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Narai

Kairėje:

Rusijos TV 
ekrane 
perduotas 
vaizdas,kaip 
robotas 
priartėja 
prie 
nuskendusio 
povandeninio 
laivo KURSK 
ir Norvegijos 
narai bando 
atidaryti 
angos 
užsuktuva.

ŽIAURI POVANDENINIO LAIVO TRAGEDIJA

Norvegų goriausiems narų specialistams, pavė
luotai pakviestiems į pagalbą nuskendusiam Rusijos 
povandeniniam laivui KURSK, pavyko atidengti iš
sigelbėjimo angos užtaisus laive. Tačiau, kaip buvo 
spėliota, jokių ženklų, kad yra išlikusių iš 118 įgu
los jūreivių, toje vietoje nerasta.

Britų rnini-povandeninis laivas ouvo nuleistas į 
nuskendimo vietą Barents Sea (Beringo jūron) 
asistuoti gelbėjimo procesui.

Dalis Kanados jaunimo Romoje klausosi Popiežiaus 
žodžio.

nėra dar pasiekę
Rusija tvirtino, kad atsukti gelbėjimo angos už

taisą esą neįmanoma. Taip pat bandė sumenkinti 
norvegų ir britų pastangas.

Tuo tarpu Rusijos gyventojai pasipiktinę, kad 
katastrofa buvo pavėluotai pranešta, pagalbos siūly
mų priėmimas nudelstas.

Kliūna ir prez. V.Putinui už neskubėjirną grįžti iš 
atostogų anksčiau, negu numatyta, o pagelbėti ne
laimės vietoje vistiek nebūtų galėjęs.

J

• DIDŽIAUSIAME JAU
NIMO SUVAŽIAVIME 
ROMOJE

Dalyvavo 6-rių dienų 
programoje 2 milijonai 
jaunimo, pažymint Ro
mos katalikų 2000-metį.

šiame sukaktuviniame 
Suvažiavime minioje ne
buvo nei narkotikų, nei 
triukšmingos rock7 n-role, 
bet su kaupu užteko 
džiaugsmingo susitikimo 
su Popiežiumi Jonu Pau
liumi Il-ju, pakilaus gie
dojimo, maldų visose 
bažnyčiose, savo gyveni
mo tikslų peržvelgimuo- 
se ir išpažintyse.

Popiežius pasak ė: "Mū
sų visuomenė desperatiš
kai trokšta, ir jauni žmo
nes dar labiau reikalin
gi (kryžiaus) ženklo, gun
domi, kaip dažnai vyksta 
lengvo ir perdaug pato
gaus gyvenimo per nar
kotikus ir malonumus. 
Tačiau atsiduria į sūkurį 
beviltiškumo, beprasmybės 
ir smurto!"

Italijos žurnalistai šią 
sielųšventę pavadino 

Olimpijada.
Buvo apkalusinėjamų 

jaunuolių, kurie pareiškė 
tikį į Dievą ir mylin
tys šį Popiežių, nors su
tinka ir ne su visais Baž
nyčios mokymais. Tačiau

PRANESA

Visi 
nantys 
būsimiems Lietuvos Seimo RINKIMAMS.

Rinkimai vyks s.m.SPALIO mėn.8 dieną.
Registruotis galima LR Ambasadoje : 130 

ALBERT Str., Suite 204, OTTAWA,ON. K1P 5G4.
Reikia užrašyti vardą, pavardę, gyvenamąją vietą 

Kanadoje, ir Lietuvoje tiems, kurie balsavimo metu 
lankysis Kanadoje,- Lietuvos Respublikos piliečio 
paso numerį ir asmens kodą, įrašytą pase.

Galima registruotis asmeniškai arba duomenis 
apie save atsiųsti paštu.

VISI užsiregistravę f gaus balsavimui reikalingus 
dokumentus. In f.

laivo vidaus plotų.

dalyvauja ieškodami sa
vyje gilesnės prasmės.

Pasaulio Jaunimo Die
ną uždarant, Popiežius 
paskelbė, kad 2002m.se- 
kanti tokia šventė vyks 
Kanadoje,Toronto mieste.

• TURINO DROBULES 
replikos paroda Montrea- 
lyje vyks nuo rugpjūčio 
mėn.26 iki rugsėjo mėn. 
19d.d. Gesu bažnyčioje, 
1202 Bleury St.

į parodos atidarymo 
ceremoniją rugpjūčio mėn 
29d. 7val.v. Gesu Teatre 
1200 Bleury St., kviečia
mi bendruomenių ar 
organizacijų atstovai.

Prašoma apie dalyvavi
mą pranešti rengėjams 
faksu: (514) 747 9147.

Paroda vyks pirmą 
kartą Šiaurės Amerikoje 
Taip pat bus nuotraukų, 
istorinių aprašymų,skaid
rių, paaiškinimų apie šios 
drobulės atradimą, medi
cininiai ir moksliniai pa
sisakymai.

įėjimas laisvas. Paro
dos valandos: Pirmadie
niais-Penktadieniais: 9v.r 
iki 11.15v.r.ir 1 v.p.p. - 
4.15 v.p.p.

Šeštadieniais: taip pat 
tik uždaromas 3.45 v.po 
pietų. Inf.

PAMINKLAS KATYNO 
AUKOMS

Prieš 10m. Rusija ofi
cialiai prisipažino, kad 
buvo masiniai sušaudyti 
tūkstančiai Lenkijos ka
rininkų ir karių Stalino 
įsakymu Katyne.

Šiemet, šiame masinės 
kapavietės plote, buvo 
atidengtas paminklas nu
žudytųjų atminimui.

Ceremonijose dalyvavo 
Lenkijos min.p-kas Jerzy 
Buzek su Lenkijos kari- 
ninKU delegacija, Garbės 
sargybos nariais ir Rusi
jos atstovais.

buvo js- 
tuo pačiu 

bombos, sužeidu* 
asmenis, 3 iš jų 
apsipirkimų cent-

• LATVIJOJE 
sprogdintos 
metu 2 
sios 35 
sunkiai, 
re.

Šis sprogdinimas, anot 
pranešimų, yra stipriau
sias.

Policijos atstovas pra
nešė, kad tai galėjo būti 
teroristinis aktas, suriš
tas su versliniais nesu
tarimais.

• JAV Marylando Univer
sitete išlaikęs egzami
nus, kaunietis Šarūnas 
Jasikevičius netrukus su 
Lietuvos krepšinio rink
tine pradės rengtis Sidnė
jaus Olimpiadai Australi
joje. Jis yra Lietuvos 
Krepšinio Olimpinės rink
tinės kandidatas, nauja
sis Ispanijos "Barcelona" 
Klubo žaidėjas.
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Metiae >reatnaeratoB kataa Kaaadoje — $30,-

1573 Bloor St Wert, Toronto, Ont. M6P 1A6

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 !

Fondo nr. 119021236RR0001

Rėeįėjo - $ 35

P.S. Bendradarbiu, ar korespondentą spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraidiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimu turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvoje

• Premjeras Andrius 
Kubilius spaudos konfe
rencijoje tvirtino, kad 
Lietuva turi "unikalų šan
są" sparčiai žengti inte
gracijos į ES keliu, jei 
"politinė valia nebus iš
barstyta". Jis minėjo ES 
viršūnėse dabar vykstan
čią diskusiją dėl vieno 
etapo plėtros, iš karto 
priimant visas 10 narys
tes siekiančių valstybių.

"Mums tai turėtų būti 
laoai aiški kelrodė žvaigž
dė, rodanti, kokiais tem
pais mes turėtume per
tvarkyti savo vidaus gy
venimą"- sakė A.Kubilius.

• "ESBO" ketina stebėti 
Seimo rinkimus".

f Lietuvą atvyko tarp
tautinių ekspertų grupė, 
kuri ketina susipažinti 
su politine padėtimi Lie
tuvoje, artėjant numaty
tiems Seimo rinkimams 
spalio menesį.

Europos Saugumo, ir 
Bendradarbiavimo Orga
nizacijos Demokratinio 
Instituto Žmogaus ~ Tei
sių Biuro susipažinimo 
misija pasiruoš rinkimų 
stebėjimui. Per keturių 
dienų vizitą ESBO atsto. 
vai susitiks su įtakingų 
2 psl. 

partijų vadovais, vals
tybės pareigūnais, žurna
listais ir užsienio diplo
matais.

Vyr.Rinkimų Komisijos 
pirm.Z.Vaigauskas mano, 
jog tarptautinių organi
zacijų susidomėjimą Lie
tuvos rinkimais sukėlė 
tai, kad į savivaldybių 
tarybas buvo išrinkti 
"įdomūs žmonės", tokie 
kaip Kauno meru tapęs 
LLS V.Šustauskas. Be to, 
Z.Vaigausko nuomone, ga
limas dalykas, kad 
tarptautinį susidomėjimą 
Lietuva inspiruoja ir 
"kai kurios užsienio vals
tybės" arba Lietuvos po
litikai.

