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ŠVIESIU PRISIKĖLIMO IR PAVASARIO ŠVENČIU
LIETUVIAMS LIETUVOJE IR VISAME PASAULYJE!

PRANCŪZIJOS RINKIMUS 
LAIMĖJO DEŠINIOSIOS
PARTIJOS: SOCIALISTAI 
ŽIAURIAI PRALAIMĖJO

Kaip apklausinėjimų įs
taigos ilgoką laiką prana
šavo, Prancūzijos socialistų 
partija rinkimus pralaimėjo. 
Pralaimėjo žiauriau, negu 
buvo pranašauta: iš anks
čiau turėtųjų 373 vietų 
parlamente - didžiausios 
partijos bloko - dabar te
gavo vos 63 vietas. 577 
vietas turinčiame Prancū
zijos parlamente dešinioji 
UPF partija, vienijanti 
dešiniąsias partijas, laimėjo 
461 vietą. Jai vadovauja 
Paryžiaus meras Jacques 
C h i r a c ir buvęs Res
publikos prezidentas Valery 
Giscard d'Estang. Prancū
zijos komunistų partija 
tegavo 20 vietų.

Socialistai valdė Pran- 
cūzijau pastaruosius 10 me
tų. tačiau pati kraštuti- 
niausioji dešinioji partija 
(Nacionalinio Fronto Parti
ja), vadovaujama žinomo 
šovinisto Jean-Marie Le 
Pen, nors ir antrajame 
balsavimo rate turėjo savo 
kandidatus net 100 rinki
minių apylinkių, parlamen- 
tan neišrinko nė vieno.

Prezidentas Franęois 
Mitterrand, socialistas, dar 
liks dvejis metus preziden
to poste. Prancūzų spauda 
skelbia, kad naujuoju mi- 
nisteriu pirmininku bus 
paskirtas Edouard 3 al
ia d u r, ankstyvesniuose 
kabinetuose buvęs finansų 
ministeriu, žinomas Respub
likonų partijos neo-Gaullis- 
tų susivienijimo narys.

Apklausinėjus prancūzus 
ar prezidentas Mitterrand 
turįs ištarnauti likusius 
dvejis metus, ar pasitrauk
ti iš prezidento vietos, 
51% pasisakė, kad jis turįs 
likti tuos dvejis metus 
savo poste, o 41% patarė 
jam pasitraukti.

JELCIN'O KOVA SU 
GEROKAI RAUDONU 
LIAUDIES DEPUTATŲ
KONGRESŲ

Seniesiems komunistų 
partijos tūzams ir išliku- 
siems tos partijos palaiky
tojams, remiamiems įvairių 
kraštutinių elementų, vis 
dėlto nepavyko pašalinti 
Jelcin’o iš Rusijos prezi

dento pareigų. Tūkstančio 
metų Rusijos diktatūriškoje 
baltųjų ir raudonųjų carų 
istorijoje, vienintelis visos 
tautos išrinktas prezidentas 
pirmąjį mūšį laimėjo. Tik 
72-jų balsų tetrūko, kad 
jis būtų priverstas atsista
tydinti arba sutiktų per
leisti visas savo galias 
dar komunistiniais laikais 
sulipdytam liaudies kongre
sui. Net 617 "liaudies de
putatų" balsavo prieš Jel
cin'ą už jį tik 268, bet 
2/3 dauguma nebuvo su
rinkta - trūko, kaip minė
jome, 72 balsų. Balsavimo 
metu prie Kremliaus susi
rinko apie 50.000 minia, 
su vėliavomis ir plakatais, 
palaikančiais Jelcin'ą. Jis 
vėliau miniai kalbėjo, kad 
jo Kkimą gali nuspręsti 
tiktai Rusijos žmonės, ku
rie jį išrinko. "Jeigu jūs 
balsuosite balandžio mėne
sio 25 d. referendume už 
mane, aš liksiu, jei balsuo
site prieš - aš pasitrauk
siu". Minia šaukė ilgą laiką 
jo vardą. Vėliau jisai su 
demonstruojančiais žygiavo 
Maskvos gatvėmis.

Tai nereiškia, kad no
rintieji Jelcin'ą pašalinti 
iš prezidento posto arba 
padaryti jį tiktai kongreso 
marionete, nusiramins. 
Jie dar visokiais būdais 
bandys juo atsikratyti, 
nes jo laimėjimas atims, 
galų gale, visas jų privile
gijas ir vietą prie valdžios 
lovio. Jelcin'as nori dar 
šių metų rudenį pravesti 
naujus, tikrai demokrati
nius, parlamento rinkimus. 
Tų rinkimų kaip tiktai 
ir bijo dabartiniai, komu
nistų partijos kongresan 
susodinti, įvairaus plauko 
aparačikai ir viršininkai.

IZRAELYJE IR VĖL 
NERAMU

Virš 400 ištremtųjų 
palestiniečių dar vis gyve
na laikinose palapinėse 
Libano pasienyje. Izraelio 
vyriausybė, nepaisydama 
griežtos Jungtinių Tautų 
rezoliucijos, visokiais bū
dais išsisukinėja ir, kaip 
sakoma, "nenorėdama pra
rasti veido" (kitaip tariant, 
nusileisti) išgalvoja įvairius 
nepriimtinus variantus, 
nors labai gerai supranta, 
kad buvo padaryta didžiulė 
taktinė klaida.

Šio ištrėmimo pasėkos: 
palestiniečiai nebesutinka 
sėsti prie derybų stalo, 
o tarpusavės žudynės aršė- 
ja. Arabai peiliais bado 
ir akmenimis apmėto Izra
elio okupacinius karinius 
dalinius bei policija, o 
šie tikromis kulkomis šaudo 
net palestiniečių vaikus. 
Neapykanta didėja, ir kas 
savaitė žūva ir būna su
žeistų ir Izraelio karių, 
ir palestiniečių pogrindžio 
kovotojų. Maždaug už vie-

MARGUČIAI 18 dail.A.Tamošaičio rinkinio

Kristijonas Donelaitis 

SAULELĖ BUDINA SVIETĄ

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 
Ir, žiemos šaltos triūsus pargriaudama, juokės, 
šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo; 
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto. 
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė 
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė. 
Krūmai su šilais visais atsibudino keltis, 
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas. 
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams, 
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo 
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs, 
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint. 
Žiurkės su šeškais iš šalto pašalio traukės. 
Varnos ir varnai su šarkomis irgi pelėdoms, 
Pelės su vaikais ir kurmiai šilumą gyrė. 
Musės ir vabalai, uodai su kaimene blusų 
Mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko 
Ir ponus taip, kaip būrus, įgelt išsižiojo. 
Bet ir bitins jau šeimyną savo pabudint 
Ir prie darbo siųst bei ką pelnyt n'užmiršo. 
Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo 
Ir lakstydami su birbynėmis žaisti pradėjo; 
O vorai, kampuos sėdėdami, verpalus audė 
Irgi medžiot tinklus tyloms kopinėdami mezgė. 
Bet ir meškos ir vilkai šokinėdami džiaugės 
Ir suplėšyt ką tyloms į pagirį traukės.

ną nužudytą izraelitą nu
žudoma apie 7 palestinie
čiai. Daugelio arabų gyve
nami namai išsprogdinami. 
Palestiniečių žemėse apsi
gyvena žydai naujakuriai, 
organizuoja keršto būrius 
ir užpuldinėja palestiniečių 
gyvenvietes.

Naujai išrinktas Izraelio 
prezidentas Ezer Weizman, 

sakoma, esąs derybų su 
PLO šalininkas.

• TALLINN'E įvykusioje 
G-24 valstybių konferen
cijoje buvo nustatyta, kad 
Lietuva yra potencialiausia 
elektros energijos ekspor
tuotoja Baltijos šalių re
gione. joje esą gerai išvys
tyti elektros tinklai, tiktai 

būtina juos sujungti su 
Vakarų elektros tinklais, 
pirmiausia nutiesiant liniją 
į Lenkiją.

JEAN CHAREST KONKU
RUOSSU KIM CAMPBELL

Jean Charest, 34 m., 
savo Sherbrooke miesto 
rinkėjams pranešė, kad 
jis varžysis dėl Progresy
viųjų Konservatorių parti
jos vadovo posto. Jam 
šviesią politinę, ateitį ir 
karjerą pranašavo šalia 
paties Brian Mulroney ir 
daugelis konservatorių. 
Nors pirmieji apklausos 
rezultatai lyg ir rodo, kad 
Kim Campbell yra populia
riausia kandidatė į Mulro
ney sostą ir net galinti 
laimėti sekančius rinkimus 
baigiančiai subliūkšti Kon- 
sevatorių partijai, bet tai 
yra per ankstyvi ir tikrai 
perdaug optimistiški spėlio
jimai. Gal labiau visų kon
servatorių svajonė. Pirmuo
siuose pasikalbėjimuose 
su spaudos bei televizjijos 
reporteriais Kim Campbell 
nieko originalaus nepasakė. 
JI tikrai tebuvo Mulroney 
tezių pakartotoje arba, 
kaip taikliai Sheila Coops, 
Liberalu partijos lyderio 
pavaduotoja, pasakė "Mul
roney su sijonu". Labai 
galimas dalykas, kad ji 
bus išrinkta Konservatorių 
vadove, bet labai ir labai 
abejotina, kad ji galės lai
mėti federalinius rinkimus, 
kurie turės įvykti jau šių 
metų rudenį.

• Maskvos radijas š. m.kovo
mėn. 29 d. paskelbė, kad 
Rusija sustabdo karinių
dalinių atitraukimą, nes
nebesą jiems apgyvendinti 
butų.

Tarptautinės žinių agen
tūros tvirtina, kad Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje 
tebėra apie 50.000 buvusių 
sovietų karių.

Briuselyje, vykstant 
NATO gynybos darbuotojų 
suvažiavimui, toks Rusijos 
pranešimas sukėlė nepasi
tenkinimą.

• Quebec'o premjeras Ro
bert Bourassa pasirodė 
savo darbo biure kovo 27 
d., kur privačiuose susiti
kimuose aptarė einamuo
sius reikalus.

R.Bourassa numato ir 
toliau dalyvauti mažesnės 
apimties posėdžiuose. Po 
antrojo serijinio gydymo 
nuo vėžio ligos, premjeras 
pradeda sustiprėti ir dar 
prieš Velykas tikimasi pa
sirodys visuomenei.

MĮRĖ_ANSLAVS EGLTTIS
S. m. kovo mėn. 4 d. 

Kalifornijoje mirė vienas 
pačių iškiliausių latvių 
išeivijos rašytojų - prozai
kas, dramaturgas ir poetas, 
gimęs 1906 m.Rygoje.

NAUJOJI LIETUVOS 

RESPUBLIKOS 

VYRIAUSYBĖ

Š.m. kovo mėn. 16 d. 
Lietuvos Respublikos Sei
mas patvirtino (iš 109 Sei
mo atstovų 13 balsavo 
"prieš" ir 23 susilaikė) 
šeštąjį atkurtosios Lietuvos 
Respublikos premjerą Adol
fą Sleževičių ir jo sudary
tąją naują vyriausybę. Jos 
sudėtis: Julius Veselka

ekonomikos ministras;
Algimantas Vladas Stasiu
kynas- energetikos min.; 
Eduardas Vilkelis - finansų 
min.; Audrius Butkevičius 

krašto apsaugos min.;
Dainius Trinkūnas - kultū
ros ir švietimo min.; Gin
tautas Kovalčikas - miškų 
ūkio min.; Albertas Amb
raziejus Sinevičius - pra
monės ir prekybos min.; 
Gintautas Žintelis - ryšių 
ir informacijos min.; Teo
doras Medalskis - sociali
nės apsaugos min.; Algir
das Vapšys - statybos ir 
urbanistikos min.; Jonas 
Prapiestis - teisingumo 
min.; Jonas Biržiškis 
susisiekimo min.; Jurgis 
Brėdikis - sveikatos apsau
gos min.; Povilas Gylys 

užsienio reikalų min.;
Romasis Vaitekūnas - vi
daus reikalų min.; Riman
tas Karazija - žemės ūkio 
ministras.

• BALTIC SURVEYS / 
BALTIJOS TYRIMŲ davi- 
niuose, paskelbtuose LIE
TUVOS RYTE, buvo bando
ma atsakyti, ar per arti
miausius 12 mėnesių eko
nominė padėtis buvusiose 
sovietinės imperijos oku
puotuose kraštuose pagerė
sianti, pablogėsianti ar 
liksianti tokia pati. Randa
ma tokie daviniai: Estijoje 

esanti galimybė 28%, 
kad padėtis pagerės, apie 
20%, kad pablogės, o 52%, 
kad liks tokia pati. Latvi
joje - 21% galimybė, kad 
pagerės, 17%, kad pablogės 
62%, kad nepasikeis. Lie
tuvoje - 26%, kad pagerės, 
20% , kad pablogės ir 54% 
kad nepasikeis. Ukrainoje 
- 22%, kad pagerės, 20%, 
kad pablogės, 58%, kad 
nepasikeis. Lenkijoje 
26%, kad pagerės, 26%, 
kad pablogės ir 48%, kad 
liks ta pati. Rusijoje 
21% - pagerės, 19% - pa
blogės, 60% - liks tokia 
pati.

Tyrimų įstaiga optimis
tiškiausiai pranašauja Alba
nijai -net 71% teigia, kad 
padėtis pagerės. Pesimis
tiškiausią padėtis numato
ma Armėnijai - esama 
net 77% galimybės, kad 
padėtis pablogėsianti.
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VELYKŲ DAINOS ARBA LALAVIMAI

Skrido, skrido du pilki karveliai 
Rūtele, rūta žalioji, 
Nešė, nešė ąžuolo sėkleles. 
Benešant, beskrendant sėklelės iškrito. 
Vai ir išaugo du ąžuolėliai, 
Ant tų ąžuolėlių aukso rasa krito, 
išeik, mergele, ant didžio dvarelio, 
Tai ir patieski margų abrūsėlį, 
Ir nusiprausk! sau skaistų veidelį. 
Tave pamylėjo iš dvaro ponas, 
iš dvaro ponas, iš miesto valdonas, 
iš Vilniaus miesto , iš Dzūkijos krašto. 
Dovanok, dovanok mus jaunus svetelius: 
Šimtą kiaušinių ir paltį lašinių 
Alaus bačkelę ir dešrų kapelę, 
Sietuvų pyrago, sviesto ir tvarago (varškės) 
Rūtele, rūta žalioji.

SŪPUOKLĖS

cvvšk.~ PAULroy Baltakis, ofk 
^VELYKINIAME SVEIKINIME RAŽO: 
5. . . .
V "Kodėl šv.Raštas ir Bažnyčia skiria tokią didelę, 
ft absoliučių svarbų KRISTAUS ir mūsų prisikėlimui?

Prisikėlimas ir išaukštinimas su Kristumi ir Kris- 
1/tuje yra mūsų ateitis, mūsų pilnutinis gyvenimas, dėl 
M kurio esame sukurti ir kurį Dievas yra mums numatęs 
(f nuo amžių pradžios. Ir tai, kas įvyko su Kristumi, kaip 
j? žmogumi, pirmųjų VELYKŲ rytą, įvyks su kiekvienu 
Miš mūsų pasaulio pabaigoje, prisikėlimo dieną. "Visiems, 
J kurie jį priėmė, jis davė galių būti Dievo vaikais..." 
£ "O jei esame vaikai, tai esame ir įpėdiniai. Būdami 
M Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendradarbiai, jeigu su juo 
Jfkenčiame, su juo būsime ir pagerbti" (Jn. 1:12; Rom.8:16 
J-17).
M Kas esmėje įvyko su Kristaus žmogiška prigimti-
V mi laike prisikėlimo, mes pilnai nesuprantame. Prisikėlęs 
£ Kristus apaštalams atrodė toks pat žmogus, kokį jie 
w pažino prieš mirtį - jų draugas, kuris juos mylėjo ir 
y vadino pirmaisiais vardais. Jis buvo žmogus, kuris kartu

v

Lietuvoje
h. n.

