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KARALIŠKA DOVANA
Visų gerbiamas Jorda

no karalius Hussein’as 
perleido vieną savo sve
čių priėmimui skirtų 
rūmų mieste našlaičiams 
ir nurodė, kaip galima 
greičiau juos pritaikyti 
ir paskirti našlaičių apgy
vendinimui.

Sprendimą padarė prieš 
savaitę, aplankius su sa 
vo žmona karaliene Noor 
AL-Hussein Socialinės 
Šalpos Fondo našlaityną^ 
kur gyvenimo sąlygos 
pasirodė esančios labai 
blogos.

Garbiems svečiams 
priimti karalius paskyrė 
dalį savo privačių rūmų 
komplekso dalį.

MIRE DENG KSIOPING
išgyvenęs 92 metus ir 

valdęs po-maoistinę Ki
niją, vasario 19 d. mirė, 
ilgokai sirgęs, Kinijos 
paskutinysis raudonosios 
revoliucijos patriarchas 
Deng Ksioping’ as. Po- 
maosistiniame laikotar
pyje jis jau buvo supra
tęs, kad kietajam komu
nizmui atėjo laikas pri
pažinti galimybę, kad 
reikia atgniaužti absoliu
taus autoriteto reples 
bei praverti langą į pa
saulį. Pirmiausia - eko
nomikoje reikėjo suteik
ti tam tikrą privačios 
iniciatyvos teisę, išdavos 
netrukus pasireiškė 
atsirado noras ir galimy
bė, ypač žemdirbystėje, 
užauginti ir pagaminti 
pakankamai maisto pro
duktų, sparčiau vystyti 
pramonę pagal tikrojo 
realaus gyvenimo porei
kius. Vakarų pasaulis ste
bėdamas Kinijos paskuti
niųjų dešimtmečių pro
gresą, vadino tai "ekono
mikos^ stebuklu".

Tačiau juodžiausia (ar 
reikėtų sakyti-raudoniau
siai dėmė Deng Ksioping 
valdymo epochoje - tai 
nepamirštami Tienanmen 
taikios demonstracijos -

Žvejų 
namukai 
šiaurės 
įlankoj, 
(aliejus), 
1996 m.

VYTAS
REMEIKA

Nuotrauka
Georges
Marquis

1989 m. vaizdai ir jos 
brutalus naikinimas. Taip 
pat aiškėjęs žmonių, drį
susių pakritikuoti valdy
mo dogmas, vienokiu ar 
kitokiu būdu likvidavi
mas.

Bilijoninės žmonių ma
sės valdytojais - įpėdi
niais - šiuo metu numa
tomi partijos vadovas 
Žiang Zemin’as, 70 m., 
ir min. pirm. Li Peng’as 
atsparus politinis išlikti- 
nis, manoma, stipriai įsi 
tikinęs komisarinio auto
riteto neklystamumais.

Tokios masyvios valsty
bės, dar vis tikinčios 
reikalingumu ir masyvios 
kariuomenės, ateities 
vyksmai ir keitimaisi ga
li būti tiktai labai at
sargiai vykdomi ir dozuo
jami...Pasikeitimai demok
ratijos kryptimi nevyks nei 
greitai,nei ’’free for all" 
amerikieitško stiliaus lais
vei,kaip to kai kas ir pa
geidautu.

g£ISIJUS_UDE^^
■ Už BALTIJOS VALSTY- 
BIŲ NARYSTĘ

Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos valstybių pastan
goms tapti NATO narė
mis pritaria Rusijos de
mokratai, Durnos deputa
tai Sergej Kovaliov’ as ir 
Konstantin Borovoj’ us.

Pastarasis pareiškė, 
kad ginti Rusijos demok
ratiją nuo komunizmo ir 
imperializmo- derinasi 
su Baltijos valstybių 
siekiais prisijungti prie

NATO.
S. Kovaliov’as pasakė, 

jog jo manymu, Rusija 
priešinasi NATO plėti
mui politiniais sumeti
mais, siekiant sustiprinti 
politinę vienybę Rusijos 
viduje iškant bendro 
priešo kitur. Ypač kursto 
prieš NATO Užsienio 
Reikalų min. Jevgenij 
Primakov’as.

PIRMENYBE ČEKIJAI
Kanados min. pirm. 

Jean Chretien’as pareiš
kė, kad jis pritaria NATO 
plėtimui, o pirmoje eilė
je Čekijos respublikos 
narystei joje. Pareiški
mas buvo padarytas Ot- 
tawoje, besilankant Čeki
jos min. p-kui Vaclav 
Klaus’ui, kuris ragino 
Kanados vyriausybę stip
riau investuoti į Čekijos 
ekonomiją. Kanados pre
kybinė apyvarta su Čeki
ja 1996 m. buvo $160 
mil. dolerių, padidėjusi 
$38 mil. nuo 1995 metų.

Kaip žinome, Rusija 
tebesipriešina buvusių So
vietų Sąjungos užimtų 
respublikų (tebevadinamų 
Sovietų "alijantų" vardu 
kai kuriuose Kanados 
laikraščiuose, įskaitant 
"The Gazette" š.m. kovo 
mėn. 21 d.) priėmimui į 
NATO. Kanada ir JAV 
pritaria NATO^ plėtimui.

Kinija - amžinas Rusi
jos rūpestis. Gal dabar, 
mirus Deng Ksioping’ui- 
pasirodys kad ir pačiai 
Rusijai būtų naudinga tu
rėti pašonėje NATO.

NORINTYS GAUTI PARAMOS, Kanados lietuviai 
ir organizacijos, privalo užpildyti naujai paruoštas 
anketas ir grąžinti fondo raštinėn iki š.m. KOVO 
mėn. 10 dienos.

STIPENDIJŲ užpildytos ^anketos privalo pasiekti 
raštinę ne vėliau kaip š.m.GEGUŽES mėn., 31 
diena. •

Atsakyti reikia į visus duotus klausimus. Rašyti 
labai aiškiai. Moteriškas pavardes rašyti taip, kad 
nebūtų sunkumų iškeisti Čekius, kurie bus įrašyti 
pagal įraša anketoje.

Anketas ir paramai ir stipendijoms galima pasi
imti fondo raštinėje (bus pakabinta prie dury), 
arba paštu.

Asmenys ar organizacijos Lietuvoje, ar esantys 
Kanadoje,prašymus rašo laiško formoje.

FONDO ADRESAS: Kanados 'Lietuvių Fondas, 
1573 Bloor Str.W., TORONTO, ON, M65-*1A6.
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LIETUVA ATGAVO,
S.KL.XEA- PFfiLy^Ę

Ambasadorius Leonas
Namavičius pranešė, kad 
Vokietijos Aukštasis teis
mas po 3 metų truku
sios bylos, pripažino Lie
tuvos valstybei sklypo 
nuosavybę Berlyno cent
re. Jis buvo nupirktas 
dar 1926 m. ir ant jo 
buvusiame pastate įkurta 
Lietuvos Ambasada. Ji 
buvo sugriauta II-jo pa
saulinio karo metu per 
bombardavimus. Doku
mentus apie šią nuosavy
bę rado dar 1993 m. 
amb. Z. Namavičius 
Berlyno archyve.

Problemą sklypo grąži
nimo Lietuvai sukompli
kavo tai, kad šis sklypas 
yra iki 2007 metų isnuo- 

motas Vokiečių automobi
lių pardavėjui, o jis jį 
pernuomoja dar kitam 
prekybininkui.

Sklypas yra Berlyno 
centre, apie 16 arų dy
džio. Berlyne teismas ne
paisė Tarptautinės teisės 
argumentų ir tik dabar 
Aukštesniajame teisme 
pavyko Lietuvai atgauti 
nuosavybę.

f...,PAMIHĖTA. UET.UYĖ 
MOKSLININKĘ.

Š.m. vasario mėn. 17 
d. PBC TV programoje 
buvo minima pasaulinio 
masto lietuvė archeologė 
prof, dr. Marija Gimbu
tienė, supažindinant su 
jos knygomis ir archeolo
ginių tyrimų darbais.
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švenčia 
vis kff- 
ir stip-

Lietuvai atgavus 
N epriklausomybę 
1990 m. Kovo 11 
dieną, po ilgų 
metų išeivijoje 
lankė Lietuvą 
poezijos klasikas 
Bernardas BRAZ
DŽIONIS.

Buvo sutiktas 
su nepaprasta 
pagaba ir dėkin
gumu už viltin
gus žodžius 

prisi-Lietuvos 
kėlimui.

Šįmet 
90-metį 
rybingas 
rus.

SVEIKINAME 
IR MES — "NL"

mėn.
Lietu- 

aplankė

vasano 
pareiš- 
esanti 

stoti į 
tačiau

JAV SENATORIAUS 
VIEŠNAGĖ"LIETUVOJE

JAV senatorius Diek 
Durbin vasario 
14-22 d.d.lankėsi 
voje.Jurbarke
sa-vo motinos gimtinę ir 
kitus gimines. Susipažino 
su Lietuvos gyvenimu,iš
rinkus naują demokratinę 
vyriausybę. Jis asmeniš
kai pažįsta prof.Vytautą 
Landsbergį.

Su Senatoriumi kartu 
vyko Lithuanian Merci 
Lift pirm.Jurgis Lendrai- 
tis, adv.Rimas Domans - 
kis ir Stasys Balzekas,Jr.