• Likus dviem mene
siams iki Seimo rinkimų, 
kai kurios partijos dar 
vis atidavinėja nuo savi
valdybių rinkimų liku
sias skolas. Daugiausiai 
apie 50 tūkst. litų- 
padėjusioms rengti rin
kinių kompaniją' bendro
vėms, skolinga Tėvynės 
Liaudies Partija.

• Vilniaus Miesto Savi
valdybei iškelta baudžia
moji byla dėl piktnau
džiavimo tarnyba ir mo
kesčių vengimo Vilniaus 
Miesto Savivaldybės Kul
tūros, Švietimo ir Sporto 
departamento Švietimo 
skyriuje. Pagal patikri
nimo duomenis, į 
valstybes biudžetą neper- 
vedami fizinių asmenų 
pajamų mokesčiai savi- 
valdyoėje nuo 1997 m.

Lietuvos biudžetui pa
darytas didesnis negu 
16U i])iln. 861 tūkst.litų 
nuostolis.

• Prez.Valdas Adamkus su
žmona . Alma, vykdami į 
Klaipėdą, sustojo Kaune, 
kur aplankė valstybinį 
M.K.ČIURLIONIO Dailės 
Muziejų, ypatingai domė
josi Muziejaus rekons
trukcija ir finansiniais 
sunkumais. Prez.V.
Adamkus patvirtino,

kad apie tai plačiau su-
žinojęs iš Amerikos lie
tuvių. Šie per Lietuvių 
Fondą dar 1992m. buvo 
paskirą 300.000 
mil.litų) Muziejaus 
kalant s. 
dasi 

dol.(1.2 
rei- 

Šie pinigai ran- 
vierarne Čikagos 

nes nesulaukta
7 Lietuvos Vyriausybės

garantijos, kad visos le- 
sos bus skirtos šiam Mu
ziejui.

Kodėl vėžlioja??? 
Jau prakiuręs stogas ir 
M.K.Čiurlionio dailės
darbus teko perkelti į 
laikinąją salę! Ar Čiur
lionis to nusipelnė? Ypač, 
kai yra nuoširdžiausiai 
atsidavusių šio Muzie
jaus darbuotojų.

Ar bus iš to Preziden
to atsilankymo apčiuo
piamas progresas, pama
tysime.

• Už kyšio paėmimą ka
lintas ir pirma laiko iš
leistas Seimo narys Aud
rius Butkevičius Širvin- 
tų-Vilniaus rinkimų apy
gardos komisijai įteikė 
prašymą įregistruoti jį 
kandidatu į Seimo narius. 
A.Butkevičius, be kitų do
kumentų , įteikė ir anketą, 
kurioje teigia atlikęs vi
są jam teismo skirtą 
bausmę.

Tačiau,- ar tikrai ko 
nors pasimokė- pav., 
valstybingumo,- abejo
tina...Bausmės atlikimas 
šiuo atveju dar nereiš
kia - susipratimo!

• Šalia Garliavos yra įsi
kūrusi U A Bendrovė "Li- 
nolitas" — linų perdirbimo 
įmonė. Ji užmezgė stip
rų ryšį su Japonijos ver
tybinių popierių (jų tar- 
e ir pinigų) gamybos 
įmone, kur linų žaliava 
ypatingai tinkama, o Ja
ponijoje jie neauginami 
ir jai tenka ją importuo
ti iš viso pasaulio.

Kol kas, nežiūrint di
delio linų žaliavos kie
kio eksportavimo į Japo
niją, finansiniai apyvarta 
dar nėra tokia, kokios 
pageidautų Lietuvos įmo
nė.

• Kaune Vaikų Darže
lius lanko 11.700 vaikų. 
Dar keli tūkstančiai lau
kia eilėse, kad patektų 
į šias ikimokyklinio ug
dymo įstaigas. Kritiška 
padėtis susidarė po to, 
kai per pastarąjį dešimt

metį apie 20 miesto dar. 
želių buvo perduoti kitų 
valstybinių įstaigų ju
risdikcijai.

Pastaraisiais metais 
vis daugėja tėvų, 
norinčių, kad jų vaikai 
lankytų darželį, tačiau 
visur grupės yra perpildy
tos. Vasarą Kaune po 
1-2 mėnesius nedirba 37 
darželiai iš 88. Juk mo
kytojams reikia atostogų 
trūksta pavaduotojų, o 
gal ir lėšų darželiams iš
laikyti apvalius metus?

• Vidaus Reikalų Ministe
rija susirūpino peranks- 
tyva ir gausia informa
cija įvairiuose spaudos 
leidiniuose apie buvusio 
"Mažeikių naftos"
vadovo Gedimino Kie- 
siaus, jo sūnaus Valdo ir 
asmeninio vairuotojo Al
fonso Galmino dingimo 
bylos tyrimo eigą.

Vidaus reikalų min. 
Česlovas Blažys privalės 

'****♦♦♦***♦♦♦♦4.

KAIP GALIMA PROTESTUOTI
Anykštietė Janina Cibienė pasakoja apie savo

tišką, išradingą protestą, vykdytą Sovietinėje 
trenityje:"Motigino uostas dešiniajame Angaros 
krante buvo svarbus krovinių pervežimo punktas, iš 
gyvenviečių, kasyklų, esančių anapus Angaros, vis
kas buvo plukdoma baržomis per Motigino uostą. 
Angaros upe negalėjo plaukti dideli laivai, tad 
kroviniai buvo traukiami kateriais. Visa pakrovimo, 
iškrovimo technika tada buvo karutis ir neštuvai. 
Navigacinis laikotarpis čia buvo labai trumpas, 
todėl būdavo suformuojama papildoma krovikų bri
gada. Žinia, į ką įėjo ir tremtiniai. Tai tie žmonės, 
be kurių pagrindiniame darbe buvo galima apsieiti: 
paprasčiausi "klipatos" - nusenę sargai, valytojos ar 
nuo fizinio darbo atleisti asmenys. Matyt, valdžia 
galvojo, jog nešioti cemento maišus, kilnoti 
geležies armatūrą ir kiti panašus darbai nėra sun
kus fizinis darbas.

Tokioje brigadoje teko padirbėti ir man. Vienam 
sezonui buvome paskirtos keturios moterys ir gal 
septyni senukai, visi peržengę pensinio amžiaus 
ribą. Krovinius reikėdavo nešioti visą parą. Buvo 
sudarytos dvi brigados - pagrindinė ir laikinoji, tad 
teko dirbti po 8 valandas. Maitinomės tik duona ir 
vandeniu su cukrumi.

Vieną naktį buvome nepaprastai išvargusios, o 
brigadininkas vis ragino ir ragino dirbti. Viena trem
tinė, Elzbieta Kalinauskienė iš Kazlų Rūdos, sugal
vojo, kaip mums bent šiek tiek atsipūsti:"Žinot ką, 
rnergičkos, - sakė ji, - jie^ mus visai nuvarys, 
pamėginkim "suviduriuoti". Tačiau, kaip tai padary
ti, nė viena nesuvokėme. Ji patarė kiekvienai 
dažnai bėgioti į tualetą, kuris buvo uosto teritori
joje. "Kol nueisim, kol grįšim, šiek tiek laimėsime 
laiko ir pailsėsime", - sakė išmintingoji moteris. O 
kad būtų drąsiau ir smagiau - ėjome po dvi. Briga
dininkas siuto, keikėsi, tačiau negalėjo nieko pada
ryti.

Toks tad buvo mūsų protestas"
Janina Cibienė
("Tremtinys" Nr.25, liepos inen.13d.2000)
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išsiaiškinti kas ir kaip 
perdavė konfidencialią in
formaciją apie G.Kie- 
siaus bylos tyrimo eigą.

"Tos informacijos pa
skelbimas labai smarkiai 
pakenkė tyrimui. Jeigu 
jos nebūtų, beveik ne
abejojama, kad nusikalti
mas jau būtų atskleistas 
ir visi nusikaltėliai su
laikyti. Bet dabar dalį 
tyrimo veiksmų tenka 
pradėti iš naujo"-"Kauno 
dienai" sakė Vidaus Rei
kalų Ministerijos atstovė 
spaudai Elena Mąrtino- 
nienė.

Tokios informacijos an
kstyvos sklaidos žala jau 
nebe pirmą kartą at
kreipia dėmesį. Susioaro 
įspūdis, kad nei žurna
listai, nei VR Ministeri
jos darbuotojai dar vis 
nesupranta tyrimų proce
sų svarbumo... O gal vis 
dar "Čiuįba" pinigėliai ir 
padugnės!



