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TFATR A^°S JAkUN1^°L .e,w ' TEATRAS ?ra pakviestas^ISvM.KaRALIAUviUS, dalyvauti Tarptautiniame
Teatrų Festivalyje-Mont - 
realyje. Jis vyks š.m.gegu
žės mėn. pabaigoje.

Šis Lietuvos teatras y- 
ra pagarsėjęs savo naujo
viškumu Europoje ir JAV- 
se.

CeCENAI IŠSIRINKO 
PREZIDENTĄ

Sausio mėn.29 d. rin - 
kimų daviniai skelbė, kad 
Aslan Maskhadov,45 m. 
amžiaus,laimėjo prezid- 
dentinius rinkimus Ce 
čėnijoje. Jis sugebėjęs iš
siderėti karo veiksmų pa
baigos su Rusija ir rusu 
kariuomenės pasitrauki - 
mo iš Čečėnijos, laimė - 
jo čečėnų pasitikėjimax.

Komentarai po rinki-, 
mų-santūrus: prez. Jel-
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žemsni pareiškė,kad Če
čėnijos rinkimų rezult- 
tatai duoda "rimtas ga
limybes tęsti produkty
vias derybas".

RUSIJA PERSIGALVOJO
DĖL PREZIDENTO 
ATSTATYMO

Š.m.sausio mėn. 23 d. 
Rusijos Parlamentas DŪ
MA nepritarė Žemųjų 
Parlamento rūmų iššū
kiui pašalinti prez. Boris 
Jelcin’ą iš pareigų. Rusi
jos komunistai ir Libera 
linių Demokratų partija 
buvo griežtai to pareika
lavusi, nes Prezidentas 
po perrinkimo praeitame 
liepos mėnesyje, dėl 
sveikatos sutrikimų ir 
širdies operacijos Krem
liuje praleido vos kelias 
savaites (tačiau jis dirbo 
ilsėdamasis pagal gydy
tojų nurodymus, kiek 
buvo įmanoma. Bet apie 
tai nebuvo kalbama).

iškėlus tą reikalavimą 
iš naujo šių metų triukš
mingoje sesijoje, pro- 
reformistų frakcija "Mū
sų Namai - Rusija", 
užpykę išėjo. Liberalų 
"Jabloko" grupė apkalti
no tokius reikalavimus 
esant provokaciniais ir 
net kai kurie Komunistų 
Partijos nariai stengėsi 
pasitraukti nuo tokio 
nepraeisiančio siūlymo. 
Antrame balsavime po 
įvairių teatrališkų ginčų 
ir išpuolių už Prezidento 
pašalinimo rezoliuciją pa

WIRMMUMIHTgIfl

sisakė 87, prieš 102 ir 
susilaikė -5. Per visus 

ginčus, įžeidinėjimus 
nebuvo atkreiptas pakan
kamas dėmesys į tai, 
kad nėra tikrai veiksmin
go mechanizmo, kuriuo 
galima būtų remtis pre
zidento pašalinimui.

Dar 1993 m. Rusijos 
konstitucijoje buvo įrašy
ta, kad Prezidentas pri
valo atsistatydinti, jeigu 
'Jėl sveikatos, matomai 
neįmanoma jam "nuola
tinai atlikti savo parei
gų". Taip - tik pats as
muo tokioje situacijoje 
nusprendžia ar jis priva
lo pasitraukti. Konstitu
cijoje nėra jokio įrašo 
apie priverstiną atstaty
dinimo procedūrą ar pa
grindus.

Deputatams tebesigin
čijant, atvyko Preziden
tas pirmą kartą į savo 
biurą, pasveikęs po plau
čių uždegimo. Jis susiti
ko iš ryto su min. pirmi
ninku Viktor Černomyr- 
din’u, o Dūmos balsavi
mai vyko po pietų.

Komunistų Partijos 
vadovas Genadij Ziuga
nov’ as, pralaimėjęs pre
zidentinius rinkimus Jel
cin’ui, pareiškė, 
kia padiskutuoti 
dento sveikatos 
bet mano, reikia 
lauti konstitucijos 
mos, o ne Prezidento pa
šalinimo.

Sausio men.28 d.,pre
zidentas B. Jelcin'as,aki
vaizdžiai sustiprėjęs po 

kad reP 
Prezi- 
stovį, 
reika- 
refor-

plaučių uždegimo, atvyko 
į Kremlių, kur praleido 
3 valandas dirbdamas.

KANADA NEBIJO JAV 
PRIEKAIŠTŲ

Sėkmingą susitikimą 
Kanados Užsienio reikalų 
min. Lloyd Axworthy Ha
vanoje su Kubos prez. 
Fidel Castro bando su
menkinti ir pasmerkti 
JAV vyriausybė, kaltin
dama Kanadą, nepriside- 
dančią prie Kubos boiko- 
tavimo, įvesto Helms- 
Burton Aktu. Juo Kuba 
yra izoliuojama ekonomi
niai ir diplomatiniai.

Kanados min. pirm. 
Jean Chretien į JaV 
priekaištus atsakė tie
siai ir paprastai: "...Vi- 
suomert sakiau, kad to
kiai politikai (kaip JAV) 
nepritariu... Jūs tik pade
date išsilaikyti Castro 
dar ilgiau valdžioje, nes 
jis turi tam gerą pasi
aiškinimą: jis kaltina 
amerikiečius".

O Kuboje min. pirm. 
Axworthy pasirašė bend
rą komunikatą, 
punktų, kuriame Kuba, 
šalis prekybinių ryšių ir 
paramos gavimo nuosta
tų, pasisakė padarysianti 
Žmogaus teisių klausimu 
pagerinimų.

Min. Axworthy paste
bėjo, jog Castro norįs 
po 3-jų dešimtmečių 
kieto stalinistinio režimo 
jį palengvinti, atidaryti 
Atstovo biurą, kuriame

14-kos

HlETUYISKHKNYG "

piliečiai galėtų viešai iš 
reikšti savo nepasitenki
nimus.

450 - TOJI LIETUVIŠKOS 
KNYGOS SUKAKTIS

Apie Martyno
KATEKIZMO

Š.m. sausio mėn.
8 d.,Vilniaus Operos ir 
Baleto Teatre vyko iškil
mės, minint 450 - tąsias 
pirmosios lietuviškos 
knygos išleidimo sukak
tuves.
Mažvydo
reikšmę Lietuvos kultū
rai kalbėjo Seimo pirm 
prof.Vytautas Landsber
gis. Taip pat kalbėjo 
poetas Justinas Marcin
kevičius ir istorikė Ingė 
LukŠtaitė.

Įspūdingoje meninėje 
dalyje dainavo 2 chorai- 
M.K.ČIURLIONIO Gimna
zijos, kamerinis choras 
AUDIJA ir Šv.KRISTO
FORO kamerinis orkest
ras.

Šiame vakare dalyva
vo Prezidentas,Seimo ir 
Vyriausybes nariai,užsie
nio diplomatinių misijų 
vadovai.

Sausio men.9 d.,Vals
tybinėje M.MAŽVYDO 
Bibliotekoje buvo atidengj- 
ta pirmosios lietuviškos 
knygos autoriui skulptūra. 
Minint jubiliejinius metus 
vyks tradicinė konferen
cija 'MAŽVYDO SKAITY- 
TYMAI - 97". Iškilmės 
transliuojamos ir TV 
radijo programose.

Sukaktis minima 
visoje Lietuvoje bei 
vijos telkiniuose.

ir 
išei-

• Antanas KENSTAVI- 
ČIUS, 90 m., mirė sau
sio 22 d. Vancouver io 
"Hope" ligoninėje. Apie 
jį neseniai buvo spaudoje 
ir kitokioje medijoje 
skelbiama, kad apkaltin
tas dalyvavusiu žydų 
Holocauste. Vasario mėn. 
buvo numatytas 
klausinėjimas 
atitinkamose i

i jo ap- 
Kanados 

įstaigose.

K.RaŠytinytė (Rašytinis)
MONTREALIO MERGINŲ 
LEDO RITULIO ŽAIDĖ
JA - LIETUVE

Š.m. sausio mėn. 27 
d. "The Gazette" laidoje 
visas E sekcijos puslapis 
paskirtas merginų ledo 
ritulio (hockey) žaidė

jos yra penkios.
Catherine

joms.
Jų tarpe ir 
Rašytinis, m. am-v 13 
žiaus, žurnalistui pasakė 
kad žaisti pradėjo prieš 
3 metus, patinka būti gy
nėja. Ji žaidė su savo 2 
broliais jaunuolių grupėje. 
Minimos 5-kios merginos, 
kiekviena patenkinta vis 
populiarėjančiu moterų 
ledo ritulio sportu ir 
kad oficialiai bus galima 
dalyvauti 1998 m. Japo
nijoje vyksiančioje Olim
piadoje moterų komando
se.

Aprašomoje grupėje 
jauniausioji žaidėja yra 
11 metų, paskui -12,13, 
15 ir 16. Yra atspausdin
tos ir visų nuotraukos.
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Lietuvoje
AT-

turįs 
apkal

ei. smur 
valdžią^

Du-

B.N.
RUSIJOS DŪMOS 
STOVAMS RŪPI SAUSIO 
13-ios NUSIKALTĖLIŲ 
LIKIMAS

BNS agentūros žinio
mis, Stanislovas Mickevi
čius, vienintelis 
Rusijos pilietybę 
tintųjų Sausio 13 
te prieš Lietuvos 
pasikvietė Rusijos 
mos atstovus stebėti 
bylos eigą ir susitikti su 
kaltinamųjų advokatais.

