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• Praėjus vienam mėne
siui po teroristų ata
kos ir iš Pasaulio Pre- 

, kybos Centro likus kal
nui griuvėsių, iki dabar 
buvo pašalinta 260.000 
tonų atliekų, kuriuos iš
vežioja 79.000 sunkveži
mių. Durnai dar vis 
smilksta iš liekanų.

Smilksta ir vietovės 
Afganistane, kur stra
tegiškai bombardavo JAV 
ir Britanijos antitero- 
ristiniai1 kariniai dali
niai, po pakartotino siū
lymo Talibanui surasti ir 
išduoti teroristų vadovą 
Osamą bin Laden'ą ir jo 
patarėjų grupę, kas ne
buvo padaryta.

Fasadas namo Seinuose, kur randasi Lietuvos Respublikos Konsulatas. Čia buvo apsilankiusi PLB-nės Val
dyba, Kraštų Pirmininkį Suvažiavimo metu, š.m. rugpjūčio mėn. 13-15 d.d. Nuotr: Viktoro Kučo.

(Atspausdinta "Pasaulio Lietuvio" Žurnalo rugsėjo-spalio mėn.leidinyje, 4-tame viršelio puslapyje. Reikia ma
nyti, kad kur nors ant pastato, ar jo viduje,yra ir gražus LR Konsulato užrašas.).

Spalio mėn.15d. ’’The 
Gazette” atspausdino 
"Knight Ridder. Newspa
per" žurnalistės M.Da
vis iš Washington'© straips- 
nį, atidengianti ir kito 
asmens reikšmę rugsėjo 
mėn.11d. teroristų ata
koje.

• Egipto vyriausybė pla
nuoja karinio teismo pro
cedūrą 80- Čiai narių, ku
rie priklauso Osama bin 
Ladenb Al - Qa'ida tero
ristų tinklui.

Egipto prez.Hosni Mu- 
barakas paskelbė paragi
nimą kariniams prokuro
rams ruoštis nuteisimui 
dabar, dar prieš patie
kiant oficialius apkal
tinimus.

Suimtųjų tarpe buvo 5 
Rusijos musulmonai, ma
noma, esą čečėnai.

Du iš įtariamųjų yra 
pilotai, treniravęsi JAV- 
bių aerodrome, kaip ir ki
tas egiptietis, įsivėlęs į 
savižudiškas teroristines 
operacijas.

• Kanados Anti-teroris
tiniame plane numatyta 
sulaikyti teroristų įva-

žiavimą į Kanadą ir ap- venimo imigrantams kor- 
saugoti kanadiečius nuo telė nuo 2002m.birželio 
teroro veiksmų: įvesti mėn.,kurią bus lengva ir
priemones atpažinti, nu- greitai atsekti.
teisti ir nubausti tero
ristus; Kanados USA šie- • Kanados Taikos palai- 
ną apsaugoti nuo tero- kymo daliniai yra pasi
ristų grėsmes ir jų ban- ruošę atlikti darbą Afga- 
dymus pakenkti Kanados nistane, pabaigus Taliba- 
ekonomjjai. no valdymo erą,jeigu bus

—pakviesti šiam uždaviniui.
Dirbti kartu su tarp- Tokį pareiškimą padarė 

tautine bendruomene per- Kanados Min.Pirmininkas 
duodant teroristus Teis- jean Chrėtien'as kartu su 
mo įtaigoms* ir iškelti Gynybos Ministeriu Art 
priežastis jų tokios stip- Eggletonb dalyvav gan_ 
nos neapykantos. hįijuje dviejų įienų susi_

Paskirtas 9 mln.dolerių tikime su Pacifiko regio- 
priedas samdymui tarnau- nų vadovais.
tojų tikrinimui įvažiavi
mo į Kanadą punktuose, Gynybos min.A.Eggle- 
atydesniam ištyrimui pra- tonas žadėjo,kad Kanada 
Šančių pabėgėlių statuso yra pasiruošusi padėti at- 
jau esančių Kanadoje ir statyti Afganistaną, pa- 
sulaikyumo bei deportaci- sibaigus bombardavimams, 
jos programoms.

Sustiprintas bendradar- • QUĖBĖC<0 premjeras 
biavimas tarptautiniu Bernard Landry,paaiškė- 
mastu su kovojančiais jus rinkiminiams rezul- 
prieš terorizmą. tatams, rodantiems, kad

Skubos keliu bus įvesta Parti Qužbdcois prarado 
nauja nuolatinio apsigy- 2 iš 4-rių apylinkių bal

sų daugumą, pertvarkys sas, kaip skelbiama spe- 
savo ministeriu kabinetą, cialistų iš Maskvos,trūk
te oncentruosis daugiau į t tų apie 12 valandų, 
šios provincijos silpnė
jančios ekonomikos rei
kalus.

"Mano įsitikinimas (dėl 
suverenumo) yra gerai ži
nomas, jis yra gilus" - 
pareiškė prern.B.Landry,- 
"tačiau ^ra laikas vis
kam ,ir šiuo metu mano; 
pareiga yra skirti visą 
dėmesį ekonomonei situa
cijai bei jos konsekven- 
cijoms".

• Prie katastrofiškai nu- 
grimzdusio Rusijos po
vandeninio laivo"KURSK’’ 
pavojingam bangavimui 
aprimus Barens jūroje, 
sustiprėjo veikla. Tarp
tautinė geriausių narų gru. 
pė baigs pritvirtinti 26- 
rius specialius kabelius 
po vandeniu, 108 metrų 
gylyje ir ruošis sekan
čiam darbui f labai pavo
jingam, iškelti"KURSKĄ" 
į paviršių. Tas proce-

Paskutiniuosius kabe
lius baigė pritvirtinti 
Danijos B-vės narai.

"Kursk" iš lėto at- 
plukdintas, galų gale, pa
siekė Rusliakovo uostą 
Šiaurinėje Rusijoje.

Narai ištirs visus su
tvirtinimus prie "Kurską" 
gabenusio specialaus plau
sto ir, juos nuėmus, po
vandeninis laivas stovės 
ant specialių blokų.

Tokia nepaprasta odi
sėja...

• Estijoje Rinkikų Ko
legija netikėtai naujuoju 
valstybės Prezidentu iš
rinko opozicines Liau
dies Sąjungos atstovą Ar
noldą Ruutelį.

Opozicinės Liaudies Są
jungos kandidatas 73m. 
amžiaus A.Ruutelis į pre
zidentus kandidatavo tre 
čią kartą.
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LIETUVOJE Jau antrus metus alaus
rinkoje pirmaujantis "Švy- 

• Mirė monsinjoras KAZĮ- turys" per pirmuosius 9 
MIERAS VASILIAUSKAS, šių metų mėnesius ne tik 
priartėjęs prie 80m. am- sustiprino savo ^pozicijas. 
ziaus. Nuo metll pradžios "Svy-

S.m.spalio men. 14-os tūrio” bendrovė jau par- 
naktį. Lietuva neteko vie- davė 4,97 mln.dekalitrų 
no iškiliausių dvasiškių, alaus, arba 19% daugiau, 
Daugeliui jis buvo ž m on iš- nei Per tą patį praėjusių 
kūmo, tolerancijos, dva- metų laikotarpį, 
singumo,nesenkamo opti
mizmo šaltinis, kaip rašo • BNS skelbia, kad ne- 
Lietuvos spauda ir liudija seniai darbą pradėjusi 
daugybė šmonių, Jį sutiku- Kultūros ministerė Roma 
šių Sibiro bažnyčioje, Dovydėnienė spaudos kon- 
rašytojų pobūviuose, m o- ferencijoje supažindino 
kyklose ir paprastai gat- su nauju detalizuotu 
veje. planu, pagal kurį dirbs

Jo gyvenimas buvo ne- Kultūros Ministerija. Šį 
sibaigianti pamoka vi- planą Vyriausybė turėtų 
Šiems, kaip tvirtinama vi- patvirtinti rugsėjo mėne- 
soje Lietuvos spaudoje. sį, kartu su kitų Ministe-

Paskutinį interviu po- rijų projektais, 
kalbį spaudai Monsinjo- ’’Pagrindiniai princi
pas davė š.m. liepos pai, kuriais vadovausis 
mėnesį ir leido kai ku- Kultūros Ministerija, bus 
rias jo mintis paskelbti viešumas ir skaidrumas”- 
spaudoje, jam mirus. spaudos konferencijoje 

sakė R.Dovydėnienė. Ji 
užtikrino, kad visuome-

• Lietuvos mokesčių sis- nei bus prieinama infor- 
tema ir mokesčių surin- macija apie fondų lėšas, 
kimas sudomino garsią po- jų skirstymą, konkursų 
litikę, buvusią Didžio- rezultatus, laimėjusius 
sios Britanijos premjerę projektus.
Margaret Thatciier.į sve- Planą sudaro 22 punk- 
cius. pasikvietusi Lindone tai, projekte galima iš- 
viešejusią Lietuvos Fi- skirti pagrindines kryp- 
nansų ministerę Dalią tis - tęstinius Kultūros 
Grybauskaitę, ji klausinė- Ministerijos darbus, 
jo apie Lietuvoje vykdo- rengiamą Lietuvos Kultū- 
mą mokesčių politiką.Su- ros Plėtros programą, 
sitikimas, turėjęs trukti Paveldo programą ir Tarp- 
pusvalandį, tęsėsi beveik tautinę veiklą, 
valanadą.

