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B.CLINTON’AS IR 
B.JELCIN’AS SUSITIKO 
SUOMIJOJE

HELSINKYJE JAV ir 
Rusijos prezidentai buvo 
iškilmingai sutikti 
mėn. 20 
priėmime
prez. Martti Ahtisaari.

Sekančią dieną prez. 
B. Jelcin’ as savo pareiš
kime pabrėžė (kalbėjo 
taikingiau del NATO, ne
gu anksčiau), kad jo ir 
prez. Clinton'o laukia 
"sunkūs, rimti pokalbiai. 
Svarbiausia, mes privalo
me atsiminti, kad ne 
vien tiktai mūsų abiejų 
valstybės stebi diskusi
jas, Europa ir pasaulis 
taip pat seka, kad mes 
neprarastume per pasku
tiniuosius metus išvysty
tos partnerystės". Prez. 
B. Clinton’’as pasisakė, 
jog šie pareiškimai esą 
drąsinantys.

JAV stebėtojai tvirti
na, kad stiprūs skirtu
mai tarp abiejų preziden
tų yra susidarę ypatin
gai dėl Europos Saugumo NATO 
ir ginklų kontrolės. Svar
bu, kad Rusija sutiktų 
patvirtinti START II 
branduolinių ginklų suma
žinimo susitarimą.
JAV BALTŲ BENDRUO
MENĖ REIKALAUJA
SAUGUMO GARANTIJŲ

Helsinkio uosto pakrantėje vasarą

su pirmaisiais naujais na
riais. "Jeigu tai nebus 
padaryta, Baltijos šalių 
saugumui kils pavojus, o 
šios šalys atsidurs Rusi
jos įtakos zonoje", pažy
mima nutarime.

Amerikos Baltų konfe
rencijoje dalyvavo JAV 
Valstybės sekretorės at
stovas spaudai Nicholas 
Burns, Valstybės saugu
mo tarybos Rytų Euro
pos skyriaus direktorius 
Daniel Freed. Jie neigė 
spaudos pranešimus, kad 
Rusija sutinka su Lenki
jos, Vengrijos ir Čekijos 
priėmimu į NATO, kel
damas sąlygą, kad kitas 

plėtimo etapas 
prasidės ne anksčiau 
kaip 2015 metais.

bendruomenių JAV -se 
konferencijos 
kreipėsi į 
Bill Clinton laišku, kuria* 
me išreiškė susirūpinimą, 
kad Baltijos šalys Helsin
kio susitikime gali tapti 
"prekybos objektu".

Lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenių atsto
vai siekia B. Clinton ad
ministracijos garantijų, 
kad Baltijos šalys nebus 
dar kartą "parduotos".

Tris dienas trukęs 
Jungtinio Amerikos Bal
tų komiteto posėdis priė
mė nutarimą, raginantį

dalyviai

JELCIN’AS KURIA 
KULTŪRINGĄ ĮVAIZDI

Š.m. kovo mėn. 19 d. 
prez. B. Jelcin’as veta
vo projeKtą įstatymo, ku
riuo pagrobtas hitlerinė
je Vokietijoje turtas 
būtų pripažintas Rusijos 
nuosavybe.

Projekte buvo numaty
ta visus atsigabentus me
no kūrinius pripažinti 
Rusijai. Projektą patvir
tino Rusijos Parlamento 
žemieji ir aukštieji rū
mai, trūko tik preziden
to patvirtinimo ir para
šo, kad taptų įstatymu.

Federacinei Tarybai 
prez. B. Jelcin’as paaiš
kino, kad toks elgesys 
kirstųsi su tarptautiniais 
nuostatais. Šalia to jis 
pareiškė, jog toks doku-

se derybose su Vokietija, 
Prancūzija, Lenkija, Ven
grija, Olandija ir Lich- 
tenštein’u - kraštais iš ^“m-kovo mėn. 22 d. 
kurių tie vertingi meno 
kūriniai ir buvo išgrobti 
sovietų kariuomenės.

Vokietija pareikalavo' provokacijos tokiai įtam- 
sugrąžinti jų nuosavybė 

s je buvusius 
impresionistų 
darbus, kolekciją seno
sios Trojos aukso dirbi
nių ir kt. Dėl visa to 
jie jau anksčiau buvo 
kreipęsi j B. Jelcin’ą.

Kaip žinome, nemaža 
Rusijos ; meno kūrinių 
buvo per karą sunaikinta 
vokiečių kariuomenės... 
Ak, jau turėtų užsibaig
ti pirkliavimo papročiai, 
kaip ir karai... Turėtų ir 
karo grobis - Karaliau
čiaus sritis - būti nu
brauktas iš piratinių są
rašų. Ar išdrįstų tai pa
daryti Jelcin’as ir kultū- 
rėjanti - demokratėjant! 
Rusija?

prancūzų 
tapybos

• PALESTINIEČIAI
tęsia protesto veiksmus 
Betliejuje ir Hebrone, 
nes Izraelio vyriausybė 
tebesilaiko savo plano 
rytinėje, arabams priklau
sančioje Izraelio dalyje 
įkurti naują, didelę izra
elitų gyvenvietę, nesilai
kant taikos proceso tai
syklių.

Izraelio ir Palestinie
čių buvęs sklandžiai vyk
domas bendras darbas , 
patruliuojant ir saugant 
nuo smurto veiksmų Va
kariniame krante ties

Lietuvą, Latviją ir Esti
ją priimti į NATO kartu

mentus galėtų pakenkti
Rusijos pozicijai įvairio-

Jordano upe, dabar nu
trūkęs. Dideliam įtempi-

PRANEŠA
KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ:
• KLB raštinės darbo valandos:
pirmadienį nuo 3 - 7:30 vai.v., ketvirtadienį nuo 
3-7 val.v., trečiadienį nuo 9:30 val.r. iki 5:30 
vai. po pietų.

Raštinės vedėja - Jolanta STAS1ULEVIČIENĖ.
• Išėjusią iš pareigų KLB iždininkę J.Adamonytę 
pakeitė kun. V.Volertas. Visais piniginiais reikalais 
prašome kreiptis į jį tel: (9o5) 277-1270 arba į raš
tinę darbo valandomis tel: (416) 533-3292.
• PLB iždininkas atsiuntė piniginę ataskaitą ir tokiu 
būdu buvo galima pilnai atsiskaityti su PLB, nusiun
čiant jai priklausomą dalį nuo aukų ir solidarumo 
mokesčio.

Daug privačių asmenų ir meno vienetų iš Lietu
vos prašo KLB piniginės paramos. Pati nebūdama 
labdaros organizacija ir išsilaikydama tik iš aukų, 
negali jų patenkinti, šiuo metu ji yra ypatingai 
sunkioje finansinėje būklėje, nes dėl blogo oro nepa
vykus Vasario 16 d. minėjime vajaus rinkliavai ir 
prisidėjus Šildymo bei išlaikymo išlaidoms Muziejaus 
-Archyvo patalpose, KLB iždas beveik tuščias.

Prašome tautiečių paramos, kad KLB remiamos 
lietuviškos institucijos Kanadoje galėtų ir toliau 
gyvuoti. Inf.
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mui kylant, arabų nuo
taikas sunku tramdyti, o

pai nemažėja. Izraelio 
min. p-kas Benjamin 
Netanyahu tvirtina, kad 
pradedamos namų staty
bos Rytinėje Jeruzalėje 
"nėra pagrindinė proble
ma, bet tik proga pralie
ti kraują’’...

Savižudys arabas pro
testo ženklan neseniai 
įėjęs į Tel Avivo kavinę, 
išsprogdino bombą, dėl 
ko žuvo 3 moterys ir jis 
pats.

Palestiniečiai savaitę 
laiko svaidė akmenis į 
Izraelio karius, sužeidė 
2, o šie naudojo gumi
nes kulkas bei ašari nes 
dujaS'Sužeisdami 8 pales
tiniečius.

Kovo 25 d. JAV prez. 
Bill Clinton’as nutarė 
vėl pasiųsti specialų de
rybininką 
Rytams 
kad vėl 
dyti 
abipusius 
mus.

Nė viena pusė nemano 
ieškoti kito sprendimo, 
kuris visiems būtų priim
tinas taikos vardan ir par 
čią Jeruzalę iškeltų į pa
saulinės taikos 
reikšmę.
KANADA VIRŠIJO 
IMIGRACIJOS PLANUS 
1996 m. numatyta imi-

PATIENT-

195,000 - 220,000 (įkai
tant imigrantus ir pabė
gėlius) atvyko 225,313 
imigrantų ir pabėgėlių.

THE ENGLISH
filmas pagal kanadiečio 
poeto ir romanisto Mi
chael Ondaatje, 53 m. 
amžiaus, knygą, laimėjo 
9 Academy Awards 
premijas, kurios buvo 
įteiktos "Oscar" ceremo
nijoje Hollywood* e.

1992 m. M. Ondaatje 
išgarsėjo literatūros pa
saulyje laimėjęs "Booker" 
premiją už "The English 
Patient". Kitas jo sėk
mingas romanas -"In the 
Skin of the Lion"- pasiro
dė 1987 metais.

Viduriniesiems
Denis Ross, 

bandytų sustab- 
pasireiškiančius 
smurto veiks-

• KANADOJE yra 29.8
mil. gyventojų, pagal 
1996 m. pradžios duome* 
nis. Vyrų gyvenimo vi
durkis - 75.1
moterų - 81.2
• Kanadietis

metai, 
metai.
ELVIS 

STOJKO laimėjo pasauli
nėse dailiojo čiuožimo 
varžybose pirmąją vietą, 
jau ' trečią kartą. Var
žybos vyko Šveicarijoje, 
Lausanne^ mieste.

Sekančios tokios varžy
bos ruošiamos Japonijoje 

simbolio • žiemos olimpiadoje 1998 
metais.

EUROPOS SĄJUNGOS 
SUKAKTIS

Š.m. kovo mėn. 25 d.
grantų kvota Kanadon - 
buvo viršyta: vietoje.

suėjo 40 metų nuo^ Euro
pos Sąjungos susikūrimo.



