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• Š.m. rugpjūčio mėn.3d 
JAV Texas valstijos gu
bernatorius George 
VV.Bush priėmė Respubli
konų Partijos pasiūlytą 
nominaciją JAV Preziden
to postui.

Stebėtojų nuomone,yra 
daug galimybių, kad jis 
laimės.

• JUNGTINĖSE TAUTOSE 
š.m. liepos mėn. 
29d. įsteigtas nuolatinis 
forumas, kuriame bus at
stovaujami vietiniai pir
mykščiai čiabuviai , . pra- 
dedant Kanados indėnais 
ir baigiant Australijos 
pirmykščiais gyventojais.

Naujai išrinktas Kana
dos Pirmųjų Genčių 
Asamblėjos vadas Mat
thew Coon Come
pareiškė, kad "labai džiū- 
dinanti diena, nes mums 
tai reiškia, kad pradeda-| 
me naują erą, galėsian
tys dalyvauti tiesiogiai 
Jungtinėse Tautose pir
mą kartą, kaip pasaulio 
piliečiai".

Daugumą detalių kaip 
šis forumas veiks bus & 
spręsta iki 20U0m., o jų 
tarpe, kur bus nuolatinė 
vieta ir kaip bus atren
kami atstovai. Forume
dirbs 16 narių, 8 iš per 
nykščių čiabuvių, kiti 8 
is viso pasaulio.

Kuba buvo vienintelis 
kraštas, protestavęs dėl

Daumantė su savo ožkute Pupyte šios vasaros pievoje, netoli Ukmergės

tokio forumo steigimo ir 
nenorėjęs leisti ivi.Coon 
Come tarti žodį. įsikišus 
Kanados delegcijai, Kuba 
(kuri neturi čiabuvių) la
bai nenoriai nusileido ir 
netrukdė jam kalbėti.

• Gruzija susilaukė reikš
mingos dienos. Rugpjūčio 
mėn.5d. pranešime skel
biama, kad Rusija pradė
jo išgabenti sovietinius 
karinius pabūklus iš šia
me* krašte tebesančių ka
riuomenės bazių. Šį pro
cesą finansuoja Vakarų 
valstybės. Iki š.m. gruo
džio mėn. pabaigos bus 
išgabenta taip pat ir da
lis Rusijos kariuomenės, 
įsikūrusios 20km. nuo 
Tbilisi, o iki 2002m. lie
pos mėn. 1d. Gruzijoje ne
liks rusų kariuomenės 
nei jų bazių įrengimų ar 
ginklų.

• Rusijos Mokesčių Ins
pekcijos policija staigiai 
patikrino vieną žino
miausių "Stoličnaja Vod
ka" ir kitų pavadinimų 
degtinės gamyklos įmonę 
rytinėje Maskvos dalyje.

Žinių agentūros prane
šime skelbiama, kad ras

• VILNIUJE, š.m. rugpjūčio mėn. 16-20 d.d. vyks PASAULIO 
LIETUVIŲ BENJ2RUOMENĖS X-tasis SEIMAS. Jame dalyvaus . pra
eitu pavasarį išrinkti seimo nariai iŠ S.O-įįęs kraštu (turėtu būti 147 as
menys). Jų, uždavinys - suplanuoti ateinančių, 3-jų metų, veiklos kryptis.

VISIEMS dalyviams linkime našaus darbo ir sėkmės]

ta nelegalių finansinių 
operacijų,nūš'lepiamo pel
no ir nesutarimo įmonės 
valdymo taryboje ir susi
dariusių neaiškumų, kas 
tikrai valdo įmonę.

Paskutinėmis savaitė
mis tokių staigių mokes
čių policijos tikrinimų 
padažnėjo ypač didžiosio
se verslo įmonėse. Šią 
vasarą buvo apkaltintos 
Norilsk Nickel metalur
gijos pramonė ir,bandyta 
jos privatizaciją, įvyk
dytą 1997m., atšaukti.

Alyvos kompanija LUK
oil buvo tikrinama dėl 
mokesčių atsiskaitymo.

Mokesčius tikrino ir 
didžiausioje Rusijos au
tomobilių gamykloje "Av- 
tovaz". Ypač todėl, kad 
šį įmone, pagaminusi 
praeitais metais 650.000 
automobilių, veda dery
bas dėl bendros gamyk
los su JAV General Mo
tors.

"Autovaz" yra susiju
si su Boris Berezovsky 
asmeniu, vienu iš didžių
jų oligarchų, manoma, 
turintį didelę politinę 
įtaką nuo buv.prez.B.Jel
cino laikų.

• KAZACHSTANE
šiomis dienomis buvo už

baigtas sunaikinimas di
džiausias pasaulyje ato
minių bandymų plote bu
vęs Semipalatinsko komp
leksas.

Šioje Kazachstano šiau
rės rytų plote Šaltojo 
Karo metu tarp 1949- 
1989-jų metų įvykdyta 
daugiau negu 500 bran
duolinių sprogdinimų.

Kazachai, gyvenantys 
komplekso apylinkėje, 
tvirtina, kad jiems tenka 
dar vis gyventi tų 
bandymų pasekmėse ne
sibaigiančiose ligose ir 
užterštoje nuodais žemė
je.

Kazachstanas turi apie 
15 n iii.gyventojų, jų tar
pe, Lietuvos .Ambasados 
duomenimis, apie 10.000 
lietuvių.

• Černobilio Atominės 
Elektrinės avarijos dar
buose dalyvavo 7,085 par 
siuntiniai iš Lietuvos.Jie 
nebuvo savanoriai.

Šiandien žinomi 5,985 
černcbyliečiai. Kur kiti? 
Vieni emigravo, kiti nie
kur neužsiregistravo.Net 
502 jau mirė. Pastarasis 
skaičius, anot Sapiegos 
ligoninės direktoriaus Ge
dimino Rimdeikos, nero
do, kad žmonės mirė 

l 
I

dėl to, jog buvo Černo
bylyje. Vieną peršovė, 
kitą ištiko infarktas, ii' 
pan.

Lietuvos judėjimo "Čep 
nobylis" pirmininko Ro
berto Mockapetrio duo
menimis, vis dėlto kas 
10 dienų miršta vienas 
černobylietis. Vaikų, gi
musių černobyliečių šei
mose, yra apie 3,000. iš 
jų 1,000 serga jau dabar;

Pagal Tarptautinio 
tribunolo 1996m. Vienoje 
paskelbtą medžiagą, 
radijacijos sukelti gene
tiniai pakitimai, yra pa
veldimi...
• Rusijos Valstyoės Dū
mos deputatų grupė pa
skelbė pareiškimą, Kuria
me pasmerkė Lietuvos 
Seimo priimtą įstatymą, 
numatantį iš Rusijos pa
reikalauti sovietinės oku
pacijos žalos atlyginimo 
ir paragino Seimą sį įsta
tymą atšaukti.

LIETUVOS VYNAS PRA
SIVERŽIA Į RINKĄ ČI
KAGOJE.

"Food uepot Interna
tional" įstaiga, vadovau
jama buvusios klaipėdie
tes^ Angela Kovąk, rug
pjūčio mėn. bėgyje aprū
pins amerikiečių parduo
tuves 7-rių pavadinimų 
Anykščių vynu ir įvai
riais likeriais. Šiuo me
tu Čikagoje galima pa
stoviai gauti "Utenos 
alus" gaminius.

Direktorė-vadovė An
gela Kovak yra pasakiu
si, kad iš karto, žinomą, 
didelio pelno nebus, ta
čiau dėka puikios koky
bės, galima išvystyti di
džiulę rinką.

Pirmoje eilėje, patys 
lietuviai turėtų šiais gė
rimais naudotis ir juos 
reklamuoti. Sėkmės!
• Kanados Gynybos m in. 
Art EggletonaSj 16 dienų 
užsidelsus ginčams dėl 
GTSKatie laivo važmenų 
iškrovimo Becancour,Que. 
ir Montrealio uoste, ir 
laivo kapitonui boikuo- 
tuojant iškrovimą, davė 
įsakymą Alfa komandai 
perimti laivo valdymą. 
Operacija pavyko labai 
sklandžiai: Kanados ka
rinių reikmenų krovinys 
savo užsakovams bus 
perduotas.

neu%25c5%25besiregistravo.Net


Uz nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyautė au Canada!- 

Por free Lithuania! For loyalty to Canada!
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P.S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraiČiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tilį 
is anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.
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Priešrinkiminiai 
kymai:
• Moderniųjų 
nių Demokratų 
lyderis Vytautas Bogušis 
įsitikinęs, kad garsūs 
žmones naudingi partijai. 
Tai, Kad Lietuvoje šis 
procesas prieš rinkimus 
taip pat populiarus, nėra 
nieko nuostabaus.
• Lietuvos Konservatorių 
(Tėvynės Sąjungos) partb” 
jos pirmininko pavaduo
toja Kasa Juknevičienė 
mano,kad populiarūs žmo
nės gali partiją remti ir 
nepretenduodami tapti 
Seimo nariais.

• Socialdemokratų lyde
ris .............................
tvirtina, kad 
partijos jau 
galbūt ir 
garsenybių 
savo reitingus 
mus.

pasisa-

Krikscio- 
partijos

Vytenis Andriukaitis 
, kad kai kurios 

anksčiau, o 
dabar^ ieško 
kad pakeltų 

per rinki-

15*73 Bloor SLWest, lb run to, Ont M6P 1A6

Remkime Lietuvą!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

• LDDP prezidiumo par
tijos vicepirmininkas Po
vilas Gylys pareiškė pa
sitraukiąs iš politikos.

52m. , buvęs Užsienio 
Reikalų m in. P. Gylys pa
prašė išbraukti jo pavar
dę iš LDDP kandidatų į 
Seimo narių sąrašo, ku
riame jis buvo Įrašytas 
antroje vietoje po par
tijos lyderio Česlovo Jur
šėno.

"į politiką atėjau prieš 
1z metų, vedamas, nelai
kykite to patetika, pi
lietinės pareigos. Ma
nau, Kad aš ją jau atli
kau ir galiu grįžti prie 
savo aaroų”- praėjus Ke
lioms valandoms po jo 
pareiškimo LDDP
prezidiume "Lietuvos Ry
to" žurnalistui 
P.Gylys, išbuvęs 
nariu 8 metus.

.tų pereiti į kitą 
ciją.

"Lietuvos Ryto" 
nešimu, kiekvienas 
tuvos socialdemokratų
partijos (LSDP) kandida
tas į Seimo narius, turės 
pasirašyti sutartį,kurioje 
numatyta, kad į Parla
mentą išrinktas kandi
datas privalės apmokėti 
LSDP ar koalicijos rinki 
mų kompanijos išlaidas — 
10 tūkst. litų, jeigu Sei
mo Kadencijos metu išei
tų ar būtų pašalintas iš 
socialdemokratų ar 
c i jos frakcijos.

kad buvęs 
airektorius 

atleistas iš So- 
ir

koali-

• Po pasirodžiusių žinių 
spaudoje, 
"Sodros" 
V.Kunca 
dialinės apsaugos
darbo ministerijos depar
tamento vadovo posto, 
dar nepradėjus eiti šių 

'pareigų, Vyriausybės 
kanclerio Petro Auštre-

• viėiaus nurodymu, vyksta 
tarnybinis patikrinimas, 
kuriuo siekiama išsiaiš
kinti, ar siūlant atsa
kingą postą V.Kuncai,ne
buvo pažeisti įstatymai.

sakė
Seimo

parti-• Socialdemokratų
ja nusprendė taikyti fi
nansines sankcijas tiems, 
į Seimą išrinktiems kan
didatams, Kurie sugalvo-

• Vilniuje vykusioje 
josios politikos 
cijoje keturios 
pasiskelbė ^artu r 
siančios svarbiausias 
lies problemas. Liberalų 
Sąjungos, Centro Sąjun
gos, Naujosios- Sąjungos 
bei Mooerniųjų Krikščio
nių Demokratų Sąjungos 
lyderiai pareiškė imsis 
pertvarkos Lietuvoje ir 
bandys suderinti keturių 
politinių jėgų ideologijas. 
Visi keturi politikai ak
centavo savo partijos 
įnašo svarbą į naująją 
politiką.
• Lietuvos Finansų mi
nisterija pripažįsta esan
ti nepajėgi valdyti visų 
valstybės garantuotų pa
skolų - jų yra 
daugiau kaip 6 
skelbia "Lietuvos

nau- 
Konferen- 

partijos 
sprę- 
; ša-

isduota 
mira., 
Aidas"

• Seimo vadovui Vytau
tui Landsbergiui Kardifo 
Universitete suteiktas 
Garbės daktaro vardas, 
o liepos men. 11d. Wales 
Nacionalinėje Asamblė
joje pristatyta jo 
politinė autobiografija 
anglų kalba "Lietuva vėl 
nepriklausoma”.

• Mindaugo Karūnavimo 
Dieną Prezidentūroje Val
das Adamkus išdalijo 
beveik 400 Nepriklauso
mybės medalių.

Šįmet, prieš Kovo 11- 
ąją nukaldintus, tačiau 
dėl Seimo valdybos ir 
Prezidentūros nesusikal
bėjimo, niekam neįteik
tus medalius, duvo nu
tarta išdalyti Mindaugo 
Karūnavimo Dieną.

Atvykusieji atsiimti vos 
tilpo Prezidentūros Bal-

- tojoje salėje.

Mažeikiškių pagrobimo 
byla.

Buvusio bendrovės "Ma
žeikių Nafta" vadovo Ge
dimino Kiesiaus, jo sū
naus Valdo bei asmeni
nio vairuotojo Alfonso 
Galmino paslaptingo din
gimo aplinkybės tirian- 
tieji pareigūnai rado duo
menų, kad Kiesius buvo 
atidaręs eilę bendrovių 
Anglijoje. Jų sąskaitose 
buvo milijoninės sumos, 
įtariama, kad sūnus Val
das Kiesius iš Anglijos 
yra parsivežęs didelį kie
kį pinigų arba čekį.

Kiesių šeimos banko 
sąskaitos ištuštintos ir 
iš viso pagrobta daug 
daugiau kaip 100 tūkst.litų.

Ar tie trys vyrai yra 
pagrobti už gausų įsisko- 
linimą(jei taip, tai tik 
tenka stebėtis tokiu pla
čiu "globaliniu" užsimo
jimu steigti"bendroves").

