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746 -Toji" sukak ils!

Aldona Vesčiūnaitė

PILIAKALNIS

Septyni knygoj randas.
Aštuntas - kaip puokšte 
rožių. pasipuošęs, 
kalbina debesis

viršūne lyg pasišokinėjęs 
vis auga - tebeauga 
krūmokšniais pasikeldamas, 
akmenis saulėn paberdamas.

Gerai jis tarp debesų, derinas.

Jis nesuardomas 
nedalomas, 
stovėjęs amžiais 
dienų tiršta žole 

apaugęs 
tebeskelbia 

tvirtumų aisčių žemės.
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ĮVYKI Ų 
APŽVALGA

VIENUOLIKA SAVAIČIŲ 
truko karo veiksmai gi
nant Jugoslavijoje nuo 
prez.S.Miloševičiaus ap
riboto albanų "etninio va 
lymo" Kosovo srityje al
banus.

Genocidas įvykdytas 
prieš albanus, islamo ti
kėjimo gyventojus, kurie 
sudarė daugiau negu 80% 
Kosovo gyventojų, neat
rodo, bus lengvai pamirš
tas tiek jų pačių, tiek 
jėga priverstų sutikti su 
taikos ir demokratijos są
lygomis, serbų. O ypač, 
pats apkaltintasis Hagos 
Tribunolo karo nusikal
timais prez.S.Miloševi- 
čius. tikrai nepamirš.

Masiniai grįžtantieji 
pabėgėliai nuo smurto 
arba serbų dalinių išva
ryti kosoviečiai, atsidu
ria ties griuvėsiais, 
masinių žudynių duobė
mis ir paliktomis žemėje 

minomis. Nepaprastai bus 
sunku suvaldyti despera
tiškus, pragyvenusius sun
kius sukrėtimus kosovie- 
čius nuo keršto arba ne
noro gyventi kartu su 
buvusiais Kosovo gyven
tojais serbais.

Koks sekantis žingsnis? 
JAV siūlo užšąldyti 
visas S.Miloševičiaus fi
nansines transakcijas už
sienio bankuose (Šveica
rija tai jau atliko, Kip
ras irgi ruošiasi tokiam 
patvarkymui). Netrukus 
paaiškės ir kitos "slėp
tuves".

JAV taip pat pasiūlė 
5 mil.dolerių už informa
cijas,kurios prisidėtų prie 
diktatoriaus S.Miloseči- 
čiaus arešto ir apkalti
nimo karo nusikaltimais.

Liepos mėn. pabaigoje 
bus sušauktas tarptauti
nis pasitarimas, kaip at
statyti Kosovo sritį ir 

' paremti Albaniją bei 
Montenegro.

TEN KALA ZALVARJ

Kepuraitė audeklinė papuošta 
žalvariniais spurgeliais, 
karolių apvara su kabučiais 

žalvario 
plokštinė rombo pavidalo segė 
užraitytais dobilo lapais 

ir ragas
įmantriais ornamentais

tai ten dar kalbas lietuvaičiai 
gal devintam amžiuj 
gal prieš tūkstančius metų

Žemdirbių gentys dainuoja
aria,

eina per tviskančių žemę, 
Meistrai kala žvilgantį žalvarj.

Įdomu, kad Kinija 
pasiūlė S.Miloševičiui eg. 
žilį (iš ten nebūtų įma
noma jį atgabenti į Ha
gos Tribunolą...)

DEŠIMTA METE HEIDI 
ZHANG laimėjo Kanados 
Dienos plakato konkur
są. Jos projektas buvo 
atrinktas iš 19.000 jau
nimo iki 18m. patiektų 
darbų.

Heidi yra 6 sk.moks
leivė Toronto Earl Haig 
mokykloje. Šių metų kon 
kurso tema buvo "kas 
tie herojai".

įteikiant prizą, ji pa
sakė, kad ’’Milojonai he
rojų sukūrė Kanadą ir 
aš labai didžiuojuosi, 
kad gyvenu šiame krašte".

Dar 12 jaunuolių buvo 
pasiekę baigminę; at
ranką (finalą), iš įvai
rių Kanados vietovių".

DEVINTASIS LIETUVOS MINISTERIŲ KABINETAS
1999m. birželio mėn. 10d., Seimui pritarus Rolan

do Pakso Vyriausybės programai, prisiekė naujasis 
Ministerių kabinetas.

Naujasis Ministeris Pirmininkas Rolandas Paksas, 
padėjęs ranką ant Konstitucijos, prisiekė 
pirmiausia..

Priimtos 14 -kos ministerių priesaikos: 
sveikatos apsaugos-Raimundo Aleknos, teisingumo - 
Gintaro Balčiūno,kultūros-Arūno Bėkstos, vidaus rei- 
kalų-Česlovo Blažip, socialinės apsaugos ir darbo - 
Irenos Degutienės, susisiekimo-Rimanto Didžioko,vyk- 
dymo reformų ir savivaldyių reikalų - Šigito 
Kakčio,finansų-Jono Liongino., aplinkos-Daniaus Ly
gio, žemės ūkio-Edvardo Makelio, ūkio- Eugenijaus 
Maldeikio, švietimo ir mokslo -Kornelijaus Platelio, 
užsienio reikalų - Algirdo Saudargo bei krašto ap
saugos - Česlovo Stankevičiaus.

Naujojo kabineto narius pasveikino šalies vadovas 
Valdas Adamkus, baigęs kadenciją Prezidentas Al
girdas Brazauskas, Seimo Pirmininkas Vytautas Land
sbergis, buvusi laikinoji premjerė Irena Degutienė.

Nieko nelaukdami^ Ministerių Kabineto nariai nu
vyko Vyriausybėn, kur 38 dienas laikinąja Ministere 
Pirmininke buvusi Irena Degutienė perdavė parei
gas Rolandui Paksui.

Naujajame Ministerių Kabinete yra 7 konserva
toriai, 2 krikščionys demokratai, 1-centristų atsto
vas ir 5 nepartiniai ministerial.

• JUNGTINIŲ TAUTŲ 
GEN.SEKRETORIUS KO
FI ANAN'AS pasveikino 
Rolandą Paksą jam 
tapus Lietuvos Ministe- 
riu Pirmininku.

Palinkėjęs Premjerui 
sėkmės vykdant naujas 
pareigas, pareiškė norą 
ir toliau glaudžiai dirb
ti kartu bendram Lietu
vos ir Jungtinių Tautų 
labui.

Naująjį Premjerą Ro
landą Paksą pasveikino 
ir Vokietijos, Suomijos, 
Latvijos, Olandijos ir 
Kinijos vyriausybių vado
vai, atsiuntę telegramas.

BUVUSI MONTREALIETĘ- 
LATVIJOS PREZIDENTE

Vaira Vikis — FREI- 
BERGS, 61m. amžiaus, 
išgyvenusi ir dirbusi 
Montrealyje 33 metus, 
Universite de Montreal 
psichologijos profeso
rė iki 1998m., dabar 
Latvijos prezidentė

Pernai, sugrįžusi į Lat
viją, įsteigė ir vadovavo 
naujai įstaigai reprezen
tuoti užsienyje Latviją.

Prezidentiniams Latvi
jos rinkimams buvo pa
siūlyti 5 kandidatai, ta
čiau ne vienas negavo 
daugumos balsų ir

Vaira Vikis-Freibergs:
tuomet buvo pasiūlyta 
nepartinių kandidatų.

Vaira Vikis—Freibergs 
laimėjo rinkimus ir tapo 
pirmąją moterimi, vado
vaujanti buvusiai sovietų 
okupuotai ir valdomai 
respublikai _ Europoje. 
Latvija atstatė savo ne- 
prikalusomybę 1991m.

Prez. Vaira Freibergs 
pasisakė, kad jos vaka
rietiško gyvenimo pa
tirtis ir akademinis pa
siruošimas jai būsiąs la
bai naudingas. Apie, jos 
išrinkimą buvo parašyta 
’’The Montreal Gazetted

Lątvijos Parlamentas 
susideda iš 100 narių,sa
vo pareigas naujoji Pre
zidentė pradės vykdyti 
nuo š.rn. liepos men.8d.

Montrealyje šiuo metu 
randasi apie 800 latvių 
kilmės gyventojų.
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• Seimo Pirmininkas Vy
tautas Landsbergis ta
rėsi daugiau kaip va
landą laiko su Lietuvos 
Politinių Kalinių ir Trem
tinių S-gos vadovais: 
pirm. Povilu Jakučioniu, 
Tarybos pirm.Ant.Lykša 
ir pavaduotoja Aukse 
Skokauskiene bei Lietu
vos Laisvės Kovos Sąjū
džio prezidiumo pirm. 
Jonu Čeponiu.

Susitikimas buvo drau
giškas, ir Pirmininkas 
V.Landsbergis pranešė, 
jog nutarta visus 
svarbiausius valstybės gy- 
venimo klausimus spręs
ti konsultuojantis Prezi
dentui, Seimo Pirminin
kui ir Ministeriui Pirmi
ninkui.

