo 
metu 
visame 
pasaulyje 
perskridu
siu Atlan
ta'- bu
vo tik 5. 
Lietuviai 
buvo šeš-

Maršrutas 
tas- New 
Y orkas- 
K aunas.leckas, 

komybių (lyg tai 
kažkas nepriimtino).

Ne vien banką (spėja
ma ir mafijos ryšiai) "nu
valdė", buvo jų direkto
rium ir '_______ ____ . ,
lo" bei "Jonavos Baldų*ra* siau-Fiant tmonių. vidUL.

Genadij Konapliovas 
yra buvęs sovietų valdy
mo laikmečiu komunistų 
partijos sekretoriumi Aly
tuje.

Prokuratūra tiria nusi
žudymo aplinkybes, nes 
gali būti, kad jį nusižu
dyti privertė ir kokia 
nors "struktūra".

Žuvo artė
dami i Lie- 

L 

tuvos teri- 
"Lietuvos Vers- torija,aud-

• VALDAS ADAMKUS 
apsisprendė priimti Cent
ro Sąjungos Tarybos nu
tarimą dėl jo kandidatū
ros iškėlimo prezidenti
niuose rinkimuose. Jie 
vyks šių metų pabaigoje. 
Šiuo metu apklausos duo
menys rodo, jog jis yra • 
populiariausias kandida
tas, atsistatydinęs iš 
JAV Gamtos Apsaugos 
agentūros Vidurio Vakarų 
regiono vadovo posto. 
Anot BNS-AGEP prane
šimo, jis "Lietuvos Ry
to" laikraštyje paskelb
tas kaip "nemokąs vogti 
žmogus". Ar tik tiek 
telieka Lietuvai norėti? O 
V.Adamkus .atrodo pagris
tai abejojo savo sugebe - 
jimais prezidentauti Lie
tuvoje: vis "taip,i( "gal būt” 
"ne”...
o LIETUVOS SOCIAL
DEMOKRATŲ Partija i iv tūros

1

Abi nuotr: E.jasiūno
tensyviuose rinkimuose, 
savo vadovu perrinko 
Aloyzą SAKALĄ, 65 m. 
amžiaus. Stiprus jo var
žovas Rimantas DAGYS, 
40 metų amžiaus, pralai
mėjo, 
sais 
rėmė 
grupė,
A. Sakalas dar per daug 
buvo artimas buvusiems 
komunistams ir LDDP.

surinkęs 35 bal- 
mažiau. Pastarąjį 

jaunesnių narių 
tvirtindama, kad

• VILNIAUS U-TO Tarp 
tautinių santykių ir poli
tikos institutą baigė 23 
diplomatai, gavę politi
nių mokslų bakalauro 
diplomus. Juos pasveiki
nęs; prez. Algirdas 
zauskas palinkėjo 
bant atsiriboti nuo 
nio intereso.

duomenis - iš 100 gyven
tojų - 46 apsilanko mu
ziejuose. Paskutiniu me
tu Kultūros įstaigų lanky
mas sustiprėjo ir Latvi
joje bei Estijoje.
VII-TASIS BLTIJOS VALS
TYBIŲ NEUROCHIRURGŲ 
KONGRESAS

Birželio men. 4 d.bu
vo iškimingai atidarytas 7- 
tasis BN Asociacijos kong
resas, kuris truko 3 die
nas. į jį buvo pakviesta a-

Bra- 
dir- 

oarti-

diplomatų 
įstaigose, 
gilinti studijas 
universitetuose 

magistro laips-

dirbs 
kiti

Dalis 
Lietuvos 
planuoja 
Europos 
ir siekti 
nio.
• Stiprėja europietiška. 
tradicija: Lietuvoje dau
giausiai lankomi yra kul-

muziejai. Pagal.

jų Baltijos valstybių bei 
iš JAV,Švedijos,Norvegijos, 
Olandijos, Čekijos, Rusi - 
jos,Ukrainos.

Modernioji neurochi - 
rurgija buvo pradėta Kau
ne 1951 m. vos su ke - 
liomis lovomis ligoniams. 
Dabar veikia du dideli 
centrai Vilniuje ir vienas 
Kaune.
• LIETUVOS UŽSIENIO 
ministeris Algirdas SAU
DARGAS pasakė, jog iš 
Vilniaus bus 
pareikalauta, 
vos derybos 
narystės joje, 
dėtos.

oficialiai 
kad Lietu- 
su ES dėl 
nebūtų ati- 

/Žiūr. 3 psl...... /
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Lietuvoje
• Lietuvos Seimo pirmi
ninko pavaduotojas Felik
sas PALUBINSKAS sako, 
kad ilgas biurokratijos 
procesas dėl išeivių Lie
tuvos pilietybės trunka 

.todėl, kad vyriausybė 
dar neturinti aiškios po
litikos užsienio lietuvių 
atžvilgiu.

Seimo ir JAV LB at
stovo komisijos posėdyje 
nariai palankiai įvertino 
jo siūlymą prie Vyriausy
bės 
vių 
tą.

steigti užsienio lietu- 
Reikalų departamen-

įdomu būtų sužinoti, 
kiek gi tokių lietuvių, 
norinčių turėti oficialią 
Lietuvos pilietybę, randa
si dabar užsienyje? Buvo 
juk pradėta logiška pro
cedūra, išduoti ir laikini 
Lietuvos Respublikos pa
sai. Tie, kurie tokius 
yra gavę, jau nebeturėtų 
eiti pro ilgus procedūrų 
koridorius, ar ne? Tai 
jau gal ir pusė darbo 
"procedūroms" atpultų...

1999-LAISVES KOVOS
ATMINIMO METAI

zinti dokumentiniame fil
me "Ketvirtasis preziden
tas". Partizanų generolo 
atminimas šiemet įamžin
tas po mirties jam pa - 
skirtu Vyčio Kryžiaus 1-jc 
laipsnio ordinu.

NAUJA 
KO A. 
TĖVYNĖJE

FOTOMENININ- 
KEZIO PARODA

Ed. Šulaitis
Jau nuo 1983 m. Lie

tuvoje ' yra rengiamos fo
tomenininko Algimanto 
Kezio parodos. Ypatin
gai nuo 1995 m. jis pa
stoviai su savo darbais 
pasirodo tėvynėje, kur 
po 1985 m. Čikagoje išė
jusios jo knygos "Lithua
nia through the Wall" 
(Lietuva pro plyšį), sovie
tinė valdžia jam buvo 
uždraudusi ten lankytis.

Tačiau dabar, Lietu
vai atgavus nepriklauso
mybę, A. Kezys vėl gali 
ten laisvai 
rengti savo parodas ir 
fotografuoti 
plyšį", 
tus.

1955 m. jis ten buvo 
surengęs net dvi savo pa
rodas. Viena iš tų paro
dų turėjo net simbolinį 
vardą: 
paukščių 
Pernai jis buvo išstatęs 
savo miestovaizdžius, ar
chitektūrines kompozici
jas, o šiemet į tėvynę

važinėti

ne "pro 
valdžiai pasikei-

"Grįztanciųjų 
preliudijos”.

1999-uosius metus Vy
riausybė pasiūlė Seimui 
vadinti LAISVĖS KOVOS 
ATMINIMO METAIS. Tų 
metų kovo 15-tąją sukan- 'jis leidosi su gyvų objek- 
ka 90 
Jonas 
vienas 
dėjimo 
J ‘

metų, kai gimė 
Žemaitis-Vytautas 
iš partizaninio ju- 
Lietuvoje vadovų. 

Žemaičio-Vytauto ini
ciatyva 1949 m. buvo su
šauktas visos Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavi
mas, kuriame 
Lietuvos laisvės 
sąjūdis, Vasario 
buvo pasirašyta Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio 
tarybos deklaracija.

