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IR SUKILĖLIŲįKAITŲ 
DRAMA

Š.m
22 d

su dar 
įkaitais

"Tupac

. balandžio mėn. 
Peru kariuomenės 

ypatingojo dalinio SWAT 
grupuotė įsiveržė į sosti
nėje Limoje sukilėlių 
marksistų okupuotą Ja
ponijos ambasadą 
likusiais joje 72 
ir 14 sukilėlių.

Sukilėlių grupė
Amaru" per 4 mėnesius 
trukusias derybas, sie
kiant taikingo sprendimo, 
remiamo visų didžiųjų 
valstybių, atsisakinėjo 
saugaus jų pervežimo į 
Kubą arba Dominica 
respublikas, kurios sutiko 
juos priimti. "Tupac 
Amaru" reikalavo išleis
ti iš kalėjimo (apie 400) 
jų grupei priklausančių 
narių. Peru vyriausybė 
su šiuo reikalavimu nesu
tiko, tačiau palengvino 
kalėjimo sąlygas.

Preciziškai pravesta 
įkaitų išlaisvinimo opera
cija truko apie pusvalan
dį. Žuvo vienas įkaitas - 
Aukščiausiojo teismo tei
sėjas Carlos Giusti, 2 ka
riai ir visi 14-ka sukilė
lių. Pora įkaitų yra sun
kiau sužeisti, keliolika - 
lengvai. 

Kanados ambasadorius 
Anthony Vincent buvo 
vienas svarbiųjų ir aukš
tai vertinamų derybinin
kų, lankęs įkaitus ~ tik 
pora valandų prieš išlais
vinimą, ir visai nenuma- 
tęs tokio siurprizo.

įkaitų krizė grėsė Peru 
valstybės politiniam ir 
ekonominiam stabilumui 
ir nebebuvo kitos išei
ties, nenusileidžiant su
kilėliams- tvirtino prezi
dentas Alberto Fudžimo- 
ri.

Tačiau, pačios proble
mos, kodėl tokie sukilė - 
liai atsiranda - neišspren
dė...O dramatiška įkaitu 
išlaisvinimo pabaiga be 
esminių sprendimu ^gali Su

s' kelti eile kitu dramatiškų 
įvykių.

• OKLAHOMOS įtaria
mo teroristo Timothy 
McVeigh byla prasidėjo 
Denver, Col., mieste,, 
rūpestingai atrinkus jury 
komisiją. T. McVeigh 
yra 29 m. amžiaus, Gulf 
karo veteranas, kaltina
mas išsprogdinimu fede
ralinio pastato kurio 
metu žuvo 168 žmonės, 
jų tarpe vaikų ir moterų 
nieko bendro neturinčių 
su federaline valdžia. 
T.McVeigh tvirtinęs esąs 
patriotas, siekęs sukelti 
revoliuciją Amerikoje.

PREZ. JELCIN’AS ŽADA 
PRITARTI NATO

'J Washington Post" pra
neša, kad š.m. balandžio 
mėn. 18 d. Rusijos prez. 
Boris Jelcin’ as pareiškė, 
kao gegužės mėn. 27 a. 
Paryžiuje bus pasirašytus 
saugumo užtikrinimas su 
Vakarų karine sąjunga. 
Tai jis pareiškė pralei
dęs keletą valandų ‘ disku
sijose su Vokietijos kanc
leriu Helmut Konl ir po 
trukusių derybų su NaI’u 
Generaliniu Sekretoriumi 
gen. Javier Solana ir 
Rusijos Užsienio reikalų 
min. Jevgenij Primakov’. 
Prez. Jelcin’ as pasakė, 
kad dar likę kai kas de
rybų programoje spręsti
no, ir reikia paskubėti".

Abu šie valstybių vy
rai išlaikė artimą ryšį, 
per metus susitiko penke
tą kartų, ir H. Kohl' is 
ragino, kad Maskvą rei
kia integruoti į Vakarų 
tarybas. Vykstant didžių
jų industrinių valstybių 
Group of Seven metiniam 
susirnkimui birželio mėn 
Denver, Colo., bus pa
kviestas dalyvauti didelė
je dalyje aptarimų ir 
prez. Boris Jelcin’as.

Rusija labiausiai bijo 
modernios Vakarų gink
luotės.

• RUSIJA, KINIJA, KIR- 
GISTANAS, KAZACHSTA
NAS IR TADŽIKISTA
NAS pasirašė susitarimą 
sumažinti pasienio apsau
gą po 7 metus trukusių 
pasikalbėjimų derybų. 
Apsauga bus abipusiai su
mažinta tiek atitrau
kiant didelę dalį ginkluo
tės, tiek ir kariuomenės. 
"Šaltojo karo mentalite
tas pasikeitė"- sakė Kini
jos prez. Jiang Zemin.