Liepos mėn. 13d. eks
premjeras Adolfas Šleže
vičius patvirtino atsi- 
tiKtinai matęs prieš sa- j 
vaitę buvusį "Mažeikių 
•Naftos" gener.direktorių 
Gediminą Kiesių Vilniaus 
oro uoste, kur abu pasi- | 
tiko iš Anglijos 
sius vaikus.

grįzu-

Apie dingusius 
renka ir Latvijon 
cija ir kiti šaltiniai .Yra 
ir

žinias 
poli-

versijų, kad "Mažeikių
3 psl.
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SALFASS-gos VARZYBINIS KALENDORIUS

* Toronto LSK Jungties 15-tasis "3-Pitch" Softbolo Turnyras, 
kuris skaitomas kartu ir metinėmis ŠALFASS-gos pirmenybėmis, 
vyks š.m. .rugpjūčio mėn. 26 ir 27 d.d., Wasaga Beach,ON.. 
KANADOJE. Tai yra "Co-Ed" - mišriu komandų tipo turnyras. 
Inf: Rimas Kuliavas, 297 Kennedy Ave^, Toronto*, ON.,MSP 3C4, 
Canada. Tel: 216-766-2996. Faksas: 416- 766-5357. E-mail: 
kuliavas6compuserve.com
* Š.Amerikos Baltiečių Lauko Teniso Pirmenybes vyks rugpjūčio 
mėn. 26 ir 27 d.d., Columbus,Ohio. Rengia latviai. Inf: Arturs 
Zageris,P.O.Box 21874, Columbus, OH 43221-0874. Tel: 614- 
459-5200 Rxt.233. Faksas: 614-459-1151. Lietuvius inf: Eugenijus 
Krikščiūnas, 105 Anndale Dr.,North York,ON.,M2N 2X3. Tel: 416- 
225-4385. E-mail:diane.kriksciunas ®ntel.tdsb.on.ca
* S.A.Lietuvių Individualines ir Komandines Golfo Pirmenybes 
vykdo Detroito LSK Kovas, rugsėjo mėn. 2 ir 3 d.d.. Fortreff 
Golfo aikštyne, Frankenmuth, Mich., apie 50 mylių į šiaure nuo 
Detroito. Inf:Vytas Polteraitis, 15209 Lakewooc, * Plymouth,MI 
48170. Tel: 734-420-3137. E-mail:vytoGiaol.com
* S.A.BaltieČių ir Lietuvių Lengvosios Atletikos Pirmenybes 
vyks rugsėjo men. 9 ir 10 d.d. Iroqois Ridge High Scool, Oak' - 
ville, ON. Rengia SALFASS-gos Lengvosios Atletikos Komitetas. 
Ryš:Irena Wilkinson,2783 Kinnerton Cresc.,Mississauga, Ont.,L5K- 
2B3; Tel:905-822-0302. Faksas:416-808-5215 Barrie Wilkinson 
vardu; E-mail:iwilkinson <9 colosseum.com. Papildomi rys: Algis 
Malinauskas, Tel: 905-844-7694 ir Algirdas Bielskus 216 - 
486- 0889
* Š. A. Balt iečių Sportinio Šaudymo Pirmenybes vykdo SALFASŠ- . 
gos Sportinio Šaudymo Komitetas, rugsėjo mėn. Hamiltono LMŽK .

GIEDRAITIS Šaudykloje: rugsėjo mėn. 9 d.- stendinio (Trap) 
šaudymo, rugsėjo mėn. 16 d. - smulkaus(.22kalibro) Šautuvu ir 
rugsėjo men.23 d.- pistoletu.Rys: Kazys Deksnys 1257 Royal Dr., 
Burlington,ON, L7P 2G2.Tel:905-332-6006,Faksas: 905- 332- 7896. 
E-mail:kdeksnys sprint.ca.

* n-sios Pasaulio Lietuviu Sportinio Šaudymo Varžybos vyks 
Rugsėjo mėn. 16,23 ir 24 "d. d., Hamiltono LMZK GIEDRAITIS 
Šaudykloje. Inf: Kazys DeKsnys.
*Baltiečių ir Lietuvių Plaukimo Pirmenybės vyks spalio mėn.28 
d., Etobicoke Olympiun , Etobicoke,ON. Vykdo BaltieČiy Sporto 
Federacijos Plaukimo Sekcija.Inf: Modris Lorbergs,73 North 
Heights Rd.,Etobicoke, ON.M9B 2T7. Tel:416-626-7262,faksas:416 
-395-3346; e-mail:modris lorbergs ^nynet.nybe.on.ca. Lietuvių 
dalyvavimų koordinuoja Mrs, Catherine Jotautas, 35 Cumberland 
Dr., Bramptom,ON.,L6V 1W5-. Tel:905-457-7664; Faksas: 905- 
457-5932; e-mail: caromire eaol.com. Papildomai- Algirdas 
Bielskus, Centro Valdybos gen.sekretorius.

Varžybų pradžia : Šeštadienį,. rugsėjo mėn.9 d. 1:30 valp.p. 
Registracija nuo 12:00 vai. Sekmadienį varžybos tųsis nuo 10 
val.r.

Dalyvių registracija pageidaujama iki š. m. rugsėjo mėn. 6 d. 
imtinai Irenos Wilkinson adresu.

VISOS 2000-jų metų ŠALFASS-gos VARŽYBOS vyksta 50- 
jų JUBILIEJINIU, ŽAIDYNIŲ ŽENKLE. Ta proga klubai ir 
pavieniai sportininkai kviečiami KUO GAUSIAU DALYVAUTI!

ŠALFASS-gos Centro Valdyba
2 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.16

kuliavas6compuserve.com
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eaol.com


atkelta is 2 psi. 
Naftos” vadovai, važiuo
dami pasirašyti sutarčių 
su Rusijoje esančiomis 
kompanijomis, veždavosi 
pinigų kyšiams šių kom
panijų vadovams.

Po privatizavimo "Ma
žeikių Nafta" yra valdo
ma priimtais Vakarų ci
vilizacijos metodais ir, 
anot prem.Andriaus Ku
biliaus atstovo, palygi
nant kaip buvo anksčiau 
"Mažeikių Naftoje" vis
kas esą skaidru - tvarkin
ga.

Apie "Mažeikių Naftą"
"Mažeikių Naftos" vai’ 

dytoja - JAV bendrove 
"Williams International"- 
ketina skelbti informa
ciją apie vagystes ir ko
rupciją "Mažeikių Nafto
je". Apie tai premjerui 
Andriui Kubiliui buvo už
siminęs prieš kelias sa
vaites Lietuvoje viešėjęs 
JAB bendrovės vadovas 
John C.Bumgarneris.

"Williams" atstovas 
spaudai Lietuvoje Darius 
Šilas sakė, kad apie tuos 
dalykus bus informuota 
ir kad dar anksti 
pasakyti, ar bus praneš
ta apie korupcijos ir 
vagysčių faktus iki "Ma
žeikių Naftos" privati
zavimo, ar po jo.

D.šilas taip pat pa- 
reiŠKe, kad yra informa
cijos apie naftos ir dy
zelinio Kuro vagystes iš 
vamzdynu.

Ir "Williams", ir Lietu
vos. Teisėsaugos institu
cijas f po buvusio 
"Mažeikių Naftos" vado
vo pagrobimo, sudomino 
korupcijos faktai bend
rovėje, ir ilgi jos skoli
ninkų sąrašai.

"Mažeikių Nafta", kaip 
skelbiama spaudoje,leng
va ranka tiekdavo dega
lus įvairioms bendro
vėms, dažniausiai
registruotoms ofšorjnėse 
zonose, visai nekontro
liuodama, kaip jos atsi
skaito! Degalų
pardavimo sutartis,
pagal kurias už juos ne
buvo atsiskaityta, pasi
rašinėjo tuometinis įmo
nės vadovas Gediminas 
K iesius ir buvęs rinko- 
daros vadovas Vidas Pe
čiulis.

Valstybės kontrolė 
V.Pečkui gali iškelti bau
džiamąją bylą. Kol ne
aiškus nusikaltėlių pa
grobto G.Kiesiaus liki- 
mas, apie baudziąmąją 
bylą buvusiam vadovui 
neužsimenama.

"Mažeikių Nafta" iš 
degalus pirkusių skoli
ninkų neatgauna apie 
100 miln.litų. šios sko
los yra nurašytos į veik
los išlaidas. Beje, įtrau
kus visas skolas į veik
los išlaidas, privatizuo
jant "Mažeikių Naftą", 
jos buvo Vyriausybės 
paskolom.is kompensuotos 
įmonei dvigubai.

• Liepos mėnesio 11d.
dvi dienas Lietuvoje vie-

Mindaugo 

vainikavimas 

karaliumi 
(detalė)

dail.
Adomas Varnas 

šėjo strateginio investuo
tojo į "Mažeikių Naftą" 
"Williams International" 
pirmininkas - prezidentas 
John Bumgardneris. Vy
riausybės pareigūnams, 
"Williams International"/ 
jis pateikė informaciją 
apie derybas su LUKoil 
ir kitomis galimomis kom
panijomis dėl žaliavos 
tiekimo Lietuvos bendro
vei.

• Daugiausia "Mažeikių 
Naftą" lėšų prarado 
Ukrainoje.

Bendra "Mažeikių Naf
tos" ir Ukrainos įmonė 
"Galnaftogaz", turėjusi 
statyti degalines Ukra
inoje, liko skolinga 20 
mln.litų, kuriuos "Mažei
kių Naftos" akcininkai 
nurašė į veiklos išlaidas.

G.Kiesius aktyviai pro. 
pagavo degalinių staty
bas Ukrainoje idėją.

Pati "Galnaftogaz" li
ko skolinga 6,8 mln.litų. 
"Mažeikių Nafta"del šios 
skolos į teisėsaugos in
stitucijas nesikreipė.

Prieš kelerius metus 
"Mažeikių Nafta" tapo 
Kaliningrade įsikūrusios 
bendrovės "Baltoil" ak
cininke, gavusi tuome
tinio ūkio ministerio Vin
co Babiliaus leidimą. 
"Baltoil" akcininke taip 
pat buvo Britų salose 
registruota bendrovė 
"Thornleight Trust".

Kaip jos direktorius 
nurodomas kaunietis Kęs
tutis J.Triukas, įga
Botasis atstovas taip 
pat kaunietis, garsus ran 
kininkas Mečislovas 
Drūtis, turintis ryšių su 
Kauno nusikaltėliais. Jai 
taip pat atstovavo buvęs 
"Mažeikių Naftos" dar
buotojas L.Kairevičius.

Kai "Williams" perėmė 
"Mažeikių Naftos"valdy- 
mą, "Baltoil" skola siekė 
1,419 mln.litų Ji negrą
žinta iki šiol. Skolai iš
ieškoti administracija ne 
siėmė jokių veiksmų.

Buvęs "Mažeikių Naf
tos" valdybos narys pri
siminė, kad G.Kiesius, į 
nuolat didėjusią "Baltoil" 
skolą t žiurėjo pro pirš
tus.

"Mažeikių Naftai"daug 
skolingos liko bendrovės 
"Northville Trading" (Di
džiosios Britanijos Meno 
sala), "Gentech" (Virgi
nijos salos), "Corus Tra
ding (Anglija), "Olga" 
(Ukraina),"Domas" (JAV), 
"Dega"(Lietuva"), 
mers (Latvija).

"Sti-

HWAfAS,RO?°
Paroda "EXPO 2000" 

Hanoveryje prasidėjo bir
želio mėn.ld. ir tęsis 5 
mėnesius.

Lietuvos paviljonas yra 
vienas originalesnių pa
rodos "EXPO 2000" pa
statų.

Pirmąją parodos dieną 
Lietuvos paviljoną ap
lankė apie 7.500, antrą 
dieną beveik 30.000 lan
kytojų. "Antrą dieną ne
ribojome lankytojų SKai- 
čiaus, todėl išaugo "Gu
bernijos" alaus, suvenyrų 
perkamumas" suko G.Miš
kinis, Lietuvos ūkio vi- 
cem misteris.

Nepaisant originalios ir
įdomios paviljono konst
rukcijos, G.Miškinio tei
gimu, reketų pakoreguo
ti kai kuriuos 
projektinius sprendimus. 
Pasak jo, nevykusiai 
pristatomas dailininkas 
Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, kurio darbų 
parodos lankytojai nepa
stebi, nes žvilgsnis už jų 
neužkliūna. Pasak G.Miš
kinio, neišspręstos bui
ties sąlygos ten dirban
tiems, be to labai sunku
praleisti visą dieną gelto
nos spalvos fone.

Labiausiai parodoje 
perkami iki 10 Vokieti
jos markių (beveik 20 lt) 
kainuojantys suvenyrai, 
kuriais prekiauja bend
rove "Bauluva".

Žurnalistai labai pa
lankiai įvertino filmą 
"Skrydis per Lietuvą", 
kurį pažiūrėję žiūrovai 
visada dėkoja "už 
sėkmingą skrydį". Filmas 
pasaulinės parodos orga
nizatorių siūlymu per 
Lietuvos valstybinę šven
tę liepos 6- ąją bus pa
rodytas centrinėje EXPO 
teritorijoje, pagrindinėje 

aikštėje.
Parodos lankytojai 

kviečiami dalyvauti žai- 
dime"PažinKime Lietuvą}/ 
kurio tikslas supažindin
ti žaidėją su Lietuvos is
torija, kultūra, sporto 
laimėjimais, ūkiu bei tra
dicijomis.

Pastatyti surenkamą 
1000 kv.metrų paviljoną, 
organizuoti ir įrengti pa
rodą Lietuvai kainavo 
apie 20rnln.litų.

Gaila, kol kas neturi
me nuotraukos*

• Pernai nuostolingai dir
busi SP AB "Lietuvos 
Geležinkeliai" šiemet 
skaičiuoja pelną. Per 
penkis šių metų mėne
sius krovinių gabenimas, 
palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotar
piu, padidėjo 16,5%.

• Pajutusi atsigaunančią, 
Rusijos rinką, UAB 
"Šiaulių Tauro Televizo
riai" perkelia dalį gamy
bos į Karaliaučių ir su 
Azijos bei Švedijos -part
neriais didins pardavi
mus Rusijoje.

z
• Kaune praėjusiais me
tais leidinių ir licencijų 
užsieniečiams dirbti į 
Daruo Biržą kreipėsi 65 
organizacijos. Pernai dir
bo 166 užsieniečiai iš 30 
šalių. Daugiausia 37 spe
cialistai darbavosi iš 
Ja V, 18 iš Olandijos, po 
16 iš Vokietijos ir Čeki
jos, po 8 Rusijos ir Ki
nijos.

Daugiausia užsieniečių 
dirba Vytauto Didžiojo 
Universitete. KieK ma
žiau Kauno Technologi
jos Universitete.

Šios aukštos mokyklos 
Kviečiasi įvairių dėsty
tojų: filologų, teisininkų, 
sociologų, psichologų.

• Po dviejų menesių per. 
traukos Alytaus apskri
ties S.Kudirkos vardo li
goninėje, vėl pradės dirb
ti dializių skyrius. Ligo
ninės skyriuje sumontuo
ta nauja vokiečių bei 
belgų gamybos pirminio 
ir antrinio vandens va
lymo įranga. išvalytas 

vanduo atitiks Europos 
Sąjungoje dializei naudo
jamo vandens standar
tus.

• Kauno lėlininkai minė
jo savo teatro įKŪrirno 
dešimtmetį gegužės 
mėn.27d.

Ta proga surengė 
įspūdingą eiseną Laisvės 
Alėjoje. Kiekvienas pra
eivis galėjo pamojuoti sa
vo pamėgtam personažui 
pasisveikinti, ar ir trum
pai pasikalbėti, šventė 
pavadinta "Šypsosis lėlės 
ir vaikai".Kaimiečiai vis 
laoiau įvertina šią spal
vingą eiseną ir linksmą 
renginį.

Šiemet lėlių ir kaukių 
paradui pasiruošė ir tal- 
kininKai Muzikinio,Dra 
mos, Pantomimos teatrų“ 
artistai, miestų mokyklų 
lėlininkai, Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Panevėžio 
teatralai. Atvyko Rygos 
ir Lenkijos lėlininKai iš 
Slupsko.