Sausio mėn. 21 d. 2 
atsiųsti Dūmos atstovai . 
stebėjo, kai baigus skai
tyti kaltinimo išvadas, 
kaltinamieji pareiškė 
esantys nekalti. Vyks liu
dininkų apklausinėjimai, 
o deputatai tvirtina, Kad 
"išnaudos 
gas, kad 
singumą".

visas pastan- 
užtikrintų tei-

APYGARDOS
NUTEISĖ TRIS 

"STRIBUS”

VILNIAUS
TEISMAS
SOVIETINIUS

Kirkilas KuraKin'as,
Petras Bartasevičius ir 
Juozas šakalys pripažin
ti teismo kaltais iškėlus 
bylą už Lietuvos gyvento
jų genocidą.

Jie 1945 in. gegužės 
17 d. buvo NKVD naiki
namojo būrio nariais. 
Zarasų apylinkės Salinu 
kaime dalyvavo nuo so
vietinės armijos besislap 
stančio Leopoldo Gaidžio 
šeimos nužudyme.

Teismas K. Kurakiną, 
75 m. amžiaus, nubaudė 
7 m. kalėjimu sustiprin
to režimo kolonijoje. 
Pagal Amnestijos įstaty
mą, bausmė sumažinta 2 
metais.

P 
m. ir 
žino 
gynėjų būriuose", 
trys apkaltintieji 
nedalyvavę L. 
šeimos žudynėse, 
pastarieji nuteisti 
kalėjimu, bet vėl, pagal 
Amnestijos įstatymą > nuo 
bausmes atleisti.

Visų šių nuteistųjų tur 
tas yra konfisKuotas. 
(įdomu, koks jis ir kas su 
juo daroma? Red.).

Eigoje yra šiuo metu 
dar 6 genocido bylos.

Bartasevičius, 74 
J. šakalys prisipa- 
tarnavę "liaudies 

o visi 
sakėsi 

Gaidžių 
Abu 

m.

NEBEATIDELIOTINAS 
KRIMINALISTU 
SUVALDYMAS -

Š.m.sausio mėn.20 d. 
vykusioje spaudos konfe -

Dr. Gv. y
nM'

Lietuvių tauta neišsižadėjo savęs, gyvendama šimtmetinėje carų priespaudoje. 
1918 m. VILNIUJE, VASARIO mėn.labai šaltą 16-TĄJĄ DIENĄ, Lietuvos Ta
ryba, oficialiai žmonių išrinkta, paskelbė ISTORINĮ PAREIŠKIMĄ, kad,re - 
miantis Tautų Apsisprendimo teise, skelbia ATSTATANTI NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVOS VALSTYBĘ su sostine VILNIUJE . Jeigu nebūtų buvusios tuome - 
tinęs VASARIO 16-TOSIOS - nebūtų ir likiminės KOVO 11-TOSIOS, 1990 m .

rencijoje Lietuvos Seimo 
pirmininkas prof.Vytautas 
Landsbergis pabrėžė, kad 
nuo dabar prasideda rim
ti darbai, kad būtų su - 
stabdyta išsiplėtusi ir la
bai žalinga kriminalistu 
veikla. Jis sakė: "...Pra
ėję ketveri metai buvo 
ne tik valdžios nusikalsta
mumo aplaidumo,bet ir 
nusikalstamo naudojimosi 
metai. Todėl stoka ko
vos su nusikaltėlių orga
nizacijomis neatrodo at
sitiktinis ar nesugebėji
mo dalykas? Jis priminė 
kaip dėl neišaiškintų 
priežasčių dar vis neat-- 
naujintos nutrauktos 
bylos dėl kontrabandos, 
tyčinio mokesčiu nemo
kėjimo. Taip pat netiria 
mos ar nutraukiamos 
bankinės ir kitos stam
bios finansinės bylos, 
patys stambiausi aferis

tai nebuvo net patraukti 
atsakomybėn. Tardytojai 
turėjo galią nutraukti 
bylas ir taip kaltinamais 
būdavo išteisintas dar 
prieš teismą.

Naujasis Vidaus Rei
kalu m in. Vidmantas 
Žiemelis reikalaus pasi
aiškinti, kodėl iki dabar 
dar net neapkaltintas 
J.URK A,pasisavinęs dau
giau kaip 100 rnil.litų iš 
Akcinio Inovacinio Banko.
DRAMATIŠKAS "NE" 
REKETININKAMS

PANEVĖŽYJE vykdy
tas 

prieš 
duoklę verslininką pasi
baigė dramatiškai. Besi" 
gindamas nuo smurto 
Rimas Okuličius,39 m.am
žiaus, parduotuvės SVAI- 
NIJA savininkas, nukovė 
4 reketininkus, kitus 4 
************************************************

mafijozų teroras^ 
atsisakiusi mokėti

sužeidė. Jis pats labai 
šio įvykio sukrėstas, pa
sakė " Lietuvos Ryto ” 
žurnalistui , kad neturė
jo kito pasirinkimo,jam 
reikėjo ne tiktai 
čiam gintis, bet ginti ir 
savo šeimą, 
ta.

pa-

ir savo tur-

Atvykusieji- aštuone
tas ( ne pirmą kartą ji 
lankė), Įžūlūs ir grės
mingi, prisistatė Kūčių 
vakarą, tyčiojosi ir reika
lavo 10.000 dolerių. Vie 
nas ju- V.Tuzovas-smogė 
Romui Okuličiui i veidą, 
nuplėšė akinius. Reke - 
tininkai turėjo peilius ran
kose. Tada Romas Okuli
čius skubiai išsitraukė 
pistoletą, kuri bandė iš jo 
išplėšti, ir paleido šūvius. 
Vienas sužeistųjų (dabar 
gydomas Vilniuje ), po tų 
šūvių verkė ir kartojo 

/nukelta j 3 psl....../

VASARIO 16-tos GIMNAZIJAI PAREMTI 1996 
METAIS MONTREALYJE AUKOJO:Maj. dr. Gintautas Surgailis ir lt. Ričardas Bočkus svečiuose pas pulkininką

Laisvydą Barsauską Otavoje Nuotr. Arūno Staškevičiaus
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Po $200.- A.V. Parapija; Kredito Unija "Litas";
$100.- St. Jaugelis; po $50.- D. Baltrukonis, J. Dal
inėtas, Pr. Dikaitis, J. ivialiŠKa, Jūros Š.K. "Nerin
ga’) $30. - P. Brikis; po $25.- Adarnonis Ins. Ag.; 
A.Čepulis, Auks. Amž. klubas "Rūta"; E. Vaičekaus
kas; po $20.- J. Aranauskas, SJ., K. Andruškevičius, 
L. Balaišis, J. Baltuoniene, V. Barauskas, St.Baršaus ■ 
Kienė, V. Baršauskas, V. Gečas, A. Grigelienė, P. 
Girdžius, Iz. Gorys, K. Jakutiene, A. Jonelis, V. 
Jakonis, A.M. Kringeliai, A. Keršulis, G. Montvilie
ne, A. Keblys, Jz. Lukoševičius, J. Lukoševičius, 
K. Martinėnas, M. Makauskas, Iz. Mališka, A. Pet
raitytė, St. PocausKas, D. Rupšys, E. Szewczuk, J. 
Šeidys, V. Skaisgirys, B. Staškevičius, L. Urbonas, 
J. ZabieliausKas, V. Žemaitaitis, Ant. Žiūkas; po 
$15.- J. Blauzdžiuniene, E. Gedvilienė; po $10.- 
J. Adamoniene, Pr. BarteŠKa, J. Ladyga, V. Mu
rauskas , K. Mickus, J. Stankaitis, A. Urbonas, $5.- 
A. Matusevičius.

Gimnazijai pasiųsta 1,665 doleriai. Visiems auko
tojams nuožirdžiai deKojame - A. Jonelis,

J. Adamonienė
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.3



Rimas Okuličius, SVAINI J A savininkas Nuotr: B.Matelio

TĖVIŠKĖS AKIMIRKOS Į / Ištraukų pabaiga/

/.......atkelta iš 2 psl./
"Mes kalti, sustok, nešau
dyk".

Panevėžiečiai ir net 
tolimesnių vietų . žmonės 
skambino Romui ir rašė 
laiškus > dėkodami už 
drąsą,kad galų gale pasi
priešinta. Romui Oku - 
ličiui dar tik pradėjus 
verslą, "skustagalviai" 
siūlėsi "apsaugoti" jo 
turtą, jam atsisakius- 
susprogdino vieną jo 
automobilį, o kiek vė 
liau pavogė kitą. Visa, 
ką Romas Okuličius turi 
- ’įsigijo atkakliu darbu. 
’’Noriu",- sakė jis,-’’turėti 
savo verslą ir užauginti 
sąžiningus 3 vaikus"!

