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Sveikiname Dainuojančia Lietuvai

KAIP IR KAS ATLAIKYS 
EKONOMINĘ KRIZĘ 
RUSIJOJE,

Atvirai ir detaliai pri
pažinus rublio nuvertini - 
mo grėsmę Rusijoje, bir
želio mėn. 18 d.prez. Bo
ris Jelcinas paskyrė- Vaka
ruose vertinamą ir ger - 
biamą - Anatolij Čubaisą 
derėtis su "International 
Monetary Fund" dėl 15 
bil. dol. paskolos. Tai tu
rėtų užtikrinti rublio ver
tę ir ekonomines refor - 
mas.

"Žinoma, Durna aler
giška Čubais’ ui, - kaip 
galėtų būti kitaip?" - 
pakomentavo Rusijos pre- 

•zidentas Jelcin’as.
IMF iš savo pusės rei

kalauja, kad Rusijos vyriau
sybė sustiprintų mokes - 
čių išrinkimą ir sumažintų 
išlaidas,kad apkarpytų biu
džeto deficitą. Tai yra di
džiausios priežastys, suke
liančios šios valstybės e- 
konomines problemas.

Kaip žinome, š.m. ko
vo mėn. A. Čubais’ as bu
vo paskirtas vadovauti e- 
lektros energetikos valsty
biniam monopoliui. Dabar 
jis laikinai gavo įgalioto 
min. pirmininko postą at
likti šį uždavinį. Situaci
ja yra tokia rimta, kad ir 
buvę jo aršūs kritikai dėl 
privatizavimų procesų, pri
taria A. Čiubais’o- 
jam paskyrimui.

Reikia prisiminti, kad 
Rusijos žmonės nėra įsisą- 
moninę, kad valstybė funk
cionuoja remdamasi pilie
čių mokesčiais. Šį kartą , 
posovietinėje epochoje , 
jiems nėra aišku, kad 
pirmiausia sovietinis re
žimas buvo nuskandinęs 
kraštą pridengtai numo - 
kestindamas, neatitinka - 
mai atlygindamas dirban
tiems (išskyrus partinius 
darbuotojus ir jų elitą).

tai ir prisidėjo 
mainų, grobstymų, 
"kultūros" išpilti-

• ERDVIU RYŠININKAS 
’.’DISCOVERY? atsisveiki
no su stotim MIR birže
lio mėn. 6 d. Taip buvo 
užbaigtas vienas JAV - 
RUSIJOS mokslinis bend
radarbiavimas erdvėje.

Sekantis bendras projek
tas- tarptautinė erdvių 
stotis, numatoma vykdy
ti šių metų pabaigoje,lap
kričio mėnesį.

Prireiks 5-rių 
-jų skrydžių ir 
valstybių talkos, 
ir Kanadą.

MIR stotis, stebėtinai 
atlaikė kad ir su amerikie- Illinois 
čių talka, 13 m.keliones oc. 
bitoje.Ji bus palikta at 
mosferoje kur sudegs.

DISCOVERY atliko ry^- 
šininko darbą 9 kartus nuo 
1995- jų metų ir birželio 
men. 10 d. sugrįžo į žemę 
su astronautu Andrew 
Thomas, išbuvusiu dau
giau kaip 4 mėnesius Ru
sijos erdvių stotyje.

Abu erdvių kapitonai - 
T.Musabajev’as ir Ch.Pre- 
court’as atsisveikindami 
pareiškė,kad mielai dirbtų 
kartu ir ateityje.
• į reguliarią NATO už
sienio Reikalų ministerių 
susitkimą Liuksemburge 
buvo pakviesti ir Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos 
ministerial. Nors 
oficialiai Lenkija 
NATO narė, bet,

valstijos 

gubernatoriumi

nau-

Todėl 
prie 
kyšių 
mo

dar 
nėra 
anot 

min. Bronislaw Gerenetfo 
tai ženklas, kad ji laiko
ma nare. Tuo labiau, 
kad Lenkija dalyvavo de
batuose Kosovo, Bosnijos 
ir būsimos strategijos 
klausimais.

JAV Valstybės sekre
torė Madeleine Albright 
pasakė, kad Kosovo klau
simu NATO ir Rusijos 
nuomonės sutinka dėl 
būtinybės daryti politinį 
spaudimą Belgradui.

• Bosnijoje birželio 
mėn. 30 d. baigsis NATO 
taikos stabilizavimo pla 
no vykdymas. Atsižvel
giant į situaciją, Liuk
semburgo susitikime, 
pasitarus su dalyvaujan
čiais Taikos misijoje at
stovais, nutarta taikos 
plano mandatą pratęsti, 
peržiūrint jo vykdymą 
kas 6 mėnesius.

• CANADA

VISIEMS, KURIE DALYVAUS LIETUVOJE DAINL? ŠVENTĖJE - 
LINKIME GRAŽIU DIENŲ? ATMINTINŲ. ĮSPUDŽIŲ,GEROS KELIONES.' "NL"
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LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 80-MEČIUI

PASAULIO LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖS
PROGRAMA
1998 m. liepos 2-6 d. 

Vilnius

2 d.
Kanklių muzikos vakaras “Skambėkite, kanklės"
Vilniaus universiteto P.Skargos kieme.
Ceremonialas Rasų kapinėse ir Antakalnio memoriale palaidotiems valstybės 
ir kultūros veikėjams, kovotojams už Lietuvos nepriklausomybę pagerbti. 
“Muzikinio viešbučio” dainų konkurso laureatų šventinis koncertas 
Jaunimo teatre.

3d.
Regalijų įteikimas Dainų šventės kūrėjams Prezidentūroje.
Folkloro diena pilių teritorijoje ir Sereikiškių parke “Uliokim, broliukai”. 
Liaudies meno parodos atidarymas Nacionaliniame muziejuje.

4 d.
Mišrių ir lygių balsų chorų konkurso baigiamasis turas 
Nacionalinėje filharmonijpįe.
Ansamblių vakaro koncertas Kalnų parke Ein saulele apie dėfigų 
ir vakaronė lig aušros...

5 d.
Teatralizuotas šokių dienos koncertas Žalgirio stadione 
“Slaunasai žolyne, rugeli”.

6 d.
Oficialūs Valstybės dienos renginiai
Pasaulio lietuvių dainų šventės ir Lietuvos tautinės olimpiados dalyvių 
eitynės iš Arkikatedros aikštės į Vingio parką.
Dainų dienos koncertas Vingio parke “Dėl tos dainos”.
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DESJARDIN'S Kredito Unijų Projekto darbuotojai šios vasaros pradžioje: 
Regina Piečaitienė-konsultantė, Jurgita Pagarytė, Fortūnatas Dirginėjus, Ra
mūnas Stankevičius (Kredito Unijų projekto direktorius); II-je eilėje — Sigitas 
Bubnys, Asta Dirmaitė, Deividas Burokas.

KANADA ŠVENČIA SAVO 131- AJA VALSTYBINE 
SUKAKI Į

Š.m. LIEPOS mėn. 1 d., visos radio 
ir TV stotys kviečiamos 12 vai. grot i - 
giedoti "O,CANADA" ir taip išreikšti 
kanadietišką identitetą, vienybę ir 
pasididžiavimą bei meile valstybei, 
kuri turi laimės daugelio būti vadinama 
viena geriausių, saugiausių kraštu, 
nežiūrint kokios kilmės būtų Kanados 
gyven tojai.

Lietuviams, a t s i radu s iems po II Pa
saulinio karo šiame krašte, kad ir ne- l 7
lepinamiems, buvo duotos galimybės kur
tis, dirbti, mokytis. Svarbiausias ir 
didžiausias momentas tos antrosios ban
gos imigrantų lietuvių buvo tai, kad 
Kanada pripažino lemiamu laikotarpiu 
Lietuvos atgautą nepriklausomybę, kuo- 
me t kai kurie kiti kraštai, įskaitant 
i r JAV, dar delse, abejojo.

Šventiška programa CELEBRATE CANADA 
vyksta viešomis programomis per vie- 
nuoliką dienų: Pirmųjų Tautu-birželio 
mėn. 21 d., Saint Jean Baptist Day - 

paradas irgi birželio 24 d. (nors kiek 
kontroversiškas, ne visiems priimtinas) 
ir įvairūs kiti renginiai, kurių viršū
nė -LIEPOS mėn.1-0JI diena.

SUIMTAS STATISTIKOS 
VIRŠININKAS"

Juri Jurkov’ as ir du 
jo pagridiniai padėjėjai 
buvo suimti Maskvoje už 
duomenų falsifikavimą, 
kurie padėjo tuzinams 
bendrovių išsisukti nuo 
mokesčių mokėjimo.

J. Jurkov’ as 
Valstybės Statistikos ko
miteto vadovas savo bu
te laikė ir grynais: dau
giau kaip 1 mil. dolerių, 
ir didelį kiekį brangeny
bių... Jis kaltinamas' va
dovavimu daugiau kaip 
20-čiai aukštas vietas už- 
imantiems valdininkams, 
kuriems išmokėdavo ky
šius už per paskutinius 4 
metus' reguliariai patie
kiamus netikrus duome
nis rinktinių bendrovių.