• 2000 Kanados karei
vių nuvyko į Manitobą 
padėti apsaugoti Raudo
nosios upės potvynio su
keliamą katastrofą. To
kio pobūdžio potvynis 
yra pirmą kartą ištikęs 
šioje vietovėje ir nors 
buvo visa daroma apsau
goti pastatus, tūkstančių 
smėlio maišų užtvaros 
nedaug padėjo, vande
niui vis

maišų 
padėjo,

: tebekylant.

RINKIMAI 
MĖN. 2 d.

3

KANADOS 
BIRŽELIO

Š.m. balandžio 27 d. 
oficialiai patvirtinti Ka- j 
nados federaliniai rinki- 
rnai - birželio 2 diena.

Šįmet dirbantieji gaus 
valandas laiko atlikti , 

savo balsavimo pareigą, j 
(Anksčiau buvo duodama 
4 valandos).

šių metų balsavimas I 
ypatingai svarbus: nedar-l 
bo problema palie- ■■ 
čia 1.4 milijono kana
diečių. Biudžeto defici
tas reikšmingai sumažin
tas, tačiau duomenys 
rodo, kad dėl to ypač 
nukenčia sveikatos apsau
ga ir dalinai švietimas.

Valdančioji liberalų 
partija kol kas dar nepa
reiškė aiškių sprendimų, 
kas darytina valstybės 
vieningumui išlaikyti. Ir 
tai didina nepasitenkini
mą daugumos Kanadiečių, 
nors Min. pirm. Jean 
Chretien, kalbėdamas To
ronto Canadian Club 
auditorijoje balandžio 
mėn. 25 d. pažadėjo 
darysiąs viską, kas įma
noma, kad išlaikytų nesu- 
siskaldžiusią valstybę ir 
kad federalinė vyriausy
bė "eventualiai 
papildyti 
pripažįstant 
išskirtinumą", 
pažado jis 
balandžio 27 
damas rinkimų

Šio mėnesio pradžioje 
apklausinėjimų duomenys 
rodė, kad už liberalų 
partiją pasisako 42% 
apsisprendusių balsuotojų. 
Progresyvieji konservato
riai gavo 18%, reform is- 
tai - 16%, Bloc Quebec
ois - 13% ir Naujieji 
Demokratai - 11%.

bandys 
Konstituciją 

Quebec’ o 
To savo 

nepakartojo 
d., pranes- 

datą.

• QUEBEC’O švietimo 
min. Pauline Marois 
paskelbė viešai naują 
nuostatą siūlant pakeisti

saulė prašvito meiliai....

tarybas pagal 
prancūzų kalbą.
3 prancūziškas

Pavasario

siūlo

laikas JAV, 
Lenkija, Ko-

mokyklų 
anglų ir 
Ji 
ir 2 angliškas tarybas.
TARPTAUTINE GERIA
MOJO VANDENS 
SAVAITĖ

Pirmą kartą Quebec’o 
provincijoje šiemet skel
biama Tarptautinė Geria
mojo Vandens savaitė ge
gužės mėn. 4-10 d.d.

Tokią savaitę skelbia 
jau kuris 
Australija, 
lumbija ir Kanada.

Specialiai tokią savai
tę paminės pranešimais 
apie geriamojo vandens 
kokybę Quebec’o provin
cijoje gegužės mėn. 5 
d. David Cliche- Aplin
kos ir Faunos ministeris.

Geriamojo vandens 
išsaugojimas, išlaikymas, 
jo taupymas tampa pa
grindiniu rūpesčiu. Gegu 
zės 15- liepos 18 d.d. 
daugiau kaip 100 apylin
kių aktyviai dalyvaus - 
Le Puče Bleu-kampanijo- 
je su 
liais, 
tais, 
sias 
vandens išlaikymui.

Quebec’ o organizacija 
vadinasi "Association 
Quebecoise Des Techni
ques de L’Environment" 
-AESEQ informacija
Tel: 514-270-7110, arba 
289-8688. Inf.

informaciniais lape- 
lankstinukais, plaka- 
įtraukiant ir didžią- 
įmones, geriamojo

vyriausybė 
darbo jėgos 
ir lavinimo 

įvairias progra- 
provincįnei vyriau-

DARBUOTOJŲ PARUOŠI - 
MAS PERDUOTAS 
QUEBEC* UI

Kanados min. pirm. 
Jean Chretien ir Que
bec’ o provincijos premje
ras Lucien Bouchard pa
sirašė dokumentą, kuriuo 
federalinė 
perleidžia 
paruošimo 
teisę per 
mas 
sybei

Sparčiai artėjant fede* 
Faliniams rinkimams, ma
noma, kad tuo Ministe- 
ris Pirmininkas įtikins 
kvebekiečius federalinės 
vyriausybės lankstumu.

