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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

• PILIETYBES IR IMIGRACIJOS Ministerijos 
darbuotojai ryšiams su 
spauda Mme Gaetane Si
rois, po eilės metų, pa
sitraukia iš savo pareigų 
birželio mėn.30d.perei
dama į kitą darbo sritį.

Visa informacija, lie
čianti minimą Ministeri
ją, dabar gaunama pas 
Claude Fradette,tel:514- 
873-2447 nuo liepos mėn 
3 dienos. Inf.

DU PREZIDENTAI
JAV prz.Bill Clintonas 

ir naujasis Rusijos prez. 
Vladimir .Putin'as š.m. 
birželio mėn. 3d. susiti
ko Maskvoje, pietavo 
Kremliaus rūmuose ir be
veik 3 valandas truku
siame įvade "rimtam ir 
tikslingam pokalbiui" api
brėžė diskusijų apimtį. 
Neatmetė ir kompromisų 
reikalingumo dėl anti- 
raketinės gamybos.

Buvo aptariami 
Amerikos Rusijos nu
sistatymai dėl branduo
linių reikalų, tebevyks
tantys konfliktai Balka
nuose ir Kaukaze, tarp
tautinė prekyba ir Rusi
jos ekonominė padėtis. 
Visa tai patvirtino per 
diskusijas su jais sėdė
jęs vyriausias adminis
tracijos darbuotojas. Jo 
tvirtinimu pokalbiai buvo 
dalykiški ("businesslike"), 
be įtampos ir draugiški. 
Abu prezidentai jau bu
vo anksčiau susitikę pra
eitais metais, kuomet 
V.Putin'as buvo ministe- 
riu pirmininku, Oslo 
mieste, pagerbiant Min. 
Pirm. Itzhak Rabiną ir 
Ekonomikos reikalų aukš
čiausio lygio pasitarime 
dėl Pacifiko pakrančių 
valstybių^ būklės.

Sekančią dieną po še- 
šetos valandų trūkusių 
aptarimų, paskelbtos šios 
išvados:
• Berlyne, birželio mėn.

Kauno Rotušės Aikštė senamiestyje
3d. Žemes planetos rei
kalus apmąstė 14 
pasaulio valstybių vado
vų. išvadoje — reikia nu
matyti planą, kokiu ke
liu toliau vystyti pa
saulį apėmusią techno
loginę revoliuciją ir kaip 
tesingiau ir bešališkai pa*- 
sidalinti tokiomis jos ne
ribotomis galimybėmis.
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Birutė Pūkeleviėiūtė
PASKUTINIS BIRŽELIS

Sudiev, paskutini tėvynės birželi, - 
Buvai tu, kaip niekad - auksinis ir žalias!.. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų - sudievu, sudievu}

Sukilėlio kelią, ir knygnešio dalią
Tiktai išrinktieji pakelti tegali -
Uz raidę ir žodį, uŽ maldą ir rastą
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų?
Kvepėjimui ievų - sudievu, sudievu.1

Kur ašara krinta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lasai, kaip bijūnai pražysta.
Mus grūdino Kražiuos,GiedraiČiuos,Pilėnuos, 
Kad būtų lietuvis kaip plienas, kaip plienas.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų - sudievu sudievu!

Padvelk mums, berželi, bent vėju tėvynės: 
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis!.. 
Žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų - sudievu, sudievu.1
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• Izraelio Min.Pirm.Ehud- 
Barakas, pasinaudodamas 
populiarumo banga, 
pradėjo atitraukimą Izra
elio kariuomenės iš 
Pietinio Lebanono (Li
bano). Spėjama, kad jis 
ruošiasi grąžinti didžiu
mą Vakarų Kranto ploto' 
palestiniečiams ir su
teikti koridorių Islamo 

šventosioms vietoms Je
ruzalėje.

Šis masinis žmonių 
perkėlimas, tokio plano 
išdavoje, pareikalautų, 
kad apie 100.000 žydų 
įsikūrėlių paliktų plotus, 
į kuriuos turėtų būti su
grąžinti palestiniečiai,
gyvenę Libane ir
Jordane nuo 1948m. Iz- 
raelio-Arabų karo. Šis 
planas privalėtų būti pa
tvirtintas Kneseto Par
lamento liepos mėnesį.

• Rusijos prez. VI.Pūtim
as rūpintis Rusijos ener
getikos sektoriumi pa - 
skyrė Alexander G a vr irių.

Taip užbaigtas M mis
teriu Kabineto formavi
mas,paremiant kai ku- 
riųriu liberalų ekono
mistų pozicijas, bet ir 
palikta nenuplukdytų 
prez. B.Jelcinb adminis
tracijos darbuotojų.

Prez. VI. Putinas,iš
rinktas 4-iu metų ka
dencijai , dar nepaskelbė 
ekonomines programos 
ir neaišku, kokios jo in
tencijos. Kol kas jis la
biau rūpinasi administra
cinių reformų reika
lais, kad sutvirtintų 
Kremliaus valdymų Ru
sijos nepaklusniose res
publikose.

• Rusijos televizija pri
siminė 1972m. įvykius 
Kaune.

Tuomet protestuoda
mas prieš sovietų okupa
ciją, susidegino Romas 
Kalanta. Rusijos televi
zijos kompanijos VID lai
doje "Kaip tai buvo" pa
vadinimu, šiemet gegu
žės mėnesį Lietuvoje 
dirbo VID kūrybinė gru
pe Kauno Muzikinio teat 
ro sodelyje maskvie
čiams, filmuojant grindi
nyje įmūrytą purviną ir 
apmindytą Romui Kalan
tai skirtą memorialinę 
lentelę, įvyko spontaniš
kas mitingas.

Susibūrę kauniečiai gar. 
šiai reiške pasipiktinimą 
konservatorių politikais, 
kurie beveik 10 metų va
dovavo Kauno Miesto 
Savivaldybei ir nesugebė
jo tinkamai pasirūpinti 
šia istorine vieta.

VID filmuotojai praėjo 
tuo pačiu keliu, kuriuo 
žingsniavo ir daugiatūks
tantinė jaunuolių minia 
1972 metų gegužės 18d. 
popietę - nuo Kalantų 
namo, pažymėto 34 
numeriu, Panerių gatve 
iki Laisvės Alėja 14-ojo 
namo, kur sovietiniais 
metais buvo įsikūręs 
LSSR Valstybės Saugumo 
Komiteto Kauno skyrius.

VID žurnalistus labiau
siai nustebino tai, kad 
per visą komandiruotą 
Kaune, nors ir daug dėjo 
pastangų, jiems nepavy
ko susitikti nė su vienu 
aktyviu 1972m. gegužes 

.mėnesio antisovietinės 
manifestacijos dalyviu.

Prieš kurį laiką vie
noje jų programoje buvo 
rodomi 1991 m. sausio 13 
dienos įvykiai.

• JAV Prezidentinis kan
didatas G.Bush atkreipė 
dėmesį į tai, kad Europa 
turi būti sudominta Ru
sijos demokratijos ir pa
stovumo stiprėjimu. Ta
čiau jis pabrėžė, jog Ru
sijai niekada nebus su
teikta teisė stabdyti 
NATO plėtrą, o JAV 
saugumas yra neatskiria
mas nuo Europos 
saugumo.

Tai jis patvirtino savo 
laiške NATO atstovams.



Dešinėje: gėlėmis pa
puošiama Romo Kalantos 
lenta Kauno Miesto So
delyje gegužės mėn.14d. 
jo susideginimo vietoje, 
reikalaujant Lietuvai 
laisvės 1972 metais.
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XI LIETUVIŲ T AUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTES 
Įrenginiai
BIRŽELIO 30, PENKTADIENI

8 v.v. ŠVENTĖS ir TAUTODAILĖS PARODOS 
ATIDARYMAS
Mercury Room, Regal Constelation Hotel 
900 Dixon Rd., Toronto

9 v.v. JAUNIMO ŠOKIAI- Patio Ballroom, 
MOUD u gi Regal Constellation Hotel: ■ •

LIEPOS 1, ŠEŽTAOfENf
2 v.p.p. TAUTINIU ŠOKIU ŠVENTE, Hershey 

Centre, 5500 Rose Cherry Place, Missi
ssauga (kampas Matheson, tarp Kennedy 
Rd, ir Hwy 403)

6.30 v. UŽBAIGIAMASIS POKYLIS (6,30 v,v.kok- 
teiliai, 8 v.v.vakariene) Regal Constellation Hotel , 

Galaxy ir Constellation Ballrooms.
8 v.v. SUSIPAŽINIMO VAKARAS -Galaxy 

Ealrooin, Regal Constellation Hotel

Prašome bilietus užsisakyti pas V.Tasecka tel: 905 - 
824 - 4461) arba J. Vingelienę 416 - 233 - 8108. 
šventės (koncerto) bilietai taip pat gaunami per Ti
cketmaster tel: 416 - 870 -8000) ir prie įėjimo. 
Hershey Centre durys atidaromos 1 v.p.p. Aikštėje 
automobiliu statymas nemokamas. Bilietai j pokyli 
pardavinėjami tik iŠ anksto.

