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• Prez.Bill Clintonuį 
susitikus Maskvoje su 
Prez. Vl.Putinu, paskelb
tos susitikimo išvados:

JAV Prezidentas pri
pažino, kad Rusija turi 
pati atrasti savo kelią 
pojeleinėje eroje ir kad 
JAV neprivalo galvoti tu
rinti visus atsakymus 
problemoms sprąsti. O 
Rusijai . labai ^išku, Kad 
reikalinga ne parama, 
bet investavimai. Reikia 
ir amerikiečiams galvoti 
ką gali daryti kartu su 
Rusija bendriems intere
sams (pridėjo miglotą sa
kinį-"and lift people in 
both nations”),

Rusijos Prez.V.Putinas 
energingai imasi tvarky
ti aidžiosios Rusijos šlo
vės įvaizaį, tačiau labai 
kenkia Čečėnijoje nesi
baigiantys smurto veiks
mai, neišspręstas Čečėni
jos pavergimas.

Šis prezidentinis ap
silankymas Rusijoje yra 
B.Clinton'ui paskutinis, 
artėjant jo kadencijos pa
baigai. Jis,pirmasis JAV 
Prezidentas, kuris tarė 
žodį žemesniuose Rusi
jos Parlamento Rūmuose- 
Dumoje. Kalbėjo 45min. 
optimistiškai nupiešda- 
mas galimybes abierns 
kraštams kooperuoti ir 
Rusijai atsigauti nuo 
1998m. krizės.

Apie Čečėniją vos. 
užsiminė. Ragino Dūmą 
siekti narystės Pasaulio 
Verslo Organizacijoje.
• Naujasis Rusijos Pre
zidentas diktatoriškai 

vykdo politinį žaidimą: 
nepaisant . neteisėtos 
Rusijos karinės invazijos 
į Čečėnijos respubliką ir 
beatodairinės jos destruk
cijos, paskyrė gubernato
rių. Tai musulmonų dva
siškis - Mufti Akmed Ka
dyrov^, tikintis, kad lai
mės čečėnų pritarimą.

iš kitos pusės,
daugelis čečėnų nepa
sitiki vadovais, kurie pa-* 
laiko rusus. Todėl šiam 
gubernatoriui būtų sunku 
įsitvirtinti ir įgyti au
toritetą.

” Ein saulelė aplinkui dangų...... ' Kerną veje

KAIP SUSIDERINS
ŠIAURĖ IR PIET0S?

Perskirtoji Korėja bu
vo viso pasaulio dė
mesio centre,kuomet 
Šiaurės Korėja atvėrė 
duris Pieti£ Korėjos pre
zidentui Kim Dae Jung 
susitikimui su jos lyde
riu Kim Jong H.

55 metus trukę 
agresijos veiksmai iŠ 

abiejų pusių, kietai už
blokuotas rubeŽius,iš
skirtos seimos.o svar
biausia. Šiaurės >.Korėjos 
lyderiui įsitikinus,kad 

jos sistema skandina 
kraštų į ekonominę be
dugnę ir veda i badme
tį, privertė ieškoti 
humaniškos išeities. 5.

Po 55-ių m-varomos 
propagandos ir atitinka
mų. jos pasekmių 
’’perkasti" tokj "rie
šutą,"- reikia ne tik 
susipratimo, bet ir drą
sos.

TV vaizduose lyderių 
susitikimas atrodė natū
raliai nuoširdus,net bi
čiuliškas ir ,neabejotinai, 

visų laukiamas.
Kiek komunistinė sis

tema paveikė Šiaurės 
t korėjiečių sąmonę, paaiš
kės gal netikėtomis re
akcijomis ir elgesiais, 
bendraujant artimesnėje 
plotmėje.

UKRAINA RUOŠIASI 
UŽDARYTI CERNOBILIO 
JĖGAINĖ

Š.m.birželio men.5d. 
prez.Leonid Kučma supa- 
žinaino su planais, kaip 
bus uždaryta atominė jė
gainė Černobylyje, Kuri 
prieš 14 metų buvo už
tvindžiusi radioaktyviais 
debesimis ne tik aplinką, 
bet ir palietusi dalį Eu
ropos. Pažadėta uždaryti 
iki š.m. gruodžio niėn. 
pabaigos.

JAV Prez.Bill Clinto- 
n'as savo vizito metu Ru
sijoje ir Ukrainoje, pa
rėmė Prez.L.Kučmos pla
ną, pažadėdamas 78 mln. 
dolerių paramą už apsau
ginio apvalkalo patobu
linimą defektiniam reak
toriui Nr.4 .

Taip pat pažadėjo 2 
mln.dolerių patobulinimui 
kitoms, Ukrainoje esan
čioms jėgainėms, iš 
kurių Ukraina gauna 40% 
elektros energijos.

Liepos mėn. Berlyne 
bus toliau tariamasi Čer
nobylio reikalais, o Ukra
inos Prezidentas v tikisi 
gauti paramos ir iš kitų 
valstybių Vakaruose.

Po~ reaktoriaus sprogi
mo, žuvo tuo metu dir
bę bent 32~ technikai, 
tūkstančiai žmonių su
sirgo nuo radiacijos, iš 
29 km. aplinkos zonos 
buvo iškelti visi gyven
tojai iš namų, ūkių ir 
kaimų. 2U0 tonų sprogi
mo liekanų įmūryta į ap
sauginį kanalą, Kuris 

............... 2 psl.
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. . . .JĖGAINĖ 
nusidėvi ir praleidžia ra
diaciją. Būtina atnaujin
ti modernesniu apsaugo- 
jamu apvalKalu. Iki 
dabar dar nerasta geres
nių priemonių pašalinti 
atominę taršą.

• Hare Krišna sekta, 
taip romantiškai pradėju
si savo kelią, skelbiantį 
visuotiną meilę, sugebėjo 
savo laiku įtikinti ir pri* 
traukti labai daug jau
nimo. Judėjimas paplito 
JAV-ėse, Indijoje, Didž. 
Britanijoje, kitur Euro
poje. įsikūrė ir Lietu
voje.

Laikui bėgant, ir toje 
sektoje, kaip daugelyje 
kitų - "moonies" ir pa- 
našiose-išsivystė vadovų 
išsigimimas ir korupcija. 
Paskutiniu metu 44 ouvę 
šios sektos studentai,ap
gyvendinti bendrabučiuo
se Dallas, Texas valsti
joje, patraukė vadovus į 
teisiną. Jie apkaltino va
dovus jausminiu, fiziniu 
ir seksualiniu išnaudoji
mu ir kankinimu.

Hare Krišna atstovas 
Anuttama vVashington'e 
pareiškė, kad apkaltin
tieji pripažino savo kal
tę ir nukentėjusiems pa
rūpino psichologinę ir fP’ 
nansinę paramą.

Patiektas studentų ieš
kinys siekia $400mil.dol.

Lietuvoj e
PREZIDENTAS PATEN
KINTAS VIZITU KA
ZACHSTANE

Gegužės mėnesį su 
žmona Alma ir versli
ninkų atstovais lankęsis 
Kazachstane prez.V.Adam* 
kus patvirtino, kad abi 
valstybės yra susidomė
jusios bendradarbiauti 
naftos, energetikos ir 
trasporto srityse. Jau 
1999m. prekių apyvarta

• Helsinkio Universitete 
iškilmingos ceremonijos 
metu Seimo Pirmininkui 
Vytautui Landsbergiui su
teiktas Universiteto Gar
bės Daktaro laipsnis. 
"Man tai ypač didelė 
garbe. Mano senelis Au
gustas Robertas Neimi, 
tyrinėjęs lietuvių ir suo
mių tautosakos ryšius, 
buvo išrinktas Kauno Uni
versiteto Garbės profe
soriumi" — pažymėjo So
cialinių Mokslų Fakul
teto dekanas, prof.H.Nei
mi, įteikdamas Garbės 
Daktaro diplomą š.rn. ge
gužės mėn.29 d.

• Salomėja Narkeliūnaitė, 
eidama 79— sius metus, 
mirė gegužės mėn.31d. Ji 
buvo žurnalistė ir gana 
/plačiai reiškėsi lietuvių 
spaudoje tiek Lietuvoje, 
tiek išeivijoje. Vilniuje 
studijavo lietuvių, kalbą 
ir literatūrą, New Yorke ; 
slavistiką ir žurnalistiką. 
Jos reportažai buvo spaus
dinami "Drauge", "Vieny
bėje", "Tėviškės Žibu
riuose" ir kitur. Ji akty
viai reiškėsi ir Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungoje, pa
staruoju metu buvo jos 
valdyboje. Talkino įvai-

u riems leidiniams, skaitė 
šv.Rašto vertimo ko
rektūras, prisidėjo prie 
jo techniško paruošimo 
spaudai.

buvo išaugusi 4 kartus, 
pasiekusi 95.8 mln.dole
rių.

Baigiant vizitą, 
prez.V.Adamkus ir Ponia 
Alma susitiko lietuvių 
bendruomenės atstovus. 
Kazachstane gyvena apie 
10.000 lietuvių. Susiti
kimas buvęs jaudinantis.

