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• Ramioji masinė revo
liucija Jugoslavijoje. , pri
sidėjus angliakasiams , va
dovaujant Vojislav Kostu
nica, atlikus balsavimus, 
privertė prez.Slobodan 
Miloševičių pasitraukti 
iš savo posto. Diktato
rius bandė dar grąsinti, 
tačiau pritarimo negavęs, 
užsidarė savo rūmuose.

Jugoslavija išsirinko 
naujuoju prezidentu Voji
slav Kostunica.

Tuojau, sekdamas Eu
ropos Sąjungos nutari
mus, JAV prez.Bill Clin- 
ton'as atšaukė alyvos ir 
skrydžių blokadą Jugo
slavijai. Ji buvo įvesta 
dėl buv.prez.SI.Miloše
vičiaus karo veiksmų 
prieš Bosniją ir žiauraus 
Kosovo naikinimo, "etni
nio valymo", masinių žu
dynių.

Jugoslavijos laukia sun
kus pereinamasis laiko-

• Lenkijos prezidentiniuo 
se rinkimuose dalyvavo 
6U% rinkėjų. Antrąją pre
zidentinę kadenciją lai
mėjo 55% balsais Alek
sander Kwasniewski. Jis 
pralenkė 1 i konkurentų, 
jų tarpe nepriklausomą 
kandidatą ekonomistą An 
drzej Olechowski, turė
jusį 18% balsų ir Soli- 
darnosc bloko lyderį Ma
rian Krzaklewskį, surin
kusį 15%.

Teisę balsuoti turėjo 
29 milijonai gyventojų.

Prez.A.Kwasnewski pa
reiškė, kad didžiausias 
jo ateinančių 5-rių metų 
prezidentavimo uždavi
nys yra įtvirtinti Len
kijos įėjimą į Europos 
Sąjungą ir išlaikyti va
karietišką užsienio poli
tiką.

• Gudijoje vykstančiuose 
parlamentiniuose rinki
muose demokratinė opo
zicija turi mažai vilties, 
kad rinkimai būtų vyk
domi teisingai.

Stalininės eros šalinin-

Kanadiškos rudens gėrybes

• Du teroristai savižu
džiai Yemėne, Adeno 
uoste, priplaukė laiveliu 
prie Amerikos karo laivo 
"USSCole" ir detonavo 
sprogmenis, išmušė dide
lę skylę laivo šone. Žu
vo patys kartu su 7-iais' 
jūreiviais, 11 kitų jū
reivių nerasta ir 35 su
žeisti. Karo laivas, bu
dintis šiuose pakraš
čiuose, buvo trumpam su
stojęs papildyti kuro iš
teklių. Kažkam nepatin
ka Amerikos remiamos 
taikos pastangos tarp Pa
lestinos ir Izraelio.

Prez.Bill Clintonas pa
siuntė Pentagono Federa
linio Apklausinėjimo Biu
ro (FBI) ir Valstybės De
partamento atstovus į 
Yemeną pravesti tyri
mus.

tarpis.

• įsiliepsnoję neramumai 
Jeruzalėje darosi sunkiai 
suvaldomi ir visos pa
stangos taikai įvykdyti, 
pavirto į "akis už akį" 
kerštingu siautėjimu. įaud
rino arabo vaiko, besi
slepiančio už tėvo,žūtis 
ir dviejų izraelitų karei
vių nulinčiavimas.

Labai nenori dalintis 
Jeruzalės miesto švento- 
mis-izraelitams ir isla- 
miečiams — vietomis nei 
viena, nei kita puse... O 
ar yra kita išeitis?

Jau naudojami kari- 
oabuklai , masiniai susi
kirtimai yra sunkiai su - 
valdomi,visos taikos de
rybininku pastangos tik 
laikinai apmalšina pas - 
kutiniomis dienomis ašt-
riuosius išpuolius.

kas Alexander Lukašenko 
pareiškė, kad balsavimų 
rezultatai nebūsią
"Jugoslavijos varijanto",

duodamas suprasti, kad 
jis pats nebus nuverstas 
kaip kaa bl. Milosevic! us 
iš valdžios sosto.
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Norvegijos gelbėtojai 
priekaištauja Rusijai.

Norvegijos gelbėtojų 
vadovas pateikė Rusijos 
Karo Laivynui sunkių prie
kaištų dėl povandeninio 
laivo "Kursk". Rusijos ži
nybos, teikdamos klaidin
gą informaciją, trukdė 
Vakarų gelbėjimo opera
cijoms ir žaidė su nor
vegų ir britų narų 
gyvybe, pareiškė admi
rolas Einaras Skorgenas. 
Jis net keliskart turėjo 
grąsinti nutraukti pa
galbos misiją.

E.Skorgeno atstovas 
tvirtino, jog pirmiau
sia "vidurinės grandies" 
atsakingos institucijos ir 
asmenys Vakarų gelbėto
jams teikė prieštarau
jančią arba klaidingą^ in
formaciją. Tik pareiškus 
energingą protestą, į 
bręstantį konfliktą, įsi-, 
traukė Šiaurės Jūrų Lai-r 
vyno vadas, admirolas Po
povas.

• į’Tne Gazette” žinias 
pakliuvo ne tik painius 
Zuorus, kuris po susi- 
zeidimo turės palaukti 
savo eilės ledo rutulio 
rungtynėse. Prie apra
šymo apie puikų šio ru
dens obuolių derlių, ma
tėme didelę nuotrauką 
Lorraine Laurinaitis7per- 
kančia obuolius Atwater 
turguje.
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Pat Michalski,Il
linois Valstijos gub. 
George Ryan asis - 
tente Etniniams 
Reikalams, per - 
davė jo sveikini
mą dr. Antanui 
Razmai.

Jis Balzeko Mu - 
ziejaus 34-me su
važiavime buvo 
pagerbtas Lietu - 
vių Kultūros Žy - 
meniu "Žymiausiu 
Metu Veikėju^ - 
"Man of the Year".
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• Albertas Šimėnas, Lietuvos Krikščioniu 
Demokratu Partijos kandidatas, 50 m. am
žiaus. Gimė Anykščių raj.,Papilių kaime.

1972 m.baigė Vilniaus U-to Ekonomikos 
Fakultetą, įgijo ekonomisto matematiko 
kvalifikacija; ekonomikos mokslų kandi
datas; dabar turi doktoratą Socialinių 
Mokslų srityje. 1972_ - 1984 m. dirbo
Lietuvos Liaudies Ūkio Planavimo ir 
Ekonomikos Mokslinio Tyrimo Institute. 
1984- 1989 m. Vilniaus Inžinerinio Statybos 
Instituto (vad.Gedimino Technikos U- 
to) dėstytojas, docentas. 1989 m.-Mokslu 
Akademijos vyresnysis bendradarbis*

1991 m. sausio mėn.10-13 d.d. Lietuvos 
Respublikos Ministeris Pirmininkas. Nuo 
1991 m. gegužes men. - Ekonomikos 
ministeris. 1992-1996 m. - Ekonomikos ir 
Privatizacijos Instituto direktoriaus pava
duotojas, vyresnysis mokslinis bendradarbis. 
Nuo 1996 m.lapkričio mėn.26 d.- Seimo 
Ekonomikos K-to pirmininkas bei Seimo 
Europos Reikalų K-to pirmininko pavaduo
tojas. Nuo tos pačios datos- Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijos V-bos 
narys.

Moka rusų ir anglų kalbas. Jis yra 
Seimo delegacijos Tarp- parlamentarinėje 
Sąjungoje narys. Parlamentinių rysiu su 
Italija, Didž. Britanija, S, Airija* Ukraina
grupių narys. Kovo 11-tosios Akto signata
ras. Buvo išrinktas į 1990-1992 m. Aukš
čiausiąją Tarybą- Atkuriamąjį Seimą.

Šeimoje - 3 sūnūs ir duktė.

e Giedrė Purvaneckienė, Lietuvos Social
demokratų Partijos kandidatė,55 m. 
amžiaus. Vilniaus U-tą baigė 1968 m. 
Penkerius metus dirbo Mokslų Akademijos 
Puslaidininkių Fizikos Institute, nuo 1973 
m.iki dabar dirba Vilniaus U-te, yra 
Edukologijos Katedros docentė, Socialinių 
Mokslu daktarė, Jungtinių Tautų vystymo 
programos patarėja. Yra dalyvavusi 
daugelyje mokslinių konferencijų, stažavosi 
Norvegijje, Švedijoje ir JAV. Yra parašiusi 
daugiau kaip 50 mokslinių straipsnių 
Lietuvoje ir užsienio spaudoje. Moka gerai 
anglų ir rusų kalbas, neblogai lenkų. Gerai 
dirba įvairiomis kompiuterių programomis. 
Šiuo metu yra visuomeninės organizacijos 
Moterų Informacijos Centro V-bos pirmi
ninkė. Buvo Lietuvos Tarptautiniu 
Šeimos Metų K-to narė ir Lietuvos 
pasirengimo IV-jai Pasaulinei Konferencijai 
moterų klausimais vicepirmininke. Buvo 
Lietuvos Vyriausybes delegacijų vadovė 
pasitarime moterų klausimais 1994 m.Vie
noje ir IV-joje 1995 m. Pekine.

