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PABĖGO 3 KUBIEČIAI Idilija prie
Šiem t, Kanadoje, Wi

nnipeg’,o mieste vykstant 
PANAMERICAN Zaidy - 
nėms, liepos mėn.28 d., 
patvirtintomis žiniomis,po
litinio prieglobsčio pasi - 
prašė du šaudymo sporti
ninkai, ''softball'1 treneri 
ir 1 žurnalistas visi iš 
Kubos. Manoma,kad to - 
kių atsiras ir daugiau...

Labai nepatenkintas , 
viešoje kalboje, Fidel 
Castro pavadino Kanadą 
priešų žeme, tvirtino, esą 
kubiečiai šmeižiami šiose 
žaidynėse ir Kanados zi- 
niasklaida skatinanti žmo
nes pabėgti.

Kanados min.pirm.Jean 
Chretien' as, reaguodamas 
į tokius kaltinimusjtrum •• 
pai komentavo, pastebėjęs 
kad į Winnipeg'ą. atvykęs

ežero

karstą

vasaros

dieną ■. •

minalas iškilmingai atida
rytas Š.m.liepos mėn.22d.

»*w-

* tė

MIRĖ LIETUVOS KREP
ŠINIO PRADININKAS 
PRANAS LUBINAS

Žymusis JAV lietuvis, 
Pranas Lubinas, eidamas 

nemažas skaičius amerikie- 90-tuosius metus, 
čiu sporto žvalgu apžiū
rinėjo dalyvavusius kubie - 
biecius beisbolininkus. Pa
našiai jie daro žiema,ap
žiūrėdami ledo ritulio žai 
dejus,siūlydami ,jei randa 
tinkamu, pereiti i ameri 
kiečių komandas. Tačiau 
spėjama, kad iki Zaidybiu 
pabaigos bus daugiau su - 
sigunciusiuju bėgti...

O Kanadoje priglausti 
kcsovieciai - grįžta namo!

mirė 
liepos

krepšinio čempione.
Prez.Valdas Adamkus 

pareiškė užuojautą Ve
lionio našlei Agnes Mary 
ir kitiems artimiesiems. 
HANOJUMI PERPLAUKĖ
BALTIJOS JURĄ

programa 
Pasirodo, 

vedėjas ir 
Amerikos 

žinomas

• Latvijos "Žalieji" elgia
si nekorektiškai Lietuvos 
pasienyje. 4-ri jų nariai 
buvo išlipę ant Būtingės 
Terminalo plūduro, kuris 
yra saugomas 4-ių britų 
katerių.

Kas tuos Žaliuosius kir 
šina gal ir paaiškės... Kol 
kas yra sustiprinta apsau
ga, o v4 suimtieji Lietu
voje Žaliųjų .aKty vištai 
deportuoti j Latviją, 
kur juos nubaudė 10 la- 
tų bausmėmis...už sienos 
pažeidimą. Kaltę švelni - 
nančios aplinkybės - pa
žeidimas padarytas pirmą 
kartą ,ir Žalieji tikslai ne
žinoję kaip pereiti šie - 
ną neutraliais vandenimis.

Būtingės Naftos Ter -

Kalifornijoje, 
mėn. 11d.

Jis uždegė 
sportininkus 
pomėgiu krepšinio sportui 
kuris visą laiką yra lie
tuvių vienu labiausiai 
mėgiamu. Pranas Lubi
nas, buvęs JAV krepšinio 
kapitonu, 1936m. Berly
no Olimpiadoje prisidėjo 
prie t JAV aukso medalio 
laimėj i m o.

Atvykęs į Lietuvą,tre
niravo ir 
tuvą, kai 
Europos 
menybių 
lėmė 
prieš Latviją ir Lietuva 
tapo Il-ą kartą Europos

Lietuvos 
ypatingu

žaidė už 
1939m.

Krepšinio 
rungtynes 

Lietuvos

PRANEŠA

Lie- 
per 

Pir- 
nu-

pergalę

Liepos mėn.7d.Vilniaus 
Klajūnų Klubo nariai — 
Vytautas Žalys, 
Skurvydas ir 
Germanavičius 
kelionės tikslą 
miestą - Švedijoje.

Kelionę pradėjo Pa
langoje, birželio men.26d. 
ir pirmą kartą pasaulio 
jūreivystes istorijoje,leng
vu, irkliniu kanojurni per
plaukė Baltijos jūrą. Nuo 
Palangos iki Kalmaro yra 
420 kilometrų vandenke- 
lio.
LIETUVIAI IR LIETUVOS
Miškas tv ekranė~

Šių metų liepos men. 
24d.,šeštadienį, 10:30 vai. 
ryte GLOBAL TV - 46 
(3 ir 23 kabelinė stotis), 
buvo rodoma jaunimui

Audrius 
Vytautas 

pasiekė 
Kalmaro

skirta serijine 
’’HANG TIME”, 
šios programos 
savininkas yra 
lietuvis, plačiai
buvęs futbolininkas Diek 
BUTKUS.

Taip pat šeštadieniais 
11 vai.ryte jau yra ro
doma serijinė programa 
TV - 6 kanale ( arba 
kabelis 13)”ROBIN HOOCC 
Ji filmuojama Lietuvoje, 
Nemenčinės miškuose ir 
apylinkėse (prieš kurį 
laiką buvome apie tai 
pranešę musų J’NL" 
laikraštyje), į šiaurės ry-

tus nuo Vilniaus.
Filmas yra sukurtas 

britų, pagrindines roles 
atlieka britų 
Vykdomasis 
tas - Robertas Urbonas, 
stantrnenas Giedrius Na- 
gys, rolių skirstymas pa
tikėtas Daliai Vizgirdai
tei. Rimas Gailius 
taforininkas, už 
techniką atsakingos 
lia Daugilytė, ' Rita 
moskaitė.

Filmuoja BALTIC 
TURES INTERNATIONAL 
Ltd. LITHUANIAN FILM 
STUDIO.

aktoriai.
produeen-

bu
kit^ 
Da- 
Sa-

VEN-

• 1999m. Š.Amerikos Lietuvių Komandinės ir Indi- 
v i dualios Golfo Pirmenybes vykdo Clevelando Lietu
vių Golfo klubas, 1999m. rugsėjo 4 ir 5 d.d., The 
Reserve at Thunder Hill aikštyne, Madison, Ohio.In- 
formuoja: Algis Nagevičius, 10200 Ridgewood Dr.
• 617-2, PARMA, OH.
Tel: 440-845-8848: faksas: 440-845-1709.
• 1999m. Š. Amerikos Baltiečių Lauko Teniso Pir
menybes įvyks 1990m. rugsėjo 4 ir 5d.d-. Columbus, 
Ohio. Rengia latviai. Informacija: Arturs Zageris, 
turnyro vadovas, P.O.Box 21874, Columbus, Ohio 
43221-0874; faksas 614-459-1151; tel:614-

jKANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOĮO:Į
• A.a.Natalyos Trečiokienės atminimui - $260,- 
aukojo otaviskiai: V.Kuvilienė, K.Povilonienė, V.Šu- 
kienė, J. Rimšaite , L.Daunienė, V.B.Palilionis.

$200,- J.V.Margis; po $100,- L.Pilipavičius, M.Ig
natavičius, D.Garbaliauskienė, J .Driaunevičius, L.Zub- 
rickas (už dukrą Eleną Zubrickaitę), A.Daniliauskas, 
KLB Toronto A-kės V-ba, V.Šukienė, A.Juozapavi
čius (už Arą Petrauską); $75,- S.G.Noreika; $50,- 

A.Bričkus; $30,- J.Valiulis; $20,- A.Rubinas.
__ DĖKOJA KLF

459-5200 Ext.233. Papildomai lietuviams: Eugenijus 
Krikščiūnas. ŠĄLFASS 1. teniso vadovas, 105 
Annadele Dr., North York, Ont. M2N 2X3; tel: 
416-225-4385; faksas: 416-787-9168; Email: dianejk 
vįl interlog.com.
• 1999m. S. A. Balt iečių Sportinio Šaudymo Pirmeny
bes vykdo estai, š.m. rugsėjo menes į, K anado je: 
rugsėjo 11d. - stendinio (Trap) šaudymo; rugsėjo 
18d.- smulkaus (.22) Kalibro šautuvu ir rugsėjo 25d. 
pistoletų. Vietovės dar nenustatytos. Smulkaus ka
libro šautuvų ir pistoletų lietuvių pirmenybe’s bus iš
vestos iš baltiečių pasekmių. Informuoja: Kazys 
Deksnys, 1257 Royal Dr., BURLINGTON, Ont. L7P 
2G2; tel: 905-332-6006^006: faksas: 905-332-7696.

$260,-

interlog.com


XI-oji LIETUVIŲ 
tautinių Šokių 

Šventė
Uz nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai i 
Pour la Lituanie libre. Pour loyaute au Canada L

F°r Tree Lithuania! For loyalty to Canadai

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA V y r. red,
TELEFONAS: (514) 366—6220 Birute Nagienė

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed.
Postage paid at Montreal, CP. Published by the fndep endant 
Lithuania Publishing Co, , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

Metiaė prenumeratos kaiaa Kanadoje — $30,- 
R ėmėjo — $ 35

P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankra&Čiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik I 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turini redakcija arbė, 
leidykla neatsako.
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LITHUANIAN
FOLK DANCE
FESTIVAL ~ 2000

Lietuvoj e nervai, 
cijos...

B.N.
LIEPOS MĖNESYJE:

o Nebenorejo būti ir 
TS Valdybos pirmininku.

