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KANADOS LIETUVIŲ. B-NES PIRMININKAS 
Algirdas V a i c i (T n a s gavo faksu pranešimą, 
į kurĮ kviečia atsiliepti visus , kuriuos liečia šis rei
kalas?

Įvyki y 
APŽVALGA 

B. N.
ČEČĖNIJA NEPASIDUODA

Rusijos daliniai užblo
kavo Čečėnijos miestus 
ir pradėjo ieškoti laisvės 
kovotojų po liepos rnėn. 
2d., sekmadienį, čečenų 
įvykdytų sprogdinimų, pa
naudojant sunkvežimius.

Keturiuose miestuose 
įvyko sprogimai. Viena
me jų yra įsikūrusi pro- 
inaskvinė čečenų vyriau
sybė.

Per atakas žuvo bent 
37 Rusijos ‘ kariškiai, 11 
civilių gyventojų ir 6 su
kilėliai. Šalia to, 4 ru
sų kariškiai dingo ir dau. 
giau kaip 10U gyventojų 
sužeisti.

Atakos buvo geriau
siai organizuotos per 
paskutinius keletą mėne
sių, įvykusios po to, kai 
Rusija paskelbė, kad or
ganizuotas pasipriešini
mas Čečėnijoje esąs pa
sibaigęs, tiktai atsitik
tiniai užpuolimai paskli
dę pabiromis ir buvę at
sakymu į Rusijos pareiš
kimą.

Arguno priemiestyje 
prie Vidaus Ministerijos 
pastato, apie 15km. nuo 
Grozno išsprogdintos ka
riškių nakvynės patalpos. 
Žuvo 23 kariai ir 3 ci
viliai, 4 nerasti.

Čečėnijos prezidentas 
Aslan Mashadovas per In
terfax žinių agentūrą pa
reiškė, kad šie paskuti
nieji įvykiai rodo, jog 
Rusijos karinė kontrolė 
neturės galimybės
įtvirtinti kontrolę Če
čėnijoje.

Čečėnijoje rusai pra
laimėjo karą 1994-1996m. 
konflikte.

Tačiau reikia pasakyti 
kad aršieji Islamo pase
kėjai buvo pasiskubinę 
užimti Rusijos valdomaja
me Dagestane keletą 
kaimų ir, kaip skelbiama, 
išsprogdino Maskvoje dau
giabutį namą, kuriame 
žuvo apie 300 žmonių. 
Taip išprovokavo ir davė

ATSIŲSTA PAMINĖTI 
"CANADA AT THE MILLENEUM"

A TransCultural Society Heirloom Publishing Inc. 
Mississauga, 2000, 383 p. Editor-in-Chief Charles 
J.Humber.

Šiuo pavadinimu pasirodė Kanados Paveldo knygų 
Serijos (Canada Heirloom Series) VII tomas. Re
daktorius C.J.Humber medžiagą enciklopediniam al
bumui, apimančiam apie 50 etninių grupių ir jų 
veikėjus, rinko per etninių grupių visuomenines ir 
kultūrines organizacijas, diplomatines atstovybes 
bei kitus šaltinius, pažymint ypač didelį 
"Multicultural History Society of Ontario" įnašą.

Leidinio tikslas yra parodyti emigrantų įnašą 
per paskutinius kelis dešimtmečius į Kanados 
kulturinį, visuomeninį, politinį, ekonominį, sportinį, 
profesinį gyvenimą naujomis idėjomis ir darbais,kas
buvo atitinkamai paminėta.

Daugumai etninių grupių skirta po 6 puslapius ir 
parinkta maždaug 10 asmenų (tiek skirta ir lietu
viams) iš įvairių sričių. Pusė skirta nuotraukoms irf 
kita - santraukiniams (enciklopedijos stiliumi) re
dakcijos parinktiems bruožams iš asmens veiklos ir 
pasiekimų. Aprašymams skirtas ribotas teksto il
gis. J.V. Danys
8-niems lietuviams skirtas ypatingas dėmesys:dr. Bi
rutei Galdikas,šachmatų Čempionui P.Vaitoniui, dr. 
Vyt.Pavilaniui, dail.T.Valiui, inž.J.V.Daniui, sol. L.Šu
kytei, kleb.P.Ązubaliui, inž.G.Sakui.

pasiteisinimą Rusijai vėl įvesti savo kariuomenę į

Čečėniją ir nutildyti kal
bas apie jos Nepriklau
somybės atstatymą...

• Pagal apklausinėjimus 
prezidentinių rinkimų 
kompanijoje, Texas 
valstijos gubernatorius 
George W.Bush veda 
nedidelę persvarą, lenk
damas viceprezidentą /ii 
Gore.

Jei š.m.lapkričio mėn. 
rinkimuose laimėtų. Ge-

Toronto aerouosto saugai- sakalininkas ir jo paukštis - medžiotojas

" Lietuvoje turime svarbiu poslinkių okupacijos 
žalos kompensavimo srity. Užvakar (t.y. Š.m.birželi 
mėn. 13 d. Red.), priimtas įstatymas dėl sovietų o- 
kupacijos Žalos kompensavimo ir jo mechanizmų.No
rint rimtai išjudinti veiklą, turėtume paskatinti at
siliepti nukentėjusius nuo sovietų okupacijos (ir jų 
paveldėtojus), kurie patyrė represijų, artimųjų arba 
turto netekimo žalą ir yra Kanados piliečiai. Man 
nereikia Jums aiškinti, kokie teisiniai ir tarptauti
niai svertai tada gali būti jjungti. Laukiu atsilie
piant".

Vytautas Landsbergis

Kanados Lietuvių Bendruomenė ragina visais 
klausimais kreiptis į Raštinę:tel:416 - 533-3292, 
Faksas: 416 - 533 - 2282 arba adresu:
1011 College st., TORONTO, ON., M6H 1A8. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

orge W.Bush,jis paskir
tu gen.Colin Powell
Valstybės Sekreto riumi.

JAV GALVOJA APIE 
MILOŠEVIČIAUS EGZILĘ

Prez.B.Clintono admi
nistracija truputį su
švelnino savo politiką Ju
goslavijos f prezidento 
S. Miloševičiaus atžvilgiu, 
tuo tikėdamasi pasikei
timų prieš prez.B.Clinto* 
nūi baigiant savo Kaden
ciją.

Per Kosove vykusį kon
fliktą ir po jo JaV kar
tu su NATO alijantais 
reikalavo, kad S.Miloše
vičius, apkaltintas karo 
nusikaltimais, įvykdytais 
jo karinių pajėgų Koso
ve, butų patrauktas į 
Tarptautinį Tribunolą Ha
goje.

Kitaip, kuo ilgiau 
S.Milosevic'ius išliks Bel
grade, tuo stipre’s aesta- 
bilizacija visame krašte, 
kuris galėtų tęsti de
šimtmetį. Pasiūlius jam 
egzilę už prezidentinio 
posto atsisakymą, jis tik
riausiai pasirinKtų Ru
siją.

• Rusija ignoruos Lie
tuvos Sehno priimtą įs
tatymą dėl sovietų oku
pacijos žalos atlyginimo, 
nes Prezidento r Valdo 
Adamkaus nuomone šiuo 
klausiniu esanti kitokia, 
negu Seimo Pirmininko. 
Tai pareiškė Rusijos Už
sienio Reikalų vicemi
nistras I.Sergejevas.



Už nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyautė au Canada*.
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LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA Vyr. red
TELEFONAS: (514) 366-6220 Birute Nagienė

Publication Post 1361112. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the fndependant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P IC4

1S13 Bloor St.West, Toronto, OnL M6P 1A6

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 
Fondo nr. 119021236RR0001

Metine prenumerata Kanadoje - $30,- 
Rėmėjo - $35.

P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

LIEPOS mėn. 12 d., 1920 m. RUSIJA BUVO 
PASIRASIŪSI SU L I E T U V A SUTARTĮ:

''Remdamiesi Rusijos Federalinės Socialistinės 
Tarybų. Respublikos paskelbtąja visų tautų teise 
laisvai apsispręsti ligi joms visiškai atsiskiriant nuo 
valstybės, kurios sudėtyje jos yra, Rusija be 
atodairų pripažįsta Lietuvos Valstybės savarankiš
kumą. ir nepriklausomybę su visomis iŠ tokio 
pripažinimo einančiomis juridinėmis teisėmis ir 
gera valia visiems amžiams atsisako nuo visų 
Rusijos suvereniteto tikslų, kurit^ ji yra turėjusi 
lietuvių tautos ir jos teritorijos atžvilgiu."

Taip skamba pirmas straipsnis LIETUVOS- 
RUSIJOS taikos sutarties, kuri buvo pasirašyta 
Maskvoje 1920 metais.

KAIP ATRODO TAIKOS SUTARTIS po 6O-ties 
METl^,skaitome Seimo Pirmininko kalboje:

Prieš 60 metų Sovietų Sąjunga, su kuria Lie
tuva ligi tol du dešimtmečius palaikė gerus ir 
draugiškus santykius, pasiuntė kariuomenę užimti 
mūsų Šalį, kartu reikalaudama nesipriešinti 
okupacijai, nušalinti bei pakeisti vyriausybę ir 
išduoti du aukštus Lietuvos pareigūnus užsienio 
valstybei, SSRS (Sovietų Socialistinių Respublikų 
Sąjungos) teismui bei susidorojimui.

Lietuvos vyriausybė tada pakriko, kapituliavo ir 
išdavė sovietų sauvalei, niokojimui ir naikinimui 
visą Šalį, nuo Vilniaus iki Palangos, visus žmones, 
už kuriuos buvo atsakinga.

Tai nelaimės ir negarbės diena,kurią minime 
veikiau dėl apvalios datos,nes ligi Šiol kaip nors 
iškilmingai ar oficialiai neminėdavome.

Seniai nesu citavęs kokių nors "Izvestijų]',bet 
šiandien pacituosiu,Kaip tik birželio 9 d.numeryje 
laikraštis primena,kad "trys Pabaltijo respublikos” 
pažymi Šiemet "liūdną jubiliejų - Stalino okupacijos 
Šešiasdešimtmeti".

