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TERORISTAI UŽPUOLĖ 
DVI JAV AMBASADAS

Š.m. rugpjūčio mėn. 7 
d. tuo pačiu laiku Keni
joje ir Tanzanijoje buvo 
susprogdintos JAV amba
sados, vykusiai suplana
vus ir suderinus teroro 
veiksmus.

Žuvo bent 210 asmenų 
arti daugiau kaip 5000 
sužeistų. Patikimiausi 
specialistai tvirtina, jog 
tai nieko bendra neturi 
su šių Afrikos valstybių 
vidaus politika.

Visas teroro planas 
rodo, kad tai tvirtai 
organizuotos grupės dar
bas, ne kokių nepatenkin
tų maištautojų mėgėjų 
išpuolis.

Kol kas niekas neapsi
skelbė tokiu heroizmu.

Abu miestai - 700 
nuotolyje vienas 
kito; sprogimai vyko 
nučių skirtumu.
ŠACHMATŲ ŽAIDIMAS 
RUSIJOS VYRIAUSYBĖJE

km. 
nuo 
mi-

Nebestebina prez. Bo
ris Jelcin1 o atrodantys, 
staigiais sprendimais, 
keičiant atsakingųjų dar
buotojų valdžios viršūnė
se pozicijas.

Liepos mėn. 25 d. pa
skelbta, jog Rusijos 
Federalinės Saugumo 
Tarnybos viršininkas Ni- 
kolaj Kovaljov’ as atstaty
dintas, į jo vietą paskir
tas Vladimir Putin’as. 
Jis buvęs žvalgybos

karininku Vokietijoje 
1970 metais. Neseniai 
buvo Prezidento paskir
tas pirmuoju įgaliotiniu Lietuvoje 
Rusijos regionų ryšių tar- 5 metų 
nybai. Pakeitimas padary
tas po pasitarimo su 
min. p-ku S. Kirijenko. 
Šiame pasitarime buvo 
svarstoma, kaip, gavus 
tarptautinę 17.1 bil. do
lerių paskolą (tai dalis 
pažadėtų 22.6 bil. dol.) 
atmokėti 
mūsų 
Prezidento

Naujai 
Putin’ as 
tarnyboje, 
metodai, 
Rusijos masei yra labiau 
suprantami ir tikimasi, 
bus veiksmingesni, negu 
neišsiaiškinta, normali 
demokratija ar 
socialdemokratija.

Kokiu keliu eiti, pa
greitinant ir sustiprinant 
asmens individo atsako
mybę už savo darbą, gy
venimą, veiksmus ir mo
kesčius (daugeliui dar ir 
dabar neaišku, kad tokie 
yra valstybei ir jiems pa- 
tiems reikalingi?...) 

Taigi, pažindamas sa
vo žmones, nepavydėtino
je padėtyje atsidūręs 
prez. Boris Jelcin’as per
statinėje šio komplikuoto, 
kvapą užimančio, mega- 
žaidimo figūras.

"neskriaudžint 
žmonių, anot 

pareiškimo.
paskirtasis V.

buvęs KGB 
Tokia patirtis, 

ryšiai didelei

bent

•^Gigantiški potvyniai 
užklupo^ Kiniją. Jangtzės 
upės užtvankas kai ku
riose vietose prireikė iš- 
sporgdinti. į gelbėjimo 
darbus įjungta kariuome
nė.

Kanadoje, Britų Kolum- 
bijoję miškų gaisrai pri
vertė evakuoti ištisus 
miestelius.

Į XVIl-tosios KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI
įvyks visose apylinkėse 

š.m. RUGSĖJO MEN. 20 d.
rinkimų
Teismo 

fax nu- 
Catherine

Vadovaujantis KLB Krašto tarybos 
taisyklėmis, šiuo skelbiame KLB Garbės 
pirmininkės pavardę, adresą, telefono ir 
merį: Rūta Rudinskienė, 1610 St. 
St.W. Suite 405, Montreal, Quebec, H3H 2S2.
Tel: (514)-931-7174; Fax: (514) - 938-9079.

F. Mockus 
Vyr. Rinkimų Komisijos pirmininkas

Atviro
Fondo

minėjimas 
Vilniuje 
Menininkų 
Rūmuose 
1995.X.16

Nuotraukoje: 
Soros 
Fundation 
JAV atstovėj 
AFL dir. 
Vyt. Gruodis 
ir George 
Soros.

Nuotr.~
J. Piečaičio

u

"CHEVALIER DE LA LE- tuvos Developement 
Agency).
PAIEŠKOMAS KARO 
GROBIS — MENO 
KŪRINIAI

Italija prieš 3 metus 
buvo paskelbusi katalogą 
pražuvusių ar karo metu 
Hitlerio armijos pagrob
tų meno kūrinių II jo pa
saulinio karo metu.

Dabar Vokietijos vy
riausybė pripažino, kad 
17 iš dingusių kūrinių, 
įskaitant Adolfo Hitlerio 
ir Hermanno Goeringo 
nuosavybėje buvusių, ran
dasi muziejuose.

Indetifikuotos skulp
tūros ir tapybos kūriniai 
buvo nupirkti Vokietijos 
agentų arba padovanoti.

Kūrinių grąžinimas 
priklauso nuo muziejų ku
ratorių profesionalumo 
ir garbingumo supratimo. 
Tikimasi, kad Vokietijos 
Užsienio reikalų ministe
rija tarpininkaus susitiki
mui su kuratoriais.

Dingusių kūrinių kata
logas buvo išdalintas dau
giau kaip 700 muziejų.

GION d"HONNEUR" 
ORDINAS PASKIRTAS 
VYTAUTUI GRUODŽIUI

Buvęs montrealietis 
ekonomistas, nuo 1993 
m. su žmona Dalia apsi
gyvenęs Lietuvoje ir iki 
1997 m. dirbo laisvos 
rinkos kūrimo srityje, 
JAV George Soros Fondo 
vykdomuoju direktorium. 
Paskutiniu laiku jis yra 
Lietuvos Vystymo
Agentūros Tarybos pirmi
ninku. Tikslas pritrauk
ti užsienio investuotojus 
ir skatinti Lietuvos eks
portą.

V. Gruodis taip pat 
yra vienas iš steigėjų 
Lietuvos Vadybos (Manage
ment) Instituto, kurio 
partneriais yra Haute 
Ecole Commerciale Pary
žiuje ir Londono Verslo 
Mokykla.

Atvykęs į Kanadą 
m., Vytautas 

tapo jos 
lavinosi tarptau- 

verslo srityje,

papiktino Žaliųjų (gam
tos apsaugininkų) Lietu
vos vėliavos išniekinimas 
šiame mitinge. Jos žalios 
spalvos plotas buvo už
teptas suodžiais!

Lietuvos Užsienio Rei
kalų Ministerija įteikė 
protesto notą Latvijos 
Ambasadoriui. Jis išreiš
kė apgailestavimų dėl 
tokio nepagarbaus vėlia
vai elgesio. Ta proga 
priminė, jog kai kurie 
Žaliųjų skelbiami reikalvi- 
mai sutampa su Latvi

jos vyriausybės reikala
vimais. Vienas jų, kad 
būtų sudaryta sutartis 
atlyginti avarijos atveju 
ir susitarti dėl bendros 
terminalo priežiūros.

Labiausiai konfliktą pa
laiko tai, kad latviai, 
plėsdami savo naftos ter
minalą Ventspilio uoste 
nenori konkurencijos...

Tačiau valstybės vėlia
vos terliojimas (kad ir 
galimo konkurento) per
žengia ribą, kada tylėti 

. dėl to negalima.

1953 
Gruodis 
•piliečiu, 
tinio 
moka daugelį kalbų, gy
veno ir dirbo Ottawoje, 
Toronte ir Montrealyje, 
taip pat kurį laiką pra- PROTESTO NOTA 
leido Italijoje ir Šveica
rijoje.

Prancūzijos ambasada 
Vilniuje š.m. liepos mėn 
7 d. Vytautui Gruodžiui 
įteikė Legion d’honneur 
ordiną už Lietuvos ir 
(Prancūzijos ryšių sustip
rinimo išvystymą.

(Pasinaudota Lietuvos 
Konsulato pranešimu ”Lie-

(TEIKTA LATVIJAI
Š.m. liepos men. 22 
Latvijos Žalieji buvo 
rengę mintigą prie Lietu
vos Ambasados Rygoje, 
reikalaudami sustabdyti 
2 mėnesiams BŪTINGĖS 
naftos terminalo statybą, 
kol bus pateiktos eksper
tų išvados.

Labiausiai nustebino ir

d. 
su

• KANADOS ’’McDonald” 
valgyklų bendrovė ati
darė antrąją valgyklą 
Maskvoje, 12-kos aukštu 
pastate. Šiame komplek
se taip pat įsitaisys ke
letas vakarietiškų kor - 
poracijų.’ Jų tarpe Toyo
ta, Coca Cola 
rican Express.

’’McDonald” 
vadinasi "Beeg
gal • produkto rusiškąjį iš
tarimą.

ir Ame-

Rusijoje, 
Mek", pa-
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B.N.

Nu skambėjo -tegul... ataidi ’

šventės vėliava,gaudžiant ragams (ją sukūrė dail. 
Mikalojus Vilutis, mėlyname fone- emblema ); Pa
sveikinimo žodį tarė Seimo pirm. Vytautas Lands
bergis ir Dainų Šventės direktorius Juozas Mikutavi
čius. Šventės dalyvės tautiniuose drabužiuose 
įteikė Prezidentui jnielų dovanų: naminės duonos 
kepalą ir pilną krepšį voverinių grybų.

