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AIŠKĖJA IR BIN LA
DEN PATARĖJO VAID
MUO.

Spalio mėn.15d.,Wa- 
shingtonb žurnalistė Joy 
ce M.Davis iškelia pa
grindinio asmens,planuo
jant terorą pries JAV, 
rolę. Dr.Ayman al Zawa
hiri yra tikrasis didelio 
plano strategas. Anot 
arabų ekspertų, jis esąs 
pavojingesnis už Osamą 
bin Laden'ą, nes yra va
dovavęs- islamiško Jihad 
grupei Egipte, kuri nužu
dė Egipto Prezidentą An
war Sadatą 1981 m. įkū
ręs slaptųjų teroristų ce
lių tinklą, kėlė neramu
mus krašte.

Dr.Zawahiri prisijungė 
prie Bin Laderio 1990m. 
pabaigoje ir tuomet įvy
ko pasikėsinimai prieš 
JAV ambasadas Kenyjoje 
ir Tanzanijoje, Jemene į 
USS Cole* laivą ir dabar 
rugsėjo mėn.11d. teroro 
veiksmai New Yorke ir 
pasikėsinimas į Pentago
ną.

Apie dr.Zawahiri veik
lą,jo lankymasį JAV-ese 
informacijas steigiant 
fondus, suteikė vienas iš 
suimtųjų, prisipažinęs sa
vo dalyvavimu JAV 
ambasadų Afrikoje už
puolime.

Ekspertai mano, kad 
Bin Laden'as neturėjo pa* 
tyrimo, rafinuotumo ar 
sistematingo pasekėjų 
tinklo vykdyti terorą 
JAV-ėse, iki atvykstant 
dr.Ayman al Zawahiri į 
Afganistaną 1998m. iš 
Egipto su savo kariauto
jų kadrais.

Osama bin Ladenas,ži
nomas finansinis rėmė
jas radikalių islam iečių 
grupių, buvo ir yra dau
giausia idėjos prieš "ne
tikėlius" amerikiečius for
muotojas, bet ne teroro 
planų kūrėjas.

Tiktai prisijungus egip- 

tietišką ekstremistų Al- 
Jihad grupę su Bin La- 
denu staiga pasklido gud
riai (ir dar labiau nera
mina) ir seniai apgalvoti 
įvairaus pobūdžio tero
ro veiksmai.

Jų kurstymui, visiems 
aišku, nepadeda tąsyma- 
sis Izraelio ir Palesti
niečių, vieni kitus kalti
nant ir vykdant "akis už 
akij "dantis už dantį”,ar
šią politiką, atsisakant 
blaivaus realizmo ir tik
ros abipusės taikos...

• Apsidrausdama nuo te
roristinių aktų ar nelai
mingų atsitikimų grės
mės, Lietuva artimiausiu 
metu pati smarkiai su
stiprins oro erdvės ap
saugą virš Ignalinos AE 
bei prašys prie to prisi
dėti ir kaimyninę Balta
rusiją. Lėktuvų skry
džių draudimo zoną, ap
link atominę elektrinę 
numatoma padidinti du 
kartus - nuo 10 iki 20 
kilometrų, o aukštį- nuo 
6 iki 30 kilometrų.

Krašto^ Apsaugos m in. 
L.Linkevičius žada kreip
tis į Baltarusiją, kad si 
taip pat nustatytų kon
krečią neskraidymo zoną 
virš teritorijos, kuri yra 
netoli Ignalinos AE.Tam, 
Krašto Apsaugos min.pa- 
tvirtimu, nebūtina su
daryti specialių tarp
valstybinių sutarčių.

Stiprinant oro erdvės 
virš Ignalinos AE apsau
gą, numatoma pastatyti 
keletą papildomų radarų, 
kurie fiksuotų lėktuvų 
skrydžius.

• LIETUVOS laboratorijo
je patvirtinta, kad an- 
trax užkratas rastas vie
name pašto siuntinių 
maiše iš JAV, skirtame 
JAV Ambasadai Lietuvoje.

Tai pirmas toks įvy
kis Europoje, kaip rašo
ma "The Montreal Ga
zette" dienraštyje.

• Didž.Britanijoje M mis
teris Pirmininkas Tony 
Blairas, atvykęs į Gazos 
sritį, susitiko su Iz
raelio M in. P- ku Ariel 
Sharonu Jeruzalėje. Pri
pažindamas, kad Izraelio 
valstybė yra spaudžiama 

konfliktinėje situacijoje, 
pabrėžė kad per Palesti
niečių užpuolimus v žuvo 
191 žmogus ir šimtai 
sužeistų.

Izraelio įvykdytose ata. 
koše žuvo 738 palesti
niečiai.

Premjeras T. Blairas pa- 
kartojo taikos svarbumą 
nedelsiant ir pabrėžė Pa
lestinos valstybės pri
pažinimo reikalą bei pa
stovią taiką, kad būtų 
galima rimtai ir galu
tinai abipusiškai susi
tarti.

Stovėdamas šalia 
Arafato Gazoje, jis sakė 
kad nuosaikieji musul
monai turėtų atsiimti sa
vo teritoriją iš ekstre
mistų, kurie nereprezentuo
ja tikrojo Islamo ar Ko
rano mokymo.
• JAV pasisekė susitarti 
su buv. Sovietų respub
lika Tadžikistanu dėl 
trijų oro bazių netoli af
ganistaniečių sienos.

Mainais JAV suteiks 
Tadžikistanui 10 mln.dol. 
vertės paramą.

Susitarimas vyko 
komunikuojant ir su Ru
sija.

JAV nori Talibano va
dovų sutikimo perduoti 
Osamą bin Laden'ą teis
mui Amerikoje.

Būvąs ilgametis "NL" administratorius ir V-bos narys Augustas Mylė neseniai 
minėjo Lietuvoje savo brandų^ gimtadienį. Nuotraukoje,prieš kelis metus 
svečiavęsis čia,su to meto "NL" V-ba ir naujuoju administratoriumi Romu 
R.Otto "NL"patalpose. Sėdi-talk.A.Kalvaitis,L.BalaiŠis,talk.Alb.Urbonas,R.R.Ot
to, A.Mylė,red.B.Nagienė,padėjėja G.Montvilienė ir talk.P.Girdžius.

• Apkaltintas karo nusi
kaltimais buvęs Jugosla
vijos prezidentas Sla- 
bodan Miloševičius ne
kantriai ir pašaipiai at
meta dokumentuotą kal
tinimų medžiagą, kurią 
jis atsisako peržiūrėti. 
Taip pat atsisako aiškiai 
pasisakyti teisme, ar jis 
save laiko kaltu, ar ne 
kaltu dėl karo musikalti- 
mų Kosove ir Kroati
joje.

Spalio mėn.30d. Sl.Mi- 
losevičius JT Karo Nu
sikaltimų Tribunolui Ha
goje pasakė, kad JAV bu* 
vusi vyriausybės admi
nistracija yra kreipu
sis į jį padėti surasti po 
1998m. įvykdytų JAV am
basadų susprogdinimo Ke
nijoje ir Tanzanijoje, įta
riamąjį Osamą bin La- 
deną.

Taip pat sakė, kad bin 
Ladenas praeitais me
tais buvo Albanijoje.Kur 
jis dabar randasi niekas 
tikrai nepatvirtina.

• Specialūs JAV dali
niai jženge ^Afganista
ną. Vietos opozicinės 
pajėgos prieš Talibano 
režimą, Bus. aprūpinamos 
šilta apranga, artėjant 
balčiams.

Naujasis Montrealio 
meras-Gėrald Tremblay

• P.Bourque pralaimėję 
surinkęs 43.95% balsų 
G,Tremblay, kuris tapo 
naujuoju Montrealio mies
to meru, gavo 49.17% 
ba.su,lapkričio mėn.4d. 
rinkimuose.

Kita dieną, susitikę 
Miesto Savivaldybėje, G. 
Tremblay ir Pierre 
Bourque aptarė pareigu 
perdavimo eigą.

Būvąs meras planuoja 
likti opozicijos lyderiu 
ir ginti savo "megacity” 
variantą.

Kai kurie žurnalistai 
spėlioja, kad P.Bourque, 
sukrėstas jam netikėto 
pralaimėjimo. pasilieka 
politiniame gyvenime 
tik laikinai.
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iškvietęs. žurn.Ed.Šulaitis, Toliau - Monsinjoras Vilniuje.

MONSINJORU KAZIM I E R U

Monsj. (tuomet dar prelatas) K.Vasiliauskas susitikime su Cicerio lietuviais 
jį iškvietęs. ziim.Ed.Šulaitis, Toliau - Monsinjoras Vilniuje.
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Lietuvoje

Tūkstantinėms minioms išlydėjus a.a. monsinjorą Kazimierą Vasiliauską j 
Antakalnio Kapipes Vilniuje, visoje Lietuvos spaudoje Jis prisimenamas 
nuoširdžiausiais žodžiais.

Buvo gimęs Biržą rajone, Katališkių, kaime,baigęs vidurinę mokyklą, 
įgtojo į Kunigą Seminariją. Ją baigė 1946 m. ir, vos pabuvus kunigu 3 
metus, suimamas 1949 m. Tremtyje buvo Intos, Uchtos ir Vorkutos 
lageriuose, sovietinę bausmę atliko 1957 m. spalio mėnesį.

Atsargos maj.,kun.Alfonsas Bulotas, "Tremtyje",nr.39, rašo:"...Kokia 
trauka ir jėga skatino tikinčiuosius, ir ne tik juos, atverti savo širdis 
Monsinjorui labai atvirai, čia pat, jo kambarėlyje, neieškant nuošalesnės 
vietos prie klausyklos bažnyčioje?...Žodžiai pasakyti iš rašto eina i ausi, o 
žodžiai, pasakyti iš širdies, eina į. širdį....Monsinjoras gerai žinojo šiųlaiką 
žmonių, problemas, tik jo kalbose ir bendravime viskas buvo pagrįsta ne 
atgaline reakcija, o nuoširdumu ir susimąstymuf'kodėl?"