Okupacija šiame laikraštyje primenama ramiai, 
be kabučių ir stalininės propagandos, kurią nūnai 
stebėtinai pratęsė kai kurie nekompetentingi 
Rusijos Užsienio Reikalų Ministerijos pareigūnai. 
Tiek to, palikim tai kaip nesusipratimą, į kurį jau 
nereagavome, nors per 60 metų nepasikeitusi 
Rusijos diplomatų galvosena yra tam tikras retas 
fenomenas. Molotovas paplotų per petį.

Prieš 3 dienas Rusijos sąžinė - Sergiejus 
Kovaliovas - Čia, Vilniuje, atsiprašė Lietuvos. O 
Rusijos Užsienio Reikalų Ministerija iš esmės 
nupiešė įvykius taip: atstatėme tada naganą jums į 
kaktą, ir jūs visiškai savo noru pakėlėte rankas; 
tai kokia čia prievarta?

Prisimindami tuos liūdnus ir gėdingus įvykius, 
po 60 metų tebeklausiame savęs: kodėl tuomet 
Lietuva nesigynė ginklu?

Taip, vyriausybė tą naktį galutinai pakriko, 
nebepajėgė daryti reikiamų sprendimų; taip, kariuom. 
vadas pasirodė esąs sovietų infiltratas; prezidentas, 
gal nesitikėjęs, ^kad vyriausybė nepalaikys jo 
kvietimo priešintis, nesukvietė Seimo, nesikreipė į 
tautą ir kariuomenę per radiją... Nenufilmuota, tad 
nežinome, kokiais veidais toji vyriausybė liepė 
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suimti kartu posėdžiavusius Augustiną Povilaitį ir 
Kazį Skučą.

Tiesą sakant, jie patys siūlė savo galvas, jeigu 
to reikia valstybei, jau žengiančiai į konformizmo 
ir kapituliacijos bedugnę.

Du aukšti Lietuvos pareigūnai, gavę valdžios 
įsakymą įsileisti okupantų kariuomenę, nusišovė.

Du aukšti Lietuvos pareigūnai, galima sakyti, 
sutiko nusižudyti saviškių rankomis - sutikę, kad 
būtų išduoti užsienio valstybei. Vidaus Reikalų 
ministras po metų Maskvoje ir buvo nužudytas.

Čia buvo nuolaidų riba, kurios nederėjo per
žengti, tačiau ji buvo peržengta.

Du Lietuvos piliečiai buvo ir tiesiogiai nužudyti 
Sovietų armijai einant per sieną, tačiau Lietuvos 
kariuomenė ir Šauliai buvo sunaikinti be šūvio. Ta 
gili dvasinė žaizda, pažeminimas ir negarbė šaukte 
Šaukėsi paneigiami, kompensuojami; suomių didvy
riškumas, ginant savo tėvynę nuo užgriuvusio 
agresoriaus, buvo suvokiamas kaip tikras elgesio 
pavyzdys; iš viso to ėjo ir Sovietų valdžią atme
tantis birželio sukilimas, ir Vietinės Rinktinės 
ryžtas, ir pokario karas, ir dešimtį metų trukęs 
ginkluotas Lietuvos valstybės pasipriešinimas.

Nuostolių patyrėme šimtus kartų daugiau, negu 
norėta išvengti kapituliuojant. Šiandien ir istorikai, 
ir politikai sutinka, kad reikėjo priešintis. Todėl 
turime ir konstitucines nuostatas apie kiekvieno 
piliečio pareigą priešintis, ir joks pareigūnas,jokia 
valdžios grandis neturi įgaliojimų kapituliuoti 
tautos vardu. Anuomet to laikėsi tik prezidentas 
Antanas Smetona, pasitraukęs į užsienį, kai Latvijos 
prezidentas liko Šalyje, gražiai paskelbęs tautai - 
"Esu kartu su jumis*,- ir okupantų verčiamas 
nenusisovęs, bet pasirašęs, ko nereikėjo pasirašyti.

Likiminė valstybės drama, ištikusi Lietuvą prieš 
60 metų reikalauja nuolat mąstyti ir suvokti, 
kokia būna palaipsnio kapituliavimo metodika ir 
kaina.

Istorinė atmintis padėjo mums 1990-1991 m., 
kai patyrėm ir baisesnių ultimatumų, lydimų atviro 
teroro, beginklių Lietuvos piliečių ir pareigūnų 
žudymo. Laikėmės tvirtai ir nuosekliai ir laimėjo
me. Įsitikinome, kad ir nedidelė šalis gali būti 
gerbiama ir apginti savo teises.

Pažeistą valstybės suverenitetą reikia ginti 
visais aspektais. Tą pripažino mums pati Rusija 
1991 m. liepos mėn.29 d. sutartyje pasmerkusi 
neteisėtą aneksiją, kurią prieš Lietuvą įvykdė 
SSRS. (Sovietų Socialistinų Respublikų Sąjunga).

Buvome okupuoti, patyrėme okupacijų nuostolius 
didžiulę žalą. Normalizuodami valstybių santykius, 
normaliai keliame klausimą ir Vokietijai, ir Rusijai 
dėl žalos atlyginimo, steigiame reikiamus mecha
nizmus. Jeigu elgtumėmės kitaip, tai bene patvir
tintume Molotovo pasekėjų teiginius: okupacijos 
nebuvo, Lietuva pati susigriovė ir pati iŠsitrėmė į 
vergų stovyklas. Kadangi buvo kitaip - svetima 
jėga visa tai padarė - tad elgiamės valstybiškai 
nuosekliai, neturime nei kur, nei kodėl trauktis.

Pridėsiu ir dar dvi pastabas. Tuo metu, kai 
atkuriama Sovietų Sąjunga kelia į karinius vadovus 
Minske generolą kruvinomis rankomis, užtat gerai 
pažįstantį Vilniaus prieigas, turime būti itin 
vieningi ir pasiryžę ištikimi nepriklausomos 
Lietuvos idėjai ir teisei.

Šiandien Čia, Seime, galutinai svarstysime 
provokacinį pasiūlymą atimti finansavimą is Lietu 
vos kariuomenės; kokiomis demagogijos gėlėmis jis 
bebūtų apkaišytas, tikiu, kad Seimas šį siūlymą 
vieningai atmes."

( Si Seimo P-ko Vytauto Landsbergio kalba buvo pa
sakyta Seimo posėdyje, minint Lietuvos okupacijos 
60-metį, s.m.birželio mėn. 15 d.)

• Naujoji Sąjunga-Social
liberalai - nusistatę prieš 
lėšų didinimą kariuome- 
nei-anot jų vadovo Ar
tūro Paulausko siūlo 
kompromisą, kad^ vyriau
sybė ieškotų lėšų Švie
timo sistemai ir daugiau 
nesiūlo kariuomenei nu
matytas lėšas pervesti 
Švietimui.

Artūras Paulauskas vis 
dėlto pakritikavo Krašto 
Apsaugos Ministerijos ne- 
racionaliai naudojamas 
lėšas.

• į premjerą Andrių Ku
bilių kreipėsi Seimo Kon
servatorių Frakcija, prašy
dama pripažinti Gedimi
no Vagnoriaus vyriausy
bės 1998m.gruodžio mėn. 
31d. nutarimą dėl Grūto 
parko netekusiu galios.

Frakcija atkreipia dė
mesį, kad skulptūrų ro
dymo konkurso sąlygos 
padiktavo vienintelį Dū
dą, nesuteikdamos gali
mybių ieškoti planų ir 
sprendimų, kaip išrinkti 
geriausią variantą. O 
1999m. atlikti skulptūrų 
paruošimo darbai
neatitinka Statybos 
įstatymo bei kitų teisės 
aktų reikalavimų ir 
vertintini kaip savavališ
ka statyba. Be to, Kon
servatorių Frakcijos nuo. 
rnone, vyriausybė įgalio
dama Kultūros Vertybių 
Apsaugos Departamentą 
pasirašyti su "Hesonos" 
klubu skulptūrų panaudos 
sutartį, iš esmės pažai
dė Valstybės ir Savival
dybių turto valdymo ir 
disponavimo įstatymą,ka
dangi Seimas nebuvo nu
statęs teisės spręsti 
skulptūrų naudojimo klau
simą.

• Rusijos žvalgyba su
klastojo žinias, skelbda
ma pagavusi šnipą, Lie
tuvos pilietį, kuris dirbo 
JAV-bėms ir Lietuvai.

Paaiškėjo, kad minė
tas asmuo niekada nebu
vo sulaikytas nei ap
klausinėtas Rusijos pa
reigūnų. Jis dabar gy
vena Lietuvoje.

"Lietuvos Ryto" žurna
listams susitikus su šiuo 
24 m. amžiaus kompiu
terių specialistu P.lljiriū, 
paaiškėjo-per Rusijos TV 
parodytas prisipažinimas
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NAUJAS LIETUVIŠKAS SAVAITRAŠTIS ČIKAGOJE

Nuo šių metų gegužės mėnesio pradžios pradėjo 
rodytis naujas lietuviškas savaitraštis "Amerikos 
lietuvis". Jo leidėjas ir vyr.redaktorius yra Bronius 
Abrutis, kuris prieš porą metų į Dėdės Šamo žemą 
atvyko iš Plunges.Ten jis irgi užsiėmė laikraščio 
leidyba. Taigi, šis darbas jam yra prie širdies.

Laimėjęs žalią kortą,kartu su žmona Sandra šiame 
krašte gyvenimą pradėjo fiziniu darbu ir vis galvojo 
apie lietuviško laikraščio leidimą. Susitaupęs šiek 
tiek pinigų, jau pernai galvojo pasirodyti su pir
muoju numeriu. Tačiau, dėl visokių kliūčių, šią idėją 
realizavo tik šių metų pavasarį.