Jo suėmimas laikomas 
po sovietinės eros laiko
tarpio vienu svarbiausiu 
korupcijos atveju.

• BRITANIJA panaikino 
1,000 žemės minų birže

lio mėn. 8 d., vykdyda
ma įsipareigojimą išnai
kinti savo 1 milijono mi
nų atsargas.

Praeitų metų gruodžio 
mėnesį Ottawos konven
cijoje daugiau kaip 100 
valstybių sutarė išnaikin
ti susikrovusias atsargas 
minų, daugiausia naudo
jamas pries civilinius gy
ventojus.

Rusija savo minų dar 
nenaikina, manoma, ypač 
dėl to, kad turi milziniš' 
ko ilgumo sieną per Mon
goliją su Kinija.

Sąlyginiai sutinka JAV."
UKRAINA PRADĖJO 
RINKTI ŽEMES MINAS

Netikėtai, dar nepasi
rašiusi minų sunaikinimo 
sutartį, kuri buvo sudaro
ma Ottawoje, vadovau
jant Kanados Užsienio 
Reikalų min. Lloyd Ax- 
worthy, Ukraina sunaiki
no 100,000 tokių minų. 
Jų atsargos gali būti la
bai didelės, pasilikusios 
iš Sovietų arsenalo ir 
Ukraina rūpinosi dėl

Lietuvoj e
• Prez. Valdas ADAM
KUS vyks į New York'ą 
dalyvauti Jungtinių Tau
tų sesijoje.

Spalio mėn. lankysis 
Washington'e, kur susi
tiks su prez. Bill Clin
ton’u ir taip pat ta pro
ga užsuks į Čikagą spa
lio mėn. 25d. Willow 
Springs, III, susitikt su 
"UŽ Valdą Adamkų" ko
mitetu.
• "LIETUVOS AVIALINI
JOS" -LAL naujas lėktu
vas "Boeing 737-300" pa
vadintas žymiausio Lietu
vos lėktuvų konstrukto
riaus ANTANO GUSTAI
ČIO vardu.

Naujas lėktuvas yra 
120-ties vietų, išnuomo
tas palankiomis sąlygo
mis penkeriems metams.

LAL B-vė 1997 m. 
padarė daugiau negu 2 
mil. litų pelno. Dabar 
vakarietiškų modernių 
lėktuvų LAL turi šešetą, 

būsimų didelių išlaidų jų 
sunaikinimui.

Rusija, kaip žinome, 
pritate planui neekspor
tuoti ir nepardavinėti 
bei negaminti minų, bet 
Ottawos dokumentų nepa
sirašė.

Kanada ieško būdų 
kaip paremti Ukrainą 
jos numinavimo darbe. 
Ypač karo Afganistane 
laiku Sovietai naudojo 
minas, kurios artodė ap
gaulingai - lyg vaikų 
žaisleliai.

Ukrainai paskelbus 
nepriklausomybę 1991 
m. milijonas, gal ir dau
giau minų buvo palikta 
Ukrainoje Sovietų sandė
liuose.
LIETUVĖ KELIŲ DVI
RATININKĖ -PIRMOJE
VIETOJE

Diana Žiliūte ("The Ga 
zette" sporto skyriuje ra
šo "Žiliūte") š.m. birže - 
lio mėn. 13 d. šeštadieni
nėje laidoje, didelėmis

KODĖL DAR VIS 
"REABILITUOTI”?

BNS žinių agentūra 
neseniai skelbdama žinią 
rašė, kad Lietuvos vy
riausybė grįžtančių į Lie
tuvą "reabilituotų politi
nių kalinių ir tremtinių 
šeimų" butų statybai 
skyrė apie 14 mil. litų. 
Uz juos planuojama nu-, 
pirkti ar pastatyti apie 
11,000 kv.m. bendro gy
venamojo ploto arba 262 
butus.

Šios lėšos bus paskirs
tytos miestų ir apskričių 
savivaldybėms.

Rusija galėtų prisidė
ti suteikdama šį kartą 
bent liuksusinius vagonus 
ar pirmos klasės lėktu
vus kelionei į Lietuvą... 
Tik kas tokią sugestiją 
galėtų subtiliai pateikti?

Nesubtiliai kalbant, 
tuos milijonus butams ir
gi turėtų iš buvusių so
vietinių biudžetų su at
siprašymu (kad ir ne vi
sai nuoširdžiu), išmokėti. 
Dar iki dabar nesusipras
ta tai padaryti.

Vis dar vartojamas 
tas dviprasmiškas žodis 
"reabilituoti". Juk nebu
vo nusikaltėliai! Geriau 
visiems laikams aiškiai 
suprantamai rašyti "buvu- 
si e m sovietų neteisin
gai ištremtiems ir įkalin
tiems"?

raidėmis antgalvėje, 
skelbiama laimėtoja.

Tą dieną Montrealyje 
vyko Pasaulinės Taurės 
dviračių kelių varžybos, 
vadinamos "road race".

Jose dalyvavo 93 lenkty- 
nininkės, kalnuotu ir ly
giu keliu. Lenktynių ke
lias buvo 88 km. ilgio.

Lenktynės išsamiai ap
rašytos, skyrė ypatingą 
dėmesį dviem lenktynių 
dalyvėms lietuvėms: Dia
nai Žiliūtei ir Editai 
Pučinskaitei. Jos buvo 
sudariusios planą kaip 
lenktyniauti palaikant 
vienai kitą taktiškuose 
lenktynių momentuose.

Žinoma, tenka dau
giau žodžių atspausdinti. 
Nuolat kartojama, ne 
vien minimos agentūros 
"reabilitacija" įkala į 
galvas neteisingą sąvo
ką.
BAIGIA STATYTI POSTĄ 
MEDININKUOSE

Prie Gudijos (Baltaru
sijos) sienos, Medininkuo
se baigiama statyti nau
ją pravažiavimo postą. 
Pro jį galės pravažiuoti 
apie 3000 automobilių 
per parą, vietoje dabar 
700-tų. Daugiausia va
žiuoja krovininiai važ- 
menys.

Postas pradėtas staty
ti 1997 m., kainuosiąs 
virš 24 mil. litų. Finan
suoja Lietuvos vyriausy
bė ir Europos Sąjungos 
programa PHARE.
• Seimo Biudžeto ir Fi- 
nasų K-to pirm. Elvyra 
Kuncevičienė paskelbė, 
jog apie 50 mil. litų bus 
skiriama mokytojų atly
ginimams padidinti.

Bendrai, socialiniams 
reikalams bus skiriama 
120 mil. litų, nes gauta 
daugiau pajamų.
• 1997 m. kovo mėnesį 
"Šiaulių Pienas", baigęs 
statyti pastatą pagal 
naujausios vakarietiškos 
įrangos ir technologijos

(Žiūr. 3 psl...)

"Lithuanian" gets help 
from her teammate", ra
šoma antrinėje antraštė
je-

Diana 6-ių varžybų se
rijoje surinko 131 tašką, 
pralenkdama amerikietę 
35 taškais. Mont Royal 
kopimo ir nusileidimo ta
kai labai tiko šioms var
žyboms, pareikalavusioms 
ypatingos ištvermės.

Montrealio miestas 
vėl patiekė siūlymą da-. 
lyvauti 1999 m. Pasauli
nės Taurės varžybų su
rengime, tačiau jau 17 
miestų padavė tokius 
pat pareiškimus dvirati
ninkų varžyboms.
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taisykles, sureguliavus 
visų įrengimų darbą, 
tapo viena didžiausių ir 
geriausių gaminių bendro
ve. Pagaminama apie 
150 pieno produktų 
rūšių. Anot direktoriaus 
Stanislovo AmbrasoP’ŠP" 
produktus perka 16 užsie^ 
nio firmų, o pačioje 
Lietuvoje nesą apskrities 
kurioje nebūtų šiauliečių 
gaminių. Produkcija paki
lo virš 12 mil. litų ver
tės.
DEŠIMTAME LIETUVOS 
GRAŽUOLIŲ 
KONKURSE
Karūną ir titulą gražiau
sios lietuvaitės 1998 m. 
konkurse laimėjo vilnietė 
KRISTINA PAKARNAITĖ. 
Ji 19 metų, Vilniaus "Ge
dimino Technikos univer 
siteto" Aviacijos Institu
to pirmojo kurso' studen
tė. Mėgsta sportuoti ir 
dainuoti.

Kitos kandidatės: I-ji 
"Vice Miss" — vilnietė 
Ieva BIELIAUSKAITĖ, 20 
m., Vilniaus Pedagoginio 
u-to II kurso studentė; 
II-ji ."Vice Miss" — kaunie
tė Milda URBONAITĖ, 
18 m. "Miss Publika" ti
tulą gavo vilnietė Irma 
Marija JAGMINAITĖ; 
"Miss Elegencija" — kau
nietė Natalija LIOVKINA 
22 m.; "Miss Foto" —Es- 
tela MAŽONAITĖ. 19 
m.-~ kaunietė.

Konkurse dalyvavo 20 
merginų iš Vilniaus, Kau
no, Šiaulių, Tauragės ir 
Širvintų bei Trakų rajo
no.
PAGERBTAS IŠRADĖJAS

Chemikas inž. 
Kazimieras SEKMAKAS 
apdovanotas Kauno Tech
nologijos u-to Senato nu
tarimu, Garbės Daktaro 
titulu.