• š.m. KOVO mėn. 11 
d. Seimo rūmuose įvyko 
iškilmingas posėdis LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO DIENAI PAMI
NĖTI. Posėdin buvo pa
kviesti 1990 m. Kovo 11- 
toslos Akto signatarai, 
užsienio valstybių atstovai, 
vyriausybės nariai, Lietu
vos Bažnyčios vadovybės 
atstovai, Lietuvos politinių 
partijų, ir organizacijų at
stovai, žuvusiųjų už Lietu
vos Nepriklausomybę gimi
nės ir artimieji bei svečiai 
iš užsienio.

Pagrindinę kalbų pasakė 
Seimo pirmininko pavaduo
tojas A.Sakalas, Vytautas 
Landsbergis, R.Paulaųskas 
ir B. Genzelis.

Kaip rašoma Lietuvos 
spaudoje, B. Genzelio kalba 
visiškai netiko šventės 
nuotaikai, nes joje jisai 
ėmė užgaudinėti Seimo 
'’dešiniuosius'*, kurie, anot 
jo, ''mėgino suabejoti tau
tos valia, kaltino piliečius 
abejingumu ir savo veiks
mais paralyžavo Aukščiau
sios Tarybos darbų".

Deja, kaip gerai žinoma., 
nė kiek nemažiau tos Ta
rybos darbų ilgų laikų pa
ralyžavo ir sabotavo taip 
pat ir Genzelio partijos 
(LDDP) draugai.

• Per KOVO 11-TOSIOS 
iškilmes prezidentas A.Bra- 
zauskas, įteikdamas signa
tarams pažymėjimus ir 
žymenis, ilgiausiai kalbėjo
si su opozicijos vadovu 
Vytautu Landsbergiu. VA
KARINIŲ NAUJIENŲ re
porteris paklausė apie ką 
buvo kalbėta. V. Landsber
gis atsakė: "Aš perspėjau, 
kad šiuo metu būtų saugiau 
KOVO 11-tosios AKTO 
originalų laikyti ankstesnė
je vietoje, o A.Brazauskas 
mano, kad šio dokumento 
vieta archyve, o ne kardi
nolo Sladkevičiaus stalčiuje.

• Lietuvoje kalbama, kad 
prez. A.Brazauskui LDDP 
vadai siūlo paskirti Lietu
vos kariuomenės vadu gen. 
Steponų Nekrošių. Šis so
vietinis generolas yra išė
jęs atsargon pensininkas, 
gerai aprūpintas ir, kaip 
pranešta, "visuomeniniais 
pagrindais konsultuoja" 
G. Kirkilo vadovaujamą 
Nacionalinio Saugumo Ko
mitetą, kuriame, beje, 
sėdi ir buvęs stribas V. 
Petkevičius.

Šis lietuvis generolas, 
ištikimai tarnavęs Sovietų 
Sąjungai ir net pučo dieno
mis turėjęs ryši su pučis
tais generolais Taurinsku 
ir Visockiu, atvirai kritika
vo dabartinę Lietuvos 
krašto apsaugos politiką. 
Teisingai pastebėjo LIETU
VOS AIDO reporteris Gin
taras Mikšiūnas (š.m.kovo 
mėn. 17 d.,nr.50): "Taigi,
lapė nori vadovauti višti
dei".

LIETUVOS RYTE Ro
mualdas Ozolas (š.m.kovo 
mėn. 16 d Nr.49) taip ko
mentuoja naujojo premjero 
busimąjį darbą:...." premje
rui teks padaryti nepapras
tos svarbos sprendimų. 
Nuo jo daugiausia priklau
sys ne tik LDDP praktinių 
žingsnių vertė, bet ir Lie
tuvos tarptautinė padėtis". 
Tame pačiame puslapyje 
Rimvydas Valatka pasako 
savo įspūdžius apie pirmąjį 
naujo premjero pasikalbėji
mų su spauda: "Savo pirma
jame interviu ELTAI nau
jasis Lietuvos premjeras 
Adolfas Šleževičius pažėrė 
rieškučias naujų pažadų. 
Jis pasakė, kad būtina 
sušvelninti padidėjusių že
mės ūkio produktų kainų 
poveikį gyventojams,išreiš
kė nuomonę, kad reikia 
subsidijuoti žemės ūkį ir 
numatyti 20 milijardu talo
nų kreditų papildomoms 
išmokoms biudžetinių įstai
gų darbuotojams, studen
tams. Naujasis premjeras 
taip pat nutarė pažaboti 
rinką, tardamas, kad būtina 
nustatyti didžiausią supir
kimo kainų ribų...

Jeigu naujojo premjero 
išvardyti projektai nėra 
padiktuoti paskyrimo j 
vieną svarbiausių valstybės 
postų sukelto susijaudinimu 
tai galima teigti, kad pir
mieji pono Adolfo Sleževi
čiaus pažadai labai gražūs, 
tačiau yra duoti be jokios 
atsakomybės, nes n e į- 
v y k do m i (mano išre
tinta, h.n.). Neseniai patvir
tintas 1993 m. valstybės 
biudžetas ir taip , kai 
kuriais apskaičiavimais, 
jau turi 25 milijardų talonų 
deficitą".

Komentarų nereikia. 
Tik verta paminėti, kad 
naujojo kabineto ministe
rial yra visi LDDP partijos 
nariai, išskyrus du likusius 
iš senojo kabineto: Audrius 
Butkevičius ir Jonas Bir- 
žiškis.

• ELTA praneša, kad kovo
16 d. prie Seimo rūmų 
susirinko piketuotojai pen
sininkai, reikalaudami, kad 
būtų jiems paskirta papil
doma pinigų suma, nes 
iš dabartinės jie negali 
pragyventi. Išlaukė daugiau 
kaip valandą, bet nei vie
nam vyriausybės ar valdan
čiosios LDDP partijos na
riui neatvykus su jais pasi
kalbėti, pradėjo jėga verž
tis į Seimo rūmus. Policija 
juos sulaikė. Seime buvo 
ilgai svarstoma, kas turįs 
nueiti ir išklausyti pensi
ninkų. A.Brazauskas atsisa
kė. Atsisakė ir neseniai 
pensininkų globėjais dėjęsi 
LDDP-ininkai. Su piketuo
tojais susitiko kairiųjų vi
saip koneveikiamas...Gedi
minas Vagnorius. Jis paža
dėjo perduoti vyriausybei 
raginimą šią pensininkų 
problemą svarstyti dar 
tos pačios dienos popieti
niame Seimo posėdyje.

Sūpuokles dar prieš Velykas pakabindavo vyrai kluone^va, 9°. Pyptaisiais vardais. Jis buvo žmogus, kuris kartu 
arba lauke . O valgė ir gere, o ant savo kūno nešiojo didžiosios kančios

Apeiginis supimasis per Velykas turėjo apsaugoti visusftžymes. Tuo pat metu jis kartu buvo ir kitoks. Jis nebu- 
metus nuo galvos skausmų ir uodų įkandimų, prikelti au-S?. vlen .tlk Pakeltas. iš ^numirusių, kaip Lozorius,. ar 
galiją, padėti javams greičiau sužaliuoti ir užaugti. Saky-y^aimo [°ieste 110 našles sūnus, kuriuos Kristus prikėlė, 
davo, kad kuo aukščiau įsisupi, tuo geresnis bus derlius:ft ristu8 buv° bet irJš esmes pasikeitęs
vyrams gerai derės rugiai, o moterims - linai. V Jo nebevaržė fiziniai laiko ir erdves varžtai. J is įėjo

Merginos besisupdamos dainuodavo sūpuoklines dainas,ftpro užskleistas duris, nepastebetas atsirado mokinių tar- 
kurių melodija labai atitikdavo supimosi taktą. J^pe ,lr. nematomai pasišalino. Žmones, kurie su juo arti-

_  _  _  _  _ _ ymai bendravo, iš karto jo neatpažino. Prie jo kapo mo-
• Lietuvos vyriausybė fttsrys palikė jį sodininku. Net pats Petras jo neatpažino,
siekdama apsaugoti vidauswTik Jonui pasakius, kad tai Viešpats', jis šoko iš val- 
rinkų laikinai uždraudėyties ir pribėgęs jį pagarbino. (plg.Jn.21:7).
išvežti iš Lietuvos mėsąft .. Ar prisikėlęs ir dvasiniai išaukštintas Kristus ga- 
bei gyvulių odas. Leidimusbūti nufotografuotas, šiandien niekas negali pasaky— 
gaus tiktai tarptautiniųJ^tu 
sutarčių vvkdvtoiai ft Viena yra tikra - prisikėlęs Kristus buvo visiškai4- y y J • ^kitoks, negu bet koks kitas žmogus pasaulyje.
• Š.m. kovo mėn. 15 d. £ Neturime mes taip vadinamų "bešališkų liudinin-
Rusijos Užsienių Reikalųft^H. » nes V*SL kurie jį matė prisikėlusį ir su juo susitiko, 
min. A.Kozyrev'as, pake-wtapo tikinčiais ir kartu su apaštalu Tomu jį atpažino, 
liui iš Kaliningrad'© (Kara-1rkaip savo Viešpatį ir Dievų". (plg.Jn.20:29).
liaučiaus) j Helsinki, trum-ft Kad Kristaus prisikėlimas užtikrina kiekvieno mū- 
pai sustojo ir Vilniuje.2TS4- asmeninį prisikėlimų, liudija Šv.Raštas, tiek senajam, 
Susitiko su prez. A.Bra-ytiek naujajam testamente. "Mes tikime ir todėl kalbame, 
zausku. Pasak paties svečioftžinodami, kad tasai, kuris prikėlė Viešpatį Jėzų, taip 
jis išreiškęs Rusijos norą<pat ir™us prikels su Jėzumi".(II Kor.4:14).
vystyti plačios apimtieslr Kaip pavasarl° žiedai atsiskleidžia nauja gyvybe 
draugiškus santykius suftpo Salnų mirties> taip lr mes, dalyvavę Kristaus gyveni- 
Lietuva. Toks esąs princi-Cm® jo pavYzdžiu, po kančių, vargų ir mirties tragedijos, 
pinis nusistatymas RusijosJ>keIslmes nauiam’ išaukštintam amžinos laimes ir garbės 
demokratinės vadovybės, X.gyvenll^a’‘ 
kurį ji padariusi dar buvu-Jf Aš esu pr>sikelimas ir gyvenimas, kas tiki mane,
sios Sovietų Sąjungos lai->‘as tarl, gyvenimų ir aš jj prikelsiu paskutiniąją

(91 -dienų" (Jn. 11,25; 6,54).
lis tačiau neoamiršo— DŽIUGIŲ IR VILTINGŲ ŠV.VELYKŲ LINKIU VI- 

pailgėti kad vTsP dėko&SIEMS IŠEIVIJOJE IR TEVYNEJE!" 
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mų". Pastebėtina, kad Ka
liningrad'© sritį jisai pava
dino "neatskiriama ir labai 
brangia Rusijos dalimi". 
Jis esą pasveikinęs A.Bra- 
zauskų Rusijos vadovybės 
vardu su išrinkimu į Lietu
vos prezidento postų ir 
išreiškęs viltį, jog tai leis 
atversti naujų dvišalių san
tykių lapą. Kitaip tariant, 
- tikimasi Lietuvos nuolai
dų ir prisitaikymo...

ir tuo būdu atgaline 
suklastoti rinkėjų 

Toks įstatymas, jei 
priimtas, parodytu 

nekompe- 
atstovaujamosios

• LIETUVOS AIDO š.m.ko
vo mėn. 17 d. numeryje
atspausdintas toks SEIMO 
NARIŲ PAREIŠKIMAS DEL 
RINKIMŲ. REZULTATŲ 
KLASTOJIMO: 1993 m.kovo 
16 d. dalis Seimo deputatų 
pritarė pagreitintai svars
tomam įstatymo projektui 
dėl Seimo rinkimų įstatymo 
pakeitimo. Kartu su juo 
pateiktas ir P.Popovo pa
siūlymas, kad politinė par
tija Jau po rinkimų galėtų 
į buvusių kandidatų sąrašą 
įrašyti ten nebuvusius as
menis 
data 
valią, 
būtų 
gėdingą Seimo 
tenciją, 
demokratijos principų, Lie
tuvos Konstitucijos ir svei
ko proto paneigimą. Atsiri
bojame nuo tokių svarsty
mų ir sprendimų.

/Pasirašė: Algirdas Kat
kus, Petras Giniotas, Al
girdas Endriukaitis, Vado
vas Lapė, Alfonsas Vaišno
ras, Ėgidijus Jarašiūnas, 
Vidmantas Žiemelis, Juozas 
Listavičius, Andrius Kubi
lius, Juozas Dringelis, Kęs
tutis Dirgėla, Romualda 
Hofertienė, Kęstutis Paukš
tys, Kazimieras Uoka, Zita 
Sličytė, Valdas Petrauskas, 
Saulius Pečeliūnas, Povilas 
Katilius, 
ževičius, 
minskas, Balys Gajauskas, 
Nijolė Ambrazaitytė, Lai
ma Andrikienė, Vladimir 
Jarmolenko,Vytautas Lands
bergis, Vilija Aleknaitė, 
Nikolajus Medvedevas,Van
da Briedienė, Algirdas Sau
dargas, Saulius Šaltenis.

Kazimieras Kry-
Kazimieras Kuz-

• Egidijus Bičkauskas bu
vęs Lietuvos atstovas 
Maskvoje, taip pasisakė 
apie Šiaurės Tarybos ir 
Baltijos Asamblėjos bend
radarbiavimą: "šiaurės vals
tybių dėmesys Baltijos 
šalims nesumažėjo. Šiaurės 
Taryba buvo viena tarptau
tinių organizacijų, palaikiu
sių Baltijos valstybių ne
priklausomybę. Dabar ji 
deda pastangas, kad šiuose 
kraštuos nepriklausomybė 
būtų kuo greičiau įtvirtinta. 
šiaurės valstybių noras 
padėti mums dažnai neduo
da rezultatų, dėl mūsų pa
čių. neorganizuotumo". (Ma- 

isidėmėtinasno pabraukta: 
sakinys.).

• Statistikos 
tas praneša, 
ir patarnavimo 
Lietuvoje š.m.vasario mėn. 
rodo, jog pabrango ir pre
kės, ir paslaugos. Palygi
nus su sausio mėn. maisto 
produktai pabrango 9%,

Departamen- 
kad prekių 

indeksas

drabužiai ir avalynė- 11,9% 
išlaidos būstui - 21,7%, 
namų ūkio prekės ir pa
slaugos - 12,8%, transpor
tas - 7,6%, tabako gami
niai ir alkoholiniai gėrimai 
-5,9%, asmeninio naudojimo 
reikmenys ir paslaugos 
- 15,3%, kultūros, švietimo 
ir poilsio poreikiams kainos 
padidėjo 9,4%.

