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"balsas tyruose". Neturė
tų būti, jeigu ausys atsi
vertų.

ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

KARO NUSIKALTĖLIS 
SĖKMINGAI PREKIAUJA

POPIEŽIUS SARAJEVE
Gerosios Valios skelbė

jas,ištvermingasis Popie
žius Jonas Paulius II- 
asis, atliko dar vieną ke 
lionę, dar viename tra
giškame mieste, pergy
venusiame etniškus geno 
cidus - Bosnijoje-Herzo- 
govinoje, Sarajevo mies
te.

.Nors snigčiojo, vėjuotą 
dieną susirinko apie 40 
tūkstančių žmonių išklau
syti Popiežiaus kalbos ir 
dalyvauti atvirame ore 
atnašaujamose Mišiose.

Popiežius praleido šia
me sudaužytame mieste 
25 valandas, atsisakė 
būti, saugumo sumeti
mais, izoliuotas nuo mi
nios (o buvo surasta pc 
tiltu jo maršrute padėta 
sprogstamoji medžiaga, 
kuri laiku buvo likviduo
ta). Jo žodis buvo aiš
kus: Jis vėl ragino visus 
geros valios žmones per 
keisti šį ’’sužeistą smur
tingos ir pamišusios lo
gikos , nešančios mirtį 
ir susiskaldymą” mieste 
į multi-etnisko susitaiką 
mo ir tolerancijos sim
bolį.

Ką Sarajevo miestas 
iki dabar simbolizavo 
20-jame šimtmetyje 
- nebesikartos naujame, 
netrukus prasidesiančia- 
me šimtmetyje".

Dviejų dienų laikotar
pyje Popiežius susitiko 
bendrai ir atskirai su 
Bosnijos-Herzogovinos pre
zidentiniu triumviatu - 
atstovaujančiu ir tris re 
ligijas: Romos katalikus, 
kroatus musulmonus ir 
ortodoksus serbus. Jis 
ragino šiuos 3 preziden
tus kalbėti savo tarpe ir 
taip užgydyti to baisaus 
tarpusavio karo žaizdas.

Nors atrodė pavargęs, 
Popiežius įvykdė savo už
mojį, kuris buvo planuo
tas 1994 m.

Milijonai žmonių, nebū
tinai vien Romos katali
kų, girdi jo balsą, jo 
žmoniškumo iššūkį ir 
trokšta, kad tai nebūtų

sumas ir puikiai,

Buvęs Bosnijos serbų 
lyderis Radovan Kara
dzik, nežiūrint, kad pa
skelbtas karo nusikaltė
liu, uždarbiauja milijoni
nes
kad ir vis dėlto izoliuo
tas, 
rankose 
cigarečių, statybinių me
džiagų ir kitų gėrybių 
monopolį, 
atimdamas 
bei priklausančius mokes
čius už šias prekes. Tai 
jis atlieka užnugaryje 
dviejų bendrovių pagalba 
M. Krajisnic’u, kuris yra 
vienas narys yra serbas, 
Bosnijos prezidentinio 
valdymo triumvirate. Už 
minimas gėrybes pajamos 
neapmokestinamos ir tu
rėtų būti panaudotos mo
kyklų, ligoninių ir vyriau
sybės įstaigų reikalams.

Daugelis užsienio diplo
matų irgi yra 
kad Karadzik 
1995 metų 
tarptautinių 
ir nepasitraukia iš Bosni- garbingos 

Jos serbų vadovavimo 
kaip ir savo serbų Demo
kratinės Partijos, 
savo įtaką naudoja da
bar kitokiu būdu...

gyvena. Jis savo 
turi gazolino,

tokiu būdu
vyriausy-

pasipiktinę 
nepaiso 

Daytono’ o 
susitarimų

Jis

Karadzik ir vyresnieji 
policijos bei serbų Demo
kratinės Partijos darbuo
tojai, jau senokai pasi
naudojo konfliktu Bosni
joje, kad 
turtus.

Gerai 
sovietines 
išauginta
tymų nepaisanti veikla, 
kuri dar vis, kitokiu 
mastu reiškiasi ir įvairio
se sovietinėse zonose... 
Deja.

susikrautų sau

yra žinoma iš 
dirvos trąšos 

am oralinė, išta

RUSIJA IR GUDIJA 
SUARTĖJO

Š.m. balandžio mėn. 3 
d. prez. Boris Jelcin’as 
ir Gudijos prez. Aleksan
der Lukašenko sutarė 
dėl šių abiejų valstybių 
glaudesnio ryšio.

Gudija (vadinama Bal
tarusija) yra pasižymėju
si dar vis stipriausiai 
represiniu valstybės val-

Ei pavasaris artėja?...

dymu ir menkiausia de
mokratija Europos valsty
bių tarpe. Sovietinio ti
po ekonomika tebeviešpa
tauja, ir ekonominis gyve- 
nimas yra labiausiai at
silikęs. Pats diktatoriš
kas prez. A. Lukašenko 
yra buvęs stalinistinio 
tipo kolūkietis. Jis ir da
bar dar nenori "nugarbin- 
ti" KGB įkūrėjo Felikso 
Dzeržinsky statulos nuo 

vietos ties 
Minske esančio vyriausy
bės pastato.

(Tokia statula Maskvo- 
buvo pašalinta nuo 

buvusio KGB

visiško integravimosi į 
Rusiją.

Gudija turi 10 mil. 
gyventojų. Rusijos refor
matoriai, kurių didžiau
sias rūpestis yra moder
nizuoti ir atstatyti Rusi* 
jos (tikrumoje komuniz
mo) sugriautą ekonomiją 
mano, kad nereikėtų 
prisiimti ekonominės naš
tos suartėjus su nuskur
dusia Gudija.

O vis dėlto, Kremliaus 
nacionalistų, komunistų 
ir "tradicionistų" grupuo
tės kenčia dėl ” įžeistos 
didžiosios Rusijos gar
bės" ir mano, kad NATO 
praplėtimas į Rytinę Eu
ropos dalį esąs agresy
vus veiksmas ir todėl 
palaiko prez. B. Jelcin’o 
nutarimą formaliai su
artėti su Gudija. O šis 
pareiškė: "Mes perkei
čiame Rusijos ir Gudijos 
bendravimą nesusilieda- 
mi į vieną kraštą, bet 

(Lyg ;tai yra dviejų nepriklau- 
buvusi nuskur- 

atsilikusi anks-

je 
Maskvoje 
Vyriausio štabo pastato). 
Taip pat yra f’ 
kad 
pareiškęs savo gėrėjimąsi 
Hitlerinio tipo valdymu. 
Jis tvirtina, kad Gudijos 
žmonės prašė jo grąžin
ti stalinizmą, nes taip 
esą būtų galima įvesti 
"tvarką" šioje nuskurdu
sioje respublikoje, 
ji nebūtų 
dinta ir 
čiau).

Prez. 
jau suspėjo uždrausti už
sienio medijai, įskaitant 
ir pačios Rusijos televi-i 
zijai, dirbti Gudijoje. Jis 
paleido parlamentą ir jį 
pakeitė paskirdamas ten 
savo patarėjus. Du opo
zicijos nariai pasitraukė 
iš Gudijos dėl galimo 
pavojaus jų gyvybei.

Gudijos opozicija bent 
kiek pajėgė šio suartėji
mo proceso susitarimus 
atskiesti, kad nebūtų

zinoma, 
Lukašenko yra

Lukašenko

šomų kraštų sąjunga 
(union).

Suartėjimo susitarimas 
buvo patvirtintas ir pasi
rašytas 1997 m. balan
džio mėn. 4 d.

Kodėl prez. Jelcin’as 
tai padarė, nors asmeniš
kai 
rius 
jos 
tai 
būdu nori aptildyti savo 
krašto komunistus ir ar
šiuosius nacionalistus pra- 
stumiant Maskvos įtaką 
apie 300 mylių į Vakarus 
ir vėlgi - apmalšinti

nemėgsta į diktato- 
besiveržiančio Gudi- 

prezidento? Specialis- 
mano, kad tokiu

Nuotr: R.R.Otto
įžeistą politinę savimeilę 
tų, kurie priešingi 
plėtimui.

"Kremlius, deja, 
namai kalba apie 
dijąj’, kuri grėstų Baltų 
kraštams", - rašo žurna
listas Mike Trickey "Sou
tham News" koresponden
tas Maskvoje, - jeigu 
įstotų į NATO. Nesako 
(Kremlius)^ kas gi būtų 
taip tragiška, ypač žiū
rint iš Baltų kraštų per
spektyvos".

Mes visi galvojame 
panašiai - kodėl gi Bal
tų Valstybių saugumo 
užtikrinimas turėtų, anot 
Kremliaus, būti tragišku. 
KANADOJE SPĖLIOJAMA

NATO

grasi- 
"trage-

Spėjama, kad min. pir
mininkas Jean Chretien 
sieks antro mandato 
savo postui. Spėliojama, 
kokie kiti kandidatai tik
tų būti Ministeriu Pir
mininku. Buvo užklaus- 

_ tas ir finansų ministeris 
Paul Martin’as "Le Mes- 
sager" La Salle žurnalis
tės Nicole Mouseau, ar 
nekandidatuotų. Ministeris 
atsakė, kad tai hipotetiš
kas klausimas, o jis pats 
prisipažįsta, kad mėgsta 
savo dabartines pareigas 
ypač, kad pasisekė atlik
ti sunkiausią šio darbo 
dalį - numušti deficitą.

Daugelis galvoja, kad li
beralų partijai reikėtų 
naujo vadovo, ypač jam 
prikišama per lėtą ir 
svyruojantį elgesį Que
bec’© separatizmo prob
lemoms išspręsti.
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IR AKTORIUS TEATRU

Į PA, Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos
I mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei.
I Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redaK- 
|ci|os nuožiūra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
lUz skelbimų turint redakcija arba leidykla neatsako.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ANSAMBLIŲ 
IR CHORŲ DĖMESIUI!!’.

Gerbiamieji, -

Atrodo, kad taip neseniai įvyko Pirmoji Pasaulio 
Lietuvių Dainų Šventėj 1994 m., palikusi tiek daug 
gražių prisiminimų, o štai jau metas ruoštis sekan
čiai šventei.

1998 m.liepos mėnesį LIETUVOJE vyks DAINŲ 
ŠVENTĖ. Lietuvos Šventės rengėjai vėl kviečia už
sienio lietuvius joje dalyvauti. Tikiuosi, kad užsienio 
lietuviai šį. kvietimą priims ir šiai Šventei ruošis 
tuo pačiu entuziazmu ir energija kaip ruošėsi 1994 
metais.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba tvarkys bend
rus administracinius reikalus. Prašome kreiptis;
Dr.Vitalija Vasaitienė, PLB vice- pirm,kultūrai 
14911 - 127th Street,LEMONT, IL 60439,USA 
tek (630) 257 -8714, fax:(630) 257-9010

Dalyvavimu susidomėjusius chorus kviečiame kreiptis 
į chorų ryšininką:
Darius Polikaitis, 7318 Ticonderoga Rd.,DOWNERS 
GROVE, IL 60516 USA
tel: (708) 241-0074, fax: (630) 257-9010

FEST I VALYJE

Š. m.gegužės 22-birže- 
lio 8 d. d. Montrealyje , 
Vli-tajame Tarptautinia
me Festivalyje dalyvaus 
pirmą kartą ir pagarsė
jęs rež. Eimuntas Nek - 
rošius su savo aktoriais.

Šiemet,šalia Kanados, 
Quebec'o teatrų, pasiro - 
dys iŠ Europos-Vokietija, 
Italija,Lietuva; iš Ameri
kos kontinento- Argenti
na, JAV, ir - Australijos 
teatrai.

Lietuva ir Australija 
pasirodo pirmąjį karta 
"Nouvelle Scene” serijo 2 
je. įvairiai Festivalio rė
muose pasirodys ir Pran
cūzija, Chad’as, ’’Ivory 
Coast”.

Lietuvos ir Vokietijos 
spektakliai turės parašus 
anglų ir prancūzų kalbo
mis,nes vaidinama savo - 
mis. Vilniečiai pasirodys 
su A.Cechov’o >. veikalu 
TRYS SESERYS.

The Three 
Suters' 
Lithuanian International
Theatre Festival LIFE
Directed by
Eimuntas Nekrošius
Chekhov that is grandiose and 
brilliant.
«This Nekrošius must be a genius.»

Arthur Miller, 1986

| May 29 to 31
• Monument-National
' Also presented in Quebec
J City June 3rd

billettcrie ADMISSION TICKET NETWORK
'W Articulėe (514) 790-1245 v
(514) 871-2224 1 800 361-4595 1 9

INFO-FESTIVAL: (514) 871-9974
dinti pasisakymai apie šį 
spektaklį: 1986 m. ,žino - 
mas Amerikos rašytojas 
ir dramaturgas Arthur Mil
ler raŠė-”Nekroš ius, ma-. 
tyt^yra genijus.Pasikiiau- 
damas savo intuicija, jis 
išgauna iš savo aktorių 
stebėtiną energiją ir at- 
sidavima". 1996 m. ”Le 
Soir" žurnalistė Ch. 
Prouvost-”...Nekrošius ir 
jo grupė nupučia dulkes 
nuo Cechov’o ir šis vei -

Specialiai Festivalio kalas patampa aktualiu 
Rengėjų K-to atsiųstame ir pagaunančiu”. 1996 m. 
pranešime yra atspaus - gegužės mėn.30 d. ” La

V iena iš pirmųjų pagrindinių šio projekto jgyven-
dinimo fazių buvo išgauti iš Lietuvos Parlamento 
įstatymą, skirto finansiniems kooperatyvams. Ta
čiau Lietuvos Centriniam Bankui apribojant šio Įsta
tymo pritaikymą ir kelių komercinių bankų sužlugi-

Tautinių šokių ansambliai kviečiami kreiptis i an
samblių ryšininkę:
Audra Lintakienė, 3603 Rosemear Ave., BROOK
FIELD, IL 60513 USA
tel: (708) 387 - 9180, fax: (708) 485-5330
Kviečiame visus kuo skaitlingiau kreiptis į ryšinin
kus, pranešdami savo ketinimus ir priimti Lietuvos 
kvietimą dalyvauti 1998 metų Dainų šventėje. Dai
nos ir šokio jungiami, dar kartą pajusime, kad esa
me viena tauta, visi tos pačios Lietuvos vaikai.