Jis yra plačiai žinomas 
JAV polimerinių dangų 
specialistas, pelnąs tarp
tautinį pripažinimą che
mijos ir cheminės inžine' 
rijos mokslų srityje. Jo 
sukurtais dažais, apsau- 
gojančiais nuo gedimų, 
yra padengiami JAV lėk 
tuvai, erdvėlaiviai, dan
goraižiai. JAV -se 
jis gavo 141 patentą, o 
kitus 273 - penkiolikoje 
kitų valstybių.

K. SEKMAKAS priklau
so Amerikos Lietuvių In
žinierių ir Architektų są
jungai. Čikagoje pripažin
tas vienu iškiliausių Illi
nois valstijos išradėjų.

Kauno Technologijos li
to Senato posėdyje buvo 
pabrėžta, kad K. Sekmar 
kas yra daug nusipelnęs 
ir Lietuvos Nepriklauso - 
mybės atkūrimui. 1989— 
1991 palaikė ryšius su 52 
-JAV senatoriais ir Atsto
vų rūmų nariais. Nuolatos 
keldavo aktualiuosius Lie
tuvos reikalus.

Diplomas buvo įteiktas 
birželio mėn. 10 d. Kau
ne.

Žiemas K. Sekmakas 
praleidžia St. Pete Beach 
Floridoje ir yra nuolatinis 
Klubo narys.

1998. VI. 23

Trečioji iš 
kairės, su 
karūnėle-
Kristina 
Pakarnaitė, 
gražiausia 
šių mėty

* 
lietuvaite
su

<< 
palydovėmis

Nuotr: Eltos

hektarų plote ūkininkų 
• Lietuvos SEIMO opo- ti Ūkio ministerio įgalio- • Paaiškėjo, kad siautėju-'pasėliams ir sodams pa- 
zicinės frakcijos rūpina- jimus bei sprendimus, si audra su kruša Šilutės darė daugiau kaip 34(|000 
si Ūkio min. Vinco BA- ypač surištus su rajone buvo pirmą kartą litų nuostolių.
BILIAUS kompetencija. Būtingės terminalu ir at- per šimtmetį tokia Parama bus Valsty- 
Siūlo Seimo bei Valsty- siskaitymus su JAV stipri ir nuostolinga. bės paskirta iš Kaimo
bes kontrolėms patikrin- korporacija "Mobil". Dviejų tūkstančių Rėmimo Fondo.

BARZDŲ KIRPIMAS IR LANGAS į EUROPĄ

PETRAS I, Aleksiejaus toju" ir "kultūros nešė- 
Michaiįovičiaus sūnus, va- ju". Ar taip yra iš tik- 
dinamas Rusijos "europio- rųjų.

Dar vaikystėje Petras I sirgo sunkios formos epi
lepsija, paveikusia ir jo psichiką. Antroje jo gyveni
mo pusėje' per jo smegenis smagiai trinktelėjo sifi
lis, įsigytas linksmuose Olandijos viešnamiuose. Nuo 
šios ligos jis ir mirė, spėjęs apdovanoti užsienietiš
ku malonumu savo antrą žmoną ir daugybę dvaro 
damų. Tai leidžia daryti išvadą apie Petro I pali
kuonių psichinę sveikatą.

Paauglystėje Petras I dažnai lankydavosi "vokie
čių miestelyje" Maskvos pakraštyje, kuriame gyvenę 
avantiūristai, nusikaltėliai ir kiti labai gerbiami 
tipai iš visos Vakarų Europos. Tai buvo žmonės, 
dėl įvairių priežasčių priversti palikti savo tėvynę 
ir bėgti į plačiąją Rusiją ieškoti laimės. Šių draugų 
veikiamas, jaunasis caras pradėjo rūkyti, nešioti 
olandišką liemenę ir trikampę; jam atrodė, jog to 
pakanka, kad žmogus taptų tikru, civilizuotu europie
čiu. Vėliau caras įsakė bajorams daryti tą patį: 
grasinant pinigine bauda visiems dvarininkams buvo 
įsakyta gerti kavą, rūkyti, dėvėti vokiškus arba 
olandiškus švarkus ir perukus, pasikabinti namuose 
paveikslus, vaizduojančius apsinuoginusias moteris ir 
1.1. Petras I liūdnai išgarsėjo ir "barzdų kirpimu". 
Tada Rusijoje barzda buvo laikoma laisvo žmogaus 
garbės atributu, o jos nukirpimas prilyginama ran
kos arba kojos amputavimui. Petras I liepė visiems 
vyrams, išskyrus dvasininkus, nusikirpti arba nusi
skusti barzdas, nes skusti pavaldiniai jam atrodė 
"europietiškesni". Kurie to įsakymo nevykdė, tiems 
barzdą kirpo pats caras arba jo kareiviai. Aišku, 
kad tokia nereikalinga veikla Petras I tik šiurkščiai 
įžeidinėjo ir žemino savo tautą, o ne švietė žmo
nes.

Pats Petras I iki gyvenimo pabaigos liko senosios 
gerosios Rusijos atstovas: nemokėjo naudotis šakute, 
girtuokliavo, šlykščiai keikėsi ir, žinoma, tęsė savo 
pirmtakų pradėtą žiaurią vidaus politiką, kurios 
svarbiausi elementai buvo budelio kirvis, kuolas ir 
rimbas. Savo sūnų Petras apkaltino valstybės išda
vimu ir mirtinai užkankino.

Yra žinoma, kad Petro I prakirstas "langas į Eu
ropą" latvių tautai kainavo tūkstančius gyvybių ir 
du šimtmečius vergijos. Štai toks buvo žmogus, ku
riam paminklą rusai slavofilai norėjo atsatyti pačia
me Rygos centre, kad latviai žiūrėtų ir suprastų, 
kas yra tikrasis kultūros nešėjas. Petras "nuskuto 
rusų tautą (,..)ir perrengė ją olandais". (A.Tolstojus) 
tačiau pamiršo padaryti jpatį svarbiausią: likviduoti 
barbarišką sąmonę ir apsviesti tautos protą. Daugu
ma Rusijos gyventojų iki šiol vidumi liko laukiniai 
ir neišsilavinę.

Rusijos inteligentija - vienas iš skaudžiausių šios 
valstybės istorijos puslapių. Ji visada buvo negausi, 
niekad neturėjo žodžio teisės sprendžiant valstybės 
valdymo problemas. Ir vis dėlto inteligentija, kaip 
gyventojų sluoksnis, egzistavo. Prisiminkime Dosto

jevskį, Čaikovskį, Puškiną, Tolstojų, Jeseniną ir 
kitus. Šių žmonių nuopelnai pasauliniu mastu negin
čijami. Tačiau tai tik išimtis, patvirtinanti liūdną 
taisyklę...

Atėję į valdžią 1917 m. bolševikai suprato, kokį 
pavojų raudonajai valdžiai kelia inteligentija. Kartu 
svarbiausia jų politika tapo tautos liumpenizavimas, 
arba žmonių vertimas degeneratais, nes tokią minią 
lengviau valdyti. Tikrai patarčiau visiems perskaityt 
rusų rašytojo Bulgakovo romaną "Šuns širdis", kad 
pasidarytų aišku, kokį komunistai matė^ ateities 
žmogų. Taip ir atsitiko: valdžią paėmė šarikovai > 
ir inteligentiją buvo pradėta naikinti fiziškai. Tuos, 
kurių pasigailėjo Leninas, sunaikino arba privertė 
emigruoti Stalinas.

Ir vis dėlto, pažangi Rusijos inteligentija tebeeg
zistuoja. Yra žmonių, suprantančių imperinių siekių 
blogį ir beviltiškumą, šovinizmo dvasinį skurdą ir 
tai, kad anksčiau ar vėliau teks pripažinti kruvinus 
Rusijos darbus ir atgailauti - be to nebus ateities! 
Deja, tokių žmonių beveik nėra valdžioje, nes nuo 
paprasto ruso akių dar nenukrito (ir ilgai dar nenu
kris) tamsos šydas. Bėda, kad paprastas rusas dar 
nesuprato: mūsų laikais kolonijoms išlaikyti reikia 
per daug pinigų ir kraujo. Visos civilizuotos šalys 
jau suprato tai. Pirmoji Didžioji Britanija, dabar 
esanti viena iš pirmaujančių šalių, ir visai neseniai 
Portugalija, dėl to delsimo tapusi visos Europos 
vargšų namais. Ir tik Rusija tebevykdo grobišką ir 
niekam nereikalingą kolonijinę politiką, kurios kaina 
per didelė: karas Čečėnijoje, fantastiškas skurdas ir 
beviltiškumas.

... Kol kas mes negalime nieko rekomenduoti, 
kad pagerėtų rusų gyvenimas pačioje Rusijoje. Gal 
jis pagerės per kelis ateinančius šimtmečius. Anks
čiau ar vėliau ši tauta supras, kokia nepavydėtina 
dalia yra būti laukinei tuo metu, kai visose kitose 
valstybėse puoselėjamos demokratijos, pažangos ir 
meilės žmogui idėjos. Aš tikrai netikiu, kad Rusija 
ir rusų tauta neturi ateities. Sunkiausias ligas gali
ma gydyti, labiausiai sugedę žmonės pasitaiso, ir 
Rusijai, be abejonės, kada nors nušvis protas. Lieka 
tik paklausti: kada tai atsitiks?