• Teisingumo Ministerija 
atsisakė įregistruoti Ru
sijos piliečių bendruome
nės Lietuvoje "Rodina" 
gegužės mėn.29d.patiek
tus įstatus.

Teisingumo Ministeri
jos turimais duomenimis^ 

bendruomenės "Rodina" 
steigėjai ir jos vadovai 
buvo organizacijų "Vie
nybė-Jedinstvo- Jednosc", 
Lietuvos Darbo Žmonių 
Socialistinės Federacijos 
Nacionalinio Gelbėjimo 
Komiteto,LKP(SSKP) na
riai. Prieš dešimtmetį 
šios ir panašios proso
vietinės organizacijos 
veikė prieš atkurtąją Lie
tuvos Nepriklausomybę 
ir teritorinį vientisumą. 
Stebėtinas "Rodinos" įžū
lumas!

• BNS žiniomis, Tunise, 
Alžyre bei Maroke kon- 
sularines paslaugas Lietu
vos piliečiams suteiks 
ten esančios Lenkijos am
basados, pogal pasirašytą 
sutartį.

Pagalba bus teikiama 
mirties, sunkaus susir
gimo, nelaimingo atsiti
kimo, įkalinimo ar kito
kio pobūdžio laisvės atė
mimo atvejais, iškilus 
grėsmei piliečių gyvy
bei arba sveikatai.

• Centro, Liberalų ir 
Naujosios Sąjungų vado
vai - Romualdas Ozolas, 
Rolandas Paksas ir Artū
ras Paulauskas preziden
tui Valdui Adamkui pri
statė birželio mėn. ren
giamą konferenciją "nau
jajai politikai" aptarti.

Tik Vidaus Reikalų 
Valdymo Reformų ir Sa
vivaldybių reikalų bei 
Sveikatos Apsaugos mini
sterijos pasirengusios 
pertvarkyti savo valdy
mą, patvirtino Vyriau
sybės sekretorius Algir
das šemeta, išanaliza
vęs ministerijų siūlymus, 
kaip įstaigos ketina per
sitvarkyti.

• Buvęs Valdymo Refor
mų ir Savivaldybių Rei
kalų Ministeris, Seimo 
narys Sigitas Kaktys, iš
saugojo iš valstybės leng
vatinėmis sąlygomis įsi
gytą sklypą prestižinėje 
Vilniaus vietoje. Del 
įsigijimo teisėtumo kele
tą mėnesių vyko teismai. 
Vilniaus Apskrities vir
šininko administracija ne
bandys atimti sklypą iš 
buvusio ministerio.

Panaši situacija Seimo

Alma Adamkienė pradžiugina sergančius vaikus, juos aplankydama ligoninėje

KLB PRANEŠA
• Baigėsi anglų kalbos pamokos naujiems ateiviams, 
kurios vyko Lietuvių Namuose. KLB pirm.A.Vaičiū
nas ir vicepirrn. R.Žilinskienė padėkojo mokytojai 
Daliai Barzdžiūtei už nuoširdžiai atliktą darbą. Pa
mokos vėl prasidės rugsėjo mėn. 12d.
• Baltiečių vakarą numatoma surengti spalio rnen. 
18d. Uttawoje.
• KLB krašto tarybos XVII-tojo suvažiavimo tre
čiąją sesiją numatoma sušaukti š.rn. spalio mėn.28d 
Hamiltone.
• Pasaulio lietuvių bendruomenės X-sis seimas šau
kiamas 2000m.rugpjūčio 16-20d.d. Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Seimo patalpose. Kanados lietuvių bei:>- 
druomenei atstovaus: Petras Adamonis, Judita 
čuplinskienė, Stasys Dalius, Kęstutis Dubauskas, 
Danutė Garbaliauskienė, Vincas Kadis, Teresė Par- 
gauskiene, Pranas Pargauskas, Romas Vaštokąs, Rū
ta Žilinskienė; taip pat KLB pirm. Algirdas Vaičiū
nas ir Kanados lietuvių jaunimo sąjungos pirm. 
Matas Stanevičius.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦r

Pirmininko atveju susilau
kė maišo šmeižtų ir di- 
didelio riksmo opozici
joje esančios visuomenės. 
Tai buvo suorkestruota 
akcija žmonių,kurių akys 
nemato horizonto.
• Rokiškio rajono moky
tojai, apie 700 iš 13-os 
mokyklų, paskelbė strei
ką, nes jiems algų išmo
kėjimas uždelstas tris 
mėnesius, taip pat neiš
mokėti atostogų pinigai.

Rajono Taryba kreipėsi 
į Prezidentą, Seimą ir 
Vyriausybę, prašydami 
•pagalbos.

Jeigu būtų konfiskuo
jamas turtas iš visų 
korupciją vykdančiųjų ir 
nubaustųjų, užtektų lėšų 
ne tik Rokiškio rajono 
mokytojų algoms, bet ir 
tiems, kurie panašioje 
bėdoje kituose rajonuose.

Kada bus įvesti griež
tesni įstatymai nusikal
tėliams?
• Seimo kancleris Jurgis 
Razma siūlo ryžtingai 
spręsti profsąjungų tur
to klausimą. Anot jo, ob
jektus, nebūdingus pro
fesinių sąjungų veiklai, 
reikėtų perduoti Valsty
bės Turto Fondui ir, par
davus konkurso būdu, 
gautus pinigus atiduoti 
veikiantiems profsąjungų 
centrams.

• Nuo 2001 metų sausio 
mėnesio T* d. Lietuvos

aludariai savo produkciją 
į Europos Sąjungą (ES) 
galės eksportuoti be 
muitų.

Prašj/mą panaikinti 
muitus is ES importuo
jamam alui, Lietuva dėl 
vietinių daryklų protestų 
greičiausiai įvykdys tik 
2006 metais.

Lietuvos alus yra pui
kios kokybės, ypač sko
nio įvairybe ir natūralia, 
ekologiniai švaria ga
myba, JAV-ėse jau įga
vo nemažą paklausą. 
Lauksime jo pasirodant 

.. ir Kanadoje.
• Kunigo Ričardo Mi
kutavičiaus nužudymo bei 
meno kūrinių kolekcijos 
vagystės procese kaltini
mą patiekęs prokuroras 
Rolandas Tilindis, Vil
niaus Apygardos Teismo 
Kolegijos paprašė Vladą 
Belecką nubausti laisves 
atėmimu iki gyvos gal
vos, o kitus gaujos na
rius įkalinti nuo 15 iki 
20 metų, konfiskuojant 
jų turtą.

• Lenkija, nepaisydama 
Laisvosios prekybos su
tarties, ketina įvesti kvo
tas ir minimalias impor
to kainas lietuviškiems 
akrilo verpalams. Del to 
nuostolių patirs Mari
jampolės putliųjų bendro
vė "Vernitas", kurios 80% 
eksporto rinkos užima 
kaimyninės šalies rinkos.

2 psl.
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šokėjaiMontreal io

pasiruošę

Tautinių Šokių Šventei

Ar aptingo?
Nepaisant kylančių kū- 

į ro kuinų, viena iš pi- 
giausių transporto prię- 
monių-oviratis populiarė- 
ja Lietuvoje lėtai. Vie-

► nintelė Lietuvoje^ ga-
c; minanti dviračius Šiaulių 
“ AB "Baltik vairas" šie

met turi apie 30% dau
giau užsakymų.Apyvartas 
didina oėl augančio eks
porto. Lietuvoje AB 
"Baltik vairas" dviračių 
pardavimas, nedidėja,mat, 
anot įmones vadovų, dėl 
sumažejusios gyventojų 
perkamosios galios, ypač 
pageidaujami pigesni, im* 
portiniai dviračiai.

Nuotr.Lino Staskevičiaus

• Kaune, per šiuos moks
lo metus, pedagogų atly
ginimai nebuvo 
nė vieną mėnesį, 
kė keletos dienų 
mų gegeužės 
bendrojo lavinimo 
kyklų mokytojams.

Atsimename, kuomet 
Lietuvai buvo paskelbta 
blokada, gatvėse paskli
do dviračiai su besišyp
sančiais vairuotojais.

užtrukę 
Pasitai- 
vėlavi- 
mėnesį 

rno-

• Lietuvos žemdirbių in- 
— teresams _atstovaujantys 
_ Žemes Ūkio Rūmai 

prašė valdžios pasKelbti 
Lietuvą stichinės nelai
mės ištikta šalimi ir at- 

ŠVENTĖS ir TAUTODAILĖS PARODOS lyginti dėl šalnų ir saus- 
ATIDARYMAS 
Mercury Room, Regal Constelation Hotel, 
900 Dixon Rd., Toronto 
JAUNIMO ŠOKIAI- Patio Ballroom, 
Regal Constellation Hotel

PATIKSLINAME DATAS

8 v.v.
ros patirtus nuostolius.

Teigiama, kao šalnos 
ir sausra jau sunaikino 
didelę dalį pasėlių, ža
lienų, sodų, uogynų. 
Ypač prasta padėtis 
"pietryčių Lietuvoje. Pa
sak ŽŪK vicepirmininko 
A.Amšiejaus, šiame re
gione sušalo apie 8U'to 
pasėlių. Jo teigimu, "kli
mato išdaigų pasėkmės- 
pakenKta beveik pusei ša 
lies pasėlių".