Atrodo,kad prof.V.Land
sbergis sugebėjo sude
rinti priešingumus.

Buvo aptarta desovie
tizacijos įstatymų pri
ėmimo eiga,pabrėžta,kad 
antikagebistinis įstaty
mas nevykdomas,o Seimo 
Pirmininkas pareikalavo 
konkrečių pavyzdžių.

LDDP PAŽADĖJO VY
RIAUSYBES NEKRITI- 
KUOTI 100 DIENŲ.

Europos parlamentinių 
demokratijų pavyzdį pa
sirinkusi LDDP opozicinė 
partija sakosi 100 dienų 
nekritikuosianti naujo
sios Premjero Rolando 
Pakso Vyriausybės, ’’var
dan valstybės demokra
tinės raidos”.

Savo pareiškime LDDP 
pareiškė, kad politinė si
tuacija po naujai Ro
lando Pakso sudarytos 
vyriausybės esanti "įtemp
ta, galinti ir ateityje 
sukelti rimtų problemų.'7

Priminė, kad liko ne
išspręsta krizinė, socia
linė, ekonominė ir fi
nansinė padėtis, nė vie
na Parlamento partija 
(įskaitant dalyvaujančias 

vyriausybėje) neprisiėmė 
atsakomybės už jos 
veiklą (Lyg visos situ
acinės sąlygos priklausė 
vien nuo tų partijų...Juo
kiasi puodas, kad kati
las juodas, sako žino
ma lietuvių patarlė).

Birželio mėn. pradžio
je Premjero Rolando
Pakso ministerių kabi
netas gavo Seimo
daugumos pritarimą savo 
programai ir pradėjo
dirbti.

Pati opozicija LDDP 
neparėmė naujosios Vy
riausybės programos, esą 
dėl jos konservatorišku- 
mo.. Vis dėl to,LDDP pa- 
žadėjo remti "pažangius 
siūlymus ir žmonėms pa
lankius sprendimus".

Nepasako paprastai ir 
aiškiai, kaip tą pažangu
mą supranta, nei kiek 
įmanoma padaryti "pa
lankių žmonėms sprendi
mų".
• LIETUVOS PREZIDEN
TAS, kalbėdamas Lūkiš- 
kio aikštėje Gedulo ir 
Vilties Dieną — Birželio 
14-tąją pabrėžė, kad sie
kiama istorinės teisy
bės: "Besąlygiškai siekiu 

- kad visa, kas buvo pa
daryta lietuvių tautai ir 
valstybei, būtų ištirta ir 
pavadinta tikraisiais var 
dais. Aukos aukomis, 
žudikai - žudikais, išda
vikai - išdavikais".

Prez.Valdas Adamkus, 
primindamas Lietuvos 
okupaciją ir jos padari i- 
nius, sakė, kad "vienas 
gėdingiausių okupacijos 
padarinių buvo suklasto
ta istorija, lydima nuty
lėjimų, dviprasmybių,są
moningos painiavos ir 
švelnios netiesos, sle
piančios įžūlų melą".

Jis skatino ir linkėjo: 
"smurtą ir bjaurumą pa
neigti meile ir žmoniš
kumu, o žudymus ir 
orumo žeminimą pasi
ryžimu gyventi kuriantį 
ir išdidžiu taurumu.

Pasiryžimas kurti savąją 
ateitį laisvės ir žmo
giškumo dvasia tai pats 
stipriausias atkirtis blo
gio sėklai, taip gėdingai 
ir nesėkmingai bandytai 
sėti Lietuvoje” pabrėžė 
Valdas Adamkus.

• MERKINĖJE, š.m. bir
želio mėn. 13d., sekma
dienį, Dainavos apy
gardos partizanų vadui 
gen. ADOLFUI RAMA
NAUSKUI VANAGUI.

Po paminklo pašventi
nimo vyko koncertas.

• PARLAMENTE peržiū
rėtas 1998m. gruodžio
mėn. 31d. padarytas
nutarimas leisti priva
čiam klubui ’’Kesoną"
steigti Grūto miške, Va
rėnos rajone, pramogų 
parką, kur būtų ekspo
nuojamos sovietmečio ly
derių skulptūros, surink
tos Lietuvoje.

• Seimo Valstybinio Sau
gumo/ir Gynybos Komi
teto pirm. Algirdas Kat
kus teigė, kad jį papirk
ti mėgino vienas Lietu
voje gyvenantis Libano 
pilietis, kuris užsiima ne
legalių migrantų iš Azi
jos gabenimu į Vakarų 
Europą.

Vyriausybės komisija du 
mėnesius tyrusi Klaipė
dos uosto darbą, 40 psl. 
slaptoje ataskaitoje kons
tatavo, kad uoste yra di 
dėlių problemų valstybi
nio saugumo požiūriu, 
valstybės investicijos 
uoste panaudojamos ne
efektyviai, viešieji pirki
mai daugeliu atveju at
likti tik formaliai,

ŽINIASKLAIDOS ETIKA 
Lietuvos Valstybinis 

Radijas buvo perdavęs 
anoniminę nuomonę 
radijo "Ryto Garsai" lai
doje, kad Krašto Apsau
gos Ministeris Česlovas 
Stankevičius esą buvo 
"KGB patikėtinis*’. Ano- 
nimo telefonu perduo
tame tekste, buvo tvir
tinama, kad "be reikalo 
paliko Krašto Apsaugos 
ministru (Česlovą) Stan
kevičių, nes jis buvęs ko
munistas, "pašto dėžu
tės" Kaune KGB patikė
tinis buvo, ir jam ne vie
ta krašto apsaugoje".

, Kaip žinoma, "pašto 
dėžutėmis" sovietmečiu 
buvo vadinamos slaptos 
įmonės ir mokslinės įs
taigos^ atlikusios kari
nius užsakymus.

Nuostabu,ir nepateisi
nama, kad Valstybinis 
Radijas . dar neįsisavino 
civilizuotos žiniasklai- 
dos etikos taisyklių: ano
niminiai pranešimai ne
kvalifikuoja į viešą jų 
paskleidimą ar tai liestų 
privačių asmenų, ar vals
tybines bei visuomeninės 
pareigas atliekančiųjų^ gy* 
venimą(Nebent, kaip šia
me, Amerikos kontinen
te, pasitaiko, sensacijų 
žurnalėliuose: bet tuo
met jiems iškeliamos by-

Lietuvos Prezidentas Valdas Adamkus vizito metu 
aplankęs ir lietuvių evangelikų-liuteronu šventovė
Čikagoje, Marquette Parko rajone, po pamaldų bu
vo apdovanotas gėlėmis. Nuotr: Ed.Šulaiėio

los teisme ir jie baudžia
mi didžiulėmis piniginė
mis baudomis).

O Lietuvos Valstybinis 
Radijas viešai atsiprašė 
Krašto Apsaugos m in.Čes
lovo Stankevičiaus, "at
siribodamas (sic!)" nuo 
per radijo laidą perduoto 
anonimo nuomonės. Atsi
prašė po to, kai pats KA 
M misteris to pareikalavo 
ir skelbtą tekstą pavadi
no šmeižtu.

TIKIMASI GREITESNIO 
SKOLOS GRĄŽINIMO

Prez. Valdas Adamkus 
susitiko su Vilniuje vie
šinčiu Gudijos Ministerių 
Pirmininku Sergejumi 
Lingu. Po susitikimo min, 
pirm. S.Lingas pareiškė, 
kad už pateiktą elektros 
energiją, skola^ Lietuvai 
tikrai bus grąžinta. Tai 
padaryti laiku ir greitai 
sutrukdė finansų krizė 
Rusijoje ir Gudijoje (BaP 
tarusijoje).

Neseniai buvo grąžinta 
9,8 milijonų dolerių. Min. 
pirm. S.Lingas manąs,jog 
Lietuva neturinti kitos 
išeities, kaip ir ateityje 
parduoti elektros energi
ją, tik norėtų, atrodo, 
dar derėtis dėl kainų. 
Esą Rusija yra sumaži
nusi elektros kainą.

Min.P-kas Rolandas 
Paksas tikisi, kad skolos 
problema bus išspręsta 
greičiau negu per 1 me
tus.

DESPERATIŠKAI
LAUKIA UŽMOKESČIO

Birželio mėn.21d. Jo
niškio ūkininkai (jų apie 
500) auginantieji cukri
nius runkelius, trakto
riais blokavo kelią, ei
nantį per miestą į 
Karaliaučių (Kaliningra
dą), Šiaulius ir Rygą.

Pagrindinė tokio pike- 
tavimo priežastis neat- 
siskaitymas už praeitų 
metų pirktą derlių. Vien 
Šiaulių regiono ūkinin
kams valstybė ir fabri
kai dar skolingi 11 mil. 
litų.

• NEBUS TABAKO REK
LAMŲ nuo 2000- 
metų. Tai patvirtino Lie
tuvos Seimas, peržiū
rėjęs tabako kontroles įs
tatymą.

PLEPA LYG VAIKŲ 
DARŽELYJE

Ar įtikėtina, kad 
valstybininkai,Seimo na
riai, gavę mobiliuosius 
telefonus, dar nesusi
gaudo, kad darbo metu, 
jie nevartotini, ypač Sei
mo posėdžių ’ salėje?