Su geriausiais linkėjimais, 
dr.Vitalija Vasaitienė, 
PLB vald.vice-pirm.kultūrai

1997 m. balandžio mėn.,
DS981aik.doc

mas paveikė i taupymo ir kredito kooperatyvų 
platesni vystymą, sukūrė nepasitikėjimo atmosferą 
lietuviu tarpe ir bet kokioms finansinėms įstaigoms.

Užsitikrinus, kad yra galimybė vystyti minimus 
kooperatyvus, antroji šią techniškų vykdymų fazė 
vyks rinkos praplėtimo srityje. Tokiu būdu, pagrindi
niai Patarėjo uždaviniai būtų:
* praplėsti esantį kooperatyvų tinklą žemdirbių 
tarpe;
* sukurti mažiausia 10 finansinių kooperatyvų ne 
žemdirbių sluogsniuose;
* dalyvauti sukūrime Kredito Kooperatyvų Sąjungo
je ir suplanuoti atitinkamus metodus, kad šis tink-
las galėtų plėstis.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS
SIŪLO DARBĄ, LIETUVOJE
Patarėjo pareigoms, įtvirtinant TAUPYMO IRKRE
DITO KOOPERATYVU TINKLO PLĖTIMĄ.
Darbo trukmė: 3 metai.
Darbo pradžia: liepos mėn., 1997 m.
Vieta: KAUNAS, LIETUVA.

Padėtis iki dabar:
Daugiau kaip 3 metai, DID (Developpement In

ternational Desjardins) artimai dirba lietuvių tau
pymo ir kredito kooperatyvų įgyvendinimui. Šiuo 
metu pilnai veikia 8 kooperatyvai su bendru $150 
tūkstančių kapitalu.
2 psl.

Kvalifikacijos:
Pageidaujamų kvalifikacijų tarpe reikia-

* Universiteto diplomo "marketing", administracijos 
arba finansų tvarkymo srityje ir 5-kių metų atitin
kamo patyrimo: sugebėti Įvesti i rinką gamybą ir 
susijusius su ja patarnavimus, "dribant finansinių 
kooperatyvų apimtyje.
* Gero pažinimo pareigu ir atsakomybės taupymo 
ir kredito kooperatyvo sąjungos valstybiniu mastu.
* Sugebėjimo dirbti įvairiose strateginėse aplinkybė
se,esant įvairiems sunkumams-trukdymams.
* Gero anglų kalbos mokėjimo ir galimybės išmok
ti lietuvių kalbą.

(Darbas siūlomas tiek
be skirtumo).

CURRICULUM
m.balandžio mėn.
letier,Conseilliere
mainės, Developpement international Desjardins, 
150, avenue des Commandeurs, LEVIS (Quebec) G6V 
6P8,teI:(418)835-2401,poste 6045, fax:(418)833-0742.

moterims, tiek vyrams,

reikia patiekti iki 1997
Mme Helene Lacroix Pel-

VITAE 
31 d., 
en gestion dės ressources hu-

Libre Belgique” Claire 
Diez rašo:"Didelio poeto 
žarijos yra atgaivintos 
šiame pastatyme ir pa - 
virsta akinančia šviesa”. 
Ir ”La Repubblica" 1996 
m.rugsėjo 25 d. laidoje , 
Franco Quadri rašo: Vai
dyba...dar kartą parodo r 
nepaprasta šio režiso- 
riaus iŠ Vilniaus talentą.. 
Be abejonės, tai grandio 
ziškas ir nuostabus pasta
tymas”.

Eimunto Nekrošiaus 
režisūrinis darbas yra pa
garsėjęs ir kitais veika -- 
lais:”Don Juanas", "Ma -
ras", "Dėdė Vania"," Pi - 
rosmani, Pirosmani","Mo - 
zartas ir Salieri". ||

TRYS SESERYS bus
rodomas vieną kartą ir 
Quebec’o mieste.

Asmeniškai-turturėjau 
progos matyti Čikagos 
Tarptautiniame Festiva 
lyje E.Nekrošiaus ir jo 
puikių aktorių nuostabų
jį "Pirosmani,Pirosmani" 
ir "Dėdė Vania" spektak
lius. Buvo - nepamiršta
mi.1..

Montrealio modernaus
Teatro Festivalio proga
būtų prasminga pagerbti 
lietuvių režisorių ir ak - 
torius mūsų telkinio var
du,sveikinimu,gėlių krep
šiu, na, ir atsilankymui

Didžiojo Kanados lie
tuviu telkinio Toronte 
besidomintieji teatru ar 
ir dirbantieji tą darbą, gt 
galėtu suorganizuoti eks
kursija...O taip pat vei - 
kiančių Kanadoje lietuvių 
teatru vardu pasiųsti pa
sveikinimą.

Montrealio Festivaly
je dalyvauja 16 teatrinių 
grupių i§ 10-ties valsty - 
bių, suvaidins 20 veika
lų, vyks 5 skaitymai.

Birutė Nagienė
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 6
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LIETUVOS SEIMO NARE KALBĖJO LIETUVIAMS 
TORONTE

Kairėje - 

Prelegentė 

dr.Elvyra 

Kunevičiene 

Kovo 11 d. 

minėjime 

Toronte

w yBsamii 
IR OįO;,

KOVO 11-TOSIOS - Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 7-osios sukakties minėjime 
Toronte , prelegente buvo LIETUVOS SEIMO nare- Elvyra Kunevičienė, 
kalbėjusi torontiečiams lietuviams Prisikėlimo P-jos salėje, 5.m.kovo mėn. 9 dieną.
Meninę dalį atliko Toronto choras AR AS, vadovaujamas muz. Lilijos Turutaitės.
Pirmojoje gausių klausytojų eilėje, antras i§ kairės - dr.J.Uleckas, Garbes Generalinis Kon
sulas Haris Lapas, Gražina Lapienė, dr.E.Kunevičienė ir dr.Marija Arštikaitytė-Uleckienė.

Abi nuotr: E.Cuplinsko

ELVYROS KUNEVIČIENĖS 
LIETUVOS SEIMO NARĖS 
VIZITAS TORONTE

Š.m. kovo mėn. 7- 
17 d.d. Toronte lankėsi 
Lietuvos Respublikos Sei
mo narė bei biudžeto ir

Lietuvoje
SUSITARĖ DĖL TARP
TAUTINIŲ PROJEKTŲ

Trijų Baltijos valstybių 
gynybos ministrai Vilniu
je pasirašė susitarimą, 
kuriuo pasidalijo tris 
pagrindinius gynybos stip
rinimo projektus, vykdo
mus drauge su Vakarų 
šalimis.

Dabar Latvija vado
vaus jungtinio Baltijos 
taikos palaikymo batalio
no BALTBAT formavi
mui. Estijoje bus įkurtas 
jungtinis minų laivyno 
BALTRON štabas, o 
Lietuvos oro erdvės kont
rolės centras Karmėlavo
je taps pagrindiniu Balti
jos salių oro kontrolės 
štabu.

Susitarimą pasirašė 
ministrai Česlovas Stan
kevičius, Andrejis Kras- 
tins ir Andrus Oovel. 
Šis dokumantas yra ’’sun
kaus, realaus darbo pra
džia".

Kariuomenių specialis
tai dabar turės paruošti 
projektų techninio aprū
pinimo ir finansavimo 
planus.

Ministrai nutarė įpa
reigoti savo šalių kariuo
menių vadus suruošti 
dideles Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos kariuome
nių pratybas kitais me
tais.

• Estijos ministerė su
tarė su Lietuvos Seimo 
pirmininku Vytautu Land- 
1997. iv. 15 

finansų komiteto pirmi
ninkė dr. E. Kunevičienė. 
Jos dėka buvo sukeltas 
entuziazmas iškilmingai 
paminėti septynių metų 
sukaktį, kai 1990 m. 
kovo 11 dieną buvo at
statyta Lietuvos Nepri- 

sbergiu dėl Baltijos ša
lių saugumo strategijos. 
APDOVANOTA ČEČĖNI
JOJE ŽUVUSIO LIETU
VIO MOTINA

BNS žiniomis, balan
džio 1 d. buvusio Čečė
nijos vado Džochar Dūda- 
jev’ o našlė Ala Dudaje
vą Vilniuje įteikė "Tau
tos Didvyrio Ordiną" 
1995 metais mūšiuose su 
Rusijos kariuomene prie 
Arguno žuvusiam lietu
vio savanorio Lino Vėla- 
vičiaus motinai.

Ona Vėlavičienė žuvu
siam sūnui paskirtą aukš
tą Čečėnijos apdovanoji
mą atsiėmė Vilniaus Pa
veikslų galerijoje sureng
tose iškilmėse.

Lietuvos parlamento 
Čečėnijos ryšių grupės 
surengtose iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos Seimo 
pirmininkas Vytautas 
Landsbergis, parlamenta
rai, Lietuvos rezistenci
jos organizacijų nariai ir 
šauliai.
ŽUVĘ LIETUVIAI PAR
TIZANAI VERTI AUKSO 
RAIDĖS

Lietuvos žemė nušlaks- 
tyta lietuvių kankinių, 
partizanų krauju ir kū
nais. Jie negalėjo pakęs
ti rusiškų okupantų, net 
lietuviškai kalbančių, 
neįstengdami žodžiu 
paveikti mūsų tautos 
priešų, savo nuomonei iš
reikšti pasirinko greitąją 
kulką ar granatą.

Lietuvoje trūksta pa
minklų žuvusiems lietu
vių partizanams atminti. 
Dainavos apygardos Va

klausomybė.
Prisirinko pilna PRISI

KĖLIMO parapijos salė 
išklausyti jos kalbos, 
terna: ’’Lietuvos Nepri
klausomybės i^itvirtini-
mas ir Vyriausybės vizi
ja Lietuvos ateičiai” ir 
tai dienai pritaikytų To
ronto choro ARAS dainų.

Panašus minėjimas vy
ko Hamiltone š.m. kovo 
mėn. 11 d. gausiaj daly
vaujant publikai. Čia pre- 

rėnos miesto kapinėse 
Didvyriams paminkluose 
reikia granite iškaldinti 
raides. Žinomi kritusieji ’ 
mūsų tautos partizanai 
įrašyti penkiuose pusla
piuose, vieną prašome 
Redakcijos spausdinti, 
kad visuomenė žinotų 
daugiau:

/Pridedu 2-rą lapą, pa
vardes nuo Čaplikas iki 
Kašėta- malonėkite tas 
pavardes spausdinti/

Apylinkėje pastatyta 
paminklų su įrašais: Pa-, 
minklinis akmuo, pastaty
tas prie "Velnio Tilto" 
partizano Vinco Ivanaus
ko žuvimo vietoje, Varė
nos rajone.

Kryžių Kalnelis Merki*, 
nėję prie koplyčios; kop
lyčia pašventinta mons. 
Alfonso Svarinsko 1994 
m. spalio 9 d. Prie šios 
koplyčios granito plokš
tėse norima įamžinti 
600 žuvusių partizanų, 
tačiau trūksta pinigų. Par
tizano žodžiai: "Nebijau 
kulkų nei mirties, tik bi
jau užmaršties".

Paminklas pastatytas 
Alytaus aps., Daugų 
kapinėse. Ten palaidota 
ir įvardinta 30 žuvusių 
partizanų. įrašas: "Lietu
vos partizanamsj kovoju
siems ir žuvusiems už 
Tėvynes laisvę ir Nepri
klausomybę 1944-1954".

Varėnos kapinėse už
baigė įamžinimą 150 žu
vusių partizanų. Paskuti
nės plokštės pašventin
tos 1995 m. liepos 1 d.

Paminklas negrįžusiems 
politiniams kaliniams ir

legentė turėjo progos 
salėje artimai susitikti 
su hamiltoniečiais ir pa
sikalbėti.

Kovo mėn. 16 dieną 
antrasis Lietuvos Nepri-
klausomybės atstatymas 
buvo paminėtas DELHI 
lietuvių apylinkėje. Skai
čiais maža, bet labai 
nuoširdi bendruomenė susi
rinko į savo bažnyčios 
salę, kalbėjosi, vaišinosi 
kartu su Elvyra Kunevi- 

tremtiniams pastatytas 
1991 m. Varėnos mieste 
prie geležinkelio, kuriuo 
rusai vežė į Sibiro platy
bes. įrašas: "Likome gy
vi, kad būtume Laisvi".

Kryžius žuvusiems par
tizanams ir iš tremties 
negrįžusiems atminti, pa
statytas 1992 m. Marcin
konių parapijos šventoriu
je,^ Varėnos apskrityje, 
įrašas: "1940-1952. Rū
pintojėli, kas Tave prie 
kelio skausme, kas vieni
šą, kas užmirštą lankys? 
(B. Brazdžionis)".

Paminklas 49-iems žu
vusiems partizanams Per
tojo bažnytkaimyje, baig
tas 1995 m. rugsėjo mėn.

Didžiuliame akmenyje 
iškaltas Vytis: "A+A 
Lietuvos laukuose žuvu
siems,iš Sibiro tremties 
lagerių ir kalėjimų nebe-
Pavardžių sęraSas:

Čaplikas Vytas, žuvęs 1945 m. Čaplikas Viktoras- 
Žilvitis 1931-1949; Čiras Bronius-Beržas 1922-1945; 
Čiras Jonas- Sapnas 1925-1948; Česnulevičius Juo- 
zas-Vasaris -1947; Daukšys Algirdas -Rugelis 1926- 
1946; Dzidzevičius Petrąs-Genys 1919-1945; Dzidze- 
vičius Motiejus-Tarzanas 1917-1948; Eimanavičiutė 
Vlada 1924-1948; Eimanavičius Juozas-Lakūnas 1948; 
Galčienė Marija 1920-1946; Galčius Zigmas -Perkū
nas 1913-1946; Gavelis Juozas - Balandis 1931-1948; 
Gavelis Vincas - Girėnas 1924-1948; Gudaitis Jonas 
-Dobilas 1912-1945; Gudaitis Julius - Beržas 1923- 
1948; Gudaitis Martynas 1914-1946; Gudelionis Vy
tautas -Beržas 1927-1948; Gruodis Pranas - Pakal
nis-1949; Ikasala Jonas - Šaulys 1919-1949; Ikasala 
Juozas - Vilkas 1925-1948; Ivanauskas Antanas - 
Šturmas 1921-1947; Ivanauskas Jonas -Rugys 1916- 
1948; Ivanauskas Pranas -Bevardis 1925-1949; Iva
nauskas Vincas - Gegutis 1912-1947; Ivanauskas Ro
kas- Barzdyla 1911-1945; Ivanauskas Julius 1922- 
1945; Jakavonis Vytas - Girinis 1919-1948; Jakavo- 
nis Juozas-1946; Jakubėnas Vladas - Milžinas 1918- 
1945; Janavičius Juozas- Naikintuvas 1927-1949;

/nukelta į 4 psl............... /
3 psl.