Už Lietuvos išlaisvinimą! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la liberation de la Lituanie! Loyautž cm Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SP AU DOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS t (514) 366-6220

Jo vietoje, Gorbačiov’o raginamas, jis paskelbė ko
miteto vardu savo paties suredaguotą raportą, ku
riame jis atsargiai išvengė užsiminti apie sovietų 
pravestos tą kraštą aneksijos legalumą. Komisijos 
pirmininko pavaduotojas Juri Afanasiev'as pavadino 
tą Jakovlev'o raportą, "gėdinga komedija".

Praėjus penketai metų, Boris Jelcin'as atsklei
dė, kad tariamai "žuvę" Molotov'o-Ribbentrop'o 
sandėrio dokumentai buvo rasti Gorbačiov’o kabineto 
seife Kremliuje, kai tą būstą perėmę Jelcin'as, So
vietų Sąjungai subyrėjus.(P ab r. R e d.).

KANADOS
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I NATO
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KANDIDATA
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Michail Gorbačiov’o vadeivystė pasiekė že
miausią moralinį lygį 1991 m.,sausio men. 13 dieną, 
lietuviams Žinomą, kaip Kruvinasis Sekmadienis. So
vietų Vidaus Ministerijos ir KGB daliniai užpuolė 
Vilniaus televizijos bokštą, nužudydami 13 asmenų. 
Oficialiai patvirtinta įvykiu versija, kurią pateikė 
sovietą teismo organams Boris Pugo, Gorbačiov’o 
paskirtas Vidaus Reikalų ministerio pareigoms, aiški
no, kad tuos dalinius pasišaukęs paslaptingas Lietu
vos Nacionalinės Pagalbos Frontas, susitveręs tikslu 
apsaugoti sovietinę žmonią daugumą nuo saujelės 
nacionalistų fanatikų, pasinešusių skirtis nuo Sovietų 

J ir kieno autoritetu | 
jie rėmė šiuos veiksmus, Pugo neatsakė, paaiškinęs, 
kad nebūtą "Korektiška suminėti jų pavardes, nes 
ją gyvybė atsirastą pavojuje".

Sovietų televizija, būdama savo ruožtu "agre
syviai paklusni" Kremliaus pageidavimams, pranešė 
apie užpuolimą Vilniuje šiais žodžiais: "Grupelei 
aktyvistų elgiantis agresyviai, turėjo būti panaudo
tos granatos su ašarinėmis dujomis".

Atsikeržydmai aktyvistai svaidė akmenis ir 
Šaudė . Buvo užmuštas vienas karininkas. Kareiviai 
buvo priversti atsakyti į šūvius ugnimi".

"Tikrovė buvo visiškai kitokia. Tūkstančiai 
lietuvių, įskaitant šeimas su mažais vaikais ir senu
kus pensininkus, buvo susirinkę prie televizijos bokš
to. Sukibę rankomis, jie dainavo sovietų tankams 
artinantis, lietuvią liaudies dainas. Puolami granatu 
su ašarinėmis dujomis, jie nesitraukė nė žingsnio. 
Tada, tuojau po 2 vai.nakties, tankai 
pajudėdami priekin. Keli žmonės buvo 
nai sutraiškinti.

Per ištisą 12-kos valandą tarpą 
mo, niekaip nebuvo įmanoma surasti 
Veltui lietuvią lyderis Vytautas Landsbergis mėgino 
su juo susiskambinti tuo metu, kai vyko puolimas. 
Jam buvo atsakyta, kad Gorbačiov'as negalįs prieiti 
prie ragelio. Netgi jo ilgamečių patarėjų, kurie ne
buvo iš anksto painformuoti apie ataką, pastangos 
susižinoti su Generaliniu Sekretoriumi, atsimušė i
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sieną.
Kai pagaliau, pirmadienio popietę Gorbačiov’

as išnėrė į paviršių Maskvoje, jis pareiškė sovietinių 
žurnalistų grupei, kad jis sužinojęs apie užpuolimą 
tik tą rytmetį. Tada jis pakartojo papūgiškai oficia
liąją Maskvos versiją, būtent - kad lietuviai nacio
nalistai trempė rusų mažumos Lietuvoje teises. Jie 
(lietuviai) apdaužė 70 Nacionalinės Pagalbos Fronto 
narių, kai tie žygiavę į Lietuvos Parlamentą, pa
reikšti savųjų teisių. Jis pakartojo ultimatumą, kuris 
buvo paskelbtas prezidentiniame sausio mėn. 10 
dienos įsakė, būtent, kad Lietuvos Parlamentas pri
valąs atšaukti Nepriklausomybės paskelbimą ir visus 
Įstatymus, kurie buvo pravesti po jo.(Red. pabrauk
ta). Nei jis pats (Gorbis), nei kiti jo vyriausyės 
nariai neprisiėmė jokios atsakomybės ir neprisipaži
no, kad jie nuo seno žinoję apie busimąjį užpuolimą, 
nežiūrint fakto, kad įvykių raida sekė' beveik parai
džiui scenarijų, kurį buvo sau išdirbęs Politbiuras 

apie prieš devynetą mėnesią.(Pabraukta Red.).
Imperijos vadovybė nebeturėjo noro susikru

vinti sau rankų. Jai buvo mieliau griebtis silpnes- 
’ , negu prarasti reputaciją, bet visvien 
Gorbačiov’o patarėjams dešimties dienų, 

kad prikalbintų jį padaryti pareiškimą per televiziją, 
jis visvien neprisiėmė kaltės už visą tą

P .S. Bendradarbiu ar korespondentu spausdinamo s mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami tik Sąjungos. Kas sudarė ta "frontą"
iš anksto susitarus. Už skelbimu turini redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuva ’’Dainuojančios 
Revoliucijos” Dienomis 

KANADIEČIO ŽURNALISTO LIUDIJIMAS.
Vytautas A. Jonynas

Knygos A DEMOCRACY OF DESPOTS auto
riaus pavardė - Donald Murray - vargu ar lietuviui 
skaitytojui pažįstama. Nors, kažkaip, girdėta, niekad 
nežinai... Bet pakanka žvilgterti į jo nuotrauka kny
gos aplanke, kad sušuktum: "Nugi, tai tas žiogas, 
kuris kalba per televiziją, tas CBC korespondentas"!

Taip, tai tiesa. Donald Murray buvo Canadian 
Broadcasting Corporation ir Sociėtė Radio Canada 
korespondentu Maskvoje nuo 1984 iki 1994 metų. 
Per patį gerumą, per patį sovietinės imperijos su- 
kriošimą. Tebedirba jis ir dabar ten pat, tik kaip 
korespondentas Europoje, Europos Sąjungos stebėto
jas. Spėjamai, dikčiai nuobodžiaudamas, jis sumanė 
surašyti savo įspūdžius iš stažo Maskvoje dienų ir 
išleisti juos knyga, pavadinta A Denocracy of Des
pots (Montreal, McGill- Queen's Press, 1995) ir 
išleisti ją kol dar visa nebuvo ataušę.

Knygos pavadinimas pilnai išsako jos turinį, 
kurį galima būtų išreikšti lietuvišku priežodžiu:"Meš- 
ka su lokiu, abu labu tokiu". Autoriaus įsitikinimu, 
nei Gorbačiov'as, nei Jelcin'as širdies gilumoje jokie 
demokratai, bet vienodi garbėtroškos, siekiantys 
absoliutinės monarchijos. Ar Donald Murray teisus 
ar ne, gali būti įvairių nuomonių,bet, tiesą pasakius , 
toji problema rašančiojo nedomino. A Democracy 
of Despots mums įdomi pirmoje vietoje tuo, kad 
joje protarpiais paminima Lietuva, tragiškieji įvy
kiai Vilniuje. O tokie dalykai, mano įsitikinimu, 
darysis ateityje vis retesni ir retesni. Anksčiau ar 
vėliau, taurūs intelektualai susitvarkys taip, kad 
praeities nušvietimas bus paremtas Gorbačiov’o atsi
minimu ar rusą istoriką versijomis. Tad verta paci
tuoti gabalėlius iš D.Murray knygos, kol toji praei
tis nėra galutinai kultūrbolševikų numurdyta užmarš
ties liūnan.

ėmė šaudyti, 
vikšru mirti-

nuo užpuoli- 
Gorbačiov'o.

Andrew RasiulisI
"Privalėjome labai rūpes
tingai atrinkti"... ■

buvusio 
norinčių įeiti 
sąstatą, valsty

"Rytų
į

S.m. kovo mėn. 24 d. 
Montrealio "The Gazette" 
atspausdino platoką straip
snį apie Kanados karinę 
programą, pritaikytą la
vinimui 
bloko", 
NATO,
bių personalui.

Apie 30 kariškių 
centrinės ir rytinės Eu
ropos dalyvauja progra
moje, kurioje vyksta kal
bos apmokymas, civili
nės apsaugos apžvalga ir 
supažindinama su 
dos karine 
etiketu.

Kanados 
-Partnerystė
mok y mą priim ami _ tiktai 
rinktiniai asmenys, ką

IS

Kana- 
etika bei

NATO šūkis
Taikai, j ap-

patvirtino _ lietuvių kil
mės Kanados gynybos
darbuotojas Andrew KA
SIULIS, "atsižvelgiant į 
istorinius ir etninius ry - 
sius su Kanada, mes ne
galime priimti bet ką, o 
tik gerai pasirinktuosius,“ 
tvirtino jis.

Pasikalbėjime su žurna
listais A.Kasiulis pabrė
žė, kad daugiau kaip 
30,000 lenkų pokario 
imigrantų buvo Lenkijos 
kariai, kovoję Vakarų Eu
ropoje, buvę nacių kon
centracijos ir darbo la
gerių kaliniai bei politi
niai pabėgėliai nuo komu
nizmo. Vėliau atvyko 
dar kelios dešimtys tūks
tančių. Taip Kanada 
tampa faktiškai Lenkijos 
rėmėja NATO.

