
i 5 j J

This paper was mailed
Tuesday, August 25,,1998

{VYKIŲ 

apžvalga
B.N.

AMERIKA REAGAVO 
STAIGIAI

Teroristams susprog
dinus dvi JAV ambasa
das Afrikoje ir gavus ži
nių apie jų ypatingą pa
grindinių vadų susitikimą, 
prez. Bill Clinton' as pa
siuntė 2 raketas (cruise 
missile) į Afganistane 
esantį teroristų apmoky
mo centrą ir į Sudano 
cheminiu preparatų gamyk
lą,kuri, manoma,galėtų ga
minti ir cheminius ginklus.

Nutraukęs atostogas ir 
grįžęs į Washington’ ą, 
Prezidentas susitiko su 
savo Valstybės saugumo 
partneriais ir per tęlevi- 
ziją davė pranešimą. 
JAV yra įsitikinusios, 
kad teroristai nužudė 
amerikiečius, belgus ir 
pakistaniečius, kurie dir
bo taikos palaikytojų 
darbą Somalijoje, susprog
dino Egipto ambasadą 
Pakistane ir žudė Vokie
tijos turistus Egipte. Pre
zidentas pranešė taip 
pat, jog yra įrodymas, 
kad teroristai planavo iš
sprogdinti kitus JAV 
gynybos įrengimus, nužu
dyti Popiežių ir Egipto 
prezidentą. Afganistanas 
ir Sudanas daugelį kartų 
buvo įspėtas ■ negloboti 
teroristų. Raketų pasiun
timas, tikimasi, suardė 
teroristų planus atakuoti 
JAV ambasadas.

• AUKŠČIAUSIAS KANA
DOS TEISMAS vienbalsiai 
pripažino kad Quebec’ o 
provincija, pagal Kana
dos konstituciją, NETURI 
TEISĖS PATI VIENA AT
SISKIRTI ir paskelbti ne
priklausomybę. Tačiau - 
jeigu AIŠKI DAUGUMA 
Quebec’o gyventojų, pa
tiekus aiškų klausimą, 
balsuotų už atsiskyrimą, 
turėtų derėtis del sąlygų

Teismas tačiau nenu
rodė kokia turėtų būti 
ta dauguma, nei apibrė
žė koks tas aiškus klau
simas.

Nežiūrint to, gerai, 
kad apibrėžtas konstitu
cinis nuostatas, kas iki 
dabar nebuvo galutinai 
ir oficialiai pareikšta.

RUSIJOS DIDYSIS RŪ
PESTIS - RUBLIS

Š.m. rugpjūčio mėn. 
18 d., nepavydėtina Ru
sijos ekonominė situacija 
gal ir bus išgelbėta, grie
biantis ir nepavydėtinos 
išeities: rublis nuvertin
tas (rugpjūčio mėn. 19 
d. žiniomis) iki 14.53 
amer. centų, o praktiš
kai, rinkoje smuko iki 
10-12.5 amer. centų.

Tokiu būdu importuo
tos prekės stipriai pa
brangs. Apie pusė Rusi
jos suvartojamo maisto 
yra importuojama iš už
sienio. Inspektoriai rūpi
nasi ir tikrina, kad at
sargų laikytojai nekeltų 
kainų neproporcingai.

Komunistų dominuojan
čios opozicijos vadovas 
Gennadij Žiugaganov’ as 
pareiškė, kad vyriausybe 
pasitikėti negalima ir 
’’mūsų prezidentas visai 
save nuvertino”.

Prez. Boris Jelcin’as, 
anksčiau sugrįžo iš savo 
vasarvietės ir praleis li
kusią savaitės dalį Mask
voje. Trims mėnesiams 
yra užšaldytas ir užsie
niui skolų išmokėjimas.

Kuomet paaiškės vi
siems, kad dabartinė eko
nomika Rusijoje yra pa
sekmės 70 metų trukusio 
komunistinės sistemos ne
veiksmingumo, tada bus 
suprantamiau, kad prez. 
B.Jelcin’as nėra toks 
"blogas”, o G. Žiuganov- 
as nieko geresnio negalė
tų pasiūlyti...

SVAJONĖ NEIŠSIPILDĖ, 
BET JIS IŠLIKO GYVAS

Steve Fossett, romanti
kas milijonierius, ketvir
tą kartą bandė skristi 
didžiuoju balionu aplink 
pasaulį, šį kartą laimingai 
atlikęs 2/3 kelio, 800 
km. nuo Australijos kon
tinento, besiruošiant į 
kelionės baigmę Arę-eijti- 
noje, pakliuvo į arsią 
vėtrą ir nukrito rugpjū
čio 16 d. į Pietų Pacifi- 
ko vandenyną. Laimei, 
jam pavyko rankiniais 

išgelbėtais signalizato
riais prisišaukti pagalbos. 
Po 8 valandas trukusių 
pastangų, oreivį pastebė
jo baliono kapsulėje Pran
cūzijos patruliuojantis 
lėktuvas. išmetė jam 
guminį laivelį, o Australi
jos gelbėjimo dalinys iš 
oro nuleidęs jam radijo 
ir kitus būtinus reikme
nis, išbuvo, kol atplau
kęs laivas galėjo pasiim
ti Steve Fossett.

Kad ir neišsipildė sva
jonė, ah, bet už tai 
kokia didi svajonė!

• ČEČĖNIJOS prez. Aslan 
MASKHADOV’ as išliko 
tik lengvai sužeistas į 
kojos kelį, po pasikėsini
mo t jo gyvybę š.m. lie
pos mėnesio pabaigoje 
važiuojant automobiliu. 
Vienas jo saugų buvo 
sprogstančios bombos 
užmuštas, kiti 6 sužeisti.

Manoma, kad pasikėsi- 
-nimą įvykdė su užprogra
muota bomba grupė, 
turinti artimus ryšius su 
Islamo fundamentalistaisj 
kurie yra raginę prezi
dentą įvesti fundamenta
listinę Islamo valstybės 
valdymo formą.

Vėliau prez. Maskha- 
dov’as pareiškė, kad šį 
pasikėsinimą prieš jį yra 
suorganizavusi Rusija.

Prisimenamas ir prez. 
D. Dudajev’o atvejis: jis 
paskelbęs Čečėnijos ne
priklausomybę pradžioje 
karo su Rusijos kariuo
menės daliniais, buvo 
nužudytas Rusijos rake
tos, nutaikytos į jo sate
litinį telefoną.

Prez. A. Makhadov’as, 
bendrai imant, iki dabar 
buvo pragmatiškai nusi
statęs Rusijos atžvilgiu 
ir aiškiai pasisakęs už 
Čečėnijos nepriklausomy
bę.

Islamiškasis primityvus 
grupių fanatizmas pasi
reiškia vis stipresnėmis 
formomis, deja.

• Prez.Boris JELCIN’AS, 
nuvertinus rublį, paleido 
ministeriu kabinėta ir su-
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grąžino V.Černomyrdin’ą i 
ministerio pirmininko pa
reigas. Jis buvo atleistas 
pries 5 mėnesius.
"VĖTRA" PAKVIESTA į 
JAV KARO LAIVO 
JUBILIEJŲ

Liepos mėn. 23-26 
d.d. seniausias JAV karo 
laivas "U.S.S. COMSTITU-

• PASAULIO BANKAS 
paskyrė paskolas Tadži- 
kistanui, Latvijai ir Tur
kliai. kad būtų įgyvendin
ta ūkio reformos progra
ma. Latvijai paskirta 
10.5 mil. dolerių, o Tur
kijai 4 mil. dolerių.

TION" švente savo 200 
metų jubiliejų. Pakvies
tųjų daugelio šalių laivų 
pirmą kartą dalyvavo ir 
Lietuvos Karo laivyno 
laivas "VĖTRA". Tai isto
rinis įvykis, nes šis lai
vas pirmą kartą perplau
kė Atlantą ir svečiavosi

Vilniuje Rinktines gatvėje Nr.1, ant centrinės elekt 
rinės pastato vėl stovi mergaitės su žibintu rankoje 
atkurta skulptūra, simbolizuojanti elektrifikavimo 
pradžią Lietuvoje. Ši skulptūra buvo nugriauta, kai 
1958 m. buvo masiškai naikinami kultūros pamink
lai. Skulptūros autorius vilnietis skulp. Boleslovas 
Balzukevičius (1879-1935). Atkurtos skulptūros auto
rius - Petras Mazūras. Mariaus Buranausko nuotr. 
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Amerikos uoste, Bostone. 
’’Vėtros" kapitonu buvo 
Lietuvos Karo laivyno 
vadas kontraadmirolas 
Raimundas BALTUŠKA.

Bostono lietuviai jam 
ir laivo įgulai suruošė 
priėmimą Lietuvių Pilie
čių klube.

Laivo vado kapitono 
leitenanto Vytauto Mo- 
genio vadovaujama įgula 
jau turi nemažą dalyva
vimo įvairiose tarptauti-
nėse jūrų pratybose pa
tirtį.

Kartu su laivo įgula 
atvyko ir Klaipėdos Uni
versiteto Jūreivystės fa
kulteto studentai, ku
riems šis vizitas, be abe
jonės, buvo puiki prakti
nių įgūdžių mokykla.
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Nu skambėjo -tegul... ataidi ’ 
Liepos mėn. 4 d.

KALNŲ, parke vyko Ansamblių, vakaras, pava
dintas žaviu, liaudišku EIN SAULELE APIE DAN
GŲ vardu. (Kitoje versijoje žinoma ir "Ein Saule
lė Aplinkui Dangų" apeiginė daina. Ji buvo panau
dota išleistoje Montrealyje plokštelėje "Pasakos"/.

Šio vakaro direktorė-Genovaitė Juknevičienė, 
meno vadovas-Pranciskus Budrius. Grojo daugiau 
kaip 3.000 muzikantų, pusę jų sudarė moksleiviai.

Programos pynėje, atsiremiant į, kalendorinius 
papročius, buvo įvestos ir dalys iš "Lietuvos" An
samblio kurinių, aukštaičiu ir žemaičiu pasišnekė
jimai, tarmiški pokštai. Prašneko ir žemaitis - 
premjeras Gediminas Vagnorius.

Skambėjo mieli kompozitorių A.Brazinsko,J.Gai
žausko, V.JuozapaiČio kūriniai, valsai, polkos.