Buvo laikai, kada Čikagoje ėjo net du savaitraš
čiai: "Sandara" ir "Laisvoji Lietuva". Deja, jau se
nokai sustojo "LL", o "Sandara" dar pasirodo,turbūt 
4 kartus per metus.Todėl savaitraštis čikagiečiams 
labai buvo reikalingas. Ypatingai, kuomet į Čikagą 
ir apylinkes privažiavo apie 15.000 naujųjų ateivių 
iš Lietuvos.

B.Abrutis šį leidinį nori daugiau skirti naujai at- 
vykusiems, tačiau jis mielai tarnaus visiems lietu
viams, kurie tik norės pasitarnauti jo teikiamomis 
paslaugomis. Pirmame numeryje jis rašė: "Norime 
tapti jūsų pagalbininku ir draugu... Tikimės, kad 
naujasis leidinys sudomins visus lietuvius".

Tiesa, pirmieji keli numeriai buvo gana kuklūs, 
net nuotraukų nedėjo. Ypatingai savaitraštis page
rėjo nuo 5-jo numerio, kada į redakcinį kolektyvą 
įsijungė nauja pajėga - žurnalistė ir fotografė Re
gina Oraitė iš Kauno, kuri eina redaktorės pareigas. 
Ji pareiškė: "Mūsų tikslas - parodyti kuo gyvas lie
tuvis Amerikoje."

Laikraštis pasidarė gana aktualus, nes jame jau 
telpa naujai atvykusių į šį kraštą pasisakymai, ap
rašant jų vargus ir džiaugsmus. O tai skaitytojus 
labai domina. Penktame laikraščio numeryje telpa 
pasveikinimas "Amerikos lietuviui", gautas iš Illinois 
valstijos Kongreso narės, lietuvių kilmes politikos 
darbuotojos Anne Zickus.

Savaitraščio apimtis - 8 vidutinio formato pus
lapiai, iš kurių vienas yra skirtas skelbimams. Kaip 
rašoma - ne pelno siekiančioms organizacijoms už 
skelbimus nereikia mokėti, o kitiems pirmasis 
skelbimas irgi nemokamas.

Br.Abrutis žino, kad lietuvišką laikraštį leisda
mas, jis pelno nepadarys. Jis to ir nesitiki. Jis tei
gia, jog nori padėti savo tautiečiams, anksčiau ar 
vėliau atvykusioms į šį kraštą. Jo norai daugiau 
idėjiniai, o ne biznieriški. Tačiau, be abejo, jam 
bus nelengva ilgiau išlaikyti lietuvišką laikraštį, 
nors jis yra optimistas ir sako "jeigu nebandysi, tai 
ir nieko nepadarysi".

Reikia palinKeti naujam lietuviško žodžio entu
ziastui geros kloties. O susidomėjusieji šiuo leidiniu 
gali rašyti šiuo adresu: "Amerikos lietuvis", 7349 vM 
55th Place, Summit, Ill. 60511. Tel/Faksas (708) 
594-258C.

Norisi galvoti, kad mūsų tautiečiai parems 
Er.Abručio Kilnias pastangas skleisti mūsų tautie
čių tarpe naudingą ir reikalingą informaciją visiems 
lietuviams. Edvardas Bulaitis

Kolumbo vyčiai ir šauliai per iškilmes Šv.Kazimiero kapinėse Čikagoje 
gegužės mėn.29d., kuomet čia buvo minima mirusiųjų prisiminimo šventė.

N uotr.Ed.Šulaičio

Lietuvoje
C..h.atkelta iš* 2 psl.) 

buvo išgautas jį nugir
džius alkoholiu Rusijos 
valdomoje Karaliaučiaus 
srityje. Tai buvo pada
ryta, kai Rusijos Fede- 
ralinėms Saugumo tar
nyboms nepavyko jo už
verbuoti.

• Prieš kiek laiko ne
blaivi vairuotoja krep
šininko Arvydo Sabonio 
žmona Ingrida Sabonienė. 
Amerikos Teismo spren
dimu prarado vairuoto
jos leidimą 3 mėne
siams, Tai buvo leng
viausia bausmė, o galėjo 
būti ir rimtesnė, ypač, 
kad sulaikyta važiuo
jant į mokyklą atsiimti 
savo vaikų...

• Oficiali statistika skel-
2000.VU.4

bia, kad Lietuvoje gyve
na tik apie 3 tūkst. ro- 
mų-čigonų tautybės žmo
nių. Prieš metus patys 
čigonai įsteigė romų ben- 
arijų sąjungą "Romų Mi
sija",kuri vienija visos 
Lietuvos šios tautinės 
mažumos bendrijas. Dau
gelis čigonų gyvena že
miau skurdo ribos pačių 
savavališkai pasistaty
tose lūšnelėse, neturi nė 
vienos mokyKlos ar 
kultūros centro. Vilniuje 
jie įsikūrę didžiuliame 
tabore, tačiau ir kituose 
regionuose čigonai, nors 
ir išsibarstę, tačiau gy
vena labai skurdžiai.

Vyriausybės patvirtinta 
programa papiktino Ro
mų Bendrijos Sąjungos 
narius, nes akcentuoja
mos tik Vilniaus taboro 
problemos. Dėl šios prog
ramos dar nebuvo tarta
si su "Romų Misijos" at
stovais.

IŠKILMES LIETU V Ų KA
PINĖSE ČIKAGOJE,

Per Mirusiųjų Pager
bimo šventę, vadinamą 
"Memorial Day" Čikagos 
lietuviai surengė iškil
mes abiejose kapinėse. 
Gegužės mėn. 28d. (seK- 
madienį) buvo susirinkta 
Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse, o sekančią dieną, 
Šv.Kazimiero Kapinėse.

Gaila, kad pirmąją die
ną oras pasitaikė blogas, 
tad dalyvių nebuvo daug. 
Tačiau antrąją Dievulis 
tikrai nepagailėjo giea- 
ros, tad į Šv.Kazimiero 
Kapines susirinko gana 
daug tautiečių.

Mišias koncelebravo 
žymus svečias iš Arizo
nos, buvęs Vatikano Ban
ko valdytojas arK.Paul 
Marcinkus su kitais kuni

Julija Svabai tė

IŠ TAVO RANKU

Is tavo ranku išaugo 
Mano sunūs - aukšti ąžuolai.
Pietų vėjas aštrus, 
Karštu audrų lietus 
Drasko jaunus jų liemenis...

iš pilkųjų tavo akių - 
Mano ramios tylios dukterys...
Jos man primena tolima, 
Skaidrų upeli
Tarp žalių lygumų...

Jos nuleidžia rankas,
Lyg alyvų Šakas, 
Pailsę nuo vasarų ... w U

Ar tu girdi mus, tėve, 
Taip toli ar girai?...
Ir jų švelnų kvėpavimą, 
Tartum liepų šlamėjimą, 
Ar girdi?...

UŽMIRŠTAS DALGIS

Auksines rūdys puošia tavo dalgį, 
iškfeltų kriaušes džiūstančioj šakoj. 
Ir tavo kalvės žaizdras neliepsnoja. 
Tyliuos laukuos nebegirdėti 
Širmus žirgus praganiusių bernu.

Saldžiosios kriaušes ir baltos dilgėle's 
Ir pienės ištįsusiais kaklais.
Gergždžia geltona gerkle
Šaukdamas namo rugių vainikas... 
Nes rugiapjūtė pabaigta, 
Nes rugiapjūtė jau seniai baigta.

TĖVO VEIDAS RUGSĖJY

Mano teve, 
Kai tu esi danguje, 
Kaip norėčiau tave pamatyti. 
Pamatyti dar kartą 
Tavo pilką ji veidą/ 
Nesišypsantį niekada veidą, 
Paslaptinga ir gilų kaip Žemė, 
Kai iŠ rankos pūsfėto delno 
Krinta dirvon sunkios ašaros - 
Tavo džiaugsmo ir vargo duona, 
Kieto skausmo pluta...

O as tiktai juoktis norėjau 
iš tavo dienų rūstumo, 
NeiŠskaičius *gilių paslapčių 
Tavo sielos ir žem^s. 
Aš tiktai dainavau
Liūdniems tavo laukams, 
įsisupus i ūžiančius vėjus...

Nes tai buvo jaunystė.

O dabar aš norėčiau
Pamatyti tave besišypsantį, 
Taip ramiai besiilsintį... 
Tavo veidas skaistus, 
Tavo rankos baltos ir švarios, 
Skausmo randai užgije...

Mano tėve,
Mano brangiausias tėve, 
Melskis už mane, 
Melskis už mane, 
Mano dienų rugsėjy...

.(iš "Vynuogės ir Kaktusai") 
psl. 3

gais. Jis pasakė pamoks
lą, taip pat pašventino 
paminklinį antkapį ant 
Motinos Marijos Kaupai
tės buvusio kapo (jos pa
laikai pernai buvo per
kelti į Šv.Kazimiero Vie
nuolyno Čikagoje koply
čią, nes jau yra pradėta 
byla aėl šios kazimie- 
rietės vienuolės paskel
bimo Palaimintąja). Žy
mus svečias taip pat pa
šventino Šv.Kazimiero 
Kapinėse naujai statomą 
mauzoliejų.

Šiose pamaldose ir ki
tose iškilmėse dalyvavo 
organizuotai lietuviai 
šauliai, Kolumbo Vyčiai 
ir didelis būrys Seselių 
Kazimieriečių. Per
pamaldas lietuviškai gie
dojo Lietuvos Vyčių or
ganizacijos choras, ku
riam jau ilgą laiką va

dovauja muz.Faustas
Strolia.

Mūsų tautiečiai po pa
maldų galėjo paspausti 
ranką Cieeroje gimu
siam ir vietos Šv.Antano 
Parapijos Mokyklą baigu
siam ark.P.Marcinkui, ku
ris dar ir dabar gerai 
kalba ten išmokta savo 
tėvų kalba.

