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SOSTINE- 
KRŪVA
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PASKELBTI PREZIDEN
TINIAI KANDIDATAI

Rusija paskelbė 15 
kandidatų į kovo
men.26d. vyKsiančius pre* 
zidentinius rinkimus.

ČEČĖNIJOS 
GRIŪVĖSIU

Didžiulė ginklu ir ka
rių persvara . laimėta 
Grozno sostinė nebeeg
zistuoja. Du kartus kei
čiantis kovojančių lai
mėtojų pusėms, oficia
liai sostinė paimta, iš
kelta Rusijos vėliava.

Konflikto tokiu mastu 
gal 
jeigu 
tam tikrai sukilėlių gru
pei kantrybės ir įsi
veržimas į Dagestaną 
nebūtų pradėtas. De fac« 
to pripažinta Čečėnija 
per 5-rių metų nustaty
tos taikos 
atrodo, būtų galėjusi iš
dirbti tinkamą planą ben-

Kandidatai privalo surink
ti po 500.000 parašų,ku
rie tikrinami.

Pasaulio Lietuvių. Centre, Lemont,ILL., besilankant Lietuvos Prezidentui Valdui 
ADAMKUI - dešinėje- Illinois Valstijos Gubernatoriaus George H.RYANk svei
kinimų jam perdavė Gubernatoriaus asistentė Pat MICHALSKI. Šalia jos stovi 
Vartan Sefarian Inf.

nebūtų 
nebūtų

iškilę 
pritrūkę

Čečėnija

sutartį,

BALTĮJOS VALSTYBIŲ 
DAILĖ- JĄV DIDMIES
ČIUOSE

Lietuvių, latvių ir es
tų šiuolaikinės dailės kū
riniai eksponuojami Ame
rikoje. Trijų Baltijos ša
lių tapybos ir skulptūrų 
paroda atidaryta Nacio
nalinio Meno Klube New 
Yorke, sausio men.pabai-

VASARIO 16-to- 
sios proga, per 
Montrealio A**kės 
Valdybos pirm. A 
Arūną Staškevi - 
čių. gauti sveiki
nimai is Kanados

I am pleased to convey my warmest greetings to the 
members of the Canadian Lithuanian Community, Montreal 
Branch, as you commemorate the 82nd anniversary of the 
Declaration of Independence of Lithuania.

Your organization no doubt plays an important role 
not only in ensuring that newcomers to Canada  feel welcome in 
their adopted home, but also in preserving and promoting vital 
cultural links from generation to generation. It is my hope that 
you will continue to foster fellowship among Canadians of 
Lithuanian descent, while at the same time contributing to a strong 
and harmonious Canada.

dravimui su Rusija ir 
būti pripažintai kad ir 
dalinai - de jure?

• Didžiosios Britanijos 
Southampton© ligoninės 
Kardiologijos Centro me
dikų komanda kartu su 
Vilniaus Universtiteto 
Santariškių ligoninės Vai
kų Kardiochirurgijos sky
riaus medikais operavo 
dvi, ypač sunkiomis įgim
tomis širdies ydom is,ser
gančias mergaites: pirma
dienį - trejų metų ir de
vynių mėnesių vilnietę 
Inetą, antradienį— šešių 
mėnesių kaunietę Moni
ką. Šis kardiochirurgų vi
zitas į Lietuvą ketvir
tasis. Chirurgų bendra
darbiavimą remia fondas 
"Status Vaikams" ir Di
džiosios Britanijos Amba
sada Lietuvoje.

Kitas britų medikų vi
zitas turėtų įvykti balan
džio mėnesį.

goję-
Su kūriniais dalyvauja 

daugiau kaip 40 baltie- 
čių skulptorių ir tapyto
jų su 67 kūriniais.

Ši kolekcija vėliau bus 
eksponuojama Washingto- 
n’e, Čikagoje, Houstonė 
ir Los Angeles. Parodą 
surengė JAV Baltijos 
Fondas.

Lietuvius autorius ir 
jų darbus parodai patei
kė šiuolaikinis Meno 
Centras, "Arkos" galeri
ja, Dailininkų Sąjunga ir 
Vilniaus Dailės Akade
mija. Šios institucijos 
siūle gana skirtingus dai
lininkus tiek amžiumi, 
tiek idėjomis. Parodoje 
Lietuvai atstovauja 15 
tapytojų ir skulptorių.

Susipažinti su parodoje 
eksponuojamais kūriniais 
autorių biografijomis pa
deda ir solidus parodos 
katalogas, išleistas Suo
mijoje.

Premjero Jean 
Chrėtien ir ilga
mečio lietuvių 
bičiulio- dabar 
Kanados
Finansų. 
Ministerio - 
Paul Martin

Please accept my best wishes for a most enjoyable 
celebration andfor every success in meeting the challenges of the 
future.

I wish to take this opportunity to convey, again this year, my best wishes to you and 
members of the Canadian Lithuanian Community on the 82nd anniversary of the 
Declaration of Independence of 1918.

May your celebrations remind you of the basic freedoms an independent nation brings 
with it: Freedom of speech and expression, the ability to live where one chooses, 
freedom of political affiliation and the democratic right to vote.

Please accept my best wishes for a successful event!
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ARGI NESUGALVOJA 
KĄ VEIKTI?

"Lietuvos Ryte" buvo 
šiomis dienomis išspaus
dintas rašinys, pavadin
tas "Rusų kariai kvie
čiami į Lietuvą".Ten pra
nešama, jog Tautinėms 
Mažumoms atstovaujan
tis Lietuvos Piliečių Al
jansas nusprendė rūpin
tis, kad Čečėnijos kare 
sužeisti Rusijos kariškiai 
galėtų gydytis Lietuvoje 
(Tačiau "nepastebi", kad 
tie Rusijos kariškiai nė
ra Lietuvos piliečiai!).

Alijanso V-bos pirm.J. 
Škilis sakosi, kad nu
sprendę padėti žmonėms, 
kurie į Čečėniją pateko 
ne savo valia ir ten nu
kentėjo. Siekiame padėti 
nekaltoms šio karo au
koms". Šalia to pabrėžė, 
kad: "Nemažai mūsų rin
kėjų yra rusai, turintys 
giminių Rusijoje. Todėl 
mes nusprendėme, kad 
jiems galime kaip nors 
padėti". Jis aiškino, kad 
Čečėnijos kare invalidais 
tapusiems Rusijos ka
riams bus skirtas reabi
litacinis gydymas ir Al
jansas mano, kad 
Rusijos kariai galėtų 
būti gydomi Druskininkų 
arba Birštono sanatorijo
se. Vieno jaunuolio atvy
kimo į Lietuvą ir jo gy
dymui tikimasi išleisti 
apie 2*200 litų. Lėšos Ru
sijos karių gydymui jau 
renkamos. V.Škilis sako, 
kad jo vadovaujama orga
nizacija neketina pati or
ganizuoti karių, kurie gy
dysis Lietuvoje, atrankos. 
Tuo, _ mano jis, turėtų 
pasirūpinti Rusijos atsto
vybė Lietuvoje, šios ša
lies URM ar Raudonasis 
Kryžius.

Pasak žurnalisto, Lie
tuvos Piliečių Aljanso pa
reiškimas jau sulaukė 
prieštaringų vertinimų. 
Seimo narys S.Buškevi

čius mano,jog šia akcija 
turėtų susidomėti Lie
tuvos saugumo tarnybos: 
"Tai aiški provokacija, 
kurios tikslas parodyti 
pasauliui, kad mes globo
jame čečenų žudikus".

Parlamentinės ryšių su 
Čečėnija grupės pirmi
ninkas R.Kupčinskas sa
ko, kad Lietuva pirmiau
sia turėtų svarstyti gali
mybę suteikti humanita
rinę pagalbą nuo karo 
nukentejusiems civili
niams gyventojams Čečė
nijoje.

Ar nėra sanatorijų,gy
dymo įstaigų ir įvairių 
kurortų Rusijoje? Kodėl 
kišamasi į Rusijos kari
nes vadovybės atsako
mybės reikalus ir norima 
įvelti Lietuvos įstaigas.

Yra nuomonių, išreikš
tų Lietuvos spaudoje,kad 
šita Aljanso mielašir- 
dystė - priešrinkiminis 
"žaidimas".

Lietuva turi svarbes
nių savo reikalų ir rei
kia manyti, kad taip bus 
Aljansui atsakyta. Be fi
losofinių svarstymų.

"Tiesiai - šviesiai"!..
TEKO ATSIPRAŠYTI 
AUSTRIJOS AMBASADO
RIAUS

Dėl neįvykusio Vienos 
pokylio Vilniaus Rotu
šėje, Seimo Užsienio 
Reikalų komiteto pirm. 
Audronis Ažubalis atsi
prašė Austrijos ambasa
doriaus Lietuvoje dr.Flo
rian Haugb laišku: "Kaip 
valdančiosios partijos na
rys noriu atsiprašyti už 
tai, jog laiku nesugebė
jau išreikšti savo para
mos Austrijos Ambasa
dos organizuotam rengi
niui. Suprantu, jog šio 
vakaro tikslas labdara,© 
pats renginys galėjo tap
ti gražia humaniškumo 
šalininkų ir visos Lie
tuvos sostinės tradicija. 
Esu įsitikinęs, jog dauge
lis Lietuvos žmonių re
mia tokią idėją. Tikiuo
si, jog Vienos pokylis ki
tais metais neaplenks 
Vilniaus.“

Atšaukti Vienos pokylį. 
Austrijos ambasadorius 
nusprendė del grąsinan- 
čių pareiškimų žinia- 
sklaidoje. Mūsų publika 
dar neįsisąmonino, kad 
visas pokylio pelnas ski
riamas Lietuvos labdarai 
(O kad buvo kai kurių 
asmenų išsišokta pirma
jame tokio pokylio da
lyvavime drabužiais, per
kamais ne Lietuvoje 
laikas pamiršti...).

