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NAUJASIS KANADOS AMBASADORIUS LIETUVIŲ TARPE

1999 m.rugpjūčio mėn.30 d.,susitikime su Ambasadoriumi Toronte^- sėdi: KLB 
Krašto Valdybos pirm. A.^, Vaičiūnas,naujasis Kanados Ambasadorius Baltijos kraš
tams Peter McKellar, R.Zilinskienė; stovi : S.Piečaitienė, Ir Ross, M.Vasiliaus- 
kienė, M.LiaČienė, M.StaneviČius, J.Stasiulevičienė - KLB V-bos raštinės vedėja 
ir V.Stanevičienė. (nuotraukoje trūksta V.Piečaičio).

* Lietuviu ■ TAUTO DAIL#

LTI šaukia visuotinį 
metinį narių, susirinki
mą 1999 m. rugsėjo 
men.25 d., Šeštadienį,

NAUJASIS AMBASADORIUS LIETUVAI - LATVIJAI - ESTIJAI

Kanados vyriausybė paskyrė naują ambasadorių Peter McKELLAR tri 
joms Baltijos valstybėms. Oficiali jo rezidencija randasi Rygoje, o kiekviena 5 - 
tą ar 6 - tą savaite jis praleis Vilniuje, Kanados Ambasados būstinėje. Raštinės 
vedėja su pavaduotojomis aptarnaus klientus reguliariomis dienomis.

Ambasadoriui P.McKellar7 ui pareiškus pageidavimą susitikti su Kanados 
Lietuvių Bendruomenes atstovais, buvo surengtas susipažinimo pobūvis - susitiki
mas š.m. rugpjūčio men. 30 d., ’’’Prisikėlimo" Parapijos patalpose.Susitikime da-’ 
lyvavo KLB Krašto V-bos pirm. A.Vaičiūnas su valdyba ir Lietuvių Tautinių Šo
kių Šventės rengimo komiteto ko-pirmininkas V.PieČaitis.

Ambasadorius P.McKellar yra aplankęs Lietuvą prieš 3 metus. Naujose 
pareigose pradės dirbti po susitikimo su Lietuvos Respublikos prez. Valdu Adam 
kurni š.m. spalio men. pradžioje.

Susipažinimo pobūvyje Ambasadorius atsakinėjo i įvairus klausimus. Pa
informuotas, kad į Tautinių Šokių Šventę, vyksiančią Toronte, nori atvykti apie 
12 šokių grupių iš Lietuvos, jis davė patarimų kur kreiptis iš anksto del tech - 
niškų atvykimo reikalų sutvarkymu,ir jį apie tai -painformuoti. Įvairiais reika
lais kvietė kreiptis tiesioginiai į ji ir pažadėjo, pagal galimybes, būti naudin - 
gu ir Lietuvai, ir Kanadai. Ambasadorius numato, kad bendradarbiavimas su Ka
nada bus plečiamas ekonomijos, prekybos ir kultūros srityse.

Susitikimas truko porą valandų, ambasadorius Peter McKellar padėkojo 
už gražų ir įdomu priemimau ir po bendros nuotraukos, išvyko. Dal.
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• Kanados min.pirm. Jean 
Chrėtien'as paskyrė dar 3 
liberalus į Senatą: vetera
nę liberalų organizatorę,!- 
sobel Finnerty,69 m. am - 
Žiausjone Christensen,65m. 
buvusią Whithorse merę ii 
Niek Sibbeston’ą, buvusįjį 
NW teritorijų premjera,me
tisą.

Pažymėtina, kad Kana-

aos Premjeras per paskuti' 
nius 6 metus Į Senatu y- 
ra paskyręs 23 moteris,tai 
yra daugiau.negu iki dabar 
kiti Kanados premjerai. IŠ 
viso senate yra 105 vietos 
iš jų Šiuo metu 32 atiteko 
moterims.

Sis Jean Chrėtien o pa
skyrimas susilaukė Calgary 
Reformų partijos MP Bob 
Anders'o kritikos: tai esąs 
tik paprastas manevras pa-

mento narys Roger Galla
way jau kuris laikas siūlė 
iš viso panaikinti Senatą , 
kaip nereikšmingą ir pase
nusią anglosaksišką tradici
ją. Dabartinei Kanadai ne
betinkančią ir brangiai kai
nuojančią. Jis įsitikinęs,kad 
būtų naudingiau,bent balsa
vimu ^rinkti narius į Sena
tą. Vien veidų paįvairini - 
mas, paskiriant naujus as
menis iš mažesniųjų etni.-

rodyti, jog Į Senatą pakliū nių grupuočių nepagerina 
na ne vien tik baltųjų ei elitinės,) nedemokratinės 
tas. " c Senato sudėties,, -pabrėžia

Samios liberalas Parla- Samios M P R.Galla way.

INSTITUTAS
Lino ir Rasos Vesel 
kųsodyboje "Ramby- 
nas", 198 Šimpson Rd. 
Leeds-Grenville Coun
ty, netoli Gan&naque, 
Ontario.
Tarybos posėdis 11 v., 
dr. Rūtos Saliklienes 
paskaita "Lietuvių tau
tiniai drabužiai i Šimfr-
mečio perspektyvoje"

1 yal.p.p. - LTI vi 
suotims metinis SU- 
SIR1NKIMAS.

c************************************************
• Izraelio ir Palestinie - darni pabrėžti savo 
cių. derybininkai po mene- opoziciją komunistams ir 
siais trukusio įšalimo spren-kitiems aršesniesiems,do- 
dziant Izraelio karinome — minuojantiems kairiuo-dziant Izraelio karinome -• minuojantiems 
nes dalinių atitraukimą iš siuose. 
Vakarinio Kranto,pasirašė
susitarimą^ atnaujinant Tai- -RUSIJAI.------
kos eigą.

Rugsėjo men.5 d.Sina •• 
jaus dykumoje, Egipte,pa
sirašytame Susitarime pa’ 
sižadama atitraukti dar 
11% Izraelio dalinių, tri
mis etapais. Abi pusės įsi
pareigojo per 1 metus- iki 
rugsėjo mėn.,2000 m. pa
baigti suformuoti v galutinai 
Taikos sąlygas.

Yasser Arafat'as gau 
na autonominės Palestinos 
valdymo teisę 42% Vakari
nio Kranto,kuris buvo Iz
raelio kariuomenės užim - 
tas 1967 m. kare.

Ir Šis paskutinysis susi
tarimas įvyko ne vien dėl 
naujojo Izraelio valstybės 
Ministerio Pirmininko Ba
rak* o pastangų, bet ir vėl 
dėl JAV Valstybes Sekreto
rės M.Albright dalyvavimo.

ARTĖJA PARLAMENTO 
RINKIMAI RUSIJOJE"

Keturios Rusijos ma-
žos liberalių pakraipų 
partijos oficialiai susi
jungė, besiruošiant š.m. 
gruodžio mėnesio parla
mentiniams rinkimams. į 
šią koaliciją įeina gru
puotės buv.ministerio pir
mininko vodovaujama Ser
gej Kirijenko "Naujosios 
Jėgos", bei "Jaunoji Ru
sija", vadovaujama buv. 
įgalioto Ministerio Pir
mininko Boris Nemtsovb.

Ši koalicija pasivadino 
"Dešiniojo Sparno Unija’.’ 
Kai kurie Rusijos libera
lai naudoja Dešiniojo 
sparno pavadinimą,norė-

MEILĖ

Kapitalo isplukdymas 
per 8-nerius metus, ban
dant pervesti centrinį 
SSSR ekonomJnį plana
vimą į laisvą prekybą,pa- 
gal Rusijos ir Vakariečių 
specialistų apskaičiavimą, 
yra daugiau negu stulbi
nantis.^ Visos kitos bėdos 
politiniai pakitimai, ne
siskaitymas su įstaty
mais, infliacijos svyravi
mai, politinis ir ekono
minis rinktinės grupės 
valdymas, nublunka prieš 
valstybės išteklių išeik
vojimus.

Apie 10U—150 bilijonų 
dolerių daugiau negu at- 
si unciamos tarptautinės 
pagalbos sumos, nukelia
vo į užjūrio bankų sąs
kaitas, nejudamo turto 
užpirkimus, liuksusines 
vasarojimo vietoves ir, 
mokesčiams išvengti,slap
tas pakrantes.

Dabar modernioji Rusi
ja išsigudrino kaip iš
vežti is krašto elektro
niniu keliu sumas. Per 
rugpjūčio mėnesį JAV 
įstatymų vykdymo prižiū
rėtojai susidomėjo 10 bi
lijonų dolerių vertės Ru
sijos pinigų pervedimu į 
New Yorkb Banką, kuris 
vyko per paskutinius VA 
metų. Dalis tią pinigų 
spėjama "atplaukė" iš or
ganizuotų kriminalistų 
"bosų", bandant nuslėpti 
jų įsigijimo kilmę.

Negi tik vogti iš'moko- 
patys nuo savųjų???
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akulpt.Ramojus ivlozoliauskas — Laisvės . Kovotojams

dedikuojamas Lietuvos partizanams, Laisvės Kovo
tojams ir ištremtiesiems į Sibiro koncentracijos la
gerius".

Skulptūros autorius, dalyvavęs atidengimo ir pa- 
švetinimo iškilmėse, korespondentei Nancy 
Uzmanski pasakė: "Stovyla vaizduoja kritusio Lais
vės Kovotojo Motiną. Tie žmonės kovojo 12 metų. 
Kovą, kurios nebuvo įmanoma laimėti".