Liepos men. 11d. IV-ja-žemdirbių 
me, neeiliniame Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) suvažiavime, 
nors dienotvarkėje nebu-
vo numatyta, atsistaty
dino ekspremjeras Gedi
minas Vagnorius iš Par
tijos Valdybos pirmininko 

‘ pareigų. Tai buvo pada
ryta netikėtai, po 
Vytauto Landsbergio pra
nešimo, kuriuo buvo kri
tikuojama Valdybos veik
la.

Po jo kalbėjęs Gedimi
nas Vagnorius išvardino 
geruosius savo vadovau
jamos Vyriausybės dar
bus, pareiškė, kad kai 
kurie’ jo bendrapartiečiai 
griauna pasitikėjimą par
tija labiau, negu opozi
cija ir .- atsistatydino.

Suvažiavime pranešimą 
padarė (šalia čia minėtų
jų) ir naujasis Premje
ras Rolandas Paksas. 
Dalyvavo apie 800 de
legatų, kurie buvo nuta
rę aptarti partijos vaid
menį Lietuvos permainų 
kelyje, Partijos' ir Vy
riausybės programos, sa
vivaldybių veiklą, kaip 
patobulinti įstatymus, ir 
kitus reikalus.

Gal būt, paprastai žiū
rint, Gediminas Vagno
rius yra "perdegęs" dar
buose ir tiesiog neišlaikė 

************************************************ 
1999ni. Š.A.BALTIEČIU IR LIETUVIŲ LENGVOSIOS 
ATLETIKOS PIRMENYBES. -. ■■■■—■i------ ----- ---------- *-

1999m. Š.Amerikos Baltiečių ir Lietuvių Lengvo
sios Atletikos pirmenybės įvyks 1999m. rugsė
jo 11-12 d.d. Cuyahoga Com m unity College, Wes
tern Campus, 1 1000 W. Pleasant Valley Rd., Par- 
mai„..Qhip (Vakarinis Clevelando priemiestis). Var
žybas vykdo Clevelando LSK ŽAIBAS.

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų. (20- 
34m. imtinai), moterų (17-34 m.),jaunių A (17-19nŲ, 
jaunių ir mergaičių B (15—16 m.), berniukų ir mer
gaičių C (13-14m.), D (11-12m.),E (9-10 m.) ir F (8m. 
ir jaunesnių), vyrų ir moterų "Sub-masters"(35~39m.) 
visų klasių "Masters" - (40-44m.), (45-49m.) ir 1.1, 
kas 5 metai.

skatinami ambi- 
Sakoma, kad jis

buvęs vienas darbščiau
sių Seime.
• Žemdirbiai protestavo 
viešai T . • ... .Liepos men.13d. 
nuo ryto 10val. masinėje 

į vienos dienos 
akcijoje dalyvavo 18-kos 
rajonų ūkininkai, norė
dami atkreipti stipresnį 
Vyriausybės dėmesį dėl
nepakankamos paramos 
žemės ūkiui.

Dienos piketą koordi
navo Valstiečių Partija, 
kurios pirmininku yra Sei
mo narys Ramūnas Kar- 
bauskis (ilgą laiką Seime 
nėra buvę oficialaus žem
dirbių atstovo!)

Keletą dienų piketavo 
Suvalkijos žemdirbiai Ma
rijampolės Kalvarijos 
kelyje,susirūpinę dėl cuk
raus fabriko uždarymo, 
• Zanavykijos linų au
gintojai nori irgi apginti 
savo žlungančią pramonę.

Jonaviečiai ant savo 
plakatų buvo užrašę:"Va- 
karų fermerį maitina, o 
savus badu marina","Kai 
neliks žemdirbių, nebe- 
reikes ir ŽŪM vadovų"ir 
kt. Jie piketavo porą va
landų Jonavos Ukmergės 
greitkelyje.

Akivaizdu (ir ne tik 
dabar, kai dėl šių prob
lemų vis plačiau ir bal- 
singiau pasisakoma), kad 
šalia stropiai kultivuo
jamo Lietuvos valstybės 
įvaizdžio užsienyje, jo 
reikia ir visiems Lietu
vą atstatantiems, krašto 
viduje. Ypač rūpinantis

Xl-sios Lietuvių tautinių šokių šventes rengimo komiteto posėdis įvyko bir
želio mėn. 12d., 1999m. Anapilyje. Dalyvavo iš JaV atvykusios Tautinių Šokių 
Instituto pirmininkė Nijolė Pupienė ir JAV LB atstovė šios šventės komitete, 
X-sios šventės pirmininkė Jūrate Budrienė. Posėdyje dalyvavo apie 20 įvairio
mis sritimis besirūpinantys nariai, posėdžiui pirmininkavo Ramūnė Jonaitienė, * 
iždo pranešimą padarė ko-pirmininkas Vincas Piečaitis.

Vicepirmininkė Rūta Žilinskienė, parengimų vadovė, pranešė, kad skelbta 
susipažinimo patalpa "The Docks" nebe bus įmanoma naudotis, nes ten nepil
namečiai nepriimami po 9.30v.v. Posėdyje aptartos kitos galimybes, taip pat 
dar bus tariamasi su KLJS valdyba.

Diskutuota ir apie šventes kitų renginių eigą ir ruošą.
Sutartis jau pasirašyta su šventės pagrindiniu viešbučiu "Regai 

Constellation", kur vyks pokylis bei kiti renginiai ir veiks informacijos cent
ras. Taip pat sumokėti užstatai uiž areną "Hershey" Centre, kur vyks repe
ticijos birželio rnėn.3U ir liepos men. 1d., o švente - liepos 2d.

Meno vadovai Rita ir Juozas Karasiejai pranešė, kad jau užsiregistravę 
1888 šokėjai.

Tautinių šokių mokytojų kursai vyks Dainavoje š.m. rugpjūčio mėn. 15-22 
d.d. Jau baigtas pruošti muzikinis įrašas ir netrukus bus isiuntinėtas šventės 
choreografijos vadovėliams.

Sekantis bendras rengimo komiteto posėdis įvyks š.m. spalio 2d. XI LTŠŠ 
būstinės adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga,Ontario, telefonas: 
905-275-6505, faksas 905-275-6755. Elektroniniu paštu galima kreiptis jonai- 
tiscįlpathcom.com .arba karasiejus^hotmail.ca ■ Inf.

tais, kurie maitina vals
tybę.

Vyriausybe yra paskel
busi nutarimą iki š.m.lie
pos mėn. 1d. aptarti ki
tų metų grudų supirkimo 
kainas. Tačiau, kol kas 
Vyriausybe tebesvarstė 
šių metų derliaus kainas. 
Jos yra sumažintos nuo 
pernai žadėtųjų ir yra 
sugriežtinti kokybės rei
kalavimai.

• Nuo š.m.liepos mėn. 
vidurio yra dar labiau 
sugriežtintas maisto 
produktų importas į Lie
tuvą.

Maisto produktus įvež
ti turės teisę tiktai tos 
kompanijos, kurios iki 
liepos mėn. 17d.buvo pa
teikusios Valstybinei Ve
terinarijos Tarnybai ko
kybės liudijimus C pa
žymėjimus (kažin kodėl 
Lietuvos spaudoje tebe
vartojamas "sulietuvin
tas" žodis SERTIFIKA
TAS?)

• Premjeras Rolandas Pak 
sas stiprina Švietimo ir 
Mokslo Ministerija. Liepos 
mėn. pradžioje jis pasky
rė du veceministerius : 
Vaiva Vėbraite ir Riman-

v C G

tat Sližį. Liepos mėn. pa
baigoje paskirta 3-iojivi- 
ceministerė- Gražina Par 
liokienė. Ji bus atsakinga 
uz socialinius, sveikatos 
apsaugos, sporto ir papil
domo mokinių ugdymo 
reikalus.

Prieauglio klasifikacija - pagal dalyvio amžių 
1999m. gruodžio 31d. Sub-masters ir Masters pagal 
dalyvio amžių varžybų dieną. Dalyvių skaičius ne
apribotas visose klasėse.

Varžybų pradžia: šeštadienį, rugsėjo 11d., 2:30 
valandą po pietų. Registracija nuo 12:30 vai. 
Sekmadienį varžybos tęsis nuo 10:00v.ryto.

Dalyvių registracija pageidaujama iki 1999m. rug
sėjo 7d. imtinai, šiuo adresu:

Algirdas Bielskus, 3000 Hadden Rd., Euclid,OH. 
44117-2122. Tel: (216) —486 - 0889, Faksas: 216- 
481-6064.

Papildomi kontaktai: Eglė Laniauskaitė 216—731 
7464, Irena Wilkinson 905-822-0302.

• Lietuvos Seime eks
pertai siūlo nedelsiant 
sumažinti biudžeto išlai
das, tačiau naujasis Fi
nansų ministeris Jonas 
Lionginas mano, kad 
pirma reikia sulaukti pir* 
mojo pusmečio apyskai
tos - tuomet bus kon
krečiai galima svarstyti, 
kiek ir kaip sumažinti 
biudžetą.

Liepos ir rugpjūčio me
nesiais tikimasi bus ga
lima išnagrinėti, kaip 
biudžetinių įstaigų pa
jamos buvo sunaudotos, 
ar taupiai ir naudingai 
naudojamos biudžeto lė
šos ir ar esama dar ko 
kių nors rezervų.

• Lietuvos užsienio de
ficitas per ■ 5 šių metų 
mėnesius siekė 2,834 
mlrd. litų, t.y. 11,3% 
mažesnis, negu pernai 
tuo pačiu metu.

EKOLOGINIS ŽYGIS 
NEMUNU

Vidmantas Urbonas,pa
saulinis triatlono čem
pionas ir 5 kartus vice- 
čempionatą laimėjęs spor
tini ni<as; sumanė įvykdyti 
460km. plaukimo žygį, 
skatinant Lietuvos van
denų švarą, pirmiausia 
Nemuno ir Kuršių Marių.