O kol kas reikia imti domėn tikrovę. Pažvelkim 
į laikraščių puslapius. Rusija grasina, Rusija ginkluo
jasi, migrantai reikalauja antros valstybinės kalbos 
ir dviejų visuomenių valstybės, meldžiasi Rubikui ir 
sekmadienais renkasi prie Pergalės paminklo Pardau- 
guvoje, geria^ degtinę ir mini utėlėtą Raudonąją ar
miją. Tokių žmonių integravimas į Latvijos visuome
nę neįmanomas - gali būti tik priešingai: jie su 
džiaugsmu integruos mus. Ir tada po šimto metų 
latviai bus įrašyti į rusų asimiliuotų genčių ir tautų 
sąrašą. Todėl neleiskime, kad mus apimtų rožinės 
iliuzijos, ir vykdykime tikslingą ir griežtą tautinę 
politiką . Priešingu atveju virš Latvijos gali patekėti 
kunigaikščio Vladimiro raudona saulė.

/ Iš Armino Norkaus straipsnio ”LA”,nr 61, 1998/.
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Kernavės piliakalniai. Nuotr. A. Eimanto

• 1994 m. pabaigoje Lie
tuvoje įkurto Žmogaus 
Teisių Centro veikla, va
dovaujant Tomai Birman- 
tienei, buvo įvertinta Eu
ropos Sąjungos ir JAV 
apdovanojimu už nuopel
nus kuriant, kaip įrašyta- 
"harmoningą ir laisvą vi
suomenę”, buvo įteikta 
šiai organizacijai 20,000 
dolerių.

Apdovanojimo 
ceremonijoje dalyvavo
JAV ir Didž. Britanijos 
ambasadoriai Keith 
Smith ir Thomas Macan, 
Europos k-jos delegaci 
jos vadovas ambasadorius 
Henrik Schmiegelow.

Tokias pat premijas ga
vo eilė panašių organiza
cijų - Vidurio ir Rytų Eu
ropos, Nepriklausomų val
stybių sandraugos respub 
likos ir buvusios Jugos
lavijos respublikos .

Apdovanojimai buvo į- 
teikti, norint jų įstei
gimą (ypač Marshal’ io 
plano ir Visuotinės Žmo
gaus Teisių deklaracijos 
50-metį) paminėti.

ELTA

REIKIA NAUJŲ SPORTO 
IR KULTŪROS RŪMŲ

Krepšinio sportininkams 
skinant laurus ir ŽALGI
RIUI patekus Europos ly- 
gon, vėl aktualėja Spor
to halės reikalai, nes da
bartinė, statyta 1939 m. 
dabar jau per maža. Ne
beatitinka ir dabartinio 
lygio žaidimų sąlygoms.

Dabar svarstoma 
nauja vieta Sporto ir 
Kultūros rūmams. Geriau
sia vieta pripažinta Kal
niečių parkas, tarp Sava
norių pr., Žeimenos ir P. 
Lukšio gatvių; ploto apim
tis apie 21 hektaras.

įdomu, kas bus rūmų 
architektai ir kuo rūmai 
bus ne tik moderniški, 
bet ir originalūs.

• ČIGONŲ INFORMACI
JOS BIURAS ’’Roma” 
atidarytas Kaune, yra 
pirmoji tokia įstaiga Lie
tuvoje ir Baltijos valsty
bėse. įstaigą finansuoja 
filantropo George Soros 
-Atviros Lietuvos Fon
das, o "Romos" tikslas - 
dalintis žiniomis su kitų 
4 psl.

valstybių čigonais, didin
ti jų raštingumą, padėti 
čigonams įsigyti profesi
ją ir susiransti darbų.

ŽYMUS VILNIAUS NU
SIKALTĖLIS SUIMTAS

Maskvoje Rusijos mili
cijai pavyko pačiupti 
besislapstantį nuo teismo 
reketininką Jurijų NABOI- 
ŠČIKOVą, pramintą 
Ogurec. Jo ilgai ieškojo 
Lietuvos teisėsaugos pa
reigūnai, Interpolas. Jis 
yra Lietuvos pilietis, 
buvo susirišęs su Deni- 
dzes, Tiomkino gauja,yra 
31 m. amžiaus.

Vilniaus apygardos teis
mas 1997 m. kovo mėn. 
pripažino, kad Ogurec’as 
organizavo nusikaltėlių 
gaują Vilniaus geležinke
lio stoties apylinkėje, re
ketavo taksistus, ir kt. 
Jam buvo paskirta 5 m. 
kalėjimo bausmė. Ją pa
skelbus, nusikaltėlis į 
teismą neatvyko ir
pasislėpė.

Pagal teisinės pagal
bos sutartį, pasirašytą 
su Rusija, bus paprašyta 
jį grąžinti Lietuvos pro
kuratūrom Rusijos teis
mas nuspręs ar jį grą
žinti...

Atvirai sakant, tegul 
ir pasilaiko, o Lietuvos 
pilietybę atėmus . tegul 
pasireiškia atgailaudamas 
ten, kur slapstėsi...

KONTRABANDININKAI 
VEŽĖ IR MARKSO, EN- 
GESLO PORTRETUS

Lazdijų poste buvo su
laikytas Latvijos pilietis 
savo automobiliu iš Lie
tuvos į Lenkiją bandęs 
išvežti septynis ant dro
bės tapytus portretus be 
rėmų. Tarp jų buvo ir 
Markso ikonas. Ikonos ir 
portretai buvo gabenami 
specialiai įrengtose slėp
tuvėse ir net dujinėje vi
ryklėje. Lazdijų rajono 
policija tikrina, ar tarp 
gabentų ikonų nėra vogtų.
VĖL ANT ŽIRGO

Pastaruoju metu visose 
"protesto akcijose", kur 
jos bevyktų - Vilniuje, 

Kaune ar Klaipėdoje - 
pirmosiose profesionalių 
protestuotojų gretose 
žengia "respublikonų" ly
deriu pasiskelbęs K. Pet
raitis. Beje, kalbėdamas 
per tautinį radiją, kurio 
mikrofoną jam mielai su
teikė rusų redakcija, K. 
Petraitis, kaip ir V. Šus
tauskas su kompanija, 
ragino paleisti Seimą. 
Jis vėl žadėjo padovano
ti Lietuvos Prezidentui 
žirgą, kurių gyrėsi turįs 
dabar net du. Tačiau 
dovanosiąs tą arklį' tik 
tokiam Prezidentui, ku
ris atitiks K. Petraičio 
skonį. Kažkodėl niekam 
iš teisėsaugos pareigūnų 
neateina į galvą mintis, 
iš kur jis ima pinigų 
savo kelionėms po Lietu
vą. Juk visi žino, kad tą 
vadinamąją respublikonų 
partiją galėtume suskai- 
čiuot ant vienos rankos 
pirštų. įdomu ir tai, 
kokioms jėgoms naudin
gas K. Petraičio nuolati
nis lankymasis Seimo rū
muose ir kam jis atsto
vauja Seime vykstančio
se spaudos konferencijo
se. Belieka tik pasidžiaug
ti, kad, matyt, nekokie 
reikalai Juršėno-Sakalo- 
Bobelio fronte, jeigu 
kviečiasi į sąjungininkus 
tokias figūras ir "visuo
menės veikėjus".

LIETUVOS EKRANUOSE 
MĖGSTAMIAUSI FILMAI

Š.m. balandžio mėn. 
kino teatruose buvo su 
didžiausiu pasisekimu ro
domi šie filmai, pakliuvę 
į pirmąjį pelningiausių 
rodinių dešimtuką: "Tita
nic"; komedija: "Kaip bus 
taip gerai" ("As good as 
it gets"); "Pelės 
medžioklė" ("Mous Hunt’) 
"Mr. Beans" ("Bynas"); 
"Erdvėlaivio kariai", 
"Prezidento lėktuvas", 
"Rytojus niekad nemirš
ta"; "Kama Sutra"; "Penk
tasis elementas", "Lolita"- 
"Nėra ko prarasti"; "Vie
nas namuose".

Didieji Lietuvos mies
tų kino teatrai įrengė 
naujausias garso perdavi
mo aparatūras. Nerašo
ma, ar filmai yra 
įkalbėti lietuviškai, ar

bedamas vertimas
ekrane.

įdomu, kad ir Lietuvo
je "Titanic" filmas dar 
teberodomas ir laikomas 
jau 2 mėnesius yra 
pelningiausias rodinys, 
iki dabar surinkęs dau
giau kaip 1 mil. litų. 
Tai pirmas toks atvejis 
Lietuvos kino teatruose.
VASAROS FESTIVALIAI
Gegužės mėn. paskutinį 

savaitgalį prasidėjo kon -■ 
certų serija - festivalis 
Vilniuje ir Pažaislyje, 
paskui prisijungs Kaunas 
ir kitos vietovės.

