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partijos kongreso 
trukusio šį| 

savaitę laiko,
Jiang Zemin’as

Vilniaus Pilies gatvė

KINIJA PASIRYŽO PLĖS
TI EKONOMINĖS 
REFORMAS

XV-ojo Kinijos Komu
nistų 
metu, 
mėnesį 
prez.
paskelbė 6 savo pagrindi- 
nių patarėjų pavardes, 
kurie pasiruošę įvesti Kb 
niją į ateinančio šimtme
čio industrinį atnaujin - 
tą planą.

Kinijos valstybinei in
dustrijai griūvant, prezi
dentas pasiryžęs pritaiky
ti vakarietišką techniką, 
kuri būtų naudinga sekan
čiai modernizavimo sta
dijai. Viską galima bus 
svarstyi ir keisti, išsky
rus Komunistų partijos 
valdymą. Disidentai liks 
izoliuoti kalėjimuose ir 
bus įmanomi tik nereikš- nas: 
mingi pakeitimai .

Socialiniai vyksniai jau 
yra žymūs, kai .ekonomi- 

* nes struktūros pradėjo 
po truputį keistis prieš 
maždaug 20 metų, šiek 
tiek atleidus geležinę 
ekonominę kontrolę ir 
per paskutinį dešimtme
tį teigiama įtaka gerbū
viui darosi aikvaizdi.

Prezidentui Jiang Ze
min'ui padės politinę 
kontrolę išlaikyti min. 
pirm. Li Peng’as - kon
servatyviųjų komunistų 
šulas. Jis, vis dėlto, 
sugebėjo šio kongreso 
metu išsikovoti sau prem
jero postą. * Trečiasis 
svarbumu Zhu Rongji - 
vyr. ekonomikas m miste
ris. Jis pakilo iš V-tos į 
III-čią vietą, pasižymė
jęs pritaikytomis privati
zacijos sistemomis, ku
rios, anot stebėtojų, su
laikė Kiniją nuo užplūs
tančios infliacijos, pra
sidėjusios pries penketą 
metų.

Dar vienas svarbus 
personažas - Wei Jianxing 
partijos disciplinarinės 
komisijos viršininkas, ku
ris yra Beijing’o miesto 
meras ir, vadovaudamas 
korupcijos tyrimams,

įrodė buvusio mero suor
ganizuoto korupcijos ra
to 
pat 
nų

nusikaltimus, o taip 
mažiausiai^ 2.5 bilijo- 
dolerių išeikvojimą.

Kinija - didysis Slibi- 
: komunistinė- buvo 

grėsminga ir komunistams 
ir kapitalistams, o dabar 
persiimanti Vakarų civili
zacijos išradimais,bus 
stebima su nemažesniu 
dėmesiu. Kinija šį de
šimtmetį investuoja kar
tu su vietiniais fabrikais 
ir didžiųjų pasaulio bend
rovių kapitalu į komuni
kacijos įvedimus visame 
jos milžiniškame plote 
šalia kitų naujenybių 
pirkdama tik aukščiau
sios kokybės gaminius iš 
Vakarų.

DIDYSIS AMERIKOS 
TURTUOLIO SIURPRIZAS

Š.m. rugsėjo mėn. 19 
d. spaudos konferencijoje 
žinomas JAV multimilijo
nierius Ted Turner’ is 
pranešė, nutaręs Jungti
nių Tautų Organizacijai 
padovanoti 10 bil. dole
rių.

Vos besilaikančiai dėl 
lėšų stokos šiai organi
zacijai tai buvo nepa
prastai džiuginanti žinia, 
o pats jos generalinis 
sekretorius Kofi Anan’as 
sakosi vos nenukritęs 
nuo kėdės, kai sužinojo. 
Pinigai bus išduoti per 
10 metų po 1 bil. dole
rių kasmet.

Ted Turner’is nori pa^- 
remti projektus žemės 
minų išvalymui, aplinkos 
taršos problemų tvarky
mui, vaikų skiepijimui 
nuo ligų ir kt.

Užklaustas, kas pavei
kė T. Turner’ į tokiam 
užmanymui- atsakė 
eilė faktorių: Ch. Dick
ens’ o šykštuolio aprašy
mas Kalėdinėje dienoje; 
paskutiniu laiku ištiku
sios mirtys - Jacques 
Cousteau vandenynų tyri
nėtojo, Motinos Teresės 
ir princesės Dianos, 
taip pat ir praeitos 
vaitės žinia, 
akcijos "Time 
per paskutinius devyne
rius mėnesius pakilo 0.8 
bilijonais dolerių.

Tačiau jo dovana ne
bus leidžiama naudoti 
JAV 1.5 bil. dol. įsiskoli
nimui JT organizacijai 
ir bus specialaus komite
to kontroliuojama.

O 
sa- 

kad jo 
Warner"

A. MASCHADOVAS;
"PAKAKS KARIAUTI"...

Čečėnijos prezidentas 
Aslan Maschadov’ as už 
uždarų durų Maskvoje de
rėjosi su Rusijos prez. 
B. Jelcin’ u.

A. Maschadov’as po de
rybų sakė žurnalistams, 
jog Čečėnijos nuostata 
dėl visiškos nepriklauso
mybės nesikeičia, ir jos 
netenkina nuolat perša
mas siūlymas tik po 
2001-jų metų pradėti
spręsti jos statuso klau-

BALTARUSIJOS LĖKTU
VAS NELEGALIAI ŲSKRL 
PO į LIETUVOS ORO ~ 
ERDVĘ

(BNS) - Visagino pasie
nio užkardos pareigūnai 
pastebėjo Baltarusijos 
lėktuvą"AN-2" įskridusį 
į Lietuvos teritoriją, 
ties Čečulėnų kaimu. 
Pasak Lietuvos pasienie
čio, lėktuvas į valstybės 
teritoriją įlėkė 100-200 
metrų ir apsisukęs grįžo 
į Baltarusiją.

Lietuvos oro erdvės 
kontrolės tarnyba teigia, 
kad Baltarusijos lakūnai 
filmavo savo teritoriją 
ir lėktuvui apsisukant ne
tyčia "užkabino" dalį Lie
tuvos teritorijos.
• KANADOS AMBASA
DORE Sirijai paskirta ha- 
miltonietė Aleksandra 
BUGAILIŠKYTĖ-FIEG- 
LAR. Apie ją buvo rašy
ta "The - Hamilton Spec
tator" dienraštyje.

Geros sėkmės!

Simą. Jis manė, kad 
teisė kurti laisvą ir ne
priklausomą valstybę 
užfiksuota ir gegužės 12 
d. pasirašyta Rusijos ir MARIJOS AUKŠTAITĖS 
Čečėnijos taikos sutarty- VARDO STIPENDIJA 
je.

v Rusijos radijo stočių 
apžvalgininkai mano, kad 
B. Jelcin’as padarė kai 
kurių nuolaidų ir net ne
aiškiai užminė, jog dėl 
Čečėnijos statuso nerei
kės laukti kito amžiaus 
pradžios. Buvo tartasi ir 
dėl Rusijos finansinės 
pagalbos karo nuniokotai 
Čečėnijai, kurią ne kar
tą žadėjo ir žada Mask
va. Neseniai A. Mascha
dov’ as griežtai 
tą "pagalbą" - 
popierine.

kritikavo 
vadino ją

paskelbė• KANADA 
sunaikinsianti visas savo 
minų atsargas (naudoja
mas žemėje, ir vadina
mas ’’antipersonal mi
nes"), jau šį rudenį.

Užsienio Reikalų min. 
Lloyd Axworthy apie tai 
oficialiai pranešė Oslo 
forume šiuo klausimu ir 
pranešė, kad jau 2/3 Ka
nados turėtų atsargų yra 
sunaikintos.
• ONTARIO PROVIN
CIJA, kaip rodo Kana
dos, JAV ir Meksikos 
tyrimų duomenys, yra 
trečioje vietoje, pasižy
minti aplinkos taršos 
gausumu. Pirmą ir antrą 
vietą užima Texas ir 
Tenessee valstijos JAV- 
ose.

Suėjo trys metai nuo 
įkūrimo "Marijos Aukš- 
taitės Bursary" Toronto 
universitete. Kandidatai, 
norintys laimėti 1998 
m. Marijos Aukštai tės 
premiją, prašomi atsiųs
ti pareiškimus šiuo antra
šu: Dr. Robert Johnson, 
Director The Centre 
for Russian and East Eu
ropean Studies Universi
ty of Toronto, 130 St. 
George Street, Suite 
1433, Toronto, Ontario, 
Canada M5S 1A5.

Pradedant 1998 me - 
tais dvi metinės 
stipendijos bus skiriamos 
ir Vilniaus universitete. 
Joms studentų pareiški
mai bus literatinio isto- 
riko/ės įvertintos Lietu
voje pagal "Marijos Auk§- 
taitės Bursary" nuosta
tus Toronto universitete.

Savo pareiškime kandi
datai turi nurodyti temą 
kurią jie ruošiasi nagrinė
ti tiriant poetės, visuo
menės veikėjos Aukštai- 
tės kūrybinį palikimą, 
jos vietą lietuvių litera
tūrinėje ir intelektuali
nėje istorijoje. Pareiški
me prašoma nurodyti 
mokslinio^ tyrimo planą.

