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{VYKI y 
APŽVALGA

B. N.
ŽIRINOVSKIUI , NĖRA 
GALIMYBĖS BŪTI IŠ
RINKTAM PREZIDENTU,,

v Ultra-nacionalistas 
V.Zirinovski buvo laimė
jęs milijonus balsų 1991 
ir 1996 m.balsavimuose, 
o Vakaruose pagarsėjo 
nerimtumu - "klouniada". 
Jis dabar buvo išbrauk
tas iš prezidentinio rin
kimo sarašo. Nurodoma 
priežąstiš- melaginga 
nuosavybės deklaracija. 
Jo vadovaujama parti
ja jau buvo atmesta 
praeito gruodžio mėnesį 
iš kandidatuojančių par
tijų sarašo.

AR RUSIJA ĮTIKINTA 
ČEČĖNIJOS KARO TEIt 
SUMU

Artėjant prezidenti
niams rinkimams, įgalio
tasis prez.Vladimir Pu
tinas visokiais būdais pa
neigia karo Čečėnijoje 
vykdytu neteisėtą krašto 
sunaikinimą ir beatodai- 
rinį, žiaurų nesiskaitymą 
su krašto civiliais gyven
tojais. Preteksas žino
mas - reikia išnaikinti 
"banditus".

NUOSEKLI ESTIJOS 
PAŽANGA

ELTOS žiniomis inves
ticijų agentūros direkto
rius Agu Remelgo pa
tvirtino, kad pradędant 
1989m. iki dabar Estijo
je investacijos į valsty
bės ekonomiką siekia 
daugiau negu 33,44 mili
jardų kronų.

Visa eilė stipriai įsi
taisiusių įmonių pasilieka.

Viena pirmaujančių"El- 
coteq" samdo 2400 dar
bininkų elektronikos įren
ginių eksportui.

Švedijos dujų įrangos

Pakliuvusias į Vakarus 
filmos akyvaizdžiai rodo 
genocido metodus pabė
gėlių stovyklose, kurias 
tvarko Rusijos okupaci
niai daliniai. Žmogaus 
Teisių Stebėtojų organi
zacijos pranešimais,vyks
ta prievartavimai, kanki
nimai ir šaudymai prieš 
visus Ženevos Konvenci
jos susitarimus.

Visa tai Rusijos šlo
vei atgauti patiems ru
sams skelbiama, jog 
tai tik Vakarų propa
ganda. O šlovė, bet ko
kia kaina, Rusijos ma
sėms taip saldžiai nu
skamba...

V.Putinas laimi kitame 
fronte. Jo naujasis pla
nas - susemti jaunuolius 
14-16 m. amžiaus, pir
miausia našlaičius arba 
augančius be tėvo 
šeimoje. Jie bus apmo
kami kariniuose dali
niuose, tikintis juos iš
mokyti disciplinos.

Nuo rudens jaunouliai, 
prieš atsiliepdami į pri
valomą šaukimą atlikti 
karinę prievolę, turės 
praleisti 5 dienas ka
riuomenes bazėje. Šiems 
tvarkos nuosprendžiams 
pritaria beveik visų Ru
sijos politinių sluogsnių 
vadovai, nes kas nors 
pradeda rūpintis gyven
tojų saugumu.

gamykla "Primus AB" sa
vo ganyklą įrengę Tartu 
miesto apylinkėje (duk
terinė "Primus" įmonė 
buvo atidaryta Estijoje 
1994m.)

Nuosekliai, nesiblaš- 
kant ir sąžiningiau negu 
kitur, darbuodamasi Es
tija susilaukė tinkamo 
respekto.

Tik nedaug užsienio in
vestuotojų per paskuti
nius 10 metų yra pasi
traukę iš Estijos. Pav. 
Suomijos koncernas 
pakeitė planus dėl 
margarino gamybos ir pir
menybę davė Lenkijai.

Islandija - pirmoji valstybe, 
pripažinusi atgautą Lietuvos 
Nepriklausomybę po Kovo-11 sios,

NAUJASIS BRITŲ KO
LUMBIJOS PREMJERAS

Pirmą kartą istorijoje 
provincijos Premjeru yra 
išrinktas indų kilmės as
muo. Ujjal Dosanjh, 52m 
amžiaus, generalinis tei
sėjas, tapo dabar 33—ju 
Britų Kolumbijos Premje* 
ru. Jis priklauso Naujo
sios Demokratijos Parti
jai. Šios Partijos presti
žas ypatingai nukentėjo 
praeitų metų rugpjūčio 
mėn., kuomet anuometi
nis Premjeras Glen 
ClarUas privalėjo atsi
statydinti dėl įsivėlimo 
į lošimo namų "Casino" 
skandalą.

Naujasis Premjeras 
U.Dosanjh turi šiek tiek 
daugiau kaip vienerius 
metus laiko atstatyti 
Partijos reputaciją iki se
kančių rinkimų.

Jis yra optimistas,kvie
čia Partijos narius vie
ningam darbui ir dėkin
gas Kanadai, teikiančiai 
galimybę vykdyti atsakin
gą demokratiją.

Reikia linkėti, kad Ka
nadoje gyvenantys įvai
rių kilmių piliečiai, pa
kankamai įvertindami šio 
krašto duodamas įvai
riopas galimybes, atsily
gins ir respektu šiai 
valstvbei.

• Lietuvos Garbės Kon
sulu Palm Beach, Flori
doje paskirtas St.Balze- 
kas, žinomas verslinin
kas ir kultūrininkas iš 
Čikagos.

Dr.Vinco Kudirkos atminimui
Jaučiu ant lūpų drėgno vėjo skoni. 
Vilčių sugelta širdį raminu.
Dar tiek gyvenimo, lietuvi broli, 
Dar tiek šviesos ir išplėstų akiu.
Visi slapčia šioj žemėj trokštam Rojaus, 
Tik Rojaus žemėj niekados nebus. 
Apsvaigęs šypsosi dienos herojus. 
Nepavydėk. Jo reitingas trapus. 
Ir jei netikras jis, nenuoširdus, 
Tai paaiškės po metų. Ar po šimto. 
Nuvys šlovė kaip rože. BUK ŽMOGUS.1 
Ir to pakaks, kad Lietuva pakiltų. 
Bet jeigu žmoniškumą vėl pamins, 
Vien riesis tik dėl trupinėlio aukso, 
Mums demonai vėl šviesa užgesins, 
Kuri dar mūsų, BALTŲ, ^dvasia saugo.

VIEŠKELIS SIUKSLEMS
Peru valstybės sosti

nės Limos aerodrome 
sulaikyta 23 metų Lietu 
vos pilietė (pavardė ne
skelbta),bandžiusi iš šios 
Pietų Amerikos valsty
bės išgabenti didelę nar
kotikų siuntą. Policijos 
pareigūnai rado 5,8 kg. 
kokaino jos rankinėje.Su
laikytoji tvirtino į Peru 
atvykusi prieš šešias die
nas, esą Limoje nepa
žįstami asmenys jai pa
siūlė parvežti "siuntą" į 
Amsterdamą ir už tai 
žadėjo 10 tūkst.JAV dol 
Taigi susigundė...

"Respublikoje" rašoma 
kad "...pastarųjų metų 
įvykiai rodo, jog Pietų 
Amerikos kokaino baro
nai naudojasi Lietuva sau 
kaip tranzitine valstybe, 
gabendami narkotikus į 
Vakarų Europą ir Rusiją. 
Primenama kad 1997m.

Jaunas Lietuvos tenoras 
stažuosis Jaunimo stu- 
dijoje? New Yorkė.

Lietuvos Muzikos Aka 
demijos prof.Virgilijaus 
Noreikos klasės magist
rantas Edgaras Prud- 
kauskas po perklausos 
New Yorko "Metropoli
tam Opera" sulaukė kvie
timo dar kartą atvykti 
padainuoti teatro muzi
kos direktoriui J.Levin'eu 
bei dalyvauti pokalbyje 
dėl dviejų metų stažuo
tės Teatro Jaunimo stu
dijoje. Jis jau tapo tarp
tautinio Rygos Janio Vy- 
tuols bei nacionalinių 
konkursų laureatu, trejis 

rudenį Seimo vertėjo 
E.Piurko bute buvo 
sulaikytas Lenkijos pilie
tis F ."V amcvitius-, rvcrrxo 
tada buvęs kurjeriu, siun
čiant 2 kg.kokaino.

Kodėl per Lietuvą 
taip patogu "tranzituoti"? 
Kodėl ne per Lenkiją , ar 
ir Estiją? Kodėl? Ar ne
vertėtų Lietuvos spau
dai - dienraščiams— pa
skirti reguliarios vietos 
straipsniams, sakykim ve
damiesiems, kurie pa
prastais žodžiais primin
tų, kas tai yra būti sa
vos, galų gale,nepriklau
somos, valstybės atsa
kingu piliečiu, išaiškinti, 
kad valstybė egzistuoja 
užsitarnaudama respektą 
ir savo gyventojų, ir ki
tų civilizuotų valstybių 
tarpe, jeigu laikosi pa
prastųjų, išbandytų per 
tūkstančius elgesio tai
syklių - nevok,nežudyk... 
netingėk...

metus iš eilės laimėjęs 
žymaus JAV lietuvio te
noro Stasio Baro 
stipendiją, pasirodė žy
miausiuose Lietuvos fes
tivaliuose bei šventėse 
greta žymiausių Lietu
vos dainininkų, o nese
niai surengė rečitalį Či
kagoje, Pasaulio Lietuvių 
Centre.