čiene.
Prelegentė išvykdama 

iš Kanados negalėjo at
sistebėti kanadiečių lie
tuvių draugiškumu bei 
vieningumu. Ji buvo pir
mą kartą išvykusi už
Lietuvos ribų, neskaitant 
Rusijos, kur ji praleido 
20 metų Sibire.

E. Kunevičienė buvo 
iškviesta Tėvynės Sąjun
gos židinio Kanadoje, 
kuris ja rūpinosi.

M. Uleckienė

sugrįzusiems 1941-1989".
* Atsiųstame laiške Lie
tuvos Politinių Kalinių 
ir Tremtinių Varėnos sky
riaus tarybos vardu pasi
rašė Vytautas Kaziulio- 
nis- pirmininkas ir sekre 
torius - Bronius Savickas.

Aukojusiems (neparašy
ta kiek) padėką išsiunčia, 
pasirašo Lietuvos Trem
tinių Sąjungos pirminin
kas Balys Gajauskas.

Aukoms siųsti adresas 
Lietuvos Politinių Kali
nių ir Tremtinių Sąjunga 
Varėnos skyrius. Valiuti
nė sąskaita Nr. 0000701 
54. Lietuvos Žemės Ūkio 
bankas, Varėnos skyrius. 
Banko kodas: 26010410.

Kreipimąsi ir duome
nis atsiuntė Stasys Sula, 
1214 Bay St. #B, Santa 
Monica, California 90405 
USA. ’
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Sąjunga. Pradėjus darbą, 
kaip skelbiama, paaiškės 

v v kiek realiai įmanoma įgy-
Janulevicius Jonas - Margis 1927-1949; Janulevicius vendinti skambūs* LLS ir 
Vytautas- Karvelis 1923-1947; Jaruša Juozas- Radas- jaunalietuvių paskelbti 
tas 1928-1951; Jaruševičius Vladas-Viesulas 1927- šūkiai. 
1950; Jazavitas Vincas - Vilkas 1921-1946;^ Jazuke- Valdančioji 
vičius Jonas - Vėjelis 1930-1949; Jazukevičius Pra
nas- Liepa 1921-1947; Juknevičius Vladas 1947;1 daryta ne su 
Jurkevičius Vytautas - Rytas-1947; Juškevičius Pet-fHt«tnv» * 
ras - Gaigalas 1907-1947; Juškevičius Jonas •*' 
duoklis 1931- 1950; Juškevičius Balys 1907-1947; 
Kareiva Stasys 1911-1945; Karsokas Vladas -Perkū
nas 1922-1947; Karsokas Jonas 1918-1947; Kalinaus
kas Juozas 1922-1945; Kašėta Viktoras -Gailius 
1925-1949.

Algirdas Gustaitis

miesto 
tarybos koalicija bus su- 

partijų
- ^atstovais, kurių priešrin- 

?Z,ai” Giminės paskelbtos progra 
mos tikslai yra neįgy
vendinami, o su "protin
gais žmonėmis", sako 
Kauno apskrities koordi
nacinės tarybos pirm, 
prof. Ramūnas Navickas

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE - 
PAMINKLAS LAISVĖS 
KOVOTOJAMS

Vilniaus Lukiškių aikš
tė pasirinkta 
laisvės kovų 
(LLKS) memorialo vieta. 
Pagrindinį jos akcentą 
sudarys paminklas LLKS 
tarybos prezidento pirmi
ninkui Jonui Žemaičiui- 
Vytautui. Apie tai spau
dos konferencijoje prane
šė Vilniaus meras Alis 
Vydūnas.

Alis Vydūnas yra ša
lies Prezidento dekretu 
sudarytos komisijos J. 
Žemaičio atminimui įam
žinti pirmininkas. Jis sa
kė, kad Lukiškių aikštę 
ketinama padaryti ramy
bės ir susikaupimo vieta 
Joje prie Nežinomojo 
partizano kapo degs 
amžinoji ugnis, o pamink
las pokario rezistentams, 
tarp jų ir J. Žemaičiui, 
primins didžiules kovos 
už Lietuvos nepriklauso
mybę aukas.

Jonas Žemaitis gimė 
1909 metais Palangoje. 
Dvidešimtmetis baigė 
Kauno karo mokyklą, 
vadovavo Lietuvos ka
riuomenės artilerijos 
pulko baterijai. Sovie
tams okupavus Lietuvą, 
išėjo į atsargą. Karo pa
baigoje J. Žemaitis orga
nizavo Lietuvos vyrus į 
Plechavičiaus rinktinę, o 
ją išformavus slapstėsi. 
Antrosios bolševikų oku
pacijos pradžioje jis išė
jo partizanauti, dalyvavo 
deliose dešimtyse mūšių 
su KGB ir vietos kolabo
rantų 
maičio 
metais 
t u vos

Lietuvos 
sąjūdžio

bus atidengtas 
metų pradžioje, 
Lietuvos laisvės 

sąjūdžio tarybos 
ir

partizaninio judėjimo va
dovams 
1999 
minint 
kovos
deklaracijos 50-ąsias 
J. Žemaičio gimimo me
tines.

Komisija įsteigė fondą 
kuris rems J. Žemaičio 
atminimo įamžinimą.

SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMUOSE

Vilniuje - sostinės sa
vivaldybėje TS-Konserva- 
toriai laimėjo 19 vietų, 
Centro S-ga -4, libera- 
lai-3. Jeigu būtų sudary
ta koalicija - Vilniaus 
miesto taryboje ji turėtų 
turėti 26 vietas iš 51, 
ir galėtų formuoti sosti
nės vadovybę.

Kaune -į miesto savi
valdybės tarybą konser
vatoriai gavo 17 manda
tų, Lietuvos Laisvės 
Sąjunga -6; partija "Jau
noji Lietuva" - 4.

Po 3 vietas miesto sa
vivaldybės taryboje už
ims Krikščionių Demokra
tų, Politinių kalinių ir 
Tremtinių Sąjunga, LDD 
P ir Socialdemokratų at
stovai.

2 vietas gavo Centro

• Aktyviausiai savival-g^ 
dybių perrinkime pasi
reiškė IGNALINOS bal
suotojai.

PASKIRTA PREMIJA 
UŽ KURINI KAIMO 

šiemet jau septintą 
kartų yra paskirta Juozo 
PaukStelio vardo litera - 
tūrinė premija. Jų laimėj 
jo žymus prozininkas - 
Juozas Aputis už romaną 
SMĖLYNUOSE NEGALI - 
MA SUSTOTI.

• Artėja LPKTS 4-oji 
DAINŲ ŠVENTĖ. Ji vyks 

mėnesį 
Buvusiems

politi- Jurgis Juodis 
tokių

reikia, 
pasisemia 

o jaunimui - 
auklėjimo mokykla.

Vilnius. Ammerikie- 
mano, kad pirmiau- 
į NATO turi būti

š.m. birželio 
Klaipėdoje, 
tremtiniams i 
niams kaliniams 
susibūrimų labai 
Pabendravę 
stiprybės, 
tai

ir

daliniais. J. 
iniciatyva 

įvyko visos 
partizanų

Že- 
1949 
Lie- 
vadų 

susitikimas, kuriame
įkurtas Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdis, sudaryta 
pogridžio vadovybė, pa
tvirtinti programiniai do
kumentai. Okupacijos 
sąlygomis vienu svarbiau
sių Vyriausiosios pasiprie
šinimo vadovybės užda
vinių buvo išsaugoti kraš
to dvasines vertybes ir 
ūkinius išteklius, o ko
vos tikslas - atkurti lais
vą nepriklausomą demo
kratinę valstybę. 1953 
metų gegužės pabaigoje 
Jonas Žemaitis, slapy
vardžiu Vytautas, buvo 
suimtas, o po pusantrų 
metų nužudytas Maskvos 
Butyrkų kalėjime.

Memorialas Lukiškių 
aikštėje ir paminklas J. 
Žemaičiui bei kitiems 
4 psl.

ciai 
šia 
priimta Lenkija ir Veng
rija, o po to Baltijos ša
lys, Čekija ir Rumunija. 
Tai rodo duomenys, ku
rie pateikti oficialaus 
NATO leidinio "NATO 
Review" sausio numery
je.

|l§" PRAEITOS VASAROS ĮSPŪDŽIŲ J

Tie NKVD rūmai ypač atmintinai atrodė 
birželio mėn. 22 dieną, 1941 metais, kai prasidėjo 
vokiečių-sovietų karas. Pasitaikė labai gražus sek
madienio rytas, kaip tik tada, kai mūsų šeima 
išėjo į Vilniaus Katedrų pamaldoms. Kaip paprastai, 
turėjome praeiti pro pat blogai pagarsėjusius NKVD 
rūmus, esančius Gedimino gatvėje prieš Lukiškių 
aikštę. Šį sykį praeiti nebegalėjome: gatvės vidury 
du enkavedistai mosikavo smarkiai rankomis, rėkė, 
kaip pamišę, rodydami kad spruktume į pirmąją 
tarpuvartę. Kas atsitiko,- nebuvo aišku, bet ir 
nebereikėjo aiškintis: bematant virš galvų užgriuvo 
devynių vokiškų bombonešių pragaras, sumaišyda
mas dangų su žeme.

Staiga viskas nutilo. Žiūrime, kad tebestovi
me toje pačioje vietoje, kur ir stovėjome. Oras 
atsidavė dūmais ir siera, ir tiktai tie du enkave
distai tebelakstė, tebešokinejo, tartum spirgos ant 
karštos keptuvės. Net piktjuokis paėmė: taip nese
niai jie skelbė, kad nieko nebijo šiame pasaulyje. 
Vistiek, nutaikę gerą progą, movėme iš tarpuvartės 
nebe Katedros, bet namų linkui. Puolėm prie radi
jo, nuo kurio nebeatsiplėšėme ilgokas valandas. 
Taip čia praleidome viską: ir Neries ties Vingio 
parko, ir Žaliojo Tilto bombardavimą, ir enkavedis
tų lakstymą iš rūmu pirmyn ir atgal, ir vokiškų 

_ į§VydOnie 
lietuvišką trispalvę? Tai buvo

•pancerių" atidardėjimą ir, pagaliau, - 
Gedimino kalne - l 
dienai..

O štai, dabar, vėl stovime prie tų pačių 
NKVD rūmu vos tik atvykę iš Kanados,po daugiau 
negu 50-ties metų... Norime tuos rūmus apžiūrėti, 
nes labai daug apie juos Kanadoje skaitėme ir 
girdėjome. Visa bėda tik ta, kad neatrodo,jog taip 
jau lengvai ta viską padarysime. Visa rūmų aplinka 
užkimšta automobiliais, visur grūdasi daug žmonių.

LEGENDA Tempera
Nuotr: L. Tamošaičio 

Ypač prie pagrindinių durų. Grūdamės ir mes: aš 
ir mano sesers Anės sūnus- žurnalistas Vladas Nor- 
gaila. Jis vietinis, šių rūmų tiek prigąsdintas., kad 
ir dabar,atrodo,dreba. Jo veidas tarytum sakytų: 
maukim iš čia, kol dar ne vėlu. Tik aš> kanadietis 
- kur tie enkavedistai?) Žengiame per duris į vidp, 
laukdami dangaus griuvimo. Tik niekas negriūva ir 
net nemėgina griūti.

Viduje ramu ir nepaprastai gražu - tvarkinga. 
Iš karto pasidaro aišku, kodėl šis baisusis namas 
vadinamas rūmais. Tikri rūmai ir yra. Milžiniški, 
prabangiški... Dar carų laikais statyti. Už didelius 
pinigus. Baisiai klasiški* Tiktai Washington’e tokius 
terasi. Ir naujai išdažyti, tarytum tik vakar -taip 
atsiduoda dažais ir ’’fernicu". Visur iškilmingi laip
tai. Tviska grindys. Kiek žemiau, žiūrime- stovinė- 
ja gražiai apsirengę, žmonės. Matosi ir kunigas 
baltoje kamžoje. Reiškia, pamaldos. Suvokiame: 
už nukankintus šiuose rūmuose...Apatiniais korido
riais vaikšto išsipucinę su togomis teisininkai. Ga
lėtum pamanyti, kad randiesi Anglijoje.

Pagaliau, reikia ką nors sužinoti, užkalbinti. 
. Netoli sėdi, nė krust,baltaplaukė ponia - turbūt, 

tarnautoja. Kreipiamės į ją, o ji - nė krust. Staiga 
atsiranda dailus ponas. Jis žiūri klausiamai į mus, 
o mes į jį. Žurnalistas V.Norgaila užklausia, ar 
čia viskas ramu? Atsako, kad ’’taip”, ir vėl nė 
žodžio. Matome, kad tikrai viskas ir ramu, ir gra
žu, ir nėra ko mums čia besimaišyti, tad ir suka
me išėjimo link.

Prie išlaukinių durų vėl ta pati minia žmo
nių. Irgi nieko nedarančių, tik vesidairančiu. Perei
name gatve, ir jau esame Lukiškių aikštėje. Lenkų 
laikais tai buvo vien tik smėlio aikštė. Atėję lie
tuviai 1939 metų rudenį šią aikštę buvo apsodinę 
lubinais ir patvarkė, kad būtų galima ją naudoti 
kariuomenės paradams. Dabar aikštė daugiau pana
ši į vešlią žalumynų džiunglę, negu į buvusį Lukiš
kių smėlyną. Sovietai buvo nutarę iš šios* aikštės 
padaryti kažką ’’nepaprasto”: apsodino žolėmis, 
gėlėmis, krūmais ir pastatė prieš pat NKVD rūmus 
dideli paminklą Leninui. Su į priekį atkišta ranka 
taip, kad atrodė, jog Leninas visą laiką kviečia 
eiti pašokti tikrai trankų "kazoką”. Tikras absur
das... Nebėra dabar to paminklo, nė paties Lenino, 
tik tebestovi nusigandę aplinkiniai krūmai. Tebegu
li ant žemės paminklo gružas, ir tai smulkus, vė
jams išnešioti.

