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• Yemene, Adeno uoste, 
per teroristų įvykdytą 
sprogimą, žuvo ir 26 m. 
lietuvių kilrnės,JAV karo 
jurininkas Gary Swen- 
cionis(Švenčionis).

Prie JaV karinio jūrų 
laivyno, eskadrinio mi
nininko "USS Cole” tero
ristų įvykdytas galingas 
sprogimas, smarkiai ap
gadino laivą. Jo Korpuse 
pramušta 12x12 metrų 
skylė, žuvo 17 jūrininKų, 
daugiau kaip trisdešimt 
buvo sužeistų.

Vienose JAV Gynybos 
Departamento ataskaito
se G.Swenchionis ir dar 
keli jūrininkai buvo lai
komi dingusiais be ži
nios, kitose jų pavar
dės ir trumpos biografi
jos iš Karto buvo 17 žu
vusiųjų sąraše.

Tačiau spalio mėn.iod. 
pranešta, . kad gelbėtojai 
rado paskutinių keturių, 
be žinios dingusių, jūri
ninkų palaikus, kurie dus 
grąžinti į Jungtines Vals
tijas.

• Rusijos lėktuvų bend
rove "aEROFlOT" atsto
vai patvirtino, kad- Sla- 
bodan Milosevic su šei
ma - žmona ir sūnumi su 
šeima norėjo išvykti į 
Kiniją. Žmona Mira yra 
ne vien komunistinės ide
ologijos žinove, bet ir 
nepaprastu godumu tur
tams.

Kinijos ambasada ta
čiau vizos nedavė. Ma
noma, kad daoar S.Milo
sevic slepiasi vienoje Ju
goslavijos _ armijos ka
rinėje bazeje.
• Lenkijos Prezidentui 
A.KwasniewsKiui laimė
jus prezidentinius rinki
mus- sunerimo buvę 
bendrapartiečiai. Buvę 
komunistai, dabar pasiva. 
dino Kairiųjų Demokra
tų Sąjunga. Komunistų 
lyderiai bando išreika
lauti pirmalaikius Len
kijos Seimo rinkimus. O

Lietuvos Seimo Pirm ► Artūras Paulauskas

ši partija yra pasižymė
jusi ne tiK absurdiŠKa 
(Kaip gyvenimas parodė) 
ideologija, bet ir beribiu 
gobšumu, kurio šaknys 
taip sultingai dar vis ple
čiasi net ir kai kurių, 
komunizmą atmetusių, 
podirviuose.

• iš Estijos išsiųstieji du 
Rusijos diplomatai Ju- 
rij Jacenka ir Vladimir 
Teleginas buvo paprašyti 
išvykti, nes jie "diplo
matams nepriimtinu ir 
nenaudingu būdu" domė
♦#♦♦♦?»♦#»♦♦♦♦♦*♦♦*#*♦♦♦♦♦*♦♦*♦♦*♦♦♦*♦♦♦*##♦♦♦♦♦*♦♦#*#********♦*♦*♦**;*****♦♦**********♦*******♦♦**
PASAULIO LIETUVIŲ, BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
NARIAI PASISKIRSTĖ DARBAIS:

Pirmininkas Vytautas Kamantas koordinuos vi
sus valdybos darbus, lankys kra’stų LB-nes ir 
rūpinsis reprezentacija bei Ivajriy projektų planavi
mu. Regina Kucienė rūpinsis švietimu ir bent laiki
nai redaguos "Pasaulio Lietuvį". Milda Lankauskie- 
nė palaikys ryši su P. Amerikos Lietuviu Bendruo
menėmis, rūpinsis valdybos sveikinimais ir atskirais 
projektais. Dr.Bronius Makauskas tgs dr.Vy&o 
Viliūho pradėta užsienio lietuviu mokslininkų- 
akademikų registracija per Vytauto Didžiojo 
Universiteto išeivijos Institutu, bendradarbįąus su 
PLB valdybos atstovu Lietuvoje Gabrielių Zemkal- 
niu del Lenkijos lietuvių reikalų ir su pirmininku 
tarsis dėl kitų PLB valdybos projektų. Kun.Edis 
Putrimas padės suorganizuoti Pietų Amerikos 
lietuvių jaunimo metinius suvažiavimus, lankys 
kraštų Bendruomenes su vysk.Pauliu Baltakiu, OFM; 
ir palaikys ryčius su Kanados Lietuviu Bendruomene 
Algis Rugienius rūpinsis sportines veiklos skatinimu 
Europos kraštu Lietuvių Bendruomenėse, bus 
ryšininku tarp PLB valdybos ir JAV bei Kanados 
LB, rūpinsis prof.Juozo Ereto atminimui pašto 
Ženklo leidimu Lietuvoje., bendradarbiaus su Laima 
Žliobiene. Marytė Šmitienė rūpinsis Europos kraštų 
LB ir jų tarpusavio ryšių stiprinimu, skatins 
įsteigti naujas Bendruomenes kraštuose, kuriuose 
dabar pradeda telktis lietuviai ir informuos 
lietuviškų spaudų apie PLB valdybos veiklų. PLB 
valdybų Lietuvoje ir t Rytų kraštuose atstovaus

G.Žemkalnis, L.Žliobiene rūpinsis kultūros reikalais 
ir bendradarbiaus su III-sios Pasaulio Lietuvių 
Dainų šventės koordinatorium Dariu Polikaiciu. 
Rimas Baliulis yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo S- 
gos p-kas ir rūpinasi taip pat X-tojo PLJ Kongreso 
reikalais.

Visi valdybos nariai, isskyrus pirmininkų, yra 
vicepirmininkai arba komisijų pirmininkai. Reikalui 
esant, visi pavaduoja pirmininką ir atstovauja PLB 
Valdybai.

• VASARIO 16 Gimnazijai Vokietijoje atsitiko 
nelaime- sugedo 30-ties metų senumo virtuves 
krosnis ii nebegalima gaminti virto ar kepto maisto 
gimnazijos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams. 
Skubiai reikalinga nauja krosnis, kuri kainuoja 
25.000 markių, (apie 12.000 dol.)

Kadangi Vasario 16 Gimnazija neturi reikalingų 
lesu, tai PLB Valdyba skelbia specialų Lėšy Vajų 
Vasario 16 Gimnazijos virtuvės paramai. Pati PLB 
Valdyba skubiai pasiuntė $1.000 iš savo kuklaus 
iždo Gimnazijai ir ^kreipiasi į, visų, krasty Bendruo
menes ir geraširdžius lietuvius, prasydama skubios
paramos.

Aukas siusti šiuo adresu:Lithuanian World Com- 
munity Foundation, PO Box 140796, GRAND 
RAPIDS —MT 49514-0796, UŠATnurodant, jog tai 
parama Vasario 16 Gimnazijai,arba siųsti tiesiai:Li- 
tauisches Gymnasium,Lorscher Str. 1,68623 LAM
PERTHEIM, GERMANY.

josi valstybės gynybos 
priemonėmis, ypač senso
rinėmis sienos apsaugos
sistemomis.

Estijos didžiausiame 
laiKraštyje, pagal gau
tas žinias, tvirtinama, 
kad minimi diplomatai 
"vaikščiojo ten,kur jiems 
nederėjo vaikščioti ir 
bandė prakalbinti žmo
nes, su kuriais jiems ne
derėjo kalbėtis".
Latvijos vyriausybė gina 
valstybinę kalbą.

Latvijos vyriausybė pa

Lietuvos Mimstenų Kabineto Pirm . 
Rolandas Paksas

ragino šalies gyventojus 
nedalyvauti pilietinio ne
paklusnumo akcijose, ku
rias dėl Valstybinės kal
bos įstatymo įsigalioji
mo, ketina rengti opozi
cija ir rusų bendruomene. 
Ministerių kabinetas iš
platino pareiškimą, kad 
nuo rugsėjo mėn.ld. 
galiojantis įstatymas 
draudžia arba gerokai ap
riboja visų kitų Kalbų,iš
skyrus latvių kalbą, var
tojimą oficialioje ir da
lykinėje sferose, švieti
mo srityje bei žinia- 

sklaidoje.
Susivienijimas"UŽ žmo

gaus Teises vieningoje 
Latvijoje" ketina sureng
ti nesmurtinio priešini
mosi šiam įstatymui Kam
paniją. Ar jau užmiršo 
kokioje tėvynėje gyvena?..

• "Lietuvos Avialinijų" 
(l.AL) benorove šiemet 
per 8 mėnesius, palygi
nant su 1999m.skraidino 
19% daugiau keleivių ir 
krovinių pervežimus.

Daugiausia skrydžių iš 
augo į Amsterdamą-127% 
į Londoną-70%, į Hel-' 
sinkį-73%, į Frankfur
tą— 17,9%, i Kooenha- 
gą-3,7%.

• Mokslininkams pavyko 
surasti Naujosios Meksi
kos plote, 565 metrų gy
lyje, seniausią mūsų pla
netos žemės bakteriją, 
25u milijonų metų am
žiaus!

Ši bakterija,rasta drus- 
kos kristale, išliko at
gaivinama. DNA tyrimai 
rodo, kad ji yra gimi
ninga baciloms, kurios 
dabar yra randamos 
žemėje, vandenyje ir 
dulkėse..

PLB Valdybos informacija
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NAUJAS’LIETUVOS SEIMO PIRMININKAS -
ARTURAS PAULAUSKAS. Radijo pranešimu, jo 
pavaduotojais numatomi Gintaras Steponavičius, Ra
mūnas Karbauskis ir Vytenis Andriukaitis.
NAUJASIS MIN.PIRMININKAS - ROLANDAS 
PAKSAS. 
PO SEIMO RINKIMU

Prez.Valdas Adamkus savo kalboje visuomenei 
spalio . mėn. 1 zd. pabrėžė, kad "...Jūsų pasirinkimas 
nulėmė esminį Lietuvos politinio gyvenimo posūkį. 
Pirmąsyk po Nepriklausomybes atkūrimo nė viena iš 
jums atstovaujančių partijų neturės parlamentinės 
daugumos, Taigi pirmąkart bus sudaryta išties koa
licinė Vyriausybė . Koalicinė Vyriausybė bus labiau 
pažeidžiama, galbūt netokia pastovi. Todėl; jos sėk
mė priklausys nuo partijų sugebėjimo dirbti kartu- 
tartis i** susitarti. To mokytis teks ne tik koalicijos 
partneriams, bet ir opozicijai...Rinkimų kovos bai
gėsi. metas visoms parlamentinėms partijoms iš 
savo kelių sueiti į vieną Lietuvos vieškelį. Tapti 
vieninga Lietuvos komanoa ir siekti bendrų Lietu
vos pergalių. Jau nebėra prasmės ginčytis, kas bus 
vertesnis, kas turėjo nugalėti. Politikoje, kaip ir 
krepšinyje, ne visada laimi labiau patyrę.