PASKIRSTĖ GAUSŲ LIETUVIŲ FONDO DERLIŲ

Pasaulio Lietuviu Centre, Lemonte, JAV - kalbasi spaudos darbuotoja Aldona smuiKstiene su ilgamečiu Lietuvių Fondo veikėjo-buv. 
žymiu solistu Stasiu Baru. Toliau - LF Pelno Skirstymo Komisija. Sėdi: Ale Razmiene - protokolų sekr.,. sekr. Dalia Puškorien'e,Ra
mune Lukienė «Reda Pliuriene, Ramona Stephens- Žemaitiene; stovi: dr. Antanas Razma, dr. Petras Kisielius, adv. Algirdas Jecius , 
dr. Vytas Narutis. Nuotr: Ed.Šulaicio

Jau 38-nerius metus gyvuojanti lietuvių, stam
biausia ir turtingiausia visuomeninė lietuviu organi
zacija - Lietuvių Fondas - paskelbė praėjusių metų 
pelno paskirstymo rezultatus.

Netoli Čikagos - Lemonte esančiuose Pasaulio 
Lietuvių Centro rūmuose Š.m.liepos mėn.20 d.su
šauktoje spaudos konferencijoje buvo pranešta, kad 
šiemet Lietuvių Fondo'Taryba pelno skirstymo 
komisijai leido paskirstyti kiek daugiau , negu 
milijonų dolerių. Komisijos pirm. dr. Antanas 
Razma pranešė, kad pagal prašymus paskirta 966.12 
dol., o arti 60.000 dol. dar palikta vėlesniam 
laikui, norint iŠ prašytojų susilaukti daugiau tikslių 
Žinių. IŠ viso, ši komisija gavo prašymų, siekiančiu 
3 milijonų bendrų sumų.

Daugiausiai paskirstyta mokytojams ir lietuviškai 
žiniasklaidai. Pagal pozicijas -didžiausia suma teko 
Vilnijos ir Rytų Europos kraštuose dirbantiems 
lietuviams mokytojams paremti. 70.000 dol. paskirt 
išeivijos ziniasklaidos reikalams, o 60.000 dol.gavo 
JAV egzistuojančios Lituanistinės (Šeštadieninės) 
Mokyklos savo egzistencijai užtikrinti.

Siek tiek daugiau pinigų - po 50.000 dol. gavo 
Čikagos Jaunimo Centras, apie kurį sukasi šio 
didmiesčio lietuvių veikla, ir Pasaulio Lietuvių 
Centras, apie kurį yra susispietusios Lemonte ir 
Čikagos pietvakariuose veikiančios lietuvių organi
zacijos.

Švietimo reikalams paskirta 400.000 dolerių. 
Salia jau minėtų J00.000 dol,, apie 80.000 dol, 
paskirta Lituanistinėms Mokykloms, JAV, Lituanis
tinių Mokyklų mokytojų studijų savaitės surengimui 
Šiaurės Amerikos kontinente, ir kt.

Taip pat, per Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Komisijų yra paskirtos sumos Krasnovo 
"Adomo Mickevičiaus" Lituanistinei Mokyklai, 
"Šaltinėlio" Lituanistinei Mokyklai Maskvoje ir 
panašios mokyklos paramai Kryme.

Paramą s gavo i ir Karaliaučiaus srities lietuviai 
mokytojai bei lietuvių mokykla Lvove.

Vasario 16-tosios Gimnazijai Vokietijoje atiteko 
10.000 dol., 2.000 dol.paskirta Taškento Lituanisti
nės Mokyklos kūrimo reikalams.

Daug lėŠų teko studentų stipendijoms. Lietuviu 
Fondo stipendijų pakomisijos pirm.Ramona Žemai
tiene pranešė, kad 208.000 dol. paskirta 118- 
kai stipendijų prašytojams tęsti studijas JAV ar 
kitose pasaulio Šalyse, išskyrus Lietuva. Studentams 
išf Lietuvos, studijuojantiems JAV, iŠ" sios sumos 
teko 105.000 dolerių.

Studentu stipendijų dydis nuo 300 iki 5.600 
dolerių. 'Šesios stipendijos po 5.000 dol. paskirtos 
Vasario 16-tosios Gimnazijos moksleiviams, septy
nios - nuo2.500 iki 4.000 dol) atiteko University of 
Illinois Čikagoje Lituanistikos Katedros studentams. 
Likusių stipendijų dydis yra nuo 1.000 iki 2.000 
dolerių.

Parama kultūriniams ir visuomeniniams reikalams 
paskirta nemažos sumos: menams beveik 50.000 
dol., o mokslui - arti 100.000 dolerių. IŠ jų dalis 
teko Lietuvai ar su ja susijusiems projektams:AP- 
PLE mokytojų kursams Lietuvoje, Lietuvių Kalbos 
Fondui, Pietryčių Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų 
kursams, Tomo Akviniečio studijų stovyklai Lietu
voje paremti.
2000.Vin.22.

Taip pat nemaža lėšų skirta visuomeniniams 
reikalams - JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto 
Valdybai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenes (PLB) 
valdybai- paremiant šių vasarų Vilniuje rengiamu 
PLB Seimą, Čikagos Lituanistikos Tyrimų ir Studijų 
Centrui, ir kitiems vienetams.

Gauta ir netikėtų prašymų, anot LF Tarybos 
pirm.Algirdo OsČio ir valdybos pirm • Povilo Kiliaus 
pranešimų: anksčiau buvo gautas prašymas iš Kauno 
Miesto Savivaldybės vandentiekio tvarkymui. 
Šiemet > Nacionalinės Operos ir Baleto Teatro 
vadovybė prašė paramos grindų remontui.(Kaip teko 
skaityti Lietuvos spaudoje, Teatro scenos grindys 
yra labai reikalingos remonto. Patys teatralai 
buvo surengę vajų tam tikslui, / bet užteko įjk 
daliai grindų atnaujinti.). Nemažos paramos prase’ 
"Daumanto " studija, statanti vaidybinį filmą 
"Vienui vieni" apie Lietuvos pokario partizaną 
Juozų Lukšų - Daumantų. Siame projekte žada 
dalyvauti net Lietuvos Kariuomenes nariai.Kaip 
patvirtina LFondo įstatai, sudaryti pagal JAV galio
jančias teisines normas, negalima remti Lietuvos 
valstybinių įstaigų ar jų tarnautojų, taip pat kaip 
ir pelno siekiančių organizacijų.

Kažin, ar minimas čia filmas tikrai galėtu 
susilaukti kažin kokio pelno...bet- taisyklės lieka 
taisyklėmis. ( Gal išeivija galėtų, sukelti bent 2 
trumpalaikius naujus vajus: vieną Vilniaus Operos ir 
Baleto Teatro scenos grindims sutvarkyti, kita- 

istorinei filmai apie Partizaną? Red.).

Diskusijos ir pasisakymai
Salia jau minėtųjų - dr.A.Razmos, A.OsČio ir P 

Kiliaus, spaudos c konferencijoje dėl LF pelno 
paskirstymo dalyvavo Garbės Komiteto pirm.dr.Jo
nas Valaitis, Tarybos nariai: Kęstutis Jecius, ^Stasys 
Baras, (kartu Pasaulio LB pirm.), Ramona Žemai
tienė, LF Kontrolės Komisijos narys Vaclovas 
Kleiza (Išartu ir Lietuvos Respublikos Garbės 
Konsulas Čikagoje).

Buvo ir dalyvavo pakviesti spaudos atstovai,:Bro- 
nius Juodelis, Aldona SmulkŠtienė, Edvardas Bulai
tis, Vytautas Radžius, Laima Zavistauskiene. Buvo 
ir ALTV vedėjas Arvydas Reneckis, kurio paruostas 
reportažas apie šia Konferenciją buvo parodytas 
Čikagos Televizijos 23-me kanale.

Vyko nemaža diskusijų pelno paskirstymo reikalais 
bei šiaip pasisakymų. PLB pirm. Vytautas Kaman- 
tas dėkojo Lietuvių* Fondui už gausią paramą 
Lietuvių Bendruomenes institucijoms. Pažymėjo,kad 
LB atiteko apie 20% visų pajamų, t.y., apie 
200.000 dolerių. GK pirm.dr.J.Valaitis kalbėjo apie 
steigiamą LF pradininko - dr. A.Razmos vardo 
premijų kuriai Šiemet jau paskirta 25.000 dol. (nors 
ji galutinai turėtu Jiuti patvirtinta tik ateinančiu 
metų LF narių suvažiavime).

Stasys Baras pasisakė apie paramą Rytą Lietuvos 
mokytojams, kurie yra labai jos reikalingi ir 
gavusieji Šimtinę (du kar^u metuose) > gražiai 
padėkoja Lietuvių Fondui. Si parama neina per 
Lietuvos Respublikos Švietimo Ministeriją, bet 
pasiekia tiesioginiai mokytojus.