Plano projekte numaty-
• Skandinavijos koncer- ta tęsti programinį fi
nui ’’Baltic Beverages HoKnansavimą, teisines ba- 
ding" (BBH) priklausau- zės tobulinimą bei pa-’ 
čios "Švyturio" ir "Ute- rengti ne vienerius me- 
nos alaus" daryklos Šie- tus įstrigusius Kino bei 
met jau spėjo uždirbti Teatro ir koncertinių or- 
48,48 mln.litų ikimokesti- ganizacijų įstatymo pro- 
nio pelno. jektus.
2 psl.

R.Dovydėniene teigė, 
jog šie įstatymai turėtų 
būti ruošiami kartu su 
meno žmonėmis, iš kurių 
Ministerija laukia pa
siūlymų ir idėjų.

Tarp tarptautinės veik
los prioritetų —Lietuvos 
Kultūros Dienos Vokieti
joje, Latvijoje, Rusijo
je; tarptautinė Konfe
rencija kultūros politi
kos klausimais, dalyvavi
mas Frankfurto knygų 
mugėje bei Europos Są-‘ 
jungos peogramose "Me
dia Plus" bei "Europos1 
kultūros miestai — sosti
nės". Pagal pastarąją 
programą 2009 metais, 
Vilnių ketinama paskelb
ti Europos kultūros sos
tine.

iki 4 metų arba tik bau
dą ir atėmimą teisės ei
ti tam tikras pareigas, 
dirbti tam tikrą veiklą 
iki 5 metų.

Geriau ta bauda būtų 
atitinkamai jo įžūliam 
valstybės išnaudojimui. 
(Švelni bausmė neatbai 
dys kitų "profesionalų").
• 2001 m. sausio mėn.29d. 
buvo paskelbti Krašto Ap
saugos bei Švietimo ir 
Mokslo ministerijų kon
kurso "Mokyklų bendruo
menių informavimas NA
TO ir saugumo klausi
mais" nuostatai. Vilniaus 
miesto Siuvimo ir Paslau
gų mokykla, susipazinusT 
su reikalavimais, nedvejo-

Pokalbiai viršininko kabinete

dama įsijungė į šią pro
gramą ir vienintelė aps
krityje, tarp profesinių 
mokymo įstaigų, laimėjo 
skelbtą konkursą. Ji gavo 
naujus keturis kompiute
rius.

i e ekologiją.

• "Lietuvos Ryto" publi- l rajono žemės ūkio skyriaus viršininko kabinetą 
kacijoje rašoma, kad bu- užeina pora kaimiečių. Jie seka ilgą,~ ilgą sakmę 
vusiam Turto Fondo va- aPie pieną. Jų kaimietiška mąstysena išeitų, jog ką 
dovui iškelta baudžiamo- nors pardavęs turi už savo prekę gauti pinigų. Tai 
ji byla. jie, naivuoliai, taip mano. Valdžiai - čia labai

Vilniaus Apygardos sudėtinga ir sunki problema. Viršininkas užjaučia, lyg 
Prokuratūra sudarė tardy-ir pritaria kaimiečiams, gal ir padėti norėtų, tik 
mo operatyvinę grupę nieko negali padaryti, nes virš jo yra apskritis, virš 
baudžiamajai bylai dėl apskrities - ministerija, virš ministerijos Seimas, 
akcinės bendrovės "Va- vir>š Seimo - Europos Sąjunga, o virš visko, pačioje 
karų laivų remontas" pri- viršūnėje - lietuviškas Pienininkas, kuris nemoka pi- 
vatizavimo. Baudžiamoji nigų, ir eikit jūs visi... Kaip sako rusai, viskas labai 
byla iškelta buvusiam paprasta, kaip karvės mūkimas...
Valstybės Turto Fondo 
direktoriui S.Vaitke
vičiui ir kitiems parei
gūnams, kurie atlikdami 
AB "Vakarų laivų remon
tas" privatizavimo proce
dūras, atliko veiklą, 
prieštaraujančią valsty
bės turtiniams intere
sams. Bent tris kartus

Skundžiasi kaimiečiai, užjaučiamai linksi galvą 
viršininkas, pokalbis, kaip rudeninės musės zyzimas, 
vis nesibaigia, ir staiga viena lankytoja, tokia žvitri , 
moteriškaitė, ima nesulaikomai juoktis:

-O tas^ maniškis, kad bepročiouj su ta ekuoluogija 
kad bepročiouj...

Pasirodo, tos moters vyras atsiėmė savo žemę ir 
nutarė auginti švarias,' be chemikalų ir trąšų 
daržoves.

keisdami privatizavimo -Kur gi ne, - toliau linksminasi lankytoja, - 
sutartį pirkėjo naudai,jie vis$ gyvenimą kolūkyje jam buvo trali vali, dabar 
įtariami padarę valsty- iki prakaito kauptuku, kad doud, kad doud...
bei 35 milijonų 770 tūks. Pamaniau, kad jos vyras visa gyvenimą girtuok- 
422 litų materialinę žą- liavo, vaikščiojo pas svetimas moteris. Visai ne.Anot 
lą" - rašoma generalinės moters, trali vali - tai buvęs darbas kolūkyje.
Prokuratūros pranešime. Taigi, daug kam darbas kolūkyje buvo kaip koks 

v v metų^ metais užsitęsęs Rio de Žaneiro festivalis. Po 
Nurodoma, jog uz čia viso šito atsidurti savam lauke su kauptuku rankose- 

rninimus nusikaltimus Bau- tikrai ne kažin kas...
džiamasis Kodeksas
numato laisvės atėmimą (Iš žurnalo "METAI" 2001).
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LIETUVOJE

• Šiais metais į Lietuvą 
iš užsienio valstybių jau 
yra grąžinti 2,985 nele
galiai ten atvykę ir nele
galiai dirbę Lietuvos pi
liečiai. Daugiausia asme
nų buvo grąžinta iš Di
džiosios Britanijos - 882,

Vokietijos- 681, Švedijos- 
221, Danijos-202, Norve
gijos-194.

Per tą patį 2000m.lai
kotarpį iš užsienio vals
tybių į Lietuvos pasienio 
kontrolės punktus buvo 
grąžinti 2,572 asmenys.

• Šiemet; beveik 70% pa
didėjęs Lietuvos ekspor
tas į Rusiją, išaugo pir
miausia verslininkų su
manumo dėka. Suradę

— konkrečius savo produkci
jos pirkėjus, jie randa ir 
būdų, kaip apeiti įvairius 
barjerus, lietuviškų pre
kių kainą išauginančius 
iki milžiniškų skaičių. 
Prekyba per lengvatinių 
mokesčių valstybėse re
gistruotas firmas, vykdo
ma žymiai sparčiau ir 
sėkmingiau.

• Sulaikytas dar vienas 
nusikaltėlis, bandęs kont
rabandos keliu gabenti pa
vogtus nužudytojo kun.R. 
Mikutavičiaus paveikslus. 
Apkaltintasis yra kau
nietis Edmundas Burda, 
48m. amžiaus, gana arti
mas draugas pagrindinių 
apkaltintųjų šioje byloje, 
įskaitant ir Ona Daujotie
nę.

IŠ MOSĖDŽIO Į ČEREMCHOVĄ
1949m.balandžio mėn. 16d. į mūsų sodybą įsi

veržusi stribų gauja liepė greitai ruoštis į kelionę, 
įspėjo pasiimti kuo mažiau maisto ir drabužių, nes 
jie nebus reikalingi. Tai mus galutinai pritrenkė,' 
juk maistas ir drabužiai reikalingi - mirusiems...

Musų šeimą, aštuonis žmones, susodino^ į vežimą 
ir, lydimi ginkluotų stribų gaujos, atvažiavome į 
Mosėdį, išlaipino vieno gyventojo kieme, aptvertame 
aukšta lentų tvora. Gyvenamasis namas tuščias, 
matyt, kad šeimininkai ištremti anksčiau.

Salta ir lietinga buvo 16-oji diena. Vėlai vakare 
kai jau nepajėgėm stovėti, susėdom visi ratu, nuga
romis susirėmėme, viduryje suuguldėme savo mažy
lius ir senelius. Suaugusieji negalėjome užmigti, 
kankino beviltiškos mintys ir šaltis. Antroji naktis 
buvo dar baisesnė, nes 17d. visą dieną lijo, tad 
naktį buvome galutinai permirkę, nuo šalčio 
drebėjome. Nei valgyti, nei miegoti nenorėjome.

Mūsų mažyliai ir seneliai pradėjo negaluoti. Kitą 
dieną atvežė į Kretingos geležinkelio stotį. Ten 
radome vagonus, prikimštus tokių kaip mes. iš Kre
tingos atvežė į Šiaulius. Šiauliuose suvarė į vo
kiečių karo belaisvių teritoriją, aptvertą daugia- 
eile. spygliuotų vielų tvora. Po dviejų dienų 
Mosėdžio "kurorte" buvome tokie, kad vos tik lai
kėmės ant kojų. Maldos stiprino mūsų viltis, bet ne 
visi sugebėjo nugalėti save. Naktį tyliai kaip 
mirties šešėliai, pakilę iš mūsų rato, nuėję iki iš
viečių duobių, nebesugrįždavo. Per 11 parų, 
praleistų lageryje, mūsų ešelonas neteko 9 žmo
nių. Čia užmigo ir mūsų mažoji 6 mėnesių Staselė. 
Ji iki paskutinio atodūsio čiulpė saldžią duonos plu
telę, neverkė, tik savo didelėmis mėlynomis aku
tėmis visą laiką žiūrėjo į Lietuvos dangų ir į mus, 
lyg kaltindama, kad esame tokie beširdžiai. Mirusią- 
ją slėpėme, kad galėtume palaidoti. Lavonus rei
kalaudavo išmesti is vagonų.

