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APŽVALGA
B.N.

ISTORINE POPIEŽIAUS 
JONO-PAULIAUS II 
GAVĖNIOS ATGAILA

Nors akivaizdžiai su- 
silpnėjusios sveikatos, Po
piežius ryžosi savo gyve- 
venimo saulėlvdi. ir 2000 
-sius paženklinti Katalikų 
Bažnyčios atsinaujinimu: 
pripažinimu ir atgaila už 
padarytas klaidas ir nuo
skaudas.

Š.Petro Bazilikoje, spe
cialiose Mišiose, Popie
žius savo šių metų pro
gramą pavadino "Purifi
cation of memory"- tik 
apsivalymas nuo praei
ties veiksmų, kurie buvc 
arba pateisinami, arbe 
slepiami. Popiežius savo 
apžvalgoje apima inkvi
zicijos "heretikų" degi
nimo, musulmonų žudy
mo Kryžiaus Karų epo
choje, "tylos" laikysena, 
vykdant Hitlerinį, ma
sinį genocido planą. Taip 
pat už smurtą ir netole
ravimą kitų religijų ir 
tradicijų pasekėjų. Ne
vengė gailėtis už tuos 
Katalikų Bažnyčios
tarnus, kurie nusikalto 
prieš vaikus, ar diskrimi
navo moteris.

Vatikano teologai iš
leido filosofinių ir teo
loginių svarstymų 30-ies 
puslapių dokumentą, ku
ris sudaro Popiežiaus at
gailos ir atsiprašymo pa
grindą.

« Kovo men. 8 dieną Ru
sijos artilerija ir bombo
nešiai be atlydžio bom
bardavo pačioje Čečėni
jos pietuose esantį kai
mą ir apylinkes bei Kom- 
sornolskoje vardu pava
dintą miestą, kurį če
čėnai’'atsiėmė iš rusų ar
šiai prasiveržę pro 
apgulties pajėgas. Žuvo 
nemažai karių.

Rusijos Gynybos Mi- 
nisteris Igor Sergiejex/as 
pareiškė manąs apylin
kėje esant iki 1000 suki
lėlių, o visame krašte 
da likę apie 2500.

Rusų nepaliko 
ramybėje dar trijose 
vietovėse, o praeitą sa
vaitę sostinėje Grozny 
įvyko dar keli netikėti 
ir nuostolingi rusams 
susirėmimai su laisvės 
kovotojais.

Šimtai civilių pasi
traukė nuo tebevykdomo _ 
smurto prieš juos, pagal 
JT Pabėgėlių Centro pra
nešimą, Rusijos vėliava 
plevėsuoja griuvėsiuose.

• ESTIJOS sostinėje Ta- 
llin'ne vasario mėnesio 
pabaigoje vyko Baltijos 
valstybių vyriausybių va
dovų susitikimas, kuria
me buvo sėkmingai susi
tarta dėl bendros Balti
jos valstybių energetikos 
politikos ir tikslų.

Buvo patvirtinta gali
mybė iki 2002—jų metų

sukurti bendrą Baltijos 
valstybių energetikos rin
ką ir ją sujungti bent su 
Suomija.

Ne tokios sėkmingos 
buvo derybos ir 
problemos sprendimas dėl 
Latvijos apribojimo įve
žamai kiaulienai iš Lie- * 
tuvos ir Estijos. Lat
vija nuo praeitų metų 
gegužės mėn. vienašališ
kai nusprendė ir pažeidė 
laisvosios prekybos su
tartį.

Po labai intensyvių dis
kusijų tolimesnis šios 
painios situacijos išnarp
liojimas yra pavestas

ekspertams. Žinoma, 
spaudimą Latvijai galėtų 
padaryti Lietuva ir Esti-“ 
ja , atsakydama tuo pa
čiu— uždraudžiant ar la
bai apribojant Latvijos 
produkcijos importą...Tik 
nesinori tokių imtynių, 
"kaip tu man,taip aš tau’’

Praktiški apribojimai 
vykstantiems į Čekiją

Nuo š.m. vasario 
mėn. 1d. į Čekiją vyks
tantys užsieniečiai turi 
ne tik pateikti sveikatos 
draudimo pažymėjimą, 
galiojantį užsienyje, bei 
dokumentą, kuriuo pa

tvirtinama, kur apsistos. 
Šalia to, pasienyje gali 
tekti įrodyti, kad Čeki
joje svečias galės išleis
ti per dieną ne mažiau 

t kaip 1000 kronų (120 li
tų). Lietuvos piliečiams, 
kaip ir ir anksčiau, vyk
ti į Čekiją, vizų nerei
kia.

Reikia manyti,kad Lie
tuvos piliečiai Čekijoje 
turi tinkamo elgesio re
putaciją, jeigu naujos 
taisyklės jiems netaiko
mos.

Čekijos prezidentas V. 
Havel is, po stipraus per
šalimo, vėl ligoninėje.

APIE 50-SIĄS ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNES.

50-sios Jubiliejinės Š.Amerikos Lietuvių Sporto 
Žaidynės įvyks 2000m. gegužės mėn. 5,6 ir 7 d.d., 
Baltimorėje, Md. Visuotinio ŠALFASS-gos suvažia
vimo nutarimu ir ŠALFASS Centro Valdybos 
pavedimu, žaidynes vykdo Baltimorės Lietuvių At
letų Klubas, kurio pirmininku yra Viktoras Sajauskas.

Programoje - 2000m. SALFASS-gos pirmenybės 
šių sporto šakų: a) krepšinio vyrų A ir B, moterų 
ir jaunių bei mergaičių A(1981m. gimimo ir jau
nesnių), b) Tinklinio - vyrų ir moterų, c) Stalo te
niso, d) Šachmatų, e) Plaukymo, f) Kėgliavimo, g) 
Raketbolo, ir h) Rankų lenkimo.

Sporto koordinatoriai: Krepšinio- Vytautas Bra
zauskas - tel:410-727-5693, E-mail: vytz@juno.com 
Tinklinio - Charles Loscarn, Tel: 410-592-5251 E- 
mail- mooe12@flash.net
Stalo teniso - Vytas Brazauskas.
Šachmatų pirmenybės vykdomos šveicarų sistema. 
Koordinatorius - John Pocius, Tel: 410-945—2322 
Plaukymo: Arvydas Barzdukas - 3322 Hartwell Ct., 
Falls Church, VA. 22042. Tel: 703-560-1410 namų 
ir 703-241-2500 darbo; Faksas: 703—241—9114, E- 
mail: arvydas@earthlink.net

Kėgliavimo - Nerimantas Radžius,Tel;410-727-1935. 
Raketbolo- Vincas Dūlys, Tel: 410-987- 5275; E- 
mail: vincentas@juno com
Rankų lenkimo - varžybos vykdomos dešine ir kaire 
ranka, vyrams ir moterims, įvairiose kategorijose 
pagal svorį ir amžių. Koordinatorius: Gintaras 
Buivys, Tel: 410-276-4598; E-mail: gbuivys@hotrnail 
com

Dalyvavimas žaidynėse yra atviras visiems Š. 
Amerikos lietuvių sporto vienetams ir individams, 
atlikusiems 2000m. metinę ŠALFASS-gos narių re
gistraciją.

Registracijos ir informacijos centro adresas: 
Viktoras Sajauskas, 9184 Windflower Dr., Ellicott 
City, MD 21943, Tel: 410-418-8344; Faksas: 410- 
418-5525, E-mail: rsajauskas@msn.com

Išsamesnės informacijos pranešamos ŠALFASS-gos 
klubams bei kai kuriems ankstyvesnėse varžybose 
dalyvavusiems individams. ŠALFASS-gai nepriklau
santieji vienetai ar individai, prašomi kreiptis į 
Viktorą Sajauską ar į atitinkamos sporto šakos ko
ordinatorių.

Šios žaidynės vyks 50 metų jubiliejaus ženkle! 
Ta proga klubai ir pavieniai sportininkai kviečiami 
kuo gausiau dalyvauti, o rengėjams linkime jas kuo 
sėkmingiau pravesti!

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

mailto:vytz@juno.com
mailto:mooe12@flash.net
mailto:arvydas@earthlink.net
mailto:rsajauskas@msn.com
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rinkoje analogų neturin
čių produktų parodoje, ne
paprastai susidomėjo ir 
"Wincor Nixdorf". Ji 
svarsto galimybę diegti 
"ATM eye" į savo stan
dartinę produkciją. Taip 
pat tuo domisi didžio
sios pasaulio bendrovės 
ir bankai.

foninis Orkestras, diri
gentas Gintaras Rinkevi
čius, Kauno Valstybinis 
Choras, dir.Petras Bin
gelis, saksofonistas Pet
ras Vyšniauskas, diskan
tas (aukštas vyriškas bal
sas) Darius Golmantas,pa
mokslininkas Julius Sas
nauskas.

t 
Ri- 

Feliksas 
Seimo 

Razma, 
būtų at-
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9 PRIEŠ RINKIMUS DEK 
LARAVO PAJAMAS

Lietuvos partijos ir po
litinės organizacijos pa
skelbė savo pajamas. 
Daugiausia pinigų de
klaravo Lietuvos Politi
nių Kalinių ir Tremtinių 
Sąjunga (LPKTS)—daugiau 
kaip 665.000 litų. Beveik 
pusę šių pajamų Sąjunga 

’ gavo iš leidybines veik
los ir kitų mokamų prie

is 
is 
iš

dalis surinkta

Lietuvoje

Komp. Jonas Tamulionis, GENTIES GIESMIŲ, autorius 
Si kurinį atliks Čikagos, Toronto ir Cleveland’o 
jungtinis choras, balandžio mėn. 2 d., Toronte.