9 Seimo Užsienio Rei
kalų Komiteto pirm. 
Audronis Ažubalis kreipė
si į Vidaus Reikalų min. 
Česlovą Blažį, prašyda
mas užkirsti kelią pa- 
dažnėjusiems "gatvės po
litikų" išpuoliams "prieš 
Lietuvos valstybę,jos sim
bolius, mums draugiškas 
valstybes bei viešus ra
ginimus imtis antikonsti
tucinių veiksmų"...

A.Ažubalis netoleruoti
nu laiko tai, kad Lietu
vos Laisvės Sąjungos at-
stovai, vadovaujami Vy
tauto Šustausko, "vie
šai grąsindami labdarin
go "Vienos pokylio" Vil
niaus Rotušėje organiza
toriams, buvo prieš pa
ramą neįgaliems vai
kams, prieš europietiš- 
kos labdaros teikimo bū
dus, įžeidė mums drau
gišką Austrijos valstybę 
ir jos ambasadorių Lietu
voje".

"Tokia minėtų ekstre
mistų veikla, ypač, kai 
ji visiškai nedrausmina
ma, žemina Lietuvą 
užsienio valstybių akyse, 
bei sėja nebaudžiamumo 
nuotaikas ne tik organi
zacijoje, kuriai vado
vauja pilietis V.Šustaus
kas" - pabrėžė Seimo 
Užsienio Reikalų Komi
teto pirm.A.Ažubalis
laiške Vidaus Reikalų
Ministerial.

KĄ SAKO L.ANDRIKIE- 
NĖ APIE KONSERVATO- 
TORIU PROBLEMAS

Tėvynės Liaudies Par
tijos pirm.Laima Andri
kienė sako, kad Tėvynės 
Sąjungos (Lietuvos Kon
servatorių) Priežiūros Ko
miteto sprendimas dėl 
jos ir Seimo nario 
Vidmanto Žiemelio paša
linimo iš Konservatorių 
partijos nebuvo netikė-

"Nieko kito realiai ne
sitikėjau", — sakė L.Andri
kienė sausio mėn.spau
dos konferencijoje, ko
mentuodama šio komite
to sprendimą, kuris 
pripažino, kad šių dviejų 
parlamentarų pašalinimo 
iš partijos procedūra £u- 
vo atlikta nekorektiškai.

Partijos Priežiūros Ko
mitetas pažymėjo, kad 
1998 metų pabaigoje, 
svarstant pašalinimo iš 
Partijos klausimą, į po
sėdį nebuvo pakviesti nei 
L. Andrikienė, nei V.Žie
melis ir todėl negalėjo 
išdėstyti savo elgesio 
motyvų.

L.Andrikienė žurnalis
tams pareiškė, kad jos 
supratimas apie tai, kas

I Pasaulio Taurės varžybų finala pateke Lietuvos 
porinio dailiojo čiuožimo meisteriai POVILAS1 
VANAGAS ir MARGARITA DROBIAZKO Pranzū- 
zijoje, Liono mieste laimėjo sidabro medaį sausio 
mėn.14-15 d.d., Europos čempionate Vienoje- 
vasario mėn.3-12 d.d.,gavo aukso medalj ir dabar 
ruošiasi Pasaulio čempionatui, kuris vyks kovo 
mėn.26- balandžio mėn.3 d.d., Nicoje, Prancūzijo- 
je. Tikėsimės juos stebėti bent televizijos ekrane.
vyksta Konservatorių
partijoje, nepasikeitė. 
"Partija iš tikrųjų turi 
didelių vidinių problemų. 
Manyčiau, kad jos prob
lemas turės išspręsti tau
ta per rinkimus, nes par
tijos viduje pritrūksta po
litinės valios, pritrūksta 
jėgų tas problemas įveik
ti", sakė ji.

» Vasario men.3d. Seimo 
Pirmininkas V.Landsber
gis su t žmona i Vilniaus 
Universitetinei Vaikų Li
goninei padovanojo rnedr 
cininės įrangos už 280 
tūkst.litų.

įranga nupirkta iš lė
šų, kurios gautos, pernai 
pardavus sklypą Žvėry
no rajone Vilniuje.Pado- 
vanojo dirbtinės venti
liacijos aparatą, aukšto 
dažnio dirbtinės plaučių 
ventiliacijos aparatą, 2 
gyvybinių funkcijų moni
torius, 2 drenažinius 
siurblius, nuolatinio ir 
reguliuojamo slėgio siurb
lį, aparatą specialiam 
kraujo tyrimui.

Sveikatos Ministerijos 
atstovas spaudai pranešė,, 
kad padovanotoji apara
tūra bus naudojama sun
kiai sergantiems, neiš
nešiotiems ir išnešio
tiems naujagimiams gydy
ti ir stebėti.

• ALMOS ADAMKIENĖS 
FONDAS praeitų metų 
veiklą atžymėjo renginiu 
"į 2l)0ū-uosius su nauja 
knyga".

Gruodžio mėn.buvo su
ruoštas Almos Adamkie
nės susitikimas su mo
kyklų ir Globos Namų 
direktoriais, renginį re- 
musiųjų leidyklų atsto
vais.

Šis Fondas 25- ioms 
kaimų ir rajonų mokyk
loms bei vaikų Globos 
Namų auklėtiniams yra 
nupirkęs knygų už 78.000 
litų. Renginyje dalyva
vusios 10 leidyklų, pa
dovanojo knygų dar už 
30.000 litų.

LIETUVOS MENININKAI 
PROTESTUOJA DĖL NE
ATSAKINGOS ŽURNA
LISTIKOS

Grupė žinomų Lietu
vos menininkų, Muzikos 
Akademijos dėstytojų, 
ragina visas valdžios ins
titucijas atidžiai išna
grinėti naująjį Visuo
menės informavimo įsta
tymą.

Jų nuomone, gudriai 
išnaudojant įstatymo spra
gas, naujieji šmeižikai- 
intrigantai žurnalistai 
"gramzdina" visuomenę į 
melu, neapykantos, ap
kalbų, pamazgų duobę".

Žurnalistų ir Leidėjų 
Etikos Komisija pripaži
no laikraštyje "Vakaro 
žinios" spausdinamą cik
lą apie žymius politikos, 
kultūros ir visuomenės 
veikėjus, žurnalistus, ku
rie įtariami turintys ho
moseksualinių smurtinių 
polinkių. Vienas šio ciklo 
herojų buvo žinomas Lie
tuvos operos solistas te
noras Virgilijus Noreika.

Pagrįstai manoma, kad 
"Vakarų žinių" redakcija 
tiesiog supainiojo du ži
nomus žmones ir 
visiškai neargumentuotai 
V.Noreiką apšaukė gėju- 
mi...

Bendrai imant, jeigu 
"...aukso veršis valdo 
mus...", pagal garsiąją 
Mefistofelio ariją iš ope
ros "Faustas", tai kaip 
įkvėpti paprasto supran
tamo diskretiškumo 
tokiems "kapšio pildyto- 
jams"?

Kur nors įstatymai 
turėtų nustatyti privatu
mo (šiuo atveju — 
miegamuosiuose, kaip 
buvo sakęs buv.Kanados 
min.p-kas P.E.Trudeau) 
ribų neliečiamumą. Tuo 
labiau,kad įvairiam šmei
žimui bei šantažui, ypač 
puldinėjant valstybės va
dovus, primityviniame 
žurnalizme Lietuvoje są
lygos iki dabar yra pui
kios...

2 psl.



(......atkelta iŠ 2 psl.)
• Seimo vadovybe nu
sprendė Seimo Rūmų sa
les nuomuoti ir tuo pri
sidėti prie griežtos tau
pymo politikos. Iki šiol 
nuo pat 1990 metų poli
tikai, ir ne tik jie, ga
lėjo nemokamai naudotis 
Seimo Rūmų saįėmis.Sei- 
mo salių nuoma biudže
tinėms ištaigoms,ne pelno 
organizacijoms, taip pat 
partijoms bus šiek tiek 
mažesnė, nei kitiems ga
limiems klientams. Šil
dymo sezono metu 
vienos populiariausių- 
Veidrodinės salės—nuoma 
valandai kainuos 130 li
tų. Partijoms ir biudže
tinėms įstaigoms reikės 
mokėti 118 litų. Dides- 
nės-Konferencijų salės- 
nuoma valandai kainuos 
atitinkamai 319 ir 198 
litus.

Vasarą kainos bus 
keliais litais mažesnės.

Seimas tikisi iš salių 
nuomų padengti jų 
išlaikymo ir priežiūros 
išlaidas.

Kita vertus, pradėjus 
Seimo sales nuomuoti,jo
se sumažės renginių,nors 
anksčiau jose rengdavo 
savo susirinkimus ir or
ganizacijos, turinčios sa
vo sales ? taip būdavo ke
liamas renginių presti
žas.

• Plungės rajono bend
rovė "Rietavo baldai" 
pernai įsitvirtino tarp 
penkių pirmaujančiųjų 
Lietuvos baldų gamintojų. 
Rietavo baldžiai gamina 
vaikiškas lovas ir kėdu
tes, virtuvės servavimo 
staliukus. 98% gaminių 
rietaviškiai eksportuoja 
į Švediją, Prancūziją,Da
niją, Ispaniją ir Angliją.

Bendrovę "Rietavo bal
dai" prieš porą metų iš 
Anglijos investuotojų per
ėmė "Klaipėdos medie
na". Anglijos investuoto
jai Rietavo bendrovėje 
šeimininkavo trejus
metus, tačiau iš pradžių 
buvo užsiėmę tik medie
nos eksportavimu, vėliau 
nesugebėjo atgaivinti 
baldų gamybos.

Dabar "Klaipėdos me
dienai" priklausančioje 
bendrovėje dirba 336 
žmonės. Pernai beveik 
penktadalis darbuotojų 
buvo atleisti už 
vagystes ir girtavimą.Vi
dutinis likusioje bendro
vėje darbuotojų uždarbis, 
neatskaičius mokesčių, 
siekia 430-690 litų.