Pareiškimai priimami; 
iki 1997 m. gruodžio 1 
dienos. j.a. Navikevieius
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Lietuvoje
ORGANIZUOTAS Vytauto 
LANDSBERGIO ŽEMINI
MAS

Vėl prabilo buvusių po
litinių kalinių vardu besi
dangstanti komanda: V. 
Skuodis, A. Žilinskas,
J. A. Antanaitis, S. Stun- 
gurys, L. Dambrauskas,
K. Radziukynas. Jie 
kreipiasi į Prezidentą 
A. Brazauską, prašydami 
antrą kartą kandidatuoti 
į šalies aukščiausią pos
tą, kad apsaugotų šalį 
nuo 
"nuo 
tūra 
tuvių 
prof, 
kad tik jis 
tų" į Lietuvos Respubli
kos Prezidento postą. Pa
našia tema per televizi
ją prabilo p. A. Aukšti- 
kalnienė. 
Lideikiene 
"Lietuvos 
džia^ dėl Seimo pirminin
ko žodžių ir net žadanti 
iš 1998 metų kalendo
riaus rankraščio išbrauk
ti visas pavardes, kurios 
prasideda raide "L".

Pasirašė: J.BUROKAS 
(Lietuvos laisvės kovoto
jų sąjunga); K. BALČIŪ
NAS, Lietuvos žmogaus 
teisių asociacijos komi
teto narys, politinis kali
nys; Seimo narys A. 
PETRUŠEVIČIUS; K. 
MILIUS (Lietuvos kariuo
menės kūrėjų savanorių 
sąjunga); J. ČEPONIS 
(Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdis); A. LUKŠA (Lie
tuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga); J. 
PANTUSEVIČIUS ("Miško 
broliai" valdyba); V. AŠ- 
MENSKAS (Lietuvos 
1941 m. sukilėlių sąjunga)

IX-ASIS PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
SEIMAS

Stasys Dalius

"tikros nelaimės", 
svetimo savo struk- 
ir psichologija lie-

tautai" žmogaus
V. Landsbergio, 

"neprasibrau-

Balsyte- 
1997.08.06 

ryte" įsižei-

Mes manome, kad tai 
gerai organizuota prieš
rinkiminė kampanija, 
kviečianti pažeminti dau
giausia prisidėjusi,, prie 
Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo iškilų žmo- 

• gų prof. Vytautę Lands
bergį.

Kas suteikia teisę 
mūsų nepriklausomybei 
ir laisvei tikrai nusipel
niusį asmenį vadinti "sve
timu lietuvių tautai"? 
Juk tai ir pačios tautos 
įžeidimas.

Griežtai atsiribojame 
nuo minėtų "bendražy
gių", jų minčių ir kvie
čiame jais netikėti. Mi
nėtasis šešetukas negali 
kalbėti visų buvusiųjų 
politinių kalinių ir trem
tinių vardu ir klaidinti 
tautą.
2 psl.

(Tęsinys)
Liepos 4 d. penktadienį vyko pranešimai apie re

ligiją ir šeimas. Šeimos temomis kalbėjo T. Gečienė 
iš JAV, R. Mauragienė - Australijos ir T. Bartuse
vičius - Vokietijos.

išryškėjo kad svarbiausias lietuvių kalbos išlaiky
mo faktorius yra šeimoje auginant vaikus. Tačiau 
atskirą klausimą sudaro mišrios šeimos, kuriose vie
nas iš tėvų yra ne lietuviai. Kaip elgtis su jais 
pritraukiant prie lietuviškos veiklos, arba tos proble
mos nematant ar ją ignoruojant, jie visai pranyks 
iš lietuviškos veiklos rato.

Po pranešimų į darbo grupes pasidalinę atstovai 
diskutavo tuos klausimus ir pareiškė savo pageidavi
mus.

Popietinėje sesijoje vyko svarstybos religijos, spor
to bei jaunimo veiklos temomis. Vysk. Paulius Balta- lašai pradėjo kristi ant žmonių galvų. Laimė 
kis apibūdino išeivijos parapijų būklę ir darbą. I. 
Čuplinskaitė kalbėjo apie religijos rolę bendruome
nės gyvenime. Kun. E. Putrimas kalbėjo apie Kana
dos "Prisikėlimo" parapijos lietuvių gyvenimą Toron
te, o A. Valiulytė - Vokietija - apie evangelikų liu
teronų veiklą Hamburge.

Po to grupėse vyko diskusijos, kur išryškėjo nuo
monė, kad išeivijos veikla daugiausiai sukasi apie 
parapijas. Kur stiprios parapijos ir veiklūs kunigai, 
ten ir lietuviška veikla klesti. Tačiau visur jau jau
čiamas trūkumas lietuvių kunigų.

Sporto srities pranešimus padare ŠALFASS 
pirmininkas Audrius Šileika- Kanada, A. Laukaitis - 
Australija, R. Gaška - JAV, A. Petrauskas-Ukraina 
ir J. Budzinauskienė- Latvija. Visi kalbėtojai stip
riai pasisakė apie sporto naudą, kuris labai padeda 
lietuvybės išlaikyme. Tad būtina bendruomenei rem
ti sportuojantį lietuvių jaunimą.

Popietiniai posėdžiai ir diskusijos tą dieną buvo 
•sutrumpintos, nes 7 vai. visi Seimo atstovai buvo 
pakviesti į minėjimą-koncertą. Koncertas buvo su
rengtas artėjant Mindaugo karūnavimo šventei lie
pos 6 d. Vilniaus universiteto Petro Skargos kieme.

" Ką aS darau,gal but 
tik lašelis kibire, Bet- 
jei to nedaryčiau... tai 
kas nors pavogti£ir ta 
kibirą atsakė ir nu
sijuokė Motina Teresa, 
kai kažkas suabejojo 
kiek galima padėti to
kiai masei vargšų mil
žiniškame ,vargingiau-
siame Calcutta mieste.

Dešinėje:

Motina Teresa

i

IŠDALINKIME SAVE...

II Išdalinkime save, kol gyvi, kaip vasara, - po prakaito lašelį. 
iBį Savyje nepalikim nieko.
N išdalinkim po šypsnį rankos paspaudimu: labas rytas, laba diena

į Rugiapjūtėj išlaistykim save prakaitu ir įkepkim į duoną,
j j Tegul valgo mus po žiupsnelį.
|| O pavalgą toliau save dalinkim. ĮĮiedinkim savo į plieną. 

į ; Granite save ištašykim. į lino drobę save įauskim
I i Ir apvilkim viens kitą savimi.
į i išdalinkim save, kaip vasara save išdalina:

<! po rasos lašelį, po obuolį, po žemuogėlę, po žibuoklės žiedelį... 
Taip ir mes išdalinkim save po žvilgsnį 'onų.

j ! O padėkim naštą nešti viens kitam

išdalinkim save, kaip lakštingala moka save dovanai išdalinti, 
išdalinkim save, kaip žvejai išdalina save po žuvelę,

|| kaip artojai save išdalina po vagą, 
išdalinkim save, kaip dainius save eilėse išdalina, 
nes jeigu savęs nedalinsi m, paliksim kaip stagarai 
Ir niekas daugiau mūsų neims.

|| išdalinkim
H išdalintam

save 
save

save, 
save

kaip šaltinis save išdalina ir nemoka išsekt. 
kaip saulė save mums dalina, išdalinkim save 

saulei tekant.
kaip tapytojas drobėj save išdalina, 
kaip mūrininkas po plytą save išdalina,

išdalinkim 
išdalinkim 
kaip kalvis į žagrę save įkala. 
Ir maloniai kits kitą surinkime išbarstytus.

O kai nieko savy nepaliksi m,- 
Labanakt. 
Labanakt_ (Autorius nežinomas)

-i”’;

iš prezidentūros visiems atstovams buvo paskirti 
bilietai į koncertą ir po jo, kvietimai į priėmimą. 
Koncertui bilietai buvo paskirti pirmose parterio 
eilėse, o Prezidentas ir vyriausybės nariai sėdėjo 
toliau už PL Bendruomenės Seimo atstovų.

Gustav Mahler (1860-1911) 8-tąją simfoniją atli
ko Lietuvos Simfoninis orkestras, diriguojamas Ernst 
Marzendorfer (Austria) su solistais iš Austrijos ir 
Vokietijos, dalyvaujant Latvijos akademiniam valsty
biniam chorui, Kauno valstybiniam chorui, ir Jaunuo
lių chorui "Varpelis", Berniukų ir jaunuolių chorui 
"Ąžuoliukas" ir Kauno kameriniam vyrų chorui "Var
pelis". (Gal "Varpas?”)

Prieš prasidedant simfonijai, Mindaugo karūnavi
mo šventės proga kalbą pasakė Lietuvos prez. Algir
das Brazauskas. Simfonija ir chorai didingai skam
bėjo atvirame Vilniaus u-to kieme, kur buvo sustaty
tos kėdės. Rimtą ir susikaupusį dėmesį vienu metu 
bandė sutrukdyti beprasidedąs lietus, kurio pirmieji
- w • ..................r / v ’ * * \ O

neišsivystė į pilną lietų, ir leido baigti koncertą 
nesušlapusiems.