Ypač, kad "žaidžiama"., 
nežiūrint kad kalbėtų už
sienio svečiai, kad pri
iminėjamos pareigūnų ar 
teisėjų priesaikos ir pan.

Jau ir visuotinai su
prantamas. ženklas ant 
durų primena nevartoti 
tų mobiliųjų telefonų 
posėdžių saleje...

Ką gi, teks statyti į 
kampą už neklausymą?.. 
PAVILIOJO "ŽALGIRIO" 
ŽAIDĖJUS

Saulius Štrombergas, 
"Žalgirio" krepšinio ko
mandos puolėjas gavo 
2-jų metų kontraktą iš 
Italijos superklubo "Kin
der" komandos Boloni
joje.

Italijoje taip pat žais 
buvę žalgiriečiai T.Ed- 
ney ir D.Adomaitis,kito
se komandose.

• Kauno sporto halę 
apibūdino kaipo "vieninte
lę tokią puikią Europo
je" Tarptautinės Krepši
nio Mėgėjų Federacijos 
gen. sekr.W. Johnses.

1939m. joje vyko pa
čios svarbiausios Lietu
vos krepšinio žaidynės, 
treniruotės ir pergalės.

Birželio men. 15d., 
minint nuo jos pastaty
mo 60-metį, yra ‘"ati
dengta paminklinė lenta, 
kartu įrašant ir Kauno 
sporto halės autorių inž. 
A.Rosenblumą, Lietuvos 
krepšinio Europos čem
pionato atsiekimą 1939m. 
skulptoriaus Stasio Žirgu
lio kurinį atidengė tuo
met buvusių čempionų 
L.Baltrūno sūnus Petras 
ir M.Ruzgio žmona Da
nutė.
• Kaune iškeptas lietu
viškas šakotis (raguolis),’ 
sveriantis 6kg.,puos Ang
lijos princo Edwardb ir 
Sophie Rhys—Jones ves
tuvių stalą.

"Lietuvos Avialinijų" 
lėktuvas šį puošnų ska
numyną atskraidino į 
Windsor^ v karališkuosius 
rūmus birželio mėn. 16d.

/Žiur. 3 psl........ /
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************************************************************
LIEPOS MĖN. 15 D. - ŽALGIRIO MŪŠIO DIENA.

1410 M.TA DIENĄ. LIETUVIU, IR LENKŲ JUNGTINĖ KARIUOMENĖ,VADO
VAUJANT Vytautui j sumušė ilgą laiką nuolat, puldinėjanti Lie
tuvą ir Lenkiją Kryžiuočių, ordiną prie Žalgirio. Vytautui 
TALKINO PAKVIESTI TOTORIAI, JOGAILAI ČEKU PULKAS.

LIEPOS MĖN. 17 p. - Kpt- STEPAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS, 
PIRMI LIETUVIAI PERSKRIDĘ ATLANTĄ, ANUO METU 6-TIEJI PASAU- 
lyje. Jie žuvo nuskridę paprastu lėktuvu Lituanica 6411 
km., kai iki KAUNO buvo likę: tiktai 650 km., arti Soldino, 
Vokietijoje. Katastrofa įvyko dėl sunkios audros.

LIEPOS men.30-31 naktį MEDININKUOSE,- klastingai nužudyti
7 PASIENIEČIAI-SARGYBINIAI, VIENAS,SUNKI AI SUŽEISTAS IR IL- 
GAI GYDYTAS - TOMAS SERNAS VIENINTELIS IŠLIKĘS GYVAS LIUDI
NINKAS. Smurtą įvykdė specialaus dalinio "Delja" smogikai, 
diriguojami i s Rygos OMON.anuometinės sovietines organizaci
jos Rusijoje padalinio.************************************************************
• INDĖNAI MOKYS 
LIETUVOS PASIENIEČIUS

JAV elitinio muitinės 
patrulių pėdsekių būrio 
"Prieblandos vilkai", su
daryto iš Šiaurės Ame
rikos indėnų genčių ka
rių, pareigūnai mokys 
Lietuvos pasieniečius.

Mokymai vyks sunkiai 
prieinamose vietovėse 
Varėnos rajone esančioje 
Trumpelių užkardoje. In
dėnai mokys lietuvius, 
kaip atpažinti sienos pa
žeidėjus, juos susekti,nu
statyti, kaip ir kada 
kirsta siena. Mokymuo
se bus rodoma vaizdinė 
medžiaga, vyks ir prakti

niai užsiėmimai. "Prie
blandos vilkai", naudo
damiesi senovės indėnų 
pėdsekystės metodais bei 
vadovaudamiesi jautria 
uosle, net praėjus savai
tei gali nustatyti, 
kas, kaip ir kokia trans
porto priemone kirto sie
na.

Šis būrys tarp JAV ir 
Meksikos pasienyje dir
bančių pareigūnų sulaiko 
daugiausia kontrabandi
ninkų, tarp jų ir narko
tikų vežėjų.

"Respublika"
Ne pro šalį būtų įsigy

ti ir specialiai islavintmy- 
pač narkotikų sekime, sū
nų.

Pirmieji

tinio

Kpt.
Stepas
Darius

Stasys 
Girėnas

Nuotr: iŠ Balzeko Lietuvių, Kultūros Archyvo Čikagoje
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IŠSAUGOJĘS MAIRONIO RINKTINES KOVOTOJŲ
————ATMINIMĄ-------------------------------------------

~ Vien tik 
Lietuvoje, kuri vis tebesipriesino priversti
nei žemės kolektyvizacijai, NKVD pravedė 
1948 m. gegužės mėn. 23-24 dienomis di
džiules gaudynes, pavadintas "Pavasarinės 
Operacijos" vardu. Per 48 valandas buvo su
imta ir išvežta trisdešimt dviem ešelonais 
3,693 vyrų, moterų ir vaikų.

Visi buvo apšaukti "nacionalistiniais ban
ditais" arba šios kategorijos šeimų nariais. 
Po keturių ar penkių savaičių kelionės, jie 
buvo paskirstyti po miško darbų kombina
tus įvairiose Rytų Sibiro komendantūrose,

• VILNIA US BOTANIKOS 
SODAS, kuris randasi 
Kairėnuose,šiemet lai
mėjo Henry Ford Kultū
ros bei 'Gamtos Paveldo 
Saugojimo projekto pri
zą: porcelianinę balto 
paukščio skulptūrėlę ir 
$2.500 JAV dolerių. Su
rengtose ceremonijose 
š.m. gegulės men. apdo
vanojimus priėmė Vil
niaus Universiteto rekto
rius Rolandas Pavilionis

Jau 1940m. dar dešimtmetis Petras Pocius girdėjo 
vyresniųjų kalbas, kad visomis išgalėmis reikia ko
voti prieš pavergėjus, gal net ir paaukoti už laisvę 
gj/vybę. O kai 1944m. bolševikai sugrįžo, Petras jau 
išmanė neblogai tuos reikalus. Matė, kaip jų 
Paluknio kaimo, Šiluvos vlsč. Raseinių apskr. neto
limas kaimynas Viktoras Bakanauskas išėjo į mišką 
ir pradėjo organizuoti partizanų būrį. Prie jo greit 
prisidėjo aplinkinių kaimų vyrai. Iš Burbiškiu - 
Juozas Ibenskas, Alfonsas Jokūbaitis, iš Maižiškių- 
du broliai Noreikiai, iš Butautų - Vladas Lukošius, 
iš Litvinų - Vladas Rimkus ir 1.1. Viktoras 
Bakanauskas buvo jų būrio vadas, o kai susikūrė 
rinktinės, tapo tėvonijos vadu, pasirinko Vytauto 
slapyvardį. Petras tuo metu dar buvo nepilnametis, 
bet aktyviai įsitraukė į šį darbą, padėjo 
partizanams. 1947m, birželį Petras su savo broliu 
Povilu prisiekė ir tapo partizanų ryšininkais. Pasi
rinko Beržo slapyvardį, brolis tapo Liepa. Dažnai 
tekdavo nuvykti^ į "Prisikėlimo" apygardos štabą, 
įsikūrusį Radviliškio rajone. Be to, su užduotimi 
tekdavo aplankyti Šiaulėnų, Žaiginio, Vosiliškio, Ši
luvos apylinkių vyrus. Šitaip porą metų darbuojantis 
nuolat rizikuojantį vyrų gretos retėjo, darbas 
sunkėjo. Pasitaikė išdavysčių.

1949rn. spalio 29-ąją pas Petrą užsuko 
Bakanauskas su savo vyrais ir paklausė jo, ar jis 
prisimenąs pasaką "Eglė žalčių karalienė". Petras 
nustebo. "Petrai, mes tau pavedame išlaikyti 'pas
laptį. Tu - mūsų Beržas ir turi būti toks tvirtas, 
kaip mūsų legendinės pasakos Beržas - niekam pas
lapties neišduoti. Mūsų eilės retėja, gal ir mes su
sitinkam paskutinį kartą. Jei mes žūtume, o tu lik
tum gyvas, štai kelios nuotraukos ir negatyvai.Juos 
turi gerai paslėpti, kol bus laisva Lietuva. Dabar 
net brolis ar seserys šito neturi žinoti, o saugu
miečiams, nors kapotų tave į gabalėlius, apie tai 
neprasitark", - aiškino vadas.