• Vilniaus Garbės 
liečio 
ryba 
mėn.
KAZIMIERUI VASILIA US 
KUL

Jis, perėjęs Sibiro 
tremtį ir grįžęs į Vilnių, 
tapo viena ryškiausių as
menybių Vilniuje ir Lie-

Pi- 
vardą Miesto Ta- 
paskyre vasario 
15d. Monsinjorui

Regalijas įteike iškil
mingame Tarybos posė
dyje miesto Rotušėje me
ras Juozas Imbrasas.

Monsinjoras K. VASI
LIAUSKAS reziduoja Šv. 
Mykolo parapijoje, daly
vauja visuomeniniuose kul
tūriniuose renginiuose,yra 
Vilniaus Savivaldybės at
stovės 
kupinas 
idėjų, 
padeda

Svarbiausia, kad yra 
nuoširdžiai gerbiamas jau
nimo 
čiųjų 
linių 
sionalų.Tai nėra jau toks 
dažnas reiškinys.

liūs, Omano Sultonas ir 
prezidentai: JAV, Island- 
dijos, Prancūzijos, Grai
kijos ir kitų valstybių va
dovai.
Prezidentas
Putinas savo j 
patvirtino, kad 
nis Rusijos 
palaikyti gerus 
nius santykius 
siškai naudingą 
tę su Lietuva -— 
pasikeitęs.

Rusijos įgaliotas
Vladimir 

sveikinime 
principi- 

uždavinys- 
kaimyni- 

ir abipu- 
draugys- 

•sąs

rernejų ir kiti gauti 
narių bei dotacija 

J valstybės biudžeto.
LPKTS organizacijai 

priklauso 46.500 narių.
Antri, pagal pernai 

gautas pajamas, yra 
Lietuvos Konservato
riai - beveik 600.000 
litų. Apie 224.000 litų 
iš šios sumos padovanota 
įvairių piliečių ir visuo
meninių organizacijų.Li
kusi dalis surinkta kaip 
nario mokestis arba su
taupyta nuo praėjusių 
metų.

Trečia, pagal turimų 
pajamų kiekį, yra LDDP 
su beveik 400.000 litų. 
Daugiausia pinigų užsidir
bo iš leidybinės veiklos 
ir surinkto nario mokes
čio.

Seime opozicijoje esan
ti Vytenio Andriukaičio 
vadovaujama Socialdemo
kratų Partija deklaravo 
103.000 litų.

Centristai 
160.000 litų 
nai išleido 
nėms išlaidoms ir parti
jos aparato išlaikymui.

bei dotacija

skelbia, kad 
pajamų per- 

kanceliari-

žodžiais "visada 
naujų vertingų 

sumanymų, pats 
juos įgyvendinti"

ir senimo, tikin- 
ir kitamanių, ei- 
piliečių ir profe-

• Vasario 16-sios 82-ųjų 
sukaktuvių proga
prez.Valdui Adamkui
sveikinimus buvo atsiun
tę Popiežius Jonas Pau
lius II, D.Britanijos Ka
ralienė, Japonijos Impe
ratorius, Maroko Kara-
2 psl.

Premjera vyko Vil-
Kongresų 
ten buvo 
taip pat 

4— rių
"Nuo Austrijos iki 

kovo

niaus 
se. iš 
jamas 
radio" 
ciklas 
Australijos", kovo mėn. 
13d. dalyvaujant 19—kai 
šalių.

"Euroradio" kocertai 
tiesiogiai transliuojami, 
sutraukia 4—6 milijonus 
klausytojų.

Sol.Violeta Urmanavi- 
čiūtė, žinoma visoje Eu
ropoje Violeta Urman 
vardu, garsėja ir Ameri
kos kontinente. Reikia 
tikėtis, kad galėsime 
tokią "Euroradio" seriją 
išgirsti bent CD įrašuose.

Rūmuo- 
transliuo- 

ir "Euro- 
koncertų

• Raimundas MIEŽELIS
Prezidento | 
sistatydino iš 
sios Tarnybinės 
Komisijos nario 
ir išvyko gydytis 
Kada galėtų 
nustatys medikai.

Kadangi R.Mieželis,pra
dėjęs dirbti Prezidentū
roje, atsisakė atlygini
mo, tad oficialiai jam 
nereikėjo gauti leidimo 
atostogoms.

Prezidentas 
turės paskirti

patarėjas, at- 
Vyriau- 
Etikos 

pareigų 
į JAV.

į Komisiją 
kitą narį.

Landsbergis, jo pavaduo
tojai Arvydas Vidžiūnas 
Rasa Juknevičienė 
mantas Dagys, 
Palubinskas ir 
Kancleris Jurgis

Gana keistai
rodę, kad apdovanojant 
daugelį numatytųjų Sąjū
džio lyderių ir faktinis 
1990—taisiais metais ša
lies vadovas prezidentas 
Vytautas Landsbergis ne
būtų apdovanotas.

• Prez.Valdas Adamkus 
pasveikino Estijos prez. 
Lennard Meri Estijos Ne
priklausomybes šventės 
Vasario 24—tosios proga, 
palinkėdamas jam ir Es
tijai sėkmės bei gerovės. 
Taip pat* Lietuvos Prezi
dentas patvirtinio įsiti
kinimą, kad abiejų vals
tybių geri santykiai bus 
ir ateityje plėtojami.

• Lietuvos Kultūros mi- 
nisteris Arūnas Bėkšta 
aplankęs Karaliaučiaus 
srities Tilžės ir Ragai
nės miestus, susitiko su 
jų merais. Aplankęs Til
žės istorijos muziejų^a- 
dėjo gėlių prie atminimo 
ženklų Vydūnui ir Mar
tynui Mažvydui. Tolmin
kiemyje aplankė Kristi
jono Donelaičio Muziejų.

• Šių metų sausio 25-27 
dienomis Vokietijoje, Pa- 
deborno mieste vykusio
je parodoje "Product & 
Trendshow 20U0", kurioje 
pristatomos moderniau
sios bankinės ir infor
macijos technologijos, da
lyvavo ir Lietuvos UAB 
"Penki kontinentai".

Krikščionių Demokratų 
Partija iš rėmėjų ir kitų 
teisėtų šaltinių pernai 
surinko 123.000 litų ir 
daugiausiai išleido orga
nizaciniams reikalams.

Apklausų žiniomis, po
puliariausioji šiuo metu 
Liberalų Sąjunga pernai 
surinko 112.000 litų, ta
čiau didžiąją šių lėšų da
lį išleido Partijos veik
lai.

Kitos 
dalyvaus 
kiniuose 
mos iš rėmėjų negavo^ ir 
nesugebėjo pačios užsi
dirbti lėšų.

• Lietuvos
žmonos Almos Adamkie
nės Labdaros ir Para
mos Fondas trijoms Lie
tuvos mokykloms įteikė 
dovanų 3 kompiuterius 
ir automobilį "Skoda". 
Dovanos gautos iš bend
rovės "McDonalds Res
taurants".

Prezidento

• Kauno deputatų klu
bas surengė rimtą eg
zaminą į rinkimus einan
tiems politikams. Preten* 
den ta i į busimos Tary
bos narius buvo pakvies
ti į savotišką vietos po
litikų areną. Paprašyta 
atsakyti į penkis klausi
mus, iš kurių galima su
sidaryti vaizdą, su kokiu 
žinių ir pasiruošimo ba
gažu bei kokiais nusista
tymais jie taikosi į mies
to valdžią.

partijos, kurios 
savivaldybių rin- 
didesnės para-

PRITRŪKO DIPLOMA
TINIO ĖJIMO

Kovo 11- osios oficia
liam 
minėti 
įteikti apie porą šimtų 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Atstatymo medalių. 
Jie paskirti partizanams 
disidentams,Sąjudžio vei
kėjams bei Kovo 11—sios 
Akto sjgnatarams.

Tačiau . Seimo Valdy
bai atsisakius medalių, 
jų įteikimas atidėtas. 
Valdybą sudaro Seimo 
Pirmininkas Vytautas

dešimtmečiui pa
buvo numatyta

9 Tragiškai žuvusio žmo- 
gaus-kunigo rašytojo me
cenato Ričardo Mikutavi
čiaus gimimo 65-sias me
tines daugelis paminėjo, 
dalyvaudami Šv.Mišiose 
Vytauto Didžiojo bažny
čioje Kaune.Daugybe žmo
nių lanke Velionio kapą 
Petrašiūnų kapinėse,klau
sėsi koncerto Kauno 
Technologijos Universite
to auloje, kurį surengė 
miesto menininkai Aldo
na Mikšytė, Rita Preik- 
šaite, Virginija Kochans- 
kytė, Aleksandras Rubi- 
novas, Vida Mickevičienė.

Parodoje ši Bendrovė 
. supažindino su vos prieš 

kelias savaites baigta 
kurti sistema "ATM eye" 
Tai elektroninė banko
matų tinklų apsaugos ir 
stebėjimo sistema,pade
danti bankams ar ap
saugos kompanijoms ste
bėti bankomatus, fiksuo
ti jų aplinką ir perduoti 
į operacijų centrą elek
troniniuose stebėjimo 
žurnaluose užfiksuotą in
formaciją. Šiuo, kol kas,

"EURORADIO” PROGRA- 
MOJE-PREMJERA IŠ 
VILNIAUS.

Kovo mėn.9d. Vilniuje 
buvo transliuojama spe
cialiai užsakyta "Euro
radio" programai orato
rija LAIŠKAS VISIEMS 
TIKINTIEMS, panaudo
jant Šv. Pranciškaus Asy
žiečio tekstus. Oratorijo
je dalyvavo garsi Operos 
soliste, Violeta Urmana- 
vičiūtė ir Valstybinis Sim-

APIE KGB AGENTUS

Š.rm vasario mėn.28d. Lietuvoje leidžiamas savai
tinis žurnalas "XXI amžius" paskelbė savo EKSTRA 
skyriuje įdomų straipsnį, komentuojantį A.Mitrochi- 

; no- ir Ch. Andrew knygą, pasirodžiusią praeitais 
metais Europoje "Mitrochin Archive and the Secret 
History of the KGB". Joje aprašomi Vakarų 
Europoje ir Jungtinėse Valstijose veikusių kelių de
šimčių agentų veiklą.

