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LIETUVĖS IŠK YLA
DVIRAČIU SPORTE

PRANCŪZIJOJE dau
giadienių "La Grande 
Boucle Feminine" moterų 
dviračių lenktynių ket
virtajame etape (128,8km) 
rugpjūčio men. 11d. laimė
jo Lietuvos dviratininkes, 
tapusios lyderėmis ir 
bendroje įskaitoje.

Ketvirtąjį etapą lai
mėjo Diana Žiliūtė, ant
rąją vietą užėmė Edita 
Pučinskaitė, trečiąja^ Ra
sa Polikevičiūte.

Šešta finišavo Jolanta 
Polikevičiūtė, 49-ta Zita 
Urbonaitė, 70 —ta Erika 
Viliūnaitė, o 75-ta Liuda 
Triabaitė.

NERAMU ČEČĖNIJOS 
PASIENYJE

1994-96m. Šamil Ba- 
sajevas čečėnų vadas,ne- 
atlaidžiai vadovavęs mū
šiams su Rusijos karių 
invazijai, Čečėnijai rei
kalaujant Nepriklauso
mybės, dabar pasiry
žęs išstumti Rusijos da
linius iš Čečėnijos pasie
nio su Dagestanu.

Paskutiniu metu isla- 
miečiai užėmė keletą 
Dagestano kaimų, kad 
išstumtų rusų dalinius ir 
Dagestanas būtų paskelb
tas islamiška ja valsty
be.

Rusijos-daliniai pavar
tojo artileriją ir heli
kopterius, per susirėmi
mą žuvo 10 rusų karei
vių ir skelbiama, kad 4 
Rusijos helikopteriai buvo 
numušti.

• Baltarusijos prezidento 
Lukasenko kadencijai už
sibaigus praėjusią savai
tę, jis nutarė likti pre
zidentu iki 2002m. JAV 
vyriausybe pareiškė ne- 
bepripažįstanti jo pre
zidentūros. Minske 5000 
asmenų demonstravo 
prieš Lukašenko sprendi
mą ir susidūrė su polici
ja, kuri demonstrantus 
mušė ir 70 asmenų su
laikė.

Vladimir 
pasireiš- 
B.Jelci- 

jau ket-

RUSIJOS PREZIDENTAS 
VĖL PASKYRĖ NAUJĄ 
MINISTER^ PIRMININKĄ 

Rugpjūčio mėn.9d.prez, 
Boris Jelcin'as atleido iš 
pareigų vos prieš 3 mė
nesius paskirtą prezi
dentu Sergej Stepašin'ą. 
Jo vieton atsirado buvęs 
RGB karininkas 
Putinas, 46m., 
kęs kaip lojalus 
no politikai.Tai
virtasis vyriausybės per
tvarkymas paskutiniųjų 
17-kos mėnesių laikotar
pyje.

Tie veiksmai rodo, 
anot B. Nemtsovb, buvusio 
artimo B.Jelcino bendra
darbio, kad Prezidentas 
netiKi, jog S.Stepaši- 
nas galėtų būti tinkamu 
B.Jelcinb' įpėdiniu, arba 
jis nesąs to vertas. . . .»

V.Putinas tuojau pa
reiškė, kad jis ir minis- 
terių kabinetas nedarys — 
jokių pakeitimų, tačiau 
staigus S.Stepašino pa
šalinimas numušė rublio 
vertę ir biržos 
kas paskutiniu 
buvo pakilę.

Tarptautinis Pinigų Fon
das pareiškė, jog tikisi, 
kad Rusija ir toliau lai
kysis savo įsipareigojimų.

Abudu — Prezidentas ir 
naujasis Ministeris Pirmi
ninkas—užtikrino Rusijos 
gyventojus, kad rinkimai 
bus vykdomi nustatytu 
laiku: "UŽ vienerių metų 
pirmą kartą krašto isto-

kainas, 
metu

Etninio Paveldo Muziejaus Rockford,e kuratorius ir įsteigėjas Menroy Mills su
pažindina su įvairių tautybių rodiniais. Š»i_ kartą su lietuvių paroda- Pat Michals
ki, Illinois gubernatoriaus George H.Ryan asistentė etniniams reikalams.

rijoje, pirmasis Rusijos ■ UgXyypSRgSPU^IJKOS PREZIDENTAS...LANKYSĮ§ 
Prezidentas perleis pa- K ADOJE 
reigas naujai išrinktam 
Prezidentui. Kiekvienu 
atveju, jis bus jūsų pre
zidentas, gerbiamieji Ru
sijos gy ven to ja i ,1a i m ė j ęs 
teisinguose ir švariuose 
riiiKimuose," kalbėjo 
prez. Boris Jelcin'as TV 
laidoje, kreipdamasis į 
gyventojus.

Taip pat pabrėžė, kad 
jis esąs įsitikinęs, Jog 
V.Putinas būsiąs pajėgus 
suvienyti visuomenę,rem
tis plačiausiomis politi
nėmis jėgomis ir užtik
rinti Rusijos reformų 
tęstinumą. "Aš juo pasi
tikiu, - kalbėjo iš lėto 
B.Jelcin'as—ir noriu, kad 
visi 
prie 
pat 
mą 
kad 
dyti 
tinb 
tvirtinti Dūma.

Prezidentiniai rinki
mai vyks liepos mėnesį 
už 1 metų, kai pagal 
Konstituciją, baigsis Bo
ris Jelcinb kadencija.

2000 metais atėję 
balsavimo urnų,taip 

pareikštų pasitikėji- 
V.Putinu. Aš manau, 
jam užteks laiko įro*
savo vertę". V.Pu- 

nom i naciją turės pa

• TARPTAUTINE KON
FERENCIJA Vilniuje,te
ma "Molotovo Ribentro
po paktas, Baltijos vals
tybių dabartis ir atei
tis" vyks š.m. rugsėjo 
mėn.28d. . Konferencijos 
pradininkė yra Baltijos 
Asamblėja, o rengimo or

Š. m.SPALIO mėn. 25-28 d.d. į. Kanadą darbo vi
zitu, kartu su prez. VALDU ADAMKUMI atvyks : ir 
verslininkų delegacija. Ji atstovaus įvairias kompani
jas Lietuvoje ir tikisi susipažinti su Kanados verslo 
padėtimi, užmegsti kontaktus su tais verslininkais Čia 
kurie norėtų, veikti Lietuvoje.

Ambasadorius Alfonsas EIDINTAS kviečia paska
tinti Kanados verslininkus nepraleisti progos susitikti 
su galimais verslo partneriais iŠ Lietuvos.

Individualus susitikimai su Lietuvos verslininkais 
galėtų vykti Toronte, ar netoli jo spalio men.25 
26 d.d.

Kontaktinis asmuo del susitiki mu yra pirmoji Lie
tuvos Ambasados sekretorė Sigrida Mulevičiene^tel: 
(613) 567-5458, faksas: (613) 567 5315.

kanapos lietuvių fondui aukojo:
$30U Stase Matulevičiene; $200 KLB Sault 

Ste.Marie Apylinkės valdyba; $100 A.Juozapavičius.
• Viktorijos Aukštaitės atminimui-$100 F. Mockus.
•Adomo Kalnėno atminimui-po $10 Gražina Ru- 

sinskas ir Pr.Kisieliene.
Antano Urbaičio palikimas - $13,204.37($95,514.48).

Hamiltono skyriuje (Jų pageidavimas)
©A.a.štasės Kanopienės atminimui: $30 K.Meškaus

kienė.
Po $25 St.Dalius, A.Petraitienė, M.Z.Stonkai; 

po $20 A.Deksnienė, G.L.Krištolaičiai, K.K.Deks- 
niai, P.Žulys, A.P.Armonai, J.Stankus, Z.Čečkaus- 
kas, O.A.Jusjai, R.J.Piciniai, I.P.Zubai, D.G.Skais
čiai, V.Kežinaitis.

A.a.zkntano Pranckevičiaus atminimui: $25 
A.Z.Stanaičiai.
O.A.Jusiai,
G.K.Žukauskai

Dėkoja nuoširdžiai KLF.

Po $20 St.Dalius, I.J.Jokubynai,
G.J.Krištolaičiai, J.H.Utto,

ganizacinio komiteto pir
mininkė yra Seimo narė 
Laima Andrikiene — Žie- 
melienė.

Konferencijoje daly
vauti yra pakviesti 
žymūs politikai, istori-

kai, politologai iš Vo
kietijos, Rusijos, Lenki
jos, Moldovos, JaV, Uk
rainos, Latvijos, Estijos, 
Švedijos, Norvegijos.

Šio Pakto reikšmė 
buvo ir tebėra tarptau-
tinę ne vien Baltijos 
valstybėms, pavadinu
sioms šią Pakto pasirašy
mo dieną Juodojo Kas
pino Diena, išeivijos tel
kiniai tos dienos proga 
rengė ne vieną viešą de
monstraciją ir siuntė ati
tinkamus raštus vyriausy
bėms, primindami šį,tei- 
siškai neginčyjamą, svan 
bų faktą. "Juodasis" do
kumentas buvo vienu 
svarbiausiųjų, prisidėju
sių prie Baltijos valsty
bių Nepriklausomybes at
statymo pripažinimą de 
facto ir de jure.