Festivaliuose dalyvaus 
daug pasaulinių muzikan
tų. Pirmieji jų BBC Fil
harmonijos orkestras iš 
Didž. Britanijos.
KLAIPĖDOS JŪRŲ 
MUZIEJUJE
KLAIPĖDOS JŪRŲ mu
ziejuje galima pamatyti 
šalia kitų eksponatų: gin
taro, koralų, paukščių ir 
nepaprastai gražių kriauk
lių rinkinių.

Jie įvairiausių dj/džių, 
spalvų, atspalvių is viso 
pasaulio.

Vienas iš žymiųjų 
kriauklių kolekcionierių
klaipėdietis locmanas Fe
liksas RIMKEVIČIUS
turi surinkęs apie. 4,000 . 
Jis kelis šimtus yra 
padovanojęs Klaipėdos 
Jūrų muziejui.
SVEIKAS MAISTAS 
IŠVYKAI

Planuojant išvykas, 
gegužines, keliones labai 
svarbu tinkamai supakuo
ti maistą. Prisiminkime, 
kad karštą dieną vasarą- 
maistas gali jums 
sudaryti ir rimtų nema
lonumų. Tad:
• greitai gendantį mais
tą gabenkite su ledais. 
Niekad nelaikykite at
šildyto maisto ilgiau 
kaip valandą prieš ver
dant ar kepant.
e Sudėkite atskirai mais-
tą ir gėrimus, nes gėri
mų dėžė bus kelionėje 
dažniau atidarinėjama.
• Nevyniokite šviežią mė
są kartu su daržovėmis, 
nes tokia mėsa gali pa
skleisti bakterijų.
• Vartokite skirtingas 
lėkštes ir valgymo įran
kius^ pagamintai mėsai ir 
šviežiai.
• Nevalgykite mėsos, 
kuri dar raudona arba 
tik "rare" lengvai apke- 
ointa.
0 Jei vartojate majone
zą salotoms, užlaikykite 
jį šaltai, o nesuvartotą 
išmeskite.
» Niekada nesivelkite 
gegužinėn pusiau apvirtą 
maistą, nes jame labai 
greit įsiveisia bakterijos.
• įsidėkite pakankamai 
drėgnų rankoms servetė
lių, nes gali nebūti van 
dens, kai sustosite pake
liui.
• Neduokite liekanų to 
maisto, kuris pabuvojo 
karštyje, savo vežamiems 
gyvulėliams - katei ar šu
niui. Jie irgi, kaip žmo
nės, gali nuo to apsirgti.

• MOTINOS DIENOS 
proga Lietuvių Klubas su
rengė šventiškus pietus. 
Pilną klubo salę dalyvių 
pasveikino pirm. A.' 
GUDONIS, ypatingai at
vykusias motinas ir 
pakvietė Dalilą MACKIA- 
LIENĘ pravesti minėjimo 
programą. Ji ne tik pra
vedė, o su poezijos įtar- 
pais paruošė ir įdomią 
paskaitą. Ji iškėlė ypa
tingus lietuvės motinos 
bruožus įvairiuose lemtin
gose situacijose ir būti
numą dėl to jas ypatin
gai pagerbti: tremtines 
motinas, partizanų mo
tinas. • Visose net ir 
kraštutinėse situacijose, 
jos skiepijo savo vaikuo
se žmoniškumo, lietuviš
kumo ir dvasingumo 
supratimą.

Aldona BAUKIENĖ su
pažindino su muzikine 
programos dalimi. Ją at
liko muz. Aloyzas 
JURGUTIS ir Moterų 
kvartetas: Dalia MAC- 
KIALIENĖ, Aurelija 
ROBERTSON, Alvitą 
KERBELIENĖ ir Aldona 
BAUKIENĖ.

Programos atlikėjai bu
vo apdovanoti gėlėmis.

• MOTINOS DIENĄ 
minėjo ir St. Petersbur- 
go Lituanistinė mokykla 
savo patalpose gegužės 
mėn. 2 dieną.

• Š. m. gegužės mėn. 16 
d. vyko VISUOTINAS SU
SIRINKIMAS, kuriame 
buvo pasidalyta žiniomis 
apie veiklą, pageidavi
mus bei pasiūlymus.

Pranešta, kad į 
Revizijos komisiją, šalia 
G. Treinienes, G. Vikto- 
rienės ir V. Meiluvienės 
dirbs kooptuotas kandida
tas Petras Navazelskis, 
pagal Klubo įstatus.

Pirm. A. GUDONIS pa
dėkojo visiems už gerai 
atliekamus Valdybos na
rių įsipareigojimus ir įvai
rių sričių darbuotojų pa
reigingą ir nuoširdų dar
bą. Jis taip pat paaiški
no, kad be salės nuoma
vimo nelietuviams, būtų 
sunkoka išsilaikyti. Klu
bo veiklai per 1 metus 
reikia apie 30,000 dol.

Patvirtinta 1998/99 
metų naujos valdybos 
sudarymo nominacijų 
komisija iš Laimutės 
Alvarado, Loretos Ky- 
nienės ir Jono Mikalaus
ko.

Rinkimai vyks lapkri
čio mėnesį.

Susirinkimą baigiant, 
pasivaišinta kavute.

• BIRŽELIO TRĖMIMŲ 
minėjimas vyko birželio 
mėn. 14 d. sekmadienį 
Mišiomis Šv. Vardo baž
nyčioje ir Nijolės DIMIE' 
NĖS paskaita bei Lietu
vių klubo choro 
programa, vadovaujant 
dr. Broniui KAZĖNUI.

/žiūr. 5 psl........./
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Kazys SAJA

Fragmentas iš knygos KLUMPES

Vieną vasaros dieną dėdė su talka pjovė šieną, 
teta, namie pasilikusi, šėrė kiaules, virė pietus, o 
aš pūdyme ganiau Žalmargę. Bepigu ganyti kur nors 
prie miško, kur galima draugų pasikvietus, slapukais 
pažaisti, ugnį susikurti, o čia jau nuraišiotas, pli
kas lyg būgnas dirvonas. Aplinkui nei krūmelio, nei 
uogelės nerasi.

Kurį laiką, atsigulęs ant kauburio, žiūrėjau į dan
gų. Debesuota šiendien - Žalmargė, tur būt, negy
liuos, ir man reikės ligi pat pietų ganyti. O po pie
tų - ir vėl. Debesys keisti tokie slenka vienas ant 
kito lipdami, grūsdamiesi, lyg išalkusios juodmargės 
prie kopūstlapių šūsties. Tiktai piemens niekur nesi
mato. Štai išlindo ir jis, toks senas, apšepęs, su di
dele galva ir ilga barzda. Tikriausiai skerdžius... 
Paskui viskas susiliejo: atsirado lyg laivas su burė
mis, "skerdžiui” nutrūko lazda, ir jis pasidarė 
panašus į Daukintį, kuris šiandien padeda dėdei šie
nauti.

Visko galima prisigalvoti, žiūrint į plaukiančius 
debesis, bet ir tai ilgainiui nusibosta.

Piemenys, vagys,
Kame jūsų avys?! 

staiga uždainavau, manydamas prisišaukti kaimynų 
Vytuką.

- Avys po pievas, 
Piemenys po ievas...

Šaukiau iš viso vieko, bet vistiek niekas neatsi
liepė. Nors spjaudyk ir gaudyk iš nuobodumo. 
Pagriovyje pamačiau didelį žalsvą žiogą. Vargais ne
galais nutvėriau jį ir, patupdęs ant delno sušukau:

- Žioge, žioge, duok deguto! Jei neduosi, galvą 
suksiu!

O žiogas supykęs kad gnybs man į pirštą! Cyp
telėjau ir sviedžiau bjaurybę į šalį.

Ir vėl nebuvo kas veikti, iš mūsų trobos raudono 
kamino tik dabar pakilo dūmas. Pietūs dar negreitai. 
Kur dabar benusidaužti? Girdėjau, kad nuobodžiau
jant labai tįsta nosis. Pasičiupinėjau, rodos, iš tikrų 
jų didesnė...

Taip man bežioplinėjant, rūgštynes beskabant, 
ant basos kojos užšoko maža, ruda varlytė. Vikriai 
ant jos užmečiau kepurę ir sugavęs iš visų pusių ap
žiūrėjau. Varlyte buvo mažesnė už pupą ir šalta, 
tarsi iš sniego išindus.

’’Vargšele, kur tu taip sušalai?" galvojau. 
Suspaudžiau ją saujoj ir ėmiau pūsti kvapą. Bet 
varlytei šiluma, matyt, nepatiko: ji kabarojosi, malo
niai kutendama delną, šaltu snukučiu brovėsi pro 
tarpupirščius, stengėsi išlįsti.

Paleidau ją ant žemės ir, smilgele varinėdamas, 
žiūrėdamas kaip ji straksi, draugiškai kalbinau:

- O kur bėgi? Palauk, aš tave ganysiu, aš tau 
tvartą pastatysiu, pašersiu, pagirdysiu...

Žalmargė atsigulus ėmė atrajoti, o aš, ramiai be
žaisdamas, nepajutau, kaip ir laikas praslinko (...) 