Edvardas Šu 1 a i t i s

TOMAS PŪKŠTYS- JAV 
LENGVOSIOS ATLETIKOS 
PIRMENYBĖSE

Ilgametis JAV čempio
nas ir rekordininkas ie
ties metime Tomas Pauk
štys š.m. pirmenybėse 
Sacramento mieste, 
Kalifornijoje, turėjo pasi
tenkinti antrąja vieta. Jis 
š.m. liepos mėn.20d. dėl 
išnarinto peties bei kitų 
bėdų, įstengė ietį nu
mesti tik 79m.36crn. Jį 
pralenkė 23 metų jau
nuolis B.Greer, kurio ie
tis nuskrido 81m.8cm.

Amerikos lietuvis T. 
. Pūkštys 32 m. amžiaus, 
JAV čempionu pirmą 
kartą buvo tapęs 1993- 
siais ir per tą laiko
tarpį 6 kartus iškovojo 
aukso medalius šio kraš
to pirrnenybėse.Taip pat 
jis yra gerinęs JAV ie
ties metimo rekordus ir 
šiandien dar yra JAV re
kordininku.

Normaliu atveju, jo 
šiemet iškovota antroji 
vieta būtų neprobleina- 
tiŠkas atvejis, nes Olim
piadoje, Australijoje, 
JAV rinktinėje gali daly, 
vauti pirmųjų trijų vietų 
laimėtojai. Tačiau čia su
siduriama su reta proble
ma: B.Greer šiemet nėra 
įvykdęs olimpinio A ly
gio normatyvo ( Pūkštys 
tai atliko jau anksčiau, 
šią vasarą Europoje). 
Jeigu B.Greer iki rug
sėjo mėn.11d, ieties ne- 
numes daugiau negu 82m. 
į Australiją negalės va
žiuoti ne vien tik jis,bet 
ir T.. Pūkštys, nes tokios 
yra taisyklės.

Olimpinio A lygio 
normatyvo varžybose ne
pasiekė ir treciuoju li
kęs Todd Kiecn, tačiau 
tai neturi jokios įtakos 
T.Pukščio vykimo olim- 
pijadon.

T.Pukštys iki šiol jau 
yra varžęsis dviejose 
olimpinėse žaidynėse. 
Tad norėtų į jas dar ir 
trečiąjį kartą nuvykti?’ 
Sėkmės! Ed.Šulaitis
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• "Lietuvos Ryto" publi
kacijoje "Konservatoriai 
derina pozicijas" rašo
ma, jog Tėvynės Sąjung- 
goš ir Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Sąjungos va
dovai derino pozicijas 
Seimo rinkimuose. Susi
tarta, kad konservato
riai ir LPKTS tarpusavy, 
je nekonkuruos bent 
10-tyje vienmandačių rin- 
kimų apygardų ir kad 
dėl LPKTS atstovų daly
vavimo Konservatorių 
Partijos rinkimų sąraše 
daugiamandatineje apy
gardoje tarp konservato
rių penktuoju bus įrašy
tas LPKTS pirmininkas 
P.Jakučionis.

• "Naujoji Sąjunga" pra
dėjo agitacinį žygį po 
Lietuvą.Vilniuje L'LK Ge
dimino paminklo papėdėje 
NS pirm.A.Paulauskas
pranešė, kad jis 
aplankys Kiekvieną Lie
tuvos kaimą, užsuks^ pas 
kiekvieną Lietuvos žmo
gų ir pristatys Naujosios 
Sąjungos kandidatus į 
Seimą. Anot A.Paulausko, 
Naujosios Sąjungos kan
didatai, tai nesavanaudiš

ki, turintys atsakomy
bės jausmą žmonės,siek
siantys naujosios politi
kos įgyvendinimo.

Grupė NS kandidatų į 
Seimą, išvyko į prmąją 
agitacinę kelionę marš
rutu: Trakai, Aukštadva
ris, Jieznas ir Daugai. 
Beveik per du rinkimų 
agitacijos mėnesius Nau
josios Sąjungos komanda 
su savo agitaciniu auto
busu ketina aplankyti vi
sus Lietuvos miestus, 
miestelius ir kaimus.

• Tai, kad Artūras Pau
lauskas *rinkimų kompani
ją pradėjo mėnesiu anks
čiau, negu įstatymas lei
džia, rodo, kad’1 labai di
deli pinigai ieško būdų 
patekti į valdžią per 
Naująją Sąjungą’;’spaudos 
konferencijoje pareiškė 
Seimo vicepirmininkė Ra
sa Juknevičienė.
GAUSIAUSIAS LAISVES 
KOVU DALYVIŲ
SĄSKRYDIS.

Dešimtą kartą Ario
galos Dubysos slėnyje įvy
ko tradicinis Lietuvos 
Laisvės Kovų dalyvių są
skrydis "Laisvės ugnis- 

ateities kartoms".
Šį kartą, jau į tradi

cine tapusią šventę, są
skrydį, iš visų Lietuvos 
kampelių susirinko apie 
15.000 tremtinių ir jų 
šeimų narių. Jame 
dalyvavo Seimo Pirminin
kas V.Landsbergis,Krašto 
Apsaugos vadovai, o 
Krasnojarsko krašte gi
męs lakūnas Jurgis Kai
rys Sąskrydį pradėjo pa
rodomąja pilotažo prog
rama.
• Surinkusi 70 tūkst. 
gyventoju parašų v Algirdo 
Brazausko socialdemo
kratinė koalicija inici
juos Fizinių asmenų pa
jamų mokesčio įstatymo 
pakeitimus, siūlys šildy
mo pridėtinės vertės 
mokestį sumažinti iki 9% 
bei . išlaikyti valstybės 
valdymo kontrolė' strate
giniuose ūkio objektuose 
(skamba viliojančiai).
• Pagaliau sučiuptas gan 
susis biudžeto vagis:sodo 
namelyje netoli Šiaulių 
buvo sulaikytas vienos 
didžiausių Lietuvoje pri
dėtinės vertės mokesčių 
grobstytojų grupuotės or

ganizatorius 30m. am
žiaus Petras Stonkus.Jam 
pavyko išsislapstyti apie 
pusę metų. Jį sulaikė 
Tardymo Departamento 
bei Mokesčių Policijos 
spec, pavedimų tarnybos 
darbuotojai. Jiems tal
kino ir greitojo reaga
vimo rinktinės "Aras" pa
reigūnai.

PATOBULINTA KLAIPĖ
DOS TERMINALO TECH
NIKA.

Akcinėje bendrovėje 
"Klaipėdos Nafta" yra 
baigta sumontuoti
techninė įrangų prie kiek
vieno objekto didelio ga
lingumo vandens, putų 
tiekimo, aušinimo įren
gimai. Jeigu įvyktų ava
rija, per keletą minučių 
po signalo būtų galima 
užpilti vandeniu milži
niškas naftos gaminių 
saugyklas.

Dviejose prieplaukose 
yra sudaryti 6 hidrantai, 
2 monitoriai, kurie, rei
kalui esant, gali sudary
ti nepramušamas van
dens užtvaras. Jos tvir
tai apsaugotų naftos py
limo į tanklaivius įren

gimus, krantinių įrangą 
ir vamzdynų sistemą.

Šiuos modernius tech
niškus įrenginius atliko 
pasaulinio prestižo pel
niusios Olandijos firma 
"Ajax" ir Amerikos B-vė 
"Distral".

Taip pat intensyviai 
(kaip savaime supranta
ma ir turėtų būti) yra 
nuolat tikrinama
priešgaisrinė įranga ir 
visi įmonės darbuotojai 
pakartotinai priešgaisri
nius pratimus.

Verta prisiminti ir ki
tiems priminti, kad to
kie procesai nebūtų buvę 
įmanomi, jeigu neturėtu
me nepriklausomos, sa
vos Respublikos (kad ir 
būdami taip apsunkinti 
savų vagių...)

• Premjeras Andrius Ku
bilius vasaros atostogų 
savaitę praleido keliauda- 
mas„ Jūros upe baidare 
su žmona Rasa. Juos ly
dėjo jų draugai mindau
gas Briedis, Šerno narys, 
su žmona ir dukra ir 
Premjero asmeninė sargy
ba. Lydėjo ir žurnalistai.

MANO JUOZAPE L IS SAPNUOJA
Rimantas Vanagas

JUODĄ, JŪRĄ

(Ištraukų pabaiga)

Dabar laukiu sriubos. Vieną savaitę nie
ko, kitą - nieko... Tik brigados draugai 
valgydami vis pc porą šaukštų savo sriubos 
palieka - už tabaką. Maitino šitaip gal 
mėnesį. O aš galvoju, kaip čia savo tautie
tį pamokius. Kartą matau - jis skirsto žmo
nes į darbą, manęs nemato, tai aš strykt 
sniego urvan ir tekinom jc namelin! Ati
darau duris - ant stalo katiliukas sriubos, 
košė su kotletais, duonos kepalas.Košę,Kot
letus akimirksniu prarijau, kepalą užantin 
ir atgal. Kadangi pats sotus, savo vyrams 
atiduodu visą duoną.

-Pavogiau, - prisipažįstu, bet nema
nau, kad čia vagystė.