Ukraina, siekianti spe
cialių bendravimo su 
NATO galimybių, bet ne
bandanti siekti narystės 
dėl stipraus Rusijos pa
sipriešinimo - natūraliai 
pasidarė verta Kanados 
dėmesio.Visą pirma, Donald Murray pasakoja < 

Gorbačiov’o "piruetes" ryšium su gerokai jo nervus 
prigadinusia Ribbentropo-Molotov’o sandėrio istorija. 
Kaip prisimename, pasigirdus šnekoms apie tokį nių sankcijų, 
paktą, Gorbačiov’as įsteigė net specialią komisija prireikė 
tą "paskalą tikrenybei ištirti". D.Murray atmintyje 
išliko tokią faktų draiskanos:

"Ta komisija, kuri buvo sukurta Molotovb- 
RibbentrojJo paktui ištirti, Gorbačiov’as akiplėšiškai 
manipuliavo...Reikšminga, kad jai vadovavo Gorbio 
patarėjas Aleksandr Jakovlev’as, Kada kitų komisi
jos narią baksnojamas, Jakovlev’as nuėjo pas Gorbį 
prašyti pakto originalo ir prie jo pridėtų žemėlapių, 
rodančią kaip pasidalinama tarp Hitlerio ir Stalino 
Lenkija ir Pabaltijo valstybės, jam buvo pasakyta, 
kad tie dokumentai dingę.

Komisijos (kurioje dalyvavo Pabaltijo atstovai: 
Vytautas Landsbergis, būsimasis Lietuvos lyderis 
ir Edgar Savisson,būsimasis Estijos ministeris pirmi
ninkas) paruošiamojoje" raporto versijoje buvo griež
tai pasmerktos Stalino represijos Pabaltijo valstybė
se, ir buvo reikalaujama paskelbti originalius doku
mentus. Jakovlev'as atsisakė tą tekstą pasirašyti.

kuriame 
košę".

( Tuomet gautame telefaksu pranešime tarp
tautinei medijai anglų kalbar iš Vilniaus, šalia žuvu
siųjų pavardžių, buvo patvirtinta, kad nė vienas 
demonstruojančių ir nepasitraukusių nuo TV bokšto 
ir Radijo įrengimų, užpuolus sovietų kariuomenei, 
neturėjo jokią ginklų.

Taip pat buvo patvirtinta, kad šalia užmuštų
jų, buvo 164 sužeistieji TV bokšto gynėjai ir jiems 
buvo suteikta medicininė pagalba Vilniaus ligoninėse. 
Jų 43 turėjo pasilikti jose dėl sunkiųjų sužeidimų.

Prisimename, kad tuomet minios budėjo ir 
prie Parlamento Rūmų, skubiai sustačius barikadas 
ir degant laužams... To nei Lietuvos žmonės, nei 
mes visi išeivijoje niekada nepamiršimelRed.).

"Kanados lietuviai”,- 
rašoma tame straipsnyje, 
taip pat stipriai įsijungė 
ruošiant Lietuvos verži
mąsi į laisvų nuo Sovie
tų Sąjungos valstybių 
eiles. A. Kasiulis-asisten
tas įgaliotas ministeris 
Kanados Gynybos depar
tamente
valdyboje. Jis yra sūnus 
lietuvio, 
Kanadą

A. Kasiulis sakosi, kad 
Kanada esanti vienintelė 
NATO valstybė, sutei
kianti civilinį karinį kur
są - 2-jų mėnesių kon
densuotą programą, kaip 
demokratijoje vyksta

/nukelta į 3 psl............/

NATO • reikalų

atvykusio į 
pabėgėliu.
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KANADOS PROGRAMA....', karnai duomenų, 

ir kitos 
prisideda

dar-

svei- 
kontrolės

karinė poltika, kaip vei
kia Parlamentas ir gene
ralinio auditoriaus 
bas. Vienas NATO karių 
įsipareigojimų yra 
kas civilinės 
laipsnis kariuomenei.

Jo nuomone, dirbti su 
Kanada mažesniems Ry
tų Europos kraštams yra 
lengviau, nes Kanados ka
riuomenėje yra apie 
60,000 kariškių ir jie 
gali lengviau perprasti 
mūsų apimtį. Amerikie
čiai gali būti labai užgo
žiantys (overwhelming).

Šalia to, Kanada turi 
patyrimo, kaip gyvenama 
militarinio ir ekonominio 
milžino šešėlyje, nors ir 
draugiškesnio, negu kad 
buvo Sovietų Sąjunga 
savo satelitams.

Ottawos Carlton’ o uni
versiteto prof. Piotr 
Dutkiewicz, lenkas, ma
no, kad toks Kanadoje 
gaunamas treningas ir su
pažindinimas su Kanados 
gyvenimo būdu ir verty
bėmis, kur įstatymų pai
symas kasdieniniame 
gyvenime vyrauja - yra 
labai naudingas Rytų 
Europos kariniam perso
nalui. Ypač jauniems 
žmonėms, sugrįžtantiems 
namo ir treniruojantiems 
kitus. Jie perpranta to
kiu būdu lengviau vaka
rietišką būdą, nepraras
dami savo identiškumo 
-įsitikinęs prof. P. Dut
kiewicz.

Lietuvoje

atsaky- 
pabrėžė 
nebaig- 

Lietuvai 
daugiau

Kalvarijos 
vienas 50 
kontraban-

Krovinį

LIETUVOS SAUGUMO 
PERSPEKTYVOS

Lietuvos Seimo pirmi
ninkas Vytautas Lands
bergis Briuselyje susitiko 
su JAV ambasadoriumi 
NATO Robet Hunter, 
š.m. kovo mėnesio pra
džioje.

Susitikime daugiausia 
dėmesio buvo skirta Lie
tuvos saugumo klausi
mams.

Ambasadorius R. Hun
ter pažymėjo, kad Lietu
va daug pasiekė per 
neilgą laiko tarpą. Vytau
tas Landsbergis, 
damas į tai 
kad darbas dar 
tas ir būtina 
užsitikrinti kuo 
saugumo. Robert Hunter 
patvirtino JAV įsiparei
gojimą padėti Lietuvai 
įstoti į Vakarų struktū
ras.

Susitikimo metu buvo 
pasikeista nuomonėmis 
dėl Karaliaučiaus srities. 
"SAVIEJI" SIAUTĖJA IR 
TOLIAU

Sulaikytas 
pasienyje dar 
tonų spirito 
dos krovinys, 
lydėjo policijos automo
bilis. Vidaus reikalų mi
nistras V. Žiemelis griež
tai įspėjo Pasienio poli
cijos viršininką A. Beišį 
dėl pasienio policijos 
piktnaudžiavimų tarnybi-
1997. IV. 2

■J karnai 
prie spirito 
rabandos 
aukščiausi 
pareigūnai.
muitinėje uz .praleisi 
per sieną be eilės aut< 
mobilį reikia mokėti m 
30 iki 100 Vok. markių 

Operatyvinės tarnybc 
skyrius per penkerii 
savo egzistavimo meti 
teigia sulaikęs 8000 va 
tybės sienos pažeidėji 
iškėlė 317 bylų ir sula 
kė kontrabandos už 4 

. mil. Litų. Netgi 19£ 
metais užregistruota 1 
kyšių paėmimo ir 
piktnaudžiavimo tarnyt 
atvejų. Štai kaip dirt 
operatyvininkai. Per iš 
sus metus užfiksavo 1 
kyšininkų?! Argi gali kž 
patikėti...

m. spalio 
į Tarptau- 
Asociaciją 

įgavo šios 
Lietuvos

KVIEČIA POLICININKAi
Gerbiamieji, Lietuvos 

policija 1995 
mėnesį įstojo 
tinę Policijos 
ir oficialiai 
organizacijos 
nacionalinio skyriaus tei
ses.

Užsienyje gyvena ir 
dirba daug išeivių iš Lie
tuvos. Tikriausiai jūsų ša
lies policijos pareigūnų 
tarpe yra lietuvių kil
mės žmonių. Mes norime 
maloniai pakviesti juos į 
lietuvių kilmės sąskrydį 
1997 m. rugpjūčio 11- 
18 dienomis Lietuvoje, 
supažindinti juos su tėvų 
žeme, organizuoti susiti
kimus su Lietuvos polici
jos pareigūnais, pasida
linti darbo patirtimi. Jie 
turėtų apsimokėti tik už 
kelionę į Lietuvą ir at
gal, o išlaidas Lietuvoje 
padengsime mes.

Tačiau mūsų norai sun
kiai įgyvendinami, nes 
mes neturime informaci
jos apie tokius asmenis. 
Labai prašytume padėti 
mums surasti lietuvių 
kilmės policijos pareigū
nų Jūsų šalyje.

Tikimės, kad Jūs gera
noriškai atsiliepsite į 
mūsų prašymą. Nekant
riai lauksime Jūsų atsa
kymo.

Su pagarba: Antanas 
Kalina, Tarptautinės 
Policijos Asociacijos Lie
tuvos nacionlinio skyriaus 
generalinis sekretorius

DAR VIS NESAUGOMA 
LIETUVOS RYTINĖ SIENA

Lietuvos parlamenta
rai buvo nuvykę į Šalči
ninkų ir Medininkų pasie
nio
susipažinti 
čių būties 
sąlygomis 
įranga.

Lietuvos ir 
sieną

kontrolės 
su 
ir 

bei

punktus, 
pasienie- 
tarnybos 
technine

Baltarusi
jos sieną pereina du 
trečdaliai visų į Lietuvą 
arba iš jos keliaujančių 
asmenų. Apie sienos pa
tikimumą byloja statisti
ka: per ją į Lietuvą pa
tenka 93% visų į Lietu
vą atkeliaujančių nelega. 
lių emigrantų ir daugiau 
kaip 89% vogtų automo- M

Lietuvos policijos parado

"naujesnė"

Dilių.
Rytinę sieną sauganti 

Vilniaus pasienio polici
jos rinktinė turi 81 au
tomobilį, iš kurių pusė - 
jau nebetinkami darbui. 
Pasieniečiai naudojasi 
buvusių kolūkių radijo 
ryšių priemonėmis, kurio
mis siunčiamus praneši
mus puikiausiai galima 
girdėti net Baltarusijos 
kolūkiuose (ko daugiau 
bereikia kriminalistams?)