Baltarusi 
buvusios 

valstybė, 
pasirašė 
sutartį, 

kad abi 
prekiauti 

išskyrus maisto

• Š.m. kovo 16 d. Vilniu
je pasirašyta LIETUVOS ir 
BALTARUSIJOS laisvosios 
prekybos sutartis bei susi
tarimas dėl prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavi
mo 1993 metais, 
ja yra pirmoji 
Sovietų Sąjungos 
su kuria Lietuva 
laisvos prekybos 
Sutartis numato, 
valstybės galės 
be muitų, C 
produktus.

• š.m.kovo viduryje Lietu
vos bankuose buvo tokie 
nustatyti JAV ir Kanados 
dolerių kursai: JAV dol.bu
vo superkamas už maksi
mumą 472 talonus, o par
duodamas už maks. 483 
talonus; Kanados doleris 

superkamas už maks. 
375 talonus, parduodamas 
už maks. 392 talonus.

tankams 
taip pat 
Medinin- 
piktada-

• Vilniuje prie RADIJO ir 
TELEVIZIJOS bokšto, nuo
kalnėje, yra kryželiai, skir
ti prisiminti žuvusius, prie
šinantis sovietų 
ir daliniams, o 
ir nužudytiesiems 
kuose. Nežinomi 
riai buvo nuplėšę , lenteles 
su Algimanto Kavoliuko 
ir Rolando Jankausko pa
vardėmis. Lentelės buvo
surastos ir padėtos į šalia 
esantį nedidelį muziejų, 
o jų vietoje pritvirtintos 
naujos lentelės su žuvusiųjų 
vardais.

• Šiais metais sueina 100 
metų nuo KRAŽIŲ skerdy
nių, kurias įvykdė caristi- 
nės Rusijos okupaciniai 
daliniai 1893 metais.

• LIETUVOS AIDO repor
tažas apie naujų lietuviškų 
pasų išdavimų prasideda 
taip: "Grūstis grūstis grūs
tis. Eilės susimaišiusios 
viena su kita. Eilėje pensi
ninkas su lazdele ir mie
gantis kūdikis ant jaunos 
mamytės rankų. Tai Vil
niaus I-jo komisariato pasų 
poskyris Lvovo gatvėje..

negi nėra būdų pa- 
pasų išdavimų?.

rytą atiduodi 
vakare pasi-

tvarka beveik
Lietuvos įstaigose 
parduotuvėse. Tei- 

betvarkė. Kodėl

Bet, 
spartinti 
'Lenkijoje 
dokumentus, 
imi pasų', murma eilėje... 
Maža informacijos. Siunti
nėja nuo vienų durų prie 
kitų..."

Tokia 
visose 
ir net 
singiau, 
negalima tokius valdininkus 
atleisti? Kaip reikiant pri
griebus visus tinginius ir 
nesąžininguosius, bemat 
susitvarkytų valdininkija. 
Kodėl neatsiranda toji 
tvirta ranka, apie kurią 
taip dažnai kalbama Lietu
voje? (Be to, laikas atsikra
tyti tų "batalijų", "komisa
riatų", "rajonų", nes visa 
toji išlikusi sovietinė ter
minologija tikrai suteikia 
Lietuvai blogą "imidžį" 
(Taigi, lauk mestini ir visi 
bereikalingi anglicizmai.).

• Vilniaus Universiteto 
salėje įvyko tarptautinė 
mokslo konferencija tema 
"Protestantizmas Lietuvoje.- 
istorija ir dabartis". Konfe
rencijų surengė Lietuvos 
Reformacijos Istorijos ir 
Kultūros Draugija bei Biržų 
Kraštotyros Muziejus "Šė
la". Minėtoji draugija buvo 
įkurta 1992 metais, minint 
Reformacijos 475-tųsias 
metines.

• Apie _ LDDP sudarytos 
vyriausybės keistus poel
gius ir atgyjantį karjerizmų 
bei kailių mainymą rašo 
LIETUVOS RYTAS š.m.ko- 
vo mėn. 12 d. numeryje 
štai ką: "Toks nenuoseklu
mas suteikia vilčių nau
jiems konformistams, kurių 
labai daug atsirado iš va

dinamųjų centristinių poli
tinių jėgų Jų atstovai, 
netgi lyderiai, tapo LDDP 
Vyriausybės 
Prezidento 
partamentų 
Valstybė, 
jaučiasi prisitaikėliai, 
giai pajėgs įveikti jai iški
lusius uždavinius reformuo
jant ekonomiką, desovieti- 
zuojant valdymo sistemų".

ministrais, 
patarėjais, de- 

viršininkais. 
kurioje gerai 

var-

• Š.m.kovo 
Lietuvoje 
VYDŪNO 125-osios gimimo 
metinės. . „
šventiniai renginiai Šilutėje 
Vilniuje ir Kaune.

mėn. 10 d.
buvo paminėta

Ta proga vyko

• Savaitraštis SARGYBA 
paskelbė nusikaltimų sta
tistikų Lietuvoje per š.m. 
sausio ir vasario mėnesius.
Policija užregistravo 10,078 
nusikaltimus, tai yra 2315 
daugiau (arba 29,8%) negu 
praeitųjų metų tais pačiais 
mėnesiais. Beveik pusė 
visų nusikaltimų padaryta 
septyniuose didžiausiuose 
Lietuvos miestuose.

• Lietuvos Žurnalistų Drau
gija išrinko naujų valdybų. 
Joje dabar bus 9 nariai: 
A.Čekys, A.Gailius, R.Gri
niūtė, K.Lukėnas, R.Pleikys, 
kunigai- J.Boruta ir R.Gri
gas, bei poetai J.Juškaitis 
ir M.Kontrimaitė.

Kažkodėl LIETUVOS 
RYTE, rašydamas apie 
žurnalistų susirinkimą, K. 
Jauniškis uždėjo tokį pava
dinimų: ŽURNALISTŲ 
DRAUGIJA SAVO VEIKLA 
NEPATENKINTA, TAČIAU
KUNIGŲ IR POETŲ PA
STANGOMIS ŽADA PA
KELTI ŽURNALISTIKOS
DVASIĄ.

Girdisi sarkazmas? Argi 
poetai ir kunigai negali 
būti gerais žurnalistais? 
Minimieji naujos valdybos 
nariai tikrai garantuoja 
geresnės kokybės žurnalis
tikų už buvusių sovietinę 
ir dabartinę, kuria, randame 
leidiniuose TIESA, OPOZI
CIJA ir net RESPUBLIKA.



J.V. Danys

ALEKSANDRAS 
ABIŠALA

Susitiko su Kanados valdžios 
atstovais ir Ottawos 
lietuviais

Aleksandras Algirdas 
Abišala su žmona Nijole 
lankėsi Kanadoje nuo 1933. 
11.18 d. iki III.3 d.,pakvies
tas KLB Toronto Apylinkės 
valdybos. Toronte jis skaitė 
paskaitą Vasario 16-sios 
minėjime, darė pranešimą 
Lietuvių Namuose, taip 
pat Hamiltone, Londone 
ir Wasagoje. Vasario 24, 
lydimas KLB Krašto Tary
bos vicep. Joanos Lasienės, 
matėsi su Užsienių Reikalų 
Ministerijos gen.direktoriu- 
mi David Bell /centrinės 
ir Rytu Europos departa
mento reikalams/,Michael 
Wilson, tarptautinės preky
bos ministru, John Bosley, 
parlamento komiteto užsie
nių reikalams pirmininku, 
parlamentarais John Rei
mer, Jessie Flis ir John 
Blakney, parlamentarų gru
pės remti baltiečius vado
vais.

Kelioms valandoms su
sitiko ir su būriu Ottawos 
lietuvių, kuriems padarė 
neformalų pranešimą, atsa
kinėjo Į klausimus.

Kuomet 1992 m.vasarą 
kilo Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos krizė ir nubalsavus 
tuometinio ministro pirmi
ninko Gedimino Vagnoriaus 
atsistatydinimą, A.Abišala 
sutiko tuo kritišku periodu 
iki Seimo išrinkimo eiti 
ministro pirmininko parei
gas ir Aukščiausios Tary

VINGIS - Ottawos lietuvių Tautinių Šokių grupė, kuri dalyvaus Montrealyje, 
Spaudos Vakare, 1993.IV.24 d. A.V. Parapijos salėje.

bos buvo patvirtintas. 
( Prieš tai buvo ministras 
be portfelio ir komisijos 
derybomis su Rusija narys)

Prisimename, kai 1990 
'm. vasario rinkimuose LKP 
(Lietuvos Komunistų Parti
ja) didele dauguma pralai
mėjo rinkimus Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžiui, 
subūrusiam į vieną frontą 
siekiančius neatidėliojant 
atkurti nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvą, 1992 
m. spalio mėn. LDDP (Lie
tuvos Demokratinė Darbo 
Partija) rinkimuose aiškiai 
laimi prieš Sąjūdį ir jam 
artimas politines grupuotes

Seime gauna daugumą 
atstovų, raikalinga pilnai 
kontroliuoti Seimą ir vy
riausybę.

LDDP yra LKP tąsa, 
vadovaujama daugumoje 
tų pačių asmenų. Ji buvo 
formali opozicija SĄJŪ
DŽIUI, jos vyriausybei, 
daugeliui pasikeitimo ir 
demokratizacijos siūlymų. 
Todėl tikėtina, kad dabar 
LDDP vykdys savo buvusią, 
priešišką politiką Sąjūdžio 
programoms.

Mums tikslinga išgirsti 
komentarus apie susidariu
sią situaciją iš asmenų, 
aktyviai dalyvavusių Lietu
vos politiniame gyvenime.

Toliau šiame straipsnyje 
atpasakojamos A. Abišalos 
pareikštos mintys apie 
situaciją Lietuvoje paskuti
niuoju metu:

Politiniai pasiekimai
Atsiminkime, kad 1989 

m.SĄJŪDŽIO seime dar 
labai nedrąsiai užsiminta 
apie Nepriklausomybę, o 
jau 1990 kovo 11 paskelbta 
Nepriklausomybė, nežiūrint 
Gorbačiov'o grasinimų, 
ir iki 1991 m. egzistavo 

"pučo" grėsmė. Tiktai po 
pučo 1991 m. rugpjūčio 
mėn., Lietuva tikrai pradė
jo maždaug normalų nepri
klausomos valstybės gyve
nimą, kuris tęsėsi tik apie 
vienerius metus. Todėl, 
bendrai imant, buvo pada
ryta labai daug sunkiose 
sąlygose.

Pažymėtini atsiekimai 
buvo: tarptautinis Lietuvos 
pripažinimas, diplomatinių 
santykių užmezgimas su 
Vakarais, eilės prekybinių 
sutarčių pasirašymas, san
tykiai su tarptautinėmis 
finansinėmis organizacijo
mis, su Tarptautiniu Fondu 
Pasauliniu Banku. Visa 
tai - sėkmingai Įvykdyta.

Vienas iš aktualiausių 
reikalų buvo ir tebėra ka
riuomenės išvedimas. Prieš 
pučą 1991 m. Jelcin'as, 
tada dar tiktai Rusijos 
vadovas, labai stipriai pa
laikė Lietuvą ir kitus Bal
tijos kraštus. Tai buvo 
jo demokratinės programos 
dalis, nukreipta prieš Gor
bačiov'o imperialistinę 
politika, l’ada pavyko iš
spausti politiniai pagrindinę 
sutartį su RUSIJA, kuri 
pasirašyta 1991 m.liepos 
mėn.29 d. Ja buvo pripa
žinta Lietuvos Nepriklauso
mybė, Rusija atsisakė nuo 
bet kuriu pretenzijų dėl 
sienų, teritorijos ir turto 
joje. Ta sutartis mums 
labai daug padėjo tolimes
niuose politiniuose santy
kiuose, Įskaitant ir derybas 
dėl kariuomenės išvedimo.

Po 1991 m. pučo ir 
Sovietų Sąjungos galutinio 
subyrėjimo, maždaug tų 
metų gruodžio mėnesį, 
Jelcin'o ir Rusijos pozicija 
pradėjo greitai keistis. 
Rusija, formaliai perimda-

DEŠINĖJE -

Pakraunamas 
Montrealio 
lietuviu 
talpintuvas 
kelionei 
į Lietuvą.

Atpažįstami:
G. Nagys, 
R. Staškevičius 
St. Adomaitis.

Nuotr. 
R. Otto

ma Sovietų Sąjungos pozi
ciją^ tarptautiniame forume, 
deja, perėmė ir jos imperi
alistinius siekius. Pradžioje 
to nerodė viešai, bet kuo 
toliau, tuo daugiau tas 
buvo matyti. Tačiau, pri
klausydama nuo tarptauti — 
nės ekonominės paramos, 
Rusija buvo priversta tos 
sutarties laikytis.

Pereitais metais po 
labai dideliu pastangų 
mums pavyko pagrindinius 
susitarimus įtraukti į HEL
SINKIO / EUROPOS SAU
GUMO IR BENDRADAR
BIAVIMO KONFERENCIJOS 
oficialų Baigiamąjį Aktą. 
Taigi, norėjo-nenorėjo, 
Rusija buvo priversta pasi
rašyti grafiką /planą/, pa
gal kurį kariuomenė turi 
būti išvesta iš Lietuvos 
iki 1993 m. rugpjūčio mėn. 
31 dienos. Galutinas Jelci
n'o pasirašymas vyko 1992 
m.rugsėjo mėn. 8 d., ir 
tada Jelcin'as jau gudravo 
(nes jie nenori visiškai 
išeiti iš Lietuvos). Dalį 
dokumentų iš viso patiekto 
paketo jis pasirašė, dalies 

ne. Bet- kariuomenės 
išvedimo grafikas - planas 
pasirašytas, ir jie privalo 
į tai atsižvelgti. Bendrai, 
kariuomenė buvo išvedama 

-•pagal numatytą planą, bet 
paskutinėmis savaitėmis, 
atrodo, sulėtėjo. Manau,- 
kalbėjo Abišala,- kad ir 
su pavėlavimu, kariuomenė 
bus išvesta. Ir tai bus mū
sų vienas iš didžiausių 
politinių atsiekimų. Kai 
Rusijoje yra nepastovi po
litinė padėtis, kariuomenės 
būvimas yra pavojingas, 
ypač, kai kariuomenė nela
bai klauso savo centro.

/bus daugiau/

TALPINTUVAS PAKRAUTAS
Kovo mėn. 29 d. šešta - 

dienį, buvo pakrautas tal
pintuvas kelionei į Lietuvą. 
Didžiausią ir svarbiausią jo 
krūvį sudarė dovanoti me
dicinos reikmenys. Už juos 
mūsų visų didelė padėka ir 
pagarba priklauso dovanos 
iniciatoriui Yves Mainville 
ir Baxter Diagnostics Cor
poration bendrovei.

Žinome, kad įvairi medi
cininė parama pasiekia di
džiąsias Lietuvos ligonines 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje 
ir kitur iš įvairių Ameri
kos ir Europos vietovių. 
Tad Montrealio Valdyba, 
pageidąujant ir pačiam 
Yves Mainville, nutarė 
skirti šią siuntą mažesnei 
ligoninei, mažesniame mies
te. Raštu buvo gautas 
tokios pagalbos prašymas 
iš Anykščių Centrinės ligo
ninės, kuri rengiasi naujam 
priestatui, skirtam vidaus 
ligoms, ypač gimdyvėms 
ir naujagimiams. Taigi, su 
siuntos sąžiningo pristaty
mo garantija, talpintuvas 
pasieks Lietuvą maždaug 
po 4 savaičių.