Girdėjosi dainos jau nuo pat ryto, kurias vis 
pakaitomis dainavo, įvairių ^ miestelių ansambliai. 
Į Sereikiškių parką rinkosi Žemaitijos, Aukštaitijos, 
Dzūkijos,^ Suvalkijos tautodailininkai, amatininkai, 
kepėjai, žolininkės su savo kermošinio pobūdžio dir
biniais ir netrukus tai iŠ vieno, tai iš kito pakraščio 
pradėjo sklisti ir šokių muzika, ir liaudies dainos. 
Salia visų įdomybių, buvo ir pony veislės arkliukai, 
kurie 7 vežiodami vaikus vežimėliuose, prisidėjo prie 
visokių vaikams skirtų išdaigų. Aikštėje, matėsi 
nemaža turistų, kalbančių angliškai, vokiškai, girdė
josi ir rusiškai kalbančių. Kai kas pasigedo- lenkų, 
sako,jų čia nesigirdėjo...Gal nenorėjo pasidžiaugti 
lietuvių tokia gražia švente?... (bus daugiau)

H-JOJE LIETUVOS 
TAUTINĖJE
OLIMPIADOJE

Liepos men. 2 d.

Pirmasis Pasaulio Lietuvių Dainų Šventes rengi
nys pradėtas Skambėkite KanRlės įvadiniu koncertu. 
Jame grojo apie 400 kanklininku, iŠ visos Lietuvos. 
Seniausias ansamblis- Skriaudžių kaimo KANKLĖS; 
Užpalių^Kultūros Namų Ans. PASAGĖLĖ, Klaipėdos, 
Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Vilniaus Krašto kanklių 
įvairūs ansambliai.

Anot Petro Juodelės - liaudies instrumentų, žino
vo - šiuolaikinės kanklės į mūsų^dienas yra atneštos 
is amžių glūdumos. Jos esančios lietuviu tautos 
taurumo^ meilės ir pasiaukojimo tėvynei simboliu. 
Ateinančios gal nuo krivių ir vaidilučių laikų, o 
ir XX-tajame amžiuje yra nepamirštos, atgaivintos, 
ir suskambo viešuose koncertuose, mokyklose, dainų 
svenėse.

Šį kartą, pirmą sykį dainų Švenčių istorijoje, 
atskiru koncertu skambėjo liepos mėn. 2 d., 1998 
m.. Įdomu, kad,salia liaudies šokių bei dainų muzikos 
buvo „atlikti ir kompozitorių kūriniai: Pr. Puskuni
gio, klasikų - M.K.Čiurlionio, J.Švedo; Šiuolaikiniu 
komp.: V.Klovos, L.Povilaičio, B.Kutavičiaus, V.Bag- 
dono, A.Lapinsko.

Kanklių muzikos veteranė , puoselėtoja Ona Mi
kulskienė, plačiai žinoma išeivijoje ir pagerbta Lie
tuvoje, kur dabar gyvena, pasakė, jog tikrai kanklės 
suskambėjo Lietuvoje. Jų skambesys paveikia šimtus 
kankliuotojų ir tūkstančius klausytojų. Šviesi, pakili 
nuotaika sklido nuo atlikėjų kanklių'ir nuo gausios 
publikos.

Ona Mikulskienė savo laiku 50-tį. metų yra 
vadovavusi M.K.ČIURLIONIO Ansamblio kanklininkų 
-kių grupėms, ir nenutraukusi tų stygų per visa 
išeivijos laikmetį.

Liepos men. 3 d.
Prezidentūron susirinkusius apie 300 PLDŠven- 

tės rengėjus ir dalyvių atstovus pasveikino prez^. 
Valdas Adamkus ( Jis padėkojo organizatoriams uz 
jų darbą, pabrėždamas, kad tokia Šventė sutelkia 
dainuojančią Lietuvą ir išeiviją, pažymėdamas, kad 
daina visada jungė lietuvius ir didžiojo džiaugsmo 
valandą, ir guodė didžio skausmo valandą. Taip pat 
pasidžiaugė sutartinėmis, nes jos yra kultūrinė rete
nybe, viso pasaulio unikalus turtas, kuri lietuviai 
išsaugojo. Ir pats tos rūšies dainų pavadinimas daug 
sako, kaip užsiminė Prezidentas:”...Gal Šiandieną 
taip trūkstamo sutarimo galėtume semtis, būtent, 
is sutartinių”.

Šventės organizatoriai prez. V.Adamkui ir va
dovams prisegė po šventinį ženklelį su tautine juos
ta, o Prezidentas dar gavo ir simboline, dirigento 
lazdelę, Suskambo ir dainos, ir grojama liaudies 
muzika salėje.

Priartėjus 12 vai., Simono Daukanto aikštėje 
Dainų Švente atidarė oficialiai Prezidentas. įskelta

Juozas- Mikutavicius-Dainų Šventės direktorius

ATRASTOS PASLĖPTOS 
BRANGENYBES

Š.m. liepos mėn. 8 d. 
Montrealio "The Gazette11 
laidoje buvo atspausdin
tas "London Daily 
Telegraph" žinia, kad ne
tikėtai buvo atrastas li
turginių brangenybių 
turtas, buvęs paslėptas 
Lietuvoje. Po 13 metų, 
vėl paslėptas, baiminina- 
tis kad bus sovietinės 
valdžios konfiskuotas.

Radinyje yra sidabro 
ir aukso indai, brangeny
bės, papuošalai, naudoti 
religinėse apeigose po to 
kai Lietuva perėjo į krik
ščionybę 1387 m.

Lietuvos Meno Muzie
jaus dir. Romualdas 
Budrys sako, kad radinio 
paskelbimas sutampa su 
Lietuvos Valstybės diena 
ir jo vertė esanti 
didesnė negu visų 
Lietuvos gyventojų 
bankuose esanti valiuta.

BUS PATVIRTINTOS TIK 
BŪTINOS KELIONĖS

Seimo Tarp-parlamenti- 
nių ryšių skyrius savo 
naujai parengtuose nuos
tatuose įpareigoja įvairių 
frakcijų Seimo narių ko
mandiruotes tiksliau api
būdinti: pateikti progra
mą, surašyti numatytus 
rezultatus ir ataskaitas 
atlikti be atidėliojimų.

Taip pat siūloma, kad 
Valdyba prieš komandi

ruodama parlamentarą į 
seminarą ar konferenciją 
reikalautų pasiruošimo 
temoms, kurios bus svars
tomos, užtikrinimą.

Prieš kelionę Seimo 
nariai privalės nurodyti 
kokie, kokios vertės 
reprezentaciniai suveny
rai bus jiems reikalingi 
ir kodėl būtini.

Reikia sveikinti už šį 
žingsnį darbuotojų atsa^ 
komybės srityje. Ypač 
kad tokių aiškių nuosta
tų ir darbo etikos auklė
jimo iki dabar ryškiai 
per maža.

YPATINGA IŠIMTIS
Buvęs sovietų kariškis 

atsargos majoras, palai
kė ir dirbo Lietuvos Ne
priklausomybės judėjime, 
sąjūdyje. Jo vardas 
Leonidas Tregub’ as., Jis 
gyvena Klaipėdoje, buvo 
Sąjūdžio Seimo nariu, am 
timilitaristinių ir antroku- 
pacinių akcijų organiza
torius. Už tai, nuo 1991 
m. kovo mėn. 9 d. jam 
Rusija atėmė karinį laips
nį ir pensiją.

Prarastą pensiją kom
pensuos Lietuvos Respub
likos vyriausybė, paskir
dama 30,090 litų vien
kartinę išmoką. Tai su
darytų apie 414 lt. į 
mėnesį iki jis įgys teisę 
gauti valstybinę sociali
nio draudimo pensiją.

2 psl.

• Pirmąją varžybų dieną 
laimėtojais tapo JAV bė 
gikai- broliai dvyniai To
mas ir Jonas Motiejūnai 
400 m bėgimo varžybose. 
Aukso medalis - Tomui 
46,77 sek., o sidabro te
ko Jonui - 47,20 sek.

Abu studijuoja Georgia 
U-te, JAV, šiemet tapo 
ten studentų čempionais 
estafetėje.

Aukso medalis teko ir 
rekordininkui, JAV ieties 
čempionui Tomui Pukščiui 

Kaunietis Arūnas Jurk - 
štas, pagerinąs 11 metų 
senumo Lietuvos rekordą, 
laimėjo sidabro medalį.

PASVEIKINO IR APDO - 
VANOJO VI-JŲ PL SPOR 
TO ŽAIDYNIŲ PROGA

Prez. Valdas Adamkus 
L.D.K. GEDIMINO III-jo 
laipsnio ordinu apdovano
jo ilgametį ŠALFASS gos 
gen. sekretorių, šproto 
trenerį Algirdą Bielskį 
ir ilgametį JAV lietuvių 
akademinio sporto klubo 
LITUANICA pirm. Š. 
Amerikos lietuvių krepši
ninkų vadovas Rimantas 
Dirvoms. Pastarasis buvo 
talkinęs V. Adamkui ir 
rinkiminei kampanijai.

Tokiu pat medaliu bu
vo pagerbtas ir 
ilgametis SALAFASS- gos 
v-bos narys, visų ligšioli
nių žaidynių dalyvis Vy
tautas Grybauskas.