ŽŪM atstovas spaudai 
J.Kekešius sako, Kad 
smarkiau nukentėjo tik 
atskiri 
padėtis 
Pasako 
matyti 
padarytą 
Ūkio Ministeris E.Make- 
lis aplankė daugelį Lie
tuvos rajonų ir įsitikino, 
kad padėtis nėra labai 
bloga. Tačiau M misterio 
nurodymu,Ministerijos že
mės ūkio skyrius rinks 

t apie
ūkininkus, Kurių derliai 
žuvo. Jiems ketinama at
lyginti žalą iš Kaimo rė
mimo fondo.

" ŽALGIRIO” komandos krepšininkas Tomas Masiulis 
(atakuoja) -žaidynių metu

9 v.v.

8 v.v.

9.30 r.

9.45 r.

10 v.r.

(Redakcija atsiprašo už technines Klaidas)

SUSIPAŽINIMO VAKARAS -Galaxy
Ealroom, Fegal Constellation Hotel

2000.VI.20.

Lietuvos Kankinių. P-joje- Anapilis, 
2185 Stavebank Rd., Mississauga 
Lietuvių evang-liuter. Išganytojo P-joje 
J691 BĮoor £t.W., Toronto
ŠVENTES IŠKILMINGOS MISIOS, atna - 
Paujamos vysk. Pauliaus Baltakio
Gemini Room, Regal Constellation Hotel 

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

saKO, 
nukentėjo 

rajonai, o bendra 
nėra tragiška, 

jo, norėdamas pa
šalnos ir sausrų 

žąlą, žemės

' 2 v.p.p. TAUTINIU ŠOKIŲ ŠVENTE, Hershey
Centre, 5500 Rose Cherry Place, Missi- 
asauga (kampas Matheson, tarp Kennedy 
Rd. ir Hwy 403) ----- —

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

Galaxy ir Constellation Ballrooms.



NEGANDA
(ištrauka iš romano "Marso pilnatis") Eugenijus Ignatavičius

Tik antros dienos pavakarę po Augustino suėmimo į Ciprienės kie
mą pro jaujos galą lengva ristele įšliaužia geltonai dažyti šlajukai. Ark
lys sušilęs, nuo prakaito įjuodusiom paslėpsnėm, pro pažabonę 
drimba putos. Lengvai nušokęs nuo pastotės vyriškis pasitaiso dai
liai prigludusius kailinukus, išžaboja arklį ir užnėręs vadžias ant pa- 
tvartšaly įtvirtintos gembės pameta po nosim kuokštę dobilų. Agnieš
ka Ciprienė, pamačiusi į trobą įeinant svečią, apsidžiaugia.

- Tai bent netikėtas svečias. Brolelis mano. Šitaip seniai besima- 
tėm.

Ji glėbesčiuoja sušalusį brolį, siūlo prisėsti, puola tvarkyti vai
kų prišnerkštos trobos. Pamačiusi jo rūškaną miną sunerimsta ir ji.

- Jau ne su geru, matau, kas nors ne taip... Kas atsitiko? Ar tik 
ne Gustui?..

- Panašiai... - nežinodamas, kokiu žodžiu pradėti kalbą, brolis 
su palengvėjimu atsidūsta. Jis prisėda ant uslano ir vėl atsidūsėjęs 
prideda: - Netekome Gustuko. Stribai išsivarė. Tiesiai iš pamokų.

Agnieška klesteli ant suolo ties krosnimi ir suneria tvirtas ran
kas, įbesdama į jas valingą smakrą.

- Mano širdis seniai nujautė: ne su geru čia jis anądien buvo su
grįžęs. Vargšas vaikas, - tepasako ji, sunkiai valdydamas! ir tram
dydama ašaras. Jos veidas nublykšta ir įgauna keisto atšiaurumo. 
Vietoj įprastinės šypsenos ir atlapaširdiško, dosnaus gerumo išryš
kėja suakmenėję veido bruožai, tarsi jis būtų apsitraukęs neįžvelgia
ma plėnele. Nežymiai traškindama pirštus, apimta nerimo ji dairosi 
pro langą, tarsi ieškodama aną rytą paliktų slidžių vėžių.

- Tai ką dabar daryti? Kaip jam pagelbėti? - svarsto ji pakilda
ma nuo suolo, lyg ir tardamasi su broliu. O šis sėdi lyg užspringęs 
užstalėj, rankas bejėgiškai nuleidęs ant kelių.

- Dabar jau niekuo jam nepadėsi. Kai pakliūna į jų nagus... Ne
žinia, kuo jis nusikalto. Gal dar išsisuks vaikas?

- Per daug prieš kitus pasikėlė, Dievas ir nubaudė. Šiais metais 
jis taip ėmėsi knygų, artistu pasidarė - kitus taigi suima pavydas. Dar 
su ta pana prasidėjo, komjaunuole...

- Taip žmonės ir sprendžia, kad toji pana viską ir padariusi. Ką 
nors prasitarė, o toji ir pranešė, kur reikia. To negana, į tą pačią pa
ną dairėsi ir Kebezių Jonas, na tas, Rudis, buvusio seniūno vaikas. 
Atmušti norėjo. Meilė!

- Na va, diržo reikėjo. Bet kas jam užduos, gaspadorius jau tre
ji metai po velėna, nesižino, ką darąs. O anais metais sukliuvo su ko
kia knygele, bene eilėraščius nusirašė.

- Dėl šito gali būti rami - su pačiu direktoriumi per atlaidus 
šnekėjau. Nusinešiau dar midaus butelį, mudu juk seni pažįsta
mi, sykiu pradinę lankėm, armijoj tuo pačiu metu, vieno ėmimo. 
Tai jis, kai išgėrėm po stiklą, sako:, ten tai vaikų darbai, ir tiek. Tas 
viskas jau praėjo...

- Bet tas Rudis nepėsčias. Jo tėvą miškiniai nušovė, seniūnu juk 
buvo.

■-- Taigi su pačiu viršaičiu įsigeidė aną vasarą pažvejoti. O šitie ir 
patykojo, - matė Kriaučiūno Povils - nusekė įkandin prie sietuvos, 
ir čiupo... lydeka po kerplėša. Iki šiol nieks nežino - nei kur, nei kaip.

- Naje, naje, visus tris iš karto. Jaunystėj dar ateidavo į chorą 
pagiedoti. Bet ir tada jis buvo prie kairiųjų. Senojoj bažnyčioj norė
jo suruošti gegužinę, o mūsų tėtukas neleido. Tai dabar ir keršija.

- Obuolys nuo obels netoli tenukrenta.
- O jūs, vaikai, vaikai... Tai dabar pasidairėm... abi vyrų lovos tuš

čios. Likom visiškos siratos...
Ji neišlaiko ir prisėda arčiau brolio, susiėmusi kumščiais 

smilkinius linguoja kaip verpėja. Brolis uždeda ranką ant peties 
ir mėgina guosti.

- Kaip nors, Agnieškut. Neprapulsim, ne tokių valandų patyrėm.
- Bet kalėjime iš mūsų giminės - nė vienas!
- Štai Raminta paaugs, galėsi leisti pas mane, vaikus pačiū- 

čiuos. O Poviliuką savo džiaugsmui pasiauginsi.
- Naje, našlė likai, tai ir išmėtyk visus siračiukus po pasaulį, pas 

svetimus: už piemenį, už mergą...
Tuo laiku į trobą, prisisotinę ledo ir sniegynų, sugriūva nurau

donavę, suplukę vaikai. Juodu, sustoję ant slenksčio, šniurkščioja 
nosimis ir trypia kojomis - nedrįsta pasveikinti dėdės.

- Ko nepasisveikinate su dėde? - staiga pakyla ji nuo suolo. - Ra
minta, malkų atnešk, kokių nors vaišių sugalvosim.

- Nereikia, nieko neruošk. Aš skubinuos namo, Monika gripuo
ja. Nebus kam liuobos eiti.

- Pabūk, namai nesudegs. Aš tuoj.
Ji bemat užkuria ugnį, praplaka kiaušinienės, užkaičia virdulį. 

Pakvimpa liepžiedžių arbata. Įsirėmęs tarpdury šnekučiuojasi brolis.
- Ir man taip negera ant dūšios visa diena, kai sužinojau - už

migti negaliu.
- Tai jį suėmė vakar?

- Iš ryto, per trečią pamoką. Vakare tik sužinojom.
- Gražiausiai, antra diena vaikas nevalgęs.
- Nereikėjo Jam į politiką kištis.
- Yšokių giminės, toks kraujas, - atsako ji čirškindama plat- 

spirgius.
- Per šitokį vargą į mokslą mušėsi, reikėjo suprasti. Ir mano Mo

nika kalta - sulenda abu į didžiąją ir kuždasi, girdžiu - eilėraščius 
skaito. O kam to reikia? Užtenka, kad jos broliai sulindo, tėvus iš- 
bogino į rytus. Tėvuką užmušė.