Sausio 12 d. Romo 
Okuličiaus svainis Aru 
nas Stumbrys rastas 
nušautas- ar pats nusi
šovęs -prie parduotuvės 
SVAINI JA...

Įvykis tiriamas,o SVAI - 
NIJĄ saugoja automati - 
niais ginklais policininkai.

KAUNE NUKENTĖJO 
MONTREALIO LIETUVIŲ 
ŠEIMA

Regina PieČaitiene, 
sėkmingai dirbanti bei 
vadovaujanti kooperatyvų 
steigime ir sūnus Juozu
kas pergyveno profesiona
lių vagių smurtą. Penkio
likameti Juozuką , su
grįžusį namo iš mokyklos 
į butą JCaune užklupo 4 
banditai. Buvo privers
tas jų įšjungti signalą, 
surištas ir paguldytas 
ant grindų,visaip gąsdi
namas ir apspardytas,kol 
pasakė kur yra laikomi 
pinigai. Pasivogę TV 
aparatą, filmavimo ka
merą radiją, apie 1.000 
dol.ir kt.,- pasišalino. 
Vietos spauda plačiai 
aprašė įvykį,kuris tiria
mas.

Regina PieČaitiene,jos 
vyras Juozas ir sūnus ku
rį laiką apsigyveno Kaune, 
atliekant darbo sutartį..

RUOŠIASI LEIPZIGO 
KNYGŲ MUGEI

Ši knygų mugė yra 
viena seniausių Leipzige- 
Šalia to, visuomet vyks
ta ir daug kultūrinių ren
ginių - literatūrinė šven
tė, parodos, koncertai. 
Juose dalyvauja dar dau
1997. n. 4. 

giau žiūrovų, negu pačio
je knygų mugėje. Kaip 
rašoma, 1995 m. mugę 
aplankė apie 40,000, o 
kultūrinę programą 
60,000 žmonių.

Ir 1997 m. mugėje 
dalyvauti yra pakviestos 
trys Baltijos valstybės: 
Lietuva, Latvija, Estija, 
siekiant suintensyvinti 
tarpusavio literatūrinį - 
kultūrinį bendradarbiavi
mą su Vakarais.

Lietuvai atstovaus 5 
rašytojai: Ričardas Gave
lis, Kęstutis Navakas, 
Sigitas Geda, Donaldas 
Kajokas ir Vanda Juknai- 
tė-Baltrūnienė.

Vincas Akelis, Lietu
vos Rašytojų Sąjungos 
leidyklos direktorius ir 
Lietuvos 'Leidėjų Asocia
cijos (Bendrijos) pirmi
ninkas, mano, kad mugė
je dalyvaus apie 50 lei
dyklų iš Lietuvos, patie
kiant apie 250 lietuviškų 
knygų. Bus ta proga iš
ryškintas ir pirmosios lie
tuviškos knygos 450 me
tų jubiliejus, taip pat ir 
M.K. Čiurlionio kūryba.

(Kodėl ir ne mūsų 
žymių kompozitorių, 
kaip pav., Kutavičiaus ir 
kt. kompozitorių įrašai? 
Turime ir puikių muzi
kos atlikėjų. Gal tai ir 
nutarta padaryti, tik 
apie tai nerašoma? Red).

Tikiuosi, kad dalyvavi
mo išlaidas padės pa
dengti Lietuvos biudže
tas, Atviros Lietuvos 
Fondas ir gal didžiosios 
firmos. Apskaičiuota, 
kad vien reprezentacinės 
parodos paruošimui ir nu- 
vežimui-atvežimui reikė
tų apie 340,000 litų.

Leipzigo mugė vyks 
kovo mėn. 20-23' d.d.

LEIDINIAI SPORTINE 
TEMATIKA IŠ LIETUVOS

Tuojau po Naujųjų 
Metų atkeliavo leidinių 
sportinė tematika iš 
tėvynės. Vienas iš jų, 
parašytas Jono Žilinsko, 
vadinasi "Lietuvos olim
piečiai". Kaip iš pavadi
nimo galima nujausti, 
šioje 92 puslapių knygu
tėje rašoma apie olimpi
nėse žaidynėse dalyvavu
sius sportininkus prade
dant 1924 metais, kuo
met Lietuva debiutavo 

olimpiadose. Pratarmės 
žodyje rašoma: "Tegul 
šis leidinys dar kartą 
primena mūsų šalies 
liepaites ir ąžuolus, nu
pynusius gražų olimpinį 
vainiką Lietuvai". Teks
tas yra lietuvių kalba, 
bet vienas puslapis yra 
santrauka angliškai.

Gana įdomus yra Kūno 
kultūros ir sporto depar
tamento prie Lietuvos 
respublikos vyriausybės 
žurnalas "Treneris", ku
rio jau pasiekė trečiasis 
numeris. Šiame 44 pusla
pius turinčiame žurnale 
yra rašoma apie Atlan
tos olimpines žaidynes, 
kiek tai liečia Lietuvos 
sportininkus. Daug vie
tos skiriama Lietuvos 
krepšininkų Atlantoje pa
sirodymų diskutavimai.

Gražus yra 1997 m. 
kalendorius su daugybe 
mūsų olimpiečių nuot
raukų. Šio didelio forma
to leidinio viršelyje ma
tome žymiojo, krepšinin
ko Arvydo Sabonio nuo
trauką iš rungtynių At
lantoje. Taip pat čia 
užtinkame ir kitų krep
šininkų - Marčiulionio, 
Karnišovo ir Kurtinaičio 
dideles nuotraukas, o be 
to, ir kitų šakų atstovus. 
Kadangi po nuotrauko
mis parašų nėra, tai 
daug kam (ypatingai 
užsienyje gyvenantiems) 
sunku žinoti, kas yra 
tose nuotraukose vaizduo
jamieji sportininkai.

Edvardas Šulaitis

APIE LITĄ
1918 -1922 metais Lie

tuvos Seimas priėmė 
piniginio vieneto įstaty
mą. Naujos valiutos įve
dimus puvo pavestas Lie
tuvos bankui, kuriam 
įstatymas suteikė bank
notų leidimo teisę. Lito 
valiuta įvesta nuo 1922 
m. spalio 1 dienos. Li
tas buvo prilygintas JaV 
doleriui santykiu 10:1, jo 
aukso turinys buvo lygus 
G1,150462 gryno aukso.

Lietuvoje buvo priimti 
du monetų įstatymai, 
kurie numatė aukso, si
dabro ir bronzos monetų 
išleidimą. Auksinės 5ū 
litų vertės monetos nebu
vo išleistos.

Gyvenimas - ne lygus vieškelis
1991 m. vasarą, po daugelio metų, Bronė Kruopy- 

tė vėl pajuto gimtosios žemės alsavimą. Apsistojo 
pas seserį Biržuose, bet vaikystės aidas, lyg galin
gas magnetas traukė į gimtąjįJuodenėlių kaimą. Ta
čiau nuvykus tenai, jo net pamatų nerado - tik di
džiulį dvaro lauką, kurio pakraštyje bolavo ferma ir 
į padangę ištysę siloso bokštai. Stovėjo paskendusi 
mintyse. Tėviškės artumas žadino jausmus. Pasijuto 
vieniša. Lyg pakeleivė, sustojusi paklausti kelio. 
Gal pasirodys kas bendraamžių ir parodys kur sto
vėjo Kruopių, Ladygų sodybos. Vėliau Kirdonyse 
susitiks su kaimynu Antanu Ladygiuku. Apsikabins, 
apsiverks abu, o Antanas paklaus: "Ar atimeni, Bro- 
nyte, kai judvi su Jane Lazdinyte, pažabojusios 
mane, jojote"...

Atsisveikindama, lyg pabučiuodama gimtąją že
mę, suvilgė veidą šaltu Tatulos vandeniu ir papra
šė vežti į Pabiržę. Ten tėvų kapų Kauburėliai, bro 
lis Petras, stribų nukankintas.
Pirmoji pažintis su aviacija

Kaip šiandien pamenu- buvo sekamdienis 1936 m. 
rugpjūčio 23 d. Motina, grįžusi iš bažnyčios, nepa
tenkinta bambėjo:

- Tai dabar žmonės! Bažnyčioje net per pačią 
sumą vos keletas davatkėlių ir senių karksojo. Visi 
išlėkė į Biržus. Ten, sako, aeroplanų ir kažkokių 
"landytuvų" (sklandytuvų) atskrido.

- Kokiu aeroplanų?- net išsižiojau iš smalsumo.
— Ką aš žinau, - atsakė motina, - klebonėlis 

sakė. Visokių gudrybių dabar prisimislija.Manai, už 
dyką leis į tuos "landytuvus" žiopsoti!

Daugiau klausinėti nebuvo prasmės. Ir ilgai 
svarstyti taip pat. Nieko nesakęs tėvams (sekma
dienio popietė mano žinioje), ristele pasileidau į 
Biržus. Kai pavargęs, suprakaitavęs, pasiekiau Bir
žus, skraidymo programa artėjo į pabaigą. Žmonių 
tikrai buvo prisirinkę tarsi į atlaidus. Vėliau spau
doje rašė - apie 1U,UU0. Mirties kilpos ir kiti aukš
tojo pilotažo triukai publiką (ypač jaunimą) sužavė
jo ir tiesiog pavergė. Kai paskelbė, jog liko pats 
įdomiausias numeris- parašiutininko šuolis, - netoli 
stovėjęs dėdulė garsiai paklausė:

- Kas gi per biesas tas "arašiutas"?
- Didelis "parasonas" (skėtis), - paaiškino greta 

stovėjęs berniokas. -Tokio didumo,kad žmogus po 
juo pasikabinęs, gali iš aukštybių nusileisti.