Padėkos žymenis Prezi
dentas įteikė Kūno Kul
tūros ir Sporto dep. ge
neraliniam direktoriui 
Rimui Kurtinaičiui, Lie
tuvos Tautinio Olimpinio 
komiteto pirm. Artūrui 
Poviliūnui, Organizacinio 
k-to direktoriato vadovui 
Algirdui Raslanui ir Or g. 
Komiteto pirm., Seimo 
pirmininko pavaduotojui 
Arvydui Vidžiūnui.

AUTO AVARIJOJE 
ŽUVO TAIKDARIŲ BA
TALIONO KARYS

Baltijos Taikos Bata
liono (BALTBAT) kariš
kis, eilinis Dainius Griga
ravičius, vykdamas savo 
automobiliu iš Alytaus į 
mokymo centrą Rukloje, 
tekintojo specialybę 
įsigijęs nuo 1996 m. 
vasaros, dirbo Krašto Ap
saugos sistemoje. Auto
mobilis nuslydo nuo 
kelio ir apvirto. 
Priežastys tiriamos.
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MEDININKŲ PASIENIO 
POSTO TREAGEDIJOS 
7-TOJI SUKAKTIS

1991 m. liepos mėn. 
31 d. OMON smogikai 
žiauriai nužudė užpuolę 
6 Lietuvos pasienio pa
reigūnus. Dar du buvo 
išlikę sunkiai sužeisti, 
vienas jų Ričardas Ruba
vičius mirė, o Tomo 
Šerno gyvybę, vienintelio 
gyvo liudininko, pavyko 
po ilgų pastangų 
išgelbėti.

Žuvę Mindaugas Bala- 
vakas, Juozas Janonis, 
Algimantas Juozakas, 
Algis Kazlauskas,
Antanas Musteikis ir 
Stanislovas Orlavičius.
” KAS YRA KAS LIETU
VOJE ”

Šiuo pavadinimu išleis
tame 1997 metų žiny
ne Lietuvoje aptariami 
Metų žmonės, pasižymė
ję įvairiose visuomeninio 
gyvenimo srityse.

Kultūros ir Meno sri
tyje išrinktas rež. Eimun
tas NEKROŠIUS; medici
nos ir socialinės apsau
gos min. Irena DEGU
TIENĖ; mokslo ir švieti
mo- buv. tos srities min. 

r Zigmas ZINKEVIČIUS; po
litikos ir valdžios^buv. 
prez. Algirdas BRAZAUS
KAS; sporto krepšinin
kas Arvydas SABONIS, 
teisėtvarkos - generali
nis prokuroras Kazys 
PĖDNYČIA; verslo ir eko
nomikos - Laisvosios Rin
kos instituto dir. , prez. 
patarėja Elena LEONT
JEV A;žiniasklaidos - "Lie
tuvos Ryto " apžvalginin
kas ir vyr. red. pavaduo
tojas Rimvydas VALAT
KA.
PO MĖNESIO SURADO 
PELKĖJE

Vydo Virbicko lavonas, 
' \po mėnesį trukusio ieško

jimo, rastas Vilnius-Klai
pėda greitkelio ruože,. ne
toli Kerupio km. pelkyne.

Ekspertai nustatė, kad 
jis mirė nuo smurtinių 
sužalojimų. Kaip rašyta, 
Vydas Virbickas buvo Lie
tuvos Moterų krepšinio 
lygos gen. sekretorius, 
savo laiku ir treneris.

NUŠAUTI FUTBOLO 
KLUBO PIRMININKAS 
IR JO ŽMONA

Š.m. gegužės mėn. 24 
d. automobilyje Kaune, 
Panerių gt., nušautas 
verslininkas Algirdas Paš- 
kauskas ir jo žmona Ni
jolė, paleistais šūviais į 
galvą iš užpakalinės sė
dynės.

A. Paškauskas buvo 
futbolo klubo "Ranga- 
Politechnika" pirmininkas, 
Kauno apskr. futbolo fe
deracijos narys, anksčiau 
- šios federacijos vicepir
mininkas.

Liko sūnus Audrius, 21 
m., Kauno Kultūros Insti 
tuto studentas ir duktė 
Aušra, 16 m. moksleivė.

Spėliojama, kad viena 
z- iš žmogžudystės priežas

čių galėjo būti skolos 
Paškauskams.

Kolegų tvirtinimu, A. 
Paškauskas buvo sąžinin
gas verslininkas, klubas 
nesusirišęs jokiais nešva
riais pinigais.

Prokuratūra, kaip ir 
kriminalinė policija 3 vyk
do tyrįmus.

LINKSMESNĖS SPORTO 
ŽINIOS

Lietuvos penkiakovinin- 
kas Edvinas Krungolcas 
Švedijoje vykusiame 
Europos čempionate 
asmeninėse varžybose 
laimėjo bronzos medalį.

Aukso medalis teko 
prancūzui, sidabro-čekui.

Komandinėse varžybo
se Lietuva laimėjo 4^tą 
vietą.

• Dviratininkė Rasa Ma
žeikytė dviračio kelio 
pirmojo etapo varžybose 
Kolumbijoje laimėjo II-ą 
vietą.
• KAUNO* policijos pa
reigūnai sulaikė žinomą 
meno kūrinių vertintoją 
ir kolekcionierių kaunie
tį, Vytautą Šimkų, kuris 
yra vienu įtariamuoju 
kun. Ričardo Mikutavi
čiaus dingimo byloje.

V. Šimkus buvo sulai
kytas Vilniaus aerodrome 
jau besiruošiant skristi į 
Maskvą. Jis staiga pradė
jo skųstis širdies skaus
mais ir buvo skubiai nu
vežtas į Kauno Kliniką. 
Kol kas jo apklausinėji
mas sustabdytas.

• Naują traumatologijos 
ir ortopedijos skyrių ati
darė Kauno Akademinės 
Klinikos» Čia bus gydomi 
ir reumatinėmis ligomis- 
sergantieji, kuriems rei
kalinga chirurginė pagal
ba. Skyriaus vadovas - 
Romas Kalesinskas. Sky
rius aprūpintas moder
niais chirurginiais įrengi- 
mais. Dalis jų įsigyta 
Kauno Akademinės klini
kos lėšomis, kita dalis 
per Labdaros ir Vokieti
jos firmas.

LIETUVOS AMBASADA 
BERLYNE
Dar prieš II-jį pasaulinį 
karą Lietuva buvo įsigi
jusi sklypą savo ambasa
dai Berlyne, geroje 
vietoje. Pernai Vokieti
jos teismas pripažino, 
kad šis sklypas privalo 
būti sugrąžintas Lietu
vai.

Dabar yra paskirta 2 
mil. lt. pastatyti toje 
vietoje ambasadą ir pa
skelbtas architektų kon
kursas sukurti projektą. 
Jame dalyvaus 4, tik 
Lietuvos architektai, ku
riuos rekomendavo Ar
chitektų Sąjunga.

Kol kas Lietuvos Am
basada Vokietijoje yra 
įsikūrusi Bonoje.

GIRIA RŪTOS SALDAI
NIUS

Devyni Amerikos vers
lininkai lankėsi Šiaulių 
įmonėse pagal prieš 
metus pasirašytą Nebras-

Po saulių priesaikos- gėlių padėjimo ceremonija Nuotr: Vytauto Kneivio

ŠAULIŲ PRIESAIKA 
KAUNE

1940 m. okupavus Lie
tuvą, Šaulių sąjungos gre
tose buvo apie 60 tūks
tančių narių. Tai buvo 
garbingiausia ir gausiau
sia Lietuvos organizacija 
todėl okupantai vieną iš 
pirmųjų smūgių smogė 
šiai organizacijai ir jos 
nariams. Apie 90% šau
lių patyrė skaudžią sovie
tinio genocido ranką. 
Šauliai buvo persekioja
mi, suiminėjami, kankina
mi, tremiami, žudomi... 
Tūkstančiai šaulių nesu
laukė 1990 metų Kovo 
11-osios dienos.

Kaip ir mūsų valsty
bei ir tautai, Birželio 14 
-oji diena yra ypatingai 
atmintina, todėl Kauno 
apskrities Vytauto Di
džiojo šaulių rinktinės 
vadovybės sprendimu, ši 
diena buvo pasirinkta 
naujų narių priesaikai 
duoti.

Iškilminga rikiuote šau
liai ir kandidatai pasiekė 
Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus sodelį - tradici- 
nę priesaikos davimo vie

kos universitetų ir Šiau
lių pasirašytą bendradar
biavimo programą.

Penki jų ypač domėjo
si lietuvių saldainių fab
riko "Rūta" gamyba. Jau 
pasiūlyti marketingo ir 
reklamos patarimai būsią 
naudingi, anot fabriko 
valdytojo Algirdo Gluodo.

Svarbiausia, kad’ ame
rikiečiai verslininkai buvo 
labai susidomėję "Rūtos" 
saldainių puikiai įvertin
ta kokybe ir buvo nuste
binti, kad sunkiomis sąly- 
gomis galima pagaminti 
tokios kokybės įdomes
nius, negu amerikietiškie
ji, gaminius.

Grįždami nusivežė sal
dainių pavyzdžių ir pa
žadėjo paieškoti pirkėjų 
Amerikoje.

Gal gi visų paslapčių, 
kaip gaunami tie saldai
niai, neišdavė... o tai, ko 
gero, atsiras Amerikoje 
konkuruojantys lietuvišku 
vardu, saldainiai... 

tą. Netrukus sodelyje nu
vilnija iškilmingi priesai
kos žodžiai: ..."prisiekiu 
Visagalio Dievo ir 
lietuvių tautos akivaiz
doje...". Po priesaikos 
kiekvienas naujasis šau
lys pabučiavo vėliavą ir 
pasirašė po priesaikos 
tekstu. Dabar jie yra 
pilnateisiai LŠS nariai ir 
duota priesaika įpareigo
ja juos laikytis priesai
kos reikalavimų ir nuo 
jos atleisti gali tik 
mirtis.