Nemažas būrys mūsų 
tautiečių atėjo ir į iš
kilmes prie Kapinių stei
gėjų paminklo. Čia kal
bėjo kun.J.Kuzinskas, 
sklypų savininkų draugi
jos pirm.Birutė Matulie
nė ir LR Katalikų Fede
racijos ir ALTU pirm. 
Saulius Kuprys. Ilgesnę 
kalbą pasakė didelis ko
votojas dėl didesnių tei
sių šiose lietuvių įsteig
tose Kapinėse — Algis 
Regis. Ed.Šulaitis



Ignalinos atomine elektrinė Nuotr;Elta

• Prez.Valdas Adamkus 
konferencijoje "Savižudy
bių prevencija Lietuvo
je", ragino parengti vals
tybinį projektą šiuo klau
simu. Jame reikia nu
matyti, kaip jungti me
todus, pagrįstus moksli
niais tyrimais, koordinuo
ti įvairių žynybų veiklą.

Seimo Sveikatos Rei-

• Lietuvos ir išeivijos 
mokslininkų simpoziu
mas Vilniuje įvyko birže
lio mėn.21d. Tai buvo 
vienuoliktasis Pasaulio 
lietuvių MoksIo ir Kū
rybos Simpoziumas. Jie 
buvo pradėti rengti Či
kagoje 1969m. JAV 
Lietuvių Bendruomenės

Krašto valdybos inicia
tyva. '

Simpoziumo renginiai 
vyko Klaipėdoje ir Šiau
liuose

Šiemet susirinkusius 
mokslininkus pasveikino 
prez.Valdas Adamkus ir 
Vytautas Landsbergis.

• įamžintas stiklo ga
mybos pradininkas Lie
tuvoje.

Prez.Valdas Adamkus 
prie Vilniuje, Stiklių 
gatvėje esančio namo, 
atidengė atminimo lentą. 
Ji skirta Martynui Pa
leckiui, 1547m. įkūru
siam pirmąją Lietuvos 
stiklo manufaktūrą.Mar
tynas Paleckis gyveno 
šioje gatvėje o manufak
tūrą buvo įkūręs deši
niame Neries krante,maž
daug toje vietoje, kur 
dabar stovi Sporto 
Rūmai.

• Mokyklos pabaigimo 
šventė Vilniuje.

Šiemet jau antrą kar
tą Vilniaus mokyklų abi
turientai šventė mokslo 
metų pabaigą bendrai. 
Pernai jie buvo pakvies
ti į Vilniaus Koncertų ir 
Sporto Rūmus, šiemet į 
Rotušę. Šventes progra
moje buvo daugiausia 
šokiai. Linksmybes pra

sidėjo šokiu ’^Subatėlė", 
vėliau buvo šokami ir 
lietuviški,ir Lotynų Ame
rikos, ir klasikiniai, ir 
šiuolaikiniai jaunimo šo
kiai.

Abiturientus pasveiki
no Vilniaus meras Rolan
das Paksas, palinkėjo 
abiturientams nebijoti ri
zikuoti prasidėjusiame 
naujame gyvenimo eta
pe ir su žmona Laima 
įsijungė į šokėjų ratą.

Vilniaus rotušėje links
minosi apie 200 abitu
rientų, kurie paryčiui, 
prisišokę, pagal tradiciją, 
pasitiko saulę ir naujo 
gyvenimo etapą, užlipę 
ant Gedimino kalno.

• Latvijos Premjero vai
ruotojas buvo sulaikytas 
Lietuvos Kelių Policijos 
už pergreitą važiavimą 
ir iki dabar, nuo 
gegužės mėnesio , dar 
neatmokėjęs 400 litų 
baudos... Tačiau iš jo 
yra atimtas vairuotojo 
leidimas.

kalų K-to pirm.Antanas 
Matulas pranešė, kad 
nuo 1996m. iki 1998m. 
savižudybių skaičius ėmė 
mažėti.

. iš kitos pusės, paaau7 
gejo beveik 10 kartų mė
ginimų nusižudyti nuo 
1998m., kaip skelbia Vil
niaus U-to Klinikinės ir 
Socialinės Psichologijos 
Katedros docentė Danu
te Gailienė.

P.S." Apsaugoji n j&s nuo 
savižudybių", aroa "Kaip 
sulaikyti nuo savižudy
bių", arba "Kaip neleis
ti plisti savižudybėms 
Lietuvoje" kiekvienas tų 
sakinių lygiai gerai at
stotų griozdiškai skam
bantį "prevencija" ir bu
tų suprantamas visiems, 
ne vien globalines kal
bas studijuojantiems’... 
Kur dingo mūsų kalbi
ninkai?
v

ŽADAMA PARAMA 
IGNALINOS ATOMINĖS 
ELEKTRINĖS UŽDARY
MUI.

Vilniuje prasidėjusioje 
IAE uždarymo tarptauti
nėje donorų konferenci
joje įvairių Europos vy
riausybių atstovai paža
dėjo stfirti apie 171 mi
lijoną litų, o Europos Ko
misija - 660 milijonų li
tų. Pirmojo bloko užda
rymo pirmam etapui bu
vo ieškoma 800 milijonų 
litų.

Daugiausia pinigų sky
rė Danija (63mln), Švedi
ja (62min). Kitos valsty
bės, įsKaitant ir JAV, 
skyrė vidutiniškai po 6 
rnln.litų. Pirmojo bloko 
uždarymo išlaidos numa
tomos 2.240 rnln.litų.Jis 
turi būti uždarytas 2005 
metais.

Kyla Klausimas, kas 
kontroliuos tokių suriju 
paskirstymus? Reikia ti
kėtis, kad bus sudaryta 
tvirtos kontrolės komisi
ja, pasikvietus geriau
sius specialistus. Bet 
apie tai dar nekalbama.
4 psl.

Budėtojas ir Keleivė
Antanas Vaičiulaitis

Praleidęs paskutinį dienos traukinį, budėtojas 
Morkus Blažys laukė perone, kol užkris raudona 
semaforo šviesa.

Traukinys, išniręs iš prieblandos, bėgo pro stotį 
tyliai ir kraupiai, ir dabar jį iš paskos vijosi atply- 
šus laikraščio skiautė.

Vėl prablizgėjo apšviesti vagonų langai, kuriuo
se stoviniavo sužeisti Kareiviai ir gydytojai. Kai 
kurie iš jų ramiai šnekučiavosi, lyg keliautų atosto
gų, ar žvalgėsi pro laukus. Budėtojas negalėjo su
prasti, kodėl šiandien prie lango paliko tą vyrą:visa 
jo galva buvo apraišiota, ir is ten, kur turėjo būti 
akys, juodavo dvi skylės. Tuose vagonuose, kur 
gulėjo mirtininkai, langai buvo uždangstyti. 
Žmonės, apsidairydami, ar niekas nemato, pasakojo 
vieni Kitiems į ausį, kad tiems vokiečiams, kurie 
neišgydomi, kažkur toli už Karaliaučiaus duoda 
adatą - kaip paskutinę ir aukščiausią malonę: mirti 
savo tėvynės žemėje.

Kai dingo pasKUtinis vagonas, Morkus Blažys, 
lengviau atsidūsėjęs, lūkuriavo prie stoties durų, 
užuot grįžęs į vidų. Už eglių, Kurios žiemą gynė 
geležinkelį^ nuo pusnies, driekėsi pievos. Nugrimzdę 
ligi pilKų ūkanų, jose ganėsi nakčiai išleisti arkliai. 
Toliau riogsojo Anupro Grūzdo sodyba, per mūšius 
sugriauta. Ten dar matei apsvilusias molinio tvar
to sienas. Birželio mėnesį prieš dvejus metus išve
žė visą Gruzoų šeimą - tėvą, kuris buvo kaimo 
seniūnas, motiną ir vaikus. Vienas iš jų buvo aš
tuoniolikos mėnesių berniukas, krikštytas Klemensu. 
Sodyba ilgai^ stovėjo tuščia, kol ten atsikraustė 
Bronius šiekštas, tolimas giminė. Už ūkio iš rūkų 
pūpsojo juodos galvos - ką tik iškastų durpių 
kupetos. Vieniša ir nyku buvo ten, kur dieną knib
ždėjo ištisa minia durpkasių. Nūn jie visi išnykę,lyg 
išsislapstę ar pabėgę, ir liko tik gilios kaip suliniai 
duobės, viena nuo kitos atskirtos slenKsčiu. Už 
durpyno, prie beržynėlio, oolavo našlės Marijos 
Uoksienės trouos su aukštu, išsikerojusiu ąžuolu 
prie gryčios. Kai tu išeidavai iš stoties ir laukda
vai traukinio, tavo akys atsimušdavo tiesiai į jos 
vyšnių sodą. Budėtojas, tarsi vengdamas, nusisuko 
nuo našlės namų ir, apsižvalgęs aplink stotį, grįžo 
į vidų, kur jis lauks prekinio traukinio, atvažiuo
jančio po vidurnakčio.

Takeliui į savo kambarį jis stabtelėjo prie te
legrafo, kurio adata krustelėjo, suvirpėjo ir vėl nu
rimo. Toks virpuliavimas, kai adata neišmušdavo 
ženklų, jam visados buvo nemalonus, lyg nežino
mas, tolimas šauksmas, ar lyg Pauliaus Varpaliaus 
priešmirtinis prasižiojimas: atvėrė žmogus burną, 
vapėjo liežuviu, o balsas neišėjo. Taip niekas ir ne
žinojo, ką mirštantis senukas norėjo tau pasakyti. 
iviorKUS Blažys nejautė nuogąsčio, jei adata, paju
dėjusi, ‘mušdavo žodžius.

Ligi naktinio traukinio budėtojas turėjo laiko 
skaityti, prisnūsti ar šnekučiuotis, jei užsukdavo sto

ties žandaras, aukštas ir stambus vyras, taiklus 
medžiotojas, ar šviesus ūkininkas Stasys Graudu
lis Lšsiklausinėti, kaip reikalai frontuose.