• Akademijos miestelyje 
(Kauno rajone) liepos mė
nesio pradžioje namuose 
rastas nužudytas 80- tis 
Jurgis Cieška, gyvenęs 
kartu su dukterimi, ži
noma poete, 48 metų 
Gražina Cieškaite. Žiau
riu nužudymu' įtariama 
jo duktė.

G.Cieškaite šiuo metu 
yra gydoma psichiatrijos 
ligoninėje. Ji buvo ap
klausta policijos.

Psichikos problemų 
turinti poetė nuo 1992m. 
yra antros grupės inva
lide.

• Poligrafu arba "melo 
detektoriumi" patrikrintų 
asmenų duomenys, . bus 
naudojami kaip papildo
ma informacija. Poligra- 
fas bus naudojamas kai 
kuriose su operatyvine 
veikla susijusiose tarny
bose, priimant dirbti pa
reigūnus, atrenkant žmo
nes darbui su slapta in
formacija.
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Žvejo sodyba Kintuose, Klaipėdos krašte Nuotr.M.Purvino

Lietuvos 
politikas, 

asmeniškai

SUSITIKIMAS NIEKENO 
ŽEMĖJE

Baltijske Karaliaučiaus 
srityje (Kaliningrado),at
silankė pirmą kartą Ru
sijos prez. Vladimir Pu
tinas. Su juo liepos mėn. 
29d. buvo susitikęs Lie
tuvos valdymo Reformų 
ir Savivaldybių Reikalų 
min. Jonas Rudalevičius. 
Tai pirmasis 
valstybininkas 
kuriam teko
susitikti su naujuoju Ru
sijos Prezidentu.

Ar ne ironiška,kad 
toks susitikimas vyko po 
karo dar neišspręstame 
Karaliaučiaus (vis, tikru
moje, nelegaliai Sovieti
nės Rusijos užgrobtame) 
plote. Pagal taisykles, 
karui pasibaigus, Sovieti
nės Rusijos kariuomenė, 
bei kitokia administraci
nė įgula, su savo "įsta-

tirndavininkais" privalėjo 
iš ten pasitraukti.

Taigi, tas sovietinis 
karo grobis ir toliau ma
sina dabar,atseit, demo
kratiškąją Rusiją, kuri, at- 
rodo; visai patenkinta iš
trynusi arba suklastojusi 
istorinius vietovių pava
dinimus, priklijavusi savo 
neva "nuo seno rusų ap
gyvendintose žemėse"dar 
vis pusiau sovietiško sti
liaus vardus ir "užmir
šusi, kad pokarinis val
dymo terminas seniai 
pasibaigęs!^

O "didžiosios pajėgos" 
patogiai šią situaciją pa
lieka neišspręstą — pa
kibusią ore...

Kiek ilgai tai tęsis?

• Vasarą iš Palangos į 
Maskvą vėl skraidys lėk
tuvai.

Atnaujintas lėktuvų

Maisonneuve Part p 
ttotfesr at Viaa And ****

Su šia kortele:

maršrutas Palanga- Mask
va. Lėktuvai skraidys vi
są vasarą. Pirmuoju rei
su skrido keli Rusijos tu
rizmo kompanijų atsto
vai ir gausus žurnalistų 
būrys. Šiuo maršrutu 
skraidys lėktuvai iš Kau
no aviakompanijos "Lietu
va". Du kartus per sa
vaitę keleiviai į Maskvą 
bus skraidinami rusiškais 
JAK-40, Kuriuose yra 26 
vietos.

Jei keleivių bus dau
giau, bus ir skrydžių dau
giau bei erdvesni lėktu
vai.
• Kilus įtampai tarp Pre
zidentūros ir Seimo dėl 
politikos Rusijos atžvil
giu, Užsienio Reikalų 
m in. Algirdas Saudargas 
pasiūlė reformalias Kon
sultacijas politinėms jė
goms. į šį kvietimą atsi
liepė dauguma partijų.

fttrtMondt

Information: 
(514) 872 0000

Pasnmkite kvietimo 
kortelę Vaiku Šventei 
Accės Montreal bin= 
re, bibliotekose ar 
pramogų vietose.

Laisvas įėjimas į 
Botanikos Sodą, In
set tariu m a ir Bio-
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QuėbecS5

• Vilniaus Apygardos 
Teismo civilinių bylų Ko
legija nusprendė, kad 
eKspremjeras Gediminas 
Vagnorius ir "Lietuvos 
Ryto" dienraščio vyr.re
daktorius Gedvydas Vai
nauskas be pagrindo rei
kalauja iš "Respublikos" 
paneigti neva jų garbę 
ir orumą žaidžiančias ži
nias.
• ~ Kretingos Muziejus 
ruošiasi jubiliejui.

Atnaujinęs archeologi
nę ekspoziciją, Kretingos 
Kraštotyros Muziejus pra
dėjo ruoštis savo 65 me
tų jubiliejui. Muziejus 
buvo įkurtas 1935m. mo
kyklų inspektoriaus Juo
zo Žilvičio iniciatyva. 
1992rn. Muziejus buvo 
perkeltas į buvusius gra
fų Tiškevičių Rūmus. Mu
ziejuje sukaupta apie 43 
tūkst.eksponatų, 
tame trijų aukštų 
sode visų metų 
žaliuoja ir 
egzotiški augalai, 
gos Muziejus yra

Suvažiavimas, 
Šv.Onos at-

Namuose vos 
minios žmonių.Su- 
teatralizuota ei- 

iš A.BaranausKo 
į Vorutos Pilia-

vyr.prokuroras
Sabutis arti-

apygardos vyr.
Ramutis Jan- 

generaliniam 
Kaziui 

perdavėjau

žiemos 
laikais 

žydi 
Kretin- 
vienas 

iš labiausiai lankomų mu
ziejų Lietuvoje. Per me
tus jį aplanko 90 tūkst. 
turistų.
• LSD konferencijoje nu
spręsta organizuoti pi
liečių parašų rinkimą,kad 
pasirašytų už padidintą 
neapmokestinamą mini
mumą tarifui už šildymą 
gyventojams, kad būtų 
išsaugota valstybės val
dymo kontrolė valstybei 
priklausančiuose strate
giniuose objektuose.
• Anykščiai šventė savo 
560 metų sukaktį, iš 
aikščių, kiemelių, skverų 
sKambėjo 4 - ias dienas 
įvairių kapelų muzika, o 
prie Antano Baranausko

3VARBI DOVANA
Los Angeles lietuviai 

padovanojo Vilniaus Trau
matologijos skyriui du 
naujus aparatus odos nu
deginimui gydyti. Lietu
voje per metus apie 120 
vaikų patenka į ligoninę, 
nes prisilietę prie vy- 
ryklės ar užkliudę ver
dantį indą,nusiplikina odą, 
nekalbant apie ligonius, • 
nukentėjusius gaisruose,

paminklo savo kūryoą 
skaitė rašytojai - anykš
tėnai.

Taip pat vyko III- sis 
Anykštėnų 
tradiciniai 
laidai.

Kultūros 
sutilpo 
rengta 
sena 
aikštės 
kairi į.

į iškilmes buvo atvykę 
ir svečių.
• Vilniaus Apylinkės Pro
kuratūros 
Virginijus
miausiu metu gali tapti 
bedarbiu.

Sostinės 
prokuroras 
cevičius 
prokurorui 
Pėdnyčiai
oficialų teikimą atleisti 
iš V.Sabutį iš darbo.

Šiame teikime V.Sabu
čio pavaduotojams Anato
lijui Koržovui siūloma 
pareikšti papeikimą, o 
Valerijui Rapšiui griežtą 
papeikimą.
• Lietuvos Žemes Ūkio 
Banko Gargždų skyriaus 
apsaugos darbuotojas iš 
bank seifo pavogė be
veik 115.000 litų.

Gargžduose tai 
ji didelė vagystė 
ko.

Po pranešimo, 
vos šešioms 
Klaipėdoje buvo sulaiky
tas pagrindinis įtariama
sis, 23m., to 
ko apsaugos 
inkasatorius 
Raudonius,■ ; ■ '<■

Suimtasis atrodė pagi
riojus ir policijai ir po
licijai nesipriešino.

Kokio "kokteilio" rei
kia tokioms galvoms? 
Koks receptas? Kas žino 
te - pasiūlykite...

pirmo- 
is ban-

, praėjus 
valandoms,

paties ban- 
darbuotojas,

Rolandas

sodinimai.
Aparatai nupirkti su

ruošus labdaros pokylius. 
Taip pavyko surinkti $16 
tūkst., kurių reikėjo 
aparatams. Turėti senie
ji tam tikslui aparatai 
Vilniuje buvo atgyvenę 

kai reikalingi odos per- .savo paskirties laiką.
Illinois gub.George Ryan paskyrė M.Menroy- įvertinimo 
raštą už kuratoriaus darbą Etninio Paveldo Muziejuje. 
Rastą įteikė Pat Michalski Lietuvių parodoje.

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


VOKIEČIŲ MOKSLININ
KAMS GARBĖS VAR
DUS SUTEIKINĖJO VIL
NIUS.

Vilniaus Universiteto 
Medicinos faKulteto vado
vybė pakliuvo į skanda
lingą istoriją Vokietijoje. 
Dabartinis ir ankstesnis 
dekanai yra suteikę Ke
letą asocijuotų profeso
rių vardus Vokietijos me
dikams.

Tai prasidėjo neveik 
prieš dešimtmetį. Kai 
VU rektoriumi tapo 
Rolandas Pavilionis, iš 
Vokietijos praoėjo ateiti 
laiškai su prašymu už 
W-2u.0o0 Vokietijos rnar 
kių suteikti mokslinį 
vardą ar laipsnį to labai 
nusipelniusiems ir ver
tiems žmonėms Vokietijo-
je.

VU rektoratas iš 
pradžių mandagiai atsi
sakydavo, o nesibaigiant 
prašymams, buvo Kietai 
atsakyta.

Prieš kelerius metus, 
vėl užplūdo prašymai 
ypač Medicinos Fakulte
tą, kuriam vadovavo de
kanas, 
taras, 
Česnys

habilituotas dak- 
prof. Gintautas 

Jis pasirodo at- 
į kolegų iš Vo

kietijos prašymus ir leng
va ranka išrašinėjo jiems 
dokumentus. Paaiškėjo,Kao 
jie būdavo oanaudoti

reikalaujant pripažinti 
teiktą mokslinį vardą 
Vokietijoje.

Tačiau 
deralinės 
reigūnai 
kių raštų 
doiiiėjo,
vyksta tarp Vilniaus Uni
versiteto ir Vokietijos 
medicinos specialistų.

su- 
ir

Vokietijos Fe- 
Ministerijos pa- 
pastebėjo to- 
gausą ir susi- 

kas iš tiesų

Helsinkyje vykusių že
myno pirmenybių 50 m. 
plaukimo 
23m. Darių
kundės dalimi 
naują Europos 
pasiekęs vokietis 
Theloke.

nugara finale, _vo 
šimtąją se- 

aplenkė 
rekordą 
Stevas

• Lietuvos plaukikui, pa
nevėžiečiui, Dariui Gri- 
galioniui iki Europos čem
piono titulo pritrūko aki
mirksnio.

Sidabro medalį 
Darius Grigalionis 
kė naują Lietuvos 
dą-25,61 sek.

gavęs 
pasie- 
rekor-

Kitas lietuvis, kaunie
tis Mindaugas Špokas,lai
mėjo 7 -tą vietą.

• Arvydas Sabonis gali nis priklausys "Trail Bla- 
pirmą laiko nutraukti sa- zers" dar vienerius me- 

karjerą NBA ir _ tus.
grįžti į Europą. Juo rim
tai 'susidomėjo viena 
turtingiausių Italijos "Se
rie A-1" krepšinio lygos 
komandų Bolonijos "Kin
der", kurios sensacingus 
ketinimus patvirtino du 
pagrindiniai Italijos spor 
to dienraščiai.

Ar italams pavyks pri
sivilioti A.Sabonį, turė
tų paaiškėti artimiau
siomis savaitėmis. Pagal 
dabartinę sutartį, A.Sabo-

• Pirmosiose Europos 
Jaunimo krepšinio čem
pionato rungtynėse Och- 
ride (Makedonija) Lie
tuvos rinktinė žaidė su 
praėjusių pirmenybių nu
galėtojais — Jugoslavi
jos krepšininkais. Lietu
viai laimėjo 89:79.
• Vilniete Ulga^ Špi- 
talova, 16m. amžiaus, 
Europos Povandeninio
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(Ištraukos
Šachtos pragare
i

liepė kapliu smulkinti 
akmens - anglies luitus. Nuilsęs 
kaipmat išdygsta dešimtininkas;

i ......  Šachtoje man
didelius 
prisėdu -

-Ko sėdi, niekše?!
Ir ausin, ausin.

-Tai kad nebegaliu, jėgų nebeturiu... 
Pailsėt reikia.

-AŠ tau parodysiu, kaip ilsėtis!
Ir vėl kaip šveitė - aukštielninkas nu

virtau. Kai atsikėliau, paklausė mano vardo.
-Juozas , - pasakiau.
-A, Juzik!
Taip visiems lagerio laikams tapau Juzi- 

ku. Mano beždžiones uodega vis ilgesnė- 
visai nebeturiu sveikatos. Jaunutis gi dar 
buvau. Pilną kastuvą pakeliu ir viskas, jau 
gaudau orą, tai akmenis mėtau rankomis, 
didesnius - ridenu, vieną bevoliodamas kar
tu su akmeniu pats duobėn įvirtau, 
vyrai ištraukė. Po 
viršų, tai aš vos 
brigados antros 
vienas negyvas ir 
panašiai ir kitose 
blakės, patikrinimas lediniam 
aš nusprendžiu: viskas mano 
šachton daugiau nebeis, kad 
Kitaip amen.

Rytojaus dieną išslenku su visais darban. 
Tempiu molio kamuolius, lempą, žiūriu - 
pro šalį rieda vagonėlis, o mano draugai 
kiek atsilikę... AŠ - lempą žemen, surė
kiau - ir vagonėlin'Jis rieda žemyn, smun
ka į tuneliuką, vėl išlenda; pro šalį 
einantys kaliniai mane pamatė, šaukia, kad 
vagonėly žmogus, puolė vytis. Vagonėlio 
begiukai pagaliau baigėsi, jis atsitrenkė į 
didįjį vagoną, o aš - puc į jį! Koją susi- 
mušiau, bet nieko, guliu kaip negyvas, iš- 

prie 
ant

kiti 
pamainos reikia lipti į 
kojas bepavelku. Musų 
dienos "rezultatai” 
du sulaužytais kaulais; 
brigadose. Vėl bluza, 

speige... Ir 
Juozapėlis 

bus tas!

SAPNUOJA
Rimantas Vanagas

invalidą: paeinu tik su lazdom, o paskui 
vėl atsigulu...

Dvi dienas brigada neša man valgyti, 
trečioj maitina jau ligoninės maistu. Jis 
niekuo negeresnis, bet į darbą eit tai ne
reikia!. Dar nuprausė, tik nuo blakių vis 
tiek nepabėgau...