Po mėnesio trukusios keliones mūsų ešelonas at
vyko į Irkutsko srities Čeremchovo rajoną. Tik po 
12 metų sugrįžome į Lietuvą. Ten palaidojome savo 
tėvus. Tėvų sodyboje apsigyventi neleido. Aš savo 
protėvių žemėje ir savo sodyboje likau svetimas ir 
beteisis...

• Lietuvoje pertvarkyta 
policija - bus gerai vei
kianti institucija, orien
tuota į Lietuvos būsimą 
narystę Europos Sąjungoje, 
ji- užtikrina policijos veik
los įstatyme nustatytų už
davinių, funkcijų bei įga
liojimų įgyvendinimą.

Po pertraukos Policijos 
Departamente 80% suma
žėjo valdininkų ir parei
gūnų. Iš 667 etatų dabar 
Policijos Departamente 
bus tik 129 etatai.

Aleksas Kubilius (’’Tremtinys" 2001m. liepos mėn.)
2001.X.22.

Policijos uždavinių ne-

® Kauno miesto Tarybos 
narys Antanas Budnikas 
teigia sulaukęs grasinimų, 
kuriuos sieja su politiko 
darbu. Dėl įvykio Tary
bos narys kreipėsi į Kau
no policijos pareigūnus. 
Kaip sake A.Budnikas, 
vakare prie jo daugiabu
čio namo laiptinės jį pa
sitiko trys 25- 30m. vy
riškiai, kurie pareikalavo, 
kad jis atiduotų Tarybos 
nario įgaliojimą, prie
šingu atveju grasindami 
A.Budnikui ir jo šeimos 
nariams.

Du grasi n tojus politikas 
galėtų atpažinti. A.Budni
kas yra vienas iš skan
dalingojo Seimo nario Vy
tauto Šustausko vadovau
jamos Lietuvos Laisvės 
Sąjungos~(LLS) kūrėjų.

Prieš kelis mėnesius 
dėl nesutarimų su 
partijos vadovybe A.Bud
nikas, jo brolis - buvęs 
Kauno meras Gediminas 
Budnikas ir Kauno^ Miesto 
Tarybos narė Gražina Ta
mulytė paliko partiją.Pac. 
tiją.Partijos vadą Vytautą 
Šustauską buvę bendražy
giai vadino diktatoriumi, 
su kuriuo neįmanoma dirb
ti. iškart po to G.Tamu
lytė sulaukė grasinimų. 
LLS pirmininkas V.Šus
tauskas kategoriškai pa
neigė, neva jis organiza
vo grasinimus A.Budni
kui. "Gal jam iš pagirių 
pasivaideno ir ten buvo 3 
moterys", - situaciją ko
mentavo V.Šustauskas.

Kaip gražiai kalba

Labai retai pasigirsta silpnas balselis kokiame 
nors laikraštyje, jog ir mažas ūkininkas gali 
išgyventi. Vienu metu buvo taip gražiai pradėta 
kalbėti apie šeimos ūkį. Tik dabar jau visai 
sujaukta to žodžio prasme. "Tai ką,-sako koks nors 
kelių šimtų hektarų šeimininkas, - aš irgi žemę 
dirbu su savo šeima, tai ir mano šeimos ūkis. Per 
darbymetį dar vieną kitą žmogų pasisamdau..."

Einu pakanaliu ir matau, kaip žmogelis aname 
krante ieško vietos pereiti į šią pusę. Pasirodo, tai 
vieno didelio ūkininko samdinys. Jis prižiūri visą 
karvių bandą, jas melžia, mėžia mėšlą, darbuojasi 
daržuose, šienauja. Dirba viską. Už du šimtus litų 
per mėnesį. Popieriuose bernas dirba už pusę etato 
iš tikrųjų - nuo aušros lig sutemų.

-Tai kur dabar vaikštinėji?- teiraujuosi.
-Buvau namuose, mieste, pietų pavalgyti, dabar 

skubu atgal. Ak, galėtų šeimininke nors sausų bul
vių išvirti. Yra iš ko, pats mačiau, kaip sugedusią 
mėsą šunims išmetė...

Kai kas virkauja, kad negerai padarė valdžia 
duodama žmonėms po du hektarus žemės prie 
namų. Nuskriausti liko tikrieji žemės šeimininkai. 
Tik ašaroja ne tiek tos išdalytos žemes savininkai, 
o tie, kurie pagal Valstiečių ūkio įstatymą gavo po 
kelis šimtus hektarų svetimos žemės. v Žmogus, 
turėdamas nors ir mažą gabalėlį nuosavos žemes,ne
lankstys nugaros už du šimtus litų pas svetimą. Štai 
' ėl ko byra tos piktos ašaros ir kyla tariamas rū
pestis išdalyta žeme...

Yra galybė pavyzdžių, kaip ir nedidelis ūkis gali 
puikiai verstis. Nors ir vienas hektaras žemės apie 
sodybą su kiemu, medžiais, daržine, kur vasarą at
važiavę ant šieno miega^ anūkai, sodu, daržu, bitė
mis ir braškėmis daro žmogų nepriklausomą, sava
rankišką, turintį ne tik užsiėmimą, bet ir naudą sau 
ir šeimai. Tad ne, visokiausiais būdais ir 
įrodinėjimais norima žmogų nuknisti nuo žemės, 
atimti norą dirbti, kad jis kuo greičiau atsidurtų 
mieste ant sulūžusių cementinių bendrabučio laiptų 
ar veltui mėžtų turtingo kaimyno tvartą...

(Iš žurnalo "METAI" 2001).
vykdantys pareigūnai bus dolerių skolos, 
perkelti iš statutinių pa- Seimo Socialdemokrati- 
reigūnų pareigų į valsty- nes Koalicijos Frakcijos 
bes tarnautojų pareigas, teigimu, premjeras Al- 
Policijos Departamente‘giras Brazauskas tu- 
tarnaus 78 pareigūnai ir rėjęs galimybę su- 
51 valstybės tarnautojas, sigrąžinti visą Baltaru

sijos skolą — jam terei
kėjo nuvykti į Baltarusiją

• Rugsėjo men. 1d. du įp susįtikti su Baltarusi- 
Klaipėdos policijos pajes- jos premjerU) anot "EL- 
kos skyriaus pareigūnai įr ”lA".
tikrino butą, kuriame, bu
vo įtariama, gali slėptis ,
policiją dominantys asm e- • Opozicines Tėvynės Są- 
nys. Pamatęs neunifor- jungos (konservatorių)frak- 
mųotus pareigūnus,vienas cijos narys Jurgis Razma
jų išmetė pro langą krep- neetiškai besielgiančius 
šį ir per antrojo aukšto Seimo narius siūlo bausti 
balkoną pabėgo. piniginėmis baudomis. Jo

Policijos darbuotojai iš- parengtoje _ įstatymo pa
mestame krepšyje rado taisoje siūloma suteikti 
policijos inspektoriaus uni- teisę Seimo Etikos ir Pro- 
formą,policininko vasarinę cedūrų Komisijai siurks- 
kepurę, peilį, savadirbį čiai etiką pažeidusius Sei- 
šautuvą, medžioklinį nu- ino narius bausti iki 50% 
pjautvamzdį ir vieną me- JU ^mėnesinio atlyginimo 
džioklinį šovinį, pripildy- dydžio bauda, 
tą stambiais šratais. Taip 
pat rastos svarstyklės su ’’Dabartiniai Etikos Ko- 
svareliais (tokiomis pa- misijos moralizuojantys 
prastai sveriami narkoti- sprendimai Seimo na- 
kai) ir šūsnis įvairių sve- riams nedaro jokio povei- 
timų daiktų dokumentų. kio. Kai kuriems Seimo 

nariams finansinių sank-
Generaline Prokuratūra cijų grėsmė tam tikrą po- 

tarp įtariamųjų nurodė bu- veikį darytų"-sakė J.Raz- 
vusį Valstybės Turto Fon- ma> 
do vadovą Stasį Vaitkevi
čių. Jam gali tekti ats- 
komybė dėl privatizavimo 
ęohpmną • Panevėžio AB "Kalnapi

lis" spalio mėn. 14d.išvežė 
antrąją 500 dal.siuntą į

• Bendrovė"Lietuvos Ener- Angliją. Pasak bendrovės
gija” atgaus tik dali. Bal- vadovų, _ šioje salyje pa
tarusios skolos už 1998- nevezieciai atrado naujus 
99111- pateiktą elektros partnerius, kune^ nusitei- 
energiją.Tikimasi,kad bus dldlntl lietuviško alaus 
atgauta apie 26.5 t Didžiąją
mln.dol.iš likusios 48 mln. Britaniją.
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Vytautu Miškiniu

<*»** £ Sgf

W i slaw a Szymborska
Rašymo džiaugsmas

Pamiršta - čia juk ne gyvenimas.
Kiti, juodi ant balto, viešpatauja kodeksai. 
Akimirka tol tęsis, kol aš panorėsiu, 
leisis padalinama į amžinybes, 
pilnas kulkų, skrydy sulaikytų.
Jei liepsiu, niekd nieko čia neatsitiks. 
Be mano valios nenukris net lapas, * 
nei šiaudas nepalinks po pasagos tašku.