Šia proga, užtekus vie
tos, buvo pakrauta ir kny
gų. Jų tarpe pateko ir LIE
TUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
komplektas (išleista Bosto
ne, JAV). Jį laikraščiui

HUMANITARINĖ PAGALBA LIETUVAI
Pirmoji siunta Į Lietuvą - 40-ties pėdų ilgio tal

pintuvas jau iškeliavo iš, Montrealio.
YPATINGĄ PADĖKĄ reiškiameYves Mainville, 

kurio dėka buvo gauti svarbūs reikmenys ligoninėms; 
mikliai ir sąžiningai atlikusiems sunkų talpintuvo pakro
vimo darbą; visiems, prisidėjusiems aukomis siuntimo 
išlaidoms padengti.

Šalia jau paskelbtų aukotojų, talpintuvo nugabeni
mui į. Lietuvą aukojo: po $20 - St.Adomaitis, J.ir J.A- 
domoniai; a.a. Emilijos Gruodienės atminimui - $25 - 
Ir.Kairys; $100 - Elizabeth & V. Meilus; po $50 - Mr.& 

Mrs. J.D.Ben, Mr.& Mrs. W.G.L.Buck, E.Ray Ryan; $25- 
W.C. & Bernice Campbell.

VISIEMS dėkojame K.L.B.Montrealio Apylinkės 
_____________________Valdyba

IR IŠSIŲSTAS
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 
buvo padovanojęs skaityto
jas dr. J. Senikas. "NL" 
Valdybos nutarimu, jį gaus 
Klaipėdos Universitetas.

Iškeliavo su šiuo talpin- 
tuvu ir Seselių sutvarkyta 
rūbų siunta.

Ypatingai malonu praneš
ti, kad ir ne tokiame gau
siame lietuvių telkinyje 
užtenka entuziazmo ir 
sugebėjimo įvykdyti svar
bius projektus. Džiugu, kad 
prie talpintuvo pakrovimo 
dirbo ir jaunoji mūsų karta; 
A-kės pirm. A. Staškevi
čius, G. Nagys, R. Staške
vičius, P. Murauskas, A. 
Paulauskas, St. Adomaitis, 
D. Gudas, R. Otto jr.. 
Su jais - ypač Y. Mainvil
le, A. Mylė, V. Piečaitis, 
J. Šiaučiulis, J. Babraus- 
kas, A. Račinskas, P. Ra- 
žanas, A. Jonelis, A.Keb- 
lys, A. Kalvaitis.

O krauti buvo ko, nes 
kai kurie reikmenys - spe
cialios lovos ligoninei ir 
dėžės-buvo tikrai sunkios.

Tikimės, kad visiems 
besigydantiems siunta pa
dės atgauti sveikatą ir su
stiprėti, ko visi nuošir
džiai linkime. Ir kad visi 
kiti, pasinaudoję siuntos do
vanomis, atsimins, kad Lie
tuva yra ir mūsų nepamirš
toji Tėvynė) b.

Ville de Montreal
1993-IEJI -MONTREALIO HARMONIJOS METAI

Š.m. kovo mėn. 19 d., 
žymint Tarptautinę Rasi
nės Diskriminacijos Pa
šalinimo Dieną, meras 
Jean Dorė, kartu su 
Mme Monique Gagnon- 
Tremblay, Kultūrinių 
bendruomenių ir Imigra
cijos ministerio Gerry 
Wiener, Kanados Daugia 
kultūrizmo ir Pilietybės 
ministeriu, paskelbė Mont
realio Tarpkultūrinę Har
monijos Dieną.

Tema ’’Montrealis har
monijoje ir aš jos dalis" 
kviečia visus montrealie- 
čius prisidėti prie tarp- 
kultūrinės harmonijos 
pagerinimo.

Montrealis pakvietė žino
mus asmenis skatinti 
harmoningą -sugyvenimą 
įvairiose srityse, duo
dant pavyzdį ateičiai.

Montrealis harmonijoje 
susiriša su:

Meno ir Kultūros sekcija- 
je - Mrs. Agnes Gross
mann, meno vadove 
Orchestre Metropoltain 
du Grand Montreal;

Darbų kūrimo sekcijoje 
-Jocelyn Proteau, direk
torium Federation des 
Caisses populaires Des
jardins Montrealyje ir 
vakariniame Quebec' e;

Švietimo sektoriuje: Mrs- 
Lorraine Page, Quebec' o 
Švietimo Centro direk
tore;

šeimos ir Jaunimo sek
toriuje: teisėju Andree 
Ruffo , Juvenile Court;

"Diversity Management 
and Human Resources" 

sekcijoje - Mrs. Louise 
Roy, vyr. vicedirektore 
Corporation du Groupe 
Laurentienne;
DISTRIKTŲ PATARIMŲ 
KOMITETAI
"District Advisory Com
mittees" reguliariai po
sėdžiaus balandžio 19,20 
ir 21 d.d., 1993 m. 
Gyventojai kviečiami at
vykti į posėdžius ir pa
reikšti savo nuomones 
įvairiais reikalais. Dau
giau informacijų gausite 
Accės Montreal įstaigoje.

PAVOJINGOS ATLIEKOS
The MUC mašina su
rinks nuodingas buitines 
atliekas: dažus, tirpalus 
ir alyvos liekanas. Vietą 
ir laiką sužinosite pa
skambinę tel: 872-3434 
arba pasitikrinę Accbs 
Montreal įstaigoje.

MONTREALIO 
KULTŪROS NAMŲ 
NEMOKAMOS
PROGRAMOS
Visa eilė kultūrinių ren
ginių vyks šį mėnesį 
keliuose Kultūros Namuo- 
se. Vietų skaičius ribo
tas, tad pasiimkite įėji
mo korteles maždaug 
savaitę prieš spektaklį. 
Informacijos tel: 872- 
6211.

Butų sektoriuje: Martin 
Oree, direktorius Mont
realio etninių organiza
cijų apgyvendinimo rei
kalais;

Montrealio ir Apylinkių 
sektoriuje - Gaetan Mo- 
rois; vicedirektorius, 
Hydro Quebec, Saint 
Laurent apylinkėje.

GYVENANTIEMS 
MONTREALYJE
Nauja Telefono linija
Norintieji pirkti namus 
arba butą Montrealyje, 
gali gauti informaciją 
apie įvairius rezidenci
nius projektus 24 valan
das per parą, 7 d. per 
savaitę, tel: 872-3285.

MOKESČIŲ GRĄŽINIMAS 
UŽ NAUJĄ NUOSAVYBĘ
Montrealio Miesto Savi
valdybė siūlo mokesčių 
grąžinimą iki 10,000 
dol. per 3 metus, jeigu 
perkate naujame vienete 
Ville-Marie distrikte ir 
2,000 dol., jeigu butų 
vienetas randasi Mont
realyje, naudojamas kaip 
pagrindinė rezidencija, 

pirkta asmeniškai ar 
grupiniai.
Kokios sąlygos? Butų vie
netas turi būti naujas, 
niekuomet negyventas. 
Nauji co-op būtų viene
tai, neturintieji nuolati
nės valdžios subsidijos. 
Pardavimas oficialiai 
turi būti įvykęs prieš 
kovo mėn. 1 d., 1996 
m.

Jeigu vienetas randa
si Ville-Marie distrikte, 
statyba turi būti pradėta 
prieš kovo mėn. 1 d., 
1996 m. ir pardavimas 
įvykdytas prieš kovo 
mėn. 1 d., 1998 m.
Daugiau informacijų šiuo 
reikalu gausite Accės 
Montreal biure arba
Tel: 872-1111.
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Kairėje:

Jokhang budistų 
šventyklos stogo 
papuošimai.

Dešinėje: 
Potala rūmų 
ir šventyklų 
vienuoliai.

Nuotr:

St. Daliaus

Per Nepalo Karalystę 
i Tibetą

Stasys Dalius
/ tęsinys /

/Praeitame "NL" nr.įvyko klaida.Paskutinė šio raši
nio pastraipa "Išlipus krante laukia.....avių kaime
nės ganėsi aplinkui" turėjo būti antro-j e skiltyje 
po pastraipos "Plaukimas užtruko visų valanda laiko. 
Apgailestaujame "NL"/.

Antrame aukšte koridoriuje matėme grupę jaunų vie
nuolių su vyresniuoju pamokų metu. Kaip vadovas sakė, 
dauguma jaunų vienuolių ateina 14 metų amžiaus ir tris 
metus trunka jų mokslas, o tada jau pasidaro pilnas vie
nuolis. Čia surinkti, kiek matėme, vien labai jauni, o se
ni vienuoliai yra jų mokytojai. Praėjome antrame aukšte 
koridorium pro vienuolių kambarius, kuriuose jie gyvena, 
bet į vidų nebuvome įleisti, tačiau patys vienuoliai šypso 
damiesi stovėjo tarpduryje ir mielai priėmė pieštukus ar 
Dalai Lamos paveikslus.

išėjus atgal į vienuolyno kiemą, čirškė žvirbliai ir 
skraidė aplink kaip ir Kanadoje. Pasirodo, jie šioje aukštu
moje gyvena gerai prisitaikę. Samya vienuolynas su budis 
tų šventyklomis atidarytas tik turistams, atvykusiems su 
grupėmis, o vietiniai tibetiečiai neįleidžiami ten melstis, 
įėję į šią šventyklą, nematėme ir net nesutikome vieti
nių žmonių. Vartus į vienuolyną saugojo policija ir tikri
no įvažiuojančių dokumentus, o vėliau išeinant, dar pasi
kvietę ilgai tikrino mūsų vadovo Bulak dokumentus. Ne
norom kilo mintis, kad. kiniečiai gal tik tuos jaunus tibe
tiečius surinko ir aprengę, drabužiais, rodo turistams lyg 
vienuolius, o kai nesusikalbi nemokėdamas kalbos, kaip 
patikrinsi ar tai tikri vienuoliai, ar tik apsimetę jais.

išvažiavus iš vienuolyno kiemo, medžių pavėsyje pasi
darėme pertrauką, valgėme iš viešbučio įdėtą maistą. Ap 
link mus ganėsi didelė avių ir ožkų kaimenė. Trečią va
landą po pietų, sunkvežimio pritrankyti per duobes ir kal
nų vingius, pasiekėme laivelį, į kurį sėdom plaukti atgal 
prie automobilių aikštelės antroje upės pusėje.

Atsigaunam asfaltuotu keliu važiuodami. Pasiekę Gong
gar aerouostą ir anksčiau matytą ilgą tiltą, per jį va
žiuojam antron pusėn žinodami, kad rnetrukus pasieksime 
Lhasos miestą. Kelias veda tarp kalnų, slėnių, paliai upę, 
kur po kelių sustojimų žvalgydamies į kalnus, Lhasą pa
siekiam apie 6 vai. vakaro.

Ilgai užtruko, kol praleido po vieną automobilį važiuoti 
aukštyn. Užvažiavus viršun, rūmų įėjimą kontroliavo 
policija ir tikrino oilietus. Patys rūmai užima didelį plo
tą, bet publiką leidžia tik į Kai kurias šventyklas ar mi
rusių Dalai Lamų stupas-mauzoliejus. Rūmuose be vadovų 
pagalbos būtų sunku susigaudyti, todėl jų vedini laipiojom , . . . ----- . v • .b nes

iki

net ir nemaloni.
į Lhasą nuo Gonggar aerouosto, kurį mūsų tibetietis 

vadovas vadino "Air City", geru asfaltuotu keliu yra 90 
km. Smagiai automobiliui riedant upės krantais, net nepa
matai atsidūręs priemiestyje ir riedąs į Lhasos miesto 
centrą. Žvalgaisi ir nustembi matydamas plačias asfaltuo
tas gatves, didelius gražius naujus mūrinius namus, gatvė
mis zujančius sunkvežimius ir kitus automobilius. Tikėjai
si pamatyti senovišką kalnų miestą, o čia dabar viskas 
kaip kituose didmiesčiuose.

Lhasą pakeitė trisdešimtį metų valdę kiniečiai, kurie 
neišvengiamai pakeitė miesto veidą įsileisdami turistus 
bei prisitaikydami prie vakarietiškų turistų reikalavimų, 
išdygo didelės krautuvės, statomi nauji viešbučiai, restora
nai. Gatvės šluojamos, švarios, su išstatytomis šiukšlėms 
surinkti dėžėmis. Pristatyta ir įvairių valdiškų įstaigų, 
moderniškų namų. Vidurmiestį puošia didelis bronzos ar 
vario paminklas ne istoriniams ar tikybiniams herojams, 
bet plačiaragiams yakams! O pats Lhasos miestas turi 
tik 80,000 gyventojų.

Su tokiu pirmuoju įspūdžiu įriedame į naujo viešbučio 
"Holiday Inn" 
liais šimtais kambarių 
Viešbučio prieangyje vyksta gyvas judėjimas, 
turistų suvažiavę, kad ilgokai užtrunka, l 
kambarių 
kitos jau 
vienuolis, 

Gaunu
Matyti Tibeto viešbučiuose nėra kambarių su viena lova. 
Yra televizijos aparatas, telefonas, šviesi stalinė lempa 
ir gera prausykla su pakankamu kiekiu šalto ir šilto van
dens. Tačiau toks pat tamsus muilo gabaliukas ir šiurkš
tus tualetinis popierius, kaip ir kitų miestų viešbučiuose.
Matyti jau toks standartas. Ant stalo bent trys dideli luvą,
termosai virinto vandens arbatai su puodukais ir arbatos Priėmimų kambarys su sostu, 
pakeliais. Pro langą matosi kieme didelis maudymosi ba- Per vidurį vienas kambarys lyg altorius su Budos statulo-
seinas, bet nei vieno žmogaus^yandenyje. rniš. Taip pat ant sienų buvusių Dalai Lamų paveikslai.

Vakare einame į viešbučio restoraną, kuriame turi Prie jo apartamento ir posėdžiams su kitais vienuoliais
pats valgį pasirinkti bufete ir pasitarnauti. Patiekalai ga- kambarys. Viskas užlaikoma taip kaip buvo palikta jam

išbėgant.

kiemą. Viešbutis ką tik atidarytas, su ke- 
restoranais ir jau su keltuvais. 

. Tiek čia 
kad ilgokai užtrunka, kol gauname 

raktus. Vienos ekskursijų grupės dar ateina, o 
išeina. Jų tarpe matosi vos vienas kitas budistų 
apsisiautęs savo apsiaustu.
kambarį šeštame aukšte, net su trimis lovomis.

laiptais aukštyn ir žemyn, iš vieno aukšto į kitą, 
patys Potala rūmai yra 13 aukštų su labai storomis, 
5 m. storumo, išorinėmis sienomis.

suČia bevaikščiojant po tiek daug šventyklų, kurios 
telktos šiuose rūmuose, labai sunku atsiminti detales, 
visas puošnias statulas, puikius sienų paveikslus. Apžiū
rėjome, turbūt, virš dvidešimties šventyklų ir taipgi iš 13 
čia palaidotų Dalai Lamų, aštuonis balzamuostus. Labai 
puošnus tryliktojo Dalai Lamos mauzoliejus, į kurį nuve
dė žemyn laiptais vienuolis. Siauri, statūs laiptai nuveda 
iki mauzoliejaus, kuris iškilęs 14 m. kaip koks altorius, 
išpuoštas brangiais akmenimis žvilga auksu. Vadovas sako 
papuošimams sunaudota visa tona aukso. Šone prie kapo 
sukrautos gautos dovanos: didelės dramblio iltys iš Indi
jos, porceleno vazos ir pagoda-šventykla padaryta iš 200 
tūkstančių perlų. Netoli mauzoliejaus, viename kampe 
vaikas vienuolis iš pasidėtos ant žemės knygos balsu be 
pertraukos rečitavo maldas. Beje, dabar šiuose rūmuose 
kiniečiai leidžia gyventi tik 20-čiai vienuolių, o anksčiau 
jų būdavo 200.