Premjeras L. Bouchar- 
d’ as, kad ir labai paten
kintas minimo dokumen
to pasirašymu, nedelsda
mas komentavo, jog 
premjeras tikisi, kad 
tokiu būdu bus galima 
atimti balsų ir Bloc Que
becois, artėjant rinki
mams. Tačiau, pasirašy
dami dokumentus "su
stiprinsime Quėbec’’o gali 
mybes sumažinti nedarbą 
- sakė Premjeras.

Debatai dėl minimo 
susitarimo ypač paskuti
niais mėnesiais, buvo žy
miai paaštrėję. Panašus 
susitarimai yra įvykę su 
kitomis 4-riomis provin
cijomis: Alberta, New 
Brunswick, Newfoundland 
ir Manitoba.
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ZURNALISTO-RAŠYTOJO
BRONIO RAILOS
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Už Lietuvos išlaisvinimą! UŽ ištikimybę Kanadai! 
\Pour la liberation de la Lituanie! Loyautč au Canada! 
For liberation of Lithuania! For loyalty to Canada !

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ. 
REDAGUOJA - REDAKCINĖ KOLEGIJA 
TELEFONAS: (514) 366-6220

Išgyvenęs 88 metus,Los 
Angeles mieste,Kaliforni
joje mirė Bronys Raila,ži
nomas, plačios erudicijos, 
šmaikščios ir vaizdingos 
plunksnos žurnalistas,kny
gų autorius, visuomenės jg

Second Class Mail. Reg. Nr. 1952. Return postage guaranteed. 
Postage paid at Montreal, CP. Published by the Independant 
Lithuania Publishing Co. , 7722 George St. LaSalle, P.Q.

H8P 1C4

Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 25,- 
Rėmėjo — $ 30,-

P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuoiiūra, gražinami tik 
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Gimė 1909.III. 10 dv 
Plaučiškių km.,Panevėžio 
apskr. 1927 m.baigė Pa - 
nevėžio Gimnaziją, 1932- 
siais Vytauto Didžiojo Li
to Humanitarinių mokslų 
fakultete studijavo kele - 
ta kalbų, literatūrą, te - 
atro meną. 1932 - 34 m. 
Kauno Konservatorijoje - 
muziką ir dainavimą.

1939 m. baigė Pary - 
žiaus U-te Aukštųjų Tarp
tautinių Mokslų Institutą, 
kur studijavo teisę, diplo
matijos istoriją. Bronys Raila

KK*#*#*****#-***
Dėveloppement international Desjardins DARBO PASIŪLA j

* *POZICIJA VŽSIENYJF.:Konsultantas remti kredito unijų tinklą 
Mandato trukmė: 3 metai 
Jo pradžia: 1997 liepa 

Darbo vieta: Kaunas, Lietuva

- Kontekstas:
Per paskutiniuosius trejus metus DID aktyviai bendradarbiauja Lietuvos kredito unijų tinklo 
įvedime. Šiuo metu yra aŠtuonios veikiančios kredito unijos, kurių bendri aktyvai siekia $150,000. 
Vienas iŠ pagrindinių pasiekimų per pirmąjį Šio projekto etapą buvo Lietuvos Respublikos Seimo 
priimtas Kredito Unijų įstatymas. Bet Šio įstatymo griežtas pritaikymas bei daugybė komercinių 
bankų bankrotų ne tik labai pristabdė kredito unijų tinklo evoliuciją, bet ir sukėlė lietuvių 
nepasitikėjimą visomis finansinėmis institucijomis.

Sovietams okupavus Lietuva, Bronys 
Raila pasitraukė i Vokietiją, 1942 m. gri
žo Lietuvon. Vokiečių okupacijos metu 
jis dalyvavo antinacinės rezistencijos pog
rindžio spaudoje,talkininkavo antikomunis
tines rezistencijos spaudai. 1944 m.išvyko 
Prancūzijon, o is ten- į JAV.