Tarptautiniame Šalči
ninkų poste nėra nė 
vieno kompiuterio, sie
nos pažeidėjų sąrašai ve
dami užrašų knygelėse. 
Vienintelė 
technika čia- ultraviole
tinių spindulių lempa pa
sams tikrinti.

Mažesniuose postuose, 
nėra nei vandens, nei 
elektros, o pavojaus sig
nalą pavyktų paskleisti 
tik po pusvalandžio!

"Tai ne tiek lėšų, 
valstybės prioritetų 
simas", sakė Seimo 
ro sąjungos frakcijos se
niūnas Egidijus Bičkaus
kas. "Džiaugiuosi, kad 
kartu 
partijų ir frakcijų atstu, 
vai, ir manau, kad bend
romis jėgomis mes gali
me kai ką pakeisti", 
sakė jis.

įdomu, kad kaimyni
nės Baltarusijos pasienie
čiai įsikūrę "kaip tikri 
valstybės atstovai", o lie- 

dar 1990 
būdelėse, 
Pasienio

kiek 
klau- 
cent-

važiavo įvairių

tuviai dirba 
m. įrengtose 
nešildomi net 
policijos rinktinės užkar
dos pastatai.

’’Tai yra ne tik pasie
nio pareigūnų, bet ir 
parlamento ir vyriausy
bės problema, o si kelio
nė kaip tik ir bus prob
lemos pajudinimas, tvir
tino parlamentaras.

Vidaus reikalų minist
ro įsakymu, pertvarkius 
Vilniaus pasienio polici
jos rinktinę, Lietuvos ir 
Baltarusijos sieną saugos 
nebe viena, o trys pasie
nio policijos rinktinės - 
Naujosios Vilnios, Visagi
no ir Varėnos.
AR ŽINAI, KAD:
• Šiais metais sueina

keletas dalyvių Vilniuje, Nuotr. Viktoro Kapočiaus 
78-asis jubiliejus, kai pir- Vyriausybės patarėjų 
mą kartą Gedimino bokš- ir konsultantų - aukščiau- 
te Vilniuje suplevėsavo sios raštinės, vyriausy- 
Lietuvos trispalvė. bes raštinės valdininkų

Taip, sausio men. 2 darbo užmokestis nuo 
d. vyksta tradicinė vėlia- 1,300 iki 2,200 litų.

mą kartą Gedimino bokš
te Vilniuje suplevėsavo 
Lietuvos trispalvė.

Taip, sausio men. 2 
d. vyksta tradicinė vėlia
vos pagerbimo diena: 
praeina Garbės sargybos 
kuopos ir Savanoriškos 
Krašto Apsaugos tarny
bos (SKAT) būrys su or
kestru. Takas į Gedimi
no kalną specialiai nuva
lomas nuo sniego ir pa
barstomas smėliu. Užde
gami du laužai.

"MAŽEIKIŲ NAFTOS" 
LAKŠTUS PIRKS 
BOSTONO BANKAS

Bendrovė ’’Mažeikių 
nafta" ir JAV investicijų 
bankas "C.S. First Bos
ton" vasario mėnesį Lon
done pasirašė sutartį 
dėl 40 JAV^ mil. dolerių 
paskolos lakštų platinimo.

Bostono bankas perka 
visą šių lakštų laidą, ku
rią po to pardavinės ki
tiems pasaulio bankams, 
fondams bei finansų 
institucijoms.

Bankas "C.S.First Bos
ton" pasiūlė geriausias 
sąlygas, todėl ir puvo pa
sirinktas šiai emisijai, 
sakė gamyklos atstovas 
Vilniuje Arūnas Vazgile- 
vičius.

Obligacijų palūkanos 
Londono 
palūkanų 

apie

priklausys nuo 
tarpbankinės 
normos ir svyruos 
7-8% . Jas gamykla iš
pirks po 7 mėnesių.

KIEK UŽDIRBA VYRIAU 
SYBĖS NARIAI?

Lietuvos min. pirminin
kas BNS žiniomis Gedi
minas Vagnorius vasario 
mėnesį uždirbo 3,855 
litus, atskaičiavo mokes
čius, gavo 2,607 litus.

Ministro pirmininko ka
bineto kancleriui Kęstu
čiui Čilinskui už vasario 
mėnesį išmokėti 1,643 li
tai, o vyriausybės sekre
toriui Adolfui Savičiui - 
2,127 litai.

Vyriausybės nariai, iš
skyrus užsienio reikalų 
min. Algirdą Saudargą, 
kuriam mokamas priedas 
už diplomatinį titulą, 
gauna 2,302 litus.

raštinės 
raštinės

ir konsultantų 
sios 
bes 
darbo 
1,300

Premjero ir ministrų 
atlyginimai buvo nustaty
ti dar 1994-95 m. ir nuo 
to laiko nepakito.

Dabar vyriausybės 
raštinėje yra 163 etatai, 
iš jų 12- valstybės kon
sultantų. Metų pradžioje 
buvo sumažinta 14 etatų. 
Mažinamas etatų skai
čius ir ministerijose: 
Ūkio ministerijoje jų su
mažėjo 36%, Teisingumo 
-37%, Kultūros -30%, 
Susisiekimo - 20%.

muitinių
2 šių 
atleisti 

iš jų - 
departa-

• Is Lietuvos 
per pirmuosius 
metų mėnesius 
39 darbuotojai, 
trys Muitinės
mento direktoriaus pava
duotojai, pranešė vyriau
sybės spaudos tarnyba. 9 
muitinės gareigūnai at
leisti už siurksčius tar
nybinius bei darbo draus
mės pažeidimus-, draus
minės nuobaudos paskir
tos 55 muitininkams 
daugiausia už aplaidumą 
darbe ir netinkamą tie
sioginių pareigų atlikimą.

PUSĖ MILIJONO UŽ 
’’LUOKĖS” TURTĄ

"Respublikoje" tvirti
nama, kad už puikiai 
įrengtą dviejų aukštų. 
LUOKĖS būstinę Vilniaus 
centre , parduotą kartu 
su baldais ir paveikslais, 
buvo gauta 442.000 litų. 
Tačiau pinigus,deja,gavo 
nebe TURTO Bankas,per
ėmęs liūdnai pagarsėjusį 
AURABANKO palikimą 
ir jo skolas. Banko valdy
bos pirmininkas Eugeni
jus Maldeikis korespon
dentui pareiškęs,jog būgš 
taująs, kad "kyla antroji- 
turto pasisavinimo ban
ga. TURTO BANKO va 
dovas mano,. jog skoli
ninkai vėl gali pasiimti 
prisiplėštą turtą...
• Lietuvių prašančių po
litinio prieglobsčio Di
džiojoje Britanijoje, te
ma gvildenama"Respubli-

/nukelta į 4 psl............ /
3 psl.



RAŠAU RASOJ

Krikšto vanduo Joninių naktį 
Pavirto alkviečių rasa, 
Ir baigia nuo liepsnų apakti 
Sena, kaip visata, tiesa.

Valgykit ir gerkite - tai viskas, 
Tai mes patys - duona ir vanduo. 
Ir atėjo ūbaudamas miškas, 
Ir atsiklaupė pažadintas akmuo.

SUSITIKIMAS KIRŠUOS
Pagal auklės 
Onos Sulinskienės

Geriu lig paskutinio lašo 
Žvaigždėtą kielika dangaus, 
Rašau rasoj be jokio rašalo 
Pirštu ir kauko, ir žmogaus.

Susitiko Dievas ir Dievulis 
Kryžkelėje vidury Kiršų. 
Prie jų kojų akmenėlis guli - 
Duonos ir vandens padėt nešu.

KAZYS BRADUNAS
Poetas KAZYS BRADUNAS,gimęs 1917 m.va

sario mėn. 11 d., Alvito valsč.,Kiršų kaime, plačiai 
minimas išeivijoje ir Lietuvoje savo 80-tojo jubilie
jaus proga. Geros sveikatos, kūrybingas ir kaip visuo
met ,darbštus, jis yra savo šviesia asmenybe ir kū
ryba įsitvirtinęs tiek čia, tiek Lietuvoje.

Kazys Bradunas yra vienas gabios 1938-39 m.išky
lančios gabios poetų kartos poetas, ieškančios naujo* 
išraiškos ir idėjų kelio ano meto laikotarpyje. Tas 
ieškojimas ir atradimai tęsėsi ir užtrenkus sovieti
nei geležinei uždangai. Jaunųjų poetų grupė atsidūrė , 
karui pasibaigus - šiame kontinente. Pasivadinę Že- 
minikais ir Lankininkais, kūrė ir išlaikė lietuvių 
poezijos pulsą naujomis apraiškomis.

"...Kazys Bradunas pirmasis ieškojo kasdieniuose 
ūkininko darbuose žmogiškos prasmės,kaimo dirvonuo
se- nepraeinamumo pėdų, žemę dirbančiojo buityje- 
amžinybės ciklo. Niekur poetas taip jaučia,- inty
miau ir betarpiškiau nepasireiškia musu lopšio ir 
karsto misterijoje, musu tyras santykis su Tvėrėju, 
kaip žemdirbių gentkartėse",- rašė Žemininku poetas 
Henrikas Nagys,. ir "...kiekvienas naujas eilių rinki
nys rodė nuolat platėjančią panorama, gilesni žvilgs
ni žmogaus buitin".

Kazio Bradūno išleistos poezijos knygos čia- 
ir, pastaruoju laikujau Nepriklausomoje Lietuvoje, 

kur jis praleidžia didelę dalį laikOj_byloja apie jo 
viso gyvenimo apimtį poezijoje. Pradedant savo 
sakraliniu santykiu su gimtąja žeme, nedvejodamas, 
kondensuotu žodžiu, nuoširdžiai dainuoja-ritmuoja 
savo posmų posmus, išgludinęs savo braižą. įsijautęs 
i žeme -motina, jos ir jos sūnų likimus, labai suges
tyviai perduoda paprastumu dvelkiantį santyki, kuris 
giliai paliečia skaitytojo širdį.