Kauno apskrities šau
lių rinktinės vadas ats. 
vyr. leitenantas R. 
Dunauskas pasveikino 
bei padėkojo naujiesiems 
rinktinės nariams ir pasi- 
džiaugė, kad rinktinė pa
gausėjo 28 nariais. Jis 
paprašė visų rimtai įsi
jungti į šaulišką darbą 
ir svarbiausia mūsų pa
reiga yra, kad ateityje 
Lietuvoje daugiau nebūtų 
naujos birželio 14 Gedu
lo ir Vilties dienos, 
kurios pasekmės buvo 

‘skausmingos mūsų tautai' 
ir juntamos iki šių dienų.

Prisiekusiuosius taip 
pat pasveikino ir priesai

• VILNIAUS akcinė bend
rovė AUDĖJAS Gardino 
mieste, Gudijoje įsteigė 
pirmąjį savo gamybos 
padalinį. Jame bus au
džiami gobelenai, skirti 
Rytų rinkai. Planuojama 
išausti per pirmuosius me
tus apie 300,000 kv. m. 
gobeleno, daugiausia 
pliušo.
JAV-se, North Carolina 
valstijoje, kur vyko NATO 
ir bendradarbių pratybos 
"Bendradarbiavimas var
dan taikos", dviejų sa
vaičių programoje su Ka
nados, Olandijos bei 12- 
kos valstybių vienetu da
lyvavo ir KLAIPDĖDOS 
VIII-jo dragūnų pamario 
gynybos batalionas. Jam 
vadovauja vyr. Itn. An
tanas Kavaliauskas.

ELTA
• Seimo Valstybinio Sau
gumo komitetas raštiš
kai kreipėsi į Krašto 
Apsaugos ministeriją, 
siūlydamas atleisti iš pa

kos davimo ceremonijoje 
dalyvavęs SKAT Kauno 
apskrities teritorijos gy
nybos rinktinės vadas 
maj. P. Urbonavičius. 
Jis sakė, kad tiek sava
norių, tiek šaulių siekiai 
bei uždaviniai vienodi, 
todėl turime bendromis 
jėgomis stiprinti ir ginti 
Lietuvos Nepriklausomy
bę, ugdyti tautos gerovę-.

Po sveikinimo kalbų 
abu vadai padėjo gėles 
prie Nežinomojo Karei
vio kapo, Laisvės 
paminklo ir Šaulių sąjun
gos įkūrėjo VI. Putvio 
Putvinskio biusto.

Vėliau šauliai su nau
jaisiais bičiuliais dalyva
vo renginiuose, skirtuose 
paminėti Birželio 14-tą 
dieną:. dalyvavo šv. 
Mišiose, memorialo geno
cido aukoms atminti pa
laiminime ir skulptūros 
"Angelas" atidengime Pet
rašiūnų kapinėse, padėjo 
gėles su Gedulo ir 
Vilties diena susijusiose 
atmintinose vietose.

Paruošė: :LŠS Garbės 
šaulys S. Ignatavičius

reigų kariškius,
gaunančius kitų valstybių 
pensijas už tarnybą jų 
struktūrose.
• "Naujasis Baltijos Šo
kis, 98" vardu pavadin
tas šiuolaikinis Šokio fes
tivalis "Arts Baltica" 
meno mainų programos 
rėmuose, vyko antrą kar
tą š.m. gegužės mėn. pa
baigoje - birželio mėn. 
pradžioje, Vilniuje.

Dalyvavo solistai ir 
Grupės ir 3-jų Baltijos 
valstybių, Švedijos, Suo
mijos, Lenkijos, Rusijos, 
Prancūzijos. Danija 
pasirodė fotografijų paro
da, pavadinta "Kūnas 
erdvėje". Programa buvo 
rodoma per 5 vakarus su 
30-čia spektaklių.

Festivalio programon 
įėjo ir šiuolaikinio šokio 
technikos seminaras su 
video programa apie šo
kį, diskusijos apie šokio 
raidą Rytų Europoje.
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KLAIPĖDOS Vll-tojo PAMARIO GYNYBOS BATALIONO BŪRYS, vad.vyr.Itn. 
Antano Kavaliausko, žygiuotoje, vykstant NATO ir bendradarbiu pratyboms
"Cooperative Osprey". Dalyvavo ir JAV, Olandijos ir Kanados atstovai bei 12 — 
"Bendradarbiavimo vardan taikos" programai priklausančios vslstybės. Pratybos 
vyko 2 savaites. Nuotr: Elta

KUPIŠKIO mokyklos direktorė Erika Michalienė su skudutininkais ir mokytoja 
Genovaite BartaseviČiene labai gražiai pasirodė XV-tojoje PLDainų Šventėje 
sią_ vasara,atstovaudami kupiškėnus. Mokytoja buvo apdovanota Dalyvio medaliu*. 
Šis vienetas yra šauniai koncertavęs ir s.m.birželio mėn. 7 d., Lenkijoje. Zgię- 
ze. Nuotrauka gauta per Leona Balais]

GRIEŽČIAU TVARKOMOS 
TURGAVIETĖS

Šiuo metu apie 90% 
turgaviečių turi įsirengu
sios šaldytuvus, tačiau 
higienos atžvilgiu dar bū
tina įvesti svarbių page
rinimų. Visuomenės Svei
katos Centro darbuoto
jai ištyrė Vilniuje vištie
nos žaliavos pavyzdžius, 

D.Drabavicienė sėkmingai vadovaujanti Kalvarijų tur
gui trecius metus "LA" nuotr.

4 psl.

paimtus iš turgaviečių ir 
rado trečdalyje jų salmo- 
nėlės bakterijų. Taip pat 
nustatyta, kad patekę į 
ligonines pacientai,tvir
tinę susirgę nuo turguje 
pirktų produktų, apie pu
sė jų buvo užsikrėtę sal- 
monela.

Po pasitarimų su 
specialistais ir turgavie

čių vadovais, paskelbta, 
kad nuo liepos mėn. 1 
d. turgavietės, kur dar 
trūksta šaldytuvų, bus 
uždarytos.

Taip pat sudaromas' 
projektas viesas turgavie
tes suskirstyti į tvarkin
gas ir saugias nuo apkrė- 
timų zonas. Pavyzdinėse 
jau nėra tokių produktų 
sudėstymų, kaip pav., Ja- 
lia rūkytos mėsos, čia 
pat šviežia mėsa, pienas 
šalia žuvų, ir pan.

Dabar bus draudžia
ma pardavinėti kūdikių 
maistą, kurio laikas pasi- 
beigęs, neišdaryta paukš
tiena. Taip pat bus tiki- 
rinama šaldytuvų tempe
ratūra, nes kai kurių bu
vo nepakankamo šaltumo. 
Majonezas, margarinas, 
ketčupas taip pat priva
lo būti išdėti pavėsyje, 
o ne saulės kaitinimui. 

pažymėtos Saulių 
SĄJUNGOS 79-osios 
ĮKŪRIMO ir 9-osios 
ATKŪRIMO METINĖS

1919 metais, kuomet 
jaunai Lietuvos valsty
bei grėsė išorės priešų 
pavojus ir reikėjo padėti 
negausiai bei silpnai 
ginkluotai Lietuvos ka
riuomenei, VI. Pūtvio- 
Putvinskio. M. Mikelkevė 
čiaus, A. Vienuolio - Žu
kausko, A. Klimo ir kitų 
pastangomis buvo įkurta 
Šaulių Sąjunga, kuri il
gainiui tapo garbingiau
sia ir garsiausia tarpuka
rio Lietuvos organizaci
ja.

Praėjus 70 metų, kuo- 
į met Lietuvoje įsigalėjo 
Sąjūdžio irv Atgimimo 

1 idėjos, Sąjūdžio žaliaraiš- 
1 čių saugos būrių narių 
tarpe kilo mintis atkurti 
šią garbingą organizaci
ją. 1989 m. gegužės 12
d. ir buvo įsteigta Lietu
vos "Saulių Sąjungos at
kūrimo .iniciatyvinė gru
pė. Rugsėjo 20 d. 
prie VI. Pūtvio-Putvins- 
kio kapo Kelmėje prisie
kė pirmieji Šaulių sąjun
gos atkūrėjai.

Pažymint LŠS įkūrimo 
79-ąsias ir atkūrimo 9- 
ąsias metines š.m. birže
lio mėn. 21 d. Kaune bu
vo organizuotas renginių 
ciklas sioms datoms 
pažymėti. Renginiams or
ganizuoti buvo LŠS vado 
kpt. L. Bakaičio įsakymu 
buvo sudaryta darbinė 

: . i
j NUO SIBIRO UPĖS ILGAS KELIAS J GĖLIŲ LYSVES Į

Motiejui Bagdonui, 74 metų Beinoravos kaimo gy
ventojui, šv. Kalėdos visada primena tuos baisius 
laikus, kai 1948 m. gruodžio 26-tąją čekistai nušovė 
ir sudegino nusiaubtoje sodyboje jauną jo brolį su 
kartu buvusiais besislapstančiais bendražygiais.

Gyveno tada Bagdonų šeima Joniškio rajone, neto
li Pašvitinio, Pelaniškių kaime.