Būtu labai svarbu ir labai įdomu "pridaiginti" 
Čia, mūsų telkiniuose šiuos, ir kitus, taip labai vi
siems patikusius, kūrinius! Atnaujinti taip ir mūsų 
chorų repertuarus, suartėti su naujesne kūryba 
Lietuvoje. Pasirinkimo tikrai netrūktų..,.

Vakaro programa^ baigė sužėrėjęs fejerverkas.

Liepos mėn. 5 d.
ŽALGIRIO stadione vykusi Šokių programa,pava

dinta irgi meiliai: SLAUNASAI ŽOLYNE, RUGELI. 
Šokiu meno vadovė - Laimutė Kisielienė, dailinin- 
kas - Audrius Mickevičius.

Šoko daugiau kaip 6.000 šokėjų: 332 Lietuvos 
grupės ir 399 Šokėjai iš užsienio lietuvių telkinių- 
JAV, Kanados, Argentinos, Brazilijos, Austrijos, 
Vokietijos, Lenkijos, Latvijos. Programa - vaizdinga 
įdomi, puikiai apipavidalinta. Senųjų pagonybės 
laikų Žemdirbių papročių teatralizuotai daliai "La- 
dumai" muzika sukūre Alvydas Remesa.

Slaunųjį rugelį stebėjo prez. Valdas Adamkus, 
buvęs prez. A.Brazauskas, Seimo pirm. Vytautas 
Landsbergis ir didžiulė minia, kuri, programai pasi
baigus, leidosi žemyn į miestą žvaigždėto dangaus 
fone.

Liepos men.6 d.
VINGIO parke, Dainų diena pavadinta DEL TOS 

DAINOS. Ji sutapo ir su Karaliaus Mindaugo- Vals
tybes Dienos švente. Pastaroji pradėta MEDININ
KUOSE, prisimenant ir pagerbiant nužudytuosius 
Lietuvos pasienio sargybinius. Seimo pirm. Vyt. - 
Landsbergis savo žodyje patvirtino jų tarnybos 
reikšmę, nes nepriklausoma valstybė pripažįstama 
visų tuomet, kai ji gina savo sienas., sakė jis.

Po to VILNIUJE atnašautos Mišios, Nepriklauso
mybės aikštėje sveikinimo žodį tarė Seimo pirm. 
Vyt.Landsbergis, miestų ir miestelių vėliavų rikiuo
tes žygiavo į Daukanto aikštę ir čia buvo pakelta 
valstybinė vėliava. Sveikino Lietuvos Respublikos 
prez. Valdas Adamkus, pabrėždamas pilietiškumo

GENERALINĖ PROKURA
TŪRA STABDYS KLAI
DINGŲ ŽINIŲ SKLAIDĄ

Generalinei Prokuratūrai 
gaunant vis gausesnius 
neteisingus pranešimus 
paskutiniu laiku, taip 
pat jų skleidimu spaudo
je, numatyta analizuoti 
visus tokius melagingos 
informacijos straipsnius 
bei pranešimus.

Mintis, kad juos gal 
rengė vienas kuris auto
rius, kilo Generalinės 
Prokuratūros vadovams, 
kai nepasitvirtino skelb
ti neva faktai: esą seka
mi aukšti pareigūnai, 
tariami savanorių pasikė
sinimai į Baltarusijos - 
Gudijos prez. Lukašenką, 
ir pan.

Generelinio Prokuroro 
pavad. Kęstutis Betingis 
pranešė, kad kol kas dar 
vyksta "Šeimos" ginklų 
pirkimo byla, vykdoma 
finansų revizija, kas 
priklauso ne tik nuo Lie
tuvos darbuotojų. Tiria
ma, kur dingo dalis lė
šų, skirtų pirkti automa
tams AKM iš Karaliau
čiaus.

Šią baudžiamąją bylą 
tęsti paskatino iš Rusi
jos atsiųsti raštai, pra
nešantys, kad už juos 
dar nesumokėta.

ŽEMDIRBIAI PAGREITI
NO SPRENDIMĄ ORGANI
ZUODAMI PROTESTUS

Beveik savaitę truku
sios derybos su vyriausy
be buvo išspręstos žem
dirbių naudai: grūdų su
pirkimo kainos padidin
tos gerokai daugiau, ne
gu praeitų metų.

Rūpinamasi tiktai, kad 
paskirti pinigai žemdir
biams - apie 40 mil. li
tų- nenubyrėtų į apsuk
rių verslininkų pinigines 
ar gudragalviams kontra
bandininkams.

PENSIJONAS VEISĖJUO
SE

Dzūkijoje, nukentėju- 
siems nuo nacistinės 
Vokietijos okupacinės 
valdžios Lietuvos gyven
tojams, baigiamas įreng
ti pensijono I-asis korpu
sas. <

Vokietijos vyriausybė 
paskyrė 2 mil. markių 
šiam projektui. Veisėjų 
vietovė pasirinkta dėl 
to, kad pietų Lietuvoje 
gyvena daugiausia nuken
tėjusių nuo nacių okupa
cijos žmonių.

• SIBIRO LIETUVIAI 
minėjo masinio gyvento
jų trėmimo iš Lietuvos

reikšmę ir tai, kad valstybe yra laisvu piliečių 
kūryba.

Po patranku Šūvių saliuto KATEDROS aikštėje 
vyko Operos ir Baleto Teatro solistų koncertas, 
įspūdingai apipavidalintoje scenoje.

Aikštėje susirinkusių klausytojų miniav pasveikino 
Vilniaus meras Rolandas Faksas iŠ lėktuvo, skraidi
namas lakūnų,o kiti trys lakūnai savo sveikinimus 
išreiškė akrobatiniais skraidymais. (Prisimenu, kaip 
žavi buvo naujovė, irgi lakūnų išmonė, kai teko 
būti prieš 4 metus vykusioje Dainų Šventėje. Tada 
jie netikėtai bėre žiūrovams puokštes ramunių 
iš aukštybių ...). (b.d.)

Vytautas Ginauskas

DARIUI IR GIRĖNUI
Ne! Jūs nežuvote^ - Jūs buvote kartu 
Su Lietuva tuos šešiasdešimt metų. 
Nepajėgė sutrypt šventų vardų 
Raudonas maras milijonais batų.

Kartu praėjote į mirtį etapus, Červenes, 
Lukiškių ir Sibiro golgotas.
Kartu palikote nežinomus kapus.
Kartu į dangų žvelgėte pro grotas.

Petys į petį būryje draugų
Už laisvę kovėtės tvirti kaip plienas. 
Susisprogdino "Darius” prie Daugų, 
Parkrito rytmetį prie Kryžkalnio "Girėnas”.

Bet šiandien vėl gyvi! Jūs su mumis, 
Lyg tų klaikių dešimtmečių nebūta... 
Su nerimu, bemiegėm akimis 
Girėnas stebi Lietuvos maršrutą.

Tuos neįžvelgiamai klastingus viražus...
O šalia jo, plačiai duris pradaręs, 
Kaip ir tuomet - toks linksmas ir gražus 
iš "Lituanikos" ranka mums moja Darius.
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50-metį. Krasnojarsko 
krašto lietuvių kultūros 
draugija LITUANICA su
rengė šį minėjimą ir 
buvo gražiai pasiruošusi 
priimti 20-ties žmonių 
Lietuvos delegaciją, ku
riai vadovavo Pasaulio 
Lietuvių B-nės atstovas 
Gabrielius ŽEMKALNIS.

9 KAUNO AKADEMINĖ
SE KLINIKOSE atlikta 
pirmoji Lietuvoje klau
sos grąžinimo operacija, 
panaudojant implantą. Šį 
specialų aparatą padova
nojo Australijos firma 
"Cochlear", o pats opera
cijos procesas specialiu 
TV kanalu buvo transliuo
jamas Švedijos gydyto
jams. Taip pat operacija 
buvo transliuojama per 
internetą.

• 1998 m. ' VYTAUTO 
DIDŽIOJO u-to Kaune 
buvo isšleista I-oji Tei
sės magistrų laida. įteik
ta 22 Teisės magistrų 
diplomai.

Iniversiteto rektorius 
Vytautas KAMINSKAS, 
įteikdamas diplomus, pa
sakė: "Didžiulių pastangų 
dėka po 58 metų pert
raukos, pratęstos vieno 
geriausių tarpukario (t.y 
I-jo šios Nepriklausomy
bės, Red,) Vytauto Di
džiojo u-to Teisių fakul
teto tradicijos".

Gausi ir bakalaurų lai
da, pagrindines studijas 
baigė 419 asmenų, iš jų, 
Humanitarinių mokslų fa
kultetą baigė 108, Kata
likų teologijos fakultetą 
- 79; Verslo ir Vadybos - 
78; Socialinių mokslų -

55; Informatikos -36, 
Menų - 32; Aplinkotyros 
- 31.

• LIETUVOS krepšininkė 
Aneta KAUŠAITĖ priim
ta į NBA (WNBA) krep
šinio lygą. Ji žais "Det
roit Shock" komandoje, 
gavo 20-ajį numerį. Tai 
pirmoji moteris iš Lietu
vos dalyvaus rungtynėse 
JAV-ėse.

• PALANGOJE, šalia šią 
vasarą vykstančių gausių 
muzikos koncertų, džia
zo festivalio, pop-muzi
kos, Nidoje - Tomo Man
no festivalio Tylos slėny
je skambėjo Haydn’o ora
torija "Pasaulio sutvėri
mas". Ją įspūdingai atli
ko KAUNO valstybinis 
choras ir LIETUVOS 
kamerinis orkestras.

LIŪTYS AUKŠTAITIJOJE
Ties Panevėžiu liepos 

mėn. viduryje liūtys ir 
potvyniai priartėjo prie 
metinės kritulių normos.

Apsemtos sodybos AB 
"Aukštatijos vandenys" 
vos spėja atlikti vandens 
pertekliaus perpumpavi
mo darbus ir remontuoti 
kanalizacijos įrengimus. 
Apskaičiuojama, kad 
vien už tai prireiks 191. 
4 tūkstančių litų.

Kita svarbi įmonė AB 
"Panevėžio Šilumos tink
lai" privalėjo , palaikyti 
atitinkamą garo ir van
dens šilumą pridėjus 50 
tūkstančių litų vertės ku
ro.