Nusivaręs Žalmargę į dirvoną, išleidau iš 
dėžutės varlytę. Ji greitai liuoksėdama, pabėgo nuo 
manęs ir pasislėpė žolėje. O aš ją šiaudu 
iškrapščiau, uždengiau delnu ir žiūrėjau, kur ji 
suras plyšelį, kaip paspruks iš nelaisvės. Nelauktai 
varlytei atsitiko didžiausia nelaimė: bestraksėdama 
ji leptelėjo tiesiai į kuolo duobę, kur kadaise buvo 
pririšta Žalmargė. Pamatavau su smilga vos pasie
kiau dugną. Vargšelės man labai pagailo. Mėginau 
kasti rakomis, bet žemė buvo molėta ir kieta tartum 
plyta. Kaip ją dabar iš ten iškrapštyti? Pati 
neišlips, nudvės iš bado...

Parinkau grumstelių ir ėmiau juos mėtyti į skylę. 
Maniau, kad varlytė, užsirangydama ant jų, pamažu 
išlips į viršų. Atsargiai įleidau vieną grumsto gaba
lėlį, palaukiau - įmečiau kitą. Prisikišęs žiūriu 
tamsu, nieko nematyti. įmečiau dar kelis didesnius

VASARA

Atsikelia senis rytą
Ir visko randa: 
Gražų kumelį, 
Pilną kiemą arklių, 
Pilną kluoną žąsų, 
Pilną daržą kopūstų, 
Dvi liepines medaus 
Ir tapdury ožką- 
Pilni speneliai balto pieno, 
Pilni rageliai žalio šieno...

Atėio vasara.

grumstelius, - varlytės nesimato. Dar įmečiau...
Grumstelių pritrupinau daugiau, negu pusę duo

bės, o varlytės ant jų nematyti. Ji vargšelė, 
nesuprato manęs ir tupėjo dugnelyje tol, kol aš ją 
palaidojau gyvą.

Nebežinodamas ką bedaryti, pravirkau lyg 
apkultas ir, pykdamas ant savęs, ašarojau iki pat 
vakaro, kol išgirdau tetos šaukimą varytis namo...

• ROMO KALANTOS 
šaulių kuopa gegužės 
mėn. 17 d. buvo surengę 
ROMO KALANTOS die
nos paminėjimą pamaldo
mis, įdomia Antano JO
NAIČIO paskaita. St. 
Vaškys padeklamavo 
savo sukurtą eilėraštį:

"Laisvės Lietuvai".
Minėjime dalyvavo sau 

liai ir Lietuvos Vyčiai 
su vėliavomis.

neįmanoma, nes niekas 
nenori skolinti audinių, 
gintarų, drožinių bei 
kitų lietuviško meno kū-

• Birželio mėn.
R. KALANTOS 
kuopa surengė iškylą 
soto parką.

rinių išstatymui palapinė- 
1° je, kuri yra gana jautri 
saulių oro atmainoms- šalčiui, 
į D®- lietui ir vėjui.

Mūsų klubą gražiai at-
1998.VI. 23

Dailininkės

y*

RAMBYNAS.

Anastazijos 
Tamošaitienės j 
gobelenas

JI
tautiniai 
ŠOKIAI

* LIETUVIŲ, TAU
TODAILĖS INSTI
TUTAS kviečia į 
savo metinį N ARIL į 
SUVAŽIAVIMĄ š.m. 
RUGPJŪČIO mėn. 
22 <L,šeštadienį , 
LINO ir RASOS 
VESELKŲ sodyboje

Tarybos posėdis- 
11 val.r., suvažia - 
vimo pradžia -1 vai ŠVENTOJI GIRIA
p.p.

O giruže, o neliečiama, šventoji, 
Begaline nuo rytų lig vakarų, 
Kur saulelei žalią patalą pakloji 
Anapus užuolaidos žarų...

Nuo vidudienio lietus tave nuplovė,
Paūkavę padūmavę dar šilai,
Kvepia didelė ir skambanti šventovė, 
Ir tiesiog į dangų kyla smilkalai.

O giruže...

Kazys Bradunas

Vinoy parke. Kiekviena 
dalyvaujanti tautybė 
privalo išsinuomoti pala
pinę virtuvei ir kitą - 
-tautodailės parodai.

stovavo tautinių šokių 
grupės AUDRA šokėjai, 
kovo mėn. 22 d. p.p. vik
riai scenoje pašokdami 
penketą šokių ir sulauk
dami daug plojimų iš žiū
rovų. "Audrai" vadovauja 
Dalia ADOMAITIENĖ.

• LIETUVOS DUKTERŲ 
d-ja taip pat baigiant 
Valdybai kadenciją, visuo
tiniame susirinkime gegu
žės mėn. 13 d. išrinko 
naują valdybą: pirm. 
Monika ANDRIEJAUSKI& 
NE, vicep. ir socialiniams 
reikalams, narė - Danutė 
ŠVEDIENĖ, spaudos reika
lams - Jadvyga GIEDRAI
TIENĖ, įžd. - Zita DAP
KUVIENĖ, parengimams- 
Elena PURTULIENĖ, se
niūnė - Lilė BLOŽIENĖ , 
sekr. - Danutė SIEMAŠ- 
KTENĖ.

Revizijos komisiją su
daro: pirm. Genovaitė 
TREINIENE; narės. 
Ramutė MASTIENĖ ir 
Leokadija ŽVYNIENĖ.

AUDRA ŠOKO FOLK 
FAIR RENGINYJE

St. Petersburge kiek
vienais metais pavasarį 
yra surengiamas Tarptau
tinis festivalis - Folk 
Fair Society, sutrumpin
tai SPIFFS. Jau antri 
metai kai šis festivalis 
yra rengiamas lauke, 
miesto centre esančiame

IchtcagoĮ
• JAV LB Kultūros Tar
nyba surengė atsisveiki
nimą JAUNIMO CENTRE 
vykstantiems dalyvauti 
Pasaulio Lietuvių Dainų 
bei šokių šventės prog
ramoje birželio mėn. 14 d.

Šiais metais, kaip ir • 
pereitais, Lietuvių Klu
bas, festivalyje nei su 
lietuvišku maistu, nei su 
tautodaile nedalyvavo, 
nes jeigu maistą ir galė
tume patiekti, tai įreng
ti reprezentacinį tauto
dailės paviljoną beveik

• Atsisveikino su kun. 
ANTANU SAULAIČIŲ, 
SJ., Jaunimo Centre bir
želio mėn. 21 d. Vyko 
atsisveikinimas - padėka 
su visų, o ypač jaunimo, 
mylimu kun. Antanu Sau
laičių, kuris buvo jų gy
venime artimu draugu, 
patarėju, sielovadininku, 
stovyklautoju.

išvyksta jų jaunat - 
viškos dvasios, modernus 
kunigas, su dideliu kaupu 
patyrimo dirbti, pagal pa
skyrimą Lietuvoje.

• Gražiai ir linksmai 
buvo paminėtos JONINĖS 
Jaunimo Centre Čikagoje, 
Vyko įdomi programa? 
įėjimas nemokamas.
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toronto
• LN POILSIO STOVYK
LA rengiama pranciško
nų stovyklavietėje "Kre
tinga" rugpjūčio------
15 d.d, Visais šios sto
vyklos reikalais skambina 
ti komendantui Zigmui 
Revui, tel: 416-251-9635; 
Aug. Sukauskui, tel: 416 
614-7739; arba Emiliui 
Bartminui, tel: 416-249- 
0490.

• PANEVĖŽIO tautinių 
šokių ansamblio "Grandi
nėlė" vaikų grupė (10-13 
metų) š.m. birželio 24* 
liepos 25 d.d. dalyvauja 
Kvebeko mieste tarptau
tiniame tautinių šokių 
festivalyje. į Torontą 
"Grandinėlė" atskrenda 
birželio 20, šeštadienį.

Tel: 905-566-8755.
Reikėtų paskelbti kas 

yra atsakingas už šį 
projektą, kuris tikrai 
vertas dėmesio.

• MOTINOS DIENĄ mi
nėjo visi Kanados telki
niai. Ypač pažymėtina, 
kad Vancouver’io telki
nyje šiemet į minėjimo 
programą įsijungė jauni
mas, ir taip pat padvigu
bėjo dalyvių skaičius nuo 
pernai metų.

KLB Apylinkės pirm. 
Marytė Račys, vicep. 
Virginijus Kaulius.

Vyko deklamacijos, 
dainos, paroda.

liauskienė, vicep. - Algis 
Empakeris, sekr. - G. Sta
siulevičius, visuomeninių 
reikalų vedėja - dr. A. 
Kazlauskienė, korespon
dentė-Irena Kairienė, na
rys - Kazys Pajaujis.

NUSIŠYPSOKIME:

• Du pagyvenę vyrai, bandydami virvės stiprumą, ją 
sutraukė. Abu džiaugėsi:

- O, oasirodo, kad mudu dar nesupuvę vyrai!
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Virvė supuvusi.

• KLB TORONTO A-kės 
naujai išrinkta valdyba 
pasiskirstė pareigomis: 
pirm.- Danutė Garba-

• - Vakar pas mus buvo daug svečių. Ir, įsivaizduo
kite, vienas jų pradėjo^ pasakoti anekdotą, kad aš 
buvau priversta svečią išprašyti lauk.