Buvo toks metas, kai jauniems vyrams, nenorin
tiems eiti į sovietų kariuomenę, teko slapstytis.

- Buvau tada jaunas, 25 metų vaikinas. Abu su 
broliu slapstėmės, kad nepaimtų,- lėtai pasakojo 
žilaplaukis. - Buvo ir daugiau kaime vienminčių. 
Kaimą Kalėdų antrąją dieną baudėjai šukavo ginklu. 
Užtikę besislapstančius, ėmė šaudyti. Kulkos per
vertas, žuvo Motiejaus brolis ir keli draugai. Čekis
tas padegė sodybą. Jau nebegyvus žuvusiuosius su
metė į degantį tvartą. Pleškėjo pastatai, kartu ir 
jaunuolių kūnai.

Motiejų netrukus kartu su motina ir broliu Pranu 
išvežė į Kransojarsko kraštą, kaip ir daugelį. Už 
pasipriešinimą okupantms, trylika metų iškentėjo 
Motiejus tremtyje. Ten ir žmoną, taip pat tremtinę 
susirado. Deja, toji, įkritusi įšaltą Sibiro upės-, vandenį, 
peršalo. Pasiligojusi ir mirė dar jauna. Grįžęs iš 
tremties, Motiejus vedė antrą kartą. Radviliškio 
raj. Beinoravos kaime, žmona Genovaitė dirbo šilt
namyje, gėles augino, o pats Motiejus kurį laiką 
skyriaus ūkvedžiu darbavosi. Žemę mylinčių žmonių 
Lietuvoje visada reikėjo, nesvarbu, kokia valdžia 
būtų. Dabar abu Bagdonai pensininkai, bet tvarkosi 
gražiai. Seniūnijos centre Sidabrave, jiems buvo 
įteiktas apdovanojimas - padėkos gairelė su įrašu 
"Už meilę ir rūpestį puoselėjant savo sodybos grožį 
ir ugdant visuomenės estetinį skonį.

Genovaitės Bagdonienės darželyje auga daugybė 
įvairiausių gėlių, išradingai tvarkoma visa sodyba.

Senelius aplanko net 8 anūkai iš Kauno ir iš 
Panevėžio. .

Daug sveikatos atėmė Sibiro miškai, tenka gydyti 
skaudančias kojas, bet Motiejus ir Genovaitė Bagdo
nai gyvenimu nesiskundžia. Augina gyvulius, tvarko
si sumaniai.

Tačiau priešu kiekvienas šv. Kalėdų šventes Motie
jui prieš akis iškyla liepsnojančios sodybos vaizdas.

Valerija Pranckulienė
(Iš TREMTIS, Nr. 1, 1998 m.)

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 16-17

grupė ir, pasiskirsčius 
atitinkamais darbais ir 
užduotimis, grupės na
riai jas sėkmingai atliko.

Jau ankstų birželio 
mėn. 21 d. rytą šauliai 
iš visų Lietuvos apskri
čių rinktinių būriai su 
vėliavomis rinkosi prie 
Šaulių Sąjungos Centro 
būstinės ir ruošėsi šven
tei, kokios, pagal organi
zatorių užmačias, nebu
vo nuo okupacijos metų.

Šventė prasidėjo šau
lių rankdarbių parodos 
atidarymu prie LŠS Cent
ro būstinės Laisvės alėjo
je. Paroda susilaukė dau
gybės žiūrovų ir malonių 
atsiliepimų. Ne vienas 
Kaunietis ar miesto sve
čias įrašė nemažai šiltų 
žodžių apie organizato
rius ir parodą atsiliepi
mų knygoje.

Pagerbiant žuvusiuosius 
už Lietuvos Laisvę, miru
siuosius kankinio mirti
mi Gulago mirties sto
vyklose ir kalėjimuose, 
nesulaukus šių dienų pri
verstinoje tremtyje, ne
trukus po parodos atida
rymo Šv. Arkangelo My
kolo (įgulos) bažnyčioje 
buvo aukojamos šv. Mi
šios, kurias koncelebravo 
Kauno įgulos kapelionas 
K. Dudenis.

Po to Laisvės alėjoje 
vyko eitynės darniomis 
gretomis, plazdant vėlia
voms, MPB "Geležinis 
Vilkas”, Alytaus Didžio-
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...ATKŪRIMO METINES- 
sios Kunigaikštienės Biru
tės bataliono pučiamųjų 
instrumentų orkestrui 
grojant maršą, žygiavo 
Alytaus, Kauno, Klaipė
dos, Marijampolės, Pane
vėžio, Šiaulių, Tauragės, 
Telšių, Utenos ir Vilniaus 
apskričių rinktinių rikiuo
tės šaulių, Kauno jaunų
jų šaulių ir Klaipėdos 
mergaičių-šauliukių būriai. 
Šimtai kauniečių ploji

mais, su džiaugsmu ir 
šypsenomis palydėjo šau
lių koloną' į Vytauto Di
džiojo Karo muziejaus 
sodelį.

"Vėliava - tai kovinis 
musų organizacijos gar
bės simbolis. Kiekvienas 
šaulys privalo ją gerbti 
ir kiekvienas blogas po
elgis teršia vėliavą ir or
ganizaciją. Visuomenė ste
bi mus ir iš kiekvieno 
šaulio poelgio, sprendžia

ma apie visą organizaci
ją. Tad kiekvieno prašy
čiau branginti organiza
ciją, ką tik pašventintą 
vėliavą ir šaulio vardą”. 
Vėliau jis pasveikino šau
lius ir palinkėjo sėkmės 
veikloje stiprinant ir gi
nant Lietuvos valstybę, 
ugdant tautos gerovę. 
Vėliau sveikinimo žodį 
tarė Seimo narys A. Pet
ruševičius ir Kauno ap
skrities adm. sekr. V.

Senvaitis.
Pagerbiant Lietuvos 

Respubliką, Nežinomąjį 
Karį ir Lietuvos šaulių 
sąjungą, Kaune Karo 
istorijos klubo nariai, va
dovaujami didžiojo etmo
no A. Pociūno, iššovė 
tris šūvius iš senovinės 
patrankos.

Popietėje, Kauno Kari
ninkų Ramovėje prasidė
jo Šaulių sąjungos savi
veiklinio meno apžiūros

konkurso: "Sukruskime, f « 

šauliai" finalinis turas. 
Apžiūroje koncertavo ge
riausi šaulių meno kolek
tyvai ir solistai, kurie 
buvo išrinkti geriausiais 
zoninėse apžiūrose. Kaip 
ir tikėtasi, Ramovės salė 
vos sutalpino visus norin
čius dalyvius. Po koncer
to LŠS vadas kpt. L. 
Bakaitis laimėtojams 
įteikė raštus ir vertin
gas dovanas. b.d.

APLANKĖME BOLEARŲ 
SALAS Maria Serra -Sabalienė

audrą pergyvenome 
ir sniegas. Dingo e-

Kokią prisimintiną 
sausio mėnesį! Ledas 
lektra, likome be apšildymo, be vandens!. 
Tai buvo viena priežasčių, kad Vytautas 
ir aš nutarėme pavažiuoti kur nors ir pa- šfio straipsnic 
sidžiaugti maloniu klimatu. Po ilgesnių 
svarstymų pasirinkome aplankyti Balearų autorė 
salas Viduržemio jūros Perlus, kaip jas 
vadina. Majorkoje,

Dėka geografinės padėties, šios salos
įvairiais laikotarpiais buvo užimtos Balearuose 
fenikiečių, kartaginiečių, graikų, romėnų, 
vandalų, arabų, turkų, kataloniečių (kurie 
įvedė savąją kalbą salų gyventojams, ja 
kalbama ir dabar), aragoniečių, britų (3 
kartus), prancūzų (2 kartu) ir ispanų. 
Todėl labai įdomu pamatyti šių civilizaci
jų liekanas Balearuose, daugiausia romėniš
kų ir arabiškųjų.

• Salynas susideda iš 100 salų, tik
keturios jų yra dabar apgyventos. Majorka 
- didžiausioji- su gražiomis įlankomis, ur
vais, nuostabiais balto smėlio paplūdimiais, 
apsupta napalyginamo grožio mėlynais 
vandenimis.

Sostinė - Paima - žinomas turistinis 
centras. Pagrindinis paminklinis pastatas 
14-tojo šimtmečio gotiško stiliaus katedraj 
kuri iškyla virš senosios mečetės ir yra 
apsupta dviguba siena: romėniškąja ir 
arabiškąja. Mus žavėjo savo spindėjimu, 
grakščiai išplanuota erdve ir balansu 
didingų navų ir nišų. Taip pat nuostabus 
yra presbiterijos langas - rozetė, pati 
didžiausia pasaulyje.

Almudaina Rūmai randasi priešais 
katedrą ir vienu metu buvo Majorkos 
karališkaisiais rūmais, ir buvę arabų tvir
tove.

Užkopėme ant aukštumos apžiūrėti 
"Castillo de Bellver", 14 jo šimtmečio, 
tvirtovę. Neįprasta ratų formos struktūra 
buvo karinės architektūros pavyzdžiu, nes 
taip buvo galima stebėti visus kelius, 
vedančius į Palmą.

Stebino mus daugybė tipingų vėjo 
malūnų saloje, kurie dar atlikinėjo savo 
darbą. Gražūs paplūdimiai ne tiktai mus 
viliojo, bet ir lankytojus iš viso pasaulio 
žemynų. Majorka taip pat labai gerai žino
ma dėl savo MAJORKA PEARLS, kurių 
ūkis randasi Manacor’ e. Čia neatsispyrė
me pagundai ir nupirkome šį tą iš jų 
gaminių. Netoliese vyko koncertas požemi
nėje grotoje, ežere esančioje gondoloje 
"Coves del Drac". Buvo nuostabu!