Nepavyko to Pakto nu
slėpti Sovietų Rsijai,ku- 
ri būtų jį mielai ir ga
lutinai "pamiršusi".

Istorijos įrašytas, šis 
gėdingas jį pasirašiu
siems ir vykdžiusiems 
Paktas, neištrinamai yra 
įrašytas ir visų baltie- 
čių atmintyje.
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Lietuvoje
B.N.

MEDININKŲ TRAGED
IJOS 8-TOSIOS METINĖS 

1991m. liepos men.31d. 
ankstyvą rytą Lietuvos 
ir Gudijos tbaltarusi- 
jos) pasienio poste buvo 
klastingai nužudyti 7 Lie 
tuvos pasienio pareigū
nai. Sunkiai sužaloto aš
tuntojo - Tomo Šerno, 
gyvybę pavyko išgelbėti 
dėka nepaprastų, ilgų 
Lietuvos ir užsienio me
dikų ir paties paciento 
pastangų dėka. Jis vie
nintelis gyvas šio smurto 
liudininkas.

į metinių minėjimą, 
pagerbiant savo valstybę 
saugančiųjų atminimą, į 
Medininkus buvo nuvykęs 
Respublikos prez. Valdas 
Adamkus, min.p-kas Ro
landas Paksas,Seimo Pir
mininko pirmasis pava
duotojas Andrius Kubi
lius.

Dabar šiame Medinin
kų pasienio poste kyla 
nauji pastatai, aprūpin
ti modernia technika. 
Anuo metu poste buvo 
suspėta įrengti posto tar
nybai tik vieną lauko 
vagonėlį.

Smurtininkai žinomi, 
slapstosi kairninystinese 
valstybėse.

• GUDIJOS buv. Parla
mento p-kas Semion Ša- 
recki, opozicijos lyde
ris, po A.Lukašenkos 
sprendimo panaikinti Sei
mo sudėtį, atvyko į Lie
tuvą neribotam vizitui.

Lietuvos Užsienio Rei
kalų min. Algirdas Sau
dargas į klausimą, kokia 
esanti Lietuvos pozicija 
dėl šios situacijos, at
sakė: "Oficialiai S.Ša- 
reckis į jokias oficia
lias institucijas nesi
kreipė. Oficiali nuomone 
nėra suformuluota. O 
jei ji suformuluotąjį ne
skelbiama."

Buvo spėliojama, kad

S.Šarecki pasiprašys po
litinio prieglobsčio.

REIKŠMINGAI MINIMAS 
TREMTIES 50 — METIS.

Lietuvos^ delegacija da
lyvaus didžiosios lietuvių 
tremties 50—mečio minė, 
jimuose Ulan Udėje ir Ir
kutske.

Delegacijai vadovauja 
Pasaulio juietuvių Bend
ruomenės (PLB) atstovas 
Lietuvoje Gabrielius Žem- 
kalnis.Vyksta Seimo at
stovai, taip pat du as
menys iš Lietuvos amba
sados Maskvoje.

Rugpjūčio mėn. 7d. 
delegacijos nariai iš Vil
niaus išskrido į Maskvą, 
o iš ten į Ulan Udę, 
paskui - traukiniu į Ir
kutską.

Tiek Ulan Udėje, tiek 
ir Irkutske vyko susitiki
mai su tremtiniais iš 
Lietuvos bei jų palikuo
nimis, kurie, kaip žino
ma, dabar buriasi į bend
ruomenę. Aplankyti ka
pai, domėtasi verslo rei
kalais, ryšių su Lietuva 
galimybėmis.

Viešnagė lietuvių trem
ties vietose truko iki 
rugpjūčio 13 dienos.

• KaUNaS ruošiasi^ ofi
cialiai atidaryti uždarą 
akcinę bendrovę "KAUNO 
VANDENYS" š.m. rugsė
jo mėn. 16d.

Šią vasarą šios įmones 
įrangas ir jų užbaigimui 
skirtų lėšų tinkamą pa
naudojimą patikrino Eu
ropos Sąjungų šalių, Eu
ropos komisijos atstovai 
bei Komiteto darbo gru
pės nariai. įmonę aprodė 
"Kauno Vandenys" Gene
ralinis direktorius Vilius 
Burokas.

įmonė, skirta aplinkos 
apsaugai, galų gale pa
jėgs sumažinti Nemuno 
teršimą nuo kenksmingų 
išpylų. Tuo pačiu gales 
būti sutvarkytos Nemuno 

ir Nėries pakrantės ir 
pritaikyti plotai poilsiui 
ir turizmui. Išgrynintas 
vanduo samažintų per 
vandenį plintančių už
krečiamų ligų galimybes 
Susidarytų ir geresnes są
lygos miesto vystymui ir 
investicijoms į miesto 
verslą ar pramonę.

į atidarymo iškilmes 
yra pakviesti statybos fi
nansuotojai iš užsienio. 
Statyba kainavo apie 
2U0 mil. litų. Finansavo 
Lietuvos Vyriausybė, Eu
ropos Rekonstrukcijos ir 
Plėtros Bankas, Europos 
Sąjungos PHARE progra
ma, Švedijos ir Suomi
jos vyriausybės.

į atidarymą žada at
vykti prez.Valdas Adam
kus.

V.LAJNDSBERGIO KO1V1EN- 
> TAKAI

Seimo Pirmininkas ko
mentavo prieš kelias sa
vaites Maskvoje paskelb
tą Rusijos Užsienio ir 
Gynybos politikos tary
bos studiją "Rusija ir 
Baltijos šalys".

"Mįslingas šio doku
mento bruožas visiška 
nekompetencija Lietuvos 
199U-1991 metų ir da
barties reikaluose, ap- 
kritai skiriant Lietuvai 
labai mažai dėmesio. 
Pranešimo autoriai apsi
meta, kad jiems neži
nomi 1990m. kovo 11—os 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo aktai ir 
Lietuvos bei Rusijos 
1991 metų liepos 23 die
nos tarpvalstybinių san
tykių sutartis, leidžianti 
Lietuvai pasirinkti bet 
kurias gynybines sąjun
gas", — padarė išvadą 
Seimo vadovas.

Anot V.Landsbergio, 
Lietuvai galėtų būti ge
ras ženklas tai, kad ji 
studijoje ignoruojama,kal
bant apie Rusijos tikslą 
atkurti ir sustiprinti sa
vo įtaką Baltijos 
valstybėse, kuo labiau 
stabdant jų įstojimą į 
NATO. "Su Lietuvos iš
silaisvinimu jau susitaiky
ta, be to, dokumente siū
loma diferencijuoti Ru
sijos požiūrį į Baltijos 
valstybes pagal tai, ar 
Maskva turi joms preten
zijų, ar ne, rusų tauti
nes mažumos atžvilgiu"? 
teigiama pareiškime.

Tuo pat metu Seimo 
Pirfnininkas pabrėžia,kao 
rusų politikai jau "pra
tinami prie tikroviškos 
perspektyvos", jog Bal
tijos valstybės bus pri
imtos į NATO."Visai tik
roviškai siūloma Rusijos 
Vyriausybei liautis grasi
nus Baltijos šalims eko
nominėmis sankcijomis"? 
rašoma dokumente.

NAUJAS VEIKLOS 
ETAPAS

Seimo Biudžeto ir Fi
nansų Komiteto posėdy
je, rugpjūčio mėn.vidu
ryje, k-to pirmininke El
vyra Kunevičienė pasi-

MIRĖ ŽYMIAUSIAS MONTREALIO M E R A S

Š.m. rugpjūčio mėn.12d. mire JEAN DRAPEAU, 
83m, amžiaus, valdęs Montrealio miestą 29 metus.

Plačios vaizduotės, stiprių valdymo instinktų (ku
rie jam vėliau ir pakenkė) ir gilaus atsidavimo 
Montrealio miestui, spalvingos asmenybės meras bu
vo 37-tasis tokiose . pareigose nuo 1833m. 
Montrealiui gavus miesto statusą. Jean Drapeau su
gebėjo provincinį miestą išvystyti į kultūrinį, mo
dernų, tarptautinio dėmesio ir reikšmės didmiestį.

Jean Drapeau - tai metro-požeminių traukinių- 
tinklas, EXPO 67, Man&His World, Olimpinės žai
dynės, dailių daugiaaukščių salos, Place des Arts, 
galiausiai - Olimpinis pastatas, vadinamas "Bigo". 
Šiuo pastaruoju projektu jis, deja, prarado 
saiką...Ne tiek del pastato ekstravagancijos, dėl jo 
didelio ir vis, deja, didėjančio finansavimo,bet ypač 
dėl ištinusios, mero nesukontroliuotos korupcijos; 
dėl pastato grožio, kuris praktiškai neatitiko Mont
realio klimato sąlygų...(o garsiąjam Prancūzijos ar
chitektui tokia mintis nešvystelėjo galvoje...)

Taip pasitikėjimo savimi riba buvo peržengta, įsi
bėgėta nesulaikomai į ilgametes, dideles skolas... 
Jos vis tiek neužtikrino ir to stulbinančio mega- 
pastato ateities, deja...