Straipsnio autorius Arvydas Anušauskas rašo, kad 
iš Lietuvos teritorijos KGB buvo išplėtojusi ener
gingą agentūrinę veiklą kitose šalyse. Ne viską ži
nojęs ir pats A.Mitrochin'as.



BNS žiniomis, Izraelio 
vyriausybe atsisakė ap
klausinėti buv.aukštos ka
tegorijos sovietų saugu
mo karininką Nachmaną 
Dušanski. Buvo prašyta 
Dušanskio parašo patvir
tinimo, kad būtų galima 
palyginti su turimais jo 
veiklos dokumentais.

Izraelio Teisingumo 
Ministerija atsakė, kad 
Izraelis turįs sąrašą dau
giau negu 20 lietuvių pa
vardžių, kurie ėjo aukš
tas pareigas KGB ir 
NKVD, dalyvavę įvairio
se akcijose ir turėję dar 
didesnius įgaliojimus ne
gu N.Dušanskis. Tad teis
ti Dušanskį esą būtų dis
kriminacija.

Šį mėnesį UTENOS 
rajono Apylinkės Proku
ratūra atnaujina baudžia
mąją bylą dėl paskutinio
jo Lietuvos partizano An
tano Kraujelio nužudymo, 
ištrėmimo 4-rių šeimų. 
(Liustracijos įstatymas 
leidžia teisti ir nagri
nėti karo nusikaltėlių by
las už akių).

• Lietuvos Laisvės Sąjun
gos P-kas, Seimo narys 
Vytautas Šustauskas atsa
kė į "Respublikos” šeš
tadienines laidos žurna
listo užklausimą, ką iš 
tikrųjų vyrai mano apie 
gatvėje rūkančias mote
ris: "Man nusispjaut. Ne
kreipiu dėmesio. Gimęs 
laisvas žmogus ką nori, 
tą ir daro, tai jo asme
ninis reikalas. Ar aukš
tyn kojomis eina, ar nuo
gas laksto. Yra žymių 
žmonių, kurie pokyliuo
se nusimauna kelnes. 
Kvailių yra, kvailių ir 
bus. Gal tik mano gyslo
mis teka protėvių krau
jas, visi lietuviai be gar
bės, be orumo. Aš turiu 
garbę ir orumą, bet kam 
galiu duot į snukį, jei 
įžeis".

Taip pareiškia savo 
orumą, be galo trokštan
tis sau dėmesio...

• Vilniuje veikia vadi
nama Nugalėtojų Aka
demijos" Centras vienin
telė tokia vieta Lietuvo
je, kur narkomanas gau
na pagalbą atsipalaiduo
jant nuo narkotikų ir no
rint gyventi normalų gy
venimą, integruotis į vi
suomenę.

1999m. pabaigoje ofi
cialiais duomenimis Lie
tuvoje buvo įregistruoti 
2862 narkomanai.

Reabilitacijos progra
ma trunka 14 mėnesių, 
į ją priimami asmenys 
turi įrodyti, jog yra tik
rai nusprendę ir pasiryžę 
nebevartoti narkotikų bei 
pilnai įvykdyti šio Cent
ro programą.

Tenka atsijoti tokius, 
kurie bando tik pasi
slėpti nuo pilicijos, sko
lintojų arba vien patai
syti sukrikusią sveikatą.

Toks Centras galėtų 
būti labai naudingas ir 
pav.Klaipėdos uostamies-

2000.III. 14.

Dailės parodoje Badene, WINTER IN VILNIUS ir minint dail.Jono DANILIAUSKO PENKIASDEŠIMTMETI, 
dalyvavo Rimas Biėitinas, Monika Bičiūnienė, Jonas Čeponis, Tamara Janova, Romas Kvintas, Dovile Nor
kute.

tyje. Tai sutrumpintų 
laukimo eilę į reabilita
cijos programą, nes 
dabar ’Vilniuje reikia 
laukti eilės kartais ke
letą mėnesių arba net 
iki vienų metų.

Šio Centro narkomanų 
socialinės reabilitacijos 
vadovas yra teisininkas 
Linas Gasiliauskas, kuris 
stažavosi Rygoje pana
šioje bendruomenėje,kar
tu su jaunais psicholo
gais ir psichoterapistu.

Didelė dalis pacientų, 
baigę šią programą ir to
liau palaiko ryšį su Cent
ru panašiais principais, 
kaip ir AA organizacija.

• Nuo balandžio 1 d. 
Lietuvos piliečiams Ja
ponija panaikins vizų re
žimą. Lietuvos piliečiai 
Japonijoje, kaip ir japo
nai Lietuvoje, be vizų 
galės išbūti 90 dienų.

• GRAŽI ATEITIS VIL
NIUI

1999m.pavasarį, JAV 
turizmo leidinio "Conde 
Nast Traveler" specia
liame numeryje progno
zuojama, kad artimiausią 
dešimtmetį Vilnius bus 
vienu iš 26 "karščiausių" 
lankytinų miestų.

Šiame žurnale Vilnius 
buvo pavadintas "Balti
jos Praha" ir pabrėžiama, 
kad Vilniaus senamiesty
je dėmesio vertos siau
ros gatvės, XVI a.kie
mai, gotikos ir rene
sanso stiliaus bažnyčios.

"Conde Nast Traveler" 
leidžiamas 200.000 tira
žu, platinamas Šiaurės 
Amerikoje, daugiausia 
JAV-ese.

o Patogiomis sąlygomis 
Fabijoniškėse išnuo- 
muojamas 3— jų miega
mųjų kambarių butas su 
visais patogumais.

Aptarnaujame ir ang
lų kalba. Buto kaina pa
rai - 40 USD (savaitei 
250, mėnesiui 700 USD).

Užsakymai priimami 
nuo 2000 metų vasario 
mėn.ld.

Skambinkinte telefonu 
Vilniuje 48—18 — 11 poniai 
Birutei, geriausia po 6 
vai.vakaro.

Minėto buto kamba
rius galite užsisakyti ir 
JAV. Skambinkite tel: 
(719)216 — 9254, bei 
Kanadoje: (613)825—2828

Gerbiamą kun.JUOZĄ ARANAUSKĄ SJ 
vardo dienos proga ir linkime geros sveikatos 
ilgų gyvenimo metų.

Galima pasitraukti nuo žmonių pakeičiant 
gyvenimo vietą, bet negalima išbraukti 
savęs iš jų minčių ir maldų.

Su pagarba , 
Jus mylintys ir gerbiantys

A V parapijiečiai

Ką rytojus atneš, ar atims ką - vistiek 
Pamažu mes prie visko priprasi m. 
O gyvenimas mums bus vertas tik tiek, 
Kiek jame Jūsų pėdsakų rasim!

SVEIKINAME

JAUNIME - KELKIME SPARNUS AUSTRALIJOS LINK , . .
Gabija Petrauskienė (paba.ga)

Kongresas prasidės Sydnejuje ir baigsis Melburne. Studijų Dienos vyks Na- 
maroo konferencijų centre, pusvalandį kelio nuo Sydnejaus - nuo 2000m.gruo
džio mėn.23d. iki 2001 m. sausio mėn.ld. Naujųjų Metų sutikimas įvyks Sydne
jaus uoste gruodžio mėn.31d. specialiai tai progai lietuvių samdytame laive. 
Kongreso Stovykla atstovams ir dalyviams vyks Goulburn Valley, Victoria, 
214 valandos kelio į šiaurę nuo Melburno. Stovykla prasideda 2001m.sausio 2d. 
ir baigiasi sausio 9d. Uždarymas sausio 9-11d.d. Melburne.

Visuomenė kviečiama dalyvauti turistais. Kalėdinių atostogų metu Austra
lijoje vyksta net trys atskiri, bet ko-ordinuoti lietuviški renginiai: Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas, Australijos Lietuvių Dienos ir Sporto Šventė. 
Naujų Metų sutikimas įvyks specialiai Jaunimo Kongreso bei šių švenčių pro
ga samdytame laive Sydnejaus uoste. Visi šie įvykiai vyksta Sydnejuje nuo 
Kalėdų iki po Naujų Metų sutikimo. Turistams bus galimybės dalyvauti šiuose 
renginiuose Sydnejuje ir taip pat nuvykti į Kongreso Talentų vakaro bei 
uždarymo iškilmes į Melburną sausio 9-11 d.d. savaitgalį.

Šalia šių lietuviškų įvykių, turistams Jaunimo Kongreso organizatoriai siūlo 
tris turistinių kelionių galimybes: pirmoji - ekskursija į Great Barrier Reef 
tropikinėje šiaurėje ir į Ayers Rock centrinėje dykumoje. Antroji—Pietų Aust
ralijos įžimybės - Sydnejus, Canberra, Melburnas, pajūriai. Trečioji — 
apsistojant Melburne dalyvauti kasdieninėse ekskursijose į vynuogynus, euka
liptų miškus ir parkus, pajūrius.

Taigi, Australijos lietuviai laukia mūsų visų! Kelkime sparnus ir pasinau
dokime proga pamatyti ne tiktai Australijos įžymybes, bet pasidžiaukime šia 
dar retesne proga susipažinti su Australijos lietuviais ir jų gyvenimu. 
Australija musų laukia! Daugiau informacijų galima gauti per Internetą: 
www.raidnet.net.au/-aljs arba www.pljs.org.

3 psl.

http://www.raidnet.net.au/-aljs
http://www.pljs.org


FELJETONAI

Daug žmonių yra skraidę įvairiais lėktuvais. Ar 
pastebėjo skirtumą tarp įvairių oro linijų? Štai pora 
pavyzdžių!