Vietiniai pokalbiai te
lefonu pabrango

Vietiniai pokalbiai pa
brangs, atpigs tarpmies
tiniai ir tarptautiniai. 
Nuo vasario 1d. vieti
niai pokalbiai pabrango 
1 centu - iki 9 centų, 
tarpmiestiniai pokalbiai 
atpigo 1 centu iki 37 
centų, tarptautiniai po
kalbiai atpigo vidutiniš
kai 5%.
2000. n. 15.

GEROS SĖKMĖS STA
TYBININKAMS

Lietuvos Pramoninkų 
Konfederacija kartu su 
Užsienio Reikalų ministe
rija vasario mėnesį orga
nizuoja statybos bei kitų 
įmonių vadovų misiją į 
Kosovą. Ten susipažins 
su galimybe dalyvauti 
Kosovo atstatymo dar
buose.

Lietuvos įmonių vado
vų bei specialistų misija 
rengiasi aplankyti vieto
ves, kurioms galėtų tiek
ti medienos stogams, 
perdangoms, kitai
statybai, taip pat įvairių 
apdailos medžiagų, me
džio plaušo plokščių,įran
gos, be to, pasiūlyti ir 
statybininkų paslaugas.

Pramoninkų Konfedera
cija įsitikinusi, kad Lie
tuvos statybininkai bei 
gamybininkai Kosovo at
statymo viešųjų pirkimų 
konkursuose su Vokieti
jos, Italijos bei kitų ša
lių atstovais yra pajė
gūs konkuruoti ir kaino
mis ir kokybe.

Reikia būtinai ir tre
čio pranašumo— bekorup- 
cinio tvarkingu patarna
vimo! Tikime, kad patys 
darbščiausieji tai yra jau 
įsidėmėję.

"LIETUVOS , JŪRŲ LAI
VININKYSTE" įsigijo 
prieš 7m. Turkijoje pa
statytą sausakrūvį mo
torlaivį. Jis gali gabenti 
apie 4 tūkst. tonų kro
vinių. ~ Laivas Didž.Kun. 
Kęstučio vardu pavadin
tas. "Lietuvos Jūrų Lai
vininkystė" turi tris to
kius pat, automatizuotus, 
šiuolaikiška navigacijos ir 
ryšių įranga aprūpintus 
laivus, kurie gali gaben
ti 200 konteinerių, tal- 
pintuvų. Jie pavadinti — 
Lietuvos didžiųjų kuni
gaikščių vardais "Min
daugu", "Algirdu" ir "Vy
tautu". Bendrovė pla
nuoja įsigyti dar vieną 
tokį motorlaivį, kurį pa
vadins "Jogailos" vardu.

PRASMINGA MOKSLEI
VIŲ TALKA

Šakių "Žiburio" gimna
zijos moksleiviai ir mo
kytojai 1999m. rudenį 
dirbo linų laukuose ir 
pajėgė nusipirkti automo
bilį. Jis reikalingas au
tomobilizmo pamokoms. 
Gimnazistai ir mokyto
jai dirbo Šakių rajono 
žemės ūkio skyriaus 
vedėjo Algimanto BublaP 
čio laukuose, kuris linus 
augina 60ha plote.

Gimnazistai tris die
nas dirbo 36ha linų lau
kuose ir uždirbo 8.300 
litų. Automobilų gimna
zija pirko Kauno turguje 
už 6000 litų, o likę pini
gai skirti atsarginėms da
lims. Automobilis pri
klauso "Žiburio" gimna
zijai.

Yra planuojama 
pertvarkyti rūbines ir 
įrengti salę parodoms bei 
renginiams.

GERA NENDRIŲ PA
KLAUSA

Ant kelių Dzūkijos Antanina 
’ ežerų vietos gyentojai pfeškaitė 
dalgiais ir pjautuvais, savo 
kerta nendres. Varėniš- gįmįnįų 
kis verslininkas Leonas, 
Keršys superka nukirstas tarPe 
nendres, kurios per Vo
kietiją išvežamos į Ja- *
poniją stogams dengti *
ir suvenyrams gaminti. $
Dalis nendrių paliekama $
Lietuvoje. Per dieną *
nendrių kirtėjai papiloo- *
mai gali užsidirbti po, 
15-20 litų. Kertant nend
res,ežerai apsaugomi nuo *
pelkėjimo. Gamtosau
gininkai leidžia nendres *
kirsti nuo lapkričio iki *
kovo vidurio, kuomet 
nendrynuose nebūna 
paukščių. Seniausi pa
ežerių gyventojai mena, k A I P NESIJAUSTI VIENIŠU...
kad nendres jie pjovę ir 
vokiečių laikais, ir per 
lenkmetį— tada jas irgi 
supirkdavo. Gerai uždeng
tas nendrių stogas pati
kimai saugo namą 70 ir 
daugiau metų. Dzūkijoje 
yra nendrėmis dengtų pa- 
vėsiniųj sulinių pastogių, 
o Subartonyse nendrėmis 
dengtas rašytojo Vinco 
Krėvės tėviškės namas.

• Europos Žmogaus 
Teisių teismas Strasbur- 
ge paskelbė sprendimą, 
kad buvo pažeistos Lie
tuvos piliečio Henriko 

"Nors gyvenu viena, nesijaučiu vieniša" tai toks 
pasisakymas moters, kuri galėtų "nuprausti" chro
niškus dejuotojus. Apie Antaniną Pleškaitę, gyve
nančią Panevėžyje, rašė Angelė Valentinavičienė 
1999m. gruodžio mėn.pabaigoje laikraštyje"Sekundė" 
Nr.296 (1222).

Antanina gerai prisimena, kaip, jai būnant 8m.am- 
žiaus mirė jos mama ir liko tėvas, kuris augino vie 
nas 5 vaikus. "Vyko karas, kartą sėdėdama prie lan 
go mačiau, kaip priešo lėktuvui paleidus šūvių seri
ją, viduryje lauko parkrito tėtis. Nors jis saugoda
masis kulkų, griuvo pats, pamaniusi, jog jo nebete
kome, iš išgąsčio nukritau nuo suolo. Nežinia nuo 
to ar kito kokio sutrenkimo, po kurio laiko ėmiau 
linkti. Dvejus metus visiškai nevaikščiojau, o atsi
stojusi ant kojų supratau, kad visam gyvenimui 
liksiu luoša, kuprota. Nors tai ne priešo 
sužeidimas, turbūt galėčiau vadintis ir karo

Daktaro teisės, garan- invalide, nes visdėlto visa tai atsitiko būtent per 
tuotos Europos žmogaus karą" - pasakojo žurnalistei su lengvu jumoru. Ji 
Teisių ir Pagrindinmių Pąt gerai prisimena, kaip tuomet atėjusios 
Laisvių konferencijoje, kaimynės, sėdėdamos prie jos lovos, garsiai svarstė 
Lietuva bus priversta j°s likimą: kur ji dėsis vargšelė, už ką ją Dievas
sumokėti Kauno nusikal
tėlių autoritetui piniginę 
kompensaciją(’)

Ar ne per toli nueita 
su Žmogaus Teisėmis,pa
mirštant, kad žinomų 
nusikaltėlių teisės turė
tų priklausyti visai ki
tokioje kategorijoje...

Suvalkiečiai anglis ve
žasi iš Rusijos

Šią žiemą padaugėjo 
suvalkiečių, kurie iš kai
myninio Karaliaučiaus 
krašto per Kybartus įve
ža vis daugiau akmens 
anglių. Rusijoje tona ge
rų anglių kainuoja iki 
200 litų, o Lietuvoje rei
kia mokėti visu šimtu 
litų daugiau. į Lietuvą 
įsivežtas anglis pardavi
nėjantys Kybartų ir 
Vilkaviškio gyventojai už 
toną uždirba vidutiniškai 
po 50 litų. įsivežtomis 
anglimis gali prekiauti 
tik patentą turintys ar 
įmonę įregistravę lietu
viai.

"UTENOS TRIKOTAŽAS" 
LAIKOSI TVIRTAI

"Utenos Trikotažas" 
1999m. uždirbo daugiau 
grynojo pelno negu buvo 
planuota. Gruodžio mėn. 
viduryje įmonės finansų 
direktorius Nerijus Dat- 
kūnas . prognozavo, kad 

nubaudęs, ką ji veiksianti - tetiksią elgetauti...
Po tokių komentarų t nuo desperacijos ją išgelbėjo 

teta vienuolė, tuo metu išklausiusi jos ir pakreipu
si mintis, kad toks likimas ne bausmė, o išbandy
mas, kitaip kažin ar būtų galėjusi taip greitai apsi
prasti su savuoju likimu.

Tad Antanina apsisprendė būti, kaip teta siūlė, 
"šypsenų pardavėja ir gerumu džiuginti kitus".

Ji mėgo ir mėgsta gamtą, poeziją ir stiprybės 
sėmėsi maldoje. Taip pat iš savo tėčio, kuris nebu
vo turtingas, bet tvirtos asmenybės. Mirus žmonai, 
kitos neieškojo, pats kepdavęs ir duoną šeimai. An
tanina prisimena, kad tik vieną kartą mačiusi jį 
parklupusį ir verkiantį, kai Kalėdų šventėms tik ka- 
lėdaičių-paplotėlių tepajėgė nupirkti.

Antanina sako, kad karas sugriovė šeimą, o nuo 
trėmimų slapstėsi, pasiėmusi brangiausią nuosavybę- 
kiaulę. Nei mokytis reguliariai, nei įstoti į vienuo
lyną (dėl jos luošumo) nebuvę galimybės. Bet- dar
bo nevengė, nors dirbant, prie stalo teko pasilipėti 
ant suolelio, nes jos ūgis - 130cm. Tačiau sugebėjo 
pati ir mokytis, ir lavintis, dirbti laiškininke, viš
čiukų lesintoja, virėja, vaikų aukle ir mokytoja,

Panevėžyje atsirado proga pašeimininkauti kuni
gui, buvusiam kaimynui is Krinčino. Ji ten ir 
apsisprendė likti šeimininke. Kunigams keičiantis 
parapijomis, ji penkeris metus buvo virėja 
Klaipėdoje, kur valgydino ir Šv.Juozapo darbininko 
bažnyčios jėzuitus, o kartais ir remonto darbus at
liekančius darbininkus.