Potvynis Panevėžio 
gatvėse apsėmė ne tik 
daržus, šiltnamius su au
ginamomis daržovėmis, 
bet ir rūsius, kai kur sie
kė ir pirmą aukštą.

Vyriausybes paskirtus 
mil. litų, stengsis pa

naudoti ypač Pušyno ir 
Pelkių gatvių lietaus ka
nalizacijos sistemos tvar
kymui, vandens surinki
mo įrenginių įsigijimui, 
vandens valvmo įrengi
mams patobulinti.
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/....atkelta iš 2 psl./
Laimei, išvengta, dėka 

perpumpavimo, Nevėžio 
šlaitų sužalojimo.

Nuošaliau nuo Panevė
žio miesto, Berčiūnuose 
kur smarkiai patvinęs Lė- 
venis jungiasi su Nevė
žiu, ilgai neatslūgo Van- 
duo. Pūva nesuspėtas 
suvežti šienas, neatsi
gauna pasėliai.

Nukentėjo ir Širvintų, 
Kėdainių bei kitų apylin
kių žemdirbiai.

Tikimasi, kad apylin
kių savivaldybės nors 
kiek atlygins nuostolius 
ir kad žolė vėl sužaliuos 
saulei šildant ir vande
niui atslūgus.

'• Naujas "Vilniaus Degti
nės" Kremolikerio gami
nys pasidarė toks popu
liarus, kad teko kreiptis 
į Žemės ūkio ministeriją 
kad gautų papildomą 
kvotą įvežti likerio kon
centratui.
ĮŽŪLUS ADOLFO ŠLE
ŽEVIČIAUS REIKALA-, 
VIMAS

Dabar teisiamas buvęs 
LDDP laikų "didysis sta
bilizatorius", partijos 
vadas ir premjerai A. Šle
ževičius dėl indėlio iš 
banko pasiėmimo, pasi
naudojant tarnybine pa
dėtimi ir dokumentų 
klastojimu, pats padavė 
į teismą dienraštį "Lie
tuvos aidas". A. Šleževi
čius reikalauja paneigti 
dienraštyje 1996 m. pa
skelbtą medžiagą apie 
tai, kad Šleževičiui "pa
laiminusį velionio G. Ko- 
nopliovo "Tauro" bankui 
buvo atidaryta 10 mil. 
JAV dolerių kreditinė 
linija. Šleževičius teigia, 
kad "Lietuvos aido" straip
snis sudavė skaudų smū
gį jo, pasaulyje žinomo 
verslininko, reputacijai. 
Bet yra tikrai žinoma, 
kad jis stato degtinės 
fabriką šiaurės Kaukaze.

A. Šleževičius "už 
garbę ir orumą" iš "Lie
tuvos aido" nori gauti 
10,000 litų. Kažkodėl A. 
Šleževičius savo puolimo 
objektu pasirinko "Lietu
vos aidą", o ne "Lietu
vos rytą", visai neseniai 
paskelbusį didžiulį straips
nį, kur cituojamas buvęs 
Lietuvos banko vadovas 
Kazys Ratkevičius, paaiš
kinęs, kodėl Šleževičiaus 
vadovaujama Vyriausybė 
buvo tokia dosni Konop- 
liovo bankui. K. Ratkevi
čius nedviprasmiškai nu
rodė, kad priimant šiuos 
sprendimus lėmė LDDP 
vyriausybės premjero 
nuomonė.

Suskaičiavus visus G. 
Konopliovui vadovaujant 
"Tauro" banko pinigus, 
pasirodė, kad bankas 
turi apie 3000 kreditorių 
ir 142,5 mil. litų skolą. 
Konopliovo ( su A. Šleže
vičiaus anuomet palaimi
nimu) iššvaistytų milijo
nų laukia Finansų minis
terija, Lietuvos Bankas, 
mokesčių inspekcija, 
"Sodra" ir, žinoma, pro
kuratūra.

AR SĖS TEN, KUR 
REIKIA?

Seimo pirm. V. Lands
bergis tris valandas tru
kusiame pasitarime su 
Vidaus reikalų, Teisin
gumo ministerijų, Gene
ralinės prokuratūros, Sei
mo Ekonominių nusikalti
mų tyrimo komisijos, 
Turto banko atstovais 
svarstė bankų bylų eigą. 
Daugiausia priekaištauta 
Revizijų departamentui, 
jog dirbama nekvalifikuo
tai, o revizijos užtrunka 
įtartinai ilgai. Seimo 
pirm, sakė manąs, kad 
"iki 1996 m. pabaigos 
bankų išvogimo bylų 
tyrimas buvo kontroliuo- 
jams iš viršaus", iš tiesų 
visiems aišku, kas kūrė 
ir kas sužlugdė tuos ban
kus "didžiosios pirami
dės" valdymo metais. V. 
Landsbergis taip pat at
kreipė dėmesį, kad anų 
išgrobstymo bylų tyri
mas vilkinamas tyčia, 
tikintis sulaukti kitų Sei
mo rinkimų ir valdžios 
pasikeitimo. Kitaip ir ne
galima paaiškinti nepap
rasto šių bylų tyrimo 
eigos lėtumo. Maža to, 
teismai neretai grąžina 
šias bylas "papildomam 
tyrimui", kimbama prie 
visiškai neesminių smulk
menų.

Tiriant bankų bylas, 
įėjo į madą nežinia kie
no sugalvotas bylų skai-,- 
dymas. Tokia "metodika", 
pakartotinai darant revi
zijas j yra tik bylų numa
rinimo priemonė. Pasak 
V. Landsbergio, vilkini
mo ir tempimo tikslas 
gali būti solidarus no
menklatūros noras iš
tempti visą reikalą iki 
būsimų Seimo rinkimų, 
tikintis, kad valdžion 
vėl ateis "darbo, doros 
ir darnos" specialistai. 
Neatsitiktinis ir LDDP 
satelitu keliamas šurmu
lys dėl ankstesnių Seimo 
rinkimų. *
PALEISTAS VALERIJUS 
IVANOVAS

Maskva tikisi, kad Lie
tuvos valdžia "vadovau
sis įstatymais ir sveiku 
protu, o ne jausmais" 
paleisto iš kalėjimo ir 
nuolat gyvenančio Lietu
voje Rusijos piliečio 
Valerijaus Ivanovo atžvil
giu. Taip spaudos konfe
rencijoje pareiškė Rusi
jos URM oficialus atsto
vas Vladimiras Rachma
ninas.

.................... —
Lietuvės dainininkės Šk 

Latvių Dainų Šventėje.

Pasak jo, Lietuva ge
rai žino negiamą Mask
vos požiūrį į V. Ivanovo 
bylą, kurią "tam tikros 
jėgos Lietuvoje . mėgino 
panaudoti, kad aptemdy
tų Rusijos ir Lietuvos 
geros kaimynystės santy. 
kius". Klausimas dėl Iva
novo likimo, jo teisių gy. 
nimo ne kartą buvo ke
liamas per susitikimus 
su Lietuvos atstovais 
aukščiausiu lygiu, pabrė
žė V. Rachmaninas.

"Jedinstvo" lyderis V. 
Ivanovas buvo paleistas 
iš kolonijos, kur atliko 
teismo skirtą vienerių 
metų bausmę už 1991 
metų sausio 13-osios są
mokslo aukų apšmeižimą. 
Pernai, liepos mėnesį jis 
buvo nuteistas už mela
gingų žinių skleidimą. 
Maskvoje pristatęs visuo
menei savo knygą "Lie
tuviškas kalėjimas", jis 
tvirtino, neva visos 1991 
metų sausio 13-osios au
kos yra lietuvių falsifika
cija, o sovietų armija 
Vilniuje neužmušė nė vie
no laisvės gynėjo. Anks
čiau V. Ivavovas jau bu
vo kalėjęs už antivalsty
binę veiklą.

Buvęs VRM vadovas 
Vidmantas Žiemelis ne
sėkmingai siūlė teismui 
deportuoti ne kartą Lie
tuvos įstatymus pažeidu- 
sį svetimos valstybės 
pilietį. Tačiau naujasis 
ministras Stasys Šedba- 
ras sakė, jog V. Ivano
vas jau atliko bausmę, 
nieko nauja nepadarė, to
dėl bausti antrą kartą 
būtų neteisinga. BNS

• RUSIJA dar vis išsisu
kinėja nuo MEDININKŲ 
pasienio tarnybos žudikų 
pavardžių paskelbimo. 
Jie, kaip žinoma, ir to
liau slapstosi Rusijoje, o 
šiemet liepos mėn. 31 
d. suėjo septyneri metai 
nuo smurtingo užpuolimo 
ir nužudymo lietuvių pa
sienio sargybinių.

• BNS žiniomis, Kara
liaučiaus srityje šiuo me
tu gyvena apie 120,000 
žmonių, persikėlusių iš 
Kazachstano, Uzbekista
no ir kitų Azijos respub
likų, daugelis jų - vokie
čiai. Persikėlusieji, kaip 
manoma, nenori tapti 
Rusijos piliečiais.

Tai kokią pilietybę jie 
turės - Karaliaučiaus (ar 
Kaliningrado)?
vasarą dalyvavo ir 

Latvių laikraščio nuotrauka

Gintaras Patackas

KROKODILAS

AŠ gyvenu toli, 
Krokodilų Šaly, 
Ananasai kur puokštėmis auga, 
Ir turėsiu tenai, 
Kur žali vandenai
Krokodilę - patelę ir draugę.

į Aš Žvaigždėtom naktim
Krokodilo akim
Krokodilų pasaulį matysiu,

.o Su baisia neviltim
n Krokodilo dantim
£ Žydrą mėsą žmogelių draskysiu,
c
3* Krokodilo stora
£ Ir žalia nugara

Plaukia vandeniu tyliai kaip laivas. 
Savo kūnu visu

OT Krokodilas esu,
2 2 Amžiais alkanas ir nuolat blaivas, co 0)
J □ Kyla upėj banga, -
o Krokodile nuoga

.2, Begemotų būrelyje maudos,
Q- > Dėl jos grožio dažnai
w « Niežti mano delnai,
J Širdį man krokodiliską skauda.

