
AC*.
This paper was mailed

* LITU ANIE INDEPEND ANTE • INDEPENDENT LITHUANIA • 7722 George St., LA SALLE, QC. H8P 1C4 Tel: /514/ 366-6220 
Nr. 19 (59-tieji metai) 1999 m. RUGSĖJO-SEPTEMBER 21d. • DVISAVAITINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS • CANADA
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KODĖL NEIEŠKO 

GERESNIO SPRENDIMO
Indonezija užsispyru

siai ir įnirtusiai atsisako 
pripažinti didelės per
svaros balsavimo rezul- 

. tatų už Rytinio Timoro 
srities Nepriklausomybe.

Indonezijos karinės mi
licijos daliniai vykdo ge
nocidinius veiksmus Ry
tiniame Timore, degina 
pastatus, plėšikauja,žudo 
žmones didesniu mastu, 
negu dar taip neseniai 
serbai, skerdė Kosovo al
banus...Neaišku, kiek vy
riausybė sugeba kontro
liuoti savo kariuomene.

Jungtinių Tautų būsti
nė Rytų Timore buvo ka
riuomenės izoliuota kele
tą dienų. Didelė dalis 
tarnautojų išvyko. Pa
liktas tik nedidelis bran
duolys, kurio tikslas rū
pintis, kad būtų laiko
masi balsavimo išdavų ir 
išlaukti, kol pasaulio vy
riausybės pripažins vals
tybės statusą Rytų Ti- 
morui.(1975 m.Rytų Ti- 
morą okupavo Indonezi
ja).

JT sekr.gen.Kofi An- 
nanas įspėjo Indonezijos 
vyriausybe, kad suteikia
ma dar viena para laiko 
suvaldyti smurtui. JAV 
prez. B.Clintonas pareiš
kė, kad Indonezija priva
lo paprašyti tarptautinės 
bendruomenės padėti 
įgyvendinti gyventojų
saugumą ir aiškaus, ne
dviprasmiško balsavimo 
už Nepriklausomybe re
zultatus.

iš Vatikano gauta ži
nia, kad buvo grasinama 
bažnyčioms.

Indonezija buvo oku
pavusi R.Timorą 1975m., 
kuomet Timoras pradėjo 
išsivaduoti nuo Portuga
lijos, padariusios R.Ti
morą savo kolonija.

Nuo to laiko Indonezi
jos kariuomenė kaltina-

Gal ir man būtų skanu?., 
ma nesiskaitymu su žmo
gaus Teisėmis ir Nepri
klausomybes judėjimą pa
laikančiųjų piknaudoji- 
mu ir įžeidinėjimu. Da
bar - pasiuto, kad dau
giau negu 80% Rytų Ti
moro gyventojų legaliuo
se balsavimuose pasisakė 
už Nepriklausomybę...

Specialistai iš JAV 
tvirtina, kad R.Timore 
randasi alyvos ir natū
raliųjų dujų.

Svarbiausia, krašto ūkis 
gali išmaitinti gyvento
jus, o didžiausia eks
porto galimybe yra kava. 
Jos medeliai tarpsta be 
chemikalų ir yra didelis 
jos pareikalavimas už
sienyje.

Tereikia atitinkamai 
suorganozuoti eksportą.

SIAUTĖ URAGANAS 
"FLOYD”

Apie 2 mil.Floridos, 
Georgios ir Pietinės Ka
rolinos gyventojų ragina
mi pasitraukti iš savo 
gyvenviečių, pasiekus di
džiajam uraganui FLOYD 
Šiaurine Bahamų dalį ir 
jam artėjant į Atlanto 
pakrantes. Nuo savo 
centro jis buvo išplitęs 
200km. plotu, vėtros sie
kė virš 200km. į va
landą greitį.

iš Pietinės Karolinos 
traukėsi ilgiausios vir
tines važmenų su 800.000 
gyventojų. Daugiau kaip

’Z milijono žmonių ap
leido Georgia sritį, ypač 
Savannah žemumų dalį.

Daugiau kaip 200.000 
gyventojų buvo evakuoti 
iš Miami-Dade County 
pakraščių.

P.rez.B.Clinton'as pa
skelbė Floridos ir Geor- 
gio sritims gelbėjimosi 
stovį.
PROTESTUOJA SPROG
DINIMAIS

Maskvoje, rugsėjo men. 
9d. buvo susprogdintas 
9-rių aukštų daugiabutis. 
Žuvo 32 žmonės ir bent 
3 tuzinai randasi po griu
vėsiais. Tai trečias spro
gimas 10-ties dienų lai
kotarpyje. Kito sprogdi
nimo metu, netoli Krem
liaus, apsipirkimo cent
re, nuo bombos žuvo 1, 
sužeistas 41 asmuo.Bom
ba, paslėpta automobi
lyje, sunaikino Dagesta
ne, Buinaksk mieste dau
giabutį, apgyvendintą ru
sų kariškių šeimų — žuvo 
75 žmones.

Maskvos meras Jurij 
Lužkovas pareiškė, kad 
tie įvykiai rišasi su kon
fliktu dėl Dagestano,tuo
jau po to, kai čečėnų su
kilėliai, peržengę sieną, 
užėmė keletą Dagestano 
kaimų, siekiant išplėsti 
Islamo kontrolę Kauka- 
zijos srityje.

JAV žvalgybos FBI di
rektoriui Louis J.Freeh, 
Vidaus Reikalų min.Vla- 

dimir Rušailo telefoni
niame pasikalbėjime, ’pa
sakė, jog Rusijos spe
cialistai įsitikinę, kad 
Saudi Arabijos aršusis 
Osama bin Laden finan
suoja ir skatina sukilė
lius užimti Dagestaną ir 
yra pasiuntęs milijonus 
dolerių karo skatintojams 
čečėnams, vadovaujan
tiems karinėms operaci
joms Dagestane.

Rusija pasiuntė bom
bonešius virš užimtųjų 
Dagestane kaimų ir ten 
įsitaisiusius čečėnų suki
lėlius.

Čečėnija pareiškė pro
testą, tvirtindama, kad 
Rusija bombardavo ir Če
čėnijos teritorijos pa
sienyje esančias vieto
ves, kur žuvo 128 žmo
nės...

Maskvoje, anoniminis 
asmuo telefonu inter- 
fakso žinių agentūrai 
pranešė, kad abiejų dau
giabučių išsprogdinimas 
esąs jų "atsakymas į Če
čėnijos ir Dagestano kai
mų bombardavimą".

Vokietijos Radijo žinių 
agentūros "Deutsche 
Welle" pranešė, jog 
Rusijos korespondentui bu
vo telefonu pasakyta,kad 
bus įvykdyti dar 3 sprog
dinimai, atsakant į če
čėnų kaimų bombarda
vimą.

Ar Rusija mato tik 
vieną išeitį bombarduo

ti Dagestaną? >: ■ Ar yra 
kitoks, protingesnis spren
dimas ir ar apie tai gal
vojama?

Kaltinimai ir grasini — 
mai Čečėnijai, kuri esąA 
kiršinanti Dagestaną prieš 
Rusiją ir vykdanti Mask - 
voje terorą, kelia dar di
desnę įtampą. Rusijos ka-i- 
riuomenės telkimas , bom
bardavimas Čeėenijos-Da-• 
gestano pasienio islamie - 
čią kaimu dar jokiu poli - 
tinią permainų neatnešė.

• TARPTAUTINIAI TAI
KOS PALAIKYMO DA
LINIAI pirmieji
atvykę į Rytinį Ti- 
morą, susidedantys iš 
3200 stipriai apginkluo
tų karių. Iki spalio mėn. 
vidurio jų skaičius pa
kils iki 7500.

Sąlygos taikai yra ašt
rios, Indonezijos mili
cija, palaikoma kai ku
rios kariuomenės dalių, 
veikia nepriklausomai nuo 
Indonezijos . vyriausybės, 
nesiskaito civilizuoto pa 
šaulio priimtų demokra
tiškų balsavimų princi
po ir be atodairos žudo 
nekaltus civilius. Šiame 
tragiškajame šimtmetyje 
dar įvairiuose planetos 
kraštuose tvyro kerštas, 
kumščio ir mečetes tei
sė...

Pirmasis Kanados Tai
kos Korpuso dalinys iš
vyko rugsėjo mėn.20d.

Apie 100 Kanados oro 
pajėgų pilotų, mechani
kų, inžinierių ir medi
cinos darbuotojų įeina į 
šio dalinio sudėtį. Ka
nada pažadėjo iki 600 
karių. Rugsėjo mėn. 21d. 
iš Britų Kolumbijos iš
vyks karinis laivas su 
250 žmonių įgula. 
Gabens 2 helikopterius ir 
kitus reikmenis.

• Vasarine neįprasta ši
luma ir nedažnas lietus 
pradeda įtikinti ne tik 
Vakarinę, bet ir Rytinę 
sritį, jog planeta Žemė 
slenka į atšilimą. Ne vie
nas pagalvojo, kokia gi 
bus žiema po tokios šių 
metu vasaros.

Kanados Aplinkos Ty
rimo įstaiga spėja, jog

(...žiūr.2psl)
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ateinantys 3 mėnesiai 
Quebecb, Ontario, Mani- 
tobos provincijos džiaug
sis švelnia temperatūra. 
Manoma, kad Britų 
Kolumbija, Šiaurės Vaka
rų Alberta, Yukonas ir 
vakarinės šiaurės Vakarų 
Teritorijos dalys pasižy
mės šaltesne, negu nor
maliai oro temperatūra 
ir kai kuriose vietovė
se bus daugiau kritulių, 
negu paprastai.

IŠ ČEČENŲ PASAKOJIMŲ;
Šamilio karys

Aukštai kalnuose išsidėstė Šamilio kariuomene. 
Šamiliui pranešė apie vieno iš jo kareivių žmonos 
mirtį.

Nedelsdami atsiųskite pas mane tą karį,įsakė Ša- 
milis, - pažiūrėsim, kas jis per vyras!

Karys netruko atvykti.
-Numirė tavo tėvas, - gudravo Šamilis.
-Numirė tėvas - vadinasi, namai liko be priežiū

ros, tad reikia vykti į tėvišką, atsakė karys.
-Suklydau, numirė ne tėvas, o brolis.
-Jeigu numirė brolis, - namai liko be paramos ir 

būtina grįžti.
-Ne, ne brolis, o, regis, tavo motina numirė.
-Reikia skubiai vykti, kad sykiu su visais giminė

mis galėčiau ją apraudoti ir su visa pagarba pa
laidoti.

-Ne motina, o sesuo numirė.
-Širdies žiedlapis nukrito, joju į tėviškę.

Ir galop, kai Šamilis pasakė, kad mirė žmona, 
karys tarė:

-Tada neverta grįžti, nes su jos mirtimi visi na
mai virto į peleną.

Šamilis ir padišachas Nikolajus
Visi žino, kad Šamilis buvo paimtas į nelaisvę 

valdant padišachui Nikolajui ir išvežtas į Rusiją, 
kur jam davė namus ir leido skaityti Koraną bei ra
miai sau gyventi.

Padišachui Nikolajui tuo metu gimė sūnus, ir pa
siuntė žinianešį pranešti apie tai Šamiliui. Šamilis, 
išgirdęs šią žinią, padėjo Koraną, atsistojo ir tylė
damas nusijuosė savo diržą. Žinianešys nustebo ir 
sugrįžęs pas padišachą pranešė apie tai.

įširdęs padišachas, sako, paklausė Šamilį:
-Kodėl tu sužinojęs, kad man gimė sūnus, neap

dovanojai žinianešio už gautą naujieną?
Tada Šamilis atsakė padišachui:
-Daugelį metų aš nesiskyriau su ginklu ir nešio

davau jį nuolatos. Jeigu dabar nusijuosiau diržą, ant 
kurio pakabintas kinžalas, tai argi aš neparodžiau 
ypatingo palankumo šiai žiniai?

Nuo šios dienos, sakoma, Šamilis niekados nene
šiojo ginklo. (Verte S.G.)
2 psl.

• Lietuvos Misijos prie 
NATO vadovas Linas Lin
kevicius pranešė, kad Sei
mo priimtas įstatymas, ku
riuo Lietuva iki 2U01 m. 
įsipareigoja krašto apsau
gos biudžetą pamažu di
dinti iki 2% bendrojo vi - 
daus produkto, labai gerai 
vertinamas NATO valsty
bių.

• ANTRĄ naudoto bran
duolinio kuro saugyklą. 
Šalia IGNALINOS Atomi
nės Elektrinės statys KA
NADOS firma*

Lietuvoje
B. N.

• L Kosovą išvyko lietu
vių taikdarių dalinys, 30- 
ties savanoriškai vyks
tančių kariškių iš Vy
tauto Didžiojo atskirojo 
Jėgerių bataliono, esan
čio Kaune.

NATO taikdariškuose 
pajėgose lietuviai bus 
prisijungę prie Lenkijos 
bataliono.
• Aukso medaliai ir dvi
taurės teko Lietuvos krep
šininkams veteranams
čempionate Urugvajuje 
š.m. rugpjūčio mėn.8d.

Moterų rinktinė KAMA 
NE nugalėjo JAV, Suomi 
jos, Hondūro, Argenti
nos ir Guatemalos ko
mandas.

Penkiasdešimtmečiai 
Lietuvos krepšinio vete
ranai Montevideo mieste 
laimėjo prieš Argentinos 
Čilės, Slovėnijos ir Bra
zilijos rinktines.

Tai jau antrą kartą pa
sauliniame veteranų čem
pionate laimi Lietuvos 
krepšininkai.

• Briuselyje, Belgijoje, 
Tarptautiniame Lengvo
sios Atletikos Federaci
jos "Auksines Lygos" ir 
"Grand-Prix" varžybų se
rijoje, Lietuvos atletai 
diskininkai Virgilijus Alek
na laimėjo III ią-vietą, 
Vaclovas Kidykas —V-ją.
• Lenkijoje Kauno "Lais
vės krepšininkės laimėjo 
III-ją vietą Tarptautinėse 
Vroclavo U — to Rekto
riaus Taures varžybose.

« Italijoje, netoli Mila
no, dviratininkė Gitana 
Gruodytė tapo Europos 
Jaunimo (iki 23m.) čem
pione.

Ji yra Panevėžio dvi
ratininkų sporto klubo 
"El-Eko-Sport" Klubo na
rė ir atstovė.

a Lietuvos jaunių mergi
nų iki 17 m. amžiaus 
krepšinio rinktine Itali
joje, Europos čempionato 
pirjnojo atrankos rato 
važybose laimėjo I —ją 
vietą.

• Pasauliniame čempio
nate, Milane, vienviečių 
baidarių varžybose 500m. 
nuotolyje Lietuvą atsto
vavęs, Alvydas Duoniela 
užėmė VHI-ą vietą.

PER DIDELIS KRŪVIS 
SPORTININKUI

Rugsėjo men. 1d.pasau
lio ultratriatlono čem
pionas, panevežietis, 41 m. 
amžiaus Vidmantas Ur
bonas peržengė ištver
mės ribą ir buvo atga
bentas į Vilniaus Univer
siteto Santariškių Klini
kas. Sportininko organiz
mas pereikvotas, patyrė 
traumą ir dabar gydo
mas intensyvios terapi
jos skyriuje. Aukščiau
sios kategorijos gydytojų 
konsiliumas deda visas 
pastangas atstatyti jo 
sveikatą.