Jis turėjo progos atvykti į lietuvių telkinį Čikagoje, buvo atsilankys 
trumpam ir Montrealyje. '

B.N.

• ŠIMTO DIENŲ BALAN
SAS, Lietuvos Laisvosios 
Rinkos žinovų tvirtinimu, 
Vyriausybė per _ pirmąjį 
savo veiklos, šimtadienį 
iš esmės tęsė ankstyves
nių vyriausybių peadetus 
darbus.

R.Pakso nuomone,turė
damas pakankamai balsų 
daugumą Seime ir popu
liarumą, A.Brazauskas tu
ri ’’puikias sąlygas" vyk
dyti reformas.

LLR Instituto pirmi
ninkė Elena Leontjeva 
pareiškė, kad Socialde
mokratų ir Sociallibera
lų sudarytoji vyriausybė 
nepareiškė savo aiškios 
nuostatos dėl daugelio 
svarbių klausimų ir ven- 
gė-delsė priimti reika
lingus sprendimus. Ji tei
giamai įvertino vyriau
sybės parengtą veiksmų 
planą. Tik pastebėjo,kad 
daugelis jame numatomų 
reformų ir būsimų darbų 
yra , sugalvoti ir buvo 
pradėti vykdyti dar anks
tesnių - A.Kubiliaus ir 
R.Pakso 
gi tie planai buvo 
labai tinkami, tad 
nesiima sparčiau 
vykdyti? Juk 
rimtesnis - savo 
bes reikalait o 
kiškos ambicijos, 
"savi" planai...

Kaip vyriausybės klai
das įvardijo minimalų 
grūdų supirkimo kainų 
įvedimą bei politinių par
tijų susitarimo dėl "Lie
tuvos dujų" privatiza
vimo sulaužymą. "Atide
dama pensijų reforma, ne 
pateikiama ar atidedama 
mokesčių reforma,

posėdžių darbo-Seimo 
tvarkė tiesiog juoduoja 
nuo I *' 
nepateikti 
ruošti"

klausimų, 
arba 

teigė jis.

yra 
nepa-

refor-

A.Kubiliaus 
vyriausybių.Gal 

ir yra 
kodėl 

juos 
čia 

valsty- 
ne vai- 
kad ne

"Ar paspartėjo 
mos, ar pajamų surinki
mas į biudžetą pagerėjo, 
ar užpausto verslo kvė
pavimas. palengvėjo, ar 
pasikeitė užimtumo ir 
nedarbo situacija,ar pri
vatizuojama skaidriau? 
Manau, tai pasilieka re
toriniai klausimai’,'- teige 
R.Paksas.

Tačiau jis gyrė vyriau
sybę išlaikius užsienio 
politikos tęstinumą.

konservatorių
100- tui 

buvo
Tad praėjus 

dienų, kai Seime 
patvirtinta dabartinės vy
riausybės programa, at
siliepė Rolandas Paksas 
tokiomis išvadomis:

"Šiandien ko gero ga
lime pasakyti tik viena: 
vyriausybių keitimo prie 
žastis buvo viena: libe
ralus iš valdžios reikėjo 
išguiti kuo greičiau, kad 
būtų galima patiems at
sisėsti ir tvarkyti sa
vus reikalus’,’-teigė opo
zicijos vadovas.
2 psl.

• Seimo
Frakcijos seniūno pava
duotojas A.Vidžiūnas,su
abejojęs premjero A.Bra
zausko atsakingumu už 
savo komandą ir jos dar
na, kreipėsi į jį atviru 
laišku "Lietuvos Ryte", 
"jūsų aplinkoje ima ras
tis ir tokių kolegų, ku
rių požiūris į šiaip jau 
nadiskutuojamus norma
liame pasaulyje reiški
nius yra, švelniai tariant 
nesusipratimas’’-rašo A.Vi
džiūnas. Jis primena kai 
kurių socialdemokratų

A.Vidžiūnas,su

Seimo narių palankius 
atsiliepimus apie nede
mokratinį režimą Balta
rusijoje, Seimo daugu
mos atmesta rezoliucija 
dėl Baltarusijos Prezi
dento rinkimą.Kaip "ne
suprantamas akibrokštas" 
laiške vertinamas, "nuo
seklaus euroskeptiko, 
antiglobisto, antiameri- 
kiečio, nuoseklaus mūsų 
ekonomikos ryšių su už
sienio kapitalu neigėjo 
ir užsienio investuotojų 
keikėjo A.Juozaičio pa
skyrimas savo patarėju, 

jis svarbiausioms 
užsienio poli-

"Kol 
Lietuvos 
tikos ir strateginėms rai
dos kryptims oponavo 
kaip eilinis pilietis, bu
vo galima laikyti svei
kintina nuomone (įvairove. 
Kai A.Juozaitis šiandien 
tai daro kaip premjero 
patarėjas, tai jau nėra 
nei europietiška, nei po
litiškai brandu, nei įs
tatymiška; tai jau Lie
tuvai žalinga veikla".
• Baltarusijos (Gudijos) 
reputacija, dėl skolų grą
žinimo ne kiek nepage
rėjo. Gal dėl to,kad lei
džiamasi būti manipuliuo
jamas?- Lietuvos Elekt-. 
ros 
vis 
čio 
tą, 
lių 
vadinamas "senaties ter
minas" ir 
kaimynai 
aureole - nebaudžiami.

Ar nereikėtų jų ap
skųsti Tarptautiniam Teis
mui? Gal tai pagelbėtų? 
Ir bendrai, mes nedaug 

formalius 
susitari-

Lietuvos
Energijos tiekėjai dar 
nesulaukia užmokes- 
už patiektą produk- 

o jau už ke - 
mėnesių įsigalios,taip

tie "gerieji" 
liks su vagių

žinome apie 
atsilyginimo 
mus, nei kas konkrečiai 
buvo daroma, kad Lietu
vos valstybės ištekliai

nebūtų išvagiami vardan 
"gerų kaimyninių santy- 
kių’’.Gal apie tai daugiau 
žino Lietuvos gyvento
jai?
• Šimtai kaimo vaikų, 
tikėjęsi pasiekti už ke
lių ar keliolikos kilo
metrų esančias mokyklas 
valstybes skirtais auto
busais, liko nuvilti.

Kairiųjų vyriausybė nu
tarė kitais metais ne
skirti pinigų mokinių pa
vežėjimo programai"Gel- 
tonieji autobusai" ir mo
kykloms kompiuterizuoti.

Toks žingsnis buvo ne
tikėtas ne tik opozici
jai, bet ir valdančio
sios daugumos atstovams.

Švietimo ir Mokslo 
m in. socialliberalas 
girdas Monkevičius 
reiškė: "Nustebau,
šalia šių abiejų progra
mų buvo įrašyti nuliai".

Gal neužteko nustebti. 
Reikėjo kalbėti su 
kurie padarė 
plėšišką

goriškai paprieštaravo ir 
paprašė siuos pinigus skin, 
ti mokyklų kompiuteri
zavimui bei kaimo vaikų 
pavežėjimui į mokyklas. 
Tačiau rninisterių kabi
netas investicijas pa
skirstė savo nuožiūra. Ko
dėl buvo nepriimtinas Šis 
Prezidento prašymas?Tuo 
labiau, kad jis atitinka ir 
kaimu gyventoju prašymui 
rimtam reikalui,rūpinantis 
vaikų gerove.
• S. Dariaus
Aerodrome 
prisimintas 
Pasauliniame 
gininkų 
lietuvis, 
cijos
atidengta atminine len 
telė 
Didžiosios Britanijos la
kūnui kapitonui Romual
dui Marcinkui.

Po m ir ties,už narsą, 
R.Marcinkus buvo apdo
vanotas "1939 - 1945"me- 
tų žvaigžde", Aviacijos 
Europos Žvaigžde bei 
medaliu už nuopelnus ka
re. Žuvusiojo lakūno arti
miesiems šie apdovanoji
mai buvo įteikti tik šią 
vasarą. Anksčiau tai įgy
vendinti trukdė "geležinė 
uždanga".

ir S.Gireno 
dar kartą 

Antrajame 
Kare sąjun- 

pusėje kovojęs
Lietuvos 

Memoriale
Avia- 
buvo

<1 
i

Al- 
pa- 
kad

tokį 
sprendimą.

tais, 
aki-

Miljonai 
taip

Kitų 
programoje numatytos lė
šos, kurios sukėlė Pre
zidento Valdo Adamkaus 
ir premjero Algirdo 
zausko ginčą, buvo 
skirstytos.

Milijonai litų, 
skirti 
atiteks 
ir

paskirstyti ki-

skirta Lietuvos ir

• Rusijos Premjeras Mi- 
chail Kasjanovas planavo 
susitikti 
Premjeru 
zausku spalio 
Karaliaučiuje, norėdamas 
gauti konkrečių siūlymų 
dėl tranzito sąlygų per 
Lietuvą.

Kažin kodėl šis pla
nas buvo laikomas pa
slaptyje? Jie nurodytą 
datą nesusitiko, nes~ Lie
tuvos Premjeras 
2-jų dienų vizitui 
kietiją.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Bra- 
per-

kurie
Prezidentū- 

bibliote- 
M.K.Čiurlionio

buvo 
rai, 
koms 
muziejui.

Prezidentūros rūmams 
Vilniuje restauruoti ir ka
denciją baigsiančio ša
lies valdovo namui pro
jektuoti Vyriausybė buvo 
numačiusi skirti 3,5 mi
lijonų litų.