Bronys Raila išleisdino literatūrinių 
straipsnių rinkinį LAUMIŲ. JUOSTA 1966 
m.Už žurnalistinį darbą .yra gavęs Ohio

Šalia ankstyvesnės veiklos šios techninės paramos antrasis etapas įves “prasiskverbimo į rinką* 
(market penetration) strategiją. Todėl, pagrindinės konsultantui užduotys yra:
* Didinant kredito unijų skaičių žemės ūkio srityje, didinti dabartinį tinklą.
* įvairinti tinklą, įkuriant mažiausiai 10 ne žemės ūkio paskirties kredito unijų.
* Dalyvauti valstybinės asociacijos kūrime ir vystyti pagrindines priemones, reikalingas Šio tinklo * 
vystymuisi. *

Pagrindiniąi darbai:
♦ Vykdyti rinkos tyrimus norint padidinti narių skaičių ir pritraukti daugiau santaupų
* Ieškoti naujų taupymo ir paskolų produktų, norint paskatinti narių dalyvavimų kredito unijose 
*

* **
Prisidėti prie mokymo strategijos paruošimo *

* Paruošti vienkartinės pagalbos mandatus Desjardins specialistų iškvietimo atvejais ir įvesti jų *
paruoštus rezultatus *
* Koordinuoti projekto darbų eigą su įvairiais partneriais *
* Dalyvauti įvairių ataskaitų apie projektą parengime *

premija. 1970 m.išleido publicistikos rinki
nius VERSMĖS ir VERPETAI ir DIALOGAS 
su LIETUVIAIS; 1977 m.BASTŪNO MAIŠ
TAS, 1980 - VAIVOS RYKŠTĖ ir KITOKIOS 
LIETUVOS ILGESYS - 1983 m. Tais pačiais 
metais buvo gavęs Lietuvių Bendruomenės 
Kultūros Tarybos premiją už žurnalizmą.

Pastarieji du tomai antrinėmis antraš
tėmis "1OO PRAKALBŲ į LIETUVĄ” yra 
sudaryti iš komentarų, transliuotų RADIO 
LIBERTY programose 1972-1982 m.,kurios 
pasiekdavo ir Lietuvą, kaip žinome.

Bronys Raila priklausė Lietuvių Rašy
tojų D-jai, Rašytojų Sąjungai, Žurnalistų 
Sąjungai, buvo METMENŲ redakcijos kole
gijos narys. Yra išleidęs 20 publicistikos 
knygų,iš jų-6 -ias Lietuvoje, po Nepriklau
somybės atkūrimo.

Naujausioji knyga- '‘LIUDYTOJO PO
RINGES. 1944-1996m.minčių ir išgyvenimų 
pėdsakais”- išleista pernai, 1996 m.

Pernai, balandžio mėn. 13 d. Bronys 
Raila buvo, apdovanotas III laipsnio Gedi
mino Ordinu ir Lietuvos Žurnalistų jsteig- 
taVinco Kudirkos vardo premija.

g

. H 
a

* 
Reikalaujamos kvalifikacijos: *
* Universiteto diplomas : Marketing, Business arba Finance ir 5 metai patirties, davę supratimą ir *
sugebėjimą dėl produktų ir paslaugų įvedimo kooperatinėse finansinėse institucijose *
* Ypatingas susipažinimas ir sugebėjimas rinkos tyrimuose, vystant taupymo ir paskolų produktus *
* Gera pažintis vaidmens bei atsakomybių, priklausančių nacionalinei kredito unijų asociacijai *
* Sugebėjimas efektyviai vadovauti projektui; laikytis nustatytų terminų, globoti resursus *
* Sugebėjimas perduoti savo ekspertizę J
* Sugebėjimas dirbti įvairiuose strategijos lygiuose su įvairiais veikėjais *
* Kalbantis angliškai ir galintis išmokti lietuvių kalbą. , £

Per visa iseiviškaji gyvenimą Bronys 
Raila dalyvavo daugybėje kulturiniu rengi
niu, suvažiavimu, dažnai kviečiamas pas
kaitininku.

Lietuvos žurnalistikos istorijoje jis 
buvo ir lieka vienu žymiųjų ir įdomiųjų 
asmenybių.

Liko žmona Daneta, dukterys- Neringa 
ir Undinė, dvi dukraitės, keletas provai
kaičių. b. n.

Darbo sąlygos;
DID siūlo konkuruojantį atlyginimą ir pilnus dabartinius Desjardins Judėjimo “fringe benefits“ bei 
įvairius priedus mokamus konsultantams, kurie skiriami Į užsienį.