Rėkianti, dangaus besišaukianti tundra
Koja apgijo. Nusiuntė mane į kitą sky

rių - sustiprėti. Buvo tokia nerašyta 
taisyklė: palieki barako seniūnui savo da
linį - eini dirbti kepyklon. AŠ mielu noru 
pasirenku kepyklą - kad ir koks darbas ten 
būtų, vis ne prakeikta šachta! Kepyklos 
vyresnysis Prusovas, ukrainietis, pro duris 
klausia:

-O ką moki dirbti?
-Viską, - sakau - ką tik reikia!

įleidžia mane vidun, Žiuriu 
vyrai gramdo duonos formas, 
apdegusių žiauberių, man net 
tįsta! Sandėly, kur sukrauta visa duona,su
kiojasi jauna sandėlininkė vokietuke, o man 
Prusovas liepia išvalyti grindis. Tuoj čium
pu peilį, palieju vandenėlio ir kad skutu, 
tsi skutu! Sukuosi kaip užsuktas.

-Maladiec! - sako Prusovas - Dirbsi | 
mus!

Ir išeina. O vokietuke klausia:
-Gal tu, vaikeliuk, valgyti nori?
-Noriu! - kone surinku. - Labai noriu!
Kepaliukai dvejopi - kilogramo ir dviejų 
-Katrą imsi?
-Šitą didesnį!

Aš kaipmat praryju kepaliuką, ir 
vokietuke, sukrėsta mano rajumo, vėl klau
sia:

kažkokie 
jose pilna 
seilė nu-

pas

kelia mane vyrai iš vagono, 
angos, o menulis kad didelis! 
neštuvų ir tyliai juokiuos...

Sanitariniame punkte mato:
kas

Vaizduoju baisų
smarkiai ištinus, o 
ten nieko nepatikrinsi.
2U00.VIII.8

nesą 
Guliu

mano 
daugiau

koja

-Ar dar nori?
-Noriu!
Sukertu dar vieną kepalą. Pilvas jau iš

sipūtęs, bet akys mato valgyčiau, kol 
žiaunos krutėtų... Vokietuke sako:

-O dabar, Juzikai, žiūrėk, kad niekas ■ 
neatrakintų durų ir langelio neatidarytų...

-O jeigu sysioko įsinorėčiau?
-Nieko, daryk čia! Nori — imk dar 

duonos.
Ojojoj kepalų pilnos lentynos!

Pasilypėjęs pasiziuriu pro langeliuką, kur 
dingo mano sandėlininkė - ogi vienas kepė
jas užlipo ant krosnies, paskui kitas, pas
kui trečias... Aišku kaip dieną, ką jie ten 
veikia: kepėjai gi sotūs, stiprūs... O aš tuo 
tarpu išsirenku baltą kepaliuką, dažau jį 

ir netikiu savo laime: per vieną 
sušveisti šitiek duonos! Rojus, nedieną 

gyvenimas.
Barake seniūnas klausia:
-Na, kaip ten kepykloj?

-Gerai, - sakau, - Grindis išploviau, 
valgyt davė.

-O rytoj eitum?
-Eičiau!
-O davinio tau nereikės?
-Ne, ne!

Taip gyvenau visą menesį. Atsigavau 
kaip ant mielių. Tiesa, Prusovas jau po 
keturių dienų atsiėmė mane iš 
sandėlininkės ir ėmė mokyti, kaip šaudyti 
krosnin duoną. Darbas lyg ir paprastas, bet 
reikia nemažo miklumo, kad greitai pašau
tum ir ne viena forma nuo ližės 
nenuslystų, skysta tešla neiššoktų. Judesiai 
turi būti staigus ir tikslūs- tip top. Man 
tai ėjosi kaip sviestu patepta!^ Pats Pru
sovas taip nemokėjo, o kai iš Vorkutos 
atvažiavo komisija, stebėjosi: "Čia tai bent 
kepėjas!"

Bet po mėnesio išrašo mano Juozapėlį 
iš to skyriaus, OP vadinamo, ir vėl nu
siunčia...kur? Šachtom Patenku pas briga
dininką Bojarovą. Sveikatos kurį laiką už
teko, dirbau iš peties, tik vėl bėda: Boja
rovas buvo "blatniakas" ir baisiai mėgo 
mušti kalinius. Ateina - ir nei iš šio, nei 
iš to iš užpakalio kaip voš sprandan, kaip 
skels antausį! Ir taip kelis kartus per dieną 
Visus kalinius iš eilės. Kentėt nebeįmano
ma. Aš tada dirbau gręžėju, turėjau elekt
rinį grąžtą, tai nusprendžiau: katorgos vis 
tiek neištversiu - liko dar trylika metų, 
kas bus, tas bus, dursiu aš jam tuo grąžtu 
pilvan ar krūtinėn, ir baigta! Tiek to! Kaip 
tik matau - Bojarovas jau artinasi.

-Na, kaip darbas? - klausia ir šiepiasi, 
aiškiai galvodamas, kur čia man. smogus.

-Gerai...-sakau atsisukdamas ir laikyda
mas prieš save grąžtą. - gerai...

Nežinau ką jis suprato iš mano veido
5 psL



Sporto jaunių Čempiona
te Sankt Peterburge (Ru
sija), tapo Europos vice- 
ernpione 800 metrų plau
kimo su pelekais distan
cijoje.
© Krepšininkai Donatas 
Sabaliauskas ir Darius 
Sirtautas kitą sezoną 
tikriausiai žais Kinijoje. 
Juos į Dzinano "Jun An” 
pasikvietė šio klubo tre
neriu paskirtas Rimas 
Girskis.Jis mano, kad po 
peržiūros buvo sudarytas 
kontraktas, nes vadovai 
leido Lietuvos trene
riui pasirinkti krepšinin
kus.
• Prieš devynerius me - 
tus į Jungtines Valstijas 
emigravo grafikas Rimvy- 
das Bartkus. Niujorką jis 
vadina antraisiais
namais. Milžiniškame 
mieste lietuvis dirba 
mėgstamą darbą,
jaučiasi puikiai ir neketi
na grįžti į tėvyne. 
R.Bartkus, 39m. amžiaus, 
yra vienas pagrindinių 
įtakingi aus i o Amerikos 
dienraščio "The New 
York Times" iliustrato- 
rių. Jo darbų galima ras
ti "Time", "The Wall 
Street Journal",
"Newsweek", "Fortune’) 
bei kitų JAV leidinių 
puslapiuose.

LIETUVOS SPORTO ŽUR
NALAS APIE J.JANIUNĄ.

Sporto mėgėjams, o 
ypatingai čikagiečiams, 
kurie klauso "Margučio" 
radijo programas, yra ge
rai pažįstamas sporto ko
mentatorius treneris ir 
žurnalistas, kaunietis Vla
das Janiūnas.

Apie jį, visą puslapį 
užimantį straipsnį, š.m. 
balandžio men. 29d. lai
doje paskelbė naujas Lie
tuvos sporto žurnalas 
"Sportas ir automobiliai',’ 
nuo metų pradžios pakei
tęs anksčiau leistąjį 
"Sporto veidą".

Šiame gražiai leidžia
mame, spalvotame žur
nale, yra patalpintas pa
sikalbėjimas su šiuo vyru. 
Jis pradedamas taip:"Yra 
žmonių, kurie jo neme’gs- 
ta. Po šio interviu jų 
gali atsirasti dar dau- 
giau, nes, kaip kad sake 
pats Vladas Janiūnas, jis 
visada sakydavo ir sako 
į akį tai, ką galvoja. 
Bet įsiklausyti į popu
liaraus sporto komenta
toriaus, šį darbą dirbu
sio 15 metų, žodžius 
verta".

iš šio rašinio sužino
me, kad Janiūnas televi
zijos komentatoriaus 
darbą pradėjo 1978 me
tais, prieš tai 16 metų

Raudondvario pilis.

išdirbęs Olimpinio Pre- 
zervo Mokyklos krepši
nio treneriu. Jo pirma
sis, kaip komentato- ’ 
riaus, darbas buvo per 
tarptautinį J.Gagarino 
krepšinio turnyrą, žai
džiant JAV ir Sovietų 
Sąjungos krepšinio rinkti
nėms.

Atsakydamas į klausi
mą, kokias sporto šakas 
komentuodavo, Vladas Ja
niūnas taip pareiškė: 
"Krepšinį komentuodavau 
dažniausiai, oet praktiš

kai teko dirbti per visų 
sporto šakų varžybas, 
ypač žaidimų. Net mo- 
tobolo rungtynes komen
tavau. iš kitų karate, bok
są ir 1.1. Suprantama,to
kiam cailiąjam čiuoži
mui reikia specialių ži
nių. Aš pasiskaitydavau 
spaudos, specialiosios li
teratūros, kad neapsi- 
juokčiau prieš visą tau
tą, kviesdavau į studiją 
tuos, kurie tikrai išmano 
tos sporto šakos "virtu
vę" ir žino užkulisius.

Matyt, neapsijuokiau, jei 
ir dar dabar kvietė ko
mentuoti pasaulio dailio
jo čiuožime čempionate'.'

Ed.Šulaitis

• Hanoveryje , Vokietijoje, 
viešėjęs premjeras And
rius Kubilius ir jį ly
dintys kiti aukšti Lietu
vos pareigūnai susitiko 
su šiaurės Vokietijos įta
kingais verslininkais ir 
paragino juos investuoti 
Lietuvoje.

ar akių, Dėt iškart kažkaip atsiėjo ir atsi
traukė. Pirmą kartą išvengiau mušimo!

Kankino ir vis didėjantis planas. Val
džia sugalvojo net būdą, kaip atseit 
paskatinti kalinius: jei viršydavom planą, 
lauke pasveikindavo ir duodavo pyragėlį,di
dumo gal sulig penkiom kapeikom... dešim
ties ar penkiolikos gramų, o tas dienos pla
nas vienam žmogui buvo toks: kastuvu iš 
toninio vagono^ perpilti septynis vagonėlius 
anglių! Pasityčiojimas o ne paskatinimas,, 
nes kad ir kiek pyragėlių begautum, kas
dien jauti, kaip tavo uodega vis ilgyn ir il
gyn... #

Vėl atšiauriau OP} o paskui vėl šach
toj, iš kurios kasdien neša ir neša lavonus; 
aišku, vienąkart taip bus ir man, nes senus 
kalimus bežiūrint keičia ir keičia naujai 
atvežtieji Kiekvieną naktį iš lagerio ir 
šachtos išnešdavo gal šimtą mirusiųjų. Taip 
ir^ matau tą procesiją; ant dviejų karčių1 
uždėtos kelios lentos, ant jų guli lavonas, 
ant lavono užmestas skuduras; neštuvus 
tempia kojas vos bepavelkantys kaliniai, _ 
juos lydi du automatais ginkluoti mėlynke- 
puriai... sniego du, trys metrai,, kapliais at
kasa, pakapoja žemės luobą, lavoną ariop - 
ir "palaidota"! Užtat pavasarį, nutirpus 
sniegui, atsiveria kraupus vaizdas: visa 
tundra^ aplinkui - rankos ir kojos. Ir visos 
tarsi šaukia, rėkia, tarsi maldauja dangaus 
pagalbos... Sako gandas, apie šį košmarą 
pasiekęs net Maskvą, tai balažin iš kur 
atvarė buldozerį, sulygino viską su žeme.- 
tokie tat Vorkutos kalinių kapai, tūkstan
čių tūkstančiai...

Ir prisiminiau sapną, kurį susapnavau 
dar Lietuvoj, traukiniu vežamas iš Šven
čionių į Vilnių. Miegojau ant grindų kaip 
užmuštas. Rytą atsidaro durys - sargybiniai 
liepia išnešti išmatas. O aš pramerkiu akis 
ir... sapnuoju: plaukiu jūra, o ji juoaa, 
juoda! Bangos didžiausios. Žmonių 
ne tūkstančiai, o milijonai. Ir kiekvienas 
turi laivelį. AŠ irgi sėdžiu laively. Tik 
banga kaip ouos - as~ pasineriu ir vėl plau
kiu, iriuos, o tūkstančių - jau nebėr... Plau
kiu, plaikiu, žiūriu - netoli jau krantas, o 
juoda banga vėl kaip duos! Bet vėl išneriu 
-ir girdžiu:

-S parašoj vychodi (Bu išmatų kibiru-išeik)
Gal man lemta perplaukti visą kančių ten,

jurą?...

Kvailys turi kvailioti!
Kai darbų vykdytojai išvaro kalinius į 

darbą, barakų neužrakina, tai aš vienąkart 
(buvo keturiasdešimt aštuntųjų žiema) šast 
kitan barakan - ir guliu! Kad manęs briga
doj nėra, žinoma, pastebi iškart — jie gi at
sako už žmones, tai nuolatos tikrina ir 
skaičiuoja; puola ieškot ir suranda!

Mane nuo gultų -ir spardyt, ir spardyt! 
Kam brigadą užlaikiau. Duoda kur pakliūva 
bet aš jau žinau, kurias vietas saugoti, tik 
susiriečiau kaip ežys - ir kenčiu.

Paskui tempia mane leisgyvį per visą 
lagerį, o aš staiga imu lyg dainuoti, lyg 
aimanuoti:

-O aš važiuosiu Vorkuton, ten man 
duos košės...

Kiek pabuvęs - vėl tą patį. Apsimentu 
kvaileliu. Šiaip taip nuvelka niane pas la
gerio viršininką., majorą, Afanasjevas buvo 
jo pavardė.

-Ką, svoločiau - rėkia tas — gyvent 
nusibodo?!

O aš įsitebeiliju į jį -ir vokiškai sakau:
-Du bist Schweine...
Majoras tiek supranta ir net pamėlynuoja 

-Koks aš tau kiaule! As tau 
parodysiu!..

O aš rusiškai jam aiškinu:
-Kiaulė - kai atsipjauni peiliu, dūri 

šakute - ir valgai... Tu esi toks kiaulė, 
kiaulė!

Majoras pašoko jau kirs man — o aš du 
išskėstus pirštus prisidedu sau prie akių 
(kaip buvau iš "blatnųjų išmokęs) ir 
išskiemenuoju patį bjauriausią triaukštį keik
smažodį... Tas žiūri, žiūri į mane ir sako 
prižiūrėtojui:

-Geriau vesk tu jį uolienos rinkti, pažiū
rėsim...

Nuveda mane vieną prie šachtos 
akmenų rinkti, bet argi aš klausysiu? Sinu- 
kau į pirtį ir sėdžiu sau. Ir galvoju, gal
voju, ką reiks daryti dienai pasibaigus...

Kartą (buvau gal penkerių metų) pava
sarį išgirdau ant kalniuko keistą burbulia
vimą - ir be kvapo pardūmiau . namo: 
"Mama, žiūrėk, varna durniuot pradėjo!" O 

alksnynėly, pasirodo, tetervinų

tuoktąsi... Kas galėjo pagalvot, kad šitą 
vaikystės nutikimą prisiminsiu ledo sukaus
tytoj Vorkutoj, kur žmogui kasdien gręsia 
baisus pavojus - išeit is proto..._ Kad ir 
man taip netasitiktų, pasiryžtu žūtbūt to
liau vaidinti, ką sumaniau. —

Vakare išlenda iš šachtos brigada, prie 
kurios tai dienai mane prirašė, eina praus
tis ir aš su jais. Issitepliojęs, paišinas 
atsistoju po dušu su visu vatiniu ir lei
džiuos ant galvos vandenį. Ir niūniuoju:

-O aš eisiu Vorkuton, ten man košės 
duos kiek panorėsiu...