Pagal išgales, padėjo šeimai, seserim, broliams, 
bei krikštasūniui. Antaniną prisimena ir buvę jos 
mokiniai.

Po 25 metų šeimininkavimo, atėjo metas poil
siui. Savo laiką panaudoja lankydamasi poezijos 
vakaruose, spektakliuose. Labiausiai mėgstanti Mai
ronio, Mačernio poeziją. Ir visus Panevėžio spek
taklius yra mačiusi.

Jei yra reikalinga, atranda būdų ir dabar dar 
pagelbėti, kam reikia.

bendroves grynasis pel
nas gali siekti apie 14 
milijonų litų.

Pernai buvo atnaujinta 
ir gamybos technologija.

Pašnekovei A^Valentinavičienei Antanina sakiusi, 
kad ją stebina iš kur kai kurie žmonės turi svei
katos ir sugebėjimo^ kenkti kitam žmogui. Jos pa
sirinkimas - dalinti šypseną - parodo tikrąją prasmę 
gyventi!

3 psl.



MAIRONIO Muziejus Kaune
• Petronėlė Orintaitė - 
Janutienė, rašytoja, pėda - 
goge, poetė buvo gimu
si 1905 m. vasario mėn.
18 d. Liepalotų km.,Šakių 
apskrityje. Mirė 1999 m. 
gruodžio mėn. 16 d., Los 
Angeles, JAV.

1925m. pradėjo filolo
gijos ir pedagogikos stu-

• LEIPALINGIO Viduri
nės Mokyklos 35 moki
niai prieš praeitas Ka- 

J ledas buvo apdovanoti Či
kagoje gyvenančios Jono 
Šoliūno šeimos stipendi
jomis. Mokiniai, atrinkti 
komisijos, nuo penktokų

iki dvyliktokų imtinai,la
bai džiaugėsi gavę tarp 
87 ir 150 litų dovanų.

Stipendiją paskyrė J.Šo 
liūno šeima ir savo ne
seniai mirusio sūnaus Lu 
ko atminimui St.Clement 
mokyklai Čikagoje.

dijas Lietuvos Universi
tete,Humnanitarinių Moks
lų fakultete.

Baigusi studijas, buvo 
puiki mokytoja Tauragės 
Mokytojų Seminarijoje ir 
įvairiose gimnazijose.

Karo ir okupacijų są
vartoje, atsiradusi Vo
kietijoje, 1945-49rn. mo
kytojavo lietuvių gimna
zijoje Augsburge.

Nuo 1949m. apsigyve
no JAV, Čikagoje, vė
liau Los Angeles.

Spaudoje pasirodė ei
lėraščiais 1926m. "Nau
jojoje Vaidilutėje". Rašė 
noveles , romanus, eilė
raščius, dalyvavo perio
dinėje spaudoje litera
tūrinėmis ir kultūrinėmis 
temomis. Taip pat yra 
parašiusi apysakų ir sce
nos veikaliukų jaunimui 
slapyvarde Bale Vaivory- 
tė. Už apysaką •'Viltra
kių Vaikai" laimėjo Jau
nimo Literatūros premiją. 
1973m. laimėjo 1-ą pre
miją už novelę "Gaud- 
vytis" "Dirvos" novelių 
konkurse.

Jos kūrinių yra išvers
ta į lenkų, latvių, šve
dų, vokiečių ir anglų 
kalbas.

Romanuose ir novelė
se ji pasižymi miesto gy
ventojų psichologiniais 
portretais, taip pat savo 
kūryboje nepaprastai tur
tingu žodynu, nors lai
kėsi tradicinių formų 
tiek poezijoje, tiek pro
zoje.

Verta pažymėti,kad 
dirbdama mokytoja, gebė
jo sudominti ir įtraukti 
mokinius ir mokinukus į 
lietuvių kalbos grožio ir 
kūrybos lauką.

Apie tai yra kalbėjęs 
neseniai iškilusis poetas 
Kazys Bradūnas, Kauno 
MAIRONIO Muziejuje vy
kusiame rašytojų susiti
kime su publika.

Jos dviejų dalių roma
nas "Daubiškės Inteli
gentai" susilaukė dviejų 
laidų, o scenos veikalai 
jaunimui buvo vaidinti 
po keletą kartų. b. 
4 psl.

♦♦♦♦♦♦**************t****t************************************************************************
DAUBIŠKĖS INTELIGENTAI

Petronėlė Orintaitė (iš II t.)

*** Vieną pavakarę nustemba Gunda pamačiusi 
įeinant ponią Žvingilienę. Išdidžioji daktarienė su 
jaunesnėm ir mažiau turtingom nesidraugavo.

-Ponia viena? - trumpai paklausė viešnia, ir šei
mininkė suprato, kad ji ne be reikalo užėjusi.

-Petras išėjęs kažkur, - prataria Gunda, nors ji, 
tiesą sakant, gerai žino, kad ne kažkur, o tiktai į 
klubą pavakaroti jis nudingęs, kaip paprastai.

-Labai gerai, tai pasikalbėsim, - atsidūsta 
Žvingilienė, sėsdamasi į patogų fotelį. Ir tuoj pra
deda: - Ponia dar nieko nežinot?

-Apie ką? - pabūgsta Gunda paslaptingo klausimo 
—O, tai jus tikrai nieko...Man priešpiet atlėkusi 

Greičiuvienė ant karštųjų viską išdėstė...Tik pama
nykit, šitoks dalykas! Aš tiesiog nesuprantu! 
skubiai, kone uždusdama kalba ji karščiuodamasi, 
minkštas rankas plesnoja. Gundą apima smalsumas:

-Aš tikrai nieko nežinau, apie ką jūs...
-Cha, cha! Ir aš nieko nežinojau! Mes ne viena 

nežinom! O jie - matai kaip! Kad man kas būtų 
sakęs, nebūčiau tikėjusi!

-Tai kas atsitiko ponia, iš tikrųjų?— kvailai jau
čiasi šeimininkė, vis dar nieko nesuprasdama.

-Tai aš ir atėjau...Aš ir maniau, kad jūs nieko... 
O visas miestas skamba...Tokia istorija...AŠ viską 
paaiškinsiu...— pagaliau išsiplesnojusi viešnia ryžtasi 
apšviesti Rubikienę. - Matot, mūsų vyrai kažkur 
buvo išsibeldę praeitą sekmadienį...Ir nežinia dar, 
kas ten iš tikrųjų dalyvavo ir kas su jais atsitiko... 
Ežere plaukiojo, kažkur girtavo paskui ---  sunku
suprasti...Jau sakau, nors būčiau žinojusi... Aš taip 
bijau visokių skandalų, nešvarių avantiūrų o lyg 
tyčia reikėjo ir mano vyrui... Tegul kiti, koki pra
muštgalviai, bet maniškis — aš tiesiog nesuprantu...

-Ką jūs vyras pasakė?
-Bene teisybę sakysis! Ginasi ir meluoja...Rodos, 

ten kažkas tikrai^ negero buvo, kad jie susitarė slėp
tis - kad ir kažin kaip! Žmonoms nesakyti! Tai, 
aišku, kad nelabasis buvo...Mano vyras sako, jie tik 
ežere...Bet Greičiuvienė tikina, kad kažkur daugiau 
būta...Sako, nemanyk, kad vieni - be jokių moteriš
kių...

Gunda tratančios viešnios tyliai klausosi, ir tar
tum vėsus vėjas dvelktelia vidun.

-Aš jau sakau, - verksmingai posmuoja daktarie- 
ne, net savo rimtumą užmiršusi: tegul ten ką no
ri, tegul pagaliau ir moterys kokios ar ką, tik jau 
-skandalo...Nieko kito aš taip nebijau! į ką panašu? 
Užbadys pirštais, į gatvę išeit negalėsi.Sutinku štai 
antstolienę - ir ta tuoj: girdi, ar jūsų vyras irgi į 
tą~ ežero istoriją įklimpęs? Aš jau akių neturiu kur 
kišti...Sakiau, eisiu su ponia pasitarti...Kas ten kiti— 
tas latras Kulbys, kas jo nežino, tokiam tai jau 
vistiek. Bet mano vyras, o notaras, o jūsiškis- 
kaip jie ten pakliuvo? Begėdžio Bakčio darbas, dau
giau nieko, sakau tik... Rimtų šeimų vyrus vylioti į 
sunkelius.

# -O gal jie atsitiktinai ežere pasitaikė?- 
megdama viską į gerą teisinti prataria Gunda.

• KUR PIGIAU STU
DIJUOTI?

Šiaulių studentai tvir
tina, kad pigiau yra stu
dijuoti Vilniuje. Sostinė
je lengviau susirasti dar
bų, o apsukrūs stuoentai 
sugeba suderinti studijas 
su darbu. Tėvams tokiu 
būdu palengvina vaikų 
leidimą į universitetą ar 
aukštąsias mokyklas ir 
patys studentai neblogai 
pragyvena.

Muzikos Akademijos 
studentai uždirba groda
mi įvairiuose orkestruo
se, taip pat pavaduoda
mi profesionalus ar per 
rengiamas įvairių firmų 
parodas.

Busimieji teisininkai įsi 
darbiną notarų įstaigose 
padėjėjais konsultacijų 
firmose, ar renka 
tekstus kompiuteriais.

SUSIPRANTA?
Lenkijos Vyriausybe ne

seniai skyrė 300.000

zlotų (apie 300.000 litų) 
Lietuvos Kultūros Cent
ro Punske statybai. Šie 
pinigai leis atnaujinti ke
lis kartus sustabdytą 
Centro Rūmų statybą. 
Punsko miestelyje iš 1000 
gyventojų apie 800 yra 
lietuviai.

Lietuvių. Kultūros Cent
ro Rūmai pradėti projek
tuoti 1984m., pamatai 
buvo pakloti 1988- ais, 
tačiau nuolat trūkstant 
pinigų , kelis kartus buvo 
sustojusi statyba.