XI-oji LIETUVIU tautinių. Šokių 
ŠVENTĖ

TORONTE, 2000 m., 
mėn.30, LIEPOS mėn.1,2 d.d.

SVARBU ŽINOTI AUKOTOJAMS:
Garbės mecenatai - paaukoję 1000 dol., -gauna po 
du bilietus į visus renginius ir garbės svečių priėmi 
mą. Šventės leidinyje bus atžymėta "Garbės Mecena
tais".
Mecenatai -paaukoję 500 dol. gauna po du bilietus 
į Šventę ir pokylį. Leidinyje bus atžymėti ” Mecena- i 
tais".
Rėmėjai - paaukoję 250 dol., gauna du bilietus į Šo - 
kių Šventę. Leidinyje bus atžymėti "Rėmėjais?

Aukotojai - paaukoję bet kokią^ suma iki 250 dol. 
Jų kiekvieno pavardė bus paskelbta Šventės leidinyje.

Primename, kad aukos nurašomos nuo valstybiniu mo
kesčių.

Čekius rašyti: XI LTSS - KLB ir siųsti Šiuo 
adresu : XI LTŠS,
2185 Stavebank Rd., MISSISSAUGA,ON., L5C 1T3.
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• Vilniuje, eidamas 70- 
sius metus, rugsėjo men. 
3d. staiga mirė žymus 
mokslininkas, chemikas, 
aktyvus "Santaros Švie
sos" federacijos ir "Met
menų" žurnalo redkole
gijos narys, "Mokslo Ži
nių" žurnalo vyriausias 
redaktorius Donatas Ša
tas.

Jis gyveno Jungtinėse 
Valstijose, baigė Illino- 
jaus Universitetą, išleido 
3 mokslines knygas.į Vil
nių buvo atvykęs aplan
kyti giminių kapų, kur 
ir pats netikėtai atgulė 
pirmadienį.

• Prezidentas Valdas 
Adamkus padėkojo Lietu
vos garbės konsului Šve
dijoje Hans Palmgren už 
jo ilgametę labdaringą 
veiklą, aprūpinant lietu
viškas ligonines, Vaikų 
Namus, taip pat už vers
lo ryšių tarp abiejų ša
lių stiprinimą.

H.Palmgren jau nuo 
1991 m. yra Lietuvos gar
bės konsulas Švedijoje. 
Visą šį laiką jis daugiau
sia dėmesio skiria lab
darai Lietuvos sociali
nėms įstaigoms, taip pat 
abiejų valstybių verslo 
institucijų bendradarbia
vimui stiprinti.

LIETUVOS AKLIEJI GAVO 
SPAUSDINIMO MAŠINĄ

Vokietijos firma pado
vanojo Aklųjų ir Silpna
regių Sąjungai spaudos 
mašiną. Ji per 2 sekun
des gali išspausdinti 4 
aklųjų rašto Brailio pus
lapius.

Vokietijos firmos "Blįs
ta Brailletec" prekybos 
atstovas sužinojęs, kad 
Lietuvos Aklųjų ir Silp
naregių S—gos rankinė, 
40 metų veikusi 
spausdinimo mašina, 
stovi ant. subyrėjimo ri
bos, ėmėsi iniciatyvos. 
Surado keletą įmonių,su
tikusių paaukoti lėšų ir 
nupirktoji vartota maši
na, pritaikyta spausdi
nimui Brailio rašmeni
mis, atvežta į Lietuvą.

PRAKTIŠKAI TVARKAN
TIS BUS NESUNKU 
TAUPYTI

Prieš mėnesį Prezi
dentūra ir Seimas pra
dėjo vykdyti taupymo 
programą. Šiemet, paly
ginus su praeitais me
tais, Prezidentūros biu
džetas sumažintas beveik 
trečdaliu nuo pernykščio 
38 mil.iki 27 mil.litų.

Seimo biudžetas 
sumažėjo nuo 54.1 mil.li- 
tų 1998m.iki 48.8 mil.li
tų 1999-taisiais.

Finansavimas apkarpy
tas todėl, kad negauta 
planuotų pajamų. (Mums 
iš šalies stebint, atrodo, 
kad verta taupyti, jeigu 
ir būtų gauta planuotų 
pajamų. Ypač, kai pa
aiškėjo kaip taupoma: 
mažinantį pareigūnų ko
mandiruočių išlaidas; per 
kant tik reikalingiausias 
raštinių prekes; laikantis 
nurodymų taupyti popie
rių, elektros energiją,ne
laikyti įjungtus kompiu
terius, jeigu nenaudoja
mi).

Jau pusmetis, kaip pa
stebi dienraštis "Respub
lika", vizito metu Prezi
dentą dabar lydi tiktai 
būtinas pareigūnų skai
čius.

Parlamentarų komandi
ruotės taip pat griežtai 
ribotos - Seimo valdyba 
duoda sutikimą toms iš
vykoms, kurias apmoka 
kviečiantieji arba pats 
Seimo narys (kuris laikas 
vykdavo su Prezidentu ir 
pareigūnai, kurių reika
lai nebūdavo tiesiogi
niai susiję su Valstybės 
vadovo vizitu). Galų gale- 
susiprasta...

• Vyriausybė sutiko iš
duoti licenciją Norvegi
jos Vadybos Instituto 
Kaune steigiamai Tarp
tautinei Aukštąjai Va
dybos Mokyklai.

Tai bus pirmoji Lietu
voje nevalstybinė aukš
toji mokykla, kurią val
dys tarptautinis konsor- 
tiumas. (.... 3 psl.)
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J.Galdikaitės ekslibrisas

• Valdančiosios Konser
vatorių frakcijos vado
vybės posėdyje Seimo 
Administravimo komisi
jai pasiūlyta parengti 
nuostatus, pagal kuriuos 
poilsiauti ir keliauti su
siruošę parlamentarai, pri
valės išsinuomoti tarny
binius automobilius-galų 
gale!

NAUJI MOKSLO METAI 
KAUNE

Vytauto Didžiojo Uni
versitete studentų prie
saiką davė tūkstantis pir
makursių! Universiteto 
bendruomenė gavo iš Kau
no arkivyskupijos kuri
jos esančias Vilniaus g.29 
patalpas, kurias perdavė 
Katalikų Teologijos Fa
kultetui.

Lentą su užrašu ant 
fakulteto pastato atiden
gė ir juostelę perkirpo 
VDU rektorius prof. Vy
tautas Kaminskas bei 
Kauno arkivyskupas met
ropolitas JE Sigitas Tam- 
kevičius.

Taip rugsėjo mėn.ld. 
šiais metais buvo pra
dėtas atkurtosios Alma 
Mater antrasis dešimt
metis.

Rektorius prof. V.Ka
minskas pasidžiaugė ir 
padėkojo arkivyskupijai, 
kad patalpas suteikė 
Universitetui, o Kunigų 
Seminarijos Rektoriui 
vysk. R.Norvilui už 
perduotą Seminarijos bib
lioteką, kuria dabar ga
lės naudotis visi.

KLAUSIMAI LIETUVOS 
VYRIAUSYBEI DEL TRI
JŲ BYLŲ.

Apsvarstęs penkias lie
tuviškas bylas, Europos 
Žmogaus Teisių Teismas 
Strasbūre dvi iš jų at
metė, o tris nusprendė 
nagrinėti.

Keturi Lietuvos nu
teistieji Strasbūro teis
mui skundėsi buvę ne
teisėtai įkalinti ir pa
tyrę laisvės atėmimo 
procedūros pažeidimų. 
Tai - Seimo narys ir bu
vęs ministeris Audrius 
Butkevičius, Kauno vers
lininkas Arvydas Stašai
tis ir du, nemažiau gar
sūs, nusikalstamo pa
saulio atstovai: klaipė
dietis Sigitas Gaidjur- 
gis ir kaunietis Deivis 
Ganusauskas, geriau ži
nomas "Mongoliuko" pra
varde.

Penktasis už nužudy
mą teistas Zbignevas

1999.IX.21. 

Jodko - skundėsi neva 
atimtos teisės apskųsti 
nuosprendį kasacine tvar
ka. Tiek jo, tiek D. Ga- 
nušausko skundai žmo
gaus Teisių Teisme at
mesti.

Del A.Butkevičiaus, 
A.Stašaičio ir S.Gaidjur- 
gio bylų Lietuvos Vyriau
sybei pateikti klausimai, 
į kuriuos privalo atsa
kyti per 12 savaičių.

Nuo Lietuvos atsaky
mų priklausys, ar šios 
trys bylos bus paskelb
tos priimtinomis.

• Rugpjūčio pradžioje 
Kauno miesto Savivaldy
bėje Specialiųjų Tyrimų 
tarnybos pareigūnai nu
statė, jog Savivaldybės 
kontrolierius Eduardas 
Šležas, užuot kontrolia
vęs kitus, pats neleisti
nai pasinaudojo tarnybi
ne padėtimi. Sužinojęs, 
kad už sirgtą laiką atly
ginimo gaus mažiau 
negu paprastai, jis per
rašė darbo tabelį ir nu
rodė, jog tuo metu dir
bo. Jo viena bendradar
be parašė skundą miesto 
merui Henrikui Tamuliui 
kuris jį perdavė Specia
liųjų Tyrimų tarnybai. 
Savivaldybės kontrolės 
tarnyboje, pasirodo, būta 
ir daugiau įvairios ne
tvarkos atskaitomybėse. 
Dar vis dirbama... ver
giškai - sovietiškai.

• Lietuvos ir Ukrainos 
Prezidentų globojamo 
Taraso Ševčenkos Kultū
ros Fondo pirmosios pre
mijos laureatu tapo Kris
tijono Donelaičio "Me
tus" išvertęs ukrainietis 
rašytojas Dmitras Če- 
.redničenka.

• Prezidento žmonos AF 
mos Adamkienės Labda
ros Fondas parūpino indų 
ploviklių daugeliui Lie
tuvos kaimiškų viduri
nių mokyklų ir beveik 
visoms internatinėms bei 
specialioms mokymo įs
taigoms.

iš visų Lietuvoje vei
kiančių bendrojo lavini
mo įstaigų, A.Adamkie
nės Fondas parinko la
biausiai socialiai rem
tinas ir turinčias dides
nes mokinių valgyklas, 
kurioms buvo skirtos in
dų plovimo priemonės.

Bendra labdaros vertė 
105 tukst.litų (daugiau 
kaip 26.000 JAV dole
rių).

• Minint BALTIJOS KE
LIO dešimtmetį š.m.rug- 
pjūčio mėn.23d. Lietuvos 
Dailininkų Sąjunga, Lie
tuvos Ekslibrininkų Klu
bas ir Vilniaus Savival
dybės Kultūros skyrius 
buvo surengę ekslibrisų 
konkursą. Jis vadinosi 
"Baltijos Kelias 89".

Susidomėjimas buvo la
bai platus, iš 18—kos 
valstybių daugiau kaip

( žiūr. 4 psl......)

• AB "Utenos Trikota
žas" - viena iš pirmųjų 
tekstilės įmonių Lietu
voje' gavo OLEKO-TEX100 
standarto pažymėjimą 
(sertifikatą, kaip rašo
ma Lietuvoje). Jis pa
tvirtina, kad gaminiai 
neturi kenksmingų me
džiagų ir yra saugūs var
tojimui.

Gaminių ekologiškumas 
1998m. buvo, tikrintas ir 
tokį pažymėjimą "Ute
nos Trikotažui" suteikė 
vienas iš Europos akre
dituotų institutų "Cen- 
trocot" Italijoje.

• Kauno Universiteto 
Klinikų tarnyboje jau ke
lerius metus keltuvų kel
tininkų atlyginimai buvo 
mokami žmonėms, kurie 
jų neprižiūrėjo ir Klini
kose nedirbo*. Sąraše 
buvo ir Kauno apskrities 
Mokesčių Inspekcijos Jo
navos skyriaus viršininko 
Rimvydo Staniukaičio pa
vardė...
• Raseinių rajone, Kryž- 
kalnyje, policijos, proku
ratūros ir "Aro" parei
gūnai sulaikė keturis pre
keivius marichuana ir du 
narkotikų pirk ėjus. Narko
tikus įsigijusių vilniečių 
automobilyje pareigūnai 
aptiko 6,075 kg.marichu- 
anos, už kurią vilniečiai 
narkotikų pardavėjams 
sumokėjo 32 tukst.litų.
• Rugsėjo 7—10 d.Parodų 
Centre "Litexpo" Lietu
vos lengvosios pramonės 
įmonių asociacija ir 
Frankfurto mugių centras 
rengia 8-ąją tarptautinę 
specializuotą parodą 
"Baltijos tekstilė ir oda’L 
ŠIMTMETIS LIETUVOS 
SIAURAJAM GELEŽIN
KELIUI

Malonybiškai pavadin
tu "siauruku"—geležinke
lio ruožu Lietuvoje pir
mieji . traukiniai pradėjo 
važinėti nuo Švenčionė
lių iki Panevėžio 1899m, 

1921 m. pirmasis Lietu
vos Respublikos finansų 
ministeris Martynas Yčas 
buvo pradininkas šios lini
jos pratęsimo projektui iš 
Panevėžio į Biržus. 1937- 
38m. siaurukas dundėjo 
nuo Panevėžio iki 
Joniškėlio.

Siauruku važiuodavo į 
mokymosi įstaigas, darbą 
sodus. Siauruku paskuti
niais dešimtmečiais buvo 
vežama miško medžiaga 
kvarcinis smėlis "Ekra
no" gamyklom

Paskutiniais metais 

krovinių apyvarta suma
žėjo, ji vežama plačių
jų bėgių traukiniais arba 
kitomis priemonėmis.Siau- 
ruko garvežys dabar sto 
vi cukraus fabrike.

Panevėžys ruošiasi 
siauruko Šimtmetį iškil
mingai atžymėti rugsėjo 
men. 17d. kartu su gau
siais apylinkių svečiais 
ir geležinkeliečiais iš 
visur.

Rainių tragedijos byla 
atidėta astuoniems mėne
siams.

1941-jųjų birželį pri- i 
menanti Rainių tragedi
jos byla Šiaulių apygar
dos teisme atidėta dar 
astuoniems mėnesiams, 
t.y. iki 2000 metų gegu
žės 15 dienos*.

Kaltinamajam ---- 84
metų lietuviui Petrui 
Raslanui' kuris šiuo me
tu yra Rusijos pilietis ir 
gyvena Maskvos srities 
Balašichos mieste, vis 
neįteikiama kaltinamoji 
išvada bei šaukimas at
vykti į teismą. Todėl 
rugsėjo mėn.9d. nuspręs
ta pakartotinai kreiptis 
į Teisingumo Ministeriją, 
kad ši savo ruožtu pa
kartotinai kreiptųsi į ana
logišką instituciją Rusi
joje. Rusijos Teisingumo 
Ministerija turėtų įpa
reigoti vieną iš savo ša
lies teismų įteikti 
P.Raslanui minėtus doku
mentus.