AMERICAN AIRLINES

"Laba diena, gerbiami ponai ir ponios. Čia kalba 
Jūsų pilotas John Manning. Šiandien skridimas 
truks 7 valandas. Oras geras, nesimato jokių debe
sų. Musų lėktuvas turi tris sekcijas: rūkantiems,ne
rūkantiems ir tiems, kurie nori mesti rūkyti.

Kai tik mes pasieksime atitinkamą aukštį, 
tuomet Jums išdalins valgius ir gėrimus. Maistą 
galėsite pasirinkti pagal valgiaraštį— menu. Būkite 
visą laiką prisisegę diržus, nes kai tik pradėsite 
valgyti, tai tuojau pat prasidės oro duobės, kratys 
lėktuvą".

Lėktuvas pasiekė savo skridimo aukštį, visos pa- 
tarnautojos-palydovės pradėjo rodyti savo "Colgate" 
šypsenas ir siūlyti žmonėms: "Coffee, tea or me", 
o viena per klaidą pasakė: "Coffe, tea or LSD?". 

Keliautojai linksmi, vieni garsiai juokiasi, kiti 
kortomis lošia ir 1.1. O vienas vyrukas, atsisukęs į 
prie šalia jo sėdinčią senukę, žiūrėjo pro langą ir 
kramtė gumą. Ta senutė jam ir sako: "Mielas pone, 
nekalbėkite man, aš esu kurčia".
BRITISH AIRWAYS

Lėktuvas stovi Londono Heathrow aerodrome. 
Staiga pilotas praneša:"Dėl didelio rūko mūsų lėktu
vas vėluos".Anglai sau sėdi ramūs,kaip mumijos ir 
visai nesijaudina. Mat, toks anglų būdas šaltas. 
Lėktuve tylu, kaip bažnyčioje. Niekas nekalba, nes 
anglai kalba tik tada, kai tu jį pristatai kitam ang
lui.

Pilotas toliau sako: "Kai tik rūkas nusileis, mes 
pakilsime ir mūsų skridimo laikas iki New Yorko 
truks 7 valandas. Gausite valgyti žuvies su karšto
mis bulvėmis, salotų ir desertui pudingas. Po 
deserto gausite arbatos su pienu, be pieno, su cit
rina, be citrinos, su cukrumi ir be cukraus, kaip tik 
norėsite".

Kai lėktuvas jau buvo aukštai pakilęs, tai 
anglės - palydoves pradėjo šypsotis, rodydamos savo 
didelius dantis.

Staiga, vienas svetimtautis paprašė arbatos.Paly
dovė, nustebusi, kad iš aprangos atrodantis svetim
tautis, taip gerai ištarė angliškai žodžius, paklausė: 
"Ar Jūs esate anglas?". Tasai atsakė: "Ne, tik 
bulvė karšta burnoje^
LUFTHANSA”

"Achtung, Achtung, čia kalba Jūsų Luft
waffe, atsiprašau, Lufthansos pilotas Peter Šnicel- 
nagel. Mes pasieksime New Yorką už 7 valandų ir 
10 minučių. Skrisime 900 km. į valandą greičiu. Tik 
lėktuvui pasiekus 30.000 pėdų aukštį, mūsų palydo
vės Jums išdalins maistą: dešreles su bulvėmis ir 
kopūstais. Deserto gausite pyragaičių su kavą.Po to 
galėsite gerti gero vokiško alaus kiek tik norėsite".

Po keletos valandų skridimo, vieni pasigėrę 
pradėjo dainuoti: "O mein lieber Augustin", kiti la
bai garsiai kalbėjo, o dar keletas jau knarkė.

Viename lėktuvo kampe sėdėjo du vokiečių šni
pai ir kalbėjo tarp savęs angliškai, kad niekas ne
žinotų, jog jie yra vokiečiai. Vienas iš jų pasišaukė 
palydovę ir angliškai paprašė :"Two martinis, 
please". Palydovė paklausė :"Dry?". Vokietis, nepa
galvojęs, atsakė :"Nein,zwei!"

skonį ir kvapą ten augan
čiose braškėse, jų paklau
sa yra labai didelė ir 
dar didėsianti.

1999m. Skuode buvo 
įkurta bendra Norvegijos 
ir Skuodo braškių 
apdirbimo įmonė, kuri 
gerai veikia.
• iš valstybes biudžeto 
į Kaimo Rėmimo Fondą 
yra pervesta 90 mil. \itų 
uz pernai pažadėtas sub
sidijas ir išmokas už par
duotus žemės ūkio gami
nius, bei už investicinių 
ir kitų priemonių finan
savimą. Premjeras And
rius Kubilius pažadėjo 
grąžinti skolas ūkinin
kams iki š.m. kovo mėn 
15d.

Lazdijuose buvo pa
statyta nauja sporto sa
lė. į atidarymo iškilmes 
susirinko 1500 svečių. 
Kiti, norintieji patekti, 
netilpo.

Pirmosios krepšinio žai
dynės ^įvyko tarp mari- 
jampoles "Kraitenės" ir

AEROFLOT

"Dėmesio, ponios ir ponai, čia kalba Jūsų kapi
tonas Igor Čudovnik. Mūsų skridimo laikas iki Mask
vos 7 valandos. Mūsų palydovė Katiuša užbaigė kar
pyti "Pravdos" laikraščius į mažus gabalus, kad ke
lionėje užtektų tualetinio popieriaus, nes žinote,ke
lias ilgas, tai viskam reikia pasiruošti. Dar ne
galime išskristi, nes laukiame įsakymo iš Maskvos.

Šiandien vakarienei gausite barščių sriubos su 
bulvėmis ir juodos duonos sumuštinių su raugintais 
agurkais. Po to galėsite gerti gruziniškos arbatos 
arba mineralinio vandens. Pirmiausia, aptarnausime 
pirmos klasės keleivius, o paskui, kai jie pavalgys, 
palydovės išplaus plastikinius indus ir tada duos 
Jums valgyti.

Palydoves važiuos su vežimėliu ir pardavinės 
"Duty Free" prekes: medines babuškas, machorką, 
dantų šepetukus ir šukas.

įskridus į Sovietų Sąjungos teritoriją, negalima 
bus žiūrėti su žiūronais pro langą ir negalima bus 
fotografuoti.

Atskridę į Maskvą, Jūs galėsite jaustis labai 
laisvai, galėsite daryti viską, kas Jums bus įsakyta" 
4 psl.

• "Ūkininko patarėjas"
skelbia, kad Skuode 52

APIE DAI L.ROMUALDĄ B UKAUSKĄ
ūkininkai, susibūrę į ko
operatyvą braškėms Romualdas Bukauskas gimė 1929m. sausio mėn. 
auginti,pradėję nuo, 20ha 1d. Pakruojuje. Dėl okupacinių aplinkybių Lietuvoje, 
žemės ploto prieš vie- tėvams pasitraukus į Vakarus, vidurinį mokslą baigė 
nerius metus, šįmet iš- Vokietijoje, Seligenstadt'e.
plės braškes ant 60ha šeimai įsikūrus Kanadoje, Montrealio mieste,stu- 
ploto. Prisidės dar 36 dijavo dailę 1 metus Sir George William School of 
nauji augintojai, kiekvie- Art ir 1958 metais baigė tapybos studijas Montre- 
nas su nuo iki 1ha alio "Ėcole des Beaux-Arts".
plotu braškėms. Religinio meno konkurse Quebec'o provincijoje

Skuodo ūkininkai rim- laimėjo I-ą premiją 1957m. ir 1958m. Burnside Mu- 
tai imasi papildomojo ral konkursą Montrealyje. Individualias parodas su- 
braškių verslo, suorga- ruošė 1961 m. žinomoje Agnes Lėfort Galerijoje, 
nizavo seminarą braškių 1964m. Canadian National Konkurso renginyje, 
auginimo technikai pagė-į Mount Royal Art Center, /suruoštoje Montrealio 
rinti. Lenkijos mokslinin- miesto mero, parodoje. Tais pačiais metais - Či- 
kas tvirtina, kad Lietu- kagoje, "Čiurlionio" Galerijoje.
vos ir Lenkijos klimato Dalyvavo visose grupinėse Montrealio miesto ruo- 
dienos šviesos ir nakties šiamose parodose nuo 1957 metų.
santykis sukelia ypatingą 1965m. Romualdo Bukausko kūriniai buvo priim-

ti į kilnojamąją parodą Exposition International,kuri 
apkeliavo Amerikos ir Europos kontinentus. Taip 
pat dalyvavo "Vincent Price" Kolekcijoje, 
aplankiusioje visą Kanadą.

Ilgą laiką dalyvavo eilėje Montrealio apylinkių 
ruošiamose parodose, dažnai vaizdingose vietovėse- 
parkuose arba didžiosios Šv.Lauryno upes pakraš
čiuose. Jam, gamtos elementų žmogui, tai ypatin
gai patikdavo.

R.Bukausko kompozicijos, dažniausiai didelio 
formato, didmiesčio arba uostamiesčio architektū
rinių struktūrų peizažai. Atlikti elegantiška preci
zija, dažnai tik tematikos užuomina, gera kompozi
cija. Pavartoti tapybiniai niuansai aliejaus ir 
monotipo technika panaudoti saikingai.

Pragyvenimui dirbo kaip komercinis dailininkas, 
kurdamas spalvų mišinius linoleumo fabriko 
produkcijai, arba reklamas, iš 200 patiektų projektų 
Quėbec’o provincijai 25 centų monetai, R.Bukaus
kas laimėjo konkursą.

Išėjus pensijon, vėl buvo pakviestas toliau dirbti, 
ar konsultuoti 4-ias dienas savaitėje, ką jis ir darė.