- Kalbi, lyg po senus kapus vaidentųsi, - pykteli 
dėdule. - Ims žmogus "parasonu" ir nusileis?..

- Kalbu, dėde, ką pats mačiau, - atsakė bernio
kas. - Kai Kaune kariuomenėje tarnavau. Kartą 
aeroplanas, panašiais kaip šiandien, vartėsi, vartėsi, 
bet staiga švyst - ir nulėkė vienas sparnas.

- Kaip tai nulėkė? - nustebo dėdulė.
— Matyt, nulūžo tai ir nulėkė, - paaiškino ber

niokas.
- O ką šioferis, kuris aeroplaną kieravojo, tuo

met darė? - sukluso dėdulė.
- Ne šioferis, o lakūnas, - atsakė berniokas. - 

Jis sveikas, gyvas parašiutu nusileido.
Pokalbį nutraukė garsiakalbis.
- Dėmesio! Dėmasio! Šuoliui parašiutu pasiruošė 

lakūnas G. Miliūnas. Štai jis sėdasi į lėktuvą. O 
toliau - viską pamatysite patys. Dar primename, 
jeigu nusileis laimingi, tikriausiai ir tap jūsų atsiras 
drąsuolių pabandyti parašiutą, -pranešė šventės or
ganizatoriai. - Kitiems neleistume, bet tikime, jog 
biržiečiai sarmatos nepadarys, - dar pagyrė. Norin
čius kviečiame užsirašyti.
To ir betrūko.įspūdžių ir emocijų paveikti, (daugiau
sia jaunesnių klasių gimnazistai) pasisiūlė pademons
truoti savo drąsą. Sąraše atsirado keliolika pavar
džių.

Pakilo lėktuvas ir, sukdamas ratu, kopė aukštyn. 
Publika susikaupusi sekė kiekvieną jo judesį. Žmo
nės tąsyk neįsivaizdavo parašiuto ir šuolio pasek
mių. Tačiau dauguma manė, jog šis triukas geruoju 
nesibaigs. Nepagalvojo drąsuoliai biržiečiai, taip 
lengvai pasisiūlę tapti didvyriais. Ir štai nuo lėktu
vo atsiskyrė mažas žmogelis. Netrukus virš jo ištįso 
balta šilko juosta. Publika lengviau atsiduso. Bet? 
Žmogutis nesulaikomai krito žemyn, o parašiuto 
kupolas, bejėgiai plevėsuodamas lyg dešra, vilkosi 
paskui. Žiūrovų minioje įsiviešpatavo slogi tyla. 
Netrukus "nelaimingasis" trenkėsi į žemę aerodromo 
pakraštyje. Minioje kažkas aiktelėjo. Netoliese sto
vinti moterėlė persižegnojo. į nelaimės vietą nusku
bėjo sanitarinė mašina. Tačiau, paėmusi "auką", ne
pasuko ligoninėn, bet sustojo prie lėktuvų. įsiaudri
nusi publika šio Keisto elgesio nepastebėjo. Šventės

(Nukelta į 4 psl.)
3 psl.



Iš kairės- stipendininkės - Irma Macijauskaitė ir Gintare Strepiakaitė su dėstytoju ir Fondo ryšininku Alg.T.Antanaičiu, ir Literatūros 
Katedros vedėju habil dr. Leonu Gudaičiu. Toliau - stipendininkas Marius Aleksynas priima stipendiją ir knyga iš Alg.T.Antanaičio.

ĮTEIKTOS HENRIKO N AGIO FONDO STIPENDIJOS

Po nuodugnių svarsty
mų, dėka susidariusios 
aukotojų sumos HENRIKO 
NAGIO Fondui, vienkar
tinės stipendijos, buvo 
paskirtos trims studen
tams: Irmai MacijausKai- 
tei, Gina tarei Strepiakai- 
tei ir Mariui Aleksynui. 
Visi atsiuntė padėkas. 
Laiške Irma Macijauskai
tė rašo:

TĖVIŠKĖS AKIMIRKOS (Atkelta iš 3 psl.)
organizatoriai labai šaltai ir abejingai pranešė:

- Nepavyko... Bet žodžio nekeičiame!
Ir ėmė skaityti pavardes. Perskaitė visą sąrašą, 

bet ne vienas drąsuolis neatsiliepė. Vieni pasislėpę 
tūnojo minioje, antri davė kojoms valią. Netrukus 
lėktuvas vėl pakilo. Šį kartą parašiutas išsiskleidė 
ir G.Miliūnas laimingai pasiekė žemę. Žmonių vei
dai praskaidrėjo, pamiršę nelaimę, ėmė ploti. Po to 
atnešė ir pirmąjį "parašiutininką" - šiaudų prikimštą 
kombinezoną. Nežinau ką išgyveno išsigandę drąsuo
liai, bet specialus triukas buvo gera priemonė jų 
proteliams atvėsinti.

Aviacijos pasirodymas Biržuose neliko be atgarsio. 
Netrukus biržiečiai ėmė rinkti aukas ir po poros 
metų aeroklubui padovanojo sklandytuvą, pavadinda
mi "Biržiečiu".

Grįžau vėlai vakare pavargęs lyg šunelis. Motina 
pamačiusi suprato kur buvau. Neklausinėjo, tik burb
telėjo: "Visai sudurniavo vaikas".

Nuo tos dienos praeis daugelis metų. Padangės 
trauka taps gyvenimo tikslu. Bet Kelias į ją bus 
tolimas ir vingiuotas. Ir kai man, pirmajam kirdo- 
niečiui, teks pažvelgti į gimtąjį lizdą paukščio aki
mis - laimingas būsiu. Tąsyk daug ką prisiminsiu... 
Apie tai ir parašiau, tikėdamasis bent mažą dalelę 
skolos grąžinti tėviškei, tarsi rūpestingai motinai, 
įkvėpusiai jėgų nugalėti žemės trauką, nepaslysti 
sudėtinguose gyvenimo vingiuose.

Neparašiau dar vieno- svarbiausio. Kiekvieną kar
tą, kai tekdavo apsilankyti gimtajame lizde, pasku
tiniai išlydėdavo tėvai. Kai mašina pajudėdavo iš 
kiemo ir pasukdavo į plentą, stovėdavo jie kaip^ dvi 
vienišos obelys, palinkę nuo vėjų ir metų naštos. 
Stovėdavo ir žiūrėdavo į kelią, iki mašina dingdavo 
iš akių. Po to žinau, prisėsdavo ant priangio laipte
lių, patylėdavo, motina nubraukdavo ašarą (sūnus 
aeroplanais skraido), ir vėl nuskubėdavo prie kas
dieninių, nesibaigiančių darbų. Ir jaučiau, praeis 
metai, kiti, ir gausiu telegramą: "Skubiai atvažiuok* 
Pirmąją 1976 m. Pabiržės kapinių žemelė priglaudė 
motiną. Ir kai po šešerių metų šalia motinos atgulė 
ir tėvas, namai, kadaise buvę pilni vaikystės triukš
mo ir jaukios šilumos, liko tušti tarsi rudenį gandra
lizdis. Bet kai tik tenka pabuvoti Kirdonyse, visuo
met nueinu pasėdėti ant prieklėčio akmens. Rodos, 
prasivers gryčios durys ir ant laiptelių pasirodys mo
tinos skarelė balta...
TĖVIŠKĖS AKIMIRKOS, Jonas Balčiūnas, Kaunas 
1993 m. Autorius dėkoja kraštietei, dabar gyvenan
čiai Kanadoje, Bronei Kruopytei-Palilionis, paskati
nusiai ir savo lėšomis padėjusiai įamžinti Tėviškės 
akimirkas.

Gerbiami poeto Henriko
NAGIO Fondo steigėjai 7

rašo Jums viena iš 
apdovanotųjų Vytauto 
Didžiojo Universiteto stu
denčių - Irma Macijaus
kaitė.