Pagal įstatymą "Dėl 
atsakomybės už Lietuvos 
gyventojų genocidą" lei
džiama teisti kaltinamą
jį už akių, tačiau jis tu
ri* būti informuotas apie 
procesą.

P.Raslanas kaltinamas 
tuo, kad jis, dirbdamas 
Sovietų valdžios Valsty
bės saugumo liaudies ko
misariato Telšių apskri
ties skyriaus viršininku, 
1941m. birželio mėn.24d. 
organizavo 76 Telšių ka
lėjimo politinių kalinių 
nužudymą.

Baudžiamąją bylą dėl 
Rainių tragedijos šalies 
Generaline prokuratūra 
iškėlė 1988m. spalio 
mėn.26d. 1992m. balandį

Rumšiskių etnografiniame 
Muziejuje yra pastatytas 
šis kryžius Magadano la
gerių vergija prisimenant

kai buvo priimtas nutari
mas patraukti P.Rasla
ną kaltinamuoju ir 
imti, paaiškėjo, kad jis 
slapstosi Rusijoje ir ven
gia atvykti į Lietuvą.

Gal geriau būtų pasam
dyti kokį "gudročių", kad 
tą šaukimą teisman 
kaip nors įspraustų Pet
rui Raslanui.

su-

************************************************ 
Radviliškis-miestas Lietuvos šiaurėje, prie Šiau

lių - Jonavos geležinkelio.
Miestas kūrėsi XVa. pabaigoje. Minimas 1529- 

1567 m. neprivilegijuotų Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės miestų sąraše. 1567m. rugsėjo 2d. sąra
še nurodyta, jog Radviliškis turi sumokėti 10 kapų 
grąšių į valdovo iždą.

RadviliŠKis nukentėjo per 1600-1629 m. Lenkijos 
ir Lietuvos karą su Švedija bei per 1700-1721m. 
šiaurės karą. 1791 m. balandžio mėn. 18d. Lenkijos 
ir Lietuvos valstypės Seimui priėmus miestų įstaty
mą, Lietuvos miestai jr miesteliai suKruto,ėmė siek
ti savivaldos statuso. Bandė siekti savivaldos ir ra
dviliškiečiai. Bet miestas privilegijos negavo, Hko 
miestelis be savivaldos ir herbo.

1879-1950m. buvo valsčiaus centras. 8 kartus de
gė. 1919 rugsėjį mieste vyko Lietuvos kariuomenės 
kautynes su bermontininkais. 1923m. miestelėnai 
ėmė rūpintis atskirti Radviliškį nuo valsčiaus ir pa
daryti jį miestu. 1924rn. lapkričio mėn.28d. buvo su
organizuota Radviliškio miesto savivaldybe.

Radviliškio miesto herbas patvirtintas 1992m. mi
nint miesto 425 metų jubiliejų.

Mieste yra 5 mokyklos.
XXa.pradžioje mieste gyveno apie 6b00 gyven

tojų, dabar - 22000. A.Turistas
psl. 3
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100 knygženklių Konkursui atsiuntė 65 dailininkai, j
Konkurso laureatais tapo ne tik dail. Jolanta j 

Galdikaitė (Il-a premija). Ukrainietis Igoris Bily- I 
kovskis atžymėtas I-a premija, o Moldovos Vitali * 
Corobanas IlI-a premija. į

Apdovanojimų gavo Latvijos, Estijos, Meksikos * 
ir Argentinos Ekslibristai.

Daugelio konkursų laureatė Gražina Didelyte ap-1 
dovanota Estijos Respublikos Ambasados Lietu
voje prizu. Šiame ekslibrjse vaizduojama dinamiš
ka žmonių virtinė.

Paroda vyko Vilniuje, Medalių Galerijoje.
Originaliai panaudojo kaunietė Jolanta Gal

dikaitė liaudiškos kūrybos elementus.

• Prezidentūros sodelyje 
vyko labdaringas vakaras; 
per kurį buvo pristatyta 
Juozo Statkevičiaus su
kurtų drabužių kolek
cija.

• Pirmojo viešo lietuvis- gjgyjfjflį įdsi&e^ 
ko spektaklio Keturakio 1
"Amerika pirtyje" 100 „ „
metų sukaktis paminėta '“-Gaižauskaitės ekslibrisas 
nauju pašto ženk------- -------------------- ---------
lų bloku. Viename ženk-

Prez.Valdas Adamkus 
paaukojo 10.000 litų per 
šį renginį, į kurį buvo 
pakviesta 250 svečių, 
kurie apžiūrinėdami ko
lekciją, turėjo progos au
komis paremti Vilniaus 
Baleto Mokyklą.

le atvaizduota i—jo spek
taklio reklama- plakatas. 
Kitame jo dalyviai ir or
ganizatoriai.

Pašto korespondencija 
Palangos mieste rugpjū
čio mėn.20d. buvo pa
ženklinta specialiu su
kaktuviniu antspaudu.

SOVIETINIŲ SKULPTŪRŲ 
EKSPONAVIMĄ PRIŽIŪy 
RĖŠ DARBO GRUPE

Laikinai premjero pa
reigas einančio Eugeni
jaus ivialdeikio potvarkiu, 
sudaryta darbo grupė,ku
ri rūpinsis sovietinių 
skulptūrų eksponavimu 
netoli Druskininkų esan
čiame Grūto miške,o sa
vo išvadas bei pasiūly-

Atsiųsta paminėti: ”VARPAS”,Nr.33, 1999.Leidinys- 
žurnalas, 208 psl.,iliustruotas nuotraukomis. 
Leidžiamas JAV-se,Varpininkų Filisterių Draugijos. 
Redaktorius Antanas Kučys, administratorius Grož- 
vydas Lazauskas.

Šis, 33-sis Nr., skiriamas Lietuvos Himno 
autoriui dr.Vinco Kudirkos mirties 100 m. sukakties 
proga. Įvadiniame puslapyje yra atspausdintas toks 
rašytojo V. Mykolaičio - Putino apibudinimas: 
’’Kudirkos asmuo "Tėvynės Varpuose" gyvena su 
visomis savo turtingos dvasios atšvaistomis. Aštrus 
pastabumas,gyvas reagavimas į gyvenimą, blaiva, 
greita orientacija, impulsyvi siela, jumoras ir 
satyra,lengvas šypsnis ir apsiniaukęs veidas 
kaitaliojasi "Tėvynės Varpuose". O iš viso to 
matome Vincą Kudirką buvus skaidrios dvasios 
idealistą ir pasiryžėlį, nepripažįstantį kompromisų 
ten, kur buvo paliesti tautos ir visuomenės 
reikalai."

Daugelis mūsų atsimena Nepriklausomos 
Lietuvos gimnazijos laikų, o mūsų atžalos čia ir 
Šeštadieninių ar Lituanistinių mokyklų literatūros 
pamokas. Vinco Kudirkos asmuo ir kūryba patraukė 
dėmesį kaip tiktai ne vien dėl tokio kilnaus Himno 
žodžiu, bet gyva satyra, vaizduojant tautos 
pavergėjus- caristinio žanro "kreivaūsovus", ir 
jaunatviškai raginant atsibusti ir nebijoti nebebūti 
vergais, bet kurti savitą tautinį ir valstybini 
gyvenimą. (Ar ne keista, kad tokio raginimo ir 
dabar dar taip labai reikia...Matyt, visokie 
"bizūnovai" buvo bjauresni).

Šiame išskirtiniame savo turiniu ir apimtimi 
"VARPO" leidinyje išryškinta lietuviškojo gyvenimo 
dabartis įvairių autorių pasisakymais ir už Lietuvos 
esančių, ir pačioje Tėvynėje gyvenančiųjų. O 
praeitis dar Lietuvos prieaušryje fermentuodamasi 
giliomis, nebeatskiriamomis šaknimis sujungta su 
dabartimi, su Atgimimu, su Nepriklausomybes

• Vinco Kudirkos at- toje.
vaizdu pažymėtas 500—Ii- Jeigu kada būtų išleis
tų banknotas numatytas tas 1000-ties litų bank- 
išleisti ateinančių metų notas, jis būtų atžymė-. 
pabaigoje. Tai bus di- tas žymaus dailininko ir 
džiausio nominalo vals- kompozitoriaus M.K.Čiur- 
tybinis pinigas apyvar- lionio portretu.
■■■—■——■ II II III III . IJW Į l'M" " lUP-—

atstatymu. Tai iškelti yra pavykę redaktoriui 
pažymėtinu ryškumu čia minimame "VARPE". 
Turinyje- straipsnių pavadinimai ir autorių įvairybė 
įspūdinga: Valdas Adamkus, Jonas Daugėla,dr.Kazys 
Karvelis, Antanas Kučys, Vytautas Landsbergis, 
Povilas Mileris, Primas Noreika, Romualdas Ozolas^ 
doc.Vvtautas Salinka, Arvydas Stankus, Angele 
Šiauriene,Aleksandras Sidlauskas,A.Varnagiryte,prof. 
Aleksandras Vasiliauskas ir Juozas Zygas.

mus teiks Vyriausybei.

Kultūros viceministerės 
Inos Marčiulionytės va
dovaujama darbo grupė 
stengsis glaudžiai bendra
darbiauti su visomis suin
teresuotomis organizaci
jomis, o taip pat su Lie
tuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo 
centru bei Kultūros ver
tybių apsaugos departa
mentu. Pstarosios insti
tucijos įpareigotos pa
rengti demontuotų so
vietinių skulptūrų eks
ponavimo koncepciją.

Straipsniai: "Pakeisti įmones ir visuomenę", 
"Baltijos šalys naujoje Europos geoplitikoje", "De

sovietizacija Europoje", "Lietuvos kaip jūrų 
valstybės plėtojimo problemos", "Klaidžiojimai 
ieškant Lietuvoje antisemitizmo pradžios", 
"Lietuvos Demokratų Partija ir jos vieta 
politikoje", "Praeit :s neužmirštama", "Vingiuoti 
tautos keliai į demokratija", "Sąjūdžio taktikos 
evoliucija", "Dabartiniai Lietuvos inteligentai","įsta
tymai, kurie žlugdo ekonomika", "Laisvoje Lietuvoje 
tenka kovoti už lietuviu tautinį švietimą", 
"Neužmirštama Girgždutės tragedija", "Buvo herojų 
ir išdavikų", "Juliaus Būtėno Povilas Visinskisjr kt. 
Atskiras skyrelis jaunimo Kudirkaičiams.

("VARPO" nr.33 kaina- $7. Aominisiracijos adresas: 
208 W. Natoma Ave., ADDISON,IL 60101, USA.) 
***********************************************

Darbo grupė, rengda
ma užduotį koncepcijai, 
sieks, kad demontuotų 
skulptūrų eksponavimą 
būtų galima vertinti vie
nareikšmiškai --- Grūto
parke eksponuojami lie
tuvių tautai nusikaltusių, 
ar sovietmečiu garbintų 
asmenų atvaizdai.Kultū
ros vertybių apsaugos de
partamento bus prašoma 
pasirašyti sutartį su "He- 
sonos" klubu, iškeliant 
būtiną sąlygą— sovieti
nės skulptūros turi įgau
ti tinkamą istorinį kon- 
teksą pagal koncepciją, 
kuriai pritars darbo gru
pė.

TRUMPA KRIMINALISTINES GIMINJES IS
TORIJA,VERTA HOLYWOODO DĖMESIO

Kas yra toji Stupakovų giminė? 
Nusikaltėlių klanas, kuriam vadovauja jo na
rė 59 metų pensininkė Ona Daujotienė su 
buvusiu 45 metų sutuoktiniu Vladu Belec
ku? Faktas, kad pora į nusikalstamą veiklą 
įtraukė net savo artimuosius.

O.Daujotienės iš pirmosios santuokos su 
J.Daujotu sūnus Andris tebėra sulaikytas, 
duktė Diana, ištekinta už motinos 
"gerbėjo" Viktoro Djačenkos, gyvena Vokie
tijoje ir vykdo motinos nurodymus.

. V.Belecko sesuo Virginija Stupakova— 
Liaščenko su sūnumi Rolandu Belecku 26m, 
kuriam Generalinė prokuratūra sušvelnino 
4 psl.

kardomąją priemonę (sulaikymą pakeitė na
mų areštu) - aktyvūs nusikaltėlių padėjėjai. 
Antroji V.Belecko sesuo Elena Stupakova- 
Blimke, anksčiau Kozlovienė, Kuznecoviene, 
vyriausias V.Belecko brolis Lionginas ir jo 
sūnus Egidijus Stupakovai taip pat epizo
diškai talkina giminaičiui.

Pats V.Beleckas - žiaurus nusikaltėlis, 
biseksualas, su niekuo nesiskaitantis, nes 
iki šiol buvo globojamas plačiai Lietuvoje 
žinomų verslininkų ir pareigūnų, kurie turi 
Įsigiję iš jo ne vieną meno darbą, todėl bi 
jo žiniasklaidos ir viešumos.

Žmonės, rimčiau bendravę su 
V.Belecku, pav. Rygos kolekcininkas Ma- 
rekas Kaluginas, dar 1990m. suslauke kun. 
R.Mikutavičiaus likimo, o nusikaltimo vyk

dytojai, žinoję apie užsakovo darbus, ilgai- - 
niui dingdavo arba būdavo randami negyvi.

Nustatyta, kad pagrobtos meno verty
bės iš Lietuvos keliavo į Maskvą, Sankt Pe
terburgą, o vogtos Rusijoje gabentos į 
Rygą ir Lietuvą.

Netrūko ir talkininkų. Nuo pat pirmųjų 
kunigo dingimo dienų pareigūnams aktyviai 
talkino daug R.Mikutavičiaus pažįstamų, 
draugų, giminaičių. Tačiau didžioji dalis in
formacijos buvo klaidinga, kaip, pav. ku
nigo šeimininkės O.Stakvilavičienės, eko
nomės Inos Čiž, gerbėjos Gigajos Žekie- 
nės, Joanos Misevičienės, Reginos Marmai- 
tės iš Vilkijos r., Vytauto Motiejūno ir kt.

Tebetrūktų, kad a la Holywoodb, pradėtų - 
rašyti atsiminimus...

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.19.



Henrikas Algis Čigriejus

Kartais ir gyvulėliui šauna į galvą kiek - 
keistesnių minčių.

-Na, ar ne pasiutus karvė?! — 
skėstelėdama rankom vis piktinasi vyres
nioji Šukienė. Kai reikia eit melžti.Jau ku
ris laikas žaloji neprisileidžia nieko, tik 
Milę. Tik Milę. Senajai ir spiria, ir bėga 
tolyn, ir su uodega kerta. Anądien vargais 
negalais jau pamelžė, bet bjaurybė kaip 
dėjo koja - visas pienas ant žemės. Tikrai 
ar ne pasiutus karvė?

Į karvę nusižiūrėjęs ir teliukas. Milę iš 
tolo pamatęs, šokinėja kaip koks šunytis, 
jai nueinant, ilgai dar ton pusėn žiūri, o 
kai laukdamas užbliauna, tai, rodos, rauda.

Dabar va putrotas jo snukis grūdasi Mi
lei į delną, šiurkštus liežuvis lyg dar norė
tų kažką iš ten išliežti.

O . Milei tai beveik ir patinka, kad ir ta 
karvė, ir tas teliukas...