LIEPOS 2, SEKMAO/EMf
PAMALDOS

9.30 r. Lietuvos Kankinių^ P-joje- Anapilis, 
2185 Stavebank Rd., Mississauga

. 9.45 r. Lietuvių evang-liuter. Išganytojo P-joje
3-691 Bloor JSt.W., Toronto

10 v.r. ŠVENTĖS IŠKILMINGOS MISIOS, atna - 
Paujamos vysk. Pauliaus Baltakio
Gemini Room, Regal Constellation Hotel 

10,15 r. Prisikėlimo Parapijoje,1011 College St.
Toronto

KVIEČIA VISUS 
DALYVAUTI!

XILTŠŠ RENGĖJAI

Lietuvoje
• Vilniuje, Žemutinės 
pilies požemiuose, prasi
dėjo Tarptautinis Folk-
2 psl.

loro Festivalis "Skamba, 
skamba kankliai”. Ši 28- 
oji liaudies muzikos šven
tė sostinėje trunka pen
kias dienas ir dalyvauja 
apie 800 atlikėjų.
• Lietuvos ir Slovėnijos 
Prezidentai Valdas Adam

kus~ ir Milan Kučanas pa
reiškė tvirtą įsitikinimą, 
kad jei NATO per 2002 
metų viršūnių susitikimą 
nuspręs tęsti Aljanso 
plėtrą, Lietuva ir Slo
vėnija tikrai bus tos 
valstybės, kurios gaus 
kvietimus į Aljansą. 
V. Adamkus ir M.Kučanas 
optimistiškai galvoja,nes 
abi šalys, dabar yra ge
riausiai pasirengusios na
rystei iš 9 pretenduojan
čių valstybių.

• Kaune į Pasaulio Svei 
katos Organizacijos(PSO) 
asamblėjos 53~čiąją se
sija Ženevoje Lietuvai 
pasiūlyta išrinkti savo 
atstovą į vykdomąją ta
rybą 2000— 2003 metų 
laikotarpiui. Nominuotas 
Medicinos Universiteto 
rektorius prof.Vilius Gra
bauskas.
• Vyt.Šustauskas, Kauno 
dabrtinis meras, gavo pa 
kvietimą dalyvauti vyks
tančiame Kauno apskri
ties Europos Informaci
jos Centro atidarymą.Šis 
Centras Kauno Viešojoje 
Bibliotekoje bus atidary
tas bendromis Europos 
Komiteto prie Lietuvos 
Vyriausybės ir Europos 
Sąjungos pastangomis.

Tačiau pats meras ne
galės atvykti į Šį rengi
nį. Išvengė susitikimų, 
nes-turįs kitų įsiparei
gojimų.

• Kauno meras V.Šus
tauskas vakar priėmė Ru
sijos nepaprastąjį ir įga
liotąjį Ambasadorių Lie
tuvoje V.Zubakovą. Po
kalbis vyko rusų kalba, 
taip pat dalyvavo mero 
pavaduotojas G.Jankus.

Svečias pasidžiaugė 
"nauja malonia pažin
timi", pasveikino V.Šus
tauską, tapusį antrojo ša
lies miesto meru, 
palinkėjo jam sėkmės. 
V.Šustauskas priminęs, 
jog "Rusija didžioji vals
tybė", kartu pareiškė,kad 
nepriklausomai nuo ša
lies dydžio, jos viena ki
tą privalo gerbti, tik 
tuomet tarp tautų bus 
santarvė". Ambasadorius 
savo ruožtu Lietuvą pa
vadino "unikalia šalimi, 
pirmiausia kultūros sri
tyje".

Anot "Kauno Dienos" 

Ambasadorius sakė, kad 
Rusija pagal išgalės rū
pinasi savo pensininkais 
(buvusiais kariškiais),ku
rie gyvena Lietuvoje.Jis 
taip pat džiaugėsi, kad 
nėra sunkumų pensijas 
persiunčiant į Lietuvą. 
1.85 mil.dolerių paskirs
toma keliems tūkstan
čiams Rusijos karinių 
pensininkų, gaunantiems 
po 250-300 dolerių kas 
mėnesį.
Kauno rektoriai boiko
tavo merą.

Gegužės mėn.19d.i 
Kauno Rotušėje turėjo 
vykti iš anksto planuo
tas Kauno aukštųjų mo
kyklų rektorių darbo su
sitikimas su miesto me
ru Vytautu Šustausku ir 
abiem jo pavaduotojais.

Vietoje šešių Kauno 
aukštųjų mokyklų va
dovų į susitikimą su Kau
no meru ir vicemerais 
atvyko tik Lietuvos Kūno 
Kultūros Akademijos rek
torius Kęstutis Miškinis 
ir Vilniaus Universiteto 
rektorius Rolandas Pavi
lionis.

Kauno akademinės ben
druomenės elitas boikotą, 
vo susitikimą, nes ren
ginio dieną spaudoje ne
tikėtai buvo paskelbta, 
kad mero susitikimas 
vyks ne su Kauno aukš
tųjų mokyklų vadovais, o 
su Rolandu Pavilioniu. 
Apie darbotvarkės pasi
keitimus merija neinfor
mavo Kauno rektorių.

• Bendroje spaudos kon
ferencijoje partijų va
dovai Č.Juršėnas ir V.An
driukaitis kalbėjo apie is
torinį įvykį, kai paga
liau susivienijo kairiosios 
jėgos. Č.Juršėnas žurna
listams sakė, kad dar 
anksti kalbėti apie so
cialdemokratų ir LDDP 
jungimąsi į vieną par
tiją. Paklaustas, ar to
kiai partijai vadovauti 
būtų kviečiamas kadenci
ją baigęs Prezidentas A. 
Brazauskas, jis sakė, kad 
tai svarstytinas varian
tas.

Socialdemokratų Ta
rybos posėdyje kalbėjęs 
V.Andriukaitis, kaip vie
ną iš kairiųjų jėgų vie
nijimosi motyvų, nuro
dė sociologinius ty

rimus, rodančius, kad 
mažėja abi partijas re
miančių rinkėjų. Dabar 
jos neįveiktų net 5% 
barjero. Manona, kad il
gai ir slaptai ruošto su
sijungimo plano nepavy
ko įgyvendinti.

Kaunas šventė savo dieną
Gegužės mėn.20d.buvo 

pradėta , dvi dienas 
trukusi, Kauno Miesto 
Dienos Šventė. Rotušės 
aikštėje, kur Kauno 
miesto vadovai pasveiki
no visus kauniečius ir 
svečius, vyko įvairiau
sios pramogos Kauno Se
namiestyje, Dainų slė
nyje, S.Dariaus ir S.Gi
rėno stadione.
• Kauno Medicinos Uni- 
versitetp ( Į^ĮiriikdŠė iš 
Centrines reanimacijos į 
Nefrologijos Klinikos pa
latą perkeltos moterys, 
kurioms buvo atliktos 
inkstų persodinimo ope
racijos. Moterys jaučiasi 
gerai.Vienas inkstų dona- 
ras išgelbėjo dvi gyvy
bes.

• Seimas pritarė, kad 
tabako reklamos būtų už- 
draustos spaudos leidi
niuose nuo liepos mėn. 
30d., 20(J2m. radijo bei 
televizijos programose ir 
naudojant kitas reklamos 
perdavimo priemones 
nuo 2003 liepos mėn.30d.

• Lietuvos verslininkas 
Semionas Bulatovas, ku
ris 2 metus slapstėsi nuo 
policijos, atvyko prie Vi
daus Reikalų Ministeri
jos Tardymo Departamen
to.

Jam paskirtas užsta
tas 100.000 litų iki teis
mo procedūros.

S.Bulatovas raštu pa
žadėjo grąžinti visas sko
las, jeigu bus paliktas 
laisvėje. Paskyrus kalė
jimo bausmę, skolų 
grąžinimo jis negalėtų 
garantuoti.

Apkaltintasis buvo "Li- 
rida" koncerno direkto
rius, išeikvojęs 12 mil. 
litų, o iš Ūkio Banko pa
ėmęs 7 miln.litų kredi
tą, dar jo negrąžino.

Iki dabar jis esąs atsi
lyginęs 800.000 litų sko- - 
lą.



• Lietuvoje stalo teni
sininkė Rūta Būdienė ta
po Europos čempione.Vo
kietijoje ji iškovojo Eu
ropos pirmenybių aukso 
medalį mišrių dvejetų 
varžybose kartu su serbu 
A.Karakačeviciumi.

• Marijampolės rajone 
įsikūrusiuose "Vaiko Tė
viškės Namuose" apsigy
veno dar 10 r našlaičių iš 
Čečėnijos? Per Maskvą 
ir Baltarusiją vaikus į 
Lietuvą atvežę vienin
telių Čečėnijos sostinėje 
Džochargaloje veikusių 
šeimyninių globos namų 
įkūrėjai Malikas ir Cha- 
dižat Gatajevai.