Centro Rurnuose bus 
įrengta 300 vietų žiūro
vų sale, čia bus perkel
tas punskiečio Juozo Vai
nos etnografinis muzie
jus, bus repeticijų salė, 
kavinė.

Punsko viršaičio Vytau
to Liskausko pranešimu, 
statyboms baigti Lenki
jos Vyriausybė šiemet 
skirs dar apie 0.5—0.6 
mil.litų, o Lietuvos pusė 
žada skirti apie milijoną 
litų.

-Va jau! Visas miestas tik ir kalba! Kokia gėda! 
Aš lyg ką nuvokiau...Vėlokai grįžęs vyras tuoj davė 
Anei drabužius valyt, išdulkint, sako, reikia. Ir ba
tai apsinešę smarkiai...

-Tai ką jis daugiau pasakojo?
-Kai išsyk užklupau - išsigando ir užsigynė. Ne 

ir ne! Mat, taip jų susitarta. Klausiu, kas is mote
riškių buvo - ginasi kaip Pilotas. O Greičiuvienė 
žino, kad buvo...Kiti net šlapi sugrįžo...Skandalinga 
istorija...Aš jau vyrui sakau, kad ir kažin ka išsi- 
galvotumet, tik - kam taip ant žmonių liežuvių 
lipt...Inteligentiškos šeimos, gėda pagalvot. Pri- 
spirkit vyrą, gal daugiau išsipasakos...

Žvingilienei išėjus, atskrido Greičiuvienė pasi
tikrinti, ar naujiena jau pasiekė Rubikienes au
sis:

-Ir jūsų vyras, ponia...tikrai... Sako, kad Baktys 
kažkokių mergų prisigabenęs...Maudėsi ežere ar ką 
-negirdėta istorija... .Ir kas tikėtų! Kaip jūsiškis ar
ba daktaras - toki padorūs vyrai...E, velnias 
niekada nesnaudžia... Su vyrais - niekad negali ga- 
rantuotis...

Vėlai~ vakare grįžus Petrui Gunda užsiminė: 
—Tai iš tikro, kokia ten ta istorija su ežeru? 
-A, - šyptelėjo jis, - jau ir tu žinai...
-Kad visas miestas tik apie tai ir kalba...
-Tegu kalba, jei neturi ką veikt,— ramiai pridūrė 

vyras.
-Bet vistiek negražu...gėda...Liežuviai taip ir 

plaks pusę metų...Kam to reikia, Petrai?
-Žinoma, nereikia, iš tuščiausio nieko išgalvoja 

raguotą velnią...O neapsimokėtų nė galva kvaršinti.
-Kas iš moterų buvo?
-Anei vienos. Is iš kur išlaužė nebūtą daiktą?
-Sako, Baktys kažką atsivedęs, maudėsi drauge..
-Tik nors tu netikėk toms paskaloms! — jam jau 

ir juokas ir pikta. - Niekas ten nesimaudė, tik Kul
bys išsmuko netyčia pačiam pakrašty ir truputį šlap- 
telėjęs išsikapanojo...Traukęs buvo, tai nenuostabu. 
Nieko daugiau. Galiu prisiekt, Gunda,mesk iš galvos.

-Tai kodėl šlepetės?
—Kodėl? Sunku pasakyti. Klube atsitiktinai susi

tarėm - girdi, pusdienį praleist ežere, ir tiek.
-Bet kodėl vieni...namie nesisakę...
-Na, jau čia Bakčio projektas. Sako, tyčia vien

gungiškai, bus įdomiau, mažiau klapato, lengviau 
išeis...Jei būtų žinota, kad šitaip — Dieve sagok! 
Žvingilas ko mušt nuo žmonos negavo! Bulvelis grau
žiasi reputaciją sugadinęs...O toki niekai! Tik Dau
biškės alkani liežuviai taip iš balanos vežimą pri
skaldo...
♦♦♦

Rubikienes valgomajame dūzgia pluša penketas 
moteriškų - kaip bitės vidurvasario perpiete.

Tai savanoriška talka, beprotiškai įnikusi 
į darbą.

Stalas plikai nutiestas, ir ant jo išdraikyta įvai
raus audeklo keturkampių, apskritimų ir kitokių 
skliūrų..Aplinkui ir ant kėdžių nudrikę maskatuoja 
išlankstyti piešiniai, visaip iškrevezuoti ant giedruo
jančio popierio. Šen ten šaiposi ryškių spalvų dažai.

Ponios sukasi aplinkui su margais teptukais, at-



VASARIO 16-0JI MONTREALYJE
Vienas pagrindinių KLB Montrealio A-kės 

Valdybos renginių, yra VASARIO 16-toji.
Šiemet AV P-jos bažnyčion į iškilmingas Misiąs 

susirinko daug zmonių.Tradicinėje vainiko Žuvu
sioms už Lietuvos Laisvę, vėliavų eisenoje dalyvavo 
ir 2 kariškiai, studijuojantys prancūzų kalbų ir 
atliekantys stažų Kanados kariuomenes bazėje- 
vyresnysis Itn.Algis Baltaduonis ir Itn. Donatas 
Antanevičius.

Pakiliai giedojo AV Choras, taip pat viešnia 
sol.Elena Grumbinienė. Pamaldos baigtos Lietuvos 
Himnu.

Salėje - taip pat matėme daug vyresniųjų, 
jaunesniųjų, svečius, kurie atvyko pagerbti šios 
šventės minėjimų: Henri-Francois Gautrin, Verduno 
atstovų, Latvių Tarybos pirmininkų Andri Spurą ir 
estų atstovų Janis Raudsepp. Jų trumpi ir nuošir
dūs linkėjimai musų niekada neapvylė.

Minėjimų sklandžiai pravedė patyrusi siose 
pareigose Silvija Akstinaitė- Staskevičienė.

Vienas lauktinų, momentų buvo prelegento 
žodis, kuri nuoširdžiai pasakė svečias kun.Stasys 
Kazėnas SJ. Jis kalbėjo paprastais pavyzdžiais, 
prisimindamas, kaip veikė okupacinės priespaudos 
metais vien paminėjimas tų dviejų žodžių "Vasario 
Šešioliktoji".

Prisimindamas, kaip daugelis sėdėdami gimnazi
jos suole, žinojo, kad Vasario 16-toji yra skirtinga 
diena. Kaip 1989 m. susirinkę Katedron Panevė
žyje (nes Vilniaus Katedra dar buvo uždaryta), 

sisesdamos ir vėl pakildamos, pasidziaugdamos ir 
vėl susiraukdamos - žiūrint, kaip sekėsi darbas. Vi
sos rimtai nusiteikusios su priejuostėm ir parai- 
totom rankovėm.

Ši talka surengta tikką pramanytai naujienai- 
teptuku paišomiems rankdarbiams. Tą naujieną at
vežė į miestą viena siuvėja, važinėjusi neseniai Ry
gon parsigabenti ko nors nematyto. Vos ji spėjo ap- 
sigirti vienai kitai pažįstamai, kai visos miesto po
nios, ypač kurios neturi jokio užsiėmimo (nors visa
da baisiai užimtos ir niekam neturi laiko) pasivar- 
žydamos stvėrėsi naujo atradimo.

Vos tik pamatė gėlėm išpaišytą kilimėlį, pagal
vėlę, tuoj kilo staigi revoliucija: šalin šilkais siu
vinėtus kilimus, atidžiai siūlais nudygsniuotas laik
raštines, šepetines, pusę metų vargtas užuolaidas, ' 
dailiai rožėtas naktines šliures! Nors prie tų 
siuvinių buvo daug vakarų akys gadintos ir laikas 
gaištas, bet pamačius naują dalyką — viskas tartum 
paseno, nubluko, o svarbiausia - išėjo iš mados.

Ir tikrai tie visi lig šiol kambarius puošę rank
darbiai, kuriais tiek gėrėtasi kadaise, nuo šio mo
mento šeimininkei pasidarė biaurūs, pasigailėtini, 
nepakenčiami.

-Matai, gal kitur šitų senoviškų siuvinių, kur per 
naktis beknyburiuojant ir akys numargsta,— jau nė 
kvapo neliko! Tik mes taip atsilikusios—ne nežino
jom lig šiol. Ko greičiausiai reikia imtis nors dabar!

Miesto moterų pasauly tokios revoliucijos yra 
nuolatinis reiškinys, paįvairinantis jų tuštoką buitį 
ir, be abejo, sudarąs šiokią tokią pažangos iliuziją.

Kaip vyrams politikoje vis būtinas potvynis ir 
atoslūgis - nuolatinis partijų, pažiūrų ir kabinetų at
naujinimas, taip šeimininkavimo karalystėje 
baldų, indų, valgių ir skudurų apyvokoje— irgi yra 
natūralus gyvenimo bangavimas. Vakarykštės
vertenybės minamos po kojų ir su pamazgom į 
duobę išpilamos, o tųjų vieton stoja nauji
"stebuklai". Ir čia kokią nors "monarchiją*— pasenusią 
ir iš mados išėjusią puošnybę - pakeičia šviežesnė 
forma - "respublika". Bet ir ta neamžina: nubosta, 
pasęsta, nusidėvi ar išsigimsta. Ir vėl turi ateiti 
naujas autoritetas , kuriam visi greitai nusilenkia. 
Kaip bangos jūroje: nos atpūškojanti vilnis kaip du 
vandens lašai panaši į buvusią, bet - tai yra nauja, 
ne ta pati.

Ir su moterų madomis, anot tos senoviškos pa
sakos: velnias vis krauna jas į tą pačią statinę ant 
viršaus, o iš apačios traukia naujas - taip ir sukasi 
be galo. Istorija kartojasi, bet vis kuo nors at
naujinta - naujoj vietoj ar kitu laiku, kitose 
sąlygose ar su naujais žmonėmis, ir todėl išrodo jau 
nauja. Čigonė tai vadina nauju kortų išmaišymu,po
litikas - kabineto pakeitimu.