-Ai, ai, gana jau bus tau, ir taip šį kart 
per daug atnešiau. Ar ne per daug? Ką? - 
suima ji galvijėliui už minkštų ausų. Ge
rai dar, kad tu karvytė, kai paūgėsi,pakliū
si į, fermą, o būtum buliukas, tai rudeniop 
ir išvažiuotum į Panevėžį. O iš Panevėžio 
tokie niekada nebeparvažiuoja. Ką. padary
si, ne ašen taip sutvarkiau, ne ašen.

Milė patyli, paglosto ištiestą veršiuko pa
žandę ir dar prideda:

-E, kai pagalvoji, tai toks tas teliuko, 
toks tas karvės gyvenimas. Gal dar ge
riau, kai su tokiu išsiskiri. O skaudėti tai 
gal labai ir neskauda: specialistai, tie 
moka - tik džibt, ir baigta.

Oi, ar ne durna aš? - Milė net pasipurtė
Papurtė galvą ir veršiukas, bet ne ne

geras mintis, o tik bjaurias muses nuvaiky
ti norėdamas.

Vis dėlto bjaurios mintys už bjaurias mu
ses, gyvulėli, kur kas blogiau.

-Dabar aš jau bėgsiu, o tu pabūk, gerai?
Lyg galėtų būti kitaip.
Bet reikia dar pagirdyti karvę. Upeliūkš

čio krantas iš šitos puses, kad ir neaukštas, 
bet status, be to, čia giloka—galvijas tie
siai iš upeliuko atsigerti gali, tai Milė pa- 
semia švariuoju kibiru vandens ir nuneša 
karvei. Ir tai žodį kitą pasako. Paskui per
kelia kuolą ir pasižiūri, ar suolelis, ant ku
rio ji melždama atsisėda, už gero atstumo. 
Žaloji jai didelė draugė, bet apkrėstas suo
lelis draugystę gali ir pagadinti. Bent jau 
laikinai.

Mosuodama tuščiais kibirais,mergina įkal- 
nėle grįžta namo.

O kieme brolio Jono žiguliukas atsilapo
jęs ne tik visom durelėm, bet ir bagažine. 
Jonas su tėvu ir motina, su savo Jule ir 
su savo dvyniais tik laksto pirmyn ir 
atgal, tik siuva.

Jie visi ruošiasi į tetos, Jono krokšta- 
motės Petronėlės, bei jos Mykolo auksines 
vestuves. Labai svarbu ko nors nepamiršti, 
gražioji lazda ir dvi plačios juostos už sė
dynės po užpakaliniu automobilio langeliu, 
jau seniai rūpestingai paguldytos, bet kai
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važiuoji į tokią šventę, pasiimtų dalykų’ 
tau tiek ir tiek. Ore dvelkteli odekolono, 
gero muilo ir malonaus jaudulio kvapeliai.

Dvyniai lyg padilginti.
Reikia, ko gero, ir paskubėti. Na, tiKrai ' 

teta Petronė gyvena ne taip jau arti, dar 
ir už Biržų galelis kaip reikiant.Kad tik ne
pavėluotum į pamaldas bei didžiąją cere
moniją. Pusšimtis kilometrų gal nebaisus 
dalykas, bet vis tiek. Geriau nuvažiuoti 
kiek ankstėliau, negu pavėlavus.

Taigi tą lazdą kada ten, kokiu momentu 
reiks įduoti? Kada aprišti tuom juostom? 
Jonas visos plačios gimines įpareigotas 
tvarkyti šiuos reikalus, mat giminėle mano 
kad Jonas iš jų visų didžiausias komedian- ’ 
tas.

Bet va ir Jonas dabar išsiblaškęs.
Pagaliau jis ryžtingai mosteli ranka,trink

teli visos durelės, žiguliukas kiek pritūpia — 
Jonas su Jule iš pavalgančiųjų į malonius 
odekolono bei gerojo muilo kvapelius pūs
telima ir benzino kvapo - kai kas išvažiuo
ja į ypač malonią šventę.

Nors auksinės vestuvės - tokios tau ten 
ir vestuvės.

O kodėl ne? Gal kaip tik.

Mile lieka namie. Ir ne vien todėl, kad 
ta pasiutusi karvė tik Milę bepripažįsta,kas 
nors namuose juk turi palikti. Dvyniams, 
ypač^ Kazeliui, gaila, kad jų Miliutė kartu 
nevažiuoja, pasakų jinai ten jiems, aišku, 
nesakytų, dainų taip pat nedainuotų, bet 
būtų šalia. Ir vaikūzams jau vien to užtek
tų. Prie savo tetos, kuri niekaip nepanaši 
į tetą, o tik į kiek vyresnę seserį, jie kaip 
smala prilipę. Dabar juos ramina tik tai, 
kad pasiliekanti kieme Milė neatrodo labai 
nusiminusi.

Gal net atvirkščiai.
Birželio sekmadienio tyloje pasigirsta 

varpas, kviečiantis į votyvą. Miestelis vi
sai čia pat, galėtų į bažnyčią nubėgti ir 
Milė, bet jai negalima - ji mokytoja. 
Glostyt putrotus teliukų snukius jai gali
ma, karvę melžt galima, bet į bažnyčią----
ne!

Milė del to nesikremta, nes ką gi jai 
yra sakiusi amžinatilsį jos senelė—autori
tetas, po šiai dienai ne kiek nesusvyra
vęs: "Dievas, vaikeliuk, yra visai visur".

Faktas, kurį žino net ir išmaningesni 
marksistai.

Namuose šiokia tokia netvarka. Kaip ir 
visada, kai kas nors kur nors išsijudina. Va 
čia vieni tėvo marškiniai, čia kiti—Jonas, 
tas, matyt, baisiai norėjęs, kad jo tėvas at
rodytų kuo prašmatniau. Va ir motinos ke
lios skarelės, dvynių gerieji batukai. Ak,tie 
tai todėl, kad jau beveik išaugtiniai, ten 
nebus laiko apie juos tupinėti, vaikus nu
tarta apaut, kad ir prastesniais, bet pato
gesniais. O dvyniai kol kas — protingi 
žmonės.

Milė viską ramiai sudėlioja į savo vie
tas, sukabina tėvo marškinius, gražiai su

lankstė motinos skareles. Spinta tik užda
roma sugirgžda visais sąnariais, ir tas gar
sas tuščiuose sekmadienio namuose atsilie
pia savotišku aidu.

Sekmadienio tylos balsai visada savo
tiški, jie kaip kokie meilūs ar prisijaukinti 
vaiduokliai. Žinoma, jei namie esi pasilikęs 
vienas.

Virtuvėje užtrukti tenka kiek ilgėliau — 
po smagaus nerimo apimtų pusryčiautojų 
vaizdas tenai kiek prastesnis. Bet tų mais
to likučių, tos gertos neišgertos arbatos, 
tų luptų nenuluptų kiaušinių, tik atsikąstų 
blynų, didelių sūrio trupinių išėdom tai 
nenorėsi vadinti. Šitą grožį paliko saviš
kiai. Daugiausia pasidarbuota dvynių.

Prieš akis jai ilga ir graži djena, dvi gra
žios dienos, nes namiškiai grįš tik rytoj į 
pavakarę, o gal net^ ir antradienio rytą— 
Jonas, iš visko sprendžiant, atrodo, nutaręs 
krikštamotės vestuves atšokti kiek 
begalima įspūdingiau. O Julė vairuoti ne
moka, tyčia ji nesimoko. "Išmoksiu, sako,- 
žinai, kas tada bus: tas kur nors prie stalo 
kai sės, tai tol mirks, kol oi oi..." Žodžiu, 
vairas yra gerasis Jono sargybinis.

Taigi Milė dabar turės dviejų dienų to
kias kaip ir atostogas. Ypač pailsės nuo tų 
dvynių. Tie mat tuoj - vienas iš vieno, ki
tas iš kito šono, ir skaityk jiems knygas - 
"Kaip kiškelis nugalėjo liūtą", "Dangus ’griū
va"... Arba sakyk pasaką, pavyzdžiui, apie 
vilką, įsigeidusį duonos, vadinasi, apie 
visus darbus nuo dirvos purenimo ligi duon
kepės krosnies. kūrenimo. Ir tik nebandyk 
sutrumpinti, tuoj bus pastebėta. 
Sutrumpinti nebandyk. Milė galvoja: kodėl 
jiems patinka šimtus kartų girdėtos, 
sakytos ir nusakytos pasakos, kurias jie, 
jau ketverių metų vyriukai, moka ir patys. 
Ak, jie jau supranta, kas yra gražu.Ir jiems 
gražu ne tik tai, kas atsimezga, bet kas ir 
mezgasi.

Be to, juk Milė pasitelkia ir visus savo 
aktorinius sugebėjimus. Kaip ir visos dai
lios mergaitės, Milė irgi norėjo būti artis
tė. Va dabar tokia ir yra.

Ji žvilgt į laikrodį, rodos, kad norėtų pa 
sitikr-inti, kada pradės paiilgti Kazelio su 
Lauruku - po valandos ar po poros.

Didelių pietų Mile sau ruošt nesirengia, 
užkąs šio bei to, ir bus gerai, dabar va už
sipils karštu vandeniu tirpios kavos, palai
žys uogienių, vakare kokių makaronų gal 
prasi virs. Jai taip smagu, kad šios dienos 
bus visiškai jos - darys, ką norės, išsineš į 
sodą ištiesiamąją kėdę ir ilgai skaitys. O 
pas Aleksę nueis paplepėt apie visą pasau
lį bei jos kavalierių. Šita didžiausia jos 
draugė apie kitus neduoda net išsižioti.

Nei vienumos, nei tamsos ji nebijo— 
šitie namai ne kokiam užkampy, ne kokioj 
pamiškėj - miestelis pašonėj, gali sakyti, 
kad jie miestelio gyventojai, kaimynas Gri
cius už dviejų žingsnių, jai nė į galvą ne-
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palatą, į didelę, musų dabar čia dešimt, o
ateis nakčiai pasileist Trezorą ar išsitraukt 
ir susistatyti brolio medžioklinį. Net poka
rio laikais čia užsukdavo ne rūstus žmo
nės, o tiktai žinios apie juos.

Birželio priešpiečiai ir vidudieniai visoje 
Lietuvoje tokie patys - jei giedra ir sek
madienis, tai ir tyla. Bet tai ne tuštumos 
tyla, atvirkščiai, labai pilna kažko, ko—va 
saros, ne vasaros, o to, ką tiktai nujauti 
ir kuo gali tik stebėtis, kas tau vos vos, o 
vis dėlto suspaudžia širdį. Laikas? Gal ir 
jis. Kažkur dūzgia bitės, o dar ir musės 
pazirzia. Taigi visiškos tylos nėr. Tiesa, 
musės mums nesimpatiškos, todėl bent jau 
sekmadienį jas paignoruokim.

Tarkšteli dviratis, ir į priebutėlio duris 
pasibeldžia laiškanešė Milda. Milė ir pati 
galėtų savo namų laikraščius bei korespon
denciją pasiimti iš pašto, jis gi čia pat, bet 
ką veiks laiškininkė. Tačiau sekmadieniais 
pašto, rodos, Milda nenešiodavo.

-Va, Mile, tau gromata, vakar reikėjo at
nešti, bet nemačiau to laiško, šiandien žiū
riu - guli po suolu.

Tik padavė laišką ir greitai greitai nu
lėkė prie savo dviračio. Galimas daiktas, 
kad neišgirstų: "Kas čia, Milda, dabar pa
sidarė, kad mano laiškai tau vis kažkur už
krenta. Gi nebe pirmas taip kartas".

Zeniuko čia laiškas, kieno gi bus kito, 
vienas tebėr jai, ko gero, likęs toksai 
rašytojas; mokyklos draugai ir drauges jau 
beparašo tik per šventes, o ir tie parašy
mai - tik atvirukai su geros sveikatos bei 
"saulėtų dienų" linkėjimais.

Mano Emile,
labai Tau ačiū už laišką ir visas malo

nias žinias. Gera dabar Tau atostogauti 
namie, nors gal galėtum kur nors ir toliau 
palėkti, negi niekas taip ir neorganizuoja 
kokių ekskursijų? Kažką minėjai apie 
Ukrainos Karpatus, tai jei tik galėsi, va
žiuok būtinai. AŠ tenai buvęs—gražumas, 
kokio čia nepamatysi.

Džiaugiuos, kad esi sveika ir patenkinta, 
gaunu as laiškų ir iš savo namiškių, svieki 
ir jie. Smagu.

O dabar štai kas - rašei norinti mane 
aplankyti. Kad Tu žinotum, Miliute, kaip 
noriu tave pamatyti, bet kaip nenoriu, kad 
Tu mane pamatytum čionai su tokiais ir 
tokį. Nenoriu, tikrai nenoriu, galgi vieną 
gražią dieną mane iš čionai išleis. O, tada 
tai ir matysimės, ir pasimatysim, ir viskas 
bus gerai. Bet tik tada, kai mane išleis,jei 
išleis.

Šiaip jau mano padangėje nieko naujo, 
kas gali būti naujo namuos, kur durys be 

manoji lova dabar nebe prie lango,prie pat 
durų. Prie lango man buvo gerai, alyva už 
jo augo, matydavau, kaip ji siūbuodavo kar
tu su ta elektros lempa, pakabinta ant 
stulpo. Gražu būdavo žiemą, gražu ir pa
vasarį; toks medelis auga ir prie mūsų sek
lyčios lango, man ta alyva čia buvo savo
tiška namiške. O dabar aš prie sienos ir 
durų. Bet gal ir gerai, dabar, kai visur taip 
žalia, prie lango visai galėtum pasiusti..

Negera^ čia palata - insulino palata. Kai 
kuriems čia duoda tokias dozes, kad tie 
nebetenka sąmones, pakliūva į vadinamąją 
komos būseną. Daktarai sako, kad taip pa- 
siilsinčios smegenys. Gal. Bet kol žmogus 
patenka į komą, baisiai blaškosi, rėkia. 
Rodos, ir manęs laukia toksai likimas. Kol 
kas esu "gydomas" kaip lig šiol. Bet apie 
tuos dalyKus aš nenoriu Tau daug rašyti.

Kad visiškai mūsų į laisvę neišleidžia,tai 
gal nepasakysi - išleidžia. Bet kokia čia ta 
laisvė? Apsiauname visokiais į batus nebe
panašiais batais - kas aulinukais, kas spor
tiniais. Kartais suspėji nusigriebti tik abu 
vienos kojos, kartais ant vienos tenka šu
linukas, ant kitos sportbatis, mat tame mū
sų sandėliuke viskas suversta ir sumaišy
ta. Gal tyčia, o gal ir ne - žinai gi, kokia 
mūsų publika.

Vyrukai ir vyrai mūsų "stadione" (o jis 
ne toks ir mažas) spardo kamuolį ir kiek 
tik beišgali rėkia, čia už tuos klykavimus 
niekas nieko durnium nelaiko. Kamuolio 
spardyti aš neinu, kiurksau kur, ir viskas. 
Mano draugai manęs į tuos sportus daugiau 
ir nebekviečia, anksčiau vis kviesdavo.