C E
q 2 Apsikasęs dumblu,

$ Vėl bambukams kalbu
Aš apie krokodiliŠką dalią. . 
Apie jūras gilias, 
Apie Nilo Žoles, 
Apie saulę vienintelę žalią.

Vėl pavasariai plauks, 
Hienos į dangų staugs, 
Vyks krante krokodilų kautynės. 
Aš tarp nendrių žalsvų 
Išdraskytu pilvu 
Plauksiu mūšin, kurs bus 

paskutinis.

LAIVYBOS ISTORIJOS 
PARODA
Vilniaus "Gedimino Tech 
nikos Universitetas" cent
riniuose rūmuose įrengė 
laivybos istorijos graviū
rų parodą. Ją pagal ben
dradarbiavimo programą 
įrengė Lietuvos moksli
ninkai, kurie dirba laivy
bos ir etnografijos srity
se.

ŽEIMENA AUGINS 
LAŠIŠAS

Š.m. spalio mėn. dar
bą pradės Žeimenos laši
šų įmonė. Paaugintos la- 
šišaitės bus paleidžiamos 
į jūrą.

Lietuva priklauso Tarp
tautines Baltijos Jūros 
žvejybos komisijai. Ji re
guliuoja žvejybą Baltijos 
jūroje ir rūpinasi atkurti 
žuvų išteklius.

įmonė Lietuvoje stato
ma bendromis jėgomis 
su Danija, iš užsienio 
jau grįžo patobulinę 
savo žinias specialistai 
žuvų veisime, kurie ir 
dirbs šioje daug žadan
čioje įmonėje.

REIKIA ATSAKINGAI 
GRYBAUTI

Šiemet Lietuvoje labai 
grybingi metai ir tuo pa
čiu užderėjo daug gry
bautojų. Ne visi laikosi 
gamtos apsaugos taisyk
lių arba su šaknimis rau
dami grybus, arba besai

kiai juos rinkdami apsau
gomose - uždraustose 
vietose.

Aplinkos ministeris 
Algis Čaplikas, užtikri
nant valgomųjų grybų 
derlių, pagerino atitinka
mai grybavimo taisykles 
Lietuvos miškuose. Su
teikta didesnė atsakomy
be rajonų aplinkos apsau
gos departamentams, 
miškų urėdijoms, Valsty
binių parkų administraci
joms. Jie visi tikrins, 
kad grybautojai laikytųsi 
taisyklių grybaudami, 
parduodami ir supirkinė- 
dami grybus.

Pabrėžiama, kad nega
lima grybauti rezerva
tuose, ornitologiniuose 
draustiniuose. Be savinin
ko leidimo neleidžiama 
grybauti privačiuose miš
kuose, esančiuose arčiau 
kaip 1U0 metrų nuo miš
ko savininko sodybos. 
Ribojamas baravykų ir 
voverinių rinkimas, no
rint užtikrinti jų derlių 
ir ateičiai.

• APLINKOS vicemin. 
Imantas LAZD1NIS spau
dos konferencijoje prane
šė gerą žinią: "Miškų ap- 
skaitos rezultatai rodo, 
kad per penkerius metus 
Lietuvos miškų būklė 
gerėja. Didėja ne tiktai 
miškų plotas, bet ir 
miškuose kaupiamos me
dienos ištekliai".

Dėl sausumų ir kenkė
jų sumažėjo tiktai eg
lynų plotai.
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KERAMIKA Eleonora Marčiulionienė

PAŽYMĖTOS ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS 79-osios 
ĮKŪRIMO ir 9-osios 

>ATKŪRIMO METINĖS
Garbingų svečių tarpe 

buvo Lietuvos Respubli
kos Seimo Nacionalinio 
saugumo komiteto narys 
A. Petruševičius, Kauno 
apskr. administracijos 
sekr. V. Senvaitis, LŠS 
išeivijoje vadas M. Aba
rius, Karinių oro pajėgų 
štabo viršininkas pulk. 
Č. Braziulis, Vytauto 
Didžiojo atskirojo jėge
rių bataliono vadas pulk. 
Ltn. S. Veprauskas, "Gen. 
Raštikio" puskarininkių 
mokyklos viršininkas 
pulk. B. Vizbaras, LŠS 
išeivijoje vado pavaduo
tojas J. Šostakas, LŠS 
išeivijoje S. Kudirkos 
kuopos New Yorke va
das K. Miklas, KAM 
ryšių su visuomene ir 
spauda skyriaus vadovas 
Ltn. A. Alonderis, Lietu
vos Atsargos karininkų 
S-gos pirm. dim. pulk, 
ltn. B. Butkus ir kiti.

Kauno Įgulos kapelio

nui K.Dudoniui pašventį - 
nūs Šauliu S-gos vėliava, 
ji buvo prie koto prikalti 
perduota LSS-gos Garbės 
šauliui, partizanui , po
litiniam kaliniui dimisijos 
maj. J. Abromaičiui Sek 
mo nariui A. Petruševi
čiui, LŠS išeivijoje va
dui M. Abariui, Kauno 
apskr. administracijos 
sekr. V. Senavaičiui, 
pulk. Č. Braziuliui, pulk, 
ltn. S. Veprauskui, pa
skutinę vinutę Įkalė pats 
LŠS vadas kpt. L. Bakai- 
tis.(Jo pasakytas turi - 
ningas,trumpas žodis a - 
pie vėliavos reikšmę bu
vo atspausdintas praei
tame NL nr.).

Svarbiausias Šaulių 
šventės akcentas prasidė
jo 6-tą vai. p.p., kuo
met Karininkų Ramovėje 
prasidėjo iškilmingas mi
nėjimas, į kurį atvyko 
Lietuvos Respublikos Sei
mo pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis. 
Salėje nuvilnija Lietuvos 
Himnas. Į salę įneštos 
Šaulių Sąjungos ir apskri

čių rinktinių vėliavos. 
Pristačius atvykusius sve
čius ir pasveikinus susi
rinkusius, ekrane nušvin
ta video filmo kadrai, 
pasakojantys apie Šaulių 
Sąjungos atkūrimo laiko
tarpį iki šių dienų.

Seimo pirm. prof. V. 
Landsbergis pasveikino 
šventės dalyvius su su
kaktuvine data ir palin
kėjo sėkmės šauliškoje 
veikloje, kadangi, priė
mus LŠS įstatymą, šau
liams keliami nauji, daug 
sudėtingesni uždaviniai 
valstybes gynybos, auklė
jimo, kultūros-švietimo 
veiklos srityse. Profeso
rius džiaugėsi, kad po šio 
įstatymo priėmimo Šau
lių sąjungoje vyksta reor, 
anizacija ir daug teigia
mų pokyčių.

LŠS vadas kpt. L. Ba
kaitis savo žodyje minė
jo, kad šios dienos rengi
nys yra pasiruošimas ki
tų metų LŠS įkūrimo 
80-mečio ir atkūrimo 
10-mečio renginiams, ku
rie bus dar iškilmingesni.

/ziūr. 5 psl........ /

{GYNEMES, NES TIKĖJOME : IŠLIKSIME
Apytiksliais duomenimis, Norilske buvo 

33 spec, lageriai. Kiekviename iš jų buvo 
apie 3000-4500 kalinių. Vienu metu lietu
vių kalėjo 6,600, latvių 3,700, estų 1,500, 
suomių 1,000, taigi iš viso iš Baltijos šalių 
- apie 13,000 žmonių. Kitų tautybių dau
giausia buvo ukrainiečių. Kaliniai dirbo 
vien už prastą maistą. Pramonės objektai 
vis augo - vario, kobalto, kokso šachtos 
bei kasyklos. Ne veltui sakoma, kad 
Stalino valdymo laikotarpiu lageriuose 
buvę XX a. vergai pagamindavo trečdalį 
SSRS produkcijos.

Gulėdamas lagerio ligoninėje, sutikau 
dar 1940 m. atvežtų Lietuvos karininkų.

... Apie garsųjį Norilsko kalinių sukili
mą yra medžiagos Norilsko kraštotyros mu
ziejuje. Ją pateikė buvęs Norilsko prokuro
ro pavaduotojas E. Pavlovskis, dalyvavęs 
kalinių sušaudymo akcijose.

Sukilimas prasidėjo 1953 m. gegužės 
mėn. pabaigoje. Priežastis: sargybos 
viršininkas seržantas Djakovas per postų 
tikrinimą 5-jame gorlageryje nušovė tris 
kalinius, sužeidė septynis. Kaliniai įžeidinė
jo jį, šaukė: "Stalinskij ubliudok!" Šitame 
lageryje buvo laikoma daugiau kaip 5000 
politinių kalinių. Dėl žvėriško elgesio su 
nelaimingaisiais sukilo visi gorlageriai. Bir
želio mėnesį iš Krasnojarsko atskrido gene
rolas majoras A. Poniuchovas, buvęs 
Norilsko kombinato ir lagerių viršininkas. 
Kaliniai, tarp kurių buvo daug rusų fronti
ninkų, reikalavo komisijos iš Maskvos, kad 
atvyktų Žukovas ir Vorošilovas.

5-jame lageryje, atvykus Poniuchovo ko
misijai, prižiūrėtojai ėmė kalinius spausti. 
Apie 100 žmonių, likusių stovėti, ėmė 
mėtyti akmenis. Tada į lagerį buvo 
įvestas būrys ginkluotų kareivių, kad į kali' 
nius šaudytų. Užmušė 30 žmonių, kita tiek 
sužeidė. Tai įvyko 1953 m. birželio 29 d.

3-jame gorlage sukilimas prasidėjo 1953 
m. birželio 4 d. Sukilimui vadovavo Vorob
jovas (buvęs karininkas, frontininkas, miręs 
Vladimiro kalėjime). Kaliniai, kurių buvo 
daugiau kaip 3,600, iš zonos išvijo prižiūrė
tojus, laisvuosius lagerio tarnautojus. Strei
kavo du mėnesius, iškėlė gedulo vėliavas. 
I miestą aitvarais leido atsišaukimus, 
proklamacijas.Rugpjūčio mėnesį iš Krasno
jarsko buvo atskridęs pulkininkas S. 
Pavličiukas. Po to jis išskrido į Maskvą 
prašyti leidimo panaudoti ginklą.

Dešimt bortinių krovininių sunkvežimių 
su dešimčia kareivių ir vienu kayininku 
kiekviename, padengtų ketaus plokštėmis, 
4 psl.