Ir žilas senis, nors jau devyniasdešimtą kartą 
sulaukdamas pavasario, nė kiek ne mažiau 
džiaugiasi ilgėjančiomis dienomis ir sprogstančiais 
lapais, iš kiaušiukų išsikalančiais varnėnais. 
Besikartoją dalykai kaskart virsta vis nauju 
atradimu, ir gyvenimas iš nedaugelio atomų gamina 
vis naujus, lig tol nematytus daiktus.

Tik tos bangos kyla ir slūgsta ne visur vienu lai

spontaniškai užgiedojo Lietuvos Himnų. Ir tai 
buvusi pati pirmoji pradžia eiti į Nepriklausomybę.

Kitas epizodas - prie Laptevų juros tremtinių 
stovykloje ilgai merdinti moteris, baigiantis degti 
žvakei, paprašė pagiedoti Himnų. Kai jį baigė 
susirinkusieji- ji užmerkė akis ir mirė.

Vasario 16-toji tegul būna pamatas, ant kurio 
ne tik buvo galima prieiti prie Kovo 11-tosios 
dienos, bet ir statyti geresnę ateitį.

Nuoširdžiai plojo prelegentui visi, kai su 
nedaugeliu žodžių buvo tiek daug pasakyta.

Koncertinėje programoje džiaugėmės išvydę 
mūsų AUSROS Jungtinį su OKTETU vienetų. 
Dirigavo ir palydėjo pianinu muz.Lavrenti Djintcha 
radze, kuris taip pat akompanavo ir solistei 
Elenai Grumbinienei.

florid

AUŠROS Vienetas rėmėsi daugiausia moterų 
balsais, vyrai daugiau fone, nes bendras ansamblis 
dar nėra tikrai gerai susiderinęs, tačiau nuoširdus 
dainavimas, noras imtis ir sudėtingesnių harmonijų 
sveikintinas.

Solistė savo programai pasirinko 4-ias dainas 
ir vienų operos arija. Jos balsas stiprus, ir mūsų 
salėje, kurios akustika nėra labai gera, sugebėjo 
perduoti niuansus ypač J.Kačanausko dainoje "Kad 
aš našlaitėlė". Solistė turi dovanų įsijausti į 
kūrinį, jos temperamentas daugiau dramatiškas, 
negu lyriškas, šioje dainoje ir "Gimtinėje” parodė 
didelį įsijautimą^ ir iššaukė daug Dloiimų. Po 
padėky-Heiktos gėlės, sugiedotas Himnas ir pasi - 
vaišinta. b.

ku. Kas vienur paseno ir išėjo iš mados, kitur — dar 
tik gaudoma naujiėna, neragautas skanėstas. Kas 
Azijoje ar Afrikoje buvo vartojama prieš tūkstan
čius metų, dabar mums yra dar tik šviežia, mūsų 
pačių išgalvota gudrybė ar net nepasiekiama sva
jonė.

Kaip čia^ seniai Daubiškės poniutės iš galvos ėjo 
dėl naujai išmokto dygsninio siuvinėjimo, taip mė
giamo vokiečių matronų. Koks greitas darbas ir 
koks lengvumas! Ir kol apdygsniavo visą virtuvę, 
vaikų kambarius, miegamuosius - net tarpusavio 
piktumus pamiršo.

Net nuostabu, kaip užsidegimas triūsui visokias 
piktas mintis šluote iš galvos iššluoja, o nuobodulys 
atbulai - peri jas ir daigina, kaip juodvarnius prie 
maitos.

Pasirodė tada, kad mūsų moterys yra gabios,Su 
iniciatyva. Viena net pašluostės mazgotes raudo
nai apsiuvo, kita visų paklodžių kraštus apvadžiojo, 
o storoji viršilienė, kur už to rudgalvio ištekėjusi 
- net katino murksomajį skarmalat liūto paveikslu 
išmargino.

Paskui - visos atsimena - atėjo gipsiniu statu- 
laičių eilė ( iš kažkurio gimnazisto nusižiūrėta). 
Na, ir lipde, džiovino visokių paveikslų: šuns 
galva^,vaiko rankutę, pempę tupinti lizde, Kalėdų 
senukas - ir daug kitų.

Tų spalvotų popiergalėlių, ant gipso klojamų, 
krautuvės, iškrapščiusios visus padugnius ir is- 
pardavusios seniai iš vertės išėjusių prekę, tuoj 
pritrūko - reikėjo skubiai išsirašyti iŠ užsienio 
nauja^ siuntų su šuniukų galvom ir katinukais.

Betgi netrukus tie gipsiniai niekeliai iš kamba
rių perėjo į virtuvę, kurį laikat dar puošė tarnai
tės guolį, ties juo pakabinti ar ant stalelio 
padėti, kol aptrupėję galutinai atsidūrė sąšlavyne.

Vėliau buvo apnikusi gana naudinga mada - 
kepuraičių ir striupkių nėrimas, išsirašydino 

visokiausių pavyzdžių ar tik ne iŠ paties Berlyno, 
siusdinosi iš Kauno ir Klaipėdos spalvingiausių 
siūlų kamuolaičius ir sruogas. Ir nėrė, nėrė - 

nuo aušros iki sutemos ir lig vidurnakčio, nėrė 
be perstojimo, be atsikvėpimo...

Is ryto anksčiau keldavosi, .usryti skubiau kimšo 
ir - tučtuoj Čiupo už kaulinio vąšelio. Priešpiečių 
metu susimesdavo pas kurią vieną pasirodyti, 
pasigirti, iš viena kitos ko nauja nusižiūrėti.

Prinėrė jos tada stiupkių - tamsių ir Šviesių, 
plonų ir storų, retų ir tankių.
Apmezge visus namiškius, kas norėjo ar nenorėjo, 
o vaikus aptaise ištisai, nuo kepurės, baigiant 
antklode ir batukais. Kitos prisigamino nėriniu ir 
kažkada gal būsimiems kūdikiams.

Tad tik neišmanėliai įžeidinėja Daubiškės 
poniutes, vadindami tinginėmis ir dykaduonėmis. 
Jų užsidegimas pamėgtam darbui neturi sau lygiu. 
Užmiršta jos tada net pavalgyti, o tuo labiau *-

su vyru rietis ar kaimynes apkalbinėti.

PAMINĖJO SAUSIO 13- 
JĄ.

Sausio mėn.9d. Lietu
vių Klubo popietės metu 
buvo paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybei lemtin
gi 1991m. sausio mėn.13d. 
įvykiai.

Angele Kamiene per
skaitė ištrauką iš tais 
metais Vilniaus spaudos 
departamento išleistos 
knygos "Lietuva", kurioje 
labai vaizdžiai atpasako
ta, kas tą dieną darėsi 
Villniuje (ir visoje Lie
tuvoje), kaip beginklių 
lietuvių minios dainuo
damos ar skanduodamos 
žodį Lie-tu-va stovėjo 
prieš sovietinius tankus 
ir ginkluotus karius.

Tylos minute buvo pa
gerbti tą nepamirštamą 
dieną žuvusieji.

• Sausio men. 16d. po
pietėje Klubo Kultūros 
Būrelio pirm.Angelė Kar- 
nienė pakvietė žiemos 
atostogų grįžusią iš Vil
niaus Stasę Vaškelienę 
pokalbiui apie gerai be
simokančių, bet finansi
nes pagalbos reikalingų 
Vytauto Didžiojo Kaune 
studentų šalpą.

Jau kelinti metai St. 
Petersburge veikia trys 
grupės, renkančios iš 
tėvynainių po dolerį per 
mėnesį ($12 metams) ir 
įgalioja S.Vaškelienę nu
vežtas lėšas paskirstyti 
paramos reikalingiems 
studentams. Ji savo 
pranešime padėkojo ir 
papasakojo, kaip yra 
naudinga ši pašalpa.

Tą pačią popietę, ką 
tik grįžęs iš Lietuvos po 
trijų metų tarnybos,gene
ralinis inspektorius pulk. 
Algimantas Garsys 
padarė įdomų pranešimą 
apie Lietuvos kariuome
nę, kokie yra padaryti 
pagerinimai karių ap
mokyme ir aprūpinime. 
Jis sakė, kad šiuo metu 
kažkieno yra varoma 
ypatinga propaganda prieš 
pareigūnus ir tarnautojus 
atvykusius iš JAV.
t Sausio mėn.23d. virš 
pustrečio šimto tautiečių 
susirinko į Lietuvių Klu
bo salę, kur popietės me
tu buvo supažindinti su 
naująja Klubo valdyba 
2000 metams. Valdybos 
pasikeitimas buvo mažas, 
nes visi sutiko dirbti dar 
vienerius metus.Pasikei- 
tė tiktai 2 direktoriai(iš 
7).

Klubo pirmininkas 
A.Karnius jiems padėko
jo, paminėdamas sugebė
jimus ir pasišventimą ei
nant pareigas. Taip pat 
buvo padėkota ir ki
tiems asmenims, kurie 
aukoja daug savo laiko 
dirbdami Klubui.

Kaip ir kiekvieną sek
madienį, popietę užbaigė 
Mečys Šilkaitis. Jis per
skaitė savaitės žinias iš 
Lietuvos ir visus prajuo
kino gerai parinktais 
anekdotais.

5 psl.
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Montrealio lietuvių kreošininkų. "Tauro” jaunių grupėn susipažinę įsijungė 
treniruotėn ir kitataučiai. Kairėje - treneris Romas R.Otto, dešinėje _
grupės vadovas Antanas Mickus.

toronto
• Kanados Lietuvių 

Žurnalistų Sąjunga jau 
padavusi spausdinti "Pro
tėvių Kardo" spaustuvėje 
Vilniuje žydų gelbėjimo i 
knygą, kuri bus pavadin
ta "Antano Gurevičiaus 
sąrašai". Tai jo per dau
gelį metų rinkti sąrašai, 
kuriuose susidarė virš 
5000-čių pavardžių. Kol 
kas žydai spaudoje rašo, 
kad juos gelbėjo 120 lie
tuvių.