Šeimoje- du vaikai ir dvi vaikaites.
2 psl.

• Nijolė Oželytė,pati pasisiūliusi savo
kandidatūrą, 46 m. amžiaus. Gimė Vilniuje, 
išsilavinimas - aukštasis. Specialybė 
dramos aktorė. Aukščiausios Tarybos 
Atkuriamojo Seimo narė, Nepriklausomybės 
Akto signatarė. Dirba Žmogaus Teisių 
srityje.

Sukūrė daugiau negu 30 meniniu ir 
Televizijos filmų Lietuvos,Rusijos, Gudijos 
ir Ukrainos kino studijose. 1982 m. buvo 
pripažinta geriausia SSRS aktore už 
Kamilės vaidmenį rež. A.Puipos filme 
"Arkliavagio duktė". Vaidino dar 3-juose 
filmuose. Buvusi pusantrų metų Tėvynės 
(turbūt , Tarybų S-gos Komunistų Partijos) 
narė, aktyviai kovojo už Lietuvos Komu
nistų Partijos atsiskyrimų nuo Maskvos. Ji 
yra Moterų Lygos steigėja ir pirmininkė, 
Moterų Konservatorių Sąjungos steigėja, 
ir pirmininkė, Nuosaikiųjų Konservatorių 
S-gos steigėja, prezidiumo narė.

Turi tris dukteris.

• Vytautas Kvietkauskas, Naujosios Sąjun
gos (Socialliberalų) kandidatas, 48 m.am
žiaus.

1974 m. baigė Vilniaus U-ta ir igijo 
žurnalisto specialybę. Nuo 1973* m. dirbo 
Lietuvos Radijuje ir Televizijoje korespon
dentu; laidų "Keliai, mašinos, žmonės","La
bas rytas" vedėju, LTV informacijos lai
dų "Panorama" vyr.red. pavaduotoju, 
vyriausiuoju redaktoriumi.

1990 -1992 m. Lietuvos Respublikos 
Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo 
deputatas. 1994 m. įsteigė Vilniaus Televi
ziją ir tapo jos direktoriumi. 1996 
- 1997 m. buvo Nacionalinio Radijo ir 
Televizijos generaliniu direktoriumi. Dabar 
vėl dirba Vilniaus TV, rengia laidas Lietu
vos politinio ir ekonominio gyvenimo 
temomis.

išrinktas Regioninių Televizijos Asocia
cijos, Lietuvos Parolimpinio K-to prezi
dentu, Europos Parolimpinio Vykdomojo K- 
to nariu. Taip pat yra Lietuvos Nepriklau
somybės Akto Signatarų Klubo, Lietuvos 
Sporto Tarybos, Lietuvos Invalidų Reikalų 
Tarybos prie LR Vyriausybes, Vilniaus 
"Rotary" Klubo narys. Apdovanotas Lietu
vos Nepriklausomybės Medaliu, medaliai 
"Už nuopelnus Lietuvos sportui". Pelnė 
apdovanojimą už televizijos laidas, buvo 
išrinktas į populiariausių Lietuvos žurnalistų 
penketuką.

Šeimoje - sūnus ir duktė.

• Giedre Kvieskienė,Lietuvos Centro 
Sąjungos kandidatė. Mokėsi Plungės III- 
joje Vidurinėje Mokykloje, Klaipėdos

Pedagoginėje Mokykloje, studijavo Vilniaus 
Pedagoginiame Universitete. įgijo istorikės 
pedagogės specialybę. Apgynė socialinių 
mokslų (edukologijos) daktarės disertaciją 
Peterburgo Kultūros Institute. Kartu su 
Vilniaus Pedagoginio Universiteto kolego
mis Įgyvendino seną svajonę - 1999 m. 
įkūrė Socialinės Pedagogikos Katedrą, 
kuriai vadovauja.

Ji yra viena iš pirmojo po Nepriklauso
mybės atkūrimo Lietuvos Kultūros Kongre
so (1991 m.)iniciatorių. Vaikų Vasaros 
Poilsio, Nacionalinės Vaikų ir Paauglių 

> Nusikalstamumo Prevencijos (1996 m.)
programų autorė. Visuomeninėje veikloje: 
Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegijos 
direktorė, Laikinųjų Vaikų Globos Namų 
"Atsigręžk į_ vaikus" steigėjų valdybos 
pirmininkė, UNICEF v-bos narė, Lietuvos 
Nusikalstamumo Prevencijos Centro v- 
bos narė.

Nuo 1999 m. - Vilniaus Miesto Savival
dybės Tarybos narė, dirba Socialinių 
Reikalų Komitete.

Šeimoje - dvi dukterys.

• Vitas Karčiauskas, Moderniųjų Krikščionių 
Demokratų Sąjungos kandidatas, 41 m.am
žiaus. Gimė Alytaus raj.. Aleknonių km. 
1977-1989 m. studijavo Vilniaus Inžinerinio 
Statybos Instituto (dabar vad.Vilniaus 
Gedimino Technikos U-to) Miestų Statybos 
Fakultete ir tapo statybų inžinieriumi.

Visuomeninės paminklosauginės veiklos 
rezultatas- darbas__ naujai įkurtos Lietuvos 
Respublikos Kultūros paveldo vyriausias 
inspektorius. 1991 m. jis jau buvo paskirtas 
kuriamo Lietuvos Kultūros Paveldo Moksli
nio Centro direktoriumi 1995 m. > reorgani
zavus šį centrą, jis dabar dirba Kultūros 
Vertybių Apsaugos Deoartamento direkto
riaus pavaduotoju, Kultūros Paveldo 
Centro direktoriumi. Jo kvalifikacija 
yra Įvertinta aukščiausios kategorijos 
ekspertų ir specialistų.

Moderniųjų Krikščionių Demokratų S- 
gos narys, steigėjas, šios s-gos Kontroles 
Komisijos pirmininkas, Vilniaus skyriaus 
pirmininkas. Taip pat yra visuomeninės 
organizacijos Kultūros Paveldo Tarybos 
narys, steigėjas, seniūno pavaduotojas,
Karaliaus Mindaugo Kolegijos narys, 
Lietuvos Kompiuterininkų S-gos narys.

V.Karčiauskas yra sklandymo sporto 
meistras (1987 m.); 5 metus buvo Lietuvos 
skalndymo rinktinės kandidatas ir narys, 
Baltijos šalių sklandymo vicečempionas 
(1984 m.), Lietuvos ir Ukrainos sklandymo 
pirmenybių laimėtojas ir prizininkas(1984-

(žiūr.3 psl....)
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Antanas Gustaitis
MODERNIOJI ELEGIJA
Man vis tiek pat, ar keikia kas, ar giria, 
AŠ vis tiek pat visom valdžiom uolus, 
Tiek pat galiu, ar jus gyvi, ar mirę, 
Visiem tašyti ant galvų kuolus, - 
Man vis tiek pat, man vis tiek pat.

AŠ už tiek pat vagiu, perku, | parduodu*, 
Gerbiu niekšus taurelių saliutu 
Ir dėl to pat zyziu pries tvirtat uodą 
Ir stūgauju prieš silpnąjį liūtu, - 
Man vis tiek pat, man vis tiek pat.

Man vis tiek pat, kur giltinė smeigs gaire: 
Dangaus rūke ar žemės pagiriuos.
iš dešinės aš vis žengiu į kairę, 
O is kairės į dešinę iriuos, 
Ir vis taip pat, ir vis taip pat.

Taip >pat klaupiuos prieš nuodėmingą Ievą, 
Taip pat krintu Mamonai į skvernus, 
Taip pat myliu Liucipierių ir Dievą, 
Nes aš taip pat toks pat jau modernus, - 
Man vis tiek pat, man vis tiek pat.

Lietuvos sportininkai iškilmingame olimpinių žaidynių atidaryme Sydnejuje• Lietuvoje iš viso vei
kė 2027 basavimo apylin
kės. I rinkimų sąrašus 
buvo įrašyti 2.706.582 
balsavimo teisę turintys 
Lietuvos piliečiai, Kurie 
ir išsirinko 141 Seimo 
narį.
• Gediminas Vagnorius 
prieš pat atsistatvoiniiną 
(1999m.gegužės me’n.3d.) 
leido "Lietuvos gele
žinkeliams" be Kon
kurso sudaryti 50 mln.su- 
tartį su Gerardo Bra
zausko, buv.prez.Algirdo 
Brazausko brolio, ir And
riaus Linkaus firma.

• Pagrindiniu "Akmenės 
cemento" akcininku tapo 
Norvegijos "Selvaag Gru- 
ppen" antrinė cemento 
prekybos įmonė "Embra" 
Bendrove oficialiai in
formavo, kad įsigijo 
33,95% Akmenės įmonės 
akcijų.