Žmonės kaišo galvas iš savo vietų ir 
kalbas:

-Matai, ką padarė iš vaiko, kvaišelis 
paliko...

Tuo tarpu mano brigada nežino, kur 
dingau, - mat visą dieną prasmarksojau 
pirty, o kad buvau priskirtas prie kitos ori- 

’ gaaos, jiems niekas nepasakė. Atbėga pir- 
tin brigadininkas, ieško manęs, o vyrai jam 
sako:

-Gal šitas? Atvedė kažkokį pusprotį, su 
drabužiais maudosi...

Brigadininkas capt man už pakarpos, 
žvilgt į numerį - tas! Ir sprandan, sprau
dau! Mat jų lageriu be manęs neįleido, al
kani šalty styrinėjo. Kai privedė prie vartų 
kiti kaliniai irgi nepagailėjo man pylos.Val
gyt man įau nebeduoda - už ką duos? 
UŽlindau už valgyklos, ten toks purvas su 
visokiom atmatom, tai prisikimšau bulvių 
lupenų - ir atgal savo barakam

Kitą rytą vėl slapstaus. Vėl manęs ieš
ko, muša, kol galiausiai nutempia į medi
cinos punktą. Liepia nusirengti, stoviu 
visas juodas, nesiprausęs, o gydytojas tuoj 
triūbelę prie krūtinės. Nieko nelaukęs, grie
biu už tos triūbelės, prispaudžiu prie 
gydytojo pakaušio ir klausaus... Reikia vai
dint! Netoli stovi kriauklė, tai aš priėjęs 
nuspaudžiu pedalą, prausiuos, paskui 
šluostaus rankšluosčiu...

Gydytojas tik žiūri, žiūri į mane ir 
kaip šveis ausin! ū Vaniai, sanitarui įsako:

-Vesk ligoninėn!
Aha, čia gerai! Rašo nukreipimą. Lyg 

niekur nieko atsusuku į gyoytoją ir taip 
r švelniai, draugiškai sakau:

-G dabar aš tave nušluostysiu...
Ir einu prie jo su rankšluošęiu.
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• Seimo nario Sigito 
Kakčio šeima išnuomojo 
savo namą Mažeikiuose 
bendrovei "Williams Lie
tuva". Spaudos žiniomis 
už nuomą "Williams 
Lietuva" mažeikiečiams 
moka apie 1509 JAV 
dol.per menesį. Tuome
tiniam Valdymo Reformų 
ir Savivaldybių įleikalų 
ininisteriui S.Kakčiui 
teko atstovauti Lietuvai 
derybose bei pasirašyti 
bendroves "Mažeikių na£ 
ta" privatizavimo su
tartį su JAV koncernu 
"Williams International?

• Žemes Ūkio min.Ed
vardas iviakelis pramato, 
kao rudenį padidės pieno 
supirkimo kainos. Euro
pos Sąjungos instituci
jos palankiai įvertino 
Lietuvos pieno pramonės 
pažangą ir sutiko gero
kai padidinti sūrio, svies
to ir pieno miltų ekspor
to kvotas.
• Nuo birželio mėn.26d. 
socialinės Apsaugos ir 
Darbo m in.Irenos Degu
tienės įsakymu, Valsty
binio Socialinio Draudi
mo Fondo valoyboje pa
skelbtas 1999- 2000 au
ditas. Jį atlieka Minis
terijos paskirta 7- rių as«_ 
menų komisija, vadovau
jama Audito Departamen

to direktoriaus Aivido 
KerŠulio.

• Istorijos gaisai Kauno 
pilies papedeje

Valstybės Dienai, lie
pos mėn.5-ąjaį, suvai
dinta V.Mykolaičio-Puti
no "Valdovo" premjera 
Kauno pilies papėdėje, 
po atviru dangumi.

, Pažaislio festivalio 
rengėjai sumanymą su
vaidinti lietuviškos dra
maturgijos spektaklį is
torine tema, skiriamą 
Mindaugo Karūnavimo 
pienai, išaugino iki gra
žios tradicijos, susi
laukusios tūkstančių iš
tikimų gerbėjų, kurių ne
atbaido nei lietus, nei 
perkūnija.

Šįmet Lietuvos Valsty
bės Dienos proga, rengi
nys vyko 5-tą kartą iš 
eilės.

Apklausos:
Kaip rodo "Baltijos ty

rimų" apklausos duome
nys, birželio mėnesį, 
Lietuvoje labiausiai pa
sitikėta žiniasklaida (76%), 
bažnyčia (61%), Prezi
dento tarnyba (49%). 
Daugiausia žmonių nepa
sitiki Lietuvos Seimu 
(78%), komerciniais ban
kais (69%), Lietuvos Vy
riausybe (72%), teismais

Raudondvario Kultūros Narnų jaunimo studijos spektaklis prie pilies 
J.Grušo "Herkus Mantas"

(66%), Valstybine Mokes
čių Inspekcija (59%),po
licija (63%),Sodra (56%).

• "Respublikoje" rašoma 
kad jeigu tuojau pat vyk
tų rinkimai į Seimą, 10% 
balsuotų už Naująją Są
jungą (socialliberalus), 
9.5% už Lietuvos Centro 
Sąjungą, 8,5% už Lietu
vos Liberalų Sąjungą, 
5,5% už LDDP/ 5,3% už 
Valstiečių Partiją, 5,1% 
už Lietuvos Socialderno- 

kratų ’Partiją.
Šiuo meti/ už valdan

čiąją Tėvynės Sąjungos 
(Lietuvos konservatorius) 
balsuotų 3,5% apklaustų- 
•ų* Birželio men. popu
liariausi Lietuvoje buvo 
Lietuvos Respublikos Pre 
zidentas Valdas Adam
kus (72%), baigęs ka
denciją Prez.Algirdas 
Brazauskas (67%), Naujo
sios Sąjungos (social
liberalų) lyderis Artūras 
Paulauskas (64%).

-Ajjuire. i.<!
užuot apsirengęs, aš pusnuogis laukan, 

tekinas valgyklos pusėn. šaltis gal penkias
dešimt ar šešiasdešimt laipsnių, bet aš ne
sustoja, tik staiga . matau greta kita 
brigada rikiuojasi, smėsteli mano pažistamo 
Jono Šereno iš Panevėžio veidas, girdžiu jo 
balsą:

-Juozapai, kas gi tau?’
AŠ jam tik mirkt - ir toliau skutu, nes 

mane visi velniai baltais chalatais vejasi... 
Valgykloj strikt per langelį, kur valgį išda- 
vinėja, o ten stovi pilnas katilas sriubos, 
tai aš makt ranką tan katilan, katilas 
virtinkšt ant šono! Virėjas kaip duos kaušu 
per nugarą, bet nepataikė, trinktelėjo tik į 
užpakalį, o tuo metu užgriuvo visi sanita
rai... Sugrūdo rankas į vatinį ir vilkte nu
vilko ligoninėn. Ten priimančio felčerio 
nėra, sanitarai patys mane nuprausia, pa
rodo, kur gultis. - ant viršutinių gultų, pa
čioj palubėj. Mane šnekina lietuvis, paskui 
ukrainietis, bet aš jiems nieko nesakau, tik 
išsitraukiu savo bizūnėlį ir čiiiir į lubas! 
Apšniorijau visus, kas apačioj buvo, jeigu 
jau durnas, tai ir durniuok! Pagaliau 
atsiranda felčeris, jam kaimynai skundžiasi 
ką esu pridaręs. Nutraukia mane nuo gultų 
paguldo atskiron lovytėn. Brigados vyrai 
atneša valgyt, o aš kaip spirsiu katiliukan! 
Valgyt noriu - net silpna, bet nieko nepa
darysi, jeigu esi išprotėjęs...

Vėl veda mane pas gydytoją- moterį. 
Skamaronska buvo jos pavardė, ta vėl kiša 
savo triūbelę, o as vėl čiumpu už jos ir 
klausaus... Kad ir kokia pikta ir žiauri 
buvo toji gydytoja, šiuokart prašneko visai 
žmoniškai:

-Matyt, peralo, nusilpo, visai dar 
vaikas...

Skamaronska duoda man tabletę, įkiša 
burnon, o aš prispaudžiu ją po liežuviu ir 
laikau; kai paguldo, apsidairęs išspjaunu, ką 
aš žinau, kokie ten vaistai, gal mane išvis 
pribaigti nori?..

Kitądien brigades vyrai mane aplanko, 
bet aš apsimetu, kad miegu; valgyt noriu 
kaip šuva, bet visi . mato - duona 
tebestovi. Felčeris įkalbinėja:

-Juzjkai, Juzikai, ko nevalgai?
u aš:
-Ryk jeigu nori!

2000.VHI.8.

Vis dėlto po tr uputį atsileidžiu f kad 
iš tikrųjų nesusirgeiau. Man Juk svarbiausia 
kuo ilgiau ištempti ligoninėj. Jau ir pa
valgiau, pradedu vaikštinėt, grindis 
šluostinėt. Kartą felčerio kambary pradėjau 
skaitinei lotyniškus užrašus.

-Tai tu lotyniškai moki? nustebo felče
ris.

-O kaipgi. Gimnazijoj mokė. Ne tik 
vokiečių, bet ir lotynų, ir graikų. Kunigėlis 
norėjau būti...

-Gerai! Būsi mano sanitaras!
Jau man ir visai neblogai. Dirbu kartu' 

su felčeriu, net receptus išrašinėju. Bet po 
mėnesio ateina ligoninės darbų vykdytojas 
ir sako:

-O, tu jau pasitaisęs,gali grįžti šachton!
Tokia tvarka buvo: kiek sustiprėjai ir 

nesvarbu, kad kitur galėtum geriau dirbti, 
eik, kur sunkiausia. Nepasiginčysi. Komisija 
kaipmat patvirtino, kad vėl esu 
darbingas...

Siuntinys

Ir vėl aš šeštoj šachtoj, aštuntajam sky
riuj, pas tą patį bjaurybę Bojarovą. Laiškų 
rašyt dar neleidžia, mano tėvai net nežino, 
gyvas aš ar ne. Bet kai dar dirbau kepyk
loj, buvau paprašęs tos sandėlininkės vo- 
kietukės, kad išsiųstų mano laišką. Ji davė 
popieriaus, aš jį išsaugojau per visas 
kratas, parašiau - ir štai tėvukas, pagaliau, 
gauna mano laišką! iš to džiaugsmo tuoj 
pat suruošia didelį siuntinį, geležinkelio 
darbuotojų jau bagažu vadinamą — penkias- 
dešimt kilogramų lašinių, sūrių, sviesto, 
džiūvėsių, dar vokišką kombinezoną įdeda- 
ir išsiunčia tuo adresu, kur ant voko mano 
užrašytas. Lagerio kaliniams tokie siuntiy 
mai neįmanomi (leidžiama siųsti gal kokius 
aštuonis ar dešimt kilogramų), užtat tėvu
kas ir pasiuntė ne į lagerį, o į Vorkutos 
paštą, geležinKeliu. Atseit ne kaliniui, o 
Vorkutos gyventojui. Bet pirma siuntinio su
laukiau tėvų laiško, o vot<e ir kvitas, kad 
penkiasdešimties kilogramų bagažas 
traukiniu išsiųstas į Vorkutą. Pasisakiau 
brigados draugams rusan»s - su jais labai 
gerai sutariau, nes rusai žmonės oho, tik 
jų politika nežmoniška, - kad pradėtų 
laukti lietuviškų vaišių. Tie irgi nudžiunga.

Bet kaip man paštą pasiekti? Vienas 
sako:

-Taigi tavo tautietis Antanas Stauskas- 
šeštojo skyriaus viršininkas, ko jis negalėtų 
nuvažiuoti Vorkuton ir paimti tavo bagažo?

Tikrai! tasai Stauskas prieš karą 
Lietuvos kariuomenėj buvo leitenantas, jį 
sovietai ištrėmė dar keturiasdešimtaisiais, 
jam, kaip senbuviui, jau leidžiama laisviau 
važinėti. Nieko nelaukęs, nudrožiau pas jį.

-Broliuk, - sakau, - jei paimsi, pusė 
siuntinio tavo!

-Gerai, atvešiu!
Dabar belieka kantriai laukti, kada bro

lis lietuvis nuvažiuos į Vorkutą. Laukiu 
vieną savaitę, dvi, tris, o žinai, kaip niež
ti, kai neturi ko pakramtyti Vis stengiuos 
pakliūti arčiau Stausko, sukinejuos aplink, 
bet jis tyli, nė mur, mur. Pagaliau vieną 
dieną praneša:

-Atvežiau tavo bagažą, ateik!
Man akys prasvyto! Savo brigados 

draugams - jų buvo apie dvidešimt sakau:
-Jus už mane padirbėki t, o aš tuo tar

pu pasiimsiu siuntinį. Pasidalinsim viską!
Stauskas gyveno atskiroj trobelėj, 

valgyt jam, kaip viršininkui, atnešdavo 
namo, taigi per daug skųstis negalėjo..., 
Sniego tūneliu nueinam iki tos trobelės,šei
mininkas atidaro spintutę, ištraukia kelis 
džiūvėsius ir sako man:

-Matai, kas liko iš tavo bagažo? Džiū
vėsiai ir tie supeliję, geriau nevalgyk...

Bet aš jau buvau pamatęs, kad ta spin
tutė pritutinta lašinių palčių... O Stauskas 
lyg niekur nieko ištraukia dar sąsiuvinį, 
pieštuką, kelis lakštus, tabako.

-Vjskas! Kas daugiau buvo, supūvo, rei
kėjo išmesti. Kad tau bagažą atvežiau,nie
kam nesakyk, nes blogai ir tau, ir man! 
Nenusimink, mes savi žmonės, pasisteng
siu, kad valgykloj porą mėnesių sriubos 
gautum.

Dieve, Dieve, vos nenualpau! Šiaip taip 
išprašiau, kad bent tuos supelijusius džiū
vėsius atiduotų. Ir - verkdamas išėjau. 
Brigada^ išlenda iš šachtos, padaliju visiems 
tuos džiūvėsius, tabaką; vyrai džiaugiasi 
ir tuo, bet vienas sako:

-Apgavo tave, vaikei, apgavo!
-Žinau, bet ką padarysi? (b.d.)
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• St.Petersburg© šokėjai- 
veteranai, vadovaujami 
mokytojos Dalios Ado
maitienės, ilgai ruošėsi 
ir dažnai repetavo savo 
šokius, kad tarp dauge
lio grupių galėtų gerai 
pasirodyti Kanadoje,Tau
tinių Šokių šventėje.

Birželio mėn.25d.Klubo 
Valdyoa surengė savo šo
kėjams išleistuves, pa
sodindama juos už spe
cialiai paruošto stalo ir 
pavaišindama pietumis. 
Veteranų grupė "Audra" 
turi 20 šoKėjų, tačiau ke
letas jų jau buvo auto
mobiliais išvykę į To
rontą.