Po koncerto publika pasipylė laukan. Netoliese 
ir prezidentūros rūmai baltuoja. Dviem laiptų įėji
mais yrėsi srautas žmonių į Algirdo Brazausko pri
ėmimą, bet niekas prieš įeinant netikrino, ir galė
jai įeiti be kvietimo. Dalyvaujančių tikrai buvo 
didelėj minia, gal keletas šimtų asmenų. Laisvai 
tarp žmonių vaikščiojo Prezidentas, diplomatai, Lie
tuvos vyriausybės nariai - Vagnorius, Stankevičius, 
kariuomenės vadas Andriškevičius. Seimo pirminin
kas Lansbergis, ark.^ Audrys Bačkis, Seimo nariai ir 
kiti Lietuvos ir užsienio svečiai. Čia netrūko ir 
gero vaišinimo su šampanu, vynu ir kitais gėrimais 
bei įvairiais užkandžiais. Atmosfera priėmime paki
li, šventiška, kurią dar paįvairino grojęs kamerinis 
orkestras.

Čia, tarp besivaišinančių žmonių, vaikštinėjom© 
kartu su J. Krištolaičiu ir Estijos lietuvių pirminin-

- ke Rasa Unt, kuri supažindino su daugeliu Lietuvos 
m misterių ir Seimo narių. Jos dėka pasikalbėjom 
Krašto apsaugos min. Stankevičium, Švietimo nūn. .

/nukelta į 3 psl..
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Zaleskevičium, Premjeru Vagnorium, Seimo nare 
Prunskiene, Kariuomenės vadu Andriškevičium. Visi 
noriai kalbėjosi su užsienio lietuvių atstovais.

Nors priėmimo vaišės vyko kieme, bet teko šiek 
tiek žvilgterėti į Prezidentūros rūmų vidų, kurio 
gražūs koridoriai,kambariai šviečia geru skoniu ir 
prabanga, reikalinga valstybės vadovui. Taip^ bevaikš- 
tinėdami, iš priėmimo vaišių jau vėlavom išeiti, tad 
mus atvežęs autobusas jau buvo išvažiavęs. x Tačiau 
Rasa Unt greit rado išeitį pasiskundusi dr. Visoke- 
vičiui, kuris išgelbėjo pašaukęs vieną prezidentūros 
limuzinų ir greitai mus parvežė į bendrabutį.

Liepos 5 d. šeštadienį paskutinė PLB-nės Seimo 
diena labai užimta skubiai vykdoma, nes reikėjo už
baigti iki pietų, iš pat^ ryto buvo svarstoma PLB 
konstitucija, kuri su mažom pataisom buvo priimta, 
balsuojant už-95, prieš - 16, susilaikant-4. Tad vie
nas slenkstis buvo nugalėtas, išsaugojant Bendruome
nės vardą ir jungtį tarp viso pasaulio lietuvių.

Tačiau svarbiausias dienotvarkės punktas buvo 
PLB valdybos, Kontrolės komisijos ir Garbės teismo 
rinkimai. Rinkimai paėmė irgi daug laiko, nes kai 
kurie sutikę kandidatuoti į valdybą, vėliau atsisakė. 
Teko daryti pertrauką ir kalbas pradėti iš naujo. Pa
galiau buvo sudarytas vienas sąrašas, kuris pareika
lavo daug laiko, kol buvo balsavimu nuspręsta rinki
mus atlikti slaptu balsavimu, pasisakant už kiekvie
ną asmenį esantį sąraše. Ilgokos diskusijos dėl balsa
vimo procedūros, atodo, nusitęsė iki begalybės...

į PLB valdybą kandidatavo: T. Bartusevičius - 
Vokietija, D. Ciornyj - Ukraina, V. Kamantas - 
JAV, R. Kurienė - Kanada, M. Lenkauskienė-JAV, 
kun. E. Putrimas - Kandada, A. Rugienius -JAV, 
A. Šileika - Kanada, V. Viliūnas - Rusija, G. Žem
kalnis - Australija, H. Žibąs - JAV. Jie visi išrink
ti, balsuojant už-99^. prieš-5, susilaikant 10.

Pertraukos metu PLB valdybos pirm. Broniui 
Nainiui išreiškiant padėką už jo atliktą v darbą, jam 
buvo įteikta knyga su visų atstovų parašais. Širdin
gą padėkos žodį tarė V. Augustinavičius — Australija.

Kontrolės komisijon išrinkti P. Adamonis- Kana
da, J. Lasienė -Kanada ir A. Gečys- JAV.

Vykstant balsavimui į Garbės teismą, atėjo pietų 
metas ir prasidėjo diskusijos ir balsavimai ar Seimą 
užbaigti, ar dar tęsti po partizanų minėjimo. Daliai 
atstovų išėjus pietums, atrodo likusieji nusprendė 
baigti Seimą, nors pirmiesiems atrodė, kad dar bus 
posėdžiai po partizanų minėjimo. Taip Seimo sesijos 
metu Garbės teismo rinkimų rezultatai nebuvo pa
skelbti, kurie vėliau per Seimo pokylį buvo pranešti. 
Kažkaip labai nevykusiai IX-sis PLB Seimas buvo 
užbaigtas, be oficialaus uždarymo ir padėkos.

Tuoj po pietų pertraukos 2 vai. p.p. Vilniaus 
Pedagoginio universiteto rūmuose buvo surengtas 
PLB valdybos Partizanų minėjimas-pagerbimas. Ja
me dalyvavo būrys jau žilagalvių buvusių parti
zanų. Atidarymą pradėjo Irena Lukoševičienė, pa- 
kviesdama Ramūnę Sakalaitę -Jonaitienę pravesti 
programą.

Įspūdingai atrodė įnešimas išsaugotos Lietuvos 
vėliavos partizanų slėptuvėje, kuri sušaudyta, skylė
ta buvo pagarbiai partizanų atnešta ir padėta sce
noje. Vysk. Paulius Baltakis sukalbėjo invoakciją. 
Poeziją skaitė Vytautas Dumšaitis, Rasa Lukoševi- 
ciūtė-Kurienė ir Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė. Meni
nę programą atliko giesmių giedotoja Irena Bražė
naitė ir Partizanų kvartetas. Jo nariai buvo koncer
tavę Kanadoje, tai: Antanas Paulavičius, Vincentas 
Kuprys, Vytautas Balsys, Antanas Lukša ir Vladas 
Šiukšta.

Labai jausmingą gražų sveikinimą tarė PLB pirm. 
Bronius Nainys, pats buvęs laisvės kovų dalyvis ir 
susirinkusiems partizanams (kurių buvo apie 160) 
įteikė PLB valdybos išleistą specialų leidinėlį -svei
kinimą. Jį gavo visi minėjime dalyvavę partizanai. 
Minėjimas baigtas visiems sudainavus "Lietuva bran
gi". Pats minėjimas trumpas, bet prasmingas, kad 
PLB valdyba pasistengė pagerbti tuos laisvės kovoto
jus, kurie tamsiausią Lietuvai valandą ryžosi kovoti 
ir po mirtinų kovų, išdavimų, Sibiro kančių, sulaukė 
laisvės ryto. Jie buvo pagerbti užsienio lietuvių.

Vakare "Draugystės" viešbutyje vyko užbaigimo 
vakaras. Jame paskutinį kartą susirinko pabendrauti 
visi Seimo atstovai. Atvyko prez. Algirdas Brazaus
kas ir Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis. Atsi
sveikinimo ir padėkos žodį tarė PLB pirmininkas 
Bronius Nainys, o taipgi naujai išrinktas valdybos 
pirmininkas Vytautas Kamantas. /bus daugiau/
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dirbo Ekonomikos Komite
te.

TURĖS PASIAIŠKINTI 
TEISME SEIMO NARYS 
AUDRIUS BUTKEVICIUS

Rugpjūčio mėn. vidury
je buvo suimtas Lietu
vos Seimo narys Audrius 
Butkevičius už tai, kad 
priėmė $15,000, kaip 
įtariama, pažadėdamas 
tarpininkauti, kad būtų 
nutraukta byla Lietuvos 
firmai už sukčiavimus, 
sudarant sutartį dėl de
galų su amerikiečių bend
rove. Audrius Butkevi
čius kaltinimus paneigė 
ir sako, kad tai esą pro
vokaciniai kaltinimai už 
tai, kad jis kritikavo 
dabartinės administraci
jos ekonominę ir valsty
binę politiką. Audrius 
Butkevičius yra Centro 
frakcijos narys.

SVARBUS RADINYS 
BIBLIOTEKOJE

Lietuvos Mokslų Aka
demijos bibliotekos kny
gas tvarkant buvo suras
tas atsitiktinai nepapras
tai svarbus istorinis lei-

PLB Seimo metu Vilniuje prie Lietuvos Seimo rumiį Žygiuoja partizanai.