Grįžtant namo,Senato
rius dar kartą patvirtino, 
kad pritaria Lietuvos na
rystei NATO ir kad Bal
tijos valstybių NARYSTĖ 
NATO nekelia grėsmės 
Rusijai- nes ji ir buvo su
kurta taikai. Jis dar pa - 
sakė, kad "Baltijos šalių 
negalima palikti pilkojo
je zonoje".

Tuo tarpu ,vis labiau 
sunerimusi Rusija netgi 
siūlo Lietuvai saugumą, 
mainais už narystę NA!“ 
TO...Kas gi tai per 
chologija?
PATARIA GERINTI

din, lankydamasi 
mėnesį Lietuvoje 
kė, kad Lietuva 
gerai pasiruošusi 
Europos Sąjungą,
sienų apsaugos problemos 
yra neisspręstos. Sureng
toje Spaudos konferenci
joje Komisijos narė, po 
susitikimo su Lietuvos 
Tesingumo bei Vidaus 
reikalų ministerijų vado
vais, bandysianti numaty
ti kokios Europos Sąjun
gos pagalbos reikėtų Lie
tuvai, kad greičiau gali
ma butų priartinti Lietu
vą šioje srityje 
Europos Sąjungos 
dartų.

Pasitarimų metu, pa
gal PHARE programą pa- 

kad 
mil.

prie 
stan-

. sausio vidurio Danijoje 
besitobulinančių LIPLA- 
5 būrio vadų, ryšių kari
ninko kulkosvaidininkų, 
vairuotojų grupę papildė 
26 eiliniai, vasario mėn. 
atskridę iš Karmėlavos 
aerouosto.

Balandžio pradžioje 
LITPLA-5 būrys persi
kels į Bosniją, kur pusės 
metų misiją atliks su 
Latvijos ir Estijos ka
riais sudaręs bendrą 
kuopą. Danijos vadovauja
ma 
kuopa priklausys Šiaurės 
šalių ir Lenkijos briga
dai.

LENKŲ VISUOMENINKĖ 
GERAI VERTINA PADĖ
TĮ LIETUVOJE

Baltijos valstybių

mos atiduoda savo vai
kus į internatus.

J. Ochojska pareiškė, 
jog problema kur kas su
dėtingesnė, tačiau nepa
tvirtino fakto, kad lenkų 
šeimos dėl skurdo privers
tos atiduoti savo vaikus 
į internatus. Ji įsitikino, 
kad internatuose gyve
nantys vaikai sočiai val
go, o lenkiškos mokyklos 
iš valstybės gauna tiek 
pat pinigų, kiek ir lietu
viškos. •

Kalbėdama apie Lietu
vos lenkų skurdų gyveni
mą ji sakė, jog tokių

seimų galima nemažai 
surasti ir Lenkijoje.

Nežiūrint tų žinomos 
visuomenės veikėjos išva
dų, Lenkijos dienraštis 
"Zycie Warszawy" vėl 
tvirtino, kad Lietuvos 
lenkų situacija yra sunkiu 
juos "persekioja skurdas", 
nusivylimas bei ateitis 
be perspektyvos".

Bet tokių išvadų gali- 
ma^ padaryti ir apie ne
mažą dalį lietuvių. O 
lenkų specialiai niekas 
neskriaudžia.

psi—

to
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Europos Sąjungos 
misijos narė Anita

Ko-
Gra-

sirasyta sutartis, 
Lietuva gautų 6 
ekiu, skiriamų techniniam 
sienų apsaugos stiprini
mui ir pasieniečių ap
mokymui.

Lietuvai teks ir dalis 
iš 14 mil. ekiu, kurie 
skirti Estijai, Latvijai ir 
Lietuvai, bei Lenkijos 

, jūros sienų apsaugai.
Panašios sutartys buvo 

pasirašytos su Lietuva - 
brali latvieši dar spardo
si ir taškosi...
LIETUVOS TAIKDARIŲ 
BŪRYS DANIJOJE

ELTOS pranešimu nuo

m. Europos mo- 
buvo paskelbta 

humanitarinės 
pirmininkė J. 

kuri vasario

1995 
terimi 
Lenkijos 
akcijos 
Ochojska,
12 d. viešėjo Lietuvoje 
ir lankėsi Šalčininkų rajo
ne, Pabradėje ir Vilniuje, 
norėdama sužinoti kiek 
pagrįstos Lenkijos medijos 
informacijos apie sunkią 
Lietuvos lenkų šeimų 
padėtį.

Vasario pradžioje Len
kijos televizijos pirmo
sios programos žinių lai
da "Wiadomosci" paskel
bė, kad dėl sunkios padė
ties Lietuvos lenkų šei-

Lietuvoje
IŠAIŠKINO PAKRIKUSIAS 
FANATIKES

Dvi religinės fanatikės, 
išniekinusios kelias kata
likų 
yra 
kad 
myli

bašnyčias Kaune, 
suimtos. Jos sako, 
nebijo kalėjimo ir 
kunigus.

"Apie kalėjimą jau bu
vome įspėtos Dievo ir 
net pasvajodavome apie 
tai", pirmadienį. Kauno 
Centro policijos komisa
riate surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė 37 
metų ukmergiškė Regina

Krasauskaitė. Jai ir 22 
metų tikybos mokytojai 
Neringai Joteikaitei pa
teikti kaltinimai bažny
čių nusiaubimu Ukmer
gės mieste ir rajone, o 
netrukus prie jų prijungė 
ir kaltinimus dėl bažny
čių išniekinimo Kaune.

"Aš kalėjime jaučiuosi 
laisva, nes padariau tvar
ką bažnyčiose ir numal
šinau savo alkį, iš blogio 
darydama gėrį", pareiškė 
R. Krasauskaitė. Pasak 
antrosios kaltinamosios 
N. Joteikaitės, jos norė
jo "sunaikinti šėtonišką 
meną ir stabus".

R. Krasauskaitė žurna-

apie 
metų 

"dvasinę 
Tytuvėnų klebo- 

. Joteikaitė prisipa- 
mylinti kunigą iš

listams pasakojo 
jau keturiolika 
besitęsiančią 
meilę" 
nui. N. 
žino 
Pravieniškių.
PAKEISTAS ĮGULOS 
BAŽNYČIOS KAUNE 
REKTORIUS

Vasario 11 d.akiv. Si 
gito Tamkevičiaus nurody
mu, naujuoju įgulos baž - 
nyčios rektoriumi buvo 
paskirtas Kauno Kariuo - 
menės vyr. kapelionas - 
mons. Alfonsas Svarins
kas, vietoje kun. R.Miku
tavičiaus. Parapijiečiai

2 psl.

šimt baudžiamųjų bylų 
krašto apsaugos sistemo
je" ir teigė perdavęs tą 
informaciją krašto apsau
gos ministrui 0. Stanke
vičiui.

"Kasdien gaunama vis 
naujos informacijos ir 
kol kas yra naujų versijų 
kėlimo, o ne jų atmeti
mo, etapas", sakė saugu
mo vadovas J. Jurgelis, 
paminėdamas, kad buvęs 
SKAT ir saugumo parei
gūnas galėjo būti nužudy
tas ir dėl savo verslo 
reikalų, ar kitokių ryšių.

NORI ATSISTATYDINTI 
GENERALINIS 
PROKURORAS

Gen.prokuroras 
Nikitinas yra 
atsistatydinimo 
prez.Algirdui Brazauskui 
Jis visgi dalinai pripažįsta 
savo atsakomybę už 
sudėtingą kriminalistų 
veiklą Lietuvoje. BNS 
korespondentui jis pa - 
reiškė,jog atistatydina 
asm eniskai apsisprendęs. 
Seimas svarstys jo pa
reiškimą prasidėjus eili
nei pavasario sesijai- 
po kovo mėn. 10 dienos. 
Iki to laiko jis lieka 
savo pareigose.

Pareiškime V.Nikiti
nas sako,kad jam niekas 
nesiūlė atsistatydinti,© 

kad turi inform a- ypač paveikė Panevėžio E
H

tuo nėra patenkinti. »

« NAUJUOJU Valstybinio

neraliniu direktoriumi y - 
ra išrinktas žinomas re - 
žisięrius Arvydas Ilginis.

A. Ilginis Valstybinėje 
Televizijoje dirba 22 me-: 
tus, o paskutiniuosius 5- 
režisuoja "Gimines".

Vienu pirmųjų svarbių 
darbu bus teisiniu reika - ••• €.
lų sutvarkymas žurnalis - 
tams ir TV statuse rei - 
kalai."Turime gražinti pa
sitikėjimą dirbantiems 
žmonėms,tarp kurių daug 
gabių darbuotojų"-sakė A. 
Ilginis,

SVARSTO KAUNO VERS 
LININKO NUŽUDYMO 
APLINKYBES

Seimo Nacionalinio 
saugumo komitetas užda
rame posėdyje aptarė 
buvusio Savanoriškosios 
krašto apsaugos tarnybos 
ir Valstybės saugumo de
partamento pareigūno 
Juro Abromavičiaus nu
žudymo tyrimą ir gali
mas šios žmogžudystės 
sąsajas su prieš 3-4 me
tus Lietuvą sukrėtusiais 
nusikaltimais.