įsiveržė į lagerį. Kaliniai į egzekutorius 
mėtė akmenis, strėles, ietis su antgaliais, 
iš tolimos lagerio zonos kaliniai prie karei
vių ir operatyvininkų bėgo kaip į ataką. 
Kalinius suguldė. Dešimt žmonių pasidavė. 
3-me lageryje užmušė apie 104 kalinius, 
keletą šimtų sužeidė.

Kituose lageriuose, išskyrus 3 jį ir 5 jį 
nešaudė.

... 1953 m. rugpjūčio 4 d. tokius 
duomenis pateikia prokuroro pavaduotojas, 
dalyvavęs kalinių sušaudymo akcijose.

Lagerio Nr.5 kalinys Albinas Kriuševi- 
čius prisimena, jog 1953 m. gegužės pa
baigoje prie barako Nr. 13, už 30-40 met
rų nuo sargybinio bokštelio, stovėjo apie 
50 vyrų. Jie dainavo, mėtė laiškelius į 6jo 
moterų lagerio zoną. Daugiausia buvo uk
rainiečių. iš bokštelio liepė išsiskirstyti. 
Kaliniai stovėjo tolokai nuo draudžiamos 
zonos, barako prieangyje, todėl 
nesiskirstė. Su sargybiniu apsisvaidė repli
komis. į kalinius buvo paleista automato 
serija,tris ar keturis žmones nušovė, kele
tą sužeidė. Vieną kalinį nušovė ant gulto. 
Kilo didelis triukšmas. į lagerį atvyko 
politvadovas su čekistais. Pasipiktinę kali
niai iš jo^ atėmė pistoletą, apstumdė. 
Ginklą nunešė sargybos būstinėm

Užėmę lagerį, išvijo prižiūrėtojus, sar
gybos būstinėje budėjimą perėmė kaliniai; 
sudarytas komitetas, į kurį išrinko įvairių 
tautybių žmones, iš lietuvių įėjo A. 
Ruzgys ir J. Aleknavičius.

Komitetas vadovavo visam lagerio gyve
nimui: rūpinosi tvarka, maisto paskirstymu 
ir valgio gaminimu. Pastatė sargybos 
postus prie lagerio tvoros,iš vidinės pusės. 
Lagerio administracijai pateikė kalinių rei
kalavimus. Derybas nutarta vesti tik su at
vykusia iš Maskvos komisija.

Naktį keli šimtai karininkų bandė lage
rį šturmuoti. Nepasisekė. Juos, apstumdy
tus, išvarė.

Atvyko komisija. Kalinių komitetas 
deryboms paskyrė savo atstovus. Kai ku — 
riuos reikalavimus (kad nerakintų nakčiai 
barakų, nuimtų nuo langų grotas, nuplėštų 
nuo kalinių numerius, neribotų susirašinėji
mo, mokėtų už darbą pinigus); komisija 
patenkino iš karto. Buvo susitarta, kad 
kalinių nerepresuos. Tačiau komisija savo 
pažadų netesėjo. Ji ėmė atrinkinėti akty
vesnius į darbą išėjusius kalinius, ir juos 
kažkur išvežė.

Prasidėjo antra sukilimo fazė. Puse 
kalinių liko darbe, į zoną negrįžo. Lagerį 

apsupo vidaus kariuomenės daliniai. Ant ar
timiausių namų stogų įrengė kulkosvaidžių 
lizdus. Kariuomenė veržėsi į 4-to lagerio 
zoną: dalį užėmusi, įrengdavo spygliuotos 
vielos užtvaras. Per garsiakalbius kalinius 
ragindavo išeiti su daiktais už zonos, išėjo 
nedaug, iš lietuvių - tik vienas. Vėliau 
kaliniai uždraudė bet kam išeiti iš lagerio.

Per nukirptas vielas įsiveržė automa
tais ginkluoti kareiviai. Dauguma kalinių 
susigrupavo prie sargybos vartų. Pasigirdo 
komanda: "Issiskirstyti ir išeiti už zonos!" 
Visi į čekistus mėtė kas pakliuvo. Aleksiu
ko paleistas akmuo pataikė majorui Kuzne- 
covui į galvą. Tas parkrito. Pakilęs įsakė 
šaudyti. Šaudė iš arti. A. Kriaševičius 
gavo buože per galvą. Jis sąmonę atgavo 
ligoninėje, kur buvo suguldyti lavonai. Gu
lėjo tarp nukautųjų, permirkęs jų krauju. 
Kalinys gydytojas Vaškelis ir Jaudiegis 
liepė bėgti. Visi likę gyvi kaliniai jau buvo 
išvaryti iš zonos. Kriaševičių prižiūrėtojai 
žiauriai sumušė. Vėliau su kitais atrinktai
siais išsiuntė į Kupsko lagerį. Nušautų lie
tuvių pavardės: Vaclovas Subačius, 
Rimkus, J. Kasparas ir Jonas Zacharas.

Sklido kalbos, kad iš viso tada nušęvė 
7 lietuvius. Lavonus skrodę gydytojai kalbė
jo, kad nukautų buvo 47-49. Daliai nušau
tųjų mirties priežastimi įsakė nurodyti 
infarktą. Tikslaus sužeistųjų ir nukautųjų 
skaičiaus nesužinosime niekada.

Tą patį, kad per sukilimą žuvo apie 
250 žmonių, pasakoja ir Julius Savickas, ir 
Julius Aleknavičius.

Sukilimą kituose lageriuose kariuomenė 
nuslopino nenaudodama ginklo. Aišku, 
beginkliai kaliniai rimčiau pasipriešinti ne
galėjo. Bet savo ištverme, ryžtu, morale 
jie pralenkė čekistus, sudrebėjo visa lage
rių sistema. Kraujas nebuvo pralietas 
veltui. Po sukilimo pradėjo kalinius 
paleisti, išvežiojo po kitus lagerius ir 
kalėjimus.

Taip pasibaigė karšta 1953 metų vasara. 
Vasara, atėjusi į skaudžią, bet garbingą 
mūsų istoriją.Gal kas prisimena daugiau 
apie sukilimą? Prašyčiau visus, kurie buvo 
kartu, parašyti atsiminimų. Penktajame 
Norilsko. lageryje kalėjo Petras Gataveckas 
Vytautas Mosteika, Pranas Balta, Antanas 
Kivilius, Vladas Ežerskas, Petras Skikūnas, 
Kostas Balčiūnas, Juozas Leonavičius, 
daktaras Jaudiegis, A. Bagužis, Kazys 
Jakubauskas, Vytautas Švagždąs, Vaclovas 
Vadzinskas, Bronius Zlatkus, Juozas Ivaške
vičius ir daug kitų lietuvių, kurių pavar
džių nebeprisimenu.
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Jis kalbėjo, kad lozungų 
metas baigėsi ir dabar 
didžiausią patriotizmą 
parodo nuveiktas darbas 
ir kitų jo įvertinimas, to
dėl paprašė daugiau dirb- 
ti ir kelti organizacijos 
autoritetą. "Viskas priklau
so nuo mūsų pačių" - 
baigė savo pasisakymą 
kpt. L. Bakaitis.

LŠS vado pirmasis 
pavad. vyr. seržantas K. 
Kerpauskas perskaitė 
Šaulių Sąjungos vado įsa- 
kymą, kuriuo keletas sau- 
lių buvo apdovanoti orga
nizacijos apdovanojimais. 
Juos įteikė pats vadas.

Sveikinimo žodžiai 
buvo suteikti LŠS išeivi
joje vadui M. Abariui, 
Kauno apskr. teritorinės 
gynybos vadui maj. P. 
Urbonavičiui, Gen. Rašti
kio puskarininkių mokyk
los virš. pulk. B. Vizba
rui, VRM I-ojo vidaus 
tarnybos pulko vado 
pavaduotojui pulk. Itn. 
A. Jurevičiui, Kauno 
apskr. civilinės saugos 
skyriaus viršininkui pulk. 
Itn. B. Žilinskui ir kitiems.

DELFINAI DIRBA SU 
ŽMONĖMIS

Š.m. liepos mėnesį vy
kusiose "Baltic Challen- 
ge-98" pratybose KLAI
PĖDOJE šauniai pasirodė 
5-ių delfinų - minų ieško
tojų būrelis. Jie buvo at
skraidinti iš JAV, specia
liai apmokyti šiam dar
bui.

Kartu su jais paieško
se dalyvavo ir minų lai
vai iš Estijos, Lenkijos, 
Švedijos, JAV ir lietuvių 
narai.

Delfinas, suradęs miną, 
signalizuoja laivui, o iš 
jo nusileidę narai, sprog
menį nukenksmina.

Minima delfinų grupė 
pirmą kartą dalyvavo Eu
ropoje apmokymų progra
moje.

Lietuvos ir JAV ren
giamose pratybose daly
vavo apie 5000 kariškių 
iš 11 Europos valstybių 
bei Baltijos bataliono 
BALBAT. Buvo įsijungę 
24 lėktuvai, 15 laivų, jų 
tarpe pirmą kartą į Eu
ropą atplaukusi amerikie
čių jūrų ligoninė "Com
fort". Joje yra helikop
terių nusileidimo aikšte
lė, 12 operacinių, ligoni
nė gali priimti iki 1000 
pacientų kasdieną. Tik
rai imponavo ne tik įren
giniais, bet ir didumu, 
nes neįtilpo į uostą ir 
turėjo prisilaikyti išori
niame jūrų uoste.

PALANGOS TILTO AT
NAUJINIMAS

Š.m. rugpjūčio mėn. 
pabaigoje bus galutinai 
užbaigtas garsiojo Palan
gos tilto atnaujinimas. 
Jo sutrūnijęs medis pa
keistas gelžbetonu, jis 
prailgintas beveik 100 
metų. Reikėjo ištraukti 
daugiau kaip 2,000 apipu
vusių medinių polių, iš-
1998. Vm. 25

Tarpe sveikinimų įgrojo 
Viduklės jaunųjų šaulių 
ansamblis "Taduja", kau
niečių šaulių kapela "Vi
ja", Baisiogalos šaulių an
samblis "Dainava", Biržų 
šaulių kuopos akordeonis
tas V. Kavaliauskas. 
Minėjimą užbaigė Šaulių 
Sąjungos centrinis vyrų 
choras "Perkūnas". Visą 
dieną Karininkų Ramovė
je veikė įvairios parodos 
šauliška tematika.