Vilnius - Lietuvos amžina sostinė - dabar 
didelis miestas. Virš 600.000 gyventojų.Tarp NKVD 
buvusių rūmų ir Lenino paminklo likučių, LOkiškio 
aikštėje siuva ir siuva automobiliai, o ir eina mi
nios žmonių. Skuba, tarytum būtų ne Lietuvoje. 
Girdisi ir visokių tautų šnekos, bet daugiausia - 
lietuviškai. Kaip ir privalo būti Didžiojo Kuni
gaikščio Gedimino mieste. S. Š e t k u s
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IŠKELIAVO NEGRĮŽTAMAI
dr. VANDA DAUGIRDAITĖ - SRUOGIENĖ

Skambino vėl varpas. Pranešdamas iškeliavimą 
Amžinybėn. Vėl vienas SUDIEU...šio lietuviškojo gy
venimo plotuose vis dažnėjantis žodis - tokia mūsų 
kelionių raida.

Šį kartą, iškeliavo reta asmenybė - žymi isto
rikė, mokytoja, spaudos darbuotoja, esejistė, liudinin
kė ir dalyvė intensyvaus kultūrinio gyvenimo tiek 
iki okupacinės Lietuvos datų, tiek išeivijoje.

Moteris, karo ir okupacijų košmaro atskirta 
nuo savo vyro rašytojo-dramaturgo Balio Sruogos, 
su dukryte išsigelbėjusi ir kūrusi iš naujo gyvenimą 
sau ir dukrai Daliai- Šiame kontinente.

/Balys Sruoga, kaip atsimename, buvo ištrem
tas įkaitu į hitlerinį lagerį Vokietijoje, kartu su ki

tais 57-niais įkaitais-lietuvių kultūrininkais. Tai buvo 
bausmė už tai, kad Lietuva atsisakė paklusti šauki
mui stoti Hitlerio armijon. Grįžus iš lagerio palaužta 
sveikata, neberadęs žmonos nei dukters - Balys Sruo
ga netrukus pasimirė).

Dr.Vanda Sruogienė filosofiją studijavo Berlyno 
Universitete, humanitarinius mokslus - Lietuvos Uni
versitete, studijas gilino nuo sovietų grėsmės pasitrau
kusi t Vokietija 1944 m., ir Bonnos U-te,kur 1948 
m.gavo filosofijos daktarės laipsrų.

Nuo 1949 m. su dukterimi Dalia apsigyveno 
Čikagoje. Čia, nuo 1950 m.mokytojavo Lituanistinėje 
Mokykloje, buvo Lietuvių Enciklopedijos bendradarbė, 
jos istorijos skyriaus redaktorė, parašė ir išleido pla
tesnį Lietuvos istorijos kursą.

Pirmosios Lietuvos Nepriklausomybės laikotar
pyje rašė į ’’Naująją Romuvą”,’’Lietuvos Žinias”, "Lie
tuvos Aidą”, ’’Klaipėdos Žinias”. Parašė stambų ir 
svarbų Lietuvos Istorijos vadovėlį 1935 m.,kuris vėliau 
buvo papildytas ir atspausdintas Čikagoje 1953 m. 
Taip pat eilės svarbių studijų autorė: "Žemaičių Ba
jorų Ūkis pirmoje XIX a.pusėje” 1938 m.,_"Moters 
Darbo Įnašas į Lietuvos Baudžiauninko Ūkį XiX 
a.", buvo žurnalų "Motina ir Vaikas", "Vyturys" re
dakcijų narė. Jos sudokumentuota ir parašyta Lietu
vos Istorija, jos įnašas į Enciklopediją, ypač studijos 
ne tik apie Steigiamojo Seimo (1976 m.), apie Kuni
gaikščių Radvilų moteris, memuarai "Balys Sruoga 
Mūsų Atsiminimuose",yra ir ne kartą bus įrikiuoti 
į svarbiųjų darbų aruodą. Jos pastangomis išeivijoje 
buvo išleisti ir Balio Sruogos kūriniai "Giesmė apie 
Gediminą", "Radvila Perkūnas" ,ir kt.

Dr. Vanda Daugirdaitė-Sruogienė išgyveno 98 
metus, išlikdama iki galo šviesaus proto.Mirė Lemont, 
IE.,JAV,šį pavasarį. Visi,kurie Jų pažinojo, jautė jai 
didelę pagarbą, nes ne tik savo inteligencija,bet ir 
viso gyvenimo būdu, laikysena visuose sunkumuose 
ir kūrybiškumu, aktyviu dalyvavimu mūsų visuomenės 
įvairiose pakopose Ji to nusipelnė. Niekas negirdėjo 
Jos ir giriantis ,ar pučiantis. B.N.

PAGERBTAS ŽYMUSIS 
SMUIKININKAS RAIMUN
DAS KATILIUS

Už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai, žymiajam smui
kininkui RAIMUNDUI KA 
TILIUI, jo 50-tojo gimta
dienio proga Lietuvos 
vyriausybė paskyrė jam 
30,000 litų pensiją (at- 
skaitant reikalingus mo
kesčius).

Smuikininką-sukaktuvi
ninką pasveikino ir prem
jeras Gediminas Vagno
rius.

Raimundas Katilius 
yra ir Lietuvos Muzikos 
Akademijos profesorius 
Vilniuje.
"ALIO! ALIO! KALBA 
KAUNAS!"

Toks sakinys pirmą 
kartą eterio bangomis 
suskambėjo 1927 m.,
t.y. pries 70 metų, bir
želio mėn. 12 d., Lietu
vos Radijo stotyje.

Kaune, Vaižganto gt. 
13 nr. yra atidengta me
morialinė lenta. Joje įra
šyta, jog šiame name 
buvo pradėtos pirmosios 
Lietuvos rdijo translia
cijos.

Lentą atidengė radijo 
inžinieriaus, dirbusio pir
muoju stoties vadovu 
Alfonso Jurskio duktė 
Snieguolė.

SVARBUS MUZIEJUS
DRUSKININKUOSE

Kazys Bradūnas 
Druskininkuose atidary-

IŠTRAUKOS IŠ NAUJOS JUOZO ERLICKO 
"KNYGOS"

Leidykla "Tyto alba" išleido Juozo Ericko naujos 
kūrybos rinkinį, pavadintą išties simboliškai-”Knyga" 
Leidinio viršelyje rašoma: ’’Juozas Erlickas - pasku
tinis XX a. rašytojas realistas, su kurio vardu susiję 
esminiai lietuvių tautos ir literatūros poslinkiai į de
šinę, į Vakarus ir į pakalnę./.../Šiandien Erlicko 
kūriniai užpildo visas negandų metais atsivėrusias 
Tėvynes peizažo bei kultūros spragas”.

Bulviakasis
Mėgstu bulviakasį. Man patinka žiūrėti, kaip iš lė

to vaga šliaužia mažos moterys ir renka dideles 
bulves. Galvoju: kaip gera, kad jūs tokios darbščios 
lietuvės...

įsos slėnis
Galvoju apie Česlovą Milošą: "Gera gimti ma

žame krašte, kur gamta yra žmogiška..." Kaip ge
rai, kad Česlovas Milošas gimė mažame krašte...

Lietuva
Laukas... Rugiai išplaukę... Plaukioja drugiai... 

Viskas kaip E. Mieželaičio eilėraštyje. Kodėl tu to
kia, mano Lietuva?

Jūra
Ošia kaip laukas rugių... Eini pakrante, tartum 

girdi sunkias nunokusias varpas šnarant... Jūra ir 
krantas... Krantas ir lietuvis... Lietuvis ir Lietuva.. 
Gyvenime taip nedažnai pasitaiko.

Duona
Užsimerkiu ir matau: duoną raikančios rankos... 

Šiltas juodos duonos kepalas garuoja ant baltos stal
tieses. Aš atsilaužiu gabalėlį duonos ir dedu į burną. 
Duona - tai mūsų valgis.

Pirmasis sniegas
Koks baltas ir švarus šįryt miestas! Atrodo - 

nebuvo ir nebus niekad purvo. Atsigręžiu: juodos, 
purvinos pėdos... Galvoju: žmonės, kodėl jūs tokie?

Girtuoklis
Sėdi ir geria. Atsigula ir vėl atsisėda. įsipila ir 

dar įsipils. Klysta, kurie mano, kad jam skanu. Klys
ta, kurie mano, kad jis turi. tikslą. Jis geria ne iš 
principo, iš butelio.

ANTIFONA II

Tarp Vilniaus miesto ir Karaliaučiaus------ -
Keleliai brukavoti.

Tarpu Vilnelės ir tarpu marių
Knygų lapeliai pakloti.

Ant vieno lapo angelas gieda,
Antrajam jauteliai baubia.

Prie vieno lango sėdi karalius,
Prie antro - kunigaikštis.

O prie šio trečio mano mergelė
Rankoj bijūną laiko.

Bijūną laiko, žiedą kvėpina,
Knygų knygelę skaito.

/Iš: "Krikšto vanduo Joninių naktį"/

Akmenys
Kazin ką mena pilki pakelės akmenys?.. Atsisė

du ant akmens, susimąstau... Akmenys visados buvo 
ir bus. Kaip žvaigždės... Kaip laisvės troškimas.“ 
Kaip tujen, Lietuva.

tas "Rezistencijos ir 
tremties relikvijų muzie
jus". Atidarymo ceremo
nijai vadovavo LPKTS 
Druskininkų skyriaus 
tarybos pirmininkė E. 
Mikučionienė. įžanginį 
žodį tarė tarybos sekre
torius G. Kazlauskas. 
Jis padėkojo muziejaus 
įsteigimo rėmėjams ir iš
reiškė viltį dėl tolimes
nio glaudaus bendradar
biavimo.

Apie muziejaus atida
rymo reikšmę ir Druski
ninkų tremtinių veiklą 
"kalbėjo miesto meras V. 
Janonis. O muziejaus 
patalpas pašventinęs 
kun. V. Rudis, jo ekspo
ziciją įvertino kaip labai 
reikalingą tautinio pat
riotinio auklėjimo mokyk
lą, kokių dar mažokai 
esama. Muziejaus ekspo
zicija bus tobulinama, 
papildoma naujais eks
ponatais.

BAISI STATISTIKA

Alyvos '

Sėdžiu po krūmu galvodamas: manęs dar nebuvo 
alyvos žydėjo... Manęs^ nebebus jau - jos vėlei žy
dės... Akyse ašaros... Iš pavasario to...

Kaita
Po rudens ateina žiema. Po žiemos - pavasaris. 

Paskui vasara. Viskas žemėje mainosi. Viskas turi 
prasmę. Niekas nepraeina be pėdsako. Už viską 
reikia atsakyti.

Abejonė
Kiek daug jų šmirinėja gatvėmis visurdienį. Kiek 

važinėja traukiniais ir autobusais. Galvoju: kodėl jie 
nedirba" Kodėl nesimoko? Kodėl? O gal tai ne mū
siškiai?

Pasirodo, kad 1 Lietu
vos gyventojas suvartoja 
20 litrų alkoholio, kai 
tuo tarpu Suomijos gy
ventojas - 5, Švedijos - 
5.1, Norvegijos -3.6, Pran 
euzijos -11 litrų.

Šiuo metu Lietuvoje 
yra^ 60,000 žmonių ser
gančių alkoholizmu, apie 
1/2 milijono girtaujančių.

Siaubinga ir tai, kad 
prieš pora metų 100,000 
gyventojų teko 26 savižu
dybės, o pernai - 46!. 
Šis skaičius^ yra apgailė
tinai - didžiausias pasau> 
lyje!.
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Lietuvoje

toliau reikalauja- 
nepagrįstai nu- 

sustabdę ar at
kelti finansines

SUSTIPRINTA REVIZIJA

Vyriausybė nutarė su
stiprinti Vidaus Reikalų 
Ministerijos /VRM/ Revi
zijos Departamentą, 
Teisės Ekspertizės Insti
tuto darbą ir tam tiks
lui pakyrė daugiau lėšų. 
Bus ir 
ma,kad 
traukę, 
sisakę 
bylas pareigūnai būtų pa 
traukti atsakomybėn.

Naujieji prokuratūros 
vadovai privalės būti 
atsakingi. Anot Seimo 
pirmininko Vytauto Land
sbergio, 1992-1996 m. 
generalinei prokuratūrai 
vadovavo Prezidento ir 
LDDP daugumos paskirti 
žmonės.- Šie leido "ištam
pyti milijardinį Lietuvos 
turtą, nesustabdė nei 
kolūkių bei bankų išgrobs
tymų" - tvirtino Seimo 
pirmininkas. Taip pat, 
kad nustatinėjo iš anksto 
kokią bylą tirs, o kokią 
- jei nenaudinga, atstums, 
o štai čia padarysime pa
slaugėlę". Jo nuomone, 
dabar kyla panika ir ne
norima naujų prokuratū
ros vadovų.

"Nesunku numatyti,

dirbti realiai, įskils
kad prokuratūrai pradė
jus
labai dieles daugelio as
menų atsakomybės klau
simas" - priėjo išvados 
Seimo pirmininkas.

INTRIGUOJANTI KOM
PIUTERIŲ DISKELIŲ 
BYLA

iš Vilniaus pranešama, 
kad Seimo narys Stanis
lovas Buškevičius, parti
jos "Jaunoji Lietuva" va
dovas, yra išdalinęs žur
nalistams kompiuterio 
diskelius su informacija, 
kuri anot jo, atskleis 
buvusio SKAT ir VSD pa
reigūno Juro Abromavi
čiaus nužudymo aplinky
bes. Diskeliuose buvo 
VSD dokumnetų su atžy
momis "slaptai" ir "visiš
kai slaptai".

Vos paaiškėjus, kad

Senosios Lietuviu Kapines Igarkoje,tolimajame Sibiro

Apygardos Pro- 
tirs įvykį ir 

ar buvo įvykęs 
nors įstatymų pa-

diskeliai įteikti, tą pa
čią dieną VSD (Valsty
bės Saugumo Departa
mentas) iškėlė S. Buške
vičiui baudžiamąją bylą 
už vlstybės paslapčių 
išdavimą.

Kauno 
kuratūra 
nuspręs, 
koks 
žeidimas. Pats S. Buške
vičius pareiškė, kad ne
sijaučia kaltas, nes "ma
fijos paslaptys" nesan
čios valstybės paslaptis. 
Neatsakė iš 
kelius.

ko gavo dis-

VAIKŲ

Lietuvos vy-

vado-
Bal-

kad 
vai-

PLANUOJA 
VASARĄ

Šiemet 
riausybė paskyrė 4 mil., 
200,000 litų vaikų vasa
ros poilsio programoms. 
Lėšas paskirstė Švietimo 
ir Mokslo ministerijos 
darbo grupė. Jai 
vauja vicep. Jolanta 
čiūnienė.