Kaip sakė namų direk
torius Arūnas Urbaitis, 
nuo praėjusių metų 
pabaigos Lietuvoje gyve
na 15 vaikų iš Čečėnijos 
12 jų - "Vaiko Tėviškės 
Namuose". Šią savaitę į 
globos namus atvežti 
yra nuo 2 iki 17 metų. 
Jie turi vizas čia gyven
tu iki birželio. Gruo
džio mėnesį atvežtų vai
kų vizų galiojimo lai
kas yra jau pasibaigęs. 
Del to ketinama kreiptis 
į Užsienio reikalų mi
nisteriją, nes vaikai Če
čėnijoje neturi kur grįž
ti.

Aferistui nepavyko.
Žinomas Kėdainių vers

lininkas, Lietuvos darb
davių konfederacijos pre
zidentas V.Uspaskichas 
buvo sugalvojęs aferą, 
kaip apgauti banką. Ūkio 
Banko valdytojui L.Va
ranavičiui pasiūlė, vietoj 
įkeistų šešiolikos mln. 
litų vertės modernių Kre
kenavos agrofirmos mė
sos perdirbimo
įrenginių, pakišti kitus- 
neveikiančius ir bever
čius. Už tai Krekenavos 
agrofirmos savininkas 
V.Uspaskichas Ūkio Ban
ko valdytojui pasiūlė ky
šį - 50 tukst.litų. V.Us-

2000. VI.6.

paskichas jam tvirtino, 
jog jeigu planas nebus 
patenkintas, jis spaudoje 
paskelbs banką kompro
mituojančios informaci
jos. Tačiau Banko val
dytojas tokio neteisėto 
pasiūlymo nepriėmė.

• Sveikatos apsaugos bei 
švietimo ir mokslo minis
trai Raimundas Alekna ir 
Kornelijus Platelis pa
tvirtino vaikų ir moks
leivių sveikatos apsau
gos politikos strategines 
gaires. Šis teisinis ak
tas numato, kad 
švietimo įstaigose bus 
vykdoma visuotinė svei- 
katinimo veikla, o svei
katos ugdymas skelbiama 
kaip svarbi visos ugdymo 
sistemos dalis. Šis teisės 
aktas numato, kad 
sveikata bus rūpinamasi 
visose valstybės švieti
mo įstaigose, pirmenybę 
teikiant vaikų, mokslei
vių sveikatos saugojimui 
stiprinimui, ligų profi
laktikai.

• Čikagos (JAV) akade
minio sporto klubo "Li- 
tuanica" keturiolikmečių 
krepšininkų jaunimas Lie
tuvoje 10 dienų sužaidė 
draugiškas rungtynes su 
Šarūno Marčiulionio ir 
Arvydo Sabonio krepšinio 
mokyklų auklėtiniais. Jie, 
viešėdami Lietuvoje,daug 
keliavo, aplankydami Ne
ringą, Klaipėdą, Trakus, 
susipažino su savo sene
lių gimtine.

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Valdas Adam
kus Vilniuje stebėjo Či
kagos jaunuolių rungty
nes. Jis yra vienas šio 
populiaraus klubo stei
gėjų, buvęs jo pirminin
kas, "Lituanicą" jis pa
vadino savo vaiku.

• Pradeda kitą gyvenimą.
Verslininkas Jonas Ur- 

ką kartu su Seimo nariu 
Audriumi Butkevičiumi

J.Urka teigė, kad 
A.Butkevičius iš Jorda
nijos atvežė į Lietuvą 
gerų verslo kontraktų.

Su Vilkaviškio siuvimo 
fanriko vadovais aptarė 
galimybę čia siūti uni
formas Jordanijos kariuo
menei.

Dar viena buvusių ka
linių verslo kryptis būtų 
- avių eksportas į Jor
daniją. Ten yra labai di
delė avienos paklausa.

• ’’RESPUBLIKOJE* at
spausdintoje koresponden
cijoje "Lietuviškiems pro
duktams Rusijos rinka 
siaurėja" pažymima, jog 
Rusijos maisto pramonė 
sparčiai atsigauna, todėl 
Lietuvos maisto pramo
nės gamintojų produkci
jai bus dar sunkiau įsi
skverbti į šios šalies rin
ką. Tokią naujieną iš po
kalbio Maskvoje prie 
tarptautinio apskritojo 
stalo apie Rusijos mais
to pramonę, parsivežė 
Lietuvos maistininkų są
jungos prezidentė G.Gruo
dienė.

Pasak publikacijos, 
apskritojo stalo dalyviai 
pripažino, kad Rusijos 
krizė padėjo, atsigauti 
šios šalies vidaus rinkai. 
Dar 1997m. Rusijos 
maisto pramonė buvo
nuostolinga. 1998 me
tus jis baigė be pelno, o 
praėjusius metus dirbo
jau pelningai. Anot Že
mės Ūkio Ministerijos at
stovo spaudai J.Reka
šiaus, žinios apie atsi
gaunančią Rusijos maisto 
pramonę kelia nerimą. 
Tačiau žemės ūkio ir 
maisto produktų rinkos re
guliavimo agentūros ge
neralinio direktoriaus 
V.Lapės nuomone, arti
miausią dešimtmetį Ru
sijos rinkos Lietuva ne
praras. Tačiau Lietuva 
turi ruoštis intensyviam 
eksportui ir tuo turėtų 
rūpintis ne vien 

valstybe. Žemdirbių or
ganizacijos skiria per 
mažai dėmesio ekonomi
niam savo narių išlavi
nimui.

• Vilniuje, "Litexpo" 
parodų rūmuose, prasi
dėjo didžiausia Baltijos 
šalyse žemes a ūkio ir 
maisto pramones paroda 
"AgroBalt-2000".

Nepaisant besitęsian
čios krizes, į Vilnių^ su
sirinko 680 dalyvių iš 31 
šalies (pernai dalyvavo 
724). Šiemet parodai 
skirta apie 12 tūkst. 
kv.m. ploto.

• "Financial Times" ty
rimu, skirtu Baltijos 
valstybių ekonomikai,tei
giama,kad visos trys Bal
tijos šalys,orientuodamos 
savo eksportą Vakarų link 
ir laukdamos lėtai atei
nančių investuotojų, iš
gyvena atsinaujinantį 
ekonomikos augimą. Lie
tuva, kurios didelė dalis 
gyventojų gyvena kaime, 
buvo gerokai priklauso
ma nuo maisto produk.ų 
eksporto į Rusiją, todėl 
ši šalis lėčiau reagavo į 
krizę kaimyninėje vals
tybėje ir lėčiau grįžta į 
ekonomikos augimo kelią. 
Lito susiėjimas su JAV 
doleriu lėmė, kad šalies 
nacionalinė valiuta tapo 
pervertinta. Tačiau pra
sidėjęs augimas išjudino 
visas šalis, todėl ir Lie
tuva šiemet tikisi 2% ir 
galbūt didesnio ekonomi
kos augimo, nes tikima
si vis didesnio investuo
tojų dėmesio" — rašoma 
verslo minėto dienraščio 
straipsnyje.

Sukčiui užmojo netruko.
Prokuratūra skyrė na

mų areštą buvusiam 
"Balticbank" valdybos
pirmininkui R.Juškai,kal
tinamam finansiniais nu
sikaltimais. Jis buvo ieš
komas per Interpolą ir 
1996m. vasarą sulaikytas 

Tailande. Beveik 4 me
tus praleidęs kalėjime, 
balandžio menesį teismo 
sprendimu jis buvo iš
leistas iš Lukiškių tar
dymo izoliatoriaus, o jo 
baudžiamoji byla grąžin
ta prokuratutai tardymo 
papildymui.

R.Juška kaltinamas 
’’Balticbank" turto iš
švaistymu, neteisėtomis 
valiutinėmis operacijo
mis ir neteisingu duome
nų apie pajamas pateiki
mu.

1994m. pabaigoje jis 
buvo atleistas iš
"Balticbank" valdybos 
pirmininko pareigų. 1995m. 
pradžioje įsigijo ofšorinę 
kompaniją "Rick Produc
tion Ltd). Tuomet jau 
buvo pasibaigęs naftos 
ir metalo biznis. "Todėl 
nusprendžiau save išban
dyti brangakmdhių pre
kybos versle" — aiškino 
R.Juška. 1995m. pavasa
rį jis kreipėsi į Vilniaus 
Banką, prašydamas su
teikti kreditą smaragdų 
siuntai (sigyti. Tų pačių 
metų balandžio mėn.4d. 
R.Juškai bankas skyrė 
670 tūkst.JAV aol.kreditą

Pinigai tiesiog iš Vil
niaus Banico nukeliavo į 
Rusijos valsatybinę įmo
nę "Sojuzalmazeksport", 
prekiaujančią brangiai
siais akmenimis. Maž
daug po mėnesio Vilnių 
pasiekė smaragdų kolek
cija. Ekspertai įvertino 
ją 7.5 mln. JAV dolerių. 
Ta kolekcija ir jos sa
vininkas keliavo po pa
saulį, bet šiuo metu yra 
Bangkoko muitinėje. Ši 
kolekcija yra įstrigusi 
ten ir norint ją 
atsiimti,už jos saugoji
mą, tektų užmokėti la
bai didelius pinigus.