Edgaras Prudkauskas 
šiemet pakviestas kurti 
pagrindinius vaidmenis 
Rygos, Talino, Sankt Pe
terburgo operos teatruo
se. Šį pavasarį Alfredo 
vaidmenį Verdi operoje 
"Traviata",tikimasi galės 
atlikti Lietuvos Operoje.
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XI LIETUVIŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS KOMITETAS

TAUTODAILĖS-LIETUVIŠKŲ RANKDARBIŲ
KŪRĖJUS MENININKUS

norinčius šventės proga rodyti ir pardavinėti savo kurinius
Regal Constellation viešbutyje,

teirautis telefonu
905-275-6505

Metis ė prenumeratos kala* K ui ado j e — $ 30 ,- 
Rėmėjo - $ 35

P .S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. RankraSčiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuodidra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

i — - ■ • -■ --------------------------------------------- — - - . —

XI-tosios LTS ŠVENTĖS RENGĖJU KOMITETAS: sėdi (iš kairės): JAV LB 
atstovė Jūratė Budrienė, Joana .Kūraitė-Lasienė, kopirmininkai Vincas Piecai- 
tis ir 
V-bos 
ROSS, i.iai.uo ----- -------- - -
linkės pirmininkė Danutė Garbaliauskienė, Birutė Batraks, Janina Vingeliene 
KLJS pirmininkas Matas Stanevičius, Marytė Vasiliauskienė, Vita Vaiciūnie 
nė, Violeta Janušonienė, Rasa Kurienė, Irena Meiklejohn, Vytautas Tasec 
kas, vicepirmininkė Rūta Žilinskienė, meno vadovas Juozas Karesiejus.

Ramūnė Sakalaitė - Jonaitienė, meno vadovė Rita Karasiejienė, KLB 
pirmininkas Algirdas Vaičiūnas. Stovi: metraščio redaktorė Irena 
Marius Rusinas, Aušra Karkienė, Alvydas Saplys, KLB Toronto Apy -

ŠVENTEI ARTĖJANT ‘Al.
* Vienbučiai, kuriuose buvo užsakyti kambariai , 

jau užpildyti. Kreiptasi į kitus viešbučius , 
juose duoda nuolaidu nuo ketvirtadienio,birže
lio mėn.29 d., iki pirmadienio,liepos mėn 3 d., 
dalyvaujantiems ’’Lithuanian Folk Dance Fes
tival".

Susitarta dėl Žemesnių, kainų ( apie $105,- 
$125,- vienai nakčiai) su "Quality Suites" (416 - 
674-8442), "Novotel Airport" (416-798-9800) ir 
"Carling view" (416-675-3303) viesbuviais.

Visi jie randasi arti centrinio Šventės vieš
bučio‘'Regai Constellation", prie Dixon Rd. ir 
Carlingview Dr. sankryžos.

pirmininkas Matas Stanevičius, Marytė Vasiliauskienė, Vita Vaiciūnie

Lietuvoje
B.N.

"Williams" atsako į 
K.Prunskienės spėliojimus

"Mažeikių naftos" 
bendrovės valdymą per
ėmusi JAV kompanija 
"Williams" neigia Seimo 
narės Kazimieros Pruns
kienės viešai išsakytas 
prielaidas, esą amerikie
čių atėjimas į Lietuvos 
naftos pramonę yra su
sijęs su Ignalinos atomi
nės uždarymu ar planais 
padidinti "Mažeikių naf
tos" tamsiųjų naftos pro
duktų suvartojimą Lie
tuvoje. Pasak "Williams 
Lietuva" generalinio di
rektoriaus Randy Majors 
tai yra "visiškai netei
singas faktų interpretavi
mas .

visada sakė, 
pagrindinių 

tikslų-

gamy- 
Kai

prog- 
baigta, 
gamins 
Sąjun-

Mažeikiuose.
investicijų 

bus

"Williams" 
kad vienas 
mūsų investicijų 
padidinti šviesių, aukštos 
kokybės produktų 
bą 
mūsų 
rama 
"Mažeikių nafta" 
švarius, Europos 
gos standartus atitinkan
čius naftos produktus. 
Šie produktai nėra var
tojami elektrinėse" 
patvirtino R.Majors.

KĄ RAŠO "LIETUVOS 
AIDAS"

Pateiktoje informaci-

joje "Prezidentas kalba laikraščio 
apie Sunkią šalies padė
tį" rašoma, kad Lietuvai 
švenčiant 82-sias valsty
bės atkūrimo metines,

Prezidentas 
susitikęs su 
akredituotais 

atstovybių

V.Adamkus

diploma- 
atsto- 

jog per dė
mėtų nuo nepri- 

atkūrimo 
sukūre stabilią 

sistemą

tinių i 
vais, teigė 
šimt
klausomybes 
Lietuva 
demokratinę sistemą ir 
veikiančią rinkos ekono-> 
miką, tapo 
konstruktyvia, 
teise.- 
tautines 
nare, 
žino,

visateise, 
žmogaus 

gerbiančia tarp- 
bendruomenės 

Tačiau jis pripa- 
kad Lietuva susi

duria su panašiomis prob 
lemomis, kaip ir kitos 
Vidurio Europos valsty
bės - ekonominio ciklo 
svyravimas, užsitęsusią 
privatizacija, administra
ciniais ir biurokratiniais 
verslo suvaržymais. "Di
deliu iššūkiu" Lietuvai 
V.Adamkus pavadino pa
starojo meto ūkio nuo
smukį ir jį lydinčius ne
gatyvius socialinius reiš
kinius. Tačiau Preziden
tas pabrėžė, jog Lietuva 
siekdama tapti visateise 
Europos bendruomenės 
nare, yra pasiryžusi šį 
iššūkį įveikti. Šalies pri
oritetu jis pavadino akty
vią veiklą JT Organiza
cijoje, nurodė, kad Lie
tuva tikisi ir toliau ak
tyviai veikti Baltijos Jū
ros valstybių Taryboje.

"Lietuvos Rytas" rašo

koresponden
tės Paryžiuje ir Briuse
lyje E.Urmonaites publi
kacijoje : "Lietuva įženge 
į ES kiemą", kad Briuse
lyje buvo galutinai nu
griauta siena, kuri narys 
tės Europos Sąjungoje 
siekiančias ~ šalis kandi
dates iki šiol buvo su
skirsčiusi į dvi kategori
jas. Vasario 15d. prie de 
rybų dėl narystės ES sta
lo sėdo Lietuvos, Lat
vijos, Slovakijos, Maltos, 
Rumunijos ir Bulgarijos 
U R ministrai. Šios šalys 
prisijungė prie Lenkijos, 
Čekijos, Vengrijos, Slovė
nijos, Estijos bei Kipro, 
derybas pradėjusių prieš 
dvejus metus.

"Derybas tikimės 
baigti 2002 metais ir 
nuo 2004 metų sausio 
mėn. 1d. prisiimti ES na
rės įsipareigojimus" per 
oficialią derybų pradžią 
sake ministras A.Saudar
gas. Pasak vyriausiojo ša
lies derybininko V.Ušac- 
ko, "tai - ambicingai re
alistiškas tikslas. Svar
bu mobilizuoti
valdininkus, tokius kaip 
aš ir kitus, kad jie žino 
tų, j°g Y1*® nustatytas 
tvarkaraštis, ir stengtų
si io laikytis. Datų 
surašymas padeda susi
telkti".
Aukštos kokybės žvėriena 
užsieniui.

Briuselio tarptautinė 
komisija suteikė Europos 
Sąjungos Veterinarijos ko
kybės pažymėjimą, lei
džiantį eksportuoti gami 

nius į ES valstybes, Lie
tuvos žvėrienos Perdir
bimo UAB "Viltlit". Ji 
randasi Panevėžio rajone 
Molainių kaime ir yra 
vienintelė tokia. Mėsa 
nekonservuojama,supjaus—

• tomą, užšąldoma ir supa

$

$

Ej/xZas, pavardė

Kodas

AUKAS

$ 
$
$

čekj rašyti XI LTŠŠ. Siųsti: LTŠŠ, 2185 Stavebank Rd. Mississauga, 
ON L5C 1T3 CANADA. Neapmokėti bilietai nebus išsiunčiami.

Adresas
Telefonas

UŽSISAKYTI TELEFONU - 
416-233-8108 arba 905-824-4461

Siunčiu už bilietus iš viso

Admin, mok.

ŠOKIŲ ŠVENTEI aukoju 

IŠ VISO

BILIETAMS $----------

$ 2.00

XI oji TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS 

I BILIETŲ UŽSAKYMO ANKETA 
’ Nelaukite! Užsisakykite bilietus dabar' 

(Ižkirpkitc ir atsiųskite mums)

JAUNIMO ŠOKIAI______ bilietai po $10 (Kan.)
SUSIPAŽINIMO VAKARAS

(ėjimas______ bilietai po $20 (Kan.)
ŠOKIŲ ŠVENTĖ-KONCERTAS

(ėjimas_____ bilietai po $25 (Kan.)
Vaikams (13 ir j.):______bilietai po $15 (Kan.)

POKYLIS_____ bilietai po $50 (Kan.)
□ Vyresni □ Jaunimas
(Gros skirtingi orkestrai)

*20% nuolaida mokant JAV doi.

kuojama eksportui. Ke
liauja briedžių, elnių,šer
nų, stirnų mėsa.

Labiausiai perka Itali
ja, Vokietija, Belgija ir 
Skandinavijos valstybės. 
Supirkimo kainas nustato | 
Europos rinka.