S. Buškevičius^ sakė, 
kelios dienos prieš mirtį 
J. Abromavičius norėjo 
susitikti su juo, tvirtin
damas 
cijos, 
iškelti

Vladas 
įteikęs 

rastą

kurios pakaktų įvykiai. Po jų jis buvo 
"mažiausiai de- /nukeita j 3 psL.„.w/
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Nuniokota Mažosios Lietuvos lietuvių sodyba Juod- 
laukiuose. Koks bus Šio kraSto lietuvių likimas ? 
Kiek jie bus atsparūs ir iSsilaikys, kiek turės ener
gijos tvarkyti savo ekonomini gyvenimų ir savąją 
kultūrą? Nuotr:J.Surgailos .

/........... atkelta iŠ 2 psl./
stipriai kritjkuojams,kaip 
ir kitos teisėsaugos insti
tucijos už prastą darbą 
po td,kai per Kūčias 
reketininkai užpuolė 
Panevėžio verslininką ir 
4 jų,besiginant,buvo nu
auti.

V.Nikitinas iŠ* dalies 
imasi asmeninės atsako
mybės už kritikuotas 
negeroves,pasakęs ir kad 
"mano kėdėje sėdintis 
žmogus turi mokėti ri
teriškai pasielgti".

Kodėl reikia taip ro
mantiškai pavadinti tvar
kinga ir sąžiningą par- 
reigų atlikimą ^atsisakant 
slunkiško aplaidumo, o 
gal ir dar kai ko,santy
kiuose su .reketininkais?

• Nešališkiausia visuo
menės informavimo prie
monė Lietuvoje išrinkta 
LNK (Lietuvos nepriklau
somo kanalo) televizija. 
Buvo išplatinta 400 anke
tų su prašymu nurodyti 
nešališkiausią visuome
nės informavimo priemo
nę. Anketas pildė įvairios 
verslo struktūros, valsty
binės ir nevalstybinės or
ganizacijos, Seimas, mi
nisterijos. Gauti 104 pa 
sisakymai. iš jų 100^ pri
pažinti galiojančiais. 
Nešališ kiaušiais buvo 
minimi Lietuvos Rytas1' 
ir radijo stotys "MI" bei 
MI” plius.

KAIP IR KUR DINGO 
ĮTARIAMIEJI?

Vidaus reikalų minist
ras Vidmantas Žiemelis 
(TS) paprašė Sveikatos 
apsaugos ministro Juozo 
Galdiko paaiškinti gydy
tojų veiksmus, kai jie 
išleido iš Vilniaus ligoni
nių sužeistus įtariamuo
sius reketininkus, dalyva
vusius Panevėžio įvykiuo
se. Medikai nepranešė 
policijai apie pacientus 
su šautinėmis žaizdomis 
ir jų pasišalinimą.

Trys reketininkai buvo 
atvežti į Vilniaus Šv. 
Jokūbo ir Greitosios pa
galbos universitetinę ligo
nines netrukus po sužei 
dimų Panevėžyje, kur 
Rimas Okuličius nušovė 
keturis jo turtą prievar
tavusius nusikaltėlius o 
dar keturis sužeidė.
1997. III.4.

Vilniaus ligoninėse bu
vo atliktos operacijos. 
Po pusantros paros, gruo
džio 26 d. vidurdienį 
juos išsivežė jų bendri
ninkai. Sulaikytas tik vie
nas iš keturių sužeistųjų 
kuris liko Panevėžyje, o 
dabar gydomas Lukiškių 
kalėjime Vilniuje. Teisė
saugininkai minėtiems 
sužeistiesiems leido iš
vykti iš Panevėžio, bet 
nepasidomėjo jais Vilniu
je.

Prez. Algirdas Bra
zauskas, kalbėdamas 
apie įvykius Panevėžyje, 
pareiškė, kad "dar nieka
da nebuvo susidūręs su 
tokiu aplaidumu" ir "to
kia nepakankama reakci
ja,” kokią pademonstravo 
Panevėžio apylinkės ir 
apygardos prokuratūra 
be policija.
• Patyrę specialistai tei
giamai vertina finansų 
ministerio atsistatydini
mą. Seimo socialdemo
kratų frakcijos seniūno 
pavaduotojas Rimantas 
Dagys teigiamai vertina 
Ministro Pirmininko Ge
dimino Vagnoriaus elgesį 
kuris, pasak jo, atkreipė 
dėmesį į kritiką dėl 
finansų ministro Rolando 
Matiliausko. Šis minist
ras sausio 26 d. įteikė 
Premjerui atsistatydini
mo pareiškimą.

Socialdemokratai su 
pasitenkinimu konstatavo, 
kad Vyriausybė neseka 
buvusios valdžioje LDDP 
pavyzdžiu, kuri "laikė 
savo kabinete susikom- 
romitavusius ministrus". 
Jie tikisi, kad ši Vyriau
sybė ? jeigu iš tikrųjų 
nori vykdyti "švarių ran
kų politiką" ir ateityje, 
iškilus tokioms proble
moms, elgsis taip pat 
ryžtingai. "Yra didelė 
tikimybė teigti, kad pa
našių dalykų bus", mano 
R. Dagys.

UZBEKIJA REMIA 
LIETUVOS NARYSTĘ 
NATO

Prez. Islam Karimov 
pareiškė, kad Uzbekista
nas supranta ir remia 
Lietuvos siekį tapti NA
TO nare. Jis tai pareiš
kė, susitikęs su Taškente 
viešinčiu Lietuvos prez. 
Algirdu Brazausku.

Dešinėje -

Po Tėvynės 
Sąjungos 
rinkimų lai
mėjimo 1996 
m. rudenį:

Dr.Milda 
Danytė - 
anglų kalbos 
dėstytoja VD 
U-te, Kaune 
su savo 
pussesere, 
dailininke 
Viktorija Da- 
niliauskaite

A. Brazauskas sakė, 
kad vieningos Europos 
saugumo sistemos sukūri
mas yra visų šalių bend
ras siekis. Lietuvos pre
zidentas gana ryžtingai 
atkirto Rusijos aukštiems 
politikams, vis dar tvir- 
tinanatiems, kad NATO 
yra karinis agresyvus blo
kas. "Užtenka naudoti to
kią terminologiją, reikia 
pažvelgti į realią padė
tį", sakė A. Brazauskas.

Uzbeko prezidentas I. 
Karimov kaip savo šalies 
užsienio politikos tikslą 
akcentavo neutralumą ir 
nesijungimą į jokius blo
kus. Jis pareiškė neprita
rimą siekiams pertvarky
ti Nepriklausomų valsty
bių sandraugą į karinį 
bloką.

I. Karimov išreiškė 
viltį, kad Europos šalys, 
o ypač Lietuva pritars 
Uzbekistano iniciatyvai 
priimti tarptautinį doku
mentą, įpareigojantį pa
saulio valstybes uždraus
ti ginklų eksportą į Af
ganistaną.

Daugiausiai dėmesio 
susitikime buvo skirta 
ekonominiams santykiams 
ir dvišaliui bendradarbia
vimui. Prezidentų pasi
rašytame bendrame pa
reiškime pabrėžiamas no
ras sudaryti "abipusiai 
naudingas sąlygas toles
niam dinamiškam preky
binio ir ekonominio bend
radarbiavimo vystymuisi? 

Lietuvos Susisiekimo 
ministras Algis Žvaliaus
kas (TS) ir Uzbekijos 
vicepremjeras Kamil Ra- 
chimov pasirašė 3 trans
porto sutartis, įskaitant 
dėl Klaipėdos uosto pa
naudojimo uzbekų med
vilnei eksportuoti.

Lietuvos Teisingumo 
ministras Vytautas Pa
kalniškis (TS) ir uzbekų 
UR ministras Abdulazir 
Kamilov pasirašė vyriau
sybinę pagalbos sutartį 
civilinėse, šeimos ir bau- 
džiamosiosiose bylose.

Bene daugiausia dėme
sio teikiama susitarimui 
dėl Klaipėdos uosto, 
kuris, nors ir neužtikrins 
Uzbekistano prekių per
vežimo, bet sudarys 
palankias sąlygas medvil
nės eksportui būtent per

Lietuvos uostą, konku
ruojant su Rygos ir Venst- 
pilio uostais.

Prez. A. Brazauskas 
išreiškė viltį, kad Mad
rido susitikime 16 NATO 
šalių vadovai pasirašys 
dokumentą, kuris atsa
kys į klausimą, kas šian
dien yra NATO ir kokių 
tikslų sąjunga siekia.

BROLIŲ DIDŽIULIŲ 
KAPITALAS LIETUVOJE

Užsienio lietuvių bro
lių Vytauto ir Algio Di
džiulių vardą Lietuvoje 
išgarsino jų 10.6 mil. 
litų investacija ir 120 
mil. litų kreditų linijos 
Klaipėdos naftos produk
tų terminalui rekonst
ruoti. Kolumbijoje ir 
JAV gyvenančių brolių 
firmos "Lancaster Dist- 
ral Group" valdomų bend
rovių metų apyvarta 
siekia 150 mil. dolerių. 
Didžiausi projektai atlie
kami Kolumbijoje: stato
ma termofikacinė elekt
rinė, 6 naftos siurblinės 
ir taupykles. Didžiuliai 
Kolumbijoje pastatė 13 
didžiausių šalies elektros 
jėgainių.