Vyrams išėjus, Petras sudėjo į butelį penkias nuot
raukas, negatyvus; turėjo dar ir savų, tai iš viso 
sukišo 13u negatyvų. Butelį užlakavo ir paslėpė so
dyboje po beržu. Vado žodžiai greitai pradėjo pil
dytis. Po gero menesio areštavo Petrą ir jo brolį 
Povilą, o dar po mėnesio, 195Um. sausio 30d., Gul
bino kaime Zakarkos sodyboje žiemoję žuvo tėvo
nijos vadas Viktoras Bakanauskas -Vytautas, ryšinin
kė Stefa Martišytė-Danutė, šeimininko sūnus 
Zigmas, o gyvas paimtas Petras Garliauskas vėliau 
sušaudytas. Kokius kankinimus iškentėjo Beržas, tik

kur darbas buvo ypatingai sunkus.
"Lietuvių šeimos, nusiųstos kaip darbo 

jėga į miško kombinatą Igarkoje (Krasno
jarsko teritorijoje) - skaitome viename 
NKVD~ pranešime, "yra išskirstytos po ne
tinkančias gyventi patalpas, kiaurais stogais 
iškultais langais, be menkiausio baldo ar 
patalynės. Deportuotieji miega vasarą ant 
žemės, pasikraikę samanų arba šieno. San- 
grūda ^ ir nepaisymas sanitarijos nuostatų 
yra iššaukęs kartais mirtinų susirgimų šilti
ne arba dizenterija specialiųjų kolonistų 
tarpe".

tas tesupras, kas buvo patekęs į NKVD nagus. 
Beveik metus kankino Lietuvos Kalėjimuose,p pasKui 
išvežė į Karagandos lagerius. Teko kalėti įvai
riuose lageriuose. 1956 metais peržiūrėjus bylą,Pet
ras buvo paleistas. Brolis, anksčiau išėjęs į laisvę, 
parašė Petrui, kad šis dabar nevažiuotų į namus,nes 
čia tokie nelaukiami, "banditai" neregistruojami. 
Petras nuvažiavo pas pažįstamus į Intą, į anglių 
kasyklas.

Po poros metų parskubėjo į Lietuvą,į gimtinę, 
atostogų, kur melioratoriai ruošėsi sunaikinti sody
bos liepas ir beržą. Sulaukęs vidurnakčio,kai visi 
sumigo, Petras išsikasė butelį. Sudaužęs jį 
nuotraukas ir negatyvus rado lyg vakar padėtus. 
Grįždamas į Intą, išsivežė ir šį turtą ir ten jį sau
gojo. Visam laikui gyventi į Lietuvą Petras Pocius 
sugrįžo 1975m. išsaugotas nuotraukas reikėjo slėpti 
ir toliau. Apie tai pasakė tik broliui Povilui.

Sulaukus laisvos Lietuvos, šią anų laikų paslaptį 
sužinojusi, pirmoji atskubėjo Dalia Kuodytė. Dabar 
iš šių negatyvų padarytų nuotraukų, kuriose matyti 
partizanų veidai rasi, Genocido centre ir kituose 
muziejuose. Už tai ačiū Petrui Pociui - legendiniam 
Beržui.

Šiandiena Beržas laisvas ir išdidus vaikščioja po 
laisvą tėviškės žemę. Tik apgailestauja, kad ne visi 
partizanai atpažinti, ne visų aprašyti žygdarbiai. 
Petras Pocius fotografuoja ir šiandien visuose 
buvusių partizanų renginiuose. LPKTS Šiaulių sky
rius jį visada renka tarybos nariu, o švenčiant sky
riaus dešimtmetį, LPKTS pirmininkas P.Jakučionis, 
apdovanodamas jį už drąsą . ir pasiaukojamą darbą, 
karštai spaudė ranką ir linkėjo sėkmės tolimesniame 
darbe. To paties jam linki ir visi "Prisikėlimo" apy
gardos buvę partizanai, tremtiniai.

/’’TREMTINYS" Nr. 10-11 1999m./

ir Botanikos sodo vadovė 
Loreta Musanja.

Dėl prizo varžėsi 11 
kandidatų. Buvo atsi
žvelgta į projekto nau
dingumą, praktiškumą, 
tikslingumą, originalu
mą, finansinį sutvarky
mą ir tarptautinį pa
trauklumą.

Botanikos sodas taps 
atidarytas, patvarkius jį 
parko stiliumi, ir eili
niams lankytojams.

• Šiaurės Amerikoje yra 
išleistas leidinys "Tra
veler 2000". Jame ra
šoma, kad VILNIUS pri
pažintas vienu iš 26—ių 
sparčiausiai besivystan
čių turistinių regionų 
bei labiausiai lankytinų 
vietų 2000 metais.

• LIETUVOS PRAMO
NINE Ų KONFEDERACI
JOS prezidentas Bronis
lovas Lubys atsistatydino 
nuo azotinių trąšų bend
rovės "Achema" pirminiu- 
ko(prezidento)pareigų ir 
tos pareigos yra iš viso 
panaikintos. Po š.m. bir
želio mėn. 18d. Br.Lubys 
išvyksta gyventi į Klai
pėdą. Ten jis jau yra nu- 
matęs būti generaliniu 
direktoriumi susivieniji
mo "Viachema" bendro
vės. Ši bendrovė nupirks 
Klaipėdoje esančio "Kla- 
sco" susivienijimo 60% 
akcijų ir Br.Lubys (įta
riamas, kad yra prasi
skolinęs valstybei), tu
rės progą įrodyti savo 
verslininkiškus gabumus.
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KANADOS AUŠROKU MINTIS PATIKO LIETUVOS 
AUŠROKAMS

* Atsiusta pamineti:"PRISIMENAM AUŠRĄ". Papil
dymas. Torontas, 1999, Kaunas. 191 psl. Knygga 
gaunama pas J.Gustaini, 10 Sweet Pea Path, ETO
BICOKE, ON, M9P 3S3, CANADA.

Tuo pačiu adresu dar galima gauti ir Kanados 
ausrokų-aušrokių išleistą I-ąją knyga, "Prisimenam 
Aušrą”. Jos kaina $12.

Spausdiname iš Papildymo knygos keletą ištrauką 
Jos įdomios tuo, kad vaizdžiai aprašomi įvykiai 
ir asmenybės to laikotarpio, kai mūsų Kanados auš- 
rokų ten jau nebebuvo... Sis I-osios knygos papildy
mas yra ne tiktai svarbus patiekta istorine seka, 
bet kad sugebėta perduoti ir nuotaikas bei bendrą 
to meto atmosferą, o taip pat patvirtinti "Ausros" 
Gimnazijos vertę.

Nemažiau svarbu, kad lietuviai Toronte ir Kaune 
sutartinai vienas kitą suprato ir sutarė praplėsti 
ir vykdyti bendrą užmanymą. Beje, Toronte surašyta 
viso 550 buvusių ausrokų (JAV-395, Kanadoje -115, 
Australijoje -27, Europoje -10, Pietų Amerikoje 
- 3. B.N.

TORONTO LEIDĖJAI PASISAKO
Ruošiant pirmą leidinį apie "Aušros" gimnaziją, 

daugiausiai teko panaudoti už Lietuvos ribų gyve
nančių mokytojų ir mokinių prisiminimus.

Lietuvai atstačius nepriklausomybę susirinko ne
mažai rašinių paruoštų tėvynėje esančių tos mo
kyklos mokytojų ir jų auklėtinių.

Apsvarsčius finansines galimybes, pradėtą dar
bą Lietuvoje teko čia Kanadoje užbaigti. Kaip ir 
pirmas leidinys taip ir šis, nėra be priekaištų, kai 
kurie prisiminimai skendi ūkanose, bet rašyti su 
meile buvusiai mokyklai. Dėl ribotos knygos apim
ties, dėl davinių pasikartojimo, teko kai kuriuos ra
šinius trumpinti.

Leidėjai dėkoja rašinių autoriams ir visiems vie
nu ar kitu būdu leidėjų pastangas parėmusiems. 
Toronto leidėjai: K.Budrevičius,A.Ciplijauskas,S.Gri-- 
galiūnas , A.Grigaliūnienė, J.Gustainis,A,Rūkas,S.Sa- 
kalienė,E.Senkuvienė,V.Skrinskas,B.Stundžia.

• KAUNE atidarytas pin. 
masis Lietuvoje Karo 
Prievolės Centras, kuris 
aptarnaus Kauno ir Mari
jampolės apskričių jau
nuolius, atvykstančius at* 
likti privalomą karo tar
nybą.

Kitų metų pabaigoje 
numatoma tokius cent
rus įsteigti Klaipėdoje ir 
Panevėžyje.