Turiu vilties, kao "naujosios politikos“ koalicijai 
pavyks konstruktyviai bendradarbiauti ir su Social
demokratine koalicija ir su Konservatorių partija. 
Neatmestina galimybė, kad parlamentinių partijų 
koalicija gali būti ir platesnė. Tokia sąjunga, pa
grįsta bendru įsipareigojimu nacionaliniams 
interesams, šalies strateginiams siekiams, galėtų 
užtikrinti būsimai vyriausybei dar didesnę Seimo ir 
visuomenės paramą.

Visų pirma dėkoju kadenciją baigiančiam Sei
mui ir pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Per ket
verius metus sugebėta pasistūmėti pirmyn einant 
strategine valstybės kryptimi: plėtojant atvirą rin
kos ūkį, įsijungaint į Vakarų šalių ekonominę ir 
saugumo erdvę. Vis dėlto Seimo darbe būta 
nesėkmių ir apmaudžių klaidų. Valdžioje buvusios 
partijos palieka daug nenuveiktų darbų, nepabaigtų 
reformų. Daugelį jų būtina išmintingai tęsti, tačiau 
vien to per maža. Žmones nori matyti nebe "refor
mų reformas", bet teigiamus rezultatus.

Manau, ksd naujo Seimo darbo metai tai 
laikas, per kurį privalome sparčiai eiti į priekį, 
išsiveržti iš sąstingio ir depresijos. Tai laikas es
mingam krašto šuoliui - valstybės modernizavimui, 
Lietuvos įsitvirtinimui Vakarų šalių bendrijoje. Tai 
laikas, į kurio iššūkius pajėgsime atsakyti rem
damiesi nauja veržlia politika.

"LIETUVIŲ NAMAI" VIL
NIUJE

Tremtinių vaikaičių 
mokykla "Lietuvių Na
mai" Vilniuje (Dzūkų 
g.Nr.23) įkurta 1990m. 
spalio mėn. 1d. Pradėti 
mokslo metus tuomet at
vyko 63 tremtinių vai
kaičiai. Dabar ten jau 
mokosi 250 mūsų tautos 
atžąlų. Tai daugiausia 
tremtinių anūkai ir pro- 
anūkai iš Tomsko, Novo
sibirsko, Krasnojarsko, 
Altajaus krašto, Uchtos, 
Igarkos, Vidurinės Azi
jos, Šiaurės Kaukazo ir 
kitų buvusios Sovietų Są
jungos vietovių, kur bu
vo tremiami mūsų tautie
čiai.

Atvykusių vaikų istori
jos įvairios, kaip ir var
dai, pavardės,veideliai... 
"Lietuvių Namuose" nie
kas jų neskirsto-----
vaikai, kaip vaikai. Ne
svarbu, ar tamsesnio gy
mio, ar akelės siaures
nės.

Mokyklos tiklas - kaip 
galima greičiau juos vi
sus išmokyti lietuvių kal
bos, supažindinti su nuo
stabia Lietuva, jos kul
tūra, garbinga praeitimi, 
papročiais. Mokykla ski
riasi nuo kitų Lietuvos 
mokyklų tuo, kad į ją 
atvyksta vaikai, kurių 
dauguma nemoka kalbėti 
lietuviškai. Mokyklai daug 
ko trūksta. Sunku dirbti 
pedagogams, nelengva ir 
vaikams, bet viskas "var
dan tos Lietuvos..."
************* ^♦♦♦♦♦♦*****************************************************

Realiai vertinu šio parlamento jėgas, matau ir 
galinčias kilti jo veiklos problemas. Vis dėlto turiu 
vilties, kad Seimas tokios politikos imsis ir sutelks
stiprią komandą jai įgyvendinti.

Būsima valdanti koalicija nedelsdama turės sėsti
prie sunkių darbų: reikės ne tik suderinti skirtingas 
partijų nuostatas, bet ir rinkimų pažadus su 
valstybės ekonominėmis išgalėmis oei parengti vy
riausybės programą, apsvarstyti ir patvirtinti kitų 
metų biudžetą.

iš naujos vyriaysybės kartu su jumis aš reika-
(....3 psl.)

DAR SIS TAS APIE 
VILNAIUS "LIETUVIŲ 
NAMUS"

Yra į šią mokyklą at
vykusių ir iš La t vijos, 
Moldovos, Ukrainos, Gu
dijos (Baltarusijos), Gru
zijos ir Lenkijos vaikų.

iš pradžių jie dažniau
siai kalbėjo savo gyvena
mosios vietos kalba.

Mokyklos informaci
niame leidinuke rašoma, 
kad joje vaikai gyvena 
ir mokosi pagal Lietuvos 
bendrojo lavinimo mo
kyklų programas ir pla
nus. Baigusiems 12 kla
sių, išduodamas brandos 
atestatas, 10 kl. baigu- 
siems-pagrindinio išsila
vinimo pažymėjimą.Dau
guma buvusių abiturientų 
tęsia mokslą Lietuvos 
aukštosiose bei aukštes
niosiose mokyklose. Kaip 
ir kitose mokyklose, 
pagal pageidavimą, gali 
pasirinkti dorinį auklėji
mą - tikybą ar etiką.

Su mokiniais dirba kva
lifikuoti pedagogai. Bend
rabutyje gyvena po 2-3 
moksleivius kambaryje, 
yra 20 vietų valgykla, 
mokomieji kabinetai, 
sporto ir aktų salės.

Atskirų klasių moks
leiviais rūpinasi pedago
gai, auklėtojai.

Tiems, kurie yra bai
gę 5,b,7 klases ir nė žo 
džio nemoka lietuviškai, 
tenka dirbti nuo lietuviš

Suprantama, mokinu
kai ne vien mokslu gy
vi. Būdami nuo ryto iki 
vakaro užsiėmę, lengviau 
išgyvena namų ilgesį. į 
po pamokinę veiklą pa
kviečiama kuo daugiau 
vaikų, iškilmingai šven
čiamos valstybinės šven
tės, o prie Kūčių stalo 
susėda visa mokykla.Nuo
lat organizuojamos moki
nių darbų parodos, 
vyksta sportinės var
žybos. Gera klausytis 
mokinių ansamblių dainų, 
stebėti besisukančių sce
noje šokėjų poras. Moki
niai dalyvauja sostinės 
moksleivių skaitovų ir 
dramos būrelių renginiuo
se, vasarą keliauja po 
protėvių žemę, džiaugia
si pamatę Baltijos jūrą, 
Gedimino pilį, Kryžių 
Kalną, Aušros Vartus.Su- 
kalba poterėlį prie par
tizano kapo...

Suprantama, kad mo
kyklai būtų labai sunku 
issiversti be rėmėjų ir 
globėjų. Tremtinių grį
žimo Fondas(pirm įninkąs 
Vytaytas Cinauskas) re
mia mokyklą ir rūpinasi 
tremtinių vaikaičių su
grąžinimu į Lietuvą. 
Fondas palaiko ryšius su 
tremtinių šeimomis toli 
Šiaurėje ir ragina tėvus 
leisti vaikus mokytis Lie
tuvoje, nelaukiant, kol 
visa šeima sugrįš į Tė
vynę. Mokyklą remia Vy
tauto Landsbergio Fon
das, Maltos Ordinas, Ka
nados Lietuvių Bendruo- 

kojo vardyno. Anot šios 
mokyklos direktoriaus 
Alfonso Rudžio, jis su
planuoja jiems atitinka
mą programą, iki Kalėdų 
jie prakalba lietuviškai, 
toliau dirba su jais mo
kytojai. Žinoma, daug 
priklauso nuo mokinių ga
bumų ir noro.

Džiugina, kad "Lietu
vių Namų" mokykloje 
dirba pasišventę mokyto
jai: dirba tiek, kiek rei
kia padėti mokiniui. Po 
pamokų budi bent vienas 
lietuvių kalbos mokyto
jas, pamokų ruošos va
lančiose bendrabutyje bu
di irgi pedagogas, o mo
kykla dirba sešias die
nas per savaitę.

Taip pat yra paren
giamoji klasė tiems, ku
rie ateina baigę 9 ir 
daugiau klasių, bet 
nemoka lietuvių kalbos. 
Jie per savaitę turi 16 
lietuvių kalbos, 4 Lietu
vos istorijos, 2 Lietuvos 
geografijos, 2 lietuvių 
dailės bei kitų dalykų va
landas.Šios klasės moki
niai per metus išmoksta 
lietuviškai skaityti,ra
šyti, klausyti įrašus,nau
dotis literatūra.

Viena šios mokyklos 
rėmėjų yra ir Kanadoje 
gyvenanti Elena Stepai- 
tienė, visokią paramą 
teikia bendrovės "Mon
tuotojas" generalinis dir. 

menė ir kelios organi
zacijos ir pavieniai as
menys išeivijoje.

"Lietuvių Narnų" mo
kykla turi savo vėliavą 
su užrašu: "Tėvyne, mes 
Tavo vaikai". Mokiniai 
priklaupę pabučiuoja ją, 
pradėdami ir baigdami 
mokslą. Mokyklos salėje 
nurieda ašaros svečių,kai 
jaunimas užtraukia:"AŽuo- 
lai žaliuos’’..., kai jau
nimas užgieda buvusio 
tremtinio J.Matačiūno 
mokyklai sukurtą himną: 
"Mes kaip paukščiai į 
Lietuvą grįžtam, mums 
Aukščiausias nurodo ta
kus".

Pasistenkime, kad išei
vijos paramos dėka, tie 
takai būtų trumpesni, 
šviesesni, be akmenėlių, 
nes "Lietuvių Namuose" 
bręsta mūsų Tėvynės, 
šviesi ateitis.