Jean Drapeau įtikėjo visais savo projektais ir jų 
įtvirtinimą rėmė užsidegimu, mikliu žodynu, 
jumoru, darbštumu, pasiryžimu ir sugebėjimu mani
puliuoti.

"Skola bus išmokėta, o visa kita, kas jo įkurta, 
Montrealiui liks" - pasakė viena moteris žurnalistui' 
Daugelis atleido buvusiam merui Jean Drapeau, tuo 
labiau, kad jis pats ir jo šeima negyveno ekstra
vagantiškai! Sveikatai pašlijus,^ jis nebepajegė para
šyti savo pasiaiškinimų kaip žadėjo, gal ir ateities 
planų knygos. Naujų sumanymų jam netruko, vie
nas jų - įkurti Vaikų Muziejų buvusiame EXPG-67 
plote, apie ką jis buvo prasitaręs.

Savo mylimam miestui jis buvo dirbęs 7 dienas 
savaitėje po 18 valandų į dieną. Vakare dažnai 
apvažinėdavo automobiliu apžiūrėti gatves, kurias 
reikėtų pertvarkyti ar pataisyti ir žymėdavosi pas- 
stabas blanknotėlyje.

Palaidotas, šeimai prašant, be eulogijų, tačiau la
bai iškilmingai, koncelebruojant 40—čiai kunigų No
tre Daine Bazilikoje Gedulines Mišias, giedant cho
rui ir solistams, dalyvaujant Kanados Ministeriui 
Pirmininkui, kitų Kanados prvincijų premjerams, da
bartiniams Montrealio merui, daugiatūkstantinei mi
niai.

Montrealio lietuvių telkinio istorijoje EXPO—67 
įsirėžė giliai atmintin: tuomet susitikome savo tė
vynainius iš Sovietų pavergtos Lietuvos pirmą kartą 
laisvajame pasaulyje. Estradinėje programoje 
Montrealis sugebėjo labai gražiai pasirodyti savo 
GINTARO ansambliumi - dainomis, šokiais, liau
dies instrumentų muzika. Ir visi buvę, po 
lietuviams skirtos programos, sustoję 
daugiatautinėje svečių publikoje, užtraukėme Lie
tuvos Himną! Kaip susijaudinę buvo visi,o ypač pri
žiūrėtojai, nežinodami kaip reaguoti...
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

rodė nepritarianti numa
tomam Lietuvos valstybės 
biudžeto sumažinimui,pa
skelbus Finansų min.Jo
nui Lionginui, kad bus 
siūlyta nuimti 600 mil. 
litų.

Elvyra Kunevičienė 
mano, kad reikėtų tiktai 
"sustiprinti finansinę 
drausmę" ir biudžeto ne
reikėtų keisti.

Tačiau Seimo narys de
mokratas Saulius Peče
liūnas spėja, kad nepri
tarimu. siūlomam biudže
tui, norima atsirevanšuo
ti už nepasitikėjimą 
G.Vagnoriumi, kuris atsi
statydino iš pareigų, o 
naujasis premjeras R.Pak
sas gavo savo ministe- 
rių kabineto patvirtinimą 
š.m. birželio mėn. 10d.

Politine atsakomybe 
už prem.R.Pakso minis- 
terių kabineto veiklą bu
vo konservatorių patvir
tinta suvažiavime birže
lio mėn. 10d.

Tenka prisiminti, kad 
mažesne, bet įtakinga, 
G.Vagnorių remianti Kon
servatorių frakcijos Seime 
dalis, nebuvo pritarusi 
partijos įgaliojimų sutei
kimui R.Paksui.

Būtų labai keista, kad 
asmeninių ambicijų ma
kalynėje dar vis taptų 
užmiršti degamieji Lietu
vos reikalai ir jos ei
liniai žmonės.

Tuo tarpu, premjeras 
Rolandas Paksas rugpjū
čio mėn. 19d. pirmajai 
Spaudos konferencijai pa
tiekė temą: "Vyriausybes 
žingsniai, skatinant vers
lą ir užsienio investicijų 
pataisos mokesčių admi
nistravimo srityje". _ Su 
juo kartu dalyvavo Ūkio 
min. Eugenijus Maldei- 
Kis, Finansų min. Jonas 
Lionginas, Valstybės kon
sultantas Arūnas Degu
tis. Kitos spaudos konfe
rencijos yra numatomos 
rugpjūčio ir rugsėjo mėn.

2 psl.



ŠAULIŲ SĄJUNGOS JUBILIEJUS LIETUVOJE — 80 m. išeivijoje —4 5M.

Kairėje:

Vl-ado Putvio Šaulių Kuo
pos Toronte, Kanadoje va
das
VYTAUTAS PEČIULIS , 

kuris įteikė Lietuvos Šau
liu Sąjungos Muziejui at - 
vežta žemės sauja nuo VI. 
PUTVIO kapo. Ją, iš Lie
tuvos išvykdama, buvo pa
siėmusi duktė S.Piitvytė.

Nuotr:
viršilos 
Romo Eidukevičiaus

PENKETAS ir 14-kos dalyvavusiųjų TĖVYNĖS APSAUGOS RINKTINES karių 
Paminklo Šventinime, š.m. rugpjūčio men. 1 d., Sedoie. Pirmas iš dešinės - ir 
mūsų telkinio buvęs ilgametis gyventojas, veikėjas, "NL” buv. administratorius 
ir talkininkas Augustas Mylė

ĮSIGALIOJO NE VISIEMS PATINKANTIS SEIMO 
NUTARIMAS

Nuo s'.m. liepos men. 1 d. įsigaliojo Seimo nutari
mas,kad supaprastintos sąlygos gauti ’ nukentėjusiųjų 
asmenų valstybine našliu ir našlaičiu pensija.Tai lie
čia 1940-1990 m. okupacijų laikotarpi, žuvusių kovos 
lauke ar per suėmimų, nužudytu ar mirusių tardymo 
ar kalinimo metu, nuteistu mirties bausmejei baus
mė įvykdyta, nesukūrusius" kitos santakos našles ar 
našlaičius. Našlaičiu pensiją gaus vaikai,jeigu jie tė
vu (pasipriešinimo 1940-1990 m.okupacijoms dalyviu) 
mirties metu buvo nepilnamečiai.

Tokia pat teisė suteikta ir ’ politiniu kaliniu vai
kams.

Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Cen
tro duomenimis, pasipriešinimo kovose žuvo 20.00U 
laisvės kovotojų, 187.000 įkalinta, iš jų 2,806 sušau
dyta ar nužudyta kalėjimuose. Manoma,jog apie 80% 
partizanu buvę jauni-neturėjo sutuoktiniu, nei vai - 
ku. Tad nėra ko "kairiesiems” rūpintis-ne'daug bus 
pretendentų gauti valstybines našlių ir našlaičiu 

pensijas, t Nėra ko pavydėti - jie turtų nesusikrovę... v

(Pagal "Tremtinys”, nr.29, 1999 nu) 
1999.VHI. 24d.

• LIETUVOS Banke buvo 
pristatytos naujos progi
nės penkiasdešimties litų 
ir vieno lito apyvartinės 
monetos.Jos skirtos Bal
tijos Kelio 10—mečiui, į 
apyvartą išleistos rugpjū
čio mėn.16d. 50 litų pro
ginė moneta pagaminta 
iš 925 prabos sidabro,jos 
tiražas - tūkstančiai vie
netų.Monetos reverse vra 
užrašai: Baltijos Keliui — 
10, Lietuva, Latvija, Es
tija, ir stilizuotų rankų 
motyvas. Briaunoje užra
šas "Vilnius Ryga Tali
nas".

į apyvartą išleidžiama 
to paties pavidalo vieno 
lito nominalo proginė 
apyvartinė moneta. Ji 
pagaminta iš vario ir ni
kelio lydinio. Monetą 
sukūrė skulptorius Anta
nas Žukauskas.

(tęsinys)

Buvo aplankytas ir LŠS Centro būstynėje šaulių 
S-gos Muziejus, kur rodiniai suskirstyti į 3 skyrius: 
VI.Putvinskis ir tarpukario Lietuvos šaulių Sąjunga; 
LŠS atkūrimas išeivijoje ir jos veikla (čia norisi pa
stebėti, kad "tarpukario" terminas be reikalo den
gia aiškų ir tikrąjį epochos pavadinimą, t.y."I-sios 
Nepriklausomybes" iki Sovietų Rusijai okupavus Lie
tuvą).

Bene didžiausią indėli, šio Muziejaus kūrime įdėjo 
LŠS vado padėjėja V. Urbonaitė ir LŠS VI.Putvio 
klubo nariai, kurie iš savo asmeninių archyvų 
sunešė nemažai įvairių nuotraukų, raiščių, uniformų 
pažymėjimų, knygų, atributikos ir kt.

Muziejų atidarė, perkirpdami tradicinę juostelę, 
abu šaulių vaciai - maj. L.Bakaitis ir M.Abarius, iš 
Kanados atvykęs į iškilmes kartu su žmona 
VI.Putvio šaulių kuopos Toronte vadas Vytautas 
Pečiulis atvežė saują žemės nuo VI.Putvinskio—Pūt- 
vio kapo. Ją perdavė 1959m. Pečiuliams Sofija Put- 
vytė-Mantautięnė, šventinant Toronto kuopos vėlia
vą. Ji prašė šią žemę saugoti iki Lietuva taps 
nepriklausoma ir po to atvežti tėvynėn atsikuru- 
siems šauliams.