MIRĖ SEIMO NARYS 
PROF. RAIMUNDAS 
RAJECKAS

Rugpjūčio 12 d. savo 
namuose po ilgos ir sun
kios ligos mirė Lietuvos 
Seimo narys, Mokslų aka
demijos narys, profeso
rius Raimundas Leonas 
Rajeckas, 59 m. amžiaus. 
Jis vadovavo Vilniaus U - 
to Ekonominės Kiberneti
kos katedrai,buvo Mokslų 
Akademijos sekretorius, o 
1987-1992 m.-vicepreziden-

dinys - Jano Sekluciano 
"Katechizmu text prosti 
dla prostego ludu". išleis, 
tas Karaliaučiuje 1545 
m.

Bibliotekininkė Daiva 
Baniulienė labai džiaugė
si tą leidinį pasitebėjusi 
Nustatyta, kad šiuo kate
kizmu naudojosi Marty
nas Mažvydas, ruošdamas 
spaudai savo leidinį lie
tuvių kalba, pirmąją 
lietuviškąją spausdintą 
knygą.

tas.
Atrastasis leidinys yra

Prof.dr.R.Rajeckas išug- retas egzempliorius už
de 37 mokslų daktarus,y - sienyje ir, gali būti, vie- 
ra paskelbęs daugiau kaip nintelis Lietuvoje, nes 
200 mokslinių darbų. Taip didžiųjų bibliotekų kata- 
pat keletą kartų stažavo- loguose jo nėra.
si Harward’o Universitete,
JAV. e UTENOS alus puikiai

1994-96 m.buvo Lietu - įvertintas plačioje rinko- 
vos ambasadoriumi Didžio- je. Šią vasarą vyko 3- 
joje Britanijje ir Šiaurės jų dienų alaus festivalis 
Airijoje. 1996 m.buvo iŠ - Miami, Floridoje, kuria- 
rinktas į Lietuvos Seimą rne dalyvavo is viso pa- 
Aukštaitijos 28-je rinkimų šaulio aludariai. Buvo su- 
apygardoje. Jis buvo ne- pažindinama su daugiau 
partinis, Seime priklausė kaip 150 rūšių alum. 
TS-konservatorių frakcijai, _________________________ _

Nuotr: St. Daliaus
Uteniškiai įvertinti 

bronzos medaliu. Jau 
praeitais metais "Utenos 
Gėrimai" pardavė už dau
giau kaip 39 mil. litų 
alaus. Jo galima gauti 
ir kai kuriose JAV par
duotuvėse.

Tautiečiai gali padėti 
išgarsinti Lietuvos alų jį 
užsisakydami, ir tikrai 
neapsigautų. Gerą putą 
ir toliau "suplakite", ute
niškiai!

• ŽEMĖS ir MIŠKŲ Ūkio
min. Vytautas KNAŠYS 
pranešė spaudai, kad 
šiemet žiemken
čių ir vasarojaus derlius 
yra labai geras. Pagal 
vyriausybės kvotą numa
toma supirkti 344,000 to
nų grūdų. Vyriausybė, 
sakė jis, daug padarė,kad 
didelė dalis grūdų būtų 
supirkta, ir nedelsiant už 
juos atsilyginta •

• Pianistui Gabrieliui A- 
LEKNAI Lietuvos vyriau -

/nukelta J 4 psl..../

GERAS SUMANYMAS IR SVARBUS KVIETIMAS

Kviečiame jaunąją kartą auklėti Tėvynės meilės, 
pagarbos savo tėvams ir protėviams dvasia labai 
padėtų vertinga istorinė dokumentinė ir grožinė - 
literatūra.

Kviečiame Lietuvos Respublikos Švietimo ministe
riją paruošti ir išleisti chrestomatinį leidinį mokyk
loms apie lietuvių tautos didvyrišką kovą su okupan
tais. į jį galėtų įeiti įdomiausi partizanų, politinių 
kalinių, tremtinių prisiminimai, literatūrinės prozos 
kūrinėliai šia tema, vertingiausi poezijos posmai. 
Geriausio chrestomatinio leidinio sudarytojui paska
tinti būtų galima įsteigti premiją, prie kurios lėšo
mis galėtų prisidėti LPKTS skyriai bei atskiri auko
tojai.

Turime Rumšiškių buities muziejų, čia pastatyta 
tremtinių jurta. Pritariame straipsnelio autoriui, 
kad būtinai reikia parodyti, kaip gyveno mūsų lais
vės kovotojai - įrengti partizaninę žeminę. Jokie ap
rašymai, piešiniai ir brėžiniai nepadės sukurti auten
tiško vaizdo būsto, kur ilgas dienas ir naktis teko 
gyventi, slėptis ir gintis nuo okupanto tėvynės pat
riotams. Slėptuvę įrengti gali tie, kurie yra ją 
kasę, ten gyveno ir kovojo. Reikia nedelsti, kol dar 
tokių žmonių yra.

Gerbiamieji Kultūros ministerijos darbuotojai, 
kviečiame Įgyvendinti šį siūlymą - juk jūsų kabine
tai šiandien sviesūs gal kaip tik dėl tų vargų, kentė
tų tamsioje, drėgnoje žeminėje.

Kviečiame visus neabejingus mūsų praeičiai ir mū
sų dabarčiai remti šiuos pasiūlymus, siūlyti naujus, 
kad neliktų užmirštas nei vienas įvykis, nei vienas 
laisvės karys.

LPKTS Panevėžio skyriaus taryba
3 psl.
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1997 m. Kanados lietuvių skautų "ROMUVOS” 35 metų sukaktuvinėje stovykloje eisena i paskirties vietą. Viduryje^^^Mon^ealio Jiunti 
ninkas Gintaras NAGYS. Dešinėje - skautai iškylauja Algonquin Parke

Formaliai E. Zuroff 
raginamas boikotuoti 
minėjimą buvo siejamas 
su neva Vilniuje išniekin
tu Gaono kapu, iš tiesų 
kapas nenukentėjo, bet 
rugpjūčio pradžioje buvo 
svastikomis išterliotas 
akmuo, žymėjęs senų žy
dų kapinių vietą. Kažka
da jose buvo palaidotas 
žinomas Talmudo tyrinė
tojas Gaon Elijahu, ta
čiau dabar jo panteonas 
yra įrengtas kitose kapi
nėse. /BNS/

ŠIMTAMETĖS MOTINOS 
KELIAS

Buvusiai tremtinei 
Agnei Gurklienei sukako 
100 metų.

Nuėję pasveikinti to
kio garbingo jubiliejaus 
proga, radome besišyp
sančią baltagalvę močiu
tę. Daug gėlių, nes buvo 
suvažiavusios dukros ir 
kiti giminaičiai.

Agnei Gurklienei lem
ta sulaukti tokio gražaus 
amžiaus, nors gyvenimas 
buvo nelengvas. Gimė ir 
augo^ gausioje šeimoje 
Rokiškio apskr., Kavolių 
kaime. Labai jauna ište
kėjo už ūkininko į Dalie- 
čių kaimą. Pagimdė 6 
vaikus.

Visos didžiosios nelai
mės prasidėjo su okupa
cija. 1941 m. buvo ištrem
tos dvi dukros. Viena 
jau buvo ištekėjusi ir gy
veno Vilniuje, o kita mo
kėsi Vilniuje ir gyveno 
pas seserį. Ilgus metus 
motina nežinojo, kad jos 
dukterys vargsta, šąla 
prie Laptevų jūros. Neži
nodama, kur jos vaikai, 
motina labai krimtosi, 
sumenko , išseko. Pas
kui areštuotas vyriausia
sis sūnus, J945 metais 
nuteistas. Iškilo pavojus 
antram sūnui, bet jam 
pasisekė pasislėpti, teko 
pasiekti net Vokietiją.

1947 m. areštuotas 
trečiasis sūnus, nuteistas 
10-čiai metų. Tada ištre
miamas vyras. A. Gurk- 
lienė slapstėsi. Galų gale 
1949 m. su jauniausia 
dukra ir ji ištremiama į

Pianistas...
/....atkelta iš 3 psl./ 

sybe suteikė finansine pa
rama,kad jis galėtų tobu - 
lintis New York’e Juilliard 
Muzikos Mokykloje .

I šia^ pasaulinio garso 
Muzikos mokyklą tokiu bu- 
du pateko antras muzikan
tas. Pirmasis - smuikinin
kas Vilhelmas Čepinskis .

KAŽKAS NORI PAGA
DINTI ŽYDŲ IR LIETU
VIŲ SANTYKIUS

Lietuvos Kultūros mi
nistras ir Vilniaus Gaono 
200-ųjų mirties metinių 
paminėjimo darbo grupės 
pirm. Saulius Šaltenis pa
reiškė, kad raginimas 
boikotuoti šias iškilmes 
gali būti vertinamas 
kaip mėginimas gadinti 
besivystančius gerus žy
dų ir lietuvių santykius.

Simon Wiesenthal cent
ro Jeruzalės skyriaus di 
rektoriaus Efraim Zuroff 
raginimas, vadindamas 
siekimu "neatsakingai 
vartoti kolektyvinės kal
tės sąvoką, dar kartą ne
pagrįstai kaltinti Lietu
vos valstybę rengus ma
sines žudynes Antrojo pa
saulinio karo metais ir 
sieti tai su Vilniaus Gao- 
nui skirtais renginiais".

Ministras S.Saltenis 
primena, kad Lietuvos 
prezidentas, Seimas ir 
vyriausybė įvariomis pro
gomis yra pareiškę ap
gailestavimą dėl lietuvių 
dalyvavimo žydų žudy
nėse.