Pirmiausia noriu nuo
širdžiai padėkoti ir atsi
prašyti už tokį vėlyvą 

laišką, tačiau anksčiau 
parašyti niekaip negalė
jau. Mat per didžiausią 
stebuklą žiemos atsotogų 
metu pavyko išvažiuoti 
į pietų VoKietiją (Bava
rijos Alpes), kad padir
bėčiau viename iš kalnų 
hotelių (virtuvėje) ir, ži
noma, tokiu būdu užsi
dirbčiau šiek tiek pinigo 
Galima atsakingai teigti., 
kad ši žiema man tikrai 
yra sėkminga. Jūsų pa
skirta stipendija man 
buvo ne tik materialinė, 
bet ir moralinė parpirtis. 
Gavusi ją^ jaučiuosi tokia 
pakylėta,ypač po straips
nio spaudoje ir nesibai
giančių pažįstamų ir 
draugų telefono skambu
čių, sveikinimų ir 1.1, 
iškilmingas buvo ir pats 
stipendijų įteikimo pro
cesas, įvykęs gruodžio 
mėn. 9 dieną. Susirinkus 
nemažam būriui studentų, 
dėstytojų, žurnalistų, aš 
drauge su Gintare Stre- 
piakaite, Marium Aleksy
nu (jau kuriančiu eiles), 
buvome pagerbti kolegų 
ir dėstytojų. Tikiuosi, 
kad to vakarėlio nuotrau 
kos pasieks ir jus (per 
gerbiamą komisijos pir
mininką A.T. Antanaitį, 
kuris, beje, kiekvienam 
iš mūsų dar padovanojo 
šviesiam poeto Henriko 
atminimui po H. Nagio 
knygelę "Sakalų valanda" 
Po įteikimo; gerb. A.T. 
Antanaičio buvo paprašy
ta neišsiskirstyti, o susi
rinkti salėje ir jaukioj 
aplinkoj išgerti šampaną. 
To vakarėlio metu jau
tėmės laisvi ir nesuvar
žyti, nes su dėstytojais 
bendravome ne tarp 
auditorijos sienų, bet pa
prastai, betrapiškai. Su 
tokia pakilia nuotaika 
smagiai išsilaikiau žie
mos sesiją ir pasiekusi 
9.3 balo vidurkį iš uni
versiteto tikiuosi gauti 
padidintą stipendiją (150 
Lt.=$37). Sesija man ne
buvo lengva, nes oficia
liai truko iki 21.12.96, 
tačiau aš jau 15.12.96 
turėjau išvykti į Vokieti
ją, todėl egzaminus lai
kiau individualiai (ne su 
grupe) ir turėjau jų po 2 
per dieną. Tačiau viskas 
buvo sėkmingai įveikta.

Esu labai patenkinta, 
kad taip turiningai pra
leidau be galo ilgas žie
mos atostogas. Dirbti 
buvo sunku, tačiau įdo
mu ir naudinga. Visą gy
venimą labai truko vokie
čių kalbos praktinių įgū
džių, o dabar pasitaikė 
puiki proga suderinti teo
rines ir praktines žinias. 
Angliškai ir be Anglijos 
ar Amerikos kalbu lais
vai, nes daug skaitau, 
domiuosi, o be to, neku- 
kuriems musų universi
teto studentams pagal 
mokymo programą tai 
yra privalu.

... Dar kartą nuošir
džiai dėkoju... Kartu su 
Jumis giedu "Gaude- 
amus!", prisidedu prie 
musų gražių vilčių sustip
rinti ir gilinti žinias 
Lituanistikos ir Pedago
gikos srityse. Savo ruož

Vytauto Didžiojo Universitete, Kaune Humanitarinių 
mokslų, Socialinių mokslų ir Menų fakulteto pastatas

tu stegsiuosi vilčių neap
vilti. r, .Su pagarba -

Irma Macijauskaitė

• Gintarė STREPIAKAI' 
TĖ ir Marius ALEKSYNAS 
atiuntė atvirukus su pa
dėka ir sveikinimais.

Fondo suvestinis auko
tojų sąrašo tęsinys, sude
rinus jį su banko sąskai
ta, bus paskebtas kitame 
"NL" numeryje.

o LIETUVOS JAUNIMO 
TEATRĄ su režisierium 
Gintaru Nekrošium pa
kvietė dalyvauti Tarptau
tiniame Teatro Festiva
lyje, kuris vyks Montre- 
alyje nuo gegužės mėn. 
22 d. iki birželio 8 d.

Grupinius bilietus bus 
galima užsisakyti papi
ginta kaina.



RINKIMŲ ĮSPŪDŽIAI
Visuomenininkas Algimantas EIMANTAS, sau

sio men. 19 d., sekmadienį, AV P-jos salėje pasida
lino savo įspūdžiais apie vykusius praeitą rudenį 
Seimo rinkimus Lietuvoje.. Ju sėkmės dėka,kaip 
visi žinome, laimėjo Tėvynės Sąjunga ir dirba koali
cijoje su KrikSčioniu Demokratą Partija ir taip pat 
Centro Partija.

Susirinko nemažas būrys tautiečių,- ne dažnai 
tenka mūsą telkiniui pasikviesti svečią prelegentą 
iš kitur, o ir tema - įdomi. Vienas dalykas yra skai
tyti spaudoje apie įvairius to balsavimo faktus, 
darbo aplinkybes, žmonių abejingumą - ne abejingu
mą,-paruošiamus darbus, o visai kas kita, kada ten 
dalyvavęs žmogus tiesioginiai atkuria- perduoda 
ano, galima sakyti, lemtingo > darbo vaizdus. Todėl, 
nors nemaža faktų buvo mums žinomi, tačiau klau
syti, kad ir ilgoko pranešimo, buvo įdomu. Algiman
tas Eimantas nuoširdžiai, kartais ir oratoriškai- 
kas tuo atveju tinka-pasakojo.

Pokalbį atidarė filmininke’ Rita Dirse, Birutė 
Nagienė perskaitė Tėvynės Sąjungos pirmininko Vyt. 
Landsbergio ir TS V-bos pirm. Gedimino Vagnoriaus 
sveikinimo ir padėkos žodį. Svečias prelegentas pri
sistatė mūsą publikai: gimęs London, Ont.,baigęs 
mokslus universitete, dirbo Kanados vyriausybėje 
Veteraną reikalams. Taip pat darbavosi skautuose, 
giedojo choruose, Kanados Lietuvių Krašto Valdyboje 
įvairiuose suvažiavimuose. Jo tėvas buvo Lituanisti
nes Mokyklos London, Ont. įkūrėjas ir ilgametis 
darbuotojas, mokytojas Leonardas Eimantas, nemaža 
rašęs ir t mūsą spauda^ lietuvybės reikalais. Algi
mantas išauklėtas lietuviškoje dvasioje ir sampratoje.

į rinkimą talką buvo pakviestas, kaip ir to- 
rontiečiai Vyt.Bireta su žmona Birute,Seimo narės 
Laimos Andrikienės Ryšiams su Užsienio Lietuviais 
darbuotojos, į talką. Visi nuvyko savo lėšomis ir 
praleido apie 2 mėnesius darbuodamiesi. Prelegentas 
sakė, kad teko suvažinėti apie 5.000 kilometrų, 
aplankant Įvairias vietoves ir kalbantis su žmonėmis, 
aiškinant TS programą. Jis plačiau nušvietė, kaip 
visokiais būdais Rusijai parsidavusi LDDP bandė 
suvelti rinkimus, patiekdama ilgiausius "paklodinius" 
sąrašus, leisdama kandidatuoti 30-čiai partijų-parti- 
jėlią. Mūsą delegatai suko galvas, kol susigaudę, 
o ką kalbėti apie eilinį pilietį, tuo labiau gyvenantį 
ne sostinėje ar didesniame mieste. Taip pat tyčia, 
kad dar labiau sumaišytą kandidatus, buvo raginama 
tuo pačiu metu balsuoti ir dėl referendumo, ar Pre
zidentui suteikti galia^ skirti Prokurorą.Neatsiliko 
ir mediją Jškoneveikiant TS, tačiau žmonės atsimena 
kad be TS ir be Vytauto Landsbergio- Lietuva šian
dien nebūtų nepriklausoma, nebūtų pripažinta Vakarų.

TS lankstinukai buvo santūrūs, su atvaizdu 
pirmojo atstovų dešimtuko, jų biografijomis, jų filo
sofija, TS programa, (domu, kad pav.,Kazimiera 
Prunskienė pirmiausia savo lankstinuką papuošė Ma
rijos atvaizdu ir Šv.Pranciškaus sakymą citatomis, 
o po to tik parašė apie save... Liberalu Partijos 
lankstinuke buvo Popiežiaus ir Valdo Adamkaus 
atvaizdas. Popiežiaus: žmonės klausinėjo nuomonės 
apie K.Bobelį ir V.Adamkų.

Skaudžiausia buvo matyti, sakė prelegentas, 
kaimų žmones: jie nedaug suprato apie politiką, 
jiems labiausiai trūksta paprastą buitinių dalyką. 
Daug beviltiško girtavimo. Jeigu yra "kaukuolinės”- 
tai nieko daugiau nebereikia...Tokiems prigąsdin
tiems žmonėms, kurie iš praeities nėra gavę jokio 
tvirtesnio pagrindo, gali padėti religija- sake įsitiki
nęs tuo Prelegentas.(Tik čia irgi reikia gerai tam 
pasiruošusią dvasiškių ar kultūrininkų).

Teko aiškinti paprastas gyvenimiškas proble
mas, nurodant jų šaltinius. Kai kur sutikti žmonės

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių yra 
neliečiamas. Palūkanos ;lskiriamos lietuviškai veiklai anadoje 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai Kultūrai menui ir švietimui.

Tostamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!
1997. II.4 .

MIRUSIEJI:
• RONALDAS ANDRU- 
KAITIS, 52 m. amžiaus, 
dr. Edvardo Andrukaičio 
sūnus, mirė vasario 2 d.

Liko žmona Franccise 
du vaikai, sesuo Bcnie, 
svainis Pedro Gandol.

Palaidotas iš A.V. bažr 
nyčios.