"Lietuvos rytas" spaus
dina pokalbį su broliais 
Didžiuliais apie jų verslo 
pradžią svetur, sėkmės ' 
paslaptis ir, suprantama, 
Lietuvos reikalus. Algis 
Didžiulis sako, kad Lie
tuvoje yra dalykų, kurie 
jam labai nepatinka; fi
nansų sistema, - kad joje 
nėra rimtų bankų. "Man 
nepatinka žmonių politi
nis nesubrendimas - vie
nus rinkimus triuškinan
čiai laimi LDDP, per 
kitus - visus konkuren
tus "patvarko" konserva
toriai . Žmonės balsuoja 
tik už labai trumpalaikį 
idealą ar ideologiją. 
Krašte vyrauja keista 
politika: žmonėms viskas 
blogai, tai reikia rinkti 
kitus ir bus viskas ge
rai" , sako verslininkas.

Vytautui Didžiuliui ne
patinka, kad tebelaiko
mas "pririštas" litas. Jis 
klausia, kur dar pasauly
je galima rasti banką, iš 
kurio akcininkai gauna 
kreditų? Kai prieš kele
rius metus vienas aukš

tas Lietuvos pareigūnas 
pasiūlė man atvežti 100 
000 JAV dolerių ir padė
ti į vieną Lietuvos ban
ką už 25% palūkanų, jam 
atsakiau: "Atleiskite,
pinigų nevešiu vien dėl 
to, kad nenoriu jų pra
rasti".

Visi to pareigūno pa
minėti bankai netrukus 
subyrėjo, ir tik Vilniaus 
bankas liko sveikas ir gy
vas", - sakė Vytautas 
Didžiulis.

Paklaustas, kas lėmė 
investuojant į Klaipėdos 
terminalą: patriotišku
mas ar tikėjimas, kad 
tai bus pelningas verslas, 
Algis Didžiulis atsakė: 
"Jei nebūtų patriotišku
mo, nebūtume važiavę į 
Lietuvą, nebūtume kvie
tę kitų pramonininkų, 
valdininkų, politikų. Tik
riausiai tai patriotišku
mo mišinys. Vien patrio
tiškumo neužtenka, nes 
kišti pinigus ten, kur jie 
neatsipirks, reiškia būti 
dideliu kvailiu. Verslo 
terminale to dar nesima
tė, dar ir šiandien nesa
kau, kad turi būtinai 
pasisekti. Jis bus labai 
geras, jei gerai bus tvar
komas. Jeigu terminalas 
būtų valdžios rankose, iš 
to nieko neišeitų, nebū
tume lindę ir mes. Da
bar ketiname dalį akcijų 
parduoti tiekėjams, kad 
terminalas turėtų darbo.

Verslininkas Algis Di
džiulis stebisi, kodėl Lie
tuvoje sukeltas triukšmas 
dėl akcijų pardavimo 
Rusijos bendrovėms. 
Kodėl amerikonams ru
sai tinka, tampa jų dali
ninkais, o lietuviams jie 
netinka? Lietuviai nori 
tapti didesniais katali
kais negu Romos popie
žius".

A. Didžiulio teigimu, 
problema Lietuvoje yra 
žmogus. "Labai sunku su
rasti aukso vidurį - su
rasti sąžiningą, gerai 
besiorientuojantį, neraga
vusį seno auklėjimo žmo
gų. Vieni gerai orientuo
jasi, bet nėra sąžiningi. 
Kiti labai sąžiningi, ta
čiau nežino, kaip daryti 
verslą. Be to, labai daug 
egoizmo, norima greit 
praturtėti".

3 psl.



1997 m. Va
sario 16 d. 
minėjimo > 
programos 
atlikėjai: 
prelegentas 
Donaldas 
Giedrikas, 
Deklamuoja 
Lituanisti
nės mokyk
los mokiniai: 
Paulius 
Giedrikas, 
Paulius 
Mickus ir 
Elena 
Forster.

Žemiau: 
A.V. Para
pijos cho
ras, dirigen
tas muz. 
Aleksand
ras Stanke
vičius ir 
akompaniato- 
rė Marina 
Kolbas.

Nuotr.
J. Adamo- 
nytės ir 
A. Mickaus

VASARIO. .16-TQ  JI 
MONTREALYJE

Prelegento Donaldo 
GIEDRIKO žodis:

" Mano kalbos tema 
nebus istoriniai faktai. 
Apsiėmiau pagvildenti pa
čią sunkiausią Lietuvai 
naštą - sovietinio pavel
do įtaką šiandieniniam 
lietuviui ir jo moralei.

Šie, 1997 metai žada 
daug esminių permainų: 
pavasarį bus renkamos 
vietinės valdžios, o me
tams baigaintis, sulauksi
me ir Prezidento rinki
mų.

Tačiau ryškiausia šių 
metų pėda Lietuvos že
mėje buvo įminta prieš’ 
450^ metų - tai Martyno 
Mažvydo 1547 metais 
sausio 8 d. atspausdinta 
*Katekizmusa prasty ža- 
dei* ir įduota lietuvių 
tautai į rankas, kad kiek
vienas - didelis ir ma
žas - busimas artojas ar 
kereivis, profesorius ar 
daktaras - sieloje dai
gintų lietuviško patriotiz
mo daigą.
Broliai, seserys, imkit 
mane ir skaitykit, ir ta
tai skaitydami permany
kit.
Mokslo šito tėvai jūsų 
trokšdavo turėti, 
Ale to negalėjo nė vienu 
būdu gauti.

Tie *Katekizmo prasti 
žodžiai* padarė pervers- 
? 4 psl.

mą lietuvio sąmonėje ir 
sieloje, išspausdintas ir 
perskaitytas žodis subran
dino tautą pagimdyti Do
nelaitį,Maironį,Basanavičių 
Vydūną, Kudirką, ir kitus...

Mūsų tauta sugebėjo 
ištverti carinę ir sovieti
nę rusifikaciją. Knygne
šių ir kitų šviesuolių gy
vybės kaina išsaugojo 
kalbą, raštą, tokius bran
gius papročius ir tradi
cijas. Šimtai tūkstan
čių ištremtųjų Sibiran ir 
išvytųjų Vakaruosna be
galinėse maldose kartojo 
lietuvišką žodį ir mir
ties akistatoje išsaugojo 
beribę meilę širdyse.

Ar ne dėl šių vertybių 
įvardijamų nepriklausomy
be ir valstybingumu, lie
tuvių tauta pakilo į dai
nuojančią revoliuciją ir 
trapiu devyniolikmetės 
kūnu 1991 metų Sausio 
13 naktį užstojo kelią 
sovietinėms mirties ma
šinoms ? Sklido šūkis: 
’’Agresoriai okupantai 
gali užgrobti mūsų na
mus, susaudyti mus, bet 
jie negali užmušti mūsų 
sielų’’. Tą naktį tauta 
buvo kartu, buvo vienin
ga ir stipri. Nekaltai 
pralietas brolių ir sesių 
kraujas nuplovė jos bū
tas ir nebūtas nuodėmes. 
Kaip prieš 450 metų, 
kuomet pirmą kartą paė
mė į rankas knygą, tą 
Sausio naktį tauta paju

to turinti savyj jėgų TI
KĖJIMUI, VILČIAI, MEI
LEI. Tikėjo, kad vėl ga
lėsianti gimdyti donelai- 
čius, Vydūnus, kudirkas..

Nuo tos nakties praėjo 
šešeri metai.

Kokį šėtonišką prakeiks
mą paliko Lietuvai iš- 
riaumojantys okupantų 
tankai ir lėtai besisklai
danti ideologinė smarvė, 
kad laisvoje, su nieku 
nekovojančioje šalyje, 
kasdien liejasi kraujas? 
Sovietinį, aiškiai regimą 
priešą pakeitė dar bai
sesnis ir galingesnis ne
matomas priešas - tai 
dvasios ir sampratos išsi
gimimas, beširdiškumas 
ir besaikis materializ
mas. Su šiuo priešu gink
lais nieko nepadarysi- 
čia reikia kiekvienam ne
gailestingos kovos su pa
čiu savimi, kas nepapras- 
tai sunku ir ne kiekvie
nam įmanoma. Šiandie
ną dorovingo, dievobai
mingo tautiečio nestebi
na nei nuolat augantis 
paauglių nusikalstamu
mas gatvėse ir mokyklo
se, nei šiurpi kriminalinė 
kronika, palydima savižu
džiais, užmuštaisiais, 
išprievartautais ar api
plėštaisiais, nei plačiai 
duris atvėrusios mirtį 
nešančiais ginklais pre
kiaujančios parduotuvės, 
ar šlykščiausiai išsigimu
si prievarta ir akivaiz
dus valstybinis melas 

kartu su biurokratine 
dviveidyste. Kodėl gi 
kaimynas nuo kaimyno 
dabar atsitveria dvigubo
mis durimis su daugeliu 
užraktų ir priemenėje 
stato šautuvą? Aplink 
tiek netiesos, melo, jog 
ir pats savimi pradedi 
netikėti...

Banditai, kurių vieta 
prieš keturis su puse am
žiaus būtų buvusi kartu
vėse viešoje aikštėje, 
šiandien laikraščiuose pa
garbiai vadinami nusi
kalstamo pasaulio autori 
tetais ir įžymybėmis. Tau
tos herojus - Okuličius, 
gindamas savo gyvybę ir 
šeimos orumą, pistoleto 
šūviais paklojo keturis 
suįžūlėjusius reketininkus.