Vakarinėje šventykloje stovi penkios auksinės stupa- 
mauzoliejai kitiems Dalai Lamoms, iš kurių daugiausia 
auksu apkrautas penktojo Dalai Lamos mauzoliejus, iški
lęs 15 m. aukščio, kuriame padėtas jo balzamuotas kūnas.

Publikai leidžiama pamatyti ir dabartinio 14-ojo Da
lai Lamos gyvenamus kambarius. Jis gyveno apartamente 
išklotame rausvu kilimu. Miegamasis kambarys turi ne
didelę metalinę lovą, iš ten praviros durys į prausyklą.

, kuris baltu šilku išklotas.

miš. Taip pat ant sienų buvusių Dalai Lamų paveikslai

Tibeto sostinė Lhasa
Kol pasiekėme Lhasos miestą, kelyje užtrukome še

šias dienas, padarydami 900 km. Faktiškai žymiai dau 
giau kilometrų nukeliavome, nes visą laiką reikėjo važi
nėti į šonus, lankant budistų šventyklas, nutolusias nuo 
pagrindinio kelio. O važiavimas kylant į kalnus ir blogas 
kelias pareikalavo daugiau laiko. Pakeliui sustojom nakvy 
nei Zhangmu, Xegar, Shigatse, Gyantse ir Tsetang, kur 
kiniečių pastatyti nauji, dideli viešbučiai turistams. Vie
nas nepatogumas tuose viešbučiuose tai, kad nėra keltu
vų, o sergant dėl reto kalnų oro, laipioti į trečią ar 
ketvirtą aukštą, sudaro daug sunkumų. Bendrai, kelionė į 
Tibetą kalnų keliu yra ne visiems: kuris silpnas, mylįs pa
togumą ir lepus - tam tokia kelionė bus nepriimtina arba

na įvairūs ir nesunku, pasižvalgius, išsirinkti patinkamą. 
Pirma diena kad taip gerai jaučiuosi dėl kalnų oro slė
gimo, nors Lhasa yra 3,607 m. arba 11,830 pėdų aukštu
moje. Mūsų grupė restorane visada sėdi prie vieno stalo 
ir kai kas įdėmiai nužiūri praeidamas, kai tarp septynių 
moterų pamato vieną vyrą. Šį vakarą pirmą kartą Tibete 
kelionės metu gauname coca-cola gėrimo, kurio dėžutės 
irgi gamintos Kinijoje, vien su kiniškais įrašais.

Sekančią dieną, iš pat ryto, išvyka į Potala rūmus. 
Tai Dalai Lama viešpatavimo centras ir kartu ten val
džios įstaigos įsikūrusios. Rūmai stovi ant kalvos, iškilę 
300 m. virs slėnio ir matosi aplinkui per kelias mylias į 
visas puses. Turi virš 1000 kambarių su Dalai Lamai skir
tais gyventi kambariais ir taipgi auksu dabintais mauzo
liejais, skirtais mirusiems lamoms palaidoti. Tibeto kara
lius Songsten Gampo jau 7 šimt. šioje kalvoje pastatė 
tvirtovę. Nors karai ir gaisrai naikino pilį, bet ir po 
tūkstančio metų du originalūs kambariai tebėra išlikę. 
Dabartiniai Potala rūmai yra pastatyti penktojo Dalai La
mos (1645-1693 m.) ir jie liko politinių ir religinių jo 
valdžios centru.

Privažiavus prie Potala rūmų vartų, apačioje laukė 
ilga eilė turistų įvairių grupių automobilių ir autobusų.

HADAD perkelkite JAV ar Kanados dolerius į Lietuvą 
L* f* rl £ekiU ar pinigine perlaida

Nordland Express perduoda pinigus - greitai ir saugiai - tiesiai gavėjui 
ir gauna iš jo perdavimo pakvitavimą. Perkėlimo mokestis - tik 4%, 

plius $15 už pristatymą.

I 
l 
I

JAV dol. Kan. dol.

LALAVIMAS

Perkėlimo suma

i 
f

t 
1

Už dovanas lalauninkai atsi
dėkodavo ir tokiais palin
kėjimais:

I 
i 
i 
i

Perkėlimo mokestis - 4%

Pristatymas ....12.00. ....15.00

l i i i i » 
I

Viso

I 
l 
i 
i

Siuntėjas: Gavėjas ; l
I 
i 
l

Kiek tu davei man kąsnelių 
Oi lalu, lalu, man kąsnelių, 
Kad Dievs duotų tiek paršelių 
Oi lalu,lalu, tiek paršelių.
Kiek tu davei man sklėnyčių, 
Oi lalu, lalu, man sklėnyčių 
Kad Dievs duotų,tiek telyčių 
Oi lalu, lalu, tiek telyčių.

I 
i
i
I

i i i r 
i

Piršlių belaukiančioms 
merginoms užtraukdavo:

Tel: . Tel: i

Dovanok margučių porą, 
Gausi vyrą, gražų, dorą. _ 
Jei neduosi mums~ margučių 
Neturėsi nė vaikučių.

ISraSykite Čekį ar piniginę perlaidą NORDLAND EXPRESS VARDU ir siųskite: 
NORDLAND EXPRESS, 1650 Bloor St. West, Toronto, Ontario, M6P 4A8.
Daugiau informacijų gausite paskambinę tel: (416) 535-5000, FAX; (416) 535-5001.
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" TRAKTORIUS ŪKININKUI "
Į Lietuvos Generalinio konsulo 

TORIUS ŪKININKUI vajų dosniai 
dos, bet prisideda ir Amerikos 
turime 27 traktorius! Traktorius 
ticorp b-vė, J. ir P. Barakauskai, G. ir D. Sakai, M. Ra 
čys, B; Naudžiūnas, E. Mačiulaitis (2), J. Vaskela, V 
J. Plečkaičiai, kun. 
NN, L. Baltutis, V, 
vičius, V. Volertas, ~
niai, L. Paškus, V. čiuprinskas, P. Regina, J. Bakša, L.ir 
V. Sendžikai (2).

Kainos: traktorius (JAV) $1,450., kabina - $
280., dvivagis plūgas - $ 
$ 95., šienapjovė - $

nuo $ 50. iki $
"padargus,” priklausomai nuo 
"Žemūktechnika"

VAJUS
H. Lapo pradėtą TRAK- 
atsiliepia ne tik Kana - 
lietuviai, ir dabar jau 
užpirko: H. Lapas, Bal-

- ■ ’ ,r
J. Staškus, J. Valiulis, J. Deveikis, 
Petkevičius, V. Dauginis, A. Stase-

P. ir J. Mališauskai, E. ir G. Rugie-

vežimas (priekaba) - $ 
kultivatorius (akėčios) - 
Pristatymas ūkininkui - 
traktorių ir tieK pat už 
tumo. Akcinė bendrovė

109.

200., 
80., 
220.

uz 
ats-

Marijampolėje 
atskyrė keturiasdešimt traktorių bei padargų šiam vajui 
ir garantuoja, kad jų kainos nekils.

Pasinadokime šiuo vajumi ir pirkime traktorius savo 
giminėms - ūkininkams. Jeigu ūkininkų - giminių neturite, 
ūkininkų sąrašą gausite generaliniams konsulate. Jie yra 
buvę partizanai, tremtiniai, atgavę tėviškes ir neturi kuo 
apdirbti žemės.

Traktoriaus pirkimo reikalu prašome kreiptis į: 
CONSULATE GENERAL OF LITHUANIA, 
235 YORKLAND BLVD., Suite 502, 
WILLOWDALE, ONTARIO

Tel: (416) 494-8313; Fax: (416) 494-4382.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Iki šiol šis fondas išleido per 700,090 dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiKlai.

Sudarydami testamentus, prisiminkime
Kanados lietuvių fondą (Lithuanian-Canadian Foundation).

Tapkime šio fondo nariais - aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

4 ūkas siųsti: Lithuanian-Canadian Foundation,
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. M6P1A6,
Žinokime kad;

FONDO TIKSLAS- LIETUVYBĖS IŠLAIK YMA S

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



KAIRĖJE:
Toronto Prisikėlimo pa
rapijos kredito^ koope
ratyvo 30-mečio su
kaktuviniame susirin
kime 1993.3.7 d.

Lietuviai Banko Sukaktis
TORONTO LIETUVIŠKAM "PRISIKĖLIMO" BANKUI
TRI SDEŠ I M T M E T j PERŽENGUS DEŠINĖJE:

Stepas V a r a n k a
Čia antraštėje pavadintas bankelis yra Toronto 

PRISIKĖLIMO P-jos Kredito Kooperatyvas. Tai antroji, 
esanti Toronto mieste lietuviška finansinė įstaiga. Pirmo
ji yra PARAMA.

PrieS 30 metų, (1962) būrelis lietuvių veikėjų, ma
tydamas ir suprasdamas daugelį dirbančių tautiečiu kas
dienines finansines bėdas, nutarė steigti Toronto mieste, 
patogioje ir lengvai prieinamoje vietoje, antrąją finansinę 
instituciją. Tokia vieta buvo prie lietuvių Pranciškonų 
Prisikėlimo Parapijos 1021 College gatvėje. Pranciškonai 
vienuoliai tam pritarė ir daug padėjo.

Pradžia nebuvo lengva. Atsirado sumanymo prieši
ninkų, nepritariančių antrajam "bankeliui". Gal būt ir 
konkurencijos šešėlis šaldė.

Nors ir buvo nepritariančių, tačiau sekmadieni
niai finansiniai patarnavimai laimėjo. Dauguma tautiečiy 
sekmadieniais atvyksta į pamaldas. Ta pačia proga lietu
viškajame bankelyje gali sutvarkyti visus savo finansinius 
reikalus gimtoje kalboje, šiandieną Toronto PRISIKĖLIMO 
KREDITO KOOPERATYVAS yra tvirta finansinė instituci
ja su tarnautojais.

Kooperatyvo valdybą (iki š.m.kovo mėn.7 d. meti
nio susirinkimo) sudaro: S.čepas - pirmininkas, J.Palys
- vicepirmininkas, V.Vaičiūnas - sekretorius, E.Girdauskas
- iždininkas ir V.Bireta - narys.

Metinis susirinkimas
Kovo mėn. 7 d., 4 val.p.p Prisikėlimo P-jos salėje 

įvyko metinis susirinkimas. Dalyvavo 273 užsiregistravę 
nariai, keliolika svečių, jų tarpe iš Hamiltono TALKOS 
Lietuvių Kooperatyvo . pirm. J.Stankus, vicep. P.Kanopa 
ir Iždininkas St.Dalius, Toronto PARAMOS pirm. D.Vaidi- 
la. Narių registraciją atliko D.Keršienė, V.Jonušienė, J. 
Fremanas, I.Rentel ir R.Norvaišaitė.

šiėme metinio susirinkimo aprašyme trafaretinių 
smulkmenų neaprašinėsiu. Po atidarymo ir darbotvarkės 
paskelbimo, valdybos pirm. dr.S.čepas, sveikindamas susi
rinkusius, tarė:

"Gerbiamieji svečiai, Kooperatyvo nariai ir narės*. 
Kooperatyvo valdybos, komisijų ir tarnautoju vardu svei
kinu visus ir visas, susirinkusius į šį mūsų metinį narių 
susirinkimą. Džiaugiuosi matydamas skaitlingai susirinku
sius. Gerai žinau, kad jums rūpi mūsų Kooperatyvo veiklą, 
rūpesčiai bei jo sėkmingas per eilę metų augimas ir stip
rėjimas. Taip ir turi būti, nes tai yra mūsų visų koopera
tyvas - bankas. Jūs visi, daugiau ar mažiau,esate prisi
dėję. prie jo veiklos, pasisekimo ir stiprėjimo.

Kviečiu visus , darbotvarkę tęsiant, aktyviai daly
vauti. šiandieną yra visiems gera proga kelti klausimus, 
pateikti pasiūlymus, kaip būtų galima dar ką nors geriau 
padaryti. Kaip mūsų bankelis dar geriau galėtų patarnau
ti Kooperatyvo nariams".

Mirusiųjų narių pagerbimas
Kaip ir kiekvienais ankstyvesniais metais, taip 

ir praėjusiais 1992 m. mirtis pasišaukė nemažą būrį Ko
operatyvo narių. Jie iškeliavo amžinybėn, palikdami skaus
me ir nuliūdime savo artimuosius bei šviesius prisimini
mus mums likusiems. 1992 m. mirė 34 PRISIKĖLIMO 
KOOPERATYVO nariai: Beresnevičius Vincas, Balnis Al
fonsas, Jeneliūnas Kazys, Puteris Jonas, Morkūnas Petras, 
Kirstukas Povilas, dr.Urbaitis Antanas, Naudžiuvienė Pet
ronėlė, Šukšta Albertas, Jurkšaitis Pijus, Kriščiūnas Jonaą 
Žukas Pranas, Mickus Juozas, Sabaliauskas Jeronimas, 
Rutkauskas Valerijonas, Morkūnienė Sofija, Kaminskas 
Kazimieras, Margevičienė Adelė, Povilenskis Stasys,Klem- 
kienė Regina, Jakavičius Edvardas, dr.Matukas Antanas, 
Vilkus Adolfas, Petraitytė Morta Marija, Vaičeliūnas Juo
zas, Tunaitis Juozas, Gudaitienė Paulina, Grinskis Jonas, 
Barauskienė Ada, Kazlauskas Jonas, Vinskienė Sofija, 
Maskelienė Elzbieta, Miniota Stasys, Ginčauskas Stasys.

Susirinkimo pirmininko paprašyti , dalyviai juos 
visus pagerbė atsistojimu ir malda, kurią sukalbėjo Prisi
kėlimo P-jos klebonas, kun. Augustinas Simanavičius,OFM.

Pirmininko pranešimas
30-mečio veiklos pranešimą padarė valdybos pirm, 

dr. Čepas:
"Su malonumu darau Jums šį 30-tąjį mūsų Koope

ratyvo veiklos metinį pranešimą. Noriu su Jumis pasi
džiaugti, kad 1992 metai mūsų Kooperatyvui buvo geri 
ir sėkmingi, ką daugelis iš jūsų jau turbūt pastebėjote, 
jeigu peržiūrėjote jums prisiųstas apyskaitas bei balansus. 
Tiesa, balansai paaugo kiek mažiau, negu praėjusiais, 
t.y. 1991 metais, tačiau mūsų likutis arba pelnas 1992 
m. buvo beveik dvigubai didesnis, negu 1991 m. šiuo 
pelnu papildėme mūsų rezervus, kurie metų gale prašoko 
$4.000,000. Keturi milijonai tai nėra jau tokia maža 
suma ir , jeigu dėl kokių nors priežasčių reikėtų mūsų 
Kooperatyvui likviduotis, tai, padalinus mūsų rezervus, 
kiekvienam mūsų nariui tektų virš $1.200. Į skaitlines 
šiame pranešime nesileisiu, daugiau apie tai išgirsite iš 
iždininko pranešimo arba jau esate susipažinę iš, kaip 
minėjau, jums prisiųstų apyskaitų.

Žvelgiant bendrai į ekonominę bei finansinę viso 
Kanados krašto padėtį, reikėtų pasakyti, kad 1992 m. 
nebuvo labai geri, o gal ir kiek gąsdinantys. Užsidarantys

Iš kairės kooperaty
vo Valdybos pirm. dr. 
S. ČEPAS ir Prisikėli
mo parapijos klebonas 
KUN. Augustinas SI
MANAVIČIUS, OFM.

