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NUŽUDĖ KUNIGĄ, 
PASISAKIUSI PRIES 
mafiją" --------

Iš Romos pranešama, 
kad kovo mėn. 19 d., kun. 
Giuseppe Diana, 36 m. am
žiaus, ruošėsi Mišioms, kai 
du vyrai įslinko į Sau Ni
cola de Bari bažnyčią, 80 
km. į šiaurę nuo Neapolio, 
ir dviem šūviais į galvą jį 
nužudė.

_Kun. Giuseppe Diana 
prieš tris dienas ouvo susi
tikęs su prokurorais, kurie 
tyrinėja ryšius tarp politi
kierių, verslininkų ir Camo- 
rra, - taip pavadintos orga
nizuotų nusikaltimų gaujos 
Neapolio apylinkėse.

Vietos valdžios darbuoto
jai suriša šį nusikaltimą su 
būsiančiais rinkimais kovo 
mėn. 27 ir 28 d.d., kurių 
kampanijos metu ypatingai 
išryškėjo kaltininkai Mafi
jai.

Paeitą rudenį už Cosa 
Nostra mafijozų grupės 
pasmerkimą buvo nužudy
tas kun. Giuseppe Puglisi.
Suimti du broliai priklau
santys Mafijos oranizacijai.

Kriminalistai nori įbau
ginti ne tiktai visuomenę, 
bet ir bažnyčios vadovybę. 
Kaip Italija galėjo taip 
ilgai laukti nebausdama ir 
net neizoliuodama nusikal
tėlių? Jų primityvios gau
jos išdribta jau žudyti šven
tovėse. O vis dėlto, jie 
krikštija savo vaikus, nori 
kad būtų atliktos vedybų 
ir laidotuvių apeigos, pasi
naudojant patarnavimais, 
kuriuos suteikia bažnyčia. 
Kodėl iki dabar neatsisako
ma tiems psichopatams 
patarnauti?

Mafija, ilgą laiką baugi
nusi ir nesudrausminta, 
kaip žinome, išsiplėtė visa
me pasaulyje, įskaitant ir 
mūsų Tėvynę, kurioje vyks
ta anksčiau negirdėti kri
minaliniai nusikaltimai.

PIETŲ AFRIKA RUOŠIASI 
BALSAVIMAMS

Praėjus 34u metų nuo 
baltųjų valdymo Pietų Af
rikoje, š.m. balandžio mėn. 
26-28 d.d. vyks pirmą kar
tą rinkimai, kuriuose juo
dieji afrikiečiai turės ly
gias balsavimo teises su 
baltaisiais.

Balsuoti turi teisę apie 
22.5 mil. Pietų Afrikos 
gyventojų, iš jų 18 mil. 
balsuos pirmą kartą savo 
gyvenime. Beveik pusė 
pastarųjų yra neraštingi ir 
iš viso neturi jokių tapaty
bės dokumentų. Iki dabar 
Zulų sritis su jų vadu Buth- 

elezi tebenori boikotuoti 
rinkimus, kelia susirėmi - 
mus ir riaušes, nesutinka 
su Mandelos vadovavimu.

• JAV vyriausybė nutarė 
kreiptis į JT, kad būtų su
darytas ekonominių sankci
jų planas prieš Šiaurės 
Korėją, kuri buvo pasirašiu
si sutartį, kad leis būti 
patikrinama, ar negamina
mos atominės bombos. Ta
čiau tarptautinei inspekto
rių grupei nebuvo leista 
baigti darbo ir kyla įtari
mai, kad tokia bomba ar 
net dvi jų jau yra pagamin
tos ir todėl kai kurių vie
tovių įrengimų neleido tik
rinti.

KOKIOS GARBĖS IR 
GALYBĖS TROKŠTA 
RUCKOJ* US?

Montrelio dienraštyje 
"The Gazette" kovo mėn.
17 d. atspausdintas žurna
listo Maskvoje Mike Trickey 
straipsnis. Jame skelbiama 
apie neseniai paleisto į 
laisvę amnestuoto pučisto, 
žiauraus karo Afganistane 
herojaus, buvusio viceprezi
dento Aleksandr Ruckoj'aus 
pradėtą iš naujo kampaniją, 
siekiant Rusijos prezidento 
posto. (Rinkimai turėtų 
būti 1996 m.).

Prez. B. Jelcin' ui išvy
kus iš Maskvos atostogų,
praėjus dviem dienom, 
Ruckoj' us pasiuntė pareiš
kimą Rusijos žinių agentū
rai ITAR-TASS. Jame jis 
(lyg tai ir privalėtų jam 
daryti pareiškimus... Mat, 
jau vaidina išrinktojo rolę) 
ragina laikytis ramiai kovo 
17 d. suėjimuose, minint 
3-iąsias metines referendu
mo, kuriame piliečiai buvo 
pasisakę, kad reikia išlai
kyti vientisą Sovietų Sąjun
ga-

Nors neraginama konfron
tacijai su dabartine Rusi
jos valdžia, Ruckoj' us aiš
kiai pasisako pilnai sutin
kąs su tais, kurie nori 
atstatyti Sovietų Sąjungą. 
Jis nemanąs, kad Nepri
klausomų Valstybių Sąjunga 
sudaryta po Sovietų Sąjun
gos suirimo, galėtų ilgai iš
silaikyti.

A. Ruckoj'us grandioziš
kai išsireiškė, pasakydamas 
"Pats Viešpats Dievas pa-
skyrė mums gyventi lyg 
vienoje šeimoje, vienoje 
tautoje, vienoje valstybėje 
- didžiojoje galybėje. Tik
tai (ar ne panašiai kalbėjo 
Hitler"is?) per nepalaužia
mą valią ir stiprybę gimi
ningų (broliškų - "frater
nal") žmonių ir jų troški
mo gyventi kartu, mes 
tikrai galėsime pasiekti 
brangintiną tikslą, arba 
išsibarstysime vienas po 
kito".

Sovietų Imperijos žlugi
mą Ruckoj’us vadina blo
gai apgalvota nelaime. 
Anot jo: "Dėl to užmokėta 
tragedija, tebesitęsiančiu

ekonominiu žlugimu, šimtų 
tūkstančių žuvusiųjų krauju, 
milijonu pabėgėlių, atviru 
separatizmu ir nacionaliz
mu (kodėl tik rusams turi 
būti leistina būti naciona
listais, o tikrumoje - fašis
tais, •- to jis neužsimena. 
Red.) ir tarpusavio genoci
du".

Dėl genocido - tai jį 
vykdė ta pati apgailėtiną 
"šlovę" svajojanti, A. Ruc
koj' aus, buvusios Sovietų 
Sąjungos valdžia, visur, 
kur tik buvo įkėlusi savo 
kojas. Genocidu neseniai 
pasižymėjo „ "broliškieji" 
slavai prieš musulmonus, 
buvusioje Jugoslavijoje. 
Taigi -.

A.~ Ruckoj' us, užsigrūdi
nęs žiaurybėse karys, atro
do, nesisielojo nei tikrąja 
ekonomine padėtimi buv. 
Sovietinėje imperijoje, kuo
met ekonomija buvo palai
koma - paleidus pinigų 
spausdinimo mašiną sta- 
chanovietišku tempu. Da
bar visa tai atsiliepia į 
ekonomiją, kai paaiškėjo, 
kad ne ant popierinių pa
grindų statomas valstybės 
pamatas... Ir - daugelis 
kitų priežasčių, kuriomis 
nei karo vadas Ruckoj' us, 
nei kiti panašiai ouvę pri
vilegijuotieji - nesidomėjo.

įdomu, kad taip nuo 
seno kalami žodžiai: "ga
lybė, šlovė" - dar ir dabar 
konkrečiai nepaaiškinami, 
- vis dėlto, dar randa at
garsį,. nors ir paleidžiami 
iš naujo į apyvartą tokio 
rėksnio kaip Žirinovski's. o 

dabar pradedami skelbti, ir 
atrodytų, inteligentiŠKesnio 
- Ruckoj' aus...

GANA VERKŠLENTI!
Kanados Taikos Korpuso 

majoras Y van Bouchard, 
praleido vienerius metus 
rytinės Bosnijos Srebreni- 
cos vietovėje. Jis su savo 
vienetu prisidėjo prie 44, 
000 musulmonų apsaugoji
mo nuo serbų apgulimo ir 
kaikurių tvirtinimu, nuo 
genocido. Toje vietovėje 
Kanados Taikos korpuso 
nariai buvo priversti išbūti 
4 mėnesius ilgiau, negu 
jiems priklausė, nes apgu
lėjai serbai neusutiko iš
leisti ir būti pavaduotiems 
JT Taikos korpuso.

Y. Bouchard ir jo 150- 
ties karių 22-jo karališko 
pulko nariai galų gale atvy
ko į Visoko miestą poilsiui

Verta pasiskaityti ką 
sako 32 m. amžiaus majo
ras, užaugęs Chicoutimi 
mieste. Jo išvados:

"Gana verkšlenti, ypač 
kvebekiečiams. Tiems, 
kurie matę tiktai Queoec'- 
o miestą ir atostogaujant 
Miami, JAV-ėse. Jiems 
rūpi tiktai žiūrėti TV pro
gramas, spaudinėjant myg
tukus, išgerti alaus litrą, 
valgant traškučius ("čip
sus"), o dar vis skundžiasi. 
Jeigu tie kvebekiečiai pa
būtų čia ir pamatytų kas 
darosi, jie užsičiauptų ir 
nesiskųstų dėl Kanados.

...Mokesčiai Kanadoje 
yra dideli, bet užtai nėra 
karo, žmonės badu memirš-

ta. Jeigu išgirsiu beisikun- 
džiant kanadietį, aš pasaky
siu jam: "Užsičiaupk, arba 
Spirsiu tau į užpakalį!"

Dabar šis kanadiečių vie
netas atlieka įvairius dar
bus Visoki miestelyje
- saugoja stovyklą, tikrina 
JT perėjimo punktus. "Tai 
nėra taip jaudinantis ir 
toks įtemptas darbas, bet 
kol aš atsiradau čia, turė
jau vieną kitą žilstelėjusį 
plauką galvoje, dabar 
pilna pabalusių plaukų ant 
galvos.”

Paklaustas žurnalisto iš 
Canadian Press, Stphen 
Ward, kaip jis jaučiasi 
vadinamas kitų, Srebreni- 
cos herojumi, jis atsakė: 
"Ne aš herojus. Ką mano 
vyrai atliko Srebrenicoje 
tai buvo tiesiog neįtikėtina. 
Aš juos karštai gerbiu".

Kariai kanadiė??ui teikė 
medicininę pagalbą Srebre- 
nicos gyventojams ir bandė 
kur tik buvo įmanoma, 
pristabdyti apšaudymus. 
Serbai nesilaikė paliaubų 
susitarimų, o kanadiečių 
Taikos Korpusui pavyko 
nuo kelių šimtų apšaudymų 
per dieną sumažinti iki 20
- dažniausiai mažųjų gink
lų - antpuolių.

"Aš niekuomet nepamir
šiu Srebrenicos, ir mano 
vyrai niekuomet nepamirš. 
Žmonės _ man sakė, prieš 
mums išvykstant, kad tikru
moje kanadiečiai niekuo
met tikrai neišvyks. Vie
nas žmogus pasakė- "Jūsų 
klevo lapas bus mano širdy
je iki mirsiu".

BALTIJA EKOLOGŲ 
AKIMIS

415 tūkst. kv. km. - 
toks Baltijos jūros plotas, 
7 tūkstančiai km. driekiasi 
pakrantės. Baltijos jūra - 
- ne vien kopos, gintaro lo
biai, auksiniai paplūdimiai. 
Joje ir nemaža civilizaci
jos žaizdų. Antai Flensbur- 
go fiordai: narai ir jūrų 
biologai konstatuoja, kad 
11 m. jūros gylyje ir 200 
m. nuo kranto nėra jokios 
gyvybės. Baltija - mirštan
ti jūra. Joje vanduo atsi
naujina, kai srovės atneša 
sūraus ir švaraus vandens, 
tik per ... 35 metus.

Baltijos pakrantėse gyve
na 80 mil. žmonių. Pajūrio 
miestai Baltijai "dovanoja" 
4 kartus daugiau, negu 
leidžiama, sieros ir 7 kar
tus daugiau - fosforo. Jūros 
dugne nuo Antrojo pasauli
nio karo laikų išliko per 
200 tūkst. tonų sprogmenų 
su dujomis.
* Altiekų kloaka - Kuršių 
marios.
* Jūrmalos paplūdimiai - 
nuodingoji zona, vanduo 
sukelia daugybę vaikų odos 
ligų-
* Užteršti buvę Europinio 
lygio Sopoto ir Helsinkio 
paplūdimiai.
* Sankt Peterburgas netu
ri švaraus vandens.

1974 m. įkurta HEL~ 
COM komisija planuo - 
ja ir koordinuoja didžio
jo Baltijos valymo ir 
gelbėjimo darbus.

Programos Įgyvendi
nimas truks 50 metų. 
Nustatyta 150 karštųjų, 
t.y., pavojingųjų Balti
jos taškų.

• LOS ANGELES mies
tu vėl sukrėtė žemės 
drebėjimas, ŠĮ kartą be 
didelių nuostolių. Ar 
tai yra ataidėjimas bu
vusiojo didelio drėbė - 
jimo, ar pradžia kito 
stipraus busimojo, dar 
nėra išaiškinta.

• RAIMUNDAS MAŽUO
LIS ■, Lietuvos plaukikas 
100 m. laisvo stiliaus 
plaukime laimėjo Il-ą ja 
vietą Gelsenkirchen var
žybose, Vokietijoje.

Pirmą vieta laimėjo 
Rusijos plaukikas ir tre
čių - Vokietijos.

Apie tai buvo praneš
ta Montrealio dienraš - 
tyje "Tha Gazette",š.m. 
kovo mėn.20 d.

PUIKUS TRADICINIS 
AIRIU PARADAS

Metinis Airių, Para
das, jau 170-tasls, vyko 
Šv.Patriko dienos pro
ga sekmadienį,kovo mėn. 
20 d.pagrindinėje Mont
realio gatvėje. Dalyva
vo apie 400.000 žiūro - 
vų, pasidžiaugdami ge - 
ra airių nuotaika, jų 
muzika ir dainomis,žy- 
giuotėmis ir išpuoštais 
vežimais, maloniu oru , 
po tokios ilgos,sunkios 
žiemos.

Parade žygiavo a- 
pie 6,000 žmonių, gro
jo 5 orkestrai, nešė ir 
pulką vėliavų.

ANTIRAKETINIAI 
GINKLAI PASIŲSTI J 
PIETŲ KORĖJĄ

Kovo 22 d. JAV. davė 
įsakymą^ pasiųsti " Pat
riot" antiraketinius gink
lus į P.Korėją ir prez. 
Clinton'as raštu įspėjo Š. 
Korėjos vyriausybe, kad 
jeigu Š.Korėja užpultų 
Pietiniają - JAV tai lai
kytų karo paskelbimu 
Amerikai.

Š.Korėja susirūpinusi 
galimomis sankcijomis , 
grasina karu, jeigu sank
cijos būtų vykdomos...

Raketos "Patriot", 
vieni moderniausių gink
lų,siunčiamos vandens 
keliu,. Taip pat siun - 
čiama apie 800 karių.