Mokyklos sąskaita ban
ke: AB Vilniaus bankas 
Vilniaus filiale , Valiutinė 
sąskaita 57089054. Adre
sas: Vilniaus Vidurinė 
Mokykla "Lietuvių Na
mai", Dzūkų g.Nr.43, 
Vilnius 2030. Direktorius 
Alfonsas Rudys.

A.Stepaitienė

(P.S. A.Stepaitienė rašo 
laiške, kad "NL" Nr.20 
su I-jaine puslapyje at
spausdinta "Lietuvių Na
mų" Mokyklos mokinių 
nuotrauka, išsiųstas į šią 
mokyklą. Tai nustebins 
ir nudžiugins vaikus.

Alfonsas Jaras, aplanko 
Kanados Lietuvių Bend
ruomenės pirn. Algirdas 
Vaičiūnas, Pasaulio Lie
tuvių B - nės Švietimo 
Reikalų tvarkytoja Regi
na Kučienė.

Džiugu skaityti spau
doje, kad didele talka 
prisideda patys mokyto
jai, tvarkant ir ūkinius 
reikalus. Prieš mokslo 
metų pradžią jie visą 
savaitę paaukojo patalpų 
savo kabinetų perdažy- 
mui. Visa mokykla kvepė
jo dažais ir, rugsėjo mėn. 
1d. atvykę moksleiviai į 
tvarkingas ir švarias pa
talpas, pajuto, kad čia 
jie yra laukiami ir my
limi.

Sėkmės mokytojams ir 
mokiniams!

1 . - vArtėjant žiemos šal
čiams ir Kalėdoms, pri
siminkime ir šią mokyk
lą, nupirkę jai nors vie
ną " m alkelę"( Mokykla
yra dar skolinga už I-jo 
pusmečio šildymą)?

b.
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Šiuo užvardinimu baigiama spaudai ruošti knyga, apimanti 50-ties metų 
lietuvių sportinę veiklą buvusioje pokario Vokietijoje ir, iki šių dienų Šiaurės 
Amerikoje. Anksčiau spaudoje esame rašę apie mūsų užmojų išleisti tokios 
paskirties knygą. Šiandien galime sakyti, jau sėkmingai judame prie jos 
pasirodymo datos...

FASKAS, Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitetas, įsisteigęs 1947 metais 
Vakarų Vokietijoje, koordinavo tuometinę lietuvių sporto klubų veiklą. 
Prasidėjus emigracijai, šis komitetas, persikėlęs į Ameriką, tęsė darbą čia, va
dovaudamas iš naujo besikuriantiems sporto klubams JAV-se bei Kanadoje. 
Laikui bėgant ir gyvenimo sąlygoms keičiantis, Komiteto vardas 1965m. buvo 
pakeistas į ŠALFASS - Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Sąjungą. Šios organizacijos apimtyje, šiandien, jau net ketvirtosios kartos jau
nimas yra buriamas sportinėn veiklom

Ilgų darbo metų bėgyje, sportinė veikla lietuviškuose klubuose buvo gana 
sėkminga. Atsiekta laimėjimų ir tarptautinėje plotmėje, individualiai ir 
komandinėse varžybose. Svarbiausia, kad lietuvių jaunimas auga ir sportuoja 
savoje aplinkoje, gerbiant tautinius papročius bei tradicijas.

Prisiminti šios patirties eigą ir yra užrašomi veiklos tarpsniai Knygoje, ku
rią skaitys ir ateinančios kartos. Nekalbant apie savanoriškas pastangas visa 
tai atlikti, susiduriama su nemažomis išlaidomis. ŠALFASS-gos centro valdyba 
kviečiame lietuviškojo sporto rėmėjus, gerbėjus bei prijaučiančius, prisidėti 
nors kuklia parama. Asmeninius čekius, ar kita patogesne forma, pinigines 
perlaidas, prašom siųsti centro valdybos iždininkui Linui Balaišiui, 35 Tread- 
gold Cr., Toronto, Ontario, 1V13A 2A1, Canada. Arba: Parama Lithuanian 
Credit Union, 1573 Bloor Sr.W., Toronto,Ontario, 1V16P 1A6, Canada, ŠALFASS 
sąskaita. Dėkingi visiems, ŠALFASS-gos Centro Valdyba

Chirurgas Kęstutis Vitkus, operavęs suzeistę Arvydo 
Sabonio pėdą, aplankė jį Portlande, patikrindamas 
gyjimo procesą. Plačiai aprašyta A.Sabonio biogra - 
fija "Lithuania in the World" puikiai išleistame žur
nale, anglą kalba, "Lithuanian Airlines" B-vės, Vil
niuje.
... Prez. Adam kaus Kalba...)

lausiu konkrečių įsipareigojimų. Skirdamas finansų 
ir ūkio ministeriuo, norėsiu žinoti, kokių priemonių 
bus imtasi siekiant bedarbių skaičių per ketverius 
metus sumažinti dvigubai. Kas bus daroma, kad 
visos biudžeto lėšos butų tvarkingiau surenkamos, o 
išleidžiamos tikslingiau ir taupiau, kad privatizavi
mas būtų sėkmingas ir kraštui naudingas, kad 
valstybė skolintųsi išmintingai, o paskolas panaudotų 
efektyviai.

Prašysiu aiškių atsakymų: kada ir kaip bus per
tvarkytas energetikos ūkis, kad elektros ir dujų tie
kimo kainos mažėtų dėl Konkurencijos, o ne del 
valstybes dotacijų? Kaip bus sumažinti pradinis 
įnašas ir palūkanos, kad paskolų oūstui įsigyti galė
tų kuo daugiau žmonių? Kokiais būdais bus išplė
toti rinkos santykiai kaime ir kaip bus užtikrinta 
parama tiems kaimo žmonėms, kurie nebepajėgia 
prie rinkos prisitaikyti?

Turime pagaliau sukurti civilinę Vidaus reikalų 
ministeriją ir savarankišką, visuomenei tiesiogiai už 
savo veiklą atsakingą, Policijos departamentą. Vals
tybei reikalinga išties nepriklausoma Prokuratūra. 
Tokia ji bus tuomet, kai jos vadovą skirs ne tik 
Seimo dauguma.

Būsimas ministerių kabinetas turės visuomenei ir 
užsienio partneriams pateikti aiškią krašto 

‘ ekonomikos strategiją - strategiją atviros Lietuvos, 
turinčios patrauklią, skaidrią ir nuspėjamą verslo 
aplinką, mažą biurokratiją, mobilią darbo rinką.

Ivies privalome aiškiai žinoti, kaip kursime išsi
lavinusią informacinę visuomenę, -kaip plėtosime in
formacijos technologijomis grindžiamą ekonomiKą. 
Šiuolaikine valstybė, tarp kitų žmogaus teisių, 
privalo užtikrinti kiekvieno piliečio teisę į internetą, 
užtikrinti visuomenės teisę naudotis virtualios 
rinkos galimybėmis. Bent miestų ir miestelių vie- 

. šosiose bibliotekose internetas turi tapti prieinamas 
visiems to nupintiems žmonėms.

iš būsimos vyriausybės aš norėsiu išgirsti, kas 
bus daroma, kad artimiausiu metu vienu 
kompiuteriu mokyKlose naudotųsi nebe 75, bet nors 
10 mokinių, Kad auKŠtosiose mokyklose informacinės 
technologijas studijuojančių skaičius padvigubėtų, 
kad šias studijas baigęs jaunimas, galėtų dirbti ir 
kurti Lietuvoje.

Kada pagaliau bus pradėtos finansuoti nebe 
mokslo institucijos, bet valstybei ir visuomenei 
svarbios mokslo programos? Kada visi studentai rea
liai galės naudotis kreditais? Per Kokį laiKą ir 
kokia tvarka bus atnaujinti vargingi mokyklų pastatai?

Finansiniai Rinkimų rė
mėjai

Pagal "Vakarų Ekspre
są", Rolando Pakso va
dovaujama 1 Liberalų^ Są
junga deklaravo 572,000 
litų, išleido 24.000 litų. 
Dosniausias liberalų 
rėmėjas yra Bronislavas 
mbys, kurio kontroliuo

jamos bendrovės "Klasco 
ir "Achema" pervedė 
60.000 litų.' Akcinė bend
rovė "Kauno tiltai" ir 
privati bendrovė "Alkes- 
ta" . liberalus parėmė po 
50.U00 litų. Kauniečių 
privati bendrovė "Temoi- 
zola", vilniečių bendrovė 
"Interterma", šiauliečių 
"Strateksas" pervedė LS 
^o 25.000 litų.Po 20.000 

tų liberalus parėmė Lie- 
uvos nacionalinė vežėjų 

asociacija "Linava" ir 
privati bendrovė "Akanto 
statyba". Likusieji auko
tojai paaukojo mažiau 
kaip 15.000 litų. Tarp jų 
yra keletas partijos na
rių.
• Centro Sąjunga surin
ko 507.000 litų, išleido 
323.oOO litų. Labiausiai 
Centro Sąjungą parėmė 
taip pat Bronislavo Lu
bio Kontroliuojama bend
rovė "Achema". Ji per
vedė 110.000 litų. Pri
vati bendrovė "Vilniaus 
prekybos mažmena" cent
ristams paaukojo 60.0U0 
litų, "Linava" 20.000 li
tų.

Centro sąjunga 
pasižymi tuo, Kad turi 
daugybę privačių asmenų 
pervestų lesų. Didžiausi 
finansuotojai broliai Ir

Neabejoju, kao po Seimo rinkimų bus išsaugotas 
šalies užsienio politiKos tęstinumas. Jau šiandien no
rių pabrėžti: nauja vyriausybė turės prisiimti 
tiesioginę atskomybę už sėkmingą Lietuvos 
integraciją į Europos Sąjungą ir NATO, už gerų 
santyKių su šalies kaimynais palaikymą. Lietuva 
privalo jau 20už metais būti pasiregusi tapti NATO 
nare, ksu tikras, kad dėl šio strateginio valstybės 
siekio susitars pagrindinės Seimo partijos.
2000.X.31

TiKiuosi, kad naujo Lietuvos parlamento darbas 
bus grindžiamas skirtingų partijų dialogu. Kad jis 
remsis tarpusavio pasitikėjimu ir aiškiu supratimu: 
šalyje nėra partijų, vykdančių kitų valstybių 
politiką. Mūsų partijos atstovauja skirtingiems mūsų 
visuomenės interesams, skirtingoms visuomenės gru
pėms. Tad jei susikalba partijos, susikalba ir 
visuomenė. Sutardarnos dėl strateginių tautos tiKslų, 
partijos kloja pamatą pilietinei santarvei. Santarvei 
kuri būtiną mūsų bendram darbui, mūsų sėkmei. 
Būtina Lietuvos pergalėms.