Ypatingai svarbu, 
Vilniaus apskrities 
kai galėtų pasinaudoti 
vasaros poilsiavietėmis, 
nes toje apylinkėje jų la
biausiai socialiniai remti
nų yra daugiausia.

Šią vasarą veiks 37- 
nios vaikų poilsiavietės. 
Pirmą kartą bus paskir
tos lėšos gabių vaikų sto
vyklai Panevėžyje. Taip 
pat Visagino vaikams nu
matoma suruošti išvykas 
prie jūros, ir internatinių 
mokyklų auklėtiniams su
planuoti vasaros atsoto- 
gas.

LATVIJOJE:
Skelbiama, jog skurdas 

yra didžiausia džiovos li
gos priežastis. Tyrimų 
rezultatai rodo, kad 57% 
susirgusiųjų šia liga Lat
vijoje yra bedarbiai. Ty
rimus atliko Latvijos 
gydytojų draugija. Šalia 
to reikėtų, turbūt, pridė
ti, kad ir higienos reika
lavimai nėra pakankamai 
aiškūs. Ne tiktai Latvi
joje, bet ir kitose buvu
siose sovietinio stiliaus 
kraštuose, kur priedo kli
matas nėra per daug 
saulingas.

i ir vadovai stovykloje Seattle: D, Bulota,
R.R.Otto,A.Gaputis ir G.Nagys 
LIETUVOS KREPŠININKAI 
DALYVAUS EUROPOS 
ČEMPIONATO FINALE

Laimėję žaidynes 
Šveicarija 56 taškų per
svara, atrankos grupėje 
Lietuvos krepšininkai 
užėmė II vietą. Pirmoji 
teko Prancūzijai.

Europos krepšinio čem
pionatas vyks Ispanijoje- 
Barcelonoje, kur Lietuva 
1992 m. po Nepriklauso
mybės atkūrimo, laimėjo 
III-čią vietą, gavo bron
zos medalį, pralaimėjusi 
tiktai JAV ir Kroatijos 
rinktinėms. 1995 m. 
Lietuva Europos pirmeny
bėse laimėjo sidabro 
medalį, po įtemptų rung
tynių pralaimėjusi Jugo
slavijai.

1996 m. JAV-ėse, 
Atlantos olimpinėse žai
dynėse Lietuva laimėjo 
bronzos 
linkėti
žaidynės Barcelonoje bus 
irgi labai sėkmingos.

Lietuvos krepšininkai 
ypatingai išgarsėjo jau 
1937 ir 1939 metais, 
laimėdami Europos pir
menybėse bei kitose var
žybose.

medalį. Reikia 
ir tikėtis, kad

TAUPUS ŠALDYTUVAS 
"SNAIGĖ"

Alytaus akcinė b-vė
"Snaigė" pasižymėjo ge

ros kokybės šaldytuvų ga
myba, dabar jau gamina 
13 modelių bei 60 modi
fikacijų šaldytuvus. Eks
portuojama į 22 kraštus 
jų tarpe į Rusiją, Vokie
tiją, Bulgariją.

Šiuo metu gamykloje 
dirba apie 3,000 darbuo
tojų. "Snaigės” modelio 
2 sunaudoja

KODĖL TRŪKSTA 
SUPRATIMO?

Kaip pavadintume žmo
gų, kuris galėdamas tap
ti turtuoliu, visiškai ne
siruošia iš jų lupti nei 
litų, nei dolerių? Atvirkš
čiai, jis pats atiduoda 
visą algą, šeimos santaib 
pas, dirba nuo ryto iki 
vakaro, kad įgyvendintų 
savo svajonę, suteiktų 
džiaugsmo kitiems. Keis
tuolis! Taip rašo apie 
Alytaus virslininką Vytau
tą Burinską "Respublika".

1989 m. Vytautas Bu- 
rinskas iš miesto savival
dybės Alytaus centre 
išsinuomavo apgriuvusius 
pastatus. Prasibrovęs pro 
šiukšlių krūvas, naujasis 
šeimininkas atrado savo 
nuomos objektą - ketu
rias rūsio angas, kuriose 
knibždėte knibždėjo 
žiurkės; po Nemuno pot
vynio buvo prinešta dum
blo. Pusę metų Vytautas 
su dviem žentais be 
poilsio kuopė miesto val
džios jam "dovanotą" 
kraitį. Architektė Vero
nika Mainelienė, matyda
ma, su kokiu pasišventi
mu dirba vyrai, • projek
tą jiems padarė nemoka
mai. Dabar čia veikia 
alytiškių pamėgta origi
nali kavinė "Skrydis". 
Dirbdamas išleido visas 
santaupas, nes nei val
džia nei bankai neskubė
jo kreditų duoti. Mat 
šeimininkas didesnę pa
stato dalį paskyrė praš
matniam ir pelningam 
restorano verslui. Antra
me "Skrydžio" aukšte 
įrengė muziejų legendi
niam "Lituanica" skry
džiui per Atlantą atmin
ti, koncertų ir parodų 
salę. Kaip rašo "Respub
lika", "kuopdamas šiukš
les ir iš apleistų griuvė
sių vaikydamas žiurkes, 

per menesi tiek elektros 
energijos, kiek jos reikia 
60 W lemputei.

‘’Gera prekė pati save 
giria"- sako lietuvių prie- 

T r- '"šnoiiyo11 Iie_

daug 
tampa 
ir pa- 
mielai

žodis. Ir "Snaigė 
švaistydama per 
išteklių reklamai, 
žinoma užsienyje 
čioje Lietuvoje
perkama

tik 
ir 

veiklos,

j*o negalvoju apie penią, 

kurį galėtų gauti čia 
įrengęs restoraną. Galvo
jo apie tai, kad Alytuje 
pagaliau bus daugiau įdo
mybių, o muziejaus lan-r 
kytojai galės pailsėti po 
kelionės, atsigaivindami 
arbatos ar kavos puode
liu. Koncertų ir parodų 
salė, jo manymų, taip 
pat būtina, nes miestas 
iki šiol gyvena be savo 
kultūros namų".

Savivaldybė ne 
neparėmė muziejaus 
kitos kultūros 
net nuolat didino nuo
mos mokestį.

V. Burinskas įdėjęs į 
"Skrydį" tūkstančius litų 
ne tik savo bet ir šei
mos narių, nėra tikras, 
kad vieną dieną jo apskri
tai iš čia neišvarys. Juk 
jis paprasčiausias nuomi
ninkas. Norėjo bent prie
statą, kurį savo ranko
mis mūrijo, įforminti 
kaip privačią nuosavybę 
- neleidžia. Nori privati
zuoti pastatą - negalima- 
Valdininkai keičiasi, sko
los didėja, ir Vytauto 
rankos svyra žemyn. Nu
ėjo į banką prašyti para
mos, neduoda. Sako, tu 
neturi turto, kurį galė
tum užstatyti".

"Aš jau visiškai nulei
dau rankas, nematau per
spektyvos", dėl savo 
skrydžio į nežinią guo
džiasi verslininkas, ste
bėdamasis, kad rodos, ir 
valdžia sava - ne sovie
tinė, bet supratimo, pa
ramos nėra iš ko laukti.

O muziejaus ekspona
tais džiaugėsi ne tik Aly
taus "tėvai" bet ir da
bartiniai valstybės vado
vai V. Landsbergis, G.Va- 
gnorius, garsiausi muzi
kantai, žurnalistai. V.Bu
rinskas čia ne šeiminin
kas ir jokio turto neturi-

Rima Jakutytė

&
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Laikas iškeliauti... Seattle stovyklai sudieu , sako G.Bulota
Abi nuotr: R.R.Otto

floridą
PAGERBTAS MUZIKAS 
PETRAS ARMONAS

Lietuvių klubo chorui 
vadovaująs muz. Petras 
Armonas sausio mėn. 13 
d. atšventė savo 90- 
jį gimtadienį. Jis buvo 
pasveikintas pirm.Albinas 
Karniaus sausio 12 d. 
klubo valdybų pasikeiti
mo pietuose. Visi pietų 
dalyviai sugiedojo "Ilgiau
sių metų”, o direktorių 
atstovė prisegė jam ir 
p. Armonienei po gėlę, 
kaip dėkingumo ir pagar
bos ženklą.

Klubo pirm, perskaitė 
sveikinimus iš Rochester 
skautų vadijos ir Roches- 
prisiminimų iš jubiliato

gyvenimo ir veiklos Ro- 
chesteryje ir Kemptene. 
Eugenijus Slavinskas 
sveikino St. Petersourge 
ir apylinkėse gyvenančių 
vardu, o Vytas Mažeika 
-tautinių šokių grupės 
"Audra" vardu. Nuoširdų 
sveikinimą išreiškė ir 
kolega muz. Aloyzas Jur- 
gutis. Taip pat sveikino 
ir Angelė Kamiene, įvai
rių renginių, kuriuose P. 
Armonas talkino, vadovė.

Lietuvių klubo chorui 
St. Petersburge P. Armo 
nas su mažomis pertrau
komis vadovauja jau nuo 
1976 metų, taigi jau 
virš 20 netų. Nežiūrint 
susikaupusių metų naštos 
jis ir toliau dirba su cho
ru, ruošia jį įvairiems 
pasirodymams, kaip kad

Vasario 16-osios progra
mai.

Sausio 13 d. klubo cho
ras surengė P. Armonui 
specialų pobūvį, kuriame 
vadovaujant dabartiniam 
choro pirm. VI. Gedmin- 
tui, A. Karnius plačiau 
palietė Petro Armono 
darbus ir nuopelnus puo
selėjant lietuvišką muzi
ką nepriklausomybės lai
kais Lietuvoje ir vėliau 
išeivijoje. Choro anksty
vieji pirmininkai Jonas 
Pupininkas ir Stasys Vaš- 
kys, papasakojo įdomių

N U S I § Y P S O K I M E
• Poste stovintis sargybinis pro vakaro prieblandą •> 
pastebi artėjantį vyrą.

Sargybinis: Stok - šausiu.
Vyras: Klausau - stoviu.
Sargybinis: Šaunu...

• - Vesti ar likti viengungiu?- kažkas paklausė 
Sokratą.

- Kaip bepasielgsi, visada gailėsies, - atsakė 
Sokratas.

• Eina gatve du berniukai ir kalbasi:
- Žinai kuo skiriasi šuo nuo policininko?
Ėjęs i^paskos policininkas išgirdo ir čiupo vaiką 

už ausies:
- Tai kuo gi skiriasi šuo nuo policininko?
Niekuo*. Niekuo!!)- šaukia išsigandus berniukas.

• - Tu man nepasakok, viską, žinau- policininkas 
rado tave ketvirtą valandą ryto apsikabinusį stulpą

- Tik jau, mieloji, nepavydėk stulpui,- atsako 
vyras.
• - Kaimynėle, jūsų dukra kas vakarą važinėja su 
tuo jaunu inžinierium į mišką motociklu. Ar nema
note, kad kas nors gali atsitikti?

- Ne, juk inžinierius visada važinėja labai atsar
giai, be to, jie abu su šalmais.

KAS IŠRADO AKLŲJŲ RAŠTĄ

1812 m.viename Prancūzijos miestelyje amati - 
ninko Brailio dirbtuvėje įvyko skaudi nelaimė-trime- 
tis berniukas peiliu išsidūrė akis ir tapo aklas. 
Tačiau po daugelio metų ši nelaimė buvo laime 
milijonams kitų nelaimingų žmonių.

1784 m., Paryžiuje V.Aji įsteigė pirmąją pasau
lyje aklųjų mokyklą, į kuriav vėliau pateko ir ama
tininko sūnus Louis Brail’is. Jis netrukus tapo ge
riausiu mokyklos mokiniu. Jis gerai skaitė naujuoju 
aklųjų raštu, kurį sudarė ant plonų lapų specialiu 
švinu spausdintos raidės.

Šis raštas, tačiau, buvo labai netobulas ir rai
džių skaitymas vyko lėtai. Louis Brail’is suko galvą 
ir neatlaidžiai darė visokius bandymus, kaip šj 
raštą patobulinus. Pagaliau,būdamas 15-kos mėty, 
sudarė savo sistemą ir ją pasiūlė išbandyti. Taip 
1837 m.ir buvo išleista pirmoji Brailio raštų knyga. 
Tai buvo Prancūzijos istorija, o kiek vėliau" - arit
metikos vadovėlis.

PRŪSŲ KALBA IR JOS PAMINKLAI
Prūsų kalba buvo artima lietuvių ir latvių kalbo
mis ir daugiau išlaikė senųjų aisčių - baltų kalbų 
formų. Savo žodynu artimesne lietuvių nei latvių 
kalbai. Seniausiu rašytu jos paminklu yra vadinama 
sis Elbingo žodynėlis, mus pasiekęs rinkinyje "Co
dex Nueumannia nes•". Šis kodeksas 1825 m. buvo 
rastas Elbingo pirklio A. Gruebnavo palikime; 1868 
m. perduotas Elbingo miesto bibliotekai. Žodynėlis 
galėjo būti parašytas XIII a. gale ar XIV a. pra
džioje. Jame yra 802 prūsų kalbos žodžiai, paaiš
kinti vokiškais.

Kitas paminklas - Simono žodynėlis; jame yra 
apie 100 prūsiškų žodžių, -taip pat paaiškintų vokiš
kais. Juos šis vienuolis įdėjo į savo "Prūsų kroni - 
ką". Daugelis prūsų žuvo laisvės kovose. Užka
riautojai nerodė pagarbos prūsų kalbai ir žmonėms.

Tačiau prūsų kalba,, sistemingai naikinant prūsus 
vis labiau nyko. 1677 m. mirė senelis, kuris vienin
telis palčioje apylinkėje kalbėjęs prūsiškai. Apie 
1700 m. prūsų kalba praktiškai buvo išnykusi.

Iš knygos "Mūsų Lietuva" IV t.

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

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

Tsstamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI

ŠVARA YRA KIEKVIENO MUSŲ REIK A1- 
LAS! JŪS GALITE PRISIDĖTI PRIE 

SAVO APLINKOS ŠVAROS, JEIGU:
* paliksite Šiukšles išvežimui
NUSTATYTOJE VIETOJE IR LAIKU:
* PASKAMBINDAMI MIESTO SAVIVAL
DYBEI, KAD IŠVEŽTŲ STAMBIĄSIAS 

ATLIEKAS;
* PASINAUDODAMI VIEŠOSIOMIS 
ŠIUKŠLIŲ DĖŽĖMIS.