Centras įkurtas pagal 
Lietuvos Krašto Apsau
gos Ministerijos ir Šve
dijos Valstybinės Karinės 
Prievolės administraci
jos pavyzdžius.

Kompiuterizuota siste
ma palengvins įvesti 
tikslesnę registraciją. 
Dirbs medicinos komisijaz 
nustatytu, pašauktųjų jau
nuolių gabumus, polin
kius ir padės pasirinkti, 
kur jie norėtų tarnauti.

Centre dirba 40 dar
buotojų, kurie tam tikrą 
laiką skirs aplankymui 
karių tarnybos vietovių, 
apsprendžiant jų progra
mą.

Šiemet karo prievolę 
galėtų atlikti apie 5.500 
jaunuolių, apie 2000 jų 
tarnaus vidaus reikalų 
daliniuose.

KAZIO INČIŪROS 
TREMTIES POEZIJA

Pirmą kartą autoriaus 
ranka rašytas leidinys 
lietuvių spaudos istorijo
je - Kazio Inčiūros "Ne
laisvės Psalmės", spaus
dinamos "Spindulio" spaus
tuvėje. Jos parašytos

KAUNO LEIDĖJŲ ŽODIS
Tūkstančius aušrokų, pasklidusių po visą pasaulį 

vienyja tas žodis "AUŠRAf spaudos draudimo sim
bolis. Aprašome tai, kas yra nesunykstanti vertybė. 
Tai yra: mokyklos dvasia - nuotaika, kurią sukūrė 
kūrybingi mokytojai, kūrybingi mokiniai, kūrybingos 
mokinių organizacijos. Lietuvos ateitis aušrokų 
rankose.

Šio leidinio tikslas - papildyti Toronto mieste iš
leistą monografiją PRISIMENAM "AUŠRĄ".

Dėl finansinių ir kitų sunkumų leidinio spausdini
mas užsitęsė, todėl dėkojame Kanados aušrokams, 
pasiryžusiems užbaigti mūsų pradėtą darbą.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio leidi
nio paruošimo. R.Dačinskas,D.Iigūnas

Iš "Papildymų" Knygos:
GRĄŽINTAS "AUŠROS" VARDAS

1952-1955 m. autoriui 
būnant tremtyje. 1954 
m. grįžęs į Lietuvą jis 
slėpė šį poezijos rinkinį 
namuose ir tiktai prieš 
mirtį parodė jį savo 
draugui kun. Kastyčiui 
Matulioniui. Kunigas pa
prašė jo, kad perrašytų 
rinkinį taip, kad sąsiuvi- 
nys atrodytų kaip tikra 
knyga.

Kazys inciūra - drama- 
turgas, aktorius, Nepri
klausomos Lietuvos radi
jo direktorius (ir puikus 
skaitovas).

Dizmanas Ilgūnas
Mokytojas, 1938 metų abiturientas

1988 metais papūtus iš Rytų demokratiniams vė
jams, pradėjus kurtis LP (Lietuvos Persitvarkymo) 
Sąjūdžio iniciatyvinėms grupėms, atgimstant įvai
riems nepriklausomos Lietuvos paminklams, kilo no
ras ir man prisidėti prie to sąjūdžio.

Pirmiausia man, kaip buvusiam aušrokui, nedavė 
ramybės prie mūsų buvusios "Aušros" gimnazijos 
įtvirtintas didžiulis komjaunimo ženklas, vaizduojąs, 
jog čia ne "Aušra", o kaž kokia Komjaunimo vidu
rinė mokykla, nors ji jokių komjaunuolių atskirai ir 
neruošė. Tad ir nutariau pradėti kovą, kad būtų nu
imtas šis ženklas, o tuo pačiu panaikintas pavadini
mas, ir šiai mokyklai būtų grąžintas garbingas 
"Aušros“ vardas.

Surinkęs nemažai buvusių aušrokų bei kai rių 
šios mokyklos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės mokyto
jų parašų, įteikiau kolektyvinį pareiškimą Vykdomo
jo komiteto pirmininkui. Štai pirmieji "mohikanai": 
docentas dr. S.Lukėnas, inž.dr.V.Liubinas, doc.dr. 
B.Garmus, V.Macevičius, V.Kišonas, A.Kostkus, 
prof.dr. VJlgūnas, prof. A.Vileišis, J.Satūnas ir kt. 
Daugelis šių mano draugų pasirasinėdami šypsojosi 
ir sakė, kad tai bergždžias mano darbas, kad iš tų 
šiaudų nebus grūdų. Supratau ir dalinai pateisinau

Pirmąjį savo poezijos 
rinkinį buvo parašęs 
1928 m., o vėliau rašė 
apysakas, teatro pjeses. 
(1930 m. buvo baigęs 
Vytauto Didžiojo univer
siteto humanistinių moks- 
lų fakultetą - specialybė 
lituanistika ir Valstybės 
teatro vaidybos studija. 
Taip pat rasė teatro re
cenzijas. Operoms "Gra
žina" ir "Trys talisma
nai" parašė libretus, 
tekstą St. Šimkaus kanta
tai "Garbei kovotojų už 
Lietuvos laisvę" ir visą 
eilę radijo pjesių, monta
žų, inscenizacijų.

• KAUNO "AUŠROS" GIM
NAZIJOS šių metų abi
turientai brandos atesta
tus gavo iš Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
Valdo Adamkaus rankų.

/zilir. 5 psl....../ Gražus sutapimas. ..........
psl. 4.



Edvardas bulaitis

LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 36-SIS SUVAŽIAVIMAS 
LEMONTE PRIE ČIKAGOS.____________

Balandžio 24d. PL Centre Lemonte kvykęs 36- 
sis metinis Lietuvių Fondo narių susirinkimas pasi
žymėjo savo karšta atmosfera ir ilgumu. Jeigu šiaip 
daugumas darbotvarkės punktų praėjo sklandžiai ir 
be triukšmo, tai ten, kur pradėdavo kalbėti pra
ėjusiame (35-tame) suvažiavime išrinkti "narių įga
liojimų teisėtumui aiškinti komisijos" nariai (Vik
toras Naudžius, Pranas Jurkus ir Bronius Nainys), 
aistros pradėdavo įsisiūbuoti.

Kadangi šios komisijos nariams nebuvo duota 
proga jų nutarimus perskaityti ankstesnėje progra
mos dalyje, jos atstovai atsistatydino ir pasiėmę 
savo portfelius, demostratyviai apleido * salę.

Tačiau dėl to pats suvažiavimas, atrodo, nė kiek 
nenukentėjo. O kai kurie dalyviai net pareiškė, kad 
jiems nereikėjo gaišti dar vieną ar porą valandų lau
kiant dalyviams iškeptų kotletų su priedais.

Žinoma, gerai, kad lietuviai turi pamokančio tu
rinio himną. Tad prieš vaišes sugiedotos jo eilu- 
tės:"Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi" tikrai iš
sklaidė kai kurių piktų ir nervingų tautiečių širdyse 
susikaupusias neigiamas emocijas.

Dabar pakalbėkime apie gražius dalykus, o jų čia 
buvo gana daug. Taip pat ir brandžių bei džiugių 
minčių buvo nemaža pareikšta.

Trijų metų kadenciją baigęs LF Valdybos pirmi
ninkas Povilas Kilius savo pranešime taip teigė:

"Lietuvių Fondo pagrindinis kapitalas augo ir to
liau, nors pereitais metais įstojo tik 41 naujas na
rys, bet įnašų atėjo 308,295 doleriai. Per paskuti- 
tinius 3 metus į LF įstojo 142 nauji nariai, tad iš 
viso dabar yra 6994 nariai. LF kapitalas per tuos 
tris metus paaugo 929,329 doleriais, pasiekiant iš 
viso suaukotą 9.2 milijonų kapitalo sumą.

Kaip matote, beveik 7000 narių įnešė virš 9 mi
lijonus kapitalo" - toliau tęsė p.Kilius—i’kuriems LF 
vadovybė ir visuomenė yra labai dėkingi. Ypatinga 
padėka priklauso^ tiems 23-iems nariams ir jų šei
moms, kurie įnešė 50,000 dol. ar daugiau, iš viso 
4,136,639 dol., kas sudaro apie 4596 viso dabarti
nio kapitalo. Be šių įnašų LF galėtų skirstyti tik 
apie pusę sumos, kurią dabar teikiame lietuvybei 
išlaikyti".

LF Tarybos pirm. Algirdas Ostis, pranešdamas 
apie nuveiktus darbus, sakė:

"Lietuvos Fondo Taryba susideda iš 18 savano
rių, kurie negauna atlyginimų, aukoja Fondui pinigus 
ir laiką" ir apsimoka už save, dalyvaudami ne tik 
kitų organizacijų, bet ir LF parengimuose...Nuo in
korporavimo, įskaitant ir dabartinę tarybą, joje dir
bo 60 žmonių. LF turi aktyvią. Tarybą, valdybą, ko
misijas, energingą reikalų vedeją ir daugelį kitų sa
vanorių, kurie ateina į pagalbą, išsiunčiant laiškus 
ir talkinant kitomis, progomis. Baigdamas savo 
pranešimą, A.Ostis dėkojo visiems Tarybos, valdy
bos ir revizijos komisijos nariams ir visiems pagal
bininkams už jų darbą, ypatingai valdybos 
pirmininko pareigas baigiančiam Povilui Kiliui ir 
nenuilstančiai reikalų vedėjai Alei Razmienei.