, Žygis prasidėjo liepos 
mėn. 17d., netoli Druski
ninkų ir po savaitės, lie
pos mėn.24d. turi baig
tis Rusnėje. Vidmantui 
Urbonui, plaukiant Ne

munu, jį lydės apsauginė 
valtis, iš paskos plauks 
baidarės, o krantu begs 
bėgikai ir važiuos dvira
tininkai. manoma, kad 
žygyje dalyvaus apie 300 
žmonių.

Kasdien nuplaukdamas 
apie 60 km., Vidmantas 
Urbonas ilsėsis ant Ne
muno kranto. Ten 
vakarais vyks pokalbiai 
apie gamtosaugą, bus 
grojama liaudies mzuika.

• Pradėjo veikti vienin
telė tokia Lietuvoje flek- 
sografijos spaustuvė, ku
ri spausdins ant 
aliuininijaus lakštų 
jogurto, grietinėlės ir 
pieno įpakavimus. Tokias 
pakuotes anksčiau tek
davo gailinti užsienyje. 
Tad bus sutaupyta.

Kovo 11 osios aktas 
perduotas Lietuvos 
valstybės naujajam 
archyvui.

Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos 
1990 metų Kovo 11 die
nos aktas "Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės 
atstatymo" nuo šiol nuo
latos bus saugomas Lie
tuvos valstybės naujaja
me archyve.

Lietuvos valstybės nau
jasis archyvas—Lietuvos 
Respublikos aukščiausių 
valstybės institucijų do
kumentų fondų saugoji
mo vieta. Dabar saugyk
los įrengtos ir Kovo Il
sios aktas su visu meta
liniu seifu jau yra per
keltas į naująjį archyvą 
Mindaugo gatvėje.

į odos aplanką įdėtas 
Kovo 11-osios aktas sau
gomas atskirame seife, 
kuriame dar j/ra ir 
drėgmę sugeriančių me
džiagų. Seifas pagal nu
statytą režimą kartais 
atidaromas, vėdinamas, 
patikrinamos saugojimo 
sąlygos. ELTA

2 psl.

tisc%25c4%25aflpathcom.com


ŠAULIU SĄJUNGOS JUBILIEJUS

Garbės Kuopos šauliai išneša Vyčio Kryžiaus Ordino vėliavą Saulių Sąjungos 
80-mečio minėjimo metu, Kaune. Nuotr: viršilos Romo Eidukevičiaus

džiaugės miestai, kaimai , girios, džiaugės Baltijos
. . / krantai.

Laisvės sugaudė trimitas, trispalve kilo vėliava, 
laisvu tapo krantas visas, kurio vardas - Lietuva1.

Laisvės Varpas štai prabilo dėl Tėvynės atpirktos 
ir pajuto džiaugsmą, gilų, visos širdys mus tautos. 
Rodos daug linksmiau Čiulbėjo n padangėj vyturys, 
atsikvėpt ramiau galėjo Lietuvos drąsus karys.

Laisvę, , gyvasčių atgautą, gins ir saugos visados, 
kaip brangiausią širdies turtą, sūnūs - dukros Lietuvos. 
Tiek lietuvis daug sudėjo Lietuvai jausmų gilių, 
kad iŠ meilės, iš idėjų eime Sąjunga Šauliu.

Vlado Putvio norą gilu seke kilnus jo darbai, 
tad išaugo ir iškilo - saul iai - Lietuvos sargai. 
Rinkosi į Putvio butą pradininkai, milžinai - 
kūrė ten* Šaulių statutų ,kurs lydės juos amžinai.

Pasiryžę laisvę, saugot ir nevengt dėl jos kovos, 
šauliai sklido, plito, augo visam plote Lietuvos. 
Lyg sargybiniai, Tėvynę savo apglėbė šauliai, 
laukuose takus išmynę, jų išvaikščioti keliai.

Linksmai Nemunas tekėjo tarp laukų savų, Žalių, 
rodos jautė ir tikėjo meile Lietuvai šaulių.
Ir nuo Krašto iki krašto gerbė Šaulį Lietuva, 
gerbė lūpoms, žodžiais rašto patriotus mūs tauta. 

Jautė žmonės džiaugsmą retą, kilo nuotaika tautos, 
kai Šauliu rikiavos gretos saugot laisvą. Lietuvos. 
Pagarbos šauliai daug gavo, ugdą dvasią jie tautos, 
jais didžiavomės paraduos, skyrėm jiems garbės vertos.

Putvio tikslas štai atsiektas: Tauta dvasioj pajėgi, 
meile širdyse

meilė Širdyse įdiegta, Saulių. Saiunga stipri.
Stiprią Sąjungą sutverę,vis budėjo jos šauliai, 
kol nuskynė Ją, kaip gėlę , okupantai kraugeriai.

Tapo iš namų išvytas laisvą saugojąs šaulys -
Vežė jį toli į Rytus, užrakintam traukiny.
Veda vėl lietuvių tautą štai nežinomi keliai, 

. meilę Lietuvai sukrautą, nesąs vėl Širdy Šauliai.
Nublokšti likimo valios toli nuo namų gimtu, 
ir už vandenynų, marių lieka jie Širdžių tvirtu.
Vos nurimo uraganai -tie likimo sūkuriai,
Amerikoj ir Kanadoj steigęs vėl Šaulių būriai.

Savanoriai taikos fronte, tvirta Šauliška dvasia,- 
jie pirmi svetur, Toronte,renkas į šaulių kuopas. 
Budi vėl už lietuvybę sargas - Lietuvos Šaulys- 
Išlaikyt tautos vienybę Čia, svetur -jo uždavinys.

Išsklaidyti po pasaulį, skelbia vardų Lietuvos 
patriotai šauliai - šaulės, ambasadoriai tautos. 
Daugel metų jau praėjo pilni bandymų sunkių, 
bet šaulių dvasia nežlugo, neužmerkė jie akių.

Tad} sulaukę džiaugsmo reto, štai didžiuojasi. Šauliai, 
kad per 80 metų jie išaugo taip stipriai.
Ir išpildė^ norą, - valią, Vlado Putvio troškimus, 
Ir įrodė šaulio galią Lietuvos dukra - sūnus.

Saulių dvasioj žodžiai vado tapo pareigos dalis 
ir drąsos tremty jie rado, vykdyt tai, ko prase jisf

"Smūgį jūs vargams suduokit, nugalėkit sunkumus, 
ranką viens kitam paduokit, sviesi laime tautai bus 
Jėgds didelės ir galios tauta mūsų, iš tiesų, 
Reikia tiktai ryžto, valios ir vienybės tarp visų”.,

Vladas Pūtvis taip kalbėjo labui Lietuvos seniai, 
o dabar, Šias jo idėjas,įgyvendino Šauliai.
Tegul jūsų darbai tęsias iš jūs dvasios taip tvirtos, 
jūs budėkit, broliai - sesės, šimtmečiais dėl Lietuvos!

Kanada, 1999 A.S.
l999.Vm.10

Ši reikšminga sukaktis 
buvo paminėta š.m.birže
lio mėn.26 d. Lietuvoje , 
pradedant pamaldomis Įgu
los bažnyčioje Kaune. I 
jas atvyko iš visu dešim
ties rinktinių šauliai,jau
nųjų Šaulių rikiuotės, LŠS 
vadovybė ir svečiai.

Šv.Mišias už gyvuosius 
ir mirusius šaulius konce- 
lebravo JE arkiv. Sigitas 
Tamkevičius,. Giedojo 
Centrinis LSŠ choras PER
KŪNAS.

Iškilmės tęsėsi Vy
tauto Didžiojo Karo Mu
ziejaus sodelyje, nuskambi- 
nus varpams "Lietuviais 
esame mes gimę". I šias 
iškilmes atvyko LR Sei - 
mo pirm.prof.V.Landsber
gis,JE arkiv. '> S.Tamkevi
čius, Seimo Valstybinio 
Saugumo ir Gynybos K - 
to pirm. A.J.Katkus, KA 
min.Č.Stankevičius, KA1
vice m in. J. A. Kronkai t is, ka
riuomenės vadas gen.maj. 
J.Andriškevičius, Karinių 
Oro Pajėgų Kauno Įgulos 
vadas pulk.Z.Vegelavicius, 
Krašto Apsaugos Savano
riškųjų Pajėgų vadas pulk- 
A.Pocius, Gen S. Raštikio 
Puskarininkų Mokyklos vir
šininkas pulk.B.Vizbaras., 
Viešosios Policijos vyriau
sias komisaras V.Navickas, 
Kauno Apskr.Administra
cijos sekr.V.Senvaitis, VD 
Karo Muziejaus dir.J.<Ju-i 
revičius, KAM struktūrų 
karininkai, visuomeniniu 
organizacijų atstovai ir 
kiti.

Į Šias iškilmes buvo at
vykę ir išeivijos atstovai; 
LSSišeivijoje Garbės va

MIRĖ RAŠYTOJAS 
JONAS AVYŽIUS

Po sunkios ligos mirė 
seniausias Seimo narys, 
vienas iškiliausių Lie
tuvos rašytojų Jonas 
Avyžius. Skirtingai nuo 
kitų plunksnos brolių,ve
lionis niekada nesijungė 
prie visokių ateities fo
rumų, nesirgo nostalgija 
dėl V.Landsbergio "su
griautų kolchozų", kaip 

das, LSS ir LSS Išeivijo
je, Garbės šaulys, LŠS įkū
rėjo ir pirmojo viršinin - 
ko VI. Putvinskio -Putvio 
vaikaitis prof.V.A.Mantau- 
tas, LSS Išeivijoje vadas; 
LŠS Garbės vadas M.Aba- 
rius, LSSI Centro V- bos 
sekr . O Abariene; LSSI 
Centro V-bos narys gen.T 
Daukanto Jūrų Šauliu kp. 
vadas,Lietuvių Karią ye7 
teranu S-gos .RAMOVE 
pirm.jdim.maj.E. Vengiana 
kas: LSSI Kontrolės K - 
jos pirm., S.Kudirkos Sau
lių K-pos New Yorke va
das K.MiKlas; R. Kalantos 
Saulių Kuopos St.Peters - 
burge (Floridoje) vadas A- 
Gudonis; "Vilniaus" Rinkti
nės Kanadoje V-bos sekr., 
VI.Putvio K-pos Toronte 
(Kanadoje) vadas V.Pečiu
lis su Žmona Irena; Čika
gos šauliai I.ir B.Petraus
kai, P.Juodvalkis ir S.Ber
natavičius.