Šį kartą buvo ramu, niekas jo neaplankė, ir 
Morkus Blažys, snūduriuodamas, nė nepamatė, Kad 
jo mintys, nelyginant tie paukščiai į savo gūžtą, vis 
suka ir suka į tą pačią vietą - prie Šoninių bėgių 
ties egjėrnis ir prie gyvulinių vagonų. Jie tenai, pa
šonėje, prastovėję tris dienas ir tris naktis, ir iš vi
sų balsų jam ir šiandien širdį vėrė vaiKučių dejo
ne: ištroškę Kaitroje, kūdikiai aimanavo vandens. Ir 
nieko prie jų neprileido - nunešti nors lašą jų 
gerklei pavilgyti. Net šiurpas jį nukratė: juk ir jo 
laukė tas pat - kilus karui, kai rusai išbėgo, sau
gume rado naujų išvežimų sąrašus, kur buvo ir jo 
seimą.Iš visų balsų šį vakarą jis išskyrė vieną ploną 
mažytį balsą - gal Klemensuko - pagalvojo jisai. 
Prie to balso prisidėjo antras ir trečias, ir visi jie 
susiliejo^ į vieną gailų, pagalbos ir užtarimo ne
prisiprašantį šauKsmą. "Kažin kur aš būčiau 
giedojęs "Dievas mūsų prieglauoa ir stiprybė", tarė 
jis sau, lyg regėdamas, kaip trauKinys pajudėjo iš 
vietos, krypuodamas įsuko į pagrindinius bėgius ir 
leidosi į ilgą bei nuožmią kelionę. "Taip išrauja 
žmogų iš savo Krašto, kurį tu mylėjai ir kur nie
kam nepaaarei niei<o blogo", mąstė budėtojas, 
įsiklausydamas į naują balsą, lyg vabalo zizenimą 
ar Krebždėjimą.

Greit jis suprato, kad kažkas bruzda ar čeža ne 
lauke, o čia pat už sienos, ilgame kambaryje, kur 
dieną sėdėdavo stoties viršininkas, ir kad jau graba
lioja duris.

Jis pakilo ir smarkiai jas atidarė.

Prieš jį stovėjo maža, smulki moteris, kurios 
Žili plaukai * tarŠėsi iŠ po skarelės. Apsirengusi ji 
buvo švariai, lyg keliautu į svečius ar į Šventę, ir 
iŠ raukšlėto veido tiriančiomis akimis žvelgė i 
budėtoją.

Pažino ją, išsyk: į jį žiūrėjo našlė Marija 
Uoksiene. Jos sūnų, inžinierių Petrą prieš keletą 
mėnesių užmušė Štuthofo stovykloj. Susirgo jis 
gripu, ir vieną dieną, kai nusilpęs sėdėjo prie 
barako durą, pro Šalį ėjęs smogikas, jaunas vaikė
zas kirto jam lentgaliu per galvą, ir vyras nugriuvo 
negyvas. Už kelią savaičių po mirties SS Obersturm 
fiureris iŠ Vivulskio gatvės Vilniuje persiuntė 
motinai sūnaus daiktus, arba palikimą, kaip lydraš
ty buvo pasakyta. Aštriomis gotiškomis raidėmis 
jame buvo tvarkingai išskaičiuota visa Petro 
manta. Pirmoj vietoj ėjo Muetze, kepurė, toliau - 
megztinis, akiniai, kaklaraištis, marškiniai, apsiaus
tas, švarkas, aplankas su popieriais, rožančius, iš* 
viso apie dvidešimt dalykų. z

Budėtojas, dabar žiūrėdamas į šią mažą moti- 
niukę, prisiminė, kaip jis pats nuneŠe tada siuntinį 
i namus t nežinodamas, kas jame sudėta, ir pradėjo 
našlei versti vokišką raštą. Ji klausėsi atidžiai, 
linktelėdama galva sulig kiekvienu daiktu, ir vienu 
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• iš maždaug 50 tūkst. 
žmonių, penktajame de
šimtmetyje išvežtų pri
verstiniams darbams į 
Vokietiją, Lietuvoje šiuo 
metu
tūkst. Kol kas šie mūsų 
šalies piliečiai kompen
sacijas už tai gauna per 
Savitarpio Supratimo ir 
Santarvės Fondą Mask
voje.

Tiesiogines kompen
sacijų išmokas 
privalo išgauti.

gyvena apie 10

Lietuva 
Ar kas 

nors buvo tuo reikalu ta
rėsi. su Vokietija ir ka
da - neteko girdėti.
PATINKA LIETUVIŠKAS 
SŪRIS

Nuo kitų metų pra- 
Lietuva padidins 

sūrio, lieso pieno 
ir sviesto ekspor- 
Europos Sąjungos 

. Anot žemės 
Ūkio ministerio, Lietuva 
nuo 2001 metų pradžios 
į ES galės __ eksportuoti 
5000 tonų sūrio kasmet 
(dabar - 1700 tonų). Lie-

dzios 
savo 
miltų 
tą į 
valstybes.

tuvos delegacija pasie
kė, kad lietuviško sūrio 
eksporto į ES kvota kas
met iki 2004 metų būtų 
didinama 15%.

Taip pat susitarta dėl 
5000 tonų lieso pieno 
miltų eksporto į ES kvo
tos. šio produkto eks
portas į ES ateityje tu
rėtų didėti 10%. Lietuva 
į ES valstybes taip pat 
galės 
tonų sviesto kasmet (šie
met 
Kasmet sviesto eksporto 
kvota turėtų didėti 10%.

Kaip praneša Lietuvos 
Žemes Ūkio min.E.Make- 
lis, iš dešimties į ES sto
jančių 
trims 
dėl prekybos sąlygų.

eksportuoti 1750

1500 tonų).

valstybių tik 
pavyko susitarti

• Aplinkos Ministerija, 
siekdama išsaugoti retus 
daugiamečius augalus,su
si rūpino del senos 
tradicijos puošti Velykų 
stalą pataisais. Kai ku
riuose Lietuvos etnogra
finiuose rajonuose, ypač 
Vilniaus krašte ir Suval-

tarpu, pertraukusi Morkų Blažį, pasiteiravo, ar 
nepažymėta kur nors, kada grįš Petras, jei atsiunčia 
savo . drabužius.. Lyg neišgirdęs klausimo, jis vėl 
skaitė pamažu ir Švelniai, nes jau buvo supratęs, 
kad jos sūnūs negyvas.. Moteris aptilo, susitraukė“ į 
save ir su baime sekė jo lūpas, tartum rinkdama 
žodžius. Buvo jau išvertęs maždaug pusę lyd
raščio, kai išgirdo, kad Marija Uoksienė lyg unkščia 
tyliai, nelyginant Šunytis, Kai jis pasiekė vietą apie 
roŽanČią, ji sudejavo:"O, Jėzau..." Taip,ir ji jau 
žino,- pamąstė budėtojas , ir atrodė, kad našle, 
susigūžusi, stengiasi gintis ir nepriimti už teisybę, 
kad jos vaiko jau nėra.

- Tai grįš Petras? - pakartojo ji klausimą 
tolimu ir .nuogastingu balsu.

Budėtojas nutilo. Visame savo gyvenime jis 
nebuvo turėjęs tokios sunkios valandos: atplėšti 
Žaizdą, ir tegul kraujuoja - taip, Jis mirė, ir tu jo 
daugiau nematysi; ar kaip nors užglostyti ir padėti 
jai gintis nuo tiesos.

Neva susipainiojęs lydrašty, jis įbedė akis į 
lapą, kol susivaldė ir tarė ramiai:

- Čia tik daiktus siunčia. Aha, jau susigraibiau 
- Armbanduhr? rankinis laikrodis.

- Suprantu,- atsiliepė ji gūdžiai, lyg būtų 
galvojusi visai apie ką kitą, negu ji girdėjo iš 
Morkaus Blažio.

Maža, žila ir kantri ji išlaukė ligi lydraščio 
galo, vis labiau grimzdama į savo pasaulį: jos 
vaikas sugrįš.

Su meile paglostydama, lyg glostytų sūnaus 
plaukus, ji dailiai vienas šalia kito dėliojo kepurę, 
akinius,laikrodį ir kitą mantą, dar paaiškindama:

- Tą pirkom pas Jankelį-
Budėtojas čia apsiblausė - ir Jankelį jie pakišo 

po žeme...
- Megztinuką pati jam nunėriau is mūsų ' avių 

vilnos...O tą jis parsivežė’ iŠ Kauno.
Kai visi daiktai, buvo suklostyti ant suolo, 

Morkus Blažys išskubėjo - buvo laikas budėti.
Marija Uoksienė jį išlydėjo iki vartą, ir jie 

išvydo, ko dar nebuvo matąs: jos skruostu raukšlėm 
riedėjo stambios ašaros, o verkti, ji neverkė. Tik 
ašaros biro ir ritosi per veidą. Vėliau žmones jam 
pasakojo, kad tą naktį ją ištiko priepuolis: lig 
aušros ji raudojo ir baukė, _vis minėdama savo 
Petrelį. Nuo to laiko, pasidūšnudama, ji eidavo į 
geležinkelio stotį, kur. buvo ir paštas, klausinėdama 
to paties dalyko: ar nėra laiško iŠ sūhaus.

Taip ir šiandien, be niekur nieko, pasiteiravo:
- - Gal atėjo?Seniau Petras dažnai parašydavo 

man, o dabar...
-Pažiūrėsiu,- tarė budėtojas ir gaišo, lyg 

ieškodamas, ir buvo jam nesmagu, kad apgaudinėja 
moterį ir savę.

- Nagi nėra, - atsisukęs pranešė jis.^ Nieko 
nėra...Prašau prisėsti, pavargot bevaikščiodama.

- Del Petruko nueičiau ligi šėmės krašto,- 
atsakė našlė,- bet ačiū, sėstelsiu. O gal trukdau?

Betoną išvežios naujos 
automaišyklės. į šią 
naują liniją ’’Markučiai” 
investavo apie 6 mln.litų.

• "Švyturio” alus laimėjo 
sidabro medalį.