Skulptūra primins vyrus ir moteris, kurie atida
vė savo gyvybes priešindamiesi Sovietų 
(neprirašyta, jog tai buvo Sovietų Rusijos...Red.) 
invazijai.

iškilmingas apeigas pradėjo PL Centro koplyčioje 
Monsinjoras Ignas Urbonas Mišiomis ir, susirinkus 
apsiginklavusiems įvairiaspalviais lietsargiais didokam 
būriui dalyvių, pašventino pamiklą.

Vešlus ąžuolo lapų vainikas, pakaišytas eglių ša
komis, juosė granito bazę iki specialios pakylos, ku
rioje buvo uždegta amžinoji ugnis.

Uniformuoti lietuviai kariai ir veteranai ar buvę 
partizanai, buvo garbės sargyboje, sugroti Amerikos 
ir Lietuvos himnai.

Ąžuolo ir eglių vainikas buvo padėtas ant stovy- 
los bazės su didžiuliu surištu geltona žalia raudona 
kaspinu.

Kaip žinoma (ir korespondentei buvo apie tai pa
pasakota), ąžuolas ir eglė yra senieji lietuvių sim
boliai, reiškiantys jėgą ir ištvermę.

Korespondentė plačiau aprašo skulpt. Ramojaus 
Mozoliausko (dabar jau 30 metų gyvenantį Lemont, 
Ill.), kelią.

1944m. pasitraukęs iš Lietuvos į V.Vokietiją, stu
dijavo skulptūrą, 1950m. atvykęs į JAV, Čikagos 
apylinkėje, kapinių paminklų įmonėje, gavo darbą.

Vėliau pradėjo dirbti savarankiškai, priimdamas 
užsakymus ir iš privačių kolekcionierių.

Dalia Šlenienė, PLB Centre esančiame Lietuvių 
Meno Muziejaus direktorė, patvirtino, kad šio skulp
toriaus didelė dalis darbų randasi Čikagos apylin
kėse, Š. Kazimiero kapinėse, taip pat keletas Le- 
monte ir viena stambi skulptūra ties US Air Force 
Academy, Colorado.

Skulptoriaus Ramojaus Mozoliausko projekto PLC 
Lemont'e įgyvendinimą organizavo patyrusi ir darbšti 
Bronė Nainienė.

Kas lankysis Lemont'e, turės gerą progą pasigėrė
ti ir paminklu, kuris randasi ant pievos, prieš įėji
mą į koplyčią. b.

B. N.

PASAULIO LIETUVIŲ CENTRE MEMORIALINĖ 
SKULPTŪRA

"Lemont Reporter" laikraštyje, 1999m. birželio 
mėn. 16d. laidoje, yra atspausdintas išsamus straips
nis apie š.m.birzelio mėn. 13d. PL Centre 
atidengtą naująjį skulptoriaus Ramojaus Mozoliaus- 
ko paminklą. Iškaldintas užrašas skelbia: "Paminklas

• "VALSTYBĖS ŽINIOS^pa- 
skelbė, kad Seimo pirm. 
Vytautas Landsbergis 
buvo pirkęs prestižinia
me Vilniaus Žvėryno 
rajone sklypą pigia kai
na. Juridiškai kiekvie
nas KOVO 11— osios Akto 
signataras turėjo teisę 
įsigyti žemės sklypą ne 
žemės ūkio tikslui, ne 
varžytinių tvarka už no
minalią indeksuotą kai
ną. Daugelis ta teise pa
sinaudojo.

Bėda, kad Seimo Pir
mininko Vytauto Lands
bergio turto ir pajamų 
deklaracijon sklypo nuo
savybe neįrašyta "Vyriau
sybės Žiniose" paskelbta
me deklaracijų sąraše.

Žinoma, pasirodė pikt
džiugiški išpuoliai, nes 
dabartinė tokių sklypų 
kaina yra aukštai pašo
kusi (o tokį sklypą Vy
tautui Landsbergiui būtų 
reikėję iš viso PADOVA
NOTI. Kodėl jis to pir
kinio nedeklaravo, ar 
vėlai deklaravo, jei taip 
buvo, dar neiaišku).

Rugpjūčio mėn. 19d. 
Seimo Pirmininkas pa
skelbė pareiškimą:"..Pra
ėjusių metų pabaigoje 
teisėtai, kaip ir dauge
lis Kovo 11-osios Nepri
klausomybės akto signa
tarų, įsigijau Vilniuje že
mės sklypą individualiam 
gyvenamajam namui 

statydintis. Dabar nu
sprendžiau šios nuosavy
bės atsisakyti".

Jis paprašė premjero 
Rolando Pakso sudaryti 
juridinę komisiją, kuri 
būtų įgaliota parduoti 
sklypą iš varžytinių ir 
gautą pelną paskirti lab
darai.

• Premjeras Rolandas
Paksas pasakė, kad dar 
kartą šiemet tikslinti 
biudžeto nereikės: "Šios 
Vyriausybės pozicija----
griežtas taupymas ir sko
linimasis su mažomis pa
lūkanomis ir ilgalaikėms 
investicijoms skatinti". 
(Beje, priimtas terminas 
ir "investacija"). Biu
džetas mažinamas 62%.

• Gudų (baltarusių) liau
dies respublikos prezi
dentė išeivijoje Ivonka 
Survila, buvęs Baltaru
sijos Aukščiausios Tary
bos pirmininkas Stanis
lav Šuškevič bei Pasau
lio Gudų Bendrijos pre
zidentas Radim Harecki 
paskelbė Vilniuje dekla
raciją, kad Baltarusijos 
prez. A.Lukašenkos pa
leistosios Aukščiausios 
Tarybos pirmininkas (da
bar esąs Vilniuje)Semion 
Šarecki paskelbtas laiki
nuoju Gudijos Prezidentu.
• Vilniuje iškeltos dvi 
baudžiamosios bylos už 
sukčiavimą ir svetimo 
turto iššvaistymą bendro
vėje "Velaris", kurios va
dovu yra Valerijus Safo

novas.
"Velaris" nuomavo san

dėlį, kuriame kratos me
tu buvo rasta sukalta di
džiulė konstrukcija, ap
krauta cukraus maišais, 
vaizduojant, kad ten ran
dasi 2.000 tonų cukraus. 
Tikrumoje buvo tik 126 
tonos. Taigi, planas ap
gauti "Lietuvos Draudi
mą" ir keletą bendro
vių sugriuvo su visa kon
strukcija.
• Lapiniai— kas tokie? 
Taip pravardžiuoja mo
kyklose ir kiemuose vai
kus jų bendraamžiai.Tai 
yra vaikai ir jų tėvai, 
praleidę daug laiko La
pinių sąvartyne ir dabar 
dar nuolatos į juos su
grįžta, kaip rašoma, ne 
tik tėvai,vaikai, bet ir 
seneliai. Taip vyksta sa
votiškas "medžiagų per
dirbimas", kuris nors 
tiems žmonėms ir dabar 
nebūtų būtinybė.

Kauno rajono Savival
dybės Socialinės Apsau
gos skyriaus vedėjos pa
vaduotoja vaikų teisių 
klausimais Janina Daba- 
šinskienė, lydima poli
cininkų, kas kelis mė
nesius aplanko sąvarty
ną ir, kaip sako, vis dar 
suranda nepilnamečių,šmi
rinėjančių šiukšlėse... 
Gal tai jiems toks nuo
tykių žaidimas, kaip se
niau (prieš karą ir oku
pacijas) būdavo žaidimai 
indėnais. Ypač tuomet, 
prisiskaičius Kari May 
knygų. Reikia tikėtis,kad 
tos šiukšlių kupetos bus 
aptvertos, o vaikų lais
valaikiu skubiai pasirū
pinta...

_■ - V-.S, - j ‘Ąug

• STATISTIKOS Depar
tamento duomenimis lie
pos mėn., palyginant su 
birželio menesiu, labiau
siai buvo atpigę maisto 
produktai ir nealkoholi
niai gėrimai— 1,3%,svies
tas - 1,7%, grietinė 1,6% 
nenugriebtas pienas-1,5% 
varškė-1,4%, kiauši- 
niai-1,2%, sūriai —1,1%.

JT EKSPERTAS 
APSIRIKO

Š.m.liepos mėn.Jungti
nių Tautų plėtros progra
mos ataskaitos tikslas 
buvo nustatyti 174—rių 
pasaulio valstybių išsi
vystymo bei įmonių ga
limybių lygis. Lietuvai 
buvo paskirta 62-oji vie
ta.

Lietuvai suteiktas įmo
nių gerovės indeksas yra 
aukštesnis negu Ukrainos, 
Latvijos ar Rusijos. Bal
tarusijai suteikta 60 —ji 
vieta.

Palyginus ataskaitoje 
naudotus iš Lietuvos Sta
tistikos Departamento 
duomenis, pasirodė, kad 
Jungtinių Tautų plėtros 
programos (UNDP) eks
pertai neteisingai nurodė 
vidutinį lietuvio amžių. 
Atrodo, kad tai galėjo 
lemti žemesnį salies 
įvertinimą.
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LIETUVOS LAI S V ĖS KOVŲ 
DALYVIŲ SĄSKRYDIS ARIOGALOJE

Ariogalos sąskridyje ’’Laisvės ugnies ateities kartoms” bėeimo dalvviai.
N uotr. J.Ivaškevičiaus.

tymo metai. Šioje ugnyje plazda ir ta 
liepsna, kurią uždegė Lietuvos partizanai, 
stoję į nelygią kovą už Lietuvos laisvę. Ne
daug liko gyvų laisvės kovotojų, daugelis jų 
žuvo, buvo nukankinti, nežinia kur užkasti. 
Jų kapų, kaip ir mano tėvelio Adolfo Ra
manausko, iki šiol nerasta. Tačiau žuvę 
partizanai paliko mums laisvės troškimą, 
meilės ir pasiaukojimo Tėvynei pavyzdį, 
ivies nugalėjome. Dabar tremtiniai, laisvės 
kovų dalyviai susitinka ne tik draugus, bet 
ir savo neramią jaunystę. Regis, sugrįžta 
ir tie, prieš kuriuos tylos minutę nulenkė
me savo galvas. Musų širdyse neturi likti 
vietos abejingumui, mes sieksime, kad Lie
tuva butų teisinga, dora, stipri ir saugi”. 
Šiuos partizanų vado dukros žodžius nu
stelbė plojimai.