Viduryje, Illinois valstijos Generalinio Gubernatoriaus atstove Pat MICHALSKI, 
asistentė Etniniams^ Reikalams, įteikė Lietuvių Dienos Proklamacija^ Evelinai 
Oželienei, ALTos Čikagos Apylinkės pirmininkei. Dešinėje - Vida Sakeviėienė.
************************************************************************3
*

*
* *

#

WHEREAS, Lithuania has courageously struggled for independence for more than 50 years; and
44
44

WHEREAS, Lithuanian-Americans have played a significant part in the progress of Illinois and # 
' ■ #

ve proudly shared their culture, heritage, and talents with our state; and *
* ft

WHEREAS, we are grateful for their contributions to our state and our individual lives; and
*

WHEREAS, many events are being held to commemorate the 82nd anniversary of Lithuania's 
independence; *

* 
*

*

* *
*

THEREFORE, I, George H. R-yan, Governor of the State of Illinois, proclaim February 16, 2000, as #

JAUNIME - KELKIME SPARNUS AUSTRALIJOS LINK
Gabija Petrauskienė

Dešimtasis Jaunimo Kongresas yra jubiliejinis, nes jis dešimtasis. Tai reiš- 
. kia, kad nuo 1966 metų, kai vyko pirmasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo 

Kongresas, lietuviškasis jaunimas, išsisklaidęs po platųjį pasaulį, randa reikalą 
toliau tęsti tradiciją suvažiuoti iš visų kraštų - susipažinti, praleisti kartu 
laiką, padiskutuoti visiems, kaip lietuviams, gyvenantiems už Lietuvos ribų,rū
pimais klausimais.

Trumpai pažvelkime į Jaunimo Kongreso istoriją: pirmasis įvyko 1966m. 
JAV ir Kanadoje, antrasis - 1972m.JAV ir Kanadoje, trečiasis — 1975m. 
Brazilijoje, Argentinoje ir Urugvajuje, ketvirtasis - 1979m. Didžiojoje
Britanijoje ir Vakarų Vokietijoje, penktasis - 1983m. JAV ir Kanadoje, šešta
sis - 1987m. Australijoje, septintasis - 1991m. Brazilijoje, Argentinoje, Urug
vajuje, aštuntasis - 1993m. Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje, devintasis-
1997m. JAV ir dabartinis, dešimtasis - 2000m. gruodžio mėn. 22d. iki 2001m. 
sausio rnen. 11d. Australijoje (Sydnejuje ir Melburne).

Kongresų idėja gyvuoja jau 38 metus! Kongresų keliu žengia jau antra 
užsieniuose gimusi lietuvių karta. Kongreso organizatoriai į tai kreipia rimtą 
ir sąžiningą dėmesį, stengdamiesi į Kongresą sukviesti kuo daugiau jaunimo 
iš įvairių kraštų. Jaunimui vis rūpėjo ryšiai su Lietuva ir su Lietuvos jaunimu. 
Pirmosios "iš anapus kregždės" neoficialiai į ketvirtąjį Jaunimo Kongresą Vo
kietijoje (1979m.) įsijungė iš Lietuvos ir Punsko krašto. Tada dar dalyvavo 
pusiau slaptai ir neoficialiai. Taip pat ribotai, bet jau šiek tiek daugiau iš 
Lietuvos jaunimo susilaukė penktasis Jaunimo Kongresas 1983m. JAV ir 
Kanadoje.

Tik Lietuvai atgavus Nepriklausomybę (po 199Um.) Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongresai pradėjo susilaukti oficialių Kongreso atstovų ne tiktai iš Lie
tuvos, bet ir iš kitų Sovietų Sąjungos išsijungusių kraštų: Lenkijos, Ukrainos, 
Rusijos, Moldovos, Estijos, Latvijos, Sibiro ir kt. Pripažįstama, kao ir Pietų 
Amerikos ir Rytų Europos lietuviškam jaunimui dažnai sunku į Kongresus at
vykti dėl lėšų stokos. Todėl šio Kongreso organizatoriai Australijoje deda 
daug pastangų rasti rėmėjų, kurie savo finansine auka padės bent 18-kai jau
nimo atstovų iš Baltarusijos, Lietuvos, bei Pietų Amerikos dalyvauti 
Dešimtajame Pasaulio Jaunimo Kongrese Australijoje šių metų Kalėdų atosto
gų metu. Kanados, JAV ir Europos jaunimas taip pat dės pastangas sukelti 
savo kelionėms lėšų, kad užtikrinus savo dalyvavimą tolimoje Australijoje.

į Jaunimo Kongresą kviečiamas jaunimas nuo 18-35m. amžiaus. Jaunimas 
gali dalyvauti kaip savo krašto atstovas (įsipareigoja dalyvauti Studijų Die
nose), kaip dalyvis (studijų dienų metu keliauja kaip turistas, bet dalyvauja 
Kongreso stovykloje), kaip turistas (keliauja įvairiose kelionėse, bet dalyvauja 
Kongreso atidarymo bei uždarymo iškilmėse, Naujųjų Metų sutikime, Talentų 
Vakare). (Bus daugiau)

2000.11.29

Užbaikalės taigoje

Druskos gamykla liko be darbininkų

Apie 80 kilometrų už Irkutsko yra savo 
mineraliniais vandenimis ir druskomis garsėjantis 
Usoljės rajonas. Sibiro masteliais - tai visai čia 
pat. Tačiau gyvenimas čia skiriasi kaip diena nuo 
nakties. Atrodo, jog atsidūrei tikroje Rusijos glūdu
moje. Usoljės administracijoje buvome susitarę 
susitikti su lietuvių bendruomenės atstovais. Mūsų 
autobusas vėlavo net keletą valandų. Nervinomės, 
kad žmones jau nebelauks, tačiau apsirikome. Rajo
no merės priimamajame mus pasitiko keletas apsi
ašarojusių moterų. ~ Jos buvo taip susijaudinusios, 
Kad ilgai negalėjo ištarti nė žodžio.

Šiame rajone ištremti lietuviai dirbo druskos ga
mykloje. Apie tai mums pasakojo jau mirusių trem
tinių žmonos. Kai kurios jų taip pat jau praradu
sios sveikatą ir vaikšto tik pasiramsčiuodamos laz
dele. Dabar šalia buvusios gamyklos kurortas, kur 
žmonės gydomi purvo ir mineralinio vandens 
voniomis. Is druskos garinimo įmonės, kurioje plušo 
tremtiniai, liko tik prisiminimai ir keletas apleistų 
statinių. Sunkiai apsiverčia liežuvis šią vietą 
vadinti kurortu. Viskas apskurę, apgriuvę, apaugę 
piktžolėmis, nors žmones čia nuoširdūs ir geri, vis 
dar turintys vilčių, gal kada nors ateis geresni 
laikai.

Sapnuose regi tėvo namą ir didelį sodą.

"1947 -aisiais mus, mamą ir penkis vaikus, kaip 
liaudies priešus, naktį Dūkšte Įgrūdo į arkliams 
vežti skirtą vagoną ir išgabeno į Irkutsko^ sritį. 
Buvome labai išsigandę, manėme, jog mus veža nu
skandinti Baikale. Kas pakeliui mirdavo, sudeginda
vo traukinio krosnyje arba paprasčiausiai iš
mesdavo į taigą. Po ilgos kelionės mus atvežė t 
Karatajevo kaimą. išlipome alkani, utėlėti, 
nesiprausę. Vietiniai rusai iškūreno pirtį, išmaudė, 
pamaitino, priglaudė. Šių nuoširdžių ir gerų žmonių 
dėka likome gyvi. Brolio ir kiti giminės rašė Stali
nui, tikino, jog mes nesame liaudies priešai. Po 
kurio laiko atėjo raštas, kad įvyko klaida, galime 
grįžti namo. Tačiau neturėjome pinigų, badavome, 
per savaitę gaudavome po stiklinę miltų. Taip ir li
kome. Vėliau broliai vis dėlto sugrįžo į Lietuvą, 
apsigyveno Ignalinoje. 1983—iais buvau nuvažiavusi t 
brolio laidotuves. Visi susigadinome Sibire sveikatą, 
tapome ligoniais. Laiškai į Ignaliną kažkodėl ne
nueina. Aš net nežinau, ar likęs brolis Jonas Kepev- 
ša dar gyvas, ar ne. Padėkite — kone maldavo pa
sakodama savo liūdną istoriją, amžinai tremčiai šia
me krašte pasmerkta moteris - Dabar jau neturiu 
nei sveikatos, nei pinigų ten nuvažiuoti. Sapne daž
nai matau savo tėvo namą, didelį sodą. Pabundu, ir 
viskas dingsta, suprantu, jog ten jau niekuomet ne
būsiu". Marytė Keperšaitė (dokumentuose jau Mari
janą Novikova) susitaikė su savo žiauriu likimu. 
Apie Lietuvos delegacijos viešnagę Irkutske ji sakė 
sužinojusi atsitiktinai, pamačiusi per televiziają 
spaudos konferenciją. Vietos žurnalistai gana objek
tyviai nušvietė delegacijos vizitą ir tikslus.

Savanoriškas grįžimas į praeitį.

Panašių istorijų Usoljės rajone girdėjome ne vie
ną. Šių žmonių į šukes sudaužytų likimų jau niekas 
nesuklijuos. Mūsų delegacies narys Lietuvos parla
mentaras Petras Šalčius tremtyje praleido daugiau 
kaip dešimt metų. į Irkutsko sritį jis atvyko ne tik 
tikėdamasis atlikti savo misiją, bet. ir aplankyti vie
tas, kur kadaise Sibire gyveno su tėvais. Petras Šal
čius į Irkutsko srities Žigalovo rajoną Znamenkos 
kaimą su šeima iš Prienų rajono buvo ištremtas 
1949-jų pavasarį pagal M.Gedvilo pasirašytą Minist
rų tarybos nutarimą Nr.176 "Dėl buožių iškeldinimo 
iš Lietuvos SSR teritorijos". Vykdydami slaptą ope
raciją "Priboj", enkavedistai tąkart gerokai viršijo 
savo užsibrėžtą planą. Vietoj numatytų 6 tūkstančių 
ištremti šeimų išvežė 9 tūkstančius.