Vyriausybės priimtoje 
programoje numatyta 
išleisti monografiją apie 
"Vytauto" slapyvardžiu 
plačiai žinomą Joną Ze-

įkurtas 
kovos 
16-ąją

tų - moterų fotografi
jomis.

Naujausia paroda apie 
moteris atidaryta "Vartų 
galerijoje" (Vilniaus g. 
39) birželio 24 d. ir tę
sis iki liepos 12 d. Panar- 
ši paroda, papildyta ki
tais darbais iš jo anks
tesniųjų parodų, atidary
ta ir Šiaulių Dailės Gale
rijoje Šiauliuose (Vil
niaus g. 245) birželio 27 
d. Rugpjūčio mėnesį 
paroda bus perkelta 
Rygą, Latviją).

Prieš važiuojant
— . ---- -

ką kita. Drįsčiau spėti, 
kad tikrasis moters gro
žis slepiasi jos akyse; 
akys -tai asmenybė, tik
roji būtis", - aiškina šis 
fotomenininkas, o toliau 
dar prideda:

"Sakoma, kad vienas 
iš gražiausių dailės žan
rų yra moters aktas. 
Perspėjama, kad reikia 
skirti meninį aktą nuo 
pornografijos, lėkštos 
erotikos. Atkreipiamas

Kauno senamiesčio dalis,žiūrint iŠ virSaus

Lietuvą, fotomenininko 
paklausėme kaip jis susi
domėjo moterų tema 
fotografijos galimybėse. 
Pasirodo, kad tai nėra 
pirmasis jo prisilietimas 
prie "moteriškos" tema
tikos. Jau 1993 m. gruo
džio mėnesį "Čiurlionio" 
galerijoje jis buvo suren
gęs parodą, pavadintą 
"Giesmių giesme". Joje 
jis buvo išstatęs Šv. Raš
to romantinės meilės 
aprašymų iš Senojo testa- dėmesys į žiūrovo žvilgs- 
mento knygos - "Gies
mių giesmės" iliustraci
jas, kuriose jis buvo pa
žvelgęs į "uždrauto vai
siaus" tematiką.

"Šioje parodoje pateikiu 
fotografijų esė ir apie 
fmoterį bandydamas spręs
ti jos grožio mįslę. Ne
kreipiu dėmesio į išori
nio moters grožio įspūdį 

g. daugelio laikomu esminiu.
• Jaunystė - greitai pra- 

einantis fenomenas; pui
ki kosmetika, šaunūs rū- 

į bai -dažnai slepia visai

nį: patį meniškiausią
aktą galima suvokti vul
gariai. Vertinimas pri
klauso nuo asmeniškų įsi
tikinimų, dvasinio 
rengimo, kuris 
yra subjektyvus, 
tąs į 
nuogo

lapkričio 26 d., 1998 m. 
sausio 11 d.) kataloge.

Taip pat panašios mirr 
tys su daugybe meniškų 
nuotraukų atspausdintų 
ir šiomis dienomis iš 
spaudos išėjusiose dvejo
se A. Kezio knygose 
"Moteris" (lietuviškai) ir 
"Women" (angliškai). Tai 
didelio formato (albumi- 
nio) 222 puslapių leidi
niai. Juose jo 
yra įvardinti tik 
Loreta, 
Marija,
Margarita, Rasa, 
Justina, Sonata, 
Dajva.. Kiekvienai 
pašvęsta apie 
puslapių. Taip pat dau
giau negu dešimtį pusla
pių yra paskirta meniš
koms aktų nuotraukoms.

Dailės, o ypatingai 
fotografijos mėgėjams, 
ši knyga apie moteris 
yra gera dovana įvairio
mis progomis. Ji gauna
ma "Galerijoje", 431 Wis
consin Ave, Stickney, IL 
60402. Kaina 35 dol.

Jūratė 
Justė,

pasi- 
visada 
kryps- 

kilnų

modeliai 
vardais

Rima, 
Odeta, 
Audra, 
Laura, 

iš jų 
dešimtį

banalų ar 
kūno supratimą".

Šią 
K ežys 
spausdintame 
Vilniaus "Vartų 
je (ji bus pakartota ir 
Lietuvių Dailės Muzieju
je Lemonte, IL 1997m.

savo filosofiją A. 
plačiai dėsto iš- 

parodos
" galerijo-

maitį, parengti pokario 
rezistencijos publicisti
kos rinkinį, sukurti pilna- 
metražį dokumentinį fil
mą apie pasipriešinimą 
sovietų okupacijai. Jono 
Žemaičio atminimo įam
žinimo komisijos progra
moje taip pat numatyta 
sutvarkyti aikštę prieš 
Krašto apsaugos ministe 
riją ir pastatyti šio pasi
priešinimo sąjūdžio veikė
jo paminklą, o Vytauto 
Didžiojo karo muziejaus 
sodelyje - partizanų ge
nerolo biustą.

Vilniaus, Kauno, Palan
gos, Raseinių ir kitų, su 
žymiojo rezistento gyve
nimu susijusių, miestų 
gatves, aikštes bei mo
kyklas siūloma pavadinti 
Žemaičio-Vytauto vardu.

Numatyta įsteigti 
kasmetę Jono Žemaičio- 
Vytauto stipendiją Lietu
vos karo akademijos ka- 

. riūnams, o reguliariosios 
kariuomenės karininkams 
kasmetę garbės premiją.

Beje, Jono Žemaičio- 
Vytauto darbai jau įam-

PAGAUAU TRAUKINYS SUSTOJO...

Po dvidešimties parų kelionės traukinys
1941 m. liepos mėn. 8 d. sustojo Krasnojarske 
miške prie kažkokio lagerio. Šis aptvertas aukšta 
medinių lentų tvora, apraizgyta viršuje spygliuota 
viela, keturiais sargybinių bokšteliais tvoros 
kampuose . Tik atvėrus vagono duris, užpuolė debesis 
taigos mašalų. Jų tiek daug, kad protarpiais temdo 
skaisčiai šviečiančią saulutę...

Mūsų ešalone, kaip vėliau sužinojau, iš viso buvo 
2870 Lietuvos vyrų. Dauguma jų čia ir liko....

Mes pakliuvome į vieną niūriausių ir kruviniausių 
lietuviams Sibiro vietų - Krasnojarsko krašto 7-tąjį 
lagerį Rešiotų apylinkėje, paskutinę stotelę - Revu- 
čij.

Prie įėjimo į lagerį smulki krata: laikrodžiai, 
žiedai atimami. Jei žiedą sunku numauti nuo piršto, 
nuplėšiamas su oda. Aš kišeninį laikroduką spėjau į 
duoną įkišti, jo nerado, nors ir laužė duoną.

Lageryje radome pastatytus 8 barakus, o antra 
tiek patys pasistatėme. Barakai buvo pastatyti len
kų belaisvių, kurie 1939 m. kare su Lenkija padėjo 
vokiečiams triuškinti lenkus. Jie čia ir liko gulėti - 
neišlaikė bado ir šalčio. Vienas iš senesnių mūsų 
sargybinių parodė jų masinį kapą.

Krasnojarske miškuose daug lagerių. Pagrindinis 
kalinių darbas - miško kirtimas, vagonų krovimas ir 
kt.