Buvo palinkėta vi
siems geros kelionės, ge
ro pasirodymo ir įteikti 
tradiciniai lietuviški sū
riai (pasistiprinimui po 
ilgos ir sunkios genera
lines repeticijos), paga
minti pirmosios "Audra" 
grupės vadovės Angeles 
Karnienes.

Liepos mėn.9d. St.Pe-
tersburgo lietuviai gau
siai susirinko į Klubo sa
lę pasveikinti sugrįžu
sius "Audros" šokėjus iš 
Kl-sios tautinių Šokių 
šventes 'Toronte, pasi
klausyti grupes va
doves Dalios Ado
maitienės pranešimo 
apie šventę ir pasižiū
rėti Vyto Maceikos pa
darytos šventės vaizda
juostės. Pietų metu da- 
lyviaį turėjo progos bent 
dalį šventės ir šokėjų pa
matyti vaizdajuostėje,ta
čiau, kadangi filmuoto- 
jas V.Mažeika taip pat 
yra ir "Audros" grupės 
šokėjas, tai visko 
negalėjo nufilmuoti, nes 
reikėjo dalyvauti ir gru
pių parade ir programo
je.

Iš pasakojimų ir vaiz
dajuostės susidarė įspū
dis, kad^ šventė prsėjo la
bai gražiai, viskas buvo
puikiai organizuota. Pa
tenkinti skirstėsi į savo 
gyvenvietes ' programos 
dalyviai-šokėjai ir gau- 
siaų atsilankę šventės 
svečiai.

PRISIMINĖ DARIU IK 
GIRĖNĄ

Popietės metu, inž.Vy
tautas Mažeika skaitė
paskaitą apie Darių ir 
Girėną irjų skrydį į Lie
tuvą prieš 67 metus, pla
čiai apibūdindamas jų gy
venimą ir norą parodyti 
pasauliui, kad ir lietu
viai gali ryžtis dide
liems žygiams.

Popietės dalyviai, ku
rių buvo arti 200, vie
nos minutės tyla pager
bė lakūnų atminimą, o 
pirm.Albinas Karnius^ pa
dėkoje V.Mažeikai už tu
riningą paskaitą.

• St.Petersburge lankėsi 
iš Kalifornijos atvykęs,
8 psl. 

inž.Vytautas Šliūpas, auš
rininko dr.Jono Šliūpo sū
nus. Lietuvių Klube jis 
kalbėjo * apie Lietuvoje 
kartu su Kalifornijos 
Universiteto mokslinin
kais ir ūkio patarėjais- 
savanoriais, tarp Gruz
džių ir Kuršėnų kuriamą 
"Auksučių" žemės ūkio 
mokomąjį ir miško eko
loginio tvarkymo Centrą. 
Tai bendrai savanoriŠKai 
Amerikos ir Lietuvos re
miamas projektas dėl 
smulkiųjų, visų apleistų 
ūkininkų pagalbos.

Centro laukai jau ap
sėti, ūkvedys .pasamdy
tas, jam statomas na
mas iš savame miške iš
kirstų rąstų. Kiti Centro 
pastatai bus pradėti sta
tyti šią vasarą. 1 km.ke
lias jau atvestas ir nau
jų daržovių auginimo 
bandymai jau pradėti 
bendrai su Gruzdžių Že
mes Ūkio mokykla.

Vietinių, trijų kaimų 
mokytojų prašymu Cent
ro Direktorių Valdyba, 
esanti Kalifornijoje, su
tiko leisti ir kaimo vai-
kučiams tenai turėti už
siėmimams ir mokyKli- 
niams darbams patalpas 
žiemos metu, kad nerei
kėtų jiems važinėti 15Km 
į Kuršėnus.

Inž.V.Šliūpas šiais me
tais bando sukelti $150 
tūkst.dolerių pastatų sta
tybai bei būtinoms ūkio 
mašinoms pirkti.

Amerikoje įkurtas ir 
įregistruotas pelno ne
siekiantis ionaas "Auk
sučiai Foundation" tvar
ko ūkio steigimą. Fondą 
tvarko Direktorių ’Tary
ba, susidedanti iš Kali
fornijos Universiteto 
mokslininkų ir lietuvių. 
Fondo Garbės Rėmėjų 
gretose matome p. Almą 
Adamkienę, prof.emeri
tus Česlovą Milošų 
Nobelio premijos laure
atą, dr.Algirdą Avižie- 
nį, pirmąjį Vytautas Mag
nus Universiteto rekto-
rių, prof.L.Kadžiulį, Lie
tuvos Mokslų Tarybos 
pirm, ir Dotnuvos Akade
mijos narį bei kitus.

Kad "Auksučiuose" bū
tų įvykdyti. šiems me
tams numatyti darbai, 
reikalinga visų dosni pa
rama. Aukas galima siųs
ti: Auksučiai Foundation
2907 Frontera Way, Bur
lingame,C A 94010.

Visos aukos nurašomos 
nuo mokesčių.

• Tragiškas Birželio die
nas St. Peter sburgo lie
tuviai minėjo sekmadie
nį, birželio mėn. 11d.Mi
nėjimas buvo pradėtas 
pamaldomis Šv. Vardo
bažnyčioje, celebruojant 
šv.Mišias kun.Antanui 
Grabnickui OF M ir 
kun.dr. Matui Čyvui.Mi
šių metu giedojo vyrų 
vienetas AIDAS, vad.sol.

Šią vasara 
prie

Audros Vartų

Vilniuje, 

vidury 
Genė ir

Leonas
Balaišiai su 

giminaičiais

Leono Sodeikos, pamoks
lą pasakė kun.A.Grab- 
nickas.

Antroji minėjimo dalis 
vyko Lietuvių Klube po
pietės metu, kur Tylos 
minute buvo pagerbti lie
tuviai tremtiniai, mirę 
nuo bado ir nežmoniškų 
darbo sąlygų. Turiningą 
paskaitą apie Nepriklau
somybės praradimą ir ve
žimus į Sibirą skaitė An
tanas Jonaitis, ją paįvai
rindamas statistika ir gy
vais prisiminimais.

Meninę dalį atliko- Da
ilia Mackialienė, pade
klamuodama Bernardo 
Brazdžionio "Sibiran iš
tremto Liudijimą", Vy
tauto Cinausko "Mūsų 
jaunystė"ir V.Ališo "Kai 
Svaigsta širdis". Ją pa
lydėjo fortepiono muzi
ka, pritaikant lietuvių 
liaudies dainų motyvus, 
Aloyzas Jurgutis.

Minėjimas užbaigtas 
visiems giedant Lietuvos 
Himną.

Mūsų telkinio gyven
tojas Juozas Taoras bu
vo paruošęs parodą, ku
rioje grafikos oarbais bu
vo parodytos Sibiro vie
tos, kuriose buvo kali
nami ir marinami Lietu
vos tremtiniai.

Klubo pirmininkas Al
binas Karnius padėkojo 
visiems programos atli
kėjams ir dalyviams.

• Birželio mėn. 18d. po
pietės metu Lietuvių 
Klube buvo paminėta Tė
vo Diena. Klubo pirmi
ninkas pirmiausia pa- 
sveiKino visus esančius 
tėvus ir senelius, o 
vėliau perskaitė nežino
mo sūnaus prisiminimus, 
kaip jis vertino savo tė
vą oūdamas ketverių,vė
liau šešerių, o vėliau
siai 50 metų, kada tė
vas jau buvo miręs.Tėvo 
įvertinimas vis keitėsi, o 
jau sulaukęs 50 metų ji
sai norėtų dar daugelį 
dalykų aptarti su savo 
daug gyvenime patyrusiu 
tėvu, bet gaila jo jau 
nebėra.

• Lietuvių Klubo valdy
ba kviečia visus atsi
lankyti į pirmąją sezono 
gegužinę, kuri yra ren
giama rugsėjo mėn.4d. 
Labor Day, pirmadienį, 
Lietuvių- Klubo salėse. 
Salės durys bus atidaro
mos Hv.ryto.

Mažojoje salėje bus pa
rengti kortų ir įvairių 
žaidimų staliukai, di
džiojoje salėje įvairūs 
žaidimai, spėjimai, kava 
su pyragais. Šokių muzi
ka. įvairių patiekalų pie
tūs pradedami 1 v.p.p. 
Baras žada parūpinti apy
nių alaus ir kitų gėrimų.

Valdybos ponios žada 
pamokyti "line dancing", 

KRIKŠTYNŲ IŠVYKOJE PRIE GANANOQUE

Dar ne taip seniai, pakeliui į Kingstoną, netoli 
Gananoque miestelio, stovėjo dailininku Anastazijos 
ir Antano Tamošaičių sodyba- meno galerija 
ROMUVA, dailės ir tautodailės studija. Atvykstantį 
pasitikdavo pušeles, A.Tamošaičio sukomponuotas iŠ 
metalo atliekų dekoratyvinis kiemelis, sulietuvinta 
ornamentais gyvenamoji troba. Kelias pro pakelės 
uolas, brūzgynus ir mišrų mišką vede prie didžio
sios Šv.Lauryno upės, kur buvo 'suręsta pastoge su 
permiegoiimo kambarėliais ir audimo studija.

Čia tarpe atvykstančių bičiulių ar lankytoju būrįo 
savo laiku vaikštinėjo Anastazijos Tamošaitienės 
sesers Aldonos ir Kazio Veselkų sūnelis Linas. Tai 
jis buvo klausinėjęs A/Tamošaitį, kodėl vėjas pučia. 
Gavęs paaiškinimą, patylėjo. "O kas vėją pučia?" - 

pakėlė akutes į Tamošaitį.
Atrodo, kad Linui vaikystės panorama ir aplinka 

taip giliai įsiliejo i gyslas, kad jau sužinojęs ir 
vėju ir net kai kurių atominių jėgų paslaptis, 
netoli tos Gananoque, ^irgi prie vandens, didelio 
ežero pakraščio, atsivedė savo žmoną_ Rasą Krokytę 
pasistatė abu sodybą RAMBYNA, atvedė gyveniman 
pirmagimi sūnų Šarūną.

Š.m. liepos mėn.6 d., močiute Aldona Veselkienė 
nešė pirmuosius savo išaustus krikšto marskineliuus 
Šarūnui, perleisdama juos dabar broliukui- Veselkų 
sūneliui AiduLValentinui.

Krikšto tėvais buvo Rimantas Stirbys ir Rasa 
Veselkaitė, naujausia giminaitį lydėjo 3 pusbroliukai 
ir pusseserytb, abi močiutės Veselkiene ir Krokienėj 
tevukas-senelis Bronius Krokys, Krokių ir Stie
biu šeimos iŠ Philadelphia miesto, Iš Rochester' io 
Kęstutis ir Jane Lapinai, jų sūnus Arūnas ir Jill 
Lapinai is New Jersey, Regina ir Benius Ceponkai 
iš Ottawos, Regina ir Petras Brikiai iŠ, Montrealio.

Krikšto apeigos vyko netoliese esančio kaimelio 
bažnytėlėje, kurias atliko pakviestas iš Montrealio 
kun.K.Ambrasas, SJ., asistuojant ir visus palaiminant 
Father Vickers, St.Colombaine P-jos klebonui.

v Vilkstine automobilių su svečiais sugrįžo į 
gražųjį RAMBYNĄ, kur buvo atnašautos Misios,po 
atviru dangumi, specialiai įrengtoje vietoje. RAM- 
BYNAS -> paskendęs pievų žieduose,visokiausiose 
žolėse ir vaistažolėse, nuostabiai graži diena ža
vėjo svečius.

Visi vaišinosi skaniomis, gražiomis ir gausiomis 
gėrybėmis, o stalą dar puošė ir močiučių gaminti 
visokie skanumynai. Tradicinis Šakotis-raguolis taip 
pat buvo įvertintas.

Broniui Krokiui pakėlus sampano taurg ir išreiš
kus džiaugsmų naujagimiu, visi sugiedojo "Ilgiausių 
Metų". Nuo sienų - kito senelį Kazio Veselkos 
tapybos darbai, traukė akį.

Dienai, einant į pabaiga,vingiuotais kalnų keliais 
svečiai issiskirstė namo. Dal.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.16.

kad visi gegužinės daly
viai galėtų smagiai pa
sišokti. Jau dabar suda
rinėkite kortų ir kitų 
žaidimų staliukus, regi
struokitės pas Klubo se
kretorę "line dancing" 
pamokoms ir pasiruoškite 
smagiai praleisti dieną 
Lietuvių Klubo geguži
nėje.



NUSIŠYPSOKIME:

Skelbinas laikraštyje: ’’Vyriški su skrybėle, su 
kuriuo vakar susiginčijome autobuse! PaskambiiiKite 
man telefonu... As dar ne viską pasakiau!”

Kunigų delegacija lankėsi Maskvoje ir vienas iš 
kunigų užklausė gidą, ar jis yra tikintysis. Gidas 
atsakė:

-Taip tikiu, bet nepraktikuoju!
Po kiek laiko kitas kunigas užklausia to paties 

gido, ar šis esąs komunistas. Gidas atsakė:
-Taip, praktikuoju, bet netikiu!

• Redakcija gavo pra
šymą paskelbti šį laišką: 
"Esant labai sunkiai eko
nominei situacijai Lietu
voje, norėčiau padirbėti, 
jeigu būtų galimybė, Jūsų 
šalyje nors 6 mėnesius.

Esui darbinga, žalingų 
įpročių neturiu. Prašau 
išspausdinti tokio turi
nio skelbimą, širdingai 
dėkoju.

"40m. amžiaus 
ris ieško darbo, 
prižiūrėti vaikus, 
liūs, invalidus,
kyti namų ūkį. Nenusivil
site".

Jos adresas: Alma 
Maldutienė, Žalioji gatvė 
Nr.28, PASVALYS, 
THUANIA, LIETUVA. 

************** 
mia Hamiltono lietuviai.

Lietuvos kovų- kančių 
istorijos konkurso tęsti
numui 
LPKT 
aukojo 
kienė, 
$20 
$40

mote- 
Galiu 
sene- 
tvar-

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

-Teveli, ar teisybė, kad Rytų šalyse vyrai 
žmonomis susipažįsta tik po vestuvių?

-Deja, sūnau, taip yra visose pasaulio salyse...

Hamilton
LIETUVOS ANSAMBLIŲ. 
IŠLEISTUVĖS

S.m. liepos mėn 3d.,pir
madienį, 6 , vai.v.
Toronto "PRISIKĖLIMO" 
F-jos didž.salėje sureng
tas išleistuvinis koncer
tas "Namolio į Tėvynę".

dalyvavo Šokių 
šventės dalyviai: PANE- 
, L- ! . T.Š. Ansamblis

daugiau 
kaip 100 jaunuolių, kai
mo kapela ir dainų gru
pe Kanarėlė jaunimo 
ansamblis.

UTENOS " LAVIN DRa 
Ansamblis pasižymi se
novės lietuvių liaudies 
muzika, dainomis, įvai
riais pasakojimais.

20 šokėjų, daininkų,mu
zikantų ir pasakotojų gru-

Jame

VĖŽIO
GRANDINĖLĖ

KAUNO "ŽILVITIS'1 nuo 
1997 m.globojamas V D

Universiteto', šis ansamb
lis yra keliavęs gast
rolėse po Europą ir JAV 
laimėjęs eilę prizų. Ten 
yra 38 nariai ir liaudies 
instrumentų orkestras.