Vadinasi, yra toksai pasaulis, 
kuriam likimą nepriklausomą nešu? 
Ar laikas, jungiantis ženklų grandinėm? 
Būtis, vien man įsakius, begalinė?

pradėjęs gastroles

JAV su maestro

Kurgi bėga ta parašyta stirna per parašytą mišką? 
Ar atsigerti paršyto vandens, 
kuris jos snukutį atspindi kaip kalkė? 
Kodėl galvutę pakelia,ar ką nors girdi?
Stovi ant keturių kojyčių,iš tiesos paskolintų, 
po mano pirštais karpo ausimis.
Tyla - žodis šitas irgi šlama popieriuje 
ir išsklaido šakas, 
iššauktas žodžio "miškas”.

Virš balto lapo šuoliui tykoja 
tos raidės, galinčios prastai sugulti, 
apsupantys sakiniai, 
nuo kurių išsigelbėjimo nebus.

O rašalo laše yra daugybe 
medžiotojų su primerktom akim, 
jau pasiruošusių plunksną smailiąja nusileisti, 
apsupti stirną, pasirengti šūviui.

SĖKMINGA VASARIO 16-SIOS GIMNAZIJOS 
MOKSLO METŲ PRADŽIA

Vasario. 16—sios Gimnazija naujuosius mokslo 
metus pradėjo rugsėjo mėnesio 3d. su, 168 mo
kiniais. Tai rekordinis skaičius. Jų tarpe yra 65 vo
kiečiai ir 103 lietuviai, 60 lietuvių kilmės vaikai 
yra atvykę iš Vokietijos, 2 iš Argentinos, 1 iš Bra
zilijos, 1 iš Lenkijos, 1 iš Rusijos ir 38 iš Lie
tuvos.

Pirmąją mokslo metų dieną mokiniai, mokytojai 
ir svečiai susirinko Gimnazijos vėliavų aikštėje. Pa
kėlus vėliavą ir sugrojus Europos himną, bei su
giedojus Lietuvos ir Vokietijos himnus, visi susi
rinko ekumeninėms pamaldoms į vokiečių katalikų 
šventovę.

Maldoms ir giesmėms vadovavo kun.R.Fuhr 
vokiškai, o katalikų kapelionas kun. A.Kelmelis — 
lietuviškai.

Po to visus mokinius bendrabučio salėje pa
sveikino Gimnazijos direktorius A.Šmitas. Jis supa
žindino su mokytojais ir klasių auklėtojais ir pa
linkėjo visiems sėkmingų ir darbingų mokslo metų.

Abiturientai pasveikino pačius mažiausius 
mokinius - penktokus, įteikdami kiekvienam po do
vanėlę.

Po pamokos su klasių auklėtojais senieji mo
kiniai naujiesiems aprodė visą mokyklą ir bendra
butį.

Jau antri metai Gimnazija priima ir vokiečius 
mokinius. Jie gyvena pas tėvus. Jiems .viskas 
dėstoma vokiečių kalba ir vietoje lietuvių kalbos jie 
mokosi prancūzų, bet daugelis jų pasirinko lietuvių
4 psl.

Rašymo džiaugsmas.
Pratęsimo jausmas.
Mirtingosios rankos kerštas.

Janinos Degutytės vertimas iš Poezijos Rinktinės 

kalbą papildomai. Jie taip pat supažindinami su 
Lietuva.

Lietuviams mokiniams dėstoma lietuvių kalba ir 
literatūra bei istorija. Šalia to, visose klasėse 
dėstoma muzika ir tikyba, o kai kuriose klasėse ir 
biologija, geografija bei pasaulinė istorija dėstoma 
lietuvių kalba.

Vokiečiams tie patys dalykai dėstomi vokiškai. 
Žemesnėse ir vidurinėse klasėse matematikos ir 
anglų kalbos mokytojai duoda paaiškinimus abiem 
kalbom.

Bendra mokslo programa yra išleista atskirų že
mių švietimo ministerių ir jos visos mokyklos pri
valo laikytis, o mokyklos programoje paaiškinama, 
kaip mokslo programa vykdoma, koks yra mokyklos 
profilis, kokie mokiniai ir mokytojai, kokia jų už
klasinė veikla ir pan.

Vasario 16-osios Gimnazijos mokytojai taip pat 
kūrė šią programą. Daugiausia triūsė redakcinė 
komisija, vadovaujama direktoriaus pavaduotojos 
L.Mass, jai padėjo komisijos narės A.Vilčinskienė, 
A.Allahyar-Parsa, E.Meikienė ir R.Buechsenstein. 
Jie tam . reikalui paaukojo pusę vasaros atosto
gų, bet už tai paruošė gražų leidinį- 87 puslapių 
teksto ir 52 puslapių dokumentacinių priedų.

Perdavus mokyklos programą Švietimo skyriaus 
atstovei dr.Bordon, ji pasidžiaugė, kad lietuvių 
Gimnazija buvo antra mokykla visoje apskrityje, 
kuri atidavė užbaigtą mokyklos programą. Ji nu
stebo jos apimtimi ir susipažinusi su ja pagyrė, kad’ 
ji lengvai skaitoma ir labai įdomiai paruosta. Tik
rai galima susidaryti pilną vaizdą apie Gimnazijos 
darbą. i„f

2001m.Š. A. LIETUVIŲ 
RANKŲ LENKIMO 
SPORTO PIRMENYBĖS

2001m.Š.Amerikos Lie
tuvių Rankų Lenkimo 
Sporto Pirmenybes ren
gia Čikagos LSK "Aidas" 
2001 m.gruodžio men. 8d., 
šeštadienį, Lietuvių Jau
nimo Centre, 5600 South 
Claremont Ave.,Chicago 
Ill. o

Dalyvių registracija - 
2:00 vai.p.p.Varžybų pra
džia pasibaigus registra
cijai. išankstinės regist
racijos nebus.

Varžybos vykdomos de
šine ir kaire ranka, vy
rams ir moterims, įvai
riose kategorijose pagal 
svorį ir amžių. Tiksli 
programa ir starto mo
kestis bus nustatyta vė
liau.

Dalyvauti kviečiami 
visi lietuvių kilmės var
žovai. Dalyvių skaičius 
neapribotas.

išsamesnės informaci
jos gaunamos pas varžy
bų vadovą, ŠALFASS* gos 
rankų lenkimo sporto 
koordinatorių Saulių Ra
kauską, šiuo adresu: Sau* 
liūs Rakauskas, 6100 
South Keeler Ave.,Chica* 
go 111.60629,USA.

Tel:773-583-6771.
"Čikagos LSK "Aidas"

ŠALFASS gos CENTRO
VALDYBA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.21.



LIETUVOJE

• Pirmą kartą po Ant
rojo Pasaulinio Karo,Lie
tuvos žemės ūkyje dirba 
mažiau žmonių pagal Sta« 
tistikos Departamento ži
nias.

Šiuo metu daugiausia 
Lietuvos gyventojų dirba 
perdirbamoje pramonėje. 
Žemės, medžioklės ir 
miškų ūkiuose jų dirba 
17%, 16%. Lietuvoje yra 
dirbančiųjų prekyboje, au
tomobilių, motociklų bei 
asmeninių ir buitinių daik
tų taisyklose.

Švietimo įstaigose dir
ba 11% visų Lietuvos dir
bančiųjų.

Žemės, medžioklės ir 
miškų ūkiuose dirbančių 
žmonių šiuo metu suma
žėjo 70-čia tūkstančių.

• Utenos švietimo įstaigų 
sargai šį rudenį Jieka be 
darbo. Jų iki šiol sau
gotus objektus vieną 
po kito perima bendrovės 
teikiančios apsaugos pas
laugas. Saugos bendrovė 
ne darbo . valandomis pir
miausia ėmė saugoti vie
ną pradinę mokyklą ir 
vieną vaikų darželį mo
kyklą.

Rajono savivaldybė, įs
tengianti tik po truputį 
mokyklų apsaugos priemo
nių įrengimą, numato at
sisakyti sargų paslaugų ir 
didžiausiose Utenos mo
kyklose. Apsaugos prie
monėmis bus stengiamasi 
apsaugoti nors patį bran
giausią mokyklų invento
rių. Pastebėta, kad į kla
ses vagišiai paprastai ne
siveržia. Jie vengia ir 
patalpų, kurios yra įrengi 
ti apsaugos prietaisai. In 
vesticijos apsaugos prie
monėms atsiperka per 
metus.

Vėliau vienos švietimo 
įstaigos apsauga Utenoje 
kas mėnesį kainuos apie 
200 litų, t.y. pusę vieno 
sargo algos, vietoje 4 
sargų atlyginimų.