Pradėjus pirmuoju nedideliu rinkiniu 1943 m.Kau
ne sonetais "Vilniaus varpai"ir "Pėdos arimuose" 
1944 m., seka "Svetimoji duona" 1945 m.Muenchene, 
"Maras" 1947 m. Stuttgarte, "Apeigos" 1948 m. 
-Muenchene, "Devynios 
baladės" 1955m.Čikagoje (kultūros žurnalo "Aidai" 
1955 m. lit.premija), "Morenų ugnys" 1958 m. (Lie
tuvių Rašytoju D-jos 1958 m.lit.premija), "Sidabrinės 
kamanos",Čikaga, 1964 m. ("Draugo" poezijos konkur
so premija), "Sonatos ir fugos.Susitikimai su Čiurlio
niu", 1967 m.,Čikagoje), "Donelaičio kapas", 1970

Lietuvoje
/...... atkelta iš 3 psl./

kos” ( 03.08) straipsnyje.
Welso Lietuvių Bend

ruomenės pirmininko Ei
mučio Šovos teigimu, to
kie lietuviai Anglijoje su
sibūrę į neformalią sąjun
gą, joje yra apie 30 
žmonių. Populiariausia 
prašyti politinio prieglob
sčio motyvuojant, kad 
Lietuvoje buvai komunis
tas ir už tai dabartinė 
valdžia persekioja. Tai 
dažniausiai v pasakoja 
jauni dvidešimtmečiai vy
rukai. Kiti teigia, kad

4 psl.

buvo sąjūdiečiai ir dėl 
to • juos persekioja. Tre
ti - kad jie homoseksu
alistai ir dėl to jiems 
Lietuvoje sunku gyventi, 
juos net persekioja. Jung
tinės Karalystės ambasa? 
dorius Tom Maken pa
reiškė, kad per 2 jo dar
bo metus nė vienam Lie
tuvos piliečiui nebuvo su
teiktas politinis prie
globstis jo šalyje.
SEIMO PIRMININKAS 
RAGINA STIPRINTI 
KARIUOMENĘ IR VALS
TYBĖS SIENOS APSAUGĄ

Lietuvos kariuomenės 
kūrimą ir valstybės sie
nos apsaugą Seimo pirm.

ANTIFONA III

Pro Aušros Vartus ir per Šiluvą 
Praėjau nusiėmęs kepurę.

O prie Oršos ir prie Salaspilio 
Užsidėjau blizgantį šalmą

Nusivaikščiojau, nusiklajojau - 
Kur dabar galvą priglausti?

Tai sustodamas ir atsiklaupdamas 
Prašau žemės, dangaus ir Dievulio.

Paklot patalą pilkojo grumsto 
Trumpam vyfutėlio miegui -

Ten, kitame pasauly, 
Noriu anksti atsikelti.

APEIGOS PILKAPY

Žirgų ir žmonių kapinyne, 
Prie pat vėlių vartų, 
Paduok man pieno puodynę, 
Kad mirtis neišgertų,

Kad visiems lašas butų, 
Kad gyvata nesopetų. 
Žalia šakelė rūtų. 
Karti šaknis mėtų.

Sudaužau ašaruvę, 
Šaltiny skalauju puodynę - 
Keliasi žygyje žuvę, 
Žvengia žirgai kapinyne.

ANTIFONA IV

Nuo m aro, bado, ugnies 
Neišgelbėjai,Viešpatie.

ir

Nuo namų padalinimo 
Neišgelbėjai.

Nuo baudžiavos jungo 
Neišgelbėjai.

O "Tėve mūsų" gimtąja 
Išgelbėjom, Viešpatie.

Ir Aušros Vartus Vilniaus sienoje 
Išgelbėjom,

Sandoros skrynią Šiluvoje 
Išgelbėjom.

Išgelbėk mus, Viešpatie.

/ Kazys Bradunas. "Krikšto Vanduo Joninių Naktį” /

m., Čikagoje (Lietuvių Rašytojų D-jos literatūros 
premija), "Pokalbiai su karalium.Anno Domini 1323- 
1973", 1973 m.Čikagoje, "Alkana kelionė", 1976 m., 
"Užeigoje prie Vilniaus vieškelio", 1981 m.,(rankraš
tis laimėjo LB 1980 m. lit.premijų), "Prierašai" 1983 
m. (Montrealio Akademinio Sambūrio Vinco Krėvės 
vardo lit.premija). Pastarosios trys knygos išleistos 
Ateities literatūros fondo Southfield, Michigan, JAV) , 

"Krikšto vanduo Joninių naktį", 1987 m.Čikagoje.

Paskutiniu metu išleista pora rinkinių Lietuvoje.
Kazys Bradunas išeivijoje atkakliai ir gerai valdė, 

galima sakyti, pirmojo metraštininko plunksną, Šalia 
visų kitų darbų. Išjudino ir kitus rašytojus, litera
tūros kritikus, esejistus. Po "Literatūros LankuJ' 
žurnalo, šviesą išvydo poezijos antologija ŽEME 
1951 m., LIETUVIŲ POEZIJA IŠEIVIJOJE 111,1945- 
1971; redaguota kartu su Rimvydu šilbajoriu -LIE
TUVIŲ EGZODO LITERATŪRA 1945-1990. Atlikta 
redagavimo "šienapjūtė" "Aiduose", "Draugo" litera- 
tūriniame-kultūriniame puslapyje)ir kitur.

Taigi- t išeivija neugniuždė nei jo talento, nei 
asmenybes,ka visi giliai įvertiname ir SVEIKINAME 
KAZį BRADUNĄ.’ " B.N.

gale turėti vakarietišką 
drausmingumą ir aprūpi
nimą,NATO 
kės 
sakė V.

"Penkerių metų žlugdy
mu ir ištižimu”, jis pava
dino padėtį valstybės pa
sienyje. Jis pabrėžė, kad 
iki šiol net gerai neįreng
tos pasienio tarnybos ir 
net "provizorinėmis gai
rėmis" nepažymėta, kur 
ta siena.

Seimo pirmininkas sa
kė, kad jau net Vakaruo
se beveik išaiškinta, kad 
Lietuvos siena yra "busi
moji 
siena" 
stilių

žė, kad ilgamečio Lietu
vos ambasadoriaus Wash
ingtone Stasio Lozorai
čio žodžiai buvo: "saugo-

sąjungįnin- 
vertą kariuomenę’’,“ 

Landsbergis.

Europos sąjungos 
ir ragino ’’keisti 

ir požiūrį” į jų. 
Landsbergis pabrė-

Vytautas Landsbergis 
minėjo tarp svarbiausių 
nebaigtų Lietuvos valsty
bės statybos darbų. Tai 
jis pabrėžė antradienį, 
kalbėdamas iškilmingame 
Seimo posėdyje, skirta
me septintosioms Lietu
vos Nepriklausomybes 
atkūrimo metinėms pa
minėti.

iškilmingame posėdyje 
dalyvavo Lietuvos prez. 
Algirdas Brazauskas, 
Aukščiausiosios Tarybos 
-Atkuriamojo Seimo 
deputatai, Kovo 11-osios 
Akto signatarai, prem. 
Gediminas Vagnorius ir 
vyriausybės nariai, pirmo
sios vyriausybės nariai,

Konstitucinio Teismo, kite sienas". "Nejau nesu- 
Aukščiausiojo ir kitų gebėsime vykdyti to tes- 
teismų vadovai, Lietuvos tamento?", *• klausė Seimo 
Bažnyčios dvasininkai, pirmininkas, 
mokslo, meno, kultūros ir * jav bankas "The 
sporto veikėjai, 1991 m. Bank of New York" su- 
Sausio įvykiuose žuvusių- teiks Ignalinos atominei 
jų artimieji ir nukentė- elektrinei 9.992 mil. 
jusieji. JAV dol. lengvatinę pa-

Kovo 11-osios aktą pa- skolą. Paskolos draudimo 
skelbusios tuometinės agentas bus JAV EXIM .1 
Auksciausiosios Tarybos bankas. Paskola skirta 
-Atkuriamojo Seimo pirm, pirmojo elektrinės reak- 
V. Landsbergis pripažino, toriaus informacinei 
kad po valstybės atkūri- skaičiavimo sistemai luo
mo vėlavo ne tik Lietu- dernizuo*>. Jei pirmasis 
vos Kariuomenės atkūri- reaktorius būtų sustabdy
mo aktas, bet ir "noras tas art>a visai uždarytas 
is tiesų turėti savo ka- šiuolaikinė skaičiavimo 
riuomenę". Todėl, teįkve- sistema bus įdiegta ant- 
pia Kovo 11-oji "galų rajame reaktoriuje. •
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E. Šulaitis
PAMINĖTA IR LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATSTATYMO SUKAKTIS

Čikagos lietuviai jau 
nuo senų laikų yra įpra
tę rengti Vasario 16- 
osios minėjimus, bet dar 
vis negali priprasti prie 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukakties 
Kovo 11-osios minėjimų.

Ir šiemet buvo ta 
pati istorija- net visą va
sario mėnesį čia įvairios 
se apylinkėse buvo ren
giami Vasario 16-sios 
prisiminimai, o kuomet 
atėjo kovo mėnuo, tik 
viena Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sąjunga surengė 
Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo paminėji
mą. Jis įvyko kovo 9 d. 
Pasaulio Lietuvių Centre 
- Lemonte. Tos dienos 
ryte čia esančioje Palai
mintojo Jurgio Matulai
čio misijos bažnyčioje 
vyko šv. Mišios, kurias

KAZIUKO MUGĖ ČIKA
GOS JAUNIMO CENTRE

Kaziuko mugės vyksta 
ne vien tik Lietuvoje, 
bet ir Čikagoje bei ki- ‘ 
tuose lietuvių telkiniuose 
Amerikoje. Čia jau nuo 
seno jas rengia lietuviš
koji skautija ir iš jų gau
tą pelną skiria lietuvių 
skautų judėjimo finansa
vimui.