Po keturiasdešimties metų Petras Šalčius 
pabandė surastį tą Sibiro kaimelį, kur prabėgo jo 
vaikystė ir gražiausi jaunystės metai. Paaiškėjo, jog 
važiuoti teks apie 500 kilmetrų nuo Irkutsko. Ta
čiau savo ketinimų Seimo narys neatsisakė. Nusi
samdęs automobilį, kone pusę paros jis kratėsi duo
bėtais Sibiro keliais ir tikslą vis dėlto pasiekė.

("Tremtinys"Nr.39,1999m.)



Atsiusta paminėti:
ŽVILGSNIAI. Eilėraščiai. Antanas Lipskis. 
Iliustruota autoriaus, kuris yra ir <1ailinin= 
kas bei knygos apipavidalintojas.

Išleido "Lietuviškos Knygos Klubas".
Spaudė "Draugo" spaustuvė, 1999 m., 
Tiražas 700 egz., 162 psl.

Aplanke- Danutės Bindokienės žodis.
Retas žmogus turi laimę būti šalia 

savo pamėgtosios, pasirinktosios profe
sijos - paženklintas menininko liepsne
le. v ✓

Šioje poezijos knygoje išryškėja reto 
iantrujno. crrąksėiu užuominu apie rimtas 
situacijas , gilius išgyvenimus, subrendu
sia laikysena žodžio ir vaizdo potepiais. &

SENAS PAVEIKSLAS

Žiūrėk į šį paveikslą, 
tapytą vakaro blankioj šviesoj!

Geltonos aikštės, žmonių veidai 
sumišę, išėję gal iš proto. 
Prikaltas sienoje laisvai 
siūbuoja bangose sukaltas luotas... 
Ir dvasios keistos, 
lyg nakties sugaudyti žirgai, 
lyg lekiančios mirties karietos...

Visai išdilę drobės pakraščiai...

Ir pilkos, girtos linijos, neradę vietos, 
virsta išvaikščiotais tuščiais keliais, 
ir klaidžioja lyg nuganytos pievos, 
senų dažų trupantys kalnai...
O tolumoj planetų laukas, 
nesuprastas, neatpažintas dar visai...

Tapiau aš šį paveikslą 
apsuptas mažyčių kaimo angelų. 
Veidai atrodė- 
šviesa atklydus iš dangaus, 
ir drobėje kelionė - 
ir sparnuoti vaiko išgąsčio sparnai...

LEDYNUOSE

Anapus vakaro, anapus ryto 
blaivosi mažytė paslaptis, 
f kelionę jau išvyko: 
metmenys, 
žemėlapiai, 
paskutinė žmogaus skirtis... 
Liko tik ašigaliai:
šalti, 
neapmokėti, 
nepasverti, 
ir ledynuose palaidotas 
Rojaus Obuolys...

NEAIŠKUS STEBUKLAS

Kai baisių slibinų buvo pilna žemė 
ir piktos dvasios visur kauke, 
protingieji, tą baimę pragyvenę, 
iš dangiškų platybių šaukė: 
"jos buvo čia, jos buvo čia".

įvyko^ tai vidurdienį, ar vėlai jau vakare, 
kai iš keturių angelų mergaitė, 
išlikusi viena, 
klaidžiojo šešėliuose smėlėtų tyrų, 
žemė buvo sausros nelaimių paliesta, 
dulkės matėsi už mylių...

Ir čia, 
toj akmeninėj tuštumoj, 
kur slankiojo paklydusios devynios hienos, 
išlindusias iš pageltusios erdvės 
piktas dvasias išvaikė žemės dievas.
O jauno riterio išdidi viltis, 
nukirtusi devynias galvas, 
saugojo mergaitės 
išgąsčio pervertas akis...

PIEMENĖLIO MARŠKINIAI

Mano kaimenė tokia didelė 
Penkios linksmos avys ir 
visas pulkas baltų «debesų.
Siuvu dangų iš pašukinių marškinių, 
bet jis ir vėl suyra...

Ir aš tyliai vienas verkiu: 
turiu tik penkias avis... 
tik irstantį būrį baltų debesų,- 
kas nakvynei parvesti man liks?

Ir laukiu vakaro nuliūdęs, 
ir plaukia akyse sutrūkę mano marškiniai... 
Parvesiu tik penkias avis...ir būrį 
sudrąskytą debesėlių dangaus pakraščiais.

KAS BUVO PIRMASIS GYDYTOJAS- MOKSLININKAS
Dar prieš išsivysiant civilizacijoms, žmogaus 

didelis rūpestis buvo kaip pasilengvinti negalavimus 
ar skausmus.

Seniausios žinomos civilizacijos turėjo savo iš
mintinguosius - gydytojus. Babiloniečiai yra pa
likę tokius aiškius įvairių ligų aprašymus, kad ir 
mūsų amžiaus gydytojai gali jas atpažinti. Senieji 
egiptiečiai tikėjo, kad ligas sukelia piktosios dva
sios. Vis dėl to, medicininis gydymas vyko realis
tiškai - jie gamino puliules, tepalus su įmaišytais 
vaistais, kaip opiumas ir ricinos aliejus. Jie taip 
pat vykdė įvairias, net ir sudėtingas galvos opera
cijas.

Apie 460m. pr.Kr. Graikijoje gimė gydytojas,mo
kytojas, medicinos meno kūrėjas Hipokratas, vėliau 
vadinamas Medicinos Tėvu. Jis pasuko gydymą į 
mokslinį kelią. Atmetė gydymo prietarus, magiką. 
Jis skelbė, kad gydytojas privalo pirmiausia atidžiai 
stebėti pacientą ir naudoti švelnias priemones, 
skatinančias natūralaus gijimo eigą. Jis ypač pabrėž
davo, kad gydytojas niekada neturi savo priemonė
mis kenkti pacientui.

Hipokratas (Hippocrates) atidžiai stebėdamas 
sergančiuosius, rūpestingai daugelio ligų
simptomus. Kai kurie jo užrašyti faktai ir išvados 
yra tokie pat tikri šiandien, kaip kad buvo patvir
tinti daugiau negu 2000 metų atgal.

Gilindamasis į savo stebėjimus, jis atskyrė skaus
mo pasireiškimus nuo priežąsties šaltinio. Tokiu 
būdu davė pradžią patologijai. Jis ypač reikšmingą 
įtaką padarė chirurgijai, akių gydymo ir kitose sri
tyse.

Viena jo mokymo nuostata galioja iki šių laikų, 
vartojama mokslus baigusio naujojo gydytojo prie
saikos tekstu.

4 psl.

i SVEIKATĄ^
Britų "Medicinos Žurnale" Londone, neseniai pa

skelbtame straipsnyje St.George Hospital Medicinos 
Mokyklos tyrinėtojų straipsnis, pateikiantis išvadas 
du kartus atliktųjų tyrimų su 2500 vyrais tarp 45 
ir 59m. amžiaus.

Paaiškėjo, kad tų, kurie suvalgydavo po obuolį ar 
daugiau kasdieną, plaučiai veikė kiek geriau, negu 
tų, kurie obuolių nevalgė.

Obuoliai turi savyje gausiai tam tikrų medžiagų, 
sumažinančių nuodingą taršos ir cigarečių poveikį 
plaučiams. Panašių antioksiduojančių medžiagų ran
dasi ir arbatoje, svogūnuose bei raudonajame vyne.

Nors su amžiumi plaučiai natūraliai savaime po 
truputį silpnėja, obuolys suvalgomas kasdieną, pa
tvirtina savo ne tik gaivinantį skanumą, bet ir ver
tę. Nedidelis obuolys turi saldumo, kuris lygus pil
nam arbatiniam šaukšteliui cukraus, esantis jame 
pektinas • mažina cholesterolio kiekį kraujuje. Jo 
skaiduliai palengvina žarnyno veiklą.

Taip pat sveika gerti obuolių sunką ar nuoviras, 
sergant chronišku reumatizmu. Galima supjaustyti 
obuolį ir įdėjus į arbatą, gerti.

Obuolių sultys naudingos dirbantiems protinį darbą.
Prie kitų, ypač naudingų, ne vien skanių > vaisių, 

priskiriama:
*KIVI- du kivio vaisiai per dieną sumažina šir

dies atakos pavojų 40%.
*CITRINA - šalia vitamino C, joje yra minera

linių druskų, fosforo ir kalcijaus. Stimuliuoja kepenų 
veiklą, padeda kovoti organizamui prieš bakterijas, 
stiprina kapiliarų sieneles ir galūnių kraujotaką.

*SPANGUOLES - jose esančios medžiagos stiprina 
akis ir matymą, ypač jeigu akys pavargsta dirbant 
kompiuteriu.

Taip pat (esant šlapimo takų uždegimams ) kas
dieną vartojama porą stiklinių spanguolių sunkos ir 
tai pagreitina gijimą.

*BANANAI-jų maistingumas suteikia energijos. 100 
gramų svorio bananas duoda 100 kalorijų. Jame 
randasi ir daug naudingų mineralinių druskų, būtinų 
raumenims, kalio, magnezijaus, vitamino B ir PP.