Kas gi atsitiko mūsų 
tautai, kad šiandien, vie
toj knygos į rankas, ji 
ima šautuvą. Kodėl vie
toj brangaus lietuviško 
žodžio, virš tėviškės pla
tumų sklinda čaižūs ir 
šalti šūvių garsai.

Gilios šaknys glūdi so
vietinio režimo auklėji
mo ir ideologijos miglo
se. Okupuotai tautai į 
smegenis buvo kalama 
aksioma (tai teorema, 
kurios nereikia įrodyti, 
arba nepajudinama tie
sa): ’’Niekas nepriklauso 
žmogui, viskas priklauso 
valstybei. Valstybės pro
tas, jėga ir sąžinė -tai 
komunistų partija. Žmo

gus nėra individas, jis 
yra kolektyvas arba ban
da. Jo nuomonės negali 
būti - vietoj jos yra ban
dos jausmas, valdomas 
ir, kur reikia, nukreipia
mas partinės ideologijos. 
Patija valdo protą, kultū
rą ir socialinius porei
kius. Kas eina prieš - 
turi būti morališkai ir 
pagaliau fiziškai sunaikin
tas’’.

Tam ir buvo pastaty
tas mirties lageris - So
vietų Sąjunga. Ne tik 
Lietuva taip buvo naiki
nama; prisiminkime ir 
mūsų dar bekraujuojan- 
čią žaizdą - Mažąją Lie
tuvą, kuri dar tebėra so
vietų bedantėse žiaunose. 
Ogi sovietinės armijos 
ideologas Uja Erinburgas 
apsiputojęs klykė: ”Žudy 
kite pakeliui viską, prie
vartaukite moteris ir 
vaikus, jaunus ir senus. 
Tuo jūs, šaunieji raudon
armiečiai, palaušite iški
liąją vokiečių tautos dva 
šią”. Nesibaigiančios vilks
tinės į mirties lagerius 
Sibiro taigynuose, pri
verstinė emigracija už
jūriu išsaugoti savo vai
kus ateičiai, partjzanai 
savo gimtuose miškuose 
- štai sovietinio rojaus 
realybė.

Dėsninga įvykių rajda 
pasuko Lietuvą link išsi
vadavimo revoliucijos. 
Fiziškai perversmas įvy
ko per keletą dienų -
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I.....atkelta iš 4 psi./
tačiau, kas svarbiausia, 
visuotino moralinio dva
sinio perversmo neįvyko. 
Kaip ir po kiekvienos 
valstybinės revoliucijos- 
Lietuvoj suirutė ir be
tvarkė. Vietoj to, kad 
daugelis imtųsi asmeni: - 
nės pareigos užtikrinti 
valstybinę tvarką ir tei
sę - visi puolė dalytis 
be priežiūros paliktų 
turtų. Per silpnesnius 
peržengdavo, o stipres
nius baugindavo ir šaudy. 
davo. Ką gi, tauta, tik 
išlipusi iš prievartos ir 
represijų klampynės, ne
sąmoningai keršijo pati 
sau - praeities pykčio 
išsiliejimas, keršto troš
kimas bejausmiu veidu 
atsisuko į pačią save. 
Gal tai ir buvo nesąmo
ningas noras per vieną 
naktį pavirsti vakarie
tiškais demokratais ir vis
ką iš karto atsiimti- 
ir skolas, už mulkinamus 
dešimtmečius, ir neišmo
kėtus darbapinigiuSj už 
proletarinę vagystę ir 
kumščiu ar peiliu at
siteisti kaimynui už šei
mos įskundimus ir depor
tacijas.

Atrodo, tokią Lietuvą 
matome mes šiandien. 
Formuojasi privati ekono 
mika, kuri nė kiek nesi
jaudina dėl valstybinės 
ekonomikos priešmirtinių 
traukulių. Sotus alkano 
neatjaučia. Privataus 
biznio susiliejimas su juo
dąja rinka atneša saldžius 
milijonus. Nesvarbu, kad 
parduodamos brangiausios 
tautos relikvijos, naciona
liniai turtai ar išniekina
mos istorinės ir papras
tos kapavietės. Išeivijos 
lietuviai, pasiaukojamai 
renka milijoną Lietuvos 
ekonominei pagalbai 
gali ji ir reikalinga, tik 
kas gali paaiškinti, kaip 
iš Lietuvos Amerikon at
važiavęs tik ką iškeptas 
biznierius gali pirkti namus 
už tris milijonus dolerių. 
Turbūt, tie kiti milijo
nai Lietuvai nelabai 
reikalingi. Demokratiškai! 
išsirinktoji valdžia už
mauna ant teisingumo 
deivės Temidės galvos 
dar vieną maišą - teisin
gumas bus atsvertas 
pinigų kiekiu. Temidei 
nereikia kištis į atstato
muosius darbus - viskas 
bus atlikta savomis ran
komis. Ir dar - atrodo,

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

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

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA!
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niekam nesvarbu, ar 
ekonomiškai ir ištekliais 
išsekusi Lietuva, netaps 
greitu laiku "bananų" 
respublika, - tai yra 
pilka pigių darbininkų 
minia, kuri visą savo gy
venimą bus pavergta per. 
dirbti pereinamuosius 
produktus.

Liūdnai juokinga - kaž
kada visoj Europoj garsė
jusi savo žemės ūkio ir 
gyvulininkystės aukštos 
kokybės produktais, Lie
tuva purvais apipylė 
savo žemdirbius. O jiems 
patiems nebeliko nieko 
kito o tik, kaip ir soviet
mečio laikais, savo beža
dę dalią skandinti alkoho, 
lyje. Ar kas nors bent 
bandė nuoširdžiai ir nuo
sekliai pažiūrėti, kaip gi 
žemės maitintojai gyve
na ir kas juos graužia, 
kodėl jų kasdienė buitis 
juoda ir beviltiška? Taip,, 
jais buvo pasirūpinta, 
bet tik sovietiškai: vis
kas išgriauta ir likę tur
tai atiduoti buvusių kol
ūkių pirmininkams. Kolū
kių karaliai patapo susi- 
vinijimų magnatais. O 
ūkių griuvėsiai šmėklo
mis perėjo į žmogaus 
dvasinius griuvėsius. Ir 
tuomet kiekvienas, prisi- 
skaitatantis prie valdžios, 
daro pasaulinius atradi
mus: v žemės ūkio būklė 
tragiška! Ne, brangieji, 
čia nėra joks atradimas, 
ir neįvyko stebuklas ar 
stichinė nelaimė; prie to 
buvo eita palaipsniui, 
tas buvo įvykdyta sąmo
ningai ir tą padarė paties 
lietuvio rankos. Ar tos 
tariamos klaidos- atitai
somos ar nebeatitaiso
mos? Ir kiek laiko, kiek 
žmogiškų pastangų atei
ties kartoms prireiks ati- 
taisinėti savo tėvynainių 
klaidas?

Žymiausieji pasaulio 
ekonomikos profesoriai - 
Nobelio premijos laurea
tai - vieningai j priėjo- 
bendros išvados: "Nei 
viena valstybės valdžia, 
kokia ji bebūtų ir kaip 
ji besiskelbtų, neskatina 
jokio eonominio pramo
nės vystymosi". Tik pri
vatus sektorius su kont
roliuojama konkurencija 
kelia šalies materialinį 
potencialą. Mano nuomo
ne, privatus ekonomikos 
sektorius turi išsivystyti 
iš valstybei palankių ir 
kryptingai išsimokslinu-

užmiršti beprasmfaš kri
tikas ir visu įkarščiu ieš
koti ir pritraukti mūsų 
tartan jaunimą. Ir nepa
mirškime svarbiausio- 
gerbkime ir palaikykime 
vienas kitą- ar tai asme
nį, ar organizaciją. Dar 
turime pajėgų paruošti 
renginius, leisti mūsų 
laikraštį, mokyti pačius 
mažuosius, ruošti koncer- 

. tus ir skautiškas stovyk
las. Esame lietuviai, pri

šių verslininkų. Jie turi 
besąlygiškai suprasti, jog 
vesdami savo verslą, 
dalį pelno privalo teisin
gai dalintis su valstybe, 
tai valstybės turtingumo 
o kartu ir saugumo, 
pamatas. Lietuvai tai dar 
labai tolima perspektyva.

Skaudžiausia yra tai, 
kad kenčia pati vargin
giausioj! Lietuvos visuo
menės dalis - paprasti 
darbininkai ir ūkininkai, 
kurie prie nesibaigian
čių konvejerių ar prie 
sunkaus norago, nematę 
šviesios dienos nei sovie 
tų laikais, nei nepriklau
somybėje. Visos Lietuvos 
valdžios, tiek gražių žo
džių ir gausių pažadų 
prikalbėjusios priešrinki
minėse kampanijose apie 
paprastų žmonių teisių 
atstatymą, valdymo me
tu nė piršto nepajudino 
atstatyti socialinę teisy
bę.

Pokalbiuose visi priei
name bendros išvados, 
jog fizinės agresijos me
tu lietuviai susivienija į 
nenugalimai stiprų bran
duolį, vienas kitam tam
pa broliu, motina, tėvu. 
Vadinasi, lietuviškai stip
rybei ir tautinei savimo
nei atstatyti yra būtinas 
akivaizdus priešas. Tai 
negi dabar, kuomet karš
tai išsvajotas tikslas jau 
pasiektas, iškankintai ir 
išdraskytai Lietuvai te- 
bereikalinga pašalinis 
smurtas? Ne, užtenka ir 
paties baisiausio - pačių 
savęs ir savo išdraskytos 
sielos.