Po varpų muzikos su
dundėjo ceremonialus šū
vis, iš senovinės patran - 
kos ir Seimo Pirmininkas 
su Kariuomenės Vadu,lydi
mi LŠS vado maj.L.Ba
kaičio, apėjo iškilmingąją 
šaulių rikiuotę.

Sekė vėliavų pakėli
mo ceremonija, grojant 
maršą, buvo pakelta Vy
čio Kryžiaus Ordino vė - 
liava ,ir kuria pakele VK 
Ordino kavalierius,LSS at 
kūrimo iniciatyvines gru
pes narys,G.s.,,partizanas, 
dim.maj. J.Armonaitis. O 
virš Muziejaus pastato su
plevėsavo ir Vytauto Di - 
džiojo vėliava.

tai darė ir tebedaro kur 
kas jaunesni velionio ko
legos. Nuo pat Atgimi
mo pradžios J. A vyžius 
savo aiškiais publicisti
niais straipsniais žadino 
patriotines nuotaikas, ti
kėjimą Lietuvos nepri
klausomybe ir jos atei
timi. Velionis buvo iš
rinktas į Seimą 1996 me
tais pagal Tėvynės 
Sąjungos (LK) sąrašą ir

Gėles prie Nežinomojo 
Kareivio kapo padėjo 
Seimo pirm.prof.V.Lands
bergis, kariuomenės va
das gen. maj. J. Andriškevi
čius, KA vicemin. « J.A. 
Kronkaitis ir LŠS vadas, 
maj. L.Bakaitis. . Seimo 
Pirmininkas ir LŠS vadas 
gėles padėjo ir prie Vl.Put- 
vinskio biusto , o Rinkti
nių vadai - prie Laisvės 
paminklo.

Pernai pašventinus Šau
liu Sąjungos vėliavą bu
vo paliktos dvi vinutės 
prikalti prie koto 80-tojo 
jubiliejaus proga. Tai ir 
atliko dabar gen.maj J. 
Andriškevičius ir pulk. A 
Pocius.

Saulius pasveikino,pa
sidžiaugdami organizacijos 
stiprėjimu ir pasiekimais 
K A vicemin. J. A.Kronkai
tis,gen.maj.J. Andriškevi - 
čius ir LR Prezidento pa
tarėjas A.Vaiceliūnas. Jis 
perskaitė LR Prezidento 
Valdo Adamkaus sveikini
mą ir apdovanojo pasizy 
mejusius šaulius Prezi
dento apdovanojimais.

Kariniam orkestrui: 
grojant marša, šaulių ir 
jaunųjų Šaulių gretos pra- 
žygiavo pro susirinkusius 
miesto gyventojus ir sve
čius.
Paradas užbaigtas cere - 
monialiu šūviu , ir visi 
buvo pakviesti į VD Karo 
Muziejų apžiūrėti Saulių 
Sąjungos jubiliejui skirta* 
paroda. Su ja supažindino 
šio Muziejaus skyriaus vir
šininkas, IŠS Centro V - 
bos narys A.Pociūnas.

(bus daugiau)

buvo konservatorių frak
cijos narys. Laidotuvėms 
sudaryta valstybinė ko
misija.

Žinomiausios knygos, 
išverstos į daugelį kalbų 
"Sodybų tuštėjimo me
tas", "Degimai", "Cha
meleono spalvos" >ir kt.

Yra parašęs ir apie 20 
knygų vaikams. Jų tarpe, 
pasakų rinkinius.

3 psi.



SUKAKTIES PROGA - API
Kun. ALGĮ BAN I U L Į , SJ.

Montrealiečiams pažįstamas kunigas 
ALGIS BANIULIS SJ, Klaipėdos Šv.Juozapo 
Darbininko bažnyčios klebonas, šiemet 
švenčia savo kunigystės 25-metį.

Apie jį plačiau papasakojo savo straips
nyje "Vakarų ekspresas", skyriuje "Šventa
dienis" Rožė Poškienė.

Pažymėtini kai kurie epizodai jo gyve
nime: jis gimė Pasvalio rajone, Krinčine, 
ūkininko šeimoje, augo su 4 bro
liais ir 4-iomis sesutėmis. Duonos niekada 
nebuvo per daug, tačiau vaikai nestokojo 
tėvų meilės, išmoko ir vienas kitų globoti, 
ir viskuo dalintis. Vaikui Algiui didelį įspū
dį buvo palikęs Tėv.Pr.Masilionis SJ, kuris 
Baniuliu sodyboje laikė bites ir dažnai čia 
lankydavosi, maloniai bendraudamas su 
vaikais. Algis, motinos auklėjamas, lankė 
bažnyčią, skaitė šv.Raštą ir panoro* būti 
toks, kaip jų svečias jėzuitas Tev.Pranciškus.

Mokykloje komunistų partijos sekretorė 
skundėsi, kad Algis darąs negarbę. Jis gau
davo blogesnius pažymius preteksu, kad esą 
gerai pasakojąs, bet blogai galvojąs.Jis pa
klausdavo: "Tai už ką rašot pažymį: už 
galvojimą ar pasakojimą?" Jam mažindavo 
pažymius už tai, kad jis esą darąs blogą 
įtaką klasei, esąs religinių pažiūrų, tad jam 
reikėjo sumažinti pažymį už elgesį. Buvo 
nupiešta karikatūrų, vaizduojančių jį su abi
tu, aureole ir žvakėmis.

Mokyklos vadovybė darė kratas namuose, 
ir šv.Rašto nespėta paslėpti. Sekdavo 
policija ar aktyvistai, kas eina į bažnyčią. 
Mokinys Algis nujautė teisingai, kad mokyk
la bandys rasti būdų ir bandys pašalinti iš 
mokyklos su "vilko bilietu" ( taip vadinama 
neigiama mokinio charakteristika—netinka
mumas) Devintoje klasėje jį pašalino. Algis 
Baniulis išvyko mokytis į Kauną. Visuome
nės mokslo dėstytojui jis labai nepatiko uie 
visada galėjo pritarti mokytojui), tad tik 
šiaip taip gaudavo 3-tuko pažymį.

Dabar kleb.Algis Baniulis, grįždamas į 
praeitį, įsitikinęs, kad vis dėl to kai kurie 
mokytojai pernelyg persistengdavo, 
vykdydami įsakymus... Nes buvo ir nemaža 
tokių, kurie diskretiškai padrąsindavo ar

įvertintas ir
PAGERBTAS INŽINIERIUS 
VYTAUTAS IZBICKAS
Vilniaus Gedimino Tech
nikos Universitete atida
ryta įžymaus statybos ir 
hidrotechnikos inžinie
riaus užtvankų elektri
nių projektuotojo Vytau
to Izbicko Auditorija, iš
kilmėse dalyvavo is Bos
tono, JAV atvykusi inži
nieriaus žmona Felicija, 
dukra Daiva, sūnus Vy
tenis. Apie Vytautą Iz- 
bicką prisiminimais da
lijosi bendrakursis kaunie
tis prof.Juozas Macevi
čius. Auditoriją pašven
tino monsinjoras Kazi
mieras Vasiliauskas, gro
jo Muzikos Akademijos 
styginis kvartetas.

Sveikinimo laiškus at
siuntė Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga,Vilniaus Ge
dimino Technikos Uni
versiteto garbės dakta
ras Jurgis Gimbutas, 
kiti JAV gyvenantys 
lietuviai.

Vytautas Izbickas pro
jektavo, techniškai pri
žiūrėjo ir konsultavo di
delės pramonės ir ener
getikos statybas beveik 
visuose pasaulio žemy
nuose. Jis taip pat ak
tyviai dalyvavo Ameri
kos ir Pasaulio Lietu

Prie Seselių Namų Montrealyje 
1990m: Seselė Paulė, jos motina, 
svečias kun.Algis Baniulis SJ 
ir Nijolė Bagdžiunienė.

Svečias yra dalyvavęs 
Tėv.J.Aranausko SJ 50-čio 
kunigystės minėjime, pa
dėjo jam pastoraciniame 
darbe ir pravedė rekolek
cijas. Mokėsi ir pran
cūzų kalbos.

Buvo nuoširdus ir lai
mėjo parapijiečių sim
patijas.

šypsena, ar rankos paspaudimu 
savo įsitikinimų.

Norint patekti į Kuinigų Seminariją buvo 
privaloma atlikti karinę tarnybą. Naujokų 
krikštynos buvo savotiškos:"Stovim prie 
durų. Draugai išeina sudaužyti. Dabar ma
no eile. Daužys mane, bet aš noriu būti ku
nigas ir kentėsiu didvyriškai. įėjau drąsiai 
ir sakau: "Muškit", - pasakojo žurnalistei 
kleb.Algis Baniulis. Jie suglumo ir nežinojo 
ką daryti. Ne vienas jo nebaudė, nebaudė 
niekad ir vėliau.