AMBICIJOS NETRŪKSTA
Praėjusių metų gale 

spaudoje buvo rašyta,kad 
Lietuvos Mokslo Tarybos 
mokslininkų kvalifikaci
jos komisija pasiūlė Vil
niaus Universitetui pa
naikinti sprendimą — su
teikti M. A.Pavilionienei 
habilituotos daktares 
mokslo laipsnį už mo
nografiją "Lyčių dama". 
Mokslo Tarybos patarė
jas daktaras V.Guoga, 
M. A.Pavilionienės mono
grafiją gerai įvertino, 
tačiau ji esanti publicis
tinė, todėl netinkama ha
bilitaciniam darbui. "Ne 
kiekviena gera knyga nu
sipelno habilituoto dak
taro laipsnio. Abejoju,ar 
feminizmas yra mokslas. 
Gal greičiau judėjimas",- 
teigė Lietuvos Mokslo 
Tarybos mokslininkų kva
lifikacijos komisijos pir
mininko pavaduotojas 
prof. A.Čižas. Anot jo,kai 
kurie kolegos gyrė knygą 
žavėjosi t "bet nepakan
ka parašyti vien gerą pu
blicistinę knygą, kad gau
tum habilituoto daktaro 
laipsnį. Tam yra kiti rei
kalavimai, nustatyti ir 
paties Vilniaus Univer
siteto. O nuostatai pa
tvirtinti Vyriausybės", -

"Lietuvos Ryte" iš
spausdintas rašinys:"Gar- 
si feministė padavė į

...žiūr.5psl.



PAVASARIO LIETUS
Aloyzas Baronas

Keršto geismas
Povilas Raudys virpančiais pirštais pakėlė 

matracą ir ištraukė pistoletą. Rodos, pajuto tą patį 
kvapą, iššauto šovinio dūmų dvelkimą, kaip prieš 
daugeli,, metų. Raudžio suvytę pirštai virpėjo.Jis bu
vo susijaudinęs, jo liesas veidas trūkčiojo ir kraipė
si. Raudys buvo pilnas neapykantos ir keršto troš
kulio. Dvidešimt metų jis nešiojo ginklą, buvo 
savanoris, kovojo ir taikos metu saugojo pasienį,te- 
ko šauti į jam nieko nepadariusius Žmones, o 
dabar, kada sulaukė pensininko amžiaus, turi už
mušti konkretų priešą. Ne kokį bendrą visos vals
tybės, bet žmogų, kuris atėmė jam žmoną. Raudys 
apžvelgė pistoletą. Jis neatrodė panašus į tikrą, se
nokas ir beveik vaikiškas, bet jį pardavęs negras 
sako, kad kerta per trijų colių medį. Nenorėjo pirk
ti, bet beveik jėga įsiūlė, o, antra, kažkoks senti
mentas jį puolė, ginklas grąžino jam anų buvusių 
dienų dalį. Vienas jo kontūrų šmėkštelėjimas, lyg 
prožektoriaus šviesa, nušviesdavo daugybę vaizdų ir 
eilė metų ir nuotykių prabėgdavo lyg ekranu.

Raudys stovėjo vienas drėgme atsiduodančiam 
bute, ir niekad jis nebuvo toks vienišas. Vaikai vedę 
ar mokosi, o žmoną atėmė kitas. Ji pabėgo,nes da
bar jis buvo pensininkas. Amerika jam biaurus 
kraštas, nes čia visa tai, kas jį ištiko, nulėmė laisj 
ve ir. pinigai. Ir dabar, kada kiti po daug metų iš 
tėvynės atsiima savo žmonas, kurios gyveno vienos 
ir kitų nepagautos, jis prarado žmoną, šalia turė
damas. Dabar ji ištekės bažnyčioj, ir tą niekšą, 
kuris ją ima, reiktų peršauti taip, kad ne mirtų,bet 
kankintųsi.

Raudžio rankos virpa, jis pyksta, net šleikštu. 
Kambarys drėgnas, ir pelėsiai muša. Smaugia 
tvankuma, ir neapykanta sprogdina širdį. Raudys 
čiupinėja revolverį, tik kartą iš jo šovė liepos ket
virtąją švenčiant. Ir tas šūvis susiliejo su vaikigalių 
triukšmingais sprogdinimais. Jo šūvis buvo skurdus, 
ir tik parako kvapas, tik vienas jo įtraukimas į 
plaučius buvo kažkas svaigaus iš praeities. Nuo ko 
kiti galėjo uždusti, Raudys atsigaudavo. Pilkos 
pistoletorankenos atrodė ramiai, lyg kažkada 
vartotų šakučių medinis ~ kotas. Tik vamzdis bliks
telėjo, mesdamas keistą šviesą."

-Nušauti niekšą, - suvirpėjo plonos Rudžio lū
pos, - nudėti niekšą.

Gatve pralėkė ugniagesių mašina. Skambindama 
ir pratęsiamai nukaukdama. Raudys krūptelėjo. 
Peršauni - policija, teismas, laikraščiai, kalėjimas. 
Teismas atsižvelgia į tokius atvejus. Ne, nueiti 
pagąsdinti, pašaudyti po kojomis. Peršauti, tegu 
raičiojasi. Tegu Marcelė žiūri į jį ir kankinas. 
Lekia skambindama ir kaukdama kita mašina. Rau
dys krūpteli ir įsikiša ginklą į kišenę. Prieina prie 
lango. Maža, medžiais apaugus rudenėjanti gatvele. 
Vakar lijo. Telkšo poroj vietų prie šaligatvių balos. 
Tamsus meksikietis berniukas, nusimetęs ant šali
gatvio batus, braido po drumzliną vandenį. Raudys 
nusipurto, jam atrodo, kad vaikas gali susipiaustyti 
kojas. Ne, jis nenori kančios nei savo, nei kitų, ta
čiau aną reikėtų sukapoti į gabalus. Galėjo susi
ieškoti mergą^.

Vejas kre'čia nuo medžių lapus. Jų daug nukritę, 
nors dar tik vasaros vidurys. Nuliūdę ir pavargę me
džiai. Rami gatvė, o už kampo kita didelė ir tren
kianti. Pilna žmonių, niekšų ir padorių, išiskyrėlių 
ir laimingai gyvenančių, norinčių pirkti ir vogti. 
Raudys plonas ir truputį linktelėjęs. Jis jaunesnis 
negu pensininkas. Jis negali būti vienišas. Visi,kurie 
jį apiplėšė, turi žūti. Ir bolševikai, atėmę darbą ir 
duoną, ir Laukaitis, atėmęs žmoną. Bolševizmas yra 
kažkas abstraktaus, o Laukaitis konkretus priešas,už
baigęs konkrečiai visa, ką bolševizmas pradėjo. Jis 
baigė Raudį skurdinti iki galo. Dabar, tikriausia, 
niekšas miega. O gal pas Marcelę, kuri turi gerą 
butą? Kam jis miegos tame savo tarakonų pilname 
kambary! Ves ir gyvens su Marcele gražiam bute. 
Niekšas, tikriausia, iš darbo eina tiesiai pas ją.

Raudys užsidega, jis liepsnoja, virpa žandikauliai 
ir širdis. Jis spaudžia kišenėj ginklą ir išeina į 
pagrindinę gatvę. Pradunda sunkūs sunkvežimiai 
kaip namai, vaikėzai pralekia nedengta mašina, iš 
karčiamos skamba spiegianti muzika. Raudys stab
teli ties vitrina. Jis žiūri į savo povyzą. Jis lieknas 
ir gražiai atrodąs. Ir turi ginti save ir kiekvienam 
atkeršyti, kas jam kenkia. Raudys kartais šaudė į 
kontrabandininkus ar neaiškius bėglius, o dabar turi 
užmušti konkretų vagį. Raudys maža skaitė gyveni
me. Perskaitė Dostojevskio "Nusikaltimą ir bausmę" 
ir negalėjo suprasti Roskolnikovo kvailumo. Jeigu

...iš 4 psl.
teismą ministrą" prane
šama, kad Vilniaus Uni
versiteto Visuotinės Li
teratūros Katedros ve
dėja, Moterų Studijų 
Centro vadovė M.A.Pavi
lionienė Aukštesniajam 
Administraciniam Teismui 
apskundė Švietimo ir 
Mokslo ministerį Korneli
jų Platelį. Ji prašo, kad 
teismas įpareigotų Mi
nisterį įregistruoti jai 
suteiktą mokslinio laips
nio diplomą bei atlygin
ti moralinę ir turtinę 
žąlą.

Jos ambicija kažin ko
dėl turi malonumo 
prašokti Vilniaus Uni
versiteto taisykles. Gal 
dėl to, kad VU rekto
riumi yra jos vyras.Vien 
jos elgesys nerodo, kad

ji yra verta trokštamo 
titulo.

• Svarbią dovaną Mažei
kių Našlaičių ir Senelių 
Globos Namams paskyrė 
"Williams International" 
pirmininkas John Bum
garner i s—naujas skalbimo 
ir džiovinimo mašinas.

Jis, lankydamasis šiuo
se Namuose 1999m. 
rudenį, apžiūrėjęs įren
ginius, pažadėjo drabu
žiams ir patalinėms skalb
ti tinkamų mašinų.

Š.m. vasario mėn.pra
džioje žadėtas dovanas 
įteikė"Mažeikių Naftoje” 
dirbantys užsieniečiai.

Naujomis mašinomis iš 
karto galima skalbti po 
12kg. skalbinių. Dovanos 
priimtos su dėkingumu. <

• Panevėžyje per pirmą
sias penkias šių metų sa
vaites gimė jau 9 poros 
dvynukų!

Visi naujagimiai sveiki, 
tik keli yra atydžiau se
kami gydytojų.

Pernai Panevėžys taip 
pat buvo pasižymėjęs 
dvynukų gausa.