- Užmušė Monikos tėvą?
- Stalinas, sako, anapus Uralo priešpriešiais paleidęs vokiečių be

laisvių traukinį, o kitame - mūsiškiai. Tai kai trenkėsi, daugiau negu 
pusę ištraiškė. Motina išliko, o Izidorių ir pakišo stepėje po krūmučiais. 
4 psl.

- Amžinatilsį žmogelis, toks bitininkas buvo.
- Taigi, kas iš tų politikų. Kiek čia beliko, porą metų galėjo jau ir 

skolon mokytis. Baigęs gimnaziją būtų užėmęs tarnybą, ir gyventumėt. 
O dabar? Darbštus vaikas buvo, klusnus, prie darbo kaip ugnis.

- Visi jie tokie, į tėvą, karštakošiai. O kas iš to?
Nurydama skausmo kamuolius, ji nukaičia arbatą.
- Vadinasi, ryt lytą einu į valsčių.
- Nežinia, kur jie uždaryti. Gal jau apskrity? Bene keturis suėmė.
- Keturis? Prasti popieriai. Vienas tai dar gali išsisukti, o kai bū

rys, tai susipainios.
- Kas atsitiko, mama? - per lentinę kambarėlio sieną išgirdusi po

kalbį, įsiterpia Raminta.
- Nieko, vaikeli, tavo broliuką į armiją paėmė.
- Į armiją? Meluoji. Jis šeštadienį juk turi vaidinti.
- Daug kas ką turi. Še, nešk vaišes į stalą.
Tą patį vakarą brolis išskuba namo. Atsisveikindamas jis jautė

si nepatogiai; niekuo negalįs padėti, nes Monikutė padėty ir nėra kam 
prie liuobos.

- Kai gerai, tai visiems gerai, o kai kas atsitinka... Et! - ji mos
teli ranka ir atsibučiuoja su broliu.

Ciprienė anksti suguldo vaikus ir išskuba pas gerąją kaimynę ana
pus upės - pasiskolinti lankelio dešros ar šoninės: bus ką nunešti 
vaikui. Kai savo papjaus, atiduos. Laimė, kad po vyro mirties par
sikvietė gyventi įnamę Kukštulytę Palioniją, ne taip baisu vaikus pa
likti namie, ypač vėlai vakare ar naktį. Galima būtų nueiti pas bri
gadininką pasiprašyti arklio. Bet ar gausi. Ryt pakils su trečiais 
gaidžiais ir paprašys įnamę, kad prižiūrėtų vaikus, gyvulius, įsi
spirs į veltinius kaliošiukus ir užpustytais keliais patrauks iki vals
čiaus. Jei ten neras, tą pačią dieną mėgins pasiekti apskritį. Iki va
karo turėtų suspėti.

Su šitokiomis mintimis ji nuklampoja tiesiai per lauką iki kaimy
nės ir viauksint prie daržinės kalaitei pasibeldžia į trobą. Pasidali
jusi naujienom, pasiūturiavusi valandėlę, Ji vėl klemšia per pusny
nus namo. Švokščia užsilikę pernykščiai ąžuolų lapai, tarp nykių 
debesų retkarčiais kyšteli mėnulis, o Ciprienė vis žygiuoja laužyda
ma sniego plutą ir nepaliauja galvoti apie sūnų. Ji pamato kone vi
są savo ir jo gyvenimą, kaip jis čia augo, taškėsi upėje su vaikais, iš
dykavo, per dienų dienas grybynuos, žūklėje, šlapias iki paskutinio 
siūlelio, rodos, ir melsdavosi, ir Į bažnyčią nueidavo, abu su vyru 
džiaugdavos jo pirmais pažymiais, ir kuo jis turėjo nusikalsti pasau
liui, kad nei iš šio, nei iš to - kalėjiman, kaip galvažudį?! Tos pačios 
mintys ją kamavo visą naktį, o rytą, atsikėlusi gaidgystėj, užkaitė puo
dus, suruošė kelionėn ryšinėlę ir išsiėmusi rožančių iškulniavo vie
nų viena kur ne kur kaime įsižiebiant ankstyviems žiburiams. Tas 
pats mėnulis, naktį kaip gyva žaizda tyvuliavęs pietuos, dabar jau 
liūdnai spoksojo šiaurės vakarų pusėj, anapus klojimo. Slidinėdama 
pripustytom provėžom, vienoj rankoj mataruodama didžiule lazda nuo 
šunų, kitoj - ryšinėlę su maistu, ji slinko pro apniukusius, niekaip 
nepakirstančius iš įmygio kaimus su viaukšlenančiais šunimis, tam
siomis, tuščiomis išvežtųjų sodybomis. Ji Jau nesistebėjo, kad nėra 
beveik pusės kaimynų - miškuos ar lageriuos, o kai kas ir Amerikoj. 
Gundė išvykti ir Jos vyrą, bet su mažais nesiryžo. Ji niekaip nega
lėjo apsiprasti su mintimi, kad ir jos vaikas turi tūnoti už grotų, kaip 
ir daugelio kitų. Savas geriau žinomas ir vis atrodo nekaltesnis; 
kaipgi šitaip - toks jautrus ir klusnus vaikelis... Tiesa, kartais už
trukdavo su draugais, ne visada jos klausydavo, iškrėsdavo išdaigų, 
ir kaip Ji galėjo pražiopsoti tą svarbiausią akimirką, kada Jis nusi
žengė valdžiai.

Valsčiuje jo, žinoma, nerado. Pusvalandį iškiūtojo stribukyno 
koridoriuj, kol įsileido viršininkas, nedidelis, kresnas sėtinis, sudri
busiom galifė kelnėm. Jis tepasakė, kad nieko apie tokį asmenį ne
žinąs ir negalįs pasakyti, kur Jis dabar yra. Pro vartelius išėjusi į vieš
kelį, ji pastoviniavo, pasidairė į šalis - nė ką daryti. Keliauti į 
apskritį pėsčiomis? Šitoks kelias - dvidešimt su viršum varstų. Ta
čiau vėžės prabrauktos, vyrai gabena rąstus, malkas, kiti su reika
lais daužiasi į miestą. Iki vakaro pasieks. Negi grįši namo. Saulutė 
dar aukštokai - nesuprasi, leidžiasi Ji ar kyla. Nueis. Jei kojos atsa
kys, užsuks į pakelės trobą, atsipūs ir vėl keliaus.

Taip ir patraukia supustytu plento kauburiu pasiramsčiuodama 
lazdele, melsdamos ir vėl apgalvodama žmonių ir savo gyvenimus. 
Laimė, du trečdalius kelio įveikus, Ją pavėžėja į Maslausiškės ma
lūną susiruošęs tolimas Jaunystės dienų pažįstamas. Ji net nu
stemba, kad šiais laikais dar esama vyrų, kurie susiruošia pikliuo- 
ti miltų garsiajame Maslausiškės malūne. Besišnekučiuojant ir 
laikas greičiau bėga, ir kelionė trumpėja. Vakarop, prietemiukais, Ji 
atsisveikina su tolimu keliauninku kaip su broliu - prašviesėjusi, 
sustiprėjusi ir kur kas drąsesnė Įžengia į pirmais žiburiais mirkčio
jantį miestą. Žinoma, pirmiausia užsuks į Denikino namą ir pasi
teiraus. Čia ir Vilkienės vyrą tardydavo, ir Emiliją, kaimo siuvėją, 
visus atvesdavo iš kalėjimo apklausai; Iš tolo pamačiusi ant kalvos 
išsiskiriantį namą, iš visų langų plieskiantį šviesos ruožais, ji net 
apsidžiaugia, kad įstaiga tebedirba ir gal galės ne tik perduoti mais
tą, bet ir pasimatyti su vaiku. O gal jį paleido, ir juodu prasikeitė? 
Galėjo būti ir taip.

Priėjusi prie garsiojo namo, Ji stabteli, persižegnoja, nusibraukia 
ištryškusias ašaras, nubloškia nuo apykaklės sniegą ir sumintu 
sniego taku patraukia prie pravirų durų.

- Stop, motin! Kur eini?! - kaip iš po žemės išdygsta sargybinis.
- Aš pas vyriausią, su reikalu, - ryžtingai atsako ji.
- Kvietimą turi?
- Ne, neturiu.
- Tai nešdinkis namo.
- Aš maistą norėjau priduoti - čia mano sūnus uždarytas.
- A, tai reikia kreiptis į „kapezė načialniką“. Baigėsi darbo valan

dos. Ateik rytoj.
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to understand this fact.

that these people had 
punishment?...NONE. At

of records as the ultimate tragedy. Nearly all 
families in the Baltic states lost a close family 
member or an acquintance during this horrible 
night. And since the regain of freedom by Baltic 
states the horror of the deportees, their suffering 
and death has become known to us in detail. 
... Why are we here?... We are here to remember 
them, their suffering and tragedy of the three 
Baltic states, who lost their better daughters and 
sons during this one night - June 14th, 1941- 
thats59 years ago.

Why we are here—we, who are here, understand 
tyhis - but does the rest of the world? Does your 
children understand?...