Leidžiant šią knygą, 
prireikė nemažai lėšų, 
todėl Žurnalistų Sąjunga 
dėkinga lietuvių kredito 
bankams: Montrealio "LI
TUI", Hamiltono "TAL
KAI", PRISIKĖLIMO pa
rapijos, Lietuvių Fondui, 
p.Krilavieiui ir A.Basa
lykui už aukas.

<> Toronto PRISIKĖLIMO 
Parapijos naujosios šven
tovės statyba jau paju
dėjo. Pasirašyta sutartis 
su "Canning Construc
tion Co." ir jau darbai 
pradėti naujojoje Etobi
coke vietovėje. Taip 
pat ir Slaugos Namų sta
tyba pasirašyta su ta pa
čia bendrove ir turėtų 
būti užbaigta per 14 mė
nesių. Pramatoma tal
pinti 90 lovų. Tai jau se
nai laukti tautiečių slau
gos namai, kai jau be
veik visos tautybės turi 
savo slaugos namus.

• K.L.B.Krašto Valdyba , 
su jos pirmininku Algir
du Vaičiūnu išsiuntė svei
kinimus VASARIO 16-to - 
sios šventės proga visu 
Apylinkių, darbuotojams.

"Numesk,tėvynė,rūbą seną 
Kurį užvilko svetimi! 
Jį meilės kerštas tekūrena 
Tėvynės meilės ugnimi!"

Maironis

• Šiemet, SAUSIO 13-to- 
sios iškilmėse Vilniuje da
lyvavo ir KLB Toronto A- 
pylinkės pirm. D.Garba - 
liauskienė ir L.Garbaliaus- 
kas.
6 psl.

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnąs (daugiau kaip $100.000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

999 Q>llegc St.. Toronto. Ontario M6II I \8į 
'I ridenai: 416 532-3400 ir 532-3414

I AX: 416 532-4X16
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
IMA UŽ:MOKA UŽ:

90-179 d. term, ind................... 3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.80%
1 metų term, indėlius...............4.35%
2 metų term, indėlius...............5.00%
3 metų term, indėlius...............5.25%
4 metų term, indėlius...............5.35%
5 metų term, indėlius...............5.60%
1 metų GlC-mėn.palūk........... 4.35%
1 metų GlC-met. palūk.............4.60%
2 metų GlC-met. palūk.............5.25%
3 metų GlC-met. palūk.............5.50%
4 metų GlC-met. palūk.............5.60%
5 metų GlC-met. palūk.............5.85%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”...........................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.60%

IRRSP ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.60%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..:.. 5.85% 

Taupomąją sąskaitą iki............2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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

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

Neklln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų..................... 7.10%
2 metų..................... 7.60%
3 metų..................... 7.80%
4 metų..................... 7.90%
5 metų......................8.00%

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

Duodame komercinius 
mortgičlus Iki $750,000.

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

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

NUSIŠYPSOKIME:

Du draugai kalbasi:
-Norėjau būti lakūnu, bet negavau laidinio skraidyti; 
-Tai kodėl negavai leidimo?
-Esu labai išsiblaškęs, tai velniai žino, ką bučiau 
pridaręs tarne lėktuve.
-O kur dabar dirbi?
-Esu vaistininkas!

♦
Mirdamas žmogus savo testamento vykdytojui sako; 
-Norėčiau, kad per mano laidotuves grotų orkestras. 
-Labai gerai, o kukią muziką norėtumėte girdėti?

*
Draugas draugui:
-Tu turi gerą daktarą. Vos tik nueini pas jį, jis 
tuojau pataiso tau sveikatą. Pasiskundei, kad skauda 
gerklę - išoperavo anginą, pasisakei, kad skauda 
pilvą - išėmė apendicitą.
-Bet as vistiek negerai jaučiuosi - atsako šis. 
Draugas pataria, kad jis greičiau kreiptųsi pas tą 
daktarą.
-Bet, kad aš jo bijau, nes man šį kartą labai 
skauda galvą...

*
Pacientas atėjęs pas daktarą, praneša; 
-DaKtare aš esu Napoleonas.
Daktaras, kiek su pašaipa, atsako jam:
-Na, gerai sėskitės Jūsų Malonybe! Kuo skundžiatės, 
kas Jums yra negerai.
-Man tai viskas vra gerai, tik mano žmonai yra 
labai blogai sakosi,kad yra kažkokia Žozefina.

#

j

TTTTLIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.25% > už 30-89 dienų term, indėlius 
4.05%, už 90-179 dienų term, indėlius 
4.60% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius 
5.50% už 2 m. term, indėlius 
5.60% už 3 m. term, indėlius 
5.85% už 4 m. term, indėlius 
4.60% už 5 m. term. Indėlius 
4.85% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.50%. už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.75% ,už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 3 m. GIC invest, pažym. 
6.10% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.85% už RRSP ir RRIF 1 m. term. (nd. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% Už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.10% Už RRSP Ir RRIF 5 m. term. ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų..................7.35%
2 metų..................7.85%
3 metų................. 8.05%
4 metų................. 8.20%
5 metų............. ....8.30%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

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 M6P1At 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 4.
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Sukaktu - 

vininkas

Jonas 
MALAIŠKA 

prie savo 

knygų, 

namuose 

Įsirengtoje 

bibliotekoje

daug progų groti 
įvairiuose orkestruose. 
Vėliau, ilgą laiką rūpes- 

atsidėjimu, 
muzikos 

kol nutarė

tingai ir su 
jis taisė 
instrumentus, 
poilsiauti.

Jonas MalaiŠka labai 
mėgo ir mėgsta knygas, 
ypač apie geologiją, ir | 
per eilę metų surinko ne
mažą kolekciją. Būda- , 
irias gabus ir medžio ap
dailos darbams, atliko
visą eilę pagerinimų sa
vo namuose ir
vasarvietėje, Dainavoje, 
kuri įsteigta lietuvių 
prie ežero kranto, neto
li Morin Hights. Jis ži
nomas augalų ir gamtos, 
ypač grybų mėgėjas, ne 
vieną mūsų apšvietė apie 
jų privalumus.

t

Mirus

Margaret MUELLER- RAZANIENEI,

Jos dukteris -Ruth ir Ireną Borg su Šeima, 
vaikaičius - Michelle, Nicolas ir Jacqueline 
bei kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia,-

Montrealio Žvejotojų-Medžiotojų, 
Klubas ” NIDA "

Po ilgos ligos, iškeliavus į Amžinybę

Didelio darbštumo,pa
slaugumo ir gero kaimy
niško nuoširdumo daina
viškį ir lasalietį Joną 
Malaišką sveikina visi 
mūsų telkinio gyventojai 
linkėdami gražių dienų 
ir sveikatos. b.

Jurgiui GUDUI,

nuoširdžiai užjaučiame Jo Žmoną Aldoną, 
dukteris Virginiją, Kristiną, Suzaną ir Aldoną 
su Šeimomis, seserį Julę ir brolį Alfonsą bei 
kitus artimuosius- .

Montrealio Žvejotojy-Medžiotojy

Klubas "NIDA”

JONAS MALAIŠKA savo 
šeimos . tarpe atšventė jau 
90-jį gimtadienį.

Gimęs 
mas 16m. 
į Gusarų 
auklėtiniu 
muzikinės 
džia.

Utenoje, būda- 
amžiaus > įstojo 
Pulko orkestrą 
ir tai buvo jo 
karjeros pra-

so- 
teko 

šeima į 
gyvenant 
muzikos 
tolimes- 
į Bra-

Malaiska yra 
Muzikos 
laimėjęs

Jonas 
baigęs Kauno 
Konservatoriją, 
konkursą mušamųjų ins
trumentų klasėje, buvo 
priimtas į Kauno Valsty
binio Teatro orkestro

sąstatą. Teatre dirbo iki 
1944-jų metų, kai 
vietams artėjant, 
pasitraukti su 
Prancūziją.Ten 

metų, taisė 
instrumentus iki 
nės emigracijos
ziliją. Ten gyveno ir sep
tynerius metus grojo Or
kestrą Brazileira sąsta
te. Klimato sąlygos ir 
aplinka buvo sunkiai pa
keliama ir 1953m.jam ir 
šeimai pavyko atvykti į 
Kanadą, į Montrealį. Čia 
Jonui Malaiškai buvo

ANT KALNO KARKLAI 
SIŪBAVO...

Si daina savaime 
atplaukia atmintin vieš
niai iš Lietuvos, sol.E- 
lenai Grumbinienei, kai 
ji pasakoja apie savo 
ankstyvą vaikystę,lydimą 
dainų, Panevėžyje. Jos 
gražiabalsei, bet vargin- 

motinai teko imtis 
darbų, 

ar

teko 
ruošos

per namus 
bažnyčias.

papildomų
kartu

%■ ii
«

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
Kasel, pal. čekių sąsk. Iki..........2.25%
santaupas............................ ........2.75%
Kasei. pal. taupymo sąsk... ........ 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............... ........ 3.50%
180 dienų indėlius............. ........ 3.50%
1 m. term, indėlius............ ......4.60%
2 m. term, indėlius............ ......... 5.25%
B m. term. Indėlius............ ..........5.50%
4 m. term, indėlius............ ..........5.60%
5 m. term, indėlius............ ......... 5.85%
RRSP Ir RRIF 
(Variable)............................. .........2.50%
[i m. ind................................. .... ...4 60%
2 m. ind................................. .... 5 25%
3 m. Ind................................. ••••......5.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.35%
nekiln. turto 1 m.......... 7.25%

m. Ind....................................  s.60%
m- ...................................... 5.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

gai 
įvairių 
einant 
valant 
o
s įdirbdavo 
Elenute, plėšant plunks
nas pagalvėms prikimšti 
Tuos visus darbus leng
vino daina,paskui ir gies
mė, 
gerą 
dainai, bei giesmei, kai 
įvairioms apeigoms pinda
vo vainikus.Su dideliu
dėkingumu sol-Elena pri
simena muziką-vargoni- 
ninką_ Verbicką, kuris ją 
priėmė i chorą.Norėda - 
ma išmokti kuo daugiau 
dainų, mokėsi klausyda
masi grojamtį čiuožyklose 
plokštelių--- o išgirdu
si plokštelių parduotu
vėje grojamą R.Lotti
giesmę, išmoko "Avė 
Maria". Chore išdainavo., 
ir išgiedojo 4 metus.Ne
tikėtai mirus jos globėjui 
vargonininkui, Elena 
pakliuvo konkurso keliu 
į Panevėžio Operetės 
sąstatą. Duoną užsi - 
dirbo baldų fabrike.