Yra pasirašytas ir 
įvairioms partijoms pri
klausančių Lietuvos par
lamentarų raginimas pa
spartinti įtariamo daly
vavimu žydų genocide 
Aleksandro Lileikio by
los nagrinėjimą, - priminė 
S.Saltenis.

Rugsėjo mėnesį Lietu
va rengia iškilmingą viso 
pasaulio žydų garbinamo, 
Vilniuje gyvenusio išmin
čiaus, Talmudo tyrinėto
jo Gaono Elijahu 200- 
ųjų mirties metinių minė
jimą. Pakviestas ir Izrae
lio prezidentas Ezer 
Weizman.

Irkustsko sr., Ceremcho- 
vą.

Po kiek laiko šeima 
susijungė, išleistas iš la
gerių, atvažiavo ir sūnus.

1960 m. Agnė su vyru 
grįžta į Lietuvą. Susire
montavo išdraskytus 
namus ir 10 metų gyve
no savame kaime. Buvo 
labai energinga, veikli - 
kaimo šviesulys, nors te
buvo savamokslė.

1972 m. persikėlė gy- ‘ 
venti į Biržus pas sūnų, 
kuris iš Sibiro sugrįžo 
porą metų vėliau. Po 
metų kitų palaidojo vyrą 
A.Gurklienė džiaugiasi, 
kad nors paskutinį savo 
gyvenimo tarpsnį yra lai
minga - didžiuojasi ge
rais vaikais.

LPKTS Biržų sk. sekr. 
Erena Aukštuolienė.
(iš Tremtinys, nr. 33)

PAŽANGŪS MARIJAMPO
LĖS SPAUSTUVININKAI

Nuo š.m. rugpjūčio 
mėn. 1 d., uždaroji spaus
dinimo akcinė bendrovė 
"TeleSatpresa" pakeitė 
spausdinimo procedūrą, 
kuria švinas nebenaudo
jamas, o leidinius galima 
spausdinti dvejomis spal
vomis. Švinas, kaip žino
ma, yra kenksmingas dir
bančiųjų sveikatai.

Spaustuvėje yra spaus
dinami Marijampolės aps
krities, Prienų, Lazdijų 
apylinkių laikraščiai.

• LIETUVOS BANKAS, 
minint banko ir lito 
įvedimo 75 metų sukak
tį, šiais metais išleis 1 
lito nominalinę auksinę 
monetą. Ji svers 7.78 
gramo. Vienoje pusėje 
bus pavaizduotas Vytis, 
kitoje - pirmosios LB 
V-bos pirmininkas - lito 
"tėvas" Vladas Jurgutis 
su jo parašo faksimile.

Monetos tiražas bus 
nedidelis, ji kainuos 500 
litų. Tokia pat vartoji
mui jnoneta bus pagamin
ta iš vario ir nikelio ly- 
dinio.Tokios pažymėtinos 
datos proga linkime išlai- 
Kyti reputaciją tokiame 
pat aukštyje, kaip buvo 
sukurta šio banko kūrėjo.

Viešnagėje Leonas BalaiSis ir Zenonas J onielis gar- 
džiuojasi lietuviSku, skaniu,be chemikalų alučiu.**

GRĄŽUS MĖNUO LIETUVOJE_
Kaip rašėme praeitame ”NL" nn,montrealietis 

Leonas Balaišis lankėsi IR MES KUPIŠKĖNAI kny
gos pristatyme Kupiškyje, praleido mėnesį Lietuvo
je poilsiui ir pasisvečiavimui. Jam teko pabuvoti 
Biržuose, Likėnuose, Druskininkuose,Kaune ir Vil
niuje.

Knygos pristatyme dalyvavo susirinkę apie 100 
buvusių abiturientų Kupiškio Vidurinės Mokyklos 
salėje. Iš užsienio valstybių dalyvavo 5 ar 6 buvę 
kupiškėnai.
Oficialiai su knyga supažindino Linas Vidugiris, 

žodį tarė Aloyzas Laužikas, buve^s klasės seniūnas.
Visi atsipažino ar susipažino, kartu valgė puikiai 

paruoštas vaišes, kartu dainavo, ir kitę rytų dar 
susirinko bendriems pusryčiams, atnaujinę praeities 
ir jdabar viltingos mokyklai, ateities taką.

Beviešint, Leonui susidarė bendras įspūdis,kad 
buitiniai reikalai gerėja, matosi daugelyje vietų 
taisomi keliai, pradeda atsirasti įvairių darbų.

Tikrinęs sveikatą Kauno Medicinos Akademijos 
klinikose buvo nustebęs, kad vartojamos modernios 
technikos aparatai diagnozėms nustatyti. Labai 
puiki sąnarių ir kaulų ligoms gydyti Likėnų sanato
rija su pagarsėjusiais mineraliniais šaltiniais ir 
karšto gydomojo dumblo versmėmis. Taip pat įspū
dinga Druskininkų sanatorija ne tiktai aplinka, bet 
ir gydymo galimybėmis.

Vilniuje aplankė ir žinomą”Ritos Slėptuvę”, pa
garsėjusią ne tik picomis ir kitokiais greitais karš
tais vakarietiškais valgiais. Labai skanūs ir lietuviš
ki autentiški valgiai, gera gira, puikus patarnavimas 
apsirengusių originaliais. tautinių liaudies motyvų 
drabužiais padavėjų. Kita žinoma vieta ”Marceliu- 
kės Klėtis”- panašaus tipo restoranas, pasižymi 
įvairiausiomis kugelio variacijomis , nemažiau įvairiu 
ir labai geru alumi, gražiu patarnavimu, muzika.

Mėnuo greitai praėjo, ir Leonas tiki, kad nežiū
rint visokių sunkumų, žmonės, jei tik netingės, 
išlips iš bedarbės ir vargo,kurie dėl įvairip prie
žasčių, dar tebeslankioja....

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 20



Dr.Petras Kisielius jo 80 m.amžiaus minėjime Cicero, 
JAV. ,š.m.rugpjūčio 17 d. Nuotr: E.Šulaičio

DR. PETRUI KISIELIUI 
80 METŲ.
Žymaus visuomenininko, 
kultūrininko ir gydytojo 
sukaktis.

Vienas iš judresnių ir 
žymesnių Š. Amerikos lie
tuvių, veikloje besireiš- 
kiančiųjų jau beveik 50 
metų Cicero lietuvių tel
kinyje, gyvenantis dr. 
Petras Kisielius. Matant 
jo visokieriopus pasireiš
kimus ir energiją, sunku 
butų tikėti, kad jis jau 
80 metų amžiaus.

ši garbinga sukaktis 
kukliai buvo atžymėta š. 
m. rugpjūčio mėn. 17 d. 
(jo gimimo dieną) Šv.An- 
tano parapijos buvusios 
mokyklos pastate, Cice
ro, kur mūsų tautiečiai, 
po pamaldų renkasi sek
madieniais pabendrauti.

Dr. Petras Kisielius 
tikras suvalkietis, lygiai 
prieš 60 metų (1937), 
baigęs Marijampolės Ma
rijonų gimnaziją, o 1944- 
m. užbaigęs Vytauto Di
džiojo universiteto fakul
tetą. Tačiau užėjęs ka
ras neleido jam tęsti 
šios profesijos mokslus, 
tad galutinai medicinos 
daktaro laipsnį gavo 
1949 m. Tiubingeno uni
versitete Vokietijoje.

Atvykęs į Čikagos 
priemiestį Cicero, jis 
čia atliko praktiką bei 
išlaikė reikiamus egzami
nus ir atidarė savo gydy
mo kabinetą ir čia visą 
laiką dar tebedirba. Ne 
vien tik gydo žmones 
pas save, bet dar pasky
ręs juos į kelias ligoni
nes, ir ten juos prižiūri.

Nereikia nė aiškinti, 
jog jis ne vien tik turi 
daug pacientų iš mūsų 
tautiečių tarpo, bet yra 
įsigijęs ir nemaža drau
gų bei prietelių, su ku
riais įvairiose lietuvių 
kultūrinėse ar visuome
ninėse organizacijose
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veikė, ir-tebeveikia. Jeigu 
būtų rengtas didesnio po
būdžio pagerbimas, dides
nėje salėje, būtų, be abe
jo, atėję 400 ar daugiau 
žmonių.

Šį kartą buvo pasiten
kinta tik mažu kambariu 
kuris talpina gal apie 70 
žmonių. Spontaniškai 
suorganizuotame pagerbi
me (apie tai nesakant 
net pačiam sukaktuviniu- 
kui), dr. P. Kisielius 
buvo apdovanotas ąžuolo 
vainiku, o prasmingą in- 
vokaciją pasakė kun.dr. 
Kęstutis Trimakas (daž
nas dėstytojas Vyt. Di
džiojo ‘universitete Kau
ne. Jis kalbėjo:

"Laikyk, Viešpatie, jį 
sveiką, nepagailėk jam 
poilsio valandų, net kai 
jis pats savo poilsį įnori 
paskirti mums".