įdomu, kad stabo višininkas, vieną kartą 
pasikvietęs Algį, klausinėjo apie jo šeimą,
apie religiją. Jam pasisakius, kad esąs ti
kintis, viršininkas pasakė, kad Algio 
oraugas, palandęs po jo kišenes, surado ro
žinį ir paskundė viršininkui. Paspaudęs ran
ką Algiui, viršininkas pasakė: "Laikykis!"

Baigus tarnybą kariuomenėje, kurį laiką 
dirbo staklių gamykloje ir ruošė dokumen
tus stoti į Kunigų Seminariją Kaune. Ir čia 
Vilniaus saugumas bandė jį atkalbėti ir grą- 
sino paėmimu vėl į kariuomenę. Tačiau,pa
jutę Algio tiesų būdą ir labai aiškų pasi
rinkimą, nusistatymą neišdavinėti, paliko jį 
ramybėje.

Baigus Seminariją, buvo paskirtas

vių bendruomenių veik
loje.

NE VISIEMS SAVAIME 
SUPRANTAMA

Visose sveikatos prie
žiūros įstaigų skelbimo 
lentose bus iškabinti 
raginimai neduoti ir ne
imti kyšių.

Dokumentą— raginimą 
dėl neteisėto mokėjimo 
medikams už darbą ruo
šė keletą mėnesių, ir jį 
nuolat tobulina, • kaip 
skelbia spauda. Jį pasi
rašė 11 Seimo, Sveika- 
toas Apsaugos Ministeri
jos, Valstybinės Ligonių 
Kasos, Aukštųjų Medici
nos Mokyklų ir 
profesinių medikų orga
nizacijų atstovai.

įsmigęs sovietinis įvaiz
dis sunkiai apleidžia žmo
nių sąmonę: tada nebuvo 
savaime suprantama, kad 
gydytojas is savo gauna
mos algos pajėgus nu
sipirkti tinkamus dra
bužius , batus ir kitką. 
Nekalbant, kad dabar ga
li (vėl savaime supranta 
ma) pasirinkti (pav. ba
tus atitinkamo dydžio ar 
spalvos, ar modelio...) Ir 
tai yra normalaus gyve
nimo, kaip kad ir Lietu
voje buvo I—siais Ne
priklausomybės metais, 
būdas.

Gal ir ne visi darbuo- 
tuojai yra "sunormalė- 
ję" ir iš "papratimo" pa

greitina ar

Knygelė yra iliustruota IV-tojo skyriaus Montrealio 
moksleivių ir sutampa su 10-ties metų sukaktimi 
nuo JT Konvencijos Vaikų Teisių paskelbimo.

Knygelėje raSoma apie daugiau kaip 4.000 sportinių 
ir kultūrinių renginių, taip pat ir apie specialų 

Vaikų Festivalį, - Vykstantį š.m.rugpjūcio mėn.
22 d. Maisonneuve Parke,nuo 11 val.r.iki 5 val.p.p.

įsirašykite savo, vardą į šiuos, knygelėje minimus, 
užsiėmimus rugsėjo mėn.7-10 d.d., arba iki rugsėjo 
mėn. 11 d., Gadbois komplekse.

87-ACCĖS
(872-2237)
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is Panevėžiu kur dirbo 7 metus Šv.Petro ir 
Povilo bažnyčioje ir 4 metus Katedroje.Jis 
įvedė estradinį giedojimą, vakarais rodyda
vo skaidres, kurių žiūrėti prisirinkdavo 
daug žmonių, o ypač jaunimo. Pats mokėsi 
neakivaizdiniu būdu ir gavo teologijos li
cenziją.

Paskirtas dirbti 1985m. Pakruojyje, atsi
kvietė pasisvečiuoti per atlaidus Panevėžio 
bažnyčios vaikų chorą, jo brolis, taip pat 
kunigas, atvyko su choru iš Utenos ir po 
pamaldų dar grojo ir giedojo šventoriuje.
Miestelis atgijo ir nustebo, sukluso ir Sau
gumas, liepdamas pasiaiškinti. Tačiau jį 
nuramino klebonas Algis, nes čia gimines
vaikai buvo susirinkę.

Kitą kartą buvo pakviesti solistai iš Vil
niaus koncertuoti. Taip pagaliau pavyko 
gauti leidimą atremontuoti bažnyčią ir 
pastatyti kleboniją. O žmonės klausėsi ir 
giedojimų ir patys giedojo ir niekam blogo 
nedarė.

Perkeltas dėstytoju į Kauno Kunigų 
Seminariją nuo 1986m. dirbo ir Jėzuitų Gim
nazijos Direktoriumi.

Šiuo metu kleb. A.Baniulis SJ yra ir 
Klaipėdos Universiteto Katechetikos Ka
tedros vedėju, išrinktas į Klaipėdos

į Universiteto Senatą.

pagerina savo paslaugas,susigundę dosniais pasiūlymais.

Montrealio Miesto Savivaldybė Šį mėnesį išdalina 
veltui Užsiėmimų, ir Patarnavimų knygų 1999-2000m. 
sezonui.

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


MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$ 1,068,- St. Jarembauskas: $500,-ML Enciklope

dijai, $568,- Karaliaučiaus Krašto mokykloms (viso 
$ 6500,64); po $1.000,- V.Pėteraitis: ML Encikl. 
(viso $12.085), Tautos Fondas Kanadoje - Klaip. 
Krašto Mokykloms (viso $2.750), A.ir E.Lymantai 
(viso $3.000); $400,- PRISIKĖLIMO P-jos Kredito 
Unija (viso $2.400); $326.45 -R.Žilius - ML Encikl. 
(viso $1.134.07); $200,- P.Vilutis - Karal.KraSto 
Mokykloms (viso $3.176); po $100,- E.Senkuvien'e 
(viso $1.085), A.Bumbuh's (viso $1.400), G.ir H.Lapai 
(viso $400), Ir.Meiklejohn (viso $750); $50,- D.Vaidi- 
lienė (viso $1.050); po $20,- E.Bartminas (viso $330) 
J.Stukas - Karal.KraŠ’to Mokykloms.

Nuoširdžiai dėkojame už papildomus įnašus į mūsų 
Fonda. Sveikiname nauja narį Juozą Stukę, remianti 
lietuvių kalbos mokymą Karaliaučiaus Krašte.

MLFondo Valdyba 
*****************************************->He*****

budekimeT
Ant Lamo, apsupta pušynų ir raistų, stovėjo vie

nos aukštos instancijos vila. Sovietiniais laikais. Ne 
taip seniai. Su šeimomis, vaikaičiais čia suvažiuo
davo savaitgaliais ir ilgesniam laikui pavasaroti 
smulkesnės tos instancijos ’’žuveles". Todėl vila ne
buvo nei įslaptinta, nei saugoma. Jos komendante 
(ir valytoja) - šauni netekėjusi panelė Janina (tada 
’’draugė’’), kažkiek metų dirbusi pradinukų mokytoja 
apylinkės miestelyje, vėliau apylikes pirmininke.Ta
da jos "rezidencija" buvo sena klebonija, šalia baž
nytėlės (XVIIa.architektūrinis paminklas). Kaip ir de
rėjo, Janina drausdavo vaikaims eiti į bažnyčią,sau
gojo ir tėvus. Paskui išėjo į pensiją. "Komandavo" 
viloje. Čia ir gyveno - vilos antrajame aukšte,dvie
juose erdviuose kambariuose su krosnimis.Atėjus ne
priklausomybei, tapo labai tikinti, susibičiuliavo su 
klebonu, buvo jo artimiausia "avele". Kiekvieną sek
madienį nudrengtas, jos "Zapukas" burgzdavo žvėriš
ku balsu ir dardėdavo vieškeliu į miestelį. 12val.Suma. 
Kaimo žmonės apkalbinėdavo, šaipydavosi iš jos at
sivertimo, o aš - ne. Kas žino, gal moteris tikrai 
surado tai, ko troško širdis, ką tada bijojo atrasti?

Bet šoktelsiu dar į anuos laikus. Vilos gyvento
jams Janina ruošdavo puikias vaišes su rūkyta žuvi
mi, vėžiais, grybukais ir uogų kompotais,žinoma, ir 
dar kai kuo...Puikiai grojo akordeonu, kai plėšdavo 
dainą - miškais aidėdavo per~ kelis ežerus. Žinoma, 
tose vaišėse iš "smulkesnių žuvelių", būdavo išren
kamos pačios stambiausios, mat Janina tikėjosi 
gauti Vilniuje nedidelį butuką. Senatvei. Praėjo ke- 
leri metai. Butuko ji taip ir negavo. Bet gavo lei
dimą prie netoli esančio ežero pasistatyti namelį su 
suomiška pirtele. Statė tą namelį giminaitis Algu
tis - auksinių rankų meistras. Už tai jam buvo pa
žadėta dovanoti namelio antrąjį aukštą, kurį jis sau 
ir įsirengė su meile ir kruopštumu. Ir atvažinėdavo 
vasarą pauogauti, pagrybauti, bulvių pavasarį pasiso
dinti. Bet įforminti jo nuosavybę Janina delsė. Kai 
užsimindavo, vis juokaudavo:”Tai ar jau mano mir
ties laukiajte?". Ką atsakysi žmogau, į tokį "juodą 
jumorą"? Ūkiniame vilos pastate Janina visada pe
nėdavo kiaulę, laikė vištų. Kai skanaus rūkyto 
kumpio pripjaustyta, ar koks gabalas į Vilnių vežtis 
įduotas, tai ir pažadai išrūpinti butą būdavo 
tvirtesni.