Čikagos skautai ir 
skautės sias programas 
rengia Jaunimo Centro 
pastate ir Kaziuko mugė 
šiuo metu yra gausiau
siai lankomas renginys 
Čikagos lietuvių tarpe. 
Š.m. kovo mėn. 2 d. į 
Jaunimo Centrą buvo 
sugužėję arti 2 tūkstan
čių lietuvių, kurie čia 
pramogavo nuo ryto iki 
vėlyvo pavakario.

Oficialų mugės atidary
mą pravedė "Nerijos" 
jūrų skaučių tuntas. Vy
riausias amžiumi skautas 
- Jonas Damauskas^ atri
šo juostas, tuo pažymė
damas atidarymą. Gar
bės svečių tarpe buvo 
skautų vadai, Lietuvos 
garbės konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza, "Drau
go vyr. redaktorė Danu
tė Bindokienė ir kiti.

Svečiai apėjo aplink

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.

Tostamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA!
1997. IV. 2 

atnašavo ir pamokslą 
pasakė šios misijos klebo
nas, kun. Algirdas Palio
kas. Solo giesmėmis 
pamaldas paįvairino sol. 
Praurimė Ragienė, o 
taip pat giedojo ir ne- 
taip seniai susiorganiza
vęs bažnytinis ' choras, 
kuriam vadovauja iš 
Lietuvos atvykusi muzi
kė Birutė Mockienė.

Centro didžiojoje salė
je vykusioje akademinėje 
dalyje pagrindinę kalbą 
pasakė is Cleveland"o 
atvykusi, naujai gen. gar
bės konsule paskirta 
Ingrida Bublienė, kuri 
anksčiau veikė įvairiose 
kultūrinėse ir prekybinė
se organizacijose. Kalbė
toja iškėlė faktą, jog 
daugumas apie Lietuvą 
bando atsiliepti tik nei
giamai ir nušviečia tik 
vieną jos pusę. Ji kvietė 
į bendrą darbą, tarpusa
vio sugyvenimą.

Kovo 11-osios aktą 
perskaitė moksleivė Kris
tina Jonuškaitė, o sveiki
nimo kalbas pasakė gen.

salę, kur buvo išsirikia
vę įvairių skautų ir skau
čių tuntų atstovai. Vė
liau buvo aplankytos ki
tuose pastato kambariuo
se įsikūrusios valgyklos, 
kavines ir susirinkimų 
kambariai.

Apatinėje pastato salė
je buvo pagrindinė val
gykla, kurioje irgi lanky
tojų netrūko. Kavinės 
kambaryje vyko ir meni
nė dalis. Tad visas pasta
tas klegėjo nuo gausybės 
žmonių kalbų ir juoko. 
Čia buvo galimybė išban
dyti laimę loterijose, ar 
nusipirkti pačių skautų 
pagamintų medžio ar 
kitokių dirbinių. Buvo ir 
įvairių knygų, muzikos 
kasečių bei kitokių gėry
bių.

Tik pavakarėje lankyto
jai pradėjo retėti. Dabar 
vėl iki kito pavasario 
šiame pastate bus ra
miau, nors savaitgaliais 
irgi susirenka čia tautie- 
čių^ būriai, bet žymiai 
mažesniais skaičiais, 
negu kovo 2 dieną. Ir 
kas įdomiausia, kad ki
tuose renginiuose vyrau
ja jau pagyvenusieji tau
tiečiai, o šį kartą buvo 
ir nemaža jaunimo. Ir * 
tai jau maloniai nuteikia.. 

konsulas Vaclovas Kleiza 
ir PLB pirm. Bronius 
Nainys. Po to vyko gra
ži meninė programa - 
atliko lygiai prieš metus 
suorganizuotas ansamb
lis "Tėviškė". Dalyvauja 
naujai į šį kraštą atvy
kusieji kartu su senai
siais ateiviais. Pati orga
nizatorė Stasė Jagminie- 
nė yra buvusi Kuršėnų 
kaimo kapelos narė. 
Programoje taip pat pa
sirodė ir du profesiona
lai muzikai, neseniai čia 
atvykusieji: Daiva Kimty- 
tė ir Alfonsas Seniūnas.

ČIKAGOS FUTBOLO 
PIRMENYBIŲ PABA 
- GRAŽI PERGALĖ

Kovo 16 d. "Lituanic- 
os" futbolininkai sužaidė 
paskutines salės futbolo
pirmenybių rungtynes, 
pelnydmi gražią 4-2 per
galę, tuo iškovodami 
trečiąją šio sezono per
galę. Mūsiškiai nugalėjo 
labai gyvą ir entuziastin
gai žaidžiančią "Rams" 
komandą, lyg ir įrodyda
mi, kad kuomet užsispi
ria, tai gali ir laimėjimą 
pasiekti.

Šį kartą pirmieji įvar- 
t į įmušė varžovai, o 
tada netrukus R. Sinia
kovas išlygino ir V. Mar- 
činsko bei R. Urbonavi
čiaus įvarčiais, iki kėli
nio pabaigos, laimėjo 
3-1. Po pertraukos varžo
vai vėl rado skylę mūsiš
kių vartuose, priartėda
mi 2-3. Pabaigoje pasi
žymėjo D. Šimėnas, ku
ris ženklino 4-2.

įdomu, kad šiose pir
menybėse mūsiškiai lai
mėjo pirmąsias ir pasku
tines rungtynes, o taip 
pat vienerias pirmeny
bių viduryje. Lyginant su 
praėjusių metų salės 
futbolo sezonu, kuomet 
pasiektos 7 pergalės, šį 
kartą sukovota kiek blo

giau. Nors dar galutinės 
lentelės nėra, tačiau 
"Lituanica" turėtų atsi
stoti mažoaug 6-oje vie- 
toje iš 10 komandų.

Komados vyr. trenerio 
J. Žukausko teigimu, 
komandai moraliniai la
bai pakenkė tas faktas, 
kuomet po pirmųjų rung
tynių nepasirodė pagrin
diniai žaidėjai - V. Žu- 
romskas ir G. Kavaliaus
kas. Ir, žinoma, ne vien 
tik morališkai, nes tuo
met jau buvo per vėlu 
ieškoti jiems pakaitalų, 
nes tuo laiku komanda 
niekada neturėdavo pa
kankamai atsarginių žai
dėjų. Treneris komandos 
žaidimu ne labai buvo 
patenkintas, nes su tuo 
sąstatu ir nebuvo galima 
tikėtis žymiai geresnio 
pasirodymo.

Kaip žinoma, pernai 
"Lituanica" tokiose pir
menybėse buvo užėmusi 
antrąją vietą, o pirmoje 
vietoje buvo "Panthers" 

futbolininkai. Šiemet pir
maisiais buvo "Kickers"

Lietuvos garbės konsulė Cleveland’© mieste -Ingrida 
Bublienė, kalbėjusi Lietuvos Nepriklausomybės 
ATSTATYMO minėjime Lemonte,prie Čikagos, svei - 
kinasi su to minėjimo programos vedėju Petru B u- 
c h u. Nuotr: Ed.šulaičio

ir "Green-White" futbo
lininkai.

Dabar "Lituanicos" fut
bolininkai turės trumpą 
pertrauką, o balandžio 
mėn. 13 d. prasidės pir
menybės lauke.
P.S. paskutiniu laiku rin
koje pasirodė naujas e - 
lektroninis sportinis žai

APIE SLAUGOS NAMUS TORONTE

PAREIŠKIMAS
Lietuvių Namų Valdy

ba, peržiūrėjusi Vyt. 
Kulnio straipsnį, atspaus
dintą "Tėviškes Žiburių" 
š.m. kovo mėn. 11 die
nos laidoje, nutarė pa
reikšti:
• LN Valdyba respek
tuoja, išklauso ir skirtin
gas direktorių nuomones, 
nes tai padeda išlaikyti 
Vadovybės visapusiškumą. 
Taip pat sutinka, kad 
gali būti kartais reikalin
ga skirtinges nuomonės 
paskelbti viešai, už Val
dybos posėdžių ribų, 
spaudoje.

• Valdyba pripažįsta, 
kad Slaugos Namų pro
jektas užtruko ilgiau, 
negu buvo tikėtasi. Buvo 
susilaukta ir nesėkmių, 
ir pasisekimų, kurie iš
bandė Valdybos pajėgu
mą ir narių kantrybę. 
Nežiūrint to, šiuo projek
tu Valdyba tiki ir dirba, 
kad jis būtų kaip galima 
greičiau įvykdytas.

Nuo minėto autoriaus 
straipsnio, kuriame įtai
gojami neteisingi tvirti
nimai ir nepagrįsti Valdy
bos veiklos motyvai, 
Valdyba atsiriboja.

Lietuvių Namų Valdyba

Faktai:
Ontario Sveikatos Mi

nisterija š.m. kovo mėn. 
13 d. oficialiu pareiški
mu paskelbė, jog provin
cinė vyriausybė inves
tuos $21 mil. dviejų 
naujų ilgalaikės priežiū
ros (slaugos) institucijų 
statyboms, tokiu būdu iš
plečiant bendruomenės 
sveikatos centrus.

Sveikatos m in. JIM 
WILSON’as pranešė, kad

dimas su krepšinio žy
miausiais sportininkais - ' 
juos ”sukartūninant”.Va- 
dįnasi MBA LIFE 97.Žai- 
dėjai gali ją žaidimą 
manipuliuoti, šalia žymių
jų žaidėjų, yra Jordan’o 
personažas ir 3 lietuviai- 
Sabonis,Marčiulionis,Kur
tinaitis. b.

tarpe 8-nių projektų, 
kurių tikslas duoti pirme
nybę pacientams - inves
tuojant ir atsižvelgiant 
į jų priežiūrą, kuomet ir 
kur ji reikalinga, - yra 
ilgalaikis priežiūros cent
ras prie "York Central 
Hospital", Richmond 
Hill (suteikiant 4.5 mil. 
dol., ir naujas 60-ties 
lovų centras Dervai Rd. 
Lietuvių bendruomenei 
paskiriant 2.4 mil. dol.