Dėžutė su žeme buvo padėta po VI.Putvinskio 
biustu.

VI.Putvinskio varnaitis, prof.V.A.Mantautas, Mu
ziejui padovanojo dėžutę su Šaulių Sąjungos įkūrėjo 
apdovanojimais - skautų Lelijos Ordinu ir Šaulių 
Žvaigžde bei gintarėliais nuo jo karsto.

Pagrindinis minėjimas vyko Kauno Muzikiniame 
Teatre. LŠS vadas maj.L.Bakaitis trumpai apžvelgė 
kas Sąjungos nuveikta, veikiama ir kas bus vykdoma.

Buvo parodytas sukurtas dokumentinis veiklos fil
mas.

Sveikino: Krašto Apsaugos min.Č.Stankevičius, 
J.E.arkiv.S.Tamkevičius SJ, Seimo pirm.prof.V.Land
sbergis ir Politinių Kalinių Bendrijos vardu pasvei
kino Seimo Nacionalinio Saugumo ir Gynybos K-to 
pirm. A.J.Katkus. Jis priminė, kad S-gos įkūrimas 
1919m. nebuvo lengvesnis už jos atkūrimą po 70- 
ties metų.

Taip pat, vėliau sveikino Viešosios Policijos vyr. 
komisaras V.Navickas, Kauno apskr. administracijos 
sekr.V.Senvaitis, padovanojęs ir suvenyrą— patranką, 
KaSP vadas pulk. A.Pocius, Karinių Oro Pajėgų 
vadas pik. Z. Vegelevičius apdovanojo iš Toronto 
atvykusį Vyt.Pečiulį už paramą Kanadoje studijuo
jantiems Lietuvos karininkams. Sveikino gen.S.Raš- 
tikio Puuskarininkų mokyklos virš.pik. B.Vizbaras, 
Vytauto Didžiojo Jėgerių Batalijoj io vadovybes 
vardu šaulys vyr.ltn. J.Juodis, Vytauto Didžiojo Ka
ro Muziejaus dir.J.Jurevičius, Lietuvos Karininkų Ra
movės seniūnų tarybos pirm. kpt.G.Reutas, Lietuvos 
Atsargos Karininkų S-gos Kauno sk.pirmininkas dim. 
maj.J.Vainauskas, birutietės ir kt.

Po oficialiosios dalies dainavo ir grojo pasižymėję 
LŠS saviveiklininkai: Baisogalos šaulė G.Michlickiene, 
Biržų Šaulių moterų Duetas, Biržų šaulių kuopos jau
nųjų akordeonistų ansamblis, LŠS centrinis ansamb
lis kapela "Vija", šaulių Vyrų Choras "Perkūnas" 
atliko keturių autorių sukurtas dainas, kurios LŠS 
himno konkurse buvo išrinktos geriausiomis.

Norisi paminėti, kad 1-osios (po 1000 litų 
kompozitoriui ir poetui) ir 11-sios (po 500 litų) pre
mijas įsteigė LŠSI vadas, LŠS Garbės vadas M.Aba
rius ir su žmona Onute jas įteikė.

LŠS jubiliejaus proga vyko fotografijos konkursas 
"Lietuvos šaulių Sąjungos atkūrimas ir veikla".Jame 
dalyvavo 13 autorių, pateikę 72 nuotraukas. Pir
mąją vietą laimėjo vilkaviškietis R.Eidukevičius. 
Konkursui pateiktas nuotraukas ir raseiniškio šaulio 
J.oaurazos tapybos darbus minėju -o dalyviai galėjo 
apžiūrėti Muzikinio Teatro fojė prieš minėjimą.

Po iškilmių svečiai buvo pakviesti į Baltąją sa
lę, kur buvo paruošti vaišių stalai.

Sukaktuviniai renginiai ilgai išliks atmintyje, šau
liai sugrįžo prie kasdieninės veiklos. Valstybe kelia 
šiai organizacijai jau sudėtingesnes ir atsakingesnes 
užduotis, tad šaulių indėlis mūsų valstybes gyveni
me bus daug svaresnis ir reikšmingesnis, o šaulių 
šūkis "Nepriklausomai Lietuvai" vedė, veda ir ves 
šaulius ginti ir stiprinti mūsų Tėvynės Nepriklauso
mybę, ugdyti jos gerovę.

Netrukus, rugsėjo mėn.2ūd. šauliai paminės atkū
rimo dešimtmetį, Kai 1989m. rugse*jo mėn.20d.18-ka- 
LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės narių davė pir
mąją priesaiką Kelmėje, prie VI.Putvinskio kapo, ši 
diena ir laikoma LŠS Atkūrimo data.

( LŠS Garbės šaulio S.IgnataviČiaus medžiaga)
3 psl.



• MASKVAI Lietuva galės 
parduoti apie oO.JOO tonų 
kviečių bei keliasdešimt^ 
tūkstančių tonų mėsos ir 
pieno produktų.

• FINANSŲ MINISTERIJA 
parengė pradinį 1999 m. 
valstybės išlaidų mažini - 
mo 600 mil.litų projektą^ . 
Ji Vyriausybė numato 
svarstyti rugpjūčio rnėn. 
25 d. Sis projektas dar 
karta derinamas, įverti - 
nant 1999 m.pirmojo pus
mečio biudžeto apyskaita, 
atsižvelgiant į visų vals - 
tybės finansuojamu prog
ramų reikšmę ir eigav bei 
svarbiausius ministerijų ir 
departamentų prioritetus.

• KAČERGINĖS gyvenvie
tės herbą patvirtino prez. 
Valdas Adamkus. Mėlynam 
herbo lauke išdėliota 14 
auksinių kankorežiųrpabrė- 
ziant kurorto pušynų ap
linka,.

Istorinio herbo Kačer
ginė nėra turėjusi. Dabar
tinį herbo projektą sukūrė 
daii. Arvydas Každailis.

• Šiemet užregistruotas 
rekordinis miškų gaisrų 
skaičius ? daugiau kaip 
350; dėl neįprastų karš
čių ir sausros,jau išdegė 
apie 750 ha miškų.

• NIDOJE yra atidary
tas lėktuvų pakilimo ir 
nusileidimo takas, apie 
600 metrų ilgio ir 29,5 
metro pločio,rekonstruk
cija kainavo apie 5 mil. 
litų. Dabar takas yra 
815 metrų ilgio ir 30 
metrų pločio.

Atidarymo šventėje, 
rugpjūčio mėn.pradžio
je, dalyvavo Vyriausybes 
Seimo ir Klaipėdos aps
krities atstovai.

Žalieji buvo surengė 
protesto akciją, o jų at
stovas Linas Vainius pa
sakė, kad skaudu žiūrėti 
į smėlį metamas dideles 
lėšas, kai į biudžetą ne
surenkama pakankamai 
lėšų.

Mano, kad nereikia jo
kio tolimesnio finansavi
mo to tako ir oro uosto 
infrastruktūros plėtrai. 
Visa tai, oro uosto sta
tyba ir eksploatacija,ne
pateisinama ekologiniu 
atžvilgiu.

Neringos meras Stasys 
Mikelis mano, kad 
žaliųjų akcijos pavė
luotos ir nesiremia 
konkrečiais dokumentais. 
Šis uostas tarnaus tik bū
tiniems atvejams, juo 
galės naudotis sporti
ninkai.

ivlin.pirm.Rolandas Fak
sas nurodė darbo grupei 
nustatyti, ar atlikta re
konstrukcija atitinka Kur
šių Nerijos nacionalinio 
parko planavimo schemą 
ir šios teritorijos pla
navimų teisės aktų tai
sykles.

Atrodo, kad tų darbų 
projektus būtų reikėję 
anksčiau pertikrinti', o 
paskui rekonstruoti... 
bet, tada Rolando Pakso 
dar nebuvo...

V I L K A I
Janina Cibienė

Pirmoji žiema tremtyje buvo sunkiausia. Po ali
nančių vasaros darbų ir amžino alkio, rudenį 
smarkiai susirgau. Kuo ir šiandien nežinau. Jokios 
medicininės pagalbos nebuvo, išikapsčiau nors ir 
sunkiai, bet, ačiū Dievui, žiemos sulaukiau. Keista, 
kad nors man jau buvo suėję šešiolika metų, žiemą 
valdžia į darbą nevarė. Matyt, nutarė, kad prie, šio 
miško kirtimo darbų iš manęs, vos paeinančios, vis 
tiek naudos nebus.

O mama kasdien ėjo į mišką versti medžių. Pie
tums įsidėdavo morką ir mažą gabaliuką duonos. 
Morkų buvo parsinešusi iš oaržo, kai rudenį dirbo 
prie derliaus nuėmimo. O duonos gaudavome tik 
vieną nedidelę "paikę", nes mama dažniausiai ne- 
įvykdydavo išdirbio normos, o aš visai nedirbau. 
Reikėjo kažką daryti.