Kodėl toks derlingas 
Panevėžys, nežino ir gy
dytojai. Matyt geri 
gandrai...

daryti, tai daryti iki galo, o šis vaikščiojo, kaip li
gonis. Raudys gyvtrrffcrne teskaitė tik raportus ir pro 
tokolus, pilnus klaidų, tačiau jis puikiai žinojo, kad 
ne viskas yra raštas. Daug žemėje yra ir nerašytos 
išminties.išmintingieji dažniausiai neturi laiko ir 
nemoka ršyti. Bet dabar, kada jis prarado darbą ir 
žmoną, eidavo į paskaitas ir sužinojo daugelį da
lykų, kurie jam nei ,tada, nei dabar nebuvo reika
lingi. Jis^ juto kišenėje pūpsantį ginklą, bijojo pra
važiuojančių mašinose policininkų, bailiai prisimin
damas girdėtą paskaitoj sakinį, kad jei šautuvas kai> 
tą gyvenime pakilnojamas, jis turi šauti. Raudys tu
rėjo šauti, nes juk buvęs karys. Ir jis nusišypsojo 
dėl to savo nekonkretumo, nes visa tai tebuvo tik
teorija.

• Buvusi Moterų Partija 
dabar pasivadinusi Nau
josios Demokratijos par
tija, savo pirmininkės 
Kazimieros Prunskienės 
nepakeitė kita. Ši persi- 
vadinusi partija, kaip ir 
visos kitos nedidelės par
tijos, privalo sumokėti 
Vyriausiajai Rinkimų Ko
misijai užstatą daugiau 
negu 25.000 litų, ruosian- 
tis dalyvauti rinkimuo
se.

Naujosios Demokratijos 
Partijos lyderė K.Pruns
kienė spaudai pareiškė, 
kad savivaldybių rinkimų 
kompanijai bus išleista 
labai kuklios lėšos, nes 
"pinigėliai" rinkimų kom
panijai dar neplaukia".

Kodėl Kazimiera Pruns
kienė Vasario 16—sios 
proga šiemet Vasario 16- 
sios proga buvo apdova
nota "Nusipelniusių Lie
tuvai" žmonėms skirtu 
medaliu, sukėlė nepasi- tęjnUvrArvvo t*—- V.----
nų neaiškumo. Taip pat 
kaip ir kitas apdovano
tasis - Marijus Masiu- 
konis. Abu ■— ji pirmo
sios Lietuvos Vyriausy
bės vadovė, o jis — to 
meto Ministeris, dirbo 
KGB.

Ypač Vasario—16 proga 
toks apdovanojimas atro
do netinkamas.

Vėl degė Raudžio širdis, tratėjo žandikauliai, ir 
keletas dirbtinų dantų, rodos, išsprūs iš savo lizdų. 
Visada Raudžiui buvo gera nuo svajojimo apie kerš
tą, jį svaigino, tiesiog glušino keršto troškulys, jis 
gėrėjosi keršto vaizdu, ir keisti šiurpuliai krėsdavo 
ligi odos pašiurpimo. Jis atrodė lyg kirsti norįs gai
dys, papūtęs visas savo plunksnas.

Raudys ėjo gatve, mąstė ir norėjo kuo ilgiau ei
ti. Gatvė dundėjo, virš galvos praūžė lėktuvai, tran
kėsi sunkvežimiai, skambėjo signalai, ėjo šaligat
viais ar lėkė mašinomis vagys ir šventieji. Visais 
pojūčiais Raudys buvo paskendęs į savo keršto pla
na. ir, nepaisant triukšmo, jis buvo gatvėj vienišas. 
Gatvė Raudžiui buvo tuščia, jis nebūdavo toks 
vienišas net pasienio policijos budelėj, rudenio vė
jams graudžiu ~ šiurpuliu purtant medžius.

Dabar properšose švystelėdavo saulė, buvo skar
di įpusėjusios vasaros diena, gaivi, ir kur nors 
skraidė voratinkliai. O čia ėjo jų sunarpliotas Rau
dys ir negalėjo sutraukyti. Kąžkokie liūdesingi siū
lai jį pančiojo, jis norėjo tuo nusikratyti, rodos,jie

Stipriai protestavo įtei
kimo ceremonijos metu
buvusi disidente Nijole' 
Sadūnaitė.

Prisimenama ir ta i, kad 
savo laiku tokia išsila
vinusi moteris ekonomis
tė K.Prunskienė į Lietu
vos našlaičių vežtų atos
togų kelionėn į Graikiją 
įrašė ir savo šeimos na
rius^). Tuomet buvo dau
gelio spėliojama, kodėl 
vaikams atostogų prirei
kė Graikijos, kai jie dar 
nebuvo matę Lietuvos 
poilsio ir atostoginių vie
tų, kaip Palangos, Ni
dos, Druskininkų, Birš
tono, jau nekalbant apie 
pažintines keliones po 
Lietuvą.

Vyriausias Rinkimų Ko
misijos P4- kas Zenonas 
Vaigauskas numato, kad 
šių metų Savivaldybių 
rinkimuose dalyvaus apie 
10.000 kandidatų. Tai bū
tų rekordinis skaičius.

''"''^^nnnnnflnooonooOOOOOOn ■ b psl.

trukdavo, kada jis paliesdavo revolverį, tačiau po 
minutės begalinių svarstymų jis būdavo suvyniotas, 
kaip naujagimis vikšras. Raudys, negalėjo užsimiršti 
ir atsidūsti, jis norėjo atgauti žmoną. Jaigu atimtų 
karas ar mirtis, tai būtų suprantama, bet mintis, 
kad atima kitas žmogus, buvo nepakeliamai 
slegianti, erzinanti ir konkrečiai jaučiama bei ap
čiuopiama. Raudys norėjo užgesinti troškulį, bet šu
liniai buvo išdžiūvę, juos reikėjo papildyti, ir tam 
jis nešėsi ginklą. (b.d.)



totnnto
STEBĖJOSI LIETUVIŲ 
ARCHYVU

Ontario provincijos Ar- 
chyvistų Profesinės Są
jungos atstovas, aplan
kęs ir patikrinęs archy
vus visoje provincijoje, 
buvo nustebintas lietuvių 
Muziejumi-Archyvu. At
siųstame rašte jis 
žymėjo, kad jame 
įspūdingus
pat, kad dirbama su įsi
pareigojimu ir ateities 
planais.

Pokalbyje atstovas pa- 
kad tokios insti- 

nėra sukarusios 
ir di- 

bendruomenės 
provincijoje.

KĖLIMO P—JOS Kredito 
Kooperatyvo Valdybos 
pirm.dr.Česlovas K.Jonys.

Sekė sveikinimai Ka
nados Parlamento, To
ronto Miesto Savivaldy
bės atstovų, 
gos merės,
lietuvių bičiulės 
Callion sveikinimai 
sario 16-sios proga.

Taip pat sveikino Lat
vijos, Lenkijos ir Ukrai
nos bendruomenių atsto
vai.

tradicinių įžanginių ce
remonijų, sveikinimo žo
dį pasakė Lietuvos Gar
bės Konsulas Haris La
pas. Jis supažindino ir 
su Lietuvos Ambasadoriu
mi Kanadai Rimantu Šid
lausku, šio renginio pre
legentu.

PAGERBTAS MONTREA- 
LIO A-KĖS VALDYBOS 
PIRMININKAS

Pagrindinės VASARIO- 
16-TOSIOS minėjimo iš
kilmės,surengtos KLB—ės 
Toronto Apylinkės Valdy
bos, vyko Mississaugoje 
Lietuvos Kankinių bažny
čioje ir ANAPILIO di
džiojoje salėje.

Susirinkus daugiau ne
gu 500 dalyvių į salę,po

Jo žodis rėmėsi aktu
alijomis, nurodant, kas 
šiuo metu svarbiausia 
Lietuvai: sugebančiai

rinkinius Taip '.*****************************^*****************;

pa
rado

visuomeni-

Mississau- 
nuoširdžios 

H.Mc 
Va-

brėžė,
tucijos 
jokios kitos, kad 
desnės, 
Ontario

16-tosios mi-

atliko Lilija 
su "Dainos” 

Toronto. 
16—tosios mi-

• Vasario 
nėjimas Delhi apylinkėje 
vyko vasario mėn. 19d.po 
Mišių, parapijos salėje.

Paskaitą skaitė Indre 
Čuplinskaitė, meninę 
programą 
Turūtaitė 
vienetu iš 

Vasario
nėjime Wasagos apylin
kėje vasario 16d. pas
kaitą skaitė KLB Krašto 
Valdybos pirm. Algirdas 
Vaičiūnas.

Po programos buvo 
šilti ptietūs su vynu. 
Lietuvių namų žinios
• Sekmadienio popietėje 
vasario 13d.dalyvavo 186. 
Svečių knygoje pasirašė 
2 iš Fenelon Falls, On- 
Tano.

Pranešimus padarė LN 
V-bos vice. pirm. T.Stanu- 
lis.
• LN Visuomeninės Veik
los komiteto susirinki
mas įvyko š.m. vasario 
mėn. 27d. LN seklyčioje.
• Toronto Lietuvių Na
mų ir Labdaros Fondo 
narių metinis susirinki
mas įvyks š.m. kovo 
mėn.26d. sekmadienį,Ka- . 

raliaus Mindaugo menėje 
Registracija Iv.p.p.,su
sirinkimo pradžia 2v.p.p.

Šiais metais į Lietu
vių Namų valdybą bus 
renkami keturi nariai- 
trejiems metams ir į Re
vizijos komisiją vienas 
narys-trejiems metams.

• Šių metų balandžio 
mėn.13-14d.d.LN Moterų 
būrelis rengia drabužių 
ir daiktų išpardavimą BA- 
ZARRĄ.
atnešti 
mus 
mėn.10d

NEPAPRASTAS RENGINYS - PIRMĄ, KART/\ 3-jų 
ŽYMIAUSIŲ CHORŲ IŠEIVIJOJE JUNGTINIS 
KONCERTAS: Torontas turės vienkartinę progų 
išklausyti VOLUNGĖS, Čikagos DAINAVOS ir 
Cleveland'o EXULT ATE koncertų š.m. 
balandžio mėn. 2 d., sekmadieni, 3 vai. 
MACMILLAN TEATRO SALĖJE, esančioje Toron
to Universiteto Muzikos Fakultete.
Jungtinis choras pirmą kartų atliks J.Tamulionio 
"TĖVIŠKĖS GIEDOJIMUS" ir J.Rutter "GLORIA”.