• Vievio paukštynas per 
aštuonis šių metų mė
nesius uždirbo 11,5 mln. 
litų gryno neaudituoto 
pelno, arba 2,4 kartų 
daugiau, negu pernai per 
tą patį laikotarpį (4,7 
mln.). Apyvarta per sau- 
sį-rugpjūtį, palyginti su 
tuo pačiu praėjusių me
tų laikotarpiu, išaugo 
19.9% iki 53,7 mln.litų 
(pernai 44,8 mln.litų).

Bendrovė šiemet visą 
savo produkciją pardavė 
vidaus rinkoje.Pernai per 
minimą laikotarpį, ji eks
portavo 2.6% produkci
jos.

Anot bendrovės direkto
riaus ekonomikai ir ko- 
mercijai Juozo Urbono, 
šiuo metu didžiausi Vie
vio paukštyno akcininkai 
Česlovas Jakonis (14,9%), 
Arturas Jasaitis(5,9%), 
bei Gediminas- Baliūnas 
(apie 6%).
2001.X.22.

PRABĖGOMIS-APIE VIETNAMĄ
Quebeco "Desjardins Caisse Populaire" ir kredito 

Unijų judėjimas, kuriam priklauso ir Montrealio 
Lietuvių Kredito Unija "LITAS", 1970m. įsteigė ir 
tarptautinį skyrių, vadinamą Developpement inter
national Desjardins (DID), dažniausiai su Kanados 
valdžios (C1DA) finansine parama, pataria besi
vystančioms bei atsikuriančioms salims, kaip įvesti 
arba sustiprinti kooperatyvinę bankininkystę ~ bei 
smulkių verslų produktyvų kreditavimą, ypač žem
dirbiams. Nuo 1994m. DID rėmė Lietuvos Kredito 
Unijų steigimų - šiandien jų Lietuvoje yra net 40, 
susivienijusių į Asociaciją, ir šiomis dienomis stei
giančių Centrinę Kredito Uniją (kooperatinį banką, 
priklausantį minėtoms kredito unijoms).

DID dirba ne tik Europoje, Afrikoje bei Pietų 
Amerikoje, bet ir Azijoje. Praeitų metų vidury
je buvau pasamdyta vykdyti smulkaus kredito 
("microcredit") išbandymo programą valstybiniame 
Žemes Ūkio banke Vietnamo sostinėje Hanoi. Tai 
buvo (ir tebėra) labai įdomus bandymas, kurio, kiek
vienam žingsniui reikalingas Vietnamo komunistinės 
valdžios pritarimas. Man teko gyventi ir dirbti 
Hanoi maždaug šešis menesius ir dar porą kartų 
ten lankytis šiais metais darbo reikalais.

Hanoi - labai gražus miestas. Jo centre yra lą-? 
bai daug senų Budistų bei Taoistų šventyklų ir jame 
taip pat jaučiasi prancūzų įtaka, pvz: nuostabi val
diškų pastatų architektūra bei puiki balta duona, 
"croissants", "quiche" ir kiti kepiniai. Moterys va
karais pardavinėja šiltas baltas duonytes iš didžiu
liu, brezentu užklotų, pintinių, kurias atsineša ant 
galvų.

Nesileisiu į politines temas - gal tik reikia 
paminėti, kad šįmet, be didelių ceremonijų, buvo 
paminėtas amerikiečių karo pabaigos 25~etis. Dar 
iš politinės pusės, tenka pasakyti, kad yra daug 
ženklų, primenančių "senus, gerus laikus" Lietuvoje: 
virš didžiųjų gatvių kabo iš lempučių išdėstyti kūjai 
su pjautuvais, daug kur didžiuliai plakatai, kurie lyg
tai skatina žmones dirbti ’''’šviesesniam rojui" (toks 
vaizdas iš nupieštų keturkampių darbininkų, nors 
vietnamietiškai neišmokau nei skaityti, nei rašyti). 
Taip pat, yra didžiulis mauzoliejus Ho Chi Minho 
garbei - visaip toks pats, kaip Lenino Maskvoje. 
Taip pat, pačiame sostinės centre yra didelis 
paminklas Leninui bei didžiulis parkas miesto pa
kraštyje, pavadintas Lenino vardu.

. Kas pirmiausia^ stebina, tai siaubingas karštis ir 
drėgmė! Vietiniai žmonės pripratę ir moka prisitai
kyti - jie anskti keliasi, eina mankštintis, žaidžia 
tenisą ant šaligatvių ir parkuose. Po pietų, daž
niausia, visi nusnaudžia valandėlę kartyais atsi
gulę ant šaligatvio arba net ant motociklo. Vakare, 
visi išeina į gatves - vėl vyksta pasivaikščiojimai, 
tenisas. Moterys kepa, verda vakarienes ant puodų, 
į kuriuos įsideda speciali iš anglies suplota plyta. 
Šeimos išsineša mažus plastikinius staliukus ir 
taburetes, ir valgo vakarienes ant šaligatvio.

O, koks triukšmas ant tų šaligatvių pro šalį le
kia motociklai, dviračiai ir masinos tūkstančiais! 
Galbūt, ilgiausia ir liks prisiminimas to nuolatinio 
triukšmo,to begalinio eismo- judėjimo.Važiuojančios, 
mašinos ir motociklai dieną naktį triūbina, lyg 
norėtų visiems pranešti "traukitės is kelio nemo’ku 
vairuoti."., ypač taksistai triūbina be perstojimo. Gal 
taip ir reikia, nes atrodo, kad kelio taisyklių čia iš
vis nėra. Nė vienas iš vairuojančių nežiūri nei į 
šonus, nei atgal - tik pirmyn. Taigi, veidrodėliai 
naudojami tik pasitaisyti plaukus arba iškrapštyt 
musę iš akies. Plačiausiomis gatvėmis, kurios būtų 
keturių ar daugiau ruožų ir abiejų krypčių, ima visi 
važiuotu viena kryptim visu gatves plotu! Ką varg
šui pėsčiajam daryti, kai reikia pereiti per gatvę? 
Dažniausia reikia užsimerkti ir drąsiai žengti pir
myn, bet eiti vienodu tempu - niekuomet
negreitinant ir nelepinant žingsnio - kitaip gali iš 
karto partrenkti. Einant vienodu tempu, kažkaip
visi vairuotojai apvažiuoja iš vienos ar kitos puses. 
Bet, reikia pripažinti, kad dažnai norėjosi pulti ant 
kelių ir pabučiuoti grindis, sėkmingai parėjus namo 
po pasivaikščiojimo^mieste...

Važiuojant mašina, kai veža puikus vairuotojas 
Tien, visai kitas reikalas - tada galima laisvai 
dairytis į visas puses. Šalia važiuoja dažniausia dvi
račiai ir motociklai (automobilių savininkai 
dažnausia užsienio firmos, ambasados ar valdiškos 
įstaigos). Motociklais važinėja tiek vyrai, tiek 
moterys. į moteris žiūrėti labai įdomu - jos labai 
lieknos, labai tiesios. Rengiasi labai aptemptais rū
bais, bet joms taip ir galima, kai visos nedidesnės 
negu "size four"! Dauguma moterų ir vaikų 
užsidengia burnas nosinaitėmis arba skarelėmis, kad 
neikvėptu dulkių ar kitų nešvarumų. Šalia to* 
miesčionės labai bijo įdegti saule (nes juo tamsesne

JAUNIMO BENDRIJOS "V E R U S" Socialinės 
Rehabilitacijos Centro vaikams, priklausantiems 
rizikos grupei, aukojo a.a.dr.Ilonos Gražytės 
Maziliauskienės atminimui:

$100(US) Felė ir Algis Jasaičiai; $lt)0 
Kibirkščių ir Vilgalių šeimos; po $50 N.A.Baneliai, 
V.Jatulienė, M.ir V.Jonynai^ S.ir V.Piečaičiai,dr.R.Si- 
niūtė-Ayre, S.ir A.StaškevičiaiJ $40 J.ir C.Tanner; 
$Jb Association des Retraitės du College Ahuntsic*, 
po $25 D.Aneliūnas,M.ir R.Jurkai, R.Pocauskas-Ru- 
dinskas, A.Povilaitienę, D.Sibitis ir D.Lukoševičius, 
D.ir B.Staškevičiai, M.ir V.Žižiai; po $20 Gedvilų 
šeima, _ E.Kerbelienė, ;,E.Kudžmienė,R.ir.R.Lapinai,
A. Morkūnienė, B.Nagienė, A.ir B.Niedvarai,
B. Rūpšienė, J.Šeidys, S.ir J.Skučai, D.Vasiliauskie
nė, I.ir G.Vazalinskai; po $10 G.Jenner, A.Keblys, 
V. ir M.Murauskai, A.Petraitytė, I.Valkauskas,
J.Vasiliauskas, G.ir J.Zabieliauskai, $5 C.Verikaitis.

Nuoširdžiai DĖKOJA Jaunimo Bendrija" VERUS1!

♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦z*:

oda, tuo skaitaisi žemesnės klasės - tik įsivaizduokit 
kaip jautėsi mano draugė negrė, dirbanti Kanados 
Ambasadoje). Todėl apsisaugoti nuo saules, kai 
važinėja savo motocikliukais, moterys dėvi ilgas 
medžiagines pirštines ir gražias skrybėles, kartais 
kartu važiuojanti draugė virš abiejų laiko iškėlusi 
skėtį...