Skaitant apie įvairaus 
mąsto suktybes, neįti
kėtina, kad viso to gali
ma buvo išmokti 
prez.V.Adamkaus kaden
cijoje.
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MIRĖ KARDINOLAS VIN
CENTAS SLADKEVIČIUS

Gimęs 1920m. 
rugpjūčio mėn.20d., mirė 
2000m. gegužės mėn. 
28d.Kaune. Pakeltas kar
dinolu 1988m. gegužės 
mėnesio 29d.

Lietuvių kilmės pirma
sis kardinolas yra buvęs 
Frydrichas Jogailaitis 
(1460-1505), ir po to lie
tuvis Jurgis Radvila 
(1556-1600).

Taigi antrojo kardinolo 
Lietuva susilaukė pra
ėjus beveik 400 metų.

Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius buvo kuk
lus žmogus, tikras tai
kos apaštalas, nors ir 
varžomas bažnytinių pa
reigų darbuose soviet
mečiu, išgyvenęs su vi
sais? u ■ istorines sąvartas,
nepraradęs 'M širdingumo, 
buvo daugelio mylimas. 
(Paimta iš Religijotyros 
Žodyno).

• Protestuodamas prieš 
socialdemokratų (LSDP) 
ir LDDP koaliciją, iš 
LSDP frakcijos Seime se
niūno pareigų atsistaty
dino Aloyzas Sakalas. Sa
vo apsisprendimą jis ko
mentavo taip: "Niekada 
nepritariau dvipartinei 
koalicijai su Demokra
tine Darpo Partija.*

Seimo narys Algirdas 
Sysas, kategoriškai atsi
kratęs kai kurių valdi
ninkų jam lipdomos įsta
tymo pataisų dėl parla
mentarų atlyginimo didi
nimo autorystės, tvirtino 
jog Vyriausybė, siūlanti 
padidinti rudenį išrinktų 
parlamentarų atlyginimą,

o Akcinė Bendrovė "Lie
tuvos Dujos" nutraukė 
dujų tiekimą didžiausiai 

' savo skolininkei, specia
liosios paskirties akci
nei bendrovei "Kauno 
energija", kuri yra sko
linga 50 milijonų 400 
tūkst.litų. Skolų grąžini
mo grafike buvo numaty
ta, jog "Kauno energija" 
iki gegužės mėn. 1-sios 
dienos turėjo sumokėti 
19 mil.litų. Tačiau tai 
nebuvo padaryta. Vėliau 
pakoreguotas skolų mo
kėjimo grafikas, tačiau 
"Kauno energija" ir jo 
negali vykdyti. "Lietuvos 
dujų" valdyba dar gegu
4 psL

• Lietuvoje veikia pui
kūs valstybiniai parkai. 
Auštaitijoje ypatingai pa
žymėtinas vienintelis Lie
tuvoje Bitininkystės .Mu
ziejus. Juo rūpinasi ilga
metis bitininkystės spe
cialistas Bronius Kazlas.

Parko teritorijoje yra 
daugiau negu 1500ha. 
privačių miškų. Skirtin
gai nuo daugelio Vakarų 
Europos valstybių sau
gomų parkų, gyvena ten 
senoviniuose islikusiuose 
kaimuose, žmonės.

Šia vasara, lankantis 
Lietuvoje, nepamirški - 
me aplankyti dar ne
matytu vietų.

ĮjjSįSn

(elta)Aukštaitijos nacionaliniame parke veikia vienintelis Lietuvoje Bitininkystės muziejus
žės mėnesio pradžioje 
nurodė sustiprinti darbą, 
atgaunant iš"Kauno ener
gijos" skolą, o negrąži
nant skolų, nutraukti 
dujų tiekimą, kas ir 
buvo padaryta gegužės 
mėnesį.

"Lietuvos Aido" publi
kacijoje "Algirdas Bra
zauskas nebus pasyvus 
įvykių stebėtojas" rašo
ma, kad kadenciją bai
gęs Prezidentas Algirdas 
Brazauskas ir Naujosios 
Demokratijos partijos bei 
Naujosios Sąjungos ly
deriai aptarė bendradar
biavimą, ruošiantis Sei
mo rinkimams. K.Pruns
kienę ir A.Paulauską jis 
priėmė savo fondo pa
talpose.

Apžvalgininkų nuomo
ne, A.Brazauskas galėtų 
imtis vadovauti plačiam 
kairiųjų blokui. Taip pat 
ir konservatorių viena ly
derių, partijos pirminin
ko pavaduotoja R.Jukne
vičienė neabejoja, kad 
A.Brazausko pareikšta 
parama besiformuojan
čiam kairiųjų blokui yra 
susijusi su jo ketinimais 
sugrįžti į aktyviąją po
litiką. "Normalu, kai bu
vęs kairiųjų lyderis ir 
tebeturintis autoritetą 
sveikina kairiųjų koali
ciją" - sakė Seimo vice
pirmininke. Kaip galimas 
A.Brazausko grįžimo į 
aktyviąją politiką prie- 
žąstis ji nurodė tai, kad 
"galbūt nuvylė įpėdiniu 
paskirtas Artūras Pau
lauskas, nesugebėjęs lai
mėti prezidento rinkimų.

Kauno miesto meras Vytautas Šustauskas, netikėtai 
išrinktas į šias pareigas, susirūpinęs ką toliau daryti.

Be to, pasak R.Jukne
vičienės, "galbūt galvo
jama apie naują politinį 
išsidėstymą, sustiprinant 
kairiąsias jėgas, kurios 
galėtų susijungti su 
A.Paulausko vadovauja
ma Naująja sąjunga (so
cialliberalais)". Taip pat 
ji teigė esanti įsitiki
nusi, kad "ne vien poli
tiniai motyvai skatins' 
grįžti į politiką, yra eko
nominių motyvų ir jų pa
grindas - konkrečios eko
nominės struktūros". Pa- v •sak R.Juknevicienes, 
"tautinis kapitalas", 
kuris "iš dalies yra su
sijęs s® sovietine no
menklatūra, ieško išėji
mo į politinę areną...tai 
buvo bandona daryti per 
Gediminą Vagnorių, nebe
likus to kanalo, bus ban
doma daryti per A.Bra
zauską!'

"Kadangi A.Brazauskas 
išreiškė savo paramą 
LDDP ir LSDP koalici
jai, jis patvirtino gali
mybę remti platesnį 
politinių jėgų spektrą, 
įskaitant ir NS bei 
NDP"-sakė K.Prunskienė

Publikacijoje rašoma, 
jog A.Brazausko išpla
tintame pareiškime, kurį 
jo teigimu, paskatino pa
rašyti "nenoras būti pa
syviu stebėtoju" rašoma, 
kad iš konservatorių val
džios nebėra ko tikė-1 
tis, jog šalies padėtis pa
gerės. Pareiškime tei
giama, kad "nemokšiška 
politika" griauna ūkį ir 
skurdina žmones, o pas-

taraisiais dešiniųjų val
dymo metais, nedarbas 
pasiekė neregėtą lygį. 
A.Brazausko nuomone, 
LDDP ir LSDP sprendi
mas susijungti į rinkimų 
koaliciją, įgauna ypatin

gą reikšmę, nes "LSDP 
ir LDDP koalicija tampa 
traukos lauku konstruk
tyvioms partijoms, susirū* 
pinusioms skurdu, ne
darbu ir kitomis sociali
nėmis problemomis".

"Norilsko Vyčiai"
Prieš 47 metus atšiauriausiame sovietų imperijos 

krašte, Taimyro pussiasalyje, Norilsko mieste bei jo 
prieigose suplevėsavo juodos vėliavos. Jas iškėlė 
kaliniai, kai sukilo per 30 tūkst. pasmerktųjų, pa
reikalavę laisvės ir įgimtų žmogaus teisių.

Generolai neišsigando, bet...apstulbo. Juos šoki
ravo nepalaužta pasmerktų žmonių valia, tarsi šiau
rės pašvaistė suliepsnojusi virš alkanos Norilsko 
tundros. Tačiau kiekvienas tikriausiai vylėsi, jog 
lengvai susidoros pasitelkę klastą: ^apos oyįsų 
maisto sandėlių duris, išalkę k'ą|iįąr.„5 šturmuos 
maisto saugyklas, ir atsiras dingstis su jais susido
roti.

Nepavyko! Mes buvome šimtus kartų labiau iš
troškę laisvės ir tiesos nei vandens lašo ar žiau
berėlės duonos.