Telefonu į susirinkusius kreipėsi buvęs 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, Tėvy
nes Apsaugos Rinktinės Karys B.Nainys. Jis 
pasveikino laisvės kovų dalyvius ir didžios 
šventės svečius.

Buvo paskelbta, kad š.m. birželio men. 13 
dieną netoli Čikagos, Lemote, Pasaulio Lie
tuvių Centro aikštėje buvo pašventintas pa
minklas "Partizano motina". Tai pirmasis 
meno kūrinys Vakarų pasaulyje, skirtas Lie
tuvos laisves kovotojams.

Jau nuo pat rugpjūčio mėn. 7 dienos 
ankstaus ryto atrodė, kad visi Lietuvos ke
liai veda į Ariogalą. Renginyje tūkstan
čiai žmonių su vėliavom, plakatais, unifor
muoti ir civiliai užplūdo miestelio gatves. 
Vieni registravosi, kiti apsipirkinėjo,nes ga
lima buvo įsigyti ir įvairiausių spaudos lei
dinių, tremtinių, politinių kalinių ir parti
zanų atsiminimų ir poezijos knygų; delega
cijos dėjo gėles kapinėse prie tremtinių ir 
partizanų koplyčių; susirinkusiems koncer
tavo įvairūs ansambliai, grojo orkestrai ir
1.1. Žodžiu, miestelio gatveles virė. "No- 
rilskas, Vorkuta, Karaganda, Igarka, Inta” 
ir kitų Gulago vietovių pavadinimai iškel
tose lentelėse bylojo ištremtųjų lietuvių ke
lius. Prie kiekvienos tokios lentelės ir bū
rėsi žmonės. Ši šventė Ariogaloje organi
zuojama pagerbti ir tuos, kuriems nebuvo 
lemta grįžti, kad jaunimas ir ateities 
kartos neužmirštų komunizmo siaubingų 
padarinių.
Renginio organizatoriai pakvietė atvykusius 

apskričių atstovus, renginio rėmėjus, Kraš
to Apsaugos struktūrų vadus, visuomeninių 
organizacijų ir politinių partijų vadovus, 
partizanus į vietos mokyklą, kur įvyko su
sitikimas su Seimo ir Vyriausybės nariais. 
Susitikimą pradėjo sąskrydžio organizatorė 
ir vedėja D.Vizbarienė, kuri pasveikino at
vykusius sąskrydžio dalyvius, trumpai prisi
minė pirmuosius sąskrydžius ir jų reikšmę.

Sveikinimo žodį tarė Kauno apskrities 
viršininko pavaduotojas J. VIa ir jauniausias 
Lietuvos meras - Raseinių rajono—R.Stan
kūnas. Susirinkusieji buvo pakviesti išgerti 
taurę šampano ir pasivaišinti įvairiais ska
nėstais. Salėje veikė nuotraukų paroda, ku
rioje buvo įamžintos visų įvykusių sąskry
džių akimirkos.

12val. Ariogalos Archangelo Mykolo baž
nyčioje vyko Mišios, kurias koncelebravo 
monsinj.A.Svarinskas. Po pamaldų eisena, 
kurioje buvo visų Lietuvos miestų ir rajonų 
politinių kalinių, tremtinių ir rezistentų de
legacijos, savanoriai, MPB "Geležinis Vil
kas" Tauragės bataljono ir Kauno atskiro
jo Vytauto Didžiojo jėgerių bataljono ka
riai, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Pa
nevėžio, Alytaus ir Tauragės rinktinių šau
liai, visuomeninių organizacijų atstovai. Jie 
dainuodami pajudėjo į Dubysos slėnyje 
esantį stadioną. Slėnyje visi sąskrydžio 
oalyviai galėjo apsipirkti prekiaujan
čiuose kioskuose, išmėginti laimę loterijo
je ir kituose žaidimuose, įsigyti įvairių gar- 
sajuosčių ir spaudos leidinių, apžiūrėti Kau
no atskirojo Vytauto Didžiojo jėgerių rink

tinės bataljono paruoštą bataljono naudoja
mą karinę techniką ir ant stalų sudėtą 
ginkluotę, ryšių priemones, inžinierinę ir 
chemines apsaugos įrangą. Apie ją sąskry
džio dalyviams smulkiai papasakojo čia 
esantys bataljono instruktoriai. Susirin- 
1999.IX.7d.

kusieji galėjo paskanauti šio bataljono vi
rėjų išvirtos kareiviškos košes ir pasiklau
syti bataljono orkestro atliekamų melodijų.

Netrukus į Dubysos slėnį įbėgo keli šim
tai bėgimo "Laisvės ugnis ateities kar
toms" dalyviai. Bėgikai iš kiekvienos 
Lietuvoje veikusios partizanų apygardos bu
vusios vadavietės, fakeluose atnešė ugnį. 
Pro jėgerių bataljono karių išrikiuotą Gar
bės sargybą, Ugnis atnešama prie sąskrydį 
pravedusios Danutės Vizabarienės.

Kauno apskrities viršininko pavaduotojas
J.fla pasveikino dalyvius ir paskelbė 
sąskrydžio atidarymą. Bėgikų atneš
ta ugnimi, aukurą uždege Lietuvos kariuo
menės vadas, brigados gen. J.Kronkaitis, 
rezistentas J.Kadžionis ir bėgimo koordi
natorius E.Petrokas. Sąskrydžio atstovai nu
nešė gėlių prie paminklo Lietuvos 
kankiniams.

"Esu su Jumis" - šiais žodžiais sveikini
mo rašte kreipėsi į sąskrydžio dalyvius Ser 
ino pirm. prof. V.Landsbergis. Buvo per
skaitytas Min.p-ko Rolando Pakso sveikini
mas.

Arkivyskupas S.Tamkevičius, pasveikinęs 
sąskrydžio dalyvius, pabrėžė, kad laisvės 
samprata turi būti pagrįsta tiesa ir teisin
gumu, be ko laisvė yra tik dykumos mira
žas. Taip pat, kad laisvė, atmetanti Dievą 
yra naujos nelaisvės pradžia, kad be Jo 
mes einame ne į laisvę, ne į Europos Są
jungą, bet į bedugnę. Paragino visus 
prisiminti Baltijos kelio dvasią.

Žymiojo partizano vado, generolo Adol
fo Ramanausko - Vanago duktė Auksė į su
sirinkusius Laisves kovų dalyvius, tremti
nius, politinius kalinius kreipėsi: "...laisvės 
ugnis, atnešta iš dešimties partizanų apy
gardų, dega gražiajame Dubysos slėnyje, 
laisvoje nepriklausomoje Lietuvoje, Laisvės 
kovų minėjimo metais. Mums tai susimąs
tymo, susikaupimo, nuveiktų aarbų apmąs-

APIE ARIOGALĄ
Miestelis randasi kairiajame Dubysos 

krante, Kėdainių apskrityje.
Jau XVIa. Lietuvos Metraštis Ariogalą 

vadina Vytenio tėviške. Tad, DLK Gedi
mino dinastija buvo kilusi iš Žemaitijos, iš 
Ariogalos.

Istoriniuose šaltiniuose Ariogala minima 
jau 1253m.

Nuo XIIIa. Ariogala nuolatos minima 
kryžiuočių žygių prieš Žemaitiją aprašy
muose.

1382m. kryžiuočių maršalas buvo pa
ėmęs Ariogalos pilį. XIVa. išsivystė į Že
maitijos apskrities centrą, vėliau į vals
čiaus centrą.

1640m. Vladislovas IV suteikė miestelio 
teises su turgais ir prekymečiais.

1792m. gavo miesto teises ir herbą—du 
kryžmai sudėtus kardus raudoname lauke.

Po pasisakiusiųjų, buvo perskaitytas 
Ariogalos mokyklos moksleivių laiško Moti
nai - Obeliai žodžiai: "Tegul ir trečiajame 
tūkstantmetyje žydi senos ir nesenai so
dintos obelys, o Motinos verkia tik iš 
džiaugsmo..." Visi sąskrydžio dalyviai 
galėjo parašyti savo laišką Motinai- 
Obeliai.

Choras, susidedantis iš įvairių Lietuvos 
miestų politinių kalinių ir tremtinių, pasi
priešinimo kovų dalyvių, savanorių, šaulių 
ir karių chorų ir ansamblių, atliko jungti
nę programą. Jos repertuare V.Kudirkos,
J. Naujalio, Maironio, J.Gudavičiaus, K.Va
nagėlio, T.Leiburo, J.Strielkūno, K.Genio,
K. V.Banaičio, F.Kiršos ir kitų kompozito
rių bei poetų kūriniai.

Paibaigus Koncertui, virš stadiono pra
dėjo skraidyti lėktuvas ir sraigtasparnis. 
Prasidėjo oro šventė "Svajonių skrydis".Ne
trukus danguje išsiskleidė įvairiaspalvių 
parašiutų kupolai. Ore parašiutininkai, tarp 
kurių ir Raseinių rajono meras R.Stankū
nas, išskleidė didžiulę Lietuvos trispalvę. 
Norintieji šventės dalyviai galėjo paskrai
dyti sraigtasparniu ir iš aukšto skrydžio 
pamatyti Sąskrydžio vietą.