Įėjimas- $20, $25, $30,- asmeniui.
Užsisakyti bilietus skambinant tel: 416-763 - 

4o13 arba elektroniniu paštu E-Mail choir volunge 
hotmail.com.

tvarkytis su kaimyninė
mis valstybėmis (kaip bu
tų gerai, kad ir tie kai
mynai bent dalinai steng. 
tusi dėl tų santykių-Red)

Naujasis Ambasadorius 
perskaitė Prezidento Val
do Adamkaus dekretą ir i 
įteikė Lietuvos kovotojo 
Savanorio medalį Mečis
lovui Pranevičiui, kovo
jusiam už Lietuvos lais
vę.

Vasario 16-sios proga, 
kultūrininko
ninko premija už ilgame
tę veiklą (20 metų Mont- 
realio A-kės Valdyboje,iš 
jų 17 metų jos Pirmi
ninku) įteikta Arūnui 
Staškevičiui.

Montrealiečiai yra ypa
tingai jam dėkingi už 
taip gerą mūsų telkinio 
ir Lietuvos atstovavimą 
Quebee'o Provincijoje, 
Montrealyje ir Kanados 
Vyriausybėje,vykstant to
kiam politiniai intensy
viam paskutiniąjam de
šimtmečiui.

Garbės pažymėjimą 
įteikė KLB Krašto Tary- 
dybos p-kas Algirdas 
Vaičiūnas, o piniginę pre
miją mecenatas PRISI-

1S73 Bloor St WMt,Tbronta, Ont M6P1A6

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

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

RISIKELIMO
P arapijos kredito kooperaha as

999 (College St.. Toronto. Ontario Mėli I VS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

Daiktus prašo . 
į Lietuvių Na
iki balandžio 
dienos.

Išpardavimas vyks LN 
salėje "B".Gautas pelnas 
bus skiriamas Slaugos 
Namų statybos fondui pa
remti.
• Lietuvių Namai ir LN 

Būrelis rengia 
ba-

30d. Karaliaus
Velykų pietus s.m. 
landžio
Mindaugo menėje.

Bus įdomi programa ir 
Velykų Bobutė su dovanė
lėmis vaikams. Pelnas 
skiriamas Slaugos Namų 
statybai.
6 psl.

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

Įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
90-179 d. term. Ind................. 3.25% Asmenines paskolas
180-364 d. term.ind................ ...3.80% nuo........................... 7.75%
1 metų term. Indėlius............ ...4.35%
2 metų term. Indėlius............ ...5.00% Sutarties paskolas
3 metų term, indėlius............ ...5.25% nuo........................... 7.75%
4 metų term, indėlius............ ...5.35% Nekiln. turto paskolas:
5 metų term, indėlius............ ...5.60% Su nekeičiamu
1 metų GlC-mėn.palūk.......... ...4.35% nuošimčiu
1 metų GlC-met. palūk.......... ...4.60% 1 metų...................... 7.10%
2 metų GlC-met. palūk.......... ...5.25% 2 metų...................... 7.60%
3 metų GlC-met. palūk......... ...5.50% 3 metų...................... 7.80%
4 metų GlC-met. palūk.......... ...5.60% 4 metų...................... 7.90%
5 metų GlC-met. palūk.......... ...5.85% 5 metų...................... 8.00%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”......................... ...3.00% Su keičiamu
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.. ...4.60% nuošimčiu
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.. ...5.25% 1, 2, 3 metų............ 5.95%
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% Duodame komercinius
Kasd. pal. Čekių sąsk. iki..... ...2.00% mortgičius Iki $750,000.
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. ...2.50%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75%

Kiti patarnavimai “INTERAC’PLUS” kOft&lė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas 
_________ ._________ . __________________ 1 ___ ____________ _

Iškiliai atliko muzikinę 
programą pianistė L.Pau
lauskaitė — Kanovičienė, 
smuikininkė A.Šarpytė, 
Toronto Vyrų Choras, vad. 
Lilijai Turūtaitei, Jau- 

' nimo Ansamblis GINTA
RAS džiugino šokiais,va
dovaujamas R.Karasiejie- 
nės ir G.Sinskaitės.

Programą pravedė 
Ross. Po KLB A- 
V-bos pirmininkės 

Garbaliauskie-

Vika 
kės 
Danutės 
nes padėkos visiems da
lyviams ir svečiams, su
giedotas Lietuvos Him
nas.

Kviestieji svečiai buvo 
pavaišinti Parodų salėje.

L,ETUV,y VVTV
KREDITO ....Y „Y Y—Y 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per- 115 milijonų dolerių

už 1 m. term. Indėlius 
už 2 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už 4 m. term, indėlius

MOKAr
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% 
5.50% 
5.60% 
5.85%
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. Ind. 
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.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

MUS
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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.5

hotmail.com


Lietuvoje
išėjus Amžinybėn Broliui ir Seseriai

PASIŽADEJIMAS LIE
TUVAI SU AŠAROMIS 
AKYSE.

Jau po pirmojo susi
tikimo tapti Irkutsko lie
tuvių bendruomenes na
riais užsirašė 86 šeimos. 
Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vicepirminin
kas Gabrielius Žemkal
nis buvo nustebęs:"Žino- 
jau, kad šiame krašte pa
lei Baikalą tebegyvena 
nemažai tremtinių, bet 
nesitikėjau, kad tiek 
daug". Manona, jog į Ir
kutsko sritį ir Buriatiją 
buvo ištremta 
tūkstančių 
žmonių. Toli 
visiems pavyko sugrįžti 
į Tėvynę. įvairiai susi
klostė’ jų likimas. Deja, 
kaip paaiškėjo, nemaža 
jų, ir toliau gyvenančių 
taigoje pasiklydusiuose 
kaimuose, nuošalesniuose 
miestuose bei rajonuose, 
nieko nėra girdėję apie 
Lietuvoje veikiančią trem
tinių grįžimo programą, 
sudarytas lengvatas ir 
valstybes paramą. Daug 
kas į susitikimą atėjo, 
visai atsitiktinai išgirdę 

.apie tai iš kelintų
Reikėjo matyti, 

kiu susijaudinimu 
tą ir kitą vakarą 
vynę pasiryžę grįžti žmo
nės pildė iš Lietuvos at
vežtus dokumentus, pa
sirašinėjo pasižadėjimus 
Lietuvos Respublikai.Kas 
antras tai darydavo su 
ašaromis akyse.

("Tremtinys"Nr.4O, 1999)

apie 30
Lietuvos 

gražu ne

lūpų, 
su ko- 
veide 
į Tė-

9 Ukmergėje, parduotu
vėje "Mėta"
vagys. Lauko durų gro-

pabuvojo

DĖKOJU visiems už nuoširdžius paguodos 

žodžius, maldas bei aukas " Vaiko Tėviškės 

Namams", man labai sunkią valandą, netekus 

mylimos žmonos a.a. REGINOS KIESELYTĖS- 
URBANIENĖS , -

Linas Urbanas

Juzei JONAITIENEI ir Justinui SKAISGIRIUI

nuoširdžiai užjaučiame Jų brolius VINCĄ ir 

ANTANĄ bei seserį JULIJĄ Adamonienę su 

šeimomis,-

Emilija ir Juozas Paunksniai

Mirus

Mirus Mylimai Motinai

a.a. Bronei JONIKAITYTEI-BENDZIENEI,

Nuoširdžiai dėkojame kun. Kazimierui AM
BRASUI už atliktas apeigas - Mišias ir paly
dėjimą į kapines.

Dėkojame AUŠROS VARTŲ P-jos CHORUI 
už ypatingai grąžų giedojimą, ačiū sol; Elenai 
GRUMBINIENEI ir vargonininkui Lavrenti 
DJINTCHARADZE.

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas užuo
jautas, dalyvavima apeigose, užprašytas Mišias 
ir aukas "Vaiko Tėviškės Namams".

Jūsų nuoširdumas mums bus visuomet min
tyse.

Dukros: Liukrecija, Rūta,Kristina 
Gabija, Lilija su šeimomis

tos buvo atplėštos, o 
stiklas išmuštas. Vagys 
pagrobė 6 dėžės cigare
čių, 2 dėžes alaus, šo
koladukų bei žiebtuvė
lių. Parduotuvė neturėjo 
jokios signalizacijos.

Dar tą pačią dieną 
kriminalines policijos pa
reigūnai išaiškino ir su
laikė vagis 
dirbantys bei nesimokan
tys Darius 1______
čius 23m., 
lys 19m.* 
buvęs Vaikų Globos Na-

niekur ne-

Lukoševi- 
ir Nerijus Ži- 

Pastarasis yra

2000.11.29.

mų auklėtinis. Apsivogę 
vaikinai tą pačią naktį 
nuvyko į Kėdainius, kur 
gyvena N.Žilio sesuo.Pa
reigūnai, sulaikę vagis, 
rado ir įkalčius.Alus jau 
buvo išgertas, taip pat 
parduota dalis cigarečių.