Sukilimui pradėjome ruoštis daugiau nei prieš 
metus, dar Krasnojarsko persiuntimo punkte. IŠ Ka
ragandos lagerių^ atvežti kaliniai senbuviai, susitikę 
su ką tik atvežtais kaliniais iš Pabaltijo ir Va
karų Ukrainos, pradėjo bendrauti ir regzti maišto | 
gijas. išsirinkome atstovus, kurie tarėsi, kaip 
sutvarkyti kalinių reikalus. Slogi atmosfera tvyrojo 
šešiuose Norilsko politinių kalinių lageriuose. Čekis
tų parankiniai, brigadininkai, jų padėjėjai su lazdo
mis talžė nevykdančius normų kalinius, jie šeimi
ninkavo valgyklose, atiminėjo siuntinius ir 
geresnius dr&bužius. Su nepaklusniaisiais 
susidorodavo patys arba juos atiduodavo čekistams.

Pirmiausia sukilimo komitetų narių organizuotos 
aktyvistų grupės (po penkis vyrus) pradėjo nepa
skelbtą karą prieš parsidavėlius. Naudodamiesi po
liarinės nakties tamsa, jie kartais net vyk
dydavo mirties nuosprendžius. Pagal susitarimą baus* 
mę privalo vykdyti tautiečiai savo tautiečiams. Pri
simenu, penktajame lageryje iš 5000 kalinių lietu
vių buvo apie 500 šimtus. Tačiau sunkiai nusikal
tusio - nei vieno! Šiame lageryje sukilimo komite
te lietuviams atstovavo Algirdas Ruzgys, Julius 
Aleknavičius ir Vaclovas Subačius (pastarasis suki
lime žuvo),~ vienai penketuko grupei vadovavo An
tanas Gabužis, pastarajai priklausė Antanas Volun
gevičius, Juozas Žukas, Jonas Grunskis ir aš.Tokių 
grupių buvo nemažai ir, reikia pasakyti, jos 
sugebėjo lageryje įvesti tvarką.

Sukilimas^ prasidėjo penktajame lageryje, išaušo 
1953m.^ gegužes^ 28-ji.Barako prieangyje sargybinis 
iš bokštelio nušovė septynis kalinius. Lagerio val
džia tada ėmėsi įvairiausų provokacijų, kad 
atsirastų priežastis pradėti šaudyti į beginklius ka
linius. Tik protingas paskirtų vadovauti sukilimo po
elgis, drausmė ir vienybė sulaikė sukilėlius nuo pro
vokacijų. Tada pavyko išsikovoti kai kurių nuolai
dų, šiek tiek pagerėjo buities sąlj/gos ir minimaliai 
"suminkštėjo" lagerio režimas. Is Maskvos atvykę 
emisarai tik dėl akių "apkaltino" lagerio valdžią, o 
lagerio viršininkui visu akyvaizdoje nulupinėjo pul-

............5 psL...
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iš tautinių šventės Lietuvoje

kininko žvaigždutes. Visa tai buvo tik... spektak-( 
lis, nes, kaliniams negirdint ir nematant, kartu bu
vo aptariama, kaip mums iškelti kruviną puotą. i

renKias lageris pradėjo antrąjį streiką. Šį kartą 
numalšinimo "paradui" ėmėsi vadovauti Maskvos ge
nerolai - Berijos patikėtiniai. Kruvina atomazga 
prasidėjo birželio 28-tąją. Tų dienų įvykius prisime
na Antanas Volungevičius: "Kai kas jau sveikino 
Petrus ir Povilus, tačiau atmosfera buvo niūri — 
jautėme kraujo ir parako tvaiką. Dvyliktą nakties 
saulė suko žemutinį poliarinės dienos ratą, tarsi 
nenorėdama nusileisti, kad nematytų siaubo. Pro 
tvoroj .plyšius, tarsi šmėklos į lagerio teritoriją ėmė 
plūsti "kraŪjŪ" pasruvusiomis akimis azijiečiai. Kalinių 
ginklas buvo tik paniekos kupini .žvilgsniai. Kiek
vienai tautai atstovaujantis sukilimo komiteto na
rys ramino saviškius. Lietuvius drąsino Vaclovas Su
bačius. Lagerio teritorijoje sustingo dvi kolonos.Ka- 
liniai nepajudėjo nuo to momento, kai į lagerį įve
dė ginkluotus kareivius. Pastarieji sustojo apytik
riai už 30 metrų. Po to, koja už kojos, tarsi vorai, 
lėtai artinosi prie kalinių. Per visą koloną, šach
matų tvarka, slinko penkios kolonos. Jie slinko 
lėtai, norėdami išprovokuoti kalinius, kad šie išsi
gandę imtų bėgti. Vieno kalinio nervai neišlaikė, ir 
į kareivių koloną švystelėjo akmuo. To tik reikėjo, 
iš kolonos vidurio pasigirdo karininko komanda: 
"Ugnis"! Pirmoji kalinių eilė susmuko. Nusviro ir 
Vaclovo Subačiaus galva. Tratant automatams, gulė 
eilė po eilės. Priešais mane stovėjęs Jurgis Kaspa
ravičius sumojavo rankomis, ir ant jo nugaros, issi- 
skleidė pluoštais vata. Jurgis pasisuko ant vienos 
kojos ir, atsukęs budeliams nugarą, susmuko mano 
glėbyje, iš lėto nuleidau Jurgio kūną ant žemės,at- 
sitiesiau ir nustėrau - automatų salves nutilo. 
Kaliniai kaip buvo sustoję greta vienas kito, dabar 
gulėjo ant žemės sukritę krūvomis. Kareiviai, at
likę kruviną darbą, taip pat pasimetė, kai kurių 
akyse buvo siaubas. Seržantas su keliais kareiviais 
patraukė prie vėliavos. Tai pamatęs puoliau gelbėti 
vėliavą. Laimė, šalia stovėjęs buvęs Lietuvos kari
ninkas Mikas Misiurevičius, pastebėjęs tokį nepro
tingą mano žingsnį, mane sugriebė, ir abu kartu 
nugriuvome už barako kampo. Nuo kulkų pažiro 
plytgaliai. Skerdynėms nurimus, sukomandavo 
visiems išeiti iš zonos. Kažkas pašaukė mane vardu 
Pasisukau ir pamačiau kraujo klane išplėštais vidu
riais gulintį Antaną Vitkauską (nuo Eišiškių). Su juo 
kartu atvykome į Norilską. Antanas prašėsi jį pri
baigti, tačiau... Ką aš galėjau padaryti?"

Nuo pirmųjų Atgimimo metų sukilėliai "Norils- 
ko Vyčiai" - kasmet renkasi pagerbti žuvusių kovos 
draugų, pasikalbėti, prisiminti jaunystės žygdarbius. 
Mūsų gretos retėja, mes išeiname, tačiau tos kovos 
atgarsiai, tarsi aidas, atsiliepia musų vaikuose ir 
anūkuose. O gal męs tie, kurie pirmieji ėmėsi sprog
dinti bolevikinės imperijos pamatus?! Ir ne pasku
tiniai, kurie pradėjome statyti kertinius mūsų vals
tybės pamatus. Vytautas Kaziulionis

Norilsko sukilimo dalyvis.
("Trem tinys"Nr. 19)

DIDYSIS POEZIJOS PAVASARIO PRIZAS
GINTARUI GRAJAUSKUI

Šiais metais tradiciniame- jau 36-me Poezijos 
Pavasario renginyje, pirmę kartę ąžuolo lapu 
vainikų ir prizu buvo apdovanotas 
etas Gintaras Grajauskas už savo

''Kaulinė Dūdelė". Iki dabar tokį
pakaitomis tai Vilniaus, tai Kauno poetas ir tik

klaipėdietis po- 
eilėrašėitj knyga 
prizą laimėdavo

vienas, Skuode gyvenantis Stasys Jonauskas 1987 
m., ir Druskininkuose Vytautas P.Bložė 1997m.

Pats 
laimėjus

pirmasis Poezijos Pavasario prizą buvo
Justinas Marcinkevičius, 1965 metais.

floridą
Atsisveikinome su išvyks
tančiais į šiaurę.

Balandžio mėn. 28d. 
Klubo valdyba surengė 
tradicinį pavasarinį iš
leistuvių renginį na
riams, kurie vasarai iš
vyksta į šiaurės pusę.

Renginį atidarydamas, 
Klubo pirmininkas Albi
nas Karnius išreiškė pa
dėką išvykstantiems, už 
dalyvavimą Klubo veiklo 
je, vildamasis, kad se
kantį rudenį ir vėl visi 
grįš, pasisėmę naujų jė

rius iš - Lietuvos, kurie 
atvažjuoja operacijoms. 
Visi šiai padėkai pritarė 
kartu dėkodami ir Vidai 
su jos vyru Giedriumi už 
daugelį praleistų valan
dų rūpinantis ligoniais iš 
Lietuvos.