Kad ir pradėjo lyti, šventės dalyvių dai
nos ir giesmės, skaitomos eilės, sakomi 
sveikinimai, nenutilo. Tuo tarpu į slėnį įva
žiavo Lietuvos Respublikos Prezidento 
V.Adamkaus kortežas, kurį tūkstančiai 
žmonių pasitiko skambiu "Valio" ir ploji
mais.

Jūs buvote ir esate mūsų laisve’s simbo
lis" - šiais žodžiais Prezidentas kreipėsi į 
suvažiavusius Laisvės kovų dalyvius 
Ariogaloje. Jis sakė, kad jaučia didelę at
sakomybę būsimoms Lietuvos piliečių kar
toms - ar skaudus tautos atminimas ne
taps vien grupės bendraminčių savastimi. 
Prašė saugoti atmintyje kovotojų vardus, 
kovas, datas ir relikvijas, lenktis partizanų 
bei kitų laisvės gynėjų motinoms. Valsty
bės vadovas kalbėjo, kad prašo Dievo, jog 
lemtis suteiktų tautai laiko ir sąlygų ne ko
voms už laisvę, ne gynybai, o kūrybai. 
V.Adamkui buvo įteiktas lietuviškos kaimo 
duonos kepalas ir gėlės.

Šventė Dubysos slėnyje vyko iki pat ryta 
Vakare užsiliepsnojo šventiniai laužai, pra
sidėjo gegužinė, festivalis "Kūlgrinda 99", 
kurio metu koncertavo įvairūs ansambliai...

Kitais metais Ariogaloje įvyks dešimta
sis, jubiliejinis sąskrydis, kuriame dalyvaus 
dar gausesnis skaičius dalyvių, bus įdomes
nė programa ir jau dabar organizatoriai 
pradeda ruoštis šiai Laisvės kovų dalyvių 
sueigai.

Laisvės kovų dalyviams ir visiems sąmo
ningiems piliečiams Laisvės šventė tęsis, 
kol bus laisva Lietuvai

LŠS Garbės šaulys Stasys Ignatavičius
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Kauno Vytauto Didžio
jo U-to magistrantas 
Giedrius Židonis. Jis ga
vo š.m. Poeto Henriko 
Nagio Fondo stipendiją.

Doktoratui Giedrius pa
sirinko išeivijos rašy
tojo Eduardo Cinzo kū
rybą.

• MAŽASIS VILNIAUS 
TEATRAS gastroliavo 
Helsinkyje Festivalio pro* 
gramoje su Grigorijaus 
Kanovičiaus veikalu "Nu
sišypsok mums, Viešpa
tie”. Šis veikalas buvo 
gerai įvertintas kritikų, 
todėl buvo pakviestas da
lyvauti.

Festivalyje buvo supa
žindinama ir su nauju 
Oskaro Koršunovo pa
statymu - W.Shakespeare 
"Vasarvidžio nakties sap
nas".
• APELIACINIS TEISMAS 
sugriežtino bausmes len
kų autonomijos skelbė
jams ŠALČININKŲ rajo
ne. Buvę to rajono Tary
bos nariai nuteisti už an
tivalstybinę veiklą, tu
rės atlikti dvigubai il
gesnį kalėjimo laiką.
.. > • • . > < ■ . ■ • i r<" ‘h i >

• KAUNE, rugpjūčio mėn. 
10d. buvo paminėta pir
mosios Lietuvos Nepri
klausomybės I—jo Prezi
dento Antano Smetonos 
125m. gimimo sukaktis.

Prezidentūros sodelyje 
vykusiose iškilmėse da-

LINKSMAI APIE ŠIMTAKOJĮ

Apie autorių*.

Liutauras DEGESYS - rašytojas, filosofijos dak
taras, Lietuvos Rašytojų S-gos narys.

Jis dėsto Vilniaus Pedagoginiame Universitete. 
Rašo eilėraščius vaikams, fra išleidęs 6—ias poezi
jos knygas: 1984m.-"Baltas paukštis", 1985m.- 
"ivieilės akys", 1989m.- "Rugsėjo žvaigždė", 1990m.—- 
"Tai naktis", 1995m.-"lš niekur", 1998m. "Žvėrynus"

lyvavo Prezidento vai-
kaitis pianistas Antanas
Smetona, atvykęs is Ame-
rikos, vyriausybės bei
miesto savivaldybės at-
stovai, Tautininkų Są-
jungos 
stovai.

ir skautijos at-

ŠIMTAKOJIS

Ak, pūkuotas švelnus Šimtakojį, 
Kur per vasarą sveikas bėgioji, 
Kiek tu batų porų nunešioji, 
Šimtakojį vikrus, greitakoji.

Kiek tau batų kas rytą valyti, 
Jie sušlampa, kai pradeda lyti, 
Kaip sunku tau batus nusiauti, 
Kaip keblu juos prie durų sukrauti.

Kaip Keistai per balas tu šokuoji, 
Gal tau skauda penkioliktą koją? 
Tu lekuoji, gal būt nesveikuoji? 
šimtakojį, o gal tu pankuoji?

AŠ norėjau dar daug ko paklausti, 
Aš norėjau tau ranką paspausti, 
Bet bijojau, nes jau nežinojau, 
Ką paduosi man - ranką, ar koją.

Sveikinimą minėjimo 
rengėjams atsiuntė
prez.Valdas Adamkus,da
lyviai Tylos minute pa
gerbė prezidento Antano 
Smetonos atminimą. Kon
certavo Vidaus Tarnybos 
I-jo pulko pučiamųjų or
kestras ir kaimo kapela 
"Vija".

Pirmasis ir paskutiny- 
sis-ketrvirtasis-I-sios Lie
tuvos Nepriklausomybes 
prezidentas žuvo gaisro 
metu Clevelande, JAV, 
1944m., emigracijoje,pa
bėgęs nuo Sovietų re
presijų.

• LIETUVOS Parlamento 
biudžetas šiuo metu yra 
9,7% mažesnis negu per
nai, nepaprastos išlaidos 
sumažintos 34%, paly
ginus su 1998 metais.

1999m. valstybės biu
džeto įstatymo patai
sose nurodoma,kad^ Sei
mo nepaprastos išlaidos

mažinamos per pusę, 
kas sudarė apie 2 mil. 
litų.

Finansų Ministerijai pa
siūlius šį planą, jam 
pritarė Vyriausybė. Par
lamento Kancleris Jurgis 
Razma, komentuodamas 
tą planą, buvo nepaten
kintas, kad suma nebuvo 
suderinta su Seimu, nes 
aukštesnio lygio valsty
bės institucijos biudžetą 
mažinti reikėtų ne iš ne
paprastųjų Seimo išlaidų 
sąmatos, bet iš Finansų 
Ministerijos biudžeto.

Jis susirūpinęs, kad: 
"Reikės neleisti parla
mentarų į komandiruotes 
arba uždaryti autoūkio 
skyrių".

fra kita išeitis - siū
lyti Seimo nariams sava
noriškai atsisakyti (pabr. 
Red.) kiekvieną mėnesį 
ūkio reikalams gaunamos 
1 vidutinio darbo išmo
kos (vasaros pradžioje 
tai buvo 1096 litai). Pa
gal Parlamento finansų 
skyriaus apskaičiavimą, 
vienam mėnesiui tam 
tikslui skiriama apie 180 
tūkstančių litų.

Įgalų gale, nery ai neiŠlaikoZ] —
Alytaus viešosios bibliotekos direktorės Giedrės 

Bulgakovienės veiklą buvo tikrinę anksčiau 
ekonomines policijos pareigūnai, kontrolieriai. Buvo 
rasta neteisingai surašytų algalapių bei kitokių 
atskaitomybes pažeidimų.(Spaudoje neteko užtikti ži
nios, kokios iš viso to buvo pasekmės: ar papeiki
mas, ar pabauda, ar nužeminimas pareigose, kad 
būtų normalu...)

Tačiau, šios bibliotekos darbuotojas, 40m. am
žiaus istorikas, "Sušaudytos dainos" bendraauto
rius, "Lietuvos partizanų Dainavos apygardos kro
nikos" sudarytojas Henrikas Rimkus, laiške parašė, 
kad bibliotekos direktorės Giedrės Bulgakovienės ir 
jos pavaduotojos Linos Kamorūnaitės piktnaudžia
vimai jį privedė prie desperacijos. Galima įsivaiz
duoti jo psichologinę traumą, kad nepriklausomoje, 
galų gale, Lietuvoje klesti tokie darbuotojai... Jis 
išgėrė masyvią dozę stipriai veikiančių tablečių 
prieš rašydamas atsisveikinimo laišką. Jo gyvybe iš
gelbėta.

Jo ir kitų darbuotojų pareiškimai tvirtina, kad 
bibliotekos vedėja ir jos pavaduotoja įdarbino savo 
seserį, dukterėčią, motiną, pusseserę, tėvus, pus
brolius ir dargi direktorės vyras pasirodydavo prie 
kasos langelio. Kiti darbuotojai tylėjo, norėdami 
išlaikyti darbą, kiti už kokią pastabą būdavo arba 
nubausti, arba atleidžiami nuo darbo. Per šešerius 
darbo metus buvo pakeisti 5 ūkvedžiai, 3 buhal
terės. Kai kurie darbuotojai skundėsi "Respublikos" 
korespondentei Daliai Paulauskaitei, kad dėl nuola
tinės šioje darbovietėje įtampos, buvo susirgę arba 
priversti pereiti į žemesnes pareigas, kiti visai 
pasitraukė.