To nuoširdžiai linkiu būsimiems Seimo nariams. 
To linkiu Jums, pilietės ir piliečiai".

mantas ir Arūnas Dau
girdai - 50.000 litų. Ki
tas verslininkas Juozas 
šarkus paaukojo 21.000 
litų. Likusius pinigus pa
aukojo apie 100 žmonių. 
Tie aukojo po 15.000 li- 
.ų ir mažiau.

• Algirdo Brazausko so
cialdemokratinę koaliciją, 
sudarytą iš Keturių par
tijų, remia Mažeikių pri
vati bendrovė "Vaizga", 
kurios didžiausia akci
ninke yra Rusijos naftos 
koncerno "Lukoil" prezi
dento Ivano P&leičiKO 
žmona. Ši bendrovė į So- 
cialdemoKratų ir LDDP 
partijų sąskaitas pervedė 
250.000 litų.

Ši firma užsiimą did
menine naftos prekyba. 
Lietuvos nacionalinė ve
žėjų asociacija "Linava" 
socialdemokratus parėmę 
2u.000 litų.

• Spalio mėn.3d.Valsty- 
bės Saugumo Departa
mentas ir policijos Orga
nizuotų iNusiKaltimų 'Tar
nyba planavo nuoseklų 
pastato, esančio Vilniaus 
centre, patikrinimą, ku
rio tiKslas nustatyti, Kas 
ir Kaip šnipinėjo vieną 
įtaKingiausių audito kom
panijų "Arthur Andersen" 
arba ruošėsi šnipinėti 
garsią Lietuvos audito 
firmą "J.Kabašinskas ir 
partneriai".
Krepšinio aistruoliai 
triukšmingai šventė visą 
naktį.

Naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį, kuomet Lie-

tuvos krepšininkai lai
mėjo prieš australus ir 
iškovojo olimpinius bron
zos medalius, tautiečiai 
tėvynėje neslėpė savo 
džiaugsmo. Ypač
triukšmingi buvo didžiųjų 
miestų gyventojai, iškart 
po rungtynių žmonių mi
nios plūstelėjo iš savo 
namų ir kavinių bei 
barų. Gatvėmis važinėjo 
automobiliai, iš Kurių 
per langus ir stoglangius 
išlindę jaunuoliai mojavo 
Lietuvos Trispalvėmis, 
glebėse iavosi su einan
čiais ir šokančiais praei
viais ir šaukė :"Mes lai- 
m ėjom e! M es lai m ė jom e!"

Vilniaus centre, gyva 
grandine apjuosę fonta
nus ir medžių alėjas, ger
bėjai dainavo krepšinio 
aistruolių himnu tapusią 
Marijono Mikutavičiaus 
atliekamą dainą "Trys 
milijonai", vieni kitus 
laistė šampanu (iš Kur 
uas liejosi?), vaišino 
svaigiaisiais gėrimais.

Kaune, sekmadienio 
rytą, Laisvės Alėja, kur 
veikia daugiausia nak
tinių klubų, atrodė kaip 
po audros. Panašų vaiz
dą galima buvo išvysti 
ir Kauno "Žalgirio" krep
šininkams laimėjus Euro- 
lygos čempionų vardą. 
Tuomet daugiausia nuken
tėjo telefonų kabinos...

Šįkart krepšinio aist
ruoliai daužė įstaigų lan
gus ir vitrinas. Patruliai 
Kauno centre budėjo iš
tisą naktį, sulaikė per 
13 asmenų už chuliganiš
ką elgesį. -

Apie 200 žmonių 
rungtynes stebėjo Vieny
bės Aikštėje specialiai 
Sidnėjaus olimpiadai
pastatytoje didžiulėje
"Utenos" alaus palapi
nėje. Pusė džiūgaujančių 
dėl krepšininkų pergalės, 
pasibaigus varžyboms 
apie 4 vai.nakties, plūs
telėjo į Laisvės Alėją. 
Ten jų laukė policinin
kai^ ir minią išskirstė. 
Tačiau vistiek apie 30 
jaunulių, eidami link se-

(tęsinys ......
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cemero Juozo Imoraso 
pažadas skirti sostinėje 
sklypą Lietuvos olimpi- 1
niam komitetui, kuris ją 
padalins olimpiečiams. 
Valstybei priklausančią 
žemę gali skirstyti tik 
Vyriausybė, todėl neaiš
ku, ar vicemero paža
das bus įgyvendintas.

Keista, kad imantis to
kio plataus mosto, 
vicemeras nėra susipa
žinęs su žemes skirsty
mo įstatymais! Beje,olim
piečiai ir jų treneriai 
jau yra dosniai atlyginti.

• Suremontuotas medinis 
tiltas, kuris jungia du 
Lankupių Kaimus, esan
čius Klaipėoos ir Šilutės 
rajonuose abipus Mini
jos upės. Kabančio tilto, 
vietinių vadinamo bež
džionių, remontas
kainavo 300.600 litų. Lė
šos gautos iš Lietuvos 
Automobilių Kelių direk
cijos. Kartu sutvarkytos 
ir tilto prieigos: sustip
rinti šlaitai, pasodinta 
medelių.

‘tiltas abiejų kailių 
žmonėms yra labai rei
kalingas.

namiesčio, pridarė šuny
bių: išdaužė langus.

Ar neužtektų bėgioti, 
dainuoti ir šokti 
lia rėkavimo)?

Reikia tikėti, kad jie 
dus priversti įstiklinti 
langus! Bent tiek!

GYVENIMO PASAK A,SUKURTA KALĖJIME^kainos "kosminės” ir nė
ra jokių pramogų. Prie 
smaragdinės Adrijos jū
ros lietuviai, kuriems pi
niginės kišenių neplėšo, 
randa ne blogesnius ku
rortus, negu Majorkoje 
ar Rivjeroje.

auksinis. Nelijo jau dau
giau kaip tris savaites, 
dienomis buna iki 20 lai 

šiltos ir 
naktys. Todėl dar sma
giau buvo švęsti Lietu
vos olimpiečių pergales.
• Šį vasaros sezoną Lie
tuvos turistai 
Kroatiją, nes 
kurortuose ištisai

Ant sienos kabo moters nuotrauka, perrisšta 
juodu kaspinu, dvi žvakės, gėlės. Juozas kasdieną tą 
valandą, kai užgeso Aldonos žvilgsnis, užoega žva
kes ir tyliai parymo...

Juozas | 
cheminiu pieštuku ant 
primargintus lapelius - tai kamerų laiškiukai, ku
riuos perduodavo virvele nuleistus per pravirą or- 
laioę arba, sekundei "priežiūrnai" nusisukus, įspraus
davo delnan. išvedus kalėjimo kieman trumpam pa-

ŽYGIMANTO TIDIKO ISTORIJA Antanas Vaičiulaitis

(ša- psnių silūruos

paskleidžia ant stalo smulkia rašysena 
rūkomojo popieriaus

• Lietuvoje vasara buvo 
ne kokia, bet ruduo-

plūdo į
Lietuvos

lijo,
• Žemėtvarkos specialis
tus nustebino Vilniaus vi-

Žygimantas Tidikas dvylika metu narsiai ir ištikimai vadova
vo karaliaus pulkams, mušdamas totorius, lenkus, vengrus,tur
kus ir maskvėnus, o syki, kai jie pasišiaušė prieš valdovu, jis su 
savo kariaunomis apskaldė ir žemaičius. Tryliktais metais, kai 
jis buvo toli anapus Lucko, mirė jo žmona Gendrūta. Is didelio 
skausmo jis užsidarė savo valdose ten, kur Rudaminos upė įteka 
L Voke, ir liūdėjo tris mėnesius, nieko neprisileisdamas. O kad 
būtu užimtas, sustatinėjo planus, pagal kuriuos karalius Vladislo
vas Treciasis nebūtų žuvęs ties Varna kautynėse su turku 
sultonu Maradu.

Praslinkus trims menesiams, jis pasišaukė ūkvecįi Valerijoną 
Vieše ir tarė:

- Jau išsibaigė laikas, skirtas gedului. Mano mielai ir brangiai 
Gendrūtai ten aukštybėse dar geriau: sėdi sau danguose ir 
klausosi kaip gieda angelai. O mums tenka liuobtis žemėje. 
Parink vyrus apsukrius ir darbščius, ir dargi kad turėtų karines 
drausmės. Vienas man atsakys už pasėlius ir kaimenes, antras 
už girias, ir trecias - už ežerus ir upes.

- Klausau,- kalbėjo Valerijonas Viešė, pridėdamas piršta prie 
smilkinio, kaip to reikalavo karinė pagarba. - Laukus ir gyvulius 
imu aš savo žinion. Man talkon ateis ir miškus tvarkys Mykolas 
Obrys. Žmogus jis drūtas kaip maumedis ir vikrus kaip voverė. 
Prie jo baudžiauninkai nerūkys pypkių, sutūpę ant ežios, kai 
metas arti ir akėti.

- Šneki teisingai. Ir dabar įsidėmėk: už 
lygiai šiuo laiku, tai bus trečia valanda, 
ataskaitą. Dabar keliauk sau sveikutis.

-Kaip man eiti, jei viena bėda jau dabar
- Sakyk, ir bematant sutvarkysim!

- Jūs dar nežinot: mūsų miškuose prie Vokės įsiveisė trys 
stumbrai, atsikraustę iš karaliaus žemiu. Žvėrys jie gražūs ir 
galingi, o kai pakrato gaurus, net šiurpuliai nusmelkia tave!

- Kodėl neisvijot?
- Baidėm, gąsdinom ir aukštyn šaudėm, o anie spokso j tave, 

kaktas atstatę. Į juos pačius šaudyti negalėjom, nesgi jie 
karališki.