To profesoriaus dailininko, kuris gydėsi 
nuo alkoholizmo ir kurį lankydavo jo stu
dentės su konjako buteliais(I), nebera, nu
tarė nebesigydyti.

Bet yra kitas, kaip jis pats sako "anko- 
golistas", dabar muzikantas. Saviveiklinin
kas toks. Tai jis bijąs kiek toliau nuo na
mų nuvažiuoti. Gerai, sako, suprantu, vis
ką gerai suprantu ir man baisiai gėda: va
žiuoja senos moterys, važiuoja vaikai, o aš 
negaliu, bijau, nors tu ką nori daryk. O ži
nąs vieną būdą, tik vieną - reikia išgerti. 
Kai tik išgeriąs, baimės kaip nebūta, galįs 
tada traukiniu, galįs autobusu, galįs net 
lėktuvu.į Kauną, net į Maskvą, kur tik rei
kia. Bet va šitaip greit galįs pasidaryt "an- 
kogolistu", vėl blogai. Pats atvažiavęs čia 
gydytis.

Pasitaiko čia ir šiokių tokių juokelių, 
štai aną vakarą budinti seselė, prieš miegą 
apeidama palatas, įkišo pro duris galvą ir,
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Montrealyje., Jis buvo palaidotas 
Šv.Jono Lietuvių Kapinėse, Mississauga.

DĖKOJAME Kun.K.Ambrasui SJ už 
Velionio nuoširdų lankymą Jam sergant, 
Rožinio maldas ir Gedulines Mišias,AV 
p-jos Chorui už giedojimą,prel.J.StaŠkui 
už maldas prie karsto Kapinėse.

AČIŪ visiems už užprašytas Šv.Mišias, 
aukas "Vaiko Tėviškės Namams“ ir 
pareikštas mums užuojautas žodžiu ir 
raštu.

Visiems, visiems nuoširdžiausiai 
dėkojame! Liūdintys žmona Būgom ila, 

Duktė Emilija^
Sūnus Viktoras su šeimomis

būdama gerai nusiteikusi, klausia: "Ar visi 
namie?" O kažkas jai: "Kad mums būtų 
visi namie, mūsų čionai nebūtų..."Tai mat.

Tuos eilėraščius, kur anąkart atsiunčiau, 
gal geriau sudraskyk, man rodos, jie nela
bai vykę. Parašysiu gal geresnių.

Mano laiškai čia tikriausiai skaitomi, bet 
nieko čia įdomaus, ponai draugai (kreipiuos 
būtent dabar į jus, o, ne į savo Emiliją), 
jūs nerasit, ne toks aš avinas, kad ko ne
reikia rašyčiau.

O paskui sakinys gana stropiai užbrauk
tas, bet Milė žino, koks tasai sakinys, mat 
kiekvienas laiškas juo, baigias:

Kai aš išeisiu iš čia (jei išeisiu), ar Tu 
Emile, su manim dar draugausi? 
Tam kartui lik sveika, Zenius.

Milė žiūri į popieriaus lakštą, nelabai 
tvarkinga, bet ganėtinai gražia rašysena 
mėlynu rašalu primargintą. Zeniuko čionai 
rašysena.

O kas bus toliau? Kas bus toliau niekas 
nežino.

Ji deda laišką ant stalo, braukia delnais 
per sulenkimus, bando išlyginti, lyg tai bū
tų nors kiek svarbu ar reikalinga, šypteli, 
o pakili giedros dienos nuotaika slūgsta.

Gal vis dėlto bėgt pas Aleksę? Pasiklau
sytų niekų apie tą jos kavalierių,paskui gal 
abi kur nors nueitų. Pas Aleksę ir kavos iš
gertų, tikrai reikia lėkt pas Aleksę.

O nuo upokšnio pusės staiga kad su
bliaus teliukas.

-Va, dar vienas ant mano galvos, sako 
Milė.

1999m. METINIS VISUOTINIS ŠALFASS— gos 
SUVAŽIAVIMAS.

Metinis visuotinis 1999m. ŠALFASS—gos 
suvažiavimas įvyks 1999m.lapkričio mėn. 13 d. 
šeštadienį, Cleveland© Lietuvių Namuose, 877 East 
185-th St. Cleveland, Ohio. Tel: 216 531 2131.

Suvažiavimo pradžia - 11:00 vai.ryto.
Pagal ŠALFASS-gos Statutą, suvažiavime spren

džiamuoju balsu dalyvauja sporto klubų rinktieji at
stovai, sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotiniai, 
ŠALFASS-gos rinktieji bei skirtieji pareigūnai ir 
ŠALFASS-gos garbės nariai.

Patariamuoju balsu kviečiami dalyvauti sporto 
darbuotojai, fizinio auklėjimo mokytojai, sporto ve
teranai, lietuviškų organizacijų bei spauoos atstovai 
ir visi lietuvių sportiniu judėjimu besidomį asmenys.

Smulkios informacijos pranešamos ŠALFASS-gos 
sporto klubams ir ŠALFASS-gos pareigūnams. Orga
nizacijos ar asmenys norintieji gauti smulkesnių in
formacijų ar pateikti pasiūlymų, prašomi kreiptis į 
ŠALFASS-gos Centro Valdybos pirmininką Audrių 
Šileiką, 150 Colbeck St. Toronto, Ont. M6S 1V7, 
Canada. Tel: 416-767-6520.
Faksas: 416-760-9843. E-mail: hrc@idirect.com.

Sporto klubai, ŠALFASS-gos pareigūnai ir sporto 
darbuotojai prašomi visu rimtumu atsižvelgti į mūsų 
sportinio gyvenimo gyvybinius reikalus ir 
pasistengti suvažiavime gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA 
psl. 6.

SENOLIŲ IŠMINTIS

Jei pilnaty menulis aiškus ir šviesus — bus 
geras oras, o jei tamsus, išblyškęs— lauk 
lietaus.

» Jei mėnulis apsiblausęs - bus ilgalaikė dar
gana.

Rugsėjo mėnesį vorai tinklus mezga labai 
energingai prieš šaltus saulėtus orus. 
Jei pelės prisirenka daug grūdų, bus šalta 
žiema.
Jei per Mykolines pučia šiaurys, ateinanti 
žiema būsiant šalta, jei pietų vėjas — 
būsiant šilta.

Voratinkliai skraido be vėjo —ilgos gied
ros lauk.

Jei gervės ir žąsys skrenda aukštai, ruduo 
bus ilgas.

PATARLĖS LR PRIEŽODŽIAI

Loja kaip šuva, ant mėnulio dabodamas.

Pasirodė it jaunas mėnuo.

Menuo šviečia, bet nešildo.

Mėnulis neboja, kad šuva loja.

Prieš mėnulį nesušilsi.

Gėlininko darbai 
rugsėjo mėnesį.

Rugsėjo pradžioje dar 
galima persodinti padali
nant kerą daugiametės 
gėles.

Taip atsinaujins kere
liai.

Po šalnų iškaskime 
jurginus. Nupjaukime 
stiebus, paliekant neilgą 
stagarėlį, nuo gumbų 
nuvalome žemes,
nuplauname. Gumbus 
apdžioviname saulėje ir 
sunešame į vėsų rūsį.

Mėnesio pradžioje so- 
dinamimi krokai, žydrės, 
scylės, snieguolės. Sodi
nami narcizai 12—15 cm 
gyliu. Stambiosios mar
gutės sodinamos 20—30 
cm .gylyje.

Lelijos sodinamos ką 
tik iškastos 15 cm .gylyje.

Mėnesio pabaigoje 
nuraunamos vienmetės 
gėlės.
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Beismontas Linksmybių . . .
Albinas Valentinas

Nebežinau, kiek laiko keliauju jau aš, kaip tas 
Amžinasis Žydas. Skubu, plušu svetimomis gatvėmis 
neapsakomai didelio, milijoninio miesto. Be ke
leivio kuprinės ir lazdos, einu aš per pasaulio lie
tuvių 
siuos

sostinę. Ir kiekvieno sutikto praeivio as klau- 
tolimesnio kelio-

tolimesnio kelio šiais žodžiais:
beismontą

rankom:

ir, matyt,

ieško...

siuos
— Ponas misteri, gal kartais žinote kur 
arba fletą?

O dideliai skubą misteriai tik numoja
— No, no...

Tik paėję kokį šimtą jardų, atsigręžia
pagalvoja:
--- Tai galvinis, Chieagoje fleto

Tik vienas, didžiai drąsus praeivis staptelėjo ir 
paklausė manęs:
— O kas būsi toks didvyris?
— Aišku, naujas ateivis arba vadinamas dypukas, - 
atsakiau. - O kas gi kitas, tamstele,beismonto ieš
kos...
— Bet juk pats čionai atvažiavai su visomis darbo 
ir beismonto garantijomis, - ėmė filosofuoti tru
putį "patraukęs” praeivis. - Kitaip tavęs į šitą kont- 
rę nebūtų įleidę, Kaip visuomenės naštos.
— šiur, misteri, - saKau. - Betgi aš išvaikščiojau vi
są miestą, o vienok nerandu nei tokio stryto, anei 
tokio namo numerio, kaip ant garantijų kad parašyta.
— Gadem... Tai tokiuose didžiuose miestuose ėmė ir 
pritrūko dėl tavęs namo numerio...

Drąsus praeivis užsimaukšlino ant akių skrybėlę 
ir nulingavo į artimiausią saliūną.

Pagaliau didžiojoje kelionėje sutinku vieną pažįsta
mą.
— Susimildamas, gal žinai kur kokį beismontą? Štai 
vos ant kojų jau bestoviu nuo lakstymo...
— Aišku, kad žinau, - atsakė pažįstamasis ir iš di
dybės išsipūtė it koks ciesorius. - Ne tik oeismon- 
tą, bet ir tikrą fletą žinau. Ant antrų lubų. Ot, 
tuoj užrašau tau adresą.Tik prieš pusę valandos iš
metė nuomininkus ant gatvės. Skubėk.

Tai jau aš ne skubėjau, bet maratonu bėgau. Dar 
greičiau, ką čia maratonas... Kokį tuziną praeivių 
perverčiau. Kiti sustojo ir mosavo skrybėlėm,manė, 
kad kokios sporto rungtynės vyksta. Tai kai viena
me skersgatvyje susidūriau su strytkariu ir šis, nu
šokęs nuo bėgių, apvirto, ėmė mane vytis policinin
kai ant motociklų, bet kur tau...Iš karto atsiliko. 
Tik kažkur tolybėse Degirdėjau sirenas kaukiant.Nė
ra pasaulyje tokios policijos, kuri pavytų žmogų, 
bėgantį Chieagoje užimti tuščią butą...

Nurodytu adresu spaudžiau skambutį. U širdis pla
ka, net laiptai linguoja. Pagaliau atidarė duris tokia 
pikta leidė su akulioriais.
— Eskiuz mi, leiduke, - tariau saldžiausiu balseliu,- 
girdėjau, kad turite fletą ant rendos.
— šiur, - atsakė leidė storu balsu, it per ratų ste
bulę. - Ar bažnytinis esi?
— Taip, - atsakiau dangišku balseliu.

Tada atkabino durų lenciūgėlį ir įsileido į vidų.
— Si, nais fletas. Ir langai išeina į saulę. Krikščio
niui išrenouosiu. Bet turėsi nupirkti šituos forni- 
čiurus. Kitaip, no...

iš palėpės buvo sunešta senų rakandų ir susta
tyta gražiuose kambariuose.
— Bet furničiurai jau nebeapynaujai...— tariau kiek 
nusiminęs. Supamas fotelis jau be vienos pavažos ir 
pianinas be kojų.
— Nauji, nauji, neplepėk čia niekų... Po pirmųjų ju- 
biliejušų atvažiavome į šią kontrę, tai ir nupirkome. 
Kiek čia dar laiko tepraėjo. ..SaKai, pianui kokios 
kojos trūksta. Lesen, bet kaip skamba.

Leidukė kirto keliais pirštais į klavišus ir storu 
balsu pragydo: Nesibijosim, nors ir žemė drebė- 
e-ė-tų!..

Narvely ne savo balsu staiga suriko kanarėle.
— Matai, koks balsas! iš grabo prikeltų... Ar imsi?
— O kiek už viską rokuojate?
— Tau su šita muzika, su pečium, su everting, - 
susitaikysim už tūkstantinį. O rendos už fletą — tik 
šimtą doleriukų mėnesiui. Matai,kaip nebrangu.Šiur! 
Tai ar imsi?
— Kaip čia dabar imsi, kad tos tūkstantinės nesu
kaliau...
— O tu, bambize, - sušuko leiduke su akulioriais.
—Tu nori gauti fletą for nating. Sakau, ir kokių da
bar žmonių čia privažiavo! Nori tik ką išnaudoti... 
Begėdžiai!

Leidukė už šluotos, o aš vikriai pro duris. Ji iš
kišo galvą per langą ir dar šūktelėjo man:
— Jei gausi kur pasiskolinti tūkstantinę, tai ateik.

Rinktinės vadovybe, būrių vadai, Puskarininkių mokyklos 
ir jėgerių batalijono karininkai aptaria stovyklos 
programą. Nuotr.J.Ignatavičiaus
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as nebepyksiu. Pas lojerį surašysime kontraktą, ir 
galėsi šitame flete gyventi visą mėnesį, o jei labai 
norėsi, tai ir du...

Nusiminęs keliauju toliau. Ir štai netikėtai vie
name lange pamatau raštelį: ’’Basement for rent”. 
Net akyse prašvito, žaibo greičiu puoliau ir kaip 
perkūnas ėmiau trankyti į duris. O kai į beldimą ne 

atsiskubino,pradėjau laužti duris, bijoda- 
kas kitas neatskubėtų ir neužimtų beis-mas, kad 

monto.
Atėjo

— What is
— Kišk savo surūdijusį revolverį į kišenę ir greit,tik 
leisk mane į beismontą.

žmogus paklausė, padėjo revolverį, ir emem 
apžiūrinėti būsimą mano gyvenimo tvirtovę šioje 
naujoje tėvynėje.
—Tai kaip laikini? - klausia šeimininkas. Sakyk, 
ba nėra laikp. Mes visi čia Amerike skubiname.
— Bet kodėl čia tiek daug kralikų ir tiek daug sky
lių?
— Su kralikais turėsite podraugei gyventi, negi aš 
išmesiu nekaltus gyvulėlius ant stryto dėl jūsų... 
Mano pati juos labai laikina. Well, o dėl skylių, tai 
aš nežinau... Gal kada kokia žiurkė buvo įsimetusi.. 
Jeigu nėra žmogaus, tai žiurkės bando pulti krali- 
kus. Well, bet čia žiurkės yra labai draugiškos ir 
progresyvios. Nėra ko bijoti. Drauge, tai tau ne 
smetoniškos žiurkės. Oi, yra difirenc!
— O ar čia gyveno kada baltas žmogus?
— Šiur kad gyveno! Buvo jau čia dypukas, bet išsi- 
mufino...
— O kodėl išsimufino?
— Well, suprasi tu jį. Sako trubelis buvęs. Būk tai, 
naktį bemiegant, žiurkės nosį nukandusios. Koks fa
šistas buvo, tai ir nukando. Čia žiurkės progresy
vios... Tai ar. laikini?
— Dangau, kur čia nelaikiusi... O kiek rendos pra
šai?
— Well, aš tai, sakyt, drauge, žmogus progresyvus. 
Daug nereizuosiu tau, ne tap, kaip bažnytiniai... Tik 
trisdesimts doleriukų savaitei.

seimininkas su revolveriu rankoje, 
to marry?