S.Korėjos komunis
tinė vyriausybė pasižy
mi dideliu žiaurumu ir 
agresyvumu. Tai dar 
vienas rūpestis ne tiktai 
prez.Clinton'o vyriausy - 
bei... Ko reikėtų,kad bū
tų atsisakoma branduo - 
linių ginklų visiems lai
kams?
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PRISIKĖLIMAS

Šį metą pasivėlino pražysti karklai, 
Sudilt mirties vaizdai, 
O Tu, iš savo kapo atsikėlęs, 
Šauki vardais 
Vėles iš senkapių, 
Dvasias nuo žvyrduobių 
į pergalės procesiją -
O Tu, saulėtekių liepsnom sušvitęs 
Ir mus kvieti
Žygiuot su verbų šakelėmis.

Maldauju, nepamiršk nė mano vardo 
Tarp daugelio gyvų ir negyvų vardų, 
Kai, senkapiuos atkėlus vėjui 
Aptrešusius vartus, 
išleisi baudžiavos pavasarius 
Su nuplaktųjų žaizdomis;
Išvesi mano protėvius
Su drobėm, gintaru ir juostomis- 
Kai senkapių vartus atvėrus vėjui, 
Prisikėlimą karklai skelbs...

Pavasario dangus - 
Procesijos baldakimas, 
Išklotas plonu debesų šilku, 
Apgaubs vėlių nuklaidžiotus 'takus, 
Nespėjusius pražyst karklus, 
Apsirėdyt žalias girias - 
Po tuo procesijos baldakimu 
Žygiuosime ir mes 
Su pakelės klevais kartu 
į Kryžių kalną.

Lietuvoje
B.N.

ATSISTATYDINO ŠAULIŲ 
SĄJUNGOS PIRM.
GEDIMINAS JANKUS

Š.m. vasario 26 d. "Ži
nijos" skaityklos salėje 
vyko Šaulių Sąjungos suva
žiavimas. Gediminas Jan
kus atsistatydino iš pirmi
ninko pareigų. Šaulių Są
jungos vadu tapo išrinktas 
vilnietis, buvęs šios sąjun
gos štabo viršininkas Rim
vydas Mintautas. Šaulių 
Sąjungos vadavietė liksian
ti Kaune.

G. Jankus pateikė suva
žiavimo delegatams ata
skaitą, kurioje pažymėjo, 
jog jam vadovaujant, Są
junga plėtėsi ir kiekybiš
kai ir kokybiškai. Rimčiau
sia kliūtis, kurios nepavyko 
įveikti - šauliams nebuvo 
duota sava vieta Krašto 
Apsaugos sistemoje.

1992 m. suvažiavime 
buvo panaikinta Šaulių 
Sąjungos Garbės Teismo 
institucija. Nebuvo priimta 
G.Jankaus rezoliucija "Dėl 
padėties krašto apsaugos’ 
sistemoje.

Gediminas Jankus sako
si buvęs perkrautas darbais. 
Dabar jis, kaip buvo, taip 
ir liko "Trimito" antruoju 
redaktoriumi ir sakosi tu
rėsiąs daugiau laiko kūry
bai. Žadėjo ir toliau prisi
dėti darbu mažiau atsakin
gose pareigose.

KAUNE VYKSTA 
TREMTIES RELIKVIJŲ 
PARODA

Kauno Politinių Kalinių 
ir 1 remtinitį Sąjungos salė
je, Laisvės Alėja, 39 nr., 
veikia paroda, kurioje išdė- 
2 psj.

ti sąjungos narių rodiniai, 
jų žuvusių artimųjų profe
sionalus kūriniai bei rank
darbiai, daugelis jų išsau
goti iš tremties laikų kaip 
šeimos relikvijos.

Rašoma, kad įdomi 
yra Aleksandro Kostkaus 
kūryba. Jis pradėjo piešti 
sulaukęs 68 m. amžiaus 
ir per 13 metų sukūrė 
apie 600 paveikslų. Taip 
pat tremtyje žuvusios mo
kytojos Gražinos Česnaitės 
tapyba.

Antpirštis, rožinis iš 
mamuto kaulo, siuvinėjimai 
ant kalinio rūbo skiautės 
po galelį surankiotais siū
lais, sveikinimas ant beržo 
tošies - tai kančios istorija, 
kurią ypatingai reikia pri
minti jaunimui, pasakė 
šios sąjungos Kauno sky
riaus pirmininkė Janina 
Stadalninkienė. Paroda 
bus atnaujinama, nes joje 
šiuo metu tik dalelė 8.000 
narių turinčios organizaci
jos šeimų archyvų.

Šią parodą privalo ap
lankyti ir visi atvykstan- 
tieji pasisvečiuoti, pasigimi- 
niuoti. Patalpa jauki, gerai 
prižiūrima ir lengvai pasie
kiama.

• Per šių metų sausio mė
nesį Lietuvoje buvo paga
minta 10,800 dviračių 
t.y., 6,2 karto daugiau,
negu pernai. Lyginant su 
praėjusių metų sausio mė
nesio gamyba, daugiau 
pagaminta ir šaldytuvų, 
elektros skaitliukų, vyriškų 
kostiumų, suknelių.

Sumažėjo labiausiai 
magnerofonų gamyba, striu
kių siuvimas, natūralaus 
kailio paltų gamyba, dul
kių siurblių kilimų.

PILOTO VAKARAS

Tą dieną pilotas vakarieniavo su savo adjutantu; 
tai buvo jaunas karininkas Suza, kilęs iš Kirenaikos. Suza 
nė nepastebėjo, kad vietininkas kažko nešnekus, ir links
mas tauškė - nuotaiką jam kaitino pirmą kartą gyvenime 
patirtas žemės drebėjimas.

- Tai bent nuotykis! - plepėjo pertraukomis tarp val
gių. - Kai po pietų užgriuvo toji tamsa, išbėgau į lauką 
pažiūrėti, kas čia darosi? Laiptuose man pasirodė, kad 
mane nei iš šio, nei iš to kažkas lyg stumtelėjo, lyg ko
jas pakirto ar ką - na taip juokinga, dievaži, jūsų prakil
nybe, kaip mane gyvą matote, visai nemaniau, kad tai 
žemės drebėjimas. Dar nepasukęs už kampo, susidūriau 
su paknopstomis atbėgančiais ir klykiančiais civiliais tie
siog ant kaktos išvirtusiomis akimis: "Kapai atsiveria, ir 
uolos skeldėja!" Rupūže, sakau sau, negi žemės drebėji
mas? Pasisekė tau, vyruti! Juk tai gana retas gamtos 
reiškinys, tiesa?

Pilotas linktelėjo.
- Kartą jau esu matęs žemės drebėjimą, - tarė. - 

Tai įvyko Kilikijoje, palauk, bus gal prieš septyniolika 
metų... maždaug tiek. Tada drebėjo smarkiau.

- O iš tiesų nieko ypatinga neatsitiko, - nerūpestin
gai dėstė Suza. - Prie Hakeldamacho vartų atskilo uolos 
gabalas - taip, ir kapinėse atsivėrė keli kapai. Stebiuosi, 
kad čia laidojama taip negiliai, vos per uolektį. Juk va
sarą jie dvokia.

- įprotis, - sumurmėjo Pilotas. - Sakykim, Persijoje 
išvis nelaidoja. Paguldo lavoną prieš saulę, ir viskas.

- Reikėtų tai uždrausti, pone,- samprotavo Suza. Higie
nos sumetimais, ir panašiai.

- Uždrausti, - bambtelėjo Pilotas. - Tada turėčiau 
jiems nuolat ką nors įsakinėti ir drausti; tai prasta poli
tika, Suza. Tik nesipainiok į jų reikalus, bent bus ramu... 
Jeigu norite gyventi kaip žvėrys - gyvenkit sau sveiki. 
Ak, Suza, aš esu matęs daug kraštų.

- Bet man labiausiai knieti žinoti, - Suza vėl prakal
bo apie tai, kas jį labiausiai domino, - kaip kyla toks že
mės drebėjimas. Gal po žeme yra kokie plyšiai, kurie be 
niekur nieko užgriūna? Bet kodėl tada taip aptemo dan
gus? Neišneša mano galva. Rytas juk buvo kaip rytas, 
giedra diena...

- Prašom atleisti, - įsiterpė senasis Papadokitis, jiem 
patarnaująs graikas iš Dodekanęso. - Šito reikėjo laukti

Karelas Čapekas, iš "Apokrifų knygos" METAI, 1993 , Sausis.

KOVO VIENUOLIKTOJI
Lietuvoje buvo šven

čiama labai iškilmingai.
Vykusiame iškilmingame 

Seimo posėdyje dalyvavo 
KOVO 11-TOSIOS Akto 
signatarai, Seimo, Vyriau
sybės ir Konstitucinio Teis
mo nariai, užsienio valsty
bių ambasadoriai ir konsu
lai, Bažnyčios hierarchai 
bei politinių frakcijų atsto
vai.

Kalbas pasakė žymes
nieji Kovo 11-tosios Akto 
signatarai. Susikaupimo 
minute buvo pagerbti du 
mirę signatarai: V.ŠAD- 
REIKA ir. Č.KUDABA.

Išvakarėse, Vilniaus 

tų pareigų nepasitraukia, 
matydapias tokj nepritari
mą?

O gal reikėtų šalia 
jo paskirti ir kelių žmonių 
grupę iš Tremtinių ir Poli
tinių Kalinių Sąjungos? 
Juk vienam vadovui tai 
būtų perdidelis darbas dirb
ti su tokia medžiaga. O ' 
jo tinkamumas šioms pa
reigoms būtų nuolat prižiū- « 
rimas.
VAIKAI GIRTAUJA, 
MAMYTĖS JUOS GINA

Teisėtvarkos pareigūnai, 
nepilnamečių reikalų ins
pektoriai vis susiduria su 
nesuprantamu ir nesuvokia
mu reiškiniu: kada sulaiko-

Akademiniame Dramos 
Teatre Tėvynės Sąjunga 
buvo surengusi atskirą Ne
priklausomybės Atstatymo 
minėjimų. Jame kalbėjo 
Vytautas Landsbergis, JAV 
LB pirm. V.Maciūnas, istę- 
rikas R.Batūra ir rašytojas 
P.Dirgėla.

NEMALONI IR
PAINI KONFRONTACIJA

Prez. A.Brazauskas suti
ko su Seimo nutarimu pa
skirti Genocido Tyrimo 
Centro vadovu Vytautą 
Skuodį. Vieningai ir stip
riai dėl to paskyrimo pro
testuoja Tremtinių ir Poli
tinių Kaliniu organizacija, 
pareikšdama nepasitikėjimą 
Vytautu Skuodžiu. Balys 
Gajauskas pareiškė, kad 
kitos Rytų Europos šalys 
ruošiasi surengti komunis
tams "antrąjį Niurnbergą", 
tačiau Lietuvoje dar tokio 
nėra, bet reikėtų, nes, 
anot jo, LDDP darosi kas- 
kartą pavojingesnė buvu
siems rezistentams.

Prieš Skuodžio paskyri
mą. Genocido Centro vado
vu atviru laišku preziden
tui pasisakė 68 mokslinin
kai, menininkai ir keli 
žurnalistai. Kviečiama pa
daryti abiejoms pusėms 
priimtiną sprendimą.

Kol kas V.Skuodis tų 
pareigų dar neina, budintys 
KGB patalpose buvę kali
niai iš jų nepasišalino. 
Jėga prieš juos, anot pre
zidento pareiškimo, nebus 
vartota.

Kyla klausimas. kodėl 
Vytautas Skuodis pats iš

m i išgėrę paaugliai, daž
nas tėvas ar motina gina 
savo atžalas, kaip įmany
dami teisina jų poelgius. 
Pamanyk, kas čia tokio- 
vaikas pusę taurelės, pusę 
fužero šampano, skardinę 
alaus išgėrė, ir jau sulaiky
tas! Nuo kada gi alus yra 
alkoholinis gėrimas? Vagių 
eitumėt gaudyti!

Nepilnamečių reikalų ins
pektoriai nuolat aiškina tė
veliams akivaizdžias tiesas: 
ir nedidelis kiekis alkoho
lio paauglio nesusiformavu
sį organizmą veikia daug 
stipriau; kartais skatina da
ryti protu nesuvokiamus 
absurdiškus teisėtvarkos pa
žeidimus, kraupius nusikal
timus. Ir viskas prasideda 
nuo lašo - nuo pusės tau
relės, skardinės...

Visi džiaugiamės atkurta 
nepriklausoma Lietuvos 
valstybe, visi prisiekinėjo
me ją mylėti, gerbti, vyk
dyti jos įstatymus.

Pasiskaitykime 178 straip
snį! "Alkohoinių gėrimų 
gėrimas viešose vietose 
arba girto pasirodymas 
viešose vietose". Šio straips
nio 4 dalyje rašoma: "Gir
tų paauglių iki šešiolikos 
metų amžiaus pasirodymas 
viešosiose vietose, taip 
pat jų gėrimas alkoholinių 
gėrimų - užtraukia baudą 
tėvams...", o asmenys nuo 
šešiolikos iki aštuoniolikos 
metų amžiaus... adminsitra- 
cinėn atsakomybėn traukia, 
m i bendrais pagrindais" 
(LR ATPK 13 straipsnis 
"Nepilnamečių atsakomy- 

jau nuo vakar, pone. Vakar buvo toks raudonas saulėlydis, 
pone, tai aš ir sakau virėjai: "Miriam, rytoj bus audra 
arba ciklonas". -*'O man, - atsiliepė Miriam, - diegia 
strėnas". Kažko reikėjo laukti, pone. Prašom dovanoti 
man.

- Kažko reikėjo laukti, - pakartojo susimąstęs Pilotas. 
- Žinai, Suza, šiandien ir aš kai ko laukiau. Nuo pat 
ryto, kai jiems atidaviau tą vyriškį iš Nazareto, - 
turėjau atiduoti, nes Romos politika iš principo nesikiša 
į vietinius reikalus, įsidėmėk, Suza: kuo rečiau žmonės 
susiduria su valstybės valdžia, tuo lengviau ją pakenčia... 
kad tave Jupiteris, apie ką aš kalbėjau?

- Apie tą vyriškį iš Nazareto, - priminė Suza.
- Apie vyriškį iš Nazareto. Žinai, Suza, aš juo trupu

tėlį domėjausi, jis iš tikrųjų gimęs Betliejuje... Manau, 
kad jo atveju čionykščiai įvykdė teise pridengtą žmogžu
dystę, bet tai jų reikalas; jeigu jo nebūčiau jiems atida
vęs, būtų jį vistiek sudraskę, ir Romos valdžia būtų buvu
si suteršta. Bet palauk, aš jau nukrypau. Man sakė Ana- 
nijas, kad jis esąs buvęs pavojingas žmogus; esą kai tik 
jis gimęs, atėję Betliejaus piemenys ir nusilenkę jam it 
kokiam karaliui. O andai žmonės jį čia sveikinę nelygin- 
nant triumfatorių. Nesuima viso to mano galva, Suza. Aš 
vis dėlto laukiau...

- Ko laukėte? - priminė jam Suza po valandėlės.
- Kad gal ateis tie jo betliejiškiai. Kad nepaliks jo 

čionykščių intrigantų naguose. Kad ateis pas mane ir pa
sakys: "Pone, jis mūsų žmogus ir mums šio to vertas; 
mes atėjome jums pasakyti, kad stojame už jį ir nelei
sime jo skriausti". Suza, aš beveik su džiaugsmu laukiau 
tų kalniečių; man jau įgriso iki kaklo čionykščiai plepiai 
ir bylinėtojai... O jiems aš būčiau pasakęs: "Ačiū die
vams, betliejiškiai, laukiau jūsų. Dėl jo... ir dėl jūsų ir 
jūsų krašto. Skudurinių kaliausių neįmanoma valdyti; val
dyti galima tik vyrus, o ne plepius. Iš žmonių, tokių kaip 
jūs, iškyla tautos ir valstybės. Man pasakojo, kad tas jū
siškis vyras prikelia numirėlius. Sakykikite, na kam reikia 
tų mirusiųjų? Štai jūs esate čia, ir aš matau, kad tas 
vyras įstengia prikelti ir gyvuosius: įkvėpė jiems kažką - 
ar ištikimybę, ar garbę... mes, romėnai, tai vadiname
v i r t u s, nežinau, kaip tai būtų jūsų kalba, betliejiš
kiai, bet tatai yra jumyse. Manau, kad tas žmogus dar 
daug nuveiks. Būtų jo gaila".