Every one has heard about the holocaust wixh 
claimed millions of lives during the 10 year cycle 
from 1935 till 1945. But hardly a person, who is 
not from the Galtic states has heard about the 
JUne 3-14th and subsequent deportations in 1947 
and 1949 from the Baltic states. Understandable - 
yes •’.Regrettable and deplorable

Lietuvos 
mėn.14d.

dar likę 
krašto, 
srities

Why are we here? Why are you here?
questions that your Canadian friens may be 

asking - and even some of your children and 
certainly your childrens children may ask you.

And that is understandable, because they were 
not born on the fateful night of June 14th- 59 
years ago, when the Soviet regime arrested from 
their jomes and deported from their homeland 
thousands of innocent people from the Baltic 
states. Latvia lost 14,693 of its citizens during 
that one night. About the same number of innocen 
people were lost to Lithuania and Estonia.

It is incomprehensible to just about anyone in 
the free world to be able 
But, it happened.

What was the crime 
committed to deserve this
least not any crime, that the free world calls 
crime. They 
gents citizens 
was just that 
ministers of 
even ordinary 
their crime 

they were the inteligencia of tha Balticstates.
And this fact, that ordinary educated citizens of 

a country may understand the soviet system of 
brutality and falshoods - was their crime. There
fore - they mnust be eliminated or neutralized, - 
so decreeded the Soviet governement.

As I mentioned to you previously, arrest and 
deportation of nearly 50.000 people in one night is 
incomprehensive. If it was not such a cruel and 

. tragic event, it woulf dtand in the Guinness Book 
*******************************************************#»»t**#*t****#»*##*******^*#*t#t#t*tt*ttt**  ̂
• Rusijos naujienų agentūra "Interfax” pranešė apie šiai Kaune". Organizacija konkrečiau neįvardijama, 
sulaikytus du įtariamus ginklų tiekėjus Čečėnijai, iš 
kurių vienas neva atvykęs iš Kauno.

Nei Lietuvos teisėsauga, nei vietos čečėnų rė
mėjai nurodyto asmens nežino.

Anot "Interfax", Maskvos srities vidaus reikalų 
vyriausiosios valdybos kriminalinė paieška Chimkų 
mieste Parnaskvyje sulaikė Ruslan Abubakarov ir 
Edvin Bekejev, pas kuriuos rado heroino, šaudmenų, 
miną ir granatą. Abu sulaikytieji čečėnai įtariami 
supirkinėję ginklus nepriklausomybės kovotojams 
Čečėnijoje.

"Interfax", remdamasi teisėsaugos tarnybų 
operatyvine informacija, praneša, esą E.Bekajev yra 
Lietuvos gyventojas, atvykęs į Rusiją užmegzti ry
šių ginKlų prekybai. Agentūros teigimu, jis vado
vauja "nacionalistinei čečėnų organizacijai, įsiKŪru- 

************************************************************
- Bepigu tamstai pasakyt - rytoj. Kur aš naktį dingsiu? Jis jau 

trečia diena nevalgęs...
- Sakiau, rytoj, ir baigtas kriukis. Suk ienas namo!
Sargybinis nejuokauja. Jis stumte išstumia ją ant pamato ir už

sitrenkia duris.
- Negalima tai negalima, - ji skėsteli rankom ir išėjusi ant šali

gatvio žiūri į plieskiančius langus - bene pamatys kur sėdintį Augus
tiną ir šūktels jam. O gal Jis nukištas į rūsį? Gal parėjo namo? Ne, 
jis čia, tik čia - nujaučia motinos širdis.

Gerokai prieš vidurnaktį ji atranda neseniai į miestą atsikėlusio 
milicininko Giliaus medinį namą, tvartuką neužkaltu galu su pašiū

were the creame of the intelli- 
of these countries - and their crime 
- they were professors 
Latvian government, 
farmers and workers.
according to Soviet

is universities 
teachers and 
And that was 
government -

equaly yes-

We, the people of Estonia, 
Latvia, who personally saw and 
fateful night 59 years ago, we 
tragedy...but even in our minds it is slipping in 
the past. And that is also a tragedy.

We can not influence the worlds opinion, but we 
can and must acquaint our children and the rest of 
the worl of this human tragedy and of this tyran
ny, so that it never happens again. Is this a 
difficult task - yes. But we - you and I must do 
it - we owe it to the thousand of innocent Baltic 
people who were arrested and deported that night- 

59 years ago.

Lithuania 
surviced 

remember

and 
that 
this

SUSITIKO PO 59-RIŲ 
METŲ

Šiauliuose, į Aukštaba
lio Vidurinę Mokyklą, rin
kosi į susitikimą atva
žiavę iš visos 
1941 m. birželio 
tremties vaikai, 

čia rinkosi 
gyvi Altajaus 
Gorno-Altaisko
Ongudajaus rajono, Ten- 
gos sovchozo 1,2,3 fer
mų tremtinių vaikai, Ku
riems tuo metu buvo 
nuo 1 iki 10 metų.

Vieni susitiko pirmą 
Kartą, kiti jau buvo ma
tęsi įvairiuose trem
tinių renginiuose.

Tačiau Lietuvos teisėsaugos institucijų žiniomis, 
joks E.Bekajev nėra užregistruotas Lietuvoje ir 
niekada legaliai nepervažiavo Lietuvos sienos jokia 
kryptimi. Toks žmogus niekada nebuvo atsidūręs 
Lietuvos teisėsaugos akiratyje, niekur legaliai nedir
bo, jokių įmonių neturėjo ir nebuvo patekęs į jokį 
nelaimingą atsitikimą.’

Čečėnijos rėmėjų organizacijos Lietuvoje taip pat 
teigia nežinančios žmogaus tokiu vardu.

Tarptautinės parlamentarų grupės Čečėnijos 
problemoms generalinis sekretorius Algirdas An
driukaitis neatmena galimybės, kad ta istorija yra 
provokacija 
autoritetui.

siekiant pakenkti Lietuvos tarptautiniam

Ein saulelė aplinkui dangų, 
Ei kupoliau, kupolėli,

Aplinkui dangų mėnulio kelti,
Ei kupoliau, kupolėli,

Kelkis mėnuli, kelkis Šviesusis,
Ei kupoliau, kupolėli,

Jau aŠ sviesi seniai kėliausi,
Ei kupoli, kupolėli,

Jau nušvieėiau visų svietų,
Ei kupoli, kupolėli,

Sena, jaunų, mažų ir didi.
Ei kupoliau, kupolėli i

(Rasos šventės - Joninių daina )

Susitikimas pradėtas 
Lietuvos Himnu, tylos 
minute pagerbti tie, ku
rie jau Amžinybėje. Pa
sidalinta skaudžiais ir 
linksmais 
Buvo 
apie Altajaus dar liku
sius 
leivius-lietuvius 
sukurtas 1990m.) Žiūrėta 
vėl į tas vietas, kur gy
venta, kur artimųjų ka
pai.

Dabar visa tai atrodo 
taip žiauriai, o tada iš
gyventa, valgytos žoles, 
lapai, šaknys, rinktos 
avižos, miežių varpos, 
padvėsusių gyvulių mėsa, 
kad tik kaip nors išgy
venti.

skaudžiais 
prisiminimais, 

rodomas filmas

1941m. bendrake-
(filmas

"O Vakaruose vyko 
karas, vietiniai gyvento
jai, gavą pranešimą apie 
giminių, artimųjų žūtį,ei- 
davo aplink baraką ir 
rėkdavo, kad mes visi fa
šistai ir Kalti dėl vis
ko” - pasakojo dalyviai.

Visi buvo dėkingi 
"Aukštabalio" Vidurines 
MokyKlos direktoriui Pet
rui Ivoškui už suteiktą 
galimybę susitikti mo- 
kykloje.

Planuojama susitikti ir 
kitais metais.

re šienui kieme. Lange tebedega šviesa. Į prieangį išlekia Cilienė ir 
atveria duris nė nepaklausus kas. Ciliai ir jų dukra apsidžiaugia su
laukę tokios retos viešnios - kadaise artimos ir mielaširdingos kai
mynės, pas kurią eidavo į talkas, svečiuodavos per Kalėdas ir Vely
kas. Sodina Ją prie stalo, kaičia arbatos, vaišina. Prisimena senus 
juokus, išdaigas, nuotykius. O Agnieška nenori išsiduoti, kad su 
tokiu keistu reikalu šitokį kelią vidurnaktį atkorė į miestą.

- Štai, manoji Onelė jau ruošiasi tekėt, o kaip sekasi Gustui? - 
pasiteirauja gražioji Elena.

- Tik neskubėk įpulti į tą vargą, - neišsiduoda Agnieška, nusuk
dama šneką apie dukrą. O apie Gustą nė žodžio.

Susėda už stalo, Jurgis iš spintelės ištraukia net užpiltinės. Iš
geria stiklelį apšilimui ir Agnieška. Kiek padrąsėja. Prisimena net vo
kiečių laikus, kaip užeidavo partizanai, klausydavo Maskvos radijo, 
būrio vadas Jurijus iki šiol prisimenąs Ciprienės nertas pirštines ir 
kojines, kurios gelbėjo nuo speigo.