Ilga suvažiavimo darbotvarke susidėjo iš 15 
punktų. Po atidarymo, kurį atliko A.Ostis,prel.Ignas 
Urbonas sukalbėjo invokaciją. Mirusiųjų pavardės (o 
jų buvo 85) perskaitė Ramona Steponavičiūtė, o 
prieš tai atminimo žvakę uždegti pakviestas vienas 
iš seniausiųjų susirinkimo dalyvių Antanas Juodval
kis (beje, jis gana aktyviai reiškėsi ir įvairiose dis
kusijose).

Į prezidiumą buvo pakviesti: A.Otis,P.Kilius,nau
joji LF valdybos pirm.R.Staniulienė. Ji, o~ taip pat 
ir tarybos nariai - K.Ambrozaitis ir K.Ječius, pra
vedė sį suvažiavimą.Sekretoriavo, dabar jau lyg ir 
nuolatine protokolų raštininke tapusi, A.Šmulkštienė.

Sveikinimai ir pranešimai. Šiame suvažiavime da
lyvavo garbingų svečių ir tokių LF narių, kurie va
dovauja ir kitoms organizacijoms. Jie čia buvo pa
kviesti tarti sveikinimo žodžius. Trumpai, bet drū
tai kalbėjo: Lietuvos gen.kunsulas Čikagoje G.Apuo
kas, garbės konsulas V.Kleiza,PL Bendruomenes pirm. 
V.Kamantas, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
valdybos pirm. R.Narušienė. Taip pat buvo perskai
tyti ir raštu gautieji sveikinimai iš ALTo 
pirm.J.Račkausko, Tautos Fondo Tarybos pirm.J.Vil- 
galio, BALFo pirm.M. Rudienės.

Be aukščiau minėtųjų pranešimų (P.Kiliaus ir 
A.Osčio) čia taip pat kalbėjo Finansų komisijos pirm. 
S.Čyvas, LF pelno skirstymo komisijos pirm. 
dr.A.Razma, (jis padarė ir Patikėtinių tarybos pra
nešimą), Lėšų telkimo ir palikimų komisijos pirm. 
V.Momkus, įstatų komisijos pirm. V.Kirvelaitis, 
Meno globos komisijos pirm. dr. G Balukas 

1999.VI.29.

Du klaipėdiečiai -muz.ĄIgis Zuboras ir sol. Nida Grigalavičiūtė , talkinę Lietu
vių. Operos kolektyvui Čikagoje "CARMEN" operos pastatymui.

Nuotr: Ed.Žjulaicio
Šie savo ilgesniuose ar trumpesniuose raportuo

se išskaičiavo nuveiktus darbus, pabrėžė labiau pa
žymėtinus dalykus. Štai, S.Čyvas pasidžiaugė, jog 
LF finansinė veikla ir padaryti investavimai duoda 
gerus rezultatus. Jo teigimu, profesionalios ameri
kiečių bendrovės tvarkomų investicijų vertė pakilo 
18.596. LF pradininkas dr.A.Razma, kalbėjęs apie 
pelno paskirstymą, akcentavo, kad 1998m. buvo 

floridą
PULK.ALGIMANTAS GAR- 
SYS LANKĖSI KLUBE

Gegužės mėn.16d. po
pietėje Klube lankėsi 
Lietuvos Kariuomenės Ge-

leista paskirstyti 800,000 dol., o nuo savo įsikūrimo 
ši organizacija lietuviškiems reikalams jau yra išda
linusi daugiau negu 7 mil. dolerių.

Įspūdingi rinkimai.Šiemet daugiau dėmesio sukėlė

neralinis inspektorius 
pulk. A.Garsys su šeima 
Jie gyveno 9 mėnesius 
Lietuvoje, o šiuo metu 
yra grįžę į savo namus
Tampoje, kur pabus il
gesnį laiką.

Klubo valdybos pa
kviestas, A.Garsys įdo
miai papasakojo apie šių 
dienų Lietuvos kariuo
menės gyvenimą, pakeiti
mus, kuriuos reikėjo pa
daryti ir kas numatoma 
dar atlikti ateityje. Pa
sidžiaugė, kad Vilniaus 
miesto meras, Rolandas 
Paksas apsiėmė eiti Lie
tuvos ministerio pirmi
ninko pareigas; jis yra 
turėjęs progos su Paksu 
bendrauti ir jaučia, kad 
jis bus labai tinkamas 
šiam darbui.

Taip pat kalbėjo Jr Al
gimanto Garsio žmona 
Eglė. Ji Lietuvoje dirbo 
su savivaldybėmis ir dar
bo tikslas buvo patarti 
savivaldybių darbuoto
jams įvairiose Lietuvos 
vietovėse kaip galima 
tvarkytis, panaudojant 
vietinių gyventojų suma
nymus ir pageidavimus, 
nelaukiant pagalbos ir 
nurodymų iš aukščiau.

Abu jų vaikai Ramutė 
ir Gytis lankė mokyklą' 
Lietuvoje ir puikiai kal
ba lietuviškai.

Klubo pirmininkas nuo
širdžiai padėkojo sve
čiams už jų pranešimus. 
Vėliau dar buvo atsakyta 
į įvairius klausimus.

Insp.Algimantas Gar- 
sys žada Floridoje 
pabūti ilgesnį laiką,kol 
paaiškės jo paskyrimas 
pareigoms Lietuvoje.

• St.Petersburgo telkinio

ir rinkimai į LF Tarybą, nes kiekvienais metais yra 
perrenkama trečdalis jos narių. Prieš rinkimus re
gistracijos ir mandatų komisija pranešė, kad su
važiavime dalyvauja 136 nariai ir jų įgalioti at
stovai, turintieji 10,895 balsus (už 100 įneštų do
lerių duodamas 1 balsas). Pagal praneštus duomenis, 
šiame suvažiavime turėjo teisę būti atstovaujama 
26,617 balsų (taigi rinkimuose "dalyvavo" mažiau ne
gu trečdalis balsų).

Suvažiavime dalyvavusiems nariams buvo 
išdalinti balsavimų lapeliai su jau juose įrašyto
mis šešiomis pavardėmis tų ligšiolinių Tarybos na
rių, kurie kandidatavo ir perrinkimui. Tai dr. 
K.Ambrozaičio, K.Ječiaus, P.Kiliaus, R.Staniulie
nės, V.Kirvelaičio ir R.Steponavičiūtės. iš salės bu
vo pasiūlyti dar penki kiti aktyvūs Lietuvių Bend
ruomenės veikėjai, daugumoje jaunosios kartos žmo
nės: dr.V.Bieliauskas, O.Daugirdienė, R.Kubiliūtė, 
V.Maciūnas, R. Pliurienė. Jie visi buvo pakviesti 
prisistatyti - pasipasakoti apie savo visuomeneninę 
veiklą. Suvažiavime nedalyvaujant R.Kubiliūtei, jos 
nuopelnus išskaičiavo dr.P.Kisielius.

Kaip ir buvo galima laukti, buvo perrinkti visi 
senieji Tarybos nariai, iš jų tarpo daugiausia balsų 
gavo K.Ječius-7557, o mažiausiai - jauniausioji am
žiumi R.Steponavičiūtė-5791.

Buvo renkama ir revizijos komisija. Čia prie pa
siūlytų įrašytų trijų kandidatų (V.Kleizos, P.Ston- 
čiaus, D. Puškorienės), buvo pasiūlytas tik vienas 
(S.Anužis). išrinkti pirmieji trys, iš kurių V.Kleiza 
gavo rekordinį (10,066) balsų skaičių.

Įstatų pakeitimas. Po pranešimuose pateiktų 
minčių svarstymų bei diskusijų, vyko įstatų pakei
timo pristatymas, diskusijos bei jų priėmimas. Čia 
prabilo Įstatų komisijos pirm. adv.V.Kirvelaitis, ku
ris savo žodyje iškėlė tiesioginio balsavimo priva
lumus. Tai įgalintų balsavime dalyvauti visiems na
riams, nežiūrint, kur jie begyventų, nes balsavimo 
kortelės Jiems būtų atsiųstos paštu. Tose kortelėse 
būtų įrašyti visi sutikimą davę renkamieji kandida
tai, patvirtinti nominacijų komisijos. Taip pat,reika
lui esant, lapeliuose būtų įrašyti ir balsavimai dėl 
kitų dalykų: įstatų pakeitimo, ar kitų klausimų.

V.Kirvelaitis taip pat perskaitė ir tuos įstatų 
punktus, kuriuos reikėtų pakeisti. Kai kurie iš šių 
punktų buvo pakeisti tik dalinai. Bene, daugiausia 
numatytas pakeisti metinius suvažiavimus liečian
tis 17-sis punktas, kuris pakeičiamas iš esmės.