Aplankėme Valde moša, žavingą kaimą; 
apsuptą kalnų. Jis taip pat pagarsėjęs gar
bingais lankytojais, vienas žymiausių — 
komp. Frederic Chopin’as ir jo mylimoji
George Sand, kaip ir erhercogas (archduke) 
Louis Salvatore of Austria. F. Chopin’ as 
ir G. Sand buvo apsistoję "Sa Cartoixa" 
karališkame vienuolyne ir lenkų 
kompozitorius čia sukūrė savo geriausius 
preliudus ir noktiurnus.

Tarp salų kasdieną skraido lėktuvai, bet 
mes nutarėme naudotis laivais. 
Atplaukėme į Mahon’ą Minorkos sostinę. 
Visa ši sala paskelbta "Pasaulio Paveldu" 
daugiausia dėl joje randamų gausių 
priešistorinių ir troglodyto laikotarpio pa
minklų. Taip pat yra pilių, gotiškųjų 
bažnyčių, rūmų,, tvirtovių ir žvalgybinių 
bokštų.

Minorka pasižymi ir išlikusiais 200-tais
1998. vni. 11
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"Talayots" ("tauias" ir "naus") specifinės 
akmens struktūros, manoma vartotos 
religinėms ceremonijoms ir mirusiųjų laido
jimams; kai kurie jų labai panašūs į 
Didž. Britanijoje esamus "Stone Henge".

Pats įspūdingiausias mums buvo prieš
istorinių urvų apžiūrėjimas: man tai primi
nė, kaip per Ispanijos civilinį karą mes 
juose slėpėmės, ieškodami prieglobsčio 
nuo vokiečių ir alijantų bombardavimų. 
Nepaminėjau, kad aš esu gimusi Minorca 
saloje, ir man tai yra pati mieliausia iš 
salų.

Tarp paminėtų invazijų, pati žiauriausia 
iš jų buvo turkų, įvykdyta 2 kartu 16- 
tame amžiuje: apiplėšimas dviejų 
pagrindinių miestų Mahon ir Ciudadela ir 
išžudymas pusės gyventojų, vadovaujant 
garsiam piratui Barbarossa. Vėliau 
Ciudadela ūkininkai su arkliais ir darbo 
įrankiais pasiutusiai grūmėsi, kad išgrūstų 
priešą iš savo salos.

Žymint šią labai svarbią pergalę, kas
met birželio mėn. 24 d. ūkininkai, apsirė
dę viduramžiškais kostiumais, atjoja į 
miestą ant gražių žirgų (yra žinoma jų 
Minorca veislė). Jodinėdami po miestą, 
užsuka ir į vieną kitą namą, nuduodami 
kad ieško turkų įsibrovėlių. Stebina ir tie 
puikūs žirgai, kurie gatvėse ir aikštėse 
atlieka, pagal tipingą muziką, savo šokius.

Minorka irgi buvo lankoma žymiųjų as
menybių, jų tarpe MAGO, Hannibalo 
brolio, kuris žiemojo pagrindiniame uoste 
(vis dar pavadintame "Pertus Magonis", su
prastintas į "Mahon" vardą). Tai vienas ge
riausių Viduržemio jūros uostų. Vykstant 
karui su Prancūzija, čia buvo atvykęs 
lordas Nelson’ as su žavia lėdi Hamilton.

Nuvykome į IBIZĄ, vienu metu išgarsė
jusią kaip susirinkimų vietove. Laimei, 
Ispanijos vyriausybė greitai reagavo ir 
išvalė salą. Dabar čia vyksta’’Tarptautinės 
Madų parodos", Liaudies Muzikos ir Šokių 
festivaliai, taip pat čia vasaros atostogas 
praleidžia "jet set".

Labai verta atvykti į šią salą laivu, 
nes iš gražios įlankos galėjome gėrėtis 
vaizdu senojo miesto, apsupto labai gerai 
išsilaikiusiomis aukštomis sienomis ant 
kalvos. Tikrumoje ši sala su maloniais, 
baltai nudažytais namais, besileidžiančiais 
nuo kalnų, mums pasirodė daugiau 
graikiška negu ispaniška.

Ibiza vra žinoma "Mirusiųjų Miesto" 

vardu. Finikiečiai ir kartaginiečiai pasirin
ko pačią gražiausią salą savo mirusiųjų 
laidojimui didžiuliuose, išskaptuotuose 
urvuose, kurie atrodo lyg tikri 
mauzoliejai.

Romėnai tęsė tą pačią tradiciją ir 
todėl Necropolis Ibizos mieste (salos sosti
nėje) yra labai svarbus.

FORMENTERA vienintelė plokščia sala, 
nėra jokių kalnų. Keletas tipingų, malonių 
kaimų, gražių paplūdimių, ramybė. įdo
miausia- druskos klodai, kurie dengia pusę 
salos. Šios rūšies druska yra specialios ko
kybės ir yra eksportuojama Europon.

Ibiza ir Formentera seniau buvo 
žinomos "Pitiusas Islands", pavadintos 
graikų, kas reiškė "Pušų salos", o Majorca, 
Minorca ir Cabrera romėnų pavadinta 
"Balearų salos".

Dar liko aplankyti Cabrera
Ožkų salą, mažiausią iš 5- 
kių salų. Čia gražioji įlanka buvo kadaise 
naudota piratų kaip užuovėja, o ant 
kalvos pačios viršūnės stovi tvirtovė 
apsisaugojimui nuo įsiveržėlių.

Vykstant Napoelono karui su Ispanija, 
daugelis prancūzų kareivių pakliuvo čia 
tapę karo belaisviais. Vieni mirė, kai 
kurie buvo paleisti po kelių metų ir nu
siųsti atgal į Prancūziją. Yra nedidelės ka
pinaitės saloje, tik su vienu išlikusiu 
kapu: per Ispanijos Civilinį karą buvo 
nušautas vokiečių pilotas ir čia 
palaidotas, o prancūzų kareiviai, kurie 
mirė tvirtovėje, buvo sumesti į jūrą. 
Paskutiniu metu vokiečio piloto palaikai 
sugrąžinti į Vokietiją.

1950-jų metų dešimtmetyje Cabrera 
buvo naudojama kariniams tikslams, o
dabar yra Valstybinis Parkas, rezervatas. 
Čia niekas negyvena, trūksta gėlo 
vandens. Randasi kelios rūšys bebaigiančių 
išnykti paukščių, retų nugarkaulinių ir 
tarpinių gyvūnų. išnykusių Viduržemio 
jūros augalų galima čia aptikti. Kas dieną 
profesionaliam vadovui lydint, vyksta 
ekskursija. Buvo labai įdomu pabūti šioje 
saloje. Netoli Cąbrera salos randasi mažy
tė Conejera (kiškių sala) salelė. Tikima, 
kad joje buvo gimęs Hannibalas. Joje 
lankytis neleidžiama.

Kelionė po šias gražias ir įdomias salas 
buvo jaundinanati, ir grįžus, atrodė jog 
susapnavome nuostabų sapną.

5 psl.
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ISEIVIĮOĮE RENGIAMA LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIU 
Šventė - bus vienuolikto ii, 2000 m.

Vienuoliktoji Išeivijoje rengiama JJetuviu Tau
tinių^ Šokių. Šventė vyks 2000 m., birželio men. 30- 
liepos mėn.2 d.d., TORONTE.

Šlm.pavasari organizaciniam komitetui vado
vauti Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdy
ba paskyrė Vincą Piecaitį ir Ramūnų Jonaitienę. 
Vyriausiais meno vadovais pakviesti Rita ir Juozas 
Karasiejai. Jau sudarytas šventes rengimo komitetas* 
kuris susirinko pirmam posėdžiui ir pareigų pasiskirs
tymui Š.m. birželio mėn.23 dienų.

Š.m. rugsėjo men.jau bus sudaryti [vairių sričių 
pakomitetai, išspausdinti šventės plakatai ir prade
dama platinti smulkesnė informacija. Jau dabar 
pasižymėkite data ir pradėkite ruoštis aai svarbiųjų 
2000-ju metų, ypatingajai XI LIETUVIU TAUTINIU 
ŠOKIU ŠVENTEI. LTSS Komitetas
****************************♦*********************■>
• IŠGANYTOJO P-J OS 
S.kun.Algimantass Žilins
kas rugpjūčio mėn.7 - 
20 d.d. eis LSS-gos Se
serijos ir Brolijos ka - 
peliono pareigų Lietuvių 
Skautų Sąjungos VIII Tau
tinėje stovykloje, Paxton, 
Mass.
LIETUVIU NAMU ŽINIOS

Liepos mėnuo buvo pa
sižymėjęs gegužinėmis 
visuose lietuvių telkiniuo
se Kanadoje. Taip pat 
nemažėjančiais keliauto
jais, svečiais ir stovyklo
mis.
• Liepos mėn. 5 d. LN 
sekmadienio popietėje 
dalyvavo 130 žmonių. 
Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN 
valdybos narė Aldona 
Dargytė- Byszkie wicz.
• Liepos mėn. 12 d. sek- ( 
madienio popietėje daly
vavo 100 žmonių. Prane
šimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN 
Moterų Būrelio narė Bi
rutė Jankauskienė.
• LN Kultūros ko
misija turi Lietuvos TV 
sukurto filmo GIMINĖS 
komplektą, kuris suside
da iš 40 ties serijų. 
Taip pat prez. Valdo 
ADAMKAUS inauguraci
jos vaizdajuostę.