V.Adamkus tam kate-

su Lietuvos
Algirdu Bra-

• mėn.24d.

isvyko
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DĖL ATLYGINIMO UŽ PRIEVARTINĮ 
DARB4 S O V I ET ĮJOJĘ

" Spaudoje '• asirodė pranešimų, apie 
Rusijos ambasadoriaus J.Zubako^o kalbose 
pareikštą nuomonę, esą praėjusios kadenci
jos Seimo priimtas įstatymas dėl okupacijo 
jos žalos atlyginimo, taip pat Lietuvos 
siekimas įstoti į NATO meta Šešėlį ant iš 
esmės gerų Lietuvos - Rusijos santykių.

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis primena, 
kad:

- Lietuvos Nepriklausomybė 1940 m. bu
vo panaikinta brutalia sovietą karine 
jėga:okupacijos faktą pripažino ir Rusija, 
paskelbusi Sovietą Sąjungos teisių ir 
atsakomybės paveldėtoja;

- Lietuvos valstybė, jos ekonomika buvo 
planingai ir nuosekliai sugriauta;

- Lietuvos Žmonės, o pirmiausia Šviesuo
menė, buvo be jokios kaltės žudomi,kali
nami ir tremiami iš Lietuvos, atimant ją 
užgyventą turtą;

- kaliniai ir tremtiniai, kurią priskaičiuo- 
jam per 150 tūkst., buvo veržiami veltui 
dirbti katorginius darbus;

- 2000m.valstybinė Žalos dėl"neatlyginimo 
politiniais motyvais įkalintiems asmenim ir 
ją Šeimos nariams už katorginį darbą, dėl 
prarasto turto, negautos naudos" įvertini: - 
mo komisija nustatė, kad okupanto pada
ryta žala sudaro apie 128 miljd.JAV dol.;

- moralinės žalos neįmanoma apskaičiuoti, 
tačiau ji yra milžiniška.

LLKSTaryba mano, kad Lie-tuvos ir 
Rusijos valstybiniai santykiai turi būti 
gerinami ir stiprinami lygiagretiskųmo 
pagrindu -Jr atlyginant okupacijos metais 
padarytą žala. ‘ •• •»

Vokietijos Federatyvinę ..Respublika, 
perėmusi vokiečių reicho teises ir atsako
mybę, atlygina padarytą žala kitų Europos 
valstybių piliečiams, kurie buvo prievarta 
išvežti darbams t Vokietiją. Rusija turėtą 
ifiuo pavyzdžiu pasekti po aptarimo ir 
derybą su Lietuva. Taip būtu patvirtintas 
abipusis siekimas kartū kurtt ir stiprinti 
gerus kaimyninius santykius.

Lietuvos siekimas patekti į Euroatlanti- 
nį aljansą yra neginčijamas, visiškai 
teisėtas ir gyvybiškai svarbus nepri
klausomos valstybės politikos tikslas, 
nekeliantis jokios grėsmės nė vienai iŠ 
kaimyninių valstybių. Laisvės kovose 
sudėtos aukos įpareigoja pirmiausia rūpint- 
tis valstybės saugumu,nepamirštant nei 
ekonomikos, nei kultūros, nei socialinių 
reikalu." LLKS Taryba

7ls "TREMTINYS",nr.39,spalio mėn. 18 d/
Sis savaitraštis yra leidžiamas Lietuvos 

Politiniu Kalinių ir Tremtinių Sąjungos 
Kaune, Laisvės ai.,39, 3000. Redakto
rius—Romualdas J u j1 e I i o n i s; 
red.padėjėja - Aušra Suopytė, lit.red.Aud
ronė Kaminskiene, korekt. Dalia Maciuke- 
viČienė, techn.red. Vesta,, Milerienė. 
Spausdinama ofsetu 7 AB "Ausros" spaustu
vėje, Kaune. Leidžiamas nuo 1988 m. 
spalio men.28 d.

Su kiekvienais leidimo metais ypač 
sustiprėjo apžvalginė politinių aktualijų 
aiškiu, kondensuotu dėstymu, gera kalba ir 
nuolat pasisakymais ar atpasakojimais 
įvykių, kurie vis iš naujo iškyla į istorinę 
Šviesą šių dienų sąryšyje.****«**»*******«*******«*#**#»>*«**»***«**

floridą
Jau - 40 METIS !

St.Petersburge žiemos 
sezono pradžia ypatinga, 
nes Amerikos Lietuvių 
Klūbas lapkričio mėnesio 
viduryje švenčia savo 
40-metį, Ta proga vyks 3 
renginiai: lapkričio mėn. 
9d. akademija, dalyvau
jant Klubo Chorui ir tau
tinių šokių grupei. Bus 
paruošta įdomi Klubo 
veiklos nuotraukų paroda. 
Dalyvaus St. Petersburg© 
ir aolinkinių miestų bei

2001.XI.5.

tautinių grupių, veikian
čių St.Petersburge, at
stovai.

Šeštadienį, lapkričio 
mėn. 10d. linksmas poky
lis, dalyvaujant St.Jag- 
minienės vadovaujamai 
"Tėviškės" kapelai is Či
kagos. Ji atliks progra
mą ir gros šokiams.

Programoje girde’sime 
humoristinius apmasty
mus iš ilgametės Klubo 
veiklos ir pasigėrėsime 
pramoginiais šokiais,juos 
atliks Lietuvos šokė
jai, laimėję Europos čenn 
pionątą.

Sekmadienį, lapkričio 
mėn. 11d. Mišios už Klu
bo narius, o po pamaldų 
iškilmingi pietus Klubo 
salėje.

Lapkričio mėn. 15d.Klū- 
bo sale’je rengiamas "Ai
nių" (iš Lietuvos) an
samblio koncertas, globo
jamas mūsų Garbės 
konsulato St.Petersburge.

Lapkričio mėn. 18d. 
Lietuvių Klubo popietes 
metu Romo Kalantos Šau- 
lių Kuopa rengia Lietu
vos Kariuomenės Šven

tės minėjimą su atitinka
ma programa. Paskaitą 
skaitys pulk.AlSi.-iantas 
Garsys. Šv.Mišios už žu
vusius Lietuvos karius, 
partizanus ir šaulius Šv. 
Vardo bažnyčioje vyks 
lapkričio mėn.25d. 1 vai. 
p.p. f giedos Vyrų Viene
tas "Aidas", vad.L.So- 
deikos.

Lapkričio mėn.24d.Lie~ 
tuvių Klubo valdyba šau
kia svarbų narių susi
rinkimą, kuriame šalia 
kitų reikalų aptarimo, 
reikės išrinkti ir Klubo 

valdybą sekantiems me
tams.

Ne vien tik Klubo na
riai, bet ir visi kiti lie
tuviai turėtų renginiuose 
gausiai dalyvauti,nes jau 
daugelį (40) metų Klu
bas tarnauja kaip visos 
lietuviškos veiklos cent
ras St.Petersburge.

Lapkričio men.25d.2v. 
po pietų t reguliarių Klū- 
bo pietų metu vyks pade* 
kos Pietūs Klubo rėmė
jams pagerbti.

Su taikos viltimi ruoši
mos Kalėdą šventėms.*....
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KIEK GYVENTOJŲ LIETUVOJE?
Spalio mėn.219d. paskelbti pirmieji balandžio 

mėnesį įvykusio visuotinio gyventojų surašymo duo
menys. Jie rodo, kad Lietuvoje nuo 1989 metų gy
ventojų skaičius sumažėjo 5% ir nesiekia 3,5 mln. 
Daugiausiai ’’nuostolių” patyrė Kaunas — čia gyvena 
9% mažiau žmonių nei pries 12 metų.

Tačiau gyventojų tankumas Kauno apskrityje 
pats didžiausias Lietuvoje. Daugiausia surašytų 
asmenų, 850 tūkst. gyvena Vilniaus apskrityje, iš 
viso buvo surašyta 1,6 mln. vyrų ir 1,8 mln. moterų. 
Prognozuojama, kad surašymo "išsisukti" galėjo apie 
1% Lietuvoje gyvenančių žmonių. Pasiguosti galima 
nebent tuo, kad Estijoje per panašų laikotarpį 
gyventojų sumažėjo 12%, o Latvijoje 11%.

išankstiniais duomenimis, 2001 m. balandžio mėn. 
6d. Lietuvoje gyveno 3,491 mln.gyventojų. iš jų 
mieste 2,345 mln., kaime - 1,146 mln. Lietuvos gy
ventojų skaičius 3 mln.viršijo 1966m. ir iki 1992m. 
didėjo. Vėliau, dėl migracijos ir neigiamos 
natūralios gyventojų kaitos, ėmė mažėti. Palyginti 
su paskutiniojo surašymo, įvykusio 1989m. 
duomenimis, gyventojų skaičius sumažėjo 184 
tūkstančiais.

Pagrindinės gyventojų mažėjimo priežastys, 
Statistkos Departamento generalinio direktoriaus 
pavaduotojo Petro Adlio duomenimis, yra sovietinio 
surašymo metu centralizuotai padidinto gyventojų 
skaičiaus eliminavimas (tuomet kiekvienai respub
likai buvo pridedamas tam tikras skaičius, Lietu
vai - apie 15 tūkst, kadangi dalis žmonių buvo iš
vykę dirbti į Kubų, kitas salis). Taip pat nebepri- 
skaičiuojama apie 50 tūkst. kariškių jr jų šeimų, 
kurios po Nepriklausomybes atstatymo išvyko iš Lie
tuvos, neišregistravę pasų. Manoma, kad apie 120 
tūkst.žmonių yra emigravę į užsienį, su turistinė
mis vizomis išvykę, ir likę dirbti arba mokytis. Tai 
paneigia skaičiavimais nepagrįstą mitą, kad nele
galiai emigravusių yra apie 300 tūkstančių.