Tie, kurie važinėja dviračiais, mažiau rūpinasi 
dangstytis nuo saulės, bet į juos žiūrėti taip pat 
labaų įdomu. Sunku patikėti, kiek ir ką galima 
pavežtu ant vieno dviračio - esu mačiusi šešias 
gyvas žąsis, surištas per kojas ir permestas per dvi

■y.
racio galo, penkis paršiukus, kiekvieną savo atski
roje pintinėje,arba 10-tį vištų pintinėje,taip pat ve
žamus dviračiu į turgų. Kartais dviratis tiek ap
krautas dėžutėmis, kad jo savininkas eina salia ir 
stumia dviratį, kaip kokį vežimų. O motociklais taip 
pat galima daug kų vežti - dažnai važiuoja visa 
šeima: tėvas vairuoja, mama sėdi už jo, tarp jų 
sėdi arba mažas vaikas arba močiutė ir dar tėvui 
tarp kojų stovi antras vaikas. Kartais trečias vaikas 
pasodintas tėtei ant pečių. Esu mačiusi, kaip vežasi 
namo iš krautuvės elektrinę vėduoklė ir ta sukasi 
nuo vėjo srovės, lyg įjungta į elektros tinklą. Esu 
mačiusi, kaip vežasi ilgus lovelius vandens nutekė
jimui nuo stogo. Dar būna gražus draugystės įrody
mas, kai motociklistas leidžia dviratininkui įsitverti 
į dirz'ų ir tempia jį pilnu greičiu.

Išvažiavus^ truputį uz miesto, prasideda ryžių 
laukai. Tai maži keturkampeliai žemės, kuriuos daž-' 
niausiai djrba moterys. Be galo sunkus darbas, nes 
kasmet būna trys derliai. Reiškia, kad reikia tris 
kartus susirietus sodinti ryžių daigus, juos laistyti ir 
pjauti. Laukų laistymas labai įdomus - tai daroma 
pintinėmis ir grioviu, kurie supa laukus. Pintinės 
pailgos, pakabintos ant suremtų lazdų. Vienas galas 
nuleidžiamas į griovį, pirpilamas vandens, tada pin
tine pastumiama pirmyn, palenkiama ir vanduo nu
bėga į ryžių laukų. O, pasirodo, kad ryžiai nebūti
nai turi augti vandenyje, bet laukai laikomi užtvindy
ti, kad nereikėtų jų ravėti nuo piktžolių, kurios 
vandenyje neauga.

v **Moterys ne tik prižiūri ryžių laukus, bet dirba 
beveik visus kitus darbus, įskaitant gatvių taisymą, 
kuris atliekamas beveik vien tik žmonių jėga. Mo
terys renka šiukšles su vežimėliais, sodina parkuose 
gėles ir žolę, iš tiesų - sodina žolę mažais kupste
liais, lygiai taip, kaip ir ryžius - čia niekas netiesia 
velėnos, nesėja sėklų; kaip pas mus.

Vietnamas labai, labai graži šalis. Kiek teko pa
važinėti po šiaurę - prie Kinijos ir prie Laos sienų- 
gamta neišpasakytai įdomi. Daug kur baltuojantys 
kalnai, ant kurių auga vaismedžiai, arbata, kuku
rūzai. Žmonės ypatingai darbštūs, draugiški. Kiekvie
nas gali be baimes vaikščioti net ir naktį. Visur 
pilna krautuvėlių bei ant šaligatvių įsitaisiusių pre
kiautojų pardavinėjančių įvairias prekes. Galima la
bai pigiai nusipirkti rankdarbių - šilko, audinių pin
tinių, drožinių, lako darbu, keramikos. Galima bet ką 
pataisyti - laikrodį, senus batus, lietsargį. Galima 
bet kų nukopijuoti- baldus, rūbus, kilimus. Tai da
roma ir greitai ir nebrangiai.

Noriu patikėti, kad Šiems darbštiems žmonėms,gy 
veliantiems viename iš pasaulio neturtingiausių kraš
tų, pasiseks pritraukti daugiau turistų ir prasigyven
ti, kaip jiems tikrai priklausytų po ilgo ir sunkaus 
laikotarpio. Regina Piečaitienė

5 psl.
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• TORONTO LIETUVIŲ 
JAUNIMO ANSAMBLIS 
"GINTARAS" švenčia 
vo veiklos 45-mėtį, 
lapkričio mėn. 10d., 
tadienį,PRISIKEL!MO
JOS salėje, 1 Resurrection. 
Rd., Toronto.

Pradžia 6 v.v.su kok
teiliais ir užkandžiais, 7 
v.v. šilta vakarienė su vy» 
nu.

Gros V.Ramanausko or
kestras, vyks šokiai . ir • 
įdomios"Arklių lenktynės".

Rengia "Gintaro" Tėvų 
Komitetas.

NUSIŠYPSOKIME
• Kanauninkas Tumas-Vaižgantas negerdavo 
svaigiųjų gėrimų, bet retkarčiais į karštos arbatos 
stiklą jis įsipildavo stiklelį konjako - gal nuo slogos. 
Sakojria, kad būdamas vikaru vienoje parapijoje, jis 
vaikščiojimo metu pastebėjęs patvory gulintį visiš
kai nusigėrusį žmogų. Vaižgantas sustojęs ir, įprastu 
savo būdo karštumu, pradėjęs pasigėrusįjį kolioti: 
-Pasigėrei, prisilakei degtinės ir guli patvory, darai 
gėdą ir sau, ir visai parapijai.

Pasigėręs žmogus,vos apversdamas liežuvį,pasakė: 
-Aš gėriau konjaką.
-Tai ko iš karto nesakei? - sušuko Vaižgantas - 
saugokis, kad neperšaltum!

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje^ 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TĄT KT A** LIETUVIŲ KREDITO
A /VL/IVrl. KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v 
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 v 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ

• SUVALKŲ KRAŠTO 
LIETUVIŲ IŠEIVIJOS SAM
BŪRIS spalio mėn. 27d. 
rengia "Rudens šokius", 
Anapilio P-jos salėje, šeš
tadienį, 6 vai.v.

Čia pasirodys "Ange
liukų" choras su daino
mis ir pokštais.Vaišins 
J.Gurklienė šilta vakarie
ne ir vynu, šokiams gros 
Vaclovas Povilonis.

n Dangaus prieangyje susitiko trijų valsty — 
bių vyrai: Amerikos, Sovietų Sąjungos ir Britanijos. 
Šv.Petras klausia amerikietį, ko jis norėtų.
-Sunaikinti komunizmą.
į tą patį klausimą rusas atsakė:
-Sunaikinti amerikiečių kapitalizmą.
Anglas paprašo puoduko arbatos. Šv.Petras pasi
džiaugė tokiu kukliu pageidavimu ir dar paklausė: 
-Ir nieko daugiau*7
-Nieko, išskyrus, kad anų dviejų pageidavimai 
išsipildytų.

• Volterą vaikystėje kartą kunigas paklausė: 
-Ką mes turime daryti, kad Dievas atleistų? 
-Nusidėti! - atsakė daug negalvodamas Volteras.

MOKAME UŽ: PASKOLAS

• išganytojo P-joje vyko 
iškilmingos Padėkos šven
tės pamaldos su Šv.Komu
nija, spalio mėn. 21d. 
to Lietuvių Namuose 
vo suruošta tradicinė

Po 
bu- 
Mo 1573 Btoor St W—t, Tbronto, Ont M6P1AB

terų D-jos puota.

KLB žinios
į CCCEEC rengiamą kon

ferenciją, tema NATO 
plėtros perspektyvos",ku
ri vyks Toronto Univer
siteto patalpose, iš Lie
tuvos atvyksta V.Lands
bergis. Bilietai gaunami 
pas KLB valdybos na
rius ir KLB raštinėje. 
Raginame tautiečius gau
siai dalyvauti.

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

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

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

• Ieškomas asmuo, kuris 
galėtų naujiems atei
viams kartą per savaitę 
pravesti anglų kalbos pa
mokas. Kreiptis į KLB 
raštinę.

Naujų ateivių sambū
ris "Santaka" turi savo 
WEB-site: www.santaka. 
ca, kuriame telpa įvai
rios žinios, liečiančios 
naujųjų ateivių 
mą Kanadoje.

Remkime lietuviu vei'kla Kanadoje'. Remkime Lietuva!

REMKIME PER KANADOS LIETUVIU FONDĄ !

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. 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 8.30 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 Į v,p.p. iki 8 v,v.

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo.........................6.25%

3 Resurrection Rd., Toronto. ON M9A 5G1 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

PRISIKĖLIMO
Terapijos kredito kooperatyvas

įsikūri-
Inf.

• Lietuvos dviratininkė 
Edita Pučinskaitė iško
vojo aukso medalį Pran
cūzijoje vykusiose dau
giadienėse dviračių lenk
tynėse "Trophee d 1 Or 
Feminine". Tai jai pavy
ko po itin puikiai įveik
tų ketvirtojo ir penktojo 
etapų. Antrąją vietą už
ėmė rusė Julija Martiso- 
va.

• Vengrijoje vyko Euro
pos Akrobatinio Skraidy
mo čempionatas "Ad
vanced" kategorijoje.

Lietuvos ekipa, kurią 
sudarė E.Meleckis, D.lš- 
ganaitis ir P.Jurgionis,1 
iškovojo sidabro m ėda- i 
liūs. Prancūzai laimėjo 
aukso medalį.