TEKVIEČIA ŽIBINTAS
Skaudžią Lietuvos is

torijos atkarpą pokario 
metų sovietų žiaurūrnus- 
trėmimus, Lietuvos par
tizanų rezistenciją kon
kurso būdu aprašo Varė
nos Vidurinių Mokyklų 
studentai.

LPTK Sąjungos ir mo
kytojų iniciatyva ir pa
stangomis, Varėnos rajo
no Vidurinėse Mokyklo
se jau penkti metai yra 
pravedami Lietuvos ko- 
vų-kančių istorijos kon
kursai. Tai yra ateinan
čių Lietuvos kartų ži
bintas, kuris perduos sa
vo surinktas žinias iš gy
vų likusių laisvės kovo
tojų.

Šį kilnų Lietuvai dar
bą, šią svarbią idėją auk
lėti sveiką jaunimą, su
pažindinant su Lietuvos 
kovų-kančių , istorija, re-

LI-

Varėnos 
Sąjungos 

$100 
$50 
A. Mikalauskienė, 

$40 J.L.Stungęvįčiai.Dar 
buvo surinkta $240 iš tų, 
kurie savo pavardžių ne
skelbė. Šios aukos $450 
skirtos šio konkurso tęs
tinumui ir yra pasiųstos 
LPTK Sąjungos Varėnos 
Skyriaus Pirmininkui.

iš pravedamų konkursų 
yra gautos video kase
tės. Jeigu kas domisi 
LPKT Sąjungos veikla ir 
norėtų pamatyti video 
kasetes, prašome SKam- 
binti tel: 522- 0328 pas 
mane. Galite gauti pa
skaitymui premijuotus 
studentų rašinius.

Liuda Stungevičienė

rajono 
skyriui 

A.KŠivic- 
B.Vidugiris,

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1 LB 
Tel. 905 544-7125

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 « 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 
dienos. Liepos Ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmeninas nuo... 
neklin. turto 1 m...

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......2.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

santaupas........................... ..... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk... 
INDĖLIAI:

..... 2.00%

90 dienų Indėlius............... ...... 4.10%
180 dienų Indėlius............. ..... 4.25%
1 m. term. Indėlius............ .... 5.25%
2 m. term, indėlius......... . ...L 5.55%
3 m. term. Indėlius............ .... 5.85%
4 m. term. Indėlius............ .... 6.05%
5 m. term. Indėlius............ ..... 6.30%
RRSP k RRIF 
(Variable)............................. .... 2.50%
1 m. Ind................................. .... 5.25%
2 m. Ind........................ . .... 5.55%
3 m. Ind................................. 5.85%
4 m. ind................................. .... 6.05%
5 m. Ind................................. 6.30%

7.80% 
.8.05%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

LIETUVIŲ 
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVM per 116 milijonų dolerių

e Toronto Lietuvių Pen
sininkų Klubo surengtoje 
metinėje gegužinėje 
High Parke liepos 12d. 
atsilankė daugiau kaip 
100 žmonių. Gegužinėje 
dalyvavo ir Ontario par
lamento narys Gerrard 
Kennedy.

Pensininkų Klubui va
dovauja pirmininkas A. 
Bukauskas.

999 (’iUlcgc M., I <>f oiiln. (>nl.it i<> \l6l I I \S 
Ivlrlonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

32-4X16 
66-00(16

PRISIKĖLIMO
TYkrapuos kredi to koopkr vi \ \s

3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais hr penktadieniais nuo 9 v.r. Hd 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 12430 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p,; ketvirtadieniais Ir penktadieniai nuo! y,p j. M 8 y.y.—

AKTYVAI ęęr 60 miĮiįonji doleriu

o Slaugos Namų staty
bai aukojo:S.Gampp $500, 
Estate of Jonas Paške- 
vičius^ $3000($4000), F.U 
Barzdžius $2000($250u), 
Vyt.Gudaitis $100($2770).

20OO.VIIL8.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind......................3.95%
180-364 d. term.lnd.................... 4.75%
1 metų term. Indėlius................ 5.00%
2 metų term, indėlius................ 5.25%
3 metų term, indėlius................ 5.30%
4 metų term, indėlius................ 5.45%
5 metų term, indėlius............ . 5.65%
1 metų GlC-mėn.palūk...........• 4.75%
1 metų GlC-met. patuk.............5.25%
2 metų GlC-met. palūk.............5.50%
3 metų GlC-met. palūk............• 5.65%
4 metų GlC-met. palūk........... • 5.70%
5 metų GlC-met. palūk.......... .•• 5.90%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”........................
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind, 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..............8.50%

Sutarties paskolas
nuo......................... 8.50%

Nekilo, turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.95% už 90-179 dienų term, indėlius 

,4.75% už 180-364 dienų term, indėlius
5.00% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.30% už 3 m. term, indėlius 
5.45% už 4 m. term, indėlius 
4.65% už 5 m. term, indėlius 
4.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym.
5.50%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.65% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.80% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% UŽ RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.65% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.80% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........8.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų...................7.85%
2 metų....................7.95%
3 metų...................8.00%
4 metų................... 8.05 %
5 metų................... 8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

(kalnoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

7.85%
7.95%
8.00%
8.05%
8.10%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

.. 4.00%

.. 5.25%

.. 5.50% ’■

.. 5.65%
’.. 5.70% I
*.. 5.90% .
.. 2.00%
.. 2.00%
.. 2.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų. 6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Ud 75% 
Įkainoto turto vertės (Iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) Ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimamo 
mokesčio už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

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
• Pirmad., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 v.v.
• Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapis: www.parama.net

9 psi.

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


DVIGUBŲ SUKAKČIŲ MINĖJIMAI ŠIĄ VĄSARĄ MONTREALYJE_ — 
Kun. Juozo Aranausko pagerbtuvėse:

Tėv.J.Aranauskas SJ. priima dovaną, kurią susirinkusiųjų vardu įteikia 
Genovaitė Kudžmienė. Šalia sol.Antanas Keblys. Dešinėje solenizantas gėrisi

Montrealiečiai dalyviai prie vaisių stalo.Prie jų prisijungė ir keli svečiai iš toliau. Dešinėje jubilijatas sės.Judita, '■■■ P.Girdžius, 
G.Kudžmienė pušyno prieglobstyje. * Visos nuotraukos Z.Burkšaičio

o.

Liepos menesio gale 
didelis būrys AV parapi
jiečių bei svečių aplan
kė kun.J.Aranauską SJ., 
norėdami pasveikinti su 
jo gimtadieniu ir ypač 
su 55-rių metų Kunigys
tes sukaktimi!

K.J.Kriščiokaičių va
sarvietėje, gražiame pu
šyno prieglobstyje, visi 
džiaugsmingai sutiko at
važiavusį is Jėzuitų Na
mų savo buvusį kleboną 
kun.J.Aranauską SJ. Visa
da yra malonu jį matyti 
draugišką su žmonėmis, 
maloniai priimantį svei
kinimus iš savo buvusių 
parapijiečių.

iViontrealio Kat.Mo
terų D-jos pirm.Geno
vaitė Kudžmienė visų su
sirinkusiųjų vardu pa
sveikino kun.J.Aranaus
ką SJ. su gimtadieniu ir 
garbingu Kunigystės jubi
liejumi Dievo ir žmo
gaus tarnyboje ir įteikė 
jam piniginę dovaną bei 
********* ♦ * ♦

• Buvęs AV parapijos 
klebonas kun.J. Araimus- 
kas ;SJ.j nepamiršo savo 
parapijos jaunimo ir įtei
kė vokus keturiems ru
su jaunuoliams,vykstan - 
10 psl. 

didelę, Lietuvoje išleistą 
Knygą ’’Jėzaus pėdomis".

Vakarėjant, kun.J.Ara- 
nauskas SJ.,dar aplankęs 
aplanKęs savo draugus ir 
pažįstamų vasarvietes 
ežero paKrantėse ir po to, 
su "Ilgiausių Metų" daina, 
išlydėtas į Jėzuitų Na
mus.
Šį šeimyninį pobūvį, kai p 

ir kieKvienais metais, 
suorganizavo Genovaitė 
Balaišienė, kuriai visada 
užtenka energijos pasirū
pinti ir užkandžiais, ir 
vieta pobūvui, ir trans
portu.

Mielas mūsų klebone! 
Linkime Jums dar ilgų 
gyvenimo metų, kad ir 
vėl galėtume su Jumis 
maloniai gamtoje praleis
ti laiką, nes mes labai 
pasigendame Jūsų ra
maus būdo, tolerantišku
mo savo artimui ir 
vaišingumo Kiekvienam, 
užklydusiam į mūsų kle
boniją. -Nijolė B.
#*#*##*###** 
tiems i Lietuviu^ Jauni - 
mo Kongresą Australijon.

• Sės. Judi ta, kelias sa
vaites praleido Putname 
kur padėjo įvairiuose 
darbuose.

DVIGUBAS GIMTADIENIS
Šeimoje

"Nepriklausomos Lietu
vos" skaitytojai Lionė ir 
Kazys Ambrasai at
šventė savo gimimo die
nas rugpjūčio mėn 1 ir 
2 dienomis.

Ta proga, liepos mėn. 
29d. visa šeima ir arti
mieji vakarieniavo resto
rane, o po to jaukiai 
praleido laiką, iki vėlyvo 
vakaro, savo namų 
kiemelyje, kurį kaimynai 
vadina "mažuoju bota
nikos sodeliu".

J ledu,šia proga,griež
tai atsisakė priimti iš 
savo vaikų ir artimųjų 
bet kokias dovanas, sa
kydami: "Mums yra di
džiausia dovana, kuomet 
jus visi, su savo vaikai
čiais, aplankote mus", ir 
seneliai gražiai apdo
vanojo savo penkis vai
kaičius. Vyriausias Eri
kas yra 23m., visuomet

Grįždama į Montrealį, 
kartu atsivežė ir 
sės. Paulės puseserę Ma
rytę bei jos draugę,Kuri 
Vilniuje dėsto katekiz
mą. Viešnios aplankė Mon- 
trealio žymias vietoves. 

kalba su seneliais gražiai 
lietuviškai, o jauniau
sias Steven - Kazimieras, 
5 metų, kai atsilanko 
pas senelius, "studijuoja" 
lietuvių kalbat. Paprastai 
jis kalba angliškai ir 
prancūziškai.

Sukaktuvininkai nepa
miršo ir laikraščio "Ne
priklausoma Lietuva" jam 

Sukaktuvininkų vaikaitis - Steven-Kazimieras

paaukojo 50dol.
Jų kiemelyje, šalia dau

gelio įvairių gėlių, turi 
savo vietą ir rc-žės, ku
riomis ir jų kvapu žydė
jimo laike gėrisi ir jų 
kaimynai. K.A.

• Dėkojame L.ir K. Am
brasams už jų gimatadie- 
ninę auka $50. ”NL"



Montrealyje viešėjo 
g* ir kelias savaites gimi- 

g ARTĖJA AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS gį nių ir draugų tarpe pra?

50 metą

• Palangoje ir Švento
joje arklių pasagos bus 
patobulintos.

Šią vasarą jau norėta 
uždrausti poilsiautojų ve
žiojimą po Palangą ark
liais , pakinkytomos ka
rietomis.Nes manyta,kad 
šis transportas trukdys 
automobilių eismui,be to, 
arkliai teršia gatves, o 
jų pasagos gadina gatvių 
dangas. Tačiau vadeliuo- 
tojai prašė neatimti iš 
jų vienintelio pragyveni
mo šaltinio, tad buvo 
rastas kompromisas. Pa
langoje trimis maršru
tais važinės 8 karietos. 
Šventojoje,dviein marš
rutais, po vieną karietą. 
Vadeliuotojai turės pasi
rūpinti kelyje surinkti 
arklių paliekamus terša
lus, jų stovėjimo vietos 
bus nuolat plaunamos.be 
to, arklių pasagos bus 
aptaisytos guma, kad 
negadintų gatvių dangos 
ir nekeltų triukšmo. Kol 
kas suaugę keleiviai uz 
2km. ilgio kelionę ka
rieta mokės po 2 litus,o 
vaikai po 1 litą.

e Genovaitė 
Balaišiai 
lankėsi

St leido Marytė Adamonytė- Leonas -j- 
Rekašiene su vyru Rimu dalyvauti Kupiškio Gim

nazijos 6 laidos abituri
entų suvažiavime (5 me
tai nuo laidos išleidimo), 
šią laidą yra oaigę 34 
merginos ir 7 vaikinai, 
šiemet suvažiavime daly
vavo 23 žmonės! iš Ka
nados dalyvavo tik Leo
nas Balaišis. Dar 
šios laidos abiturientai 
gyvena JAV, tačiau suva
žiavime neoalyvavo.iškil
mingi suvažiavimo
pietūs buvo Kupiškio Gim
nazijos salėje.Tokie su
važiavimai yra rengiami 
kas 5 metai.

ir sūneliu. Marytė ouvo 
mūsų telkinio veikli na
rė, "Pavasario" Mergai
čių Dainos Vieneto narė.

Susidarius^ dešimčiai asmenų, galima užsisakyti S IJkūnės, kad jos šeima 
visą stalą. » linksmai praleido atosto-

Bilieto kaina: suaugusiems -$20., moksleiviam
$ 10., vaikams iki 12 m.amžiaus- veltui.

v v* .V
Prašome įsigyti is anksto bilietus. Jie gauna- k 

g mi pas Genę Kudzmienę, tek 514 - 365 - 5624. 
S icirlnrii ic dncimmoi oorrmnurrolimo

VISUS MALONIAI KVIEČIA
AV Parapijos Taryba

• Žinoma jauna Lietu - 
vos Radijo ir TV žurna
liste Danguolė Rukuižie- 
nė praleido porą dienų 
Montrealyje, pakeliui į

MontrealieČiai vieŠėio Lietuvoje - Kelias tolimas, bet

Pasaulio Žurnalistų Kong- 
gresą JAV-se. Ją^ ypač 
globojo Aid.Morkūniene, 
taip pat N.Bagdžiūniene 
ir Juozas J. Piečaitis.

jjg JL1I1KO1LCCU pi CIJLCAUV HIUOIU“ 
3b gas Montrealyje.

«RUTOS" Klubas ren- 
Jkgia išvyką į Upper Cana- 
H da Village rugpjūčio men. 

24d., ketvirtadienį.
Autobusas išvyks 8 va

landą ryto nuo Seselių 
Namų. Kaina asmeniui 
$25. Prašoma užsirašyti 
Klube arba pas Antaną 
Kačinską tel: 366 7022.

mielas!...
Genė ir 
Leonas 
Balaišiai 
prie Kauno 
Pilies, 
Nemuno 
ir Neries 
santakoje

*t**t************t***#***4*#t**#***t****t**t******t******t**t**t**t****1:***t****+#

KAM PATINKA TEATRAS LIETUVOJE 
(Feljetonas)

Kultūringi žmonės lanko teatrus. Kuo 
žmogus labiau išsilavinęs, tuo dažniau jis 
eina į teatrą. Vieni yra mėgėjai operų, 
kiti operečių, dar kiti baletų ir 1.1. Vieni 
pasirenka patinkančius spektaklius, o kiti 
eina į tuos, kur gauna bilietus.