įtakos turėjo ir tai, kad nuo 1994 m. gimimų ir 
mirčių skirtumas Lietuvoje išaugo nuo 4 tūkst. iki 
5 tūkst.per metus. Vien per 9 šių metų mėnesius 
gimė 5 tūkst.mažiau žmonių, nei mirė. Tai 
didžiausias kada nors užregistruotas,Lietuvoje nei
giamas gyventojų kaitos skaičius.

Kol kas neaišku, kiek gyventojų galėjo likti 
nesurašyta. P.Adlys įsitikinęs, kad jų neturėtų būti 
daugiau kaip 1%, nes surašymai buvo kruopščiai 
rengiami. Buvo sudaryti specialūs miesto planai, 
gyvenamųjų būstų sąrašai, be to, keliomis dienomis 
buvo pratęstas surašymas. Taip pat buvo atliktas 
kontrolinis surašymas. Suprantama, visuomet yra 
asmenų, kurie sąmoningai nenori pakliūti į bet 
kokius sąrašus, taigi, kad ir kaip stengtumesi, visų 
nesurašysi, - pastebi P.Adlys.

Vidutinis gyventojų tankumas Lietuvoje išlieka 
nemažas - apie 53,5 tūkst. kvadratiniame kilomet
re. Tačiau fiksuojamas didelis tankumo svyravi
mas: nuo 87,2 viename kvadratiniame kilometre 
Kauno apskrityje^ iki 25,8 Utenos apskrityje.

Daugiausia žmonių gyvena Vilniaus apskrityje - 
24,4%. Ne ką teatsilieka ir Kauno apskritis, kur gy
vena daugiau kaip 20% arba 703 tpkst.gyventojų. 
Mažiausiai gyventojų yra Tauragės ir Telšių 
apskrityse.

Per 12 metų gyventojų sumažėjo visuose mies
tuose. Labiausiai nukentėjo Kaunas, "praradęs" 9% 
arba 37 tūkst.gyventojų, antroje vietoje Šiauliai, - 
netekę 7%, Vilnius - 6%, Klaipėda - 4%. Panevė
žyje gyventojų sumažėjo tik 3%.

Pasak A.Semetos,v atsižvelgiant į gyventojų skai
čiaus pokyčius, keičiasi daugelis įvairių rodiklių, 
skaičiuojamų 1 gyventojui. Pavyzdžiui, patikslinus 
gyventojų skaičių, BVP, tenkantis 1 gyventojui, pa
didėja 72 litų, tiesioginės užsienio investicijos - 
155 litais^ Valstybes skolos našta 1 mūsų šalies gy
ventojui išauga net 150 litų.
4 psl.

• Vidutinė pieno supir
kimo kaina šių metų lie
pą, palyginus su tuo pa
čiu praėjusių rY'^~
nesiu, išaugo 
466 litų už tona. Dau
giausia už aukščiausios 
rūšies pienų liepa mokė
jo "Dadu" ledus gaminan

ti Kėdainių bendrovė 
"Vikeda*' (720 v litų už^ to
ną), pranešė Žemės Ūkio 
Ministerija.

Lieoos mėnesi *- «.
Lietuvoje suoirkta 
tūkst.tonų pieno
daugiau nei pernai 
tų patį mėnesį.

metu nė- 
14,1% iki

buvo
123,6
47%
oer

men.
Premjeras Algirdas 

Brazauskas su grupe vy
riausybės narių gilinosi į 
uosto reikalus ir daly
vavo iškilmingame koky
bės valdymo sertifikato 
ISO 9001:2000 ' įteikimo 
Klaipėdos jūrų krovinių 
kompanijai (KLASCO) ce
remonijoje ir Tarptauti
nes jūrų perkėlos 15 m. 
minėjime. Sertifikatą į 
Klaipėdą atvežė ir "Klas- 
co" prezidentui Bronisla- 
vui Lubiui įteikė Olandi
jos Instituto KEMA Var
šuvos padalinio generali
nis direktorius Vitoldas 
Flicas. Šis tarptautinis 
įvertinimas rodo aukštus 
Klaipėdos bendrovės re
zultatus kokybės valdy
mo srityje. O kodėl 
pakvipo sugedusia žuvi
mi?

Klaipėdoje viešėjusį 
A.Brazauską 
blogėjantys 

jūrų uosto
rezultatai, ne- 

tranzito rei- 
tikino,jog bus 

veiksmų, kurie 
uosto padėtį.

e Klaipėdoje spalio 
8d.

premjerą 
apstulbino 
Valstybinio 
veiklos 
tvarkomi
kalai. Jis 
griebtasi 
pagerins

vi valdybėje turėjęs vyk
ti pasitarimas apie mies
to problemas, virto vie
šu Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto direktoriaus 
Kęstučio Bartkevičiaus 
pasmerkimu. Direkto
riaus karjera pakibo ant 
plauko.

jau

lai-

"Kalbos apie klestintį 
uostą - iliuzija, iš tik
rųjų jis merdėja ir grei
tai nepajėgs konkuruoti 
su sparčiai plėtojamais 
kaimyninių salių uostais’^ 
teige Klaipėdos jūrų kro
vinių kompanijos ("Klas- 
co") savininkas ir vado
vas Bronislavas Lubys. 
(Ką gi pagerino šis va
dovas? Tas plaukas 
turėtų būti nutrūkęs)

Valdininkai vilkino
ką, supažindindami Prem
jerą su Klaipėda. Klai
pėdos savivaldybėje dvi 
valandas praleidęs Prem
jeras turėjo progą susi
pažinti su miestui ir uos
tui aktualiais klausimais. 
Deja, savivaldybės spe
cialistai deramai neiš
naudojo progos pristaty
ti miestui svarbių klausi
mų. Nors iš anksto buvo 
žinoma, kad miestui ak
tualių klausimų prista
tymui bus skirtas pusva
landis, laikas lyg tyčia 
buvo vilkinamas, iš pra
džių parodytas reprezen
tacinis filmas apie Klai
pėdą - toks teigiamas, 
koks paprastai demonst
ruojamas svečiams iš už
sienio. Beje, A.Brazaus
kas neparodė didelio su
sidomėjimo juo — daugiau 
klausėsi greta sėdėjusio 
miesto mero Rimanto 
Taraškevičiaus.

Uosto generalinio di
rektoriaus Kęstučio Bart
kevičiaus pranešimas apie 
krovos darbų eigą ir in
vesticinių planų įgyvven- 
dinimą Premjerą A.Bra
zauską supykdė dėl uos
to vadovo nesugebėjimo 
skaičiais išreikšti, kiek 
uostui reiKia investicijų, 
ir nurodyti, kokios staty
bų atsilikimo priežastys.

Klaipėdos Miesto Sa-

• Spalio mėn. 14d. Seimo 
opozicinės partijos įstei 
gė Politinio F 
biavimo Tarybą, _ 
leis koordinuoti opozi
cijos veiksmus. Opozici
joje esantys liberalai,kon» 
servą toriai,centristai 
modernieji krikdemai su
tarė, kiek 
veikti bendrai, 
sprendimus dėl biudžeto 
ir kitų svarbių 
Tokiu būdu butų suvieny
ti 59 parlamentarai is 
141.

Politinio bendradarbis 
vimo Tarybos nariai su 
tarė, jog jai bus pirmi 
ninkaujama rotacijos 
principu. Pirmus tris mė- 

' nesiūs pirmininkaus šios 
Tarybos iniciatoriai mo
dernieji krikščionys de
mokratai.

Politinio bendradar
biavimo Taryboje taip 
pat buvo nuspręsta į ben
drą opozicinių partijų 
frakcijų posėdį pasikvies
ti Premjerą A.Brazauską 
ir Ūkio Ministerį P.Čės- 
ną.

Ateityje, pasak R.Pak- 
so, Taryba ketina pa
rengti bendrą alternaty
vią Vyriausybės progra
mą ir sudaryti šešėlinį 
ministerių kabinetą. 
Konkretūs . žingsniai 
turėtų prasidėti po spa
lio mėn. 2 7d. įvykstan
čio LLS Kongreso, ku
riame bus renkama 
nauja partijos vadovybė.

tijos tstei- 
Bendradar- 
/bą, kuri

įmanoma, 
priimant

klausimų.

LIETUVIŲ TAUTODAILĖS INSTITUTO VEIKLOS APYSKAITA
Sužinome ir tai, kad LTI leidiniu tarn tikras kiekis yra išdalintas Lietuvos 

skaitykloms.
Aldonos _,Veselkienes straipsnis yra arti 30 puslapių , ir nepaprastai turinin

gas, dalykiškas, v •
Atgaivą, skaitytojui pasiūlo šio leidinio redaktores NOROS KULPAVICIENES 

retrospektyvinis tekstas, pavadintas TAUTODAILĖS KELIAIS. Tai bandymas 
atsekti musų tautodailės kaupimo pradininkus ir Nora Kulpavičienė, manding* 
atlieka savo uždavinį sąžiningai ir profesionaliai, nors su nedrąsą ’’statyti 
taikus ant i". ~

Tautodailės atradėjai buvo anaiptol ne vyrai, o, moterys ir dargi Mažosios 
Lietuvos moterys su garsiaja Morta Zauniūte priešakyje.^ Susidaro įspūdis, kad 
Nora Kulpavicienė nebuvo susipažinusi su Birutės Baltrušaitytės knyga "Mažo
sios Lietuvos moterys", antraip, ji butų kalbėjusi ne pusbalsiu. Ji ,vienok 
primena skaitytojui, kad pirmų kartų civilizuotas pasaulis gavoz proga pažinti
mūsų tautodaile 1900-siais metais Pasaulinėje Parodoje Paryžiuje, 'o musų 
rodiniai buvo surinkti Mažosios Lietuvos teritorijoje ir pati ta paroda suruoš
ta M.Zauniūtės su Amerikos lietuviu, parama.