Visa tai galima išsinuo
moti arba nusipirkti pa
skambinus tel: (416)- 
762- 5419 G. Pabricienei 
arba (416)-769-1266-Vyt. 
Kulniui.

GALIMA NUSIPIRKTI 
Il-sios PASAULIO LIETU'! 
VTU DAINŲ ŠVENTĖS — 
1998, vaizdajuostes. 
Trys vaizdajuostės: An
samblių vakaras Kalnų 
Parke (2 vai.); Šokių Die
na Vingio Parke (2 vai.), 
ir Dainų Diena Vingio 
Parke (4 vai.) yra geros 
kokybės, vienos kaina-. 
$25 (Kan.) arba visos 
trys $60. (Kan.), priedo 
$5. už persiuntimą.

Užsisakyti: Internatio
nal Historic Films, Inc., 
3533 S. Archer Ave., 
Chicago, IL, 60609,USA, - 
arba tel: v 773 927 2900,, 
arba raštu. Priimami 
asmeniškai čekiai arba 
"VISA” (Mastercard); 
kredito kortelės. 
Savininkas Petras Berno
tas.

9 Liepos mėn. 19 d. sek

madienio popietėje daly
vavo 157 žmonės. Prane- 
simus padare ir su s ve - 
ciais supažindino LN 
Kultūrinės K-jos narys 
Br.Stundžia.

* LIETUVIU, TAU
TODAILĖS INSTI
TUTAS kviečia į 
savo metini NARIQ
SUVAŽIAVIMĄ š.m. 
RUGPJŪČIO mėn.
22 d.,šeštadienį , 
LINO ir RASOS 
VESELKŲ sodyboje 
RAMBYNAS. ,

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

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 !

999 College St.. Toronto. Ontario M61I I A8 
Telefonai: 416 532-3460 ir 532-3414;

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

RISIKĖLIMO
TIaRAI’IJOS KREDITO KOOPERATYVAS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 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.iki3.30v.p.p.;ketvirtadieniais irpenktadienlaisnuol v.p.pJkigv.v.__

UX7yE4/ per 58 milijonus doleriiį
MOKA UŽ:
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 GiC-met. palūk.............4.55%
4 metų GlC-met. palūk.............4.75%
5 metų GiC-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.ind..... 4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą................ 2.00%
Kasd. pai. taupymo sąsk.........2.25%
Kasd. pai. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pai.

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money , 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio ' 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

psl. 6

Uietubož Jfonbas
MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$1,700. - E. Andruškevičienė (viso $2,700.) Maž.; 
Lietuvos etnokultūrinei premijai; po $1000. - P. 
Kučinskaitė (viso $2500.)-M. L. enciklopedijai; E.& 
A. Lymantai (viso $2000.)—ML enciklopedijai; V. 
Pėteraitis (viso $5000.) — Maž. Lietuvos 
etnokultūrinei premijai; $323, Beatė Lymantas (viso 
$823.) - A. Lymanto rankraščio perrašin.; $300.* 
Pėteraitis Hansas iš Alkos, Šilutės raj. Maž. Liet, 
etnokultūrinei premijai - $250. - A. Brazys (viso
$800.); $243.23J. Reisgys iš Australijos (viso 
343.23)- ML enciklopedijai; $143.09 - J. Balčiauskas, 
Šilutė - ML enciklopedijai; po $100.- 
H. Lapas (viso $600.), A. Bumbulis-(viso $1200.), 
Msgr. P. Gaida-(viso $600.); $75- dr. J. Vingilis 
(viso $395.); ,po $50. A. Gaurys (viso $600.) - Kar. 
kr. mokykloms, Petras Sturm (viso $350.); $40. Aid. 
Gailius (viso $580.)'— F. Vilkienės atminimui; $35, 
E. Petrus (viso $415.); $20— J. Blauzdžiūnienė (viso 
$50.).

Dėkojame nuolatiniams rėmėjams už įnašų padidi
nimą. Nuoširdžiai sveikiname naujus narius iš 
Lietuvos, abu iš Šilutės rajono: Julių Balčiauską ir 
Hansą Pėteraitį. Valdyba

Patarnavimas- greitas Ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 41B 762-4232,905 822-7376 

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited

! 2 Jane Street, Suite204 (kampasJan«irBk»r)Tororrto, Ont M6S4W3 
416-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ
KREDITO 
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. pai. 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;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard Irrt0raC
i ] ^PLUS

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., arrtrad. 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 M6P1A6

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Ii r. 13



MONTREALIO MIESTO SAVIVALDYBĖ ŠI 
MĖNESĮ IŠDALINS VELTUI I JŪSŲ GYVEN
VIETES INFORMACINI LEIDINĮ APIE VEIK
LOS IR PATARNAVIMŲ PROGRAMĄ.
ŠIAIS METAIS SIŪLOMA DAUGIAU KAIP 

4,000 LAISVALAIKIO, KULTŪRINIŲ IR 
SPORTINIŲ UŽSIĖMIMŲ.

UŽSIREGISTRUOKITE NEDELSDAMI 
RUGSĖJO MĖN. 8-11 d.d. I SAVIVALDY
BĖS SIŪLOMAS PROGRAMAS, IŠSKYRUS 

GADBOIS CENTRĄ, KURIS PRADĖS 
VEIKTI RUGSĖJO MĖN. 5 d.

ATSINEŠKITE ARBA ĮSIGYKITE SAVO 
ACCES MONTREAL KORTELĘ, SUPRASTI-
NANT REGISTRACIJĄ.

http://www.ville.montreal.qc.ca
Informacija
872-2237

#659

(IŠ eilėraščių rinkinio 
"Beržai mano broliai")

Juozas Šiaučiulis

KO PALINKOT, BERŽAI?

Ko palinkot, beržai, 
Laisvės rytmečio dienoj? 
Ko nutilot, varpai, 
į žygį vedančioj dainoj?

Ar nuo šalčio speigų, 
Ar nuo vėjo rytų - 
Ar užmiršote jau, 
Kiek į laisvą sudėta aukų?

KRAUJU ĮRAŠIAU 1988. 10. 27

Pieš išeidamas iš gimtojo krašto, 
Paskutinį kartą "sudiev” pasakiau, 
Tada į smėlėtą Nemuno krantą 
"Aš dar sugrįšiu”, krauju įrašiau.

Prieš palikdamas gimtinės dangų, 
Maldoje Aukščiausiojo prašiau: 
"Neuždaryki man sugrįžimo vartų 
Ir takų, kuriuos palikau.

Neatimki iš manęs sugrįžimo vilties.
Duoki stiprybes sulaukti dienų 
Pilna krūtine atsikvėpti, atsistoti 
Ant smėlėtų Nemumo krantų."

Ko palinkot, beržai, 
Ko nuleidot šakas? 
Šaukia brolių kapai - 
Laisvės nieks neužkas.

Susiubuokit , beržai, 
Žalios liepos, seni ąžuolai- 
Susiūbuokit plačiai - 
Šaukia laivės varpai.

1993.01. 10

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ŲSIKŪRĘS 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS

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

• Ottawos St. Elizabeth 
mokykloje dėstanti kom
piuterių mokslą mokyto
ja Dalia Naujokaitis ga
vo "Teaching Excellence” 
pažymėjimą, sk i r i amą 17 
geriausių Kanados moky- 

121.U-
Parlamento rūmuose 

pažymėjimus įteikė Kana
dos min. pirm. Jean 
Chretien, o "The Ottawa 
Citizen" atspausdino Da
lios didelę nuotrauką, ap
rašė jos darbą su kelių 
mokyklų gabiausiais mo
kiniais.

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%

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

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

INTERAC KORTELĖ

1998. vm. 11

PADĖKA

Mylimam Broliui
JURGIUI VIRBICKUI

mirus 1998 m. birželio mėn. 14 d., muoširdžiai 
dėkoju Tėv. Kazimierui Ambrasui, S.J., už Roži
nį ir pamaldas Aušros Vartų šventovėje bei paly
dėjimą į amžino poilsio vietą.

Ypatinga padėka Aušros Vartų, parapijos, cho^ 
ruĮ ir visiems paaukojusiems šv. Mišias, už pa
reikštas užuojautas, už dalyvavimą pamaldose ir 
palydėjimą Velionio į amžino poilsio vietą.

Elena Klezienė

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:
po $100,- G. Rodke, P. Kitra, D.D. Dickson, Ona 
Skrebūnas, V. Petrauskaitė: po $50.- Marija Astraus
kas, J. Astrauskas, S.G. Noreika; ,$25. -J. Popikaitis;

Aukos už mirusius: $ 75.- už Artūrą Grabošių - 
Irena Ross; už mirusius Hamiltone: po $20 - už Lu
čių Ulbiną - Z. Čečkauskas, G J". Krištolaitis; po 
$20, - už Joną Tarvydą - G.J. Krištolaitis, K. Meš
kauskienė, Z.P. Sakalas, M.Z. -Stankus; po $20 - 
už Kazimierą Simaitį - S. Dalius, J. Stankus, P. Žu
lys, Z. Čečkauskas, T.J. Andrukaitis, S.P. Kanopa, 
R.J. Pleinys, S. Žioba, L.K. Meškauskas, G.J. Kriš
tolaitis; $10.- S. Senkus.