- Jis dabar sostinėj, didis viršininkas, bet tebėra toks pat drau
giškas. Atsimeni, kaip buvo susišaudę su vokiečiais? - šneka Ci
lienė.

- Kurgi neatsiminsi, nei gyvi, nei mirę buvom.
- Bepigu vokiečių laikais, - kvatoja Jurgis, - partizanų mūsų kai

muos kaip ir negaudė. Kad ir tada - pagąsdino užėję iš vienos pu
sės, o tie iki vieno pabėgo. Net ginklus spėjo išsinešti. O dabar tu pa
mėgink ištrūkti iš garnizono apsupties.

- Taigi dabar viskas žiauriau, - nuliūsta Agnieška, prisiminusi 
Gustą. - O tu prisimeni, kai buvai pas Vilkį patekęs į spąstus - tie
siai miškiniams į nagus?

- Hmmm, - nenoriai nusišypso Jurgis. - Ir aš - nei gyvas, nei mi
ręs... Jei ne Vilkys, būtų supliskinę. Bet jis, žmogus, užsistojo - 
paleiskit tą stribą, sako, nepavojingas, mano geriausias bičiulis. Gal 
ką gero padarys.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t*

- O kai reikėjo Vilkį gelbėti, tai nieko ir neišėjo. Bene Karagan
doj vario dulkes kapsto.

- Kur tu išgelbės!. Jeigu reikalų tenka turėt su Denikino namu, 
liūdni popieriai.

- Tu taip sakai? - nusigąsta Agnieška.
- Taip Jau yra, - surimtėja ir Jurgis. - Denikinas - ne mūsų va

lioj. Ką aš - tik kartais paima sargybon ar atvaryti iš kalėjimo į ap
klausą. Matai sumaitotą savo geriausią bičiulį, o tu ir labas neturi 
teisės pasakyt. Nebent kartais laiškelį perduoti ar maisto... Ir tai rei
kia saugotis, kad oi oi oi...

- Tai gal ir man padėtumėt?
Visų akys sužiūra į Agniešką.
- Štai šitą ryšinėlį ryt rytą... Augustinas sukliuvo.
- Augustinas?! - pašiurpsta Jurgis. Net jo trumpai kirpti plau

kai pasišiaušia. - Taigi jis dar vaikas: į mišką negalėjo išeit.
- įkliūva ir be miško. Trečia diena kamuojasi vaikas. Norėjau ir 

pati, bet neprileidžia. Leidimo neturiu.
- Jeigu jis Denikino name, tai vargu ar bepriims. Ot, Jeigu kalė

jime - kita kalba. Daug kam esu nunešęs ir perdavęs.
- Padaryk moteriškei gera... - tyliai priduria Elena.
Visi nutyla. Jurgis urzgia ir čiauposi, delnais brauko nuo dažno 

skutimo raustelėjusį smakrą, Agnieška dirsteli į pakabintą ant sie
nos uniformą su išblizgintomis, matyt, Elenos prižiūrimom sagom. 
Jai uniforma atrodo svetima ir šienpjoviui Jurgiui nepritinkanti.

- Jūsų sodybvietė tokia tuščia, graudu pasižiūrėt. Aną vasarą ei
nu pro šalį, žiūriu - kelios vyšnikės išsirpę, net ašarą spaudžia, 
nekyla ranka nusiskint...

- Gerai, aš pasistengsiu. Turiu vieną pažįstamą, Jeigu tik Jis ry
toj budės... Jei ne. tai gal ką nors surasiu, - pasižada Jurgis. - Ką 
padarysi, šitokie laikai... Klok, motin, lovas, laikas miegoti.

5 psl.
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PARAMA

Lietuvių
Žiūri į saulę - saulės nematai.
Lengviau dešimčiai padovanoti,negu iš vieno 
Nei biesui pečkūrys, nei Dievui žvakė.
Pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydi.
Gerai gražų rėdyti, o protingą mokyti.
Duoną taupyk rytojui, ne darbą.
Pyrago ieškojo, duonos neteko.
Kiniečių:
Nedaryk nieko, ko negalėtum papasakoti
Spoksoti lengva, mokj/tis sunku.
Tarp~ trijų žmonių as tikrai surasčiau vieną, 
galėčiau ko nors pasimokyti.
Kiekvienas kvailys gali juoktis iš kito 
išmintingasis juokiasi pats iš savęs.

- i T,

Lietuvos Kankinių Koplyčioje, Mississaugoje, ON iskilnaingų Mišių metu 
Kultūros Kongreso

Ukrainiečių:
Mokslas veda ne į mišką, bet 
Pagailėjo vilkas Kumeles - paliko uodegą 
Svetima siela - tamsus miškas.

is miško., 
ir karčius.

* Visi torontieciai gyve
na artėjančių Tautinių 
Šokių šventes nuotaiko
mis. Ruoša vyksta pilnu 
tempu,nes laukiama daug 
svečių.

Lietuvių Namų žinios
• Sekmadienio popietėje I 
birželio mėn.4d. daly
vavo 200 žmonių. Prane-, 
Šimą padarė ir su sve- > 
čiais supažindino LN 
Valdybos narė A.Bysz- 
kiewicz.
• LN Statybos ir 
monto komitetas 
šiasi atnaujinti LN 
talpas ir kreipiasi į LN 
būrelius bei visuomenę, 
prašydamas pateikti min
čių ir pasiūlymų, kokius 
norėtume matyti atnau
jintus Lietuvių Namus. . 
Savo pageidavimus bei 
pasiūlymus prašome pri
statyti į LN raštinę.

Re- 
ruo- 
pa-

Anglų:
Pinigai geras tarnas, bet blogas šeimininkas.
Tą naštą, kurią pats pasirinkai, neši nejausdamas.
Velnias dažnai slepiasi už kryžiaus.
Sugalvok šiandien, bet pasakyk

KLF kapitalas daugiau kaip 3,0 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

Ilietuvių
KREDITO
'kooperatyvas
I - .................

NCrYVM per 11 6 milijonų dolerių

M’I.IOS KKIJII l(> KOOI'l R M 1 > AS

Xnapih jc telefonas: 91)5 >66-0006

KASOS VALINGOS: pirmadieniais, artradleriais Ir trečiadienis nuo 9 vjr. 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 12^0 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 V.D.P.: ketvirtadieniais Ir penktadtenteto nuo 1 vj.o. iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių

999 ('iillcįic Si., loiunto, Ontario \I6II I \S 
llhhmai: 4J6 532-340I) ir 532-3414.

Slaugos Namų žinios
Birželio mėn. 24d. 11 

val.ryte 3660 Bloor St.W. 
Etobicoke įvyks Slaugos 
Namų prakasimo šventė.

Slaugos Namų staty
bai auKojo:$100(200) 
P.Stočkus, 
P.Čiurlys, 
J.A.Petrauskai,$100($300) 
A.Lajukas, $500 K.Pa
jaujis, $1i)0($465)J.Jasins-' 
kas; a.a.B.Balčiūnienės 
atminimui aukojo $25 
P.Greeniaw, $2S($145) 
J.kinkūnienė. A.a. Mari
jos Vilčiauskaitės atmi
nimui $55 R.A.Ulbos, po 
$50 D.Stalioraitis, V.Gu- 
daitis, po $20 B.Stankai
tis, A.Rūkas, B.Čepai
tis, A.B.Matulaitis, A.E. 
Valiūnai, F.Dicum, po 
$10 L.Ulbaitė-Viola, J.Z. 
Stravinskai ir $5 E.Gor
don. A.a. Laimučio Dū
dos atminimui $50 auko
jo V.A.Kulniai.
o psi.

$100($2U0)' 
$3000($5000) ■

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind................
180-364 d. term.ind......a.....
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. palūk........
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%

3.95%
4.75%
5.20%
5.50%
5.55%
5.65% .
5.85% į
4.95% ’
5.45%
5.75%
5.90% i
6.00%

. 6.20%

4.00% 
5.45% , 
5.75% [
5.90%
6.00% '
6.20%
2.00%
2.00% 
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...................8.50%

Sutarties paskolas
nuo............................8.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

8.05%
8.20%
8.25%
8.30%
8.35%

6.75%

Duodame komercinius 
mortgičius IN $750,000.