- Išvalykit muškietas, ir rytoj traukiam i medžioklę. Valdovas 
davė man valią ir galybę mano plotuose.

Anksti rytą, pūsdami trimitus, išjojo Žygimantas Tidikas ir jo 
vyrai stumbrų medžioti. Nuo saulės užtekėjimo ligi vidurdienio 
jie narstė tarp girios medžių, o stumbru - nė gyvos dvasios. 
Kai jie tarėsi grįžti ir kai skalikai, lelcuodami gulstinėjo ant 
vejos, išvydo paveikslą neregėtų: tarp dvieju ąžuolą stovėjo 
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(Is "Vidurnaktis prie Šeimenos") 

stumbras, barzdotas ir didingas, ir, lyg koks karalius, karėjo 
į, medžiotojus. Vyreli tu mano: kad suspigs skalikai, keteras 
siausdami, kad sužvings arkliai ir kad blykstelės ugnis is muskie-

pusandtro menesio
atėję duosite man

i v-kvaršina smegenis.

e stumbras - lyg niekur nieko, stovi sau ir dairosi. Ir kai urnai 
jis pašoko, nežinia, ar pulti žmonių ir šunų, ar bėgti tolyn i 
mišką, driokstelėjo dar vienas šūvis, net liepsna plykstelėjo iš" 
vamzdžio. Ir Štai, didingas žvėris suklupo ir, atsidūsėjęs, griuvo 
ant Šono. Dar pasispyrė kojomis, suspurdėjo visas kūnas - 

ir daugiau nepasijudino.
Taip šovė Žygimantas Tidikas.

Sukūre laužą, kepė jie stumbrą ir valgė, užgerdami alumi ir 
vienas už kitą garsiau saukdami apie savo medžioklę.

Kitu stumbrų jie negaudė. Būtų ir nesuradę: lyg nujausdami 
nelaimę, jie buvo grįžę atgal j karaliaus girias. v

- Svariai susidorojom su stumbrais, - kalbėjo Žygimantas
Tidikas, sėsdamas ant arklio joti namo. - Tu, Vieše, žiūrėk, kad 
jokis svetimas žvėris, galvijas, paukštis, net ir kiaunė,neįsibrautu 
i mano Žemes. °

Ir linksmi bei laimingi jie pardainavo namo.
Sakysite - pusantro mėnesio, tai marios laiko. Bet Valerijonas 

Viešė, lakstydamas ūkio reikalais nuo ryto ligi sutemą, nė 
nepajuto, kad jau metas atsiskaityti iš sayo darbų.

Ir štai, kai skirtą dieną išmušė trečia valanda, jis su savo 
padėjėjais atžygiavo pas Tidika ir išsirikiavo prie durų. ,

- Vieše, duok tris Žingsnius į prieki ir kalbėk,-įsake senas 
karys, stovėdamas už stalo.

Ūkvedys pabylojo, kad vasarojus sužėlė, net telyčios nematai, 
jei brenda į rugius, kad galvijų trys kaimenės, kad karves 
pieningos ir kad jų tešmenys va tokie. Ir be to dar, ką beveikus, 
jos veda veršelius. Veislinis bulius išgarsėjo visoj vaivadijoj. 
Avinų smarkumas pasigėrėtinas: kai susigrums skaldydamiesi 
ragais, net šilai skamba. Liūdniau gi (čia ūkvedys nuleido 
halsą), kad vilkai užpjovė septynias avis, o lapės išvogė penkias 
vistas, dvi antis ir patį gražiausią gaigalą. Jo plunksnos Žvilgėjo 
kaip vaivorykštėj - gaila tokio paukščio. Ir dar žąsino, išnešė 
lapė jį nakčia is ląstos, o tas, vargšelis,rėkė, girgsėjo ir plump
sėjo sparnais, bet kai atbegom, gulėjo išdrikas, su perkąsta 
gerkle.

- Mykolai Obry, tavo žinioje miškai - ko nesuvaldai vilkų ir 
lapių?

Aiškinosi zmogusj
- MuŠe'm ir šaudėm, net parako pristigo. Se ir skaičiai: 

nukauti trys vilkai ir keturios lapės.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.21.



4tęsinys"Gyvenimo pasaka,sukurta kalėjime")

sivaikščiojimui. "Mes gi buvom jauni. Ir už muši 
sienų švytravo meilė, bei.-pavydas", šypsosi 
Juozas.

Mdona ir Juozas susipažino kalėjime "neakivaiz
džiai, per Morzę". "Visos raudono mūro sienos nuo 
ryto ligi vidurnaKČių stuksėjo ir stuksėjo. Su Aldona 
susistuksenorn", o pasimatėm kieme prabėkšom,"pa
gal nusakymą", bet dar oi negreit. Ilgai ilgai stuk- 
senora vienas kitam gyvenimo pasaką..."

"Mielos mergaitės, čia nebe juokas, visos juk 
"Morzę" nuo seno mokam, prie sienos stovim ir ei
lės lauKiam ir mylimiesiems daineles kalam,— rašė 
Aldona savo^ dienoraštyje ant rūkomojo popieriuko. 
Ir tas "Berželis" tyliai linguoja, jis "Morzę" muša 
su savo koja, mergaitės liūdi ir padainuoja, daž
niau paverkia ir padejuoja".

Aldonos Čerkasaitės tėvas buvo savanoris, mo
tina^ - mokytoja. Abu buvo šauliai. Namuose, Kor- 
sakiškio kaime, sueidavo Panevėžio krašto 
šviesuoliai, lankydavosi mokytojas S.Lingys (Vito 
Lingio senelis). Mažoji Aldutė, palindusi pastalėn ir 
atsisėdusi ant stalo pakojo, klausydavosi ir klausy
davosi. Niekas neišblėso iš atminties, niekas "neiš
garavo" iš galvelės... Viskas buvo nusinešta Moky
tojų Seminarijon, paskui į raudoną kalėjimo mūrą... 
Mokydamasi Panevėžio Mokytojų Seminarijoje, Al
dona bendravo su poete Prane Aukštikalnyte-Joki- 
maitiene, klausydavosi jos skaitomų eilių ir pati 
bandė švelniai mergaitiškai eiliuoti: "Aš kaimo duk
ra, laukų sesė"...Ryšininkaudama pasirinko roman
tiškus slapyvardžius - Vaidilutė, Gabija. Baigusi 
Seminariją, mokytojavo Paliūhiškyje. Vieną dieną 
mokytoja pas laukiančius vaikus nebeatėjo...

Kalėjimas buvo pritutintas mokytojų, kunigų,gim
nazistų - Lietuvos šviesuolių, kalėję kunigai kame
rose ^laikydavo Mišias, rengdavo Velykų rekolekcijas: 
prižiūrėtojai gaudavo iš kalinių "lauknešėlių" lašinių 
ar storai taukais apteptos duonos abišales ir..."ne
matydavo". Ir kameroj dilindami dienas, šie žmo
nes susirašinėdami tęsia studijas ir aštrina protą- 
laiškeliuose vienas kitam rašo ne apie varganą duo
nos davinį, o nagrinėja istoriją, etiką, filosofiją, 
kuria Lietuvos ateities vaizdus (ak, vargšai mūsų 
badaujantys ir ptotestuojantys "verslininkai"!).

Juozas Šedžius užaugo netoli Rokiškio, didėlėje 
ūkininko šeimoje. Tėvas buvęs caro armijos kare

t« tai rj <lįlta.,. » *< fĮ‘ « • ’ » • “• ‘
vis-sorimrikas (pakinktų prižiūrėtojas), taip ir neiš
mokęs tinkamai "atiduoti kariškos pagarbos vy
riausybei"...

Juozas mokėsi Rokiškio Gimnazijoje. Vieną dieną 
namo nebegrįžo: buvo suimtas per istorijos pamoką.

Aldona ir Juozas kalėjime taip ir nepasimatė, 
nesusitiko judviejų akys nei rankos. Liudininkams 
susipainiojus, Aldoną paleidžia, o Juozas, perėjęs 
Lukiškių kalvarijas, atsiduria prie Vlatkos upes. Al
dona atsiperka iš kalėjimo parsinešta džiova. 
Juozas į Sibiro platybes iškeliauja su šlapiu Pleu
ritu. Badas, 40 laipsnių šaltis. "Nuo šalčio oras 
tarsi suskystėja kvėpuojant. Kertant mišką, ant ko- 
jjos užkrito rąstas, skilo kaulas. Ilgai negi jo. Ir plau
čiai labai pablogėjo. Vietiniai patarė griebtis šuns 
taukų. Suvalgiau net du šunis", - giedriu aukštaitiš
ku veidu šypsosi Juozas. Laiškus namiškiams galė
davo išsiųsti tik tuomet, kai lagerio "vadovai" pasi
šaukdavo pas save jiems prikirsti malkų.

Mirusius žiemą pakasdavo negiliai po sniegu, o 
laidodavo tik sulaukę vasaros: duobę iškasi o ten 
vanduo...

išvežti buvo ir Juozo brolis, ir sesuo, išbuvo li
gi "Stalino saulės laidos".

Sėdi Juozas, grįždamas iš Sibiro, Šiaulių ge
ležinkelio stotyje. Traukinio laukt reikės ilgai. Pri
eina milicininkas: "Dokumenty" - ir nusipurto ran
kas, kaip žarijų pasisėmęs. Kad nesi maišytų jo te
ritorijoj "elementas", jis Juozą išsiunčia kitu, ap
linkiniu traukiniu.

Parsikrausčius namo, Rokiškin, tik atsitiktinai 
Juozas neišsiunčiamas kur nors "po dalše" (toliau) 
nuo valdziūnų akių: padavus dokumentus 
"vajenkome", rusiukė sekretore, paskaičiusi, kad 
"elementas" grįžta iš Viatlago, kur jos tėvas "virši
ninkavo", Juozą priregistruoja: tiesiog "rodnoj če- 
lovek" (brangus žmogus).

Aldona, grįžusi po kalėjimo, šiaip taip buvo ga
vusi mokytojos darbą pradinėje mokykloje (Per ste
buklą tėvų sodyboj net kryžius liko, neišverstas).Ga
vusi iš Juozo sesers adresą, siuntė savo "kameros 
pasakos princui" laiškus ir siuntinius. Pirmąkart ap
sikabino Panevėžyje, Juozui grįžus iš lagerio. Susi
tuokė 1952m. Užaugino du sūnus.