• 11 Olimpinės Lietuvos 
Vyrų Krepšinio Rinkti
nės žaidėjų šį sezoną 
rungsis dviejuose svar
biausiuose Europos tur
nyruose (Suprolygoje ir 
Eurolygoje), atstovauda
mi devynioms skirtin
goms Lietuvos ir užsie
nio komandoms.

• Australijoje vykusioje 
Olimpiadoje fotografai 
irgi laimėjo: 1.095 ofi
cialiai paskirtieji foto
žurnalistai kasdieną pa
darė iki 25.000 nuotrau
kų.

Tai rekordinis skaičius 
fotografų nuotraukų iš 
visų buvusių Olimpinių 
Žaidynių.

Dauguma jų pasisakė, 
kad sunkiausias darbas 
buvo atrinkti pačias ge
riausias nuotraukas.

Mecaliste Diana Žiliūtė

• Septynis ratus Šimt
mečio, Karalienės ir 
Moor'e parkus juosian
čiais ir skiriančiais ke
liais reikėjo įveikti dvi
ratininkėms, kurios daly
vavo olimpiados grupi
nėse lenktynėse. Tie 
septyni 17,1km. ilgio ra
tai - iš viso 119,7km.- 

lenktynių dalyvėms tapo 
pragariškų kančių ratais.

Kaip žinoma bronzos 
medalį laimėjo lietuvaitė 
Diana Žiliūtė.

Kauno "Aviakompanija

Dešineje: 
aukso medalio 

laimėtoja 
Daina 
Gudzinevičiūtc

Lietuva" planuoja atida
ryti maršrutą iš Palan
gos į Kaliningradą. Bend
rovė tikisi, kad lietu
viams tai bus patogus su
sisiekimas su NVS valsty
bėmis.
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KANDIDATŲ SĄRAŠAS...... iš 2 psl.
1986 m.). Moka rusų ir prancūzu kalbas, 
turi anglų kalbos pagrindus.

Šeimoje- sūnus ir duktė.

• Algirdas Gricius, Lietuvos Liberalu 
Sąjungos kandidatas,63 m. amžiaus. Gimė 
Klaipėdoje. Baigė Šiaulių Pedagoginį 
Institutą, įgijo fizikos dėstytojo specialybę 
1960-1976 m.dirbo Vilniaus Elektros 
Skaitiklių gamykloje, Namų Statybos 
Kombinate ir Elektronikos Mokslinio 
Tyrimo Institute "Venta”. 1972 m. apgynė4 
technikos mokslu daktaro(kandidato) 
disertacijų. 1976-1990 m.-Lietuvos Mokslų 
Akademijos Puslaidininkių Fizikos Instituto 
vyresnysis mokslinis bendradarbis ir 
sektoriaus vadovas.

Nuo 1990 m. - Vilniaus Universiteto 
Politikos Mokslų Teorijos, nuo 1992 m.- 
Tarptautinių Santykių ir Politikos Mokslų 
Instituto docentas. Nuo 1998 m. -Užsienio 
Ministerijos patarėjas, Europos Integracijos 
Studijų Centro Tarybos pirmininkas. 1992- 
1996 *m.- Seimo narys. 1994-1996 m. - 
Seimo, Užsienio Reikalų K-to pirmininko 

pavaduotojas, Lietuvos Respublikos Seimo 
delegacijų Europos Taryboje ir Vakarų 
Europos Sąjungoje vadovas.

1996-1^98 m. - Respublikos Prezidento 
Užsienio Politikos klausimais patarėjas. Iki 
1996 m. lapkričio mėh. buvo LDDP narys. 
Lietuvos Liberalų S-gos narys nuo 1998 
m. Šiuo metu - LLS valdybos narys, LLS 
Krašto Apsaugos ir Valstybinio Saugumo 
Komiteto pirmininkas.
2000.X. 17.

• Kristina DaraŠkeviČienė, Tėvynės 
Liaudies Partijos kandidate, 29 m. 
amžiaus. Gimė Vilniuje. 1994 m. baigė 
Vilniaus Konservatoriją. 1996-2000 m. 
studijavo Vilniaus Pedagoginiame Universi
tete Pedagogikos-Psichologiios fakultete ir 
ir įgijo bakalauro laipsnį, šiuo metu tęsia 
magistro studijas.

Pedagogini darbą dirba 10 metų. Yra 
Vilniaus M.Daukšos Vidurinės Mokyklos 
mokytoja. Nuo 1996 m. - pasaulinės 
moterų sąjungos Y.W.C.A. narė, dalyvauja 
įgyvendinant meninio ugdymo programas 
Lietuvoje. Yra Vilniaus miesto Žvėrynp 
rajono katalikiškos bendruomenės narė.

Šeimoje - 1 duktė4.
© Andriejus Gotto, Lietuvos Lenkų Rin
kimų Akcijos kandidatas, 56 m. amžiaus 
Gimė Trakų rajone. Baigė bendrojo lavini
mo mokykla. Dirbo apskaitininku kolūkyje 
"Aušra".

1963 m.baigės Technikos Mokyklą, įgijo 
laivų statytojo specialybę. Tais pačiais 
metais buvo pašauktas į kariuomene. 
Tarnavo Baltijos Kariniame Juru Laivyne. 
Ten baigė Elektromechanikos ‘ Mokyklą. 
Dirbo įmonėse laivų statytoju*
Vilniaus Namų Statybos Kombinate elektri
ku,Vilniaus Radijotechnikos Susivienijimo 
"Vilma" meistru. 1972 m.baigė Minsko 
Radijotechnikos MRT ir igijo radio aparatu 
konstruavimo specialybė. 1982 m.baigė 
Vilniaus Universitetą.4

Visuomeninėje veikloje:Lietuvos 
"Žinijos" D-jos narys, sporto klubo "Drau

gystė" narys (plaukimas, lengvoji atletika). 
Persitvarkymo metais buvo vienas iš 
pirmųjų Lietuvos Invalidu D-jos įkūrėjų 
(kartu su rašytoju J.Mačiukevičiumi). 
1990-1995 m.buvo Traku rajono Savivaldy
bės Tarybos deputatu. 1993-1995 m. Trakų 
raj. Invalidų D-jos pirmininkas, Lietuvos 
Invalidų D-jos Tarybos ir Prezidiumo 
narys.

Nuo 1976 m. iki šiol dirba "Grigiškės" 
Projektavimo ir Konstruavimo biure 
Energetikos ir Automatikos Skyriaus 
inžinieriumi projektuotoju.

© Medardas Čobotas,Krikščionių Demok
ratų Sąjungos kandidatas, 72 m. amžiaus. 
Gimė Vilniaus rajone, Medininkuose. 1956 
m. baigė Vilniaus U-to Medicinos Fakulte
tą. 1956-1960 m. dirbo gydytoju Geležin
keliečių Poliklinikoje, nuo 1960 m. iki 
dabar - Eksperimentinės ir Klinikinės 
Medicinos Institute. Medicinos mokslų 
daktaras, docentas. 1990 m. buvo išrinktas 
deputatu į Lietuvos Respublikos Aukščiau
siąja Tarybą. Yra Kovo 11-tosiosLietuvos 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signata
ras.

Pakartotinai Seimo nariu buvo išrinktas 
1992 m.Vilniaus Naujamiesčio rinkimų 
apygardoje. 1992-1996 m.Seime dirbo 
Sveikatos Komitete, Krikščionių Demokratų 
Partijos frakcijoje. 1997-2000 m.buvo
išrinktas Vilniaus Miesto Tarybą. Buvo
Miesto ’ Valdybos narys, Sveikatos
Apsaugos, Aplinkos Apsaugos, Sanitarijos
ir Higienos Komiteto pirmininkas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS, LIETUVIŲ FONDO
IR TAUTOS FONDO MEMORANDUMAS

(Reakcija į akaoeįniko vardo nevertą rektorių)

Vilniaus Universiteto Taryoai

“Mes, žemiau pasirašę JAV lietuvių organizacijų 
atstovai pirmininkai, Kreipiamės į Jus, Vilniaus 
universiteto Taryoos narius, prašydami įvertinti 
Vilniaus Universiteto rektoriaus Rolando Pavilionio 
viešus pareiškimus, nepagrįstus teiginius ir nustaty
ti, ar jam dera tęsti Universiteto rektoriaus darbą.

Rektorius Rolandas Pavilionis, buvęs Vilniaus 
universiteto Filosofijos, Istorijos ir Ateizmo ka- 
tadrų vedėjas sovietų okupuotoje Lietuvoje ir, atsi
kūrus Lietuvvos nepriklausomai valstybei, kandida
tavęs į Lietuvos prezidento postą, savo neetiškame 
straipsnyje "Amoralios politikos vardas: parsida
vimas" 1999m. spalio rnėn.2bd. "Respublikos" dien
raštyje šitaip pasisako: "Lobistai ir išeivijos pensi
ninkai, sugužėję į Seimą ir prezidentūrą, per 
penkiasdešimt metų Lietuvoje nepastatė nei 
mokyklos, nei ligoninės, nei gamyklos, o šiandien su 
vietiniais išsiilgtais tautiečiais besibyiinėjantys dėl 
miškų, žemių, sklypų ir namų, mus vis auklėjantys 
ir mokinantys. Ir prievartaujantys, kad pavirstume 
Amerikos provincija".