30-čio sukaktuviniame su
sirinkime dalyvavo Hamil
tono "Talkos" valdyba. Iš 
kairės:
P. Kanopa, vicepirm., 
St.Dalius, iždininkas ir J. 
Stankus, pirmininkas.

Visos nuotraukos 
Stepo Varankos

fabrikai, mažėjanti produkcija, ilgėjančios bedarbių eilės,
didėjantis bankrotų skaičius, krentanti ir nepastovi kana- 
diškojo dolerio vertė neprisidėjo prie krašto ekonominės 
gerovės. Stengiantis pagerinti krašto ekonominę padėtį, 
Kanados Bankas pradėjo mažinti procentus, bet labai ne
pastoviai ir netvarkingai. Kartais nuleisdavo savaitės bė
gyje į%, bet jau kitą savaitę, susilpnėjus Kanados dole
riui, pakeldavo visą procentą, ar net daugiau. Dėl to - 
kios nepastovios padėties, nedaug kas norėjo investuoti 
į verslą, o be to, daugelis didelių bilijoninių kompanijų, 
ypač kurios turėjo investavusios bilijonus į komercinius 
pastatus (real estate) atsidūrė bėdoje. Užsidarant, ban
krutuojant arba persikeliant į JAV daugeliui verslų ir
fabrikų, atsirado per daug tuščių patalpų. O kai jos tuš
čios, tai nėra ir pajamų, ir nėra iš ko mokėti nekilnoja
mo turto paskolas ("mortgičius"). Bilijoninės kompanijos, 
kaip Reichman'ų "Olympia" arba Bronfmanų "Bramelea" 
atsidūrė prie bankroto slenksčio, ir kas žino, ar nuo jo 
išsigelbės.

šių didžiųjų kompanijų bankrotas paliestų daugelį 
finansinių įstaigų, kaip pav. "Trust" kompanijas ir net 
bankus,ir tai ne tiktai Kanadoje, bet ir už jos ribų. Ži
noma, didieji Kanados bankaj^./atsilaikys, nes jau iš 1992 
m. pelno yra tam atidėję milijonines sumas, o be to, jie 
turi nemažus rezervus. Tačiau, kai kurios "Trust" kompa
nijos, kartais ir su labai skambiais vardais, jau dabar 
yra atsidūrusios bėdoje ir ieško pirkėjų, kad kas nors 
perimtų jų operacijas.

Gal būt be reikalo čia kalbu jums apie bilijonines 
kompanijas, atsidūrusias bėdoje. Tik norėjau pabrėžti, 
kaip svarbu yra turėti gerus rezervus. Ontario valdžia, 
prižiūrinti visus kredito kooperatyvus, reikalauja, kad 
visi kooperatyvai turėtų 5% rezervų, šiandien vidurkis 
visų Ontario kredito kooperatyvų rezervų artėja prie 4%. 
Mūsų Kooperatyvas 1992 m.gale turėjo 7,72% rezervų. 
Kažkur finansiniame žurnale skaičiau, kad finansinės į- 
staigos, turinčios rezervų tarp 7 ir 8 procentų, yra labai 
saugios nuo bet kokių netikėtumų. Taigi, noriu užtikrinti 
mūsų narius taupytojus, kad jūsų visų santaupos mūsų 
Kooperatyve yra labai saugios, saugesnės negu daug kur 
kitur.

Kaip jau anksčiau minėjau, procentai per praėju
sius metus tai krito, tai vėl kilo. Reikėjo ir mums prie 
jų_ prisitaikyti, todėl gal pastebėjote, kad ir mes juos 
kėlėme arba mažinome, tačiau stengėmės, kad visada 
mokėtume ne mažiau, ar net kiek daugiau, negu kad 
kitur buvo mokama. Neskriaudėme ir mūsų skolininkų, 
ir jie, tiek už asmenines paskolas, tiek už nekilnojamo 
turto mokėjo kiek mažiau, negu kad kitur būtų reikėję 
mokėti. Atsižvelgiant į tai matome, kodėl verta taupyti 
ir skolintis savame kredito kooperatyve,-o kur dar veltui 
teikiami įvairūs patarnavimai savo nariams, už kuriuos 
kitose finansinėse įstaigose lupa, kartais ir nemažai.

Mūsų skolininkai, bendrai paėmus, skolas ( mokėjo 
neblogai. Tiesa, kartais atsirasdavo vienas kitas, įkliuvęs 
i finansines bėdas, bet daugumas susitvarko, kartais su
teikiant kokių palenvinimų, kaip tai pasitenkiname, jeigu 
sumoka tik procentus per vieną kitą kartą. Daugumas 
nekilnojamo turto ir asmeninių paskolų yra atmokamos 
mėnesiniai, tačiau ir čia duodame mūsų skolininkams 
lengvatų ir priimame ir dažnesnius mokėjimus. Jeigu kas 
nori, gali mokėti kas 2 ar kas vieną savaitę, arba ir 
dažniau.

šalia kitų sąskaitų, taupytojams 1992 metais įve- 
dėme ir amerikoniškų dolerių dieninių palŪKanų taupymo 
sąskaitą (American dollars daily interest savings account). 
Kol kas nedaug narių ja dar naudojasi, bet pamažu ji 
auga ir kviečiame visus, kurie norite šalia kanadiškų do
lerių turėti ir amerikoniškųjų, atidaryti šią sąskaitą.

Baigdamas šį 30-tąjį metinį pranešimą, noriu padė
koti visiems valdybos abiejų komisijų nariams už gerą 
darbą ir glaudų bendradarbiavimą. Kaip jau esu anksčiau 
minėjęs, mūsų valdybos posėdžiai yra atviri visiems ko
misijų nariams ir juose gali dalyvauti visi ir bet kada. 
Bent vienas narys iš paskolų komisijos ir i š revizijos 
komisijos visada dalyvauja valdybos posėdžiuose.

šiais metais užbaigiu valdyboje kadenciją aš pats 
ir V. Vaičiūnas, Paskolų komisijoje R.Kuliavas ir Revizi
jos komisijoje D.Keršienė. Šalia to, Revizijos komisijos 
narys R.Budnikas persikėlė gyventi į Vancouver'^, todėl 
šalia 2-jų narių į Valdybą ir 1 nario į Paskolų komisija 
reikės išrinkti 2 narius į Revizijos komisiją - viena £

Prie registracijos stalo, iš kairės: D. Keršienė, V. Jonušienė, J. Fremanas, I. 
Rentei ir R. Norvaišaitė.

metams, kitą tik 2 metams - užbaigti R.Budniko kaden
cijai.

Negaliu pamiršti nepadėkojęs mūsų vedėjui, visiems 
tarnautojams. Manau, kad jie visi jums patarnavo gerai 
ir gal net labai gerai. Smagu kartais išgirsti iš mūsų 
narių gerus atsiliepimus apie mūsų tarnautojus bei jų 
patarnavimus. Neseniai vienas narys, priėjęs sako: 'turite 
gerus tarnautojus'? Neseniai, sako, jam reikėję išsiaiškinti 
apie RRSP ir RRIF sąskaitas. Kreipęsis į iyairias finansi
nes institucijas, bet niekas taip gerai neišaiškino, kaip 
mūsų Kooperatyvo tarnautojai. Manau, kad tai buvo Rita 
Norvaišaitė. Ačiū tau, Rita, kad apgynei mūsų Koopera
tyvo garbę. Manau, kad ir kiti mūsų tarnautojai manda-
giai visus aptarnauja.

Pagaliau - didelis ačiū visiems mūsų Kooperatyvo 
nariams už jų lojalumą savam kooperatyvui. Ypatingai 
ačiū tiems, kurie nuolat ir visada laiko savo santaupas 
savame kooperatyve. Ačiū visiems, kurie atėjote į šį 
susirinkimą." 
Iždininko E.G i r d a u s k o 
pranešimas

čia pateikiu suglaustą iždininko pranešima: "Paau
gome ir buvo pelno. 1992 m. iš viso pajamų buvo $ 4, 
157,679. Išlaidų - $3,663,949. Atėmus iš pefno išlaidas, 
metinis Kooperatyvo pelnas yra $493,730. Pernai, 1991 
m. metinis pelnas buvo $248,974. Tas paaugimas kapitalu
l. 7 mil.dolerių, tai mažiausias per paskutinį dešimtmetį. 
Palyginus, jis nėra didelis, bet dėl paskutiniu laiku blogos 
pasaulinės ekonomijos yra pagirtinas.

Paaugome, padarėme pelno. Papildėme valdžios 
reikalaujama rezervą, kuris dabar yra virš 4 mil.dolerių, 
arba 7,72% viso Kooperatyvo aktyvo, 1 kuris sudaro 
$53,351, 758. šiais metais Kooperatyvas turėjo ir abejoti
nų paskolų, kurios sudarė $87,077. Jų yra labai sunku 
išvengti. Tos abejotinos paskolos atsiranda iš nekilnoja
mojo turto paskolų. Kartais negrąžintų paskolų priežasti
mi yra šeimos tragedijos. Prisikėlimo P-jos Bankelio tar
nautojams 1992 m. algų išmokėta $218,594. Valdomie
siems organams išmokėta $16,500. Iš metinės apyskaitos 
matosi, kad 1992 m. sušauktas metinis susirinkimas kai
navo $8,672, o 1991 m. tik $2,083. Viskas brangsta. Ko
operatyvui priklauso 3,725 nariai.

Kooperatyvo valdybos pirm. dr.Silvestras Čepas 
Kooperatyvą prižiūri jau 30 metų. Vicepirm. Juozas Palys 
29 metus. Kooperatyvo vedėju jau 15 metę yra R.Unde- 
rys. Vienas iš Kooperatyvo steigėjų ir Paskolų komisijos 
narys yra Aloyzas Kuolas.

Po iždininko pranešimo sekė Paskolų, Revizijos, 
Valdžios revizoriaus, kuris išrinktas ir kitiems metams,pra
nešimai.

Su šiuo susirinkimu savo kadenciją buvo užbaigę 
Valdyboje- S.čepas, Paskolų komisijoje- R.Kuliavas ir 
Revizijos komisijoje- D.Keršienė. Į valdybą perrinktas 
S.čepas ir pasiūlytas Bušinskas. į vienkartinę komisiją 
- R.Kuliavas, į Revizijos -perrinkta D.Keršienė ir pasiū
lytas V.Valiulis. Klausimus patiekė tiktai 3 nariai.

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 1992
m. iš pajamų, lietuvybei palaikyti ir plėsti paskyrė $34,110 
/ Paramą gavusiųjų sąrašas bus atspausdintas sekančiame 
"NL" numeryje /Red./.

Baigiantis susirinkimui, kuris praėjo sklandžiai ir 
užtruko tik 1 valandą, buvo pravesta Kooperatyvo na
riams piniginė loterija. Loterijai buvo paskirta 14 pinigi
nių premijų. Aštuonios po $25 ir šešios po $50. Pasibai
gus susirinkimui, visi buvo pavaišinti vynu, šaltais užkan
džiais, kava ir saldumynais - tortais.

Lietuviškieji kredito kooperatyvai yra susirūpinę 
kooperatyvų ateitimi. Mūsų tautiečių vyresnio amžiaus 
karta iškeliauja amžinybėn. Tokia yra pasaulio tvarka... 
Pernai iš PARAMOS Kooperatyvo iškeliavo 50 narių. Kaip 
minėta, Iš PRISIKĖLIMO Kredito Kooperatyvo 34, iš Ha
miltono TALKOS 27. Kiek iš Montrealio LITO tiksliai 
nežinoma. Per vienerius metus kooperatyvai netenka apie 
100-130 narių. Jų eilių jaunesnioji karta nepapildo. Kokia 
tų lietuvišką finansinių institucijų tolimesnė ateitis, sa
kykime už 20-50 metų, nesunku atspėti. Tiesa, išeiviją 
papildo nauji pavieniai ateiviai, tikriausiai tik laikinai.

Lietuviški kredito kooperatyvai teikia daugiau pa
slaugų savo nariams negu bankai ir kitos finansinės insti
tucijos savo klientams ir jie - neremia lietuvybės iš savo 
pajamų!

Lietuviai, būdami savo lietuviško bankelio nariais, 
savaime prisideda prie lietuvybės išlaikymo. REMKIMĖ 
savo LIETUVIŠKUS KOOPERATYVUS.1
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į EMILIJAI GRUODIENEI

tragiškai žuvus,
Jos sūnų VYTAUTĄ, dukras DALIĄ SCOTT, IRE
NĄ NISSEN ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia -

O.J. Gustainiai, 
E. Senkuvienė ir
A. J. Sungailos

Lietuviu. Namų 
Žinios

• Kovo mėn.21 d. L N 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 146 žmonės. Svečiu 
knygoje pasirašė po 1 iš 
Vilniaus, Joniškio, Lazdijų.
R. R.Cesoniai iš Indianapo- 
lio, IN, JAV. Svečius supa
žindino ir pranešimus pa
darė LN revizijos komisijos 
narys Augustinas Sukauskas.

e Balandžio mėn. 18 d., 
sekmadienį, Karaliaus MIN
DAUGO menėje yra ruo
šiami iškilmingi velykiniai 
pietūs. Bilietai gaunami 
sekmadienio popietėje pas 
LN Motery Būrelio nares 
ir LN raštinėje.

Dieną prieš tai, šešta
dieni, VYTAUTO DIDŽIOJO 
meneje vyks P. Makuškio 
darbų paroda. Visi kviečia
mi atsilankyti šios parodos 
atidaryme.

• LIETUVIŲ NAMAI nuošir
džiai dėkoja EN valdybos 
nariui Valteriui Drešeriui 
už jo atliktų darbą ir rū
pestį, remontuojant LN 
namą - 1579 Bloor St,,W. 
Pertvarkant pastatą, atsi
rado daug problemy, bet 
Valteris nuo jy nepabėgo 
iki tol, kol namo remontas 
buvo užbaigtas ir išnuomo
tas.

• Slaugos Namams aukojo:
Paulinos Simkevičienės 

gimtadienio proga, sukak
tuvininkės pageidavimu, 
svečių dovanos - aukos 
paskirtos Slaugos Namams: 
$100- I.Vibrys; po $50 - 
P.S.Kripai, K. Juknevičius,
S. A.Kazlauskai, J.Seperys, 
A.L.Smolskiai, V.L.Štuikiai,

L.Staniszewski, A.V.Žalnie- 
riūnai; po $40 - P.S.Jau
niai, V.Žalnieriūnas; $30

V.Petrauskas; t po $25
- Iz. Kandrotienė, O.Juod-
viršienė, T.Varneckas, A. 
Mikšys, B.Sapijonienė, V.V. 
Baliūnai, B.Kazlauskas; 
po $20 - A.Puteris, G.So- 
donis, A.Mašalas, L.Balsys, 
V.Knyvaitė, A.Lemežys,
E.Jaškus, U.Bleizgienė,
J. Pacevičienė, A.Byszkie- 
wicz, M.Duliūnas, I.Stasiu- 
lis, L.Daunius, Z.Lembertas, 
V.Sukauskas, L.Leknickas,
K. B.Valančiai, A.Vekteris, 
I.Vektoris; $100 - L.Hirsch
- a.a.Virginijos Sprainaitie- 
nės atminimui.

Iš viso statybos fonde 
yra $ 881,035 (įskaitant 
palūkanas).