Po Kelių dienų viskas pasikartojo.Tačiau 
Stauskas, matyt, mane jau stebėjo — kai 
trečią kartą apsilankiau jo na mėly, 
grįždamas pamačiau jį iš priekio ateinantį! 
Nei kur bėgt, nei kur šokt— sniego apibus 
takelio apie du metrus.

-Aha, pakliuvai vienąkart! Dabar aš tau 
atsilyginsiu!

Stauskas čiupo man už apykaklės, tem
pia vidun - sveikatos turėjo nepalyginti su 
manim. Jau pradarė duris, pasilenkė žars
teklio - o aš trūkt! Ir išsprūdau. Vistiek 
vikrus dar buvau. Kaip dėjau į kojas-tiek 
mane ir tematė; metė pavymui žarsteklį- 
bet & r pataikysi į zuikį!

Tačiau ir tuo mano "draugystė" su tuo 
velnio neštu ir pamestu Stausku dar ne
sibaigė. Nes aš niekaip negalėjau 
susitaikyti su mintimi, kad praradau tokį 
brangų siuntinį. Reikia tą paršą pamokyti!

Dirbau trečioj pamainoj, naktį. 
Atsargiai nusliukinu prie Stausko namelio, 
pasižiūriu pro langą - ogi Antanas pučia į 
akį! (j prie pat slenksčio žvilga naujutė
laičiai batai... Tyliai praveriu duris, pasi
imu tuos batus - ir bėgte! Tiesiai pas 
angliakasių gelbėtojus. Ilgai siūlyt neteko- 
išmainiau batus į tris alavinius puodelius 
machorkos ir du kepaliukus duonos. Ir ma
no brigados vyrai patenkinti, ir man ant 
širdies lengviau: jau šiek tiek atsilyginau 
savo skriaudikui! Bet dar negana Juolab,kad 
vyrai vis pakaitina: nenusileisk! Eik pas 
operatyvinį įgaliotinį!

AŠ ir nueinu. Taip ir taip, sakau, apvo
gė maine vidury baltos dienos, nežinau, ką 
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ir daryti. įgaliotinis klausia:
-O kodėl gavęs kvitą, iškart į mane 

nesikreipei?
-Nepamaniau, kad tautietis gali taip 

apmulkinti...
-išsiaiškinsim.
Kitą rytą, kai jau kelios brigados buvo 

išrikiuotos eiti šachton, darbų vykdytojas 
praneša:

-O tu, Juzikai, pas įgaliotinį.
Mano brigada žino, koks reikalas, bet 

kiti sužiūra į mane kaip į šnipą 
jeigu įgaliotinis kviečia, vadinasi, turiu jam 
kažką pasakyti. Ką darysi, einu. Ir randu 
ne tik įgaliotinį, bet ir Antaną Stauską.

Vėl pilu viską iš naujo, ničnieko nenu
slėpdamas. Įgaliotinis paklausė ir kaip spirs 
Stauskui užpakalin! išvijo. Bet aš dabar 
galvoju - kažin ar nebuvo čia viskas su
vaidinta? Nes kitą dieną įgaliotinis man 
grąžino tik iš Stausko atimtą lajaus bliūdą 
o kur lašiniai? Ar nepasidalijo abudu?..Bet 
aš džiaugiuosi ir lajum: padalinu vyrams po 
gabaliuką, duona nebus sausa, o ir sočiau. 
Kas man liko, pasikišau po pagalve, miegu 
malonų kvapą uosdamas, tačiau rytą žiū
riu - nebėr ir to mano turtelio! Kažkas r 
kitos brigados nudžiovė...

Taip ir prapuolė mano skausmingai 
lauktasai siuntinys.

Kaip laidojom Balzebubą

Ligoninės darbą tikrinusi komisija susi
domėjo,kodėl aš, toks jaunas, vaikštau su 
ramentais. Pavartė, pavartė mano bylą - 
ir atrado, kad moku lotyniškai, esu dirbęs 
felčerio padėjėju.

-O sanitaru būt nenorėtum? klausia 
manęs.

-Norėčiau! - atsai<au.
Komisija išeina, o aš stengiuos, kad 

gydytoja, Lenkijos žydė Jasmolonska (gir
dėjau, buvo ne vieną žmogų išgelbėjusi), 
manęs nepamirštų. Kai tik pasigirsta 
komanda "Dėmesio!", pranešanti apie jos 
pasirodymą, aš tuoj artyn, padedu nusi
vilkti kailinius...

-A, čia tu, Juzikai? - šypsosi Jasmo
lonska.-Tai ar būsi sanitaru?

-Būsiu!
Pasišaukė, pašnekėjom, pašnekėjom — 

ir paėmė mane sanitaru į chirurgijos sky
rių. Nuo to laiko tapau jos numylėtiniu.

Marusia, kapitonė, pamokė leisti vaistus į 
vieną - ir aš duriu nemirksėdamas, tiesiai 
gyslon! Ėmiausi tvarkos - paprašiau pala
tos vyrų, Kad naktimis peiliais su vande- 
deniu išgramdytų grindis: rusai, lietuviai 
sutiko, o ukrainiečiai - ne: girdi, miego 
norim! Miegokit, pamaniau sau, bet kai 
mes srėbsim sriubos likučiusf neprašykit!

Prie pavardžių tų, kuriuos jau galima iš
rašyti darbui šachtoje, gydytojas pridėdavo 
žodelį "prima", tai aš nuo lietuvių pavar
džių jį nubraukdavau, o prie ukrainiečių- 
prirašydavau, - štai kaip buvo, tikrai taip!

Šachtoje "Kapitalnaja" dirbo gal dešimt, 
vienuolika tūkstančių žmonių, iš jų lietu
vių - apie šešis šimtus. Lietuviai slapta 
subūrėrn grupelę, nežinau gal panašių 
grupelių buvo ir daugiau. Ką mes vejkėm? 
Tarėmės, kaip paoėti savo tautiečiams, 
drauge priešintis sužvėrėjusiems prižiūrė
tojams. AŠ tapau tos organizacijos sekreto
rium, pasivadinau Vienuoliu. Rašydavau 
šifruotai. Sėdžiu, būdavo, naktį medpunkte 
ir niekieno nestebimas rašau, rašau.

Vieną svarbų dokumentą apie mūsų slap
tą veiklą (streikus ir kt.) buvau įklijavęs į 
knygos viršelį, išsaugojau ne tik iki laisvės 
atgavimo, bet^ turėjau jį ir Anykščiuose, 
tik paskui kažkur per remontus prapuolė. 
Lankydavom ligonius, po kuopelę kaupdavom 
maistą šventėms - Kalėdoms, Naujiesiems 
metams, Velykoms ir 1.1. Kartais aš pats 
iš Irkutsko, iš tėvuko, gaudavau makaronų, 
kuriuose būdavo taip gudriai įviniotų rub
lių, kad nežinodamas nepatikėtum; bet kai 
laiške rasdavau parašyta: "Juozai, atsargiai 
su makaronais, juose gali būti adatų", su
prasdavau, ko reikia ieškoti...

•
Apskritai gyvenimas šitoje šachtoje bu

vo žmoniškesnis. Jau vien tai, kad čia iš 
mūsų nebeatiminėjo siuntinių, reiškė ne
blogas permainas. Tik vėl bėda: vien už 
tai, kad užmiršai laiku pasikeisti kalinio 
numerį, iškart sodina penkioms paroms į 
karcerį! Prižiūrėtojai laksto kaip pasiutę ir 
tik rėkia, tiKibaudžia - maty t,"iš viršaus" 
atėjo toks nurodymas...

U Jasmolonska padarė mane felčeriu, 
dalyvaudavau net operacijose, skrodimuose. 
Nesibaidžiau nei kraujo, nei lavonų, pada- 
vinėjau instrumentus, leidau vaistus. Baisu 
man būdavo tik tada, kai iš lavoninės po 
skrodimo išvežtą negyvėlį sargybinis prie 
vartų ji dar perdurdavo durtuvu, tai pri
mindavo , jog vis dar esam kitam pasauly, 
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programą, 
INSTITUTE

Australijos, 
Vokietijos, 
Mongolijos,

St. Louis, 
Altanta,

SUSIPAŽINS SU AMERIKA LIETUVOS

Danguolė Rokuižienė pasidžiaugė 
Montrealio miesto centru.

N otr. N .Baerdžiūnienės

Moines, 
Missouri, 
Georgia, 

Texas. Taip pat Miami, 
New York' e, Eau

etatinė žurnalistė
į Tarptautinę

ŽURNALISTĖ
Lietuvos Radijo-TV 
Danguolė Rokuižienė 
Konferencijų JAV laimėjo kelionę ir į 4- 
ių menesių 2000 Fellowship 
surengta ’’WORLD PRESS 
MACALLESTER COLLEGE”.

Laimėtojai buvo atrinkti iŠ 
Bangladešo, Brazilijos, Kinijos, 
Lietuvos, Meksikos, Ghanos, 
Ugandos.