Paklausus lagerio vadovybę, kur atsidūrė mūsų 
šeimos, kurių ešalonas judėjo mums iš paskos apie 
penketą parų, o vėliau pasuko kita kryptimi, išgir
dome tokį atsakymą:

- Čia jūsų namai, čia jūsų kapai - kam jums 
šeimos reikalingos?" Bet ilgainiui vis tiek dauguma 
mūsų sužinojo savo šeimų adresus. Mat, mūsų lage
riuose buvo nemažai ir kitų tautybių kalinių, ku
riems giminės laiškuose parašė apie lietuvių trem
tinių apgyvendinimą, nurodė pavardes ir kt.

Keletas rusų kalbą mokančių vyrų pakliuvo į la
gerio kontorą. Vienas jų - Ričardas Zaleskas, Kretin
gos valsčiaus tarnautojas, nuteistas 10 metų lagerią 
5 tremties. Jis labai rizikuodamas, sugebėjo slapta 
nusirašyti visų lietuvių kalinių sąrašą. Tai mokykli
nis sąsiuvinis su Lietuvos vyrų pavardėmis, tėvavar- 
džiais, iš kur atvežti... Sunku buvo jį išsaugoti. Jei 
jis būtų pastebėtas pavardes nusirašant karo metais, 
būtų sušaudytas, o jei sąrašus aptiktų jau po karo, 
būtų pridėta dar 10 metų...O jis išsaugojo juos iki 
mūsų laisvės dienų. Amžiną atilsį R. Zaleskas mirė 
Kaune 1980 metais.

Aš už poros metų buvau perkeltas į gretimą 8- 
tą lagerį. Čia lagerio vyr. normuotojo Juozo Viever
sio rekomenduotas, pakliuvau į lagerio buhalteriją- 
ištrūkau iš sunkių miško darbų, kas ir padėjo man 
išlikti gyvam. Kur, tu Juozai, gyveni? Norėčiau su
žinoti tavo adresą.

Pirmąją, 1941 metų žiemą, spustelėjus 30-40 
laipsnių Sibiro šalčiams, gaunant bado "dietą", žmcK 
nės ėmė masiškai mirti, iš stipresniųjų sudaryta 
15-kos žmonių brigada, geriau maitinama, nespėdjo 
kasti įšalusioje žemėje duobes.

/ Iš TREMTINYS,Nr.24./Vyr redaktorius- Romualdas 
Jurelionis. Lit.red.-Danutė Bartulienė,techn.red. - 
Vesta Milerienė. Adr: Laisvės al.39,Kaunas 3000-
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SIS TAS APIE 'TRIS SESERIS"
Šio didmiesčio St.Laurent gatvė, nors ir pa

vadinta šventojo vardu, pasižymi visai žemiškais 
pasireiškimais: sezoniniais turgais gatvėse, kadaise 
bujojusiomis siuntiniu į SSSR ’’laimingąsias šalis” 
agentūromis ir jų vitrinomis, užverstomis skarų, 
medžiagų rulonų,jų atliekų, užtrauktukų, siūlų, sagų 
kupetomis...(Dabar tapusios daugiausia atliekų ir 
visokių niekučių parduotuvėmis). Netrūksta vengriš
kų, vokišku, lenkiškų deštų girliandų languose, silkių 
statinėliu ir maždaug lietuviško skonio- rūkytų laši
nukų punduliy, viliojusiu ir tebeviliojančių etnikus 
pirkėjus . Atsirado ir Metro stotis, o sankirtoje su 
bt.Catharine gatve- išsiplėtė ir nemažas graikiškas 
restoranas. Žemiau, tebesitęsiančioje Šv.Lauryno 
gatvėje staiga- lyg šiukšlynas, lyg sandėlynas, o 
sienoms kylant II-jo* ar ir III-jo aukšto link - plies
kia margos lemputės, ryškūs užrašai- baras, video, 
muzika, ir beveik natūralaus dydžio piešiniai,neva pa
slaptingai besišypsančių gražuolių įvairūs kūno iš
gaubimai. ir įdubimai.Apdulkėjusios vitrinos,šiek tiek 
apvalytos,siūlo nusipirkti džiovintų fygų,datulių,riešu - 
tų, ryžių,pupelių kažkokių konservų. Ir užkandžių- 
"karšto Šuns" ir "hamburgyno’’, ir prikepintų bulve
lių. Viena, kita "gegutė" trinasi pasieniu aptemptu 
sijonėliu ir odiniu švarkeliu, kuris vos vos užsisega-. 
Gyvenk ir norėk.

Taigi, tarpe viso to margumyno,popiergaliams 
besidraikant šaligatviais, yra vienas visai skirtingas 
- klasikinis- teatro pastatas, nuo seno vadinamas 
"Monument National". Ne taip seniai stilingai ir 
patraukliai atnaujintas rūmas,rūpestingai pritaikytas 
scenos naujausioms technikoms. Vis-ė -vis jo,
kitoje gatvės pusėje buvo nugriautos kažin kokios 
pašiūrės ir įrengtas nedidelis skveras, apsodintas 
medžiais, padabintas žibintais, suoleliais. (Buvo lyg 
ir nepatogu, kad tokia aplinka Lietuvos teatralams.. 
"Jums,turbūt, keista, kad čia aplinkui teatrą tokios 
"dekoracijos",- klausiau vieno aktoriaus po spektak
lio. "O, tai teatrui labai tinka, įdomu ",- atsake 
jis. Pasidarė lyg ir smagiau...).

Čia vyko nemaža dalis Tarptautinio Teatrų 
Festivalio spektaklių, jų tarpe ir vilniečių (Lietuvos 
Tarptautinio Festivalio Teatras LIFE). Anton Cecho- 
v’o veikalą. TRYS SESERYS režisavo Eimuntas Nek
rošius. Vaidino: Andrius Biaobžeskis, Aušra Pukelytė, 
Dalia Michelevičiūtė, Aldona Bendoriūtė,Viktorija 
Kuodytė, Vytautas Rumšas, Algirdas Latėnas, Vladas 
Bagdonas, Juozas Budraitis,Kostas Smoriginas, Tau
ras Čižas, Laimonas Noreika, Jūratė Aniulytė. Sce
nos apipavidalinimas (dekoracijos,kostiumai)- Nadež- 
da Gultiajeva; muzika- Faustas Latėnas; apšvietimas, 
scenos technikos vadovas- Romas Treinys; techninis 
direktorius-Tauras Čižas. Su jais dirbo ir techninis 
teatro personals su direktoriumi Guy Lemaire. (Pas
tarieji labai aukštai įvertino šio pastatymo puikų 
techniška, pasiruošimą, ir labai sklandų darbą kartu).

Glaustas įvykių ir dialogų tekstas anglų kalba 
buvo gerai paruoštas pailgame, virš scenos ekrane, 
o dvikalbėse puošniose programose-didelio bei kiše
ninio formato- išsamiai supažindinama su išgarsėjusio
jo, inovatoriškojo režisoriaus kūrybiniu darbu bei 
veikalo TRYS SESERYS turiniu.

Šis veikalas buvo išverstas i lietuviu kalba Balio
*- *• L -----------

Sruogos 1923m., dažnai vaidinamas ir dabar, tapes 
klasika, kaip ir kiti A.Cechov’o veikalai- "Dėdė 
Vania", "Vyšnių Sodas",ir kt. Šios dramos-pjesės 
yra įėjusios ir į pagrindinį Stanislavskio metodo 
teatro mokyklos repertuarą.

Savo laikmečiu A.Cechov'as buvo teatro inovato- 
rius, nes atsisakė įprastų teatrinių realistinių efektų, 
o išvystė visa apimačios nuotaikos variacijas ir jos 
augimą. "Veikėjų charakteriai, jų santykiai, žodžiai 
yra kasdieniški, paprasti, tačiau kažkas daug 
svarbesnio, bet neišsakomo sudaro slaptąja^ temą",- 
rašė teatrologas, aktorius ir režisorius Jurgis Šlekai
tis. "1 tradiciniai stiprų rusų realizmą ir psicho logiz*- 
mą Cechov'as įvedė- nuotaiką...",- rašė jis.