Pilotas nutilo ir išsiblaškęs nužėrė nuo stalo trupinius.
- Na, neatėjo, - prislopusiu balsu tarė. - Ak, Suza, 

koks tuscias dalykas - valdžia!

Iš čekų kalbos verte Vytautas Visockas

bė").

Atrodytų taip paprasta: 
paaiškinkime savo vaikui 
tokio teisėtvarkos pažeidi
mo padarinius, sumokėkime 
baudą ir darykime viską, 
kad vaikas daugiau nepra
sižengtų.

Tačiau... Štai šių metų 
vasario 18 d. Kalniečių 
nuovados nepilnamečių ins
pektoriai surengė reidą, 
kurio metu gurkšnojant šam
paną kavinėje "Deimena" 
sulaikė dvi penkiolikos
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AUKOS UŽ MIRUSIUS}
• A.a. Vytauto Paškevičiaus atminimui:_$^Ofl_ - tėvas 
Alb. Paskevicius;

• A.a. Kosto Lukošiaus atminimui.,_po._$5.QJz A. Pacevi-
čius, V. Dargis, A.L. Pacevicius, D.G. Sakus, J.A. Luko
šiūnai; po $30.- V. Balsys, A. Aperavičienė; $25.- P.K- 
Budrevičius; po $20.- G. Balčiūnienė, J. Augustinavičienė, 
A. Valiūnas, B. Sapijonienė, E.G. Kuchalskiai, S. Griga
liūnas, H. Stepaitis, V. Balsienė, I. Kairienė, E. Senku
vienė, S. Čepas, A. Lemežys, J.O.^ Balsiai, F. Šlekys, 
G.V. Butkiai, P.B. Sapliai, J. Pacevicius, D.K. Lazauskas 
F. Radzevičiūtė-Klimas;

• A.a. A. Vanago atminimui ..po $50.- A. Vanagienė, 
KLB Apyl. Valdyba;

• A.a. L. Zabulionienės atminimui į_$2JLr E.G. Petraus
kai;
• A.a. Alfonso Vazalinsko atminimuh_$JJLr B. Nagienė.

AUKOS KANADOS LIETUVIŲ FONDUI: 

$2,000.- J.E. Baltaduonis; $300.-J.Andrukaitis; po $200.- 
R.H. Kontenis, A. Daniliauskas, E. Maciulaitis, A. Peleckis; 
$150..- A.P. Stanėnas; $125.- V.D. Bigauskas; po $100,- 
P. Judzentis, P. Sakalas, K. Norkus, "Giedraitis"-Medž. 
Klubas, O. Stanevičiūtė, M. Stanevičius, A.N. Gutauskas, 
E.E. Kudaba,~ E. Lengnikas, Z.A. Stančikas, J.K. Dubaus
kas, S.F.Janušonis, Z.L. Mockus, C. Domenta, V. Skaržins- 
kas, J. Jakubauskas. E. Šimaitis, V. Kvedaras, G. Perkaus- 
kas, G.J. Krištolaitis, E.D. Krištolaitis, M.A. Krištolaitis, 
M. Razmas, R.R. Tamulėnas, B. Liškauskas, P. Juodelis, 
M. Macevičiūtė, D. Beržaitis, B. Vidugiris, A. Pranskus,
J. Žemaitis, Tėvai Pranciškonai, P. Klemka, A. Ulbinas,
K. Bogušis, D. Lougheed, G.M.Sr. Laugheed, M. Lougheed, 
G.M. Jr. Lougheed, A. Arelis, A.D. Jaunkūnai, B.A. Gri
nius, E. Mozuraitis, V. Zavadskas, E. Krausas, A. Krausas,
J. Kažukauskas, J. Mališka, S. Matulionis, J. Paršeliūnas, 
A. Prunskus, C.D. Arelis-Carpenter, G. Mazaitis, R. Pute- 
ris, J.Arcimavičius, S.T. Urbantas, V.M. Punkris, "Kovas" 
Sporto klubas, E. Kondratas, Akad. Sambūris Montreal, J. 
Bataitis, A. Slaboševičius, D. Kekys, D. Viskontienė, A.D 
Abromaitis; $80.- V. Markauskas; $75.- V. Gaižauskas; po 
$50.- A. Mikšienė, M. Šalčiūnas, kun. K. Kaknevičius, P. 
Seibutis, V. Rubinas, V. Žitkus, L.A. Staniszewski, S. 
Kneitas, V. Balčiūnas, P.L. Buttinger, G. Sungaila, A. 
Ziobakas, M. Panavas, J. Tanner, T. Jurjonas, A.E. Weir,
K. Čeputis,. V. Grusys; po $30.- H. Janušonis, A. Posk- 
Paškevičienė; po $25.- J. Popikaitis, S. Narkevičius, H.R. 
Kensas, V. Mickus, O. Cečkauskas, J. Gaižutis, E. Kebu- 
rienė, R. Lukšys, V. Jakonis; po $20.- M. Globek, J.E.
Lilis; po $10.- Z. Motiejūnas, A. Mickus.

Visiems aukojusiems nuoširdus AČIŪ! - K.L.F-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Lietuvoje
B. N.

/............atkelta iš 2 psl/.
metų panelytės bei devy
niolikmetį jų "kavalierių". 
Jaunuoliai buvo nuvežti į 
nuovadų, nustatytos jų 
asmenybės, iškviesti nepil
namečių tėvai ir... prasidė
jo konfliktas.

Vienos iš nepilnamečių, 
Brigitos Kareivaitės moti
na pareiškė, kad jos duktė 
niekada negerianti, kad 
policijos pareigūnai be rei
kalo ją sulaikė ir kaip ko
kią nusikaltėlę pristatė į 
nuovadą, kad jinai apskų- 
sianti pareigūnus... Nepadė
jo nei kitos nepilnametės 
Dianos Tereško, nei pačios 
dukters aiškinimas vartojus 
alkoholinius gėrimus. Moti
na atsisakė pasirašyti bet 
kokius dokumentus ir pa
reikalavo nustatyti dukters 
girtumo laipsnį. Net ir 
tada, kai dukrai buvo nu

statytas lengvas girtumo 
laipsnis, motina stengėsi 
visaip užginčyti šį faktą ir 
atsisakė pasirašyti ant ad
ministracinio teisės pažei
dimo, paaiškinimo protoko
lų bei nutarimo administra
cinio teisės pažeidimo 
byloje.

Vargu ar galime tikėtis, 
kad tokie Nepriklausomos 
Lietuvos pilietės veiksmai 
paskatins ir dukrą gerbti 
savo šalies įstatymus, de
ramai atlikti Lietuvos Res
publikos pilietės pareigas 
ateityje.

Birutė Babonąitė, 
Kalniečių nuovados Nepilna
mečių reikalų jauniausioji 
inspektorė.

Reikėtų gal pirma - 
prigriebti alkoholinių gėri
mų pardavinėtojus nepilna
mečiams. Taip pat būtų 
labiau veiksminga, jeigu 
ir suaugusieji nedemonstruo
tų tokj bet kokia proga 
nesupratingai ir pavojingai 
vartojamą "geros savijau
tos" produktą...

MYLĖJO LIETUVĄ NE ŽODŽIAIS

Kai 1944 m. vasario 16 d. gen. P. Plechavičius kreipė
si per radiją į lietuvių tautą, pranešdamas apie Vietinės 
rinktinės steigimą, jos uždavinius ir kvietė tautiečius 
gresiančio bolševizmo pavojaus akivaizdoje stoti savano
riais, tūkstančiai vyrų registravosi apskričių komendantū
rose.

AŠ tuo metu mokiausi Šiaulių valstybinėje gimnazijos 
8-oje klasėje. Mus abiturientus, ypač viliojo Vietinės rink
tinės karo mokykla Marijampolėje. Apie gen. P. Plechavi
čių puikiai žinojome iš Lietuvos istorijos kurso, jo legen
dines kovos su Žemaitijoje plėšikaujančiais banditais, 
bolševikais ir bermontininkais, taip pat su klastingais 
lenkais, užgrobusiais Vilniaus kraštą, nedavė mums ramy
bės nei dieną, nei naktį. Tad nieko nuostabaus, kad~ be
veik visi mūsų gimnazijos abiturientai (24 ar 26 žmo
nės) pareiškė norą tapti karo mokyklos kariūnais. Namuo
se liko gal 6-7 "mamos sūneliai".

Kovo mėn. pabaigoje (ar balandžio pradžioje) atvyko
me Marijampolėn. Išsvajotosios kareivinės mus apvylė. 
Pradžioje mes miegojome ant gultų, nedavė nei čiužinių, 
nei antklodžių. Vėliau paaiškėjo, kad okupacinė vokiečių 
valdžia trukdė Vietinės rinktinės kūrimąsi.

Mes šiauliškiai patekome į 3-ąją kuopą. Anksčiau atva
žiavusieji sudarė 1-ąją ir, 2-ąją kuopą. Jie jau buvo gavę 
uniformas. Su pavydu žiūrėjome į juos, žygiuojančius 
darniomis gretomis... Mes taip pat mokėmės rikiuotis. 
Praėjo 50 metų, o man ir dabar skamba ausyse mūsų 

kuopos mėgstamoji rikiuotės daina: "Trečia kuopa kai 
išeina ir užtraukia linksmą dainą, Ei, lietuvi, ar žinai - 
žengia dvasios milžinai".

Balandžio mėn. pabaigoje visos kuopos buvo išrikiuo
tos kareivinių kieme ir pasirodė mūsų garbinamas žmo
gus- legenda- gen. P. Plechavičius, karo mokyklos virši
ninko pulk. Vertelio ir kitų aukštų karininkų lydimas.

Jis kreipėsi į mus, įspėdamas, kad vokiečiai nori Vie
tinės rinktinės batalionus, taip pat ir karo mokyklos ka
riūnus siųsti į frontą. Dar pridūrė: "Nebijokit, aš jūsų 
neišduosiu".

Jo žodžiai ir darbai niekada nesiskyrė (Gen. P. Ple
chavičiaus asmenybė gali būti geras pavyzdys šiuolaiki
niams politikieriams, kurie gražiai kalba apie Tėvynę ir 
meilę jai, o iš tiesų viską daro priešingai). Jis "paleido" 
batalionus ir karo mokyklą namo, o pats buvo vokiečių 
suimtas ir išvežtas į koncentracijos stovyklą Latvijoje.

Aš su šeima1945 m. buvau ištremtas į Komiją, Per- 
miackij okrugą ir ten kirtau mišką 12 metų, iš jų 3 me
tus kalėjau lageriuose už pabėgimą iš tremties Lietuvon.

Jonas VAIŠNORAS

PLECHAVIČ1UKAI
Ėjo 1944 metai. Lietuva vaitojo, trypiama kaustytu 

okupanto vokiečio batu... Vokiečių užmačios įtraukti lie
tuviukus į savo pragaištigą karą ėjo perniek. Nė viena 
jų skelbta mobilizacija nesusilaukė lietuvių tautos prita
rimo. Svarbiausią vaidmenį čia aliko VLIKas. Jis spausdi
no atsišaukimus į lietuvių tautą, ragino priešintis okupan
tams ir jo nurodymai buvo vykdomi.

Artinantis kito okupanto kariuomenei, lietuviai supra
to, kad atėjo laikas kurti savo ginkluotąsias pajėgas, ka
rinius dalinius su lietuviška vadovybe ir lietuviška atribu
tika. Žodžiu, atkurti buvusią Lietuvos kariuomenę, kuri 
vėliau būtų papildyta, ir priartėjus rusų kariuomenei prie 
Lietuvos sienų, stotų į kovą. Remiantis tais ketinimais, 
ir buvo įkurta teritorinė savanoriškoji Lietuvos Vietinė 
rinktinė, vadovaujama generolo Povilo Plechavičiaus (1890 
-1973). Vietinės rinktinės štabo viršininku buvo paskirtas 
pulkininkas Oskaras Urbonas. Gen. P. Plechavičius buvo 
gerai žinomas Nepriklausomybės kovų dalyvis, karštas 
patriotas, labai griežtas, bet teisingas, didelį populiarumą 
pelnęs ir karių bei gyventojų gerbiamas žmogus.

1944 m. vasario 13 d. su vokiečiais pasirašyta sutar
tis, kad Lietuvos teritorijoj steigiama Lietuos Vietinė 
rinktinė. 1944 m. vasario 16-ąją, Nepriklausomybės dieną 
gen. P. Plechavičius per radiją kreipėsi į Tautą, kviesda
mas gelbėti Tėvynę, stoti savanoriais į Lietuvos kariuo
menę. 1944 m. vasario 23 d. prasidėjo savanorių registra
cija.

Su vokiečiais buvo susitarta, kad gen. P. Plechavičius 
suformuos 14 batalionų: 13 batalionų po 750 karių, o 
14-asis bus mokomasis - paruoš 500 puskarininkių.

į Vietinę rinktinę suplaukė 3,000 savanorių (dvigubai 
daugiau, negu tikėtasi). Prieš vokiečių valią Marijampolė
je buvo įkurta Karo mokykla (keturios kuopos).

Lietuva rodė ligi šiol nematytą palankumą ir meilę 
savo kariams. Vėl pasirodė Lietuvos karininkai prieškari
nėmis uniformomis, vėl daugelyje miestų skambėjo lietu
viškos karių dainos, o vakarais rinkdavosi būriai žmonių 
prie kareivinių, kai būdavo giedama "Marija, Marija" ir 

Lietuvos himnas. Tauta pabudo iš priespaudos, ją vėl 
saugojo narsus Lietuvos karys.

Netikėtai 1944 m. gegužės mėn. 15 d. Lietuvą sukrė
tė žinia, kad gen. P. Plechavičius, jo štabas ir kai kurie 
daliniai, laiku negavę žinios, nuginkluoti, suimti. Iš anks
to sužinoję apie gresiantį suėmimą, kariai su ginklais 
pasitraukė į miškus, o suimtieji buvo perrengti Luftwaffe 
(aerodromų priešlėktuvinės apsaugos tarnybos) uniformo
mis ir išvežti į Vokietiją saugoti tenykščių aerodromų. 
Pasitraukusieji į miškus tapo pirmaisiais partizanais.

Marijampolės karo mokykla apie įvykius Kaune buvo 
informuota, todėl jos viršininkas pik. Itn. Vertelis davė 
įsakymą savo kariūnams išsiskirstyti. Mes su broliu buvo
me tos Karo mokyklos kariūnai, todėl norėčiau apie įvy
kius Marijampolėje plačiau papasakoti.