Danguolės uždavinys - parašyti serijų 
straipsnių, apie JAV-se vykstančius prezi
dentinius rinkimus. Tai, manome, ją geroKai 
nustebins...O dienoraštinio pobūdžio
straipsnius ji privalės siųsti į Lietuva per 
Tinklalapį.

Jos privalumas yra ne tiktai 4-ių kalbų, 
mokėjimas - anglų, vokiečių, rusų ir 
lenkų, bet ir tinkamas žurnalistei tempe
ramentas, rimtas atsinešimas Į. pasirinktą_ 
profesiją. Nors sakėsi, kad pradžioje buvo 
norėjusi būti gydytoja.

Lietuvos Radijo-TV dirba 12 metų.
Dažniausiai , per Soros Fonda į Lietuvą 

patenka įvairių anketų konkursams. Danguolė 
tokią užpildė ir buvo atrinkta šiam 
neeiliniam uždaviniui.

Lietuvos RTV dirba ’’Naujienų" skyriuje, 
yra atsakinga už užsienio naujienas, 
akredituota korespondentė ir Europos 
Tarybos Organizacijai Prancūzijoje, Stras- 
burge ir Europos Žmogaus Teisių Komitete.

Tai yra pirmoji jos didelė kelionė.Teks 
būti Seattle, Washington' e, Des 
Iowa, Columbia ir 
Nashville, Tennessee; 
Dallas ir Austin ~ 
Floridoje, Bostone, 
Claire Wisconsine.

Geros sėkmės ir ištvermės. Bus įdom 
išgirsti, kaip jai pavyko šis neeilinis 
uždavinys. b.

kur valdo žvėrys ir žmogžudžiai...
. O kai šėtonas Stalinas kanopas 

nukratė... Kaip tik man buvo poilsio diena, 
sėdėjau savo barake. Tik staiga dar prieš 
dvyliktą valandą - pro grotuotus langelius 
matom: subėga kieman kareiviai, sustoja 
vienas prie kito gal per metrą, automatai 
atKišti, - kas dabar bus?!. Net šiurpas nu
kratė. O čia dar įlekia vidun prižiūrėtojas 
ir baisiu balsu kad surėks:

-Dėmesio’,, . ........................
Viena brigada darbe, kita tik sugrįžus, 

mūsiškė ilsisi, - kas gi atsitiko?!
-Stot! Ramiai!..

Ir paleidžia garsiakalbį. O radijas, 
pasirodo,transliuoja^ Stalino laidotuvės. Karei
viai tebestovi atkištais automatais,tarsi mes 
norėtume jiems gerkles perkąst. Ir, atrodo, 
kad ten ne laidotuvių orkestrai groja,o tas 
balzebubas prakeiktas, požemių karalius, 
gaišdamas gargia ir dvėsuoja, kad jam iš 
kruvinos burnos paskutiniai karkalai ver
žiasi...

mergiotę vėl susitikau -L U 
Mums prasilenkiant, įbedė į mane akis 
kiskis, o kai paėjėjęs atsisukau, ji 
atsisukusi... Dieve, Dieve, ir kas si 
darosi?!

ir vėl tas pats! 
kaip 
irgi 
čia

Šitaip stovėjom gal ketvirtį valandos. 
Laisviau atsikvėpėm tik tada, kai likom 
vieni, o kareiviai su automatais staiga pra
dingo. Gal jau kitą dieną liepė nusiimt nuo 
drabužių numerius, - štai kaip greit keitėsi 
politika!

keitėsi

Zosytė
Jau buvau laisvas, tai devintą valandą

ryto atėjau į krautuvę nusipirkt baltos 
duonos. Laukiu eilėj talono, o priešais sto
vi tokia neaukšta mergiotė ir atsisukusi 
taip stebeilija į mane, ir tokioms didelėm 
mėlynom akim, kad nebežinau, d kas ir 
daryt. Eilė pakruta - ir ta mergiotė pa
eina, bet atatupsta ir vis nenuleisdama nuo 
manęs akių! Pasisukęs šonan, išsitraukiu iš 
kišenės veidrodėlį: gal esu murzinas?Ne,tai 
kas?.. Pereinu su talonu kiton eilėn, jau 
prie duonos - o mergiotė spokso ir spokso 
į mane! Gal buvom pažįstami dar prieš la-
gėrį, laisvėj? Bet ne, negali būti, ji gal 
dar visai jaunutė... Pasiėmusi savo 
kepaliuką, vėl atsisuko... Persibraukiu nosį, 
akis - lyg kokį voratinklį norėčiau
nusibraukti, bet kad nieko daugiau nėra, 
tik šita išverstaakė...

Parėjęs per baraką, pasakoju savo kai
mynui Vladui, žemaičiui, kas atsitiko, o 
tas tik trauko armoniką ir juokiasi. Nesi
juok, sakau, man visai neberamu, kažkas 
lyg ir į širdį įlindo! Ir duria!.. Netrukus tą 
201J0.VIII.22

Po kiek laiko apkalinėjau tokio 
Kirilo namo skliautą. O greta, 
aptvertame kieme, stovėdavo arkliai, __
mą v^sarą vežiojantys šachtininkams anglis. 
Čia dirbo lenkas Šapranskis, kilimo iš Va
karų Ukrainos, buvo lyg ir kalvis, apkalda
vo roges, ratus. Jis buvo vedęs ukrainietę, 
turėjo krūvą vaikų, bet atsidūrė kalėjime. 
Negana to, Šapranskis buvo neįtikęs ir ban- 
derininkams, tai tie, atėję pas jį ir jo ne
radę, pasiėmė dvi jo dukras ir sūnų, o kai 
šovė į žmoną, po jos sijonu parkrito pen- 
kerių metų dukrytė... Du berniukai gulėjo 
ant krosnies po pagalvėmis. Sužinojęs, kas 
atsitiko, tėvas norėjo nusižudyti, 
nenusižudė vien dėl likusių vaikų. Tremtyje 
vedė komę, susilaukė dukters. Po kurio 
laiko Vorkutoje jį aplankė sesuo Julija ir 

o tai 
pasiliko

atveze jo dukrą, tą, iš po sijono, 
buvo Zosytė, ji čia, su tėvu ir 
mažosios sesutės prižiūre’ti...

v

ruso 
tvorom 

žie-

butelį šampano ir

pasakysit? — klausia

vandenelį norėjom

dar vandenėlis? Jūs man 
duktė prašė, 
bilietų nusi- 
kad atsiųs-

pasiimam butelį baltos, 
bar( bar!

-Tai ką, vaikeliai, 
Šapranskis.

-Nieko, tik už 
atsilygint...

-Koks čia
geriau pasakykit, ką daryti: 
kad su pamote neturi už ką 
pirkti, namo sugrįžti. Prašo, 
čiau, o iš kur aš paimsiu?

-O kiek reikia? - klausiu.
-Poros šimtų.
AŠ tuoj ranką kišenėn - ir:
-Še , imkit! - oriai sakau. — Tegu tik 

greičiau atvažiuoja’..
šapranskis nustebęs žiūri į inane, tyli.
-A - numoju - kada nors! Po smerties 

avižom!

Taigi kalų as namo skliautą, 
kažkas moterišku balsu dainuoja 
dainą; žvilgt 
žiuri į mane 
kopėčių ir sakau:

-Mergaite, ar neatsirastų vandenėlio?..

girdziu- 
lagerio 

- ogi vėl ta pati mėlynakė!
- ir dainuoja! Tai as nuo

-Atsiras, atsiras! - atsako toji ir nerte 
išneria to atnešti.

Kai atneša, aš gėręs negėręs f išpilu 
katiliką - ir vėl:

-Mergaite, ar neatsirastų...

Kartais jos nesutikęs pats nueinu pas 
Šapranskius - jie gyveno prisiglaudę 
mažulyčiam kambarėly pas tokią žydę ir 
ten paprašau atsigerti. Bet kaloėt nieko 
nekalbam! Tiktai krūtinėj kažkas graužia, 
kirba, nors tu raudok... O vieną dieną ne
sulaukiau jos prie namo, nerandu ir namie, 
žydė linguoja galvą:

-Tavo "Vodička"' išvažiavo su pamote, 
nebėr tavo "Vodičkos"!

Ir nebereikia mane Juozapėliui jokio 
vandenėlio, išeinu galvą nukoręs, dienos 
šviesos nematydamas... Atsigauni gal tik 
po . valandos^ - pagalvojęs, kad jeų su 
pamote išvažiavo, tai su ja ir sugrįš. O 
kol Zosytės nėra, kodėl nesusipažinus su jos 
tėvuku? Dėl drąsos Kartu prikalbinu Vladą,

Taip ir pasakiau, tikrai. Paskui ne kar
tą susitikau su Zosytė, nors dar negreit iš
drįsau paprašyti tėvuko, kad išleistų ją su 
manim į kiną. Doras, teisingas, bet kietas 
žmogus buvo tas amžinatilsį "batia" (taip 
aš jį vadinau) Šapranskis; kaip šiandien at
menu, ką jis man tada pasakė:

-Gerai, Juzikai, veskis, bet žiūrėk!
Zosytė Vorkutoj ėmė mokytis siūti, o 

aš vis pasitinku ją, palydžiu, kol vienąkart 
papt! - ir pabučiavau kaip koks vilkas... 
Pusantrų metų šitaip, daugiau niekur nieką 
Pagaliau nueinu pirštis: kurgi žmogus nuo
savo likimo pabėgsi?! "Batia" klausia:

-Nu,kaip, Zosyt, patinka tau Juzikas?
Ir Zosytė iškart:
-Man - tai labai!