Šis rektoriaus Rolando Pavilionio nepagrįstas tei
gimas įžeidė geros valios Amerikos lietuvius, kurie 
Lietuvai, kiek buvo įmanoma, padėjo ir paoeda. Su
prantama, Amerikos lietuviai per tuos 
penkiasdešimt metų, t.y. sovietų okupuotos Lietuvos 
laikotarpį, nestatė nei mokyklų, nei ligoninių, nei 
gamyklų, bet per pastaruosius 10 metų bepriklau
somoje Lietuvoje stato Lavoriškių mokyklą Vilniaus 
krašte, finansiškai remiant Tautos Fondui, Ame
rikos lietuvis dr.L.Kriaučeliūnas pastatė Veteri
narijos ligoninę Kaune, Amerikos lietuviai inžinie
riai - gamyklą ALBA Akmenėje.

Per tuos pačius 1u metų Amerikos lietuviai 
Lietuvą parėmė per 250 milijonų dolerių (vienu mi
lijardu litų), iš kurių Tautos Fondas paskyrė 100 
tŪKst. dolerių Vilniaus Universitetui, o Lietuvių 
Fondas paslyre 1 milijoną dolerių Lietuvos 
švietimui, menui ir kultūrai.

Amerikos lietuviai aukotojai nereikalauja ir ne
prašo specialių padėkų, bet finansinės paramos Vil
niaus Universitetui faktas turėtų būti žinomas to 
Universiteto rektoriui Rolandui Pavilioniui.

KAI ABU SĖDĖJO UŽ STALO.

"...Mūsų sodybon atsibastė rusų kareiviai. Kojos 
keistai ligi kelių apvyniotos skudurais, patys pa
juodę, dulkini, alkani, pikti. "Ko čia atvykot?" pa
klausė mano tėvelis, 1919m. savanoris. "Na 
maniovry". - "Ar ne geriau savo žemėj manevruo
ti?" - "U vas lučše" - piktai drėbė kareivis.

Naktį beldimas į duris. Tėvas vienais apatiniais 
iššoka per langą. Krūmai pilni rusų kareivių, o tėvo 
drobiniai marškiniai boluoja tarp medžių... Per lan
gą mamai liepė paduot maisto (tėtės net trobon 
nebeįleido) ir išsivedė, išveže ir mano moklytojus 
Dapkius su vaikais.

Birželio 22-oji. Pažadina lėktuvų burzgesys. Le
kiu tekina ganyklon parvaryti karvių. Jos nuo ūže
sio sulėkusios miškan. Ten pamatau pasislėpusius 
rusų kareivius ir numestus šautuvus. Padangėj, lyg 
žaizdami, kovoja du lėktuvai. Matyti, kaip krinta 
sidabru blizgančios bombelės. Vienas lėktuvas dings
ta dūmuose bei ugnyje ir kaukdamas neria žemyn...

Prie namų privažiuoja sunkvežimis. Jame rusų 
karys apraišiota galva ir moterys su vaikais. Mote
rys su daiktais išlipa iš mašinos, tvarko vaikus. 
Mama atneša pieno ir duonos. Moteris su vaikeliu 
palydi Karį, pabučiuoja, kareivis pasūpuoja vaiką ir 
nueina. Senesnė moteris pravirksta: "Atsivežei čia 
mane, turėsiu mirti svetimam krašte". Jaunesnioji 
subara: "Ir mes jaunos žūsim, o tu jau savo atgy
venai..." Moterys stebi kelią, ar nematyti vokiečių. 
Pasirodė rusų karių "padvada". Atvykėlės, su nešu
liais pasileido prie savo kareivių. Tie nenorėjo jų 
priimti, bet nuvažiavo kartu. Nežinia, ar toli...

Prie Dubysos vyko kautynės. Rusai, užsimovę 
baltą skepetą ant pagalio, ėjo pasiduoti vokiečių 
nelaisvėn. Miškas pilnas pabėgusių rusų Kareivių. Jie 
vilkosi, metė savo uniformas ir prašė žmonių dra
bužių kūnui prisidengti. Namus ir daiktus paliekam 
Dievo valiai ir išeinam pas žmones, toliau nuo 
miško.S . w

Vieną naktį vėl beldimas į duris. Rusiškai pasi
prašė įsleisti. Kareiviai džiaunasi kojines, batus ir

Rektoriaus Rolando Pavilionio su studentais 
suorganizuota demonstracija už Universiteto teri
torijos ribų, pažeidė Lietuvos Parlamento Vilniaus 
Universitetui suteiktą autonomiją, t.y. Vilniaus Ne
priklausomybės auKŠtėje 1999m. spalio mėn.22d. 
prieš Lietuvos valdžią ir Prezidentą, dalyvaujant fi
losofui a.Juozaičiui, laikiusiam rankoje plytą, skirtą 
mesti į Parlamentą ir Prezidentą; ten rektoriaus 
Kalba įžeidė Krašto~ ir krašte dirbančius Amerikos 
lietuvius, tautiečių išrinktus politikus.

, Rektoriui Rolandui Pavilioniui, kaip plitiKui, tu
rėtų būti žinoma, kad "Vvillliams" kompanija, vado
vaujama Bumgarnerio, yra privati bendrovė, nepri
klausoma nuo JaV valdžios, ir dėl to rektoriaus 
Kaltinimai M.Olorait ir S.Talbotui yra nepagrįsti 
kaltinimai J/aV valdžiai.

Kartu jis apkaltina savo politinius oponentus, 
pavadindamas juos sąvadautojais, parsidavusiais 
"didžiajam prievartautojui" Burngarneriui, parsidavė
liais vadina ir Lietuvos Seimo "primarijų" (suprask, 
Vytautą Landsbergį), ir Amerikos lietuvius Palu
binską, Dudėną, Mieželį ir Kazicką.

Gerbiamieji Vilniaus Universiteto Tarybos nariai, 
išrinkdami prof.Rolandą Pavilionį Vilniaus Universi
teto rektoriumi, prisiimate kolektyvinę atsakomybę 
ne tik už jo akademinius darbus, bet ir už jo amo
ralią politiką, žeminančią garbingą Vilniaus Univer
siteto vardą. Todėl nustatykite, ar jam dera tęsti 
Vilniaus Universiteto rektoriaus darbą.

Rektorius Rolandas Pavilionis, pavadindamas 
Amerikos lietuvius parsidavėliais ir dvigubomis pros 
titutėmis ir nepripažindamas Amerikos lietuvių 
ekonominės paramos Lietuvai, griauna taip reikalin
gą vienybę tarp Amerikos ir Lietuvos tautiečių ir 
savo veikla kenkia garbingam Vilniaus Universitetui 
kuris netenka pasitikėjimo Lietuvos Parlamente,Lie
tuvos Prezidentūroje, tarp Amerikos lietuvių daugu
mos ir nemažo skaičiaus Krašto lietuvių, o Kartu 
Vilniaus Universitetas netenka reikalingos 
ekonominės paramos."
Saulius KuprySjAmerikos Lietuvių Tarybos valdybos 

pirmininkas 
Povilas Kilius,Lietuvių Fonoo valdybos pirmininkas 
Jurgis Valaitis,Tautos Fondo tarybos pirmininkas 

• Lietuvos olimpiečiai, 
baigiantys savo pasirody
mus, Sidney Lietuvių 
Klube atsisveikino su 
Australijos Lietuvių Ben
druomene ir padėkojo už 
didžiulę paramą ir pa
ramą ir pagalbą.

Daugiausiai padėju
sioms buvo įteikti Lietu
vos Tautinio Olimpinio 
Komiteto (LTOK) padė
kos raštai.

LTOK vadovas Artūras 
Poviliūnas pasirašė raš
tą, kuriuo LTOK prieš 
pusmetį įsigytas mikro
autobusas, daug pasitar
navęs lietuvių sportinin
kų reikmėms, buvo per
duotas Australijos lietu
vių skautams.

Lietuvos Olimpinės Mi
sijos vadovas Algirdas 
Raslanas padovanojo Syd
ney lietuviams trispalvę, 
kuri visas žaidynes puo
šė Lietuvos delegacijos: 
namą Olimpiniame Kai
melyje.^

Šeimininkų vardu 
Lietuvos olimpiečius pa
sveikino Australijos Lie
tuvių Fizinio Auklėjimo 
Sąjungos (ALFAS) pirm. 
Rimas Mickus bei Lietu
vos Olimpinis atašė An
tanas Laukaitis.

Atsisveikinimo vaka
ronėje dalyvavo apie 200 
Australijos lietuvių.

vis kartoja: "Stalin,Stalin" - gal jį keikė, gal jam 
meldėsi... Ryte sudegino dokumentus, persivilko 
mūsų duotais drabužiais ir išėjo.