Užuojauta artimiesiems

A t A
PRANUI JUODKOJUI 

mirus,

Jo žmonai DANGIRAI ir šeimai gilią
užuojautą reiškia -

Juozas ir Mary Kandižauskai

• PRELEGENTAS Algi
mantas EIMANTAS ir 
kartu su juo atvykę abu| 
otaviškiai, po pranešimo 
gurkšnodami kavą, dalino
si įspūdžiais. Svečiai, 
esant geram orui, spėjo 
atvykti ir į AV pamal
das. Labai gerą įspūdį 
jiems paliko AV choro 
giedojimas.

Prie įėjimo dalyviai 
skubėjo paaukoti ir užim
ti vietas; ne visi pasi
rašė į sąrašą. Buvo su
rinkta 265 dol. iš jų sve
čiai sutiko priimti 20 
dol. už kelionę benzinui. 
Tad užregistruota 245 
dol.

Prieš išvykstant, sve
čiai buvo pavalgydinti ir

Mirus Mylimai Motinai

A t A
PETRONĖLEI JUCEVIČIENEI, 

nuoširdžiai užjaučiame Jos dukterį mielą 
vaivorykštininkę Danutę STAŠKEVIČIENĘ 
tautodailininkę Aldoną VAITONIENĘ ir 
visus artimuosius -

Montrealio "Vaivorykštė

A + A

PRANUI JUODKOJUI 
mirus,

gilią užuojautą visai šeimai reiškia —

G. ir E. ALINAUSKAI

su geriausiais linkėjimais 
išleisti namo.

Sąraše pasirašė paau
koję po 20 dol: R. Po- 
causkienė, P. Brikis; 15 
dol: Iz. Mališka; po 10 
dol: P. Kandižauskas, P. 
Jakonis, A. Knystautienė, 
P. Brikis, J. Naruševi
čius, G. Montvielienė, 
P. Staškevičius, P. Ada- 
monis, G. Gedvilienė, 
M.. Girdžiuvienė, B. Na
gienė; po 5 dol: A. Staš
kevičius, Alf. Keršulis.

Ir visa eilė aukoję po 
5 dolerius, 
skelbtis.

"iš svetur” 
buvo sakoma, 
senuoju stiliu-

trečioji karta, 
pergyvenusi > ir

labai šaltai ir skeptiškai žiurėjo į tuos 
talkininkus, dažnai nesiklausė, kas 
apie TS programą bet "pamokslauta” 
mi...

Prelegentas yra optimistas, nes 
atėjusi į valdžią yra ir kitų dalyką
kitaip auklėta. Demokratija reikalauja daug darbo, 
ir ši generacija tai jau supranta.

Toronte veikia TS Židinys, kurio tikslas rem
ti Tėvynės Sąjungos darbą - talka, lėšomis ,ir kt. 
Prelegentas ragino tą patį padaryti ir. Montrealyje. 
Kol kas tai buvo daroma Ritos Dirsės iniciatyva, 
talkinant Lilei Gedvilaitei, Birutei Nagienei dr kt. 
Tikimasi, kad bus oficialiai įkurtas skyrius. Apie tai 
bus pranešta. Kartu su prelegentu automobiliu 
atvyko du otaviškiai- p.p.Mitalas ir Radžius. Dal.

£

£

bet nenorėję

5 psl.



torom to
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN sausio 12 d. ,sek- 
madienio popietėje daly
vavo 120 žmonių.

Svečių knygoje pasi
rašė John Raugou, Ste
phanie Lizotte iš Trois- 
Riviėres,Que.

Pranešimus padarė il
su svečiais supažindi
no LN V-bos narė Aldo
na Dargyte-Byskiewicz.

• LN sausio 19 d., sek
madienio popietėje dalyva 
vo 105 Žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė M.Boru- 
sienė iŠ Hamiltono, po 
1 iš Kauno ir Panevė 
-Žio.

Pranešimus padare ir 
su svečiais supažindino 
Kultūros K-jos narys B. 
Stundžia.
• Naujas LN narys-Dai- 
nius Matukas.

• LN dar yra likusių 
mediniu kėdžių, kurias 
galima įsigyti. Kreipki- 
es į administracija tel: 
532-3311.

• Adv. Viktoras RUDINS- 
KAS, buvęs montrealie- 
tis, atsiuntė prenumera
tą ir laikraščio leidimui 
paremti - auką $50.

Jis sėkmingai dirba 
savo profesinį darbą 27 
John St., II aukšte, Wes
ton, Ont., M9N 1J4 (ar
ti Lawrence ir Weston , 
Rd).

Nuoširdžiai dėkojame
"NL"

Ottawa
• MONTREALIO VYRU 
DAINOS VIENETAS at - 
liks meniną programa Va 
sario men. 22 d., Pakvies 
tas Vasario 16-tosios mi
nėjimo proga.

Vyru Oktetas pakeitė 
savo pavadinima į Viene
tą, nes ne visuomet visi 
8-ni dainininkai gali vyk - 
ti tuo pačiu metu koncer- 
tui.

NAUJAS KL FONDO 
ĮGALIOTINIS

Kanados Lietuvių Fon
das praneša, kad mirus 
ilgamečiam Fondo įgalio
tiniui a.a. Albinui Paške
vičiui, jo pareigas sutiko 
perimti Vytautas Radžius 
gyv. 56 Wedgewood Crs. 
Gloucester, ON K1B 
4B4.

Norime tikėti, kad 
kaip ir anksčiau Otavie- 
čiai^ ir apylinkė neuž
mirš K.L. Fondo ir "po 
senovei" per jį rems lie
tuvybės išlaikymo pastan
gas Kanadoje ir pagalbą 
vargstantiems Lietuvoje 
ne vien aukomis, bet ir 
palikimais.
AČIŪ!

Kanados Lietuvių Fondas 
6 psl.

• ANAPILIO P-jos Tary
bos Kultūrinė Sekcija 
ruošia muzikos ir kitu 
meno sričių studentų kon
certą balandžio mėn.6 
d., sekmadienį, 12:30 val.p. 
p.Anapilio salėje.
Norintieji dalyvauti 

praneškite Slavai Žieme- 
lytei tel:905=823-7261.

• Mažojoje ANAPILIO 
salėje, VILNIAUS Rūmuo
se ir PRISIKĖLIMO P- 
jos Parodu salėje vyks 
Seselės Ignės paskaitos 
suaugusiems "Ka aš ti
kiu?".

Teirautis tel: (905) 
897-5604.

e MAŽLIETUVES 
ruošia tradicinį ŠIUPINĮ 
vasario men. 11 d., P risi- 
kėlimo P-jos salėje.

Ta pačia proga bus 
paminėta ir pirmoji spaus
dinta lietuviška knyga- 
MARTYNO MAŽVYDO 
KATEKIZMAS,pasirodęs 
prieš 450 metu Karaliau
čiuje.

• "Rožių vakarą" suren
gė "Volungės" choras 
vasario 8 d. Prisikėlimo 
Parapijos salėje.

• Vasario 16 minėjimą
KLB Toronto apylinkė
rengia 1997 m. vasario 
mėn. 16 d. p.p. didžio
joje Anapilio salėje.

1 Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1A8

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių

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

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: (905) 566-0006

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind......................2.75%
180-364 d. term.ind.................... 2.75%
1 metų term, indėlius................ 3.00%
2 metų term, indėlius................ 3.50%
3 metų term.* indėlius................4.00%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk.............2.75%
1 metų GlC-met. palūk.............. 3.25%
2 metų GlC-met. palūk..............3.75%
3 metų GlC-met. palūk..............4.25%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.50%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......3.25%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind......3.75%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.25%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą........... .......2.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.50%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki...........2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................2.75% 
Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimamo mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

“INTERAC” kortelėKiti patarnavimai

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

TORONTO UNIVERSITE
TO* LEIDINYJE - LIE
TUVIS.

Kanadiškame "Who's 
Who" XXI t.? 1996 m. 
leidinyje yra įrašyta ir 
pavardė BARISA, Edward 
B.Ed., M.Ed.(Bakalauro
ir "Masters" laipsniai 
švietimo srityje) ir apie 
jį: gimęs Montrealyje 
1950 m. Romualdo ir 
Onos (Pleč kaitytės) Ba- 
risų sūnūs. Jis su pagyri
mu bEigė Montrealio ir 
McGill universitetus, įsi
gijęs juose mokslo laips
nius. Vedė Joaną Aldoną 
Juodkojytę. Tarpe jo dar
bų paminėta, kad jis yra 
Kanados Chiropraktorių 
Sąjungos Vykdomojo (eg- 
zekutyvo) direktorius 
nuo 1995 m. Dirbo švie
timo srityje įvairiose 
pareigose: geografijos
dėstytojas, Geografijos

.departamento direktorius 
Kanados Švietimo minis- 
terių Taryboje, Vykdomo 
jo K-to direktorius, tarp 
vyriausybinėje struktūro
je Miestų ir Apylinkių
Tyrimo srityje, atstova
vo Kanadai būdamas Vyk
dymo K-jos direktcriumi 
(nuo 1991-1994 m. ir kt.

Pažymėta, kad yra tri
kalbis. Vartoja anglų, 
prancūzų ir lietuvių kal
bas. Duotas ir jo biuro
adresas Toronte.