Pasaulio Alaus taures 
čempionate New Yorke 
Klaipėdos "švyturio" ben
drovės 
mėjo 
Šiais 
Alaus 
dalyvavo 371 alaus da
rykla iš 
"Švyturio" 
kas 
tuoti alaus,

kijoje, yra tradicija per 
Velykas 
puošti 
stiebais. 
Velykų 
ir kitų 
turgavietėse ir 
masiškai 
šie augalai ir 
linkos minite 
tokio beatodairiško 
kinimo, pataisai miškuose 
esančiuose arti didesnių 
miestų, sparčiai nyksta.“

Gamtosaugininkai ragi- . pajėgia aprūpinti vietinę' cialinio Draudimo ir Pen- 
pataisus išlaikyti. ' “ ' ' ' -- - -

šventinį stalą pa
baliais

Todėl 
šventes 
didesnių

pataisų 
prieš 

Vilniaus 
miestų 

gatvėse 
pardavinėjami 

pasak Ap- 
"dėl 
nai-

"Ekstra" alus lai- 
sidabro medalį, 
metais Pasaulio 

taures čempionate

39 valstybių, 
darykla kol 

nesiruošia ekspor- 
nes dar ne-

• Premjeras Andrius Ku
bilius įpareigojo Vy
riausybės sekretorių Al
girdą Šemetą išsiaiškinti 
buvusio "Sodros” vadovo 
Vinco Kuncos paskyrimo 
į Socialines Apsaugos ir 
Darbo Ministerijos So-

na

• Ežero dugne atrasta 
senovinė gyvenvietė.

Lietuvoje pirmą kartą 
archeologai aptiko polinę 
gyvenvietę. Ją surado ar
cheologai — povandeninin- 
kai Lokešo ežere, Molėtų 
rajone. Manoma,kad virš 
ežero ant polių stovėjo 
5 namai, gyvenvietė su 
krantu buvo sujungta . til
tu. Archeologai spėja, 
kad gyvenvietei yra ne
mažiau kaip tūkstantis 
metų.

paklausą. Darykla dabar 
priklauso skandinavų 
"Carsberg" koncernui.

sijų Fondo Departamento 
direktoriaus pareigas ap
linkybes.

• Buvusi Žemės Ūkio 
Banko Kauno filialo val
dytoja Stasė Žigelienė, 

Vilniuje akcinėje bend-: kuri įtariama 50 milijo- 
rovėje "Markučiai", ati
daryta moderniausia Bal
tijos valstybėse betono 
gamybos linija. Ją su
montavo garsi Vokietijos 
firma "Liebherr". Visas 
gamybos procesas auto
matizuotas, aplimccs tar
ša atitinka Vokietijos 
reikalavimus.

• Atidaryta moderniausia 
Baltijos valstybėse be
tono gamykla.

litų grobimu, dingo 
pareigūnų akiračio.

informacijos, jog

nų 
iš 
Yra 
bankininkė išvyko gyven
ti į Jungtines Amerikos 
Valstijas ir neketina grįs
ti. Ji dabar yra paieš
koma Interpolo.

REIKIA ATŠVIEŽINTI

- Ne, ligi traukinio zdar trys valandos.
- Kai tik atrašys, būkit geras ir užbėkit.

- Žinoma.
- Taigi sakau: jūs irgi pazinojot Petrą.

v -Taip ir stovi akyse, kai lipdavo iŠ traukinio, 
grįžęs atostogų.

- O buvo toks mielas berniukas is pat mažens. 
Ir pasiglaustydavo kaip katinėlis, ir obuolį kur 
gražesnį nuskindavo man iŠ pat viršūnės, ir radiją 
įtaisė, ir mėgdavo atsisėdęs uŽ kupetos Šieno, tokią 
storą knygą skaityti. Syki ir aŠ pavarčiau - ten 
buvo pilna paveikslų ir brėžinių, net galva susisuko.

Ir man. paskolindavo tai romaną, tai apie 
paukščius ir Žvėris.

- Tokius mokslus pakėlė, ir dar tiltą pastate. 
Tilto nemačiau, tik nuotrauką atsiuntė. **

- O aš ir važiavau, kai keliavau po Žemaitija. 
Toks aukštas, net bijai, kad nenuvirstum į Nevėžį.

- AŠ tai nė liepto per upelį nepermesčiau, ką 
Čia besakyti apie tiltą. Antai per Deimeną važiuoju 
ir rūpestis ima. Pernai vos nenusiritau.

Pakalbėję apie tiltus, abu nutilo.
- Ir kaip galėjo suimti ir išgabenti, lyg kokį 

vagį ar žmogžudį? - stebėjosi našlė pasikeldama.
- Bjaurūs laikai, močiute: ir tie, ir tie mus 

engia.
- O ar nenusipirkti bilietą ir nenuvažiuoti į tą 

Štuthofą,- toli būtų?
-Sako, kad prie Dancigo. Bet vargiai prileistų - 

tokia ju tvarka.
- O ar nenujauciat, kada galėtų grįžti?
Budėtojas ir vėl apsuko aplinkui:
- Pirmiau turėtumėt gauti laišką.
- Tai manot, kad parašys?
Morkus Blažys tylėjo^ svarstydamas ką pasakyti, 

bet jį išgelbėjo telefonas: pradėjo tiksėti ir išmušė 
pranešimą, kad prekinis traukinys vėluos dvi 
valandas.

"Matau,kad turite darbo,- tarė Marija Uoksienė. 
-Sakysiu sudie. Tai uŽbėkit...

- Kaipgi kitaip...
- Ir jei galite, ar nepalydetumet manęs pro 

egles. Man ten baugu. Kartais rodosi, kad jie islįs 
su šautuvais ir durtuvais iŠ po šakų, o kartais lyg 
girdžiu vaikučių, balsus.

- Girdžiu ir aŠ,^ir negaliu užmiršti.
- Kaip tu, žmogau, užmirši...Atsinešiau tada 

grie traukinio ąsotį su pienu, sakiau, bus mažy
čiams, gal ir Klemensėliui, o jie neprileido, nuvarė 
kaip Šunį, lyg būčiau ėjus trobą padegti,- kalbėjo 
moteris, lipdama per bėgius, kurie dar blizgėjo nuo 
saulėleidžio gaisų. - Šiurpas nukrato ir ties durpynu 
lyg uŽ tų kupetų tykotų sulindę vyrai. Bet ten aŠ 
jau kaip namie. Tai dar kartą sudie.

Atsisveikinus ji tolo takeliu per pievą, kur, 
turbūt žmogų pajutę, iš ūkanų suprunkštė naktigo
nės arkliai.

Tuoj rūkuose išnyko ir našlė Marija Uoksiene.

(iš " Vidurnaktis prie Šeimenos”/1986. Vni. 23.

ABĖCĖLĘ
Valstybės pareigūnų 

teisinis neraštingumas, 
įstatymais numatytų pro
cedūrų nepaisymas, ša
lies biudžetui kainuoja 
dešimtis tūkstančių litų.

Kai kurios valstybinės 
įstaigos, sumokėjusios 
teismo priteistas kom
pensacijas už neteisėtą 
žmogaus atleidimą iš 
darbo, suka galvą, kaip 
išmokėti atlyginimus dar-, 
bo nepraradusiems vai 
dinin’. ams.

Atskira biudžeto eilu
te šiemet skirta 0,3 rnt 
litų - dvigubai daugiau 
negu pernai atlyginti ža
lą, patirtą dėl neteisėtų 
kvotos, tardymo,prokura
tūros ar teismo veiks
mų. iš šio fondo moka
ma ir vykdant Europos 
žmogaus Teisių Teismo 
nutartis.

• Skuodo apskrityje braš
kių augintojai Norvegi
jos konservų fabrikui 
"Lerum" planuoja parduo
ti 50-70 tonų 
braškių.Jas augina 13ha. 
plote.

Braškių augintojai yra 
susivieniję į žemes ūkio 
kooperatinę bendrovę 
"Skuodo uogos". Pagal 
bendrus savivaldybes ir 
norvegų firmos planus, 
po penkerių metų 
norvegams turėtų būti 
parduodama po 500 tonų 
braškių.

• Atpigs kelionė į Kur
šių Neriją.

Nuo liepos mėn.ld. 2 
litais atpigs lengvojo au
tomobilio^ perkėlimas kel
tu į Kuršių Neriją ir at
gal. Dabar už šią paklau
są tenka mokėti 40 litų. 
Dvigubai atpigs dviračio 
perkėlimas iki 2 litų.Ta- 
čiau kuomet perkėlose 
bus įdiegta elektroninė 
bilietų pardavimo siste
ma, bilietas į vieną pusę 
vėl kainuos 20 litų.

5 psl.



toronto ŠALFASS-gos 50-metis N U S I Š Y P S O K I M E :
ŠALFASS-gos centro valdyba ruošiasi paminėti 
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• Slaugos Namų Staty
bai aukojo:$250 J.D.Didž- 
balis,po $100 B.Lukošius, 
P.Sergautis, J.Bakys a.a. 
J.Bakienės atm.; 
($2513.70) L.Balsys ; 
S.Narkeliūnaites atm.

$20 
a.a. 

, ir 
$20 a.a. M.Kuolienės atm 
$100 A.R.Jonaičiai 
G.Balčiūnienės atm. 
$20 a.a. 
atm.($140).

Slaugos Namų 
Komitetas dėkoja 
aukotojams.

a.a.
ir

J.Grabošienės

Vajaus 
visiems

ŽINIOS
"LN" Va-
ir Staty-

K- to
išsa-

Slau-
ištek-

SLAUGOS NAMŲ 
• įvykusiame 
jaus Komiteto 
bos Lėšų 'Peikimo 
posėdyje, R.Sonda 
miai pranešė apie 
gos namų statybos 
liūs ir galimybes.

Buvo pateikti du sta
tybos variantai: 60 lovų 
su 3-čio aukšto sienų 
konstrukcija ir 90 lovų. 
Architektas A.Švedas pa
tvirtino, kad statyba (60 
lovų su trečio aukšto sie
nų konstrukcija) jau pra
dėta: iškasta 60% sklypo 
įdėti pamatai ir sienos, 
ruošiamasi roliau kelti 
pamatus.