Apylinkės atstovais’ į 
Apygardos suvažiavimą 
išrinkti: Janina Gerdvi- 
lienė, Elena Jasaitienė, 
Elena Purtulienė ir Al
gis Dūda.

Motinos Diena
Gegužės mėn. 14d.popie

tėje Lietuvių Klubo sa
lėje buvo paminėta Mo-

gų ir energijos, praleisti
• į Lietuvą atšauktas žiemos sezoną St.Peters-
ambasadorius Didžiąjai burge.,
Britanijai J.V.Paleckis. Naujas Klubo veiklos
Jis susi 11 ko su jnys
Prezidentu ir dalyvavo Lietuvių Klubo veiklo-
uzdarame Seimo je yra įvairūs padali-
Uzsienio . reikalų komi- niaį. choras, dainos vie- 
teto posėdyje, kur^ ais-netai, dailiojo žodžio vie- 
kinosi oėl savo požiūrio netas, tautinių šokių gru- 
į _NArO. Komitetas gali kultūrinis būrelis, 
siūlyti Vyruiausybei at- biblioteka ir 1.1.Neseniai 
saukti jį is diplomatines susikūrė dar vienas pa- 
misijos. dalinys jaunų, neseniai

v iš Lietuvos atvykusių
• "Lietuvos Ryte" is- šeimų ir pavienių tautie- 
spausdintoje koresponden-čių grupė, pasivadinusi 
cijoje "Po draugystes-"Labas" vardu. Ši grupė 
žodžių karas" rašoma,jog tarp 30-40 asmenų, ren-

Vilniaus apygardos teis- i<asi kiekvieną paskutinį 
me, Kun.R.Mikutavičiaus mėnesio penktadienį 8v. 
nužudymo organizato-* vakaro Klubo baro ir ma
riumi laikoma V.Belecką žosios salės patalpose, 
teisėjai apklausinėj© dėl Atvyksta jaunimas su 
1999 metų balandžio šeimomis ne tik iš 
men. 16d. jo pabėgimo st.Petersburg©, bet ir iš 
iš tuometinio Valsty- Sarasotos, Naples, Orlan- 
bės Saugumo Departa- <jo, Tampos ir kitų aplin- 
mento Kauno apygardos kinių vietovių.
viršininko O.Travkino Neseniai "Labas" su- 
tarnybinio automobilio, rengė nuotaikingąją ge- 
Primenama, kad gužinę Fort DeSoto par-
O.Travkinas ne kartą ke. Dauguma jau yra 
buvo ėmęsis nebūdingų Lietuvių Klubo nariai, 
konvojaviino ~ funkcijų ir ’’Labas" veiklą koordi- 
vienas vežęs suimtą nuoja Klubo direktorius 
V.Belecką į jo butą nusi- Akvis Kovera.
maudyti bei pasimatyti 
su motina. V.BelecKas 
teisine pareiškė, kad 
O.Travkinui įvairiais ju
velyriniais dirbiniais bu
vo sumokėta per 100 
tūkst. JAV dolerių.

tines Diena. Klubo pir
mininkas pradėjo popietę 
pasveikindamas visas ma
mas ir močiutes. Šį kar
tą prie maisto išdavimo 
stalo išsirikiavo aštuo
netas vyrų, pasipuošu
sių baltomis virėjų ke
purėmis, pavaduodami 
sekmadieniais nuolat 
maistą išdavinėjančias 
moteris. Tai galantiškas 
gestas.

Jai buvo,, pnasm ingas, 
neištęstas.p. Motinos Die
nos paminėjimas. Progra
ma jungė dainą, eilėraš
čius, muziką ir žinias iš 
Lietuvos.
• Gegužės mėn.24d. LN 
Apylinkės ir Klubo Kul
tūrinio Būrelio organizuo-
ta kelione į PLB vaikų 
labdaros organizacijos 
"Saulutė" Daytona Beach 
skyriaus rengiamą kon
certą f sutraukė nemažai 
keliautojų, išvykę autobu
su, ekskursantai atvyko 
į Ormond Beach Dennyš 
restoraną, ten papietavo. 
Atvykę į v Prince of 
Peace bažnyčios salę,ten 
išklausė nuotaikingo kon
certo. Jį atliko Mari
jampolės keturiolikmetė 
Neringa Nekrošiūtė ir jos

• LB Apylinkes susirin
kimas

Jis buvo sušauktas ge
gužės mėn.3d.

Gana platų pranešimą 
apie visų metų veiklą pa
darė Apylinkės pirminin
kė Vida Meiluvienė, kuri 
pasakė, kad valdyba ge
rai pasidarbavo ruošda
ma renginius ryšium su 
Vaikų Viltimi daromas 
operacijas Shrines ligo
ninėje Tampoje ir ko
ordinuodama savo veiklą 
su kitomis organizacijo
mis St.Petersburge. Ypa
tinga pirmininkės padėka 
buvo skirta Florida Dolp- 
hij viešbučio savininkei 
Uršulei Bliskienei už jos 
pagalbą apgyvendinant li
gonius ir jų šeimos na-

mokytoja Laima Lapkaus- 
kaitė. Neringa yra išgar
sėjusi dainininkė Lietu
voje ir svetur.

Po koncerto visi buvo 
pavaišinti užkandėliais ir 
turėjo progos pabendrau
ti su vietiniais tautie
čiais.

Keliautojai buvo pa
tenkinti, kad išgirdo šią 
jaunutę dainininkę ir 
džiaugėsi galėję savo da
lyvavimu prisidėti prie 
"Saulutės"labdaros darbo.

’ 6 psl.



Kernavės tvenkinio žydinčios lelijos 1993 m. vasarą. E. Gerulio nuotr.

toronto dai
10 
kė

Nijolei Benotienei uz 
metų darbo, jai įtei- 
meno kūrinį-grafiką. 

KLB pirmininkas Algir

Pajuokavo

< Gegužės mėn.26d. 
įvyko Maironio mokyklos 
mokslo metų užbaigimas 
ir vakarienė Prisikėlimo 
parapijos salėje. Baigė 
24 abiturientai. Jie pui
kiai pasirodė poezija ir 
šokiu. Juos paruošė Ni
jolė Benotienė ir Ginta
rė Sinskaitė, akompana
vo Lilija Tūrutaite.

Buvo padėkota ir at
sisveikinta su Indre Paš- 
kauskiene ir Zita Barsė- 
naite, kurios pasitraukia 
iš mokytojavimo.

Maironio Mokyklos ve
dėja Aldona Šimonelienė 
padėkodama lituanistinių 
kursų mokytojai ir vede- 

Lietuvių Namų žibios 

• Sekmadienio popietėje 
gegužės mėn. 28d. daly- 

asmuo.
padarė LN 

pirmininkas

das Vaičiūnas paskyrė 
medalį. Živilei Šelmienei 
už daugiau kaip 15 metų 
darbo.

USIŠYPSOKIME:N

Viršila įdėmiai apžiūrinėja naujokų ginklus. Stai
ga už nugaros, pasigirsta spynos brakštelėjimas. At
sigręžęs -mato, kad automatas nutaikytas į jį. 

darai? - surinka jis ant kareivio-Niekada 
į mane, net jei automatas neužtai- 

-Ką tu 
nesitaikyk 
sytas.

-Bet jis užtaisytas, - naiviai pastebi kareivis.

Didvyris

Senelis: Tarnaudamas kariuomenėje aš kartą 
vedžiau iš rikiuotes apie tris šimtus kareivių.

Vaikaitis: Oi, seneli, aš ir nežinojau, koks 
didvyris. O kur tavo medaliai?

Senelis: Supranti, medalių aš negavau. Visa 
įvyko, kai netikėtai buvau paskirtas virėju.

vavo 91
Pranešimą 
valdybos 
L.Steponas.

LN reikalingi tarnau
tojai, galintys dirbti "Lo
kyje" ar atlikti ‘salių 
priežiūrą. Kreiptis į LN 
vedėją darbo valando
mis tel: 416-532-3311.

is-

tu

tai

OHO KOOI’I r vi y\ \s

999 (’iillejif Si.. Toronto. Ontario \l6ll I \S 
leklonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

532-4816 
566-0006

PRISIKĖLIMO
p.\RAPI.JOS KRE

• Lietuvių Slaugos Namų 
vajaus komiteto posėdis 
įvyko gegužės 16d. iš
klausyti T.Stanulio ir R. 
Juodžio pranešimai. Pa
siskirstyta pareigomis: 
vajaus komiteto pirminin
kas T.Stanulis, vicepir
mininkas E.Steponas (lie
tuvių visuomenės reika
lams), vicepirmininkas 
dr.R.Zabieliauskas (ka
nadiečių visuomenės rei
kalams), Slaugos namų . 
žinių korespondentė Dan
guolė Baltrusytė Sher.

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.