Karo mokyklos kariūnai išsiskirstė po aplinkinius kai
mus ir laukė naujų įsakymų. Aš dar prieš aušrą grįžau 
į Marijampolę, norėdamas persirengti civiliais rūbais ir 
sužinoti ką nors daugiau apie įvykius. Prie štabo sutikau 
lietuviška uniforma vilkintį karininką, kuris mane apibarė 
kodėl vaikštau po miestą ir liepė pasišalinti. Tik įžengus 
į kareivines, pasigirdo kulkosvaidžių serijos, byrėjo langų 
stiklai. Pažvelgęs pro langą pamačiau, kad karo mokykla 
apsupta vokiečių kareivių. Mūsų buvo apie 30 kariūnų, 
visi beginkliai. Bet jei ir būtume susiradę kareivinėse 
ginklų, priešintis būtų buvę beprasmiška. Teko pasiduoti 
į nelaisvę. Mane nuvedė į kitoje pusėje gatvės buvusias 
arklides. Čia jau radome daug anksčiau suimtų karių. 
Norėjau pabėgti, bet buvome stropiai saugomi. Po dviejų 
parų kariūnus būriais pradėjo vesti iš arklidžių nežinoma 
kryptimi. AŠ^ delsiau išeiti, vis tikėdamasis pabėgti, bet 
kai visai mažai mūsų beliko, teko stoti į rikiuotę. Apsup
ti stiprios automatais ginkluotos sargybos, išėjome į gat
vę. Čia būriavosi minios žmonių: vyrai stovėjo tylūs, 
susikaupę, nusiėmę kepures, moterys verkė. Mus varė į 
gimnazijos pastatą. Nuo kalnelio matėme būrius karių, 
perrengtų Luftwaffe uniformomis. Mūsų būrį lydėjo šalia 
einančios moterys, merginos. Vokiečiai į tai nekreipė dė
mesio. Tarp jų ėjo mergina, kurią turėčiau pavadinti 
didvyre. Aš virš uniformos buvau apsivilkęs civilį paltą. 
Paprašęs ją prieiti arčiau rikiuotės, įsitveriau jai už ran
kos. Taip ėjome šalia rikiuotės. Staigiu judesiu pasikeitė
me vietomis ir vėl kurį laiką ėjome šalia rikiuotės. Ne
toli gimnazijos, siauroj gatvelėj buvo didžiulė minia žmo
nių. Ten nepastebimai įsimaišiau ir aš. Vėl buvau laisvas. 
Ir tik tos drąsios lietuvaitės dėka! Ji gelbėjo ne mane 
(kadangi manęs nepažinojo), bet Lietuvos karį.

Toliau mano likimas klostėsi kaip ir visų Vietinės 
rinktinės karių-patekorne į pragarišką karo sūkurį. Aš 
Mažeikiuose įstojau į Lietuvos Laisvės Armiją, rusams 
prasiveržus prie jūros, patekau į Kuršžemės apsupimą, 
čia lietuviškatne dalinyje tarnavau 9 mėn., 4 iš jų kovojau 
fronte. Po kapituliacijos, kaip "tėvynės išdavikas" pate
kau į lagerius.

Mūsų nemušė, tik tylomis marino badu. Tremtiniai ir 
politiniai kaliniai žino, kas yra tikras badas - aiškinti 
nereikia. Kai ant mano kūno neliko nė menkiausio raume- 
nėlio, vien tik kaulai ir oda, mane nurašė mirti, į vadina
mąją O.K. - gyvų griaučių komandą. Buvau pabaltiečių 
(estų, latvių ir lietuvių) lageriuose, Serpuchove. čia uoliai 
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NOTICE TO 
TOBACCO RETAI LERS

On February 8, 1994, 
the Tobacco Sales to Young Persons Act came into force.

This federal legislation
• raises the minimum 

legal age of persons to 
whom tobacco products 
can be sold from 16 to 
18 years ’

• restricts the location of 
cigarette vending 
machines to bars, 
taverns and similar 
beverage rooms

It is prohibited by 
federal law to provide 
tobacco products 
to persons under 
18 years of age.

II est interdit par la lol 
federate de fournir des 
produits du tabac aux 
personnes agėes de 
moins de 18 ans.

A full-size, colour sign and 
a letter explaining your 
obligations as a tobacco 
retailer will be sent to you 
soon by Health Canada.

Check with your province 
for any additional laws 
regarding the sale of 
tobacco products to 
young persons.

• increases the penalty for 
selling tobacco to young persons from 
$100 to a maximum of up to $50,000 for 
repeated offences.

If you do not receive an information 
package by March 15 or if you want further 
information on the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, please call

If you sell tobacco on your premises, you are 
obliged, under the Tobacco Sales to Young 
Persons Act, to display a sign containing the 
message shown here.

1-800-263-9004.

1994. m. 23

1*1 Health Santė
Canada Canada Canada
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IŠKILMINGAS IR ĮDOMUS 
LIETUVIU, AKADEMINIO 
SAMBŪRIO VAKARAS

1994 m.kovo mėn. 12 
d. AV P-jot salėje Monire- 
aiyje vyko neeilinis vaka
ras SEPTYNIOLIKTOSIOS 
VINCO KRĖVĖS LiTERA- 
TOr’iNĖS PREMIJOS įtei
kimo proga.

Svečius prie įėjimo 
pasitiko sambūrletės su 
Šypsena,tauraus gėrimo 
taurele ir kai kuriems- 
vakaro dalyviams priseg- 
damos po gvazdiko žiedą.

Svečius pasitiko ir Te 
resės Mickienės elegantiš
kai papuošta salė , scena 
ir staliukai , taip pat paty
rusiai tvarkomi muzikes 
aparatai Jono Šulmistro 
su žmonos Valerijos talka 
maloniai grojo vakaro metu 
ir šokiams

L.A.Sambūrio Montrea- 
lyje pirmininkas Algis Be- 
niušis trumpu Žodžiu pa 
sveikino atvykusius, o apie 
premiją pakalbėti pakvietė 
vieną jos iniciatorių poetą 
Henriką, blagį. Jis trumpa- 
me savo žodyje pabrėžė, 
kad:" Vakar buvo KOVO 
li-toji diena. Ji apvainika
vo Lietuvos ryžią atsi
kratyti sovietines vergijos 
ir vėl atkurti laisvą, ir 
nepriklausomą savo valsty
bę. Tačiau kelias bus ilgas 
ir sunkus: daug vargo ir 
nepriteklių teks pakelti, 
kol atsikratysime į mus 
nuolat tiesiamų rankų su
byrėjusios, bet neatsisakiu
sios savo imperialistinių 
kėslų, įvairių žirinovrkių 
Rusijos. Tačiau tikime 
Lietuva ir jos Šviesia atei
timi, tikime gyvu lietuviš
ku žodžiu'.

VINCO KRĖVES vardu 
pavadintoji literatūros pt e- 
mija prieš 42’jus metus 
Montrealyje Lietuvių Aka
deminio Sambūrio buvo 
įsteigta kaip tiktai todėl, 
kad neužgestų lietuviškasai 
kūrybinis žodis išeivijojej 
kad neliktume paskutiniais 
mohikanais, ištirpstančiais 
svetimo krašto prabangoje 
ir materializme. Pats 
prof. Vincas Krėvė-Micke
vičius sutiko, kad jo vardu 
pavadintume savo premiją. 
16-ka paskirtųjų premijų 
buvo labai palankiai rašy
tojų suliktos ir susilaukė 
mažiausia kontroversijų. 
Premija buvo skiriama 
kas antri metai ir tiktai 
kelis pastaruosius metus 
jos nebeskyrėme. Atgaivin
tą praeitais metais, ją 
buvo nutarta padvigubinti, 
skiriant vieną išeivijos 
rašytojams, kitą - Lietuvos.

Mūsų Kredito Unijos 
Bankas LITAS ir KANA
DOS LIETUVIU. FONDAS 
paskyrė po 1.000 Kanados 
dolerių. ir jiems nuošir
džiai dėkojame kad jie 
suprato ir v parėmė mūsų 
pastangas. Ši premija yra 
vienintelė tokia Kanadoje, 
skiriama už lietuvių groži
nės literatūros kūrinius.

Išeivijos rašytojams 
vis dažniau pasitraukiant 
arba į užtarnautą poilsį, 
arba į amžinąįi poilsį, jų 
skaičius vis greičiau tirps
ta, o jaunųjų prieauglis 
toks neskaitlingas, kad 
išeivijos rašytojų kuriamos 
literatūros ateitis tikrai 
nėra šviesi. Ir savo premi
jos skyrimo nuostatus to
dėl atitinkamai pakeitėme, 
svarstydami ir jau premi
juotas išeivijos knygas. 
Su Lietuvos Rašytojų Są
junga dar teks aiškintis 
dėl Lietuvos rašytojų knygų 
vertinimo.

Kokia bus Vinco Krėvės 
literatūrinės premijos atei
tis priklausys nuo daugelio 
aplinkybių, kurias šiandien 
numatyti nelengva. Lietu
viškoji knyga tol bus gyva, 
kol bus ją skaitančių. To
dėl dėkoju jums, šį vakarą 
atsilankiusiems į lietuviš
kos knygos šventę."

Ilona Maziliauskienė per
skaitė jury komisijos aktą. 
Premijas neikė KLFondo 
vardu Bronius Staškevičius, 
LITO vardu- notarė Rūta 
Pocauskaitė-Rudinskienė.

Laureatams _____ JONUI
STRIELKONUI ir LiŪNEl 
SUTEMAI negalint asme- 
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niškai dalyvauti premijas 
priėmė Algis Beniušis ir 
Silvija Piečaitienė.
Jonas Strielkūnas atsiuntė 
šio vakaro proga, žodį: 
" "Visų pirma, leiskite 
padėkoti Montrealio Lietu
vių Akademinio Sambūrio 
Valdybai už man paskirtą 
garbingą VINCO KRĖVĖS 
literatūrinę premiją ir nuo
širdžiai pasveikinti kitą 
šių metų laureatę - poetę 
LIŪNtį, SUTEMĄ, kurios 
eilėraščius mes nusirašinė- 
davom į sąsiuvinius ir su 
kuria drauge džiaugiamės, 
kad jos poezijos rinktinė 
pagaliau išleista ir Lietu
voje.

Man atrodo, labai pras
minga, kad ši premija su
sieta su V.KRĖVĖS vardu. 
Juk V.Krėvės kūryba tarsi 
tiltas, jungiantis Lietuvoje 
ir išeivijoje rašiusius ir 
rašančius literatus, praei
ties ir šių dienų lietuvių 
literatūrą, Prisimenu, kaip 
visais atžvilgiais atšiaurio
mis pokario metų žiemo
mis iš Sodelių pradinės 
mokyklos bibliotekėlės neš- 
davausi prieš karą išleistas.,

Liūne Sutejna savo 
atsiųstame žodyje rašo:

"Nereikia aiškinti ir var
ginti poezijos: Ji buvo 
ir bus "tokia" ar "kitokia". 
Vieniems - kasdienė duona, 
kitiems nereikalinga, nesu
prantama. Poezija visuo
met laukia išganymo 
žodžių, kurie nukryžiuotų 
ją, kad ji butų atpirkta.

Buvau maloniai nustebin
ta sužinojusi, kad "Graffi
ti" atžymėtas Vinco Krė
vės literatūrine premija. 
Ačiū .' 
Šitoji premija dėlei jos 
vardo ir prestižo, man 
yra ypatingai išskirtina.”

Liūne Sutema,
1994.III. 1 d., Lemont,1L., 
L .S. A.

Premijuotas knygas 
įdomiai apibudino Vytautas 
A.Jonynas, pluoštą eilėraš
čių, iš "TRYS BROLIAI" 
ir "GRAFFITI" išraiškiai 
ir subtiliai paskaitė Birutė 
Nagienė.

Darniai praėjo literatūri
nė vakaro dalis, kurią šil
tais plojimais įvertino susi
rinkusieji.

Scenoje naujose , ele
gantiškose sukniose pasi
rodė AUŠROS Moterų Dai
nos Vienetas, sudainavęs 
keletą dainų, akompanuo
jant ^Zigmui Lapinui. Jos 
ir akompaniatorius buvo 
gražiai apdovanoti.

Svečiai buvo palepinti 
šaunia, karšta vakariene, 
gera kava ir skaniais pyra- 
gais-tortais. Vaišes paruošė 
šeimininkė Anelė Keršienė 
su savo šeimos talka.

Hilda Lapinienė ir Juo
zas Piečaitis pravedė įdo
mią loteriją, kurios pagrin
diniai aukotojai buvo LI
TAS, dr.J.Mališka, dr. M. 
Huyen, Sambūrio Valdyba, 
notarė R.Pocauskaitė-Ru
dinskienė, P.Adamonis, 
Draudimo įstaiga, K.Andruš- 
kevičius.

Įdomus ir maloniai pra
leistas vakaras 
dalyvavusiųjų 
įvertintas.

buvo visų 
nuoširdžiai 

Dal.

/....... atkelta iš 3 psl./

PLECHAVIČIŲ KAI

dar nespėtas sunaikinti 
V. Krėvės padavimų bei 
apsakymų knygeles ir daž
nai neiškentęs, dar nepa
siekęs namų, skaitydavau

jas, prisėdęs po Šakota Lietuvoje. Savo kilme jis "kruvinas" aukštaitis. Atsieit, 
egle. 1982 m. tai aprašiau iŠ t° paties dainų krašto, kuris yra mums davęs Balį 
eilėraštyje "Vaikystė. Auto- Sruogą, Kazį Binkį, Antaną Miškinį, Balį Pavabalį- Leo- 
portretas": nardą Žitkevičių, Eugenijų Matuzevičių, Kazį InČiūrą ir

tiek daug kitų. Atsieit, tai jausminga, improvizacijon 
linkusi būtybė. Liaudies poetas.

Rytmečio sniegas. Už miško šaudo. 
O šiapus - traukia neblaivią dainą. 
Vaikas įsitveria lekiančio šiaudo, 
Ar į mokyKlą, jo vedamas eina.

Giedras vidudienis. Klasėje šalta. 
Dešimt kart dešimt - šimtas. Daugyba. 
Po to - istorija. Veža nušautą 
Didvyrį. Vaikui širdį sužnybia.

Vėjas prieš vakarą kalnus pripustė. 
Kaip į namus parklampoti papievėm? 
Vaikas po medžiais sėdas į pusnį 
Ir išsitraukia knygelę - Krėvę.

Taip , V.Krėvė buvo su bevardžių heroję, apie ku- 
mumis, tebėra ir dabar, riuos rašome ir rašysime. 
Tebėra jo Bobulės Vargai
ir Antanuko Rytas, tebesi- Dar kartą dėkoju ir 
šneka su mumis jo sker- linkiu kuo didžiausios sėk- 
džius, tebebyloja mums mes, ištvermės visiems, 
jo milžinkapiai. Tebesame saugantiems seną lietuvišką 
ir mes šiapus ir anapus žodį moderniame šių dienų 
Atlanto, dangaus ir žemės pasaulyje/ 
myiėti ir smerkti, tebėra Jūsų Jonas Strielkūnas, 
kuiianti tauta su daugeliu 1994.111.10 d., Vilnius

APIE LAUREATUS

Išėjęs vidurinį mokslą, bet, matomai neparagavęs 
"aukštųjų"- "sambūrinių" - Strielkūnas ankstokai pasinėr’ę 
į žurnalistinį darbą. Pradėjęs kurti eiles apie 1958 metus, 
jis nuo to laiko darbuojasi pradžioje rajoniniuose Biržų 
ir Vabalninko laikraščiuose, o vėliau ilgesnį laikotarpį 
(1967-1978) dirba savaitraščio "Literatūra ir Menas" redak
cijoje.

Panašiai, kaip daugelis to meto literatų, Strielkūnas 
plušasi ir vertimų srityje. Jis yra išleidęs trejetos poezi
jos knygų vertimus. Jų tarpe rusų 19-tojo amžiaus poetų 
- T iučev'o ir Nekrasov'o- lyrikos rinkinius.