— Trisdešimt doleriukų savaitei, sakai’.. Misteri, o 
kad aš iš viso tik tiek savaitėje uždirbu. O čia de
gančiai reikia ir šiušių, ir siuto, ir dresės žmone
lei brangiausiajai...
— Be siuto ir šiušių galima apseiti, 
beismontą turėsi... Tai nelaikini?

Pirmą kartą šioje šalyje ištariau
_ Ne, misteri, nelaikinu progresyvių 

Misteris vėl griebė revolverį.
— Well, mes teisybę ir sakome, kad čia 
visokio juodo plauko fašistų...

Ir vėl nusivylęs keliauju toliau, 
bepartyviai pasigailėjo manęs nelaimingo 

kuriadresą vienos doros misiukės, 
suteiksianti man pastogę.

bet užtat

ryžtingai 
žiurkių..

privažiavo

Kažkokie 
ir nurodė 

tikrai

nueinu.Pasibel- 
užkabintas iš

1999.IX.21d.

Naujos vilties žvaigždės vedamas, 
džiu. Pravėrė duris. Lenciūgėlis 
vidaus už durų. Prikišęs nosį prie to lenciūgėlio,ta
riau meilingai:
— Atsiprašau, misiuke, sako, kad turite fletą išren- 
davoti?
— Turiu - atsako pro lenciūgėlį iš vidaus. Kodėl 
man neturėti.

ziūr.8 psl.)

• SEIMO nare iš Centro 
frakcijos, Rasa Melnikie
nė, prašė pateikti išsa
mią informaciją apie 
valstybės įsiskolinimą pri
vačiam sektoriui uš atlik
tas paslaugas.

Susidarė nenormali pa 
dėtis, pabrėžė ji,kai pri
vataus sektoriaus įmonės, 
negaudamos laiku pinigų 
iš valstyuinių įstaigų už 
statybų, remonto, ryšių 
ar kitoKias paslaugas,tu
ri laiku 
mokesčius ir 
džiamos, jei 
ro. Tvirtino, 
vos Seimas 
esąs įsiskolinęs apie 
mil. litų.

Parlamentarė K.Melni
kienė taip pat ragino, 
kad būtų pranešamos Fi
nansų Ministerijos nu
matomos priemonės su
tvarkyti tokius įsisko
linimus.

susimokėti 
yra bau- 

to nepada- 
kad Lietu
siu© metu 

1

• DRUSKININKŲ moks
leiviai jau nedykinės.

Druskininkuose ėmė 
veikti Jaunimo Užimtu
mo Centras. Jo įkūrėja 
Dalia 
kad 
užimti 
-organizuos įvairius ren
ginius vaikams bei moks
leiviams ir teiks nema
žai paslaugų miesto gy
ventojams.

Pagal jos parengtą pro
gramą, Centrą padėjo 
įsteigti Druskininkų Mies
to Savivaldybė. Jo veik
loje dalyvauja pusantro 
šimto 13-18 metų moki
nių. Jie ne tik organi
zuos įvairius Centro ren
ginius, bet, druskininkie
čiams pageidaujant, tvar
kys jų būstus,įstaigų pa
talpas bei aplinką, pri
žiūrės vaikus, senukus ir 
žmones su negalia, glo
bos gyvūnus, slaugys li
gonius, pristatys prekes 
į namus bei atliks kitas 
paslaugas.

Centro direktorė D.Ur
niežienė tikisi, kad su 
miesto Savivaldybės pa
galba įsteigtas Centras 
lėšų tolesniam savo eg
zistavimui užsidirbs pats.

(Elta)

Urniežienė
Centras
jaunimą

mano, 
padės 

kurorte

vaikus, senukus ir

7 psl.



Kauno medicinos instituto studentės padeda nuimti vaistažolių derlių 
Lazdiiu raione

V- v.?.W

KORNELIJUS PLATELIS

LINO KELIAS
Sese, jau baigiasi dienos, tik oras ir žemė palieka, 
Grįžta gyvybė i sėklas, atsisuka laikas i pradžią, 
Baigiasi mūsų kelionė — per vėjų drengiamą lauką 
Nešasi lanką šaulys metų strėlei paleisti i dangų.

Lino grūdu kritau į galingą pavasario pradžią, 
Avinu jaunu, baltvilniu iš Tėvo Vaižganto saujos, 
Užvertė dangūs žydrieji, Saulė ir Mėnuo nedelsiant 
Laiko raktu užrakino, dirva rūpestingai užklojo. 
Dygau iš mažo, teisingo drabužio, lengvai suviliotas 
Drėgno ir šilto Žemynos, mūsų valdovės promotes kūno, 
Jaukųjį šarvą praplėšąs, kilau i svetimą dangų, 
Stiebą jo vėtros siūbavo, veidą jo vandenys prausė. 
Moterį, metui atėjus, ėmiau į pačias, mėlynuoju 
Žiedu pražydęs be žado saulėtekio vėjy stovėjau, 
Būrio vaikų susilaukiau, kaip lėmė blyškusis Mėnulis, 
Saulė kaip šildė dosnioji ir kaip davė valgyti žemė.

Kylant svarstyklėms, išrovei mane iš pasaulio, iš mano 
Vargo būties apvalios, kurią šaknys apglėbusios laikė, 
Ir pastatei suvysčius pėdom i vėstanti skliautą, 
Kad atsibustų iš miego širdis, kad mintys išmoktų 
Syvais maitintis ir leisti šaknis kaip žolė amžinoji. 
Nubraukei mano šeimyną, nutraukei gijas, prie gentainių 
Laikiusias, daiktus tikruosius akių mano šviesai atvėrei. 
Kantriai mirkau mėnesienos pilnam tvenkiny, iki siela 
Nuo sąnarių atsiskyrus su paukščiais pasiruošė skristi, 
Paslikas vėjy gulėjau, kurs mano ugnies palytėtus 
Syvus suėmęs į Saulę, į dangiškus vandenis nešė.

Sese, jau baigiasi mano kančia, tau beliko suminti 
Kevalą trapų, kurs liauną gyvybę uždaręs nešiojo, 
Ir nušukuoti spalius į pažliugusią dirvą. Pradėki 
Didįjį darbą, kaip liepia ženklai amžinųjų žvaigždynų: 
Pluoštą išbrauki švariai ir suverpki į siūlą ploniausią, 
Tiesiai į dangų tada mus įausk, į didžiuosius pasaulių 
Kaulus, į meilę bei tiesą kartojančius darbus gyvųjų.

Misiuke buvo neaprašomai graži. Antakiai tokie — Laimingi, 
juodi, kaip pati tamsiausia Chicagos naktis, o lū- fletą... 
pos tokios raudonos, kaip tekanti saulė virš Miči
gano ežero. Ji rūkė pypkę. išleidusi pro nosį du 
kamuolius pilkų dūmų, tarė man:
— Tai tu nori fleto?
— Taip, gerbiamoji pone misiuke, 
lišku balseliu. Rankose maigiau 
tas griešninkas, pastatytas po I 
Dienoje.
— G vaikų
— Neturiu,
Esava tik
laimingi
— lai

, pragydau ange- 
savo

kairės
kepurę, lyg

ar turi?
ne turi u...,-sušukau

du: mano pati ir aš pats. Sakyt, kaip du 
balandėliai! Tik neturiva savo lizdelio... 
nieko nebus, - griežtai pasakė pro 
,- Priimam tik su vaikais!

— Tai kaip čia dabar bus, - mikčiojau. Kad mums 
taip jau išėjo su tais vaikais... Sakau, iš tikrųjų,pirm 
Dievas atima žmogui protą, o paskui baudžia...
— Tai dėl to aš nekalta, kad tu vaikų neturi.
— Bet, brangi misiuke, nu, kaip čia dabar taip ant 
greitųjų su tais vaikais... Negi per vieną dieną, 
Viešpatie...
— Sakiau: aš priimu ant fleto tik tokius, kurie turi 
vaikų, bent tuziną...
— Bet pasigailėk, priimk mane laikinai ir be vaikų. 
Gal begyvenant Dievas paskubins kaip nors iš savo 
mielaširdystes...

— No, no!
Ir užtrenkė 
Sužadinęs 

liauju toliau, 
šaligatvio.
- Matai, ubagai... Nespėjo

Nėra vaikų 
duris panosėje, 
gailestį dėl tų 
Kelios vietinės

pilnas laimes,

nėra kalbų. Decol!

vaikų, nelaimingas ke- 
kumutės skodavoja ant

pagalvojau. Ir vaikų turi, ir

sutinku tokį buvusį

Juk čia Amerikoje

į parko

žinau tuščią

laimingų dy

lagūną nusi-

nedirbusi..

Dabar jau niekur nebeskubu. Mane jau galėtų pra
lenkti Kiekvienas raišas ubagas, 
bendrastovyklį. Tas ir Klausia:

U kur taip pamažėl slenki? 
visi skuba...
— Aš neturiu ko skubintis: einu
skandinti, nes negaunu beismonto...
— Šį kartą dar liaukis skandinęsis. AŠ 
beismontą, parodysiu...

Ėjau be vilties.
— Misteri, gal turi kokį beismontą dėl 
pūkų? - tariau jau paprastu balsu.
— Turiu,- sako, - kodėl aš neturėsiu. Po jubiliejušų 
atvažiavau...
— Vienas, du - apžiūrėjome ir rendą sutarėme. Bet 
paskui jis ir sako:
— Aš esu ant penšeno, tai pas mane yra tokie įsta
tymai: baltinių skalbti čia negalima, ba nuo garo si 
lingai šunta. Virti valgį aš irgi neleisiu, nesą reikia 
seivinti gazą, ba ant mano skaitliuko yra. Rūkyti i 
garsiai kalbėti - griežtai draudžiama! Gulti siuose 
namuose visi privalo septintą valandą vakaro, o iš 
ryto nereikia anksti keltis ir baladotis. AŠ esu ant 
penšeno ir noriu ilgiau pamiegoti. Mat, gyvenu ant 
pirmųjų lubų, tai viskas girdėtis. Taipgi, nei drau
gai, nei kokie pažįstami tegu neateina 
reikalo tiK
— Laikinu, 
nelaikinęs...
— Tai orait!
— Dirba, ,
— Tai ji turės kvitiati džiabą. 
dos,

kokie pažįstami tegu 
florus zulina... Ar laikini šį 
misteri, - atsakiau. - O

nei
, ba, 

beismontą? 
ką veiksiu

O tavo pati ar diroa? 
o ką veiks Amerikoje

Mat, ji, dar prie ven
tures ateiti kasdieną ir išklynyti man fletą, ba 
’u ant penšeno.

— Bet, misteri, gal mes taip susitartuinėm: aš ren- 
duoju jūsų beismontą, moku pinigą, žmona klynys j 
sų fletą, laikysimės visų jūsų prisakymų, bet gyven
sime Kur nors kitur...
— Okey! - atsakė jis linksmas. - AŠ visada taip sa
kiau: Dieve, duok beismontą, o dypukas atsiras...

i<ojų sušilti šioje 
mums kozeruoja į 
atvykome po pir- 

jie, ubagai...

porčiaus sėdėjo naujųjų atei-

dar 
kontrėje, o jau auzas perkasi ir 
akį. Mes tai kas kita, 
mųjų jubiliejušų...

Ant sekančio namo 
vių pora.
— Labas vakarėlis! Tai,
— taigi, sėdime. O ką veiksime nesėdėję. Visi namų 
savininkai būtinai čia ant porčiaus dailiai sėdi.
— Tai kad dabar jau lyg ir šaltoka, netoli Kalėdos. 
Dar gali nosys nušalti...
— Tai kad mes tik dabar nusipirkome namą.Kiti per 
vasarą jau atsisėdėjo, o mes tik dabar pradedame 
sėdėti.
8 psl.

Mes čia 
) kada

vadinasi, sėdite ant porčiaus,

Matote, kartą ir man nusišypsojo laimė: gavau 
beismontą su visais patogumais...

Pranas Lubinas 
Europos 
pirmenybių
(iš E.Šulaičio archyvo)
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IŠĖJO NEGRĮŽTAMAI

• Žymus skautų veikė
jas, visuomenininkas, auš- 
rokas, v.s.VYTAUTAS
SKRINSKAS, 85m. ilgai 
sirgęs, mirė rugpjūčio 
mėn.28d.

Palaidotas rugsėjo 
mėn. Id.Šv.Jono Lietuvių 
Kapinėse, Anapilyje.

Liko žmona Felicija, 
duktė muz.Dalia Viskon- 
tienė, sūnus dr. Gailius 
Skrinskas su šeimomis ir 
kiti artimieji.

Vasarai baigiantis, To
ronto Apylinkės bend
ruomenė neteko bent tu
zino savo narių...

NAUJĄ SEZONĄ PRADE
DA:
• Toronto Vyrų Choras 
"ARAS", vadovaujamas 
muz.Lilijos Turūtaitės, 
pradėjo repeticijas rug
sėjo mėn. 15d. 6:30
vakaro, Lietuvių Namuo
se.
• Toronto "Gintaro" An
samblio vaikų ir jaunių 
grupių repeticijos prasi
dėjo rugsėjo men. 16d. 
6:30 vai. Anapilio salėse.

Studentų grupės repe
ticijų diena— sekmadie
nis, 6:30 val.v.Lietuvių 
Namuose.

Veteranų grupė pradės 
repetuoti spalio mėnesį.

Šio sezono repeticijos 
itin pažymėtinos, nes pa
grindinis darbas pasi
ruošti XI-jai Tautinių Šo
kių šventei. "Gintaras" 
dalyvaus su 200-tais šo
kėjų.
• Anapilio salės II-ame 
aukšte rugsėjo mėn. 
12d.. 10 vai.r. repetici
jas pradėjo "LIETUVOS 
KANKINIŲ ŠVENTOVES" 
choras.
• "PRISIKĖLIMO" PA
RAPIJOS CHORAS gie
dos kas mėnesį, po 1 va
landos repeticijų prieš 
Mišias: rugsėjo mėn. 17d. 
lapkričio mėn.21d. ir 
gruodžio mėn. 12d.

Visi chorai maloniai 
kviečia naujus narius-ės.

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

• LN rugpjūčio mėn.29d. 
Sekmadienio Popietėje 
dalyvavo 211 žmonių.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos pirm. E.Ste- 
ponas.
• LN V-ba rugsėjo mėn. 
2d. buvo susirinkusi 
naujo sezono proga po
sėdžiui.
• LN rugsėjo mėn.5d. 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 170 žmonių.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
A.Skilandžiūnienė.

• LN Moterų Būrelis su
šaukė susirinkimą rugsė
jo mėn. 8d.
e LN rugsėjo mėn. 12 d.
Sekmadienio popietėje da
lyvavo 200 žmonių.

Pranešimus padarė ir su
1999. IX.21.

svečiais supažindino - LN 
Moterų Būrelio narė S.Cip- 
lijauskienė.

e Toronto Pensininkų Klu
bas rengia metinį pobūvį 
spalio mėn. 5 d., 12:30 v. 
p,p.,III-io aukšto menėje.