Bent istoriškai šia 
Lietuvos Nepriklausomy
bės Atstatymo paminėji
mo proga, vėl turime 
gaivinti savyse viltį, kad 
nežiūrint sunkumų ir 
klystkelių, Lietuva vis 
dėlto itgaus savo TIKĖ
JIMĄ, VILTį ir MEILĘ. 
Kad Lietuva bus brandi 
ir teisiškai teisinė valsty 
bė, kad lietuvis nebeap- 
gaudinės ir nebeprievar- 
taus lietuvio. Kad lietu
vis pagaliau nebežudys 
lietuvio.

Kad ir kokia niūri ir 
tamsi naktis bebūtų, pa
kėlę galvas dangaus skliu
te randame blyksinčius 
šviesulius - vilties ir gė
rio pradmenis. O ir rytas 
pagaliau išauš-Aukščiau- 
siojo taip duota-pabusti 
gėrio šviesoje po košma
riškos nakties.

O ir~ mūsų pačių čia 
gyvenančių lietuvių užda
vinys - parodyti savo 
tautinę sanglaudą, kūry
bišką bendradarbiavimą 
ir tarpusavio sutarimą 
pasaulinei visuomenei. 
Tuo mes garsinsime savo 
Lietuvą. Retėja mūsų ei
lės, sveikatos silpsta ir 
vis rečiau naujos kūrybi
nės jėgos papildo mūsų 
parapiją. Visų Jūsų žo
džiai - "dabar mus turi 
pakeisti jauni". Apsidai
rykite aplinkui- kiek gi 
jų yra? Matome vis tuos 
pačius veidus. Taigi, 
nori ar nenori, turime 

valome dalyvauti rengi
niuose. O prieš ką nors 
kritikuodami- paklauski
te savęs- o ką aš pada
riau parapijos labui, 
savo bendruomenei ir ką 
naudingo darau būtent 
šiandieną!

Ačiū už dėmesį ir vi
siems linkiu stiprybės, 
sveikatos ir energijos 
darbuotis tautiškoje veik
loje/’

************>**********************************■!
ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ

Lietuva,mano šiaurės pašvaistė 
Ir gėlė sidabrinių rytų, 
Kas krauju tavo veidą nulaistė 
Ir ko raudi prie kryžkelės tu?

Ak, raudočiau ir aš apkabinęs 
Tavo kojas gimtoj pakelėj, 
Kad iš tavo padangės lininės 
Kristų džiaugsmo dienos spinduliai

N
A
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Kad sugrįžęs ant Nemuno kranto 
Iš tremtinio kelionės liūdnos 
Glausčiau, tartum relikviją šventą, 
Radęs slenkstį namų pelenuos.

90-JU Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodi švenčiausias, 
Lietuva, Žemės laime šviesi ’.

ATMINIMU MIESTAS

N
A
R
D

Atminimuose žydintis mieste, 
Su Nerim, su senais ąžuolais, 
Su manim tu ir temstant ir brėkštant 
Dunksai liūdno benamio keliais.

Rūsčios supasi Nemuno bangos, 
Tartum kruvinas skundas širdy, 
Dengia dūmai ir žemę ir dangų, 
Ieškai prieglaudos ir nerandi.

B
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Laisvės pasaka - liepų alėja, 
Uostas,tiltas, Maironio namai, 
Pilies mūrai, tiek amžių tylėję, 
Turgaus aikštės, klegėję linksmai.

Ir tu,Prisikėlimo bažnyčia, 
Ir jūs, rožės Muziejaus sode - 
Kaip mažytė, be galo mažytė 
Tolumoj pasiklydus žvaigždė,-

Atminimuose likę man šviečiat 
Sutemoj ir aušros spinduliuos, 
Lyg varpų milžinų balsas kvięčiat:
- Atgalios, atgalios, atgalios!..

1997 m. Š.ĄMERIKOS, LIETUVIU ŠACHMATU. 
PRIMENYBES įvyks s.m. balandžio mėn. 26-27 d.d. 
Baltimorės Lietuvių Klube, 851 Holins St., Balti
more, Md., tel: 410-685-5787. Vykdo Baltimorės 
Lietuvių Atletų Klubas.

Numatoma žaisti 5-kių ratų šveicarų sistema, pa
gal USCF taisykles. Laiko riba: 90 minučių "Sudden 
death".

Bus žaidžiama 3 ratai pirmą dieną ir 2 ratai 
antrą dieną. Pirmo rato pradžia 9:30 val.r. Regist
racija nuo 8:30 v.r.

Atsižvelgiant į dalyvių skaičių bei kitas aplinky
bes, žaidėjų bendru susitarimu, gali būti padaryti 
turnyro formato pakeitimai vietoje.

Laimėtojui teks dr. Algirdo Nasvyčio Atminimo 
Pereinamoji Taurė, įsteigta 1982 m. Pereitų metų 
laimėtojas - Edvardas Staknys (New York LAK). 
Šalia to, pirmų trijų vietų premijos laimėtojams ir 
geriausiam jauniui skiriamos ŠALFASS-^os žaidynių 
plaketės. Bus ir piniginės premijos uz 3 vietas.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kilmės šachmati
ninkai. Dalyvių skaičius neapribotas.

Jaunių amžius: 17 metų ir jaunesni 1997 m. ba
landžio 26 d.

Dalyvių registracija - iki 1997 m. balandžio 19 
d. imtinai, šiuo adresu: Viktoras Sajauskas, 9184 
Windflower Dr, Ellicott City, MD 21042, tek 41Q- 
418-8844.

Papildoma informacija: Vytautas Nasvytis, ŠALFAS 
S-gos šachmatų komiteto vadovas, tek 216-631- 
0210. ŠALFASS-gos ŠACHMATŲ KOMITETAS
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toronto
Lietuvių Namų

Žinios
e LN vasario 16 d. sekma
dienio popietėje dalyvavo 
158 žmonės. Svečių kny - 
goję pasirašė Lietuvos Sei 
mo P-ko pavaduotojas Fe
liksas Palubinskas, kon - 
sulas Haris ir Gražina La
pai,kun.Algimantas ir Rū
ta Žilinskai, B.Lembergai- 
tė-Sakalienė iš Los Ange
les, po 1 iš Kauno ir Vil
niaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų Būrelio narė 
Jadvyga Rukšienė.

• Dėl ruošiamo "Ginta
ro” koncerto LN Vyrų, Bū
relis nukėlė savo rengi - 
nį į kovo 15 d. Bus pa
tiekta šilta vakarienė su 
vynu. Maistą, paruoš ži
nomas šeimininkas Vytau
tas Birštonas. Rengiama 
įdomi programa, gros ge
ra šokiu muzika.

Stalus rezervuoti LN 
raštinėje tel : 532-221 1, 
pas V.Drešerį 233-3336, A

Mirus mūsų Mylimai Mamai
a.a. PETRONĖLEI JUCEVIČIENEI, 

nuoširdžiai dėkojame kun. Izidoriui Sadauskui, 
SDB, už rožini ir atsisveikinimo Mišias Mont
realio Aušros Vartų šventovėje, Lietuvos Kan
kinių parapijos klebonui kun. Jonui Staškevi
čiui už maldas laidotuvių koplyčioje, gedulines 
Mišias ir maldas prie kapo Šv. Jono lietuvių 
kapinėse, solistams Antanui Kebliui ir Lilei 
Turėtaitei už giesmes šventovėse Mišių metu.

Dėkojame visiems, užprašiusiems Mišias už 
Velionės vėlę, už aukas ’’Vaiko tėviškės na
mams”, Seselėms ir kitiems.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems pamaldose, 
pareiškusiems užuojautą žodžiu ar raštu.

Mieloms ponioms ačiū už skanius pyragus 
ir Birutei Stanulienei už laidotuvių pusryčius. 

Te Dievas Jums visiems gausiai atlygina.
Dukterys: Aldona Vaitonienė ir

Danutė Staškevičienė su šeimomis

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

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

Chamney McWilliams Inc
i ... i —....

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

DRESHER Appraisal Ltd.

Hamilton
• Hamiltono Dainos Vie
netas (vadovė Aldona 
Matulicz) Vasario 16 d. 
dainavo Nepriklausomy
bės šventės 
Delhi, Ont.
PAGERBIA 
MOKINIŲ
IR A.A. ALEKSANDRĄ 
MIKALAUSKĄ

minėjime

LIETUVOS 
KONKURSĄ

A.Bukauską 614-7739, T. 
Stanulį 769-1616, E.Bart- 
minau 249 - 0490.
• LN vasario 2 d.sekma- 
dienio popietėje dalyvavo 
225 žmonės. Svečių kny - 
goję pasirašė R.G.Stepu - 
laičiai iš Barrie, M. Pa- 
vilanytė-Branigan, A.ir E.i 
Branigan, G.Branigan iš

Cambridge; Alėnas Pavi- 
lanis, R.A. ir K.Pavila - 
niai iš Montrealio; D.ir G. 
G.Wicks iš Pickering; M. 
ir J.Richards iš St.Cathe
rines; K,Mueller iš Lon
don,Ont. Pranešimus padarė 
su svečiais supažindino 
LN Kultūros Komisijos na
rė Genovaitė Bijūnienė

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real EstafeLtd.

vos mokinių rasinių kon
kursui paremti paskyrė 
$200.