Negalima netikėti gražiąja gyvenimo pasaka... 
"Šitą uogienę dar kartu virėm, šitos gėlės dar Al
donos sodintos", - kalba ir kalba Juozas.

(iš Irenos Bražėnaitės aprašymo "Valstiečių 
Laikraštyje" hi r. 68).

• Klaipėdoje vyko savai
tę trukę tarptautiniai 
jūros mokymai "Amber 
Sea". Septyni Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos kari
niai laivai dalyvavo ry
šių, manevravimo, pa
ieškos ir gelbėjimo pra
tybose.

Paskutinę pratybų die
ną Lietuvos karinio lai
vyno pasididžiavimas — ge
riausiai kompiuterizuotas 
ir automatizuotas minų 
medžiotojas "Sūduvis" at
liko taksi funkciją: į ka
rines pratybas plukdė 
žurnalistus. "Svečiai mus 
retai aplanko. Turbut 
daugelis net nežino, kad 
Lietuvoje yra karinis jū
rų laivynas. Ir tai ne- 
nuostaou, nes pati Kraš
to Apsaugos Ministerijos 
vadovybė tartum pamiršo 
jog ir mes esame" — sakė 
laivo įgulos nariai.

• Po mėnesį trukusių 
Lietuvos ir Italijos karo 
pratybų "BALTICU-2U00" 
Pabradės poligone, iš 
Lietuvos išvyko paskuti
nieji Italijos Alpių bri
gados "Julia" šauliai. Ita
lų "juodosios plunksnos" 
per mėnesį Lietuvoje 
paliko apie 7 mln.JAV 
dolerių.

• Farmacijos bendrovės 
"ENDOKRININIAI PRE
PARATAI" per šių metų 
8 mėnesius,palyginant su 
1999m. išaugino savo 
apyvartą 40% ir pasiekė 
8.7mln. litų pajamų.

- Tiek tiekos...Rudenį josim medžioklėn ir išklosim juos visus!
- Taipogi? visi medžiai - skroblai, liepos, klevai, vinkšnos, 

uosiai ir ožeksniai - auga, kad tu nieko nepridėsi ir neatimsi. 
Kad neužmirščiau: didžioji audra, atsimeni, išrovė kone visas 
pušis. Ir dar: Vilniaus pirkliai uostinėjo ir tvirtino, kad reikia 
iškirsti ąžuolyną ir nuplukdyti į Nemuną. Minėjo ir suma-
būtų apstaus pinigo. 4

- Taijau žinau. O kaip vandenys?
Čia ūkvedys pastūmėjo laibų vaikinu, o tas muistėsi ir spyrėsi 

atgal. Pagaliau} išgrūstas priekin, jis stypsojo, graž iodamas 
rankas ir didėlėmis, mėlynomis akimis įsmigęs į langa.

Valerijonas Vieše niūktelėjo jįpašonėn.
- Na, prasižiok ir kalbėk! Negi tylėsi, lyg liežuvį nurijęs! 
Kai vaikinas vis tiek nepravėrė burnos, užkalbino jį ir Žygi

mantas Tidikas:
- Sakyk, kaip ežerai - ar žuvingi?

- Ežerai...ežerai...nagi ežerai - ne, jie pilni vandens...neiš^ 
džiūvo,- lyg sau pasakojo vyrukas, susisvajojęs. - O lydekos -

kaip laumės. c
Čia bernelis staiga susigraudino ir ėmė šūkčioti:

- Vai gražumas, dailumėlis. Ir tokia laibutė per, šlaunis...
- Vieše, kas Čia dedasi? - nutraukė jo aikčiojimus Žygimantas 

Tidikas.
Tarė ūkvedys:
- iš pradžių negalėjo atrodyti geriau ir gražiau. Benediktas 

Ulius buvo tiesiog baloj gimęs. Nuo mažų dienų, tu negalėjai 
ištraukti jo įž vandens. O kai užaugo, joja, būdavo, kaimo ^atve 
vinklus lyg žilvitis, ir visi langai nušvinta nuo merginų. Šypsosi 
ir laižosi, bjaurybės. Galvojom, kuriai atiteks, laimė bus neišse
miama. Ir tu man taip atsitik!..

- Na?
- Zmot, kur Rudamina įbėga į Voke...
- Kaip nežinosiu, - žinau.

- Yra ten įlanka, vanduo toks svarus, kad tu slieku dugne 
regi. Atokaita, saulutė, ir karklai aplinkui.

- Kuriems galams čia karklai?
- Tuojau kaip ant delno viską isdesiu...Taigi va: įlankoj prie 

karklų įsiveisė laumės. Krykštauja, prunkščia, maudosi ar ant 
kranto po žolę vartaliojasi. Esą ir vaikus supančios. Ir kokios 
akiplėšos. Kalbinom Švelniai ir mandagiai, gąsdinom ir visokį 
triukšmą, kėlėm. Manai, kad jos pabūgusios is'sidangins savo 
keliais? Kur tau/ Taškosi upėj ir spokso į tave, tegu jas dievai. 
Čia ir sako Benediktas Ulius: atiduokite laumes mano valiai -

sutvarkysiu. Taip ir pavedėm jam šį uždavinį. Bematant sėdo lis 
ant arklio, nušuoliavo prie įlankos ir keletą valandą tyrinėjo 
laumes - kaip jos elgiasi, ir nieko neprisileido nė is tolo, tad 
20O0.X.jf.

nežinom, kaip vaikinas tai padarė. Žodžiu, laumės greit išsi
kraustė, išskyrus vieną - jauna,liekną ir su krūtinuke. Mat, 
drabužėlių, jos nenešioja, tai taip ir pasiregi viskas. Kaip ten 
buvo, kaip nebuvo, Ulius ir geruoju Šnekino, ir visaip baidė, net 
į debesį Šaudej o ana žiūri į jj, meilias akutes isputusi, ir 
vynioja garbaną aplink krūtį. Ir taip atsitik tu man, kad laumė 
jį^ apžavėjo ir nuviliojo į verdenę, kur sūkuriai gramzdina tave J 
dugną, ir Ulius vos neprigėrė, gal ir geriau būtų buvę: patys 
matote - stuksto, lyg dūnm nurijąs, arba šūkalioja: koks gražu
mėlis, koks dailumėlis! Nors spardėsi kaip ožys, nutempėm ir 
pas raganą. Ta moteriškė apžiūrėjo, apčiupinėjo Benediktų ir 
nuramino: ligi vestuvių atgaus protą, o šiaip viskas tvarkoj, ir 
davė tokių čiobrelių su šaknimis. Na, pagyvensim, pamatysim...

- UŽteks istorijų,- netekęs kantrybės, prašneko Žygimantas 
Tidikas. - Dabar veiklos planas bus toks...

- Dar atsiprašau,- į Šneka įsispraudė Mykolas Obrys,- Nors 
skelk puodynę, man į makaulą. Būčiau užmiršęs - ogi Šernai?

- Klausau.
- Gyvuliai jie būtu nieko sau, kriuksi kaip kiaulės, bet ir 

elgiasi kaip kiaules: įsimetė į. bulves ir savo nibrėmis nuarė 
septynias lysves, kiaurai iškniso. Bet ir gražu buvo žiūrėti, kai 
juos užklupom - tik triau^kia, tik triauškia pasikriuksedami, lyg 
ŠnekuČiuotųsi tarp savąs.
y Įsismaginęs Mykolas Obrys dar būtų tarškejeg, bet jį_ pristabdė 
Žygimantas Tidikas:

- Veiklos planas toks:rudenop bus trys medžiokles. Pirmoj 
plįeksim vilkus, antroj duosim ^aro lapėms, o trecioj išklosim 
sernus. Jei į musų valdas įsiveržtų, stumbrai, medžioklėn kviesta
me ir Šviesiausią, mūsų, karalių. Pušyną užveisim naują, o dėl 
ąžuolų snekėsiuos aš pats. Ir dar noriu "pridurti, kad visi trys 
savo darbų atlikote pagirtinų ir kad Ulius parode retus savo 
gabumus. Tad bus ne pro sali ir laša nuryti. Druzilda ( atnešk 
mums namie virintos!

Lyg uŽ durų būtų laukusi, kaip matai įžygiavo tarnaite 
Drązildą su stiklinėmis ir buteliais. Skaistaveide, atlaši ią putli, 
ji šlamėjo? šnairuodama į Ulių Ir kai su gėrimais pradvelke visai 
pro sali,vos neužkliudydama, vyrukas neišlaikė ir ūktelėjo:

- Koks gražumėlis - visai kaip laumė!
- Turbūt jam šulai taisosi,- murmtelėjo ūkvedys ir išvertė 

savo stiklą lig dugno.

Po rudens medžioklių, neliko Žygimanto Tidiko laukuose bei 
miškuose nei stumbrų, nei briedžių, nei lūšių ir nei vienos lau- 
me's upėj. Išnyko ir pati dailiausioji.

( bus daugiau )
5 psl.
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• Kanados Lietuvių Fon
do Valdybos posėdis įvy
ko rugsėjo mėn. 16d. Po
sėdyje svarstyti einamie
ji reikalai, išklausyti pir
mininko A.Nausėdo ir 
administratoriaus A.Juo
zapavičiaus išsamūs pra
nešimai.

Finansines paramos 
prašymai lietuviškoms or
ganizacijoms bus pri
imami iki vasario 
niėn.16d.2001m., stipen
dijų prašymai studijuo
jančiam jaunimui — iki ge
gužės inėn.1d.2i)U1.

Anketas prašymams bus 
galima pasiimti KLP raš
tinėje nuo 2001 m.sausio 
mėnesio.

Metinis KLF susirinki
mas įvyks 20u1m.gegu- 
žės mėn.5d.

Sekantis valdybos posė
dis įvyks lapkričio mėn. 
27d.7v.v. Lietuvių Na
muose.