Kaip jums žinoma, eilėkalių tada Lietuvoje buvo per 
akis. Bet net ir tada būti pripažintu, patekti į POEZIJOS 
PAVASARIO metraštį,reikėdavo vyresniųjų rekomendacijų. 
Tokio šilto žodžio Strielkūnas susilaukia iš Vlado Šimkaus
1966 metais. Sakysit, vėlokai, bet gera prisiminti, kad
tai vos antrieji POEZIJOS PAVASARIO gyvavimo metai. 
O šiaip VI.Šimkaus atestacijoje nėra jokios putroplakos. 
J is rašo:

"Čia spausdinamų J.Strielkūno eilėraščių komentuoti 
nereikia, jokių Amerikų juose nėra...Jis panašus į daugelį, 
bet ne manieromis, o aukštos rūšies paprastumu, tikru
mu..."

Maždaug tą patį tektų pakartoti ir šiandien, aptariant 
premijuojamą eilių knygą, bet prieš tai derėtų paminėti 
Strielkūno nueito kelio etapus ir jo svorį Lietuvoje.

Visų pirma, paminėti tai, kad nuo pat pirmojo pasiro
dymo POEZIJOS PAVASARY, jo kūrybos pluoštai aptinka-
mi visuose be išimties to lyrikos almanacho numeriuose. 
Antra, kad įvadiniuose apžvalginiuose kritikos straipsniuo
se apie tenykštės lyrikos raidą Strielkūno pavardė papras
tai suminima šalia iškiliųjų, ar , sakykim, tuomet garbs
tomų poetų pavardžių - E.Mieželaičio, Just.Marcinkevi
čiaus, P.Širvio, M.Martlnaičio ir 1.1. Neretai pasakoma, 
kad jo eilės esančios populiarios žmonėse, ar tapusios 
liaudies dainomis.

Būdinga tačiau, kad, palyginus su kitais tenykščiais 
poetais, jo kūryba neatrodo susilaukusi išsamesnio ar enti> 

dešimtys ziastingesnio nagrinėjimo kritikų tarpe. Nebuvo ji,jei ne

Vytautas A.Jonynas
( Žodis iškilmių, įvykusių s’, m. Kovo men. 
12 dlenp, proga,Montrealyje )

Suėj'ome šįvakar pasižmonėti ir atgaivinti tradiciją
- skirti Montrealyje dvimetę VINCO KRĖVĖS literatūrinę 
premiją Septynioliktąją, kaip žinote, iš eilės.

Tiesą pasakius, šįmet sukanka virš keturios < 
metų nuo pirmosios tokios vakaronės ir nenuostabu, jei klystam, iššaukusi didesnio atgarsio nei išeivijoje. Bent 
grįžta atmintin anų svarstybų ir baliaus prisiminimai. ji nėra komentuojama žinomojoj prof. R.Silbajorio knygoje 

Visa juk buvo tada taip nauja. Ir patalpos kvepėjo "Žodžiai ir prasmė. Literatūra šiandien Lietuvoje " (1982). 
dažais ir grindys, išklotos tik ką linoleumo plytelėmis, Nors šiaip faktiškai Strielkūnas 
tvoskė klijais. Ir mes patys buvome jauni, gražūs ir nai- tojas ir yra buvęs apdovanotas 

savo rinkinį "VARPO KĖLIMAS" 
atžymimas premija Montrealyje 
Strielkūno eilių knyga. Kitos yra: 
NIA1" 11966), "VĖJAS RUGIUOS" 
MAS" (1978) ir "PO TYLINČIOM ŽVAIGŽDĖM" (1982).

vus neužaušėliai. Prisimenu,užšoko tada ant scenos Kazys 
Veselka ir išdrožė ugningą kalbą. Iki šiol kėpso dar at
mintyje vienas sakinys. Girdi, toji premija būsianti mums 
čia kaip Grainio liepa. Kol jinai gyvuosianti, žaliuosianti, 
tol ir mes patys būsime gyvi dvasia ir gajūs.

Tokie mat buvo tada laikai, tokios nuotaikos. Buvo 
natūralu tada skaityti knygas, žurnalus, diskutuoti, "kau
tis",

yra produktyvus rašy- 
valstybine premija už 
1978 metais. Šiandien 
rinkinys yrą penktąja 
"RAUDONI SERMUKS- 
(1971), "VARPO KĖLI-

Nemėginsiu - nukrypčiau per toli nuo temos - aiškinti 
kaip sakydavom "už lietuvišką žodį", buvo natūralu vietinių ir sovietinių intelektualų abejingumo Strielkūno 

pagerbti rašytojus kaip kovotojus už tautinės savimonės lyrikai priežasčių, bet jaučiu pareigą pareikšti, kad mano 
nuomone , Strielkūnas atrodytų niekad nėra persistengęs 
dėl "socializmo" reikalų. Bent nesu sutikęs propagandinių 
kupletų, peržvelgęs maždaug 20-ties metų POEZIJOS 1 
PAVASARIO komplektą. ; \ s>-,oL

Verta pakartoti, kad dainingi, autentiškai išgyventi 
ir tradicinės eilėdaros Strielkūno eilėraščiai nepasižymi 
nei ypatinga skvarbtimi į būties slėpinius, nei stulbinan
tys kokiais netikėtais kalbos susivartymais. Nepretenduo
janti į metafizines prarajas, bet lengvai skaitoma Striel
kūno lyrika atskleidžia nebe pirmos jaunystės žmogaus 
Žvilgsniu regimą pasaulį, kuris yra santūrių, ramių spalvų. 

Būdama atlapaširde, ši poezija yra kartais pernelyg 
improvizacinė, miniatiūriška. Kartais - šaipūniška, netgi 
apykartė. Bet įvairi, liaudiško skambesio, nesuvaryta į 
siūles vienodai.

išlaikymą. Lietuvių tautos išlikimas daug kam tada atrodė 
pavojuje.

Bet niekam net ir naiviausiam sapaliui - nesidingojo 
tada, kad vieną dieną suflfisim va Čia, ton pačion Aušros 
Vartų salėn, dalyvauti ne vienos, bet dviejų pusinių-skeF- 
tinių Vinco Krėvės premijų įteikime. Mat, viena jų bus 
skiriama Lietuvoje kuriančiam rašytojui. Nebūtinai vi
siems čia pažįstamam...Todėl mano pareiga ir bus jums 
trumpai su jo ir Liūnės Sutemos kūryba supažindinti.

Susilaukusiems tvirto pripažinimo ankstyvesni ąja savo 
kūryba, abiems šios Vinco Krėvės premijos laureatams 
yra būdingas išsakymas brandžia, menine forma lietuvio 
sąsajos su gamta, jausmu, vaikystės, istorinių skriaudų 
prisiminimu bei kūrybos paskirties ir būties problemų 
motyvu.

JONAS STRIELKŪNAS yra gimęs 1939 metais Siaurės
Vienuoliką metų skiria "TREČIĄ BROLĮ" nuo paskuti-

/nukelta į 5 psl..../
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savo darbą dirbo badas, o vėliau, kai siautėjo kruvinoji 
dizenterija, lageri užrakino, nedavė jokių vaistų ir paliko 
mus likimo valiai. Teatleidžia budeliams Dievas. Aš bu
vau įkinkytas į vienus neštuvus su kunigu (net Dievo 
tarną taip išniekino!). Mudu nešiojome akmenis užsimovę 
virves ant sprando, kad lengviau būtų, ir ne tiek mes tą 
akmenį nešame, kiek jis mus vedžioja...

Galiu pasakyti, kad tik Tikėjimas ir malda padėjo 
išlikti gyvam.

Skaudu, kad lietuvių tauta pamiršo Lietuvos Vietinę 
rinktinę, išskyrus "Kardą", apie ją niekur neužsimenama. 
O tai buvo vokiečių okupacijos rezistencinė kariuomene, 
vėliau tapusi pirmaisiais organizuotų partizanų būriais.

O mūsų liko labai nedaug: dalis žuvo kautynėse, nes 
buvo blogiau ginkluoti už partizanus ir banditus, dalis 
vokiečiams nuginkluojant dalinius žuvo, kiti mirė sovietų 
lageriuose.

Taip tad tragiškai baigėsi 
Vietinės rinktinės gyvavimas

Welcome to Vilnius 
We fly you there 
7 times per week.

Lufthansa has daily flights 
from 5 Canadian gateways to 
Germany. From there, con
venient same day, non-stop 
connections to Vilnius, 7 times 
per week.

So, if you are in a hurry to get 
to Lithuania, nobody flies you 
there more often.
For information call your travel 
agent or 1 -800-56-FLY-LH (in 
Toronto 368-4777).

savanoriškosios Lietuos
ir kova už Lietuvos laisvę.

Edmundas BARKAUSKAS

(iš "Tremtinys", nr. 5, 1994, vasaris)

Lufthansa

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



VINCO KRĖVĖS 
PREMIJOS ĮTEIKIME

Dešinėje - jury komisijos 
nariai: J. Tanner, II. Maži' 
liauskienė, H. Nagys, Vyt. 
A. Jonynas, trūksta A. 
Staškevičiaus.

Toliau - Aušros Vartų 
dainininkės: A. Celtoriūtė- 
Beniušienė, D. Savignac, I. 
Gedrikienė, J. Adamonytė, 
D. Jaugelis.

Nuotraukos J. Piečaičio.

(....atkelta iš 4 psl.)
APIE LAUREATUS

nio Strielkūno rinkinio, pasirodžiusio 1982 metais. Per 
tą laiką yra buvę šiokiu, tokių permainą Lietuvoje ir, 
savaime aišku, tos sąvartos yra veikusios poetą.

Deja, eilėraščių metrika nėra minima rinkinyje ir tą 
poveikių kreivė nelengvai atkuriama. Akivaizdu, kad eilė
raščiai savo nuotaikom įvairuoja, šalia posmų, kuriuose 
aiškios užuominos į pasakų pasaulį (ar ne kraštietis Bin
kis yra sakąs apie tą šalį, kad "Mūsų tėvai kvėpavo dai
nomis ir alsavo pasakomis"), esama strofą, kuriose pra
skamba netikrumos, jei ne nusivylimo ar net saviniekos, 
gaidos. Faktiškai, juk net pats rinkinio pavadinimas "Tre
čia^ brolis" - skamba auto-ironija.

Šia proga tenka pastebėti, kad ne visada ateina išei
viui į pagalbą Strielkūno pomėgis Žūt-būt viską rimuoti. 
"Alyvuot", kaip sakoma, posmus rimų bei asonansų "alyva". 
Bet įgimtas talentas išgelbsti ir dirbtiniau "muzikalizuo- 
tas" strofas ar prozaiškesnius patirtinio pasaulio reginius. 
«««**«**

LIŪNE SUTEMA ilgų įvestuvią nereikalinga. Visi ži
nom, kad tai Zinaidos Nagytės-Katiliškienės slapyvardis/ 
kad jinai Henriko Nagio sesuo. Žinome taip pat, kad gy
venimas anaiptol nėra jos glostęs, ir kad poezija nėra 
jai buvusi laisvalaikio pramogėle, bet skydu, šarvu ir 
paguoda.

Iš kitos pusės, nėra mums paslaptis, kad tai šviesi, 
plačių dvasinių poreikių asmenybė, puikiai susipažinusi 
su pasauline literatūra ir nepraradusi pomėgio ja domėtis. 
Žodžiu, tai veržlios inteligentės išeivės, nors gal nepakan
kamai agresyvios save reklamuoti, tipas.

Visa tai pelnė senokai Liūnei Sutemai pripažinimą 
išeivijos literatų tarpe ir studijinį Danos Vasiliauskienės 
straipsnį .enciklopediniame leidinyje "LIETUVIŲ EGZODO 
LITERATŪRA". Jis, kuklia mano nuomone, vaizdžiai ir 
išsamiai išryškina Sutemos vaidmenį lietuvių lyrikos rai
doje.

Neseniai išėjusi iš spaudos Lietuvoje poetės "Poezijos 
Rinktinė" patvirtina taip pat jos pripažinimą tėvynėje, 
nors faktiškai domėjimasis jos kūryba prasidėjo žymiai 
ankstėliau, pagrečiui su atsiradusiu dėmesingumu a. a. 
Algimanto Mackaus kūrybai.

šįmet VINCO KRĖVĖS premija apdovanojama Liūnės 
Sutemos eilių knyga "GRAFF 1TI" yra šeštuoju lyrikės 
rinkiniu. Prieš tai būta šių knygų: "Tebūnie Tartum Pasa
koje" (1955), "Nebėra Nieko Svetimo" (1962), "Bevardė 
Šalis" (1966), "Badmetis" (1972) ir "Vendetta" (1981). Vie
na jų - "Badmetis", tap kitko, yra laimėjusi Sutemai 
montrealiečių premiją.

Kaip leidžia spręsti kai kurie rinkinių pavadinimai,visi 
jie kalba apie modernaus žmogaus įsikūnijimo-išeivio- 
dalią. Atsieit, jo dvasinę mirtį ir prisikėlimą, apie susi
veikimo savyje, savo ištakose, akultūrizacijoje problemas, 
apie jo pastangas rasti kūryboje atspirtį prieš likimo 
smūgius, susitaikinimu su istoriniu poslinkiu neatspėjamu- 
mu ir nūdienio žmogaus atminties atrofijomis. Visa tai 
atskleidžiama kontrastuojančių įvaizdžių priešpriešom 
( ar i moksliškai erzeliojant, "binarinėm opozicijom" ir 
"figūratyviais izotopais"), ir išsakoma laisva eilėdara, 
išradingai pasinaudojant tautosakine lietuvių ir latvių 
simbolika.

"GRAFFITI" - nedidukė, 52 puslapių knygutė. Paėmęs 
ją į rankas , bematant prisimeni Jono Aisčio patarimą 
poetams - poetėms: leisti negaišuojant ciklinio pobūdžio, 
dailiai, skoningai apipavidalintus rinkinius (Apie tai jis 
tarp kitko, kalba Vinco Krėvės premija apdovanotoje jo

knygoje "Apie Laiką Ir Žmones". "GRAFUTTI" įrodo, 
kad Aisčio būta teisaus. "GRAFUI TI" imponuoja savo 
vientisumu. Tai mąsli, talpi, neužginčijamai savita ir 
slėpininga savo paprastumu, knyga.

Nevarginsiu Jūsų, nebijokit, ilgais išvedžiojimais, bet 
niekaip negaliu išsiversti be kelių pastabų. Jono Striel
kūno rinkinyje yra apie 180 eilėraščių. Strielkūnas pasie
kia gražią rezultatą ten, kur jis operuoja kasdieninio 
darbo poetizacija arba Vaikystės prisiminimais. Bet esmė
je jo lyrika įsirikiuoja į tradicines, konvencfonalios mūsų 
liaudies dainų poezijos gretas. Ataskamba tai A.Miškinio, 
tai K.Inčiūros, tai Širvio ar net kokio J.Erlicko poezijos 
ataidžiair.

Liūnės Sutemos žodis pernelyg savitesnis .kupinas vidi
nės įtampos. Kartais, būkim atviri, neurotiškų intonacijų.

Nėra taip paprasta aptarti vienu žodžiu L.Sutemos 
lyrikos pobūdį, nebent pavadinant ją. "meditacine poezija" 
ar "prarasčių poezija". Neabejotina, kad tenai jos vers
mės...

Tikriausiai t daugumas Jūsų esat rašę eiles, ir poezija 
jums paslapčių neturi. Man kiek kitaip, ir rasit todėl man 
nelauktai prisiminė vieno poeto (Marcelijaus Martinaičio) 
Šios netrafaretinės mintys apie poeto amatą:

"Menininkui reikia laisvės kankinti save, draskyti ner
vus, užsidaryti vienutėje, jeigu niekas neuždaro, sužadinti 
savyje baimės, nevilties pojūčius............Poetus reikia ruoš
ti kaip kosmonautus, patikrint ar jie gali ištvert vienatvę, 
visiška izoliaciją..." (Marcelijus Martinaitis. "Kirvarpos 
sindromas", "METAI", gruodis 1991).