- Ir kuo visa tai baigėsi?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:

- Visi svečiai išėjo su juo išgirsti anekdoto pabai
gos.

• -Tamstai būtinai reikia skirtis su gėrimu. Kiekvie
nas butelis alaus, kiekvienas stiklelis degtines - 
tai nauja vinis į tamstos karstą.

Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
- Gydytojau, argi svarbu, kiek karste bus vinių?!

• - Koks skirtumas tarp matematikos ir mokslinio 
komunizmo?

- Matematikoje kažkas duota ir kažkas reikia įro
dyti, o moksliniame komunizme viskas įrodyta ir 
nieko neduota.

Quebec’ as juos^ gali pri
imti ne anksčiau kaip 
birželio 22, pirmadienį. 
Dvi dienas jie turės pra
leisti Toronte. Grupėje 
yra 22 vaikai, 8 vadovai 
ir palydovai.

Patarnavimas- jjroltas Ir tlkalue!

• LN Valdybos 1998 m. 
birželio mėn. 4 d. posė
dyje išrinkti: Valdybos 
pirmininku - E. Steponas, 
posėdžių pirm. - J. R.Juo 
dis ir nariu - V. Lukas.

• Birželio 21-ji yra Tėvo 
diena. Ta proga LN Mo - 
terų Būrelis įteikė tėvam 
po gėlytę ir pavaišino.

• ANAPILIO vaikų darže
lis nori šią vadarą pasta
tyti vaikučiams žaidimo 
aikštę. Reikia visų pagal
bos Šitą didelį užmojį fi
nansuoti. Vaikų darželiui 
galima aukoti Prisikėlimo 
parapijos kooperatyve sąs
kaitos nr. 169831 arba 
dienomis, aplankant dar
želį 7:30 v.r.-5:30 v.v.

• ANAPILIO jaunimo sek
cija kviečia jaunus ir se
nus j gimnastikos pamo - 
kas. Pamokos vyksta pir
madieniais ir ketvirtadie
niais 8 vai.v. parapijos sa
lėje. Pamokas praveda Li
na PAULIONYTĖ. Visi ga
lite pasimankštinti ir pa
bendrauti. Pamokos nemo
kamos.

Muziejaus-archyvo žinios

Ryšium su KLB ruošia
mu Kanados lietuvių 
veiklos žinynu, archyve 
gauta įdomių Thunder 
Bay, St. Catharines, 
Delhi, Calgary, Edmon- 
tono ir Hamiltono lietu
vių veiklos nuotraukų 
bei aprašymų. Archyve 
yra saugomi ir daugelio 
kitų lietuvių telkinių do
kumentai. Dabar, kai 
apylinkių skaičius mažė
ja, itin svarbu surinkti 
buvusios veiklos doku
mentaciją, ją sutvarkyti 
ir išsaugoti. Mūsų archy
vas skirtas visos Kana
dos lietuviams. Adresas:
2185 Stavebank Rd. Mis
sissauga, Ont. L5C 1T3.
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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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

PRISIKĖLIMO
pARAPI.IOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College Si.. Toronto, Ontario M6II 1A8 
'Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414, 

o FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, 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,oJkL8 v,v.___

AKTYVAI per 58 milijonus doleriu
MOKA UZ:
90-179 d. term, ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term. Indėlius................3.75%
2 metų term. Indėlius................4.00%
3 metų term, indėlius................4.25%
4 metų term, indėlius................4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk........... ..3.75%
1 metų GlC-met. palūk...........4.00%
2 metų GlC-met. palūk...........4.25%
3 metų GlC-met. palūk...........4.55%
4 metų GlC-met. palūk...........4.75%
5 metų GlC-met. palūk...........5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.....4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 4.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.....4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.75%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.....5.25%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas
nuo............................7.50%

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................  6.30%
2 metų.................... .6.40%
3 metų....................   6.55%
4 metų.................... .6.65%
5 metų....................   6.70%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų........... 5.65%

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 mortgičlus Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232,905 822-7376 
Lilija Pącevičtenė-telefonai 416 762-4232, 519 853-3652

• GAISRO ‘ AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 
•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA VDA -XNSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite204 (kampas Jane ir Bk»r)Toronto, Ont MBS 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ AAM
KREDITO ▼ " " L
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius
4.00% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 6.30%
2 metų.................... 6.40%
3 metų....................6.55%
4 metų....................6.65%
5 metų........ .......... 6.70%

su keičiamu
nuošimčiu.............5.65%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13 \ •



Š .m. Birželio Trėmimu minėjime AV P-jos bažnyčioje: viršuje- ekumeninių pamaldų, kunigai, vainiko nešėjai su palydovėmis, dalis 
latvių ir lietuvių choro giesmininkai, giedant himnus. Žemiau- latviu dir.A.Gutmanis, varg. A. Vitols; gieda kunige R. Caune, akomp. 
B. Tiekė ir musų varg. Djintcharadze improvizacijos metu Nuotr: A. Mickaus

BIRŽELIO 14-TOJI 
MONTREALIO TELKINYJE

Prieš 57-rius metus - 
1941 m.,brutali Rusijos ko 
monistine sistema pradėjo 
masiniu sibiriniu trėmimu 
ciklą Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje.

Nuo pat išeivijos pra - 
džios ši diena buvo mini - 
ma kasmet. Pagal Vytau - 
tų Landsbergį, po Nepri - 
klausomybės atgavimo, da
bar vadinama Gedulo ir ir 
Vilties diena. Nes tremtini 
nių ir tautos neprarasta 
viltis teikė jėgų ta Nepri
klausomybę atgauti.

Dabar Birželio 14- toji 
minima bendrai Balty Fe 
deracijos skyriaus Montre- 
alyje, pakaitomis vadovau
jant vienai iš baltu bend- 
ruomenių.Šimet-lietuviams.

AV P-jps bažnyčioje 
prie altoriaus buvo išri - 
kiuotos Pabaltijo valstybių 
kartu su Kanados ir Quė - 
bec’o prov.j vėliavos.

Skambant giesmei ’’Li
bera me, Domine”, : muz. 
Paulausko, vainiką prie Žu 
vusiems Už Laisvę pamink
linės lentos nešė broliai - 
Paulius ir Antanas Mickai, 
lydėjo 2 latvių mergaitės- 
Inga Vitols ir Kaiva Ma - 
tens. Už jų ėjo kunigai - 
estų-Heino Altosaar, Ka
zimieras Ambrasas,SJ., ir 
latvių kunigė Rasma Cam < 
ne.

Montrealio A-kes pirm. 
Arūnas Staškevičius trum
pai priminė šios nepamirš
tamos visoms kartoms Die 
nos reikšmę,padėkojo gau
siai atvykusiems.fBuvo a- 
pie 120, ypač gausiai pri
sidėjus latviams).

Po maldos estiškai, su
giedotas Estijos Himnas.

Latvių Choras ATBALLS 
atliko Įspūdingų muzikinę 
dalĮ,dir. Andris Gutmanis, 
akomp.Andrejs Vitols. Y- 
pač Įdomiai nuskambėjo

jų jaunųjų kompozitorių 
sukurtos giesmės. Seke 
malda latviškai.

/Rinkliava tinkamai at
likta pertraukos metu, 
skirta Baltų Federacijai 
Kanadoje/.

Lietuviu muzikinė da
lis su įsijautimu giedota, 
junge tradicines ir viena 
naujoviškesnę, gražia. P . 
Jurkaus žodž., ikomp.J. 
Strolios-Viltenio "Parves- 
ki, Viešpatie" giesmę.

Po jų vargonininkas Lav 
renti Djintcharadze grojo 
Č.Sasnausko "Marija,Ma - 
rija.’lsavo vaizdinga mpro- 
vizacija.

Po baigminės kun. K. 
Ambraso maldos, chorai 
ir visi dalyviai sugiedojo

gi buvo patenkintas.
Elvyra ir Haroldas Cel- 
toriai buvo pasveikinti

pabaigti giedojfmo sezonų.
Visi gyrė ir 

akustika, abu chorus, prog
ramos sudarymą. Adminis - jų 30 metų vedybinių su- 
tratorius Antanas Mickus ir-kaktuvių proga. Dal.

Lietuvos Himną.
Po * kunigės 

Rasma Caune solo gies - 
mes"Teve mūsų’’,muz.Alb 
Hay Malotte, palaiminimų
suteikė kun. K.Ambrasas,S,

Per visas apeigas skambė
jo Stankevičiaus- Nagio 
Kantatos dalys,pakiliai ne
šamos vargonų gaudesio.

Visų himnams grojo L. 
Djintcharadze, abu chorai 
darniai traukė kartu him
nus, gaudžiant vargonams^ 
kurie skambėjo tikrai vil
tingai.

Minėjimas baigtas Ka
nados Himnu.