• Toronto Lietuvių pen
sininkų cnoras "Daina”, 
vadovaujamas muz.sol. 
L.Turūtaites š.rn. lapkri
čio mėn. 19d., sekmadie
nį, 2.30 val.p.p. Lietu
vių Namuose rengia įdo
mų ’’Lapkričio koncertų? 
kuriame išgirsime lietu
vių muzikų harmonizuotų 
dainų, bei liaudies dainų 
Pynę.
• M.K.Čiurlionio minėji
mas įvyks gruodžio mėn. 
3d.,sekmadienį, 2.30 vai. 
p.p. Toronto Lietuvių 
Namų, Karliaus Mindau
go menėje.

Koncertuos ir skaidres 
rodys iš Čikagos atvykęs 
Čiurlionio provaikaitis 
pianistas Rokas Zubovas 

Minėjimą rengia ir iš 
anksto visus kviečia da
lyvauti KLB Toronto 
Apylinkės Valdyba.

• VISI, ypač vyresnio am
žiaus asmenys, yra ragi
nami skiepytis nuo gripo 
"flu".

Pasiskiepyti galima • ne 
tik pas šeimos gydytoją, 
bet ir klinikose.

Lietuvių Namų žinios

• Lietuvių Namų tradi
cinis balius, jau 49- sis, 
rengiamas lapkričio mėn. 
18d.,šeštadienį, 7v.v. Vy
tauto Didžiojo Menėje.

Programoje bus atlie
kami senoviniai roman
sai, klasikiniai kūriniai 
ir "rokenrolai".

ŠoKiams gros Vaclovas 
Pavilonis.

Vakariene su vynu,ba
ras, loterija ir staig
menos.

Rengia Toronto LN ir 
Visuomenines Veiklos Ko
mitetas.

• Spalio mėn. 22d. sek
madienį, svetainėje pie
tavo 206 asmenys. 
Pranešimą padarė ir su 
svečiais supažindino LN 
6 psl.

"Ar tikrai sugrįžta-pilnatis" (mix media)Yonė Young 
• Yonė Young suruošė labai sėkmingu parodą s.m. 
rugsėjo mėn. 14 d.- spalio mėn.5 d., Caląary, i Al
berta, Kanadoje, The Collectors Gatery. Kleistame 
lankstinuke pažymima jos lietuvių, kilmė ir sėkmin
gas kelias iŠ šokėjos ir choreografės į dailės meno 
sritį. 1979 m. ji baigė Dailės ir piešimo Kolegija . 
Jos darbų yra įsigijusios įvairios galerijos.

(Pavadinimai išversti i lietuviu kalbą. Red.) 
valdybos narė A.bkilan- ne $zu ($l2U),A.ir A.Žio- 
džiūnienė. bakai $10u, N.S. Pečiu-

„ Svečių knygoje pasi- lyte $50($70), J.Janušas 
rašė svečiai iš Vilniaus, $“io()($l,593.16), I.Ignai- 
Aylmer UN ir London, tis $50u($ 1,uoU).

. Slaugos Namų Vajaus
Lapkričio men. 12d. Komitetas dėkoja vi- 

Lietuvių Namuose įvyks siems aukotojams už nuo 
Nelės Paltinienes ir Eu- širdų dosnumą ir paramą, 
genijaus Ivanausko kon-
centas, kurio vedėja,ak
torė Stefa Navardaitie- 
nė. Lietuvių Namams 
reikalingi tarnautojai sve
tainėje "Lokys" ir salių ' 
priežiūrai.

• Slaugos Namų statybai 
aukojo: a.a. T.Bačėnie- 
nės atminimui-R. Jonaitie-

*)*)*) (S(.. I or<>iit<>. ( Intario \16l I I \S 
Idelonai: 416 532-3400 ir 532-3414

3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p, Iki 8 v.v,__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KRAPUOS KR1.DI l(> KUOPI R VIA \ \S

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...........
180-364 d. term.ind............
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.ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą Iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk...............
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). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

IMA UŽ:
.. 4.20% Asmenines paskolas
.. 4.70% nuo............................ 8.50%
.. 4.85%
.. 5.10% Sutarties paskolas
.. 5.15%, nuo............................8.50%
.. 5.20% ’ Nekiln. turto paskolas:'
.. 5.30% | Su nekeičiamu
.. 4.60% nuošimčiu
.. 5.10% 1 metų..................-..7.70%
.. 5.35% 2 metų.....................7.75%
.. 5.40% i 3 metų..................... 7.85%
.. 5.65% 4 metų..................... 7.95%
.. 5.70% i 5 metų.................... .8.00%

.. 3.80% . Su keičiamu

.. 5.10% nuošimčiu
... 5.35% 1,2, 3 metų........ ...6.75%
... 5.40%
... 5.65%
... 5.70% j
...2.00% !
...2.00% Duodame komercinius
....2.00% ' mortgičius Iki $750,000.

....2.50%

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose -

"TALKA" 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
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.........2.50%
santaupas..................................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%
fe 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%

Asmenines nuo........... 7.80%
nekiln. turto 1 m...........7.80%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

Maironio Mokykloje

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

TTTTLIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 116 milijonų dolerių

• Devynios kanklininkes 
su kanklių mokytojomis 
Žiba Janeliūniene ir Ju
lija Danaitiene atliko 
grąžiai įvertintą kon
certą Detroite,JaV, š.m. 
spalio mėn. 1d. 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;
- mortgičius Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

MasterCard

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

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

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapis: v/wwparama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.22

http://www.talka.net
mailto:parama@total.net
parama.net
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"Mėnuo - sidabro, žuvelė - aukso" Yonė Young 
(mix media)

Kuo

ga dauguma...
Pagal Lietuves Respub

likos Biudžeto sudarymo 
įstatymą, Vyriausybės

----o-— ------ - ---- --------- ------- -- -------tf-.jumuojMVO VdlVltK»,iŠ— Rezervo Fondas turi 
radmgai pasitelkta vaizduote: miesto gatve praplėsta įvažiavimu pro arką 4 ki- būti ne didesnis, kaip 1% 
to laikmečio kiemą ir užeigą, su atpažįstamais,stilingais personažais ir Šio laik-patvirtintos valstybės 
mečio ledo ritulio aistruoliais... Visa tai,- sutelpa dailininko teptuko sukurtoje biudžeto paskirstymo sų- 
tridimensinės iliuzijos vaizde - ant plokščios muro sienos ! Nuotr: R.R.Otto----

Lietuvoje
• Pamaryje, kaip įprasta, 
rugsėjo mėn. 1d. prasidė
jo rudens žvejyba.Tačiau 
sumažėjus žuvų ir padi
dėjus degalų kainoms,žve
jai tiiiKlus traukia tik 
Kas antrą dieną. Daugiau
sia sugaunama karšių,ku
rių vienas kilogramas 
kainuoja 1.6 lito.

Žvejybiniam laivui per 
vieną išplaukimą reikia 
30 litrų dyzelinių degalų, 
kurių litras kainuoja 2.2 

-lito. Pastarosiomis sa
vaitėmis sužvejojama po 
15u kg.Karšių, apie 30kg 
sterkų ir 10kg. lydekai
čių. šiemet yra didelis 
pareikalvimas kuojų ir 
įmonės ias labiau perka 
negu karšius. Bet Rusi
jos pasieniečiai konfis
kavo vienos žvejų bend
rovės tinklus, naudoja
mus kuojoms žvejoti. Pa
sieniečiai nusprendė,kad 
sustatyti tinklai 
įsi vai zduoj anm ą 
vandenyse sieną,
galima nustatyti tik spe
cialiu elektroniniu prie
taisu*.

Šiemet viskas vyksta 
per anksti. Pavasarį per 
anksti atšilo oras ir sun
ku buvo benuspėti, kada 
kokios žuvys patrauks į-diją, Suomiją ir kitur Va

Viskas taip karuose, o apie 20% nu- 
perKa Rytų Rusijos, Gu
dijos, Ukrainos ir Balti-

marias užtvindė į Lietu
vos Raudonąją Knygą įra
šytos perpelės, dėl kurių 
netikėto antplūdžio teko 
tą pačią dieną nutrauk
ti tik pradėtą žvejybą 
specialiai sudarytais tink
laičiais. Kas gali pasa
kyti, kada žvejai vėl su
gaus tiek žuvies, kad už
tektų ne tik duonai kas
dieninei, bet ir žvejų 
įrangos atnaujinimui.

Dabar žvejai laukia,Ka
da vėjas pasisuKS nuo 
Rusijos ir varys žuvis į 
Lietuvos vandenis, tik į 
trečdalį Kuršių Marių.

Žiemą po ledu 
sugaunama mažiau žu
vies, bet ji superkama 
brangiau.

mos.
Projektuojamos sumos 

didį nustato Vyriausybė, 
o konkretų dydį kasmet

N U S I Š Y P S O K I

gerino gaminių

Kirto 
marių 
Kurių

"Šiaulių
pradeda

Danijai

Stumb- 
grąžin- 

skolą,

<ai yra tiek, 
visus praeitus

• Šiaulių "Stumbras" iki 
š.m. rugsėjo mėn. vidu
rio pagamino ir išleido į 
apyvartą gaminių už 42 
mil.litų, 
kiek per
1999-sius įlietus. Iki me
tų pabaigos tikimasi pa
siekti 60 mln.litų apy
vartos.

Bendrovės gen.direk- 
torius Jonas Adomavičius 
sako, kad jų gaminama 
oda daugiausia yra skir
ta avalynės fabrikams. 
Eksportuoja 80% į Por
tugaliją, Angliją, Ulan-

nerstavietes. 1 
susimaišė, kad karšiai 
neršė kartu su sterkais. 
Beveik mėnesiu anksčiau jos valstybes.

Dėl Rusijos krizės 
ouvo atsiradę sunkumų, 
nes reikėjo 1 metų lai
ko, kad susgrąžintų ten 
užšaldytas sumas. Per tą 
laikotarpį nesnaudė (kaip 
atrodo, ir negaišo laiko
dejuodami): dalyvavo pa- ^Verslininkas 
rodose, ieŠKojo rinkų Va
karuose, 
kokybę. 

AB 
ras" jau 
ti
kuri buvo reikalinga eKO- 
loginiams valymo įrengi
mams įvesti. Pilnai sko
la privalo būti sugrąžin
ta iki 2007 metų.