Čia eilėraščius paskai
tė bei kupletais apdaina
vo šio pagerbimo inicia
torius Aleksas Šatas ir 
choro narė Irena Valeške- 
vičienė, akompanavo 
Giedrė Nedveckienė, gra
žiai sveikino Marija Re
ni ienė (ji ir programą 
pravedė), Marija Juškie
nė, parapijos klebonas 
kun. Jim Kastigar. Ilges
nę kalbą pasakė PLB 
valdybos pirm. Bronius 
Nainys. Jis teigė, kad su
kaktuvininką pažįsta jau 
nuo 1939 metų ir pabrė
žė: "pažinojau jį jaunys
tėje anais laikais, bet 
keista, kad jis išliko jau- 
nas!" "Todėl, -sakė jis- 
"reikia dėkoti sukaktuvi
ninko žmonai Stefanijai, 
kuri jį gerai prižiūrėjo 
ir maitino bei neleido 
pasenti, o taip pat Die
vui, kad šis jį globojo ir 
saugojo.

Pabaigoje kalbėjo ir 
pats sukaktuvininkas. Jis 
iškėlė faktą, jog gyveni
me turėjęs daug draugų, 
pagarbiai atsiliepė apie 
naujai į Ameriką atva- 

čiuojančius tautiečius, 
kurie daug pagelbsti lie
tuviškoje veikloje. Jo 
nuomone, šie žmonės 
ateityje turės perimti 
lietuviškos veiklos veži
mą šiame krašte.

Buvo sugiedota "Ilgiau, 
šių Metų" ir sukaktuvi
ninko labai mėgstama 
daina "Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos". Reikia 
pabrėžti, kad pats sukak
tuvininkas yra geras 
dainininkas ir be jo vado
vaujamų dainų neapsiei
na joks lietuviškas subu
vimas. Tad A skambant 
dainos žodžiams apie 
ąžuolus, susirinkusieji 
pagalvojo ir apie patį su- 
kaktuvininką-dr. Petrą 
Kisielių, kuris jau beveik 
50 metų Amerikoje yra 
didžiuoju lietuvybės ąžuo
lu.

Palinkėkime, kad šis 
ąžuolas dar ilgai gyven
tų ir vis nenuilstamai ža
liuotų lietuviškoje dirvo
je. Šiam ilgamečiu! kai
mynui ir bendradarbiui 
linkiu sulaukti šimtmečio!

ČIURLIONIO GALERIJAI 
JAU 40 METŲ

Turbūt Čikagoje (ir net 
visoje Š. Amerikoje) ne
daug rasime tautiečių, 
kurie nebūtų girdėję 
apie čia veikiančią "Čiur
lionio" vardo galeriją. Ji 
netrukus švęs savo 40- 
ties metų gyvavimo su
kaktį, kuri iškilmingai 
bus paminėta rugsėjo 28 
d. dabartinėse patalpose 
Jaunimo Centro rūmų 
pirmame aukšte.

Ši galerija buvo atida
ryta Lietuvių Amerikie
čių Menininkų klubo (va
dovas povilas Gaučys) 
pastangomis 1957 m. spa
lio mėn. 20 d., neseniai 
pastatytuose Jaunimo 
Centro namuose. Atidary
mo proga buvo surengta 
meno paroda, kurioje 
dalyvavo 20 dailininkų 
su 104 kūriniais. Per 40 
metų laikotarpį joje 
buvo suorganizuota dau
giau negu 350 parodų ir 
sukaupta 380 meno kūri
nių kolekcija (116 daili
ninkų darbai). Čia reikia 
pasakyti, jog kiekvienas 
parodą rengiantis daili
ninkas šiai kolekcijai 
turėdavo padovanoti 
vieną savo kūrinį ir to
kiu būdu buvo surinkta 
dauguma joje eančių 
darbų.

Pirmąją galerijos direk
ciją sudarė Mikas šilei- 
kis (direktorius), Anta
nas Skupas-Cooper, Zeno
nas Kolba, C.V. Baltra- 
maitis. Vėliau galerijos 
direktoriais yra buvę: 
Viktoras Petravičius, Adol
fas Valeška, Bronius Ma
cevičius, Petras Šešta
kauskas, Petras Aleksa , 
Vanda Balukienė, Regina 
Jautokaitė, Marija Gai- 
žutienė, Vanda Aleknie
nė, Vincas Lukas, Algis 
Janušas.Šis paskutinis - 
A. Janusas direktoriauja 
ilgiausiai - nuo 1988 
metų.

Su juo neseniai teko

Patiksliname:

/Atitaisydami įvykusią korektūros klaidą,pakartojame
’'Vaivorykštės” užuojautą "NL'Z
• FLORIDOS skyrelyje 
"NL" 18 nr. -techniška 
klaida: po Antano Jonai
čio paskaitos paminėjimo, 
pranešimas baigiasi "... 
išryškindamas jų žygio 
reikšmę Lietuvai".

Po to turėjo būti pava

miausiąją Amerikoje 
lietuvių meno įstaigą. 
Pradžioje reikia pasaky
ti, kad jis turi visą eilę 
šaunių talkininkų, kurie 
sudaro valdybą: tai Hali
na Plaušinaitienė, Birutė 
Šontaitė - Krukovskienė, 
Halina Molėjienė, Daiva 
Petersonaitė, Leonas 
Narbutis. Šalia to, vei
kia ir galerijos Globos 
Komitetas: kun. Antanas 
Saulaitis, SJ, Lietuvos 
garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, Marija Ambro- 
zaitienė, dr. Petras Ki
sielius. •>.

Nenoromis reikia pažy
mėti, panašiai kaip ir 
Lietuvių Bendruomenės 
veikloje, taip ir šioje ga
lerijoje, buvo iškilęs ne
lemtas nesutarimas ar 
ginčas, kuris gerokai ap
temdė jos gražią veiklą. 
Jis prasidėjo 1962 metais 
kuomet savo ginčą už
mezgė galerijos steigė
jai - Lietuvių Amerikie
čių Menininkų klubas ir 
Galerijos direktorius. Tik 
1966 m. šis kivirčas 
buvo išspręstas abipusiu 
susitarimu, įsteigiant 
Čiurlionio galerijos Glo
bos komitetą (į jį tada 
įėjo Jėzuitų atstovas 
kun. Jonas Borevičius, 
SJ, JAV LB Valdybos 
pirm. Jonas Jasaitis ir 
du dailininkai - Vanda 
Balukienė ir Bronius 
Murinas.).

Kiek vėliau tas gin
čas vėl atsinaujino, ir 
grupelė nenorėjusių pa
klusti bendram nutari
mui, atsiskyrė (J975 m.) 
ir įkūrė tuo pačiu vardu 
kitą galeriją Midland 
banko patalpose. Šiuo 
metu apie atsiskyrėlių 
veiklą jau senokai nieko 
nesigirdi ir, kaip teigia 
Čiurlionio galerijos direk
torius, gyvųjų tarpe iš 
jų grupės tebėra likęs 
tik vienas - Domas Ado
maitis.

dinimu prasidėjęs straips
nelis: Mirė Kęstutis Gri
gaitis, ir tuomet ne ten 
pakliuvęs tęsinys "Dar 
jaunas būdamas įstojo į. 
organizaciją..."

Atsiprašome Antano 
Jonaičio, linkėdami jam 
viso geriausio! "NL" 

rijos direktorius ir jo 
talkininkų - valdybos 
narių darbas yra 40 me
tų sukakties paminėji
mas ir ‘'Čiurlionio Galeri
jos kolekcija" leidinio 
pristatymas, o taip pat 
iš šios kolekcijos fondo 
atrinktų meno kūrinių 
parodos surengimas.

Pats leidinys jau at
spausdintas Mykolo Mor
kūno spaustuvėje. Knyga 
gana graži, turi 128 
didoko formato puslapius. 
Beje, jo leidimo komite
tą sudarė Algis Jonušas, 
autorė Jonė Liandzber- 
gienė, Petras Aleksa, 
Vincas Lukas, Halina 
Molėjienė, Magdelena 
Stankūnienė. Čia atspaus
dinta 116 kolekcijos dai
lininkų paveikslų sąrašas, 
po vieną jų darbų repro
dukcijų ir daugumos iš 
jų trumpos biografijos. 
Tai iš tiesų, tikrai ver
tingas leidinys, kuriuo su- 
teikiamas nemažas įna
šas į išeivijos lietuvių 
kultūrinį veiklos lobyną.

Kalbantis su A. Jonu
šu, paaiškėjo dar vienas 
jo rūpestis: kaip geriau 
perduoti Čiurlionio gale
rijos^ Meno Kūrinių fonde 
esančius darbus Lietuvai; 
nes galerijos statute yra 
ir toks punktas: "Meno 
Kūrinių Fondas yra /ne
priklausomos Lietuvos 
nuosavybė ir juo gali dis
ponuoti tik Nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybė’.’ 
Taigi iki 1990-jų metų 
čia sukaupti paveikslai 
turi būti perduoti Lietu
vai. A. Jonušo teigimu 
šiuo klausimu jau buvo 
diskutuota su Lietuvos 
Dailės -muziejaus direkto
riumi Romualdu Budriu, 
tačiau nieko konkretaus 
nebuvo nutarta, nes Lie
tuvoje dar nėra patalpų, 
kuriose šie paveikslai ga
lėtų būti išstatyti.
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Žinios
• LN rugsėjo mėn. 7 d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 164 žmonės. Sve
čiu knygoje pasirašė 2 iš 
Ukrainos, R.Urban iš Ro- 
chester’io, I.ir E.Vilkai iš 
Los Angeles. Pranešimus 
padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos na
rė dr.Gina GinČauskaitė.