Bus šilti pietūs su vy
nu, loterija,dainuos choras, 
"DAINA".

• "Blue Print Gallery" , 
468 King Street West, To - 
ronte, nuo rugsėjo mėn.23 
d. iki spalio mėn.23 d.vyks 
paroda, 20th Century Side-* 
show".

Dalyvayja 12 menininkų, 
jų tarpe Joseph Černius.

Įėjimas laisvas, galerija 
atidaryta,išskyrus pirmadie
nius,nuo 11-7 v.,sekma - 
dieniais 12-5 vai.

• Pianistė Ilona Beresne- 
vičienė (Beres) yra kla
sikinės muzikos vieneto

3 m. ind...............................................5.00%
4 m. Ind..................  5.10%
5 m. ind............................................ ..5.50%

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

INTERAC KORTELĖ

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

l,etuv,y ffftKREDITO Y Y Y I-
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
Remkime lietuviu veiklą Kanadoje! Remkime Lietuva!

REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDA ! 
t u

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 330 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p JEI 8 v.v.—

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių 
MOKA UŽ:
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.................5.40%
1 metų GlC-mėn.palūk....... h...4.45%
1 metų GlC-met. palūk.........s...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 palūk...............5.65%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable” ........................ 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.Ind.,4.50% 
RRSP Jr RRJF-2 m.termJnd... .,4.85% 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 5.10%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......5.15%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.40%
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% 

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, be t sąžini n g as patarnav imas

CALYX nare. Jo bran
duolį sudarė šalia lie
tuvės pianistės sopra
nas N.Martinez, fleitis- 
tė S.Kutertan.

Šių metų serijos kon
certai vyks, kaip ir anks
čiau, Humbercrest Uni
ted Church patalpose,Ba
by Point gatvėje, netoli 

rane gatvės.
Šį rudenį rugsėjo 

mėn. 18d. vyko operų ari
jų koncertas, akomp. Ilo
nai Beresnevičienei.Lap
kričio mėn.21d.,2:30 vai. 
vyks instrumentalisčių 
fleitos ir arfos koncer
tas.

Ateinančių metų kovo 
mėn., sekmadienį gros 
smuikininkas Atis Ban
kas ir pianistė Ilona Be- 
resnevičienė.

Su pačia pianiste buvo 
proga susipažinti lietu
viams Bendruomenės V-bai 
surengus Vasario 16-sios 
minėjimą.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................;.6.80%
2 metų.................. 7.2,0%
3 metų......................7.-40%
4 metų......................7.45%
5 metų....................... 7.55%

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

Draudžiame asmenines 
Ir sutarties paskolas 
Iki $15,000.

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
__________ ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

riALJiALLIEIl^^
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel, 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 i 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......,...2.25%
santaupas.........................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ ....2.00%
INDĖLIAI:
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........................ 5.50%
RRSP Ir RRIF
(Variable)...........................................2.50%
1 m. ind...............................................4.50%
2 m. ind.......................................... ....4,80%

Asmenines nuo...........11.50%
nekiln. turto 1 m..........7.00%

• Nemokami čekių sąskaitų 

apmokėjimai.
• Narių santaupos 

apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dot. ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 

sumos draudimu

»

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.15% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.65% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.15% už 1 m. term, indėlius 
4.60% už 2 m. term, indėlius 
4.85% už 3 m. term, indėlius 
4.90% už 4 m. term, indėlius 
5.15% už 5 m. term. Indėlius
4.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.85%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.10% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.15% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.40% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.85% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.10% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.15% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.40% 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....
už nekilnoįamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu

7.75%

nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................6.80%
2 metų.....................7.20%
3 metų.....................7.40%
4 metų.....................7.45%
5 metų.....................7.55%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239

9 psi.



O.LASAS

VYRESNIESIEMS 
PRISIMINTINA:

"Auksinio amžiaus" 
žmonių grupei, taip 
gražiai pavadintai,ne vi
sada žėri maloni spal
va.

Dažnai nebesinori rū
pintis ką valgyti, o tik 
šiaip - užkąsti, kad ne
sijaustų alkio, ar ir tik 
laikantis įpročio "dėl 
tvarkos". Nežiūrint, kad 
šiame gyvenimo laikotar- 
pyje gal ir mažiau rei
kia kalorijų, tačiau mais
tingos medžiagos organiz
mui ypatingai reikalingos. 
Jeigu to nesilaikoma, iš
sivysto ne vien nuovar
gis. Per dažnai užkan
džiaujant paskrudinta 
duona ("tostu") ir arbata 
organizmas sunkiai ko
voja su infekcijomis.

Kad "auksiniai me
tai" sužibėtų, reikia bū
tinai laikytis 5 pagrindi
nių valgių, kurie yra la
bai naudingi, kai nebesi
nori virti:

• Žuvų koservai: lašiša 
(salmon), tuna ar sardi
nes - patogu ’vartoti, 
sveikatinga širdies veiki
mui. Patartina, nuplauti 
vandeniu prieš vartojant 
kad sumažėtų druskingu- 
mas;
• Šaldytos daržovės: kai 
tenka jas virti dviem ar 
vienam valgytojui, daž
nai jų ir atsisakoma.Pa
togu turėti jų atsargoje 
plastikiniuose maišeliuo
se, kas palengvina jų pa
ruošimą ir sunaudojama 
tiek, kiek suvalgoma.

Sušaldytas galima nau
doti ir įvairioms sriu
boms,pakaitinant su keps
niu arba panaudojant 
kartu su padažu.

Jų maistingumas ne 
mažesnis, nes jos šaldo
mos būdamos šviežiausio
mis. Taigi, daug sveikes
nės, negu apvyrusios jū
sų šaldytuve.

Pilnų grūdų javainiai 
(cereals) labai tinka pa
grindiniam dienos val
giui - pietums. Paįvai
rinant pav.riešutais ar 
vaisiais, arba sumaišant 
kelių rūšių javainius.
• Nugriebtas, arba 1-z% 
pienas turi ne vien 
kalcijaus, bet ir labai 
reikalingo vyresniesiems 
vitamino D.
• Vanduo irgi vertas dė
mesio, nes "auksiniųjų" 
troškulio pojūtis gali bū
ti susilpnėjęs ir gautis 
lengva dehydracija.Esant 
karstam orui, neretai iš
sivysto stipresni simpto
mai.

Nesijausite lyg apvy
tęs augalas,gerkite bent 
6 puodelius vandens kas
dieną. Paįvairinkite cit
rinos riekele.

Jeigu oro temperatūra 
normali, visviena pataria
ma išgerti kasdiena apie 
4 puodelius vandens.

Ir- bent pusvalandi kasdie
na pavaikščioti?

montreal DVIGUBA VEDYBINĖ SUKAKTIS
Nijolė B.

AV P-jos bažnyčioje 
jubiliejinių vedybų 
Mišių metu:

Priekyje-
Danutė ir Bronius, 
Staškevičiai už jų 
Petras ir Alma 
Drešeriai, ir jų 
vaikai Natalija, 
Ema, Adomas, ir 
Maika.

Po iškilmių:

iš kairės - 
prel. J.Staškus, iš 
Toronto,
Petras ir Alma iš 
Sarnia,
Danutė ir Bronius, 
kun. A.Kildušis iš 
Lietuvos.

Abi nuotr.
Lino Staškevičiaus

Labai karštą š.m.rugsėjo mėn.4d. popietę 
giminės, artimieji ir svečiai rinkosi į Da
nutės ir Broniaus Staškevičių ypatingos 
šventės paminėjimą: tą dieną jie atšventė 
savo vedybų 50 metų auksinį jubiliejų. Tą 
pačią dieną ir dukra Alma ir Petras Dre
šeriai taip pat buvo jubiliatai. Jų graži šei
ma gyvuoja jau 25 metus.

Labai iškilmingai jubiliatus prie Altoriaus 
privedė vaikai ir vaikaičiai,palydėdami juos 
su gėlėmis, kuriomis papuošė Altorius.

Šv.Mišias aukojo atvažiavęs iš Toronto 
prel.Jonas Staškus, jam asistavo pro 
Montrealį netikėtai pravažiavęs kunigas iš 
Lietuvos Algirdas Kildušis ir AV P—jos ku
nigas K.Ambrasas SJ. Taip pat kunigams 
asistavo V.Staškevičius, Romoje studijuo
jantis teologiją.

Mišių metu ramiai ir gražiai giedojo sol. 
A.Keblys. Liturginius skaitymus atliko šei
mos jauniausios atžalos — vaikaičiai. Laike 
Mišių tiek vyresniesiems, tiek jauniesiems 
sukaktuvininkams kunigas stula perrišo jų 
rankas ir davė palaiminimą, prašydamas 
Dievo suteikti visiems ilgą amžių ir 
malonių, kad džiaugsme ir sunkumuose jie 
vykdytų Dievo valią.

Mišių pabaigoje prel.J.Staškus įteikė Da
nutei ir Broniui medines, kryžiumi vaini
kuotas, lazdeles (jo paties drožtas), kad 
turėtų kuo pasiremti senatvėje.

Po Mišių, ja.ukiai išpuoštoje AV P—jos sa
lėje, jubiliatai buvo sutikti pagal visas ves
tuvines tradicijas : vaikų įteikta duona ir 
druska.

Šio iškilmingo vakaro programą pravedė 
sūnus LINAS, kuris labai kruopščiai išnagri
nėjo visus svarbesnius įvykius 1949 metais, 
kai jų tėvai sumainė aukso žiedus bendram 
gyvenimui. O įvykiai tais metais tikrai 
buvo nepaprasti: Sovietų Sąjunga pradėjo 
sprogdinti savo atomines bombas, Pietų Af
rika įvedė "apartheid", Vakarų Vokietija 
buvo padalinta į dvi dalis, Kinija savo 
vadu issirinko Mao Zedongą ir Danutė ir 
Bronius Staškevičiai sukūrė savo šeimą 
Willibroard bažnyčios apeigose.

Ir dabar, prabėgus 50-ciai metų, koks gi 
įvykis buvo svarbiausias?

psl. 10

Nebėra Sovietų S-gos, nebėra Afrikos 
"apartheid", nebera nei Rytų nei Vakarų 
Vokietijos, nebėra Mao Zedongo! Bet per 
tą laiką D.ir B.Staškevičiai išaugino 5 vai
kus ir 12 vaikaičių. Jie padėjo statyti ir 
išlaikyti šią bažnyčią ir Montrealio bend
ruomenę. Jie atsiekė kartu labai daug»ir 
todėl visiems tenka gera proga čia susitik
ti ir atšvęsti jų auksine sukaktį,- kalbėjo jis.

Sūnus ARŪNAS:
Savo žodyje pasidalino šiltais prisimį- 

nimais:"Jūs suprantate, kodėl mes nutarė
me čia susirinkti šiai progai. Nors Montre- 
alyje yra daug viešbučių ir restoranų,Staš
kevičiams Ausros Vartų parapija-antri na
mai. Čia tiek metų renkamės, tad nebūtų 
natūralu kur kitur susitikti.

Nors Ponas Dievas tėvui padėjo,mes visi 
žinome, kad Bronius nelabai rūpinasi fi
zinėmis problemomis. Kai studentas buvau, 
su juo porą vasarų dirbau plieno fabrike. 
Jis man davė gyvą pavyzdį, kaip reaguoti 
į kūno sutrikimus. Vieną rytą, einame abu 
į autobuso stotį. Tėvas negali tiesiai atsi- 
stotPlinko nugara, kurią prieš kelis metus su
žalojo bekraudamas geležį į sunkvežimius. 
Jis priėjo prie stulpo, giliai atsikvėpė, ir, 
rankomis. įsitvėręs į stulpą, išsitiesino, iš
balusį tėvą raginau grįžti namo lovon. 
Tėvas ranka numojo, sakydamas, kad gali 
paeiti, ir kad darbe, tik sėdės "prie kont
rolių".

Spėju, kad toks užsispyrimas, šalia Dievo 
malonės, tėvui paskutiniu metu padėjo. Juk 
aišku, kai šeima ir draugai susirenka, jam 
daug maloniau būti aktyviu renginio daly
viu.

Po Antrojo Pasaulinio Karo, į Kanadą at
vyko du dypukai - Danutė Bobėnaitė ir Bro
nius Staškevičius. Ji dirbo "sweatshops" siu
vyklose, o jis - kasyklose, fabrikuose. Su
sidraugavo. Mano būsimas tėvas pristatė 
mano būsimą motiną tetai. Teta, atvykusi 
į Kanadą po Pirmojo Pasaulinio Karo, 
atsiliepė ne per šiltai. Pagal ją, Danute 
per maža apsikabinti, ir rankos per mažos 
skalbiniams išplauti.

(žiūr.11 psl.)
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Pasirodo, kad buvo užtenkamai apsika
binti. Danutė ir Bronius Staškevičiai sukūrė 
šeimą - dvi dukras ir tris sūnus. O jų vai
kai - šešis "anūkus" ir šešias "anūkes" (lig- 
šiol). "Not too shabby" - lietuviškai tariant, 

iš tų penkių vaikų susidarė dvi kartos. 
Pirmoji - Regina, Alma ir Arūnas. Ir, kai 
mes jau buvome moksleiviai, atsirado dar 
du Staškevičiukai - Linas ir Romas. Kai 
tie du augo, buvo įdomesni už televiziją. 
Linas pavyzdžiui iš pat jaunystės buvo 
ekstrovertas. Mama jį išleisdavo ant prieki
nio balkono gražiomis vasaros dienomis 
vien su palute. O jis, Saulės Motinos ger
bėjas, norėdavo visą savo kūnelį paaukoti 
spinduliams. Mama dar pasakoja, kad 
kaimynės jai šaukdavo; "Mrs! Your baby is 
naked!"

Romas mėgdavo' eksperimentuoti. Šiom 
dienom turi su kuo, bet kai mažiukas bu
vo, galimybės menkesnes. Vieną dieną, 
prisikišo molio į nosį, norėdamas, tikriau
sia, sužinoti kiek ten telpa. Mama (šeimos 
gydytoja) visaip bandė molį iškrapštyti 
su nagais, pincetėmis. Galų galais, vyko 
operacija ant virtuvės stalo. Mama Romą 
paguldė ir ištraukė molį su mezgimo kab
liuku.

Vyresnieji Staškevičiukai irgi nuo pat 
mažens rodė būsimus talentus. Alma visą 
gyvenimą mėgsta su žmonėmis bendrauti. 
Ji pradėjo anglų kalbos programą savo 
prancuziukui kaimynui Maurice. 
Maurice: Alma, What's dat? 
Alma: It s a žvirbly. 
Maurice: What's he sit on?
Alma: A tvor.
Maurice: What's he eat? 
Alma: A slieky, stupid!

Regina is pat pradžių demonstravo fi
nansinius gabumus. Alma ir aš nebuvome 
labai taupūs, o Regina vis turėdavo dolerį 
ar kitą. Tuos dolerius paskolindavo ir 
primindavo, kad skolą reikia grąžinti. Aiš
ku, kodėl ji ėjo LITO vedėjos pareigas ir 
dabar koordinuoja kredito unijų projektą 
Lietuvoje.