Prie kavutės salėje 
susitiko choristai ir svečiai

SuftoK
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VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
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 y. ryto iki iv.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

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

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki... .... 1.75%
santaupas............................ ....2.25%
.kasd. pal. taupymo sąsk.... ...1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ ....3.00%
180 dienų indėlius.............. ....3.25%
1 m. term, indėlius............. ....4.00%
2 m. term, indėlius............. ....4.25%
3 m. term. Indėlius............. ....4.50%
4 m. term, indėlius............. ....4.75%
5 m. term, indėlius............. ....5.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................. ....2.50%
1 m. ind.................................. ....4.00%
2 m. Ind.................................. ....4.25%
3 m. Ind................................. ....4.50%
4 m. ind.................................. ....4.75%
5 m. ind..................... ............ ....5.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo...........6.25%
nekiln. turto 1 m.........6.50%

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

INTERAC KORTELĖ

ANTOINETTE OUELLĘT.—.
Agent immobilief afflfiė 
bur.: (514) 462-4414 
fax: (514)462-1509 
groups Button - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AORĖĖ 

2220, Lapintėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1M2
OROUPE SUTTOR • AC non CST FRMO.sE indEpemunt et autohome de oroupe sunow. puttee

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

rONY

1449 me SuAlexandre 
Suite 500 A .

Montrėal,Que., H3A 2G6

POtTKAITS

MABIAOB - WEDDOUJ8

460 St. Catherine St. West, # 605 
Montreal,P.Q. H3B IA7 Te|.r 395- 6050

TONY LAURINAITIS

FRMO.sE


montreal
MIRUSIEJI:

• JŲRG1S/GEORGE/ 
VERBICKAS, 76 m. am
žiaus mirė berželio mėn. 
14 d.

Liko 5 seserys su šei - 
momis: Elena Klezienė, Ju
lija Kisielaitiene, Aldona 
Vaičikauskiene, Adele Bell, 
Anelė Gallow.

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

Užuojauta artimiesiems.

Po varginančios žemiškos kelionės ir ligos, mirus
a. a. JURGIUI VERBICKUI

Jo tris sesutes Montrealyje: ELENUTĘ KLEZIE-
NĘ, JULĘ KISIELAITIENĘ, ALDONĄ VAICE
KAUSKIENĘ ir Anglijoje: NELĘ BELL, ANELĘ 
GALBOW bei jų šeimas ir kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime-

Gražina ir Vladas
DREŠERIA1

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ.
KREDITO UNIJA

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8 
Tek 766-5827 Fax: 514-768-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MQKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
Pasirodė rašytojo Prano Dom GIRDŽIAUS 

knyga NUO ARKLO PRIE LYROS. Ją galima 
gauti Spaudos kioske, AV p-jos salėje ir 
laikraščio "Nepriklausoma Lietuva" redakci
joje. Taip pat pas sūnų Dovydą , Tel: 
748-8511.

• JONAS BITNERIS savo L-
žmonos HELENOS mir- ’ 
ties 2-jų metų sukakties 
proga laikraščiui "Nepri- <<£ 
klausoma Lietuva" paau- 
kojo $100. <ŽŠ

NUOŠIRDUS AČIŪ! <$
"NL"

© MONIKA/ŠERNAITĖ/ir <| 
PAULIUS MURAUSKAI su- 
silaukė pirmagimio sūnelio- <£§ 
Alekso-Vinco.

Vaikaičiu džiaugiasi Mil 
da ir Vytautas Murauskai , 
mūsų telkinio ilgamečiai 
choristai. Sveikiname!
• Augustas MYLĖ savo 
laiškutyje "NL" redakci
jai rašo, kad laikraštis 
laukiamas ?ir siunčia lin
kėjimus visiems darbuo
tojams.

"Liepos mėnesį įvyk
siančiai Dainų ir Šokių 
šventei jau baigiame pa- 
sjruošti, laukiame svečių 
iš Kanados, o ypač iš 
Montealio;.'" rašo Augustas.
• Birutė Nagienė ir G. 
Montvilienė pagal gautą 
pakvietimą atsilankė į 
naujos parodos "Simply 
Montreal" spaudos kon
ferenciją McCord Muzie
juje, 690 Sherbrooke W. 
pastate, priešais McGill 
u-tą.

Kodiniai pabrėžia 
Montrealio miesto kultū
rinę įvairybę laipsniškai, 
vystant istorinę seriją, 
šeimų memento skyrely
je buvo ir Alain Stankės 
tėvo sena liniuotė.

L.K.MINDAUGO-NERINGOS ŠAULIŲ KUOPA 
kviečia visus Montrealio lietuvius ir svečius į

š.m. 1 i e p o s men. 5 d., sekmadienį,
RIMEIKIU vasarvietėje, Celine St., RIGAUD 

Pradžia - 9 vai. Pamaldos - 1 val.p.p.

Maloniai pabendrausime gražioje gamtoje Į

• Montrealio "The Ga
zette" atspausdino tėvo 
ir sūnaus V.V. Bučionių 
nuotrauką, trumpai para
šydini, kad maždaug už 
2 jų mėnesių šeimai bus 
leista legaliai sugrįžti į 
Montrealį.

Vytaukas galės tęsti 
muzikos studijas čia, o 
tėvas Vytautas Bučionis 
bus įdarbintas. Mokslo 
sąlygų, kokios buvo čia 
muzikinio ypatingo talen
to sūnui Lietuvoje šiuo 
metu nėra, kaip spaudai 
pasakė V. Bučionis. Du 
neskelbiami rėmėjai per 
Sun Youth organizaciją 
suteiks šeimai persikėli
mo išlaidoms padengti 
lėšų ir pasiūlė darbą.

* Išnuomojami 2 kambariai! 
prieinama kaina: VILNIUS 
2043, Architektų gt.40-31, 
tel: 44-51-84.

Valdyba

• Primename gerbiamiems 
mūsų laikraščio skaityto - 
jams, kad paskutinė "NL" 
priešatostoginė laida pa - 
sirodys liepos mėn. 7 d.

"NL"
GRAŽI IŠVYKA L 
QUEBEC’O MIESTĄ

Ankstyvą birželio 
10 dienos rytą 58 
kos dalyviai susirinko ša
lia šv. Kazimiero švento
vės prie naujo De Lux 
autobuso. Kartu keliavo 
ir 2 viešnios iš Lietuvos 
- Seselė Igne Baziulevi- 
čiūtė ir Vanda Prošogala- 
vičienė.

Aplankėme Quebec’o 
miestą, susipažinome su 
jo istorija. Pasirodo, tai 
vienintelis Šiaurės Ame
rikoje viduramžio 
tas, 
siena, 
savo 
ra,

men. 
išvy-

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- 
L1SKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

rnies- 
aptvertas mūrine 

Miestas sužavėjo 
senąja architektū- 

siauromis jaukiomis 
gavelėmis, primenančio
mis Paryžių, vietomis ~ 
net Vilniaus senamiestį.

Pakeliui sustojome ap
ste.Anne 
bažnyčią, 
ypatinga 

i žmo-

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
202d Plessis 
Montreal, Quebec

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henrį) H2L 2Y4

Notare

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

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

Teh 931-7174.

žiūrėti 17 a. 
de Beauprė 
kuri laikoma 
vietove, padedanti 
nėms pagyti.

Šios bažnyčios vidus 
papuoštas aukšto meni
nio lygio mozaikomis. 
Jomis yra išpuoštos grin
dys, sienos ir skliautai.

Grįžtant, dar sustojo
me pasigrožėti ir 
padaryti nuotraukų prie 
įspūdingo 
aukščio 
Falls krioklių.

Kelionė buvo puikiai 
suorganizuota, už ką esa
me dėkingi Šv. Elzbietos 
d-jos pirm. Albinai AST
RAUSKIENEI, darbščiam 
šios parapijos komitetui 
už skanius sumuštinius, 
Jonui ir Albinui Zienkai, 
padovanojusiems spurgas.

Laukiame sekančių įdo
mių kelionių.

Petras Ibianskas

84 metrų
Mountmorency

8 psl.

1 metų..---- ----------
2 metų ---- 4.Zb-----
3 metų ---- 4^50----
4 metų 5^00-----
5 metų 5.25__

Terminuoti indėliai
1 metų ........_ 3.50_
180 d. - 264 c_ 3.00.
120 d. - 179 d, 3.00 _ 
60 d.- 119d. 3.00_ 
30 d. -59 d._ . 3.00 _

iki 30 d........ 0
30 d. - 364 d. (išimant

Taupomos sąskaitos
Specialios a ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

RRSP A RRIF
Taupoma . 1 -50
1 metų ... 4.00
2 metų ... 4.25
3 metų ... 4.50
4 metų ... 5.00
5 metų ... ~ 5.25

Čekiu sąskaita 0.50 
prieš laixą 1.00)

IMA už r
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)
1 metų... _ 6:30_
2 metų   6.45   4 metų ._ 6.70
3 metų   6.60   5 metų 6.75

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITaS—ZaP-Q-----
Fully guaranteed (CSB) or other ..-----
Personal loan regular ...................... 9.50----

Overdraft ......................................... 17.00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME -A-.5QL,

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 -
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

DĖMESIO!
Išnuomojamas prieinama kaina gražus butas 
La Salle, 355- 8-th Avė., Il-me aukšte.

Kreiptis tel: 365-7523.-
«X9Mor> *Ks*“a*»

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

ADAMONK INSURANCE AGENCY INC.

NAMAI- AUTOMOBILIAl-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ
3907 A Roaemont Blvd.,Montreal, Que. HIX IL7

Tel. 514 722-3545 Fa® 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rea: 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

R.P.s. IVIIROIM |[\JC

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 13
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