Netruko pasirodyti ir vokiečių motociklininkai. 
Atnešam pieno, siūlom gerti. Vokiečiai liepia pirma 
ragauti mums patiems. Atsigėrę padėkoja. Mūsų 
kieme ir troboj mirgėjo ir keitėsi karių uniformos. 
Užklydo apskuręs ruselis, bet vokiečiai jo nekliu
dė. Kartą einu vandens pasisemti. Už šulinio, ru
giuose, kareivis prašo valgyt. Atnešu duonos ir la
šinių. "iš Kur esi?" - "iš Ukrainos". Jį pastebėjo vo
kietis, pakėlė ginklą. Baugu - gal rugiuose daugiau 
rusų Kareivių, gal susišaudys? Bet ukrainietis iškėlė 
rankas,šnibždėdamas "padajusia" (pasiduodu)... Vo
kietis liepė pačiam išsikraustyti kišenes. Rado...šil
kines moteriškas kojines. Vokietis nusikvatojo. 
Kareivėlis norėjo iš karo parnešti lauktuvių gal se
seriai, gal mylimajai. Jam buvo gal 18, gal 19... 
Vokietis patapšnojo jam per petį: "Nešaudysim, 
nebijok". Kareivėlis pralinksmėjo. Pagalvojau: ko
kie gi jie priešai? Už ką kariauja? Dėl ko? Abudu 
motinų sūnūs, abudu apraudoti ir laukiami... Ma
ma atnešė duonos ir lašinių. Duoda vokiečiui (tas 
gi su ginklu!), bet vokietukas parodo ranka 
pavalgydinti ukrainietį. Prie lietuvių stalo valgė du 
užkariautojai, du pasaulio nepasidalijantys kareiviai, 
ir, ko gero, nė vienas gyvas bus nebesugrįžęs na
mo apkabinti savo mylimųjų.

Taip ėjo ir ėjo rusų kareiviai link Žaiginio 
pasiduoti vokiečių nelaisvėn. Vietiniai komunistų 
pagalbininkai nuščiuvo ir sulindo į plyšius, galvų 
dienos švieson neiškišdami... Per Lietuvą sėlino 
karas... Danutė Šniuolienė (iš "Valstiečių

Laikraščio" Nr.69)

• Prieš vidurnaktį į Vil
nių iš Sidnėjaus par
skridusius olimpiados 
bronzos medalių laimė
tojus Lietuvos krepšinin
kus ir irkluotojas Birutę 
Šakickienę bei Kristiną 
Poplavskaja Vilniaus oro 
uoste buvo sutikę 5000 
sirgalių (Kaip būtų malo
nu, kad • surastų tinka
mesnį žodį negu "sirga
liai”).

• Mažeikiuose veikianti 
mažai kam žinoma 
akcinė bendrovė "Vaizga" 
Algirdo Brazausko so
cialdemokratines koali
cijos partijas parėmė 
ketvirčiu milijono litų. 
Tačiau didžiausias par
tijų rėmėjas lieka Bro
nislavas Lubys, Seimo 
rinkimams išleidęs ne 
mažiau kaip 280 tūkst. 
litų, kurie atiteko trims 
partijoms.
• Prez. Valdas Adamkus 
įtaria, kad šaliai stra
tegiškai svarbi "Lietu
vos jūrų laivininkystės" 
bendrovė ("Lisco") yra 
privatizuojama neskaid
riai ir tinkamai tam ne
parengta. Savo nuomonę 
apie tai šalies vadovas 
išdėstė laiške . ir jį įtei
kė rugsėjo mėn.28d. pas 
jį atsilankiusiam prem
jerui Andriui Kubiliui.

• Policija pagrobimo by
loje suėmė "tulpinų" gau
jai Panevėžyje priski
riamą Dainių Skačkauską, 
pravarde Skičkė. Jis iš
vežtas į Vilnių, kur jį 
prokuratūros pareigūnai

apklausinėjo kaip įtaria
mąjį buvusio "Mažeikių 
naftos" gen.direktoriaus 
Gedimino Kiesiaus, jo sū
naus Valdo ir vairuotojo 
Alfonso Gal mino pagro
bimo byloje.

• Trakų rajone pusantrų 
metų veikiantis saldai
nių fabrikas UAB "V. ir M. 
Trakai" vos spėja atlikti 
visus užsakymus.Jis keti
na plėstis. Greitai bus 
atidaryta ir nauja gamyk
la Karaliaučiaus (Kali
ningrado) srityje.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.21.
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• Spalio mėnesį Klube 
padidėjo lankytojų skai- 
čius, nes grįžo Klubo na
riai^ ir atvyksta svečiai 
iš šiaurės, praleidę ten 
vasarą. Prasideda žymes
nieji renginiai: spalio 
mėn. 11d. Lietuvos Duk- 
terys suruošė įdomų dai- 
nos/muzikos ir dailiojo 
žodžio koncertą, spalio 
mėn.21d. Lietuvos Vy
čiai Palladium teatre 
ruošia irgi puikų rengi
nį.

Lapkričio mėn.3d.įvyks 
sezono atidarymo poky
lis Klube, o lapkričio 
mėn. 18d.Klube vyKS JaV 
Kultūros Tarybos 2oUU 
metų premijų įteiidmas 
mūsų kultūrininkams, 
kurį organizuoja JAV LB 
Floridos Apygarda ir Lie
tuvių Klubas.

Ruošiamas Čikagos Dai
navos Ansamblio Vyrų 
Okteto koncertas, vado
vaujant Dariui Polixai- 
čiui.

Tad gero naujo sezo
no visiems!

TRADICINIS BALFO VA
JUS

Kiekvieną spalio mė
nesį BALFas vykdo savo 
pagrindinį aukų rinkimo 
vajų. Per 56 savo gyva
vimo metus, buvo rinkt- 
tos aukos ir teikta pa
galba vargstantiems tau
tiečiams tiek Lietuvo
je, tiek išsibarsčiusiems 
visuose pasaulio kampe
liuose/ inofs jau prabėgo - 
10 metų nuo Nepriklau
somybės • atgavimo, 
vargstančiųjų skaičius 
Lietuvoje nemažėja. To
dėl BALFo veikla nesi
baigia ir, atrodo, dar 
bus reikalinga ilgesniam 
laikui.

Per 1999 metus, iš su
rinktų piniginių aukų ir 
gėrybių (kaip rūbų, ava
lynės, vaistų, vitaminų, 
maisto ir kt.) BALFo iš- 

• Per 1996 metų Seimo 
rinkimus kandidatų am
žiaus vidurkis buvo 52.3 
metų, šiemet 47.9,metų. 
Jaunesnių nei 30-čių kan
didatų yra - 47. l’risde- 
siiiitinecių keturiasde
šimtmečių būrys padidė
jo nuo 174 iki 226. Pa
daugėjo ir penkiasde
šimtmečių nuo 394 iki 
503 kandidatų.

šiemet į 141 Seimo 
nario vietą pretenoac-ta 
tik 1271 kandidatai. Po
litologų nuomone,
mažėjimą galėjo lemti 
tai, kad atsisakyta antro
jo rinkimų turo.

Daugiausia kandidatų 
buvo lietuvių-1130. Ant
roje vietoje lenkų-70, ku
rių 1996m. buvo tik 26. 
Kandidatų saraše - 33 
rusai, trys baltarusiai ir 
po vieną žydą, ukrainie
tį, latvį ir totorių.

Vyrų kandidatų suma
žėjo nuo 1078 iki 1040, 
moterų - nuo 280 iki 
232.
2000.X. 17.

Australijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos 
valdyba iš kairės: 
P.Burokas,L.Šeikis, 
D.Šliterytė,P.Šurna/ 

V. Luim aite, R. Rukšė
nas, T.Cugura, 
M.Saviekaitė ruošia
si š.m. Jaunimo

Kongresui.

siųstos šalpos vertė su
darė $777,000, iš kurių 
$567,uOO buvo pasiųsta į 
Lietuvą, $170,000 į Su
valkų Trikampį ir 
$40.000 į kitus kraštus. 
Šalpa Lietuvai buvo pi
niginė (apie $309,000) ir 
siuntiniais, o Suvalkų 
Trikampiui vien siunti
niais.

iš viso buvo pasiųsta 
2348 siuntiniai sverian
tys 86,760 svarų. Prie 
to dar reiktų pridėti 
siuntinius) pasiųstus per 
paskirus skyrius. Beveik 
visi siuntiniai buvo siun
čiami tiesioginiai paski
roms šeimoms ar asme
nims. •

Piniginė šalpa Lietu
voje buvo teikiama Po
litinių Kalinių S-gai,Trem
tinių grįžimo Fondui,Be- 
tanijos sriubos virtuvei 
Vilniuje, Šiaulių logope
diniams namams,jaunimo 
stovykloms Berčiūnuose 
ir Žygaičiuose, Klaipė
dos Dvasinės Pagalbos 
Centrui, Varnių Žemės 
Ūkio Mokyklai (siuvamų 
mašinų įsigijimui), SOS 
Vaikai-našlaičių ir be

Per ketverius metus 
maždaug perpus suma
žėjo į Seimą besiver
žiančių partijų ir koa
licijų - nuo 24 iki 15.