• Lietuvių Kredito Ko
operatyvas PARAMA ati
darė naują skyrių 2975 
Bloor Str. West,ETOBI - 
COKE,prie Royal York 
požeminės stoties.

Tel: 416- 207 -9239.

IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo.....
Sutarties 
paskolas 

nuo....

7.50%

Nekiln. turto paskolas:

7.50%

Su nekeičiamu 
nuošimčiu 
1 metų................ .5.25%
2 metų................ .5.75%
3 metų................
Su keičiamu

.6.25%

nuošimčiu
1,2,3 metų...... .5.30%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas Šėrų, čę- 
klų ir taupymo sąskaitas

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir j Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų. 
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X2T8

Tel. 905 624-4866, 1-800-665-3406 
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnojamo turto įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis į Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

Nekilnojamas turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas- greitas ir tikslus! 
v. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376

Lilija Pącevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRAŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir BloorjToronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus doleriu

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.50% už 90-179 dienų term. Indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.50% už 1 m. term, indėlius
3.25% už 2 m. term. Indėlius
3.95% už 3 m. term, indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius
4.50% už 5 m. term, indėlius
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym.
3.50% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.00% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 5 m. GIC Invest, pažym.
2.25% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.50% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind.
4.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.25% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda)
2.25% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk. 

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................... .,5.20%
2 metų......................5.70%
3 metų......................6.20%
4 metų......................6.50%
5 metų......................6.95%

(fixed rate)

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų........5.10%

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

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard
k V i < j

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

KASOS VALANDOS
• Pirm., 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 M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.3
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SKAUTU ŽIEMOS 
STOVYKLOJE 

š. m.sausio mėn. 
-12 d.d., jau 6-tąj 
vyko Montrealio lietuviu 
skautu žiemos stovyk
la Cap St. Jacques 
tovėje.

Laimei, po ilgokai 
trukusios šlapdribos 
niūraus dangaus mieste, 
buvo gražiai ir pakanka
mai pasnigę. Nušvito sau
lė, o vakare, ’ paspaudus 
šalčiui, kaip ir priklau
so sausio mėnesiui, skais
čiai spindėjo žvaigždės.A-t- 
rodė ir miestas,ir įprasta 
aplinka kažkur 
tikrumoje- tik 
3/4 vai. kelio
biliu , greitkeliu važiuo
jant.

Tad visiems-didesniems

hamilton
ŠAUNUS SENJORAI

Sausio 11 d. Hamilto
no senjorai praskaidrino- 
sušildė šaltą žiemos po
pietę su tradiciniu Žie
mos Baliaus renginiu. 

ir mažesniems- buvo sma
gu keliauti slidėmis miško 
takais ir takeliais, išky
lauti miške , panaudojant 
sniegbačius ar sliuogti 
rogutėmis nuo kalnelio. 
O grįžus į jaukią stovyk
lavietę, gražiu medžiu 
ir balkiais išmuštoje 
salėje vis degė didžiulia
me akmeniniame židinyje 
malkos. Prie tos pačios 
liepsnos buvo rodomas ir 
pagarsėjęs filmas apie 
mąstančiu ir su savimi 
kalbančia kiaulyte,pasiry
žusią laimėti savo ukinin 
ko simpatija. Prie židinio 
galėjo, kas norėjo,žaisti ir 
sviediniu,arba ilsėtis ant 
didelių pagalviu.

Užsiėmimų programo
je tuntininkas Gintaras 
Nagys nuvežė apžiūrėti 
netoliese esantį ūkį. Taip 
pat, pakvietus į talkų', 
vaivorykštininkes Reginą 
Brikienę ir Birutę Nagie- 
nę, šalia kaukių gamini - 
mo,buvo papasakota ki - 
limų -gobelenų istorija,jųtoli, o

maždaug i audimo abėcėlė,supažindim vį.
automo- ____ '___

Aldona____ M ikąlaųskį ęnė.
Šventiškoje nuotaikoje, 
meniškai išpuoštoje salė
je, tradiciniame senjorų 
Žiemos Baliuje, dalyvavo 
virš 200 svečių iš Hamil
tono ir apylinkių.

Senjorų klubo pirminio- 
kas Petras Šidlauskas 
dėkojo choro vadovei

ta. su A.Tamošaitienės mo
nografija, ios gobelenais. 
Petras orikis buvo paga - žas, 
minęs užsiėmimams mini 1-----
rėmelius, kuriais galėjo Žurkevičiūtė 
pasinaudoti stovyklautojai, jame dalyvavo 
Regina Brikienė įdavė sa- dius įskaitant. įdomu bu

vo išgirsti tiek dau« skau
tiškų dainų*. Jas visi pri
simena ir mėgsta.Prog
ramoje pasirodė 
kai,viešnia Birutė Nagie- 
ne paskaitė dvi lietuvių 
liaudies pasakaites, o per 
užsiėmimus pagamintos 

_ iš popierinių maišų žvėre
lių kaukės,išrikiuotos klau
sėsi kas apie juos pasako
jama,kartu su kitais.

V.S.P.v.s.Romas Ot
to,po egzaminų Iii- jam 
skautų patyrimo laipsniui, 
įteikė skauto kaklaraišį 
Justinui Nagiui.

Išradinga ir gera 
vykios šeimininkė 
dona Rudzevičiūtė - 
giene skaniai ir 
visus pavalgydino.

Tuntininkas Gintaras 
Nagys, Vilkiukų ir Paukš
tyčių draugininke skauti-

vo parodomuosius kilimė
lius gamtos motyvais-eg
laitėmis, name liukais. Pa
ti negalėjo atvykti dėl 
stipraus peršalimo. Joms 
ir P.Brikiui buvo gražiai 
padėkota už jų talka.

Lauke, tarp medžių 
buvo statoma žieminė pa 
lapinė, kurioje Jrengta , 
kad ir problematiška, 
krosnelė , kuri saugojo 
nuo sušalimo brolius Lau
rent ir Dalių Bulotas, bei 
Gintarą Nagi, praleidusius 
joje naktį. *

Svečias-brolis Bjorg iš 
Švedijos, atliekantis Ka
nadoje darbo paskirti, pa
rode kaip daroma skilčiai 
pritaikyta stalo ir palapi
nės kombinacija. Be plak
tuko, be vinies, tik- rei - 
kalui esant- vartojant kir-

Aldonai Matulicz, choris^ 
tams ir visiems progra
moje prisidėjusioms, sei
mininkėms, scenos ir sa
lės puošėjams, bei vi
siems dalyviams, kurie 
atvyko nepabūgę žiemos 
šalčių ir sniego.

Tik visų nuoširdumas 
kuo nors kitam padėti, 

Prie židinio vyko ir 
tradicinis skautiškas lau- 

, kuri smagiai pra
vedė vyrskautė Rūta 

ir linksmai 
visi, sve-

skautu-

sto-
Al- -
Na- 

sočiai

neieškant sau asmeniš
kos garbės, atneša gy- 
veniman grožį ir sutei
kia žmonyse džiaugsmą.

Pagarba Hamiltono 
senjorams! Jie yra labai 
didelis įnašas išeivijos 
lietuvių bendruomenėje.

Pasilieku laukdamas 
sekančio senjorų pasiro

ninkė Audra ŽurkeviČiū- 
tė, kartu su savo pava
duotoja vyrskautė Rti - 
ta ŽurkevičiŪte- Petrovie- 
ne,ps.Vyčių vad. Andrium 
Gaspučiu padarė visa , 
kas buvo esamose sąly
gose galima,kad savait
galis būtu malonus. Jie 
dėkojo atvykusioms,o at
vykę- vadovams, ir tiki
masi gausaus dalyvavi
mo kita proga!

į šią stovyklą buvo 
kviečiami visi- ir ne vien 
skautai- Šeštadieninės 
Mokyklos mokiniai ir mo
kytojai,tėvai. Atvykę 
svečiai pirma karta t buvo 
nustebę puikiomis patal
pomis, galimybėmis spor
tuoti ir gražia gamtos 
aplinka. įvertino nuoširdų 
vadovų darbą su skautišku 
jaunimu. dal.

* JONAS ir JANE CEL- 
TORIAl paaukojo tuntui 
būsimiems užsiėmimams 
gražų rinkinį džiovintų 
gėlių. Jos bus panaudo 
tos verboms. AClU.1

dymo Hamiltone. Turbūt 
tai bus Pavasario Baliaus 
renginys? Sėkmės senjo
rams!!! Dalyvis
P.S. Prieš programą 
buvo pagerbtas tylos 
minute buvęs senjorų klu
bo pirmininkas a.a. Alek
sandras______ Mikalauskas,
staiga miręs 1996.XI.21.

Aldonos Matulicz va
dovaujamas senjorų cho
ras pasirodė ne tik su 
bendro choro gražiomis 
dainomis, bet ir atskirai 
solo, gražiais duetais - 
oktetais. Dainos skambė
jo darniai ir melodingai.

Tarpe dainų, pagrįstu 
jumoru su aktualijomis 
iš lietuvių išeivijos bei 
atbundančios Tėvynės - 
savo kūryba linksmai 
nuteikė svečius Radijo 
valandėlės vedėja Liuda 
Stungevičienė.