Šie abu projektai buvo 
patvirtinti 1980 m.dešimt- 
mečio pabaigoje, bet ne
buvo nei Liberalų, nei 
NDP vyriausybių valdy
mo metu pastatyti. "10 
metų tų bendruomenių 
žmonės laukė tų lovų 
dalinai dėl to, kad buvu
sios vyriausybės nereaga
vo. Dabartinė vyriausybė 
vykdo savo paramą atsi
žvelgiant į Ontario senjo
rus ir žmones su negalia, 
sakė m in. Wilson’as.

Oficialiame rašte sako
ma:

. Lithuanian Long Term 
Care Facility Sponsor: 
LABDARA Foundation 
Inc. Funding will go 
toward capital costs of 
constructing a long-term 
Care facility for the 
Lithuanian Community 
on Dorval Rd. Project 
includes 60 long-term 
care beds, a 33 unit 
Seniors" residence and 
space for a Credtl Uni
on and Health care prac
titioners.

Pilną Ministerijos do
kumento tekstą galima 
gauti Website at: http:// 
www.gov.on.ca./health.

P.S. Nežinant visų dis
kusijų LN V-bos posėdy
je, susilaikome nuo ko
mentarų. Red.

5 psl.
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Žinios
• LN kovo mėn. 16 d. sek
madienio popietėje daly - 
vavo 165 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė Gr. iSte- 
paitytė iš Los Angeles, 
L.ir A.Stepaičiai iš Čika
gos. Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino LN 
Moterą Būrelio narė G. 
Butkienė.

• ANAPILIO P-jos KLK 
Moterų D-jos skyrius vi
sus kviečia ųrisidėti prie 
vartotų drabužių vajaus 
Lietuvos jaunimui- nuo 
kūdikio iki 18 m.amžiaus.
Daiktai bus siunčiami dai> 
giavaikėms šeimoms-Dra
bužius prašoma atnešti į 
Parapijos salės drabužinę.

e Metinė PRISIKĖLIMO 
P-jos vakarienė vyks ba
landžio mėn.26 d., 5 v.
p.p., meninė programa 
prasidės 6 vai.v.

• KANADOS LIETUVIU 
SKAUTU RAJONO STO
VYKLA vyks _ROMUVO-r 
JE š.m. rugpjūčio mėn.3 
-17 d.d.Vidurinis stovyk
los savaitgalis bus su 
specialia programa pami
nėti stovyklavietės 35- 
mečiui.

Abu Rambyno ir Šat- 
.riįos tuntai, Romuvos 
valdyba kviečia aplanky
ti stovyklų, dalyvauti iš
kilmėse ne tiktai buvu
sius skautus-tes, bet ir 
kitų, organizacijų atsto
vus iš arti ir toli.

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 2TB

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

Chamney McWilliams Inc.

e LN kovo mėn.23 d.po
pietėje dalyvavo 206 
asmenys. Svečių knygoje 
pasirašė Al.Vaškevičienė 
J.ir K.Vaškevičiai ir T. 
ir D.Vaškevičiai iš Minė
si ng Wasaga.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų Būrelio na - 
res Aldona Skilandžiū- 
nienė ir L.Balsienė.

o Keli turistai užlipo į vieno bažnytkaimio varpinę.
- Šis varpas, - aiškina zakristijonas, - yra di

džiausias, ir juo skambiname tiktai atvykus vysku
pui, ištikus gaisrui ar kitoms didelėms nelaimėms.

futbolininkai: 
skyrybų byla?

o Rūbinėje kalbasi du
- Kaip baigėsi tavo
- Pralaimėjau 1:2.
- Kaip tai suprasti?
- Paprastai: žmonai atiteko narnas, 

kai, o advokatui visos mūsų santaupos.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

man du vai

VISUOTINIAME 
SUSIRINKIME

Š.m.kovo mėn. 23 
1:30 val.p.p. vyko meti- 
nis-visuotinis LN ir LAB
DAROS Fondo narių 
susirinkimas .Jį ati
darė , pirm.Valteris Dre- 
seris,pakviesdamas pirmi
ninkauti Rimą Sondą ir 
sekretoriauti- dr.Geno
vaitę Bijūnienę ir Bronių 
Stundžia.

Buvo išklausyti pirmi
ninko,iždininko, Slaugos 
Namų, statybos, LOKIO 
svetaines, visuomeninės 
veiklos ir švietimo fondo 
pranešimai.Po to vyko 
gyvos ir net karstos 
diskusijos dėl pranešimų, j 
Ypatingai paliesta Slau- ] 
gos Namų statyba ir 
gaunama 2.4 mil.pašai-i 
pa Slaugos Namų staty
bai. Gauti pasiūlymai ■. 
valdybai, kaip sumažinti | 
LN administracijos ir 
namų išlaikymo išlaidas. 
/Žiūr.specialų Valdybos 
pareiškimą 5 psl./.

I valdybą kandidatavo 
7 nariai ir balsų daugu
ma pasiskirstė taip: P. 
Sturmas 125, P.Stanulis 
119, H.Sukauskas 90,J. 
Slivinskas 84, E.Pamati- 
tis 79, J.V.Šimkus 75 ir 
V.Kulnys 65. Pirmieji 4 
išrinkti trims metams,E. 
Pamataitis 2 m.,kandida
tais liko: J.V.Šimkus ir 
V.Kulnys. Į reviziją iš
rinktas A.Aisbergas akla- 
maciniu būdu.

Susirinkime dalyvavo 
184 nariai. Valdyba pasi
skirstys pareigomis se
kančiame LN posėdyje,ko-i 
vo mėn.26 d.,7 val.v.

de,

• Daktare, as sergu. Pastaruoju metu 
džiu. Ką sako mano žmona, nesuprantu 
džio.

- O tai ne liga. Tai tikra laimė.

blogiau gir- 
nė vieno žo-

J$la>o£iog 3Li£tubo£> jfbnbad
A.a. Dr. A. Gailiaus atminimui aukojo:

$ 75,- N.D.Raymond; po $ 50,- M.MIlkeraitis, P.Ba- 
beckas, A.Gailienė; $ 35,- M.Zasada; po $ 30,- 
A.Lesčius, G.Kaljuvee, G.Bergenwall; $ 25,- R.Shupe 
po $20,- V.M.Kazlauskai, A.Liaukus, N.Z.Stonkus, 
V.R.Kurz; po $ 10,- A.Makiulaitienė, Mrs.Krivinskie-, 
nė, Mrs.Plynys, G.K.Žukauskai, J.Pyragius, T.H.Wes- 
selink, O.Petrunas; $20,- anoniminiai aukotojai.

Nuoširdžiai dėkojame Aldonai Gailiene* už aukų 
nukreipimą į Mažosios Lietuvos Fondą.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAUDA'INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-558S 
- ■■■ ■ - »■

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

MLF 
Valdyba

Parapijos kredito kooperatyvas
—T------  999 College St.. Toronto. Ontario M6H l.\8

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

3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 vx 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 62 milijonus dolerių

AKTYVAI per 1 06 milijonus dolerių

e Aukos Slaugos Namam 
priimamos Toronto ir 

Hamiltono kredito koope
ratyvuose arba siųsti: 
LABDAROS FONDAS; 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St., W., To
ronto, Ont., M6P 1A6.

MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind...................2.25%
180-364 d. term.ind................. 2.25%
1 metų term, indėlius...............2.50%
2 metų term, indėlius...............3.25%
3 metų term, indėlius...............3.95%
4 metų term, indėlius...............4.25%
5 metų term. Indėlius...............5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.............2.50%
1 metų GlC-met. palūk.............2.75%
2 metų GlC-met. palūk.............3.50%
3 metų GlC-met. palūk.............4.00%
4 metų GlC-met. palūk.............4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP............ 2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd..... 4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą.................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo...................... 7.00%

Sutarties paskolas 
nuo..................7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.........
2 metų.........
3 metų.........
4 metų.........
5 metų.........
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.

MOKA:
2.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
2.25% 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 
3.75% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% 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. 
5.25% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
2.00% 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. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

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

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

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.... 
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų..............
2 metų..............
3 metų..............
4 metų..............
5 metų.............

(fixed rate)

.7.00%

5.00%
.5.70%
.6.20%
.6.50%
7.00%

5.00%
5.70%
6.20%
6.50%
6.95%

4.95%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose.

6 psl

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortglčlus 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
Musu tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

su keičiamu 
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų......4.95%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

MasterCard

Nemokama narių gyvybės drauda (tadpymos 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.

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6 

Telefonas: 416 532-1149 .
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr 7



1953 m

žemiau

1954 m

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

atpa
žįsta 
te ?

Dalis 
svečiu 
"NL" 
Spaudos 
baliuje

Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
Iki $2,000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE. 
ĮSIKŪRĘS nuosavuose NAMUOSE

460 St. Catherine St. West, # 605 .
395- 6050

POITRAITS
PASSBPOBT - COMMBBCUL
MARIAQE - WEDDINGS

Montreal,P.Q. H3B 1A7 Tai.: 
TONY LAURINAITIS

gjF FUNERAL HOME 
Jr J.F. Wilson & Sons Inc. 

123 Mq>l. Blvd. W'*rd,£,Av 
OutMuguy, Qus. Verdun. -Mus.,,
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956Sekite kasdieninę informaciją apie procentus "Talkoje1 

MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 
INTERAC KORTELĖ

Mieloji Ponia Redaktore, ’ malonūs "Ne
priklausomos Lietuvos" skaitytojai, nuošir
džiai sveikinu Jus visus, sulaukus dar vie
nų Velykų Švenčių! Kristus prisikėlė! Prisi 
kelia ir Lietuva.^ Prie mano palinkėjimų 
savo padėką siunčia ir Algirdas Patac
kas. Dėkojame visiems Montrealio ir Otta 
wos lietuviams už dėmėsi, ir paramą mūsų 
pastangoms. Ačiū Montrealio Bendruome
nės pirmininkui Arūnui Staškevičiui, mie
lam kunigui Kazimierui Ambrasui, vaisin
gajai ir gerajai poniai Elenai Bernotienei, 
taip pat Ottawos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkei Rūtai Danaitytei, ambasados 
žmonėms, ir visiems kitiems, dosniems ir 
dėmesingiems mūsų kelionės pagalbinin
kams. Vienykimės, telkime gyvybingąsias 
pajėgas vardan bendrų tėvynės reikalų.