Nuotaiką ir kitaip,ir daugiau negu sąmoningai 
atpažįstamą nuotaiką , išvystė rež.Eimuntas Nekro
šius ir šio spektaklio stulbinančios aktorės-aktoriai. 
Pirmai spektaklio daliai pasibaigus, negalėjau pasa
kyti dar ar tikrai mane paveikė, patiko šalia to, 
kad stebino ir džiugino išradingumu.(Keletas šalia 
sėdėjusių, po pertraukos negrįžo: nesuprantama kalba 
vykusio speKtaklio po dviejų valandų nebenorėjo 
sekti). Žavėjo vidinio ritmo audinys tarp veikėjų; 
gestų dialogai - preciziški, lengvai stilizuoti, kartais 
ritualiniai; erdvės išnaudojimas ir choreografinis 
režisoriaus išradingumas; veikėjų miklumas; neįpras- 
ti, minimalūs scenos atributai. Iš pradžių nebuvo 
aišku, kokia kalba kalbama: bilietai spektakliui buvo 
vieni iš geresniųjų, taigi - ne nuotolio problema, 
(ir ne ausų, nes mano bičiulis "pastiprintomis" ausi
mis , irgi stebėjosi. Tik staiga vienas kitas žodis,

4 psl.

Epizodas iš spektaklio "Trys Seserys".

iki galo ištartas,išvengė "greitakalbės" Su ovacijomis buvo jie sutikti ir 
fantastiško tempo). Aha,-pagalvojau,gal Quėbec’o miesto teatre, kur vaidino 
tai irgi simboliška- ir visai nereikia vieną kartą, naudojant prancūziškus 
žodžių suprasti: tuo norima pasakyti, tekstus ekrane.
kad tai visuotinas, pasaulinis, nepapras- KLB Montrealio A-kės valdyba pa
tai išaugintas karštligiškas trijų seserų sveikino po premjeros režisorių ir ak- 
atsisakymas žudančios nuobodybės?... torius su geliu krepšiu. Po baigminio

Visame tame I-osios(kiek per ilgos) spektaklio- grupelė lietuvių įteikė svei- 
dalies šurmulyje- auklės personažas kinimo kortelę,po orchidėją irroželių 
(Jūratė Aniulytė),kaip ir per visą spėk- aktorėms,ir tauraus gėrimo-džino-bute- 
takli- beveik pantomimiškai perduotas, lį. AŠ būčiau norėjusi pamatyti šį spek- 
savotiškai veikė savo saikingumu ir taklį dar kartą. įdomu būtų palyginti- 
tikrumu . pamatyti pav., Antanėlio ir Gedos

Situacijų patetika, lengva ironija veikalą,kuris buvo E.Nekrošiaus pasta-
pakeičia atmosferą, kuomet pasirodo, tytas Vilniuje. įdomu būtų pamatyti 
stengdamiesi užimponuoti, o ir pralinks- klasikini A.Čechovo Trijų Seserų spek- 
minti merginas > garnizono kariškiai, taklį., kitus paskutiniuosius pastatymus, 
kad ir ne visai svajonėms atitinkantys Kas festivalyje norėjo tiesioginiai 
"riteriai". Hipnotiškame Ravel’io Bolero pergyventi A.Cechovo Trijų Seserų 
akordų rangymesi, komplikuotos nuotai- likimą, to negavo, ir gal nusivylė, ta
kos tirštėja 7vis stiprėja personažų due- čiau, kurie spektaklį priėmė- buvo 
tą ryšiai- desperacija, pavydas, aistros giliai paveikti. Pokalbiuose su kai ku- 
ir vos ne apčiuopiama artėjanti trage- riais prancūzais po spektaklio (susitikau 
dija. Nepamirštamas Verslnino (Algir- tik trumpos pažinties dėka)-man sakė- 
das Latėnas) ir Mašos( Aldonos Bendo- kadnežiūrint nesuprantamos kalbos,ne
riatės) dialogas- girdimas ir matomas tikėtų ir neįprastų sceninių sprendimų- 
judesiuose, absurdiškas ginčas I uzenba- jie buvo giliai paveikti trijų seserų 
cho(Vladas Bagdonas) ir Soliono(Juozas tragiškumo. O "La Presse" kritikas 
Budraitis). Ir šulinys - aukuras-iš beržo Raymond Bernatchez savo aprašyme 
kaladžių, kuris vėliau išvirsta i taką sako, stebėjosi nepaprastu aktorių ta- 
ir galų gale i mažytį Šulinėlį.,.1 aip lentų ir kvapą užimančia režisoriaus 
nuplaukia svajonės...Geraširdiškas ir versija (" d'une fraTcheur et d’une
švelnus personažas, sukurtas Laimono actualite a couper le souffle"). "The 
Noreikos, Olga- Dalios Micheleviči’ūtes Gazette"- anglofonų temperamento 
nervinga Irina- Viktorijos Kuodytes kritikė Pat Donnally teigiamai įvertino > 
įsilieja į bendrą atmosferą pulsuojančiu tačiau nebuvo sudominta sceniniu jude- 
jautrumu, vis giliau į Žiūrovą. siu,pavadindama 'trigubu cirku?

Scenos apšvietimai ir pritemimai, Vaidintojus sutiko ir tarpininkavo 
muilo burbulėlių plevenimas, pabaigoje Joana Adamonytė,o į Quėbec'ą palydė- 
veikejų cigarečių dūmą ilgi kopimai jo Inga Giedrikienė.
į viršų- lyg mažų ugniakalnių veržima - TRYS SESERYS gastroliavo didžiuo- 
sis- ir baigiamoji frazė: trapiai, nai- šiuose Europos teatruose, visur susilau- 
viai, desperatiškai ir ilgesingai subti-kė aukščiausio įvertinimo. Ypatingai 
liai pasakyta: "Juk bus geriau, ar ne?" §io teatro ir rež.E.Nekrošiaus laukia 
-atėmė žadą. Italija,jau kelis kartus mačiusi įvairius

Po šio paskutiniojo Trijų Seserų pastatymus.Montrealio publika labai 
spektaklio, Šeštadienį, sustojusi publika patiko svečiams ir jie laimingai sugrį- 
sukėlė ovacijas ir išsaukė vaidintojus namo.
8 kartus į sceną. Birutė Vaitkūnaitė-Nagiene

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 14-15



UŽGESO LIETUVOS MIL 
ZIKINIO PASAULIO 
ŽVAIGŽDĖS

no klausytojus ir su M.K. 
Čiurlionio preliudais 
(Vieno pasirodymo metu 
Salzburge pianistui A. 
Kuprevičiui akompanuo
jant, į muzikos rečitalį 
buvo įtraukta ir išraiš
kos šokėja Birutė Vaitkų- 
naitė, pasirinkusi M.K. 
Čiurlionio preliudus. Tuo
met buvo naujiena ir tie 
preliudai , ir naujo sti
liaus šokis...).

Yra išleidęs M.K.Čiur
lionio preliudų plokštelę, 
o 1983 m. - aštuonių vy
resnės kartos lietuvių 
kompozitorių ir dviejų 
jaunųjų - Dariaus Lapins
ko ir Jono Švedo. Jis 
grodavo ir kitus, geriau
sių mūsų kompozitorių 
kūrinius - Gaidelio, Gruo
džio, Banaičio, Jakubėno? 
Bacevičiaus, iš pasauli
nio repertuaro ypač mė
go Debussy, Ravel, Cho
pin’o kūrinius, netrūko 
ir Schuman’o, Mazart’o, 
Bethoven’o, Fausė, Liszt7 
Prokofiev* o.