Kanalizacija pravesta. 
Slaugos Namai turėtų bū
ti pastatyti per 14 mėne
sių. T.Stanulis ir J.Sli- 
vinskas (iždininkas) at
sakinėjo į įvairius klau
simus.

veiklos sukaktį.
yra registruojama 1947m.

50-ties metų sportines 
žinoma, veiklos pradžia 
lapKričio mėn.29d. data, Augsburgo mieste ~ Vakarų 
Vokietijoje, lietuvių sporto darbuotojų suvažiavimu, 
kuriame buvo įsteigtas Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas.

Antroji, mūsų veiklos raidoje oata, tai 1951rn. 
spalio mėn.27-28 d.d, kada įvyko pirmoji Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Sporto Šventė Toronte, 
Kanadoje, tuo metu pavadinta Olimpiados vardu. Ši

švente yra skaitoma kaipo pradžia Metinių Sporto 
žaidynių Šiaurės Amerikoje, kurios vykdomos jau 
ištisus 50 metų. Pagrindines, 50-tosios, kartu jubi
liejinės, 2000-siais vyko gegužės me'n. 5-7 dienomis 
Rytų Sporto Apygardoje ir jos pravestos Baltimorės 
Lietuvių Sporto Klubo Atletai.

Lietuvių sportinė bei varžybinė veikla šiaurės 
Amerikoje buvo ir yra šakota ir įvairi, mums spor
to žmonėms daugeliu atvejų kėlusi pasididžiavimo. 
Krepšinio rinktinių išvykos, Pasaulio Lietuvių Sporto 
Žaidynės, bendradarbiavimo išvystymas su Lietuvos 
sportininkais, ssntykiavimas su Pasaulio Lietuvių 
Bendruomene - simpoziumai ir kt.

Šią sukaktį centro valdyba planuoja paminėti 
Metinių Žaidynių metu 2001-siais, Toronte. Bu
vusią veiklą susumuoti ir užregistruoti, kad išliktų 
ateičiai, i 
FASS 50-Iškilieji Veiklos

ruošiamasi išleisti leidinį FASKAS ŠAL- 
Tarpsniai. Leidinį paruošti

valdvbos narys, sportines
Sigitas Krašauskas. ŠAL-

yra pakviestas centro 
spaudos darbtuotojas 
FASS-gos centro valdyba Kreipiamės į visus mūsų 
sporto organizacijos žmones, prašydami prisidėti 
prie šio leidinio turinio. Kiekviena įdomesnė
patirtis, vienoje ar kitoje sporto srityje, yra laukia- 
na. Šioje knygoje nerašysime klubų Kūrimosi isto
rijų, tai esame atlikę anksčiau leidinyje "išeivijos 
Lietuvių Sportas 1944-1984", kurį redagavo Čerke- 
liūnas, Mickevičius, Krašauskas.

Su geriausiais sportiniais linkėjimais visiems. 
Kontaktui palaikyti, 
Pasadena Gardens,

Vienoje laiptinėje gyveno du Petraičiai. Vienas 
jų mirė, antras išvyko į komandiruotę, į Afriką.

Atvykęs į vietą Petraitis # antrasis nusiuntė 
telegramą žmonai. Bet paštininke apsiriko ir atidavė 
ją našlei. Ši perskaitė ir nualpo. Telegramoje buvo 
parašyta: ’’Atvykau sėkmingai, karštis pragariškas!”

• Atbėga žmogelis į barą:
-Klausykit, ar aš pas jus vakar nepragėriau 200 

litų?
-Taip pragėrėt,-
-O, ačiū Dievui,

is

Skrenda lėktuvu

atsako barmenas.
o aš galvojau, kad pamečiau

tik trys

šok sėk

am jrikietis, rusas, arabas ir žy
das. Staiga sugenda lėktuvo variklis ir jis pradeda 
kristi. Keleiviai apsižiūri, kad parašiutai 
Ką daryti? Na, žydelis ir sako:

-Duokit man, aš padalysiu.
Uždeda pirmą parašiutą amerikiečiui:
-Jus mums padėjote su arabais kovoti, 

m ingai.
Amerikietis padėkoja ir iššoka. Žydelis antrą 

parašiutą tiesia arabui:
-Tu mano tautos priešas, bet nelaimė ir prie

šus sutaiko. Šok!
Arabas padėkoja ir iššoka. Duoda žydelis para

šiutą rusui, o tas:
-Dėkui, bet šok tu. Mes, rusai, pripratę aukotis.
Žydelis:

-Šok ir nesirūpink - aš arabui savo kuprinę 
uždėjau...

PARAMAKOOPERATYVAS

LIETUVIŲ
KREDITO

• Lietuvos Kankinių P- 
jos bažnyčioje Anapily
je Sutvirtinimo Sakra
mentą priėmė Sekminių 
dieną, birželio mėn. 11 
d., 7-ni vaikai.

Sutvirtinimo Sakra
mentą suteikė prei. dr. 
Pranas Gaida.

LIETUVIU NAMU ŽINIOS
• Birželio mėn. 11o.,sek
madienio Popietėje daly
vavo 205 žmonės, iš Lie
tuvos svečių knygoje pa
sirašė 1 asmuo.

Pranešimą padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos vicepirm.Teo- 
doras Stanulis.
• LN reikalingi tarnau
tojai, galintys atlikti 
sekmadieninių pietų pa
ruošimo 
loję ir 
Kreiptis
darbo valandomis tel:416- 
532-3311.

darbus valgyk- 
prižiūrėti sales.

į LN vedėją

e Muziejaus Archyvo ži
nios:

Muziejų aplankė 
svečiai iš Los Angeles, 
Calgary, Wawa, Portland 
(Oregon), Vokietijos ir 
Japonijos. Šokių šventės 
metu muziejų nori ap
lankyti ir archyvu pasi
naudoti lietuviai, gy
venantys Britų Kolumbi
jos bei Albertos provin
cijose.

Kvirčiame visus, atsi
lankančius Toronto apy
linkėse, aplankyti Muzie
jų. Jo tel: 905-566-8755. 

6 psi.

Laukiame talkos ir sugestijų...
Sigito Krašausko adresas: 32
Toronto, Ontario, 1VI6S 4R5, Canada. Telefonas(416)
766-5367. Internet-skrasauskas &idirect.com

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

PARAPIJOS KREDITO KOOPER VIA \ AS

999 S(., Toronto, Ontario V161I I \8|
'lęlefonai: 4I6 532-3400 ir 532-3414

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

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, lkl3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais lt penktadtentaiš nuo 1 Y.P.P. iki 8 Y.Y,—

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......................3.95%
180-364 d. term.lnd.....................4.75%
1 metų term, indėlius............ .. 5.00%
2 metų term, indėlius............ 5.25%
3 metų term, indėlius.................5.30%
4 metų term, indėlius............ . 5.45%
5 metų term, indėlius..............• 5.65%
1 metų GlC-mėn.palūk........... • 4.75%
1 metų GlC-met. palūk........... • 5.25%
2 metų GlC-met. palūk........... .5.50%
3 metų GlC-met. palūk........... • 5.65%
4 metų GlC-met. palūk........... • 5.70%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.90%
RRSP, RRIF ir OHOSP

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

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

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

8.05%
8.20%
8.25%
8.30%
8.35%

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
MOKA:

3.65% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.95% už 90-179 dienų term. Indėlius 
,4.75% už 180-364 dienų term, indėlius 
5.00% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term, indėlius 
5.30% už 3 m. term, indėlius 
5.45% už 4 m. term. Indėlius 
4.65% už 5 m. term, indėlius 
4.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
5.25% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.80% už 5 m. GIC invest, pažym. 
4.00% UŽ RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
5.25% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.65% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.85% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.80% 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.).

MasterCard

.. 4.00%
... 5.25%
... 5.50% '■ 

5.65%
.. 5.70% I
... 5.90% , 
.. 2.00%
.. 2.00% 
.. 2.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų. 6.75%

Duodame komercinius 
mortglčlus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčlus iki 75% 
■ įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 

(money orders) Ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........8.50% |
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate) I

1 metų.................... 7.85% I
2 metų.................... 7.95% |
3 metų.................... 8.00%
4 metų...................... 8.05 %. I
5 metų.................... .8.10%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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 M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapls: www.parama.net ;

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA NR.14-15

idirect.com
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net
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Ekumeniniame 
Birželio Trėmimų 
minėjime AV P- 
jos bažnyčioje:

Vainikų nešėjai- 
Paulius Mickus ir 
latvė Kaiva Mateus; 
dalis puikiai gie - 
dojusių choristų;

žemiau- 
estų, latvių ir 
lietuvių dvasiškiai. 
Atminimo 3 žva
kes uždegė Anta
nas Mickus, A- 
pylinkės V-bos narys; 
latvė vargoninin
kė Natalija 
Indruuchaitė ir 
muz.Lavrenti 
Djintcharadze, 
akompanuoja Rev. 
Rasma Caune.

Nuotr: 
A. J. Mickaus

Hamilton
• Vysk. M. Valančiaus mo
kykla birželio men. 11d., 
baigdama mokslo metus, 
paminėjo ir savo veiklos 
auKsinę suKaKtį. iškilmė 
prasidėjo pamaldomis A V 
šventovėje, Kur mokyk
los moKiniai atnešė Mi
šių aukas, sKaitė maldas 
ir giedojo jų chorelis. 
Klebonas kun.J.Liauba

OF M ta proga pasakė pa
mokslą.

Po pamaldų į Jaunimo 
Jaunimo Centrą suėjo 
buvę ir dabar dirbantys 
mokytojai, mokiniai,sve
čiai.

Salė buvo pilna iškil
mių dalyvių. Pirmojoj 
minėjimo dalyje buvo pa
gerbti visi savo skyrius 
baigusieji mokiniai, o 
Vll-tą ir XIII-tą baigu
siems įteikti mokyklos

baigimo pažymėjimai.
Aštuntą skyrių baigė: 

Stefanija Eriksonaite, 
Krista Valaitytė ir Lina 
Tirilytė, tryliktą — Audra 
Čerškute, Kristina Dzie- 
monaitė ir Aistė 
Mickutė. Visi mokyklą 
baigusieji pasakė įdo
mius atsisveikinimo žo
džius.