Moterims tai čia yra geriausia vieta pa
demonstruoti savo naujas sukneles. Dantis
tams čia yra dvigubas džiaugsmas: 
klausydami solisto traukiant gražią melodi
ją, tuo pačiu metu jie gali jo atviroje bur
noje matyti visas plombas ir tuos dantis, 
kurie dar turėtų būti plombuojami.

Psichologai ne tiek eina į teatrą žiūrė
ti kas vyksta scenoje, kiek stebėti žmcnes 
salėje.

Pasitaiko kartais, kad ir iš kaimo atva
žiuoja koks vienas kitas žmogelis pirmą 
kartą į teatrą. Jam toks išėjimas tai yra 
didžiausia šventė, kuriai jis visą savaitę 
ruošiasi. Užsivelka savo vienintelį 
sekmadieninį kostiumą. Žmona jam 
išprosija baltus marškinius, kuriuos jis ap
sivelka, nors vienas kalnieriaus kampas dar 
užsivertęs į viršų. Žmona, jį išlydėdama į 
šį didį žygį, dar pasako, kad jei bus opera, 
tai tikriausiai dainuos itališkai, tad jam 
būnant mieste, tegul nusiperka sau itališ- 
kai-lietuvišką žodyną, kad geriau viską su
prastų.

Atėjęs į teatrą, jis pirmiausia griebia 
programą. Paminėtas yra duetas, tai jis 
sau ir galvoja, matai kokie tie solistai gud
rūs, jie dainuoja kartu, matyt, kad sutau
pytų , laiką. Toliau yra paminėtas mišrus 
choras. A, tai matyt, kad pusė choristų 
moka dainuoti, o pusė ne!

Blogiausiai yra su tais spektaklių lanky
tojais, kurie labai kosėja. Vietoj, kad eitų- 
pas daktarą, jie sau kosti teatruose ir kon
certų salėse.

Teatre tai taip, kaip ir lėktuve: niekuo
met nežinai su kuo tau teks sėdėti ir ne
žinai,ar gali tą asmenį užkalbinti, ar ne. 
Jei iš mandagumo paklausi sėdinčio užnu
2000.VUI.8.

ir Leonas 
liepos mėnesį 

Lietuvoje. 'Pen 
turėjo progos

Gerų giminių 
Genovaitė 
galėjo 
Kauną,

jami ,
Leonas
Vilnių, 
Kryžkalnį. Taip 
sitikti su savo

keli

globo- 
ir

aplankyti 
Trakus, 

pat su- 
draugais

ir Kitose Lietuvos vieto
vėse. Grįžo kieK pavargę, 
tačiau laimingi ir paten
kinti sėkminga kelione!

N i jole B.

garyje, ar tavo galva jam nekliudo, tai dar 
gali gauti tokį atsakymą: "Jeigu ji tamstai 
nekliudo, tai man ne" kiek!"

Kartais, naujo spektaklio premjeroje, 
kaikurie žmonės būna nepatenkiti, nes ga
vę nekokias vietas, nebuvo atkreipę nieKie- 
no dėmesio...

Pasitaiko, kad spektaklio metu dvi 
poniutės garsiai šnekučiuojasi ir kai kurie 
žiūrovai per jas turi kentėti ir nedrįsta 
joms pasakyti, kad nutiltų. O jei koks drą
sesnis ir išdrįsta joms pasakyti, kad jis 
nieko negali girdėti per jas, tai jos piktai 
atrėžia: "Kam tamstai reikia girdėti ką 
mes kalbamės?".

Beveik kas kartą, kai tik mažo ūgio 
žmonės atsisėda į savo vietą, tai būtinai 
priešais juos turi atsisėsti aukšto ūgio 
vyras. Bet kartais, jeigu esi aukšto ūgio, 
bet gauni vietą, kur dirigentas stovi į tave 
nugara, tai ką tada daryti?

Per pertrauką gali sužinoti daug visko: 
kad Petras skiriasi su savo žmona, Onutė 
nusidažė juodai savo plaukus, Jonas sukūlė 
savo mašiną ir 1.1.

Būna įdomių ir nuobodžių spektaklių.Per 
nuobodų veikalą, kai salėje tamsu, pasitai
ko, Kad kai kurie žiūrovai užmiega. Ir jei 
žmona pastebi savo kaimyną miegantį, 
baksteli savo vyrui į pašonę, sakydama ty
liai: "Žiūrėk, Antanai, tas tipas šalia ta
vęs miega!". O šis nepatenkintas jai suko: 
"Argi dėl to tu turi mane žadinti?".

Kai kurie žiūrovai net, išeina po antro 
veiksmo, nes po pirmojo rūbinėje būna ilga 
eilė.

Yra ir tokių spektaklių, kurie visai ne
turi pasisekimo. Kai žmonės skambina te
lefonu ir klausia, kada prasideda spektak
lis, kasjninKė klausia: "O kada Jūs pagei
dautumėte?" Geriausias Dūdas sužinoti, kad 
labai geras spektaklis, tai kai prie kasos 
langelio yra užrašas: "Visi bilietai par
duoti".

Visuomet pasitaiko žmonių, kurie visur 
vėluoja ir, kai jie ateina pavėlavę, tai juos 
vistiek įleidžia į salę, tik perspėja: "Tik-

tai tyliai!" Tai šie nustebę sau galvoja,ne
jaugi visi miega?

Blogiausia yra su tais, kurie ateina su 
naujais girgždančiais batais!

Teatras žmogaus gyvenime vaidina 
didelę rolę. Pavyzdžiuit kai kurie vyrai už 
pačias laimingiausias valandas savo 
gyvenime yra dėkingi tik teatrui, nes jų 
žmonos labai dažnai lanko teatrus. Tačiau
pasitaiko ir tokių atvejų, kai žmona su
žino, kad jos vyras į teatrą eina su kita, 
tai jam namuose ji pati surengia teatrą.

Na, o oaoar pakalbėkime apie pačius 
aktorius. Aktoriai tai žmonės, kurie sten
giasi būti bet kuo, tik ne savimi.Visgi būti 
aktoriumi teatre yra lengviau negu gyve
nime. Yra labai gerų aktorių, yra ir prastų, 
kurie susilaukia ovacijų išeidami iš scenos.

Puikus aktorius tai tas, kuris gali taip 
gerai suvaidinti girtą, kad tiesiog gali už
uosti degtinės kvapą.

Kartais geram aktoriui pasitaiko labai 
komplikuotas momentas, kai paskutiniame 
vaidinimo aKte jjį nušauna, ir publika rėkia 
"bis!" Ir dabar žinok, ką daryti. Negi kel
sies iš "numirusių", kad vėl į tave šautų? 
Jis taip puikiai suvaidina savo mirtį, jog 
po spektaklio žiūrovai tiesiog, vieton gėlių 
norėtų jam atnešti vainikus.

įdomu, ar aktoriai užsiriša nosinės kam
pą, kad neužmirštų savo rolės? Tikrumoje, 
bėdos nėra, kadangi sunkiausias vaidmuo 
nėra aktoriams, bet sufleriui.

Taipogi yra sunkus ir meno kritiko Gur
bas. Jis yra labiausiai aktorių nemėgiamas 
asmuo. Jei jis kartais parašo, kad 
pagyvenusi aktorėj tebėra labai graži, tai 
jai skamba kaip įžeidimas. Ji nori, kad jis 
apie ją parašytų tiktai, kad ji labai graži!

Yra dainininkių, Kurios džiugina klau
sytojų ausis, kitos - akis. Arba pasitaiko ir 
blogų solisčių, kurios dainuodamos užsi
merkia, nes jos negali žiūrėti, kaip kanki
nasi klausytojai.

Dauguma jaunuolių, kuriems patinka ak
torės, atneša joms į sceną gėlių. Pasitaiko 
ir taip, kad tas jaunuolis, kuris taip aaž- 
nai perka gėles solistei, pagaliau veda 
gėlininkę!

Aktoriai ir aktorės visuomet būna labai 
gerbiami. Viena moteris visada didžiuoda
vosi sakydama, kad ji yra iš Kauno Operos, 
tai~ į ją visi pagarbiai žiūrėdavo, visai 
nežinodami, kad ji ten yra rūbininkė...

Liudas Stankevičius
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montreal
MIRUSIEJI
• Magdalena Pakulienė, 
94m. mirė š.m. rugpjū
čio mėn.ld, Toronte,ilgą 
laiką gyvenusi Montrea- 
lyje su šeima.

Liko duktė Silvija Pie- 
čaitienė, žentas Vincas, 
vaikaitė Daiva su vyru 
Ričardu Lapai ir provai
kaičiai Viktoras ir Lu
kas.

Palaidota Mississaugc- 
je iš Lietuvos Kankinių 
Bažnyčios, Lietuvių Šv. 
Jono kapinėse.

Vietoje gėlių galima 
aukoti "Giant Steps" Te
ronto Vaikų Specialaus 
Gydymo Centrui, 701 
Millway Ave., Unit 5, 
Concord, On.L4K 3S7

Užuojauta artimiesiems.

ŠV.KAZIMIERO P-JOJE
K.Ambrasas

Š.m. liepos mėn.7d.,po 
penkiolikos »oetų tru
kusios sunkios vėžio li
gos, iškeliavo amžinybėn 
Janie Dasienė- Mikalaus
kaitė. Ji paliko liūdesyje

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 h ' .. '** '*—**•
DR.ALENAS (ALAIN)

šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
ti4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir retnodeliuoju

FOURRURES

Maurice QQaptan
FURS

♦Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve W. 

Suite 801 
Montreal,Que.H3A 1L4

K
LES TOITURES

IVHROIM IIXJC

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey
Mark Richard
‘Tel: 767 - 9941

Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis
kainomis.

12 psL
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Dame Kapinėse, iki pasimatymo pas 
Kūrėją.

ELIZABETH ALINAUSKIENE

Miela Žmonele, ilsėkis Montrealio

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMU" FONDUI AUKOJO 
A.a. J.Dasienės atminimui -

Notre 
Visagali

Jau vieni metai prabėgo, kai Tu palikai 
vargo pasauli rugpjūčio men., 7 dieną...
Mes visada jaučiame Tavo artuma, paro

dytą man ir visai mūsų šeimai.
Kasdiena bendraujame malda ir mintimis. 

Nors mirtis mus amžinai perskiria, Tu lieki 
mūsų širdyse.

v po $1U(J,-L.J.Mikalauskas,A.Dasys;$70,- R.
Simonėlis; po $50,- E.J.Valiuliai, P.B.Kalpokai,Šv.O- 
nos D-jš, C.Wangler; po $30.- S. J.Skučai, E.Dal- 
mantienė; po $20,- A.M.Kringeliai, K.Ambrasas,
H.Naujokas, J.Adamonytė, A.Jecienė,J.P.Adamoniai,
A.A.Brilvicai, A,RaŠytinienė, V.Skaisgirys,J.K.Mic-
kai, Mr.&Mrs.T.Jaunish, J.Adomaityte, M.Morkūnie
nė,R. J.Krasauskas-Bohemier, J.Blauzdžiūnienė; $10,- 
J.Bunienė.
• A.a.Felikso Gečo atminimui: $20,- A.Z.Burkšai- 
eiai. Dėkingas K.L.K.Moterų D-jos

Montrealio Skyrius
A***********************************************-?
vyrą Albertą, sūnų And
rių, marčią Manon, pen
kis vaikaičius ir daugelį 
kitų artimųjų.

Laidotuvių Namuose 
atsilankė labai daug žmo
nių, o liepos 11d.laido
tuvių pamaldose, šv.Ka
zimiero P-jos šventovė
buvo beveik pilna tikin-

P A V I L A N I S

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

734-2631
St. Mary’s Hospital 
.3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

Tel: (514) 288-9646; 

lFax: (514) 844-3865> 

čiųjų. ištraukas iš Šv. 
Rašto skaitė sūnus, o 
prancūzų kaloa marti 
Mano n.

Ypatingai gražiai ąt- 
rooė, kuomet dvi vaikai
tės prie altoriaus pa
giedojo trumpą giesmę 
savo Senelei.

Pamaldų metu gražiai 
giedojo sol.A.Keblys, ypa
tingai "Avė Maria".

Pamaldose, kurias 
aukojo Kleb.dr.F.Juce
vičius ir pasakė labai 
gražų pamokslą, patar
navo trys vaikaičiai prie 
altoriaus: dvi mergytės 
ir berniukas.

Garbė jauniems tėvams, 
o Seneliui didelis džiaugs- - 
mas, kuomet jie mato 
savo vaikus ir vaikai
čius šventovėje prie al-
toriaus.

Šeima prašė vietoje 
gėlių , aukas siųsti "Inpa
tient Oncology Fund" St. 
Mary's Hospital Center^ 
5 Main, 3830 , Lacombe, 
Montreal, Que. H3T 1M5, 
arba "Vaiko Tėviškės Na
mams" Lietuvoje.

Velionė palaidota Notre 
Dame Dės Neiges kapinė
se.

Paprastai žmogus 
pergyvena daug įvairių 
atsisveikinimų: linksmų, 
trumpų,ilgesnių,bet pats 
skausmingiausias atsi
sveikinimas yra prie Kars
to. Prie karsto artimo 
ir mylimo žmogaus...

• š.m. liepos mėn. 23d. 
11val.Mišias aukojo kleb. 
dr.Feliksas Jucevičius už 
gyvas ir mirusias Šv.Onos 
Draugijos nares.

Po pamaldų tikintieji 
užėjo į parapijos svetai
nę, kur vyko turtingos 
vaišės. Jas suruošė Drau
gijos vaišingoji pirminin
kė Mrs.Helen Kurylo su 
savo . nepavargstančiomis 
padėjėjomis.

Visi dalyviai sako 
joms nuoširdų ačiū už 
jaukiai praleistą laiką.

LITAS MONTREALIO LIETUVIU.
KREDITO UNIJA

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

MOKA uJL

Certifikatai (min. $1.000.00)
1 metų 5.20 .
2 metų 5.25 ...
3 metu 5.35—
4 metų, 5.45—
5 metu 5.65w
Terminuoti indėliai •
1 metų........... 4.00
180 d.- 364 d 3.50
120 d.- 179 d 3.50
60 d.- 119 d 3.50
30 d.- 59 d 3.50
iki 30 d. p
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1 ■ 00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metu _7.9o__ . 4-P'ex)
2 metų__ 8.Q0____ . 4 metų>
3 metu 8.10 .5 metų _—

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines paskolas — pradedant nuo 7«QQ

If guaranteed by deposit at LITAS 8*.OO ___
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 

Plnsadlenlals - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treclad. 9.00-3.00 ———•
KetiirtadicniaiB 11.00- 7.00 3‘00 ~ 7-00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2*00 “ 6,00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU KALBA __ LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimų,issiaiškine sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel: (514) 722-3545 Fax: (514) 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 16.

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25 
Kasdieninfis, U25

RRSP & RRIF
Taupoma —L_50_
1 metų _—5^25—

- 2 metų _—^35— 
~ 3 metų _——
- 4 metų _—Į-fĮ—
- 5 metu _—
- Čekių s-ta 0.50
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