Rimtos moterų talkos susilaukdavusios ir pirmosios tautodailės parodos 
Vilniuje 1907 ir 1908 metais, Visų tįi garbingų lietuvaičių, nuotraukos- Marijos 
Putvinskaitės, A.Gimbutaitės, O.Plerytės-Puidienes ir Mortos Zauniutės - 
puošia tekstą. Kitų Noros KulpaviČienės straipsnio nuopelnų yra,jog jame 
primenamas skaitytojui prof. P.Galaunės vaidmuo pirmosios Nepriklausomybės 
Lietuvos kultūriniame gyvenime^ Minimas taip pat ir MARGINIŲ Kooperatyvo 
įsteigimas, kurio įtaka kauniečiams buvo kolosaline tautodailės populiarizavi- 
mo prasme. Neužmirštama paminėti taip pat ir tuometinis Antano Tamošai
čio veiklos, kaipo SODZIaUS MENO serijos autoriaus-redaktoriaus.

Aptariant bendrais bruožais pranešimų^ iŠ LTI skyrių tekstus, tenka pripa
žinti, kad^jie parašyti sklandžiai, nepasižymi ilgybėmis ar pasikartojimais tų 
pačių minčių ir dažnai praturtinami citatomis iš vietines spaudos. Nestinga 
ir kurjoziŠkų dalyku. Taip, sakysim, DidŽ.Britanijos lietuviams pasimatė gera 
priemonė pralaužti "vietinių apatijų "etnikų" liaudies menui, padovanojant jų 
princesei Dianai vestuvinę dovana. Pasirinko specialiai išaustą, tautinį lietuvių 
drabužį. Ponia Anastazija Tamošaitienė ta, uŽdavini atliko. Buvo išleisti 
atvirukai,ir kt. To Šurum-burum poveikis buvo pozityvus. Del sumanymo 
DidŽ.Britaniįos lietųvaitemj; nereikėtų perdaug riesti nosyčių, kadangi panašių 
dovana, praėjusio šimtmečio pradžioje buvo padariusios mazlietuves, dovano-
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• Seimo Etikos ir Pro
cedūrų Komisija nu
sprendė atgaivinti kitos, 
prieštaringai vertinamos 
parlamentinės komisijos, 
veiklos tyrimą. EPK 
sprendimu, turi būti iš 
naujo svarstoma 37 par
lamentarų iniciatyva, siū
lanti sudaryti laikinąją 
parlamentinę komisiją,ku-' 
ri tirtų Ekonomikos Ko
miteto pirmininko V.Us
paskicho vadovaujamos 
komisijos veiklą.

Primenama,kad Seimas 
rugsėjo mėn.20d. po pa
teikimo pritarė 37 par
lamentarų siūlymui suda
ryti tokią komisiją, ta
čiau kitame rugsėjo mėn. 
27d. vykusiame geimo 
posėdyje pritrūko balsų 
priimti formalų nutari
mą dėl komisijos sudė
ties patvirtinimo. ’’Tai 
pirmas toks atvejis per 
dešimt Nepriklausomybės 
metų” - EPK posėdyje 
sakė Seimo pirmininko 
pavaduotojas C.Juršėnas.

Čia turima omenyje 
tai, kad V.Uspaskichas 
vadovauja balandžio mė
nesį Seimo sudarytai 
Laikinajai Tyrimo Ko
misijai Valstybės Turto 
Fondo veiklai, valsty
bės investicijoms iki 
2001 balandžio mėn. 1d. 
paskoloms, gautoms vals
tybes vardu ir su vals
tybes garantija, ištirti ir 
įvertinti.

Tačiau spaudoje buvo 
keliamas klausimas dėl 
to, kad V.Uspaskicho va
dovaujama komisija pasi
telkė visuomeninius eks
pertus , tarp kurių buvo 
asmenys teisti už finan
sinius nusikaltimus arba 
besibylinėjantys su Vals
tybės Turto Fondu.

Reaguodami į žinia-

sklaidoje paskelbtus fak
tus, Liberalų Frakcijos 
nariai A.Sedlickas ir 
R.Šukys pasiūlė įsteigti 
laikinąją parlamentinę 
komisiją patikrinti, ar 
V.Uspaskicho vadovauja
mos komisijos veikla ati
tinka įstatymus, taip pat 
ar suderinami komisijos 
narių ir jos pasitelktų 
asmenų vieši ir privatūs 
interesai.

• Aukščiausius valsty
bės pareigūnus ir toliau 
kankina nežinia, kaip su
stabdyti milijoninių sumų 
vogimą iš biudžeto, nau
dojantis pridėtinės ver
tės mokesčio lengvato
mis. Valdžia bejėgė prieš 
biudžeto grobstytojus.Sei- 
mo pirmininkas A.Pau
lauskas žadėjo kreiptis į 
premjerą A.Brazauską,
kad šis sukurtų žinybų 
koordinacinę darbo gru
pę, kuri mėgintų paju- 
dinti procesą iš mirties 
taško.

Dar vis neatsipeikė
jo! Ar yra vaistų nuo 
gobšumo kvaitulio?

• Lietuvoje rusai sudaro 
didžiausią tautinę ma- 
žumą-85 visų gyventojų. 
1999m.pradžios duome
nimis, jų mūsų valsty
bėje gyveno kiek 
daugiau nei 300 tūkst.

Kaune, laikomame 
lietuviškiausių miestu, 
gyvena apie 20 tūkst.ru
sų. Čia veikia kelios ru
sų bendrijos ir organiza
cijos.

Tautinių Mažumų ir 
išeivijos Departamento 
duomenimis, rusų visuo
meninių organizacijų už
registruota net 56-ios. 
Veikia 68 mokyklos rusų 
dėstomąja kalba, kuriose 
mokosi 41 tūkst. moks
leivių.

Kaune yra trys rusų 
vidurinės mokyklos ir 
vienas vaikų darželis.

*************************************
Rimantas Savelis
(epizodas iš knygos Pasimatymai su gyvenimu).
ŠUO, VARDU TREPSI S

Trepsis snaude būdoje, įbedęs nosį į šiltą moti
nos pilvą, šalia dviejų lygiai tokių pat kaip ir jis 
broliukų. Snaudė, nes buvo ką tik iki soties prisi- 
pampęs motinos pieno. Būdoje kaip visada trenkė 
suplėkusiais šiaudais, šlapimu ir motinos kailiu.Tuos 
kvapus rado ateidamas į šį tamsų pasaulį, ir jie 
buvo savi ir pažįstami kaip pažįstamas ir švelnus 
motinos liežuvis ir, aišku, visada nekantriai 
ieškomas pilvas.

■ Neįprastas būdoje buvo tik karštis, štai jau 
kelios dienos tvinęs nuo skardinio stogo, sruvęs iš 
lauko pro skylę, kurios Trepsis nematė, bet jautė ją 
esant, nes joje dažnai prapuldavo motjna. Trepsis 
girdėdavo ją piktai lojant, kartais džiaugsmingai 
inkščiant. Arba paslaptingai tylint. Tomis 
minutėmis Trepsiui darydavosi itin neramu. Jis kaip 
ir jo broliukai tada imdavo gailiai cypauti^ savo 
plonais balsiukais, aklai ropinėti po suplūktą šiaudų 
guolį ir, reikia pasakyti, tas jų nerimas visada pri
sišaukdavo motiną.

(tęsinys iš "NL" Nr.19) 
damos Kitai monarchei porę rantuotų, lietuviukų abrūsų. Būtent, kaizerio 
žmonai.

Nesunku atspėti, kad įsigiję leidinį, įmones pirmoje eilėje skuba susipažinti 
su tuo, kas kalbama apie jų gyvenviete. MontrealieČių &uo atžvilgiu laukia 
nusivylimas. Nors apie jų "Vaivorykštę" rašo net dvi nares - Irena Lukoševi
čienė ir Birutė Nagienė - jų rašinėliai faeprilygsta kitų LTI nariy raportams.Tai 
veikiau laikraštinių korespondencijų tipo pavyzdžiai.Priežastis montrealieČiams 
žinoma, Irena Lukoševičienė, kuriai spėjama, buvo pavesta parašyti leidiniui 
raportą^ apie montrealiecių saviveikla, įsiligojo. Teko lauktis B.Nagienes 
pagalbos, idant leidinyje nebūty spragos. Neturėdama laiko, sumetė ši tp. ant 
greitųjų, nors faktiškai yra jos tekste vienas sakinėlis, kuris atperka to 
teksto padrikumų: ...būrėmės k tautodailės darbus is desperacijos... (norėjosi 
daryti kų nors gražaus...pabūti kartu kitaip, ką_ nors darant, ne vien plepant 
prie kavutės...Taip užkerėjo, pamačius dail.A.Tamosaidio ir Anastazijos 
eksponatus, kad ir pačios panorome mokytis...).

Tai vienintelis knygoje atvejis, kuriame užsimenama apie dvasinę, koroziją 
būdinga egzilų buičiai ir apie pastangas is jos vaduotis savo kultūrinio 
paveldo gilesniu pažinimu. Gal but, si jausena buvo išskirtinai stipri Montrea- 
lyje, kadangi tame laikotarpyje buvo didelė politinė įtampa, susijusi su 
kvebekiečių^ tautiniu sąmonėjimu, bet,manding,panašius jausmus pergyveno ir 
kitų lietuviškų nausėdijų, moterys. Visur atsirasdavo veržlių, organizaciniais 
sugebėjimais apdovanotų, motery, Šaukiančiu kovon su apatija ir depresija. 
Moterų, kurių dvasiniai poreikiai buvo įvairūs, o tolerancija asmeniniams 
įsitikinimams plati. Tokia buvo Montrealyje Irena Lukoševičienė, kurig. mes 
laikėm paprasčiausiai "Vaivorykštės" siela.