_______ ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

“TALKA' LIETUVIU KREDITO K •lljitMims
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: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki.......2.50%
santaupas................................. 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
INDĖLIAI: 
90c 
180 
1 m

Asmenines nuo............7.80%
neklln. turto 1 m...........8.05%

Buvę mokyklos mokyto
jai papasakojo apie savo 
darbo laikus. Viena pir
mųjų mokytojų A.Gra- 
jausKienė-Mikšienė, užde
gė žvakes mokyklos stei
gėjo prelJ.Tadarsusko- ir 
pirmojo vedejo J. Mikšio 
atminimui pagerbti.

Sukaktuvinę mokyklą 
sveikino KLB krašto V- 
bos pirm.A.Vaičiūnas, ap- 
dovanojęs^ medaliais mok. 
O.Stanevičiūtę ir vedėją 
R.Kamaitytę. Sveikino ir 
’’Talkos" kredito koope
ratyvo valdybos pirm. 
J.Stankus,KLB Hamiltono 
apyl.vicepirm. M.Gu- 
dinskas, "Vaiko Tėviškės 
Namai" atstove Gene 
Montviliene ė, kuri mo
kyklai įteikė ir vokelį.

APIE ALERGIJAS O.LAŠAS

ŽiedaaulKes yra augalų sporos ar sėkleles, 
daugiausia randamos pačiuose žieduose, dažniausiai 
atrodo lyg smulkios dulkele’s ar grūdeliai.

Vėjas išneša žiedadulkes į orą ir oaugelis žmo
nių yra joms, kaip ir Kitoms ore esančioms sub
stancijoms, jautrūs. Toks stiprus jautrumas- 
reagavimas vadinamas šienlige,

181žm. Britanijos gydytojas, aprašęs tokio jaut
rumo simptomus,pavadino šienlige, nes simptomai 
dažniausiai pasireikšdavo šienavimo sezono metu. 
Pavadinimas - šienlige - hayfever- nuo tada ir 
prigijo.

Kiek žiedadulkių pasklinda, nulemia oras: gausus 
lietus vasaros mėnesiais skatina augalus vešliai 
augti ir pagaminti daug žiedadulkių, o sausais va
saros menesiais, jų pasigamina žymiai mažiau. Sau
lės šviesa greičiau jas subrandina, drėgnas oras su
vėlina jų nunokimą. Jeigu lyja dienos pradžioje, tai 
šiek tiek pristabdo žiedadulkių plitimą. Medžiai, 
įvairios žolės ir piktžolės ypatingai pasižymi šien
ligę skatinančiomis savybėmis.

SAUGOKIMĖS —JSIDĖMEKJME•

Paskutiniu metu pasireišką pavojingi gyvybei E- 
Coli bakterijos sukelti simptomai, ypač Ontario 
prov., privertė skubiai tikrinti mėsos perdirbimo 
procedūras.

Laikraščiuose vartotojai įspėjami nevalgyti 
pusžalės, ar nevirtos mėsos, ypač* maltos, nors kai 
kurie valgytojai sako,kad tai geriausias delikatesas. 
• Maltą, mėsą reikia kepti ar virinti tol, kol 
dingsta raudona jos spalva. Tai reiškia, kepti iki 
jos vidaus temperatūra pasiekia 70°C (arba 170°F), 
ir sultys yra grynos.

2 m
3 m
4 m
5 m

1 m 
2m
3 m
4 m
5 m

lienų Indėlius....... ............ .. 4.10%
dienų Indėlius..................   4.25%
. term, indėlius................... 5.25%
. term. indėlius.......... .........5.55%
. term. Indėlius....................5.85%
. term. Indėlius.................. 6.05%
. term. Indėlius................... 6.30%
>P ir RRIF
riable)....................................2.50%
. Ind....................................... 5.25%
. ind.........................  5.55%
. Ind....................................... 5.85%
. Ind............. ..................  6.05%
. Ind....................................... 6.30%

• Nemokami čekių sąs 
apmokėjimai.

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

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ

INTERAC KORTELĖ

2000.VII.4

Oficialioji dalis baigta 
Tautos Himnu. Tada į 
salę buvo įvežtas 50 me 
tų skaičiumi papuoštas 
tortas. Buvo rodomos 
R. Valaitienės paruoštos 
įdomios skaidrės iš 
mokyklos gyvenimo.

Gražus renginys vi
siems liks atmintinu, o 
atostogos užtarnautos su 
kaupu.

• Mėsą reikia laikyti 4°C temperatūroje šaldytuve 
arba užsaldyti specialiame šaldytuvo skyriuje - 
18°C šaltyje.
© Niekuomet neatšildykite mėsos, laikydami jų 
kambario temperatūroje. Vartokite geriau mikroban
gų krosnelę ar palaikykite aukštesnės temperatūros 
skyriuje šaldytuve, iki atitirps. Po to tuojau 
kepkite. <
© Mėsą paruoškite ant skirtingos lentos- ar lėkš
tės, negu kur ruošiami kiti, nemėsiški gaminiai. 
e Karštą maistu laikykite karštai iki valgysite, 
šaltą - Šaltai.

Išmeskite karštai paruoštą valgį, jei jis išbuvo 
kambario temperatūroje ilgiau negu dvi valandas.

7 psl.
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Robertas Adam Žiūkas , 
Šiais metais priėmus AV 
P-jos bažnyčioje Pirmąja 
Komuniją. Jis yra ilgame
čio ”NL” darbuotojo- 
Antano ir Rūtos Žiuku 
vaikaitis.
« Šis "NL" numeris yra 
paskutinis prieš atosto - 
gas. Kitas pasirodys 
rugpjūčio mėnesį.

Geros vasaros visiems)

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(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 laiku(storage) 
♦Taisau ir remodeliuoju
•Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

MontrėaŲOue., H3A 2G6

LES TOTTURES

iR.p.s. miroixj jpjc
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

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

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

kainomis.

8 psi.

’’LITO” Valdyba nutarė paremti Montrealio da
lyvius, vykstančius į Pasaulio Lietuvių. Jaunimo 
Kongresų Australijoje.

Yra sukurtas Fondas iki $1.600,- kuriuo galės 
naudotis busimieji Montrealio atstovai šiame 
Kongrese.

Norintieji paramos, prašomi pranešti ’’LITO” 
vedėjui Bruno Bulotai iki š.m.liepos mėn. pa
baigos, tel: 514-766-1891. Valdyba

L.K.MINDAUGO-NERINGOS ŠAULIU KUOPA 
kviečia visus Montrealio lietuvius ir svečius į

š.m.l j ę p p s mėn. 16 d.,sekmadienį, 
"NIDOS" Klubo vietovėje, rue Armel, 
RIGAUD,QC, netoli Rimeikių vasarvietės. 
Pradžia - 12 vai.
Maloniai praleisite laiką gražioje gamtoje, 
paženklintoje lietuviška vėliava!

Valdyba

GRIŽUS IŠ ŠVENTĖS

Žvilga vaizdais XI-oji 
Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventė, įvykusi š.m. bir
želio 30-liepos 2 d.d. To
ronte, Kanadoje.

Sveikinimo žodį Rengė
jų Komiteto pirmininkai 
Vincas Piečaitis ir Ramū
nė Sakalaitė—Jonaitienė 
puikiame Šventės leidiny
je užbaigia tokiu sakiniu: 
’’Pasidžiaukime, pabend- 
raukime-teliefca visiems

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3839 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5

Telefonai: 

844-7307 ir 288-9646 

prasmingi ir gražūs pri
siminimai."

Vos sugrįžus, dar daug 
vaizdų ir įspūdžių sukasi 
atmintyje ir vis sugrįžta 
didžioji arena, ir kaip 
upė ir upeliai įplaukian
čios grupuotės šokėjų. 
Sklandžiai, pakiliai, ne
šant savo' vietovių 
pavadinimus lyg herbus, 
vis labiau užtvindantys 
kiekvieną plotą ir plote
lį. Ir tie vaikai-vaiku
čiai..Jr tų mielų orna
mentų ir spalvų drabu
žiai ir nušvitę veidai. Ir- 
ei - kiek mūsų daug 
aikštėje ir beveik visai 
pilnoje arenoie.

Buvo ypač džiugu, kai 
pasirodė eisenose ir an
sambliai iš Lietuvos: 
Kauno, Panevėžio, Ute
nos, Punsko. O labai 
smagiai žygiavo mažesni 
ir didesni ansambliai iš 
tolimų vietų šiame 
kontinente iš Kalifor
nijos, Colorado, Nebras- 
kos, Argentinos Buenos 
Aires, Brazilijos Sao-Pau
lo, Pennsylvanijos...

O mums, nem« J 
grupei nuvykusiems į To
rontą, buvo labai miela 
matyti savo montrealie- 
čius "Gintarą".

Taip pat, kad 
programoje gražiai pasi
reiškė irgi buvusi moht- 
realietė Rasa LuKoševi- 
čiūtė-Kurienė, patyrusi 
programos vedėja pra
nešėja.

Netikėtai sutikti vieš
butyje ar salėse montre- 
aliečiai, ypač buvo nu
džiugę daugiau ar ma
žiau atsipažinę vienas 
kitą. Vienas tokių Ge
diminas Murauskas iš 
Omaha, daug metų ne
matytas.

O labiausiai svarbu bu
vo pamatyti tuos veidus 
iš Lietuvos, tuos, kurie 
atnešė "Mano Protėvių 
Žemei" tėvynės apeigas 
ir visa kitą.

Ir pasidžiaugti, kad 
mes čia Kanadoje,esame 
gyva žaliuojanti ir di
delė šaka. Tegu ji ir žy
di! Birutė Nagienė

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų ištaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75% Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjim^išsiaiškine sutarsime.

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

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.14-15
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