Trumpiausias 37 pavar
džių, Lietuvos Laisves 
Sąjungos sąrašas. Šiemet 
rinkimai į Seimą valsty
bei kainuos 12,5 mln.litų.

• Kėdainiuose susitikęs 
su šio miesto gyvento
jais, Seimo Pirmininkas 
V.Landsbergis peikė "Vi- 
kondos" nekritikuojančią 
žiniasklaidą, bet pats 
apie šio koncerno veiklą 
kalbėjo užuominom is:”Lie- 
tuvoje yra sala, kurią 
valdo vietinis kunigaikš
tis". "Kalbu apie ypatin
gą rajoną, kuriame vis
kas, net teismai, tarna
vo vienai grupuotei"."Aš 
žinau, kaip buvę milici
ninkai, mūrininkai ar san
technikai tapo milijonie
riais, tačiau tai reikėtų 
įrodyti" — sakė V.Lands
bergis. Konservatoriams

globos vaiKų centrui ir 
kai kurioms šeimoms 
butų šildymui.

Visą spalio mėnesį 
BaLF'o St.Petersburgo 
skyrius vykdo savo aukų 
rinkimo vajų. Aukos ren
kamos kas sekmadienį 
Lietuvių Klube. Savo 
auką galima siųsti sky
riaus iždininkui adresu: 
Aleksandras Daunys,5649 
Park St. North, Apt.206 
St.Petersburg, Fl. 33509.

BALFas kviečia visus 
prisidėti prie vargo ma
žinimo Lietuvoje, auko
jant pagal savo išgales, 
ir mažiausia auka yra la- 
ai vertinama.

BALFas turi sudaręs 
savo tinklapį- svetainę,ku
rią galioja iššaukti adre- 
su:nhtp:/mernbers.aol.com 
/balfas/1. Kurie turi kom
piuterius, kviečiame pa
sižiūrėti ir atsiųsti savo ’ 
pastabas e- paštu,adresu: 
budininkasO.aol.com.

Atminkime:-geriau duo
ti, negu prašyti!
JAV LB KULTŪROS TĄ 
R f BUS PREMIJŲ ŠVENTE
• 2000ni.Kultūros Tary

valdyti trukdė teismai ir 
žiniasklaida (Supranta
ma, kad pavadintas "ku
nigaikščiu" yra turtuolis 
Viktoras Uspaškichas.
• Švedijos vyriausybes ini
cijuoto "Baltijos valsty
bių metai" projekto ren
ginys "Švedijos dienos 
2u00" keturias dienas vy
ko Lietuvoje. Skatinančio 
plėtoti Švedijos, Estijos, 
Latvijos, Lietuvos bend
radarbiavimą įvairiose 
srityse projekto dalies 
tikslas stiprinti pietinės 
Švedijos ir Kauno mies
to bei apskrities ryšius. 
"Švedijos dienų" metu 
buvo surengta koncertų, 
oarodų, vyko seminarai, 
Konferencijos, Kuriose bu
vo pristatoma Švedijos 
eKonomika, kultūra, vers
las, turizmas, regionų 
plėtra.
• Šiemet Kaunas ir Vek- 
šis švenčia dešimties me
tų bendradarbiavimo 
jubiliejų f pirma sutartis 

bos pre iu i jų įteikimo 
šventė rengiama St.Pe
tersburg© Lietuvių Klu
be lapkričio mėn. 18d. 
Renginio pradžia 5 
val.p.p. Po premijų įtei- 
Kimo apeigų bus koncer
tas, kurį atliKs ’’Dai
navos” Ansamblio Vyrų 
Oktetas iš Čikagos, va
dovaujamas Dariaus Poli- 
kaičio. Bilietų kaina į 
šventę ir koncertą po 
$1b asmeniui. Po 
koncerto mažojoje salėje 
ruošiama vakarienė su 
dalyvaujančiais laurea
tais ir Okteto nariais. 
Vakarienės kaina $15.Ka
dangi vietų skaičius va
karienėje yra labai ri
botas, tai norintieji joje 
dalyvauti, kviečiami už
sakyti bilietus iš anksto.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIUJE

Tautines Sąjungos Val
dyba^ aplinkraštyje #5 
kviečia prisidėti auka ir 
paremti DIRVĄ, šven
čiančią 85m. veiklos su
kaktį. Tikime, kad mūsų 
skyriaus nariai teigia
mai atsilieps ir savo au

tarp Kauno ir Vekšio bu
vo pasirašyta 1990 m.rug
sėjo menesį. Švedijos pa
ramą Lietuvai stojantį į 
Europos Sąjungą Vekšio 
miesto meras Ake 
Erikssonas pavadino 
logiška dviejų šalių . bend
radarbiavimo pasekme. 
Švedijos atstovai pati
kino, jog jų šalis renis 
Lietuvos poziciją dery
bose del narystės Euro
pos Sąjungoje.

• Su 112-uoju gimtadie
niu buvo pasveikinta am
žiumi vyriausia kaunietė 
Sofija Goristova. Kartu 
su dukterimi ir anūkę, 
V.Krėvės prospekte gyve
nančią ilgaamžę ta 
proga aplankė Kauno vi
cemeras Erikas Tama
šauskas, kiti savivaldy
bės darbuotojai. Seniau
siai kaunietei įteiktas 
įrėmintas pasveikinimas 
nuo miesto vadovų, gė
lės ir 100 litų. 

ka užtikrins ateitį tau
tinės minties savaitraš
čiui DRVAI.
• Gruodžio men. 6d. 3 v.
p.p. Lietuvių Klubo 
mažojoje salėje šaukia
mas visuotinas skyriaus 
narių susirinkimas. Bus 
išsamus pranešimas iš S- 
gos 26-tojo Seimo, 
aptarta skyriaus veikla 
bei skyriaus valdybos ir 
revizijos komisijos rin
kimai. Skyriaus nariai 
prašomi susirnkime da- 
lyvuti.

• "SAULES" Lituanisti
nėje Mokykloje užregi
struoti 26 mokiniai. Mo
kykloje dirba Dalia Ado
maitienė, Dalia Dana, 
Eglė Garsienė, Vida Mei- 
luvienė ir kun. Antanas 
Grabnickas, kuris ruoš 
keturis vaikučius pirma
jai komunijai.

Mokykla stiprėja 
kasmet ir jei dar yra 
kas noterų užsiregistruo
ti, gali kreiptis į vedėją 
Vidą Meiluvienę tel: 
360-1364.

"LIETUVOS AVIALINI
JOS" RUOŠIASI ATLEIS
TI 180 DARBUOTOJŲ.

Valstybinė "Lietuvos 
avialinijų" (LAL) bendro
vė iki š.m. pabaigos pla
nuoja geroKai sumažinti 
perteklinių darbuotojų 
skaičių ir atleisti 180 iš 
maždaug 1,2 tūkst. ten 
dirbančių žmonių.

Bendrovės generalinio 
direktoriaus Kęstučio Au- 
rylos aiškinimu, dabar 
darbuotojų skaičius yra 
mažinamas pačios bend
rovės jėgomis, tačiau ne
trukus turėtų būti ži
nomi "Air Consulting In
ternational" tyrimo, fi
nansuojamo ES progra
mos PHARE lėšomis, 
išvados ir pasiūlymai dėl 
darbuotojų maksimumo 
skaičiaus.

5 psl.
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Darbščios LT Instituto Toronto sk.narės šią vasarą šokiu šventės, parodoje: 
A.ūobienė, pirm.Aldona Vaitonienė,E.KazlausKienė, A.Zarembaitė, 
ir Stravinskienė. Žemiau: vienas parodos kampelis.

• Dalis Vilniaus Žvejų 
gatvės bus vaainama 
Olimpiečių vardu. Pirmo
ji Olimpiečių gatvės iš
kaba iŠKilm ingai buvo 
pritvirtinta prie "Žalgi
rio” plauKimo baseino.Ją 
pritvirtino Sydnejaus čem
pionė šaulė D.Gudzinevi- 
čiūtė ir Vilniaus meras

pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOI’l R VIA \ AS 

999 <A»llegc St.. loronto. Ontario M6II l \S 
Icletonai: 4I6 532-3400 ir 532-34I4

K.PaKsas spalio ntėn.od.
Seimo ir Vyriausybes 

atstovai pagerbė Lietu
vos olimpiečius Vilniuje, 
o Kaune juos pagerbė 
miesto Savivaldybės at
stovai.

/Laidynių prizininkams 
buvo įteikti auKso žiedai.