Neypatingai, prisipažinsiu, artima man Martinaičio 
idėja, kad kūrėjui privalomi kankynių ar mazochizmo 
pratimai. Bet, kad esama kažkokios giminystės tarp kos
monautą treniravimo ir poeto saviauklos, man toji mintis 
pasimatė sava ir priimtina. Tik L.Sutemos atveju ta " 
••kondicinį paruošimą" ir tuo pačiu galią žvelgti į mėlyną 
mūsą žemės apelsiną iš erdvės tolių, suteikė dalinai poe- 
--- ’ U ’lBf’ •• '■

tei pats gyvenimas. Visa kita, tačiau, laimėta savitvarda, 
pigią triukelią ir tuščiakalbystės atmetimu. Niekur poetė 
nepasiduoda pagundai graudenti skaitytoją patriotiška 
retorika, ar priešingai, pritrėkšti jį savo besaikiu moky
tumu. Niekur nešmaikštauja jinai stereotipiniais poetizmais 
nors jai nesvetimas operavimas žodžiais, turinčiais dau- 
gialytę prasmę. Klustelkim, kiek sukelia mums poteksčių, 
užuominų, asociacijų jau pats rinkinio pavadinimas: "Gra
ffiti '. Visi žinom, kad grafitais vadinami įrašai, aptinka
mi iškaseną luituose, kad tą patį žodį naudojam, kalbėda
mi apie nešvankybėlių įrašus išviečių sienose. Atsieit, 
apie visus žmogaus buvimo pėdsakus, kuriuos paprastai 
ištrina laikas ir kurie kartais, mūsų apmaudui,lieka tvyro
ti ilgam. Poetė vikriausiai yra susimąsčiusi apie tai, ko
kią žymę ji paliks, užbaigus žemės kelionę.

Bet leistina ir kita spėlionė. Graffiti" gali reikšti 
komišką situaciją, kai mūsų planeta išIČks kaip kamštis 
po kokio černobilio No 2 į erdvę ir liks Žemėj kaipo 
žmogaus buvimo pėdsakas, koks paikas užrašas "Killroy 
was here"... Juk tokios svaigios mintys aplanko ne vieną 
žmogų šioj postmodernizmo eroje.

Nesuklyskit, maldauju, L. Sutema tokių apokalipsių 
nepranašauja. Iš viso, postringavimą ji palieka kritikams. 
Norisi sutikti su Danos Vasiliauskienės nuomone, kad Su
temai nėra būdingas polinkis į filosofavimą ar kokią su- 
perfilosofiją - feminologiją. Jos manymu, Sutemos lyrika 
pasižymi ne intelektualinio ar cerebralinio prado pabrė
žimu, bet dosnumu kitam.

Pilnai su ja sutinku, tik man norėtųsi tą bruožą pava
dinti kitaip. Būtent, .poetės tiesumu ("droiture", "straith- 
forwardedeness"), atsieit, atvirybe sau ir artimui.

Gal aš klystu, bet premijuojama knyga savo tonu man 
primena, daugiau negu kiti Sutemos rinkiniai, ramų, drau; 
gišką pasidalinimų mintimis. Yra rinkinyje vienatvė, erdve 
ir rimtis, į kurią kviečia be kokio skeryčiojimo ir drama
tizavimo, skaitytoją išskaidrėjimui, atokvėpiui poetė, už
kopusi dar vieną savo kelio skardį su mumis."

Information

Ville de Montreal
Spring is back! habiter" folder,

Spring is around the at a^ Acces 
corner and this means offices.

available
Montreal

back-from various cultural 
grounds.

Out of the 80 music

tuning up their bicycles 
for their long-awaited 
summer outings. The city

Mieli Montrealiečiai,
Kraujas - tai gyvybės dovana. Tai dosniausia 

humanitarinė dovana, kokią galite suteikti tiems, 
kurie prarado savo brangiausią turtą - sveikatą.

Aš nuoširdžiausiai kviečiu kiekvieną jūsų atsi
lankyti kilinikon į 24-tą metinę Didžiojo Penktadie
nio Kraujo Davimo dieną. Jūsų gausus dalyvavimas 
yra labai svarbus, nes ypatingas trūkumas jaučia
mas šiais metais, o pareikalavimas didesnis, negu 
bet kada.

ATVYKITE su savo draugais, kad kartu dalyvau
tų šiame dovanojimo įvykyje. Mano Miesto Tary
bos kolegos . ir aš lauksime jūsų Miesto Rotušėje 
balandžio mėn. 1 d., 10 val.r. - 8 vai. vakaro.

Jean Dore,
Montrealio Meras,

Montrealio Rotušė, 
275 Notre Dame St. E.
Inf.: 872-3355.

Gros muzika; automobilius 
galima pastatyti veltui 
kitoje gatvės pusėje.

Vyksatant Metro, išlipti
Champ de Mars stotyje.

Ville de Montreal
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that city maintenance crews 
will soon begin cleaning 
up parks, playgrounds, stre
ets and alleys. City resi
dents are also invited to 
do their part by cleaning 
up around their own homes 
getting fower beds ready 
for summer and cleaning 
up their yards. Also, why 
not take part in the annua) 
volunteer clean-up blitz on 
Mount Royal with your 
neighbors. This event will 
take place on Sunday, May 
15. Check your newspapers 
for details.

The "New Montreal" at 
the heart of Ville-Marie

The "New Montreal", lo
cated in a revitalized down 
town area, is designed at 
your image and tailored to 
your needs. With five ma
jor housing projects and 
2,500 condominium units, 
the "New Montreal" is 
sure to please. Choose 
from: Le Faubourg Quebec 
Les Condominiums Chausse 
gros-de-Lery, Le 1 McGil^ 
Le Clos Saint-Andre and 
Le Faubourg Saint-Laurent. 
These are high quality, af
fordable housing units, 
located at the heart of 
the city, with a River or 
mountain view. Get all 
the details in the "Nouveau 
Montreal", un coeur a

Reserved On-Street par
king for residents is exten
ding to various Montreal 
neighborhoods and moto
rists who wish to purchase 
a sticker for their district 
may do so through the 
mail or by dropping by 
any Acces Montreal office. 
Stickers cost $37. per 
year. For more details, 
contact your district Ac
ces Montreal office.

Interactive Telephone line 
-868-DEFI

Recently, the Ville de 
Montreal began operation 
of its 868-DEFK3334) in
teractive telephone line, 
which allows residents 
with a touch-tone telepho
ne to get infomation on 
various Montreal waste 
recycling and collection 
programs. By phoning this 
number, callers can find 
out schedules, locations 
and procedures involving 
recyclables, household ha
zardous waste, household 
waste, composting, old clo
thes, old furniture, and 
get valuable envirotips.

Multi-Montrėal Music Event
The Multi-Montrėal Mu

sic event is a four-year 
tradition in the city, pay
ing tribute to musicians

groups that have auditio
ned this year, 24 groups 
representing various cultu
ral communities have been 
selected for their talent. 
With a wide range of sty
les and rhythms, the event 
is sure to please all audi
ences. The Multi-Montrėal 
Music event will be held 
at Cegep Maisonneuve from 
May 10 to 14, 1994. Star
ting in late April, be sure 
to check local newspapers 
for schedules and free pas
ses.

National Building Code
The Ville de Montreal 
recently adopted a new 
city by-law adapted to the 
National Building Code, 
which involved the Natio
nal Research Council. The 
by-law sets out the rules 
and regulations that apply 
to the construction sector. 
Although zoning standarts 
are not found in the by
law, these will appear in 
the revised statutes. For 
more information, contact 
the Accės Montreal office 
nearest you.

Bicycle permits
With spring and summer 

just around the corner, 
Montrealers will soon be 
getting into shape ano

would like to remind cyc
lists that all bicycles in 
Montreal must be registe
red. To purchase bicycle 
permit, resdents must drop 
by any Accės Montreal 
office and provide informa
tion, such as: serial num
ber, make and color of the 
bicycle. Stickers cost $5 
per year and must be af
fixed to the diagonal bar 
near the front fork. Regis
tering your oicycle may 
help police find it in case 
of tneft.

City Public Auction - an 
event for the entire family

The ever-popular Ville 
de Motrėal auction will be 
held Saturday, May 7, 
1994. A large number of 
items, which are the pro
perty of the city or the 
public domain, will be auc
tioned off starting at 9 
a.m. Household appliances, 
sporting goods, bicycles, 
jewelry, car radios, televi
sion sets, etc. will be 
part of the auction and be 
sold to the highest bidders 
Items may be viewed bet
ween 8-9 a. m. on auction 
day. Check newspapers for 
location, or contact the 
Accės Montreal office 
nearest you.
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Lietuvių Namų 
Žinios

• LN kovo men, 6
d.; sekmadienio popietėje 
dalyvavo 145 žmonės. Sve
čius supažindino ir praneši
mus padarė LN Valdybos 
pirm. V.Kulnys.

e Kovo mėn. 15 d., antra
dienį, 7 vai.v. vyko žy
maus Klaipėdos Muzikos 
Akademijos docento, liau
dies instrumentų virtuozo 
Vytauto Tetensko ir jo 
dukros pianistės Rasos 
koncertas, talkinant mont- 
realiečiui sol.Ant.Kebliui.

montreal

o LIETI VII NAMl Valdy
ba ir LABDAROS Fondas 
kviečia i visuotini metini 
nariu SI S1R1NKIMA kovo 
men. 20 d., sekmadieni, 
1:30 val.p.p. LN Karaliaus 
Mindaugo menen.

Dalyviu registracija 
prasideda 1 vai. anksčiau.

MUZIKINĖS JUOZINĖS 
MONTREALYJE

Tradiciniai Juozinių pie
tūs vyko AV P-jos salėje 
kovo mėn.20 d. Už garbės 
stalo matėme viena Juzę- 
Mikalajūnienę ir 5-kis žy
mius Juozus:kleb.kun.J.Ara- 
nauską.SJ, J.Piečaitj, J.Pa
kulį, J.Lukoševičių, J.Šiau- 
čiulį ir vėliau atvykusį 
J.Stankaitį. Trūko jauniau
sio- Juozuko Piečaičio. 
Visi buvo apdovanoti rau
donu gvazdiku, pasveikinti 
asmeniškai bei organizacijų 
vardu.

Albertas Jonelis pasvei
kino visus AV P-jos Komi
teto vardu ir įteikė dovaną 
savo Klebonui. Jį sveikino 
AV P-jos Choro ir muz.A. 
Stankevičiaus vardu gražiai 
pasveikino Ald.Morkūnienė, 
kitus sveikinimus perskaitė 
Aid. Vaičekauskienė, kuri 
taip pat sklandžiai pravedė 
viso popiečio eigą.

Nuoširdžiai, ir kaip

Daininkas Vytautas Babravičius - SIMAS, koncertuoja 
AV parapijos salėje Montrealyje . Nuotr. A. Kalvaičio.

A + A

M. JANULIONIENEI 
mirus, 

reiškiame gilią užuojautą jos sūnui PRANUI, 
anūkėms, ir kartu su jais liūdime -

Janina ir Jonas Adomoniai 
Genė Petrulienė

NETEKOME DRAUGIŠKOS 
IR NUOŠIRDŽIOS LIETUVĖS

Š. m. kovo mėn. 17 d. 
Toronte mirė buvusi rnont- 
realietė, 89 metų sulauku
si M. Janulionienė.

išvykus iš Montrealio su 
vyru, gyveno savo ūkyje 
prie KNOLTON, Quebec.

Prieš 8 metus, vyrui 
mirus, persikėlė gyventi

Daugelis juos prisimena 
kaip labai draugiškus ir 
nuoširdžius aukštaičius. 
Ypatingai jie buvo malo - 
nūs naujiems ateiviams ir 
jų namų durys visada buvo 
jjems atviros. Jų ūkin suva
žiuodavo draugų iš Mont
realio, kurie buvo visuo
met maloniai priimti ir pa
vaišinti.

• Lietuvos . Generalinis 
Konsulatas dėkoja PARA 
MOS, PRISIKĖLIMO P-JOS 
ir TALKOS kredito koope 
ratyvams už finansavima 
diplomatinio priėmimo VA 
SARIO 16 TOSIOS proga 
"Oantario Club" patalpo
se.

visuomet, su lengvu jumoru 
padėkojo kleb.kun. J.Ara- 
nauskas, SJ.

Šių metų Juozinės pasi
žymėjo neeiline programa. 
Pradžioje septynmetis Vy
tukas Bučionis pademonstra
vo savo muzikos meilę, 
pagrodamas iš klausos eilę

Ypatinga padėka reiš
kiama Vilniaus U-to VIRGO

dainų. Jo gabumas ir noras 
groti užimponavo La Fon-

dainininkėms, atlikusioms 
programą ta proga , ir už 
talkininkavimą KJB Valdy
bai bei L.PauIionytei ir 
Indrei Sakutei.
• PRISIKĖLIMO P-JOS 
KREDITO KOOPERATY
VAS kviečia į metini narių 
susirinkimą KOVO ^7 d. ,4 
vai, p. p.,sekmadienj,_____ Pri
sikėlimo P-jos salėje.

Dalyvių registracija 
prasidės 3 val.p.p.

Valdyba praneša, kad 
ANAPILIO skyrius yra ofi
cialiai atidarytas. Visi as
meniniai bankiniai patarna-' 
vimai atliekami sekmadie
niais nuo 9 v. r. iki 12:30 
v.p.p., ketvirtadieniais nuo 
1 val.p.p iki 8 val.vakaro, 
. Tel:(905) 566-0006.______

dation Occulaire Dr.J.H.L. 
Hebert, bendraujant su 
Montrealio Neregių Asocia
cija - L1 Association Des 
Aveugles. Jie susitikę su
Vytautuku, nutarė padėti i- 

sigyti naujus aKių prote
zus ir pianiną, kuriuo jis 
galėtų groti lavindamasis 
muzikoje. Jo tėvas dr.Vy
tautas Bučionis (apie jį 
esame rašų) padėkojo A. ir 
S.Staškevičių šeimai už 
tarpininkavimą, kad vaikas 
būtų priimtas čia į Neregių 
Asociacijos specialią mo
kyklą,

Dr. Vytautas Bučionis 
yra labai dėkingas visiems, 
kurie šio koncerto proga 
dosniai prisidėjo prie pa
galbos Vytukui. Jeigu kas

norėtų, galėtų padaryti 
inašax į Vytauto Bučionio 
sąskaitą LITE 92233-5300,

Netikėtai, nespėjus nė 
tinkamai paskelbti, iš New 
York'o atvyko į šios popie
tės programą jaunas dainin
kas su gitara ir armonikėle, 
dainų kūrėjas- Vytautas 
Babravičius-koncertuo- 
jant vadina save^SlMAS.1'

Nuo 15 m. amžiaus 
jam patiko dainuoti, patiko 
gitara, patiko kurti dainų 
tekstus ir jų melodijas. 
Jo gražus, lankstus baisas, 
įgimtas muzikalumas, jau
natviška energija, šiltas 
kontaktas su publika vi
siems patiko.