Štai šitaip. Man tada buvo trisdešimt 
ketveri, ji neturėjo ir aštuoniolikos. Sutuo
kė mus graikų kunigas. Aš, šeimoj iš vaikų 
vyriausias, atšokau už brolius Jurgį ir Bro
nių, už seserį Liudą, kurių vestuvių nema
čiau - kaip rusai sako, "vsem vragam na 
zlo". Linksminausi už visus gimines, už per 
plauktą juodą jūrą ir visą laisvą pasaulį,
dvi savaites!

*****************
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"TALKA" LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario UBM 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

MOKAME UŽ:
AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIU

PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........ 2.50%
santaupas.................  2.75%
kasd. pal. taupymo sask......... 2.00%

nekiln. turto 1 m
r.80%
.8.05%

Montreal!© AV P-jos Choro dalyviai pradėję vasaros atostogas K.ir W.Gentema- 
nu Chanteclaire Estate buveinėje, Vai David. Pakviesti malonių seimininkų.,mi
ni savo veiklos 50-metj,atvykę su šeimomis. Ruošiasi savo ruožtu priimti sve
čius solistus iš Toronto bei kitus š.m.sukaktuvinėje programoje, rugsėjo mėn. 10 d. 
r Nuotr: Antano J. Mickaus
roronto

• Lietuvių Namų ir Wa- 
sagos Moterų BGrelių 
iniciatyva rugpjūčio mėn, 
13d., sekmadienį, buvo 
surengta labai sėkminga 
Popietė Slaugos Namų 
statybai paremti.

Po Mišių, Gerojo Ga
nytojo Misijos kiemely
je, vyko įdomi programa, 
vaišės ir loterija. į ren
ginį atvyko apie 200 da
lyvių.

Pranešimus apie Lie
tuvių Slaugos Namus pa
darė dr.Rimas Juodis, SN 
Komiteto pirmininkas dr. 
Raimondas Žabieliauskas 
ir Lėšų Telkimo K— to 
pirm. Teodoras Stanulis.

Vytautas Pečiulis links
mino svečius muzika ir 
anekdotais.

Dalyviai buvo dosnūs: 
piri<o loterijos bilietus ir 
nepagailėjo aukų, nes 
Slaugos Namams surink
ta 9,270 dol.

Primenama, kad asme
nys ar organizacijos, pa
aukoję 5.000 dol.ardaugiau, 
bus įrašyti garbės 
telėje virš kambario 
rų, kaip mecenatai 
kambario įrengimui.

Tuo rūpinasi LSN 
jaus Komitetas.
• Toronte, Kanados 
riuomenės Bazėje "C 
Borden" anglų 
kursus lankys 
nieji Lietuvos 
kai; 4 majorai,
tenantas, 2 kapitonai^ ir 
2 leitenantai. Jų stažas 
baigsis š.m. gruodžio 
mėn.8o. Jie dalyvavo ir 
išvykoje į Midlandą rug
pjūčio mėn.6o. su didele 
grupe lietuvių iš Toronto 
ir kitur.

iškilmingos Mišios bu
vo skirtos paminėti Jubi
liejinius Krikščionybės 
metus ir Lietuvos kanki
nius.

Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė prof. kun. 
Leonas 
viešintis 
celebravo 
diakonas.

Apie

VISUOTINAS, METINIS 
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS

INSTITUTO
S U V A Z I A V I M A

vyks
S

len-
ciu-

Va-

Ka-

Kalbos 
aukštes- 
karinin- 

1 kpt.lei-

Zaremba S J., 
Toronte. Kon- 

5 kunigai ir

Apie lietuvių trėmi
mus į Sibirą kalbėjo at
vykusi iš Rochesterio,
6 psl.

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.

... 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%

• Nemokami čekių sąskaitų 

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 CARD KREDITO KORTELĖ t INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.net
s.m.RUGSEJO MEN., 23 d. 

šeštadienį, L.ir R. Veselkų
Sodyboje RAMBYNAS, 198 Simpson 

Road, Leeds- Grenville County, ONT. Programoje: 11 vai. 
Taryboj posėdis. 11:30 val.Vaiz dajuostė "Keramika ir 
marguciai’JIektorius Antanas Tamošaitis. 1 vai. - LTI 
visuotinis narių susirinkimas. 
JAV B.Litvinienė. Prie 
lietuvių kryžiaus kanki
niams buvo padėtas ąžuo
linių lapų vainikas.

Giedojo jungtinis 
"Prisikėlimo" ir "Anapi-

lio” parapijų bei "Volun
gės" ciioras, 
Viskontierei 
naujant Jonui
Duetą giedojo D.Viskon-
tienė ir D.Pradtke.

vad.Daliai 
ir vargo- 

Govėdai.

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 (College St.. Toronto. Ontario X16II 1 \S 
. Irlelonai: 416 532-3400 ir 532-3414

P AR APIJUS KREDITO KOOPERA I A A A.',

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais 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 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3-30 v.p.p,; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.d. Iki 8 v.v,___

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................
180-364 d. term.lnd................
1 metų term, indėlius...........
2 metų term, indėlius...........
3 metų term, indėlius...........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius...........
1 metų GlC-mėn.palūk.........
1 metų GlC-met. 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%
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčius 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

3.95%
4.75% i

5.25%
5.30% i
5.45% ’

.. 4.75%

.. 5.25%
... 5.50% 
..5.65% . 
..5.70% 
.5.90%

. 4.00%

. 5.25%

. 5.50%

. 5.65%
.5.70%
.5.90% ,

...2.00%

...2.00%

...2.00% ‘

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekilo, turto paskolas:' 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...
2 metų...
3 metų...
4 metų...
5 metų...

MOKA:
3.65% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.20% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.70% už 180-364 dienų term, indėlius 
4.85% už 1 m. term. Indėlius 
5.10% už 2 m. term, indėlius 
5.15% už 3 m. term, indėlius 
5.20% už 4 m. term. Indėlius 
5.30% už 5 m. term. Indėlius 
4.60% už 1 m. GiC mėn. palūk.
5.10% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.40% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.65% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.60% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.80% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
5.10% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.40% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.65% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.60% 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.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.........8.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................7.70%
2 metų.....................7.75%
3 metų.....................7.85%
4 metų.....................7.95%
5 metų.....................8.00%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčius

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.

„..7.85% 
.....7.95% 
....8.00% 
.... 8.05% 
.... 8.10%

6.75%

Duodame komercinius 
mortglčius Iki $750,000.

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Cirrus

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., anirad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p p.
• Ketvirtadieniais ir penkiadieniais 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 Tlnklaiapls: y.nww.parama.net
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http://www.talka.net
mailto:parama@total.net
y.nww.parama.net


• VDU senato narys 
prof.Kęstutis Skrupskelis, 
kurio redaguotas ’’The 
Correspondence of~ Wil
liam James’’ šeštas 
tomas, laimėjo Morton N. 
Cohen Award for a Dis
tinguished Edition of 
Letters, 1999 metų 
premiją.Ją skiria Modern 
Languages Association, 
jungianti visus, įvairias 
kalbas bei literatūras JA V

PUIKUS 11-JŲ METŲ DERLIUS

VD Universitete Kaune šių metų pradžioje mo
kėsi 4840 studentų: baxalauro studijose—3291, ma
gistratūroje - 913, doktoratūroje - 183, tęstinio 
mokslo studijose - 453.

dėstančius
profesorius.

Studentai turi gerą programų pasirinkimą: 24-i as 
bakalauro. 38-ias magistro ir 19 doktorato studijų.

Universitete yra 7 fakultetai ir 3 studijų ins
titutai, kurie jungia 27 katedras, 19 mokslo ir stu
dijų centrų. Universtieto Botanikos Sodas garsėja 
unikaliomis augalų kolekcijomis ne tik Lietuvoje, 
bet ir Baltijos salyse.

Universitetas turi Šv.Antano Religijos Studijų 
Institutą Kretingoje, Katalikų Fakulteto Vilkaviškio 
vyskupijos filialą Marijampolėje.

Suintensyvintas teisininkų ir diplomatų rengimas. 
Šiais metais yra pertvarkytas Tarptautines Teisės ir 
politikos Mokslų Institutas į du savarankiškus insti
tutus v- Politikos Mokslų ir Diplomatijos, Teisės. 
Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Seton Halio 
ir Michigan© universitetais JAV.