Testamentiniai palikimai: Albinas Paškevičius - 
$14,415.79; Jonas Riauba - $2000.; Kazys Dulkys - 
$1000; Povilas Kirstukas -$462.77; Ignas Petrauskas 
- $300.

Visiems AČIŪ - K.L.F.

NUSIŠYPSO KIME

• Vieną rytą Einšteinas išėjo pasivaikščioti į parką 
New Yorke. Jis ten pamatė verkiantį berniuką.

- Kodėl tu, vaikeli, verki? - pasiteiravo moklsli- 
ninkas.

- Aš pamečiau pinigus, kuriuos man mama davė, 
kad nusikirpčiau plaukus.

Eišteinas susirado kišenėje pinigų ir juos siūlė 
berniukui. Bet šis, atidžiai pasižiūrėjęs į garbanotą 
Tiokslininko galvą, jam sako:

- Ne, pone, aš negaliu priimti, nes Jūs negalėsite 
nusikirpti...

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue Su Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montreal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
— . ■ ■ i  .............. ■■■■—<B

tonyI
PH OTOI 
STUDIO!

POIT1AITS 
PASSBPOIT ~ COMNERCUL 
MARUOS - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psL

http://www.ville.montreal.qc.ca


montrea
"NIDOS" KLUBO 
GEGUŽINĖ

!>.m. rugpjūčio mėn. 16 
d., "Nidos" Klubo sklype, 
prie Rimeikių Sodybos , 
vyks įdomi tradicinė šio 
Klubo' GEGUŽINĖ.

Bus vaišinamasi kuku
rūzais ir rūkytomis žuvi
mis. Jas sužvejojo Šio 
Klubo nariai.

1 val.u.vyks pamaldos. 
Maloniai kviečiami da - 

lyvauti gegužinėje visi,ir 
ne nariai!

"Nidos" Klubo V - ba.
MIRUSIEJI:

Teodora Barauskaitė 
Čipkienė- Gustainienė

VIENERIUL METU MIRTIES 
SUKAKTIS

1998 m. liepos mėn. 1 d. 
sukako vieneri metai, kai. 
mūsų miela sesuo ir teta

Teodora Išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo.

Už jos sielą gedulingos 
Mišios ir palaikų

laidojimas vyks š.m. rugpjūčio 29 tą dieną, 10 
vai, ryto, Aušros Vartų šventovėje, Montrealyjė.

Kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus pa
simelsti kartu su mumis už a.a. Teodorą.

Liūdinti sesuo Juzė Krokienė ir šeima.

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8 

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)

• MYKOLAS JUODVIR
ŠIS, 90 m. amžiaus, mi
rė ^Slaugos Namuose rug
pjūčio mėn. 9 d.

Liko . brolis FRANK 
Čikagoje ir JONIS Lie
tuvoje su šeimomis.

iš Aušros Vartų para
pijos bažnyčios Monre
alyje palaikai nuvežti į 
Notre Dame dės Neiges 
krematoriumą.

Užuojauta artimiesiems!
9 JUOZAS ŠIAUČIULIS 
išleido Vilniuje savo eile- 
raščių rinkinį "Beržai 
mano broliai".

Jau du metais kaip jis 
gyvena Vilniuje.
LIETUVOS PASO GAVIMO 
TRUKMĖ VERTA GUINES* 
SO KNYGOS

Taip pavadino savo pa
sisakymą montrealietis 
Liudas STANKEVIČIUS, 
labai gerai padaręs, at
spausdindamas jį Lietu
voje leidžiamame laik
raštyje "Lietuvos rytas" 
š.m. liepos mėn. 10 d. 
laidoje.

Kai kurie tarnautojai 
dar neišmokę apsiėjimo 
abėcėlės, nekalbant apie“ 
įstatymo žinojimą.

"Vienas Montrealio

lietuvis kreipėsi į Lietu
vos ambasadą Ottawoje 
norėdamas gauti Lietu-, 
vos pasą. Jam pasakė,, i 
kad^ paso gavimas trunka 
mažiausiai septynis mė
nesius.

Tai tikrai vertėtų 
aprašyti Guinnesso 
knygoje. Pavyzdžiui, ka
nadiečiai pasus gauna 
per 5 dienas, nors Kana
dos gyventojų skaičius 
yra beveik dešimt kartų 
didesnis negu Lietuvoje.

Kai Kanados pasų 
skyriuje pasakiau, kad 
Lietuvoje taip ilgai už
trunka, tai jie nenorėjo 
tikėti ir sakė, kad tai 
nenormalu.

Net ir gavus Lietuvos 
pasą, atsiranda problemų. 
Antai, kasmet važiuoju 
į Lietuvą su Lietuvos 
pasu. Grįžtant iš 
Vilniaus namo, pasienio 
kontrolieriai vis mane 
klausdavo, kur yra toks 
specialus paso galiojimo 
užsienyje antspaudas, su 
kuriuo galima išvažiuoti 
iš nieiuvos.

Man nusibodo kaskart ‘ 
girdėti tą pačią 
pastabą, todėl būdamas

Kaune, nuėjau į pasų 
skyrių to "stebuklingo" 
antsnaudo.

Už rašomojo stalo 
sėdėjęs uniformuotas vy
rukas paklausė manęs, 
ko čia atėjau. Kai aš 
jam pasakiau, kad man 
reikia tik antspaudo, 
tuomet jis paklausė, kur 
aš gyvenu. Kai 
pasakiau, kad Kanadoje, 
tai jis man sako: "Kai 
atvažiuosi gyventi į Lie
tuvą, tuomet ir gausi 
antspaudą".

Bet aš taip greitai ne
nusileidžiu ir, būdamas 
Vilniuje, nuėjau į tenykš
tį^ pasų skyrių. Čia už 
rašomojo stalo sėdėjo 
uniformuota panelė, ku
rios paprašiau antspaudo. 
Ji tuoj pat atsikėlė, 
pasakė "Prašau palaukti’^ 
nuėjo į kitą kambarį ir 
atsinešusi antspaudą, juo 
pažeklino mano" pasą. 
(Dabar, atrodo, to ants
paudo jau visai 
nebereikia.)

Štai du tarnautojai, 
dirbantys tą patį darbą, 
bet - skirtingai. Nors 
įstatymas - tas pats 
abiem!1

Liudas Stankevičius

1 metų"—HI—2 metų ---- ----------
3 metų ---- 4_JiQ----
4 mėtų -----fLUO----
5 metų 5.25___
Terminuoti indeliai
1 mėtų ........__ 3.50_
180 d. - 264 č__ 3.00.
12U d. - 179 d,__ 3.00 _
60 d.- 119d.__ 3.00w
30 d. -59 d. ,3.00

iki 3G d........ . 0
30 d. - 364 d. (išimant

Taupomas sąskaitos
Specialius, ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . 1-50
1 metų ..." 4,00
2 metų ... 4.25
3 metų ... 4.50
4 metų ... 5.00
5 metų ... 5.25

Čekių sąskaita Q.SQ 
prieš laiKą 1.00)

l užr

Nekilnojamo turto paskolos (Residential ip 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—ZjlOO-----

Fully guaranteed (CSB) or other ___
Personal loan regular ..................... 9.50

Overdraft ............................................... 17.00
DESJARDINS PRIME ... 6.00
DESJARDENS PERSONAL PRIME -MIL

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00
Antr., treciad. 9.00-3.00 
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 
Penktadieniais 10.00- 6.00

10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

«4®M6>p «Xe*6*P
i DĖMESIO! į

S išnuomojamas prieinama kaina gražus butas i
La Salle, 355- 8-th Avė., Il-me aukšte. I

| Kreiptis tel: 365-7523. i
«X9w®r»<xs>»*o*»

KALBĖKIME SU VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS SAVO 
PROTĖVIU KALBA - LIETUVIŠKAI’.

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

ib.......................  ' ■■■ ■ 1 . ...................................... ■ .......
■..............................................

Dr. ALENAS (ALAIN) PĄVILANIS

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 

932-6441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281 -6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

* Išnuomojami 2 kambariai] 
prieinama kaina: VILNIUS 
2043, Architektų gt. 90^31, 
tel: 44-51-84.
ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOJE

Liepos mėn. 26 d. Šv. 
Onos diena. Šv. Onos d- 
jos narės, vadovaujamos 
pirm. Helen Kurylo, su
ruošė turtingas vaišes po 
11 vai. pamaldų, 
parapijos svetainėje.

į jas atsilankė apie 50 
svečių, kurie buvo 
pavaišinti kavute,
sumuštiniais, įvairiais 
saldumynais ir, žinoma, 
baltu ir raudonu vynu.

Visi dalyviai buvo pa
tenkinti vaišėmis ir 
reiškė didelę padėką 
Draugijos pirmininkei ir 
narėms, kurios darbavosi 
šių vaišių paruošimu.

Užėjau į virtuvę ir no
rėjau asmeniškai padėko
ti, bet deja, to neteko 
įvykdyti, nes jos visos, 
kaip tos bitelės, buvo 
užimtos indų plovimu,. 
įskaitant ir D - jos 
pirmininkę. K.A.

Sąžiningai patarnauja Nęjudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 

PAUL R U T K A U S K AS/R O S S / 

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514Z 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namu;

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI. AUTOMOBILIAI -PREKYBA* ATSAKOMYBĖ

3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7
Tel. 514 722-3545 Fax: 722-3546

Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.IA Rex 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

IVHROIM IPJC

LESTOITURES

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

8 psl.

DOUVREUR- ROOFER - ST06ADENGYS «
Patrick Sweezey
Mark Richard

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

kainomis
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