Jo profesionalumas 
kaip pianisto ir pedago
go, pelnė jam didelę 
pagarbą publikos, kolegų 
ir studentų tarpe.
MIRĖ SOLISTĖ VINCĖ 
JONUŠKAITĖ

Sulaukusi sentavės - 
95 m. amžiaus - mirė 
viena iškiliausiųjų Lietu
vos Operos solisčių, sukū
rusi nepamirštamų vaid
menų žymiausiose opero
se: Mignon, Carmen,
"Kaukių Baliuje - Ulriką 
Trubadure -Azucena, Ai
doje - Ammeris, "Boris 

. Godunove" .- Mariną, 
"Samsone ir Dalila" 
Dalilą, "Pikų Damoje" - 
Poliną ir Grovienę, "Pa
kalnėje" - Raganą ir kt.

Šiuos vaidmenis ne tik 
savo reto grožio mezzo- 
soprano balsu, o ir vai
dyba žavėjo publiką ir 
užsienio scenose: Estijo
je, Čekoslovakijoje, Pran 
cūzijoje, Argentinoje.

Vienas jos didžiųjų 
nuopelnų yra tai, kad ji 
įvedė į Lietuvos sceną 
kamerinius rečitalius, 
daugiausiai akompanuo
jant komp. Vladui Jaku- 
bėnui, kurie greitai pri-

. Lietuviai XX- 
me Dokumenti
niu Filmu Fes- 
tivalyje Jūrma
loje: rež.H.Šab- 
levičius,kritikė 
Ž.Pipinaitė,rež. 
J.Lapinskaitė, 
film.techn. E. 
Baikštytė,film. 
R.Z.Dirsė, 
rež. E.Zubavi- 
čius. R.Dirsė ir 
T.McSorley Ka
nados Filmų 
Instituto dir., 
atstovavo Ka
nadai.

Atstovaujan - 
tiems Kanadai 
kelionę apmo
kėjo Associa - 
tion of Colle
ges & Universi- 

ties of Canada^

Andrius Kuprevičius

Pirmosios Lietuvos Ne
priklausomybės vos 22- 
jų metų gyvavimo laiko
tarpiu iškilo visa eilė 
ypatingu talentu apdova
notų asmenų. Šiais me
tais, išeivijoje gyvenę, 
jau du vieni žymiausių 
ir reikšmingiausių, tai ' 
dinininkė Vincė Jonuškai- 
tė ir pianistas Andrius 
Kuprevičius baigė savo 
keliones. Mūsų antrosios 
bangos lietuviai klausėsi, 
jais gėrėjosi, juos prisi
mena...

Muz. pianistas Andrius 
KUPREVIČIUS, pakirstas 
sunkios ir ilgos ligos, su
laukęs 76 m. amžiaus, 
mirė Clevelande, Ohio, . 
savo namuose.

Bakalauro laipsnį užsi
tarnavo Kauno Valstybi
nės Muzikos Konservato
rijoje, vėliau studijas 
gilino Berlyne ir Vienoje. 
<■—1946 <m. Šveicarijoje,. 
dalyvaujant 160 pianistų, 
buvo laimėjęs tarptauti
nį pianistų konkursą, už 
geriausią kūrinių atliki
mą. 1953 m. kartu su 
Čikagos Simfoniniu Or
kestru pasirodė pirmą 
kartą ir taip pat koncer. 
tavo New Yorke - "Town 
Hall"

Gastroliavo Buenos 
Aires, Urugvajuje, Parag
vajuje. Koncertavo New- 
Yorke ir Los Angeles, 
Toronte ir Montrealyje.

Persikėlęs į Clevelan- 
dą dėstė muziką "Music 
School Settlement" iki 
pat 1977m., o Cleveland 
State University profeso' 
riavo nuo 1971 m., kur 
pastaruoju metu tapo 
profesorium-emeritu.

Augęs muzikalioje šei
moje, gavęs stiprų pa
grindą iš savo motinosir ~ 
mokytojų Lietuvoje-Lidi- 
jos Dauguvietytės, Malko 
ir prof. Ružickio, turėjo 
laimės Vokietijoje tobu
lintis interpretacijoje 
pas prof. Horbowski, o 
JAV-se pas Leonard 
Shure ir garsųjį Arthur 
Rubinstein’ą. Nuo 1937 
m. per dešimtetį buvo 
atlikęs apie 200 rečita
lių, kamerinės muzikos 
programų ar koncertų su 
simfoniniais orkestrais 
-Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Čekoslovakijoje 
Vokietijoje, Austrijoje ir 
Šveicarijoje.

Grodamas įvairiuose 
kraštuose, jis supažindi

1997. VU. 8

gijo Lietuvos scenoje.
Kitas nepaprastas jos 

nuopelnas - išvedimas į 
teatro sceną senųjų au
tentiškųjų lietuvių liau
dies dainų.

Okupaciniai karai nuve
dė ją nuo 1944 m. į 
Vokietiją, o 1948 m. į 
JAV, kur irgi plačiai 
koncertavo.

Pradėjusi dainuoti 
moksleivių vakarėlyje- 
draugų skatinama, 1919 
m. dainavo Miko Pet
rausko operoje "Birutė". 
Muz. K.V. Banaičiui 
atkreipus dėmesį į jos 
mezzo-soprano išskirti
nius duomenis, atsivėrė 
kelias gilioms studijoms 
Berlyno Valstybinėje 
Muzikos mokykloje, Ro
moje, Milane.

Grįžusi iš studijų visą 
laiką iki 1944 m. daina
vo Kauno Valstybės te - 
atro operoje, sukūrė 47 
vaidmenis.

išeivijoje buvo išleista 
jos plokštelė.

NEPAPRASTI LIETUVIO 
BERNIUKO PASIEKIMAI

Dešimtametis lietuvis 
Vytautas BuČionis Jn.,y - 
ra vienintelis vaikas,šie
met pakviestas dalyvauti 
Montrealio muzikos festi
valyje Bis-Arts, šis fes
tivalis pirmą kartą buvo 
surengtas Montrealio Sirm 
foninio Orkestro I-o jo
smuiko muzikanto Fran~ 
ęois Guenette iniciatyva, 
vyks jau penktąjį kartą. 
Jame yra dalyvavę kla
sikos dainininkė Natalie 
Choquette,Europos prizo 
1995 m.laureatas pianis
tas S.Sylvestre ir kiti 
aukšto lygio muzikai.

Nors jaunojo pianisto 
pasirodymai viešumoje 
prasidėjo pasižymėjus Mc 
Gili Konservatorijoje eg
zaminų metu (jis gavo 
aukščiausią įvertinimą
piano klasėje),žurnalistus 
ir gerbėjus labiausiai
stebina ne jo technikiniai 
sugebėjimai bet tai, kad 
jis,neturėdamas beveik
jokio muzikinio išsilavini
mo ir, šalia to, būdamas 
aklas,kuria muziką ir1 turi 
arti šimto kūrinių reper-
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Vytautas BuČionis, J n. 
tuara,klasikinio, džiazo,
"pop' stiliaus. Dėmesį 
patraukė jo paskutiniu 
laiku didesnieji kūriniai 
-pirmoji ir antroji simfo- 
nietos.

Simfoninis žanras pa
reikalavo ne tiktai " ug
nies" ir pasiryžimo,bet ir 
teorinių žinių bei Įgūdžiu. 
Tuo tikslu šeimos drau
gai ir Vytuko gerbėjai 
sukūrė specialų fondą- 
aprūpinti vaiką pianinu ir 
kitomis, bent minimali©.- 
mis priemonėmis bei už
mokėti už reikalingas mu
zikos teorijos ir aklųjų 
muzikinio rašto pamo - 
kas. Tam tikslui ręsto - 
ranuose Olivier, Le Res - 
taurant ir Chez Pauze 
buvo paskirti specialūs 
renginiai.