Vykstant minėjimui, 
Šaulių Sąjungos saviveik
lininkai Nepriklausomy
bės aikštėje koncertavo 
kauniečiams ir miesto 
svečiams, neatvykusiems 
į Karininkų Ramovę. Ši 
šventė daugeliui ilgam 
išliks atmintyje ir jie no
riai lankysis šaulių orga
nizuojamuose renginiuose 
ir iškilmėse.

Šaulių Sąjungos sporto 
žaidynės vyko liepos 
mėn. 18-19 dienomis 
Radviliškyje.

Paruošė: LŠS atkūrimo 
iniciatyvinės grupės stei
gėjas, LŠS Garbes šaulys

Stasys Ignatavičius

kelti daug stambių akme
nų. Šie^ -buvo sukrauti 
grafo Tiškevičiaus staty
bininkų, maždaug 3,000 
kubinių metrų tūrio. Ka
žin kada prie to tilto 
dar buvo nuskendusios 
dvi baržos (bemotoriniai 
laivai, naudojami krovi
niams pervežti), kurias 
dabar iškėlė.

Keleivinių laivų prie
plauka suprojektuota pie
tinėje tilto pusėje, o 
šiaurinėje ir rytinėje, 
ties tilto posūkiu - žve
jų aikštelės.

Palangos meras - Pra
nas ŽEINYS tvirtina, 
kad kurorte statomi nau
ji namai, o šiuo metu 
Palanga gali priimti apie 
200,000 svečių.

Tilto atnaujinimo bend
ra statybos darbų sąma
ta - 12 mil. litų. Staty
bos darbus atliko bendra 
Lietuvos ir Latvijos įmo
nė VIADUKAS. (ELTA)

BIRŽAI TURI SAVO 
VĖLIAVĄ

Lietuvos heraldikos ko
misija patvirtino 1997 
m. pabaigoje Biržų 
miesto vėliavą ir herbą. 
Jos autorius - biržietis 
dailininkas Egilas Skuja. 
Miestas dabar - turi 2 
vėliavas - reprezentaci
nė pasiūta iš baltos pus- 
vilnės, herbas ir orna
mentas aplink jį yra iš
siuvinėtas brangiais įvai
riaspalviais siūlais. Kas
dieninė - iš balto šilko 
su dažais įspaustu herbu.

• ANYKŠČIUOSE - ket
virtas tiltas per Šventą- 
ją atidarytas rugpjūčio 
mėnesio pradžioje. Jis 
sujungė Judždiko ir Ažu- 
piečių rajonus, skirtas 
pėstiesiems.

įvadas į didįjį dviratininkų Žygį: iŠ ŠIAULIŲ Saulės Laikrodžio aikštės 10- ties 
dienų žygiui išvyko dviratininkų grupė. Jų tikslas - padėti gamtosaugininkams 
tvarkyti prišiukšlintas pamiškes, paeŽerius, upių teritorijas parkuose. Nuratuos 
apie 500 kilometrų, aplanką Dubysos, Kurtuvėnų, Tytuvėnų Krekenavos Anykščių 
Labanoro ir Ašvejos vietoves. Užbaigų žygi ir atvykę Vilniun, perduos estafetę 
UNESCO Didžiojo Tūkstantmečio Taikos Žygio dalyviams, pasiryžusiems apva - 
Žiuoti visą pasaulį. Si žygį remia Valstybinė Jaunimo Reikalų Taryba, PHARE 
visuomenės plėtros programa ir Svarios Baltijos Koalicija. Prisideda Lietuvos 
Žalieji, kai kurios kitos firmos.

TŪKSTANTMEČIO ŽYGY'
JE DALYVAUJA 4 LIE
TUVIAI

Fizikas Sigitas KUČAS, 
kalbininkė Goda ČIPLY- 
TĖ, ekonomistas Edvar
das ŽIŽYS ir istorijos 
studentas Gediminas 
VASILIAUSKAS dalyvau
ja Didžiajame Taikos 
žygyje dviračiais aplink 
pasaulį.

Pradėję š.m. rugpjūčio 
mėn. 6 d. Seattle, JAV, 
kelionę baigs 2000-jų 
Naujųjų metų naktį Hiro- 
shimoje, Japonijoje. Žy
gyje dalyvaus dar 20 
dviratininkų iš Vokietijos, 
Ganos, Turkijos, Meksi
kos, Kroatijos, JAV, Len
kijos.

Planuojama, kad 1999 
m. birželio mėn. dvirati
ninkai per Kuršių Neriją 
atvažiuos ir į Lietuvą. 
Šį žygį remia UNESCO. 
Pasitinkant prasidedantį 
tretįjį tūkstantmetį, no
rint pabrėžtinai atkreip
ti dėmesį į žmonijos eg
zistencijai iškilusius ka
rų ir planetos taršos pa
vojus. Tuo pačiu bus ska
tinama sveikiausia ir ap
linkai, ir žmogui-susisie
kimo priemonė-dviratis.

Pakelyje, įvairiuose 
kraštuose per kuriuos va
žiuos šie dviratininkai, 
vyks kultūriniai rengi
niai, skirti taikos akci
jai.

Žygeiviai nešis Taikos 
juostą, ant kurios pasira
šys įvairių kraštų žmo
nės. Š.m. liepos mėn. 23 
d. pirmasis pasirašė, lin
kėdamas laimingos kelio
nės, Lietuvos prez. Val
das ADAMKUS.

Lietuvos komandą re
mia vyriausybinės organi
zacijos, Lietuvos TV ir 
Tautinis Olimpinis komi
tetas, AVIA bendrovės 
SAS ir AHL.

VAIKU GLOBOS NAMAI 
BIRŽŲ APSKRITYJE

Nuo šių metų sausio 
mėn. 1 dienos pradėjo 

veikti pirmieji vaikų glo
bos namai. Jiex įkurti ap
skrities tarybos pastango
mis.

Pernai, be tėvų globos 
apskrityje buvo 40 vaikų.
Iki dabar tokie vaikai bū
davo perduodami Medei- 
kių Vaikų Sooyoun, kar
tais priimadavo atskiros 
šeimos. Deja, pakrikusių 
šeimų šiuo metu yra 
apie 150 su 377 vaikais. 
Šalia to, ne visos gau
sios šeimos pajėgia išlai
kyti savo vaikus ir tėvai 
prašo kur nors priglausti 
vaikus. Rūpi ir, vienišos 
motinos su mažamečiais.

Agentūra "Visos Lietu
vos Vaikai" nupirko na
mą mieste ir iš Medei- 
kių netrukus persikels į 
Biržus, perimdama treč
dalį globotinių iš Medei- 
kių.

KEISTI IR NEPATVIR
TINTI METODAI

BNS pranešimu, Filipi
nų isgarsintas gydytojas 
Aleks Orbit’ as ruošiasi 
atvykti į Lietuvą. Jis no
rįs pademonstruoti savo 
diagnozių ir gydymo 
metodus. Savo stebuklin
gų rankų prisilietimais 
prie pacientų, ir be jokių 
instrumentų galįs atlikti 
net chirurgines operacijas.

JAV tokių panašių 
šarlatanų ir Filipinų 
"metodai" buvo tyrinėja
mi, net rodomas jų mik
lumas TV ekranuose. 
Kai iŠ nervinio ligonio^be 
pjūvio" išima sugedusią 
žarną ar kepenų gabalą 
- ligonis (be jokio pjūvio) 
pasveiksta (!) pristulbin- 
tas hipnozės ir geros gy
dytojo chalato rankovi- 
nės slėptuvės manevrų.

Jokių kitų mokslinėje 
literatūroje įvertinimų 
apie minimų''plikų rankų" 
operacijas nėra.

Nejaugi ir pagarsėjęs 
lietuvis, pasivadinęs bio- 
energoterapeutu Arvydas 
Daškus įkliuvo į šarlata
no tinklą? Turbūt, nes 

skelbiama, kad rugpjūčio 
mėn. 8-29 d.d. jis kartu 
su stebukladariu susitiks 
su Lietuvos gyventojais 
Palangoje, Backonyse ir 
Panevėžyje.

Kodėl gi ne pav.; Vil
niaus Medicinos fakulte
te ar Kauno Medicinos 
Akademijos klinikose, ar 
kad ir Raudonojo Kry
žiaus klinikoje?

• • A J U. • l f~t

A. Orbit’ as dar nepa
davęs pareiškimo gauti 
leidimą atvykti į Lietu
vą sveikatos skleidimui. 
Sveikatos Apsaugos vice- 
min. Vytautas Balsys 
pasirūpins, kad visuome
nė būtų perspėta dėl to
kio gydymo pasekmių, 
siūlė ekonominei polici
jai pasidomėti tokio "sve
čio" tikslu pasipelnyti iš 
naivių žmonių.

SUJUDO LIETUVOS 
JŪRININKŲ SĄJUNGA

Minimos sąjungos va
dovai ir nariai, susirūpi
nę Lietuvos laivyno atei
timi, susitiko su prez. 
Valdu Adamkumi ir pa
siūlė atidėti Lietuvos 
prekybinio laivyno priva
tizavimo procesą. Jų 
nuomonė ir siūlymas - su
formuoti valstybinio pre
kybos laivyno koncepciją 
ir privatizuoti ne dau
giau kaip 49% valstybės 
laivyno.

Mums atrodo, kad šis 
procentas būtų per dide
lis - juk beveik % laivy
no! Ar neužtektų 1/3 ?