*

Jo nauja redakcija skamba taip: "Nariai suvažiavi- gyventojas ir Lietuvių 
me dalyvauja tiesioginiai. Jie renka Tarybą ir kont- Klubo Garbės Rėmėjas 
rolės komisiją, ir balsuoja tiesioginiu balsavimu.Su- ĮPŽ. Jurgis Mikaila at
važiavime narys gali atsiimti savo balsavimo kor- šventė 90—ąjį gimtadienį 
telę ir balsuoti asmeniškai". savo artimųjų tarpe,da-

Ir šie pakeitinų siūlymai susilaukė daug aud- lyvaujant sūnums Juozui 
ringų diskusijų, bereikalingo nervinimosi.Tačiau bal- Mikailai ir Kęstučiui Či- 
sų dauguma , pakeitimai buvo priimti, žiūnui.



• Š.m. Toronto Lietuvių 
Namų poilsio stovykla 
rengiama Tėvų pranciško
nų vasarvietėje ’’Kretinga 
Vasagoje rugpjūčio mėn.

platesnės 
prašome 

Sukauską,
614- 

Bartminą 
0490.

7-14 d.d. Dėl 
informacijos 
kreiptis į A.
tel: ■ (416)
7739 arba E. 
tel: (416) 249

DĖMESIO FLORIDOS 
BIBLIOTEKAI

Ilgėjant dienoms ir 
saulutei pradedant vis 
daugiau kaitinti, tie flo- 
ridiečiai, kurie pasilieka 
neišvykę į vėsesnę šiau
rę, irgi turi pakeisti sa
vo gyvenimo būdą. Pasi
vaikščiojimus jau reikia 
planuoti rytais ar 
vakarais, o turį žemės 
sklypą ar daržą irgi vi
sus darbus turi atlikti 
prieš saulei pakylant auk-' 
ščiau arba pavakare. Šių 
taisyklių laikydamiesi ap
sisaugosime nuo perdide- 
lio sukaitimo, nuovargio 
arba rimtesnių sveikatos 
sutrikimų. Atrodo, kad 
visi turime savo namuo
se apvėsinimą ir, žinoma, 
vasarą jį naudojame. No
rėtume pasiūlyti karštų 
vidurdienių laisvalaikį pa
naudoti knygų skaitymui 
Mūsų bibliotekos vedėja 
pastebėjo, kad labai su
mažėjo skaitytojų skai
čius, kai, tuo tarpu, bib
lioteka 
naujais 
nančiais 
išeivijoje, neskaitantį jau 
įsigytų 
Jeigu 
mažės, 
ateitis? 
dama ir tvarkoma Klubo 
biblioteka yra visų mūsų 
pasididžiavimas, 
reigokime per 
mėnesius perskaityti 
bent po keletą knygų.

vis papildoma 
leidiniais, išei- 
Lietuvoje arba

knygų anksčiau, 
skaitytojų vis 

kokia bibliotekos
Pavyzdingai ve-

įsipa- 
vasaros

SLYVŲ IR ŠPINATŲ PRIVALUMAI
Paskutiniai^ sveikatos tyrimai, šalia jau gerai ži

nomų (ypač džiovintų slyvų) privalumo, skelbia, kad 
slyvos greitai ir tiesiogiai veikia, apgindamos žmo
gaus organizmą nuo vėžio ir širdies ligų.

Špinatai gali būti, pagal tęsiamus tyrimus Tufts 
Universitete, Bostone, svarbūs kovojant 
atminties menkėjimu ir Alzeimerio t,_

Šio Universiteto tyrimai JAV Agrikultūros duo
menimis naujausiais metodais tyrė vaisių ir dar
žovių elementus ir galėjo nustatyti pagal eilę jų 
privalumus, gydant čia suminėtas ligas.

Po jau minėtų pirmoje vietoje slyvų,seka vynuo
gės, mėlynės ir juodosios avietės. Po to kediaropė 
(kale), braškės ir špinatai.

Visi šie vaisiai ir daržovės gamina įvairių rūšių 
antioksidus, kurie stabdo organizme celių žalojimą, 
atsirandantį nuo radiacijos ar įvairių chemikalų.

Tyrimai, ypač pravesti paskutiniuoju metu, ska
tina ir vyriausybes raginti gyventojus valgyti dau
giau čia suminėtų vaisių ir daržovių.

7 Būtina vaisius ar daržoves gerai nuplauti 
pries vartojant.

ligų.

su

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
_______ ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA’ LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
. Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais-nuo 9 v 

ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 121 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS

Asmenines nuo......... 7.15%
nekiln. turto 1 m 6.200%

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.25%
santaupas...................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
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)...............
1 m. ind...................
2 m. Ind...................
3 m. Ind...................
4 m. ind...................
5 m. ind...................

.3.25% 
3.25% 
3.75% 
4.00% 
4.15% 
4.45% 
4.50%

1573 Bloor St west, Toronto, OnL M6P1A6

NUSISYPSOKIME
- Tėte, ar galiu šį vakarą pasiskolinti tavo au 

tomobilį?
- O kam tau duotos kojos?
- Viena - stabdžio pedalui, kita - greičio.

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių jnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veiklą Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

pRISIKELIMO
pARAPIJOS KREDI K) K()(IPERATYVAS 

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

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

.2.50% 
3.75% 
4.00% 
4.15% 
4.45% 
4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS
atsargos kapitalu 
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

LIETUV,U VYTY
KREDITO Y T Y Y-
KOOPERATYVAS PARAMAI

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

JAV LB FLORIDOS APY
GARDOS SUVAŽIAVIMAS 
nutarė Floridos Lietuviu 
Dienas rengti 2001 me
tais St.Petersburge ir 
įpareigojo Mečį Silkaitį 
ir Angelę Kamiene 
vėl vadovauti 
Dienų ruošai.

ir 
Lietuvių

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vj*. 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 nuotv.pj, Iki 8,v.v,—

/1K7TE4Z per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind.......
180-364 d. term.ind......
1 metų term. Indėlius...
2 metų term, indėlius...
3 metų term. Indėlius...
4 metų term. Indėlius...
5 metų term. Indėlius... 
1 metų GlC-mėn.palūk.
1 metų GlC-met. palūk.
2 metų GlC-met. palūk.
3 metų GlC-met. palūk.
4 metų GlC-met. palūk.
5 metų GlC-met. palūk. 
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”.......................... 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.... 3.65% 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd....4.05% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.Ind....4.25% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.....4.40% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term. Ind. „..4.60% 
Taupomąją sąskaitą Iki...........2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........2.00%
Kasd. pal. Čekių sąsk. Iki....... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.....................2.50%

...3.30% 

...3.40% 
s.. 3.40% 
%.. 3.80% 
....4.00% 
....4.15% 
....4.35% 
.„..3.15% 
.„..3.65% 
.„..4.05% 
....4.25% 
....4.40% 
....4.60%

psl.6.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..............7.75%

Sutarties paskolas 
nuo.................. 7.75%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.

1 metų..........
2 metų..........

..........5.95%

.......... 6420%
3 metų.......... _____6.30%
4 metų.......... .......... 6.35%
5 metų.......... ...........6.40%

5.95%

Draudžiame asmenines 
Ir sutarties paskolas 
iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčlus Iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.30% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.45% už 1 m. term. Indėlius 
3.65% už 2 m. term, indėlius 
3.80% už 3 m. term, indėlius 
3.90% už 4 m. term, indėlius 
4.10% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.70% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.90%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.05% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.15% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.35% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3.70% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.90% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.05% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.15% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
4.35% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... 6.05%
2 metų................... 6.30%
3 metų................... 6.50%
4 metų................... 6.65%
5 metų...................6.70%

su keičiamu 
nuošimčiu... 6.00%

Duodame:
- asmenines paskolas

Iki $250,000;
- mortglčlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. Ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. -1 v.p.p.

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

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13-14
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Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651
Website: www.finnaircanada.com
• R*<a«l R*fjte4re<>on No. 4344263 ^ubjoct to government approve!.

FINNAIR
Bringingfamilies together.

■

Departure Arrival

next day

1968

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

Rediscover your roots, 
Vilnius from 

s1,060.0(

• Energinga 60 m.moteris 
iš Lietuvos,dabar esanti 
Montrealyje.gali prižiūrėti 
ir slaugyti senelius. Taip

drau -
514 )gų. Skambinti tel: ( 

737 - 8197.

Žinotina šunų
SAVININKAMS

Lasalle savivaldybė pri
mena,kad negalima veozio- 
ti Šunų parkuose, pievose, 
palei dviračių takus nei 
ant Savivaldybės plotų.

Galima palei Montre - 
alio akvaduko pakraščius 
ir Lachine kanalą prieš 
vai.r. ir po 8 vai.vakaro.