Montrealio lietuvių 
bendruomenė buvo pir - 
moji,kuri įvertino šio jau
no muziko sugebėjimus. 
Taip pat pirmiausiai, ne
skaitant montrealiečiu ir 

L. 

lietuvių iš kitur, jį pa
rėmė Kanados Lietuvių 
Fondas. Savo ruožtu, V. 
BuČionis Jn.irgi pateisino 
šį demesį: turėdamas vi

dutiniškai po 4 papildo.— , 
mas muzikos pamokas ■> 
per savaitę,sugebėjo Įp - 
rastoje(reginčiųjų)pradinė- 
je mokykloje trejų metų 
kursau baigti per du metu.

Pastaruoju laiku jau
nasis pianistas buvo pa - 
kviestas koncertuoti Quė- 
bec'o silpnaregių vaikų 
asociacijos : suvažiavime, 
MontrealiouClub Opti - 
miste Lefleche" jam pa
skyrė savo metinę pre 
miją. Klubas "Dante1’ ir 
Klubas "Marconi" pakvie
tė jį į subuvimą,ir bū
ti garbės nariu , ; atsto - 
vaujant jaunimą. Ta pro
ga įteikė Į jo fondą į - 
našą.

Nemažą darbą atlieka 
Vytuko tėvai, ypač,kad ir 
jiems reikia išmokti Brai
lio raštą, o dar ir kom
piuterių gudrybių.

Džiugu,kad jis gurė
damas muzikinį talentą, 
optimizmą ir • aistringą,, 
meilę muzikai yra taip 
nuoširdžiai priimamas ir 
remiamams, nežiūrint jo1 
etniškos kilmės-čia. Mont
realyje. Sėkmes ir to - 
liauJ kor.



toronto st.catharines
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN birželio mėn. 15 
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 229 žmonės. Su 
svečiais supažindino LN 
V-bos vicep. Teodoras 
Stanulis; 2 buvo iš Kau
no. Jis taip pat pasveiki
no ir tą dieną atvyku
sius tėvus ir padėkojo 
Tėvo Dienos proga juos 
pasveikinusioms LN Mo
terų Būrelio narėms.
0 LN birželio mėn.. 22 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 223 žmonės.Sve - 
čių. knygoje pasirašė po 1 
iš Vilniaus ir Kauno,ir 2 
iš London,Ont.-Ethel ir 
Douglas Shaver.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažindino 
LN v-bos narys Petras 
Šturmas.

• Buvęs torontietis, ra
šytojas Juozas Kralikaus- 
kas,kaip žinome, sugrįžo 
į Lietuva nuolatiniam ap
sigyvenimui. Sveikata y- 
ra sustiprėjusi ir jo kū
ryba teigiamai Įvertina- 
m a.

1996 m.Lieuvos Rašy
tojų Sąjunga savo mėne
siniame leidinyje METAI 
išspausdino J.Kralikausko 
apysaką, "Vaga” išleido 
apysakos ir 3-jų novelių 
rinkinį URVINIAI,© šiais 
metais Kaišiadorių Vys 
kupijos kurijos leidykla- 
istorinio romano TAUT
VILĄ II-ja dalį. Dar šie
met LR Sąjungos leidyk
la pasiruošusi išleisti ir 
šio originalaus rašytojo 
istorinį romanu MAŽVY
DAS.
e Žinomi dantų gydyto
jai ir visuomenės veikė
jai Dr. Angelė ir dr. 
Sigitas Kazlauskai išnuo
mavo patalpas, kuriose 
įkurs mokymo kliniką. 
Ten galėtų ir apsigyven
ti Kanados dantų gydy
tojai, sutinkantys paauko
ti savo laiką supažindi
nant Lietuvos dantų gy
dytojus su vakarietiškais 
gydymo metodais.

Minimą pastatą reikia 
remontuoti, ir tai kainuo
tų apie 250,000 dolerių. 
Atitinkamai tam tikslui 
įsteigta labdaros organi
zacija išduos aukojusiem 
pakvitavimus ir tokiu 
būdu bus galima sumažin
ti pajamų mokesčius.

Galintieji prisidėti 
aukomis, prašomi jas 
siųsti "PERLAS DENTAL 
CLINIC", 128 Dunn St., 
Oakville, Ont., L6J 3E2, 
Canada.
© 1998 m. Toronto
sporto klubas "Vytis" 
švęs savo veiklos pen
kiasdešimtmetį. Ta pro
ga numatoma išleisti leb 
dinį. Galintys paskolinti 
nuotraukų ar dokumantų 
iš šio klubo veiklos, 
prašomi pranešti Edvar
dui Stravinskui, (416) 767 
-9306. Inf.
6 psl.

MALONUS KULTŪRINIS 
RENGINYS

Meno paroda, suorga
nizuota mūsų bendruome
nės, pasisekė labai gerai, 
nors iš pradžių atrodė, 
kad tokiam dalykui tik
rai pritrūks jėgų. Reika
las yra tas, kad parodai 
reikia ne tiktai atrinkti 
paveikslus, nustatyti 
kiek jų parodyti, bet ir 
sugabenus į vieną vietą, 
ten juos iškabinti ant 
sienų pagal nustatytą 
planą. O po parodos vėl 
viską išskirstyti, išvežio
ti pilnoje tvarkoje. Tai 
tikrai ne tik nelengvas 
užsimojimas, bet dar ir 
atsakingas. Ir galima pa
sakyti dar vieną svarbų 
reikalą: pasirodo, kad 
jei nebūtų padėjusi pati 
mūsų lietuviškoji visuo
menė, tai ateityje apie 
tokią parodą nebūtų gali 
ma nė pasvajoti: ta vi
suomenė paskolino pa
veikslus. O tai reiškė- 
nukabinėjimą savuose bu
tuose reikiamus paveiks
lus, jų pristatymą paro
dos salėn ir po visa to, 
atsiėmimą ir vėl pakabi
nimą kur jie priklauso. 
Visa tai parodos rengė
jai suprato, pasiaukoję 
darbą atliko, todėl meno 
paroda puikioje Anapilio 
parodų salėje su moder
niu apšvietimu bei kitais 
reikalingais 
salės 
mais- 
viskas
vykusiai sutvarkyti, paro-

Aišku, buvo ir trūku
mų: nebuvo tiek lankyto
jų kiek būdavo anais lai
kais, kai Anapilio kapi- 

' nėse tesimatė tik dalis 
tų kryžių skaičiaus, ku
ris matosi dabar. Tačiau 
buvo pakanakamai ir 
parodoje, ir puikioje 
Vaikų šventės programo
je, vykusioje gretutinėje 
salėje. Tai reiškia, kad 
bendromis visuomenės jė
gomis dar galima ir 
šiais jėgų praretėjimo 
laikais įnešti į mūsų lie
tuvišką gyvenimą būti
nos gyvybinės šviesos, 
kad paskui mus žengian
tys ją matytų ir sektų 
ateityje.

Parodoje buvo parody
ta 40 paveikslų Stepono 
Setkaus nutapytų įvai
riais laiko periodais iki 
pat šių dienų. Atidarymo 
proga jų vertę gražiai iš
kėlė Rimas Paulionis, 
angliškos gimnazijos 
meno mokytojas, lietuviš
koje visuomenėje 
mas kaip 
šių laikų 
kėjų.