į Klaipėdą žvalgosi 
nuo seno ir įvairūs "vi
daus" spekuliantai, iki 
dabar dar nežinia kaip 
"nutvarką" Lietuvos lai
vyno reikalus. O dar ofi
cialiai nuprivatizavus to
kiais anksčiau siūlytais 
procentais - būtų tikrai 
rizikinga. Kaip bebūtų, 
prez. V. Adamkus padė
kojo Jūrininkų S-gos va
dovams ir nariams už jų 
rūpestį bei atsilankymą 
ir pažadėjo atidžiai išnag
rinėti šį klausimą.
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toronto.
PAIEŠKOJIMAS

D. Britanijoje gimusi lie 
tuvaitė ieško savo tėvo, 
gyvenenčio Kanadoje. Jos 
motina Janina, gimusi 
Žiežmariuose, Lietuvoje, 
vokietmečiu buvo išvež
ta darbams į Vokietiją. 
Ten ji susipažino su lie
tuviu ir ruošėsi tuoktis. 
Sutuoktuvės betgi neįvy
ko. Ji emigravo Britani- 
jon, o jis - Kanadon. 
Britanijoje jai gimė duk
relė Dangirytė. Negalė
dama jos išlaikyti, atida^ 
vė įdukrinti anglų šei
mai. įdukrintoji lietuvai
tė dabar ieško savo tėvo 
Kanadoje. Jos adresas: 
Mrs- Wendy A.Howe, 
North Barn Sowerby, St. 
Michaels Preston PR3 
OTO, Great Britan.

1998 m.BALTIEČIŲ, LAUKO TENISO PIRMENYBĖS 
vyks š.m. rugsėjo mėn.5,6 ir 7 d.d.,COLUM

BUS, Ohio, 5760 Maple Canyon Dr.,JAV, Wicker
tree Tennis Club . Tel: 614-882-5725. Vykdo - 
JAV LATVIŲ SPORTO S-gos Lauko Teniso Sekcija.

Dalyvauti kviečiami visi estų, latvių ir lietuvių 
kilmės Žaidėjai. Kiekvienam žaidėjui yra leidžiama 
dalyvauti nedaugiau kaip 3-se rungtyse.

Pradmės mokestis- $30 ,-US asmeniui, nežiūrint
■■........... '."V*" 1,1 '* 7

rungčių skaičiaus.
DALYVIŲ REGISTRACIJĄ Šeštadienį, rugsėj'o 

mėn.5 d.,8-9 vai.r. Varžybų pradžia - pasibaigus 
registracijai. Kitomis dienomis varžybų pradžia 
nuo 9 val.r. Rugsėjo mėn. 7 d. numatoma tik fina
lai. Jei įmanoma, varžybos gali būti užbaigtos 
per 2 dienas.

Lietuvių dalyvavimų koordinuoja ŠALFASS-gos 
lauko teniso vadovas Eugenijus KrikŠČiunas, 105 
Anndale Dr., NORTH YORK, Ont., M2N 2X3, CA
NADA, tel: 416-225-4385. Lietuviai, atlikdami re
gistracija, prašomi painformuoti ir E.Krikščiūną.

Papiginta kaina NAKVYNĖMS yra rezervuotas 
HARLEY HOTEL OF COLUMBUS, 1000 East Dub
lin-Granville Rd., COLUMBUS, Ohio 43229,tel: 
1-800-321-2323. Žaidimo sąlygos labai geros,
Lietuviai tenisininkai kviečiami gausiai dajyvautil

ŠALFASS-gos Centro V-ba

1998 m. Š.A.BALTIEČIU IR LIETUVIU LENGVO
SIOS ATLETIKOS PIRMENYBES

vyks š.m. rugsėjo mėn. 12 ir 13 d.d., OAKVILLE, 
Ont., KANADOJE. Varžybas vykdo ŠALFASS Leng
vosios Atletikos Komitetas.

Varžybų pradžia šeštadienį,rugsėjo mėn. 12 d., 
1:30 val.p.p. Registracija nuo 12.00 vai. Sekmadie
nį varžybos tęsis nuo 10:00 vai r.

DALYVIŲ REGISTRACIJA pageidaujam iki š.m. 
rugsėjo mėn. 8 d. imtinai, šiuo adresu:

Mrs. Irena Wilkinson, 2783 Kinnerton Cresc., 
MISSISAUGA, Ont. L5K 2B3. Tel: 905-822-0302; 
faksas: 416-808-5215 Barrie Wilkinson vardu.

PAPILDOMI KONTAKTAI: Algis Malinauskas 
905-844-7694; Algirdas Bielskus 216-486-0889.

Lietuvių 1998 m. pirmenybės bus išvestos is 
baltiečių'. Klubams nepriklausantieji dėl informaci
jos gali kreiptis į A.Bielskų ir kitus aukščiau nuro
dytus asmenis ar į bet kokį lietuvių sporto klubą.

Klubai ir pavieniai lengvatliečiai skatinami šio
se varžybose gausiai dalyvauti1.
ŠALFASS Lengvosios Atletikos ŠALFASS

Komitetas Centro Valdyba

|chicago|

• Lithuania Mercy Lift 
metinis pokylis įvyks rug
sėjo men. 12 d. 6:30 vai. 
p.p. Čikagos Kultūros 
centro rūmuose.

Tas centras yra prie 
Michigan Ave., tarp Wa
shington ir Randolph gat 
vių.

Pokylio pelnas skiriamas 
kovai su džiova Lietuvoj.

9 PASAULIO LIETUVIŲ 
CENTRE, LEMONTE, 
sodelyje kiekvieną šešta
dienį vyksta "Muzikos 
svetainė". Ten nuo 6- 
9 val.v. grojama populia
ri muzika, galima ne tik 
pasiklausyti, bet ir pa
šokti valsą, tango, polką 
ir kt. Groja Povilas 
STROLIA, Artūras BLA- 
ŽUKAS ir Arūnas AU- 
GUSTAITIS.

Nuo 9 vai. v. iki vė
lumos žemutinėje salėje 
veikia diskoteka jauni
mui "Europietiški ritmai" 
Rengia "Baltija".

© SESELĖS Pranciškietės 
tvarkydamos savo archy
vą Pittsburgh’ o vienuoly
ne, surado Šv. Jurgio 
parapijos, buvusios Čika
goje, nuotraukų, kurios 
priklausė prel. Mykolui 
Krušui. Tai didelio for
mato nuotraukos, liudi
jančios kultūrinę ir relh 
ginę lietuvių veiklą. LaL 
kui bėgant, šv. Jurgio 
bažnyčia buvo nugriauta 
prieš keletą metų. Prel. 
M. Krušas dar 1922 m. 
buvo įsteigęs PittsburgHe 
vienuolynus, o 1948 m. 
-Brazilijoje. Seselės Pran
ciškietės darbuojasi švie
timo, sveikatos apsaugos 
ir kitose srityse Ameri
koje, Brazilijoje ir Lie
tuvoje.

Balzeko Lietuvių Kul
tūros muziejus yra sukau
pęs įspūdingą, profesio
naliai paruoštą mūsų 
veiklos archyvą ir džiau
giasi kiekviena papildo
ma medžiaga.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
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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 !

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. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

pRISIKELIMO
pARAPUOS KREDITO KOOPERATYV AS

999 College St.. Toronto. Ontario M6II I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 , 

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

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 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.ind..... 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. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk....................2.75%

IMA UŽ:

Asmenines paskolas 
nuo.............

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). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

DRA ŪDA 'INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir BkxxjToronto, Ont M6S 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588
------------------------------ ----------- - - —-----------—-----------

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

7.50% ,

MOKA: IMA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius už asmenines
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius paskolas nuo........7.50%
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius už nekilnojamo
3.75% už 1 m. term, indėlius turto paskolas
4.00% už 2 m. term, indėlius (mortgages):
4.25% už 3 m. term, indėlius su nekeičiamu
4.50% už 4 m. term, indėlius nuošimčiu (fixed rate)
5.00% už 5 m. term, indėlius 1 metų...................6.30%
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų.................. 6.40%
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 3 metų.................. 6.55%
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 4 metų.................. 6.65%
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 5 metų..................6.70%
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.75% už RRSP ir RRIF ind. su keičiamu

(variable rate) nuošimčiu........... .5.65%
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. Duodame:
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. - asmenines paskolas
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. iki $250,000;
2.75% už OHOSP (variable rate) - mortgičius iki 95%
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) įkainoto turto;
2.00% kasd. pal. čekių sąsk. - riboto kredito paskolas
3.75% už JAV dol.1 m. GIC (Line of Credit) ir
2.75% už JAV dol. kasd.pai. sąsk. - komercinius mortgičius

(US dol. Sav. Acc.j.

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 M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239
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Kairėje- 

muzikai - 

dirigentai:

Aleksandras 
Stankevičius,

Mme.
Madelaine
Roch ir 
Lavrenti 
Djintcharadze

A V PARAPIJOS CHORAS PRADEDA NAUJĄ SEZONĄ
Musų choras pradeda savo giedojimo ir dainavimo 49-tąjį sezoną RUGSĖJO 

mėn. 6 d. 11 vai r. Tautos Šventei skiriamose Mišiose.
Visus choristus sveikina ir kviečia vėl susirinkti AV Coro dirigentai: muz. 

komp. Aleksandras Stankevičius (22 metus dirbąs su choru nuo 1980-1997), 
muz. prof. Madeleine Roeh (32 m. su choru 1965-1980) ir muz. komp. Lav
renti Djintcharadze (1 m.), kuris tęsia darbą toliau.

Jie visi, kaip ir AV Choro vadovas Antanas Mickus nuoširdžiai džiaugsis 
ir priims naujus daininkus-kes, giesmes ir dainos mylėtojus.

Vytautas Sabalys Bolearų salose^ atostogavęs su Žmona Maria

Hamilton
• TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
GEGUŽINĖ

Jau penktoji metine 
gegužinė vyko sekmadie
nį, rugpjūčio mėn. 23 . 
d., Hamiltono Medžioto
jų ir Žūklautojų klubo, 
netoli Kaledonijos mieš
toj vietovėje.

Moterų ’’Dainos" viene
tas, vadovaujamas muz. 
Lilijos TURŪTAITĖS 
atliko malonią programą. 
Vyko ir įvairūs žaidimai^ 
prizinis žuvavimas ir 
kitos liksmybės.