Kęstučio Keparučio su
manumu - gabumais 
profesonaliai buvo per
duodama muzika ir dai
nos (per garsinę siste
mą). Prie programos 
paįvairinimo prisidėjo 
svečiai iš Lietuvos: že
maitiška tarme savo įs
pūdžiais dalinosi dekla
matorius Ernestas Mačiu
kas, o Sausio 13 skau- 
dziuosius įvykius Vilniuje 
apbūdino gyvas liudinin
kas - Domas Grigaliūnas 
(Paulinos Grigaliūnienės, 
Politinių Kalinių-Tremti- 
nių choro vadovės sūnu^

Programą baigė su 
Kęstučio Vasiliausko 
daina "Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuoja" - dai
nuojant visiems drauge.

Apdovanota raudonų 
rožių puokšte choro va
dovė Aldona Matulicz 
dalinosi gelių žiedais su 
choro dalyviais, reikš
dama padėką.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

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

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

KAILIŲ SIUVĖJAS

Po šios įdomios meni
nės programos sekė ska
ni, šilta vakarienė, ku
rios paruošimui vadovavo

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1 Li 

Tel. 905-544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto ii 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakare 
Šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki...... 2.00%
santaupas.................................2.50%
<asd. pal. taupymo sąsk...... ..1.75%
NDĖLIAI:
K) dienų indėlius.................. ..2.75%
I80 dienų indėlius.................... 2.75%
1 m. term, indėlius....................3.25%
2 m. term, indėlius................... 4.00%
3 m. term, indėlius................... 4.75%
4 m. term, indėlius....................5.00%
5 m. term, indėlius....................5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)............................A..... 2.75%
1 m. ind........................................3.25%
2 m. ind........................................4.00%
3 m. ind....................................... 4.75%
4 m. ind........................................5.00%
5 m. Ind..................................... i.5.25%

PASKOLAS
Asmenines nuo........ 12.75%
nekiln. turto 1 m......... 6.350%

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2,000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu

VISekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje

1449 rue St. Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

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

rONY
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West , # 605 , 
Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.r 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

FUNERAL HOME
J.F. Wilson & Sons Ine.

|23 Mcple Blvd. 5784 Verdun A v 
Choteouguy, Que. Verdun, Que..
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

1997. II. 4. 7 psi.



montreal
MIRUSIEJI:

Rengia - KLB Montrealio A-kės Valdybj i

Aušros Vartų parapijoje.
11 val.r. - iškilmingos pamaldos šventovėje
12 vai. - Minėjimo Aktas salėje

Donaldas GIEDRIKASPrelegentas

IRUSIEJI:

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

79 METŲ SUKAKTIES
MINĖJIMAS MONTREALYJE

I ĮVYKS 1997 M. VASARIO mėn. 16 p. SEKMADIENI

MO.NTRfAUG t IE TUVIULITAS kredito unija

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8
Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
1 metų. ....3.25% Taupomos sąskaitos
2 metų ...3.75% Specialios ... 1.25%
3 metų ...4.25% Kasdieninės .. 1.25%
4 metų .••4.75%
5 metų — 5.00% RRSP & RRIF

Terminuoti indėliai
h-

1 metų
180 
120 
60 
30

iki 30 d............
30 d. - 364 d.

d. - 264 d.
d. - 179 d.
d. - 119 d.
d. -59 d.

Dainuoją; A.V. Parapijos choras
Vad.Į muz. ALEKSANDRAS STANKEVIČIUS

ĮĖJIMAS Laisva auka; Po minėjimo - Kavutė
TORGANIŽAČIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI SU VĖLIAVOMIS!!

M
• PRANAS JUODKOJ IS,82 
m. amžiaus mirė ligoni - 
nėję nuo plaučių uždegimo,

Liko žmona Dangira , 
dukterys Laima ir Aldo
na :iš pirmų vedybų, bei 
kiti artimieji.
e PETRONĖLĖ JUCEVJ- 
ČIENE-BRADAUSKAITE, 
87 m.,ilgai sirgusi,mirė.

Liko dukterys Danutė 
Staškevičienė, Aldona 
Vaitonienė su šeimomis. Jų 
tarpe 8 vaikaičiai ir II 
provaikaičiu.Palaidota 
AV P-jos Lietuvių Kapi - 
nėse Mississauga,Cnt.
• VERONIKA RASIMAVI
ČIENĖ M AČIONYTĖ, 87 m. 
mirė sausio men.28 d.

Liko duktė June ir 2 
vaikaičiai.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

A,a. DOMO JURKAUS ATMINIMUI AUKOJO 
” VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS

Po $150,- LITAS, Birutė,Rimas Tamošiūnai ir 
Rūta, Algis Nausėdai; po $ 100,- M.R.Jurkų šeima, 

" Regina ir Mykolas Ayre, M.Šemogienė, A.R.Knys- 
tautai; po $ 50,- Iz.Mališka,R.R.Ručinskai; $40,- 
J.ir Br.Lukoševičiai; po $20,- P.J.Adamoniai, l.K.

Andruškevičiai, V.K.J akoniai, V.E.Kerbeliai, A.Knys- 
tautienė, G.Montvilienė, R. J.Piečaičiai,Br.D.Staške
vičiai, J.E.Šeidziai, A.Szewzuk, Č.D.Vasiliauskai; 
$10,- E.Bernotienė.

Širdingai dėkoja K.L.K.Moterų D-jos 
Montrealio Skyrius

*************^*****^****************************
• AV P-jos kleb. J.A- 
ranauskas,SJ randasi Ver- 
duno ligoninėje,ilsisi gydy 
toju priežiūroje.

e Izabelė Ambrasienė 
gražiai apdovanojo savo 
trečios kartos giminaitį 
jo 20-tojo gimtadienio 
proga. Jis jai sako dide - 
Ii AČIŪ.

• "Montreal Catholic 
Times" periodiniame 

, leidinyje yra paminėtas 
Montrealio Lietuvių P- 
jos choras, giedojęs Tau
tybių Mišiose š.m. sausio 
12 d. popietėje ir atspaus
dino Choro nuotrauką, 
kartu su muz. Aleksand
ru Stankevičium.

Mums rašo:

Taupoma . 1.50% 
1 
2 
3 
4 
5

Čekių

Nekilnojamo turto paskolos

5.15% 
5.85% 
čį.4;S%

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5 
. ■ ........... ..............

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I 
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 
Tel: 876 - 6900

s

® Montrealieciams pa
žįstamas ir kurį laiką 
dirbęs lietuvių telkinio 
Šv. Kazimiero P-joje, 
kun. St. Šileika darbuojasi 
su sunkiose sąlygose gy
venančiu jaunimu.

Laiške rašo: ..."Su 
mano auklėtiniais ilga is
torija. Per sovietmetį, 

gerai žinot, viskas 
sustoję, o dabar pa-

ADVOKATAS
Romas I 5 g a n a i t i s,S.B.A., B.C.L.

Adresai:
Mpntrealyje 2175 de la Montagne, Suite 202, 
H3G 1Z8; St. Lambert, 882 Re de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: 465-1489

Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

1610 Ste. Catherine St. West, Suite 405 
Montreal, Quebec, H3H 2S2.

Tel: 931-7174.

kaip 
buvo 
mažu atsigauna. Šį pava 
sarį, 
buvusių auklėtinių, Afri
kos misijonierium, . kun. 
H. Šulcu, steigiame Rum
šiškėse vargingiems vai
kams ūkio mokyklą, kad 
nedykinėtų, o išmoktų 
dirbti žemą. Kaip mums 
seksis, parašysiu į "Ne
priklausomą Lietuvą". 
Kol kas tvarkau doku
mentus, o mano bendra
darbis ieško lėšų. Mokyk
la talpins nuo 80 iki 100 
vaikų ir užsiims organi
niai švaria produkcija, 
su atvira rinka į Vokieti" 
ją".

Kun. S. Šileika, J. Ais
čio 4, 4237 Kaišiadorių 
raj. RUMŠIŠKĖS, Lietu
va- LITHUANIA.

su vienu is mano

8 psl.

metų ... 3.25%
! metų ... 3.75% 

metų ... 4.25% 
metų ... 4.75% 
metų ... 5.00%

sąskaita ...1.00%
laiKą 1.00%)

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25%
0^

(išimant prieš
IMA už;

(Residential up to
4-plex)

4

at

metų 
metų

6.90%

LITAS

1 metų...
2 metų ...
3 metų ...

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit
Fully guaranteed (CSB) or other
Personal loan regular ....................

Overdraft ...................................................
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.009(

.5.75%
.7.50%
9.50%

.17.0096

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sėve
9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

3.00
3.00
8.00
6.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

f

EVROPARCEL
Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik vasario 26 d., kovo 26d., gegužės 28 
d., liepos 30 d., rugsėjo 24d., spalio 29 d. ir lap
kričio 26 d, 1450 De Sėve, Montreal, QC. H4E 
2AZ. Tik $5.10 už 1 kg + $15.- už pristatymą 
į namus.
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

INFORMACIJAI ir kitais reikalais

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC
NAMAI • AUTOMOBILI AI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

TeL 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVlftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355

LES TOITURES

3 s. MIRON inc

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 
3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9 

Fax: 766 - 9985

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.3
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