Ak, tu Dėvulėliau! Kaip viskas greitai keičiasi! 
Atėjo kiti laikai, ir atsirado vilos savininkas. Juk 
čia kadaise būta ūkio (tvartai, klojimas jau seniai 
nugriauti). Nori žmogus jį susigrąžinti, ir gana. 
Nori į tėviškę. Ilgai kovėsi, derėjosi su "aukšta in
stancija", kol atgavo. Žinoma, namas nebe tas: sie
nos perstatytos, krosnys išgriautos, bendra virtuvė 
(dujos), kambariai sunumeruoti...Betgi pakalnėje,prie 
raisto, nušautas jo brolis partizanas miestelio kapi
naitėse palaidotas, ir tėvas su motina ten pat. Kaip 
nenorėsi susigrąžinti ten, kur visi pašaliai vaikys
tėje išbėgioti? Janinai, suprantama, reikia krapšty
tis lauk. O Janina nė už ką nenori. Su triukšmais 
ir grasinimais naujasis šeimininkas priverčia ją išsi
kraustyti į savo namelį prie kito ežero. Pats 
išvažiuoja į didelį miestą (ten darbas, butas), lieka 
jo dukra viloje. O Janinos kiaulė-yis dar vilos tvar
te. Kiekvieną dieną tempia, vargšelė, po kibirą jo
valo kiaulei - paežere, paežere, per pušyną, skersai 

LIEPOS MENESYJE:
• Liepos mėn.18d., Lie
tuvių Klubo popietėje 
paminėta 6 6 m. Dariaus 
ir Girėno skrydžio su

kaktis per Atlantą t Lie
tuvą.

Rūpestingai paruošto
je^ įdomioje paskaitoje 
inž. Vytautas Mažeika 
pasakojo,kaip lakūnai ruo
šėsi šiam skrydžiui, kaip 
Lietuva jų laukė.Kaip jų 
žūtis, atlikus istorinį 

1999.VIH.10.

1573 moor St Wert, Toronto, Ont M6P1M

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! 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 dėt valstybinių pajamų mokesčių.

Buvo paruosti 8 žaidi
mų staliukai—kortornsfpro- 
feransui, pokeriui, bri
džui, kanastai ir kt.) Di 
džiojoje salėje vyko strė
lių pokeris, pupų mai
šelių mėtymas į taiki
nio lentelę, spėjimas sal
dainių skaičiaus stiK- 
lainėje, privilioję didelį 
būrį dalyyių.

Remkime lietuviu veikia Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !4

:*********************** <X* **********************

vieškelį...Suserga Janina. Atlaiko operaciją. Grįžta. 
Kurį laiką tempė jovalą brolis, atvažiavęs iš Vil
niaus, paskui Algutis. O paskui vėl Janina — 
paežere, paežere, per pušyną...su kibiru. Žmonės vi
suose vienkiemiuose tą patį "gieda": ko ji taip^plė
šosi? Ko kraustosi iš proto? Vis tiek turės išeiti. 
Ar neturi kur gyventi? Nei vaikų, nei anūkų, kam 
tą namą paliks? Kuriems galams jai, ligonei, ta 
kiaulė?

Kartą nuėjau Janinos aplankyti. Vaišina kava, 
baltu sūriu, medumi. Pati - tikras nervų kamuolys: 
palūpis dreba, nieko daugiau nešneka tik apie tai, 
kad ir tvartą atims, kad ta "bjaurybė" (šeimininko 
duktė) jos kiaulę gali nunuodyti. Praskleidusi plau
kus virš kaktos, rodo pliką vietą: "Matai, ką ta 
bjaurybė man padarė! Plaukus nurovė! Šonkaulius su
spardė! Aš ją nugalabysiu! Nutručysiu!"

Kaimiečiai sako, kad Janina pati išprovokavo 
tas "muštynes". Kas supaisys, kieno teisybė?

Atvažiuoju vėlai rudenį, klausinėju, kaip kas gy
vena, kas naujo. Janina, sako, numirė. Pasakoja ar
timiausia kaimynė, kuri pro langą mato Janinos na
melį:

-Rytais matydavau, kaip neša kiaulei. Tą rytą 
nemačiau. Ir kieme iki vidurdienio nemačiau.Ir dar
že. Neramu. Pasiėmiau lazdą, einu žiūrėti. Janinos 
gonkos iš ežero pusės. Apeinu ir matau iš gonkų 
kyšo kojos. O, Jėzau!. Kibiras su jovalu apvirtęs, 
galva jovale, gerai kad ne veidu, jau atšalusi. Kol 
greitoji atvažiavo...Ale jau ir nebesvarbu buvo. Ga
lėjo gyventi ir gyventi. Ko jai trūko? Kad ne tas 
gobšumas.

Taigi, "kad ne tas gobšumas"...Namelis atiteko 
Janinos broliui. Tokį turtą taip netikėtai gavus, tą 
iš karto godumas užvaldė. Ėmė varyti Algutį lauk. 
Sako, namelį parduosiąs ar vasarotojams nuomo
siąs. O Algučiui - šnipštas. Lauk - ir viskas.Vėl vi
si vienkiemiai kalba tą patį: Algutis tiek- vargo,vis
ką darė, statė, gal ir pinigo pridėjo, o dabar eik 
lauk! Dokumentų tai nėr. Turės išeiti, vargšelis".

O Dieve, galvoju, Dieve! Sukūrei mus dvasia pa
našius į save, o kūnu - į gyvūną, į žvėrį. Traukia 
tas kūnas į nuodėmę, į aistrą, į visokiausias jus
lines prarajas, per tai vis prie netiesos, melo... Že
myn, žemyn. Bet, Viešpatie, kodėl pridėjai (jei tai 
Tu?^ O gal visai ne Tu?) dar daug daugiau, negu tu
ri žvėris ar gyvulys? Juk ne vienas gyvūnas pasau
lyje neturi tiek godumo. Žvėris prisiėda, ir gana. 
Kokia voverė ar graužikas dar susikrauna šiokių to
kių ajsargėlių ateinančiai žiemai. Tik tai žiemai. 
Tai iš kur mumyse ta aistra - grobti, krauti, tau
pyti, vogti? Kad tik daugiau, kad tik visam gyveni
mui, kad tik vaikams ir anūkams, kad tik uz aukš
čiausių tvorų, kad tik su bokštais, kad tik su dides
niais plotais. Kas mus apkrėtė ta baisia liga, kuria 
neserga nė viena gyva būtybė pasaulyje? Viešpatie, 
tai kaip gyventi tokiame supriešintame pasaulyje: 
vieni žiūri į žvaigždes, tiesia rankas į Tavo Ange
lus, o kiti - nosimi į žemę, į daiktus, į turtą, 
turtą, turtą...

Gerieji žmonės! Budėkime! Kad mirties valan
dą neįkristume į jovalą. Kad eitume per žydinčias 
pievas ir skristume per spindinčias erdves pagaliau 
tikrai laisvi!

Kaip ir tinka geguži
nei - visi buvo skaniai 
pavaišinti šaltibarščiais, 
kūgeliu, dešromis, viščiu
kais su priedais ir prie 
kavos skaniu pyragu.

Šeimininkėms, Valdy
bos narėms su talka bu
vo nepagailėta kompli
mentų.

Popiečio programoje 
Klubo pirm.Albinas Ker
nius pabrėžė, kad JAV 
223-iasis gimtadienis yra 
labai svarbus ir lietu
viams, kurie gali naudo
tis visomis piliečiams 
teikiamomis paslaugomis 
ir laisvėmis. Taip pat 
priminė, kad daugeliui 
mūsų sueina 50— mečio 
sukaktis, kai gyvename 
Amerikoje.

Žaidimų laimėtojams bu
vo įteiktos simbolinės do
vanėlės, padainuota links
mų kupletų, AUDROS Šo
kėjai pašoko 5 tautinius 
šokius ir vieną amerikie
tišką "Line Dance".

Mečys Šilkaitis paskai
tė gegužinės versiją apie 
žinias iš Lietuvos ir ren
ginys baigtas laimikių lo
terija.

Po to, daugiau^ kaip 
1.80 dalyvių dar šneku
čiavosi ir maloniai baigė 
įdomią dieną*
• ROMO KALANTOS ŠAU
LIŲ KUOPuo vadas An
tanas Gudonis buvo su
organizavęs vieno mėne
sio išvyką į Lietuvą, Ku
rioje dalyvavo nemažai 
St.Petersburgiečių.

skrydį, buvo sukrėtusi vi
są Lietuvą ir Amerikos 
lietuvius. Kai kuriuose 
Amerikos miestuose dar 
randasi prižiūrimi Da
riaus ir Girėno pamink
lai.

► KLUBO V-ba, artėjant

JAV Nepriklausomybės 
šventei, suruošė geguži
nę liepos mėn.3d., vėsi
namoje KLUBO salėje, 
nes lauke tvyrojo ne- 
paorasti karščiai. 

o

Linksmybės vyko Mažo
joje ir Didžiojoje salėse.

V w

Liepos men.25d.A.Gu
donis patiekė įdomų pra
nešimą apie šią kelionę 
ir apie daugumos eks
kursantų dalyvavimą įs
pūdingame Šaulių S-gos 
8 i)-mečio minėjime Kau
ne, ir Lietuvos Valsty
bes - Mindaugo dienoje 
Vilniuje. Jis pasidžiaugė, 
kad miestai gražėja, ta
čiau kaimuose gyveni
mas dar vis lėtai gėrėja.

Džiaugėsi, kad į šau
lių eiles ateina jaunimo 
ir pradeda rodytis teigia- 
iria įtaka.
• Lietuvių B-nės skyrius 
St.Petersburge jau yra 
numatęs Tautos Šventės 
programą rugsėjo mėn. 
12d. Po Mišių, Lietuvių 
Klube vyks minėjimo 
programa.
• LITUANISTINE MO
KYKLA pradeda moki
nių registraciją rugsėjo 
mėn. 11d.