Apmaudu, kad tiek Nora KulpaviČien’e, tiek Birute Vaitkūnaitė-Nagienb 
nepagalvojo, kad LTI leidinys galėjo suteikti puikiausia proga supažindinti 
plačia auditorija su šios iškilios, reto tautinio sąmoningumo lietuvės ir 
VAIVORYKŠTES * steigėjos, veikėjos ir rėmėjos, iššikaulyjant federalinės
valdžios paramėles, veiklu.

(Tokia apybraiža galbūt būtų išėjusi iŠ LTInstituto išeivijoje veiklos aprašy
mo rėmų). Red.)
Lietuvių Tautodailės Institutas Išeivijoje. Redagavo Nora Kulpaviciene. 
Toronto,Ont.,Lithuanian Folk Art Institute,2001. 174 psl. gausiai iliustruota.

Vytautas A.Jonynas 
2001.XI.5.

Taigi Trepsis tą dieną palaimingai snaudė ir juto 
kaip motina, kamuojama karščio, sunkiai lekuoja, 
gaudydama tvankų būdos orą. Trepsio visai 
nejaudino nei karštis, nei vargingas motinos 
lėkavimas. Jam buvo jauku, sotu, nuo to sotumo 
lenkė į miegus, ir jis, baksnojamas drėgnų broliukų 
snukučių, sūpuojamas motinos pilvo, užmigo. O kai 
po geros valandos nubudo, suprato gulįs šiaudų guo
lyje. Šalimais, susiviję į vieną kamuoliuką, miegojo 
abu broliai. Motinos nebuvo!

Tačiau šį kartą Trepsį išgąsdino ne motinos din
gimas. Būdoje atsitiko keistas ir visai nesupran
tamas dalykas - prapuolė tamsa! Trepsis užsimerkė 
ir vėl atsimerkė, bet keistas švytėjimas neišnyko: 
jis pylėsi permatomais dryžiais pro medinės būdos 
plyšius, sruvo pro keturkampę skylę, ir jei Trepsis 
būtų mokėjęs įvardyti daiktus ir spalvas, būtų nu
sistebėjęs, kad šiaudai, po kuriuos tiek kartų aklai 
ropinėjo, yra ne šiaip sau šiugždantis guolis — šiau
dai spindėjo ir žvilgėjo it auksas; kad apšiurusios 
būdos sienos, saugojančios jų šeimyną nuo vėjų, ga
li dar ir Jaukiai sviesti nugeltusio medžio rievėm ir 
rudomis šakų akiduobėmis; kad būdos stogas, į kurį 
dažnai ūžaudavo, barbendavo, tikšdavo lietaus lašai, 
o dabar tvoskė dusinančiu karščiu, tėra bjauriai 
apėjęs rūdimis skardos lakštas. Bet Trepsis, aišku, 
nemokėjo įvardyti nei daiktų, nei spalvų. Tiesą pa
sakius, kaip jau minėta, jam tas buvo ne motais. 
Atsitiko keistas ir nesuprantamas dalykas - prapuolė 
tamsa!

štai kas dabar neramino ir jaudinoTrepsį.Galbūt 
tokį pasikeitimą kaip nors galėjo paaiškinti motina? 
Bet kur ji?

Trepsis nusigavo prie keturkampės skylės, pro 
kurią sruvo stipriausias šviesos srautas ir nedrąsiai 
iškišo nosį. Tai, kas nutiko po to, Trepsis sunkiai 
prisiminė. į akis jam skaudžiai smogė, nutvilkė 
kažkoks ugninis rutulys, kabantis aukštai 
virš galvos. Trepsis sucypė, pasitraukė atatupstas į 
patį tolimiausią būdos kampą. Brr! - papurtė galvą 
( jam tik atrodė,kad papurtė, nes galvą dar vos nu
laikė), vadinasi, prapuolusi tamsa buvo kažkokia ap
gaulė, gal net sapnas! Trepsis pabandė atsimerkti— 
taip ir yra: raudonai žali ratilai sukosi akyse, ir 
nieko daugiau... Tačiau tie ratilai, Trepsio nuosta
bai, vis dėlto pamažu ėmė blėsti, tolti. Kol visai 
išnyko. Ir būda vėl atgavo pirmykštį vaizdą. Šviesų 
vaizdą! Trepsį apėmė baisiausias smalsumas: kas 
toji šviesa ir iš kur ji imasi?

Atsargiai būdos pasieniu prisėlino prie skylės. 
Ugninis kamuolys tebekybojo virš jo linguojančios 
galvos, bet Trepsis, narsiai kentėdamas baimę, 
stengėsi jo nematyti. Tiesą pasakius, tą kamuolį 
bemat ir užmiršo. Kur čia neužmirši, kai prieš akis 
atsiveria toks neregėtas nesapnuotas vaizdas! Ap
stulbęs Trepsis, matyt, pernelyg iškišo galvą, prara
do lygsvarą ir, persivertęs kūliu per būdos slenkstį,' 
plumptelėjo aukštielninkas ant kietos, saulėje per
džiūvusios žemės.

Buvo giedra karšta birželio pabaiga. Sodyboje, 
panėšėjančioje į nedidelį gojų, jau žydėjo plačiaša
kės liepos, ir vėjas gainiojo jų kvapą po kiemą, po 
šniokštaujantį, žaliais šešėliais skrendantį seną sodą, 
įbridusį į aukštą nešienaujamą žolę. Ir žolėje, bal
tuojančioje kraujažolių ir dobilų salelėm, ir žaliai 
virpančiuose topolių lapuose, ir mėlynoje dangaus 
bedugnėje - dūzgė, čirpė, ulbėjo akiai matoma ir 
nematoma gyvybė.

Apdujęs nuo kvapų ir garsų, nuo ugninio 
kamuolio, vis dar kabančio virš sodybos medžių,nuo 
ošiančio ausyse ir visur esančio vėjo, galiausiai nuo 
viso atrasto pasaulio, Trepsis ropojo per žolę, 
vartaliodamasis nuo šono ant šono ir vėl kabinda
masis nagučiais už dygių tankios želmenijos 
pašaknų, ropojo nežinia kur, cypdamas iš baimės ir 
nevilties, ropojo greičiau nuspėdamas negu žinoda
mas, kad kelio atgal į būdą vis tiek nesuras. Ir dar 
kažkoks jausmas, įsakmus ir nepermaldaujamas, ginė 
Trepsį pirmyn. Jausmas, kurio Trepsis negalėjo su
prasti ir vargu ar supras kada vėliau.

Jis buvo pasiekęs sodo vidurį. Jėgos galutinai 
išseko. Trepsis kybojo virš žolių ir samanų, įsikibęs 
į varnalėšos lapą ir kvykė silpnu nukamuotu balse
liu, kai stiprūs dantys staiga sugriebė jį už sprando 
ir iškėlė į orą. iš džiaugsmo Trepsniui apsalo širdis: 
tokius stiprius dantis ir švelnias žiaunas galėjo 
turėti tik jo motina!

Paskui Trepsis miegos šiaudų guolyje, padėjęs 
galvą ant šilto pūtuojančio motinos pilvo, sotus ir 
mirtinai išvargęs. Jam sapnuosis senas vienkiemo 
sodas, apsuptas plačiašakių žydinčių liepų, ugninis 
kamuolys mėlynoje erdvėje, virpantis kaitros rūkas 
virš vėjyje siūbuojančios aukštos žolės, aštrus^ krau
jažolių ir mėtų kvapas... Ir širdį gniaužiantis 
pasaulio atradimas, į kurį tenka šliaužti, su 
kiekvienu žingsniu nugalint baimę, nežinią ir neviltį.

5 psl.



• Šiaurės Atlanto Sąjun
gos (NATO) tarptautinio 
pobūdžio konferencija, 
rengta Vidurio ir Rytų 
Europos bendruomenių
Kanadoje tarybos įvyko 
spalio mėn.20d. Toronto 
Universiteto patalpose.

Konferencijoje dalyva
vo prof.Vyt.Landsbergis, 
Lietuvos Seimo narys ir 
Tėvynes S- gos (konser
vatorių) pirmininkas, t jo 
susitikimą su visuomene 
sekmadienį, spalio mėn. 
21d. Prisikėlimo P- jos 
salėje susirinko nemažas 
būrys tautiečių iš To
ronto ir kitų vietovių. 
Susirinkimą pradėjo KLB 
Valdybos pirm.A. Vaičiū
nas, pasveikinęs prane
šėją ir popietės daly
vius.

Vyt.Landsbergis valan
dą trukusiame pareiški
me dėstė savo pažiūras 
apie terorizmą ir neapy
kantą, pabrėžė popie
žiaus Jono Pauliaus 11 
skleidžiamą meilės idė
jos teisingumą vienintelį 
būdą gelbėti pasaulį nuo 
baisiųjų katastrofų.Ne
apykantos esama ir Lie
tuvoje. Ji panaudojama 
ir politiniams siekiams.

Kalbėtojas jam būdin
gu stiliumi papasakojo 
apie dabartinę Lietuvos 
valdymo būklę bei artė
jančius prezidento rinki
mus,kuriuose esą vilties 
laimėti desiniesiems.

Klausimų atsakymų 
pusvalandžiui vadovavo K. 
Manglicas. Atsakymai bu
vo labai išsamūs.

įteikus Vyt.Landsber
giui dovanėlę, visi susi
rinkimo dalyviai buvo pa
kviesti į kavinę vaišėms.

® Tautodailės Instituto 
Toronto sk. pirmininkė 
Aldona Vaitonienė nuau
dė medžiagą religiniais 
bei tautiniais motyvais, 
o R.Stravinskienė Prisi
kėlimo P-jos Šventovės 
Pašventinimo proga iš 
jos pasiuvo tris albas.