Ir štai vieną žiemos dieną mama iš- 
ruošė mane duoneliauti. Artimiausias kolūkis buvo 
už kokių 12-13 km. Neturėjau nei ilgų šiltų kelnių, 
nęi veltinių. Susimoviau dvejas tėvelio apatines kel
nes. Vienas, tiesa, mama bandė nudažyti, ištirpinusi 
vandenyje cheminį pieštuką. Sunku pasakyti, kokios 
jos buvo spalvos, bet nebe baltos. Apsiaviau 
"burliačiais” - tokiais sunkiais darbiniais batais, ku
riuos rudenį leido nusipirkti valdžia, kai jau visą 
vasarą buvau taigą išvaikščiojusi basa. Gavau pasi
skolinti rogutes ir, įsidėjusi į ryšulėlį paklodę ir 
pora lininių rankšluosčių, nors dar buvo toli iki auš
ros, patraukiau į kelionę. Kelionė per taigą, aišku, 
ne plentu; tik retkarčiais kas nors su rogutėmis ar 
slidėmis pravažiuoja. Kol pasiekiau kolūkį, saulė jau 
buvo pakilusi. Na, o tada, šunis lodydama, ėjau į 
kiemus aš su savo prekėmis. Nors dar prastai 
kalbėjau rusiškai, bet jau sugebėjau pasakyti, kad 
už savo prekę noriu bulvių ar saujelės miltų, kam
pelio duonos. Reikia pripažinti, kad paprastai rusai, 
patys gyvendami pusalkaniai, buvo geros širdies ir 
atjaučiantys. Retoje gryčioje mane sutikdavo prie
šiškai - dažniausiai su užuojauta ir kartais net leis
davo sušilti prie pečiaus, padžiovinti pirštines. Kar
tais net karštos arbatos duodavo išgerti. Tiesa, ta 
arbata - tai tik virintas ir pienu truputį pabalintas 
vanduo.

. išvaikščiojusi kaimą, jau temstant, patraukiau na
mo. Kelias atgal buvo kur kas sunkesnis:ir kojos jau 
pavargusios, ir rogutės su bulvėmis sunkiau tempti, 
na ir Sibiro šaltis ne brolis. Bet svarbiausia žino
jau, kad negalima atsisėsti pailsėti. Išmokau save 
apgaudinėti: jau visai išsekus jėgoms, įteigiau sau, 
kad nutempsiu rogutes štai tik iki to krūmo, o tada 
ilsėsiuosi. Pasiekusi tą krūmą, sakau sau: dar iki 
ano kelmo, ir tada ilsėsiuosi. Taip save įkalbinėda
ma, šiaip taip pasiekiau namus. Tik nusiauti buvo 
sunku - ne tik Datai sušalę, bet ir autai prie jų pri
šalę.

Žinoma, tokios kelionės nebuvo man atradimas. į 
tokias keliones "leisdavosi" ir kitos tremtinės. Bet 
jos galėdavo keliauti tik išleistos iš darbo.

Kartą, jau arčiau pavasarį, tempiuosi rogutes per 
taigą ir girdžiu kažkokius balsus lyg šunys skaly
tų. Iš pradžių meišsigandau, gal sakau, medžiotojai 
su šunimis po taigą slampinėja. Bet juk naktis, dar 
toli nuo artimiausių namų. Ir žmonių balsų 
negirdėti, tik šunų. Tik kai iš tankumyno sublyksėjo 
žiburėliai, sutraŠKejo šakos, supratau, su kokiais šu
nimis suvedė likimas. Pirmiausia, kilo mintis bėgti. 
Bet kur? Keliu tolyn? Deja, rogutės, kaip tyčia, 
pradėjo virsti ant šono, o aš, atrodo, tik trepsėjau 
vietoje. į šoną nenubėgsi, nes tik žingsnis nuo ke
lio - ir pasinersi iki pažastų į sniegą. Supratau, 
niekur nenubėgsiu. Atsiklaupiau prie rogučių ir pra
dėjau melstis: "Viešpatie, jeigu jau tokia Tavo va
lia, kad mane sudraskytų vilkai, tai nors tegu 
iškart nukanda galvą, kad nereiktų kankintis, kai 
plėšys gyvą gabalais. Bet gi tu žinai, Dieve, kaip 
aš dar noriu gyventi. Padėk man!" O vilkai tuo 
metu jau pasirodė ant kelio, per kokius 7—8 metrus 
nuo manęs. Buvo mėnesiena, gerai mačiau vikrius 
jų kūnus, galvas, kurios kažkodėl net neatsigrįžo į 
mane. Taip jie ir nurisnojo skersai kelią į kitą tan
kumyną. Gal aš buvau priešvėjinėje pusėje, o gal 
Dievas mano maldelę išklausė. Neiškart ir patikėjau 
kad pavojus jau praėjęs. Tik tolstantys vilkų balsai 
patvirtino, kad šį kartą dar likau gyva, išsidraikiu
siais plaukais, nuslinkusia nuo galvos skarele, tebe- 
klūpojau ant sniego, visai nejausdama šalčio.

Vėliau vietiniai gyventojai paaiškino, kad tada 
buvo vilkų rujos metas, ir jie tikriausiai ėję paskui 
vilkę. /Tremtinys Nr.44/

1999m.

BUVO IR TAIP...

Tai buvo 1949m. balandžio mėnesį Rokiškio 
rajone, po didžiosios tremties. Mūsų šeima vos spė
jo pasislėpti nuo tremties vykdytojų, iš sodybos iš
vežė viską, ką tik buvo galima išvežti. Likome tik 
su drabužiais, kuriais tą dieną buvome apsirengę.

Po kurio laiko vėl buvo gaudomi ir kišami į 
vagonus nuo tremties likę žmonės. Mano motina,no
rėdama surasti paliktų daiktų, vieną dieną užėjo 
pas kaimynę. Kadangi buvo vakaras, pas ją ir liko 
nakvynei. Tuo metu vėl buvo prasidėjęs trėmimas. 
Greit atsirado "geradarių", kurie pranešė stribams, 
kur reikia ieškoti motinos. Vidurnaktyje pas kaimy
nę užgriuvęs stribų būrys pareiškė, kad pas ją nak
voja mano motina. Kaimynė O.Ingeleikienė, kurios 
vyras, kaip sovietinės valdžios aktyvistas, buvo 
žuvęs, bei tuo metu pas ją buvęs baltarusis J.Pri- 
mudrov stribams sakė, kad motinos nematė ir neži
no, kur ji yra šiuo metu. Stribai visame name 
atliko kratą, tačiau gulinčios maruos lovoje nepa
stebėjo, nors ir pro ją naršė su šautuvais. Kaimynę 
ir baltarusį net klupdė, grasindami nušauti, kodėl 
nepasako, kur yra motina, nes pagal "geradarių" in
formaciją ji čia turėjo būti. Tačiau jie tylėjo. Tik 
vienas kurio nors žodis galėjo išduoti motiną, ir ją 
būtų išvedę į tremtį. U motina, apsidengusi antklo
de, gulėjo lovoje ir virpėdama iš baimės karštai 
meldėsi. Dievas išklausė jos maldas, išgyvenusi de
vyniasdešimt šešerius metus, ji prieš šešerius me
tus mirė.

Ir šiandieną, praėjus penkiasdešimtmečiui, negaliu 
pamiršti, kokie tai buvo kilnūs žmonės, neišdavę 
motinos.

Neįtikėtina, tačiau buvo ir taip...

Klaipėda V.Lašas
_ ______ (Tremtinys Nr.7 1999m.)

NET IR JŪS GALITE NEBERŪKYTI
Atpratinimo nuo nikotino programos koordinatorė 

Kalifornijos Sveikatos Centre Linda Greenhow siūlo 
praktiškiausius, išbandytus būdus atsikratyti nuo pa
vojingo priklausomumo cigaretėms.

Svarbiausia:
APSISPRĘSK neberūkyti. Nustatyk sau datą ir pa

siruošk procesui.
įsidėmėk kokios vietos, žmonės ar užsiėmimai 

pakartotinai sukelia norą rūkyti. Suplanuok kitaip re
aguoti į tokius paskatus.

Surašyk ant popieriaus lapo, dėl kokių priežas
čių nutarei mesti rūkymą. Užrašyk tris pagrindines 
priežastis, ir laikyk prie savęs jų sąrašėlį visą laiką

Pradėk mankštos programą (gali būti vien 
paprastas, bet reguliarus pasivaikščiojimas). Tai /pa
dės sumažinti įtampą, atitolinti depresiją,nepasiduo
ti traukimui rūkyti ir išlaikyti atitinkamą svorį.

SUPLANUOK pagalbininkų grupelę (tai gali būti 
asmuo, kuris supranta, kas tai yra priklausomumas 
(adikcija), "Nicotine Anonymus" grupė arba per in
ternetą).

ĮSIPAREIGOK viską padaryti, kad ištvertum per 
tą trumpalaikį, nemalonų pereinamąjį laikotarpį: 
Šalia toį kai kuriems asmenims verta pagalvoti ir 
apie medicinines priemones (ypač jei rūkyta daug ir 
ilgai).