Taip nejučiomis perei
nama į artėjantį naujos 
veiklos sezoną.

a psl.



montreal
—————----

Š.m. LIEPOS mėn. 11 d. IŠVYKOJE, (žiūr.aprašymę 
"Daininga Vasaros Diena”, 7 psl.)

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIU 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 12 > 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

Viršuje- Montrealio choristai ir svečiai pas R. V. Balotus:; H.Celtorius su vaikais 
išbando vandenį; žemiau- Juokauja Rytis Bulota ir dir. L.Djintcharadze; Albinas 
Urbonas rado įdomų medį miške; choro vad. A. Mickus su choristėmis ir sve - 
ciais iŠ Toronto Nuotr: A.J.Mickaus

MIRUSIEJI:
• PETRAS LATVAITIS

************************************************
"VAIKO TĖVIŠKĖS NAMŲ" FONDUI AUKOJO

mirė rugpjūčio mėn. 1d., 
Royal Victoria ligoninėje 
Liko žmona Marytė (Nau- 
jokaitytė), duktė Genė 
Galarneau, sūnus bteve

• A.a. Domo Rupšio atminimui:
Žmona Bogumila Rupšienė paaukojo $280;
$40 Jūratė Tanner; po $25 E.Szewczuk, Iz.Mališka, 
A.Andriuškevičius, Br.D.Staškevičiai; po $20 E.Ker- 
belienė, St.Baršauskienė, A.Jonelis, G.Kudžmienė.

orolis
Emma
Lietu-

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.....................

. PASKOLAS

Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m

..7.15%
6.200%

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

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 “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

ir 5 vaikaičiai, 
Audrius ir sesuo 
Toronte,2 seserys 
voje ir kiti giminės.

Palaidotas iš šv.Jono 
Liuteronų bažnyčios 
Mount Royal kapinėse.

• EMILIJA SKARDŽIU - 
VIEN Ė ( KUKENYTĖ ) , 
ilgametė mūsų laikraščio 
skaitytoja ir knygų mė
gėja, mirė Slaugos Na
muose. Palaidota 
dės Neiges kapinėse.

Liko 2 vaikaičiai su šei
momis,6 provaikaičiai ir 
kiti artimieji.

• A.a. kbstės Jurgutienės atminimui: 
$20 E.Dalmotienė (Ottawa).

• Minėdami vedybine sukaretį, Sofija ir Juozas Skučai
paaukojo $50. VISIEMS nuoširdžiai dėkoja

KLK Moterų D-jos Montrealio Sk.

Gote
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 College St., Toronto. Ontario M6II I \S 
'Ivlelonai: 416 532-3400 ii 532-3414

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vjr. 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

• ELSBETH ALINA US- 
KIENĖ (SUCH) po sun
kios ligos, mirė Mont-
real Chest Hospital.

Liko vyras Gasparas, 
3 sūnūs ir duktė su šei
momis, 3 vaikaitės,6 vai
kaičiai, būrys artimų 
draugų.

Eile metų Velionė nuo
širdžiai talkino "NL" 
Spaudos pokylių rengi
niams kartu su savo vy
ru.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P—jos bažnyčios 
Notre Daine dės Neiges 
kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Š.m.liepos men."Nepri- 
klausomai Lietuvai" per 
g.š.St. Jokūbaiti aukojo: 
po $30— S.M.Jokūbaičiai, 
K.Juzumas; po $20 —V.E. 
Stanaičiai, L.Balsienė, 
J.Bakis, P.Krilavičius, 
M. Vaškevičienė, A.Mel-
vydas, N.N.; $15,—J.Iva
nauskas; $5,-I.Ž.
• $25,— J. Astrauskas. $2ūr
-J..Kovas. Dėkoja "N.L."
6 psl.

v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais itpenktadlenlals nuo 1 v.p.p, Iki 8

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term, ind......................3.15%
180-364 d. term.ind.....................3.25%
1 metų term. Indėlius.................3.80%
2 metų term, indėlius................ 4.25%
3 metų term, indėlius.................4.45%
4 metų term. Indėlius................ 4.55%
5 metų term, indėlius................ 4.80%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.80%
1 metų GlC-met. palūk...........4.05%
2 metų GlC-met. palūk............4.50%
3 metų GlC-met. palūk...........4.70%
4 metų GlC-met. palūk...........4.80%
5 metų GlC-met. palūk...........5.05%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.............................3.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......4.05%
RRSP Ir RR1F-2 m.term.lnd......4.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd......4.70%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.80%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd......5.05%
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%

Asmenines paskolas 
nuo.................. 7.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 6.35%
2 metų....................... 6.75%
3 metų....................... 6.95%
4 metų....................... 7.05%
5 metų....................... 7.15%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų.............5.95%

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

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

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

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

TTTT 
PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term, indėlius
3.90% už 1 m. term. Indėlius
4.30% už 2 m. term, indėlius
4.50% už 3 m. term, indėlius
4.60% už 4 m. term. Indėlius
4.85% už 5 m. term, indėlius
3.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.15% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.55%.už 2 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.85% už 4 m. GIC invest, pažym. . 
5.10% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.15% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.55% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.10% 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.....................6.45%
2 metų.................... 6.90%
3 metų.....................7.05%
4 metų.....................7.15%
5 metų.....................7.25%

su keičiamu
nuošimčiu............. 5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

^PLUS
Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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 M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.15-16
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DAININGA VASAROS 
DIENA

Montrealio lietuvių tel
kinio choras brangina
mas ne vien saviškių už 
giesmes AV P—jos baž
nyčioje ar, progomis, Šv, 
Kazimiero P—jos bažny
čioje. Branginamas ir už 
platų dainų repertuarą 
įvairiuose minėjimuose 
ar pobūviuose. Pakarto
tinai jį labai gražiai 
įvertino atsilankę pas 
mus prancūzai, anglai, 
kiti baltiečiai, o ypač 
nustemba svečiai iš 
Lietuvos.

Baigus šių metų sezo
ną, AV P—jos choras ato
stogas atžymėjo išvyka 
į St.Donatą ir į choris
tų Ryčio ir Vilijos Bu
lotų vasarvietę Lac Ar
chambault, QC.

Choro vadovas Anta
nas J. Mickus suorgani
zavo kelionę ir per Do
naldą Giedriką (kuris dir- 
ba turistų autobusų kom
panijoje) pavyko gauti 
didelį 30-čiai žmonių VIP 
autobusą iš "VIENS" Co. 
St.Jean sur Richelieu,QC. 
Šiame liuksusiniame au
tobuse pasirodo veikė 3 
TV aparatai, per kuriuos 
galima buvo rodyti Vi
deo juostas. Laimei, 
tarp kita ko, vadovas bu
vo pasiėmęs su savimi 
ir dvi vaizdajuostes iš 
praeitų koncertų bei gie
dojimų Mišiose. Taip, ke
lionėje spėjo peržvelgti 
ir Tėv.J. Aranausko S J iš 
leistuves, Kariuomenės 
šventes minėjimą, Vasa
rio 16-jąją.

St.Donat bažnyčia nu
stebino: ji yra ne tik 
didelė bet ir metrinė. 
Prieš pradedant Mišias, 
AV P-jos Choras pagie
dojo tris giesmes. 
Kleb.Kun. Legault kartu 
su atvykusiu kunigu Ka
zimieru Ambrasu SJ at
našavo Mišias, o choras 
sugiedojo 14 įvairių gies
mių lietuvių ir lotynų 
kalbomis, (kartu atvyko 
ir seselės Judita ir Pra
nutė. Pastaroji yra įsi
jungusi į chorą). Jų klau
sėsi ne tik apylinkės 
prancūzai, bet ir nema
žai lietuvių, atostogau
jančių netoliese prie Lac 
Sylvere.

Giedojo jungtiniais bal 
sais: 35 choristai—• tės, 
A V P-jos choras, Vyrų 
choras ir naujai pasipil- 
dęs vyrų balsais AUŠ
ROS Vienetas.

Kleb.kun.Legault ir vi
si dalyviai, pasibaigus 
Mišioms, net du kartus 
karštai plojo chorui ir la
bai šiltai priėmė svečius^ 
K un. K. A m brasas S J pa
kvietė visus apylinkės da
lyvius atvykti į Montre- 
alį pasiklausyti mūsų 
choro.

Gegužinė vyko* R.ir V. 
Bulotų vasarvietėje, kur 
kartu su kitais svečiais, 

net ir iš toliau atvyku- 
1999.Vm.10

MALONIAI KVIEČIAME VISUS?
V--------------------------------- ų-------------------------—------------------------------------ —-------------- f
[AUKURAS" ir ŠIAULIŲ. DRAMOS TEATRO ATSTOVAI]

—IĮ u HM ! „ ĮĮmiuiMii i   į įįįi į j _________________________ ___ - -)■ .i.iiii —•"—». nu į į j i,, ii —_ imuii i. K*"* ' C

pasirodys MONTREALYJE, Aušros Vartų P-jos salėje su SPEKTAKLIAIS:
ŠEŠTADIENĮ,-RUGPJŪČIO MĖN. 21 D., 7 VAL. V.

ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS suvaidins jumoristinį veiKALĄnMEILĖ>JAUSMAS SOPULINGAS"

SEKMADIENI, RUGPJŪČIO MEN- 22 D., 12 VAL.
HAMILTONIŠKIAI ir ŠIAULIŠKIAI suvaidins Stasio Tauciaus

"PONIOS ŽYDRIENĖS BENDRABUTIS"
Įėjimas $10,- Rengia KLB Montrealio A-kės Valdyba

siais, susidare apie 60 
žmonių būrys, linksmai 
praleidęs vasaros dienelę.