Montrealio lietuvių Aušros Vartų P—jos bažny
čios priekinių durų viršuje jo sukurtas Ausros Var
tų Madonos atvaizdas mozaikine technika, Šios 
bažnyčios pagrindinė įžymioji puošmena. 

Romualdas Bukauskas buvo entuziastingas ir la
bai sėkmingas didžiųjų žuvų žvejys ir briedžių Me
džiotojas, nesigailėjęs laimikiais pavaišint’ 
artimesnius draugus.

Nemažai jo darbų randasi privačiose kolekcijose.
Birutė Nagienė

Alytaus "Alitos" koman
dų.

Jau numatytas Lazdijų 
rajono krepšinio čempio
natas. Savivaldybė pa
skyrė apie 2 mil.litų 
šios sporto sales statybai.

Sporto salę statė bend
rovė "Skirnuva" Arti
miausiu metu mieste 
bus įkurtas ir Sporto 
Centras. Lazdijų meras 
Artūras Margelis daugiau
sia prisidėjo, kad mies
tas pagaliau turėtų šiuo
laikinę sporto salę. Ti
kisi ateityje pasirūpinti 
ir plaukymo baseinu.

LOT

• VILNIUJE,vasario mėn. 
pabaigoje, 3 dienas vyko 
"Knygų Mugė 2000". Pa
rodą aplanke 30.000 žmo
nių, kurie noriai pirko 
knygas. Jos čia buvo 
parduodamos papigintai, 
be knygynų paslaugų.Pa
rodoje dalyvavusios lei
dyklos į mugę veže kny
gas automobiliais, o iš 
mugės pinigus— anot 
vieno leidėjo.

Mugę surengė Lietu

"Dėmesio, čia kalba Jūsų pilotas Jan Kšici- 
vičinski. Mes netrukus jau pradėsime skristi, tik 
dar laukiame, kol. mūsų Popiežius Jonas Paulius-II 
pašventins mūsų lėktuvą per internetą. Mūsų skridi
mo laikas į Varšuvą priklausys nuo oro.

Vakarienei šiandien gausite juodos duonos su
muštinius su krakovska kielbasa, jogurtą, o desertui 
ponėkas. Taip pat gausite arbatos, coca-cola ir len
kiškos vodkos. Galėsite gerti kiek tik norėsite. Tik 
neužmirškite panaudoti popierinius maišelius, kurie 
randasi prieš Jūsų sėdynes atramos kišenėje.

Vienas turistas atsisėdo prie inteligentiškai išro
dančio lenko, kuris jam aiškina, kad jis būtų labai 
atsargus Varšuvoje, nes ten yra daug kišenvagių. 
Jis jam papasakojo tokį įvykį: Varšuvos troleibuse 
vienas kišenvagis susipažino si kišenvagė ir vėliau 
jie apsivedė. Po kiek laiko jiems gimė vaikas su 
užgniaužta viena ranka. Daktaras bandė atgniaužti 
ranką ir labai nustebo pamatęs, kad rankelės delne 
jau buvo jo žiedas. L.Stankevičius

vos Leidėjų Asociaci
ja ir "Lietuviškos Kny
gos" įstaiga.

Antrąją mugę nutarė 
surengti po 1 metų, vie
toje anksčiau numatytų 
2-jų.

• KAUNO Medicinos 
Universiteto Klinikose 
baigta atnaujinti Radio
logijos Klinika. Už Vy
riausybės skirtas lėšas 
įsigyta pati moderniau
sia diagnostikos apara
tūra, kuri padės anksti 
nustatyti organizmo pa
kitimus ir išvengti klai
dingų diagnozių.

• Grupė architektų bai
gė rengti Biržuvėnų dva
ro Teisių rajone rekonst
rukcijos ir atnaujinimo 
projektą, su kuriuo supa
žindino . visuomenę. Sis 
dvaras vienintelis išlikęs 
XVIII amžiaus medinis 
dvaras Europoje.

Atkurtame dvare keti
nama organizuoti įvai
rius renginius, priimti 
ttiristus.

Savivaldybėje jau pa
ruoštas tokios veiklos 
planas ir investicijų pro
jektas.



o Ukmergės specialioje 
vaikų, sergančių protine 
liga, Internatinėje Mo
kykloje; atsilankė* Aust
rijos ambasadorius Lietu
voje F.Haugas ir Vienos 
labdaringo pokylio ren
gėjai bei palydovai. Jie 
įteikė žadėtą labdarą 
48.0U0 litų.

V.Šustausko ir jo ben
draminčių grasinimai su
stabdė pokylio rengimą, 
bet nesustabdė, kaip jie 
tikėjosi, labdaros.

Jeigu Seimo narys (!) 
turi teisę taip chuliga- 
navoti, tai jo vieta ne 
Seime, vis dėlto yra ri
bos tokiai ’’demokratijai’,’

• Lietuvoje turistų iš 
Didižiosios Britanijos ir 
Suominjos kasmet padau
gėja^ 60%. Sumžėjo turis
tų iš Rusijos.

Per dieną užsienietis 
Vilniuje pernai išleido 
320 litų, o vidutiniškai 
Lietuvoje --- 160%, 36%
viešbučių svečių apsisto
ja Vilniuje.

Daugiausia turistų 
buvo iš JAV, Didžiosios 
Britanijos, Lenkijos, Vo
kietijos, Suomijos, Pran
cūzijos, Japonijos. Tu
ristų skaičius iš kiek
vienos šalies buvo nuo 
950 iki 265.

• "Lietuvos Žinių" tei
gimu, Lenkijos Seimo na
riai vasario men. 17d.per 
posėdį skyrė daugiau 
kaip 40 min. Lietuvos ir 
Lenkijos santykiams api
būdinti.

Kalbėję deputatai prier 
kaištavo Lietuvos val
džiai dėl lenkų mažumos 
teisių suvaržymo, ragino 
imtis veiksmų prieš Lie
tuvą už tai, kad ši per
sekiojanti lenkus. 
•

• KLAIPĖDOJE laivų sta
tykla "Baltija" pastatė 
jūrinių platformų tieki
mo laivą-vilkiką. Jį užsa
kė Didžiosios Britanijos 
kompanija "Maers UK", 
iš Danijos Federacijos 
uosto. Po išbandymo, jis 
perduotas užsakovui. Šis 
laivas taip pat tinka at
likti gelbėjimo darbus.

Tokio pat tipo antras 
laivas irgi atiteks ’’Ma
ers UK".

PAVASARIO LIETUS
Aloyzas Baronas

Laukimas
Vencius Juozas purtėsi ir negalėjo nusikratyti 

pykčiu ir norėjo užsikimšti ausis. Jo buto draugas 
dailininkas Anicetas Pajuoda, sudiržėjęs senbernis,, 
skambino svetimai žmonai telefonu ir maloniu, pri
gesusiu balsu kalbėjo, rodos, apie paprastus dalykus 
tačiau jo balsas buvo prislopintas meilės, beveik už 
dusęs, ir tai Vencių be galo erzino. Dailininkas buvo 
žilokas, mokąs rašyti, gerai išsilaikęs, artėjąs į 
pusšimtį metų. Šiaip jau neblogas vyras, suprantąs 
juoką ir pavyzdingo šykštumo. Jeigu yra tokių žmo
nių, anekdotai apie skotus yra prasmingi. Vencius 
yra šykštus, tačiau jis stengėsi to nerodyti. Pajuoda 
jam buvo koktus dar ir dėl to, kad flirtavo su se
nyvo krautuvininko žmona. Kasdieną ji skambinda
vo, ir kiekvieną kartą tie pokalbiai erzindavo Vencių.

Pajuoda niekur nedirbo. Jis vertėsi kam nors 
įkišdamas savo kūrinius ir pripuolamais darbais. Abu 
buvo beveik vienmečiai ir bute turėjo po atskirą 
kambarį, salone stovėjo Pajuodos rašomasis stalas, 
ant jo telefonas, ir jei tik kalbėdavo su ponia Juli
ja, visada užstatydavo radijo muziką. Tačiau 
muzika nesutrukdydavo Venciui girdėti, kad ir 
prislopintų, žodžių. Žinoma, jie dažnai kalbėjosi,ka
da Venciaus nebūdavo namuose, bet girdint jį po
kalbiai erzindavo ligi pasiutimo. Jo jauna žmona 
liko Lietuvoje ir, be abejo, visokie parėjūnai, sen
berniai ir niekšai ją stengėsi išvesti iš kelio. O jis 
siuntė jai siuntinius ir dėjo pastangas ją atsi
kviesti. Jis turėjo sūnų, kuris karo metu mirė plau
čių uždegimu, daktaram gydant nuo ausų skaudėji
mo, ir dabar Vencius norėjo susigrąžinti bent žmoną.

Pajuoda vis dar kalbėjo. Taip švelniai,iki šlykš
tumo saldžiai, skambėjo jo balsas, gi ploni pirštai 
reguliuodavo radijo aparatą, kad mažiau Vencius 
galėtų girdėti,kartais jis nusijuokdavo, ir ant jo kak
tos kretėdavo gerokai pražilusių plaukų kuokštelė.

Vencius atsistojo ir priėjo prie lango. Jis no
rėjo užšikimšt ausis. Buvo šeštadienio priešpietis, 
skaidri, truputį vėjuota diena. Vandens klaneliais 
nubėgdavo lengvučiai šiurpuliai. Prieky buvo tuščias 
sklypas, kuriame senyvas italas, sudžiūvęs, kaip 
šakalys, ritinėjo akmenis, iš cemento ir akmenų, vi
dury sklypo stovėjo padaryta amerikietiška vėliava, 
ir apie ją italas dėliojo akmenis. Kartais tuos akme
nis jis rinkdavo į krūvą, kartais juos išridendavo į 
sklypo pakraščius. Italas kasdieną dirbo nuo 
ankstaus ryto, ir keista, kaip jis sukombinuodavo 
darbo, išdžiūvęs, net ir lietui dulkiant, jis kasinėjo 
žemes, voliojo akmenis, ir visa tai priminė kacetą. 
Kai jį užkalbindavai, jis neatrodė kvailas. Ir kai 
paklausdavo kas nors,ar neparduoda sklypo, italas 
atsakydavo:

-Kvailas aš, ar ką? - o dirbo kaip kvailas. 
Dabar Vencius žiūrėjo į italą ir bent minutę nebe
girdėjo Pajuodos aistros prislopinto balso. Jeigu ne
matytų kalbančio telefonu, manytų, kad Pajuoda 
meilinasi sofoj.