SURŪKYK savo paskutiniąją cigaretę ir pasakyk 
jai sudiev.

išmesk visus tabako produktus, rūkyklius ir kt.
GERK daug vandens, kad palengvintum savo or

ganizmui išsivalyti nuo nikotino. Pakartotinai, gi
liai iškvėpk-įkvėpk, jei užeina mintys apie rūkymą. 
Jei tai nepadeda, paskambink savo pagelbininkų gru
pei. Arba - melskis; išeik pasivaikščioti, atlik porą 
mankštos pratimų. Tas troškimas cigaretės tikrai 
praeis.
ĮSIVAIZDUOK save nerūkantį.

PRITAIKYK savo gyvenimo būdą taip, kad ati
tiktų tavo nerūkančiojo stilių.

Pakeisk kasdieninę rutiną, kad nesusidurtum su 
buvusiais rūkymo skatinimais.

Suplanuok sau palepinimus, kad nesijaustum taip 
"nuskriaustas" be cigarečių.

Venk rizikingų situacijų, pav. nevartok nuotaiką 
paveikiančių vaistų, nebūk tarpe rūkančiųjų, nebūk 
vienas, kur yra tabako produktų arba pasistenk ne
būti labai išalkusiam, piktam, vienišam, pavargusiam 
labai sunerimusiam arba nuobuodžiaujančiarn.

Susidomėk naujomis sritimis, kurios duotų tavo 
gyvenimui pozityvų tikslą, pervesk savo energiją ta 
kryptimi.

Paskirk laiko ir energijos tokiems veiksmams,ku
rie Jįstiprintų ir tau būtų atpildu už naują 
NERŪKANČIOJO gyvenimo būdą.

Tai nėra lengva pasiekti, bet už tai tau verta 
paploti! /Parinko O.Lašas./
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ALYTAUS ANSAMBLIS DAINAVA MONTREALYJE

Beauty 
of Summer..
With FINNAIRs most convenffint 
flights from Toronto to Vilnius^ 
via Helsinki Gateway*

Vilnius from

S1,20000
Toronto-Helsinki 17:80 08:15

Helsinki-Toronto 13:20 14:50
Canada's trusted

with convenient connections to your 
favourite destinations.

next day.

experts to Finland, 

Scandinavia, Baltics 

and Northern Europe

since

hkrvista
Call us at Norvista, 416 222-0203

Visų pasiilgta koncertų surengė KLB Montrealio Apylinkės 
pirm. Arūnas Staškevičius su valdyba, pakviečiant Lietuvai at
stovaujantį Drummondville,Que., Festivalyje ALYTAUS mieste 
liaudies dainų ir šokiu ansambli DAINAVA.

V. C

A V P-jos salėje programa pradėjo Ansamblio pirmininkas- 
Romualdas AmbroževiČius pasveikinimu, padėka ir mūsų Pirmi
ninko apdovanojimu tradiciniai lietuviškomis,mielomis dovano - 
mis: skaniausia juoda duona ant austo rankšluosčio ir gražia , 
tautine juosta.

Sekė įvairiai ir saikingai sugrupuoti šokio, dainos,muzii - 
kos epizodai. Kaip miela buvo vėl išgirsti skudučius,birbynę, 
kankles, skrabalus, armoniką ir smuiką, ir bubneli, ir kažinko- 
kiu paukštelių čiulbėjimą... Kaip gražiai skambėjo dainos ir jų 
žodžiail Ypač gerai, kad buvo įterpta ir viena sutartinė (o ga
lėjo suskambėti ir antravnuostabi ir tokia originali J) Taip pat 
malonu , kad dajnininkai pasižymėjo savo laisva scenine lai - 
kysena, subtiliai išlaikant kontaktą, kartu su publika ir kitais 

dainininkais.
Kaip lengvai kilnojosi miklių Šokėju kojos , ir kokie mieli 

buvo tie nuoširdūs veidai1.

Programa buvo gerai suplanuota, gero tempo, nuotaikin
gai ir užtikrintai atlikta,negailint prakaito,no ši liepos 16 - 
toji pasižymėjo neįprastu karščiu. Gausūs žiūrovai, atvykę net 
iš toliau (iš Ottaw’os buvo 7-netas), karštai plojo su
stoję

Pirm.Arūnas Staškevičius, padėkodamas už gražia prog - 
ramą visų vardu, įteikė nuo rengėju,prisidedant ir mūsų banke
liui LITAS, paslaptingą, voką, nes, kaip jis sakė, negalėjo nu -. 
konkuruoti alytiškių duonos...

Programai pasibaigus ir visiems nuplojus, Ansamblio va' •' 
dovas įteike didelį šampano butelį, išdalino leidinėlių apie Dzū 
kiją ir Alytaus DAINAVĄ, įteikė dovanėlę Joanai Adamony - 
tei, atsidėkodamas už Montrealio miesto aprodymą.

Mums- prisiminė ir geros, auksinės montrealiečiu ” Ginta
ro ” Ansamblio dienos,kurio veikla visuose mumyse ugdė liau
dies dainų, šokių ir muzikos įvertinimą,ir meilę. b.n.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t*

or toll free, 1 800 461-8651 or contact your travel agent today.
Retail registration number 4344263. Some restrictions apply. Taxes not included.

O

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS Elis- 
beth Alinauskienes atminimui au
kojo:
po $25 P.R.Brikiai, J.O.Šei- 
džiai, po $2U S.Baršauskienė, 
L.G.Balaišiai, G.Sibitienė, I.Ma- 
liška, Z.E.Burkšaičiai, J.S.Sku
čai, A.M.Joneliai, E.Szewczuk.
Po $10 P.J.Mickai, J. Adomaity
tė, B.D.Staškevičiai, R.Piečaitie- 
nė, E.Klezienė, A.Žiūkas, A.Mor
kūnienė, J.J.Kisielaičiai, A.Petrai
tytė.
Visiems dėkoja KLK Moterų D jos

Montrealio sk.

..-vi

Kairėj

"Dainavos " Ansamblis

Montrealyje prie AV P-jos
O'

Toliau - jaunosios šokėjos svei
kinasi šokdamos "Kepurinį \ 
v 
Žemiau -

Muzikantai ir musu montrealie- 
Čiai nuoširdžiai priima ansambliečius 
Matosi choristė Aldona Morkūnie
ne, kun. J.Lipski ir pirm.Aru - 
nas Staskevičius;

✓ ,
Dar žemiau - visa sale dainuoja 
"Ilgiausiu Metu": choristasD.N. 
Baltrukonis, sol.G. Čapkauskiene, 
mūsų dirigentas muz. L.Djint - 
charadze ir Ottawos LB sky - 
riaus pirmininkė Rūta KliČienė.

Šokio momentas >

1999.VHI. 24d

Nuotr: A.J. Mickaus
5 psl.
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• į Kanados kariuome
nes bazę Camp Borden 
yra atvykę anglų kalbos 
mokytis šeši Lietuvos ka
rininkai: vyr.ltn. Vytau
tas Kilinskas, vyr.ltn. 
Alvidas Krivickas,vyr.ltn 
Raimundas Zenevičius, 
vyr.ltn.Pranas Velipols- 
kas, vyr.ltn.Andrius Mic
kus ir vyr.ltn. Vladimiras 
Kozlovas. Kanadoje jie 
bus iki gruodžio men. 10d.

• Spalio mėn.23d. įvyks 
KLB Tarybos suvažiavi
mas Toronte, kad apy
linkių pirmininkai ir at
stovai turėtų progos su
sitikti su 
zidentu.

Didysis 
sitikimas 
suomene 
n į, spalio 
Pilyje.

Lietuvos Pre-

Prezidento su
su lietuvių vi- 
įvyks, sekmadie- 

i men.24d.Ana-
Inf.

• Vilniaus Rūmuose lie
pos rnėn. 26d. įvyko Unų 
vardadienio paminėjimas 
Susirinko apie 70 dalyvių. 
"Vilniaus” rūmuose gy
vena penkios Onos, o 
viena prisijungė iš atvy
kusiųjų. Visos jos buvo 
papuoštos gėlėmis,joms 
sugiedota "Ilgiausių me
tų". Buvo pasivaišinta, 
padainuota akordeonu 
palydint svečiui iš Puns
ko. Renginiu pasirūpino 
o.Dervinienė, E.Žolpienė 
ir V.Rupkalviene.

Lietuvių Namų žinios.
• Sekmadienio j 
liepos mėn.25d. dalyvavo 
18’7 asmenys. Svečių kny
goje pasirašė 3 asmenys 
iš Vokietijos.

Pranešimus padarė ir 
supažindino 
narė A.Ski-

su svečiais
LN valdybos 
landžiūniene.

N U S I S Y P S O K I M E:
• -Kodėl jūs nuolat kariaujate? - klausė turkas juod- 
kalnietį (montenegrą).

-Kad pasiplėštume, - jam
esame skurdžiai ir galvojame apie 
jūs kariaujate?

-Dėl garbės
-Kiekvienas

ir šlovės, 
kariauja už tai,

atsakė. —■ 
grobį. O dėl ko

atsakė turkas 
ko jis neturi..