• Finansų Ministerio pa
tarėja Rima Kazilienienė 
teigė, kad Kūno Kultū
ros ir Sporto Departa
mente premijoms buvo 
numatyta tik 2.6 mln.li
tų, todėl likusius pini
gus, beveik 1,4 mln.litų, 
nutarta skirti iš Vyriau
sybės Rezervo Fondo. 
Visi pinigai bus išmokė
ti iki spalio 20- sios,pre
mijų neskaidant į mažes
nes dalis. Taigi įsiparei
gojimus įvykdys juos da
vęs A.Kubiliaus Ministe- 
rių Kabinetas.
• į didžiausio Baltijos 
šalyse Prekybos Centro 
statybą numatoma inves
tuoti 100 mln.DEM. Dau
gumą darbų atliks lietu
viškos bendrovės. ’’Kauno 
Prekybos Centro’’ staty
bos prasidės pavasarį,

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, artradiertais ir trečiadienis nuo 9 vx. 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.d.d. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................... 4.20%
180-364 d. term.lnd...................4.70%
1 metų term. Indėlius...............4.85%
2 metų term. Indėlius............... 5.10%
3 metų term, indėlius............ 5.15% .
4 metų term, indėlius......... ..... 5.20%
5 metų term. Indėlius......... .... 5.30% t
1 metų GlC-mėn.palūk....... .... 4.60%
1 metų GlC-met. palūk............. 5.10%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.35%
3 metų GlC-met. palūk.............5.40% i
4 metų GlC-met. palūk............. 5.65%
5 metų GlC-met. palūk.............5.70% '
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”........................... 3.80%
RRSP ir RR1F-1 m. term, i nd.... 5.10% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.... 5.35% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind.... 5.40% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind.... 5.65% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind.... 5.70% | 
Taupomąją sąskaitą Iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.00% ’
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Nekiln. turto paskolas:' 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................. -..7.70%
2 metų..................... 7.75%
3 metų................. -..7.85%
4 metų..................... 7.95%
5 metų..................... 8.00%

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

Duodame komercinius 
mortgičlus Iki $750,000.

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

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

6 psL

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje, 
Įsikūręs nuosavuose namuose - 

lietuvių kredito kooperatyvas 
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
PASKOLAS
Asmenines nuo.. 
nekiln. turto 1 m.

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... 
santaupas............................

....2.50%

.... 2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.... .... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................ ....4.10%
180 dienų indėlius.............. ....4.25%
1 m. term, indėlius............... .... 5.25%
2 m. term, indėlius............... .... 5.45%
3 m. term, indėlius.............. ..... 5.60%
4 m. term, indėlius.............. .... 5.75%
5 m. term, indėlius.............. .... 5.80%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................. .... 2.50%
1 m. ind....................................... 5.25%
2 m. ind................................... ... 5.55%
3 m. ind................................... ... 5.85%
4 m. ind................................... ... 6.05%
5 m. ind................................... ... 6.30%

7.80%
7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLALAPIS: www.talka.net

L,ETUV,Ų MM
KREDITO v v V 1
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių
I MOKA:
i 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........8.5C% •
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;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičlus

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 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 Tinklalapis: www.parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.21.

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


1573 Bloor St West, Toronto, Ont M6P1A6

$31,000
....6,000
....4,000
....4,000
....2,000

KLB krašto valdybai ..............................
Lietuvių muziejui-archyvui....................
Dešimtajam Liet, jaunimo kongresui.. 
Laikraščiui “Tėviškės žiburiai” ---------
Laikraščiui “Nepriklausoma Lietuva”

Pradėjęs veiklą 1962 metų rugsėjo mėn. 16 dieną, Kanados lie
tuvių fondas augo narių skaičiumi bei įnašais. Šiuo metu sąrašuose 
yra 2336 nariai, iš kurių apie pusė jau iškeliavę amžinybėn. Įnašai - 
kapitalas $3,118,000.00. Per paskutinius dešimt metų gaunamų 
pajamų vidurkis — apie $110,000.00 metams, išdalinamas lietuvybės 
reikalams Kanadoje ir paramai Lietuvoje. Šiais metais iš 1999 
metais gautų pajamų paskirta:

Chorui “Volungė” (Toronto).................
Vyrų chorui “Aras” (Toronto)_____ ....
Prisik. parap. vaikų chorui....................
Anapilio vaikų chorui “Angeliukai” .... 
Aušros Vartų par. chorui (Montreal).. 
Pensininkų chorui “Daina” (Toronto) 
Chorui “Pašvaistė” (London)...............
Liet. kam. orkestrui “Lyra”....-----------
Teatrui “Aitvaras” (Toronto)............... .
Teatrui “Aukuras” (Hamilton).............

Sp. klubui “Tauras” (Montreal)...........................
Sp. klubui “Kovas” (Hamilton)......----------------
Vyr. krepšinio komandai “Gintaras” (Toronto) 
Sp. klubui “Tauras” (London)............. ................
Pasaul. liet šaudymo varžyboms..........................
Taut, šokių ansamb. “Gintaras” (Toronto) —.. 
Taut, šokių ansamb. “Gyvataras” (Hamilton)..

Ateit. A. Stulginskio kuopai (Hamilton).. 
Skaučių tuntui “Šatrija”  ----------.....
Skautų tuntui “Rambynas”.........................
Skautų tėvų komitetui------ ---------------......
Skautų stovyklavietei “Romuva”..............
Stovyklavietei “Kretinga”............................
Prisik. parapijos persikėlimo vajui...------
Aušr. Vartų parapijos knygai (Montreal) 
Jūrinės knygos fondui..................................
Lietuvių Namų kult, komisijai--------------
Radijo pusvalandžiui (Montreal)............. 
Radijo pusvalandžiui (Toronto)................
Liet, žurnalistų sąjungai.............................
Aukš. lituanistiniams kursams.................
Toronto filatelistams................. ................
Prisik. parapijos skaityklai........................
Kanados liet, jaunimo sąjungai-------------
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...350 
...750 
...250 
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...200 
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...500 
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...250 
...600 
... 100 
...250 
2,000

Žalianykstis
DAR GALIMA SODINTI i SVOGŪNINES GĖLĖS

Priartėjus vėsiems orams, pats laikas sodinti 
svogūnines gėles, kad pavasarį jos pasirodytu 
visame savo gražume ir kvapume.

&tai keletas paprastu ir įsidėmėtinų, taisyklių:
• Svogūnus reikia sodinti smaigaliu £ viršų. Jei 
abejojama - pasodinkite juos paguldę ant šono.
• Didžiuosius svogūnus reikia sodinti apie 18 
crmgylyje, mažesnius - apie 12 cm. Bendra taisykle 
del gilumo- 3 kartus giliau, negu svogūno diamet
ras storiausioje jo vietoje.
• Galima sodinti visus svogūnus viename sluogsnyje
Galima ir kitaip: viename sluogsnyje - __ __
svogūnus ir kitame, virš jų, augstesniame, mažes
niuosius. Tokiu būdu, pirmiausiai žydes mažieji, o 
kiek j/eliau , didieji.
• Išdekite svogūnus ant žemės pries iškasant 
duobeles. Vienos rūšies svogūnus sukraukite £ ovalų 
ar trikampį^ plotų ir po to pamaišykite į juos 
skirtingų rūsių svogūnus, kurie Žydėtų maždaug tuo 
pači užmetu.

1573 Bloor SLWest, Ibronto, Ont M6P1A6

Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

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

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

2000.X. 17.

l f tfEF-aas

į S Vč

Antanas Intas,gerai prisimenamu buvusių montrealiecių- Eleonoros ir Juozo Intų 
sūnusšių vasarų su savo tėvu viešėjo Lietuvoje birželio mėnesį. Nuotraukoje - 

Antanas prie prie senelių Intų paminklo kapinėse Aleksandrijoje. Aplankė ir 
giminaičius, ypač įdomiai praleido laikų dėdės Vaclovo Into Akmenų Muziejuje, 
Mosėdyje.
• Buvusios mokytojos Eleonoros Intienės brolis Antanas Vaupša iš Montrealio 

persikėlė £ Britų Kolumbija ir gyvena sesers ir jos šeimos artumoje. E.ir 
J.Intai nepamiršta montrealieČių, skaito "NL" ir siunčia geriausius linkėjimus 
visiems?

Parama Lietuvoje
Alytaus vaikų namams.......................................................................... 2,500
Komunizmo nusikalt, tirti komisijai.................................................5,000
Lietuvos Euch. kongresui.................................................................... 5,000
Dvasinės pagalbos jaunimui centrui................................................. 1,000
Vilniaus krašto mokykloms..................................................................1,000
Karaliaučiaus Mokytojų sąjungai........................................................ 500
Suvalkų kr. lietuvių sambūriui...............................................................500
Lietuvių Namams Vilniuje.......................................................................500
Lenkijos lietuvių draugijai “Lituanika”.............................................. 250
Laikraščiams “Dienovidis”........................  500

“Žiemgala”.........................-........................................... 300
“Rytas”, “Apžvalga”, “Elektrėnų žinios” po..............................200

“Lietuvių godos” — Gudijos lietuviams.................................................500
Pagal gautus studentų prašymus Kanadoje, išdalinta $8,600.00 

Per Vytauto Didž. universitetą Kaune išdalinta $1,250.00. Per Vil
nijos draugiją - $1,200.00 ir Lenkijos Lietuvių bendruomenę
$1400.00. Inf.