Bibliotekos dokumentuose randasi brangių pirki
nių sąskaitos, kelialapių, kuriuose nurodomos as
meninės kelionės automobiliu po Alytų, kartais išva- 
žinėjant per dieną net iki 100 km. Taip pat šiuo au
tomobiliu nemokamai neskrupulinga direktorė nau
dojosi ir tarpmiestiniams susisiekimams asmeniniais 
reikalais, kaip ir nedarbo ar švenčių dienomis.

Darbuotojai tvirtina, kad ši miesto biblioteka 
gali išgyventi ir. be lengvojo automobilio.

įspūdingos lėšos (kurias gaudavo iš Alytaus mies
to Savivaldybės ir Kultūros Ministerijos) buvo iš
leistos bibliotekos kompiuterizavimui, brangiai tech
nikai.

Kas iš to, jeigu darbuotojai neturėjo galimybės 
lankyti specialių kursų kaip naudotis 
kompiuteriais...

O kas ypatingai naudojosi jais?
Henrikas Rimkus tarnybiniuose raštuose direkto

res Giedrės Bulgakovienės de»i?osį atkreipę į tai,kad 
kompiuterius čia naudoja vietoje rašomųjų mašinėlių 
tekstams rinkti, taip pat, kc._. jais nuolatos žaidžia 
G.Bulgakovienės sūnus. Šis studentas ne tiktai truk
do darbą bibliotekininkams, oet ir gabenasi bran
gią įrangą namo, kur įrengia neaiškias programas 
bei žaidimus.

Kai kurios kompiuterių dalys, nemokšiškai nau
dojamos - sugadintos. Jos buvo pakeistos nestandar
tinėmis. Todėl nesutvarkyta kartoteka, neatlikti 
kiti svarbus bibliotekos kompiuterizavimo darbai.

Pasirodo, kad yra dingęs prieš kurį laiką fakso 
ir modemo aparatas su įrangos, diskeliais. Apie šią 
vagystę nepranešta policijai. Vėliau nupirkta apie 
10.001) litų kainavusi papildoma kompiuterinė įranga.

Taip švaistosi direktorė su savo pagelbininkais. 
Pasipūtusi direktorė ir jos padėjėja bandė įtikinti 
"Respublikos" žurnalistę, kad H.Rimkaus problemos 
esančios grynai asmeninės, o biblioteka dirbanti net 
labai gerai. O jei kas skundžiasi, tai joms esą ne
įdomu...

įdomu ir tai, jog nė vienas Alytaus Savivaldybės 
skyriaus darbuotojas nesusidomėjo sveikata H.Rim
kaus, kuris buvo laiške parašęs, kad apgailestavo ne
sugebėjęs apginti savęs ir bendradarbių nuo tokios 
sauvalės.

Bejet ši viešoji biblioteka nėra didelė, o didelės 
lėšos kažin kodėl iš Alytaus^ miesto Savivaldybės ir 
Kultūros Ministerijos buvo "išmonytos"?!

Mums atrodo, jeigu at
skaitomybė teisingai ve
dama, galima bent per 
pusę sumažinti šias iš
laidas ir nuo to niekas 
nenukentėtų... fra atėjęs 
laikas rimtai taupyti.

• DĖL KRIZĖS autonomi
nėje DAGESTANO Res
publikoje Rusija nutrau
kė naftos tiekimą Lietu
vai. Iki stabilizuosis pa
dėtis.

Rusijos Gynybos Mi
nisterijai reikalingi pa
pildomi ištekliai ir sku
bus naftos perdirbimo 
gamyklų aprūpinimas, 
kaip tvirtino Ministerijos 
pareigūnas. Mūšiai tarp 
Dagestano islamo suki
lėlių ir Rusijos tęsiasi 3 
savaites.

Šalia šios naftos su
stabdymo priežasties, Kū- 
ro ir Energetikos Minis
terijos atstovas pasakė, 
kad su Lietuva nėra tvir
to susitarimo koks naf
tos kiekis bus eksportuo
jamas į Baltijos vals
tybes , tad nuspręsta su
mažinti naftos eksportą, 
šiuo atveju Lietuvai.

• RUSIJOS ambasadorius paskirtas Premjeru. 
Lietuvai Konstantinas Mo- 
zel'is po beveik 3-jų me
tų vadovavimo ambasa- • t GUDIJA^Baltarusija) 
dai grįžta į Rusiją. Jo pradėjo grąžinti skolą 
vieton paskirtas Jurijus sietuvai uz elektros ener-. 
Zubakovas. Jis yra dir- gijąv.nuo liepos mėn. Su- 
bęs Rusijos Užsienio grąžino arti 31 mil.litų, 
Reikalų viceministeriu, o dar liko skolos 365 mil. 
vėliau vadovavęs Vyriau- 160 tukst.litų.Šias žinias 
sybės aparatui, kai Jev- pateikė "Lietuvos Ener- 
genij Primakovhs buvo gijos" vadovybe.
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Senelio sodybos vietoje 
PAMINĖJO 125- TĄJĮ 
GIMTADIENĮ

ŠLm. rugpjūčio mėn. 8 
d. leniškiai ir svečiai 
visos Lietuvos i rinkosi i 
Užulėnio dvarą paminėti 
I-ojo Lietuvos Prezidento 
125-tąjį gimtadienį. Po 
Mišių Lėno Šv.Antano Pa
duviečio bažnyčioje, didelė 
eisena pajudėjo į Užulėni. 
Buvo sustota ties prez. 
Antano Smetonos gimtuoju 
namu, kur prieš kelias die-

Į susirinkusius kalbėjo ir 
Antano Smetonos vaikaitis- 
pianistas ir kompozitorius, 
bendravardis Antanas Sme
tona,kuris padėkojo iškil - 
mių organizatoriams ir da
lyviams, rajonu vadovams 
bei organizacijų, atstovams.

Prisimnimais pasidalino 
Vilniaus apskrities,savival * 
dybių, atstovai, ir kt.

Linksmąja dalį, pradėjo 
saviveikliniar kolektyvai, 
eiles skaitė skaitovai, o 
vakare šventė baigėsi Kau
no Karo Istorijos Klubo se
novinės patrankos Šūviais , 
ansamblio ”Vienkiemis"kon- 
certu ir žvakučių plukdy - 
mu Leno ežere.

Vilniuje, Prezidentūroje 
prez.Antano Smetonos 125- 
tosios gimimo metinės bu
vo paminėtos rugpjūčio 10 
d.

Pranešimą apie prez. 
A.Smetoną, jo gyvenimą 
ir darbą minėjimo daly
viams perskaitė istori
kas dr.V.Trumpa.

Buvo graži koncertinė 
dalis,? atlikta M.K.Čiur
lionio kvarteto.

Tą pačią dieną minė
jimas įvyko Kaune, bu-

Jono Ivaškevičiaus vusios Prezidentūros kie
melyje prie prez. A.Sme- 

sody- tonos paminklo, prie ku
rio buvo padėtos gėlės.

t Nuotr.

A.Smetonos tėviškės 
bos maketas.

Prie Uzugirio A.Smeto
nos vardo pagrindinės mo
kyklos vyko pagrindinis mi
nėjimas. Buvo perskaity — 
tas prez. Valdo Adamkaus 
sveikinimas, kuriame minė
ta,jog be Kauno Lietuvos ir 
prez. Antano : Smetonos 
vargu ar būty įmanoma ir 
1990-jų KOVO 11 - TOJI, 

diena, - atkuriant Lietuvos

(Pagal LŠS Garbes Š.S.Ig- 
natavičiaus straipsnį).

nas buvo ant granito plokš- Nepriklausomybę - valsty - 
tės pritvirtintas bronzinis bingumą

PIRMOJI PERGALE

Viens-du, viens-du... Porą šimtų metrų į vieną 
pusę, tiek pat atgal, kol susitinkame su kitos gru
pės sargybiniais. Mes dviese. Saugome mūsų laisvą
ją zoną - kalinių respublikos sienas. Šalia—• 
spygliuotos vielos tvora, toliau - keleto metrų plo
čio mirties juosta - tarpas tarp dviejų sargybos 
bokštų: čia šaudoma be įspėjimo. UŽ jos išorinė 
spygliuotos vielos tvora. Ten taip pat be paliovos 
vaikščioja sargybiniai, jų rankose - automatai. Jie 
raudonais antpečiais, Stalino - Berijos kariai.Jų pa
reiga saugoti tarybinę liaudį nuo tokių, kaip mes, 
liaudies priešų, bandančių išklibinti socialistinės tė
vynės pamatus. Jie gali mus žudyti, iš mūsų tyčio
tis.

1953m. gegužės 30d. Norilskas. Šiaurė, 70 lygia
gretė. Naktis, iš tiesų saulė priartėja prie ledinių 
kalnų viršūnių, tarsi sakydama "sveikučiai”. Ateis 
laikas, kai ištisiems trims mėnesiams kalnai paslėps 
saulę.

Jau daugiau kaip savaitę lagerį valdome mes,mū
sų išrinktas sukilimo komitetas. Mes ----
daugiau kaip 5000 politinių kalinių, ypatingojo re
žimo 5-asis gorlago skyrius, katorginis. Tokių lage
rių Norilske šeši, vienas jų - moterų. Numeriai ant 
drabužių, grotos ant langų, užraktai duryse. Mums 
skirti patys sunkiausi fiziniai darbai: karjerai,pama
tų pastatams ruošimas, tranšėjų kasimas ir 1.1. 10- 
-12 vai. darbas šaltyje, vėjyje. Na, o dabar 
saugome savo Respublikos sienas. Išdidžiai plevėsuo
ja juodos vėliavos, persiūtos raudona juosta.