• Toronto LIETUVIŲ NA
MUOSE arba pas Vyt.Kulnį 
tel:769-1266 galima įsigyti 
Lietuvos Informacijos Insti
tuto paruoštų leidinių, jų, 
tarpe "Lithuanian Compa
nies and Organizations".

• Ina Lukoševičiutė- Sungai- 
lienė yra apdovanota bend
rovės Du Pont Merce 
Pharma aukščiausia įverti
nimo premija už praeitų 
metų profesinį joje darbų. 
Sveikiname'.

• Valdas Samonis, Toronto 
Universiteto profesorius, 
yra pakviestas eilei paskai
tų Siaurės Amerikos ir 
Europos universitetuose 
bei mokslo institucijose. 
Jis gavo pakvietimą dirbti 
Pasaulio Banko patarėju 
pokomunistinės ekonominio 
persiformavimo srityje. 
Kaip buvo pranešta, Lietu
va prieš metus laiko yra 
tapusi šio banko nare.

įįįį.
PARAMA

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS

MOKA:
5.00% už 90 dienų term. Indėlius 
5.00%už 6 mėnesių term. Indėlius 
5.25% už 1 m. term, indėlius 
5.25% už 2 m. term. Indėlius 
5.50%už 3 m. term. Indėlius 
5.50%už 4 m. term. Indėlius 
6.00%už 5 m. term. Indėlius 
5.50%už 1 m. GIC mėn. palūk. 
6.00%už 1 m. GIC Invest pažym. 
6.25% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
6.50% už 3 m. GIC Invest pažym. 
6.75%už 4 m. GIC Invest pažym. 
7.00% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
4.00%“* RRSP Ir RRIF Ind. (wriMrae) 
6.00%“* RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
6.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term Ind. 
7.00% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
4.00% UŽ OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo aąak. (gyvyM.«iraUd.) 
3.50% kaad. pal. sąsk. virė 10.000 
2.50% už kasd. pal. čekių sąsk. 
2.25% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.......... 9.50%
už nekilnojamo turto
paskolas (mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu

1 metų ........
2 metų ........
3 metų ........

(fixed rate)

7.70%
8.20%
8.70%

su keičiamu nuošimčiu
1,2 ar 3 metų ...... 7.65%
(variable rate)
Asmenines paskolas 

duodame iki $65,000 ir 
mortgičius iki 75% įkainoto 
turto. Kitos paskolos: (Line 
of Credit) ir antrieji mortgičiai.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje;
AKTYVAI PER 96 MILIJONUS DOLERIŲ

Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, bet nedaugiau 
$2,000. Asmeninės paskolos mirties atveju apdraustos iki $30,000. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. Gaunama piniginės 
perlaidos. Kelionių čekiai (American Express, Thomas Cook 
mastercard cheques). Kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų 
kraštų. (The Co-operatos & Blue Cross)._______________________

Kredito kortelė su "paramos" vardu
VALANDOS: pirm..antrad. ir treč. nuo 9 v.r.-~ 

3:30v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais _nuo 9 
vaLr.-8 vaL v., šeštadieni eis nuo 9 v.r.-l v.p.p.BŪSTINĖ: 
Lietuvių Namai-1573 Bloor Str.,West, TORONTO, Ont. 
M6P 1 AG, tel: 532 - 1149. TELEFONAS: 532 - 1149.

6 psi.

LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ BŪRELIO valdyba, revizijos komisija ir talkininkai - nariai. Sėdi iš kairės: Ant. KAIRYS, 
pirm. T.STANULIS, M.RACYS; stovi iš kairės: ižd. R.BARTMINAS, vicepirm. A.SUKAUSKAS , B. MACKEVIČIUS, 
B.LAUČYS, sekr. Z.REVAS, J.RADZEVlClUS ir S. GLOVACKIS. Nuotr: V. K u 1 n i o

DĖMESIO 
ŠACHMATININKAMS

LIETUVIŲ NAMŲ Vyrų 
Būrelis savo metiniame 
narių susirinkime nutarė 
atgaivinti šachmatų klubą 
Toronte. Vyrų Būrelio ini
ciatyva buvo sušauktas 
kovo 14 d.pirmasis šach
matininkų susirinkimas.

Susirinkimą pravedė 
LN Vyrų Būrelio pirm.Teo
doras Stanulis. Po ilgų 
diskusijų buvo nutarta su
ruošti lietuvių šachmatinin
kų turnyrą. gegužės_ 1-2 
d.d. Visi buvę ir nauji 
šachmatininkai yra kviečia
mi atvykti į Lietuvių Na-: 
mus kiekvieną sekmadienį 
ir pažaisti šachmatais nuo 
12:30 vai.- 3:00 val.p.p.

Buvo taip pat pasiūlyta 
kreipt i s į j au ni m ą moky k 1 i - 
nio amžiaus ir_ kviesti juos 
puoselėti šia^ įdomią sporto 
šaką. Dėl platesnių infor
macijų prašome kreiptis 
j E.Bartrniną tel: 249-0490 
arba i T.Štanuli tel:532- 
3311.

Mes tikimės, kad lietu- LN VYRŲ BŪRELIO šachmatininkai Emilis BARTMINAS ir Stasys GLOVACKIS LN
Nuotr: T. S t a n u 1 i oSeklyčioje bando savo jėgas.viai atsilieps į mūsų atsi

šaukimai

999 College St.. Toronto, Ontario M(> i I I A8

Telefonai: (116) 532-3400 ir 532-34 14

Parapijos kredito kooperatyvas
4 k.

KASOS VALANDOS: Pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais - 
nuo 9.00 v. ryto Iki 8.00 v.v.; šeštadieniais - nuo 9.00 v. ryto Iki 1.00 p.p.; 
sekmadieniais nuo 9 v. ryto iki 12.30 v.p.p. SKYRIUS ANAPILYJE: 
sekmadieniais nuo 9.30 v. ryto Iki 1.00 v.p.p.

• ATŽALYNAS - tautinių .. , .
šokių metiniam pavasario ’ *
koncertui stropiai ruošiasi ATŽALYNO studentu 

grupe po vasaros atostogų
• ATŽALYNAS stropiai pradės ruoštis 1994 m.va- 
ruošiasi savo metiniam sara vykstančiai Dainų 
pavasario koncertui, kuris ir Šokiu šventei Lietuvoje.
vyks LIETUVIŲ NAMUOSE
sekmadienį, balandžio mėn. • Antanas Firavičius, per 
25 d. visą savo gyvenimą uoliai

Šiais metais ATŽALY- darbavęsis Tautos Fondo 
NO šokėjai VILNIAUS reikaluose, sulaukęs 79 
Paviljone, Karnavalo metu metus amžiaus, mirė ir 
atliks programą. Karnava- kovo 12 d. buvo palaidotas 
las rengiamas birželio mėn. Sv.Jono Kapinėse.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.......... 5.00%

180-364 d. term, ind........... 5.25%
1 metų term, indėlius ....... 5.25%
2 metų term, indėlius ....... 5.25%
3 metų term, indėlius ....... 5.50%
4 metų term, indėlius....... 5.50%
5 metų term, indėlius...... 6.00%
1 metų GlC-mėn.palūk...... 5.50%
1 metų GlC-met. palūk.... 6.00%
2 metų GlC-met. palūk.... 6.25%
3 metų GlC-met. palūk.... 6.50%
4 metų GlC-met. palūk.... 6.75%
5 metų GlC-met. palūk.... 7.00% 
RRSP, RRIF ir OHOSP.... 4.00% 
RRSP ir RRIF-1 m. term. ind. 6.00%
RRSP ir RRIF-2 m. term. ind. 6.25%
RRSP ir RRIF-3 m. term. ind. 6.50%
RRSP ir RRIF-4 m. term. ind. 6.75%
RRSP ir RRIF-5 m. term. Ind. 7.00%
Taupomąją sąskaitą ........ 3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 3.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.............. 2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo ..................... 9.50%
Sutarties paskolas

nuo ..................... 9.50%
Nekiln. turto paskolas:

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 7.75%
2 metu ............... 8.00%
3 metų ............... 8.75%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 7.50%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

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.

AKTYVAI per 54 milijonus dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

TinT?g.TTI?D INSURANCE 
UKLIL oJtIILIv brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B 1K8
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkutė) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. — 7 v.v., šeštadieniais — 9 v.r. — 5 v.p.p.
Pm katančiam nekilnojamo huto (vertinimui profane skambinti

T*1-233—4446
Narys “Better Bussiness" biuro

Patarnavimas — greitas ir tikslus! 
V. Dauginis - telefonai (416) 533-1121, (416) 822-7376 
Lilija Pacevičienė-telefonai (416) 533-1121,(519) 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS *
* GYVYBĖS * KOMERCINĖ*

DRAL DA ----INSLRA^CE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

1613 Bloor St. West, Toronto, Ont., M6P 1A6
(416) 533-1121 FAX 533-1 122

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



MONTREALIO SKAUTAI VYČIAI ATLIEKA GERĄJĮ DARBELĮ: vyr. virėjas- R. Valinskas,pad R.Otto.jr. Sėdi: Broliai virėjai ir darbuotojai- 
Rimas Piečaitis, Romas Otto,jr., Paulius Murauskas, Vytas Ptašinskas, Aras Piečaitis. Stovi: Gintaras Nagys, Romas Otto, Gytis Niedvaras .Da
nielius Bulota ‘ Visos nuotr: Romo Otto

- išalkusiems Montrealio benamiams "Benoit Labre House" patalpose, š.m.vasario mėn. 22 d.

Pripildytos lėkštės nukeliauja ant stalo -

"Du broliukai", "Močiutė 
mane barė", "Dar nejok, 
dar sustok".

Buvo perduoti sveikini-

DR.JONO BASANAVIČIAUS 
SKAUTŲ VYČIŲ BŪRELIO 
GERAS DARBELIS

Pagal 1992-93 m. Vyčių

Veiklos Planą, Broliai su
ruošė vienkartinę virtuvę 
pamaitinti Montrealio be
namius.

PAGERBDAMI A.A. ANTANĄ VERBICKĄ, REIKŠDAMI. 
UŽUOJAUTĄ ARTIMIESIEMS, JO ATMINIMUI KANADOS 
LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:

$30 - Z.A.Stanaičiai; $25 - A.D. Jankūnai; po $20 
- Vl.G.Stabingiai, J.T. Andrukaičiai , Z.Čečkauskas, J.G. 
Krištolaičiai, S.Karnas, L.D.Gutauskai, X.Y., P.S.Kanopai
A. S. Jankauskai, D. Vaitiekūnienė; $15 - J.R.Pleiniai; po 
$10 - P.Žulys, J.Kežinaitis.Z.Matukaitienė, P.M.Šiūliai, 
K.S.Karaškos, V.R.Bartininkai,A.Leščienė, P.V.Šidlauskai,
B. Kaminskas, A.Didžbalienė.

Dėkoja už aukas K.L.F.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE 
———5——————————————————

"TALKA",LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, HAMILTON, Ontario L8M 1L6

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pat. čekių sąsk. lkl...3.50% 
santaupas.................................. 3%
kaed.pal.taupymo s-ta .. 2.50%
90 dienų Indėlius ................ 5.75%
1 m. term. Indėlius ..............6.00%
1 m. term.lnd.mėn.pal.......... 5.75%
3 m. term.lndėlius......... 6.50%
RRSP Ir RRIF (pensijos......3.50%
RRSP Ir RRIF 1 m................. 6.00%
RRSP Ind. 3 m.'.............. 6.50%

IMAME UŽ:
asmenines paskolas .... 12.75% 
neklln. turto pask. 1 m. . 7.75% 
nekll.turto pask. 3 m. ... 8.75% 
Nemokamas čekių ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas.
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi iki $2.000 ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

Sekite kasdienine Informaciją apie procentus “Taikoje”
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. ryto.
Liepos-rugpjūčio mėn. šeštadieniais uždaryta.

1993. m. 31

Nutarus "menu", buvo 
surinkti ir supirkti savo 
lėšomis maisto produktai. 
Vasario mėn. 21 d., lietu
vių Aušros Vartų P-jos 
salės virtuvėje prasidėjo 
maisto gaminimas vyriau
siojo virėjo skauto Vyčio 
Roberto Valinsko priežiūro
je, jam padedant būriui 
kitų Brolių.

Vasario mėn. 22 d.,
anksti rytą maistas buvo 
sušildytas ir gausios - de
šimties Brolių grupes 
nuvežtas į BENOIT LABRE 
HOUSE 308 rue Young, 
ir šioje institucijoje buvo 
pamaitinti 136 benamiai.

Kadangi patalpose telpa 
apie 45 žmonės vienu kar
tu - maistas buvo paduo
damas per 3 kartus. Taip 
Broliai Vyčiai- Gintaras 
Nagys, Gytis Niedvaras, 
Danielius Bulota, Vytas Pta
šinskas, Paulius Murauskas, 
Romas Otto,jc, Aras Pie
čaitis, Rimas Piečaitis 
buvo labai užsiėmę, nes 
jiems reikėjo tvarkyti ir 
stalus, plauti indus ir pa
tiekti valgantiems maistą.

Atrodo, kad šis gerasis 
darbelis buvo visų gerai 
įvertintas ir suteikė pasi
tenkinimą ne tik Montrea
lio benamiams, bet sušildė 
ir Brolių širdis,nes nutartai 
tai įtraukti į savo metinės 
programos kasmetinį projek
tą.
Dr.JONO BASANAVIČIAUS

Būrelio Vyčiai širdingai 
dėkoja AV P-jos klebonui 
Tėv.J.Aranauskui.SJ., už 
leidimą naudoti Parapijos 
virtuvę, taip pat ir dr.J.
Mališkai, skautininkų-kių 
būreliams už finansinę 
paramą vykdant šį projektą.

Skautininkas Romas O.

"NERINGA" SURUOŠĖ 
JUOZAPINES

Montrealio Juru Šaulių 
Kuopa NERINGA' ir AV 
Parapijos Komitetas suruo
šė tradicinį Juozu ir Juzių 
pagerbimą, skanius pietus 
ir programėle,. Šio subuvi
mo proga, čia 6 metus 
talkininkavusiam kun.Izi- 
doriui Sadauskui, SDB, 
išvykstančiam į Vilnių kle
bonauti, buvo palinkėta 
geros sėkmės ir gražaus 
darbo.

Juozų pagerbimą atida
rė ir sklandžiai pravedė 
Aldona Vaičekauskienė. 
Pirmiausia pasveikino visų 
atvykusių vardu AV P-jos 
kleboną kun.J.Aranauską,SJ., 
ir šalia už garbės stalo 
sėdinčius: vienintelę Juzę 
Mikalajūnienę ir Juozus 
- Intą, Krujelskį, Lukoševi
čių, Siaučiulį, Pakulį, Pie- 
čaitį ir Juozuką Piečaitį, 
papuoštus raudonu gvazdi
ku.

Scenoje laukė pasiruo
šęs "GINTARĖLIS", vad. 
Zigmo Lapino. Jie sugrojo

GUY ® 
RICHARD 
Room---- COUVRIUR

7725 George LaSalle
Geriausias patarėjas ir darbo atlikėjas stogdengys
GUY RICHARD,kuris jau seniai aptarnauja lietuvius. 
Darbą atlieka sąžiningai ir prieinamomis kainomis. 
Stogo dengimui ar taisymui skambinkite: 364-14/0 

mai iš RŪTOS Klubo, "NL" 
Valdybos ir Redakcijos, 
o žodžiu AV Parapijos 
vardu pasveikino Albertas 
Jonelis. Sugiedojus "Ilgiau
sių Metų", sveikino Genė 
Kudžmienė, K.L.K.Moterų 
D-jos Montrealio skyriaus 
vardu, A.Mickus AV P- 
jos Choro vardu, kartu 
palinkint ir geros sėkmės 
kun.Iz.Sadauskui,SDB. Sese
lė Paulė, pasveikinusi Tėv. 
J.Aranauska ir visus Juo
zus, Juzės, palinkėjo kun.Iz. 
Sadauskui, SDB nuvežti j 
Lietuvą jumoro ir vilties, 
ko dabar, kaip ji pasakė, 
labai trūksta.