Dainų tekstai nesudė
tingi, bet savotiškai per
pinti kai kur jumoru, ar 
žaismingumu , kaip pav. 
perdavimas istorijos be 
veiksmažodžių, kai kur 
ironija - kregždutės ir 
veršiuko istorijoje, ar pasa
kojant apie gintarinį pa
minklą Gedimino Aikštėje 
Vilniuje. Gerai sukompo
nuota jo daina skirta savo 
bendradarbiams Sąjūdžio- 
Atgimimo metu 1988 m. 
Kai kur dainos rečitatyvi- 
nės, pav. apie Ignalinos

Valo šių metų sniegą Kaune...

bloką. Sudėtingesnio ritmo 
Vilniaus 400 m. jubiliejaus 
proga, ir įdomiai melodinga 
daina, skirta jaunystei; 
Greita daina dzūkų garbei 
(pats kilimo dzūkas). Savo 
credo, atrodo, išsakė dai
noje Lietuvai - kur pasisa
ko, kad prasminga ir verta 
dėl jos gyventi.

Jis įvedė publiką į 
"Daug , daug dainelių, 
mieloji sese" - dainą, kurią 
dažnai girdėdavome subuvi
muose.

Vytautas-*S1MAS" lengvai 
įsijaučia į kiekvieną dainą 
ir pajunta savo auditoriją, Jį 
šiltai sutiko gausūs daly
viai. Nepretenzinga ir nuo
širdi laikysena laimėjo 
visų simpatijas. Jeigu jis 
toliau nori žengti tuo keliu, 
tai reikėtų jam paieškoti 
daugiau ritminių įvairovių, 
nebūtinai ribotis dažniau
siai 2/4 ar 3/4 taktu.

Aplankydamas Toronto, 
Hamiltono ir kitus lietu
vių telkinius Kanadoje ir 
Amerikoje , jis suteiks ma
lonių valandų visiems, ku
riuos susitiks. Tai šviežias 
dvelksmas iš Tėvynės.

Birutė Nagienė

pas savo sūnų Praną To
ronte, kuris vadovauja 
didelei statybos firmai.

Mes liūdime Tavęs, Mare, 
ir meldžiame Aukščiausiojo 
Tau amžinos ramybės, a.

Ar jau paskutinis sniegas Marquette Parke, Čikagoje• •• 
Nuotr: G.Žukauskienės

• KANTAUTU, FONDAS 
PASKYRĖ "NL" leidimui 
$360.
Nuoširdžiai dėkojame.1

• LIETUVIU KREDITO 
UNIJA "PARAMA" atsiuntė 
laišką su pranešimu, kad 
Valdybos pasiūlymu, laik
raščio "Nepriklausoma Lie
tuva " leidimui skiria ,

pritariant metiniam susi-
rinkimui, $1.000 . Llnki
tolimesnės 
darbuose.

sėkmės mūsą

Nuoširdžiai dėkojame. "NL"

LIETUVIŲ -T T T T KREDITO 
PARAMA KOOPERATYVAS

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

MOKA:
3.50% už 90 dienų term, indėlius
3.50% už 6 mėnesių term. Indėlius
3.75% už 1 m. term. Indėlius
3.75% už 2 m. term. Indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius
4.75% už 4 m. term. Indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC Invest, pažym.
4.25% už 2 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
5.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.75% už 5 m. GIC Invest, pažym.
3.00% už RRSP Ir RRIF ind. (nrMN.rM.) 
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind.
5.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
5.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term Ind.
5.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.75% už taupymo sąsk. (oyvyb*. dr.ua.)
3.00% kasd. pal. čekių

sąsk. virė 10.000
2.00% už Amerikos dol.kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.)

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.......... 8.00%
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų .................. ' 5.60%
2 metų .................. 6.25%
3 metų .................. 6.50%

(fixed rate)

su keičiamu nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų ...... 5.50%
(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 00 dolerių■

MasterCard. Kredito kortelė

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). Nekilnojamo turto pa
skolų (mortgage) drauda. (Cumis & The Co-operators).

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai -
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 532-1149

999 College St.. Toronto. Ontario IVItill 1A8

Telefonai: (4 1 (>) 532-3400 i r 532-34 14

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.

Parapijos kredito kooperatyvas
L.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. ind. .. 

180-364 d. term. ind. ..
1 metų term. Indėlius .
2 metų term. Indėlius .
3 metų term. Indėlius .
4 metų term, indėlius .
5 metų term. Indėlius . 
1 metų GlC-mėn.palūk.

metų 
metų 
metų 
metų 
metų

GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.
GlC-met.

Iki šiol šis fondas išleido per 1,100.000. dolerių 
lietuviškai kultūrai, menui, švietimui paremti. 
Pagrindinis kapitalas neliečiamas. Tik palūkanos 
gali būti skiriamos lietuviškai veiklai.

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

Tapklme tlo fondo nariais- aukokime jam! Visos 
aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

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

FONDO TIKSLAS - LIETUVYBĖS IŠLAIKYMAS

ALTERNATYVINĖ GYDYMO KLINIKA 
Bloor West Village

Gydomi ūmūs ir chroniški susirgimai. Pacientai priima
mi iš anksto susitarus tel: (416)-760-9445. Galima iš
kviesti į namus.

Darbo valandos: 9:30 r. - 8:00 vai. v.
Gydytoja - naturopatė DANUTĖ TURČINSKIENĖ, 

256 A Durie St., Toronto, Ont. M6S 3G3

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ................ 8.00%
3.50% 
3.50% 
3.75% 
3.75% 
4.25% 
4.75% 
5.00% 
3.75% 
4.00% 
4.25% 
5.00% 
5.50% 
5.75% 
3.00% 
4.00% 
4.25% 
5.00% 
5.50% 
5.75% 
2.75% 
3.00%

Sutarties paskolas 
nuo ..............8.60%

1 
2 
3 
4 
5 
RRSP, RRIF Ir OHOSP.... 
RRSP Ir RRIF-1 m. term. ind. 
RRSP Ir RRIF-2 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-3 m. term. Ind. 
RRSP Ir RRIF-4 m. term. ind. 
RRSP ir RRIF-5 m. term. Ind. 
Taupomąją sąskaitą ........
Kasd. pal. taupymo sąsk.. 
Kasd. pal. čekių sąsk. iki...1.75% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................. 2.00%

palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk. 
palūk.

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ................. 5.75%
2 metų ................. 6.50%
3 metų ................. 7.00%

Su keičiamu nuošimčiu
1, 2 Ir 3 metų ..... 5.50%

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). Nelmame mokesčio 
už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 56 milijonus dolerių

Musų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

OT>T7CTT17T> INSURANCE
brokers

Fax 233-0285 - Tel. 231-2661 
3830B Bloor Street West, Islington, Ontario M9B1K8 
Lietuvių kalba patarnauja - V. DREŠERIS ir

RIMA (Petkute) DREŠERIENĖ
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.
Profesionaliam nekilnojamo turto įvertinimui 

prašome skambinti tel: 233-4446
Narys "Better Busslness” biuro

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

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

DRA ----INSURANCE
>Na\Xer V. Dauginis Insurance Broker Limited, 

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

dr.ua


montrea

Dr. Alenas V. Pavilanis

A.V.PARAPIJOS 40 METŲ 
MINĖJIMO KONCERTE

• Dr.ALENAS PAVILANIS" 
neseniai buvo paskirtas 
į Verduno Ligoninės Aukš
čiausią, Tarybą (Board of 
Directors/Conceil dJAdmi- 
nistrat ion)

Verduno Ligoninė ran
dasi netoli lietuvių Aušros 
Vartų Parapijos, yra Ver
duno miesto pagrindinė 
generalinė ligoninė Dr.A. 
Pavilanis tenai atstovauja 
Montrealio Universitetui.

Kaip žinome, dr.Alenas 
Pavilanis yra Šeimos medi
cinos profesorius Montrea 
lio Universitete. Jis taip 
pat gydo įvairaus amžiaus 
pacientus, bet daugiau 
specializuojasi vaikų ir 
paauglių sveikatos reika
luose. Jis taip pat dirba 
Notre Dame Ligoninėje, 
kuri randasi netoli Šv.Ka
zimiero Parapijos. Ten 
jis dėsto, turi savo privatų 
kabinetą, Kur paguldyti 
vyresnio amžiaus pacientai. 
Taip pat verčiasi privačia 
praktika Šeimos medicinos 
centre.

KVIETIMAS

MONTREAL
3505

17:30 - 19:30
18:00 - 18:10
18:10 - 18:30 vai

Quebec o Lietuvių Gydytojų Sąjunga maloniai kviečia 
visus gydytojus, visus medicinos įstaigų tarnautojus, jų 
žmonas, jų vyrus ir jų draugus į metinį susirinkimą, 
kuris įvyks š.m. balandžio mėn. 28 d., ketvirtadienį,

BADMINTON AND SQUASH KLUBE, 
Atwater Str. Montrealyje
vai. - kokteiliai (mokamas baras);
vai. - trumpas susirinkimas;

paskaita: "Naujienos medicinos
srityje Lietuvoje": dr. A. Baubinienė 
Kauno Medicinos Akademija.

18:30 - 19:30 vai. - Gėrimai ir diskusijos;
19:30 - 22:00 vai. - Vakarienė.

Yra būtina užsisakyti vietą iki pirmadienio, balan
džio 18 dienos. Galite kreiptis pas Dr. Aleną Pavilanį 
(namų tel): 489-0410 arba (darbo tel): 876-7527, arba 
atsiųsti jam čekį (kaina $60.- asmeniui):

Centre de Medicine Familiale, Hūpital Notre Dame 
2025 rue Plessis, Motreal, P.Q.; H2L 2Y4.

A t A 
GRAŽINAI DAUKŠIENEI

Bostone mirus,

Jos vyrui ALEKSANDRUI, motinai dr. 
ULP1ENEI, dukrai Astai NORVAIŠIENEI ir 
jos šeimai, seseriai IRENAI ir visiems arti
miesiems reiškiame gilią užuojautą

Rūta ir Juozas Lukoševičiai

Po ne įpr as t ĖiiiTgos'TT^- 
mos, budina i 
montrealiečius 
svečiai savo daina ir muzi
ka. Neseniai lankėsi Vil
niaus Universiteto VIRGO 
Choras, o AV P-jos Įkurtu
vių. 40-mečio proga, kovo 
6 d. vyko Klaipėdos Kon
servatorijos liaudies instru
mentų maestro, birbyninin
ko doc.Vytauto Tetensko 
ir jo dukros pianistės Ra
sos koncertas. Jiems talki
no montrealietis sol.Anta
nas Keblys.

Donaldas Giedrikas, 
gražiai įsijungęs į Montre
alio gyvenimą. vaizdingu 
žodžiu apibūdino AV 
jos įkūrimo svarbą,, 
pagarba kalbėjo apie 
dirbusius ir dirbančius žmo-

pavasarį 
lietuvius

P-
Su 
jai

nes, apie jų. sugebėjimus 
ir nuolatines pastangas 
išlaikyti parapiją, taip pat 
įvertino visus lietuvybės 
darbus atliktus čia, šiame 
lietuvių, telkinyje, susikūru
siam karo ir okupacijų 
išdavoje. Jis supažindino 
su svečiais muzikais, pami
nėdamas puikų jų protesinj, 
pasiruošimą. Maestro liau
dies instrumentų specialis
tas, dalyvavęs apie 
tyje koncertų, 
dukra dalyvavo 
kartu su tėvu ir 
solo koncetuose.

Montrealiečiai
laiku buvo išsiauginę didelį, 
51-no grojėjo pilnos sudė
ties liaudies instrumentų 
orkestrą GINTARO Ansamb 
lyje, o dabar buvo tikrai 
pasiilgę, pasiklausyti seniai

1000- 
jo jauna 

8-niuose 
4-se piano

savo

A.Stankevičiaus, G. Gudaus
kienės dainas, 
interpretacija 
visus ir tikra meilė muzi
kai pakėlė klausytojus ant 

koncerto
Klausytojai iš 

pajuto kaip puikiai 
ir

džio, Švedo, Indros, Gai
žausko, Šimkaus, Dvariono 
kūrinius Gerai įsipynė 
sol.Antanas Keblys į trio 
atliktas Budrevičiaus, Bra
žinsko, Olekos dainas, kon-. kojų , pagerbiant 
certo pirmos dalies pabai-- atlikėjus, 
goję. naujo

Antroje dalyje girdėjo- skamba .
me Švedo, Šimkaus, Dva-* kanklytes, 
riono, Kačanausko kūrinius, 
jautriai interpretuotus bir - 
bynininko ir pianistes, o 
pabaigoje visi trys atliko 

_ „ . ... , .Vanagaičio, montrealiečioMaestro Vytautas Tetenskas mūsų Sestadienineje mokykloje.

suderinimu su kanklytėmis, 
lumzdeliu, birbyne su pia
ninu. Jo dukra Rasa jautri 

įgimtu, išpuoselėtu muzika- kanklininkė ir pianiste. 
' .... Subtiliai ir skoningai buvo

tiek 'pereita nuo liaudiškų melo- 
puikiu dijų į kompozitorių - Gruo

Nuoširdi 
sužavėjo

begirdėtų instrumentu. Jie 
nebuvo apvilti, o sužavėti 
tiek birbynininko Tetensko

lumu, išgaunamais įvairių, 
instrumentų tembrais, 
puikia technika ir

lumzdelis, ir 
r birbynė > ir 
maestro sko- 

visus suderino 
tembru ir su

kaip gabus 
ningai juos 
su pianino 
tembru žmogaus balso.

Atskirai džiugu paminė- 
jaunąją pianistę, kuri

Nuotr. J. Piečaičio

ti 
irgi apdovanota muzikalu
mu ir natūraliai, lengvai 
įsijungė į akompanavimą 
ir pagaunančiai grojo savo 
solo pianinu, parodydama 
ir jautrią techniką. Jai 
linkime gražios muzikinės 
ateities, kaip ir maestro 
Vytautui Tetenskui, puoselė
jant musą liaudies instru
mentu grožį.
- ------------- Birutė Nagienė

• SAULIUS MYKOL10NAS, 
dirbantis patarėju Lietuvos 
Ambasadoje PARYŽIUJE, 
lankysis Montrealyje 
Balandžio men. 13 
1 val.p.p. AV Salėje 
pašnekesys su juo. 
maloniai kviečiami?

ir 
_<Lt 
vyks 
VISI

15
val.vakaro Seselių 

filmininkė RITA 
doku-

Mums rašo:
Siųsdamas prenumeratą, 

J.Vyšniauskas iš St. Catha
rines, Ont., rašo:

"...Taipogi reiškiu

• BALANDŽIO mėn.
d., 7
Namuose
DIRSE rodys savo 
mentinę filmą ir taip pat
dalyvaus Saulius MykoliŪ- 
nas iš Ambasados Paryžiuje.

VISI maloniai kviečiami!

iš kairės: Pranešėjas Donaldas Giedrikas, Solistas A. Keblys, 
muz. komp., dirigentas A. Stankevičius, pianistė Rasa 
Tetenskaitė, Doc. P. Vytautas Tetenskas, AVP Choro vadovas 
Antanas Mickus ir Montrealio choro atstovė Aldona Morkūnienė 
sveikina svečius iš Lietuvos, kovo men. 6 d.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

Nuotr. A. Mickaus

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

TAUTA YRA TADA ŽUVUSI,KAI JI PATI SAVfS IŠSIŽA
DA. JOKIOS KITOS PAJĖGOS JOS SUŽLUGDYTI NEGALI

Dr. Gv. Valančius

»*»O*»**»»*«»«»»*»»*»»**»»lHf«»»*«*»************»**’

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

TEL: 544-7125
AKTYVAI PER 37 MILIJONUS DOLERIŲ

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki .... 2.50%
santaupas...............................2.00%
kasd.pal.taupymo s-ta..........1.50%
90 dienų indėlius ................. 3.25%
1 m. term, indėlius ............  4.00%
1 m. term. Ind. mėn. pal............ 3.50%
3 m. term.indėlius .................4.50%
5 m. term, indėlius ................5.25%
RRSP ir RRIF (pensijos) ...... 2.50%
RRSP Ir RRIF 1 m................... 4.00%
RRSP Ir RRIF Ind. 3 m............4.50%
RRSP ir RRIF ind. 5 m............5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
Darbo valandos; pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais —-Ajuo 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.