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

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

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.95% už 90-179 dienų term. Indėlius 

į 4.75% už 180-364 dienų term, indėlius
5.20% už 1 m. term. Indėlius 
5.50% už 2 m. term, indėlius 
5.55% už 3 m. term, indėlius 
5.65% už 4 m. term, indėlius 
5.85% už 5 m. term, indėlius 
4.95% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.45% už 1 m. GIG invest, pažym. 
5.75%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.90% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
6.00% už 4 m. GIC invest, pažym. 
6.20% už 5 m. GIC invest, pažym. 
4.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
5.45% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.90% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
6.20% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
5.50% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.....:., 
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................8.05%
2 metų.....................8.20%
3 metų.....................8.25%
4 metų....... .............8.30%
5 metų.....................8.35%

8.50%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 6.75%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

(kainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard

Lietuvos banko proginių monetų pardavimas.
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: www.parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.13.

mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


imontreal IŠLYDINT LIETUVOS 
KARIŠKIUS

Šį pavasarį, baigusius 
stažą St.Jean- sur— Riche
lieu Kanados karinėje ba- 
zėje, gražiai išleido na
mo grįžtančius kpt.Algį 
Baltaduonį ir vyr.leite- 
nantą Donatą Antanevi- 
čių.

išsamesnį žodį apie 
neeiline kalbų programą 
vaišėse pasakė KLB 
Montrealio Apylinkes Val
dybos pirm.Arūnas Staš
kevičius, kurį rasite at
spausdintą - dešinėje.

išleistuvėse vyko netik 
vaišės, bet ir meninė 
programa, Montrealio Vy
rų Dainos Vienetas gra
žiai padainavo, gal ir ne
girdėtų mūsų kariškiams 
dainų. Jiems dirigavo ir

Nuotraukoje stovi: LaSalle treneris principai IVir.Mc 
Quade, 6 sk.mokytojas Mr.Laroux, kuris per savo 
virš 20 metų darbą, yra mokęs daugelį lietuvių,kaip 
Alfredą Pališaitį, Juozuką Piečaitį ir kt.

St.Tnomas More klasės. mokiniai su Pauliu 
Mickumi viduryje.

• Paulius Mickus matematikos Olimpiadoje,kurioje 
dalyvavo 12 mokyklų, laimėjo medalį ir premijas i£ 
I ir II kategorijos matematikos konkurse.

Nuotrauka ir aprašymas buvo atspausdintas 
"Verdun Messanger". Sveikiname ’.

• IEŠKO 1 kambario ou- 
to. Praneškite šiuo ad
resu: B.Augustas, Post 
Box Nr.234, Delorimier, 
4535 Papineau,Montreal, 
Que. H2H 1U0.

hamiton
Mokyklos 50 metis.

Hamiltono Vysk.M.Va
lančiaus Mokykla š.m. 
birželio mėn.11d. minėjo 
savo auksinį jubiliejų, 

šventė buvo labai 
kruopščiai suorganizuota, 
prasidėjo 10:30val. Mi-

šiomis. Vaikai nešė prie 
altoriaus Lietuvos ir Ka
nados vėliavas, simboli
nes aukas: rugių varpas, 
mokyklos marškinėlius, 
dienynus bei užrašus, vy
no ir komunijos kielikus. 
Prie Marijos altoriaus su
nešė po vieną, didelę 
geltoną rožę, kurių susi
darė didelė puokštė.

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

litoERAHYAS"TALKA" LIETUVIU KREDITO K
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 2.50%
santaupas.................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius... 
180 dienų Indėlius.
1 m. term. Indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term. Indėlius
5 m. term. Indėlius
RRSP Ir RRIF 
(Variable)...............
1 m. ind...................
2 m. ind...................
3 m. Ind...................
4 m. Ind.............
5 m. Ind..................

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
nekiln. turto 1 m,

7.80%
8.20%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

...4.10%

... 4.25%

... 5.25%

... 5.55%

... 5.85%

... 6.05%

... 6.30%

... 2.50%

... 5.25%

.. 5.55%

.. 5.85%
6.05%
6.30%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje1
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

akompanavo rnuz.Alek
sandras Stankevičius. Už 
dainas išvykstantieji bu
vo labai dėkingi, kaip ir 
už visa kita.

IŠ savo pusės Arūnas 
Staškevičius padėkojo vi
siems suorganizavusiems 
ir prisidėjusiems prie šių 
išleistuvių, planuotojui 
ir organizatoriui Anta
nui Kačinskui, Montrea
lio šauliams ir NIDOS 
klubui už salės paruoši
mą ir už vaišes, AV pa
rapijos Tarybos pirm.Ro
mui Verbylai, kad leido 
naudotis šiom is patalpo
mis, LITO vedėjui Bruno 
Bulotai, paskyrusiam fi
nansinę paramą šiam va
karui ir meninės progra
mos dalyviams, dirigen
tui muz. A.Stankevičiui, 
sol.Elenai Grurnbinienei. b.

Po Mišių visi rinkosi į 
Jaunimo salę. Minėjimą 
atidarė Rūta Kamaitytė, 
Vysk.M. Valančiaus Mo
kyklos vedėja. Invoka- 
ciją sukalbėjo Tėv.Juve
nalis Liauba,OFM.

Sekė pažymėjimų 
įteikimas baigusiems.Šiam 
darbui buvo pakviestas 
"Paramos" Revizijos Ko
misijos pirm. A.Vaičiū
nas. Aštuntą skyrių šiais 
metais baigė trys 
mokinės. Jos perdavė sim
bolinį "raktą" septinta
jam skyriui. Tryliktąjį 
skyrių taip pat baigė 3 
mokinės.Joms buvo įteik
ti lituanistinių kursų -abi
turientų diplomai.

Buvo prisiminti pirmie
ji mokytojai, ir atvyku
sioms taip pat įteikta 
po geltonos rožės žiedą.

Mirusieji mokytojai 
buvo paminėti vienos mi
nutės susikaupimu. Ek
rane buvo rodomi foto 
paveikslai nuo 1950 me
tų iki 2000 metų. Tai 
didelis įnašas į 
Hamiltono kultūrinę veik
lą. Minėjimas užbaigtas 
Lietuvos Himnu.

Minėjimas gana ilgai 
užsitęsė. Jaunesnieji mo
kinukai jau straksėjo ap
link vaišių stalą ir tik 
lauke ženklo pradėti.Vai 
šės buvo gausios, turtin
gai ir sveikai paruoštos 
buvusio montrealiečio 
Algio Ptašinsko ir talkos

Dal.
2000.VI.20.

NEEILINE PROGRAMA LIETUVOS KARIŠKIAMS

"Jei prieš dešimt metų kas man būtų sakęs, kau 
man teks reguliariai bendrauti su karininkais iš 
Lietuvos, būčiau jam ieškojęs psichiatro. O jau 
penki metai, kai lietuviai atvyksta mokytis St-Jean 
bazėje, kur ir aš dirbu.

Leiskite man trumpai išaiškinti, kaip ir kodėl ši 
maloni padėtis prasidėjo. Jūs žinote, kad Kanada 
yra NATO narė. Praeito dešimtmečio pradžioje,Ka
nados Krašto Apsaugos Ministerija pasisiūlė pri
sidėti prie NATO "Partnership for Peace" progra
mos. Ši skirta būsimoms NATO narėms. Kanada 
siūlė mokyti anglų ir prancūzų kalbas kanadiečių 
karininkams. Siūlymas buvo priimtas ir mokymo 
programa įvesta. Ši programa angliškai vadinasi 
MTAP-"Military Training Assistance Program". Jos 
direktorius, aukšto rango valdininkas (Assistant 
Deputy Minister) yra lietuvių kilmės Andrius 
Kasiulis. Jo biudžetas neseniai pakilo nio 10 iki 16 
milijonų dol. per metus. Kasmet Kanada priima 
virš trijų šimtų mokinių, kurie mokosi St-Jean, 
Borden bazeje ir Ottawoje.

Anglų kalbos dėstymas prasidėjo Borden bazėje 
(maždaug W0km. nuo Toronto), 1993m. atvyko 60 
karininkų iš įvairių centro ir rytų Europos kraš; 
tų ir išbuvo penkių mėnesių anglų kalbos kursui. 
1995m. prasidėjo prancūzų kalbos mokymas Sfc 
Jean, Quebeeo provincijoje. Atvyko 30 mokinių iš 
Rumunijos, Čekijos, Lenkijos, Ukrainos, Vengrijos, 
Latvijos ir Lietuvos. Tai ir buvo mano pirmasis 
kontaktas su lietuviais karininkais - kapitonu Artūru 
Balynu ir majoru Arūnu Dudavičiumi. Nors jie mo
kėsi kitame^ mokyklos gale (aš dirbu anglų kalbos 
skyriuje), užmezgėme gerus ryšius. Teko pabend
rauti su jais St-Jean, Montrealyje, Toronte ir mūsų 
vasarvietėje Dainavoje.

1998m. buvau tiesioginiai įtrauktas į MTAP pro
gramą. A.Kasiulis Ottawoje nutarė, kad reikia dvi
gubai padidinti anglų kalbos mokinių skaičių. Borden 
bazė nepajėgė daugiau mokinių priimti, o St-Jean 
turėjo užtenkamai mokytojų, klasių ir patalpų mo
kinius apgyvendinti. Buvau pakviestas koordinuoti 
anglų kalbos programą. Nuo 1998 m. jau buvo 
keturi anglų kalbos kursai St-Jean, kuriuose dalyva
vo po 60 mokinių iš Čekijos, Lenkijos, Uktainos ir 
Vengrijos. Netrukus baigsis dabartinis semestras, 
kuris prasidėjo š.m. sausio mėnesį. Mūsų mokiniai 
grįš namo ateinantį savaitgalį.

Sekantis semestras prasidės liepos mėn. gale ir 
tęsis iki Kalėdų. St-Jean priims mokinių is visų 
anksčiau minėtų kraštų, bei iš Bulgarijos, 
Slovakijos, buvusios Makedonijos, Estijos, net ir iš 
Rusijos.