GINTARĖLIUI linksmai 
sugrojus "Baltos burės plaz
da" ir "Kalvelį", žodis pri
klausė Tėv. J.Aranauskui,SJ.,
kuris kiekviena proga su
randa ka nors naujai, nuo
širdžiai ir su jumoru pras
mingai pasakyti. Susirinku
sieji - arti pusantro šimto- 
palydėjo jo žodžius ir šyp
seną ilgais plojimais.

Kunigas, būsimas klebo
nas Vilniuje, Iz.Sadauskas, 
SDB visiems nuoširdžiai 
padėkojo: jį priėmusiems, 
mokiusiems ir globojusiems 
per 6-rius jo čia buvimo 
metus ir už linkėjimus, 
išleidžiant į Tėvynę, taip 
pat už atsilankymą šiame 
pobūvyje.

Padėkos ženklan rau - 
doną gvazdiką gavo muz. 
Zigmas Lapinas, o jaunieji 
muzikantai - saldumynų.

Vyriausioji vaišių šeimi
ninkė Genė Balaišienė su 
talka skaniai pavalgydino 
svečius, o patarnautojos 
mikliai sukinėjosi prie sta
lų, papuoštų geltonais, 
linksmais žiedeliais, varant 
užsigulėjusius sniegus iš 
atminties. b.

• Liudas STANKEVIČIUS 
bus išvykęs iš Montrealio 
balandžio 12-23 d.d.

Vėl viena Auksinio Amžiaus Rūtos Klubo 
Lietuvos dukra

A t A
MARIJA ADOMAITIENĖ

sulaukusį svarių metų, iškeliavo Amžinybėn.
Reiškiu nuoširdžiausią ir giliausią užuojautą 

gerb. Jonui Adomaičiui, netekus mylimos žmonos, 
taip, pat ir visiems giminėms bei artimiesiems.

Šiame giliame liūdesyje Tavęs, Velione, 
neužmirštantis -

Mikalojus Petrauskis

PADĖKA

A.a. Marija Stankūnaitė-Adomaitienė,trumpai 
sirgusi, vasario 21 d. iškeliavo amžinybėn. Vasa
rio 23 d., po gedulinių pamaldų Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje, palaikai buvo palydėti į 
krematoriumą. Vėliau bus palaidoti Lietuvių kapi
nėse Mississaugoje.

Nuoširdžiai dėkojame kleb. Tėv. J. Aranauskui, 
SJ, už maldas ir ligonės aplankymą su Šv. Sakra
mentais, Tėv. S. Šileikai, SDB už gedulines pa
maldas ir palydėjimą į kapines, sol. A. Kebliui už 
giedojimą šv. Mišių metu ir Libera, Aleksandrui 
Stankevičiui už grojimą vargonais pamaldų metu.

Gili padėka visiems gausiai atsilankiusiems pa
maldose, palydėjusiems Velionę į Amžino Poilsio 
vietą ir dalyvavusiems atsisveikinimo valandėlėje.

Didelė padėka visiems pareiškusiems užuojau
tas žodžiu ar raštu, už aukas Šv. Mišioms ir Ka
nados Lietuvių Fondui.

Liūdintis vyras Jonas ir Velionės seserys.

7 psl.



montreal
REKOLEKCIJOS

Didžiąją Savaitę prieš 
Velykas Rekolekcijos vyks 
Aušros Vartų Parapijoje 
kiekvieną dieną vakarais 
7 vai.,pamaldomis ir pa
mokslais.

Rekolekcijos baigiasi 
Velykų Rytą su Prisikėlimo 
iškilmėmis.

Rekolekcijoms vadovau
ja kun.Stasys Šileika, SDB.

• VERBOS šventinamos 
šeštadienį, balandžio 3 
d.,prieš 5 vai. Mišias ir 
sekmadienį prieš 10 valandos 
Mišias su procesija.

• Pamaldos LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS su Šv.Va- 
kariene vyks BALANDŽIO 
mėn. 4 d., 1 val.p.p.Šv.Jo- 
no Liuteronų bažnyčioje, 
3594 Jeanne Mance, daly
vaujant kun. A. Žilinskui, 
kuris atvyks iš Toronto.

Po pamaldų - kavutė 
ir užkandžiai.

LAIKO PAKEITIMAS
Sekmadienį, balandžio 

mėn. 4 d. grįžtame į vasa
ros laiką: laikrodžiai pasu
kami 1 VALANDĄ PIR
MYN.

• Jauna lietuvių šeima 
ieško auklės- prižiūrėtojos 
dviejų metų mergaitei tris 
dienas savaitėje.
Skambinti tel: 362-9818, 
vakarais po 9 vai.

J J Maloniai kviečiame VISUS į TRADICINĮ "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"

S7WUDOS; ' Q / -J 
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j .1 1993 m. balandžio mėn. 24 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30 vai.v.

p Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Sėve

LITAS MONTREALIO LIETUVIŲ
KREDITO UNIJA

1475 De Seve, Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830 

SKYRIUS: 3907A Rosemont Boulv.
AKTYVĄ! - VĮRJ f 29.000.000; REZERVAS- V1RŽ MlUltiMfL 

MOKA UŽ:

OTTAWOS lietuvių šokių ir dainų 
Šokių muzika - Jono Šulmistro; 
Vakarienė - Petro Paulausko; 
Veiks įvairių gėrimų baras, loterija;

Rensia

vienetas "VINGIS";

"NL" Valdyba

"NIDOS" METINIS NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

Montrealio lietuvių 
Žvejų-Medžiotojų Klubas 
NIDA kovo mėn.28 d., 
sekmadienį AV P-jos salėje 
surengė tradicinį visuotinį 
narių susirinkimą ir pietus.

12 vai.susirinkimą ati
darė Klubo pirm. Stasys 
Rimeikis, pasveikinęs atvy
kusius ir tolimesnei susirin
kimo eigai vadovauti pa
kvietė vicep.Antaną Žiūką.

Tylos minute buvo pa

gerbti 2 mirę NIDOS na
riai.

Sudarius darbo prezidiu
mą, susirinkimą pravedė 
Margarita Dauderienė, sek
retoriavo Donaldas Giedri- 
kas.

Po valdybos ir revizijos 
komisijos pranešimų, per
rinkta ta pati valdyba: 
St.Rimeikis, A.Žiūkas, A. 
Račinskas, A.Mylė, B.Kirs- 
tukas, G.Rimeikienė, P.Ra- 
žanas.

Susirinkimo proga buvo 
įteikti ir žiemos žvejybos

varžybų trofėjai: I-ą vietą 
už lydekas gavo Robertas 
Zienka, II -ą Jonas Rimei
kis ir IlI-ią Stasys Rimei
kis.

NIDOS Klube šiuo metu, 
įskaitant 4 naujus susirin
kimo metu įsirašiusius, 
yra 107 nariai. Jų tarpe 
80 vyrų ir 27 moterys, 
23 prancūzai ir anglai.

Skanius pietus pagamino 
Rimeikių šeima su talka. 
Ta proga buvo atšvęstos 
gimimo dienos - Jono Ri- 
meikio ir Petro Paulausko.

K.L.K. MONTREALIO MOTERŲ DRAUGIJA 
RENGIA

ATVELYKIO PIETUS

Certifikatus 1 m.-....... 5.75%
Certifikatus 2 m...............6.25%
Term, indėlius:

1 metų .................... 5,00%
180 d. - 364 d.......  4.50%
120d. - 179d..........4.50%
60d. - 119d..........4.50%
30 d.- 59 d ....... 3.00%

Taupymo-special.................2.25%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.50%
Taupymo - kasdienines..... 1.75%
Einamos sąsk.......................... 1.50%
RRIF-RRSP - 1 m.term........6.00%
RRIF-RRSP - 2 m. term...... 6.50%
RRIF - RRSP - taup............ 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto nuo 7.50% asmenines - nuo 7.75 %

Informacija apie naujausias palūkanas “Lito”

VISI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3907A Rosemont

Pirm., antr., tree, 9.00-3 00 Pirmadieniais 10.00- 2.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3 00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2 00-6 00

Jiems sugiedota "Ilgiausių 
Metų".

Patenkinti dalyviai pra
leido malonią ir ilgą po
pietę. d.
MĖGSTANTIEMS LAUKO
TENISO SPORTĄ

Montrealio Jarry Tennis 
Stadium PLAYER’S Ltd.or- 
ganizuoja Tarptautinį Vyrų 
Čempionatą , kuriame daly

vaus Jim Courier (JAV) 
ir Andrė Agassi, liepos 
mėn.22-rugpjučio 1 d.d.

Bilietus į šias varžybas 
jau galima dabar užsisaky
ti tel: 790-1245 arba 1- 
800-361-4595.

Daugiau informacijų 
gausite pas Richard Legen
dre, Tournament Director, 
(514) 273-1515.

EKSKURSIJOSPAGERBDAMI MIRUS1ĄJĄ, AUKOJO KANADOS LIĘTLh 
V1Ų FONDŪi?------

A.a. Marijos ADOMAITIENĖS atminimui aukojo 
(amerikietiška valiuta): po $50 - O.Pavilčienė ir dr. 
V.Tauras, O.Vileniškienė, A.Andriušienė, _ J.Leščinskiene; 
$40 - P.Leščinskis; $25 - V.Leščinskaitė. (Kanadietiška 
valiuta): $100 - Č. Januškevičius; po $50 - Iz.Mališka, 
S.Jaugelis, J.M.Juodviršiai; po $40 - I.K.Andruškevičiai, 
N.J.Kibirkščiai; $30 - E.V.Kerbeliai; po $25 - A.Kuzmic- 
kas, Z.Kalvaitis, B.M.Makauskai, R.J.Piečaičiai, D.B.Staš- 
kevičiai; po $20 - J.Gražys, V.P.Dikaičiai, S.Baršauskie- 
nė, O.J,Šeidžiai, G.Montvilienė, M.A.Joneliai, R.L.Urbo- 

S nai, V.Viliušienė, L.Balaišis, E.P.Klezai, A.V.Baršauskai, 
W S.V.Piečaičiai, J.Babrauskas, E.S.Szewczuk, A.Matusevi- 
Ačius, S.A.Staškevičiai, J.J.Adomoniai, B.J.Lukoševičiai, 

A.Petraitytė; po $10 - I.Petrauskas, J.Jurėnas, K.Marti- 
nėnas, Z.Barysas, N.Bagdžiūnienė, Iz.Lukoševičius; $5- 
J.Pukteris.

VISIEMS aukotojams nuoširdžiai dėkoja K.L.F.
a

Aušros Vartų parapijos salėje @
1993 m. balandžio mėn. 18d d., 12 vai.

• Šventiški patiekalai
• Programa atlieka Montrealio jaunimas
VISI KVIEČIAMI GAUSIAI DALYVAUTI

{ėjimas: $10,- asmeniui V a 1 d y b

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chjrurgaa 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Quė. 
H8P 1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojaą-Chirurgas 
(buv.dr. J. M AUŠI0S biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

M. CUSSON VAISTINĖ
7635 Central St., Ville LaSalle, P.Q. H8P 1L2 

Atidaryta kasdien nuo 9-10 v.v. 
šeštadieniais nuo 9 - 9:30 v.v. 
Sekmadieniais: nuo 10- 9:30 v.v.
TeL: 366-9745 ir 365-0505

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

DĖMESIO: SVARBUS PRANEŠIMAS
1) Nuo kovo 31 d. kaina už kg. bus $5.10, dėl pakilusių transporto 

išlaidų.
2) Būtinai užrašykite gavėjo telefono numerį ant persiuntimo 

blanko. Tas pagreitins Jūsų pakieto pristatymą.
3) Naujas tel. numeris 848-9693. Būtinai palikite žinią ant 

atsakomos mašinėlės ir aš Jums greidausiai atskambinsiu.

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, 
Montreal, Que. H3A 1A1

Tel: (514M42-1231, 
Ext. 1663

H.J. ADOMONIS, M.D., C.M.

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H3V 4Ę4 Teh (514M42-9211.

Dr. A. S. P O P I E R A I T I S 
B.A. M.D. MSc. L. M. C. C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING
1538 Sherbrooke St., W. Suite 215,Montreal, 
Quebec, H3G 1L5 Tel: 931-4024

Advokatas ROMAS IŠGANAITIS

822 lie de France, SuLAMBERT.Que, J4S 1T7, 
tel: 465-1538

a r b a
8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5, 

tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1455 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING
MontreaL Quebec, H3B 2V6
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psi.

Siuntiniai pristatomi tiesog į namus. 
Nėra maksimumo svorio.

Minimum yra 2kg„arba $10.00-

MONTREALYJESB^M
Nuo pirmadienio iki penktadienio, 7 v.r.-4 v.p.p.

Vytas Gruodis Jr.

SKAMBINKITE INFOR
MACIJOS IR APTARN- 
N AVIMO REIKALAIS 
BET KADA - 7 DIENAS

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu ir parduodu

Newman

1449 rue SuAlexandre Telefonui:
Suite 500 A.

Montreal,P.Q. H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

PORTRAITSTONYI
Pu o t | nassEFOfiT* commercial 

“ VJ ■ ■ MARIAGE •WEDDINGS

STUDIOf 6220 ch. QUEEN MARY rd.
TONY LAURINAITIS

MONTREAL. P.O. H8W1X6 Tel. 481-6608

Gegužės 7 d. su LOT,
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina..$ 849;

Birželio 8 d. su SWISSAIR, 
Montrealįs-Zurieh-Vilnius, kaina...... $ 1339;

Liepos 16 d. su LOT,
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina...$1089.-

Rugpjūčio 27 d. su LOT, 
Montrealis-Varsuva-Vilnius, kaina

Į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, 
mas į viešbutį. nakvynė ir pusryčiai.

LOT lėktuvo bilietas grjžimui galioja 
sius. Prašau užsirašyti iki kovo mėn. 30 
dar yra vietų, pas:

L. Stankevičių, tel: 669-8834.
Metro Travel: 761-5878

$ 889;
nuveži-

6 mėne- 
d. kol

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

LASALLE. QUt. H8PK6 TELj 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOB ILIAI•PREKYBA • ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

Tel. 722-3545; Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A. L B.

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoįa apsidrausti.

ZIENKA PLUMBING
24 VALANDŲ PATARNAVIMAS
• LIETUVIAMS NUOLATDA: 

Neimamas mokestis už atvažiavimą.

TEL.: 254-7846

TEL.: (514) 767 - 4690

VINCAS PIEČAIT1S
1265 LECLAIR, VERDUN, P.O. H4H 2M4 

JONAS &CČTĖ REALTIES

NEKILNOJAMO TURTO PATARNAVIMAS

TRANS QUEBEC SIDINGS m
ALI U MINI J A US DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINIJUM, PLIENU, PLASTINE 
MEDŽIAGA. DARBAS GARANTUOTAS IR

APDRAUSTAS.
Savininkas - Mike OSKOWICZ 
3351 Belair St., Montreal, Que. H2A 2A5

 Tel: 721-9496; res: 729-2446

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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