Šalia miestas. Nuo jo namų stogų grėsmingai 
žvelgia į mus juodos kulkosvaidžių kiaurymės. Mes 
ginklų neturime. Mūsų sukilimas - dvasinis,morali
nių galių pasipriešinimas nežmoniškai gulago siste
mai. Vėliau paaiškėjo, kad čekistai labai norėjo mū
sų veiksmus kvalifikuoti kaip antisovietinį ginkluotą, 
kontrarevoliucinį sukilimą. Buvo bandoma mus ap
ginkluoti. Ne paslaptis - vyrai norėjo pajusti ran
kose šaltą ginklo metalą, drąsiai pažvelgti savo bu- 
1999.LK.7d. 

deliams į akis. Mes nežinojome, kad oaugelis esame 
paženklinti mirties ženklu. Nežinojome, kokia lem
tinga bus birželio 29-30 naktis,^ nežinojome, kad rug
pjūčio 4d. ropos šarvuotos masinos, saudys į visą, 
kas juda. Tai dar bus, o dabar visi paklusta suki
limo komiteto vadovybės įsakams ir nurodymams. į 
komitetą lietuviai delegavo J.Aleknavičių ir A.Ruz- 
gį. Tvarka griežta: jokios savivalės, jokių sąskaitų 
suvedinėjimų. Visi pasipriešinimo organizacijos
nariai pirmose pozicijose palaiko tvarką. Reikalau
jame iškviesti komisiją iš Maskvos, ruošiame jai pa
teikti dokumentus.

Naktis eina į pabaigą, budi tik sargyba. Eina ir 
jie, čekistai karininkai, saulės spinduliuose auksu 
žėrinčiais antpečiais. Jie pasirodė staiga iš už mies
to namų. Eina kolonomis, grupėmis, komanduojami 
generolo Semionovo, gorlago viršininko. Jų daug,ke
letas šimtų. Eina pro kareivių plačiai pravertus var
tus, šaudydami iš pistolietų: kas į vir
šų, kas į žemę, matyt, save padrąsindami, iš 
paskos įvažiuoja keturios gaisrinės mašinos. Opera
cija parengta iš anksto. Pirmas būrys blokuoja šalia 
esančio dviejų aukštų barako duris, antras skuba 
prie kito barako... Gaisrinės mašinos užima 
pozicijas, tiesia ’’rankoves”. Jau remiamos trečio 
barako durys, kad kaliniai negalėtų išeiti.

Pavojaus signalas duotas. Iš tolimesnių barakų sku
ba dešimtys, šimtai mūsų vyrų. Blokuotos barakų 
durys, stipriai spustelėjus iš vidaus, neatlaiko, atsi
lapoja. Karininkai krenta aukštielninki nuo laiptų.

-Mušk juos! Vaikinai, apsupkit, atkirskit nuo vach- 
tos. Mirtis budeliams! - aidi šūksmai iš užpakalinių 
eilių. Kai kas jau iš peties vanoja karininkams 
sprandus. v

-Brolyčiai, neužmuškit, - šaukia čekistai, aš 
turiu šeimą, vaikų. Dar kiti rodo savo sidabruotus 
antpečius: ’’Esame medikai, pasigailėkite".

-Čekistų neliesti, ginklų neliesti, - girdėti 
įsakmūs balsai.

-Pjaukit gaisrines rankoves, blokuokit mašinas. - 
Pasipylė akmenų kruša. Karininkus apėmusi panika, 
jie traukiasi "vachtos" link. Dingo jų visas šaunu
mas. Kai kurie narsuoliai metėsi ant spygliuotos vie
los tvorų. Gaisrinės mašinos, iškultais langais, suka 
atgal. Prie vartų spūstis: mašinos, karininkai. Vie
nas mašinos prispaustas prie stulpo. Keliems sulau
žytos rankos, šonkauliai.

Mes šventėme pirmąją savo pergalę laisvoje 
zonoje, kalinių respublikoje.

/IŠ TRMTINYS,Nr<20,1999/

Įsidėmėkite, kad gerame patalpų eva - 
kuacijos plane privalo būti bent du 
skubos išėjimai kiekviename name ar dau- 
giabutyje, taip pat ir sutarta vieta,kur vi
siems susirinkti lauke.

Evakuacijos pratimai parodys ar tinka - 
mai veikia jūsų planas.

Yra nepaprastai svarbu įrengti dūmų a- 
liarmų gerai parinktoje vietoje.

Užkirsti kelią gaisrams - tai visų reikalas!

PasiruoŠus iš anksto, yra galimybių, iš
gelbėti jūsų artimųjų gyvybes.

TEIRAUKITĖS

http://www.ville.montreal.qc.ca 872-3800
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Lietuvoje
BANKRUTUOJA "LIT-

O.LAŠAS
KARTAIS SUSERGAMA NUO NAMINIŲ GYVULĖLIŲ

Alergiškus ir panašius negalavimus, kaip nuo gripo 
gali sukelti naminiai keturkojai ar plunksnuočiai.

IMPEKS” BANKAS
Š.m.rugpjūčio mėn.ant

roje puseje iškilo į vie
šumą tikroji "LITIiViPEKS" 
banko padėtis.

Pasirodo, šis 
skelbiantis savo 
bankas, vis dėlto

viešai 
sėkmę 
priėjo 

liepto galą ir yra 
bankroto ribos.

Privačios įmonės 
vai pradėjo skųstis, 
įmonės, pavedusios iš sa
vo sąskaitų įvairius at
siskaitymus, gaudavo šio 
banko blankus, pažyra in- 
čius, kad sumos yra ati
tinkamai pervestos. Ta- 
čiau-tačiau—iš tikrųjų pi
nigų nepervesdavo...

Vienos Vilniaus bend
rovės direktorius patvir
tino, kad:"Nuo mūsų są
skaitos nurašyti pinigai 
pradingo nežinia kur. 
Mes turime dokumentus, 
kad atsiskaitėme, tačiau 
partneriams to nepakan
ka - jie visiškai pagrįs
tai nori gauti pinigų".

"LITIMPEKS" vadovas 
Gintautas Preidys tik
riausiai galvojo, kad taip 
darydamas,laimės laiko 
kaip nors išmanevruoti 
lėšų apyvartos proble
mą - ar problemas- ir 
išlips iš bėdos.

Kol taip atsitiks, ve
dėjas G.Preidys skubėjo 
užbaigti savo namo sta
tybą netoli Vilniaus,Rie
šės apylinkėje. Kaimynų 
pastebėjimu— namo sta
tyba paskutiniu metu bu-; 
vo 
ma, 
mėnesį būtų galima apsi
gyventi.

Centrinis Lietuvos Ban
kas kol kas neįsipareigo- 
jo kaip surasti 
IMPEKS" bankui 
ginį investuotoją, 
tant jo finansinę 
rą

Įdomu būtų sužinoti, 
kokį (taip reikalingą) 
bankininkystės stažą at
liko ar atlieka visi 
bankų vadovai, jeigu 
problemų sprendimai už- 
delsiami, arba užsimoji
mai nerealistiški; o 
Centrinis Bankas irgi tu
rėtų apie bankų sunku- 

padėti 
prieš

ant

vado- 
kad

Dr.Michael Fox pataria kaip apsisaugoti:
e Jauni šiuniukai ir kačiukai gali sukelti skilvio bė
das žmonėms, o simptomai panašūs į virusinį skilvio 
negalavimą: skauda pilvą, pakyla karštis, atsiranda 
spazmos ir gali būti viduriavimas. Po savaitės 
simptomai pranyksta.

Jeigu turite tokius jaunus gyvulėlius namie, verta 
juos parodyti veterinoriui, nes jūsų simptomai gal 
yra sukelti tų jaunų žvėrelių bakterijų, vadinamų 
"campylobacter”.
• Mikrobai, paprastai randami tik gyvuliuose, spėja
ma, per seiles gali būti perduoti žmogui ir pasida
ryti skilvio uždegimo priežastimi. Svarbiausia plau
ti rankas, jei žaidėte su kačiuku, šuneliu ar kitu gy
vuliuku.

Nėščios moterys turi saugotis ir neliesti kačių 
tualetinio smėlio nei jų tam tikslui dėžių.
• Iguanų ar vėžlių oda, reguliariai nutrina nuo savo 
salmonėlių bakterijas. Nuo užsikrėtimo jomis apsi
saugosite gerai nuplaudami rankas, lietę tuos, kad 
jums ir mielus, sutvėrimus.
• Paukščiai, laikomi narveliuose, turi būti švariai 
užlaikomi. Jeigu juos sau nusiperkate, pasitikrinki
te, ar pardavėjas turi gerą reputaciją.

Kiekvienu atveju neapsikrėsite jeigu jūsų įnamiai 
bus švarūst ir jūsų rankoms nepagailėkite muilo.

1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P1A6

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 dėf valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA !

*• v

ypkl

"LIT- 
strate- 
atsta- 

lygsva-

PRISIKĖLIMO 
p.ARAPUOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 (College St.. Toronto. Ontario M6H i \S 
**»A^ I vietiniai: 416 532-3400 ir 532-3414

FAX: 416 532-4816 
*"T * Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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 v.v.___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

retų apie bankų 
mus sužinoti ir 
spręsti problemas 
jomas įsibėgėjus.

(Beje, Lietuvoje žmo
nės yra išsitarę vienam 
lietuvių išeivijos banke
lio vadovui, kad-o, jeigu 
vadovas, tai jis turi sau 
daug pinigų...)
• KAUNE, žinomo naf
tos verslininko Romual
do Kiznio Aukštuosiuose 
Šančiuose, ekonomines 
policijos pareigūnai pa
darė kratą, tirdami suk
čiavimo atvejį, susietą 
su uždarąja bendrove 
"Deglita". R.Kiznis yra 
šios bendroves bendra- 
savininkas.