žino- 
vienas žymiųjų 
lietuvybės vei-

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
D KA ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5583

atributais, 
vadovų sugebėji- 
profesionališkumu, 
taip gražiai ir

• Mirė 
miesto 
Macafery - didelis lietu
vybės palaikytojas ir 
taip pat tvirtas kovoto
jas prieš buvusią Sovietų 
Rusiją. į kapus palydė
tas minios žmonių iš ka
talikų katedros.

St. Catherines 
burmistras Joe L,ETUVI¥ MM

KREDITO JL.T.I I,
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

KASOS VALANDOS: pkmadtentals, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vx Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, Iki 3,30 v.p.p.: ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, iki 8-V.y.—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario .11611 1 \8 . 

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......................2.25%
180-364 d. term.Ind.................... 2.50%
1 metų term. Indėlius................ 2.75%
2 metų term, indėlius................ 3.75%
3 motų term. Indėlius................ 4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius................ 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk..............2.75%
1 metų GlC-met. palūk..............3.25%
2 metų GlC-met. palūk..............4.00%
3 metų GlC-met. palūk..............4.50%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.50%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.ind......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......5.50%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...................... 2.75%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...............7.00%

Sutarties paskolas
nuo.......................... 7.00%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.25%
2 metų...................... 6.25%
3 metų...................... 6.75%
4 metų...................... 7.00%
5 metų...................... 7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų

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

4.95%

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo..... ...7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų............... . ...5.10%
2 metų.....................5.90%
3 metų....;...............6.40%
4 metų................. ...6.75%
5 metų................. ...6.95%

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 4.95%

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
2.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term. Indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.50% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
3.25% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind.
4.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(USdol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Uno of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčial.

VPLUS
* Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) 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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 14-15



hamitton
GYVUOJA "GIEDRAIČIO" 
KLUBAS

Š.m.metiniame me - 
džiotoju ir žūklautoju klu
bo "Gieraitis" susirinki - 
me buvo prisiminti ir jo 
jo steigėjai, jau baigę sa
vo gyvenimo kelią: bei 8 
nariai, taip pat mirė.

Klubas veikia 34- me
tai. A.Jusys pasiūlė šią 
vasara surengti atvyku
siųjų į Kanadą 1947 m. 
suvažiavimą, minint 50- 
metį nuo įsikūrimo Sia
me krašte. Pritariantie
ji šiam sumanymui kvie
čiami susisiekti su A. 
J usiu tel:905-575-9194.

Klubas-šaudykla yra 
gražiai įrengti, lengvai 
pasiekiamoje vietoje, už 
Kaledonijos miestelio . 
Klubo pastatas yra lį 
aukšto, erdvus ir pato
gus, su gerais virtuvės 
ir valgyklos įrengimais, . 
sale. Yra gražiai apipa
vidalintos vietos gegu
žinėms, pabuvojimui,pa- 
žvejojimui. įvairios or - 
ganizacijos gali lengvo
mis sąlygomis išsinuo - 
moti šią sporto ir po - 
ilsiavimo vietą, nors ir 
pats Klubas rengia įvai
rius subuvimus,šaudymo 
ir žvejojimo varžybas.,ir 
kt.

Metinį susirinkimą a - 
tidarė ir pravedė pirm. 
Jonas Stankus.

Prie šio klubo steigi
mo ir gražinimo buvo la
bai daug prisidėjęs a. a. 
Juozas Bajoraitis. Bai - 
giant susirinkimą ,jo at
minimui žmonai E.Bajo- 
raitienei buvo įteikta 
dovana- K.Keparučio iš
skaptuotas bareljefas 
marmuro gabale.

Numatytos gegužinės: 
Klubo-liepos men. 13 d.; 
"Talkos" - liepos mėn.26d< 
d.; "Tėvynės Sąjungos" - 
rugpjūčio mėn. 24 d.,.

Klubo vasaros sezono 
uždarymas - rugsėjo 
14 d. —.

rašinių konkursui "Kovų 
ir kančių istorijai" pa
remti. Su padėkos laišku 
yra atsiųsta vaizdajuostė 
ir patvirtinimas - finan
sinių lėšų panaudojimo 
aktas, su Konkurso pirm. 
Seimo nario Algio Kašė
tos ir Komisijos narių 
parašais.

Šį Lietuvos "Kovų ir 
kan&ų istorijos" mokinių 
konkursą plačiai aprašė 
visi Dzūkijos apskrities 

Lietuvosir didesnieji 
laikraščiai.

Konkurso

HAMILTONIEČIAI PARE 
MĖ VARĖNOS MOKINIŲ 
KONKURSĄ

Hamiltono Senjorų 
Klubo valdybai ir pavie
niams ' senjorų klubo na
riams siunčia padėką 
Varėnos L.D.T.K. Sąjun
gos pirm. Vytautas Ka- 
ziukonis už aukas, skir
tas Varėnos rajono vidu-
rinių mokyklų mpJdniįL, „gevi čienę.

laureatai 
buvo apdovanoti knygo
mis ir pinginėrnis premi
jomis. Dovanos buvo * 

men skiriamos ir mokytojams;
prisidėjusiems paruošiant 
mokinius.

Aukos šiam konkursui 
buvo auKojamos buvusio 
senjorų klubo pirmininko
- mokytojo A+A Aleksan
dro Mikalausko atmini
mui.

Lietuvos Politinių Trem
tinių - kalinių iniciatyva 
ir Hamiltono Lietuvių 
Senjorų aukomis tapo 
įamžintas Žemaitijoje 
mokytojavęs mokytojas 
Dzūkijos mokinių širdyse
- atminime.

Visi tie, kurie norėtų 
pamatyti šį mokinių 
rašinių pravestą konkur
są vaizdajuostėje, gali 
kreiptis į Senjorų Klubo 
Valdybą arba Liudą Stun-

Konkurso laimėtojai,Varėnos II-sios Vidurinės Mokyklos 
J.~ jaunieji istorikai: P.Skamatakas, A.Bakanaitė ir D.

Sidorenka.
NUSIŠYPSOKIME:
• - įdomu, ponas Petraiti, jūsų žmona rengiasi
brangiai, o Jūs labai jau kukliai.

- Taip, žmona rengiasi pagal madą, o aš pagal 
algą-

• Prie kapo klūpo vyriškis ir ašarodamas kartoja:
- Ne, tu neturėjai mirti...
- Čia palaidota jūsų žmona? - švelniai klausia 

praėjusi moteriškė.
- Ne, čia ilsisi jos pirmasis vyras...

• - Kaip mama suprato, kad tu šiandien nesiprau- 
Sei? - klausia Jūratė Editą.

- Aš užmiršau sušlapinti muilą, - atsako Edita.

ŽEMAIČIŲ SĄMOJO.
Kalbasi amerikietis, rusas ir anglas.
Amerikietis:
- AŠ turiu dvi fermas ir vieną vasarnamį.
Anglas:

- AŠ turiu du vasarnamius ir vieną fermą.
Rusas:
Pas mane viena šakė dėl dviejų fermų.

IŠ
o

AR TURI KATĘ?
Kačių esama apie 

50-60 įvairių rūšių, ir 
apie tiek pat jau yra iš
nykusių.

Naminė katė aptinka
ma jau apie 4000 m. 
pr. Kr.

Egipte jos buvo augi
namos apie 2000 m. pr. 
Kr., yra užsilikę ir jų 
mumijų. į Artimąją Azi
ją ir Europą katės plito 
labai lėtai. Graikijoje ži
nomos apie. 100 m. pr. 
Kr., o Vokietijoje -XIV a. 
Netrukus po to jų atsira
do ir Lietuvoje.