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 mėtų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GiC-met. palūk.......
2 metų GiC-met. palūk.......
3 metų GiC-met. palūk.......
4 metų GiC-met. palūk.......
5 metų GiC-met. palūk.......
RRSP, RRIFIr OHOSP

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

taupymo sąsk.................... 2.00%

..1.95% 

..1.95% 

.. 1.95% 

.. 2.75% 

.. 3.25% 

.. 3.50% 

.. 3.80% 

.. 2.00% 

.. 2.20% 

.. 2.95% 
... 3.50% 
... 3.80% 
..4.10%

1.95% 
2.45% 
3.20% 
4.00% 
4.05%
4.65% 
1.50% 
1.50% 
1.50%

Sutarties paskolas 
nuo................ 6.25%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų................... 4.95%
2 metų................... 6.00%
3 metų................... 5.45%
4 metų................... 6.25%
5 metų................... 6.00%

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų . 5.25%

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. 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
Musų tikslas - ne pelnas, bėt sąžiningas patarnavimas

kasd. pal. čekių 
santaupas
kasd. pal. taupymo sąsk 
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius............
180 dienų indėlius..........
1 m. term, indėlius..........
2 m. term, indėlius..........
3 m. term, indėlius..........
4 m. term, indėlius..........
5 m. term, indėlius..........
RRSP ir RRIF 
(Variable).........................
1 m. Ind.............................
2 m. ind.............................
3 m. ind.............................
4 m. ind.............................
5 m. ind.............................

sąsk. Iki.........2.25%
........................2.25% 
mo sąsk......... 1.75%

Asmenines nuo.. 
nekiln. turto 1 m.

7.80%,
6.10%l

2.75%
2.75%
3.20%
3.60%
3.75%
4.10%
4.50%

2.50%
3.20%
3.60%
3.75%
4.10%
4.50%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

PARAMA
AKTYVAI per 126 milijonų dolerių

MOKAME IMAME
1.95% už 30-89 d. term, indėlius 
i .95% už 90-179 a. term, indėlius 
1.95% už 180-364 d. term, indėlius 
1.95% už 1 m. term, indėlius 
2.75% už 2 m. term, indėlius 
3.25% už 3 m. term, indėlius 
3.50% už 4 m. term, indėlius 
3.80% už 5 m. term, indėlius 
2.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
2.20% už 1 m. GIC invest. 
2.95% už 2 m. GIC invest. 
3.50% už 3 m. GIC invest. 
3.80% už 4 m. GIC invest. 
4.10% už 5 m. GIC invest.
1.95% už RRSP ind. (var.rate) 
2.45% už RRSP 1 m. term. Ind. 
3.20% už RRSP 2 m. term. ind. 
4.00% už RRSP 3 m. term. ind. 
4.05% už RRSP 4 m. term. Ind. 
4.65% už RRSP 5 m. term. Ind.
1.95% už OHOSP (variable rate) 
1.75% kasd. palūkanų čekių sąsk. 
2.25% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd. pal. sąsk.

pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym. 
pažym.

už asmenines paskolas
nuo........................... 6.25%.

už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų.....
2 metų....
3 metų....
4 metų....
5 metų....

- su keičiamu
nuošimčiu...

4.95%
.6.00%
.5.45%
.6.25%
.6.00%

.5.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

iki $250,000
• mortgičius iki 95% 

įkainoto turto
• riboto kredito paskolas 

(Line of Credit)
• komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALA

SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 
ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 

KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS 19 KITŲ KRAŠTŲ
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) ) LIETUVĄ IR KITUR

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS:
Pirmad., antrad. ir trečled. nuo 9 v.r. - 3.30 
Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 
Šeštadieniais nuo 9 v.r. - 1 v.p.p.

SKYRIAI:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8

Į: www.parama.net

v.v.su
http://www.santaka
http://www.talka.net
mailto:parama@total.net
http://www.parama.net


Rudens lapai Nuotr.R.R.Otto

iš kaires: NHL Washington "Capitals" žaidėjas Dainius Zubrus, Lietuvos 
ambasadorius Vašingtone Vygaudas Ušackas ir NHL Pittsburgh" žaidėjas 
Darius Kasparaitis. Nuotr.R.Kačinsko

• Panevėžio Policijos Ko
misariato Tardymo Sky
riaus viršininko pavaduo
tojai Gitanai Žirlienei bu
vo pateikti kaltinimai pa
gal du Baudžiamojo ko
dekso straipsnius.

Rasta užmestų baudžia
mųjų bylų, jos buvo lai-

Komos G.Žirlienes tarny
biniame kabinete ir ras
tos kabineto tikrinimo 
metu.

Nerimą kelia G.Žirlie
nes ypač artimi asmeni
niai ryšiai su vienu iš 
"tulpinų" gaujos narių.

• Pasaulio dviračių čem- stovykloje Lisabonoje nu- tarpu Vyriausybės vado- 
pionate Lisabonoje nuosta- stelbdavo ten skambėjusią vas A.Brazauskas nutarė 
biai rungtyniavo Lietu- dainą "Trys milijonai",ku- nelaukti, kol kitų metų
vos dviratininkės, iško- riai mėgino pritarti Prezidentūros biudžete at-
vojusios aukso ir sidabro aistruoliai bei žurnalistai siras lėšų, ir šios sąskai-
medalius moterų grupėse:* iš daugybes šalių. ta avansu pradėjo
lenktynėse Rasa Polikevi- remontuoti savo namą Tur-
čiūtė tapo čempione, o • Algirdo Brazausko va- niškėse.
Edita Pužinskaitė užėmė dovaujama Vyriausybė pa-
antrąją vietą. teikė Valstybės investi- Turniškėse greta gyve-

cijų 2000-2004m. progra- nantys Prezidentas Val- 
Čempionės garbei skarn*. mžį. joje numatyta 5 mi- das Adamkus ir Premje- 

bėjusio Lietuvos himno ji lijonus litus skirti Pre- ras Algirdas Brazauskas 
klausėsi šypsodamasi."Tai zidentūrai. Tai sužinojęs viešais pareiškimais to- 
neįtikėtina", "Nepakarto- šalies vadovas Valdas liau aiškinosi,kaip 2002m. 
jamaj\ "Fantastika". To- Adamkus pasipiktino ir investicijų programoje at 
kie šūksniai Lietuvos dvi- pareikalavo šiuos pinigus sirado 5 _ mln.litų, skirti 
račių sporto delegacijos išbraukti iš planų. Tuo Prezidentūrai.

APIE "T A U R A" ir jo PASĖKĖJUS
Montrealio telkinio krepšinio komanda "TAURAS", kaip žino

me, buvo įkurtas 1951 m.spalio mėn.21 d.,tada prisidedant 
tokiems jauniems vaikinams, paaugliams. Ir veikė visa 50- 
metį.., (per paskutinius porą metą pagrindinis "Tauras^ dėl 
trukumo naujos kartos vaiką, savo darbą pristabdė. Tačiau, 
"TAURO" gerbėjai ir pasekėjai, ju tarpe vilkiukas Antanukas 
Mickus 1998 m., Romui R.Otto sutikus būti treneriu, tikėjosi, 
kad bus galima šia^ sporto šaką, atgaivinti. Pasikvietęs savo 
klase's draugus,ir talkinant Antanaui J.Mickui, buvo bandyta 
sukurti mišrią žaidėją grupe.). Pasikeitus treneriams,kurį laika 
buvo dirbama su Frank Springer.

£>i naujoji mišri grupė surengė "TAUTO" 50-mečio paminėjimą 
2001 m.,Aušros Vartą P-jos salėje. Organizavo "Tauro" pasekėją 
administratorius Antanas J.Mickus, išpuošęs sale istorinėmis 
tikrojo "Tauro" ir jo pasekėją nuotraukomis, o Terese Mickienė 
paruošė visiems vaišes. Buvo pakviesti visi "TAUXO" nariai, 
tėvai ir svečiai. Tą vakarą pavadino "Karibų Vakaru", jame 
grojo tradiciniais Karibą instrumentais "Steel Band" patys 
tauriukai nuo 12 iki 15 metą amžiaus. Muzikantai- GIBBS 
seimos nariai.

Vaikams buvo įteiktos premijos, parinktos Antano Mickaus.

Tokiame klube buvo dalyvavę apie 40 vaiką nuo 12 iki 18 metą 
amžiaus, daugiausia kitataučiai. Treneris Frank Springer padėkoj, 
administratoriui už visus atliktus susisiekimus su lygomis, 
žaidynių reikalais, ir kitus darbus.

Antanas J.Mickus svečius supažindino su originalia "TAUTO" 
istorija, taip pat, kad mtlsą telkinyje buvo žaidžiamas ir stalo 
tenisas>?ledo rutuliu, gyvavo ir slidinėtoją grupe.

"Tauro" pasekėjai AV P-jos salėje yra treniravęsi daugiau 
kaip 40 kartu, dalyvavo įvairiose lygose,varžybose. Nuolatinių^ 
dalyvių. buvo apie 40. Šią vasarą 16 metų, amžiaus vaikinai 
laimėjo finalines "Hop it Up" varžybas Montrealyje, o 13 
m.amžiaus komanda- pakliuvo į semi-finalą.

Gaila, kad šiemet Ši grupe, dėl pasikeitusią sąlygų nebegalės 
naudotis AV P-jos sale, Parapijos Komitetui nutarus.