Paliktas sūnų atmatas 
privalo suvalyti šunų savi- 
ninkai.Šunys privalo de’vėti

ELZBIETOS KARDELIENĖS STIPENDIJŲ DAINININ
KAMS FONDUI AUKOJO:

$100,- Š. Norvaiša; P.Adamonis ir Šeima- $40; 
X - $17.56; po $20,- B.D.Rupšiai, D.N.Baltrukonis, 
A.Knystautienė, M.V.Jonynai, V.A.PėteraiČiai, L.Ba- 
laisis, Iz.Mališka, J.B.MalaiŠkos, M.BarteŠkienė,E.Gu
dienė, B.Vaitkūnaitė-Nagienė, Ant.Kebtvs, B.J.Luko
ševičiai,Ir.G. Vazalinskai, E.M.Joneliai;J.Tanner; $10,- 
E.Grybaitienė.

Viso: 487.56,-jdėta į LITO sąskaitą, nr.6055.

A.A.JONO ŽURKEVlČlAUS ATMINIMUI AUKOJO 
"VAIKO TĖVIŠKES NAMŲ" FONDUI:

Telefonai:

ĄMmHL KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

$100,-D.C.Vasiliauskai, po $60,- R.R.Rudinskai, 
Anna Dimitrovas,$75, - Pfizer Canada Inc., po 
$50,- St.Jaugelis, Pfizer Canada^ Inc., $30,- 
Helena Kod, $25,- Br.D.Staškevičiai, po . $20, - 
P.J.Adamoniai, R.Pocauskienė, E.Kerbelienė, Mr.& 
Mrs. J.Leckman, Z.H.Lapinai, V.A.Ptašinskaj, 
J.O.Šeidžiai, B.Pilipavičienė, J.J.Kisielaičiąi, J.A.IŠ- 

savo identiškumo ženkliu - ganaičiai, E.Povilaitienė, K. D. Makauskai, Iz.Mališka, 
ką. Ji galima įsigyti mies- R.R.Lapinai, pc $10,- A.Vasiliauskas, A.Keblys, 

J.J.Žitkai; $75,- A.T.A.Communication.
Nuoširdžiai dėkoja KLK Moterų D-jos Montrealio sk.

9

TONY
STUDIO

PORTRAITS 
PASPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

to Savivaldybėje,gyvulėlių, 
parduotuvėse arba pas ve- 
terinorius.

• LIEPOS mėn.4 d.,sekma- DĖMESIO;
dienj rengiama "ragweed” "NL" Redakcija ir spaus - 
žolės naikinimo talka nuo tuvė atostogauja LIEPOS
9 val.r. iki 1 val.p.p., prie mėnesi. Sekantis^NL" nr. 
Nortel Pioneers Hall pas- pasirodys rugpjūčio pra - 
tato, 13 Strathyre Avė. , dzioje. VISIEMS linkime 
(kampas Lasalle blv.).Nuo MALONIŲ. ATOSTOGŲ? 
12-1 val.p.p.visi talkinin- Rastinė įr toliau veiks, 
kai bus pavaišinti karsto- • Eleonora ir Juozas IN- 
mis dešrelėmis ir gaivi - TAI, buvę montrealiečiai , 
nanciais gėrimais. aktyviai reiskęsi "Gintaro"

UŽ kiekvieną kg.šios iš-Ansamblio kūrime, nors ap
rautos Tolės, atiduotą sigyveno Britų Kolumbijoje, 
Nortel Pioneers Hall pa- buvo ir yra ilgamečiai mū- 
talpose, galima bus lai- sų laikraščio skaitytojai, 
mėti vertingą prizą. "NL" leidimui paremti

atsiuntė $50,-auką.
Nuoširdus AČIŪ. "NL"

• PAKELTI į AUKŠTES
NIUS LAIPSNIUS du Lie
tuvos kariškiai,kurie at
lieka stažą, tobulinasi 
prancūzų kalboje St.Jean 
-sur - Richelieu Kanados 
karinėje bazėje, netoli 
Montrealio.

Kpt.Juozas Janulevi- 
čius dabar majoras ir 
vyr.leitenantas Ramūnas 
Silvanavičius kapitonas. 
Sveikiname!

1999.VI.29.

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

TONY LAURINAITIS

^FUNERAL HOME^ 
J.F. Wilson & Sons Inc,

’123 Maple Blvd., 5784 Verdun Av. 
Chateauguay,QC., Verdun, QC.
I Tel: 691-4763 Tek 767-9956 1

psl.fc

http://www.finnaircanada.com


montreal
MIRĖ LIETUVIŲ 
BIČIULIS

Š.m. birželio mėn. 15d 
Sacre-Coeur ligoninėje, 
Montrealyje mirė žino
mas visuomenininkas,tei
sėjas, palikęs būrį ne tik 
giminių, bet ir provinci
nes vyriausybės tarnybo
je buvusių kolegų, pa-

DA1NAVA & 
DAINŲ IR ŠOKIU ANSAMBLIS IŠ ALYTAUS 

koncertuos ir AV P-J OS SALĖJE Montrealyje, 
s.m. LIEPOS mėn. 16 d., PENKTADIENĮ, 7 val.v. 

Sį Ansamblį atstovauti Lietuvai Tarptautiniame 
Festivalyje Drummondville,Que.,pakvietė Festivalio 
rengėjai.
{ėjimas- $10. VISI maloniai kviečiami !

KLB Montrealio A-kės Valdyba

gerbtas garbės doktora
tais, žymenimis, 93m. 
amžiaus, Hon.Omer Co
te, QC.

Lietuvių bendruomene 
Montrealyje Velionį pri
simena dar iš pirmųjų 
pokario imigracijos laikų, 
kuomet neatsisakydavo 
atvykti į mūsų minėji
mus ir parodė didelį su-

• Montrealio A-kės Val
dybos pirm.Arūnas Staš
kevičius gavo padėkos 
laišką iš Lietuvos Krašto 
Apsaugos Ministerio Čes
lovo Stankevičiaus uz 
globą ir sklandų bendra
darbiavimą su atvyks
tančiais ir atliekančiais 
anglų ir prancūzų kalbų

stažą Lietuvos kariškiais. 
Jie tobulinasi Kanados 
kariuomenės bazėje 
St. Jean-sur-Richelieu ,kur 
Arūnas Staškevičius dir
ba vyresniuoju mokytoju 
ir ryšininku tarp bazės 
vadovybės ir atvykstan
čių mokytis Rytų Euro
pos karininkų.

sidomėjimą lietuvių bend
ruomene ir jos kultūrine 
veikla.

•LIETUVOS, ANSAMBLIS 
"DIJUTA" soks liepos 3 d. 
ARENA DE LACHINĘ 
patalpose >7:30 vaLv. > 
tautybių festivalyje.

įėjimas-$ 12,-pensininkams 
$10.

Liejos men. 4 drfesti- 
valio uždarymas.

V E I K I NA

LITO nare

N U OŠ IRDŽI

savo 20 metų esančią

VAIRĄ VIKIS - FREIBERQS,
laimėjusią presidentinius rinkimus Latvijoje!

Montrealio AUŠROS VARTŲ P-J OS CHORAS su dir.muz. Lavrenti Djintcharad- 
ze ir vadovu Antanu Mickumi į yra pakviesti giedoti Mišių metu ST.DONAT 
bažnyčioje, ^.m.liepos mėn. 11 d., 11 vai.r. Po to choras susirinks pas Rytį 
ir Viliją Bulotas ju vasarvietėje Lac Archambault, netoli Sc.Donat, sezono 
užbaigtuvėms-geguzinei. Vasarotojai lietuviai kviečiami dalyvauti Mišiose.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4656

• L.K.JMINDAUGO-NERIN- 
GOS Saulių Kuopa kviečia 
visus lietuvius ir svečius 
į gegužine š.m.liepos mėn.
4 d.,RIMEIKIU vasarvie- 
tėje,Cėline St.,RIGAUD. 
QC. Pradžia 9 val.r.

] Nųotr: A.J.Mickau NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

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

• Montrealietis mokytojas, 
ANTANAS VAUPŠA buvo J 
pagerbtas ir pasveikintas 
savo , giminių ir draugų 
80-tojo gimtadienio proga, 
Montrealyje.

Iš Britų Kolumbijos at
skrido Intų šeima: jubilia - 
to sesuo Eleonora, su vy • 
ru Juozu Intu, Antanas 
Intas Deborah Intas su vy
ru Robert Kavelaars, ft Ed-| Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada .

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hoįntal Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

montono atvyko jubiliato 
krikšto sūnus Leonardas 
Intas.Kiti atvyko iš Otta - 
wos, Bramptono, 
no (ontario), bei 
Montrealyje.

Kingsto- 
artimieji

Notarė

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

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

Tel; 931-7174.

Vaišės vyko jubiliato 
namuose St.Laurent, . kur 
buvo susirinku 55 asmenys, 
apdovanojo Antana Vaupsa, 
smagiai sugiedojo jam”Il- 
giausiu Metu”, i maloniai 
vaišinosi, šnekučiavosi.

r.p.s. IVIIROIXl

8 psl.

Viso geriausio Jubiliatui 
ir Intu seimai. b.

LES TOITURES

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 
3272 Bout LASALLE 

VERDUN (Quebec) H4G 1Y9 
Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985 

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 
kainomis.

Patrick Sweezey 
Mark Richard
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