Tas mergišius vilioja svetimą moterį. Esą, nieko 
nėra, vyras nepykstąs, jie visur einą drauge, tačiau 
tai yra melas.

-Melas, - pasako garsiai Vencius ir eina pro du
ris, - tegu velniai tą pajuodėlį.

Nueina į kiemą. Triračiu važiuoja jo šeimininko 
ketverių metų sūnus. Dukra didelė ir jau eina į 
mokyklą. Beveik dešimt metų skirtumas. Ir visa tai 

duoda Venciui kažkokios vilties. Ir jis dar galėtų 
pradėti gyvenimą, jei tie velniai bolševikai išleistų 
žmoną. Pradėtų naują arba antrąjį gyvenimą.

Pučia vėjas, neša dulkes ir nuo netoli stovin
čio chemikalų fabriko terpentino kvapą. Nemalonu, 
bet taį priklauso nuo vėjo, nėra taip kasdien, o gy
venti- čia ramu. Ir šeimininkas Nartonis geras, kuris 
dabar nulipa laipteliais, perbraukia plikę ir sako:

-Šeštadienis, ir niekur nevažiuoji, nors oras ir 
nepasakyčiau, kad labai geras būtų.

-Gera ir namie pabūti - sako Vencius ramiai. 
Jis stovi prie slenksčio, pasirėmęs ant geležinės 
laiptų atramos, jo palyginti, dar jaunas veidas kie
tas ir ryžtingas. Maži ūseliai daro jį truputį keistą. 
Jis tvirtas ir kietas stovi, padėjęs vieną koją ant 
laiptų, išsitraukia cigaretes ir užsidegęs tęsia: 
Žmogus vienas esi kaip kelmas, kur tu gali nueiti.

Nartonis pažiūri į kieme dviračiu bevažinėjantį 
sūnų ir atsako:

-Džiaukis, kad vienas. Atvažiuos žmona, tai bu
si vėl už apinasrio. Va, dabar aš vis turiu duoti 
ataskaitą, kur buvau ir ką kalbėjau.

-Nenoriu tos šuns laisvės, - sako Vencius, pučia 
durnus, ir minutę jie kaba vėjuje.

-O kaip tie visi žmonos reikalai?- klausia šei
mininkas ir žiūri į garažo stogą.

-Žinai, kiši pinigus, žada, ir tęsiasi metais, - 
truputį pykdamas, truputį jaudindamasis sako Vencius.

-Reiks smalos uždėti ant stogo, skylė matyti iš 
vidaus, - keičia temą Nartonis, - vis mokėk ir mo
kėk.

-Tai visa tavo. Pradėjot iš nieko. Dabar turi na
mus, šeimą, vėl pradedat gyvenimą, kalba Vencius 
-vienas niekada nieko nepasieksi.

-Kiti irgi pradėjo viską iš naujo, net ir šeimas, 
o kiti, kaip~ Pajuoda, nenori nė pagalvoti apie 
vedybas. Ką čia gali žinoti, kas geriau. Kiekvienas, 
kaip išmano, gyvena - dėsto ramiai Nartonis,ir Ven
cius tyli. Jis ilgu Jankų numeta cigaretės nuorūką, 
kuri nukrinta į mažą balytę, ir vėjas ją nešą į pur
viną pakraštį. Valandėlę stebi, kaip ji užsikabina už 
sausumos, kaip sukasi ir vėl nunešama į vandenį. 
Vencių ima graudulys. Jis girdėjo, kad žmogus že
mėje paleistas kaip laivelis, kurio pagrindinis tiks
las nuskęsti. Kabinies, lyg nuorūka, rodos, visi vė
jai neša į krantą, o paskęsi, liks tuščia ir nieks ne
beatmins. Lėks į dangų margi drugiai, nauji žmonės 
keliaus, kabinsis, kris atgal ir neišplauks, kaip lai
vai.

Tuo^ metu nulipa laiptais Pajuoda. Jis nešasi 
mažą dėžutę, gal būt, kur nors vyks piešti. Sakė, 
Julijos sūnaus portretą darys. Sėdi sūnus ir ponia 
šalia, ir jiems gera, bent taip įsivaizduoja Vencius. 
Gal kartais ir nieko daugiau nėra, visgi tas Pajuoda 
prakeiktas bobininkas, lanko bažnyčią ir su kunigais 
susitinka. O šis prakeiktasis dabar stovi ir saldžiai 
šypsosi:

-Į rudenį, vyrai neša, į rudenį. Visi mes 
rudeniop, o, va, Arūnas, - parodo į berniuką, ap- 
vertusį dviratį ir sukantį abiem rankom ratą, tas 
ratus taiso į pavasarį.

-Galėtum vesti ir pats įsigyti tokį ratų taisyto
ją, - sako Nartonis, - tai ir tave pavėžėtų1 
pavasario link.

-Senatvė, ką čia dabar besugalvosi, nėra taip 
lengva, vieną kartą pavėlavus, - šiepiasi Pajuoda,lė
tai eina tolyn ir sėda į netoli stovinčią mašiną.

-Minkštutis, saldžiabalsis šykštuolis, tikras nuo
dingas meduolis, - sako piktai Vencius.

‘ Rėpond a vos besoins
• Plus de ressources pour la šaute, l’ėducation et les enfants 

• Reductions d’impots
• Investissements accrus pour une economic plus novatrice

Ce budget amėliorera votre qualite de vie et celle de votre famille. Pour en savoir plus :
1 800 O-CANADA (1 800 622-6232) TDD : 1 800 465-7735
du lundi au vendredi, de 8 h a 22 h (HNE), la fin de semaine, de 8 h a 17 h (HNE)

ou visitez notre site Web : www.fin.gc.ca

Canada

http://www.fin.gc.ca
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NEPRALEISKIME VIEN
KARTINES PROGOS

Balandžio mėn. 2d.Ka
nadoje įvyks JUNGTINIS 
3-jų žymiausiųjų lietuvių 
išeivijos chorų KON
CERTAS ’’GENTIES GIES
MĖS".

Dalyvauja Toronto VO
LUNGE, Čikagos "DAINA
VOS" ir Cleveland© "EX- 
ULTATE" chorai,Toronte 
MACMILLAN TEATRO 
salėje, prie Royal On
tario Muziejaus, Edward 
Johnson building.

Puikus atsiliepimai 
apie šį koncertą, įvyku
sį Čikagoje, buvo pa
skelbti Amerikos lietuvių 
spaudoje. Šių chorų diri
gentai - Dalia Viskon- 
tienė, Rita Kliorienė ir 
Darius Polikaitis.

Bilietus užsisakyti ga
lima tel: 416—763—4013, 
905-279-8226.

PRASIDĖJO GAVĖNIA

Rekolekcijos AV parapi
joje praėjo dideliame su
sikaupime. Jos buvo pra
vestos monsinjoro K.Va
siliausko iš Vilniaus. Ne
daug kam yra, žinoma, 
kad jis prieš išvažiuoda
mas į Kanadą, buvo la
bai pagerbtas Lietuvoje: 
jam buvo suteiktas Vil
niaus miesto Garbės Pi
liečio vardas!

Žilagalvis kunigas,tiek 
daug kentėjęs komunistų 
laikais, mėtytas iš vieno 
Sibiro lagerio į kitą,spin
duliuoja meile žmonėms, 
pasiaukojimu kitų dvasi
nei gerovei.

Besialnkant Lietuvoje, 
teko girdėti, kad 
Vilniuje, kai sekmadie
niais šeimos eina išklau
syti Šv.Mišių, vaikai pra

šosi vedami į mons.K.Va
siliausko aukojamas Mi
šias. Pasirodo amžiaus 
skirtumas nieko nereiš
kia, o galioja paprastas 
įstatymas: turi meilės 
žmogui - dalini ją, 
neturi - eisi per gyveni
mą nemylimas, nesupras
tas, aplenkiamas!

Rekolekcijų metu pa
sakyti pamokslai buvo 
įoomūs ir ypač įstrigo į 
atmintį Monsinjoro iš
reikšta mintis, kad dėl 
jaunimo noro trauktis į 
sektas arba ir visai ne
dalyvauti religiniame gy
venime iš dalies yra 
kalti ir patys kunigai! 
Apie tai niekas iš kuni
gų viešai neišdrįso pri
pažinti. Tačiau, ar ne ta 
pati meilė žmogui leido 
jam tai padaryti: 
kunigas. turintis tikrą 
pašaukimą , negali
ir savęs nepaKlausti, Ko
dėl žmogus bėga nuo jo

ir pasirenka kitą kunigą 
ir pagaliau net kitą tikė
jimą!

Po Rekolekcijų, Para
pijos Taryba surengė 
Agapę. Jos metu trum
pai teko pabendrauti su 
garbingu mūsų svečiu. 
Labai gražiai Monsinjorą 
pasveikino Tarybos nare 
Genovaitė Kudžmienė.
Tarybos Pirmininkas
R.Verbyla atsisveikinda
mas, parapijos vardu įtei
kė jam dovaną.

Mons.K.Vasiliauskas vi
siems padėkojo už priė
mimą ir rūpinimąsi juo 
Montrealyje ir tuojau 
pat buvo išlydėtas į Ota
vą dalyviams giedant 
"Ilgiausių metų" ir prie
dainį sudie, sudie...