Savo aukomis prisidėjo 
šie asmenys: Juozas Ba-

. joraitis - $100; E.K. Gu- 
dinskai -$25; po 
A. Pranckūnienė, 
Pakalniškienė; po 
M. Borusienė, G. Agur-
kienė; J. Stungevičius - 
$15

$2U.-

$10.-

Yra gautas padėkos 
laiškas uz anksčiau gau
tas aukas iš L.P.K.T.S. 
Varėnos skyriaus pirm. 
V. Kaziulionio.

Apie tolimesnę konkur
so eigą bus pranešama 
vėliau. Visi šio konkurso 
rėmėjai bus skelbiami 
Lietuvos spaudoje.

Liuda Stungevičienė
/ Daugiau apie Hamiltono lietuvių veiklą - 7 psl./

“** ' ' ......... .....  r" "
Patarnavimas- greitas ir tikslusI

V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232,905 822-7376
Lilija Pącevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*vfhšr 
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ * ŽOt

DR A ŪDA INS URANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-SS8S

įsteigus Lietuvoje ra
šinių konkurso premiją 
buvusio Lietuvos mokyto
jo Varėnoje ir Hamiltono 
senjorų, klubo pirm. a.a. 
Aleksandro MIKALAUS
KO atminimui mokinių 
rašinių konkursui parem
ti, Varėnos L.P.K.T. Są
jungai aukojo: Marija, 
Lionginas Paškai-$20.; 
Aldona Mikalauskienė- 
$30.
• Hamiltono Senjorų su
sirinkime š.m. vasario 
mėn. 6 d. buvo padary
tas pranešimas apie VA
RĖNOS rajono Lietuvos 
Politinių Kalinių ir Trem
tinių Sąjungos iniciatyvą 
rengiant mokyklose mo
kinių konkursus - rašinių 
tema: "Lietuvos kovų ir 
kančių istorija".

Mokiniai renka žinias 
iš gyvų liudininkų, užra
šo, dalyvauja konkursuose. 
Tokie konkursai vyko 
pernai Varėnos apylinkės 
mokyklose. Šiais metais 
kartojami. Jau rašoma 
ir kitose Lietuvos apylin
kėse.

Rašiniai bus premijuo
jami balandžio mėnesį.

Senjorų susirinkimo 
metu Klubo pirm. Petro 
Šiolausko pasiūlymu ir 
Klubo narių pritarimu, 
buvusio Klubo pirm. - 
mokytojo Aleksandro
Mikalausko atiminimu!
Hamiltono senjorai Lietu-

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

Parapijos kredito kooperatyvas
999 College St.. Toronto. Ontario M6II I AS

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 vjt. 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.

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
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.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIF Ir OHOSP.......
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd. 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd. 
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą...........
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk.lki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.................... 2.75%

.2.75%

.2.75%

.3.00%

.3.50%

.4.00%

.4.25%

.4.75%

.2.75%

.3.25%

.3.75%

.4.25%

.4.75%

.5.25%

.2.50%

.3.25%

.3.75%

.4.25%

.4.75%

.5.25%

.2.50%

.2.50%

.2.25%
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IMA UŽ:
Asmenines 
paskolas 

nuo....
Sutarties 
paskolas 

nuo.....

7.50%

7.50%

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 motų................ 5.25%
2 metų................ 5.75%
3 metų................ 6.25%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 motų.......5.30%

Draudžiama asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už

klų ir taupymo sąskaitas

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičlus 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.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

MasterCard

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

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.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 1 05 milijonus dolerių

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.šąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo........7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų............
2 metų.................. 41.70%
3 metų................... 6£0%
4 metų................... 6.50%
5 motų................... 6.96%

(fixed rato)

~5.20%

Asmanlnas paskolas 
duodamo Iki $55,000 
mortgičlus Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Una of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai - 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.5.



hamilton

Vieno pobūvio metu - Hamiltono AV P-jos kleb.Tėv.Juvenalis Liauba 
P-jos Komiteto pirm.Aleksandras Mikalauskas, Senjorų Choro vadovė 
Aldona Matulisc.Liuda Stungevičienė, Jurgis Stungevičius

i * *

<1,

s®

die- 
tik- 
mus

ALEKSANDRAS MIKA
LAUSKAS LIKO GYVAS 
PRISIMINIMUOSE

Eina metai, bėga 
nos, skuba valandos, 
si sekundės nešant 
amžinybėn...

1996 m. lapkričio 21 
dieną, vos keletą dienų 
prieš 77-ąjį gimtadienį, 
staiga netikėtai mirtis 
nusinešė amžinybėn Ha
miltono lietuvių bendruo
menės veikėją, mokytoją 
ALEKSANDRĄ MIKA
LAUSKĄ.

Žemaitijos sūnus, moks
lus pradėjo Tauragės
valstybinėje gimnazijoje, 
baigė Tauragėje mokyto
jų seminariją. Pirmuo
sius mokytojavimo žings
nius pradėjo Bijotuose, 
Skaudvilės valsčiuje. Vė
liau buvo paskirtas Gau
rės valsčiaus miestelyje 
pradžios mokyklos moky 
toju, kur išdirbo iki pa
sitraukimo į Vakarus.

Karo audrų atblokštas 
prisiglaudė Austrijoje 
Gratz miestelyje, iš ten 
persikėlė į Vokietiją- 
Bavariją, Ingolstadt lietu- 

*» vių pabėgėlių stovyklon. 
Mokytojavo lietuvių pro
gimnazijoje. Vėliau Spa- 
kenberg stovykloje ir iš 
ten, atsiradus galimybei 
emigruoti, su pirmaisiais 
emigrantais persikėlė į 
Angliją, kur jo^ laukė 
sunkūs žemės ūkio ir
tekstilės fabriko darbai.

Neužsidarė jaunas mo
kytojas vien svetimo 
krašto aplinkoje. Atvy
kęs į Manchesterį, įstei
gė lietuvišką mokyklą, 
suorganizavo vyrų oktetą^ 
dalyvavo muz. Gaidelio 
vadovaujame chore, dir
bo "Britanijos Lietuvio" 
spaustuvėje. Anglijoje iš 
gyveno 6 metus.

v 1954 m., jau vedęs, su 
šeima atvyko į Kanadą, 
kur sutiko jį nauji sveti
mo krašto fiziniai sun
kūs fabriko darbai. Ford 
fabrike išdirbo 32 metus 
iki išėjimo į pensiją.

Nuo pirmųjų dienų Ha
miltone neapsiribojo gy
venimu vien tik sau. Ne 
tik šeimai, bet ir lietu- 

w.. vių bendruomenei, jauni
mui, visada atrasdavo

1997. III.4. 

laiko,energijos, netrūks- 
tant kantrybės ir šypse
nos. Lituanistinėje Vysk. 
Valančiaus mokykloje Ha
miltone mokytojavo virš 
25 m. Buvo senjorų Na
mų - RAMBYNO admi
nistratorius.

Paliko mokytojas Mika
lauskas Hamiltone daug 
jaunų širdžių, kurie prisi
mena savo. mokytoją 
kaip autoritetingą auklė
toją, kurio dėstymo me
todika buvo: suteikti mo
kiniui atsakomybę atlik
ti savo pareigas kuopš- 
čiai ir sąžiningai, ug-

ir

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1LI

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 Uf: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........2.00% Asmenines nuo.........12.75%
santaupas..................................2.50% nekiln. turto 1 m......... 6.350%
casd. pal. taupymo sąsk......... 1.75%
NDĖLIAI:
JO dienų Indėlius....................„.2.75% Nemokami čekių sąskaitų
ISO dienų indėlius.................... 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius..................... 3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius.................. ...4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............... ,...4.75% iki $2,000 Ir asmeninių
4 m. term, indėlius..................... 5.00% paskolų drauda Iki
5 m. term. Indėlius..................... 5.25% $25,000. Be to, narių
RRSP Ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)............................-..... 2.75% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind........................................3.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind............... .4.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind........................................ 4.75% sumos draudimu
4 m. Ind. .......................................5.00%
5 m. Ind......................................(.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus Talkoje”

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

PORTRAITS

MARIAQE - WEDDINGS

remodeliuoju 
parduodu

Telefonai:

7 psL

KAILIŲ SIUVĖJAS

♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir 
♦Siuvu ir ]

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

TONY
MOT U|pASSKp0RT - COMMERCIAL 

STUDIO
460 St. Catherine St. West , # 605. 

Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tel.r 395- 6050 
TONY LAURINAITIS

dant pasididžiavimą 
meilę lietuviškam žodžiui 
ir protėvių žemei.

išėjęs į pensiją, liko 
aktyvus bendruomenės ir 
parapijos veikėjas, Ha
miltono klubo ir parapi
jos komiteto pirmininkas : dūmas ir meilė darbuose 
visur ir visada, visiems 
atrasdamas laiko. Nelei
do senjorų klubo nariai 
atsisakyti senjorų klubo 
pirmininko pareigų, vien
balsiai išrinkdami toliau 
tęsti vadovavimą.

Senjorų dainos viene
te dažnai išgirsdavom jo 
malonų tenoro balsą -

LEONUI GRIGELIUI 
iškeliavus Amžinybėn,

* .