Dabar, truputį apie karininkus iš Lietuvos. Kaip 
anksčiau minėjau, pirmieji į St-Jean atvyko 1995 
metais. 1996-7 ir 1998-taisiais buvo tik vienas kur
sas į metus. Lietuvos Krašto Apsaugos Ministerija 
atsiųsdavo po tris ar keturis karininkus. 1999 metais 
pradėjome duoti po du kursus į metus. Ligšiol,įskai
tant musų garbės svečius, kapitoną Algį Baltaduonį 
ir vyresnįjį leitenantą Donatą Antanevičių, jau 22 
karininkai mokėsi prancūzų kalbos St- 
gaila, kad tie lietuviai, kurie mokosi anglų kalbą, 
yra siunčiami į Bordeną.

Pasirodo, kad dalyvavimas šioje programoje turi 
gerų pasekmių. Majoras Dudavičius, grįžęs Lietuvon 
buvo pakeltas į puilkininką leitenantą ir mokėsi Ka
ro Mokykloje Paryžiuje. Kapitonas Surgailis tapo 
majoru ir dabar aukštas pareigūnas Lietuvos Krašto 
Apsaugos Minsterijoje. Leitenantas Bočkus buvo pa
kviestas pratimams Prancūzijoje. Ir vyresnysis lei
tenantas Baltaduonis, būdamas Kanadoje, buvo pa
keltas į kapitonus.

Visi karininkai iš Lietuvos prisidėjo prie mūsų 
veiklos - dalyvavo Kariuomenės šventėse, Vasario 
16-tos minėjimuose ir kituose renginiuose. Vienu 
metu, kai buvo keturi karininkai iš Lietuvos, jie su 
latviais sudarė krepšinio komandą ir žaidė prieš 
mūsų TAURĄ. Gaila, rungtynes laimėjo Montrealio 
TAURAS. Esu visiems Karininkams dėkingas, kad 
maloniai sutinka bendrauti su mumis.

Tuo pačiu esu dėkingas visiems montrealiečiams, 
kurie . priima karininkus į savo namus. Reikia 
paminėti Joną Adomonį, kuris ypatingai gerbia ku
piškėnus; Viliją ir Rytį Bulotus, kurie išmokė mūsų 
svečius Algį ir Donatą slidinėti; bei Ziną ir Albiną 
Urbonus, kurie priėmė beveik visus atvykusius lie
tuvius ir juos išmokė, kaip elgtis prie biliardo stalo. 
Visų kitų išvardinti neįmanoma. Bet noriu pabrėžti, 
kad atlikote, labai gerą darbą. Visiems mūsų 
mokiniams išbūti penkius menesius Kanadoje ne
lengva. Paiilgsta šeimų, namų, savo kalbos. Tad. 
suprantate, kad jiems labai malonu, kai parodote, 
kad ir Montrealyje yra Lietuvos kampelis, kur jie 
gali pabendrauti su savais".

7 psl.
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Danute S. Buika,

"Linkime -
geriausios sėkmės 
ir ateityje.

Neleisk piktžolėms ■ 
užgožti Tavo 
svajonių?'

* A—

Su meile: 
Mama, Tėtis, 
Nykolas,Baba, Nanny.

ir visa Šeima

V PRANEŠIMAS “LITO* 
nariams; Pradedant nuo 
liepos, mėn.od. Ketvir
tadieniais darbo valan
dos dus nuo 11 vai.ryto 
iki 7 vai.vakaro.

LITAS MONTRE AUG LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8 

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

baigė studijas Concordia Universitete Montrealyje, 
Bachelor of Arts & Sciences laipsniu. Sveikiname.1

e Nuo pat vsikurimo 
Montrealyje, veiklus šau
lys Antanas Žiūkas šį pa
vasarį buvo pagerbtas pa
sižymėjimo ženklu Lie
tuvos Šaulių Sąjungos iš
eivijoje XV-ojo Suva
žiavimo proga.

Šaulių Sąjungos Apdo
vanojimo Komisijos siū
lymu "Už nuopelnus Šau
lių Sąjungai", pagal įsa-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

DR.ALENAS (ALAIN)

kymąVgavo montrealietis 
Antanas ŽiuKas , u a oar- 
tinis LK Mindaugo Nerin
gos šaulių kuopos vadas 
ir namiltonietis Kęstutis 
Deksnys, DLK Algirdo 
šaulių kuopos vadas Ha
miltone.

• Eucharistinio Kongreso 
metu vykusiame
Nekaltai Pradėtosios Šv. 
Mergelės Marijos Varg
dienių Seserijos suvažia
vime Lietuvoje išrinkta 
naujoji vyresnioji visai 
Kongregacijai — seselė 
Igne, o jos pavaduotoja- 
seselė Eugenija iš Putnum.

P A V 1 L A N I S
šeimos gydytojas

Universiteto šeimos
Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

Medicinos klinika*

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

(Metro Place St.Henri) (Metro Cote des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laikujseorage) 
♦Taisąu ir remodeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

1449 rue SuAlexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

Telefonai:

BALTIEČIAI MINĖJO 
BIRŽELIO TRĖMIMUS

Aušros Vartų P- jos 
bažnyčioje vyko ekume
ninis, jau prasminga ir 
gražia tradicija tapęs, 
Birželio Sibirinių Trė- 
minų minėjimas.

Atminimo vainiką nešė 
estaitė ir lietuvis Kai- 
va Mateus ir Paulius 
Mickus. Jis buvo padė
tas prie gavusiems už 
laisvę paminklinės lentos..

Šiemet minėjimui vado
vavo latviai. Kunige Ras- 
ina Caune pravedė lita
niją ir Bendruomenės at
stovas Andris Spura tarė 
žodį.(Jis atspausdintas 
5-rne puslapyje). Po jo 
sekė vargonininko Lav
renti Djintcharadze im
provizacija.

Po estų kun.Heino Al- 
tosaar maldos Estijos 
Himnas.

Latvių vargonininkė 
Natalija Indrouchaite pa* 
grojo tautinių giesmių i 
pynę ir maldą jų kunige 
prieš sugiedant Latvijos 
Himną.

Montrealio AV P- jos 
Choras atliko 2 
St.NavicKO dainas su var
gonų palyda, žodž.B.Braz* 
džionio "Be Motinos Tė
vynės" ir "Aušros Vartų 
Marijai",Aleksandro Stan
kevičiaus "Rūpintojėlio 
skundas" ir "Libera in 
Domine", grojant mūsų 
vargonininkui L. Djintcha
radze.

Maldą perskaitė 
kun.K.Ambrasas SJ. (ka
žin kodėl atsukęs nugarą 
į susirinkusius. Bet gal 
tai nauja tvarka, nors 
tradiciniai taip nebūdavo 
daroma).

Po Lietuvos Himno 
latvių kunige pagiedojo 
"Tėve Mūsų"

iškilmės baigtos Kana
dos Himnu ir salėje už
kandžiais ir pabendravi
mu. Visiems baltiečiams i 
buvo malonu pabuvoti 
kartu. Būtų verta įvesti ’ 
kokią linksmą tradiciją, 
susitinkant musų AV P 
jos salėje kitomis pro
gomis. b.

MOKA uL

Certiflkatai (min. 61.000.00)
1 metų 5
2 metų
3 metų

5.25-^
5.35—

844-7307 ir 288-9646

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

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

kainomis.

• A V Parapijos 50 m. j u-, 
biliejinio leidinio redak
cinio Komiteto darbas 
jau yra baigiamas. 
Greitu laiku leidinio 
medžiaga bus perduota 
spaustuvei. Tikimės, kad 
leidinys bus išleistas lai
ku šventės proga. Minėji
mas vyks rugsėjo mėne
sio 10d. A V Parapijos sa* 
Įėję. Tikimasi, kad į šią 
šventę atvyks Vysk.P.Bal
takis ir Jėzuitų vyresny
sis A.Saulaitis SJ.
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Taupomos sąskaitos 
Specialios ... 1,^25,...

Kasdieninės, 1,25
RRSP & RRIF 

Taupoma 
1 metų

- 2 metų
” 3 metų
- 4 metų
~ 5 metu
- Čekių s-ta... ,Q. 50

JLQQ...

5,4.5—,
5 metų 5*6.5—
Terminuoti indėliai* 
1 metų..........  4.00
180 d? 
120
60 
30 
iki w
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką.

IMA UŽ;
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metų.- - 8.10 . ■f”™“’
2 metu. 8.20 . ♦ metų. - g-]g -
3 metų 8.30 .5 metų ——

364 d_ 
179 
119 
59 

30 d.

3.50
3.50
3.50

0___

1.50

5.35

5.85

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

If guaranteed by deposit at LITAS #-00 ___
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00 ...
Personal loan regular ________   9.50 _

Overdraft: —.................................................. 17.00 _
DESJARDINS PRIME —8.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7,50 __

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9-00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., tree lad. 9.00-3.00 .....
Ket4irradionlala 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 3.00 * 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ 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 mokėjimų,išsiaiškinę sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INCL
Tel: (514) 722-3545 Fax: (514) 722-354&Z

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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