Daugiau apie šiuos 
patarnavimus sužinosite

Tel: 872-9035
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KODĖL NAUDINGA PA
LAIKYTI SAVO KREDITO 
KOOPERATYVUS?

Vincas Kolyčius

Toronto Prisikėlimo Pa* 
rapijos Kredito Koopera
tyvo metinis susirinkimas

Atrodo, kad toks klau-, 
simas net negalėtų kilti, 
nes visi matome, kad ne
tik kooperatyvo pelnas 
tenka patiems nariams, 
o ne dangoraižių staty
mui, bet taip pat kiek
vienais metais didesnė
mis sumomis yra pare
miamos įvarios lietuviš
kos institucijos.

Metinis Prisikėlimo 
P-jos Toronte kredito 
kooperatyvo susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 23 d. 
Prisikėlimo p-jos patal
pose. Jis buvo gausus 
dalyvių ir narių skaičiu
mi- net 362 nariai ir 
daug svečių, kurių tarpe 
buvo visų lietuviškų kre
dito kooperatyvų Kanado
je valdybų pirmininkai: 
"Paramos” Toronte 
D. Vaidila, Montrealio 
"Lito" L. Dragūnienė ir 
Hamiltono "Talkos" 
J. Stankus. Dalyvavo ir 
Ontario Kredito koopera
tyvų centro atstovai: D. 
Maisonville ir D. Guiney.

Pirmininko pranešimą 
padarė dr. S. Čepas, 
vadovaująs šiam koopera
tyvui jau 34 metus. Pa
daryti šių metų praneši
mą, keip jis pats išsireiš
kė, yra daug sunkiau, 
negu ankstyvesniais me
tais. To priežastis 
prieš porą mėnesių pa- 
aiškėjęs buvusio koopera 
tyvo vedėjo nesąžiningu
mas. Savo pranešime 
susirinkusiems nariams 
smulkiai išaiškino, kaip 
visa tai įvyko ir taip 
pat nušvietė dabartinę 
padėtį. Visi nuostoliai 
draudimo kompanijos jau 
prieš mėnesį yra atmo
kėti, išskyrus $28,000 
kurie buvo draudimo kom
panijos atsiskaityti kaip 
"deductible". Tikrumoje 
buvo atskaityta $50,000, 
tačiau ta suma sumžėjo, 
nes nereikėjo valdžiai 
mokėti $22,000 mokesčių. 
Visa ši byla dabar yra 
draudimo kompanijos ti
riama ir gali būti gali
mybė, kad tie $28,000 
bus atgauti. Taigi, Kre
dito kooperatyvui, išsky
rus moralinę žalą, dides
nių nuostolių nebuvo. 
Pirmininkas pabrėžė, kad 
kooperatyvas buvo visą 
laiką nuo panašių nelai
mių apdraustas, ar tai 
būtų vagystė, ar gais
ras, ar apiplėšimai.

kortelė, už kurią iki 
šiol neimama jokio mo
kesčio. Sėkmingai veikia 
Anapilio skyrius, kuris 
yra atidarytas 4 dienas 
savaitėje.

Pirm, padėkojo baigian
čiam savo kadenciją dr. 
Č. Joniui, kuris buvo la
bai naudingas valdybai 
ir kooperatyvui savo 
patirtimi, taip pat ir vi
siems komisijų ir valdy
bos nariams. Ypatinga 
padėka tenka naujai ve
dėjai Ritai Norvaišaitei, 
kuriai atitenka sunki dar
bo našta.

iždininko pranešimą 
padarė A. Bušinskas, 
pažymėdamas, kad akty
vai paaugo virš pusės 
milijono dolerių, narių 
indėliai paaugo beveik 1 
milijonu dolerių ir rezer
vų kapitalas priartėjo 
prie 5 mil. dolerių, iš 
pelno, kuris buvo 150 
tūkstančių dol. prieš mo
kant pajamų mokesčius, 
taupytojams ir skolinin
kams buvo prirašyta 5% 
nuo gautųjų palūkanų ir 
sumokėtų procentų. Tai 
susidarė graži suma , 
net 269,000 dol.

Per 1996 metus parem
ta 46 įvairios organizaci
jos Kanadoje ir Lietuvo
je, tų aukų bendra suma 
- $40,800. iždininkas per
skaitė visas organizaci
jas, kurioms buvo skir
tos aukos.

Paskolų komisijos pra
nešimą padarė Algis Nau
sėdas. Metų bėgyje buvo 
paskirtas 53 nekilnojamo 
turto paskolos 6.5 mil. 
ir 125 asmeninės pasko
los bendroje sumoje $1.2 
mil.

Jonas Freimanas pada
rė trumpą revizijos ko
misijos pranešimą, o po 
jo samdomas revizorius 
padarė savo pranešimą 
su kai kuriomis pasta
bomis.

Naujas revizorius atei
nantiems metams nepa
didintas. Susirinkimas 
įgaliojo valdybą pasam
dyti revizorių. Trumpą 
žodį tarė Ontario Kredi
to kooperatyvų Centro 
atstovas D. Maisonville,
kuris užtikrino narius, 
kad nežiūrint pasikeitu-

/ nukelta į 9 psl............/

Toliau valdybos pirm, 
trumpai apibūdino 1996 
m. veiklą. Praėjusiais 
metais kooperatyvas 
paaugo ir nariais ir kapi
talu. iš gauto pelno vėl 
prirašyta papildomų palū
kanų taupytojams ir 
skolininkams, grąžinta 
dalis sumokėtų procentų, 
įvesta INTERAC kredito

8 psl.

ŽALFASS-GOS VARŽYB1N1S KALENDORIUS

S.A.Lietuviu Mišriu (Co-Ed> Komandų Tinklinio Pir- 
menybės vyks Cleveland*© LSK "ŽAIBO” metinio 
tradicinio ’’Etninio Turnyro" rėmuose, 1997 m. gegu
žės mėn. 3 d., šeštadienį, CLEVELAND, Ohio. Ko
mandą sudaro 6 žaidėjai, iš kurią aikštėje turi būti 
ne mažiau kaip 2 moterys, arba nemažiau kaip 2 
vyrai. Kontaktas - Algirdas Bįelskus, 3000 Hadden 
Rd.,EUCLID, OH 44117-2122. Tel: (216)-486-0889. 
Faksas: (216) - 943-4485.

ŠALFASS-gos Stendinio (Trap) Sportinio šaudymo 
Pirmenybės numatomos 1997 m. gegužės mėn. 10 
d., šeštadienį, HAMILTONO LMŽK "GIEDRAITIS” 
šaudykloje. Informacija: Antanas Simkevičius-Sims, 
R.R.#3, PORT CARLING, Ont.,POB 1JO. Tel: 705- 
765-6002.

S.A.Lietuvių Kovinių šautuvų Sporto Pirmenybės 
numatomos 1997 m.gegužės mėn. 17 d.,šeštadienį, 
ORCO šaudykloje, GENEVA, Ohio. Rengia - Cleve
land’o LSK ’’ŽAIBO” šaudymo sekcija. Informacija: 
pulk.Algirdas Garlauskas, 20550 Ball Ave., EUCLID, 
OH., 44123. Tel: (216) - 486-6987.

TĖV1ŠKĖS ŽIBURIŲ BALIUS BALANDŽIO 5, 1997 m. ANAPILYJE, MISSISAU-
GA, Ontario.

1. Montrealio Vyrų Vienetas: A. Gudas, R. Bulota, A. Urbonas, V. Muraus - 
kas, H. Celtorius, A. Mickus, A. Pališaitis.

2. Rytis Bulotas su gitara.

3. Daina apie ’’Palvį arklį” Atlieka A. Gudas, A. Urbonas, su akordeonu A. 
Mickus.

4. Muz. A. Stankevičius apdovanojamas gėlėmis. Abi nuotr. V. Bulotienės

Montrealio A.V. Moterų dainos vienetas AUŠRA dainuoja Tėviškės Žiburių 
Spaudos Baliuje balandžio 5, 1997 m. Anapilyje.

3

JAUNUČIU KREPŠINIO PIRMENYBĖS.
S.A.Lietuviu Jaunučių Krepšinio Pirmenybės vyks 

1997 m., gegužės mėn. 17 & 18 d.d., 
Stagg High School, PALOS HILLS, ILL., ir Sandburg 
High School, PALOS PARK, ILL., vakariniuose ČI
KAGOS priemiesčiuose. Vykdo - ČIKAGOS ASK 
"LITUANICA"

Pagal preliminarinės registracijos davinius, žai
dynėse numato dalyvauti 40 komandų, 8-se klasėse.

Varžybos bus vykdomos šiose klasėse: berniukų 
ir mergaičių B (1981 m. gimimo ir jaunesnių), ber
niukų ir mergaičių C (1983 m.gim. ir jaunesnių), 
berniukų ir mergaičių D (1985 m.gim. ir jaunesniu), 
berniukų E (1987 m.gim. ir jaunesnių) ir "molekulių" 
- klasėje F ( 1989 m.gim.ir jaunesnių), kurioje ber
niukai ir mergaitės žaidžia kartu.

Dalyvauti kviečiami visi lietuvių sporto klubai 
ar kitoki vienetai, atlikę meting 1997 m.narių re
gistraciją šALFASS-je. Jaunesnių klasių žaidėjams 
principiniai galima žaisti kartu ir vyresnėse klasėse. 
Mergaitėms yra leidžiama žaisti berniukų komandose, 
tačiau neatvirkščiai.

Papildomas kontaktas: Donatas Siliūnas, tel:630- 
852-3204. ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA nr.
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Lietuvių Namų Žinios
TORONTO LIETUVIU. NAJVIU VALDYBA GAVO 
S[RAŠTĄ_š.m. KOVO MEN. 27 d.
Derwyn Shea News Release
Ministry of Health Announces $ 2.4 Million 
in capital funding for new nursing home to 
service the local Lithuanian Community.

'....atkelta iš 8 psl./ 
...SAVO KREDITO 
KOOPERATYVUS 
šių nesklandumų su vedė
ju, kooperatyvas veikia 
gerai ir ragino visus 
pasitikėti jo Valdyba.

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Sendees

Dtlyto rtWudratKfo» Jūs game kreiptis | Walter Dreeher 
(Dreterf), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; j Rimą Dreterieną kreiptis jau apdraustų automobilių

I valdybą, vietoje dr. 
C. Jonio (kuris nebekan- 
didatavo), buvo išrinktas 
Marius 
komisijon
Algis Nausėdas 
jos komisijon 
Freimanas.is 

of

Rusinas, paskolų 
perrinktas 

ir revizi-’ 
Jonas

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

Chamney McWilliams Inc.

Board of directors of the Labdara Foundation 
extremely pleased current government has provided 
long awaited funding.

High park-Swansea, March 26, 1997: after 10 
years of hard work local MPP Derwyn Shea, 
pleased to be announcing the final approval
funding for the Labdara Foundation, Lithuanian 
Nursing Home. "I can recall all the groundwork 
that was required for us to get this project under 
way", said Shea. "During my time as a Metro and 
City Councillor in this area I was involved in ne
gotiations with the TTC to obtain approval to 
build on this side. I’m truly pleased that all our 
efforts have paid off".
* The Provincial Ministry of Health will provide 
$2,400,000.00 in the context of the government’s 
new capital funding policies and priorities.
* The facility will have up to 60 nursing home 
beds plus an dditional 33 senior’s residences and 
room for a credit union and a physician’s office.
* The approval of the funding includes provisions 
that the building be free from noise and vibration 
associated with thje subway line.

Po loterijos 
išdalinta 8 
premijos po $25 ir 
po $50,

Good News for health Care in the Community.
’’This announcement,combined with the $100,000 

for long term care re-invested last week, and 
the positive recommendations about building a 
new Runnymede Hospital, all add up to a serious 
commitment to health care in the community of 
High Park-Swansea,” stated Shea. "Our government 
clearly recognizes the special needs of the people 
in this part of Toronto, and have responded with 
the kind of financial commitment that shows they 
understand”.

"We can all be proud of these significant 
benefits to seniors in our area".

kur buvo 
piniginės 

6- 
susirinkimas 

buvo oficialiai uždarytas. 
Po to vyko vaišės.

Grįžkim vėl prie to 
klausimo: ar verta tau
pyti ir skolintis savo kre
dito kooperatyve? Tik 
prisiminkim, kad iš pel
no paskirstyta $40,800 
lietuvių reikalams ir iš
mokėta papildomai net 
$269.000 taupytojams ir 
skolininkams! Verta pa
galvoti tiems, kurie lai
ko savo santaupas kana- 
diškuose bankuose.

Didelė padėka tenka 
dr. S. ČEPUI, kuris vado 
vauja šiam kredito ko
operatyvui jau 34 metus.

Jo rūpestis, įdėtų dar
bo 
nėra aprnoKamas 
tat 
visuotinis susirinkimas iš
reiškia jam pilną pasiti
kėjimą.

valandų skaičius, 
ir už- 

kiekvienais metais

**********♦**♦♦♦♦**♦♦«*

Nalsltoafana tuos ĮjsalnaHmai - mortglčių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis j Riek Drešerį tel. 416 233-3334

DRJESHER Appraisal Ltd.

Nekllnoltmat turtas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis i Valterį ar Riek Dreierius

Tel. 416 233-3334

l,etuv|¥ MM
KREDITO ■L.T.I L
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

© Malonų LN Vyru Būre
lio metinį pobūvį kovo 15 
d., pasveikino pirm.Teo
doras StanuliSi Smagią 
programą patiekė muz. 
Lilija Turūtaitė. Gera V.- 
Birštono vakariene vaiši
nosi dalyviai, kaip ir la
bai puikiu sukaktuviniu 
pyragu.

Prie linksmos nuotai- 
taikos prisidėjo L.Pocie
nės jumoristiniai skai - 
tiniai.
• TURINTIEJI ATLIEKA
MŲ, LIETUVIŠKŲ KNYGŲ 
ypač , išleistų išeivijoje, 
malonėkite jas atvežti į 
LN, 1573 Bloor St.,West 
Toronto, Ont. M6P 1A6, 
arba skambinti V.Kulniui 
tel: 416-769-1266,faksas - 
416-769-4191.

Knygos siunčiamos 
Lietuvos universitetams 
ir bibliotekoms. V.K.

"AITVARO"

25-metį mini 
mėn. 20 d., 

4 val.p.p. 
MINDAUGU

2 5-METIS

Toronto lietuvių dramos 
teatras AITVARAS savo 
veiklos 
balandžio
sekmadienį, 
Toronto 
menėje.