Iki dabar abu poliuj ja i 
nebuvo žinomi. Taigi, 
nauja "karjera", o laik
raščiuose randama ir 
amatų apmokymo įstaigų 
ir darbininkų pareikala
vimo skelbimų...
• Rusijos Užsienio Rei- 

. kalų Ministerija praeitų 
metų gruodžio ~ ‘

-J baigoje
men.pa

buvo pasikvietu-

Onai SITKAUSKIENEI

Jos dukrą Genovaitę, žentą Joną, vaikaitį 
Raimundą Zabieliauskus, gimines ir artimuosius 
liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučiame ir 
kartu liūdime , -

D. V. Mažeikos
P. Pautienė
O.L.Semaškos
J.V.Staskai 
V.Staskus 
S. Vaškienė

St.Petersburg, Florida

Buvusiam ilgameČiui AUŠROS VARTŲ P-jos 
Komiteto Pirmininkui.

ALBERTUI JONELIUI 

iškeliavus į Amžinojo Poilsio Namus,
I skausmo valandoje nuoširdžiai užjaučiąnie Jo 

žmoną MILANĄ, dykras, sūnų su šeimomis ir 
vaikai čiu§,-

AV Parapijos kunigai 
Seselės, Taryba ir visi

į parapijiečiai

si laikinąjį Lietuvos Pa
tikėtinį Petrą Zapolską. 
Jam buvo 
griežtas 
to, kad 
atidaryta 
formacijos 
Atstovybė.

pareikštas 
protestas dėl 
Vilniuje buvo 
Čečėnijos In- 

ir Kultūros

epidemija, 
uždaryti eilę 
pradėjo at- 

Dalis mokinių

• Gripo 
privertusi 
mokyklų, 
slūgti, 
nebuvo atėję į pamokas
ir dėl kitų susirgimų.

Seinai ne (Factions 
contre le racisme

J'suis pas raciste. 
C'est juste que...

Nesu r sistas. 
Tik kad. ...

Le racisme a plusieurs 

visages. Dėmontrons 

que les actions contre 

le racisme ont plusieurs 

voix.

Du 20 au 26 mars, 

participons aux cine- 

rencontres, expositions, 

ateliers, dėbats et a un 

colloque.

Renseignements :
873-4255

Rasizmas turi įvairius 

pavidalus. Parodykime, 

kad mūsų veikla prieš 

rasizmą irgi pasireiškia 

įvairiopai.

Kovo mėn. 20 - 26 d.d., 

dalyvaukime filmų 

peržiūrose, parodose, 

suėjimuose, debatuose, 

bent viename seminare 

rasizmo tema.

Teiraukitės:
873-4255

7 psl.



imontreal
• Ona SITKAUSKIENE- 
KLIMAVIČIŪTĖ,94m. am
žiaus mirė vasario mėn. 
13d. Liko duktė Genė 
ZABIELIAUSKIENĖ, vai
kaitis Raimundas ir žen
tas Jonas.

Po rožinio ir gedulin
gų apeigų Šv. Kazimiero 
P-jos bažnyčioje Monre
alyje palaidota
• Albertas JONELIS, 
79m. amžiaus, mirė po 
sunkios ligos,vasario mėn. 
20d.Royal Victoria Ligo
ninėje.

Visą gyvenimą jis bu
vo aktyvus mūsų bend
ruomenės narys.

Liko žmona Milana, 
dukterys Audronė , Li
lija ir sūnus Juozas su 
šeimomis. Jų tarpe 3 
vaikaičiai: Mattew, Si
monas ir Patrick. Lie
tuvoje jo liūdi brolis ir 
3 seserys, bei kiti gimi
nės. Po gedulinių apeigų 
Aušros Vartų P-jos baž
nyčioje, palaidotas Lie
tuvių kapinėse Mississau- 
goje, Ontario. Užuojauta 
mirusiųjų artimiesiems.

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

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
R4O 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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.AIexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que.» H3A 2G6

LES TOtTURES

rps. MIROM U\JC

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey 3272 Bo u L LASALLE 
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.

• A.a. Alberto Jonelio 
žmonos Milanos pageida
vimu, surinktos aukos ge
dulingoms Mišioms bus 
pervestos į Lietuvą, kur 
Alberto Jonelio atmini
mui bus aukojamos 
Mišios.

• KLK Moterų Draugijos 
Montrealio sk.Valdyba 
šaukia visuotiną narių 
susirinkimą, kuris įvyks 
š.m. kovo 12d. Seselių 
Namuose po 12 vai.Mi
šių. Kviečiami dalyvauti 
ne tik narės, bet ir sve
čiai, nes šio susirinkimo 
metu bus paminėta dar 
viena iškyli mūsų valsty 
bingumo data Kovo-11. 
Taip pat bus aptarti 
įvairūs klausimai, susiję 
su Velykinio stalo pa
rengimu Atvelykyje Šis 
parengimas yra tradici
nis ir visada daug sulau
kia žmonių, kurie ateina 
ne tik dėl gero 
maisto, bet ir dėl įdo
mios programos. Šį kar
tą šio parengimo metu 
pasirodys Montrealyje 
naujai sudaryta tautinių 
šokių grupė"GINTARAS", 
kuriems tai bus pirmas 
pasirodymas prieš iš
vykstant į XI-ją Tauti
nių Šokių Šventę Toron
te.

Tad pirmiausia laukia
me narių ir viešnių Ka
talikių Moterų susirinki-

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika; 

734 2677
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 

me kovo. 12d., o po to 
visus kviečiame baland- 
džio mėn.30d. į iškil
mingus Atvelykio pietus.

• Montrealio LB Apy
linkės V-bos pirm.ARŪ
NUI STAŠKEVIČIUI Va
sario 16-sios proga To
ronte buvo įteikta vi
suomenininko - kultūrinin
ko premija. Džiaugiamės 
ir sveikiname. Plačiau 
žiūrėkite 6 psl.

Žymus fotografas AL
GIS KEMEŽYS pasižy
mėjo savo sniego skulp
tūromis prie savo namų 
Montrealyje. Apie jį pla
čiai parašė Montrealio 
"The Gazette" žurnalis
tas, kuris plačiau ap
rašė jo keliones po pa
saulį, atliekant pagar
sėjusias meniškas nuot
raukas.

GRAŽUOLE IR ATLETAS
Taip^ pavadinio Valenti- 

no-širdžių Dieną”La Pres- 
se" žurnalistė Vivian Roy 
sužadėtinių porą Natalie 
Sanchagrin montrealietę 
modeliuotoją, žinomą čia, 
Paryžiuje ir kitur madų 
centruose ir Dainių Zub- 
rų, 6 pėdų ir 4 inčų 
’’hobsą”, ledo rutulio 
puolėją Montrealio "Ca- 
nadiens” komandoje.

Tą vakarą žurnaliste 
kalbėjosi su jais resto
rane prie žvakių švie
sos ir geltonų gėlių puok
štės, kurių padovanojo 
Dainius. Mėgstamiausia 
Natalijos spalva geltona.

Susipažinę praeitų me
tų kovo mėnesį, nenu
jautė, kur ši pažintis nu
ves. Ypač, kad Natalie 
nelabai mėgo vyrų atle
tų .. Bet j sakė , įsitikino, 
kad Dainius yra "džen
telmenas ir visai ne pa
gyrūnas."

Praeitų metų liepos 
mėnesį Dainius Zubrus, 
palikęs "Philadelphia Fly
ers", įsijungė į "Cana- 
diens" komandą, apsigy
veno Montrealyje. Netikė
tai susipažino su Nata
lija, susiradęs butą West- 
montfe, paprašė jos pade-, 
ti apsipirKti baldus buto 
apstatymui.

Taip prasidėjo rimta 
draugystė.

-Ar Jums svarbi Valen
tino Diena? —- paklausė 
žurnalistė.

-Ji tampa tokia, kai esi 
tikrai įsimylėjęs— atsakė 
ramiai Dainius.—Su Nata-
lija aš jaučiuosi tikrai ■ 
gerai. Net jeigu ir nieko 
nedarome,arba atliekame 
gana nuobodžius darbus, 
tai vis tiek malonu, j 
Tarp mudviejų yra gilus 
artimumas—pasakė Dai
nius. . j

Didelė, spalvota nuot
rauka puošė 1 —jį "La 
Presse" puslapį.

Kad ir iš tolo, svei
kiname naują montrealie- | 
tį ir jo, šypsena spindu
liuojančią, Natalie.

I ITAC MONTREALIO LIETUVIULl Irto KREDITO UNIJA
1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8

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

:------------ '■--------------------:-------

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1.000.00)
1 metų ....-----
2 metą ....-----
3 metų .. -.------
4 metų ....-----
5 metu ....----- 5^60
Terminuoti indėliai
1 metų.............  3.50
180 d.- 364 d.'
120 d.- 179 d. 3.0Q
60 d.- 119 d.' _3.00
30 d.- 59 d." 3.00 
iki 30 d. ...o:

Taupomos sąskaitos
Specialios K 25 
Kasdien inės,U25

RRSP & RRIF
Taupoma___ L50 .
1 metų __ - 5.0Q_
2 metų ___ 5.0-0-
3 metų ___ 5.. 25—
4 metų 5.35,
5 metu 5 r 6Q ....

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

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

4-ptex)
4 metų —SU 45— 

.5 metų - .8*55—

1 metų _ ..z^6Q.
2 metų R-io
3 metu R-30

7

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmeninės paskolas — pradedant nuo 7.00

If guaranteed by deposit at LITAS 8.00 ___
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00_____
Personal loan regular ___   9.50

Overdraft: ..................................—•........ .  17.00 __
DESJARDINS PRIME -8.00 ,
DESJARDINS PERSONAL PRIME - 7.59 —

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., t reeled. 9.00 - 3.00 . ......
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00 -7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

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

APAMONIS INSURANCE JgENCY InE 
Tel: (514) 722-3545 , Fax: (514) 722-354?

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

^FUNERAL HOME^q 
J.F. Wilson & Sons Inc.

H23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av.
Chateauguay,QC., Verdun, QC.
F Tel: 69T-4763 Tel: 767-9^56 |
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