IŠ LENKŲ JUMORO
Devynerių metų Janekas .grįžęs 

dėjo verkti, nes jis nežinojo, kaip 
mą, socializmų ir Sovietų Sąjungą, čia jam tėvas 
padėjo:
- Komunizmas yra kaip tavo močiutė, kuri akla, 
kurčia, bet nori viską įsakinėti, be jos leidimo nei 
šaukšto nepaimsi. Socializmas kaip tavo teta, kuri 
pažadėjo tau nupirkti dviratuką, o padovanojo pa
galiuką, gi Sovietų Sąjunga yra kaip mūsų kaimy
nas, kuris pavogė mano dviratį ir paskui padėjo 
ieškoti vagies.

iš mokyklos, pra- 
aptarti komuniz-

• Policijos viršininkas klausinėjo banko kasininke,ku
ri jau trečią kartą prie langelio apiplėšta to paties 
vagies, ar ji pastebėjo Ką nors ypatingo to plėšiko iš
vaizdoje.

- Taip,- aiškino kasininke,- jis kiekviena karta at
rodė vis geriau apsirengęs.'

1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P 1A6

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
_______ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

3.25%
3.25%
3.75%
4.00%
4.15%

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 2.25%
santaupas......................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indšllus...
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius

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

-TALKA- LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street Eaet, Hamilton, Ontario L8M ILS 

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

3 mH, dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

4 m. term, indėlius..................... 4.45%
5 m. term, indėlius..................... 4.50%
RRSP Ir RRIF
(Variable)....................................... 2.50%
1 m. ind............................................3.75%
2 m. ind........................................... 4.00%
3 m. Ind............................................4.15%
4 m. ind........................................... 4.45%
5 m. ind........................................... 4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 

atsargos kapitalu

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

INTERAC KORTELĖ

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 dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

PRISIKĖLIMO 
pARAPI.IOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St.. Toronto. Ontario X16II 1 \8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-48161 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

LIETUV'V ffft
KREDITO T T T. T—
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 112 milijonų dolerių

• Rugpjūčio men. 8d.daly
vavo 178 asmenys. Sve
čių knygoje pasirašė 5 
svečiai iš Lietuvos.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažindino 
LL valoybos narė L.Po
cienė.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 vx Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v,p,p. Iki 8 y.y—

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

• Lietuvos prezidento 
V.Adamkaus priėmimui 
Toronte KLB valdybos 
yra sudarytas specialus 
koordinacinis komitetas, 
vadovaujamas R.Žilinskie
nės ir kun.E.Putrimo.Pa
sitarimai vyksta su 
ambasadorium A.Eidintu 
ir gen.konsulu H.Lapu. 
Kartu su prezidentu at
skrenda 16 įvairių sri
čių verslininkų, kurie no 
ri užmegzti ryšius su 
Kanados verslininkais. 
Jiems ruošiama atskira 
programa.

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.ind......4.05%
RRSP ir RRIF-2 m.term.Ind......4.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.70%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.80%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......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 
mortgičius Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius 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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

6 psl.

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;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

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 VA U. N DOS
• 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.17



montreal Paulius ivlic'.us su treneriu Doug Peterson ir globėju 
Brian Chiu * Paulius-Nr25,gynėjas LaSalle "Warriors" 
komandoje

LIETUVIS FUTBOLO ŽAI
DĖJŲ STOVYKLOJE

Paulius Mickus buvo pa
kviestas raštu dalyvauti 
Montrealio"ALOUETTEST,' į 
Jaunųjų Futbolo Sto
vyklą, kuri vyko 2 die
nas McGill stadione š.m. 
gegužės mėnesio pabai
goje.

Stovykloje dalyvavo 
daugiau kaip 200 vaikų

SVEČIAS IŠ KLAIPĖDOS
Š.m.rugpjūčio mėn.11d. 

sekmadienio Mišias AV. 
P-jos bažnyčioje Montre- 
alyje aukojo svečias, kun. 
Bernardas Talaišis, Kris
taus Karaliaus P — jos 
Klaipėdoje Klebonas. Pir
mą Kartą atvykęs į Ka
nadą iš Toronto,trumpai 
pavaduodamas kun.K.Am
brasą SJ, išvykusį į King- 
stoną, Ontario.

vApie svečią montrėa^ 
liečiai buvo girdėję is 
mūsų choro išvykos da
lyvių Lietuvon koncer
tuoti. Tai jis nepapras
tai nuoširdžiai globojo ir 
visokeriopai padėjo tuo
met mūsų giesminin
kams ir dainininkams.

Po kun. B.Talaišio at
našautų Mišių, choristai 
su vadovais muz.L.Djin- 
tcharadze, A.J.Mickumi 
ir renginio pravedėja Al
dona Morkūniene surengė 
šeimynišką susitikimą su 
svečiu ir pietus.

Kun.B.Talaišiui palai
minus vaišes, Aldona 
Morkūnienė šiltu žodžiu 
pasveikino svečią choro 
vardu ir prisiminė bei 
padėkojo už neužmiršta
mus įspūdžius, patirtus 
begiedant ir bedainuojant 
Klaipėdoje, už ten pa
tirtą globą. Ji pabėžė, 
kad su daina galima vis
ką ištverti, o kuomet 
choras lankėsi Lietuvoje 
dar buvo prašoma Lietu
vai laisvės.

Svečiui buvo sugiedota 
"Ilgiausių , laimingų ir aar- 
1999.VHI. 24d.

iš Montrealio, Ottawos, 
Toronto bei jų apylinkių 
miestų, nuo 9 iki 14m. 
amžiaus.

Paulius yra 11 metų, 
vienintelis pakviestas iš 
savo LaSalle "Mosquito" 
komandos ir, turbūt, vie
nintelis lietuvis. Jo tre
neriu buvo Doug PETER
SON iš Edmontono "ES

bingų metų", pakeltas 
tostas.

Dalyviams greitai "su
tvarkius" viščiukienos 
meniu, buvo atgabentas 
ne tik didelis, bet ir ska
nus tortas, iškeptas cho
ro vadovo A.J.Mickaus 
žmonos Teresės,šiai pro
gai jį išdalino kiekvie
nam dalyviui prie kavos.

Po sveikinimo žodį sve
čiui pasakė "NL" red.Bi
rute Nagienė Valdybos 
vardu, P-jos Komiteto 
vardu pirmininkas Ro
mas Verbyla,sol.Antanas 
Keblys, kurio globoje bu
vo svečias čia, Montrea- 
lyje ir Liudas Stankevi
čius, Lietuvių Radijo 
valandėles vedėjas Mont- 
realyje.

Kun.B.Talaišis išdalino 
visiems po gerai pa
ruoštą informacinį lanks- 
tinuką apie dabar
esančias Klaipėdoje 4- 
rias bažnyčias ir parapi
jas. Trumpai ir aiškiai 
j^fcį^įįmodoma kūrimosi

vyresniesiems.
Vakarais veikia muzi

kos būrelis, vaikų cho
ras. Jis pastebėjo, kad 
šiuo metu jaunimas yra

1449 rue St. Alexandre
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

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

Telefonai:

KIMOS" Nr.94. Jis yra 
vienas iš geriausią Kana
dos futbolo gynėjų. Šioje 
stovykloje Pauliaus glo
bėju buvo Brian CHIU 
Nr.68 , iš Montrealio 
"ALOUETTES".

Pauliui buvo labai 
malonu, kad jį išrinko 
dalyvauti stovykloje su 
profesionalais futbolo 
žaidėjais.

ir atstatymo eiga,- bu
dinčių abiejų kunigų dar
bo valandos. įoomu buvo 
išgirsti iš svečio apie ten 
gerai veikiančią gailestin
gumo organizaciją "Ca
ritas", apie jos turimą 
biblioteką ir mirusiųjų 
šarvojimo salę. Visa tai 
gerai suorganizuoti, pa
sakojo svečias, pavyksta 
dėl gero kontakto su 
žmonėmis ir gal,kad im
tasi šiųlaikinių metodų: 
Lietuvoje, kaip jis sakė, 
juk nebuvo tradicijos ku
nigui ar klebonui bend
rauti su eiliniais žmo
nėmis. Pasakojo ir apie 
tai, kad turi pastovių 30 
cnoristų-čių, o kai kada 
jų susirenka iki 5U-ties. 
Gieda lietuviškai ir lo
tyniškai "Gloria" ir "Ag
nus Dei", vyksta ir gry
nai lotyniškos Misios, 
pritaikytos jaunimui ir

Mirus mylimai Žmonai

A t A

ELISBETH ALINAUSKIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame Jos vyrą GASPARA 
buvusį "NL" Valdybos pirmininką,ilgus metus 
narį ir talkininką, bei visą jo šeimą.

"NL"Valdyba, Redakcija 
ir darbuotojai

Po sunkios ligos, mirus 
mylimai Žmonai

A t A
ELISBETH ALINAUSKIENEI,

Jos vyrą. - Šaulį GASPARĄ, sūnus, dukrą ir 
vaikaičius, broliškai užjaučiame —

L.K.MINDAUGO-NERINGOS 
Saulių Kuopa Montrealyje

labai prijunkęs prie TV 
programų (ne visada ir 
tikrai reikalingų). Pabrė
žė reikalą duoti jauni
mui progos patiems būti 
gyvenimo ir kūrybos da
limi.