/1K7TE47 per 60 milijonų dolerių
3.80%

4.90%

5.45%

4.90%

5.85%
6.05%

• Birželio mėn.24d., šeš
tadienį, 12 v.p.p. 3660 
Bloor St. W. Etobicoke 
įvyks Slaugos namų pra
kasimo šventė. Kviečia
me visus lietuvius gau
siai dalyvauti.

» “Prisikėlimo* parapijos 
Tarybos Labdaros sekci
jos pravestas naudotų 
daiktų ir rūbų išparda
vimas, kuriuo metu dar
bu prisidėjo daugiau kaip 
devynesdiašimt žmonių, 
davė $7.500 pelno.

MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind..............
180-364 d. term.lnd..............
1 metų term. Indėlius..........
2 metų term. Indėlius..........
3 metų term. Indėlius..........
4 metų term, indėlius..........
5 metų term. Indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk......
1 metų GlC-met. paiūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF Ir OHOSP

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

taupymo sąsk..................2.50%

J

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................... 8.00%

Sutarties paskolas 
nuo.................... 8.00%

Nekiln. turto paskolas::
Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų................... ...7.65%
2 metų................... ...7.90%
3 metų................... ..8.10%
4 metų................... ..8.25%
5 metų................... ..8.30%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų.......... ...6.20%

Duodamo komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

3.00%

5.70% 
5.85% 
6.05%
2.00% 
2.00% 
2.00%

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). Neimama 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Musu tikslas - ne pelnas, bet s ažininga s p a tarn avima s "

Ottawoje: prie lietuvių projekto INVITATION prog - 
ram oje Stase Banaitiene, Elė Jurgutienė,
Regina Brikienė ir Birutė Nagienė. Nuotr Pr.Brikio

Statute nenumatyta

Kartą naktį viešbučio gyventojus 
klyksmas koridoriuje. Atidarę duris jie

pažadino 
pamatė 

pikantišką vaizdelį: sjmpatišką merginą koridoriumi 
vejasi pusnuogis vyriškis. Ryte išaiškėjo, kad karš
tuolis Romeo buvo kariuomenės majoras.

Byla pateko į teismą, tačiau majoro advokatas 
laimėjo procesą, pacitavęs statutą. Citatoje sako- 
ma:"Karininkas neprivalo vilkėti uniformą, kai jis 
užsiima sporto šaka, kuriai reikalinga speciali 
apranga.

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
MOKA:

3.55% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.80% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.90% už 1 m. term. Indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.45% už 3 m. term, indėlius 
5.55% už 4 m. term. Indėlius 
5.75% už 5 m. term. Indėlius 
4.90% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.15% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.70% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% jž 4 m. GIC Invest, pažym. 
6.05% jž 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už rrsp Ir RRIF Ind.

(variable rate)
5.15% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.70% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.05% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% už JAV dol.1 m. GIC 
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

1 metų..................7.65%
2 metų..................7.90%
3 metų..................8.10%
4 metų..................8.25%
5 metų..................8.30%

su keičiamu 
nuošimčiu.............6.20%

Duodame:
- asmenines paskolas 

IM $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

Įkainoto turto;

A«

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės aigoja

(Uno ot Credk) kr 
- komercinius mortglčlus

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.12

Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) Į Lietuvą 
ir kitus kraštus. KASOS VALANDOS

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

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

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapls: v/ww.parama.net

mailto:parama@total.net
v/ww.parama.net


Eisenos pradžia bažnyčiojeKomunijos Dienoje Nuotr.A.Žiuko,Montrealio vaikai Pirmos

Mišias atnašavo kun. Ka
zimieras Ambrasas, S J.

Giedojimo repertuarą pa
rinko koord.Antanas v U. 
Mickus. YpaČ' tiko is įra
šo pagrota Montrealio 
"Gintaro" Ansamblio''Avė 
Maria," taip pat iŠ Kanta
tos "Krykiu ir Rupintojėl- 
liiį Lietuva^- Prisikėlimo 
Giesmė, pakiliai skambė
jo, kaip visada i Vivaldi 
"Gloria". 
OOOOOOOOOOOOOO 

tai, ežiukai, avinėliai, 
grybai, didžiulis vaisinis 
povas... Margučių stalą 
prižiūrėjo Aldona Volun- 
gienė. Ten krepšeliuose 
ir pintinėlėse akį vėrė 
meniškai išmarginti kiau
šiniai, tarp kurių tupi
nėjo maži viščiukai, dai
gintos avižos ir kitokios 
puošmenos.

Daugelis buvo atsinešę 
foto aparatus ir padarė 
nuotraukų, labiau impo
nuojančių kampelių, vai
šinosi užkandžiais ir sun
ka, apžiūrinėjo loterijos 
laimikių stalą.

Tuojau po 12 vai.pub
lika buvo pakviesta už
imti stalus. Meninę pro
gramą pravedė Marija

• Pirmosios Komunijos iš 
kilmėms patyrusiai ir gra 
žiai vadovavo Seseles 
Pranutė ir Judita.

Pro didžiąsias duris 
įžengė tėvų lydima 15- 
os vaikų eisena. Išpuošti 
susikaupę ėjo? pilnai baž
nyčiai stebint, iki alto
riaus ir užėmė skirtas 
vietas.
oooooooooooooo

Hamilton
Velykų stalas Hamiltone.

"Vaikų Dienos Centro" 
komitetas suruošė Vely
kų Stalą Lietuvos vaikų 
globai š.m.balandžio mėn. 
30d? ^^SSBPflffjgraži die
na, suvažiavo apie 200 
tautiečių, daugiausia iš 
apylinkių.

Šeimininkė Bronė Skve- 
rečkienė su padėjėjomis 
darbavosi kelias dienas. 
Salę ir stalus puošė Elvy
ra Bajoraitienė. Vely
kinį ir užkandžių stalą 
tvarkė Audronė Žemaity
tė. Ant jų puikavosi tor.“

AV P-jos bažnyčia buvo 
pilna, kaip didžiųjy Šven
čiu metu, matėsi ir ne: .- 
ma^ai iŠ toliau atvykusią 
svečiu.

Eile fotografu turėjo 
daug darbo.

Gražios ceremonijos il
gai liks vaikų ir jų tėvų 
atmintyje.

OOOOOOOOOOOOOC 

Kalvaitienė. Čia pasiro
dė keturi talentingi jau
nuoliai ir Parapijos Mo
terų Choras, vadovauja
mas Darijos Deksnytės.

Po programos kleb.Ju
venalis Liauba OFM pa
laimino vaišes. Trys Jau
nos merginos išvežiojo 
maistą. Sekė loterija ir 
kava.

"Vaikų Dienos Centro" 
vedėja Zosė Rickienė pa 
dėkojo visiems susirin
kusiems, aukojusiems,pa- 
gelbėjusiems ir dirbu
siems. Jų dėka buvo su
rinkta virš 2000 dol.,ku
rie tuojau pat buvo pa
siųsti į Lietuvą "Vaikų 
Dienos Centrui" Dal.

• A V Parapijos Tarybos 
Pirmininkas Romas ver- 
byla su žmona buvo iš
vykęs atostogų į Europą, 
kur be kitų šalių aplan
kė ir Lietuvą.

• Jaukų atsisveikinimo 
pobūvį surengė montrea- 
liečiai šauliai ir kiti ar
timesnieji Lietuvos ka
riškiams A V P-jos salėje. 
Kpt.Algis Baltaduonis ir 
Itn.Donatas Antanevi- 
čius, baigę 5 mėnesių 
stažą Kanados Karinėje 
Bazėje, už savaitės, ge
gužės mėn.27d. sugrįžo 
į Lietuvą.

Susirinko apie 40 da
lyvių, pasivaišino, padai- 
navo^ palinkėjo geros 
kelionės ir pasakė iki pa
simatymo Lietuvoje.

GRAŽI INICIATYVA
Lietuvių Jaunimo Są

jungos Montrealio sk.su- 
organizavęs ir gerai la
peliais išgarsinęs savo 
mugę-bazarą, susilaukė 
gero atpildo. Gausiai Ian» 
komas ir apylinkės kita
taučių, pigiai paleidęs 

įkainojimus, lengvai par
davė drabužius, batus, 
rankinukus,ir kt.

Gautas geras pelnas 
jaunuoliams palengvins 
kelionę į Jaunimo Kong
resą Australijoje, kuris 
vyks šių metų pabai
goje.

Jūra Landry, Dalius 
Bulota, Juozas J.Pie- 
čaitis ir Andrius Val
kauskas yra labai dėkin
gi visiems už paaukotus 
mugei daiktus, už pinigi
nes aukas ir už gausų 
atsilankymą bei už dide
lio nuoširdumo parody
mą! Seselėms, užleidu- 
sioms patalpas, įvairiais 
darbais talkinusioms Re
ginai Piecaitienei, Vili
jai Bulotienei, Ir.Val- 
kauskiertėV,x Gėdvi- '
laitei.

Atlikusius daiktus nu
tarta perduoti Montrea
lio "Salvation Army" or
ganizacijai.