žmonai ANELEI, sunui JONUI su seimą 
ir giminėms gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi -

A. ir M. KRINGELIAI
T’ F • >. ■»•*<! • • ' < *’ ' , ~ . •' < ‘

............ ......... ........................... ——— 
* ■■■■■■■■UI..... .. ............................... ..............................

A t A

LEONUI GRIGELIUI 
mirus,

žmonai ANELEI, sunui Jonui
ir visai giminei gilią užuojautą
reiškia -

Ona ir Leonas ČEČKAUSKAI

solo ir duetuose su sesu
te Brone Pareštiene.

A. Mikalausko nuošir- 

artimui, Dievui ir Tėvy
nei liko neužmirštami 
Hamiltono lietuvių bend
ruomenėje.

Liūdi Hamiltono lietu
viai netekę mielo ir 
brangaus visuomenės vei
kėjo -mokytojo Aleksand
ro Mikalausko. Liūdi jo 

■

žmona Aldona PAREŠTY- 
TĖ-MIKALAUSKIENĖ, jų 
dukra ANGELĖ, sūnus 
DARIUS su šeimomis.

Lai būna lengva jam 
Kanados žemė, Jo išmin
tos pėdos lai lieka pa
vyzdžiu visiems šios že
mės bendrakeleiviams, o 
Jam už nuopelnus teatly
gina ir tegul priglaudžia 
Visagalis Dievas.

Liūda Stungevičienė

i



montreal DĖMESIO - PIRMĄ KARTĄ MONTREALYJeĮ

MIRUSIEJI:
• ALEKSAS LUKOŠA, 
94 m. amžiaus,atvykęs i 
Kanada iš Lietuvos 1928 
m.,mirė savo namuose. 
Liko žmona sūnūs ir 
duktė su šeimomis,daug 
giminiu čia ir Lietuvoje.

Užuojauta artimiesiems.

Seimo narys Algiman
tas PATACKAS (TS) Ir 
’’Mažosios Studijos" 
moderniškos katalikų ra* 
dijo laidos redaktorius 
Vaidotas ŽUKAS, Montre- 
alyje susitiks su lietu
viais kovo mėn. 9 d. po 
11 vai. pamaldų AV 
parapijos salėję.

Abu prelegentai jauni,

(domus ir gabus žmonės. 
Vaidotas Žukas,jo paties 
pasisakymu, galėtų' kan
didatuoti į Lietuvos pre
zidento postą, jei butų 
tokia galimybė.

Susitikimą rengia KLB 
Montrealio A-kė ir kvie
čia visus atvykti jų pasi
klausyti.

LITAS mon t r f ai |fl 1,1 1 IIV,IJ
KREDITO UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

*************************************************-
o LORETA/ČIČINSKAITĖ/ 
ir MARK CASTANHEIRO 
vasario mėm susilaukė pir
magimės dukrelės Arianos.

Sveikiname!
PASVEIKINSIME
JUOZUS- JUOZES

Kovo mėn. 16 d.,sek
madienį,po 11 vai.pamal
dų AV P-jos salėje vyks 
Tėv.kun. Juozo Aranausko 
SJ,ir visų Juozų-Juozių 
pagerbimas vardinių pro
ga.

VISI kviečiami daly - 
vauti! Rengia Montrealio 
Jurų Šauliy K-pa ’’Neringa’

• Vasario 16 d. minėjimo 
koncerto klausėsi ir trys 
"žvalgai",vertindami Cho
ro dainavimų.Jie atrenka 
dalyvius vykstančiam et - 
ninių grupių pasirodymui 
Montrealyje,gegužės mėn.

Būtų labai malonu, kad 
mūsų telkinio pasididžia -

vimas- Choras-irgi butu 
pakviestas.
GEROS ŽINIOS KREDITO 
UNIJŲ PROJEKTO 
BIULETENYJE

Montreal! etė Regina 
PIEČAITIENĖ atstovauda
ma "Societė dėveloppe- 
ment international DES
JARDINS” ir jo remiama, 
sėkmingai darbuojasi Lie 
tuvoje. Naujausiame 
biuletenyje ji praneša, 
kad Šiaulių rajono ūkinin
kų Kredito unija "Žem
dirbio gerovė" prisijungė 
prie jos vadovaujamo
projekto. Ji, sveikindama 
šio naujo - jau 7-ojo pro
jekto nario - valdybos ir 
komisijų narius bei admi
nistratorę Rūtą RUDZIN- 
SKAITĘ, linki, kad bend
rų pastangų darbas pa
teisintų "Žemdirbio Gero 
vės" vardą.

Per paskutinių 9-nių

PADĖKA
A. A. PRANUI JUODKOJUI 

mirus,
Širdingai dėkojame visiems už išreikštą 
užuojatą mūsų skaudaus liūdesio valandą.

Dėkojame už gėles, šv. Mišias ir aukas 

Royal Victoria Hospital Foundation.
Jūsų parodyto nuoširdumo mes niekad 

neužmiršime . Širdigiausi AČIŪ !

Laima Juodkojytė, 
Aldona, Jonas ir Edvardas Barisai

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

mėnesių veiklą, šešios 
žemdirbių kredito unijos 
pagelbėjo 80-čiai ūkinin
kų, jiems išduodant smul
kių kreditų.

Šiuo metu yra ruošia
mas parengiamasis Lietu
vos Kredito Unijų Aso
ciacijos įstatų projektas. 
Jį aptars ir atstovai, 
kviesti iš kiekvienos kre
dito unijos.
• LAZDIJŲ "Šešiagra- 
šio" Kredito unija atre
montavo savo patalpas 
Vilniaus gatvėje ir pra
dėjo darbą vasario mėn. 
21 dieną.
• Visuotiniai narių susi
rinkimai buvo sušaukti 
vasario mėn. 27 d. MA
RIJAMPOLĖJE - "Sūdu
vos Paramoje"; kovo 7 
d. vyks RADVILIŠKIO 
apskrities "Trijuose Ska
tikuose"; kovo 27 d. - 
ŠILUTĖS Kredito unijoje 
"Ūkininko Sėkmė".

• EUROPARCEL B-vė 
kovo 26 d. siuntinių nepri
ims. Sekanti siunta -gegu
žės 28 d. Vyt. Gruodis
• Pusmetinį garbi- 
niavimą, plaukų dažymą 
ir visokią jų priežiūrą 
atlieka patyrusi lietuvė 
specialistė. Skambinti 
Dangirai, tel: 363-4328.

•DĖMESIO-
pakeistas dr.Aleno PAVI- 
LANIO telefonas jį - 
281 - 6027.

KAS NORI SIUSTI VELY
KŲ ŠVENČIŲ PROGA , 
artimiesiems Lietuvoje 
pinigų- kreipkitės skubiai 
pas Leonų Balaiši, tel: 
366-8259. Jis,kaip visa
da,greitai ir sąžiningai 
patarnaus.

• MOTERIS iš Lietuvos 
ieško bet kokio darbo. J i 
gali prižiūrėti vaikus,sene* 
liūs arba ligonius. Kreip-

Certifikatai (min. $1000.00)
Taupomos sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

1 metų..... 3.25%
2 metų ...3.75%
3 metų ... 4.25%
4 metų ...4.75%
5 metų ...5.00%

Terminuoti indėliai
1 metų .......... 2.50%
180 d. - 264 d. 2.50%
120 d. - 179 d. 2.25%
60 d.-119 d. 2.25%

30 d. -59 d. 2.25%
iki 3u d........... 0

RRSP A RRIF
Taupoma . 1.50%
1 metų ... 3.25%
2 metų ... 3.75%
3 metų ... 4.25%
4 metų ... 4.75%
5 metų ... 5.00% 

Čekių sąskaita ...1.00%
30 o. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00%)

IMA už r

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

1 metų... 5.15%
2 metų ... 5.85% 4 metų ... 6.90%
3 metų ... 6.45% 5 metų ... 7.15%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS ...5.75%
Fully guaranteed (CSB) or other ............7.5b%
Personal loan regular ........................... 9.50%

Overdraft .............................  .17.00%
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.009<

KASOS VALANDOS 
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 '10* 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 ——.
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

EUROPARCEL
.......... ■— 1 1 ■'

Į J J Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 
priimami tik vasario 26 d., gegužės 2 8 
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. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

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

2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 
Tel: 281 - 6027

tis £ Ramunę tel:364- 
1388.
• GERAI ir PRIEINAMA 
KAINA atlieka buto dažy
mo darbus. Skambinkite 
PETRUI, tel:273-2148.

ADVOKATAS
Romas Išganaiti s,S.B.A., B.C.L.

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

LIETUVIŲ ŠV.

ADAM0N6 INSURANCE AGENCY INC.

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.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįparei&ja apsidnsuOL

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

KAZIMIERO Parapijoje to 
Tradiciniai KAZIMIERI-

NIŲ PIETUS vyks kovo 9 
d., po 11 vai.pamaldų,pa
rapijos svetainėje. Mont
realio lietuviai šią šven
tę jau 90 metų. mini.

• Visuotinė išpažintis- Su
sitaikymas su Dievu-vyks 
kovo mėn 16 d., prieš 11 
vai. pamaldas.

• VASARIO 16 d,, pamal
dos buvo užbaigtos Lie - 
tuvos Himnu.

LES TOITURES

8 psl-

IVIIROIXI INC

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS '

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767-9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.;
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