• LOKIO svetainėje rug - 
sėjo mėn. 13 d., šeštadie
nį buvo suruošti lietuviš
kų patiekalų pietūs.

• ATŽALYNAS -Toron
to tautinių šokių ansamb
lis pradėjo naują sezoną 
užsiregistravę Lietuvių 
Namuose. Dėl informaci
jos prašome kreiptis į 
V. Vitkūnaitę, tel: (416> 
621-8671.

Poeto HENRIKO NAGIO vienerių metų mirties
SUKAKTUVIŲ PROGA VYKS

AKADEMIJA -----------
----------- MINĖJIMAS

1997 m. spalio mėn. 19 d., sekmadienį, 5 v.p.p.
ANAPILYJE, MISSISSAUGOJE.

PROGRAMOJE:
• Paskaita - dr. Dona Gražytė-Maziliauskienė*,
• Muzikinė dalis - pianistė Leokadija Kano- 

vičienė ir smuikininkė Audra Šarpytė;
• "Poetas Henrikas Nagys kalba"- garsajuos- 

tės - knygelės komplekto pristatymas.
Dalyvauja: Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė, Rasa 
Lukoševičiūtė-Kurienė, Vincas Piečaitis.

KLB Krašto Valdyba

• PRISIKĖLIMO para
pijos bibliotekoje yra 
daugiau kaip 4000 knygų. 
Veikia sekmadieniais nuo 
9-10:30 vai. ryto, vedė
jas - R. Žiogarys.

• TORONTO choras 
DAINA, vad. muz. Lili- 
jos TURŪTAITĖS, kon
certavo Vasagoje rugsėjo 
mėn. 21 d. ir giedojo pa
maldų metu.

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(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 2TB

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.

Nekilnolamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

• TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
pranešimas apie būsimus 
Lietuvos prezidento rin
kimus vyko rugsėjo mėn 
21 d., PRISIKĖLIMO pa
rapijos Parodų salėje. Ta 
proga dalyvavo Lietuvos 
kariškiai, atliekantys sta 
žą Camp Borden.

• GINTARO ansamblio 
globėja Rita Karasiejie- 
nė ir jos vyras Juozas 
Karasiejus dalyvavo Cho
reografijos katedroje 
Klaipėdoje, Vilniaus Lie
tuvių Kultūros Centro! 
suorganizuotuose tautinių" 
šokių kursuose. Dalyvavo 
daugiau kaip 50 mokyto
jų iš visos Lietuvos iri 
daugiau kaip 40 iš JAV 
ir Kanados.

Kaip žinome, ateinan- 
čią vasarą 1998 m. vyks 
Tautinių šokių šventė 
Lietuvoje.

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Parapijos kredito kooperatyvas
—. 999 College St.. Toronto. Ontar io M6II I \8 .

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

Patarnavimas- greitas ir tikalua!
V. DAUGINIS - telefonai 416762-4232,905822-7376

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

♦GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Btoor)Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-S58&

- ■ • - - . ■

jetttLIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

IŠGANYTOJO 
PARAPIJOJE

Po vasaros atostogų pa
maldos vyksta kas sekma
dienį, 11:15 v.r. r., 1691 
Bloor St.,W.Toronte. Šv. 
Komunija dalinama pamal
dose kiekvieną pirmai mė
nesio sekmadieni ir per 
džiąsias šventes. 
Sekmadienio mokykla pra
sideda rugsėjo mėn.21 d. 
11:15 val.r. ir veiks kiek
vieną, I-ą ir 3-ią mėnesio 
sekmadienį. Mokytojos-Sil- 
vija Kišonienė ir Loreta 
Draudvilienė.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vx Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 vjr. 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.v,___

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

įvairiais parapijos reika
lais prašome skambinti 
parapijos pirm.Ernestui 
Steponui,tel:416-622- 5896. 
o sielovados reikalais - 
l un. Algimantui Žilinskui, ! 
tel: 905-270-3723.

• ANAPILIO parapija sa
vo šventę mini rugsėjo 
mėn. 28 d. iškilmingo
mis pamaldomis ir vai
šėmis. Ta pačia proga 
bus pagerbtas dr. pręl. 
Prano GAIDOS 60 metų

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.................3.50%
3 metų term, indėlius................ 4.00%
4 metų term. Indėlius.................4.25%
5 metų term, indėlius.................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.75%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.25%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk...............5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.............. 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......3.75%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą..................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
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, 3 metų............ 4.95%

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
kunigystės sukaktis ir 
pakėlimas į prelatus.

i
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

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 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term. Indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.25% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% 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. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.25% 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.

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

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

(fixed rate)

,7.00%

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

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

HPUJS
I 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 trečlad. 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 M6P1A6

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 20
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Sol. Gina Capkauskienė š.m. koncerte KennebunkporUe, Maine, su muz. W. Smiddy ir dešinėje - sveikina

MONTREALIETĖS SOLIS
TĖS MALONŪS KONCER
TAI PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Sol. Gina CAPKAUS- 
KIENĖ vasaros pabaigą 
atžymėjo, jau tradicija 
tapusiu, koncertu Kenne
bunkport, Maine, JAV, 
š.m. rugpjūčio mėn. 15 
d.

Šiam koncertui ji buvo 
pakviesta, atžymint Atei
tininkų Sendraugių sezo
no pabaigtuves, su akom
paniatorium dr. Saulium 
E. CIBU.

Pasitaikė, kad tuo me
tu poilsiavo ir muz. 
William SMIDDY, bei 
sol. Angelė KIAUŠAITĖ. 
Sol. Gina pasiūlė progra-

labai norėjo. Tad
mos papildymą, ko pasta
rieji 
pirmoje dalyje ji, padai
navo 2 liaudies dainas: 
"Oi nėra niekur", ir "Oi 
griežle, griežlele", harm.
K. V. Banaičio, B. Kupre
vičiaus; "Lopšinę" - Ž. 
St. Seniūnienės, muz. V. 
Kuprevičiaus; "Vandens 
malūnėlius" - ž. H. Na- 
gio, muz. A. Stankevi
čiaus; "Jaunystę" - ž. J. 
Aisčio ir "Gintarėlį" ž.
L. Andriekaus, muz. G. 
Gudauskienės; "Benamių 
dainą" - ž. B. Brazdžio
nio, muz. S.Sodeikos ir 
"Lakštingalos giesmę" iš r 
operos "Paukščių koncer- I 
tas" - muz. V. Kuprevi
čiaus. Akomanavao Sau- i 
liūs Cibas.

Po pertraukos pianis
tas William Smiddy pa
grojo R. Schumann 
List, Fr. Chopin’ o du kū
rinius.

So|. Angelė Kiaušaitė 
padainavo -"Mano sieloj 
šiandien šventė" -muz. 
J. Tallat-Kelpšos ir dvi 
arijas: iš A. Dvorak op. 
"Rusalka" ir iš operetės 
"Cats"- A.L. Webber.

Sol. Gina Capkauskienė 
- iš operetės "La Veuve 
Joyeuse- Fr. Lehar ir

"Pulko 
Saulius .

Fr
G. Donizetti iš
Duktė" - akomp.
E. Cibas.

Pabaigai - abiPabaigai - abi solistės . 
duetu padainavo St. Šim
kaus harmonizuotą liau
dies dainą "Plaukia sau 
laivelis" ir ariją iš ope - 
ros "La Boheme" - G. 
Puccini. Siurprizui akom
panavo duetu keturiomis 
rankomis ir abu piansi- 
tai. Publika išprašė biso 
ir visi keturi pabaigė 
koncertą su G. Puccini 
"O mio caro mio" - iš 
operos "Gianni Schieci".

Koncerto klausėsi ir 
stovyklautojai ir iš mies
telio 
čiai, kurie buvo labai dė 
kingi už įdomią progra
mą.

Sekamdienį, rugpjūčio 
mėn. 17 d. sol. Gina 
Capkauskienė su pianistu 
William Smiddy atliko 
kitą koncertą, jau kitai 
gausiai publikai.

Dainavo "La Spagnola", 
"Vienna, my City of 
Dreams”, "Ah, Sweet 

atvykę amerikie-

1997.IX. 23 

Mystery of Life", Heure 
Exquise" (muz. V. Chiera, 
R. Sieczynski, V. Her
bert, Fr. Lenar).

Antroje dalyje arijas 
iš G. Puccini operų,- G. 
Donizetti ir V. Herbert 
"Italian Street Song".

Pakaitomis, du kartu 
muz. William Smiddy pa
grojo R. Schumann 
Fr. Liszt, F. Chopin, 
A.Scriabin, Fr. Schubert 
-Fr. Liszt kūrinius.

Bisui sol. Gina Čap- 
kauskieriė padainavo sa
vo mėgiamą V. Kuprevi
čiaus "Lakštingalos gies

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namu;

Telefonai

844-7307 ir 288-9646

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

TONY LAURINAITIS

FUNERAL HOME
Ir J.F. Wilson & Sons Inc.