Atsakydamas į klausi
mus, jis pasakė,kad ne
žiūrint visko, Lietuvoje 
gyvenimas eis geryn vi
sokeriopa prasme.Jis pa
stebėjo, kad jau yra ir 
rusų, kurie ateina į lie
tuvių bažnyčią, tapę ka
talikais. Klaipėdoje, pasi
rodo, prieš atgaunant Ne
priklausomybę, gyveno 
55% lietuvių, 45% rusų. 
Dabar pastarųjų esama 
apie 25%. Jie mokosi lie

TĖVAMS IR MOKINIAMS: 
• Laipsniškai sugrąžinkite mokslo metų įprastą 

tvarką: miegojimo, reguliarų valgymą ir vakarinį 
pasiskaitymą;

• Nupirkite mokyklinius reikmenis ir drabužius 
vaikams;

• Pakvieskite vaikų mokyklos draugus pas save 
žadiniams; iškepkite lauke kepsnį naujų mokslo 
metų pradžiai atžymėti;

• Jeigu vaikas ateis į naują mokyklą, apžiūrėkite 
kartu su juo naujas patalpas ir vietovę;

• Jeigu vaikas turės keliauti mokyklon autobusu, 
nuvažiuokite kartu su juo dar prieš pradedant pa
mokas;

• Pasitarkite su vaiku, kokie jam būtų įdomūs už
siėmimai mokykloje šalia reguliarių pamokų;

• Skatink, kad vaikas pratintųsi pasidėti drabu
žius ir pasiruošti užkandžius iš vakaro prieš ei
nant į mokyklą. Taip pat pasižymėti kalendoriuje 
namų darbų datas.

• Paskirkite ramią vietą bute, kur vaikas galėtų 
ramiai mokytis ir atlikti namų darbus;

• Suplanuokite namų darbų taisykles: ar juos at
likti tuojau, grįžus iš mokyklos, ar po vakarienės.Ir 
laikykitės tos tvarkos;

• Galiausiai, kalbėkite apie po atostogų grįžimą į 
mokyklą pozityviai ir linksmai.

7 psl.

tuviškai, kiti veda lie
tuves. Taip, sake jis,kad 
nėra antagonizmo, su 
protestantais, ar provo- 
slavais, įsigali ekume
nine nuotaika.

Svečias nuoširdžiai dė
kojo už suteiktą galimy
bę Montrealyje pabendrau
ti, susitikti pažįstamus 
ir nepažįstamus choris
tus ir už jo sutikimą.

Aldona Morkūnienė vi
sų vardu padėkojo jam 
už pašnekesį ir įteikė 
mūsų choro įrašą ir 
dovanėlę — voką, kurio tu
rinį sudėjo visi dalyviai. 
Visiems atvykusioms pra
vedėja pasakė gražų
ačiū. Dal.



montreal
M I R U S I E I I:
• JUOZAS ADAMS (ADO
MAITIS) 85m. amžiaus 
mirė rugpjūčio mėn.11d. 
po širdies atakos, ligo
ninėje.

Liko žmona Simone,gi
minė maj.Vaidotas Paukš- 
taitis Ottawoje ir kiti 
giminės Lietuvoje.

• PETRAS LATVAITIS 
mirė š.m. rugpjūčio mėn. 
1 de

Liko žmona Marytė 
(Naujokaitytė), duktė, sū
nus, vaikaičiai ir sesuo 
Toronte, dvi seserys Lie
tuvoje bei kiti giminės. 
Pakartojame žinią, nes 
praeitame "NL" numery
je buvo patalpinta ne
tiksli informacija.

Palaidotas iš šv.Jono 
Liuteronų bažnyčios 
Mount Royal kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Vyr.skautininkas Ro
mas R.OTTO vasarą dir
bo "Ąžuolo-Gintaro"skau- 
tų vadovų mokykloje Ka
ke, Mieli. JAV savaitę 
laiko.

"Romuvoje” Kanadoje 
jis dirbo z savaites iš
kylų koordinatoriumi ir 
"Ąžuolo-Gintaro" progra
mų užbaigimo patarėju. 
Abi stovyklos pavyko 
puikiai.

"Romuvoje" iš montrea- 
liškių dalyvavo Gilius Bu-
lota su 3 vaikais ir And
rius Gaputis su 2 vaikais 

Montrealio skautai pra
deda veiklą rugsėjo mėn. 
pradžioje.

• Moteris, 28 m., atvyku- si iS> Lietuvos, ieško darbo.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

DR.ALĖNAS (ALAIN)

Privatus kabinetas-
932-8441

3767 Notre Dame W.
Montreal,Quebec
H4C 1P8
( Metro: Place St.Henri

Nota re

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

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

Tel: 931-7174.

8psl..

Kristina Rudinskaitė

• . KRISTINA RUD1NSKAI- mo
TE, Algio ir Joanne Ru- 
dinskų duktė, Godos Ru- 
dinskienės vaikaitė, baigė 
mokslą Oregono Univer
sitete š.m. birželio 12d. 
1999m. "Backelor of 
Arts" titulu, pagrindi
nai žurnalistikoje ir po
litinių mokslų srityje. Ji 
taip pat buvo techniška 
redaktore o paskui admi
nistratore Universiteto 
dienraščio "Oregon Eme
rald".

Kristina, gavusi teisę 
į "Dow Jones Fellow
ship" programą, studija
vo Missouri Universitete 
prieš atliekant redagavi-

• Š.m.rugpjūčio men.18d. 
Seselių namuose buvo su
laikytas jaunas vyras,ku
ris bandė apvogti šiuos

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.

Šeimos gydytojas
P A V I L A N I S

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika*

281-6027
H&pital Notre Dame
2025 Plessis
Montreal, Quebec

) H2L 2Y4

praktiką "San Jose 
Mercury Newspaper" San 
Jose, Kalifornijoje.Ji lai
mėjo III-ios vietos 
prizą iš "Society of Pro
fessional Journalists" ir 
II-os vietos prizą už ak
tualijų rašymą iš "Ore
gon Newspaper Publi
shers Association".

Kristina atliko prakti
ką "MciViinneville News - 
Register" Oregone 1998m.

Universiteto baigimo 
iškilmėse Eugen Oregon, 
dalyvavo jos tėvai, bro
lis Peter, teta Rūta Su- 
batis, dėdė Rimas Ru- 
dinskas ir jos močiute 
Goda Rudinskienė.

Sveikiname!

namus. Jis jau kartą tai 
padarė prieš porą savai- 
čių_ ir, žinodamas, kad 
"RŪTOS" klubas yra ati
darytas ~ trečiadieniais, 
sugrįžo čia antrą kartą. 
Greitos orientacijos dėka 
Romas Verbyla ir Juozas 
Stankaitis, su kitų vyrų 
pagalba, vagį sulaikė ir 
perdavė iškviestai poli
cijai. Sulaikytasis visus 
iškojiojo necenzūriniais 
žodžiais ir nenorėjo pa
siduoti, kad būtų užde-
darni antrankiai. Jis, at
rodo, nelabai buvo paten
kintas, kad 
do pinigų, 
dar ir savo

ne tik nera- 
bet prarado 
dviratį. Inf.

• "NIDOS" Žvejų Medžio- Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.
gegužinę su- 

rugpjūčio 
atvykę

tojų klubo 
gadino lietus 
mėn.8d. Buvo 
apie 20 svečių, prisidėjo 
ir kaimynai svečiai 
čiau lietui 
Mišias 
sui SJ. 
meikių 
talpose ir visiems grįžti 
atgal į Montrealį, neke
pus žuvų, nei ragavus 
kukurūzų... O lietus, šią 
vasarą nebuvo dažnas, 
bet pataikė šį kartą 
į NIDOS gegužinės 
dieną.

ta- 
nenustojant, 

kun.K.Ambra- 
teko atnašauti Ri- 

vasarvietės pa-

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

I I I ■  '  ■ I JI

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1.000.00)
Įmetu ...... .,.4 -50
2 metų. .........4,65
3 metu ............5.00
4 metų, ..... 5.25_
5 metu ..... 5,50

d-_3,25
d. 3.25
d. 3,25

Terminuoti indėliai 
1 metų............. 3.50
180 d 
120 
60 
30 
iki

364 
179 
119 
59 

30 d. 0.

Taupomos sąskaitos
Specialios .1^25.,, 
Kasd i en i nčs 1,?5
RRSP & RRIF

T a upoma į«50__
1 metų , 4.25...
2 metų 4.60
3 metų 5.00
4 metų 5.25
5 metu 5.50 

Čekių s-ta 0.50
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00 

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metu - 7.25 __
2 metų,. 7.60 _ 4 metų,
3 metų 7-90 __ 5 metų

4-plex)
—7-95 
-8.05

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

If guaranteed by deposit at LITAS 8*00 __
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00
Personal loan regular ..................  9.50

Overdraft: •••••••••....................  17.00 —
DESJARDINS PRIME -8.00 ,

DESJARDINS PERSONAL PRIME 7.50 - -

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9-00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00-3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00-7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2,00 “ 6,00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidunmo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
ama 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

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC. Canada .

IVIIROIM U\)C
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

LES TOITURES

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 17
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