O man - mokslinis gyvenimas. Mama nu-, 
vedė į pradžios mokyklą. Pirmo skyriaus 
pirmą dieną. Vidury ryto išleidžia į mo
kyklos kiemą pertraukai. Aš bėgu namo. 
Galvoju - šis akademinis gyvenimas visai 
neblogas. Ir darbo valandos priimtinos. 
Mama nutempė atgal, neprisimenu už 
kurios galūnės.

Tėvai pasiskirstė auklėjimo pareigas. 
Mama daugiau rūpindavosi akademiniais 
klausimais. Kai grįždavome, namo su .pažy
mėjimais, klausdavo, kokie rezultatai. 
Vienas, ar Kitas iš mūsų (su pasididžiavi
mu): 98%
Mama: O kodėl ne šimtas??

Taip nuo pat vaikystės mama ir tėvas 
mūs mokė, kad neužtenka antros ar tre
čios vietos, kad visada reikia stengtis į pir
mąją. Todėl visi vaikai baigė mokslus ir ra
do gerus darbus. Ir mes taip pat reikalau
jame iš mūsų vaikų. Visi norime, kad vai
kams būtų dar geresnis gyvenimas, negu bu
vo mums/ Jis papasakojo

"Tėvas tvarkydavo politinius reikąlųs.Kar- 
tą, kai buvau "teenageris", su juo susigin
čijau del žmogaus(mano) teisių pažeidimo. 
Jis labai kantriai man aiškino, kad Staš- 
kevivių namai ne demokratija, o dikta
tūra. Ir jis - diktatorius.

Tėvas ir mama jau penkiasdešimt metų 
įsijungę į lietuvišką veiklą. Tiesioginiai ar 
netiesioginiai remia visas Montrealio lie
tuvių organizacijas - parapiją, pensininkų 
klubą, Katalikių Moterų D—ją, Bendruome
nę... Dalyvauja visuose renginiuose. Ir mus 
ragindavo aktyviai dalyvauti lietuviškoje 
veikloje. Mus siųsdavo į lietuvišką mokyklą, 
į skautų ir ateitininkų stovyklas. Švelniai 
stūmė mus įstoti į "Gintarą", chorą, bend
ruomenę... Todėl mes dar lietuviškai susi
kalbame ir mūsų vaikai lietuvybę vertina. 
Pradedame suprasti, kad mūsų prioritetai 
yra šeima, lietuvių bendruomenė, mokslas, 
darbas ir labai panašus į tėvų. įdomu 
kodėl...

Miela mama, mielas tėvai, visų vaikų 
vardu, dėkoju jums už viską. Ačiū, kad 
mus išmokinote būti gerais žmonėmis, ge
rais lietuviais. Jūsų pavyzdžiu bandome gy
venti savo šeimose. Gal svarbiausia, mes 
jus mėgstame. Mėgstame su jumis susitikti, 
mėgstame su jumis pabendrauti, pasikal
bėti. Tai va. Susirinkome gauja draugų ir 
šeimos narių pagerbti Danutę ir Bronių. 
Draugų gyvas galas, vaikų per ausis, 
"anūkų" per akis. Ir dar daugiau bus, jei 
Dievas leis. Laukiame, kol atsiras "pro- 
anūkų".

Tiek draugų, tiek šeimos!"

SVEIKINAME ?
f vaivorykštininkę DANUTĘ ir BRONIŲ ¥ 
X STAŠKEVIČIUS vedybų. 5O-mečio proga1. |

Tegul ir toliau vis puošiasi gijos ir C 
£ puikuojasi lėlės, kurias ji irgi gražiai (H 
| augina, - "VAIVORYKŠTĖ" s

klausė Danutei , ir Broniui, kurie savo pa
dėkoje prisiminė ir kelis epizodus iš bend
rojo gyvenimo. Taip pat apgailestavo, kad 
jau daugelis draugų išėjo negrįžtamai. 
Jeigu jie būtų užpildę šią sale, ji šiandien 
būtų pilna.

Švenčiantiems šiuos gražius jubiliejus, 
visi susirinkusieji pagiedojo tradicinę dainą 
"Ilgiausių Metų"!

Gerų šeimininkių dėka stalas buvo pa
ruoštas puikiais valgiais, tortais ir visi pa
vaišinti šampaunu iš Lietuvos. Juozukas 
Piečaitis visus linksmino parinkta garsa- 
juosčių muzika.

Šioje šventėje dalyvavo Seselė Paulė iš 
Putnamo, svečiai iš Toronto bei Ottawos.

Kai jaunimas stoja į talką, tai ir mūsų 
salė gali pavirsti jaukia ir šventiška vie
tove. Tokia ji buvo ir šį vakarą: skoningai 
papuošti stalai ir daug žvakių padarė 
pobūvį ypač jaukiu ir šeimynišku.

Linkime Danutei ir Broniui Staškevi
čiams .ir Almai ir Petrui Drešeriams dar 
daug šviesių dienų, besidžiaugiant savo 
jaunomis atžalomis, kurios išėjo į gyveni
mą jį kurti ir statyti - sau ir kitiems! Juk 
kiekvieno tėvo ir motinos didžiausia

įdomesnius įvykius iš savo ir kitų vaikų 
vaikyste’s įvykių, parodydamas mamos suge
bėjimus būti motinos, seimininkės ir gydy
tojos rolėse. Tėvelis buvo ne tik šeimos

vakaro metu buvo perskaityti gauti 
sveikinimai nuo Finansų Ministerio Paul 
Martin, .Min.Pirm.J.Chre'tien, brolio Juozo 
Staskevičiaus is Toronto, "TŽ" redaktoriaus 
prel.Pr.Gaidos, Petro Adamonio šeimos 
sveikinimą perskaitė Regina Piečaitienė.

KLK Moterų D-jos pirm.Genė Kudžmienė, 
pasveikinusi sukaktuvininkus,palinkėjusi daug 
sveikų ir darbingų metų, pabrėžė:"...Jūsų 
įnašas į mūsų telkinio veiklą yra labai di
delis ir vertingas.

Danute, Tu augindama šeimą, radai lai
ko priklausyti nuo pat pradžios mūsų KLK 
Moterų Draugijai, Tu buvai veikliausia mū
sų narė ir Tavo idėjos bei patarimai buvo 
nuoširdžiai priimti".

Džiugu buvo matyti, kad Tavo šeima 
pritarė Tavo veiklai, ypač Bronius, kuris 
tikrai daug prisidėjo savo pagalba mūsų 
D-jos barbuose.

Jei aš turėčiau teisę, Tave Broniuk,pa
keičiau mūsų D-jos garbės nariu".

Jonas Adomonis sukū
rė muzikinį sveikinimą, visiems 
nuotaikingai pritariant refrenais iš dainos 
"Tu Lietuva, tu mana...". Taip pat at
siuntė sveikinimus Aniceta Burbiene, Al
dona Ottienė ir krikšto dukra Vida Bur- 
baitė-Gorienė.

Buvo gauti du specialūs sveikinimai su 
palaiminimu nuo Popiežiaus Jono- 
Pauliaus II-jo. Juos Danutės ir Broniaus,bei 
Almos ir Petro šeimoms įteikė svečiai iš 
Toronto - brolio Juozo Staškevičiaus vai
kai.

Taip pat jubiliatus sveikino iš Lietuvos: 
Lionė Ivanauskaitė iš Kauno ir Daumantas 
Akstinavičius iš Ukmergės.

Po visų sveikinimų, paskutinis žodis pri-

svajonė yra išauginti savo vaikus naudin
gais savo šeimai ir visuomenei. Jums tai 
jau nebe svajonė - Jums tai yra tikrovė!

Sveikas Broniau ir Danute
Sukaktinių dieną, 
Tokia proga mūsų amžiui 
Būna tikai viena!

Kas nežino, nepažįsta
Tos mielos dvejukės

* Ambicingo, linksmo Broniaus 
J5 Ir kalbios Danutės.

g- Jie be^ jokių nukrypimų 
Neša šeimos naštą 
Ir sulaukė jubiliejaus

u I Pagal Šventą Raštą.

Žmonės rimti katalikai, 
“ sąžinė jų balta, 
2 Tik Broniukui ne pro šalį 
§ čerkelytė šalta. 
S 
O Visi žinom Broniaus ydas^ — 
§ Žmogus labai geras,

Daugel metų jisai buvo 
g pensininkų meras.

Nėra buvę parengimų, 
Kad jų ten nebūtų
Ir atrodo, kad be jųjų 
Bažnyčia sugriūtų.

Jų Arūnas puikiai veikia 
Nėr jam konkurentų,
Jį <,greičiausiai> po Adamkaus 
išrinks prezidentu.

Mieliems Broniui ir Danutei 
Visi linkim laimės. 
Gražių dienų, gero oro 
Ir malonios saulės!

maitintojas, bet ir prižiūrėtojas tvarkai pa
laikyti:

c* Tarptautinės kinie- 
tiškų valčių "Dragon 
Boat" varžybos vyko 
Montrealyje, dalyvavo 
vienintelis lietuvis And
rius Valkauskas tradici
nes aštuoniukės sudėtyje. 
Jų valtis laimėjo aukso 
medalį.

Šio sporto rūšis, reika
laujanti nepaprastos iš
tvermės, darosi vis popu
liaresnė. Andrius Val
kauskas gilinasi į kom
piuterių mokslus ir ruo
šiasi magistro laipsniui.

Grandiozinis solistų kon
certas s.m.spalio 2d.5220 
Charleroy, kampas Alf
red gatves (važiuojant 
Pie-IX gatve į šiaurę), 
Habitat St.Camille.

Pradžia 8 vai.vak.įėji
mas $20 asmeniui.

Dalyvauja daugiau kaip 
20 solistų. Jų tarpe lie
tuve iš Montrealio Gina 
Čapkauskiene.

Tautiečiai kviečiami 
atsilankyti.
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montreal• Buvę montrealieciai - 
Alma ir Petras Dreše -

riai, rugpjūčio mėn. 4 d. 
minėjo ir gražiai atšven
tė savo 25 m. vedybi
nę. sukaktį. Jas Šventė kartu su Danutės ir Broniaus Staškevičių. 50-me- Čio vestuviniu jubiliejumi Montrealyje.

Sveikiname:
© Montrealio Lituanistinė 
Mokykla pradeda darbą rugsėjo mėn. 25 d.,9 vai. 
r., Seselių Namuose.

Mokyklos vedėja Asta 
Staskevičienė ir mokyto
jos Inga .Giedrikienė ir 
Regina KibirkŠtienė kvie
čia ir vaikučius nuo 3 m. 
amžiaus.
• Lietuviškas Radijo Pusva
landis Š. m.spalio mėn. pra
džioje mini savo veiklos 
36-tuosius metus. Progra - 
ma girdima perCFMB stotį , T. 
banga 1280 AM,k kiekvieną 
antradienį, 11:30 vai.vakaro. 
Vedėjas Liudas S Stankevi
čius kviečia pasiklausyti 
žinių apie lietuvišką veiklą 
ir lietuviškos muzikos.

LITAS

ZITA PRAKAPAITE, PH.D., M.A.

364 
179 
119 
59 

30 d.

• Zita Prakapaitė biologijos studijas baigė Pary žiuje, Prancūzijoje ir ten gavo doktorato diplomą.Ji taip pat yra gavusi magistro laipsnį Londone, Ont., ir kitą McGill Universitete, Montrealyje. Šiuo ' metu dirba Montrealio St.Mary' s ligoninėje kaipo Clb nical Ethicist ir dvi dienas savaitėje McGill U-tete .
Sveikiname'.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

TWI Agentūra siūlo įvairių darbų įmonėse, 8 vai i 
dieną, ir gamybiniu darbu pamainose (po 12 vai., 40 
vai. per savaitę). Privalo susikalbėti angliškai arba 
prancūziškai.Dirbama įvairiose miesto dalyse. Tel: 
336-0770. Kandidatai prisistato agentūron 1400 
Sauvč Quest, #217.

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

Privatus kabinetas
932-8441

3767 Notre Dame W.
Montreal, i^uėbec
H4C 1P8

( Metro: Place St.Henri

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika:

281-6027
Hdpital Notre Dame
2025 Plessis
Montreal,Quebec

H2L 2Y4

© Į Kanados Kariuome - 
nes Bazę., netoli nuo Montrealio, St.Jean-: sur- RichelieUj atvykusi nauja lietuviu kariškių grupė,mokosi prancūzų kalbos: Itn. Akvilė Šidlauskaitė, vyr. Itn. Ramūnas Narbutis ir kpt. Ramūnas Titenis.Jiems skirta pamokų serija baigsis prieš Kalėdas, kaip ir kitų ,čia mo- kiusiusių lietuvių kariškių grupių. 'Geros sėkmėsl

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

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

© Quebec o mieste nuo rugpjūčio mėn. pabaigos, vykstančiame Tarptauti - nės Kooperatyvų Sąjungos (ICA)suvažiavime dalyvavo ir 2 lietuvių grupės.Lietuvos kooperatinėm organizacijoms atstovavo Valentinas Sokolnikas . , Petras Šimanskis, Oną Šimanskiene ir Stasys Šim kus.
1449 rue St. Alexandre 

Suite 500 A
Montreal, Que., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

Kiti du - jaunimo at - stovai: Lietuvos Kredito Unijų Draugijos direkto - rius Ramūnas Stankevičius ir finansų direktorius Sigitas Bubnys.ICA suvažiavimai vyksta kas dveji metai.
LES TOITURES

IVIIROIM INC

3272 Bout LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

• Tarptautinių kinietiskų valčių "Dragon Boat" var - žybose Montrealyje, daly - vavo ir vienintelis lietuvis, montrealietis Andrius Vai - 
kauskas, tradicinės irkluo - tojų aštuoniukės sudėtyje .Si sporto šaka, reikalaujanti nepaprastos ištvermės, tampa vis populiaresne. Andrius Valkauskas gilina studijas ir tikisi po 2 metų gauti magistro laipsnį kompiuterių moksle.

12 psl.

MOKA UŽ:

KREDITO UNIJA
1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8 

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

Certifikatai (min. $1.000.00)
1 metų ......... 4 *.55—
2 metų ......... . 4.65—
3 metų ..................... —
4 metiį — 5.25—
5 metu ..».«<■■ 5.50—.w
Terminuoti indėliai 
1 metų.............. 3.50
180 d - ------------------
120
60 
30
iki
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00 

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metu 7.05 4-piex>
2 metų 7-45 __ 4 metų ..—LxZQ_
3 metų 7.65^7 5 metų 7-8Q.-

3.25
3.25

0

Taupomos sąskaitos 

Specialios _L25_ 
Kasdieni nės, 1.25

RRSP & RRIF
Taupoma
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metu 

Čekių s-ta

1.50

5.00 
5.25 
5.5Q. 
0.50

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

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

Overdraft: ........................................................... 17.00
DESJARDINS PRIME -8.00

DESJARDINS PERSONAL PRIME - 7.^

8.00 
9.00 
9.5Q

KASOS VALANDOS 
1475

Plmadieniąis 
Antr., treciad. 
Ketiirtadicniala
Penktadieni ais

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIU 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 
aroa 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 O S S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 365-7060,- namų.
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