«_ Is’kaskite plačia^ sodinimui duobų kiekvienai 
rūsiai svogūnų. Pagilinkite iki BOcm.^ ir pridėkite £ 
ja komposto ir buvusios žemės mišinį priedo, saųų 
kaulų, miltų^ arba “superfosfate“ kiekvienam tuzinui 
svogūnų. Užpilkite duobę, taip, kad iki paviršiaus 
liktų apie 18 cm. Sudėkite didžiuosius svogūnus 
kaip patinka, ir užpilkite arjt jų Žemės. Jei norite 
dar pasodinti sluoksnį mazųįų svogūnų, sudėkite 
juos taip, kad iki žemes paviršiaus liktų 5 cm. Dar 
užpilkite žemių, kol nebeliks duobės. Priplokite 
paviršių ir gerai palaistykite.
♦ Jei perkate gelių svogūnus parduotuvėje, apžiūrė
kite, ar jie yra standrūs, ar yra kokių pelėsių 
ženklų, ar oda nepažeista. ,

didžiuosius * Pastet>ite kiek apdžiūvusių šaknelių, nesirū
pinkite, išleis naujas.

išsirinku svogūnus, laikykite skirtingų rūsiy 
atskiruose maišeliuose. Jeigu negalite juos tuojau 
pasodinti - padekite juos kur vėsu ir tamsu, iki 
sodinimo. Nelaikykite jų Šaldytuve.

Pavasarį džiaugsitės geliu įvairybe, spalvomis ir 
kvapais.

SĖKMINGAI RŪPINASI 
APLINKA

BNS žiniomis, Vilnius 
dalyvauja tarptautiniame 
renginyje ’’išvalykime pa
saulį”, kartu su 2G-čia 
valstyoių, nuo rugsėjo 
mėn. pabaigos iki spalio 
mėn.30d.

Tokiame renginyje Lie- 
tyva dalyvauja jau 6-tą 
kartą. Jo tikslas: pro
paguoti švarią aplinką, 
prisijungti prie atliekų 
mažinimo programos, iš
mokyti jaunimą sąmonin
gai rūpintis savo aplinka.

Vilniuje šio renginio 
laikotarpyje vyksta sava
noriškos talkos, tvarkant 
mokyklų, darboviečių, na
mų kiemus, parkus, pa
keles, paplūdimius, so
dinami medeliai.

Komisija paskelbs Vil
niaus miesto seniūnijų 
švaros konkurso laimė
tojus.

Spalio mėn.16-3U d.d. 
vyks moksleivių piešinių, 
plakatų, instaliacijų, ra
šinių konkursas ir paro
da "Gyvenkime švariame 
ir sveikame mieste".

įdomu pastebėti, kad 
1999m., dėka talkos, Vil
niuje buvo išvalyta 200 
hektarų plotas, pasodinta 
1.550 medelių,24.OuO krū
mų, surinkta 700 kubinių 
metrų buitinių atliekų ir 
šiukšlių.

? psi.



montrea KANADOS LIETUVIŲ

Mirusieji:
• Vytautas Barauskas, 
87m., amžiaus mirė ne
tikėtai savo namuose.Jis 
buvo šaulys, kurį laiką 
talkino ”NL”.

Liko žmona -Ona. 
Palaidotas iš AV baž
nyčios CČte Dės Neigęs 
kapinėse.

JAUNIMO SĄJUNGOS MONTREALIO Sk. 
organizuoja KULTŪRINĘ POPIETĘ 

LAPKRIČIO mėn. 5d.,12 vai., po pamaldų, 
Aušros Vartų Parapijos salėje.

Programoje:™1 Kalėdinis Džiaugsmas ", dedikuoja 
Išvykstantiems Seselė Palmyra.

• Dainos Vienetas "AUŠRA"; • Rinkimai Į 
Montrealio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Valdybų;

• Norintiems - žaidimas šact ...tais;
• Vaišės - užkandžiai, pyragai ir kava.

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ.
KREDITU UNIJA_ _ _ _

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA uiL

• Eleanor Klichis 84in. 
amžiaus mirė Kardiolo
gijos Institute. Liūdesyje 
liko ouktė ir sesuo. Pa-

Popietės metu veiks meno paroda,kurioje 
kviečiame dalyvauti lietuvius dailininkus ir mėgėjus, 

Dėl informacijų kreipkitės j Juozą A. PieČaiti, 
tel; 768 - 8350.

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI VISUS*

Certifikatai (mln. $1.000,00)
metų 5.20 - T 
metų 
metu

2 5.25—
5.35— 
535^ 
5,65—

Specialios 1.25 
Kasdieninės, 1 -25

laidota iš šv.Kazimiero 
bažnyčios. Užuojauta ar
tiniesiems.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

• Primenama, kad turin-

Rengėjai 

ooooooooooooooooooooooooooo 
Ligonių Labdarai "CROSSROADS" skiriamas įvairiu 
daiktų I S P ARDAVIMAS Douglas Hospital 
plote - 6775 LaSalle Blv.,VERDUN, SPALIO 
mėn. 24 ir 25 d.d., nuo 9 v.r.iki 3 v.p.p. 

Kviečiami visi!

5 metų
Terminuoti indeliai- 
1 metų............. 4.00
180 d 
120 
60 
30 

iki

364 
179 
119 

59 
30 d.

3.50
3.50
3.50
3.50
_Q___

Taupoma
1 metų _—5^25.
2 metų _—5*35
3 metų ,—^-45
4 metu —5.65
5 metu T—5-85

LJ2Q

tieji ginklus ir leidimą, 
privalo užsiregistruoti da
bar, pagal jiems išsiųs
tus pranešimus. Kaina 
10$, iki lapkričio men. 1d.

Vėliau užsiregistruojan
tieji privalės mokėti $6ū 
dolerių. Inf

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

ŠV.KAZIMIERO PARAPI
JOJE.

Parapijiečiai yra nuo
širdžiai dėkingi Para
pijos K-to nariams, jų 
žmonoms, šv.onos D-jos 
narėms, . Šv.Elzbietos D- 
jos narėms, kurios tal
kino ištisas dienas baza- 
ro paruošime ir aptarna
vime, tuo prisidėdami 
prie bazaro pasisekimo.

Didžiausia padėka ten
ka energingam Parapijos

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L AN I S
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(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

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
"Saugojimas vasaros laiku(storage) 
"Taisau ir remodeliuoju

FOURRURES

Maurice O^apCan
FURS

"Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve W. 

Suite 801
Montreal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646; 

lFax: (514) 844-3865 i

LES TOfTURES

rps IVIIROIM INC

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.

oooooooooooooo
K-to pirm.Robertui Bohe- 
mier ir jo žmonai.

Mes nesame šiandien 
turtinai žmonių skaičiais 
ir amžiumi, kokiais buvo
me anksčiau, bet reika
lui esant, atliekame ne
mažus darbus mūsų para
pijos gerovei ir atei
čiai.

Visi parapijiečiai jaut
riai atsiliepė į klebono 
kun.F.Jucevičiaus ir P-jos 
K-to narių prašymą.

buvęs Amerikos 
prez.John r.Kennedy sa
vo inauguracijos kalboje 
pasake:"iN exlausK ką tau 
gero duos AmeriKa, bet 
paklausk savęs, ką to 
gali gero duoti 
Amerikai".

Taip, šie žodžiai tiko 
ir mums: parapijieti, ne
klausk ką tau gali gero 
duoti parapija, o pirma 
paklausk savęs, ką tu ge
ro gali duoti savo para
pijai.

Taip įneš, šv.Kazimie
ro P-jos parapijiečiai vie
ningai ir nuoširdžiai iš- 
pildėme šių žodžių ra
ginimą.

Bazaro metu veikė dvi 
loterijos, kuriose ouvo 
virš 200 laimikių. Kuo
met pirkėjai jautėsi pa
vargę, galėjo atsisėsti 
prie stalų, pasivaišinti 
kavute, tortais ir kitais 
skanumynais. Visi bazaro 
dalyviai, tiek talkinin- 
kai, tiek pirkėjai ouvo 
patenkinti vieni Kitais, 
visų veiduose vyravo 
tik šypsenos...

Bazaras parapijai davė 
$4953 pajamų.
• Rugsėjo mėn.9d. mūsų 
šventovėje buvo pakrikš
tytas Tado ir Vilijos Lu- 
koševičiūtės ValinsKų sū
nelis Pauliaus ir Juozo 
vardais. Krikšto tėvais 
buvo Robertas Valinskas 
ir Aida LuKoševičiūtė.
• Rugsėjo mėn.JUd. 
mūsų šventovėje susituo
kė Dana Mickutė ir Ro
bert Heroux.

Sveikiname jaunave
džius! K. Ambrasas

IMA Ui: 
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential op to

Įmetu.___ 7.90___. 4-plex)
2 metų 8.00 .4 metų ——
3 metu 8.10 .5 metų _JL25—

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

If guaranteed by deposit at LITAS £.00 ___
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00____
Personal loan regular ___  9.50

Overdraft: 17.00 ____
DESJARDINS PRIME _ 8.0Q
DESJARDINS PERSONAL PRIME - 7.50 _ -

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00-3.00 ■■■■Ketvirtadieniai* 11.00 - 7.00 3-00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2.00 - 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI L

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

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

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

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

8 psi.
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