Kratos metu buvo ras
ta ne tik svarbūs doku
mentai, bet ir įvairūs 
šaudmenys.

90-179 d. term, ind...................... 3.15%
180-364 d. term.ind.....................3.80%
1 metų term. Indėlius.............. •..4.45%
2 metų term, indėlius.............. -..4.80%
3 metų term. Indėlius.............. •..5'00%
4 metų term. Indėlius.............. *..5.15%
5 metų term. Indėlius............... ..3.40%
1 metų GlC-mėn.palūk........... ..4.45%
1 metų GlC-met. palūk........... ..4.70%
2 metų GlC-met. palūk........... ..5.05%
3 metų GlC-met. palūk........... ..5.25%
4 metų GlC-met. palūk........... %. 5.40%
5 metų GlC-met. patuk..............5.65%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”............................. 3.00%
RRSP Ir RRIF-1 n.term.ind—4.70% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.05%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.25%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.40%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.....5.65%
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......................... 7.00%
2 metų.........................7.35%
3 metų......................... 7.55%
4 metų.........................7.70%
5 metų................... ....7.80%

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

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, bąt sąžiningas patarnavimas
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VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIET..U.VIU.XREDITQ KOQPERA.LYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LBM 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 12 i 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo 11.50% 

nekiln. turto 1 m.........7.15%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 

atsargos kapitalu

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki..... .......2.25%
santaupas........... ................ ....... ....2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk. 
INDĖLIAI:

.............2.00%

90 dienų indėlius............... .............3.50%
180 dienų indėlius............. .............3.50%
1 m. term. Indėlius........... .............4.50%
2 m. term. Indėlius........... .............4.80%
3 m. term, indėlius........... ............. 5.00%
4 m. term, indėlius........... ............. 5.10%
5 m. term. Indėlius...........
RRSP ir RRIF

............. 5.50%

(Variable)............................. ............. 2.50%
1 m. ind.................................. ............. 4.50%

i T m. Ind.................................. ............. 4.80%
i 3 m. ind.................................. ............. 5.00%

4 m. Ind.................................. ............. 5.10%
5 m. ind.................................. ..............5.50%

3 mil. dol. Ir Kanados 
vaidilos Iki $60,000 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.80% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.45% už 1 m. term. Indėlius 
4.80% už 2 m. term, indėlius 
5.00% už 3 m. term, indėlius 
5.15% už 4 m. term, indėlius 
5.40% už 5 m. term, indėlius 
4.45% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.70% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.05%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.40% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.70% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.05% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.65% 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.................*..7.00%
2 metų.....................7.35%
3 metų.....................7.55%
4 metų.....................7.70%
5 metų.....................7.80%

su keičiamu 
nuošimčiu... 5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

VPLUS
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.18



floridą
© Šių metu vasara, pasi
žymėjusi neįprastais kar
ščiais, baigia pribręsti, 
priartėjo ir naujųjų 
mokslo metų datos.

Floridoje karščiausios 
ir drėgniausios vasaros 
dienos - rugpjūtyje.lšga- 
nymas - vėsesnys rytme
čiai ir vakarai išvilioja 
iš vėsinamų patalpų pa
vaikštinėti pajūriu.

Vėsinamos patalpos ne 
tik namuose, bet ypač 
St.Petersburge esančiuo
se muziejuose: "Museum 
of_ History", kur ekspo
natai pasakoja apie 
Floridos istoriją; "Mu
seum of Fine Arts" su 
dažnomis, kaitaliojamo
mis parodomis. Pažymė
tinas ’^Salvador Dali" Mu
ziejus, turįs gausiausiai 
šio dailininko darbųJ’Lie- 
tuvių Žinios" Lietuvių 
Klubo biuletenis prane
ša, kad netrukus vėl bus 
atidaryta "Florida Inter- 
national MuseumJ’ su 
specialia paroda. Taip 
pat paminima, kad 
įėjimas dažnai esąs vel
tui. Taigi geros žinios, 
ypač tiems, kurie planuo
ja pratęsti vasarą, pa
bėgus nuo, pav.Kanadiš- 
kosios žiemos...

Tuo tarpu tokiam sve
čių sezonui gal ir ant
plūdžiui - ruošiasi Ame
rikos Lietuvių klubo 
St.Petersburge valdyba. 
Nutarta tradicinį savo 
atidarymą paženklinti po
kyliu lapkričio men. 12d. 
su įdomia programa, va
kariene ir šokiais.

Jau ruošiamasi 2000-jų
Naujųjų Metų sutiki

mui.

• Atostogaujantis St.Pe
tersburge, Fl. Lietuvos 
Seimo narys dr.Kazys Bo
belis^ > Lietuvių Klubo 
popietėje rugpjūčio men. 
15d. padarė platų 
pranešimą apie gyvenimą 
Lietuvoje. Jo pasiklausy
ti buvo susirinkę 190 
žmonių.

Daug ko naujo neiš
girsta, panašiai apie eko
nominius sunkumus pasi
sakoma ir kitų,ir Lietu
vos laikraščiuose, tačiau 
kalbėjo konkrečiais pa
vyzdžiais ir tai paryš
kino vaizdą (nors buv. 
prenij.G. Vagnorius ir buvo 
tvirtinęs, kad ekonominė 
padėtis nesanti sunki). 
Prelegentas pabrėžė, kad 
tarptautinėje politikoje 
Lietuva perdaug nusilei
džia. Vien su savigarba 
irgi dar daug nepadarysi, 
nes ne vien nuo jos pri
klauso politiniai bangavi
mai. .• *

Nespėjus atsakyti į 
šiuos klausimus, dr.Ka
zys Bobelis, būdamas ne
blogas oratorius, sutiko 
ir sekančią dieną 
atvykti į Klubą. Jis at
sakė į visokius klausi
mus, dalyvaujant apie 
80-čiai atvykusiųjų.

Klubo p-kas visų. var
du Prelegentui padėkojo.
1999.IX.7d.

• Lietuvis paskirtas nau
juoju St.Pete Beach po
licijos vadu. Raimundas 
Kaminskas šiose parei
gose pradėjo dirbti lie
pos mėn.12d. Policijos 
vadu jis dirbo Crystal 
River, Fl.mieste.

Anksčiau jis yra dir
bęs Clearwater Fl. po
licijos departamente, ten 
įvykdė $400.000 vertės 
policijos pranešimų kom
piuterizavimo programą. 
Naujoms pareigoms ji pa
skyrė is 90 kandidatu pen
ketuko atrankos .

Raimundas Kaminskas, 
gimęs po II-jo Pasauli
nio Karo Vokietijoje, su 
tėvais atvyko į Cleve- 
landą. Čia augo, mokė
si ir priklausė lietuvių 
skautams.

Atvykęs į Klubą, nu
stebo pamatęs tiek lie
tuvių, žadėjo ir dažniau 
apsilankyti.

"St.Petersburg Times", 
rašant apie jo paskyri
mą naujoms pareigoms , 
pabrėžiama ir kad "...jo 
lietuviškos šaknys ir lais
vai naudojama lietuvių 
kalba, bus jam labai nau
dinga, nes St.Pete Beach 
gyvena tiek daug lietu
vių..."

• St.Petersburge JAV 
Apylinkės valdyba Tau
tos Šventę minės sekma
dienį, rugsėjo mėn. 12d. 
Mišiomis ir Lietuvių Klu
be šventine popiete.

• Vinco Kudirkos 100—me
tų mirties minėjime LB 
Apylinkės Valdyba ruo
šiąi įdomią programą spa
lio mėn.21d., Lietuvių 
Klubo patalpose.

Programą atliks pas
kaitininke dr.Irena Sla
vinskaitė ir_ aktorė Virį
ginija Kochanskytė, abi 
iŠ Lietuvos.

NUSIŠYPSOKIME:

• Ateina žmogelis į bažnyčią. Puola ant kelių ir 
Kaip visada kad ims raudodamas daužyti galvą į 
altorių:

-Dievuli, Visagali, ar gali padaryti taip, kad te
levizijos žaidime laimėčiau aukso puodą? Tai mano 
paskutinė viltis... iš darbo atleido, elektrą ir šildy
mą išjungė. Ruošiasi ir visai lauk išmesti, o na
muose vaikučių alkanų būrys... žmona ligoninėje 
laukiasi... Net kyšiui gydytojams neturiu. Dieve, 
padėk! Aplinkiniams Tu juK nieko negaili. Tik man 
vienam... vargšeliui...

Danguje visi susigraudinę ašaras šluostosi,dūsau
ja ir neiškentę kreipiasi į Visagalį:

-Tėve, gal Tu jam tikrai padėtum? Toks menk
niekis...

-Tai kad aš jau seniai būčiau padėjęs, jei tik jis 
nors Kartą tos nelemtos loterijos bilietą būtų nusi
pirkęs...

CENZŪROS SULAIKYTI "VAGUS" LEIDINIAI.
Prieš 50 metų:
1. A.Baranauskas. Anykščių šilelis.
Knygos spausdinimas sustabdytas dėl pratarmės.

2. K.Binkis. Poezija
"Užkliuvo" leidinio parengimas (spaudai paruošė 
A.Vengris, kuris po kelerių metų buvo suimtas).

3. K.Donelaitis. Raštai
Mokslinio pobūdžio leidimas sustabdytas dėl J.Le- 
bedžio ir kitų autorių straipsnių, parašytų "buržua
zinio objektyvumo dvasia".

4. J.Marcinkevičiaus. Nemunas patvino.
19491H.LTSR rašytojų sąjungos partinės organizaci
jos susirinkime romanas buvo sukritikuotas.