Albinas Urbonas choro 
vardu pasveikino šeimi
ninkus Rytį ir Vili ją, pa
dėkojo jiems uš gražų 
priėmimą. Taip pat buvo 
įteiktos dovanėlės di
rigentui, muz.Lavrenti 
Djintcharache ir choro 
vadovui Antanui J.Mic
kui, įvertinant jų darbą 
ir kantrybę.

Zkbu nuoširdžiai padė
kojo.

Visi džiaugėsi galėję 
maudytis ežere. Sponta
niškai vėl aidėjo dai
nos ir linksmai praleis
tos valandos, nejučiomis 
priartėjo iki saules laidos.

(žiūr.nuotr.6 psl).

Šis, jau 49 metus vei
kiantis- montrealiečių lie
tuvių choras • yra vienas 

Viršuje:- dalis Montrealio choristų St.Donat bažnyčioje, Š.m.liepos mėn. 11 d. išvykoje, kartu su dir. muz.L. 
Djintcharadze. Žemiau: - St.Donat bažnyčioje Mišių metu, ir-mūsų choristai bei svečiai prie bažnyčios įė
jimo Nuotr: A.Forster ir A.J.Mickaus

. 7 psl.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

iš geriausių lietuvių tel
kiniuose Šiaurės Ame
rikoje, atrodo, ir tarp 
kitų tautų čia, Montrea- 
iyje<

Netrukus choras švęs 
50-metį! Kviečia visus 
įsijungti į šią didelę mu
zikinę šeimą ir kartu pa
siruošti gražiai, šventiš
kai, jubiliejinei progra
mai. b.
/Paruošta pagal A.J.Mic-- 
kaus atpasakojimą/-

• ALINA STASKEVIČIŪTĖ 
Astos ir Lino Staškevi
čių dukra, 10m. amžiaus, 
dalyvavo Quebec- Ontario 
1999 Jaunimo Muzikos 
Festivalyje Laval, Que. 
Ji laimėjo 2 pirmas vie
tas ir 2 trojejas.

Gal netrukus turėsime 
progą pasiklausyti Ko
kiame nors mūsų rengi
nyje ir Alinos. 
Sveikiname!

PADĖKA
Mirus 1999 m. gegužės mėn.23 d.

A t A
JONUI ZURKEV1CIUI,

DĖKOJAME kun. Kazimierui Ambrasui, SJ, AV 
P-jos choristams, už Gedulines Misiąs, visiems 
už aukas "Vaiko Tėviškės Namams" Mirusiojo 
atminimui ir už paaukotas maldasl

DĖKOJAME Mississaugos ANAPILIO klebonui 
prel. Jonui Staškui, už palaidojima

VISIEMS didžiai dėkingi už nuoširdžią užuojauta^
Žmona Violeta,

ir šeima

• Liepos mėn.16d. neti
kėta^ buvo proga suruoš
ti mūsų Apylinkės V-bai 
DAINAVOS ansamblio iŠA- 
lytaus koncertą. Nors atos
togų metas renginiams y-, 
ra labai nepalankus, tačiau 
atvyko gausus būrys la -

bai patenkintų žiūrovų.
(žiūr.kitame "NL" nr.).

• INGA JUTUS(GIEDRI- 
KIENĖ) sėkmingai dirba 
HERTZ kelionių agentu-1 
roje:tel-341-7373 (darbo), 
-762-6370 (namų ).



montreal
MIRUSIEJI:
• Domas RUPSYS,90 m., 
mirė birželio men.28 d., 
1999 m.28 d.

Liko žmona Bogumila, 
duktė Emilija Verbyliene, 
sūnūs Viktoras su šeimo
mis. Jų tarpe vaikaite 
Audra Žicha, Jonas ir 
Amelija, provaikaitė 
Bridget.

Po Rožinio ir Geduliniu 
Mišių AV P-jos bažnyčioje, 
palaidotas Mississaugoje, 
Ontario ..Lietuvių kapinėse.
• Robertas RAMANAUS
KAS, 44m.,staiga mirė 
liepos mėn.18d.

Liko žmona Anne,duk
tė Kristina, sūnūs Alex
ander, tėvai Dalile ir Jo
nas Ramanauskai, kiti gi
minės ir draugai.

Po rožinio ir Geduli
nių Mišių AV parapijos 
bažnyčioje, palaikai su
deginti. krematoriume.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Š.m. liepos 1d. buv.kleb.J.Aranauską SJ gimtadienio 
proga aplanke būrys montrealiečių "Palangos” 
vasarvietėje. Nuotr.A.Žiuko

'LITAS MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8 

Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

*
MOKA Ui:

KUN. J.ARANAUSKO.SJ, 
GIMTADIENIS

Š.m.liepos 1d. didelė 
žmonių grupė kun.J.Ara- 
nausko gerbėjų,surengė jo 
83-jo gimtadienio proga 
išvyką į gamtą. Šią išvy
ką suorganizavo G.L.Ba- 
laišiai ir E.Z.Burkšaičiai. 
Visi dalyviai, prisidėję 
pilnus automobilius mais
to gėrybių, nuvyko pas 
p.Krikščiokaičius į Pa
langą, kur jie turi dide
lį vasarnamį. Po kiek 
laiko čia buvo atvežtas

Elvyra Burkšaitienė papuošia kun.J.Aranauską SJ jo 
gimtadienio proga išvykoje Palangos vasarvietėje 

N uotr. N. Bagdži ūnienės

• Moteris, 28 m., atvyku- si iŠ Lietuvos, ieško darbo 
Gali tvarkyti namus, pri- 
žiūrėti vyresnio amžiaus 
Žmones ir vaikus.

Galima siūlyti ir kitus 
darbus. Esu vyrų ir mote
rų plaukų kirpėja, darbus 
atlieku jusu namuose.

Skambinti NERINGAI, 
tel: 450-672-6740.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

darbus

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal,Quėbec 
H4C 1P8

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika:

281-6027
H capital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal,Quebec
H2L 2Y4

Notarė

KUTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174.

iš Jėzuitų Namų ir 
kun.J.Aranauskas SJ.

Jis visų dalyvių buvo 
sutiktas tradicine ° Il
giausių Metų" daina. 
Pagerbiant sukaktuvinin
ką, buvo pasakyta daug 
sveikinimų ir įteikta do
vanų. Jį sveikino priva
tūs asmenys, taip pat 
organizacijų atstovai: 
Choras Katalikių Moterų 
organizacija, Seselės,Šau 
liai ir kt. ir linkėjo 
kuo geriausios svei
katos, prašydami jo pa
simelsti už mūsų para
piją-

iviūsų buvęs klebonas 
atrodė labai laimingas 
vėl atsidūręs savųjų tar
pe. Be to , jis turėjo gerą 
progą aplankyti ir tuos 
parapijiečius, kurie yra 
įsikūrę savo vasarnamiuo
se prie Palangos vardu 
pavadinto ežero.
Ir jis visur čia buvo 
džiaugsmingai visų sutik
tas.

Nuvažiavusieji, pabėgę 
nuo didmiesčio triukšmo, 
puikiai praleido laiką 
gamtoje kvapiųjų pušu 
pavėsyje.

Dienai einant į pabai
gą, išlydėjome kun.J.Ara- 
nauską į savo namus,kur 
jo laukė kitas pagerbi
mas Jėzuitų Namuose.

Norėtųsi padėkoti vi
siems geriems žmonėms, 

- kurie nepamiršta savo 
• buvusio ilgamečio para

pijos klebono ir tuo pra
skaidrina jo monotonišką 
gyvenimą tuose Namuose. 
O kad žmones atsimena, 
tai yra ir jo nuopelnas, 
nes atmintis yra užsi
tarnaujama. Nijolė B..
• Liepos mėn.4d. vyko 
smagi gegužine NIDOS 
klubo plote, prie Ottawos 
upės.

Susirinko būrys šaulių 
ir svečių, pabėgę nuo al
pinančio, išimtinai ilgai 
trunkančio karščio mies
te. išlaikant tradiciją, 
buvo iškelta Lietuvos 
Trispalvė.

Pakaitomis smagiai 
grojo Jonas RIMEIK1S ir 
Antanas KAČINSKAS 
akordeonais, visi vaiši
nosi, dainavo, šnekučia
vosi, kai kurie ir pasi
šoko linksmai nusiteikę. 
Loterija taip pat gerai 
pavyko, šiek tiek papil
dydama ~ mūsų veikliųjų 
šaulių iždą. Atvykę, bu
vo dėkingi, galėdami at
sigavint: gamtoje. Dal.

Certifikatai (min. $1.000.00) 
l metų ...... 4.00- 

metų ..........4.25
metų .........-_4.5į
metu 
metu .........- 5«QCL

Terminuoti indėliai ■ 
1 metų............. 3.50
180 d * ----------
120 
60 
30 
iki 
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metu __  7.05 4-plex)
2 metų,. , 7.40
3 metų, 7.60

2
3

4.75

364 d._j^ 
d.- 179 d. 3.25 
d.- 119 d 
d.- 59 d 
30 d.

3.25

0.

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25 
Kasdieninčs Į.?5
RRSP & RR1F

Taupoma
1 metų
2 metų
3 metų,
4 metų,
5 metu 

Čekių s-ta

l.SCL
_UML.

4.25
475(r

_ 4.Z5-

0.50

4 metų, .7.65
5 metų,, 7.95

2nd mortgage +1% 
open mortgage +1%
Asmeninės paskolas

If guaranteed by deposit at
Fully guaranteed (CSB)or other 
Personal loan regular .......................

Overdraft: ...... ..............................................
DESJARDINS PRIME
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7-gp

LITAS 8-00 __
9.00___

9.50 _ 
17.00 _

KASOS VALANDOS 
1475

Pirnadieniais 
Ant r., treciad. Ketvirtadicniais 
Penktadieni ais

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

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 .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
art>a nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

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

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

LES TOITURES

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

IVilROIM i

Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 15-16
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