Kartu su kitais partneriais įsteigtas išeivijos 
Institutas, tiriantis lietuvių diasporos pasaulyje at
siradimo, išeivijos kultūrines, politinės ir visuomeni
nės veiklos problemas. Kaupiamas ir tiriamas išei
vijos organizacijų ir atskirų asmenų archyvai, lei
džiamas Egzodo archyvas; jaunimo Karjeros Centras- 
jo pagrindinis tikslas - teikti su akademinės 
bendruomenės karjera susijusias paslaugas; Baltijos 
Vadybos institutas - dalyvaujant Paryžiaus, Kopen
hagos, Bergeno verslo mokykloms ir Liuveno Uni
versitetui, Vilniuje organizuoja verslo administravi
mo tęstinio mokymo magistratūrą.

Per šiuos metus ypač pagerėjo Universiteto ma
terialinė bazė.

Rugsėjo pirmąją Katalikų Teologijos Fakultetas 
pradės mokslą naujose patalpose senamiestyje, 
Vilniaus gatvėje. Jas Universitetui suteikė Kauno 
Arkivyskupija.

Didziojo 
aukštoji 

nusipirko

atnau-

Visą dėsi m meti Vytauto
Universitetas buvo vienintelė Lietuvos 
mokykla, neturinti sporto bazes. Pagaliau 
gerą sporto kornpleKsą.

Šių metų balandžio mėn. 28d. yra
jinti ir atidaryti reKtorato rūmai, restauruojant pa
statą ir pritaikant jį Universiteto reikmėms, siekta 
išlaikyti I-os Neprik’alusomos Lietuvos vyriausybių 
rezidencijos savitumą bei išsaugoti S.ir S.Lozo
raičių - tėvo, užsienio reikalų ministro ir diplomato ~ 
bei sūnaus, diplomato ir VDU Garbės daktaro 
minimą. Šis pastatas reprezentuoja 
kaip mokslo ir Kultūros instituciją. Beje, pagerėjo 
darbo sąlygos Politikos mokslų ir diplomatijos bei s 
Teisės institutams, taip pat Biznio ir vadybos 
fakultetui. •'—<

Šiais metais įvairių studijų pakopų baigimo diplo
mus gavo 994 asmenys: bakalauro — 569, magistro- H 
388 ir specialias perkvalifikavimo studijas baigė 37 Vienas iš LaSalle gyventojų

av-
Universitetą,• • •

asmenys.
šiuometinių absolventų tarpe yra 3000 - oji ba

kalaure ir 1000-toji magistrė. Buvo nutarta, kad ši 
garbė atiteks tiems, kurie studijų metais pasiekė 
aukščiausius pažangumo rodiklius ir puikiai apgynė 
baigiamuosius darbus.

Tai Humanitariniu mokslų fakultetų anglų 
filologijos bakalaure Eiginta Okunienė ir Socialinių 
mokslų fakulteto psichologijos magistrė Evelina Še- 
putytė. Šioms absolventėms įteikiami naujį baka
lauro ir magistro diplomai,kurie prasideda skaičiumi 1.

ilŲŲįH^tŲliyąiĮttr*#

• Mūsų šaunusis jaunimas 
D.Bulota, J.Landry,J.Pie- 
čaitis ir A. Valkauskas, 
važiuojantys į Pasaulio 
Jaunimo Kongresą
Australijoje, buvo nuvy
kęs į St.Jerome, Jėzuitų 
Namuose gyvenantį AV 
parapijos kleb.J.Aranaus- 
ką SJ. ir atsidėkodami 
jam už paramą šiai 
kelionei, padovanojo Koru 
greso marškinėlius ir pa
bendravo su juo.

Montrealio 
TAURO 
jaunieji . 
krepšininkai 
ši^ vasara 
žaidė 3 prieš 3 

HOOP-IT-UP 
žaidynėse 
Jarry Parke > 
liepos 8 ir 9.d.d., 
tarpe kitų 500 
dalyvių.
V irsuje-Antano 
Mickaus komanda, 
šalia su savo 

TAURO draugais. 
Žemiau- 
Pauliaus Mickaus 
komanda. 
Toliau žaidžia 
stebint Sebastijonui 
Ptašinskui. 
Uniformas pasiuvo 
Teresė Mickienė

Malonu, kad 
mūsų jaunuoliai 
nepabijojo 
vasaros karščių 
ir visur atstovavo 
TAURĄ.

Nuotr.

Antano J.Mickaus.
2000.VIU.22.



montreal

SUKAKTIES 50 MINĖJIMAS
S.m. RUGSĖJO men. | o d.,"AUŠROS VARTŲ" šventovėje: 
Programoje:

11 vai. -IŠKILMINGOS MIŠIOS, dalyv. J.E. vyskupui Pauliui 
BALTAKIUI, OFM., , I R KANTATA: "KRYŽIŲ IR 
RŪPINTOJĖLIŲ LIETUVA”. Atlieka A V CHORAS, su 
solistais: Slava Ž1EMELYTE, Gina ČAPKAUSKIENE, 
Jonu VAŠKU ir Antanu KEBLIU. Dir.komp.Aleksandras 
STANKEVIČIUS. Vargonais akompanuoja Lavrenti 
DJINTCHARADZE.

Salėje-
SUKAKTUVINIAI PIETŪS. įyiontrealio ’’GINTARO" 
Ansamblis, vad. Linas STASKEVIČIUS.

VISUS maloniai kviečia dalyvauti 
"AUŠROS VARTŲ" PARAPIJOS TARYBA

Auka: suaugusiems $20; moksleiviams - $10; vaikams iki 12 m. 
amžiaus - veltui.

o "Vaiko Tėviškės Na
mams" A.a. Magdalenos 
Pakulienės atminimui $15. 
paaukojo R.Pocauskienė.

Dėkoja KLKM D-jos 
Montrealio Sk.

MIRUSIEJI:
• Pranas MICKUS, 89 m. 
amžiaus, po ilgos, sun - 
kios ligos mirė Longueil 
ligoninėje,rugpjūčio mėn. 
19 d.

Liko žmona Julija, sū
nus Antanas su Šeima -

• AV P-į'os Taryba siū- 
lo iš anksto užsisakyti
bilietus i reiyriama AV 
P-jos 50-mecio šventę“" 
(ziūr. skelbimu) pas G. 
Kudžmienę tel: 514 
365-5624.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

vaikaičiai Antanas ir Pau
lius, marti Teresė ir 2 
seserys Lietuvoje. Palai
dotas Cote dės Neiges 
Kapinėse iŠ AV Parapijos 
bažnyčios.

Užuojauta artimiesiems.

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

• Elenos Bernotienės dė
ka •>šiais metais labai gra
žiai sutvarkytas gėlynas 
šalia bažnyčios ir prie 
Kryžiaus.Malonu,kad yra 
tokių gerų parapijiečių, 
kurie ne žodžiais, o dar
bais rūpinasi gražia pa
rapijos aplinka.

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St. Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS

Vladas Kronkaitis irgi 
apžiūri parapijos pasta
tus. Jeigu yra reikalas, 
kunigui primena apie 
bažnyčios uždarymų. O 
kai Seselės išvažiuoja į 
Putnamą, prižiūri ir jų 
namus.

Malonu, kad yra žmo
nių, kurie niekieno ne
prašomi ir neraginami, 
pareigingai talkina pa-
rapijai, palaikant tvarką.*

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

FOURRURES

Maurice 9Qaplan
FURS .

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

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801

Montreal,Que«.H3 A 1L4

Tel: (514) 288-9646;

I Fax: (514) 844-3865>

Šv.KAZIMIERO P-'JOJE 
K.Ambrasas

• Rugpjūčio mėn. 12d. 
mūsų šventovėje buvo pa
krikštyta Kristinos / Či- 
Činskaites / ir Jason Da
vidson dukrelė Lia An
gelina vardais. Krikšto 
tėvais buvo Tyler Da
vidson ir Loreta čičins- 
kaitė.

• Rugpjūčio mėn. 13d. 11 
vai.Mišias atnašavo kleb- 
dr.Feliksas Jucevičius už 
a.a. Janės Dasienės sielą. 
Jas užprašė vyras Alber
tas ir šeima.

LES TOTTURES

IVHROIX1 |[\JC

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

COUVREUR- ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

kainomis.

Pamaldų laike klebo
nui prie altoriaus pa
tarnavo Dasių vaikaičiai 
berniukas ir mergytė.

Šia proga atsilankė ne
mažai tikinčiųjų. Po pa
maldų visi užėjo į sve
tainę ir buvo gražiai pa
vaisinti saldumynais, su
muštiniais, kava ir, ži
noma, skaniu raudonu vy
nu.

Visi dalyviai Albertui 
ir, jo šeimai, sako didelį 
ačiū!

8 psl.

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

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

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

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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