BMVv* automobilių kon
cernas' yra irgi susidomė
jęs odos gaminiais jų 
automobilių salonams.
• Vyriausybės Rezervo 
Fondą, anot laikraščio 
"Kauno 
mo, ] 
Valstybės 
taiga 
Skiriamos 
skirtį, o 
baigus, 
tekliai 
Valstybės biudžetą. Tai 
kur jie nuplaukdavo? Yra 
duomenų, kad lėšos buvo 
skirstomos pagal asme
nišką nutarimą. Pavyz
dys -deja,Gediminas Vag
norius, buvęs min.pir- 
rnininkas, rezervo lėšas 
gausiai SKyrė Telšių apy
gardai, kur jis ir savo 
kandidatūrą buvo iškė
lęs

anot
i dienos" praneši- 
kasinet patikrina 

Kontrolės įs- 
nes lėšos dažnai 

ne pagal pa
matams pasi- 

nepanaudoti iš- 
negrąžinami į

kur jis ir
buvo

ir...laimėjęs ypatin

15*73 Bloor SLWest, Tbronto, Ont M6P 1A6
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REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių. 

Fondo nr. 119021236RR0001

Remkime lietuvių 
veiklą Kanadoje!

Remkime Lietuvą!

mas.
• Vilniuje veikia kavinė 
"Pas Erlicką" Maironio 
gatvėje Nr.1.

Erlickas yra žinomas 
poetas-satyrikas, tačiau jo 
vardo 
somą, 
tiŠKa 
biška. 
užsisaKyti 
įvairių progų pokyliams 
pietums.

kavinėje, kaip ra- 
yra jauku, roman- 
ir virtuvė KOky- 
Taip pat galima 

patarnavimus

M E

sako savo firmos tarnautojams: 
-Mūsų firma greitu laiku švęs savo dešimtmetį. Pra
šau duoti pasiūlymus, kaip geriau tai atšvęsti, bet 
turi būti trys sąlygos: kad nekainuotų nei lito, kad 
visa Lietuva žinotų ir kad visi džiaugtųsi. 
Tuojau pat atsistoja vienas firmos tarnautojas ir 
sakosi turi pasiūlymų kaip tai padaryti. Jis siūlo 
verslininkui nušokti stačia galva iš 
nekainuotu nei lito, apie tai rašys 
labai džiaugsis visi tarnautojai.

TV bokšto — tai 
visa Lietuva ir

išgėrę restora-* SusitinKa trys draugai ir gerokai išgėrę restora
ne, nutaria kiekvienas pasisakyti savo didžiausią 
paslaptį. Vienas saKo, kad jo didžiausia paslaptis 
yra ta, Kad jis susitikinėja su savo viršininko žmona. 
Kitas sakosi, kad jo paslpatis yra ta, kad jis yra 
žydrasis. Treeiasisz nelabai linkęs pasakotis savo 
ydas, tačiau draugų prispirtas prisipažįsta: "Mano 
didžiausia yda yra ta, kad aš nemoku paslapčių 
laikyti?!"

• Saugumiečiai pagavo žydelį ir nuteisė mirties 
bausme.

-Koks jūsų paskutinis noras? -* klausia jo. 
-Norėčiau stiklinės žemuogių,-atsako jis.
-Tai kur mes tau vidury žiemos žemuogių gausi

me?-stebisi saugumiečiai.
-O man nedega, galiu ir palaukti.

Kartą žyde nusivedė savo anūką pasivaikščioti 
pajūriu. Staiga užėjo audra ir atskubėjusi
didele oanga pasiglemžė vaiką, išsigandusi mo
čiutė puolė ant kelių ir pradėjo Dievo maldauti, 
kad sugrąžintų jai anūką, sakydama, kad jis yra 
vienintelis berniuKas, reiKalingas šeimos pratęsimui. 
Dievas pasigailėjo senolės ir grąžino jai anūka. 
Pamačiusi bangų išmestą vaiKą, senoji tuojau paKČlė 
rani<ą į dangų ir sušuko: "Jis buvo su kepure..."



montreal!
_________________________ J

• KL Jaunimo S- gos 
Montrealio sk. kviečia 
visus į Kultūrinę Popie
tę lapkričio mėn.5d. 12v. 
po pamaloų Aušros Var
tų P-jos salėje. įdomi 
programa, užkandžiai,py
ragai ir kava.

• Kanados Lietuvių B-ės 
Krašto Tarybos suvažia
vime š.m. spalio mėn. 
26d. Hamiltone, Jaunimo 
Centre dalyvavo Mont- 
realio atstovai Petras ir 
Julija Adarnoniai, Birutė 
Nagienė ir Jaunimo fi
gos atstovas Juozas A. 
Piečaitis.
• Regina Piečaitienė/ 
Kredito Unijų Desjardins 
darbuotoja, šiuo metu pa
gal paskyrimą,dirba Viet 
name, įsteigiant ten Kre
dito Unijas.

Ji ir Lietuvos Kredito 
Unijų D-jos generalinis 
direktorius Ramūnas Stan
kevičius dalyvavo Tarp
tautinės Plėtros savaitės 
seminare Desjardins Fe
deracijos vyriausioje būs
tinėje Levis, Quebeco 
provincijoje.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658
DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N 1 S

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

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

FOURRURES

Maurice J^apian
FURS

•Siuvu ir parduodu
400 De Maisonneuve VV. 

Suite 801
Montreal,Que.H3 A 1L4

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

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

kainomis.

8 psl.

• Regina Siniūtė -Ayre, 
kelerius metus dirbanti 
Lietuvoje, Utenoje at
gautuose ir restauruo
tuose tėvų namuose., įkū
rė Kultūros ir Informa-
cijos Centrą mažiesiems fetas, nuotaikinga progra- 
uteniškiams. Jau ati- nia, sutraukė apie 100 
daryta skaitykla vaikams, žmonių į salę.
nuo mažumės galėsian- "Štai spalio men.22d., 
tiems mokytis užsienio tvarkant altorių, tyliai 
kalbų. Tėvų namuose Re- pradėjo groti vargonai, 
gina įregistravo viešąją Žiūriu į viršų — pasakoja 
įstaigą "Jonošo ir ivia- A. J.Mickus, muz.A.Stanke- 
rijos Sinių namai", šitaip vičius prie vargonų." Pra- 
įprasmindama išeivijoje sidėjus Mišioms ir cho- 
rnirusių tėvų atminimą. rui giedant, A.J.Mickus 

įdomu, kad vietos vai- paprašė, kad jis diriguo- 
dininkai namų grąžinimo tu giesmę iš . Kantatos 
dokumentus tvarkė aštuo- "Krikšto Giesmė". Jis at-
nerius metus!Tačiau per 
šį laiką Utenos garbės 
piliečių vardai buvo su
teikti Reginos broliui Ro
mualdui Siniui, Lietuvos 
respublikos Geri.Konsului 
Olandijoje ir jo žmonai 
Karlai uš didelę paramą 
Utenos Senelių Pensionui.

Regina ir jos brolis 
Romualdas yra ouvę 
montrealiečiai.
• Kun.Algiroas Kildušis •J
lankėsi Montreaiyje ir 
atnašavo šv.Mišias A V Pa
rapijos bažnyčioje.

lis yra Ežerėlio 
Vilkaviškio vys 
klebonas, šioje

raff parapijos

I“ kupijoje, 
parapijoje stato bažnyčią. 
Laikant šv. Mišias, buvo 
padaryta antroji rinklia
va statomos bažnyčios 
parėmimui.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges)

Tel: (514) 288-9646;

Fax: (514) 844-3865 i

• AV P—jos salėje šėk
ui ingai praėjo "NIDOS” 
žvejų-medžiotojų klubo 
sezono užbaigimo balius, 
pavadintas "Octoberfest’,’ 
įvairus karšto maisto bu- 

sake, kad ši giesmė yra 
viena iš gražiausių ir jo 
mylimiausių Kantatoje. 
Ją jis dirigavo su dideliu 
entuziazmu, o vargonais 
grojo* muz.L.Djintchar- 
dze, Kuris paleido pilną 
garsą ir ne vieną ašarą 
ištraukė iš choristų bei 
žmonių bažnyčioje ši 
giesmė dar geriau 
skambėjo kaip per 50 
metų parapijos suKakties 
minėjimą. A.Stankevičius 
gyrė Lauryną už gražų 
jo "Tėve Mūsų" atlikimą 
su ciioru.

Vėliau A.Stankevičius 
grojo vyrų Vienetui 
"Jezu Rex Aomirabilis" 
ir "Santa Maria".

kun.A.kildušiui labai 
patiKo choras, bei Vyrų ' 
Vienetas. Sako skamba, 
Kaip didelis Katedros 
choras Lietuvoje.

Per pokylį Vyrų Vie
netas sudainavo 7 tradi
cines dainas, aKompanuo- 
jant Aleksandrui Stan
kevičiui. Skambėjo labai 
gražiai, be jokio sukly
dimo, nors tik vieną 
Kartą buvo repetavę. 
Vyrų Vieneto nariai bu
vo labai savimi paten
kinti.

Po to seke puikūs pie
tūs, kuriuos parengė 
J.Rimeikiene ir E.Z.BurK- 
šaičiai. .

Dalyvavo 5 karininkai 
iš Lietuvos, vyko loteri
ja. Buvo įdomūs laimi
kiai, ypač "žuvis, kuri 
dainuoja".

Mūsų zakrastijonas bei 
choro vadovas A. J. Mic
kus ją ir laimėjo. Jis sa
kė, kad tą žuvytę pri
jungs prie mūsų Vyrų 
Dainos Vieneto.

Pobūvis praėjo sma
giai ir gražiai.

Tikrai buvo malonu 
matyti mūsų tarpe 
muz.A.Stankevičių kartu 
su muz.Djintharadze — 
tai geriausi Montrealio 
kompozitoriai ir muzikai.

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų Įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montreaiyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Jei: (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.

A. J. M.

• Montrealio šeštadie
ninėje Mokykloje pradėti 
mokslo metai su 2U vai
kų, vedėja Asta Staške- 
vičiene ir mokytojomis 
Inga Giedrikienė, bei 
Aušra Geralavičiūtėjkuri 
dirbs vietoje Reginos Ki- 
bitkštienės.

Atsirastų pakankamai 
ir Darželiui mokinukų, 
jei būtų mokytoja. Sėk
mės!
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