• Kanados Lietuvių Fon
do Tarybos posėdis įvyko 
spalio mėn.2d. Toronto 
Lietuvių Namuose.

Posėdyje dalyvavo val
dybos pirm.A.Nausėdas, 
o posėdžiui vadovavo Ta
rybos pirm. Gražina Ig- 
naityte bei Tarybos ir 
Valdybos nariai K.Deks- 
nys, V.Jonušonienė,A.Ka
minskas, J.Kuliešius, 
P.Kuras, A.Pabedinskas, 
S.Piečaitienė, S.Praka- 
pas, B.Saplys, D.Sher, 
M.Stanevicius, B.Stun- 
džia.

Ilgus metus buvęs ras
tinės vedėjas A.Juozapa- 
vičius, išeidamas į poil
sį, savo pareigas perda
vė L.Baziliauskui. A.Pa
bedinskas pateikė visą 
KLF finansinę padėtį ir 
pranešė,kad buvo gauta 
porą palikimų, kurių su
ma daugiau kaip 40,000 
dolerių. A.Kaminskas kal
6 psl.

f LIETUVOS KARlTOMElTEs ATKŪRIMO ŠVENTI?|-
1918 m., lapkričio men.23 d.,vos susikūrusi, 

laikinoji Lietuvos vyriausybė, išleido-paskelbė 
įsakymg kurti Lietuvos kariuomene savos valstybes 
laisvei apginti. Tuojau, tūkstantiai jaunu vyru 
sudarė pirmuosius savanoriu - kariy pulkus. Tuolai
kinis Lietuvos jaunimas, nepaprastai mylėdami ii 
brangindami savo Tėvynę Lietuva, ėjo ją gintį, 
atkovoti tai, kas kiekvienam lietuviui yra brangiau
sia,- tautos ir valstybės Laisvę, ir Nepriklausomybę. 
Ju kova ir zuvusiuju joje aukomis,Lietuva,po ilgos 
caru, priespaudos laimėjo ir gyveno tuos 22 laisvės 

4r nepriklausomo gyvenimo kūrybingus metus.
1940 m.rusų Raudonoji Armija įženge į Lietuva 

ir Stalino režimas vykdė masinį. genoeidą-trėmimus i 
i Sibirą.Vėl atsirado tūkstančiai nauju savanorių- ' 
laisvės kovotojų partizanu. 10-ti metų trukusi 
heroiška, nelygi laisvės kova . pareikalavusi arti 
30.000 žuvusiųjų nauju savanorių-karių ir šauliu 
aukų, patvirtino lietuvių tautos pasiryžimą laisvai 
gyventi. Jeigu reikia- ir per mirti.

Ir šiandien, savame krašte-Lietuvoje,lietuvis 
visais galimais budais ugdo ir rūpinasi, savos 
valstybės laisvės išlaikymų.Šiuos kovotojus sudaro 
tvirtos valios pasiryželiai-savanoriai-patriotai. 
Daugumoje yra jauni žmonės,kurie žino, kad 
kantrybė,darbas ir kova su blogiu tarnauja vienam 
visų tikslui-laisvai Lietuvai.

Išeivijoje taip pat turime tokių savanorių, kurie 
visais galimais budais rūpinasi savo tautos laisvės 
ir lietuvybės išlaikymu,Nepriklausomos Lietuvos 
gerbūviu ir atstatymu.

Lapkričio men. 23 d. prisimename ir pagerbiame 
visus tuos, kurie kovojo ir tebekovoja, dirba 
Tėvynėje ir išeivijoje už Lietuvą ir jos Nepriklau
somybe. Minėjimuose dažnai giedame Lietuvos 
himna"Lietuva, Tėvynė musų". To niekuomet 
neturėtume pamiršti, jsideti giliai j. širdį:..."Nerasim 
mes kitos Tėvynės, nerasim Motinos antros".

Garbes saulys St.Jokuhaitis
#t*t*******************************»***»**********

bėjo investavimų reika
lais.

Buvo aptarti įvairūs 
einamieji reikalai, kaip 
stipendijos ir pagalba nu~ 
kentėjusiems Niujorke bei 
Vašingtone, jei jų tarpe

būtų lietuviškų šeimų.
Kitas susirinkimas vyks 

lapkričio ' mėn.20d. To
ronto Lietuvių Namuose, 
kur bus aptariami atei
nančių metų veiklos pla
nai.

PRISIKĖLIMO 
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

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

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 
y,r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nup Į v.p.p. iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 60 milijonų dolerių

90-179 d. term, ind.................... ,1.70%
180-364 d. term.lnd.................... 1.70%
1 metų term, indėlius.............  1.75%
2 metų term. Indėlius................ 2.40%
3 metų term, indėlius............... 2.95%
4 metų term, indėlius............-. 3.35%
5 metų term, indėlius............... 3-75%
1 mėtų GlC-mėn.palūk............. 1.75%
1 metų GlC-met. palūk...............2.00%
2 metų GlC-met. palūk...............2.65%
3 metų GlC-met. palūk...............3.20%
4 metų GlC-met. palūk...............3.60%
5 metų GlC-met. palūk...............44)0%
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”...............................1.70%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd.... 2.45% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd.... 3.20% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.... 4.00% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.... 4.05% 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd.... 4.65%
Taupomąją sąskaitą iki........... 1.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki..........1.50%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoj e y 
įsikūręs nuosavuose namuose -

^TĄT TT LIETUVIŲ KREDITO
A 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
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki...........1.50%
santaupas.......................................1.75%
kasd. pal. taupymo sąsk...........1.25%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.........................2.00%
180 dienų indėlius...................... 2.00%
1 m. term, indėlius.......................2.25%
2 m. term, indėlius.......................3.00%
3 m. term, indėlius.......................3.40%
4 m. term, indėlius.......................3.60%
5 m. term, indėlius.......................4.00%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................. ........1.75%
1 m. Ind.............................................2.25%
2 m. Ind.....................................  3.00%

PASKOLAS
Asmenines nuo .........7.80%
nekiln. turto 1 m.......... 5.25%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

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

3 m. Ind............................  3.40%
4 m. ind.............................................3.60%
5 m. ind.............................................4.00%

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

TINKLALAPIS: www.talka.net

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

Tvvv
PARAMA

AKTYVAI per 126 milijonų dolerių

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................5.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................5.50%

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........... 4.50%

Duodame komercinius 
mortglčlus iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčlus 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

MOKAME
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, pažym. 
2.95% už 2 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
3.80% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.10% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
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.

IMAME
už asmenines paskolas

nuo..............................6.25%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su
- nekeičiamu nuošimčiu

(fixed rate)
1 metų........................4.95%
2 metų........................6.00%
3 metų........................5.45%
4 metų........................6.25%
5 metų........................6.00%

- su keičiamu
nuošimčiu.......................5.25%

DUODAME
• asmenines paskolas 

Iki $250,000
• mortglčlus Iki 95%

įkainoto turto
* riboto kredito paskolas 

(Une of Credit)
• komercinius mortglčius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

NEMOKAMI PATARNAVIMAI
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER’S CHEQUES)

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU!
GALITE PATIKRINTI GAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: parama@total.net
KITOS PASLAUGOS

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

IEŠKOTE DOVANOS?
PARDUODAME LIETUVOS BANKO PROGINES MONETAS

KASOS VALANDOS: 
Plrmad., antrad. Ir trečlad. 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:
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON M8X 1C8 Telefonas: 416 207-9239

MasterCard Ctrrus

I: www.parama.net
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VAIVORYKŠTE 
s. m. tradicinėje kolek
cionierių parodoje 
Montrealyje, 
spalio mėn. 19-20-21 
d.d.: pirmą diena, už
baigus rudinių iš - 
dėstymus , salia ko
lekcionieriaus Romo 
Verbylos stalelio ^pa
kėlė kavos tostą.

Vėliau,paskutinėje 
parodos dienoje, bu - 
dėjo R.Verbyla,prie 
gobelenų staklių- R. 
Brikienė,prie juostų- 
S.Staškevičienė ir D. 
Staskevičienė.

Nuotr: P.B.

MINĖJIMAS—KONCERTĄ S

ir "ARO" vadove,muz.LlLIJA TURUTAITE

2001 m. LAPKRIČIO mėn. 17 d.,AV P-JOS SALĖJE, 6.30 vai.vakaro

Programoje;

"VILNIAUS" Saulių Rinktinės vado pavad. VYTAUTAS PEČIULIS

į"L.K.MINDAUGO NERINGOS" ŠAULIU. KUO P

• Karsta vakarienė

Auka $15.

z k a n d z i a i , Į_ 
Dalyvaukime visi !!!

2OO1P1. LAPKRIČIO mėn. 18 d. I§KILM1NGOMIS PAMAINOMIS bus 

paminėta LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTĖ

• LIETUVOS KARIŠKIAI PASAKYS ŽODį APIE DABARTINĘ 
LIETUVOS KARIUOMENĘ A V F-jos SALĖJĘ, 12:15 vai., po pamaldų.

Maloniai kvieėiami visi!

Kuopos Valdyba

NUSIŠYPSOKIME:

• Auksinės vestuvės. Vyras klausia žmonos:
-Mieloji, prisipažink - tu buvai man neištikima? 
Musų gyvenimas eina į pabaigą, tad galime vienas 
nuo kito nieko nebeslėpti.
-Taip mielasis, aš buvau tau neištikima tris kartus. 
-Kada pirmą kartą?
-Prisimeni, kai tau niekas banke nenorėjo duoti pa
skolos. Po to pats banko direktorius asmeniškai pa
sirašė paskolą ir tau įteikė kvitą!..
-Ačiū, mieloji, o kada buvai man neištikima antrą 
kartą?
-Kai niekas nenorėjo tau daryti operacijos. O vėliau 
pats vyriausias gydytojas tave operavo!
-Ačiū, miekyi! Tu man išgelbėjai gyvybę. O su kuo 
trečią kartą buvai man neištikima?
-Pameni, Kai išstatei savo kandidatūrą į deputatus 
ir tau tada truko 52 balsų? ...