Dar kartą ačiū Jums už viską.______

PADĖKA
VAIDOTAS ŽUKAS, 
1997.03,21

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, - namu;

PASKOLAS
Asmenines nuo..........9.75%
nekiln. turto 1 m 5.050%

MIRUSIEJI:
• AGUTĖ STRAVINSKAI- 
TĖ-POSK, solistė, ir vie
nu metu dirbusi "NL", 
po ilgos ir sunkios ligos 
mirė Royal Vic ligoninė
je kovo mėn. 31 d.

Laidojama per A V p- 
jos bažnyčią.

Užuojauta artimiesiems,.
• JUOZAPINIŲ MINĖJIMĄ 
Montrealyje, A.V. parapi
jos salėje atidarė Marga
rita Kastanavičiūtė.

Kvietė visus Juozus ir 
Juzės prie garbės stalo, 
bet, gaila, siais metais 
vos keturi atsirado.

Visų organizacijų pir- 
minikai sveikino Tėvą J. 
Aranauską ir sugiedojo 
"Ilgiausių metų!".

Tėv. J. Aranauskas 
palaimino stalus o šeimi
ninkės pradėjo nešti 
patiekalus į salę, i

Stalai buvo papuošti 
raudonais ir baltais gvaz
dikais bei žalumynais, 
padengti baltomis ir 
mėlynomis staltiesėmis, 
sudarė^ pakilią nuotaiką.

Pietūs buvo puikiai pa
gaminti iš trijų patieka
lų su daržovėmis ir salo
tomis.

Bare dirbo Juozas 
Stankaitis, prie bilietų- 
Leonas Balaišis, o virtu
vėje šeimininkavo Dana 
Urbonienė su talka.

Po pietų Tėv. Aranaus* 
kas padėkojo "Nidos" klu
bui už puikų vardinių su
ruošimą, svečiams už at
silankymą su viltimi ki
tais metais vėl pasima-

-MX- ■ Stk1"""----XR ■

2.50%
2.75%
3.00%
3.75%
4.50%
4.75%
5.25%

W KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas................... 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP Ir RRIF3 
(Variable)...............
1 m. Ind...................
2 m. ind...................
3 m. ind...................
4 m. Ind...................
5 m. ind...................

2.50%
3.00%
3.75%
4.50%
4.75%
.5.25%

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

Tęl. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 
9 v.i ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 

penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ

=XK=-.-.- XK=... ■ ntv—    —w

MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO UNIJOS
"LITO" VALDYBA KVIEČIA 1997 m. balandžio

27 d. SEKMADIENĮ, 4 vai. p.p.
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

1465 rue De Seve, Montreal

l METINĮ VISUOTINI NARIŲ SUSIRINKIMĄ
* Narių registracija vyks nuo 3:00 iki 4:00 vai.
* Kandidatų į Valdybą ir Komisija pasiūlymai tur 
būti padaryti raštu dviejų Unijos narių, turėti 
kandidatų sutikimą ir įteikti Unijos sekretoriui 
ne vėliau kaip 5 dienas prieš susirinkimą

-^23$
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įmontreal
VISUS į TRADICINI

"...........................

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve
Palinksmins Montrealio Vyrų Dainos Vienetas,, 

vad. muz. A. STANKEVIČIAUS 
Akordeonistas - Jonas RIMEIKIS 
Karšta puiki vakarienė 
Smagi V.ir J. ŠULMISTRŲ muzika 
Baras, loterija

PROGRAMOJE

ĖJIMAS: $15 Renetą "NL" Valdyba
MIRUSIEJI- negalavo Verbų Sekma -

J,* dienio pamaldose AV P -
• VLADAS IVANAUSKAS, jos bažnyčioje ir buvo 
89 m.,mirė Verdun General J 7 J 
ligoninėje. Liko du sūnūs- 
Jonas ir Vitas, vaikaitis 
Danny ir kiti artimieji.

Palaidotas iš AV P- 
jos bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.
• PRANAS DOMINYKAS 
GIRDŽIUS, 94 m., rašy
tojas, profesorius, mirė 
kovo mėn 24 d., Sacrė 
Coeur ligoninėje .

Liko sūnus Dovydas, 
marti Marija, ir Klau - 
dijus.

Rankraštyje-apysakos 
"Aukso Altorius"; išleista 
"Tos pačios Motinos Su 
nūs” ir"Vėputiniai”-mintys 
trumpi esėjai,parodijos, 
skirta A.Giedraičiui-Gied- 
riui atminti.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

nuvežtas į Verduno ligo
ninę. Linkime netrukus 
sugrįžti namo.

LITAS 7. į#

• Antanas Čepulis,!Igame
tis ”NL” ne tik skaityto
jas, bet ir talkininkas,su-

AUKOS "VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS"
• A.a. Petro Ražano atminimui aukojo:
$ 100,- Juozas Vieraitis.
o a.a. Leono Grigelio atminimui: po $50,- D.Blauz- 
džiūnas, Frank Fitz family; $40,- N.M.Turcotte; 
$35,- P.B.Kalpokai; po $30,- A.Dasys, V.Lieuvninkai- 
tė, G.M.Zenaitis; po $25,- V.Blauzdžiūnas, Reg.Po- 
causkienė; po 20,- J.P.Adamoniai, J. Adomaitytė, 
V.R.Bulotai, E.J.Dalmotai, O.Glaveckienė, A.M.Krin- 
geliai, E.Kudžmienė, Br.Makauskienė, M.Malcienė, 
R.K.Malcius, M.V.Markauskai, W.J.Morson, A.K.Ra- 
šytiniai, D.Br.Staškevičiai, W.D.Williams; $15,- J.Ha- 
nusiak; po $10,- O.Čečkauskienė, K.Kriščiokaitienė, 
L.Šimonėlis; $ 225,- L.G.de Grunchy, D.De Grunchy> 
A.E.Collins, K.P.Madigan, Sean Pat Meek, Keith 
Fitzpatrick family, W.N.Martin, B.S.Hardon.
a a.a. Domo Jurkaus atminimui OTTAWOS lietuviai 
suaukojo $120: dr.A.Sidlauskaitė, B.Vilčinskienė, . 
J.ir D.Daniai, St.Danaitienė, J.ir E.Valiuliai, V.ir -I 
V. Radžiai, S.ir G.Mitalai, K.ir A.Gudžiūnai, P.ir 
E.Jurgučiai, A.Simanskienė ir S.ir V.Balsevičiai.
AUKOS SIBIRO TREMTINIAMS:

Po $50,- J.Blauzdžiūnienė, P.B.Kalpokai; $25,- 
Vida Blauzdžiūnas; $20,- V.N.Jakoniai; $10,- J.J.

Žitkai. Nuoširdžiai dėkoja

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

1
2
3

5

metUae.e 
metų .. 
metų .. 
metų .. 
metų ..

Certifikatai (min. $1000.00)
.3.25% 
.3.75% 
.4.25% 
•4.75%
• 5.00%

Terminuoti indėliai
1 metų ...........
180 d. - 264 d.
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. -59 d. 

iki 36 d...........
30 d. - 364 d.

Taupomos sąskaitos
Specialius. ... 1.25%
Kasdienines .. 1.25%

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%

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25%
0

(išimant prieš laiką 1.00% I
IMA UŽ r

Nekilnojamo turto paskolos

1 metų... 5.15%
2 metų ... 5.95%
3 metų ... 6.45%

(Residential up to
4-plex)

4 metų ... 6.95%
5 metų ... 6.95%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITAS ...5.76%
Fully guaranteed (CSB) or other .............7.50%
Personal loan regular ............................. 9.50%

Overdraft ............................  .17.00%
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.00*

KASOS VALANDOS 
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 40“ 8
Antr., treciad. 9.00- 3.00 1
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 34X>- 7.0©
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- «X>

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

LAIMIKIAI "NL" LOTERI 
JAI priimami ir Redakci
jos patalpose. AČIŪ!

Šeimos gydytojas ( bendra praktika )
2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 

Tel: 281 - 6027

• RŪTOS klubas rengia 
pavasarinę iškylą balan
džio mėn. 15 d., antra
dienį į klevų sirupo rin
kimo vietovę.

Kelionė ir pietūs - 
$20.- asmeniui. Norintie
ji dalyvauti prašomi už
siregistruoti IKI BALAN 

d. pas 
arba Br.

DŽIO MĖN.~ 9 
Br. Staškevičių 
Niedvarą.
MONTREALIO 
PARAPIJOS KOMITETAS

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

Adresai:
Montrealyje 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

Notare

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

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

Tel: 931-7174.

Paskutinio posėdžio 
metu pasiskirstyta parei
gomis: pirm. Jonas ZA- 
BIELIAUSKAS, sekr. 
Stefanija JUTUVIENĖ, 
ižd. - Bronius NIEDVA
RAS, adrn. - Antanas 
MICKUS, parengimams 
-V. GIVIS ir ryšininkas - 
Romas OTTO.
• PATYRUSI LIETUVĖ “ 
SPECIALISTE atlieka plau
ku priežiūros jvairius dar
bus: kerpa, garbiniuoja,dažo*

Skambinti tel: 363-4328, 
DANGIRAI.

EUROPARCEL

LES TOITURES

ADAMONE INSURANCE AGENCY INC

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985 
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

kainomis

IVIIROIM H\JC

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.7

Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 
priimami tik vasario 26 d., & e g u ž ė s 2 8 
d., liepos 30 d., rugsėjo 24d., spalio 29 d. ir 
kričio 26 d, 1450 ^De Seve, 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.

NAMAI* AUTOMOBILIAI •PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal. Que. HIX 1L7 

TeL 722-3545; . Fax: 722-3549
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B 

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rea: 256-5355

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

8 psl.
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