Šia proga norisi pasiū
lyti Kanados Kunigų Vie
nybei, kad organi
zuojant Rekolek
cijų pravedėję iš Lietu
vos keliones Kanadoje,

butų leidžiama jiems 
kiek ilgiau pabendrauti 
su žmonėmis paskutinę 
dieną prieš išvykstant į 
Otavą. Tokiu būdu ir ku’ 
rūgas ne taip pavargtų 
skubėdamas ir žmonės 
galėtų daugiau juos pa
remti asmeniškai, nes 
tam paprasčiausiai nėra 
Iž.iko! Nijolė B.

AR GALITE ATSAKYTI 
TEISINGAI?
1. Pilvakalbys tai:
a) Indijos jogas, kalbantis 
ne burna, o pilvu;
b) melomanas,netyčia 
ryjęs ausinuką;
c) žmogus, mokantis 
bėti nepraverdamas 
nos ir lūpų.

2. Šliuzas tai:
a) šlykštus gyvis;
b) įrenginys laivams, 
ginantis vandens 
skirtumą;
c) džiazo stilius, artimas 
negrų bliuzui.

3. Autografas tai: 
ajįrenginys lėktuvui au
tomatiškai valdyti;
b) grafas, turintis vairuo
tojo pažymėjimą;
c) ranka rašytas žymaus 
asmens parašas.

pra-

kal- 
bur-

isly- 
lygių

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.

t Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

ATSAKYMAI l "Ar galite atsakyti teisingai?" 
1-c; 2-b; 3-c; 4-a; 5-c; 6-a; 7-b.

Linksmam žaidimui bandykite sugalvoti dausiau- 
tokių linksmų klausimų. S

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA

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

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

4.Nomadai — tai:
ajklajokliai, keliaujantys 
iš vienos vietos į kitą; 
b)uodų giminaičiai, siur-
biantys tik naminių gy
vulių kraują;
c)tiesiog nemadingi žmo
nes, sakantys "No" (t.y.
"Ne") madai.

5.Zondai-tai:
a) tolimi zombių "pusbro
liai";
b) automatiniai skraidymo 
aparatai,tiriantys visa
tos erdvę;
c) ’’zonos" gyventojai,ki
taip sakant,kaliniai..

6.Stalaktikai -tai:
a) nuo lubų ir sienų 
uolose nukarę akmeniniai 
varvekliai;
b) itin maži, plika akimi 
nepastebimi, stalo mi
krobai;
c) iš stalviršių padarytos 
laktos vištoms tupėti.

7.Vienaragis tai:
a) senovės lietuvių dievas, 
globojęs gyvulius su vie
nu ragu;
b) pasakiškas arklys su il
gu ir tiesiu ragu kaktoje;
c) vaikų poeto Kosto
Kubilinsko slapyvardis.

6 psl.

PRISIKĖLIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 Qillegc St.. Toronto. Ontario X1611 I \S 
telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
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 va—

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 60 milijonu dolerių

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%
RRSP 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%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. 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 
mortgičius Iki $750,000.

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

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kOFt&lė
Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

MOKA:
3.05% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius
5.50% už 3 m. term. Indėlius 
5.60% už 4 m. term, indėlius 
5.85% už 5 m. term. Indėlius
4.60% už 1 m. GIC mėn..palūk.
4.85% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
6.10% 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.).

Į 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 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

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 M6P1AC 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.6
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mėn.5d.
Parapijos 

iškilmingas 
aukojo 

Jucevi-

ŠV.KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Šv. Kazimiero dienos 
proga, kovo 
Šv.Kazimiero 
šventovėje 
pamaldas
kleb.Dr.Feliksas 
čius. Jų metu gražiai 
giedojo Aušros Vartų Pa
rapijos mišrus choras 
"Aušra", o solistė Elena 
Grumbinienė,iš Lietuvos, 
giedojo "Avė Maria", 
ir "Panis Angelicas", 
rios skambėjo gražiai 
iškilmingai.

Šia proga,po ilgo 
įėjimo, mūsų šventovės 
vargonai "pravirko" iš 
džiaugsmo, nes jau buvo 
pamiršti ir nereikalingi...

ku- 
ir

Sv. Kazimiero P-joje programos atlikėjai: viršuje - Mišiose giedojo sol. E.Grumbiniene, prie vargonų muz. 
L.Djintcharadze, "Ausrbs" Mišrus Dainos Vienetas; apačioje - Sės. Judita, kun. St.Kazėnas,sj.,ses.Pranutė ir 
Alb. Brilvicas; kleb.kun.F.Jucevičius, kun. Kazimieras Ambrasas, SJ., ir muz. Jonas Rimeikis.

•«• Nuotr: A. J. Mickaus

VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS aukojo:"Aušra" pagiedojo"Pul- 
kim ant kelių", Gregorio- 
nišką "Kyrie", "Aleliuja" 
"Locus Iste", muz. Alek
sandro Stankevičiaus dvi 
giesmes - "Šventas" ir 
"Tėve mūsų", "AgnusDei" 
Žižiūno Šv.Kazimierai". 
Vargonavo muz.Lavrentij 
Djintcharadze.

Po pamaldų visi daly
viai suėjo į svetainę,kur 
vyko turtingi, metiniai 
Kazimierinių pietūs. į 
juos atsilankė daugiau 
kaip 200^ parapijiečių,bei 
svečių iš Aušros Vartų 
ir Saint Dominique para
pijų. Jų tarpe kun.Kazi
mieras Ambrasas S J. 
kun.Stasys Kazėnas 
iš Lietuvos, besimokan
tis prancūzų kalbą Mont- 
realio Universitete, bei 
seselės Judita ir Pranutė.

Svetainėje visi stalai 
buvo papuošti gyvomis

ir
SJ.

gėlėmis, o į vynui gerti 
stiklus meniškai sudėtos 
žalios spalvos servetėlės 
iš toliau atrodė lyg būtų 
irgi gėlės.

"Aušra" sudainavo 7 
dainas, pradėję liaudies 
daina "Kokiais keliais be
keliaučiau", harm.L.Djin
tcharadze, ir 
liaudies daina 
dobilą" harm, 
liaus Gaidelio, ;
muz. J.Djintcharadze.

Vyrai padainavo gra
žiąją prancūzų dainą "A 
la claire fontaine", mo
terys - "Nemunėli", 
ž.V.P.Bložės, muz.A.Bra
žinsko ir visi "Svajonių 
Paukštę" T.Makačino, ž. 
V.Barausko ir žinomą 
populiarią dainą "į Lie
tuvą" - muz. A.Vilčinsko, 
ž.K.Genio.

baigė 
"Pasėjau 
muz.Ju- 

aranžuota

Sesele Judita palaimino 
vaisiu stala.

Pietūs buvo turtingi'

valgiais, o ypatingai sal
dumynais. Nuotaikai 
apetitui pagerinti, 
kiekvieno stalo buvo 
butelį balto ir raudono 
vyno. Visiems Kazimie
rams buvo prisegta po 
raudoną gėlę.

Pietūs praėjo jaukioje 
nuotaikoje, nes visi jau
tėsi vieni kitais paten
kinti tiek dirbantieji,tiek 
dalyviai. Visi prisiminė 
senus laikus, kokie 
būdavo anksčiau.

Au$riečiai ii' Kazimię- 
rieciai broliškai pasi
kalbėjo einamaisiais rei
kalais apie abiejų parapi
jų ateitį. Prisimenu, pe
reitais metais, per Kaži 
mierinių pietus,musų kle- 
bonas - Dr.F;Jucevrciusr pa
sakė: jeigu norime išlik
ti, turime susivienyti.

Pietų laike grojo su 
savo instrumentais 
Rimeikis 
gailėjo 
balsą.

ir dažnai 
parodyti

ir

Vyko

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 12 ’ 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONU DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
Kasd. pal. čekių sąsk. iki..........2.25%
santaupas............................... ....2.75%
Kasęl. pal. taupymo sąsk........... 2.00%
INDĖLIAI:
B0 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
»m. term, indėlius 
5 m. term, indėlius 
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................... 2.50%
1 m. Ind..................................... 4.60%
P m. ind..................................... 5.25%
J m. Ind...................................  5.50%
4 m. Ind..................................... 5.60%
5 m. Ind..................................... 5.85%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

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

3.50%
3.50%
4.60% 
5.25% 
5.50% 
5.60% 
.5.85%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

2000.m.14.

Jonas 
nesi- 
savo

didelė ir 
iš 49 laimikių. 

Joje vyravo patrauklūs 
buteliai su įvairiais 
"skystimėliais".Pačią ver
tingiausią loterijai do
vaną paaukojo Montrea- 
lio Lietuvių Kredito Uni
ja LITAS—100 dol., kurią 
laimėjo Antoinette Bril- 
vicas - Parapijos k-to 
nario žmona, o 
jauniausias pietų dalyvis 
4 metų amžiaus Steven- 
Kazimieras Ambrasas, 
didelį butelį "Molson 
Dry".

graži

Visi, pasitikrinę lote
rijos bilietėlius, skirs
tėsi į namus ir jautėsi 
patenkinti, linksmai pra
leista sekmadienio popie- 
te. Už tai visi dalyviai 
sako didelį ačiū Komite
to nariams, jų žmonoms 
ir visiems kitiems, kurie 

vienaip ar kitaip prisi
dėjo prie pietų pasiseki-

Didelis ačiū Parapi- 
Komiteto pirminin- 
Robertui Bohemier

rno.
jos
kui 
ir jo žmonai!