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas........  12.25%
neklln. turto pask. 1 m............6.25%
nekil.turto pask. 3 m...............8.25%

Nemokamas čekių Ir sąskaitų 
apmokėjimo patarnavimas. 
Nemokama narių gyvybės 
drauda pagal santaupų 
dydi Iki $2.000 Ir 
asmeninių paskolų 
drauda Iki $25.000.

1994. m. 23

Richard^
ROOHR------ COUVRIUR

7728 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: 364-1470

pa
garbą už palaikymą litera
tūrinių taisyklių pavardėse 
ir vietovėse. Nesuprantu, 
kodėl (kiti laikraščiai Red.) 
lietuvina angliškas pavardes.

"Karys"
taip rašo, 
las Makartūras,

• . KAZIMIERA PETRULIE
NE, ilgametė 
gyventoja, mirė Toronte.
Paliko sūnų su šeima. 

Užuojauta artimiesiems.

Montrealio

Vilniuje 
kaip "TZ"

i irgi
", Dog- 

ir t.t."

Kai kurie skaitytojai, 
gavę (pakartotinai) ragini
mą atsilyginti už nesumo
kėtą prenumeratą, padėko
jo už priminimą ir arba 
atsilygino ir pratęsė, arba 
atsilygino ir , nebegalėdami 
skaityti, 
ir tokių, kurie 
nepatenkinti

• Montrealio NIDOS Klu
bo žvejotojai buvo surengę 
savo tradicines žiemos 
žvejybos ant ledo varžyti
nes kovo mėn. 
Lac St.Louis.

Pirmą vietą 
St.Rimeikis. Il-ą 
činskas, Ill-ią - R.Zienka.

Dalyvavo 8 žvejai.

12 dieną,

laimėjo
A.Ra-

nepratęse. Buvo 
priminimu 

nutarė

apkaltinti "NL", kad jiems 
laikraštį siuntinėjo...

Dėkojame atsiskaičiu- 
siems) "NL"

Debitas DOBILAS, 6717 Lamont Ave., Montreal.
P.Q. H4E 2T6. Tel: (514) 769-2840.

EKSKURSIJOS l LIETUVĄ
Mirabel-Varšuva-Vilnius, birželio 3 d. kaina $820 
iškaitant mokesčius nakvynę ir pusryčius Varšuvoje.
Mirabel-Varšuva-Vilnius birželio 21d. $930.- 
nereikia nakvoti. GRĮŽTAMA kada nori. 
Bilietas galioja 6 mėnesius. Teirautis pas Sofiją, 

aukščiau nurodytu telefonu.

7 psl.



montreal
MIRUSIEJI;
• A.a. ANTANAS DANAl- 
TIS, buvęs montrealietis 
ir Aušros Vartų Montrealy- 
je Komiteto narys, mirė 
Ottawoje.

Užuojauta artimiesiems.

REKOLEKCIJOS
Aušros Vartų. Parapijoje 
prasideda PIRMADIENJ, 
KOVO 28 d., ir baigiasi 
VELYKQ RYTĄ, 6:30 vai. 
su PRISIKĖLIMO iškilmėm!!.

Visas dienas vakarais 
7 vai. Mišios ir pamokslas.

Rekolekcijoms vadovaus 
T.Kazimieras Ambrasas,S.J

• VELYKINIUS SIUNTINIUS 
galima užsisakyti per Leo
ną Balaišį tel: 366-8259.

Dabar užsisakius, dar 
pasieks gavėjus šventėms.

• STALUS į "NL" SPAU
DOS VAKARĄ kviečiame 
užsisakyti jau ’ dabar, kad 
Vakaro metu nebūtų nesu
sipratimų, 
prašome 
telefonu, 
nusipirkti
• S. m.
po pamaldų, AV P-jos sa
lėje vyko visuotinis, meti
nis Montrealio 
DAUGO Šauli 
susirinkimas.

Susirinkimą

Juos rezervuoti 
"NL" Redakcijoje 
Bilietus patartina 

iš anksto.
kovo mėn. 13 d.,

L.K.MIN-
Kuopos

pravedė 
lava- 
^epu- 

tis (iš Ottawos) sekreto
riavo Petras Gabrys.

Kuopos Valdyba 
pasilikti dar 2-jy 
kadencijai.

Po oficialiosios 
buvo pasivaišinta 
pietumis, kuriuos 
Genė Balaišienė su

Tuo pat metu vyko 
ir Montrealio Jūrų Šaulių 
Kuopos NERINGA metinis 
susirinkimas. Čia taip pat 
Valdyba sutiko pasilikti 
sekančiai kadencijai.

Linkime 
šauliams ir 
sėkmingai 
iki dabar, 
tiktai savo 
bą, bet ir 
visų mums svarbių rengi
nių.

Juozas Šiaučiulis ir o; 
duotojas Klemensas G

suliko 
metų

dalies 
skaniais 
paruošė 
talka.

vyko

Montrealio 
toliau taip 
darbuotis, 

atliekant 
tiesiogirų 

prisidedant

kaip 
ne 

dar- 
prie

Papildymas:
VIRGO Choras Montrealin 
buvo pakviestas Radio Que
bec, o ne Radio Canada,

S

AaAadhaA

LITAS MONTREALIO LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000i 
REZERVAS virš $2,000,000

MOKA UŽ:
4.00%
4.75%

. 5.00%

Certifikatus 1 m- 
Certifikatus 2 m. . 
Certifikatus 3 m. . 
Term, indėlius:

1 metų .................. 3.25%
18£H±-364d........ 3 00%
120d. - 179d........  3.00%
60 d. -119d........ 2.75%
30 d. - 59 d........  2.00%

Taupymo - special................1.50%
Taupymo - su gyv. dr........... 1.25%
Taupymo-kasdienines...... 1.50%
Einamos sąsk......................... 1.00%
RRIF-RRSP -1 m.term........ 4,00%
RRIF-RRSP - 2 m.term.........4.75%
RRIF-RRSP-3 m.term......... 5.00%
RRIF - RRSP - taup.............. 2.00%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

1 metų ....
2 metų ....
3 metų .....

5.75% asmenines - nuo
6.25%
6 50%

6.00%

Dovaną AV P-jos Choro 
vardu įteike vadovas Ant. 
Mickus- vaizdajuoste apie 
mūsų choro kelione Lietu
voje 1991 m. ir AV Choro 
muzikinę garsajuostę, ku
rion buvo įrašytas dainų 
ir giesmių komplektas. 
VIRGO gavo ir Vyrų Okte
to įdainuota plokštelę. b.

• VIRBICKAS Jurgis pado
vanojo "NL" Spaudos Vaka
rui dailiai jo paties 
medžio skulptūrėle.
jame.'

IŠ K.L.K MOTERŲ 
DRAUGIJOS VEIKLOS

Motrealio Katalikių Mo
terų susirinkimas 
kovo mėn. 13 d. Seselių 
namuose. Gal dėl blogo 
oro, ar kitokių priežasčių, 
narių 
Gaila, nes 
susirinkimą, 
gailėjo:

sukurtą 
Deko-

"NL"

KANADOS LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 

DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIUS 

kviečia visus i

įvyko

nedaug.susirinko 
kurie atėjo į 
tikrai nepasi

tik ką grįžęs iš 
Lietuvos kun. K. Ambrasas 
labai vaizdingai papasakojo 
savo patyrimus Lietuvoje. 
Jis palietė įvairias Lietu
vos gyvenimo sritis, kaip 
religiją, ekonomiką ir vis 
labiau 
lizmą. 
čiais 
koks nesaugus ir pavojin
gas gyvenimas yra šiuolai
kiniam Lietuvos gyventojui. 
Taip pat jam teko daly
vauti Seime tuo metu, kai 
buvo svarstomas įstatymas 
dėl lošimo namų legaliza
vimo. Kaip žinome, šis

įsigalintį krimina-
Keliais sukrečian- 

pavyzdžiais parodė,

kaip buvo parašyta. įstatymas nepraėjo, tačiau

Dr. PHILIP STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chirurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 

Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P1N5, tel:364-4658

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 

Qmv.dr. J. M A LTŠKOS biurai 
1440 St.Catharlne St.,W. 
Suite 701 TeI:866-9297

Montreal,P.Q. H3G 1S5

ROYAL VICTORIA HOSPITAL, 
687 Pine Ave, West, TeL
Montreal, Que. H3A 1A1 Ext. 1663

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

4589 Park Ave., 
Montreal, Que. H2V 4E4 Tel: (514)-842-9211.

Dr. A.S. POPIERAITIS 

B.A. M.D. MSc. L.M.C.C. F.R.C.S. (c) 

MEDICAL ARTS BUILDING 
1538 Sherbrooke St. W. Suite 215, Montreal.

Que. H3G 1L5 Tel.: 931-4024

Advokatas ROMAS I š G A N A I T I S

822 He de France, St. LAMBERT,Que, J4S 1T7 
tel: 465-1538

8606 Central str., kamb.205, LASALLE, Que, H8P 1N5 
tel:364-4282

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psl.

ATVELYKIO
š. m. balandžio mėn. 10

PIETUS
d. 12 vai. p.p.

Puikios vaišės
Jaunimo programa

(Ėjimas - $12.-

VALDYBA

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de SEVE , Montreal.

Informacija apla naujausias palūkanas “Litą"

VISI BANKINIAI PATARNAVIMAI NEMOKAMI

Pirmadieniais 
Antr., treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
1475 DeSeve

3.00
3.00
8.00

9.00-
9.00-

12.00-
10.00- 8.00

3907A Rosemont 
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

kurie liko tuo 
Vienas iš jų 

Petkevičius 
kad lošimo

buvo tokių, 
nepatenkinti 
- rašytojas V 
net pasakęs, 
namus reikėję įsteigti baž
nyčių šventoriuose, tokiu 
būdu žmonėms būtų labai 
patogu: iš bažnyčių tiesiog 
į lošimo namus!

Šis rašytojas, 
aktyvus 

nekaltų 
sulaukė

Lietuvoje 
savo darbus, 
balso

artimui!

pokario 
stribas, 
žmonių 
Nepri- 

I)e 
o

Lietuvos

metais 
prisisotinęs 
ašaromis, 
klausomoje 
teismo už 
valdančiojo
Seime, kuris buvo sudary
tas per laisvus rinkimus. J 
Ir pagalvoji, kaip nežmoniš-

kai komunistai pažeidė tau
tos mentalitetą!

Be įvairių negerovių, Lie
tuvoje yra ir sviesiu žmo
nių, kurie patys būdami 
dideliame varge, stengiasi 
padėti ir savo
Vieni iš tokių yra tie žmo
nės, kurie rūpinasi našlai
čių namų statyba. Kun. 
K. Ambrasas pranešė, kad 
šių namų statyba vyksta 
gana sunkiai dėl finansų 
stokos ir dėl darbininkų 
blogo darbo. Sunku pasiti
kėti tokiais darbininkais, 
kuriems daugiau rūpi gerti 
o ne dirbti. Tačiau reika
lai juda į priekį ir tiki-

malonumu teiksime aukščiausios rūšies

masi, kad jau šiemet naš
laičiai persikels į kelis 
jiems pastatytus namus!

Musų draugija taip pat 
turi surinkusi pinigų tokio 
namo statybai, tačiau jie 
yra įdėti į "LITĄ" ir yra 
laukiama palankių sąlygų 
jiems realizuoti. Reikia tik 
pabrėžti, kad šie pinigai 
bus sunaudoti tik tam tiks
lui, kuriam jie buvo paau
koti, tačiau kol Lietuvoje 
bus tokia tvarka, kaip 
dabar, pinigai liks mūsų 
banke!

Š. m. balandžio mėnesį 
mūsų draugijos atstovės 
važiuoja į Torontą,~ į Kata
likių Moterų suvažiavimą, 
todėl tikimės, kad per jas 
gausime naujų žinių apie 
tolimesnę "Vaikų Tėviškės 
Namų" statybos eigą. Lai
kas nuo laiko spaudos pus
lapiuose informuosime vi
sus esamus ir būsimus 
aukotojus apie šio projekto 
progresą.

Susirinkimo metu pirm. 
G. Kudžmienė pranešė, 
kad rengiant Atvelykio 
pietus, narės bus prašomos 
neatsisakyti padėti ir tuo 
prisidėti savo darbu prie 
šio parengimo sėkmės.

Po surengtų Seselėms 
pagerbtuvių praeitų metų 
gruodžio mėnesį, Sese
lėms įteikta piniginė dova
na $1000.- Gauta padėka 
iš Seselės Paulės.

Montrealio Lietuvių Bend
ruomenei prašant, D-ja 
paaukojo $100.- humanita
rinės pagalbos siuntimui pa
remti.

Ottawoje, mirus buvu
sios mūsų D-jos veiklios 
narės S. Danaitienės vyrui 
Draugija šeimai nusiuntė 
užuojautą ir užsakė Sv. 
Mišias už Mirusįjį.

Po šio susirinkimo visi 
svečiai ir viešnios buvo 
pavaišinti sumuštiniais ir 
kava su pyragais.

Nijolė Bagdžiūnienė.

EUROPARCEL
Aptarnaujame Lietuvą, Latviją, Estiją,

Laurandaj

svorio. Minimumasį
Z

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

TEL: 937-9898
1450 rue DE S£VE,

MONTREAL h4b 2a?
Vytas Gruodis, Jr.

Drake
Contractor

TEL: 366-5484

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,

ir parduodu

Telefonai:1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Electriden
MAURICE ANTONIUK - ELEKTROS ŠILDYMO SPECIALISTAS

102A Allion
LASALLE, Que, H8P 2C5

Mes su 
patarnavimą, todėl prašome ir toliau naudotis mū
sų paslaugomis. Laukiame Jūsų telefono, jeigu no
rite, kad siuntiniai būtų paimti iš~ Jūsų namų.

Siuntiniai priimami, kaip ir anksčiau, TREČIA
DIENIAIS, nuo 9 yal. r. iki 7 val.v..

Kaina $5.10 uz kg. Siuntiniai pristatomi tiesiog 
namus. Nėra maksimumo
Kg. arba $1U.

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

844-7307 ir 288-9646

TONY PORTRAITS 
-PASSEPORT - COMMERCIAL 

P H OTOI MARIAGE - WEDDINGS

5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

&EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
a Su LOT lėktuvų bendrove, Montrealis,Varšuva,Vilnius;
x išvykstama BIRŽELIO 10 d. kaina $847;
r Į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, Varšuvoje 
X nuvežimas į viešbutį,nakvynė ir pusryčiai.
^BIRŽELIO 28 d.-tiesioginis skrydis į Vilniųtbe nakvyne 
a Varšuvoje - kaina $ 938.
t Parflninu bilietus ištisus metus tiesioginiam skridi - 
Jmui į VILNIlįbe nakvynės Varšuvoje ANTRADIENIAIS 
c nuo BIRŽELIO 21 d. Kaina- $938.

LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja 6 mėnesius.
u Prašome užsirašyti IKI KOVO mėn. 30 d., kol
x yra vietų, pas: Liudą Stankevičių, tel: 669-8834.
» METRO Travel: 761-5878

NAMAI • AUTOMOBILIAI•PREKYBA•ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

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

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

TRANS QUEBEC SIDINGS LTD
ALIUMINIJAUS DURYS, LANGAI, STOGELIAI, 
APKALIMAI ALIUMINI} UM.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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