5. V.Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
Visas įrištas tiražas buvo supjaustytas makulatū
rai.

Telefonai:

VMpIHRd-. W KAILIŲ SIUVĖJAS
_ ♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų
UKM *Saugojimas vasaros laiku(storage)

r *Taisau ir retnodeliuoįu
♦Siuvu ir parduodu 

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal,Que., H3A 2G6

^FUNERAL HOME^ 
J.F. Wilson čc Sons Ine.

H 23 Maple Blvd., 5784 Verdun AvJ 
Chateauguay,QC., Verdun, QC. > 
f Tel: 691-4763 Tel: 767-9956 W

7 psi.

Pianistas 
dr. Saulius 
Cibas,

sol. Angelė 
Kiaušaitė,

sol. Gina 
Čapkauskienė,

pianistas 
William 
Smithy, 

koncertavę 
Kennebunk- 
Porte, š.m. 
rugpjūčio mėn. 
20 d.

VASARINIS GALA 
KONCERTAS

Tradicija tapusi Tėvų 
Pranciškonų vasarvietės 
Kennebunkporte,Main,JAy 
sezono pabaiga paženk
linta šventišku "Gala" 
koncertu š.m. rugpjūčio 
mėn.20d. vasarvietės Au
ditorijoje.

išbandytas, poilsiau
tojų ir svečių laukiamas 
koncertasz sutraukė šim
tinę klausytojų. Gražiai 
išpuoštoje gėlėmis sceno
je pasirodė solistės Gina 
čapkauskienė ir Angele 
Kiaušaitė, pianistai ir 
akompaniatoriai dr.Sau
lius E.Cibas ir William 
Smiddy.

Programa gerai supla
nuota, įvairi, gerai at
likta, buvo gražiai įver
tinta tiek rengėjų, tiek 
ir žiūrovų.

Pirmoje dalyje sol.Gi
na, akompanuojant Wil
liam Smiddy, padainavo 
2 J.Gruodžio dainas-žodž 
K.Binkio: "Rugiagėlės", 
"Aguonėlės"; J.Govėdo ir 
G.Gudauskienės — žodž.

L.Andriekaus"Liepsneles"? 
"Gintarėlis"; B.Budriūno- 
žodž. H.Radausko "Dai
nos gimimas"; S.Gailevi- 
čiaus —žodž. B.Brazdžio- 
nio "Klajūnui".

Po jų sol.Angelė,akomp. 
Sauliui Cibui, padainavo 
J.Tallat- Kelpšos — žodž. 
L.Giros "Ne margi saka
lėliai"; J.Vaitkevičiaus 
"Motinos valsas"ir A.Rau
donikio—žodž Vyt.V.Blo
žės "Jūra".

Pirmąją dalį užbaigė 
solo pianistas William 
Smiddy.

Po petraukos, koncer
tą pradėjo sol.Angelė ir. 
pianistas Saulius E.Cibas. 
Dvi dainos "The Desert" 
"Till My Man Gets Home" 
E.T. Houghton žodž.- Stan 
Smith; "Con Te Partiro" 
E.Sartori žodž.L.Qua-
rantot to.

Piano solo William 
Smiddy.

Sekė 3 arijos, kurias 
dainavo akompanuojant 
S.Cibui, sol.Gins: J. 
Strauss - "Die Fleder- 
manus", O.Strauss "Re- 

ve de Valse" ir V.Kup- 
revičiaus "Paukščių kon
certas".

Užbaigė programą due
tu abi solistės, akomp. 
S.Cibui arijomis "La Veu
ve Joyeuse" ~ F.Lehar, ir 
"La Boheme"-G.Puccini.

Publikai karštai plo
jant, buvo sudainuota 
priede: S.Šimkaus "Plau
kia sau laivelis" ir arija 
iš operos "Gianni Schic- 
cni - muz.G.Puccini. 
Vasaros programon bu
vo įtrauktas religinis 
koncertas rugpjūčio 
mėn. 17d. antradienį. Ja
me dalyvavo solistės Gi
na čapkauskienė, Angelė 
Kiaušaitė, smuikininkas 
Julius Veblaitis ir var
gonininkė dr.Frances Ka
valiauskaitėj

Prieš grįžtant i Mont
real!, sol. Gina Čapkaus
kienė giedojo bažnyčioje 
pamaldų. metu •

Gerai susigyvenę mu
zikai ir abi solistės buvo 
jau vėl pakviesti vasa
ros koncertinei progra
mai.
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• L.K.MINDAUGO-NE - 
RINGOS Šauliu Kuopa 
ruošia tradicinę Tautos 
Šventės minėjimą š.m. 
rugsėjo mėn.12 d., sek - 
madienL, A v P-jos baž
nyčioje.

UŽ Lietuvą aukojamo
se Mišiose kviečia orga
nizacijas dalyvauti su vė
liavomis.

PRANEŠA Žvejotojų-Me- 
džiotojy Klubas "NIDA":
• Užbaigiant žuvavimo 
sezoną, vyks : tradicinės 
ŽUVAVIMO VARŽYBOS, 
š.m.rugsėjo mėn. 18 d., 
RIMEIKIįJ vasarvietėje .

Pradžia 7 val.ryto,pa
baiga 2 val.p.p.

Bus skiriamos taurės 
už didžiausią lydeką ir do
rę.

• Klubas "NIDA” ruošia 
RUDENIO Šventę 
s.m. spalio mėn. 17 d. , 
sekmadienį, 12 vai., . A V 
P-jos salėje. Gros muzika 
ir. bus skanių dešreliu ,ir 
kopūstų bei kitokių gė - 
rybių.

Visus maloniai kvie - 
čia abu renginius Klubo

"Nida" Valdyba

0 SVARBU ŽINOTI:
XI LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIŲ, ŠVENTĖS RENGIMO 
KOMITETAS praneša AUKOTOJAMS, kad visi rėmė - 
jai, aukoję Šiai šventei $20,- ar daugiau, gaus pakvi
tavimus dėl atleidimo nuo pajamų mokesčio.

Čekius rašyti: XI LTSS - KLB ir siųsti Šiuo 
adresu : XI LTŠS, 
2185 Stavebank Rd., MISSISSAUGA,ON., L5C 1T3.

• REAGAL CONSTELATION HOTEL yra oficialus 
Šventės viešbutis. Šventes dalyviams ir svečiams kam
bariai gaunami papiginta kaina: $105 už kambarį vie 
nai nakčiai.Kambaryje gali apsigyventi iki 4-ių asme
nų.

Užsisakant reikia paminėti,kad nakvynė užsakoma 
XI LTSŠventei. Tel: 416-675-1500, arba nemokamai 

iš toliau - 1-800-268-4838.
Pranešime ir kitas svarbias, su Šia Švente susiju - 

sias žinias kituose "NL" numeriuose.
####*
* Danutė ir Bronius STASKEVIČIAI mini savo vedybi
nio gyvenimo 50-metį. bu pasižymi ne vien gražios 
2-jų dukterų ir trijų sūnų Šeimos užauginimu, bet ir 
svaria, nuolatine bendruomenine veikla.

Sveikiname! Linkime - dar daug gražiu metu 
taip mums visiems reikalingos veiklosl

e Danielius STAŠKEVIČIUS, Arūno ir Silvijos Staške
vičių 17-metis sūnus šįmet baigė St.Jean sur- Ri - 
chelieu,Que.,gimnazija. Joje stipriai reiškėsi savo su
gebėjimais: suredagavo mokyklos metrašti "The Foe- 
nix", jis yra įrašytas į "Honor Society" ir "Honor 
Roll", taip pat laimėjo "Via Rail Citizenship Award' 
uZ visuomenine veiklą. Jis buvo išrinktas pasakyti pa
grindini žodį- "Valedictorian" mokyklos baigimo diplo
mų įteikime

Danielius baigė Montrealio Lituanistine Mokyk
la,buvo joje ir pagalbiniu mokytoju.

Linkime Danieliui gražios, sėkmingos ateities1.

t

SUSITIKIME SU SVEČIU IŠ KLAIPĖDOS AV P-JOS SALĖJE

Nuotr.
Dainiaus
Jflro

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

Š.m. rugpjūčio 15d. 
pobūvyje su svečiu iš 
Klaipėdos: sėdi R.Verby- 
la (Par.K—to pirm.), ku
nigas B.Talaišis,muz.komp. 
L.Djintcharadze. Stovi: 
A.Mickus(Mišių patar-

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
( Metro: Place St.Henri

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

) H2L 2Y4

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

8psl.

nautojas), A. Morkūnienė 
(choristė), A. J. Mickus
(choro vadovas), B.Na- 
gienė (NL redaktorė), 
Dr.J.Mališka (skaitovas), 
sol.AjKeblys ir A.Raš- 
kevičius (Mišių patar
nautojas).

• Buvo labai linksmas 
Danutės ir Broniaus Staš
kevičių šventinis pobūvis 
š.m.rugsėjo mėn. 5 d.

Platesnį aprašymą spaus- 
dinsime sekančiame NL 
numeryje.

• Telefonu iš Toronto 
Vanda Norvaišienė pra
nešė, kad po sunkios li
gos mirė buvęs sąžinin
gas NL talkininkas ir 
malonus administratorius 
inž.Jonas Paškevičius. 
Mėgo muziką ir smuika
vo, svajojo sudaryti ma
žą kamerinį vienetą.

Giminių neliko, pa
laidotas Lietuvių ka
pinėse Toronte.

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 
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

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: Z514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.

LESTOITURES

IVIIROIM INC

Patrick Sweezey 
Mark Richard

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 
3272 BouL LASALLE 

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

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 
kainomis.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.18
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