K.Ambrasas

^n^nnnnnnoaanaaaoooooaon■

A.a. Alberto Jonelio atmininmui: do $100- Jonelių 
šeima,Harris Canada Inc; po $50 — Z.A.Burkšaičiai, 
Iz.Mališka, St.Jaunelis, J.Kibirkštis, Br.D.Staškevi
čiai, A.L.Staškevičiai; $40 - R.R.Rudinskai: $30 - 
N.Bagdžiūnienė; po $24 - J.O.Šeidžiai, R.Juška, 
Br.Niedvaras, P.R.Brikiai, M.Br.Makauskai, 
E.Kerbelienė, K. Andriuškevičius; po $20—C.D.Vasi
liauskai, St.Baršauskienė, G.Alinauskas, R.Pocaus- 
kienė, A.Morkūnienė, L.G.Balaišiai, N.V.Jakoniai, 
E.Dalrnotiene, P.J.Adamoniai, F.Dargis, G.Gedvilie
nė, G.Waters, S.A.Staškevičiai, R.D.Staškevičiai,L.Uu. 
bonas, Br. J.Lukoševičiai, B.Rupšienė, K.Martinenas, 
J.S.Skučai, E.Szewczuk, V.Dikaitienė, E.L.Dainiai,
J. G.Zabieliauskai, L.H.Lapinai, A.Knystautienė,
G.Kudžmienė, A.Šveikauskas; po $ 15 — A.Petraitytė,
K. J.Mickai, M.Malcienė, po $10—V.Gečas, A.Brilvi
cas, A.Keblys, A.Žiūkas, R.Lukoševičienė, B.Nagiene; 
po $5 - R.Schuler, R.Colluci, D.Celts.
A.a.Onos Sitkauskienės atminimui:$205 Zabieliauskų 
šėimajpo $ 100-Vilgalių,Kibirkščių šeimos, R.L. Kun- 
napuu; $50 - St.Jaugelis, $40-W.K.Gentleman; $35- 
E.Povilaitienė; po $25 - V.M.Žižiai, Il.Maziliauskie- 
nė, P.Paškevičius, Z.H.Lapinai, R.R.Lapinai, D.Smil
gevičiene, St.Danaitienė, E.Szewczuk, V.M.Jonynai; 
po $20 - A.Rašytinienė, N.V.Jakoniai, J.Br.Lukoševi
čiai, D.N.Baltrukonis, A.Tušienė, E.Kerbelienė, 
G.Kudžmienė, Br.D.Staškevičiai; $15-Lilė Gedvilaitė; 
po $10 - J.S.Skučai, J.Buniene, Br.Bunys.

Iz.Mališka - $20 ir J.C.Tanner $40.
A.a. Juzės Jonaitienės ir Justino Skaisgirio atmini
mui: $70 - E.Dalrnotiene, po $50 - P.J.Adamoniai, 
dr.K.I.Šatkauskai, Br.D.Staškevičiai; po $20 —

St.Baršauskienė, G.Kudžmienė; $15— 
M.Barteškiene.

$20 - L.G.Balaišiai,A.Morkūniene,
V.M.Markauskai, O.J.Šeidžiai.

Nuoširdžiai dėkoja K.L.K.Moterv D-jos
Montrealio Sk.

M.Malcienė, 
L.Gedvilaite,

Po

NUSIŠYPSOKIME:
K v

• Vienas anglas - džentelmenas, du anglai—balius, 
trys anglai - parlamentas.

Vienas prancūzas - meilužis, du prancūzai— 
dvikova, trys prancūzai - revoliucija.

Vienas rusas - girtuoklis, du rusai — muštynės, 
trvs rusai - KGB aparatas.

Vienas lietuvis-UAB (uždara akcinė bendrovė), 
du lietuviai - krepšinio komanda, trys lietuviai- 
penkios partijos.
• Chruščiovas buvo paskelbęs, kad SSR greitai 
pralenks Ameriką, nes Amerika jau ritasi į bedugnę. 
Vieni komunistai ne juokais išsigando, i 
Amerika jau ritasi į bedugnę, o kai 
pralenksime, tai...
Kiti tikėjo, jog tikrai aplenks Ameriką, 
labai negražu nuogiems bėgti priekyje.
• Senas komunistas paskambina į KGB ir 

kad jo papūga iš narvelio pabėgo į laisvę.
Tuomet jo paklausė, kodėl jis tai pranešė į jų

nes jeigu
mes ją

bet bus

praneša,

bis atsakė: "Noriu Jus įspėti iš anksto, kad aš 
visiškai nesutinku su savo papūgos politinėmis pa
žiūromis".

7 psl
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MIRUSIEJI:

•Romualdas BUKAUSKAS, 
dailininkas, 72m.amžiaus, 
mirė "Montreal Chest 
Institute" ligoninėje, va
sario mėn.29d.

Liko žmona Ona, 2 
sūnūs su šeimomis ir 
kiti artimieji.

Užuojauta mirusiojo 
artimiesiems.

• Vyriausias skautininkas 
Romas Otto dalyvavo sa'~ 
vo I-ojo Lietuviu Skautu 
Sąjungos stabo vadijos po
sėdyje Lemonte, IL.

Per savaitgah buvo 
isdiskutuotas šios kaden - 
cijos 3-jų metu 
planas.

Dalyvavo 10 
riu iš Arizonos, 
jos ir Čikagos.

veiklos

štabo na- 
Kaliforni

• Kaip praneša
biuletenis,
sui SJ. išvykus, visais 
reikalais kreiptis į kun. 
S.Kazėną SJ sekmadie- u

parapijos 
kun.K.Ambra- 

išvykus,

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209^, LaSalle,, 
Quė. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

l

* 
*K
*
* 
#
*

DĖMESIO MONTREALIEČIAI! Tarp gegulės men. * 
1 ir 25 d. nuvešiu Jus į LIETUVĄ už 909 kana- # 
dietiškų dolerių! OtaviŠkiams - $30,- daugiau. Is- 
skrendat iŠ DORVAL aerodromo.

Užsisakyti bilietus galite iki KOVO mėn.galo. 
Nupigintų bilietų lėktuvuose neperdaugiausia !

Skambinkite Algiui Medeliui' 1- 905-666-9088.

* * * * M

DĖMESIO, DĖMESIO Montrealio jaunime!
Šių metų pabaigoje įvyks 10-sis PASAULIO 

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS Australijoje. 
Visas jaunimas maloniai kviečiamas dalyvauti šiame 
suvažiavime, kurio datos yra šios: nuo 2000 metų 
gruodžio men. 23d. iki sausio mėn. 11d. 2001m.

Prieš daugelį metų (1975-76) grupė Montrealio 
jaunimo buvo išskridę į Pietų Ameriką dalyvauti 
tokiame Kongrese. Po to, kitas būrys dalyvavo 
Australijos Kongrese. Dar šiandien įspūdžiai stiprūs 
ir mieli. Dabar yra jums proga aplankyti labai toli
mą kraštą ir susipažinti su dalimi lietuvių iš visų 
pasaulio kampų. Jūsų jaunystės dienos bus 
praturtintos šiuo Kongresu.

Jau yra susidariusi maža grupė montrealiečių, 
kurie galvoja vykti Kongreso proga į Australiją. 
Prisidėkite prie jų!

Informacijas gausite pas Andrių Valkauską 
Montrealyje tel: (514) 744-0700.

V. Bulotienė 
buvusi Kongreso dalyvė 1975-76 metais)

niais^ 26 kovo ir 2 ba
landžio.

• Montrealio Žuvautojų- 
Medžiotojų Klubas NIDA 
kviečia į savo metinį su
sirinkimą narius ir sve
čius š.m. kovo mėn.19d. 
po pamaldų AV Parapi
jos salėje. Valdyba

su- 
Na- 
val. 
sve-

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

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 

932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges)

• KLK Moterų D~ja šau
kia visuotiną narių 
sirinkimą Seselių 
muose kovo 19d. 12 
po pietų. Nariai ir
čiai kviečiami gausiai da
lyvauti. Valdyba

ŠV.KAZIMIERO PARA
PIJOJE.
Metiniame susirinkime 
buvo patiektas išsamus 
metų balanso biudžeto 
pranešimas.

Tvarkinga ir taupi apy
skaita atsiųsta "NL" Re
dakcijai korespondento 
K. Ambraso.

Ši parapija turi. 75 šei
mas, tačiau gražiai išsi
laiko.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

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

Tel: 931-7174

Leonas
Antanas

Zenonas
Albinas

Va-
Bril-

savo

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 me St. Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Quc., H3A 2G6

o Šių metų Šv.Kazimiero 
. Parapijos Komitetą su

daro: Robertas Bohem ier 
komiteto pirmininkas,Al
bertas Dasys, 
Šimonėlis, 
Yaunišas, 
linskas ir 
vicas.

Pereitas metais 
kadenciją baigė Antanas 
Mikalajūnas ir, buvęs il
gametis komiteto narys, 
Antanas Zienka, kuris ir 
toliau sutiko pasilikti 
šventovės ir klebonijos 
tvarkos prižiūrėtojo pa
reigose. Parapijiečiai jam 
yra dėkingi už tą darbą, 
kurį jis atlieka parapijos 
gerovei.

Esame apdraudė 75% Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

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

. ADAMONIS insurance agency inc. 
. Tel: (514) 722-3545 . Fax: (514) 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

■K

les Torrunes

Telefonai:

h/HROIM lf\JC

844-7307 ir 288-9646

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9-985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

Tarp kitko, R.Bohe- 
mier yra Juzės Ambra
saitės sūnus. Jis ir jo 
žmona Jadvyga Krašaus- 
kaitė, abudu gražiai kal
ba lietuviškai ir tuo di
džiuojasi. Anksčiau abu 
jo tėvai daug darbavosi 
mūsų parapijos parengi
muose, o dabar jų vietą 
užima sūnus Robertas su 
savo žmona.

Parapijiečiai jo tėvą 
vadindavo "lietuvišku 
prancūzu", nes nemažai 
yra pramokęs lietuviškai 
ir visuomet stengdavosi 
kalbėti lietuviškai.

K.Ambrasas

5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namų.
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