Ta
"Uošvė 
bės nebus" ir pavaišins 
gera vakariene su vynu.

SVEIKINAME visus ak
torius ir ypač šio teatro 
steigėją ir režisorę Aldo
ną DARGYTĘ-BYSZKIE- 
WICZ, 
1997. IV. 15

proga suvaidins; 
į namus, ramy-

p \I< M’I.IOS KRI 1)1 K) KOOI’I R X I V\ AS

( ©Ikm S|.. I <>t onto. < hil.ii i<t \ I6| I I \S 
IVkloiiai: 416 532-34011 ir 532-3414

Anapilyje (rlvfoims: ‘>(15 566-0006

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 vx Iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 VJ. Iki 12.30 vpp.; antradieniais nuo 9 
v.r. Bd3^Qvjoj3.: katvktadieniais Ir penfctadleniais nuo 1 v joj. 1d 8 v.v.—

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind..............
180-364 d. term.lnd.............
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..... 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.................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

2.25% 
2.25% 
2.50% 
3.25% 
3.75% 
4.25% 
4.75% 
2.50% 
2.75% 
3.50% 
4.00% 
4.50%
5.25%
2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...... . .....

Sutarties paskolas 
nuo........---- -

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

7.00%

7.00%

5.15%
5.90%

6.75%
7.25%

..4.95%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 Ir mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler's cheques). Neimama mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kOft&lė___
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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) 
2.00% jž taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamų 
nuošimčiu
1 metų...................5.15%
2 metų...................5.90%
3 metų...................8.45%
4 metų...................8.78%
5 metų.................. .7.25%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2 ar 3 metų.

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlua iki 75X 
įkainoto turto. tūtos 
paskolos: (Line o! 
Credit) Ir antrtaįl 
mortglčlal.3.75% už JAV dol.1 m. GIC

2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.
(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės algoja

MasterCard

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį ik! $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
e 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.

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



rnontreaį
VELYKOS MONTREALIO 
AV PARAPIJOJE

Ankstyvąsias Prisikėli
mo Mišias A V parapijos 
bažnyčioje atnašavo kun. 
Izidorius Sadauskas, SDB 
kun. Kazimieras Ambra
sas, SJ, ir kleb. kun. 
Juozas Aranauskas, balto 
mis lelijomis išpuoštame 
altoriuje. Patarnavo 5 
berniukai: broliai Danie
lius ir Antanas Staškevi
čiai, Antanukas ir Pau
lius Mickai ir Dainius 
Vaičaitis.

Skaitinius gražiai atli
ko dr. Jonas Mališka ir 
ištikimas didžiųjų šven
čių dalyvis, buvęs mont- 
realietis, atvykęs iš To
ronto, dr. Raimundas Za- 
bieliauskas.

Artipilnėje bažnyčioje 
tokį ankstyvą rytą ma
tėsi (o kartais ir pasi
girsdavo) pačių, mažiau
sių veideliai. Tradicinė 
prcesija, mergyčių bars
tomi žiedeliai ir tradici
nės, senos ir nuoširdžios 
giesmės ’’Linksma oiena 
mums nušvito”, žoožiai 
ir melodija skambėjo 
puikiai, palyoima vargo
nais, grojant muz. sol. 
Manuel BLAIS. Dirigavo 
muz. Aleksandras STAN
KEVIČIUS.

Giedojo solistai: Gina 
ČAPKAUSKIENĖ, Anta
nas KEBLYS, Vyrų Cho
ras gregorijonišku stiliu
mi. šventės proga atliko 
”O Salutaris", muz. Go- 
venlock, o pabaigai vi
sas ciioras iškilmingai ir 
stipriai sugaudė Haende- 
lio ištraukoje iš "Mes
siah", giesmeje "Aleliu
ja". Giesmes parinko 
Antanas Mickus. Visi 
įvertiname, švenčių ir 
nešvenčiu proga, mielus 
giedotojus- dainininkus, 
neįsivaizduojame mūsų 
telkinio be jų!

Salėje, prie paruošto 
užkandžiais margučių 
krepšiu ir vyno stiklais . 
stalo susirinko tautiečiai 
pasilinkėti šviesios Prisi
kėlimo šventes ir gero, 
taip išsiilgto pavasario, b.

KAZIMIERINIA1 PIETŪS
Lietuviu šv.Kazimie - 

ro P-joje Montrealyje,ko
vo mėn.9 d, po 11 vai. 
pamaldų, vyko tradiciniai 
Kazimierinių pietūs,! ku
riuos buvo atsilankė apie 
180 parapijiečių ir sve - 
Čių iš AV P-jos ir už 
Montreal!© miesto ribų % 
gyvenantieji lietuviai.

Pamaldų laike giedo
jo Montrealio Vyrų Vie
netas, vad. muz. Alek
sandro Stankevičiaus , 
stipriai ir gražiai pasi - 
rodė su savo giesmėmis, 
o mūsų šventovės vargo
nai,po gan ilgos tylos, ta_ 
sekmadieni '’pravirko” is 
džiaugsmo" nes atrodo, - 
buvo jau lyg ir pamiršti, 
nereikalingi...

Svetainėje Vienetas 
padainavo keletą gra - 
zių dainų ir klausyto
jai jiems stipriai plojo, 
lu psl.

ATGIMUSI MALONI 
TRADICIJA

1997 m. vasario mėn. 
14-16 d.d. įvyko Aleno 
ir Rasos Pavilanių ir 
Ryčio bei Vilijos Bulotų 
suorganizuota Montrealio 
lietuvių slidinėjimo sto
vykla Mont Sutton kal
nuose, apie 60 mylių į 
pietryčius nuo Montrea
lio. Smagus, draugiškas 
lietuviškas bendravimas 
prasidėjo penktadienio su
sipažinimo vakare prie 
vyno ir sūrio. Susirinko 
lietuviai slidinėtojai ne 
tik iš Montrealio, bet ir 
iš Toronto, Acton, Onta
rio ir Cleveleando, Ohio. 
Bendravom iki vėlyvo 
vakaro. Kol smagiai 
linksminomės, lauke be
perstojimo snigo taip 
kad būtų šviežaus sniego 
rytdienos slidinėjimo var
žyboms.

išaušo gražus rytas. 
Šeštadienį temperatūra 
-5°C. Sniegas geras. Var
žybų registracija prasi
dėjo 10:30 vai.r. ir sli
dinėtojai stebėjo lenkty
nių kalną, tardamiesi, 
kokiu vašku vaškuoti 
varžybines slides.

Varžybose dalyvavo 
gausus būrys - 30 slidi
nėtoje iš Montrealio, 
Toronto, Acton’o, Cleve
land’ o ir Čikagos. Labai 
smagiai ir per greitai ta 
varžybų valanda praėjo.
Liko visa popietė padis
kutuoti rezultatus, bei 
pasitarimai, kaip kitais 
metais pagerinti asmeni
nį lenktynių laiką, sutau
pyti kelias sekundes.

Šeštadienio vakare 
buvo suorganizuota bend
ra vakarienė "Horizon" 
viešbučio patalpose. Da
lyvavo 45 asmenys, ir 
po skanios vakarienės ne
kantriai laukėme varžy
bų rezultatų. Alenas Pa- 
vilanis organizatorių var
du padėkojo visiems už 
dalyvavimą ir supažindi
no su Rimu Kuliava, ku-

Visi dalyviai esame 
jiems nuoširdžiai dėkin
gi ir už giedojimą.

Kleb.kun.dr. F.Juce
vičius gražiai padėkojo' 
svečiams dainininkams 
ir Vieneto vadovui, o 
ypatingai mūsų P-jos ko
miteto nariams, be ku
rių pagalbos nebūtume 
stipriųjų parapijų eilese.

Pakvietus prie scenos 
visus Kazimierus ir Ka
zimieras, Komiteto narė 
Nijolė Šukienė prisegė 
kiekvienam po baltos gė
lės korsažą.

Šiuos "karališkus pie
tus" suruošė K-to narė, 
niekuomet nepavargstan
ti Helen KURYLO su sa
vo niekad nepavargstan — 
čiomis padėjėjomis.

Yra džiugu,jog mūsų 
Parapijoje dar netrūksta 
moterų,kurios kaip tos 
bitelės, dirba ir šyla vir
tuvėje,© kitos-"laiminges- 
nės"- aptarnauja svečius .

Prie kiekvieno stalo 
buvo raudonų ir baltų gė
lių, į vynų stiklus buvo j- 
dėtcs rožines spalvos ser

Viršuje:

Montrealio 
lietuvių 
slidinėtojų 
stovykla.

Apačioje:

Bendra 
vakarienė 
"Horizon" 
viešbutyje.

ris pravedė slidinėjimo 
varžybų laimėtojų prista
tymą. Ilgai kalbėjom,
bendravom ir juo kavom.

Sekmadienio rytą nu
švito saulė ir vėl visa 
lietuvių grupė atsirado 
ant kalno. Buvo šalta 
diena, be vėjo, su stip
ria saule ir gera kompa
nija, tad niekas nejautė 
šalčio.

Per greitai pasibaigė 
1997 metų Montrealio 
lietuvių slidinėtojų sto
vykla. Dabar jau planuo
jame sekančią 1998 me
tais. Laukiame visų, 
kurie dalyvavo šiais me
tais ir laukiame naujų 

vetėles, kurios iš tolo 
atrodė kaip gėles. Na. ir 
nuotaikai pagerinti >buvo 
padėta po buteli raudo - 
no ir balto vyno.

Vaišių metu grojo 4 
-rių asmenų puikus or - 
kestras gražias ir švel - 
nias melodijas,© šokėjai 
nesnaudė, turėjo gerą 
progą prisiminti ir savo 
jaunystės dienas.

Buvo gražu stebėti,kai 
prieš 15-20 metų buvę 
Mišių patarnautojai, susi
tiko ir sveikinosi,jau kaip 
tėvai su savo mažais vei
kučiais,kurių tarpe bu
vo R.Ambrasas ir du bro
liai D.A.Pališaičiai.

Loterijoje 38 gražios 
ir viliojančios "bonkos" , 
džiugino laimėjusius,© ne
laimėję- nenusiminė ir 
sakė,jog sekantį kartą bus 
jų eilė laimėti.’

Visi skirstėsi į namus 
su šypsena veiduose ir 
gražiais prisiminimais a- 
pie linksmai praleistąpo- 
pietę. K.Ambrasas

veidų! Iki pasimatymo!
Norime padėkoti vi

siems, kurie padėjo įvyk

dyti šią stovyklą, ypatin
gai Montrealio Lietuvių 
Kredito Unijai "LITUI".

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo
9 v.: 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 DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sųsk. Iki........1.75%
santaupas......................... ........ 2.25%
kasd. pal. taupymo sųsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
M dienų indėlius......................2.50%
180 dienų Indėlius....................2.75%
1 m. term. Indėlius...................3.00%
2 m. term. Indėlius...................3.75%
3 m. term. Indėlius...................4.50%
4 m. term. Indėlius ..................4.75%
5 m. term, indėlius 
RRSP ir RRIF3 
(Variable) 
1 m. ind.

m. Ind.
m. Ind

Asmenines nuo............ 0.75% 
neklln. turto 1 m......... 5.060%

Namokami itldiį ųtkaltiį 
apmokėjimai. Namokama 
nartų gyvybėa drauda 
pagal aantaupų dydį 
Iki 12,000. Ba to, nartų 
aantaupoa apdrauatoa 
TALKOS ataargoa kapitalu 
3 mil. dol. Ir Kanadoa 
valMloa Iki $60,000 
aumoa draudimu

2
3
4 m. Ind.
5 m. Ind.

2.50% 
3.00% 
.3.75% 
4.50% 
4.75% 
5J25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje" 
MASTER CARD KREDITO KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ
__

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, nr. 8,



niontreal Mirus mylimai Žmonai ir Motinai,
A t A

JANINAI ADOMONIENEI,
Jos vyrą Joną, buvusi mūsų talkininką, 
Jossunų Gintarą-Joną, dukterį Violetą 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame -

nNLn Valdyba, Redakcija 
ir darbuotojai

1997 m. balandžio men. 19 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30 vai

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

KANADOS LIETUVIŲ 
KATALIKIŲ MOTERŲ. 
D-JOS MONTREALIO 
SKYRIAUS 45-METIS

Atvelykio Mišios, š.m. 
balandžio 6 d. buvo atna
šaujamos 2 kunigų: K. 
Ambraso S J ir J. Lipskio.

į švetovę įžengė Drau
gijos moterys, nešdamos 
savo vėliavą, visos pasi
puošusios tautiniais rūbais.

Mišių skaitinį atliko 
Moterų draugijos vicep. 
Danutė Staškevičienė, o 
maldą, specialiai, sukur
tą šiai dienai - viešnia 
iš Čikagos - Birutė Pūke- 
levičiūtė.Kaip visuomet, 
pagrindinius apeigų skai - 
tymus atliko dr.J.Mališka.

Šv. Mišių už
baigimas buvo tikrai 
įspūdingas kantatos dali
mi "Kryžių ir Rūpintojė
lių Lietuva". Kada tik 
šią giesmę girdžiu, džiau
giuosi, kad Henrikas Na- 
gys, nors ligonis būda
mas, dar spėjo sukurti

* šią kantatą, o muz. A. 
Stankevičius ją Įrėminti 
iškilminga melodija.

Po pamaldų žmonės 
ėmė rinktis į salę, kur 
netrukus ir prasidėjo 
programa. KLM draugi
jos pirmininkė Genė Ku- 
džmienė sveikino visus 
susirinkusius, pakvietė 
kleb. Tėv. Aranauską, SJ 
tarti invokacijos žodį. 
Jis prašė Dievo palai
mos LKM draugijai ir 
linkėjo dar daug metų 
darbuotis mūsų aplinkos 

* ir visuomenės gerovei.
Po to, G. Kudžmienė 

padarė trumpą draugijos 
gyvavimo apžvalgą nuo 
jos įsisteigimo 1950 me
tais, ir vėliavos įsigijimo 
1955 m. Moterų draugija 
daug prisidėjo parapijos 
kūrimui, Marijos alto
riaus įrengimui. Užduotis 
išeivijoje buvo- iš gauto 
renginių pelno pagelbėti 

. vietinei veiklai, tuo me
tu daug ko trūkstant. 
Dabartiniu metu Draugi
ja įsijungė į našlai
čiams "Tėviškės namų" 

> statybą Lietuvoje,

Buvo pagerbtos miru
sios narės vienos minu
tės tyla, o dabartinėms 
ir buvusioms pirminin
kėms prisegta po korsa
žą.