•Rodo filmą apie indėnus. Jonukas klausia:
-Tėte, kodėl tie indėnai dažosi?
-Jie ruošiasi karui...

Po valandėlės Jonukas sako tėtei:
-Musų maTna dabar aažosi, ji ruošiasi karui...

• Žmona vyrui:
-Laikraščiuose skaičiau, kad Rytuose moteris maino 
į arklius. Tu, brangusis, taip niekada nepadarytum? 
-Žinoma ne, brangioji. Jei mainyčiau, tai tik į 
automobilį!..

Klaipėdos AUKURAS, viešėjęs IVJpntrealyje ir mus pradžiuginės 5.m,spalio mėn. 8 
Parapijos salėtesavo koncertu. Žemiau- A.J.Mickus i * —— į
Alfonsu VILDZ1UNU, ir - AUKURAS sako ^sudiev Montrealieėiams*

. - - 1 d.,AV
su AUKURO vadovu ir dirigentu

(Klasikinė liaudies daind

2001. XI. 5

Nuotr: 
A.J.Mickaus

Kitoje versijoje- 
vietoj raibų. - "drabnų”, 
vietoj tylėjo -’liūdėjo").

J - r’.1
F T; į

i- <« u

'i fe. ’ “ i 
r bH

J

Oi giria^ giria 
Girele žalioji. 
Pilna raibų paukštelių.

Giedrioj dienelėj 
Paukšteliai čiulbėjo, 
Ūkanotoj-tylejo.

Oi duoda leidžia 
Mane motinėlė 
UŽ trijų, Šimtų mylelių.



montreal
• KANADOS LIETUVIŲ 
JAUNIMO SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS. vyks 
š.m. lapkričio mėn.9 
11d.d. Montrealyje.

Dalyviai atvyks ir į 
Aušros Vartų P-jos me
tinius tradicinius Pietus, 
lapkričio men. 11d.

• Aušros Vartų P - jos 
metiniai pietūs vyks 
lapkričio mėn.11d. po pa
maldų, Parapijos salėje.

Šalia vaišių vyks ir 
meninė programa, taip 
pat gražių laimikių lo
terija ir malonus bendra
vimas, ypač tikintis ir 
buvusių montrealiečių iš 
toliau.

• Norint paruošti vai- 
kus Pirmajai Komunijai 
lietuvių ar anglų kaina-, 
reikia pranešti ses.Ju- 
ditai tel: 766-9397 arba 
AV P-jos klebonijai tel: 
766-5755.

• Sumažinti kūno svorį 
nereikia didelių pastangų 
jei žinosime siuos mity
bos dalykus: - cukrus 
neturi vitaminų nė mine 
ralų, o tik kalorijas. 
Reikia sumažinti jo var
tojimą. Taip pat reikia 
žinoti, kad druska nėra 
joks maistas, o tik prie-

PIRMASIS MONTREALIEČIŲ GOLFO TURNYRAS
Pirmą kartą Montrealio ir apylinkes lietuviai 

buvo suruošę golfo turnyrą šią vasarą. Po daug 
pastangą ir bandymą, pagaliau pavyko suorganizuo
ti tokį retą^ įvykį liepos mėn.21 d.,Laurynijos 
kalnuose. Gražioje St.Donat golfo aikštėje susirinko 
19 lietuviu - Šio sporto entuziastą—ir pradėjo rimtą 
kova su kamuoliukais. Nors per pirmasj poras 
"duobučli£’ Dievas laimino švelniu ^lietučiu, bet 
veliju "issipagadijo” fir visą ūpas pagerėjo.

Žaidėjų, tarpe buvo 6 moterys - Vilija Bulotienė,. 
Alison Bunys, Lilė Gedvilaitė, Dalia Iškauskas 
(Ottawa), Audra Verbylaitė ir Diana Zibaitięnė 
(Boston).

Rezultatą buvo įvairių, tačiau visi buvo labai 
patenkinti tokiu turnyru.

Po intensyviu kovą susirinkome j gražią Vilijos ir 
Ryčio Bulotų vasarvietę, kur smagiai išsimaudėme 
ir susėdome prie gražaus puotos stalo, paruosto 
mūsų, šeimininkų, ir įvykio rengėjų. su pagalba 
Alekso Piešinos ir Romo Verbylos.

Prisivaišiną skaniais jautienos kepsniais, nuplovus 
geru vynu, supažindinome su turnyro laimėtojais. 
Moterų tarpe geriausiai pasirodė ir gavo premija 
Vilija Bulotienę. Vyrų tarpe - laimėtoju pasirodė 
esąs svečias is Ottawos - Gerry Timms, ypatingai 
gerais rezultatais apėjęs visas 18-ka duobelią 81- 
nu smūgiu. Antra vieta teko Romui Verbylai su 84 
smūgiais ir trečioji - Rainer Genteman su 101 
smūgiu.

Vaišės tęsėsi iki vėlyvo vakaro smagioje nuotaiko
je, su* lietuviškomis dainomis, palydint Ryčio 
gitarai.
t Ateinančiais metais stengsimės surengti vėl 
šitokį susitikimą, rugpjūčio mėnesio Ilgąjį savaitgaįL 
Tad, gal bus galima susilauktų daugiau ir montrea- 
įiecių bei buvusių montrealiečių nes žinom, kad 
šiame sporte turime daug pajėgių žaidėjų, kurie 
dėl vienos ar kitos priežasties Šiemet negalėjo 
dalyvauti, Sakome - iki pasimatymo! Dalyvis

Mileikienė Uona

PARDUODAMA VASARVIETĖ

skonis. Reikia vengti 
persūrių valgių, ypatin
gai sergant širdies ligo
mis, turint aukštą kraujo 
spaudimą ir kepenų ne
geroves.

Valgyti daug vaisių ir 
mėsos 

paukš-
daržovių. Vietoj 
vartoti daugiau 
tienos ir žuvies.

Valgyti pilno grūdo 
juodą ar baltą duoną.

Džiovinti vaisiai 
vynuogės, slyvos, obuoliai 
Kriaušės ir abrikosai 
turi daug geležies. Pusė
je puoduko yra dieninė 
suaugusio asmens gele
žies norma. Į. virtus džio
vintus vaisius galima

ŽEMAITESKAS PĖRSLYBAS 
Ka i torgo Ontė ejė, 
Vieje pūtė, lytos lėjė. 
Tik Untuonou negalvuo - 
Tonke lyn juk Lietuvud. 
Edams susėtink Untuose, 
Dekta merge raudonposė.
- Labas, Ontė! 
Ontė:
- Je. ,
- Lyn ėr lyn, vuo je, vuo je... 
Mėslėj Ontė: "Buobas rėk, 
Tik Untuosė pardaug šnek”.
- Je tep lys, sopūs bolbelės...
- Apsėstuos gal lig veselės...
- Ontuonieli, a tat je? t 
Zanysmuos? Vuo jė, vuo je! 
Tik a myli?
- Je tata. Da lig šiuol 
Nesoprata?
Tuoliaus sosekėben ėję, 
Vieje pūtė, lytos įėję ...

prie gražaus ežero
LAC SYLvfeRE, St.DONĄT, QUE.

PRIEINAMA____K A I N A
Tel: 514 - 722 - 3545 arba 514 - 767 - 5886

PASINAUDOKIME PROGA ir PASVEIKINDKIME SAVO 
DRAUGUS IR PAZ^TAMMUS SU ARTĖJANČIOMIS 
ŠVENTĖMIS - DAR KARTĄ.-PER ”NL" PUSLAPIUS!!!

Hyy įįj, ■» ■ e UimE*. ZHMĘCj

40AMONIS INSURANCE AGENCY INC
3907 A ROSEMONT Blvd.,MONTREAL,QC.,H1X 1L7

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

Tel: , 514^722-3545 Fax: 514 722-3546

400 De Maisonneuve W. 
Suite 801 

Montrėal,Que.H3A 1L4

Tel: (514) 288-9646

Fax: (514) 844-3865

FUNERAL HOME
S^J.F. Willson & Sons Inca 
fr 5784 Verdun Ave. "W® 

®Verdun, QC. Tel:767-9956I

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

IOUHUUHfs

Maurice ‘XjipCan
FURS
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Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

įpilti apelsinų sunkos. 
Džiovintus vaisius reikia 
laikyti vėsioje ir tamsio
je vietoje.

DR. ALENAS (ALAIN) PAVILANIS
gydytojas

Universiteto Šeimos 
Medicinos Klinika 

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

(Metro C6te des Neigęs)

N o tarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

MONTREAL, QUE., H3H 2S2

Tel: 931-7174

Šeimos

Privatus Kabinetas 

932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

8 psi.

Dar garsus senovės 
graikų matematikas Pita 
goras rašė, kad kopūstai 
yra daržovės, kurios su
teikia žvalumą ir links-, 
mą nuotaiką.

Romėnų gydytojai 
gydydavo kopūstais kepe
nis, sąnarių ligas, opas.

Šiuolaikinė mokslinė 
medicina patvirtino ko
pūstų gydomąją ’jėgą. 
Kopūstų galvoje gausu 
vitaminų.

Kopūstas- puikus karo
tino šaltinis, kuris pa
virsta mūsų organizme 
vitaminu A - regėjimo 
vitaminu. Jeigu jo trūks
ta, žmogui sutrinka re
gėjimas.

Labai naudingi raugin
ti kopūstai. Jų sultyse 
vitamino C yra ne ma
žiau, kaip citrinos rūgš
tyje.
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