Taip pat turtinga lo- 
terija.;

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

TALKA' LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario IBM 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v. ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 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 DOLERIU

1998! VIII. 25

3.00%
3.25%
4.00%
4.25%
4.50%
4.75%
5.00%

MOKAME UŽ: 

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas..................................2.25%

.kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP ir RRIF
(Variable)...,.............................. 2.50%
1 m. ind.... ................................ 4.00%
2 m. ind...............................  4.25%
3 m. ind.....................................4.50%
4 m. ind.....................................4.75%
5 m. ind.....................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m

6.25%
6.50%

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

KĄ DARYTI SU POMIDORAIS IR PETRAŽOLE
Liepos ir rugpjūčio mėnesiais ilgiau užsitęsp 

ir stipresni, negu vidutiniai, karščiai suteikė geres
nes sąlygas išbujoti pomidorams. Bet- varnos jau 
karktelėjo skirtinga tonacija,-pranešančia, kad va
sarėlė pavargsta... 1 ad, norint prailginti pomidorų 
vaisių nokime laiką ir net jų padidėjimą, patyrę 
augintojai siūlo:

Nugnybti visas naujas viršūnėles, kad jose 
nesusikrautų daugiau naujų žiedų. Jau pražydusios 
sakelės ir užsimezgė vaisiai turės daugiau jėgos 
užbaigti savo ciklą. Išimtis būtų tik mažųjų mini- 
pomidorų rūšiai, pav.Sweet 100, ar Tiny *Tim. Jų 
vaisiai maži , ir jie dar turės laiko .prinoktų taigi 
nugnaibyti nereikia.

* Dabar reikia pomidorų krūmams duoti ir trąšos, 
ypač, jei jie tankiai susodinti arba auginami vazo
nuose. Geriausia vartoti tirpstančias, organiškas, 
skystas trąšas, kaip jūrų žolių, žuvų emulsiją,ir 
pan. i

Petražolė- puiki prieskoniams ir patiekalų pa
puošimui. Dabar pats laikas iš darže auginamų 
petražolių lysvelės išsirinkti pačius jauniausius 
augalėlius, susodinti į vidutinio dydžio vazoną, 
pridėjus geros žemės. Palaisčius - pastatyti pavė
syje. Jeigu ruduo bus sausas - dažniau palaistyti.

Iki užeis šalnos, petražolės vazone suspės išbu
joti, ir tuomet įnešti į vėsią, bet Šviesią patalpą, 
ant lango. Žaliuos visą žiemą, ir turėsite šviežių 
petražolių prieskoniams - salotoms, sriuboms, mė
sai.

Spygliuočių gyvatvorės ir krūmai - irgi reikalin
gi priežiūros, patartina dar ši mėnesi -apkarpyti tu
jas ir kitus spygliuočius, kad po to išleistos naujos 
Šakelės suspėtų pakankamai užsigrūdinti prieš žie
mą ir gražiai žaliuoti. Jeigu karpysite vėliau - 
jos tik paruduos.

P.S. Gal kas žinote, kaip pamokyti varnas, kad 
negąsdintų vasaros netikusiomis gaidomis?

/ Parinko ŽALIANYKŠTIS/

• Vaivorykštininkės ir 
Lietuvių Tautodailės in
stituto narės Regina Bri- 
kienė, Danutė Staškevi- 
čienė ir Birutė Nagienė, 
Petro Brikio vairuojamu 
automobiliu, nuvyko į LT 
Instituto narių metinį su
važiavimą rugpjūčio mėn. 
22 d., šeštadienį. Suva-

žiavimas vyko prie Gana- 
noque, Ont., Rasos ir 
Lino Veselkų rezidencijo
je RAMBYNAS.

Suvažiavime dalyvavo 
23 narės-riai, priedo gau
ta 31 įgaliojimas, bei 
svečiai. Plačiau- kitame 
”NL’’ leidinyje.

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montr6al,Que., H3A 2G6

TONY
DU ATOl POITIĄTTS 
PHOT OlpASSBPOKT - C0MME1CUL
STU D I OI MARIAQE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.
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MIRUSIEJI:

• ROBERTAS, PRANAS 
VORONINKAITIS, 45 m., 
mirė staiga savo namuo
se, rugpjūčio mėn. 15 d., 
Grand Cayman Islands.

Liko žmona LIANE, 
Montrealyje - motina 
Ona VORONINKAITIENĘ 
sesuo VIDA Calgaryje, 
brolis RONIE su šeima 
Montrealyje ir daugel 
giminaičių Toronte.

Palaidotas Mississaugo- 
je, Ont.

Užuojauta artimiesiems.

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8 

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)

"VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ FONDUI” aukojo:
$50.- a.a. Juozo Gražio atminimui*-J. Kibirkštis; po
$20.- St. Baršauskienė, R. Piečaitienė, E. Szewczuk.

Po $20.- a.a. Mykolo Juodviršio atminimui: Br.D.
Staskevičiai, A.M. Joneliai.

KLKM D-ja nuoširdžiai dėkoja

1 metų"—HI—2 metų ---- u---------
3 metų ---- 4^5.Q----
4 metų ___ JLRQ----
5 metų 5.25__
Terminuoti indeliaik
1 mėtų ........__ 3.50
180 d. - 264 c__ 3.00.

Taupomas sąskaitos
Specialios, ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

RRSP dr RRIF

e LIETUVIŠKAS VESTU
VES rodė keletą kartų 
TV 29-ajame kanale rug. 
pjūčio įpėn. 13 d., 10 
vai. v.? vestuvininkai iš 
Toronto' DAINA ir PAU
LIUS, "Gintaro" ansamb
lio dalyviai. Buvo gra
žiai nufilmuota, truko 
30 min.; pavaizduotas 
priėmimas Anapilyje, pa
vaizduoti tradiciniai mo
mentai, jų tarpe šokis 
"Rezginėlė", jaunavedžių 
tėvų sutikimas su duona 
druska ir vynu. Dalyvavo 
ir prel. J. Staškus. Lie
tuviško teksto vertimas 
į anglų kalbą užrašytas 
ekrano apačioje.

• TORONTO Šv. Mykolo 
katedroje kasdieną trans-, 
liuojamos šv. Mišios per 
VISION TV 75-tą kanalą 
8 vai. ryto.

• Sol. RASĄ KROKYTĖ 
-VESELKIENĖ giedos 
savo a.a. tetos Teodoros 
Barauskaites-Čipkienes - 
Gustainienės laidojimo 
M išjos e sekmadienį, rug
pjūčio mėn. 29 d. 10 
vai., A.V. Parapijos baž
nyčioje.

• Keturi kariškiai iš Lie-' 
tuvos mokosi prancūzų 
kalbos St. Jean sur Ri
chelieu Kanados karinės 
bazės mokykloje: kpt. 
Sergiejus Venclovaitis, 
kpt. Gediminas Jurgutis, 
vyr. itn. Irmantas Samu- 
lionis ir vyr. itn. Vidas 
Šarakauskas. Mokysis iki 
š.m. Kalėdų.

• Dažau kambarius,apar - 
tamentus. Teiraukitės tek 
273-2148 pas PETRĄ.

• RŪTOS klubo nariai ir 
svečiai, dalyvavę š.m. 
rugpjūčio mėn. 20 d. 
išvykoje į Tūkstančio Salų 
vietovę, netoli Kingstono 
Ont., grįžo labai paten
kinti ir dėkingi valdybai 
už gerai įvykdytą suma
nymą.

SMAGI, PUIKI "NIDOS" 
KLUBO GEGUŽINĖ

120 d. - 179 d.__ 3.00
60 d. - 119 d.__ 3.00
30 d. -59 d.__ .3.00

iki 30 d........ . 0

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
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00)

IMA UŽ 7

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

Asmeninės paskolas

g SO H
g HONEY FOR SALE! gg E3g S3tu
g Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound, a
S3 E3
g Delivery could be arranged too! Please call: g
g ag Tel: 962-3780 §
g S3

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 

. ' '

1998 m. skaistų, šiltą 
rugpjūčio mėn. 16 d. ryt
metį, prie Rimeikių sody
bos pradėjo rikiuotis
automobiliai su geguži
nės dalyviais. Netrūko
besirenkančių svečių 
kaimynų prancūzų, se
niai susidraugavusių su 
Montrealio ir apylinkių 
lietuviais, suruošiančiais 
čia malonius pobūvius 
gamtoje, tradicija tapu
sioje svetingoje Rimeikių 
sodybos aplinkoje.

Ir šį kartą, pagarbin
dami ir pagirdami šiltą 
vasarą, susirinko (o jų 

.buvo^ netoli šimtinės) 
gegužinės dalyviai kartu 
su NIDOS klubo nariais 
dainavo, šoko, vaišinosi 
puikiais valgiais. Buvo 
pravesta vyresniesiems 
ir atsivežtiems vaikams 
bei būreliui neseniai čia 
atvykusiems iš Lietuvos, 
įvairių žaidimų: tinklinis 
balionų gaudymas, "mini 
golfas" ir kt.

Gamtos prieglobstyje 
buvo susikaupta ir maldo
se, po piet atvykus kun. 
Kazimierui AMBRASUI, 
SJ.

If guaranteed by deposit at LITaS^7 *00-----
fully guaranteed (CSB) or other ___
Personal loan regular ..................... 9.50

Overdraft ..................................................... 17.00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-50

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

«4eM3X» «XS*»GK> oOMGV «Xe*»6V «Xe>*GX»

| DĖMESIO! f
| išnuomojamas prieinama kaina gražus butas | 
| La Šalie, 355- 8-th Avė., Il-me aukšte. f
| Kreiptis tel: 365-7523. j
Sowarr. «x9*žf» «xs)«er» ‘xewex’ «<

1111 ■' 'VW—

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL R U T K A USKAS/ROSS/ 

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

Dr. ALENAS (ALAIN) 
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas

P A V I L A N I S

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027 

HčpitaI 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: 931-7174.1—______________ ________ ■
8 psl.

Vaišes puikiai paruošė 
Genė REMEIKIENĖ su 
sunumi JONU ir marčia 
SHARON. Meniu - pačių 
klubo narių sugautos, 
skaniai išrūkytos žuvys, 
kukurūzai bei kitokios 
gėrybės.

Nebūtų tikra žodžio 
prasme gegužinė, jei 
trūktų muzikos. O ji 
sklido ypač iš smagių 
mūsų akordeono ir armo
nikos meistrų valdomų 
klavišų - Jono RIMEIKIO 
ir Antano RAČINSKO.

Tiek dalyviai, svečiai 
tiek ir šios gegužinės 
rengėjai jautėsi atsigaivi
nę, linksmi ir labai pa
tenkinti bei dėkingi už 
tokį Klubo renginį.

Valio NIDA!. b.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI-AUTOMOBILIAI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ

3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 514 722-3545 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

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

LESTCHTURES

n p.s MIRON INC

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

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

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9
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