Dabar, kol nešalta, vaikai treniruojasi gatvėse arba parkuose. 
"DJ Sports" pasiūlė vaikams prisijungti prie ją Klubo, bet vaikai 
jau prisirišo prie šios vietovės ir vaiku,

Tikimasi, kad šiemet vėl ^tsiras galimybių^ dalyvauti ąyairiose 
varžybose Montrealyje. Sėkmes, kur jie bebūtą'. inf.

"TAUTO" Sporto Klubo pasekėjai - Sebastijonas PtaŠinskas ir Paulius Mickus smagiai žaidžia ir stalo tenisą A V Parapijos salėje
Netekus šios salės, jaunuoliai treniruoiasi gatvele, kol dar nešhlta. Toliau - Paulius Mickus su savo sporto draugais, kurie ir 

dabar dar ateina pas lietuvius. Nuotr: Antano J. Mickaus



Imontreal Nuotr:
N.Bagdziunienes LITAS MONTREALIO LIETUVIU

KREDITO UNIJA
1475 De Sfeve, Montreal* Que., H4E 2A8

K LK Moterų

D-jos Montre 
alio Sk. 
metiniame 
susirinkime 

su kleb.

Ričardu

Birbilu, 
narėmis ir

v. . svečiais

TOls 766-5827; Fax: 514-706-1349 
Skyrius - 39O7A Rosemont Blvd.

MOKA ŪŽ:

Certifikatai (min. $1.000.00 J
1 metų . . __ 3.50
2 metų . . __ 3.50
3 metų . . 3.75
4 metų . . . 4*00
5 metų . . . *4.25
TermmUotLJUiflgiial 
( min. $ 5.000.00);
I metų 
180 d. - 364 d. 
120 d. - 179 d.

60 d. 119 d. 
30 d. - 59 <d.

iki 30 d. -

Taupomos sąskaitos 
Specialios 1,25 
Kasdienines 1,25
RRSP & RRIF

3.00
"370(7
"370(7

Taupoma 1.50
1 metų
2 metų
3 metų

.1.50 
3x50 ... 
3.75

-x— 4 metų  4,QQ 
■V.A.VV 5 metų a ?tz 
lxQQ~£s)Sių. įtą: oJĮ

• KLK Moterų D-jos Mon- Netruko klausimų, į Lapinienei, iždininkei Ele 
trealio sk. metinis narių kuriuos prelegentė sų ju-' nai Kerbelienei ir kitoms 
susirinkimas įvyko š.m. moru atsakinėjo, ypač pa-, valdybos darbuotojoms, 
spalio mėn. 14d.Seselių Na- klausus, kaip patiko po
niuose, tuojau po pamal- puliarus valgis- šunienos Netrukus išsirikiavo ir 
dų. kepsnys. Atrodo, kad nė eilutė prie stalelio su

Netruko ir svečių, nes vienas, dalyvavęs šiame vaišėmis. Jas palaimino 
buvo žadėta šalia tradici- susirinkime, nebūtų išdrį- kleb.Ričardas Birbilas.
nio protokolo skaitymo ir sęs tai padaryti. ......................
jo priėmimo, ne tik kavų- —---------------- 7---------------7 .v V1S1 dalYviai linki šiai
te su priedais, bet ir vi- Pirmininke Genovaite ištvermingai moterų orga- 
sus užintrigavęs pažadas Kudzmienė, pasidžiaugusi nizacijai toliau^ taip aa~ 
pasidalinti įspūdžiais be- gausiai atsilankiusiais, pa- šiai ir kūrybiškai reiks- 
silankant Vietname. dėkojo praeitų metų sek- tis ne tik išlaikant savas

retorei B.Rupšienei, kuri tradicijas, ir rūpinantis 
Tai įdomiai atliko Re- perskaitė protokolą ir šių "Vaiko Tėviškės Namų" 

gina Piečaitienė (žiūr. metų sekretorei Hildai reikalais. b.
7 psP

30 d. - 364 d.; išimant prieš laikų ....  1*00
IMA UŽ:

Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to
1 metų ----- 6-85.. 4" 7*55
2 metų ____Z J.5. 4 metv—
3 metu 7.35 5 metų —

2nd mortgage + 1 % 
open mortgage + 1 %

KASOS VALANDOS
1475 De Seve 
Pirmadieniais 
Antr., treciad., 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

3907
9:00 - 3:00
9:00 - 3:00

- 5:30 
9r30 - 5:80

A Rosemount 
10:00 - 2:00

2:00 - 6:00 
2:00 - 6:00

MIRUSIEJI:
• JUOZAS SKUČAS
m.,ilgai sirgęs,mirė Ii- DĖMESIO?
gonineje. v Vvkstantieji "RŪTOS" Klubo suorganizuotos išvykos

Jis buvo vienas pačių ačtobusu i ”AZUOLIUKO" KONCERTĄ, OTTAWOJE 
sėkmingiausių nekilnoja- r e n k ca s i Š.m. Spalio mėn.26 d.,4 
mo turto pardavimo va| p p prįe Seselių Namu, is kur visi keliausime,
agentas,reme. visokerio- r » c ~
pa lietuvybės veiklų. "RŪTOS” Klubo Valdyba

Liko žmona Sofija, 6 
sūnūs ir 2 dukterys su 
Šeimomis ,

Užuojauta mirusiojo 
artimiesiems.

• "VAIVORYKŠTĖ” buvo
daug draugų* pakartotinai kviesta da- 

lyvauti ----
Stadione 
tarptautinių

• Spalio mėn.27 d..šeštad- a.a.Ginos 
dienio naktį i laikrodžius atminimui 
reikia atsukti viern^ va
landą ATGAL,- nes 
giasi vasaros laikas.!

Olimpiniame 
vykstančioje 

kolekcio-
a.a.Ginos Čapkauskienės

bai-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

_______ "Vaiko Tėviš
kės Namams" V.ir M,Ži- 
žiai aukojo $25.

lua. Aldonos___ Skardins-
kienės( m irusios Lietuvo
je) atminimui "VAI^O 
TĖVIŠKĖS NAMAMS" au
kojo po $20 E.Kerbelie- 
nė ir B.Rupšienė.

Nuoširdžiai dėkoja 
KLKM D-jos Montrealio 
skyrius.

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N 1 S
Šeimos gydytojas 

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika*

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

(Metro CSte des Neigęs)

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RŪDINSKAS

L.LJL.D.D.N.
1610 Ste.Catharine SUWest, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2

Teh 931-7174

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri)

nierių parodoje. Šįmet ji 
vyko Vl-tą kartą, atnau
jinus tradiciją Leandre 
Normand iniciatyva.

Joje dalyvavo estų, 
lenkų, ukrainiečių bei lie
tuvių grupė su s«vo tau
todailės ir kitokiomis- 
nuotraukų, pašto ženklų 
kolekcijomis.

"Vaivorykštė", yra ži
noma savo tautodailės 
darbais, pasikvietė ir 
pašto ženklų kolekcionie
rių Romą Verbylą. Buvo 
duota^ extra stalelių, tad 
jų užteko sudėti 
mai eksponatus: 
juostas, išeivijoje 
tas knygas apie 
dailę LTInstituto dėka, 4 
gobelenus Reginos Bri- 
kienės kartu su audžia
mu 5-tuoju staklėse, ne
trūko 
Danutės 
juostoms 
daug kitų gėrybių, įskai
tant rūtas. Danutė , už
klausta ar parduotų juos
tą dviems jauniems ku
nigams, kai jie pasirinko, 
ją padovanojo už maldas.

Paroda vyko spalio mė
nesio 19-20-21d.d.20U1m. 
Gavome gražių kompli
mentų, o talkos iŠ Petro 
Brikio, Silv^Staskevičienės, 
Br.Staškevičiaus ir R.Ver- 
bylos,suradusiam uzdangalus'B 
* ir kava.Aciu! b. ■

tinka- 
lėles, 

išleis- 
tauto-

demonstravimui
Staškevičienės
staklelių ir

8 psi.

• Hilda ir Zigmas Lapinai 
savo šeimos būryje, š.m. 
birželio mėnesį , atžymėjo 
savo vedybinę 50-ties me
tų sukaktį.

Baigiant vasaros sezoną, 
jų vasarvietėje Lac Syl- 
vėre, buvo susirinkę 18 
artimų draugų, kurie ta 
proga šeimininkus pasvei
kino ir su 50-siomis me
tinėmis, linkėdami viso-

kių gėrybių, 
kartu palydėję

Sveikina ir 
aliečiai!

maloniai 
vasarą.
visi montre-

lietuviskas
pusva-

egzistuo-

© Montrealio 
savaitinis radijo 
landis,kuris jau 
ja 38metus,yra girdimas 
kas antradienį per 
CFMB stotį banga 1280 
AM,11.30 val.vakare.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC..H1X 1L7

Tel: . 514-722-3545 Fax: 514 722-3546

IOUKHUHLS

aurice QQaptan
FURS

pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir remodeliuoju 
♦Siuvu ir parduodu

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801

Montreal, Que.H3 A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865

MT FUNERAL HOME 
Rj.F. Willson & Sons Inc^ 
jg 5784 Verdun Ave., 
^Verdun, QC. Tel:767-9956;

Chateauguy ,QC Tel: 691-4763' 
123 Maple Blvd.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.21
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