Kaip suprasti namines 
katės elgesį,pataria gy
vuliu globos darbuotojai:
• naujagimiai kačiukai
minko pėdutėmis savo mo
tinas,skatindami pieno
tekėjimą, Kai taip ei - 
giasi paaugę kačiukai su 
žmogumi, reiškia jie yra 
patenkinti ir draugiški , 
kaip kad savoje "kūdikys
tėje".
• Muša uodega - kai ka
tė yra nepatenkinta, gal 
ja erzina koks nors jūsų 
prisilietimas. Ji gali ta
da ir įdrėksti,jei nekrei
piate į tai dėmesio.
• Pašiauštas kailis ir 
uodega rodo katės baimp. 
Kiti baimės ženklai- at 
lenktos atgal ausys ir 
šnypštimas. Ji gali tada 
pasidaryti labai agresyvi.
• Jei katė čiupteli jus 
už kojos,kai jūs einate - 
ji kviečia pažaisti.

• Katė baksnoja jus su 
savo galvele, arba trinasi . 
į jus- išreiškia savo mei
lę ir priklausomumą jums. .

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) ] 
♦Taisau ir remodeliuoju 
♦Siuvu ir parduodu

Sąžiningai patarnauja Nejudomo 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, - namu;

KAILIU SIUVĖJAS

1997. VR. 8

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
--------------------------------------------------------------------  -------------------------—---------------- -U -  --- --- —J

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

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v. ryto 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. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.75% Asmenines nuo...........6.25%
santaupas..................................2.25% nekiln. turto 1 m ...5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius...................... 2.25% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.................... 2.50% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.................... 3.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.................... 3.75% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.................... 4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................... 4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius...................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)............................... ...2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind.................................. ..3.00% sumos draudimu
2 m. ind......................................3.75%
3 m. Ind................................... s.4.25%
4 m. ind................................... ..4.75%
5 m. ind............................... ......5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

TONY
PORTRAITS

MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West, # 605, 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.: 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

FUNERAL HOME 
■F J.F. Wilson & Sons Ine. 

123 Mą>l« Blvd. 5784 Verdun Av 
Chuteeugvy, Que. Verdun, Que., 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psi.



moot real
• MYLIMOS žmonos 
a.a. HELENOS BITNE- 
RIENĖS 1 metų mirties 
sukaktuvių proga, Jos at
minimui vyras Jonas BIT- 
NERIS "Neprikausomai 
Lietuvai” paaukojo $100.

Ji mirė liepos mėn. 5 
dieną., 1996 m.

Nuoširdžiai dėkojame!
"NL"

DĖMESIO!
Šis "NL" numeris yra 

paskutinis prieš prade
dant atostogas.

Sekantis pasirodys 
rugpjūčio mėnesio pra
džioje.

Laiškai ir koresponden
cijos priimamos visą 
laiką redakcijos patalpose.

AČIŪ visiems talkinin
kams, visiems skaityto
jams už tokį nuoširdų 
bendravimą. Linkime įdo
mių ir malonių atosto
gų! "NL"
• Išleidžiant laikraštį 
gauta žinia, kad liepos 5 
d. po sunkios ligos savo 
namuose, žymus mūsų 
taikinio veikėjas Juozas 
Piečaitis.
e >’ • u •>. •
• RIMAS ALIŠAUSKAS, 
būvąs montrealietis, dir
bantis ir su šeima gy- 
venenantis Saskatoon 
mieste, dirba mokslinį 
darbą Saskatchewan' o 
universitete, Biologijos 
departamente, taip pat 
yra papildomu profeso
riumi su atliekančiais 
praktikos darbus "gradu
ate" studentais.

Liepos pradžioje atvy
ko į Montrealį aplankyti 
motiną Stasę Ališauskie
nę ir jaunystės draugus. 
Atsivežė ir savo 2 sūnus

Jonas Rimeikis š.m."NL'T Spaudos Vakare gražiai 
grojo ir dainavo ir jauniausios viešnios panoro šokti

Abi nuotr: TONY Photo Studio
9 m. ir 7 m. amžiaus; motina namie.
5-metė dukrelė liko su Patenkintas savo dar-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658 U

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

---------------------------   - —---------------------------——   
Dr. ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S i 

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro; Place St. Henri)

Universiteto seimos 
Medicinos klinika 
281-6027 

Hospital notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

ADVOKATAS
Romas Išganaiti s,S.B.A., B.C.L.

Adresai:
Montrealyje 2175 de la Montagne, Suite 202, 
H3G 1Z8; St. Lambert, 882 lie de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: 465-1489

bu, gyvenimu ir aplinka.

• PETRAS ir ARVYDAS 
prašo mielu tautiečiu res
toranui CAPRICE atiduo
ti nebereikalingu arbatai 
gerti puodeliu su lėkštu - 
tėmis. Palikti pas Seselę 
Judita Seselių Namuose, 
iš kur bus atsiimti. Dė - 
koja iš anksto.’

Restorano CAPRICE 
adresas-5001 Queen Mary 
Road.
• LITO VALDYBA pasi
skirstė pareigomis: Lydi- 
ja Dragūnienė - pirm.; 
Andrius Gaputis - vicep. 
Arūnas Staškevičius 
sekr.; Rimantas Jurkus 
ir Rūta Pocauskaitė- 
Rudinskienė- nariai.

Kredito Komisiją suda
ro pirm. Paul Rutkaus
kas, sekr. Justas Kibirkš
tis ir narė - Lilija Ged
vilaitė.

Revizijos Komisiją su
daro: pirm. Joana Ada- 
monytė, sekr. Alfredas 
Pališaitis ir narė -Lynn 
Zienkute-Goodwin.

LITAS MONTRFAl IG I IE TUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
metų---------3..-25---
metų___ 4410-----
metų __ 4.50
metų __ 5.00
metų __ 5.25

1
2
3
4
5
Terminuoti indėliai 
1 metų ....... . .....2* —
180 d. - 264 c__ 2.50
120 d. - 179 d, 2.25 
60 d. - 119 d. 2.25 
30 d. -59 d. 2.25 

iki 3G d.......... 0

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1-25%
Kasdieninės ..1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . Į ,5Q 

metų 
metų 
metų

1
2
3
4
5

Čekių sąskaita . Q.5Q
30 d. - 364 d. (išimant prieš 

IMA už;
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to

4-plex)

laiKą 1.00%

4

at

3.25
4.00
4.50
5_QQ
5.25

metų .._
metų-----7

LITAS 6.00
7.50
9.50

1 metų...  5,15—
2 metų ...__ 5.90----
3 metų ...__6.50----

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit
Fully guaranteed (CSB) or other ..
Personal loan regular .........................

Overdraft ............................................. .
DESJARDINS PRIME ... 5.50
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-00-3%

1475
Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

KASOS VALANDOS 
De Sėve
9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

3.00
3.00
8.00
6.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

EVROPARCEL.
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus

priimami tik liepos 30 d. rugsėjo 24 d„ spalio 29 
d, ir lapkričio 26 d„

1450 De Sfcve, Montreal, QC. H4E 2A7
Tik $6.00 už 1 kg + $15.- už pristatymą 

į namus. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

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

TeL 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS QLB. Res: 256-5355
Gn»taa ir tikalus patarnavimas, Pasiteiravimas nefiampįa apsidnaML

LESTOITURES

IX/IIROIXl iimc.

Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS 
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405,
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.

• Montrealio Lituanisti
nės Mokyklos suaugusiųjų 
klasėje lietuvių kalbos 
mokėsi ar ją tobulino 6 
asmenys. Jų patyręs mo> 
kytojas - Arūnas Staške
vičius.

Gerų atostogų visiems^

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

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

kainomis

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 14-15


	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1997-07-08-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