45 metų sukakties 
proga sveikino jų Dva
sios vadas Tėv. J. Ara- 
nauskas. iš Toronto atvy
kusi Monika Povilaitienė 
sveikino A. Sungailienės 
vardu ir Toronto LKMD 
Centro Valdybos vardu; 
O. Gustainienė - Prisikė
limo parapijos Moterų 
draugijos vardu; Regina 
Choromanskytė - Hamil
tono LKM draugijos var
du. __ ~ .Rastu sveikinimus 
atsiuntė Delhai Valdyba 
ir buvusi montrealietė 
D. Daniene iš Ottawos.

KLB Montrealio sky
riaus pirm. A. Staškevi
čius pagyrė moterų nenu
ilstamą darną ir ragino 
visus prisidėti prie "Tė
viškės namų" Lietuvos 
vaikams lėšų telkimo.

iš Putnamo atvažiavu
si Seselė Paulė su dviem 
Sės.-Augusta ir Felicija, 
irgi palinkėjo draugijai 
dar daug metų darbuotis 
montrealiečių tarpe.

Po oficialiosios dalies 
išėjo į sceną mūsų visų 
laukiama ir labai pasiilg
ta buvusi montrealietė 
Birutė PŪKELEVIČIUTĖ 
čia ji mūsų tarpe darba 
vosi apie 10 metų, kūrė 
"Metūges", rašė "Aštuo
nis lapus", statė, režisa
vo vaidino * "Pabudime" 
"Baltaragio malūne"vMil- 

žino paunksmeje" "Aukso 
Žąsyje",ir kt.

Velykos ir Atvelykis, 
jos nuomone, tai džiaugs
mo šventė vaikams, to
dėl ji savo programą pra
dėjo ištraukų skaitymu 
iš jos parašytos knygelės 
"Daržovių gegužinė", 
kuria apsidžiaugė ne tik 
vaikai bet ir suaugę. 
Galėjome įsivaizduoti 
kaip šoko Žirnis ir Pupa, 
kaip ponas Burokas kvie
tė Bulvę į suktinį,, kaip 
sukosi Agurkas su grakš
čia Morka. Tik kur bu

997. IV. 15

jo Lietuvai. Dabar tais 
varpais skambina prity
ręs cariollinistas per 
šventes j. Vaičaitis. Dabar 
tokių jau nesimato.

Po tokios įspūdingos 
programos atėjo laikas 
ir atsigavėti. Kun. K. 
Ambrasas palaimino sta
lus o 
jėjos
maistą į 
pagamino 
ninkė 
talka, 
pačios
Buvo daug skanių 
kiaušinių, vaisių 
tik širdis troško.

šeimininkių padė- 
pradejo nešioti 

salę. Maistą 
prityrusi šeimi- 

Keršienė 
pyragus 

LKMD

vus kur nebuvus atsirado 
ir Aguona. Daržovės 
pradėjo pavydėti jai gro
žio ir varė į gėlių dar
želį, ten kur ji priklau
santi, bet Aguonai pavy
ko visus juos įtikinti, 
kad ir ji priklauso daržo
vių būriui, nes peržydėju
si pavirsta barškučiu ir 
prieskoniu.

Bet štai išmuša 9 va
landa, visos daržovės 
turi grįžti į savo vietas.

Sekanti programos 
dalis pradėta "Astuoniais 
lapais", nuo Birutės gi
mine dienos, kurią ji ge
rai prisimena. Tai buvo 
laimingos, nerūpestingos 
dienos Kaune su savo tė
vais, draugėmis, mokykla 
ir 1.1.

Vėliau karas, bėgimas, 
gyvenimas Vokietijoje ir 
apsuptis Danzige., Gyven
dama Vokietijoje ji vis 
grįžta į prisiminimus Lie
tuvoje, išsiskyrimą su 
drauge Rimute, kur jos 
pasidalina adresu Rimos 
tėvo draugo, filatelisto, 
gyvenančio Amerikoje, 
ir gal būt galinčio joms 
padėti klaikiame Danzi
ge. Čia ji įsivaizduoja 
kaip gražiai gyvena tas 
ponas filatelistas toje 
Amerikoje, ką jis veikia 
ir 1.1. Toje klaikioje 
aplinkoje gyvendama ji 
prisimena Velykinėmis bal
tomis lelijomis išpuoštus 
altorius Kaune įgulos 
bažnyčioje, šventinį sta
lą namuose, žvilgančią 
monstranciją, ir žmones 
giedančius "Aleliuja".

Bet tai gal ir buvo 
jos paskutinė šventė.

Jautėsi užrašas: at
seikėta, padalinta, nu
spręsta. Ir žvejai jau 
mato atplaukiančią krau
jo putą.

Ji prisimena, koks 
buvo tėvynę mylintis, 
idealus jaunimas jos 
augimo laikais. pri
simena žmogų, kuris 
pats sudarė planus, sude
rino varpus, kai Karo 
Muziejaus sodelyje reikė
jo varpų muzikos. Viską
atliko veltui ir padovano-

• Rengia PIETUS Sv.Onos 
Draugija š. m.BALANDŽIO 
mėn. 20 d.,šv.Kazimiero 
P-jos svetainėje. VISI ma
loniai kviečiami.
• Pranas Vėžauskas iŠDel- 
hi,Ont., siusdamas prenu
meratą, rašo,kad prideda, 
auką"už taip mūsų mėgs
tamą laikraštj".

Nuoširdus Ačiū.* ’’NL"

• E.Radzevičiutė,iš Či - 
kagos atsiuntė rėmėjos 
prenumeratą ,linki "Gerų 
sėkmių ir sveikatos vi - 
siems dirbantiems "Ne 
priklausomoje Lietuvoje".

Taip pat pasiskundžia, 
kaip netvarkingai kartais

su 
kepė 

narės, 
tortų, 

ir ko 
Buvo

dar pridėta ir stikliukas 
vyno. Po malonaus viešė? yra išnešiojami laikraš- 
jimo ir 
viešnia, 
pamažu 
lęi, tikėdamasi netrukus 
vėl pasimatyti. G. M.

čiai. Išeitis- skųstis sa
vo vietovės pašto sky - 
riuje, nes dažnai tai y - 
ra išnešiotojo • apsileidi
mas.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
GRAŽIA SAVO PROTĖVIŲ. KALBA - LIETUVIŠKAI < 

.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

pasimatymo su 
pradėjo publika 
skirtytis numo

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PAROAV1MO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSŠ/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.

Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060,- namu;

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

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

rONY
STUDIO

PORTRAITS 
PASSBPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

FUNERAL HOME
Br J.F. Wilson & Sons Ine.

123 Mą>h Blvd. 5784 Verdun Av 
ChoteouQuy, Que. Verdun, Que..

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
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nnontreal
MIRUSIEJI:
• JANINA ADOMONIENĖ, 
80 m.,ilgametė KLKMoten 
D-jos nare,po sunkios ligos 
mire Victoria ligoninėje , 
balandžio mėn.4 d.

Liko vyras JONAS,su - 
nūs Gintaras-Jonas,' duktė 
Violeta, su šeimomis, Jų. 
tarpe vaikaičiai Andrew ? 
Kristina ir Lukaą broliai - 
dr.Rimas - Amerikoje ir 
Kestutis Lietuvoje su šei
momis.

Palaidota iš AV P-jos b 
bažnyčios Notre Dame Ka" 

Užuojauta mirusios ar
timiesiems.

K.L.B, MONTREALIO APYLINKĖS VALDYBAI

1997 m. balandžio mėn. 20 d. 12 val.p.p.

VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ
Aušros Vartų parapijos salėj,

DIENOTVARKĖ:
• pranešimai
• Valdybos ir Revizijos K-jų rinkimai
• Kavutė

Visi maloniai kviečiami dalyvauti!
KLB Montrealio A-kės valdyt

LITAS MON 1 HtA I !!' I K I I .1 . 
hHI (I IT 11 H N 1.1

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MUMS RAŠO:
Prof. Danguolė Beres- 

nevičienė, pereitų metų 
rugpjūčio mėnesį, daly
vavo Tarptautiniame Psi
chologų XXVI-ojoje kon
ferencijoje Montrealyje. 
Tada buvo labai gerai į- 
vertinta specialistų už 
savo referatą anglų kal
ba (plačiau aprašyta 
1996 m. "NL" 19 nr., 
rugsėjo mėn. 10 d. lai
doje).

Neseniai gautame laiš
ke ši gabi ir labai darbš
ti mokslininkė aprašė, 
kiek daug teko atlikti 
ginant savo disertaciją 
iš psichologijos ir gauti 
pilną profesorės laipsnį 
(turėjo jau anksčiau pe

V.-TXK"  MK—  XX M v o<x----------

j Montrealio lietuvių kredito unijos
"Lito" valdyba

kviečia 1997 m. balandžio 27d. 4 val.p.p- '----------------------------------------------------------- .

Aušros Vartų parapijos salėj,
* 1465 rue De Sėve, Montreal t

u Į METINĮ VISUOTINĮ

Įj narių susirinkimąD* Narių registracija vyks nuo 3:00 iki 4:00 vai.

* Kandidatų į Valdybą ir Komisiją, pasiūlymai
H turi būti padaryti raštu dviejų Unijos narių, tu- 
(J rėti kandidatų sutikimą ir įteikti Unijos sekre- 
x toriui ne vėliau, kaip 5 dienas prieš susirinkimą!
I —-^K— . XX- XX-------------------------

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
1 metų.......3.25%
2 metų ...-3.75% 

.3 metų ...4.25%
4 metų ...4.75%
5 metų ... 5.00%

Taupomos sąskaitos
Specialius. ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

RRSP A RRIF

Terminuoti indėliai
1 metų ............. 2.50%

Taupoma . 1.50%
1 metų ... 3.25%
2 metų ... 3.75%
3 metų ... 4.25%
4 metų ... 4.7- y
5 metų ... 5.00%

ų sąskaita ...1.0U%

š laiką 1.00%)

180 d. - 264 d. 2.50%
120 d.-179 d. 2.25%
60 d.-119 d. 2.25%
3U d. -59 d. 2.25%

iki 30 d.............. 0v
30 d. - 364 d. (išimant

Čeki

prie
IMA UŽ7

Nekilnojamo turto paskolos

1 metų... %
2 metų ... 6.40'%
3 metų ... 6.75»%

(Residential

4 metų .
5 metų .

up to 
4-plex)

.. 6.95%

.. 7.50%
Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITAS ...5.75%
Fully guaranteed (CSB) or other ...............7.50%
Personal loan regular .................................. 9.50%

Overdraft .................................................................... .17.00%

<4

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

dagogikos mokslų dakta
rės titulą).

Ją gynė Latvijoje, 4- 
iomis kalbomis (lietuviš

M K »»»*»*» m K » m » »»»**»***< M M M It» R »*****

KELIONĖS į LIETUVĄ
Liepos 9 d. su Finnair oro linija. Skridimas : 
Dervai - Toronto - Helsinki - Vilnius.

Niekur nereikės nakvoti. Kaina $1325. į šią kai
ną įeina visi mokesčiai, įskaitant aerouostų.

kai, latviškai, angliškai 
ir , kai nebuvo pakanka
mai vertėjų - rusiškai). 
Po 4-rių valandų "proce
dūros" pasisakė 3 oponen
tai," - rašo ji, -’’lietuvis 
ir du latviai, reikėjo 
jiems atsakyti, o po to 
teko atsakinėti į kokius 
29 klausimų įvairiomis 
kalbomis. Balsavimo 
rezultatai - 8:0.“

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Roseaon

Pirmadieniais 9.00* 3.00 40- 2
Antr., trečiad. 9.00- 3.00 .
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 380- 7XX>
Penktadieniais 10.00- 0.00 *80

Taipogi parūpinu bilietus kelionėm ištisus metus. 
Prašome užsirašyti jau dabar, kol dar yra vietų, 
pas: Liudą Stankevičių, Tel: 669-8834; arba pas 
Poltours, Tel: 521-9910.

Ne sezono metu iki birželio mėn. vidurio,kaina - 
$1,200. Liudas Stankevičius

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., 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

■ ..................................................—■ I !■ I ■ I ————

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

ADVOKATAS
Romas I S g a n a i t 1 S.S.B.A., B.C.L. 

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

Notarė

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

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

Tek 931-7174.

Kitą dieną teko rašyti 
dar ir gyvenimo protoko
lą su sekretorės pagalba 
latvių kalba. "AŠ jai sa
kiau rusiškai arba angliš
kai, o ji man-latviškai", 
rašo prof. Danguolė.

Padėkojusi už jos lan
kymosi aprašymą "NL" , 
ji sako, kad jos abu 
sūnūs - moksleiviai- 
labai nustebo ir apsi
džiaugė "pirmą kartą 
patekę į laikraštį ir dar 
užsienyje, ir lietuvių kal
ba! Žodžiu, tikri stebuk
lai!“

Baigdama rašo: "Pasi
žiūrėjusi į Jūsų laikraštį 
- ~ lietuvišką, leidžiamą 
už tūkstančio mylių nuo 
Lietuvos žinau, kad Jūsų 
darbas yra labai prasmin
gas ir reikalingas ir 
Jums ir mums... Linkėji
mai ir Velykiniai sveiki
nimai Leonui (Balaišiui), 
p. Martinėnui, Nijolei 
Bagdžiūnienei ir visai lie
tuvių bandruomenei. Dė
koju Dievui, nuvedusiam 
mane pas Jus. Tai pirmo
ji mano tarptautinė ke
lionė, kurios metu suti
kau išeivių ir pasimokiau 
man dar nežinomų isto
rijos puslapių".

zžįS: EUROPARCEL
/ Z* Siuntiniai i Lietuvą lėktuvu 1997 m .bus 

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

(514h 937-9898.

ADAMONB INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI ■ AUTOMOBILIAI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3007 A RoMmont Blvd.,Montreal, Qua. HIX 1L7

TeL 722-3545; . Fax: 722-3540
Joana ADAMONYTĖ Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res 255-5355
EMM. ir Aihu pitrnmirnnt. PmittiKuimaa Mįpmipfa

LESTCHTURES

IVHROIXl irjc.
DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard Verdun. (Quebec) H4G 1Y9

12 psl.

Malonu, kad prisiminė 
montrealiečius lietuvius , 
tokia retų gabumų ir darb-. 
štumo musu tautietė, b.

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

f
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