Teko girdėti, kad Jtokia 
bendra veikla sk skatina 
pagalvoti ir apie kitos 
rusies- informacinį ren
ginį. Lauksime) b.

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

The City at your serviceLa Ville a votre service

Prevention des 
<ncendies 
)es conseils pour 
vous protėger contre 
les incendies 
872-3800

Fire prevention 
Advice to help 
you prevent fires 
872-3800

New housing 
developments 
New homes for all 
tastes and budgets 
872-5837

ERATYVAS"-TALKA* LIETUVIU KREDITO K
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LBM 1L6 

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

AKTYVAI PER 40 MILIJONU DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal, čekių sąsk. iki.......2.50%

• Nemokami Čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

....2.00%

90 dienų Indėlius....... ........ .....4.10%
180 dienų Indėlius............. .....4.25%
1 m. term. Indėlius............ ..... 5.25%
2 m. term, indėlius............ __5.55%
3 m. term. Indėlius............ ...... 5.85%
4 m. term. Indėlius............ .....6.05%
5 m. term. Indėlius............ ...... 6.30%
RRSP Ir RRIF
(Variable)........................... .... 2.50%
1 tn. Ind................................. ....5.25%
2 m. Ind................................. ,...k 5.55%
3 m. Ind............................ . ..... 5.85%
4 m. Ind.............. .................. .....6.05%
5 m. Ind................................. ..... 6.30%

lito

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m,

7.80%
8.20%

Sekite kasdieninę Informaciją apie procentus “Talkoje’ 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

2000.VI.6

Nouveaux projets 
d'habitation
Des habitations neuves 
pour tous les goOts et 
tous les budgets 
872-5837

opinions, vos idėes, 
vos commentaires 
872-9387

Carte Accės Montreal 
Des activitės a rabais, 
seulement pour les 
Montrėalais 
872-2237, #610

MONtrėaL

Neighbourhood 
councils
To voice your opinion. 
ideas and comments 
872-9387

Montreal Access Card
Activities at bargain 
prices, only for 
Montreal residents 
872-2237, 9 for English, #610

www.ville.montreal.qc.ca

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


montreal
• šeštadieninės Mokyklos 
mokiniai ir mokytojai - 
ved.Asta Stankevičienė,In
ga Giedrikienė ir Regina 
KibirkŠtienė graliai už - 
baigė mokslo metus, su- 
kvieČiant pabaigtuvėms į 
Seselių Namus. Ten vyko 
mokinių darbų parodėlė , 
padeklamuota eilėraščių 
pynė, daugiausia skirtų 
Motinos Dienai.

Tėvų Komitetas su
ruošė vaišes, ypač atsi
dėkojant mokytojoms ir 
mokinukams.

Gerų atostogų'.

"PAN TADEUSZ" FILMAS 
MONTREALYJE

S.m.birželio mėn.17 
ir 18 d.d.,”Imperial”kino 
teatre bus rodorpa filmų 
režisieriaus Andrzej Waj
da filmas, pagal poeto 
A.Mickiewicz-Adomo Mic
kevičiaus žinoma po
ema "Ponas Tadas".

šeštadienį ir sekmadieni 
12:30 v.p.p.,4 v.p.p. ir 
7:30 v.v. Bilietu kaina

4

Dr.Philip STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

DR.ALENAS (ALAIN) PAVILANIS

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 

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

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal,Que., H3A 2G6

. Utwtfcc
9 KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

LES TOTTURES

COUVREUR

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas saiiningai ir prieinamomis 

kainomis.

8 psi.

$10,-studentams $8. 
Gaunami 5181 Dėcarie 
Blv. (prie Snowdon 
metro,Queen Mary Rd.).

• A.a. Stasio Šveikausko 
atminimui "Vaiko Tėviš
kės Namams" po $20 au
kojo Leonas ir Genovai
tė Balaišiai ir Milana 
Jonelienė
Dėkoja KLK M-rų D-jos 
Montrealio skyrius.

o”La Ferme Angrignon"se- 
zono atidarymas vyks bir
želio mėn. 16 d., 10 vai.r. 
Paroda tęsis iki rugsėjo 
mėn.4 d. Šis ūkis randasi 
susikryžiavime Trinitaires 
Blv. ir rue Lacroix,ne
toli Angrignon Metro sto
ties.

Į atidarymų kviečia vi
sus Montrealio Botanikos 
Sodo dir. J.J.Lincourt. 
Šiame akyje bus galima , 
tarpe kitų Įvairybių, ap
žiūrėti lamas, kiškelius , 
įvairius paukščius,karvu
tes. ir kt. Inf.

Filmas rodomas

LA FERME
ANGRIGNQN
LA FERME EN VILLE

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges)

IVHROIM ■
ROOFER - STOGADENGYS ’ 

3272 BouL LASALLE
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

" NERINGOS" Stovyklai 
*LITO" FINANSINĖ 
PARAMA

Kaip ir 1999 m.,"Lito" 
Valdyba nutarė paremti 
Montrealio jaunimo daly
vius stovykloje "Neringa".

Yra : sukurtas fondas 
iki $1.000,- sumos, ku
riuo galės naudotis visi 
busimieji Montrealio sto
vyklautojai.

Vaikui bus skiriama 100,- 
doleriu savaitei.
Dėl paramos p prašome 

pranešti "Lito" Valdybos 
pirmininkui Bruno Bulotai 
tel: 514 - 766 - 1891 iki 
birželio men. galo.

"Lito" Valdyba

• "Vaiko Tėviškes Na
mams" a.a. Reginos Ur
bonienės atminimui $50. 
aukojo Linas,Gintaras ir 
Ona Sapaliai.

Dėkoja KLK Moterų 
Dr. Montrealio sk.

ĮSIDĖMĖKIME:

• Prieš pradėdami nau
doti bet kurią valymo 
premonę, gerai perskai
tykite ir stropiai laiky
kitės nurodymų, įrašytų 
tos priemonės etiketėje. 
Ypač atkreipkite demešų 
kai randate žodžius "cau
tion, corrosive, toxic,vo
latile, danger". Tada per
skaitykite visus nurody
mus.
• Kuomet naudojate che
mikalus valymui, patalpa 
turi būti gerai vėdinama. 
Venkite įkvėpti mažas 
chemikalo daleles, skrai
dančias ore. Naudojant, 
purškiant valymo chemi
kalus, naudokite juos tau
piai, purškiant nukreip
kite nuo savęs.

Naudojant įvairius che* 
minius preparatus naiki
nant piktžoles ("herbici
de" ar vabzdžius (insec
ticide) lauke, purškiant 
stovėkite pavėjui.
• Niekada nemaišykite 
skirtingų namų valymo 
chemikalų. Ir niekada ne
maišykite chloro (chlo
rine bleach), ar bet ku
rios ~ valymo priemonės, 
turinčios chloro, su kito 
mis, galvodami, kad to
kiu būdu pasigaminsite 
geresnę valymo priemo
nę.
• Jei įmanoma, naudoki
te nenuodingus (non to
xic) pakaitalus valymui. 
Pvz.pasidarykite valymo 
skystį,sumaišydami kepi
mo sodą(baking soda) su 
vandeniu.
• Valymo chemikalus 
visada laikykite pagal 
chemikalo etiketėje nu
rodytas instrukcijas ir 
tokioje vietoje, kad vai
kai neprieitų.
• Dėvėkite apsaugos aki
nius (safety glasses),kada 
naudojate chemikalus ~ ar 
kitas pavojingas medžia
gas (pvz.caustic — drain 
cleaner).

Būkite atsargūs visada 
ir visur!
(iš "Mayo Clinic Health 
Letter")

Penktadieni ais

MOKA dt

Certifikatal (min. 91.000.00)
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų,
5 metu
Terminuoti indėliai •

5.20
5.50
5.55
5.65
5.85w

180 d.
•••••• - 

- 364 d_ ...3. JO..
120 d. - 179 d_ 3.50

d. - U9 
d.- 59 
30 d.

3.50
3.50

0___

Taupomos sąpkaitor
Specialios JU25.. 
Kasdieninės j.pą

RRSP & RRIF
Taupoma _
1 metų _
2 metų _■
3 metų
4 metų, _■
5 metu .•

Čekių s-ta.. Q»50
1.00

1.50 
5720
5.50
5.55
5.65

60
30
iki _________
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką.

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metų 8.30 ..
2 metų a.45 _ .4 metų
3 metų 8,55 .5 metų... 8-7-5. ,

5.85

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines 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

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais 
Antr. , treciad.

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00 

12.00 - 8.00 
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 * 6.00

kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI .

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.

Dėl kainų ir mokėjimu,išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel: (514) 722-3545 Fax:. (514) 722-3546
—-.1-------------------------------- ——■———

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, /5I4/ 365-7060,- namų.

^FUNERAL HOMĖ^ 
J.F. Wilson & Sons Inc,

H23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av. 
Chateauguay,QC., Verdun, QC.
I Tel: 691-4763 Tel: 767-9956 1
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