Ansambliui LIETUVA 
paskelbus 
ji nuvyko į Šaukimą ir 
po 2-jų konkursų buvo 
paklausta, 
apsigyventi Vilniuje kaip 
šio ansamblio narė. 
1961 m. Ansamblio 
vado vu buvo Vladas 
Bartusevičius, taipogi dirbo. 
S.Lingys, Krogertas, 
Žeimys. Kaip žinoma,
sis Ansamblis aplankė

SU

Mergaitė paveldėjo 
balsų ir 

, bei giesmei

bals

ar norėtų

2000. n. 15.

AV P-jos bažnyčioje Bernelių Mišiose giedojo so - 
listai :vieŠnia iŠ Lietuvos Elena Grumbinienfe, An
tanas Keblys; pasisvečiavo komp/. Aleksandras 
Stankevičius,prijungus savo balsą į giesmes chore, 
ir vargonininkas, dir. Lavrenti Djintcharadze

Nuotr: A.Mickaus

visus Lietuvos miestus 
ir visus anuometinės 
Sovietų Sąjungos valsty
bes koncertuojant.
Ketvirtuose Ansamblyje
metuose Elena buvo ira - Tačiau- 
Švta į solistes.

Ji mokėsi Tallat- 
Kelpšos Muzikos Mokyk
los vokalinėje klasėje, to
bulindama technikę ir su- 
sipazindama su dainavi
mo teorija. 

LIETUVOS 
ji išdainavo 
Taip pat 
bažnytinės 
certuose, 
Kalėdų Švenčių 
mis, pakviesta vysk.Juo
zo Tunaičio, Šv.Mykalo- 
jaus bažnyčioje. Giedoti 
ji visa laiką mėgo ir 
mėgsta.

Jaunųjų atlikėjų kon
kurse ji buvo laimėjusi 
Il-ą vietą. Tačiau į 
Konservatoriją nepateko 
dėl intrigų,nes nebuvo 
"savas" Žmogus... O ji 
ir toliau giedojo įvairio
se bažnyčiose, dirbo su

daugeliu, muzikų.
Paklausus, kokia 

rolė Operoje jai būtų 
patikusi dainuoti, atsakė 
"Madame Butterfly", 

oficialaus 
i diplomo 

užkirstas.

Ansamblyje
15 metų, 
giedodavo 

muzikos 
Velykų ir 

progo-

be
Konservatorijos 
kelias buvo
Labai mėgsta operetes,© 
savo repertuare dainuoja 
liaudies dainas,itališkus, 
lietuviškus romansus , ka
merines dainas bei arijas.

Jai būtu labai miela 
ir įdomu padainuoti ir 
pagiedoti ne tik Montre 
alio 
tai 
lengva, 
telkiniai 
ruošiasi didžiajai 
mečio Lietuvių 
Šventei, ir iki 
renginių laikas yra 
suplanuotas. Atsiradus 
pasiūlymams- kviečiame 
kreiptis į AV 
vadovą Antaną Mickų 
arba į "NL"Redakciją.
Jos viza baigiasi birželio 
mėn. pradžioje. b.

7 psl.

lietuviams, 
įvykdyti ne 

nes

tačiau 
taip 

musu 
repetuoja, 

i 2000-

vasaros
jau

Choro

vainikus.Su


montręal
----- **■— —----------------------------------------------- --------------------- - -- - -

MIRUSIEJI:
• Margareta Mueller- 
RAŽANIENĖ, 65 m., mi
rė Kitchener, Ontario.

Liko 2 dukterys-__
Ruth ir Irena Borg su Šei
ma, jų_ tarpe 3 vaikaičiai.

Palaidota iš J.F.Wils - 
sons & Sons koplyčios No
tre Dame des Neiges ka
pinėse, salia savo vyro 
Petro.

Užuojauta artimiesiems.

Rimas NAVIKENAS,po 
sėkmingos šlaunikaulio 
operacijos grizo namo.

Linkime greitai pa
sveikti.
• Nauja Parapijos Ta
rybos sudėtis kaip pa
skelbta biuletenyje: ad-
ministratorius Romas • KVITUS mokesčiams
Verbyla, adm.pavaduoto
ja Genovaitė Kudžmienė, 
iždininkas Algis Beniu- 
šis, sekretorė Stefanija 
Jutuvienė, visuomeni
niams reikalams Janina 
Blauzdžiūnienė, vaikų ir 
jaunimo vadovė Irena 
Valkauskienė, kelionių va
dovas Alfredas Piešina.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Universiteto šeimos
Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2
Tel: 931-7174

ajįMtefe. *K*flfa*
W KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montreal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
...................... 'I 1 I ■■ — ■ 11 ■

LES TOTTURES

r.p.s. IVHROIM irjc
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

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

kainomis.

*♦*♦♦♦***#♦**♦*******♦*♦***#♦♦♦♦♦*♦♦*♦*♦**♦♦♦#
KLB MONTREALIO "APYLINKES VALDYBOS 

PRANEŠIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės SEIMAS vyks 

š.m. RUGPJŪČIO mėn., 16 - 20 d.d. VILNIUJE, 
Seimo Rūmuose.

iš Montrealio Apylinkės yra galimybė vienam 
asmeniui būti KLB-nės atstovu Seime. Sis 
atstovas turi pats apsimokėti kelionės ir visas 
kitas išlaidas.

Norintis tokiu būti, privalo savo kandidatūrą 
pranešti iki š.m. vasario mėn.21 d. Arūnui 
Staškevičiui tel: 450 - 347 -0583.

Jeigu atsirastų daugiau kandidatų, rinkimai 
įvyktų vasario mėn.27 d. Montrealio Apylinkėje, 
A V Parapijos salėje.

KLB MONTREALIO A-kės VALDYBA***♦***♦♦*♦**♦**♦*♦*****♦******♦*♦*♦♦**♦*♦♦**♦
VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS aukojo:
• a.a. Reginos Urbonienės atminimui - $200,- Jad
vyga Rimšaite; $ 50,- V.Šniuolis (iš Hamiltono) ;
© a.a. Jurgio Gudo atminimui - $ 20,- Zigmas 
BurkŠaitis. Nuoširdžiai dėkoja

KLK Moterų D-jos Montrealio SkV-ba

israsinės AV P—jos kle
bonijoje Romas Verbyla: 
antradieniais vasario 
mėn.8 ir 15 d.d. nuo 
10-12 vai.; penktadienį 
kovo mėn. 10d. ir antra
dieniais kovo mėn. 14, 21 
ir 28d.d.
• ^L.K.Mindaugo— Nerin
gos*1 šaulių kuopos meti
nis susirkimas įvyks .va
sario mėn.27d.,2U00m.
Aušros Vartų p—jos salė
je.

Visus narius-šaules ir 
šaulius - kviečia daly
vauti. Valdyba

Medicinos klinika;

734 2677
St. Mary’s Hospital 
3839 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

• išvykus kun.K.Ambra
sui SJ atostogų prireikus 
prašoma kreiptis į kun. 
Stasį Kazėną SJ nuo 3 
vai. p.p. AV P-joje. Nuo 
vasario mėn. 19d. iki ko
vo rnėn.9d. Romą 
Verbylą pavaduos Genė 
Kudžmienė. Jos tel: 
365-5624.

• Prano Dom. Girdžiaus 
knygą "Nuo Arklo prie 
Lyros" gavo 37 Lietuvos 
bibliotekos. Už tai au
toriaus sūnus gavo iš jų 
visų labai gražius atsi
liepimus ir padėkos laiš
kus.

Ši knyga gražiai įver
tinta už savo originalu
mą literologų Lietuvoje 
ir išeivijoje. Ją dar ga
lima gauti papiginta kai
na - $5 plius persiunti
mo išlaidos — pas sūnų' 
Dovydą Girdžių:912 Groū 
Ville St.Lauremt,Que. 
H4N 2C7, "NL" Redak
cijoje ir A V Kioske, pas 
V.Keršulienę.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI

• Malonu pažymėti, kad 
Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventei ruošiasi ir gru
pė montrealiečių.

Ją būtų malonu 
pamatyti ir Montrealyje, 
gal per Kovo 11 - ją?
• '"NIDOS” KLUBAS 
primena visiems, kad 
Klubo turima žemė 
randasi gražioje vietoje, 
tinka poilsiui, geguži
nėms, patogus, asfaltuo
tas kelias — patogus 
privažiavimui.
Vietove galima naudotis 
pavieniui ar organizuotai. 
Adresas: ’’ NIDA-Stanley 
Park", rue Armel,RI - 
GAUD, Que.

Plotas yra prie upės 
kranto, netoli Montrea- 
lio, ten įrengta sporto 
aikštė, o dėl valties 
nuomavimo ar kitu C- 
reikalų reikia tartis su 
NIDOS Klubo pirmininku 
Jonu RIMEIKIU.

Daugiau informacijų 
galima gauti pas Antanų 
Žiūką, Leoną Balaišj ir 
Antanų RaČinską.
Norint,ten galima būtų 
įrengti ir krepšinio 
aikštę. Valdyba

“ DĖKOJAME
Uz pasitikėjimą pavedant mūsų įstaigai Jūsų apdraudas 

PER 45 METUS.

Esame apdraudę 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimu,išsiaiškinę sutarsime. 
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

I

..Tel: (514) 722-3545_________ , Fax: (514) 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 4.
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