ISMoloBlvA
Choteouguy, Qus. Verdun, Qus..
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

PORTRAITS 
PASSEPORT ~ COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

.2.50% 
..2.75% 
...3.25% 
.4.00% 

...4.25% 
h.4.75% 
,.5.25%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
Iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

PASKOLAS
Asmenines nuo...........6.25%
neklln. turto 1 m   5.20%

Htciwtice
KAILIŲ SIUVĖJAS

♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
*Saugojimas vasaros laiku(storage)

z 1 *Taisau ir remodeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 
Tęl. 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: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki..........1.75%
santaupas.................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable)................................. ,.2.50%
1 m. ind.......................  ..3.25%
2 m. Ind.....................................,.4.00%
3 m. ind....................................... 4.25%
4 m. ind........................  s.4.75%
5 m. ind.....................................%.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

7 psl.

mę".
Pažymėtina, kad publi

koje, atvykusioje iš apy
linkių buvo nemaža jau
nų žmonių.

Solistei ir pianistui jie 
padėkojo sustoję, karstu 
plojimu.

AUKOJO "VAIKO TEVIS- Tėv' L~ OFM-
KĖS NAMAMS": a.a. St. $25,- El.Szewczuk. a-a.
Szewczuk 2 m.mirties at-K.Rašytinio atminimui $20 
mini m ui- $ 100, - žmona; a.a. N4oz urai t iene.
Al.BarSausko atminimui - Nuoširdžiai dėkoja KLKM 
$100,- : St.Baršauskienėj D-jos Montrealio Skyrius

Kennebunkporto, Main 
Pranciškonų vasarvietė 
yra labai gražioje vieto
je, visada mielai laukia 
poilsiautojų ir rūpinasi 
svečius ne tik pamaitin
ti gerais patiekalais, bet 
ir muzikinėmis programo
mis.

Suffoit
ANTOINETTE OUELLĘT 
Agent immobilier affiliė 
bur.: (514) 462-4414 i 
fax: (514)462-1509 I 
groups sutton - 
action Inc.
COURTIER IMMOeillER AGRĖ6 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1M2 ------------—-------------
GROUPE SUTTON ■ ACTION INC EST FRANCHISE INO<PENOANT ET AUTONOME O€ GROUPt SUTTON. Ou€0€C

-Brilvicienė
rėš.: (514) 676-9705
Mtl: (514) 990-5340
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SUKAKTUVIŲ PROGA VYKS

AKADEMIJA- MINĖJIMAS
______ __ -.............................................................................................................................. - . . , ; . . . c.* •

1997 m. spalio mėn. 26 d. 12 vai. Montrealyjė

B$
I AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE £
@ PROGRAMOJE: INMEMORIAM

8
 a Dr. Ilonos GRAŽYTĖS -MAZILIAUSKIENĖS paskaita gį

a "Poetas HENRIKAS NAGYS KALBA" - garsajuostės - «
leidinio pristatymas ®

DALYVAUJA: Ramunė SAKALAITĖ-JONAITIENĖ, Rasa LUKOŠEVIČIŲ- į
S TĖ-KURIENĖ, Vincas PIEČAITIS, muz. Aleksandras STANKEVIČIUS.
j® RENGIA - KLB Montrealio Apylinkės Valdyba ir (į
Sj KLB Krašto Valdyba

tojas Henrikas NAGYS^ 
buvęs Aušros Vartų var- 

birže- gonininkas, muzikas Alek
sandras STANKEVIČIUS-

• Šiais metais Lietuvo- 
je, minint tragiškuosius 
vežimus į Sibirą
lio 14 dieną per Vilniaus 
radiją, visai Lietuvai bu- STANKE. Lietuvoje Kan- 
vo perduota Montrealyje tatą atliko Vilniaus Uni- 
sukurta Kantata "Kryžių versiteto mišrus choras, 
ir Rūpintojėlių Lietuva", kuriam dirigavo Vytau- 
kurios autoriai yra rašy- tas ABARIUS, vargonais

LJ. 1
kurios autoriai yra rašy-

MUSŲ RADIJO PUSVA
LANDIS KEIČIA BANGAS

Montrealio lietuviškas 
radijo pusvalandis iki da
bar girdimas kiekvieną 
antradienį 11:30 vai.vaka
re per CFMB 1410 AM 
stotį šio mėnesio pabai
goje gaus geresnę ir stip 
resnę bangą ir pasieks 
platesnį ruožą.

Todėl, jei negirdėsite 
musų programos ant 
1410 AM bangos, tuojau 
atsukite ant 1280 AM 
bangos.

narių susirinki-
1997 m. rugsėjo

13 d. Gananoque,

lei Juditai tel: 766-9397 
iki rugsėjo mėn. 30 die^ 
nos.

• LIETUVIŲ TAUTO
DAILĖS INSTITUTO me
tiniame 
me 
mėn.
Ont. dalyvavo montrea- 
liečiai Danutė Staskevi
čienė, Regina, ir Petras 
Brikiai. Plačiau apie su
važiavimą - kitame "NL" 
leidinyje.

EUROPARCEL
Dr.Philip STULGINSKIS 

Dental Surgeon
Dantų gydytojas 

8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209., LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

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 », ■ . ........ . -...  i '

Dr. ALENAS (ALAIN) PAV1LANIS
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.

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

Notare

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS 

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

Tel: 931-7174.

8 psl

at

4
5

1
2
3

5
Čekių

LITAS. 6

5.60
6.10
5.50

LITAS
1475 de Sfeve, Montreal, Que, H4E 2A8 

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

!

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00) 
1 
2 
3

metų..-----3.25----
metų___ 4.00__
metų __ 4.50
metų __ 5.00

5 Thetų __ 5.25
Terminuoti indėliai 
1 metų .............. j; *50
180 d. - 264 c__
120 d. - 179d^__2«25_ 
60 d. - 119 d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25

iki 3u d.......... 0
palydėjo Bernardas VA
SILIAUSKAS, solo parti
jas atliko: Jolanta ČIVI- 
LAITĖ- sopranas, Aušra 
STASIU N AITĖ-mecosopra-

Pranas URKAUS- 
baritonas ir Romu- 
BAKALAUSKAS -

nas, 
KAŠ- 
aldas 
bosas.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE
• Rugsėjo mėn. 14 d. po 
11vel. pamaldų, parapi
jos svetainėje, Šv. Onos 
d-jos narės, vėliau Šv. 
Elzbietos narės, po vasa- 
ros atostogų, pavaišino • 
parapijiečius kavute, su
muštiniais, bei įvairiais 
saldumynais.

Parapijiečiai labai pa
tenkinti ir dėkingi drau
gijų narėms, o ypatingai 
jų pirmininkėms, Sv. 
Onos - Helen Kurylo ir 
Šv. Elzbietos - A. Ast
rauskienei. Jos abi yra 
pilnos jaunatviškos energi
jos, ir svarbiausia, vaišin- ' 
gos atsilankiusiems.

Sakome 
ką AČIŪ 
darbą.

Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės „1.25%

_K50 
3.25 
4.00 
4.50 
5J1Q 
5x25

sąskaita . Q.5Q

RRSP A RRIF
Taupoma . 

metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ...

30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00% 
IMA už r

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex) 

metų „—6-25 
metų .—7.10

1 metų... .
2 metų ..-
3 metų ....

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit_ ______ ____
Fully guaranteed (CSB) or other ___ 7 .50
Personal loan regular ............................9 ?.5Q

Overdraft ......................................................17.00
* DESJARDINS PRIME ...5.50%

DESJARDENS PERSONAL PRIME .. 6.0Q

3907 A Rosemon

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
jos 
gė

Šv. 
salėje 
spalio

Breast self-examination only 
takes five minutes per month. 

It can save your life.

• Pirmajai Komunijai 
ir Sutvirtinimo sakramen- 
tui reikia jau dabar užsi
rašyti arba pranešti Sese.

didelį-lietuvis-
už jų gerą
K. Ambrasas

De Sfeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
1Q.Q0- 6.00

Kazimiero p- 
rengiama mu- 

mėn. 3-4-5

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais
Ant r., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

d.d. nuo 10 val.r. -5 val. 
p.p. Paskutinę mugės die- 
ną-~ sekmadienį - bus su
ruošti pietus.

LESTOITURES

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 20

IVIIROIM .

3272 Boul. LASAU*. 
Verdun (Quebec) H4O

9985

Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 
priimami tikliepps 30 d. rugsėjo 24 d.. SDaliO-2S 
d. ir lapkričio .26 d.r

1450 De Sfeve, 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. Tek 

(514)- 937-9898.

NAMAI • AUTOMOBILIAI -PREKYBA. ATSAKOMYBĖ
3807 A Roeemont Blvd-.Montreal, Que. HIX 1L7

TeL 722-3545; , Fax: 722-3548
Joana ADAMONYTĖ Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Ras

DOUVREUR- ROOFER - STOGADENGYS

MONTREAL REGION 
5151 de l'Assomption Blvd. 

Montreal, Quebec HIT 4A9 
Tel.: (514) 255-5151 
Fax: (514) 255-2808

Mark Richard

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


	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1997-09-23-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