Besidomintys prašomi atsiųsti savo “curriculum vitae“ iki 1997 gegužės 5 dienos: 
Mme Hėlėne Lacroix Pelletier, Service des ressources humaines.
Dėveloppement international Desjardins (DID) 
150, ave. des Commandeurs, Levis, Quebec G6V 6P8 
Tel.: (418) 835-2401 loc. 6045 Faksas: (418) 833-0742

Ši pozicija yra siūloma ir moterims ir vyrams 
Šiame dokumente naudojama vyriškoji giminė teksto palengvinimui

* Kazys Bradūnas*
* VAKARO MALDOJ**£ Kai vakaro maldoj prašau kasdienės duonos,
* Užlieja sielą man javų laukai.
* Rodos, einu einu alsuojančiais dirvonais,
* Po Kojų sklaidosi pavasario rūkai. 
*
* Atleiski, Viešpatie, kad šitą pilką taką,
* Kad žemę taip svaiginančiai myliu
* Ir kad širdis, Tau šitiek tepasakius,
* Pavirto vėl arimų grumsteliu.
*
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VYTAUTAS LANDSBER
GIS SUSITIKO SU JAV 
VICEPREZIDENTU

Washington’e, š.m. 
balandžio mėn. 8 d., Lie
tuvos Seimo Pirmininkas 
ir JAV Viceprezidentas 
Al Gore išsamiai kalbėjo
si daugiausia NATO rei
kalais.

Seimo Pirmininko at
stovė spaudai Loreta 
Zakarevičienė apie šį 
susitikimą ir pokalbį 
rašo, kad Vyt. Landsber
gis padėkojo^ JAV admi
nistracijai už leidimą 3 
pulkininkams vykti dirb
ti į Lietuvą, kad grei
čiau įgyvendintų vakarie
tiškus karinius standar
tus, reiklaingus integra
cijai ir narystei į NATO. 
Jis pabrėžė, kad Lietu
vos išsilaisvinimas dar 
nebaigtas, ir Nepriklauso
mybę dar reikia užtvir
tinti. "Susitikimas Mad
ride ir jo rezultatai - 
tai labai svarbus momen
tas - sakė Vyt. Lands
bergis. Jis įsitikinęs, 
labai svarbu kokį signalą 
Lietuva gaus prieš Mad
rido susitikimą, šio susi
tikimo metu ir po jo. 
Lietuvai reikia žinoti, 
ar ji yra remiama, ar ji 
laikoma Vakarų dalimi, 
Vakarų demokratijos 
dalimi.

Al Gore sakė, Kad ge
riausiai pasiruošusios 
valstybes bus pakviestos 
NATO narystėn, tačiau 
iki dabar dar nenuspręs
ta, kurios.

Vyt. Landsbergis pri
minė, jog Lenkija ir 
Lietuva patenkina tuos 
naujoms kandidatėms į 
NATO reikalavimus. 
Nėra sieninių ar teritori
nių problemų su kaimy
nais, su Rusija iš viso 
nėra. Mažumų klausimas 
išspręstas (žinoma, Lietu
vai labai stengiantis, 
nors to negalima būtų 
tvirtinti apie lygiavertes 
pastangas iš Lenkijos 
pusės. Bet - tai "nami
nis reikalas" ir ne vieta 
buvo kelti tų problemų 
susirinkime. Tik svarbu, 
kad Lietuvai užtektų drą
sos ir savigarbos per 
daug nenuolaidžiauti Len
kijai, Red.). Buvo pabrėž
ta ir tvirta Lietuvos va
liuta bei stiprėjanti eko
nomika. Paminėjo, kad 
netgi Karaliaučiaus prob
lema yra bendra tiek 
Lenkijai, tiek Lietuvai.

JAV Viceprezidentas 
užtikrino, jog pirmosios 
priimtos narės į NATO 
nebus paskutinės. Rusija 
veto teisės neturės ir ne
gales sutrukdyti BALTI
JOS VALSTYBIŲ priėmi
mui į Šiaurės Atanto 
Sąjungą. Jis sakė, jog 
Amerika pasiruošusi ap
saugoti Lietuvą nuo pate
kimo į "Pilkąją zoną". 
Būsią pasiūlyta sustip
rinti bendradarbiavimą 
Vardan Taikos dalyvavi
mų Atlanto Bendradarbia
vimo Taryboje, Baltijos 
veiksmų planas, JAV- 
BaLTIJOS šalių susitari- 
1997. IV. 29 i 

mas. Visa tai, - sakė Al 
Gore - nebus NATO 
pakaitalas, bet kelias į 
NATO narystę.

Vyt. Landsbergis gavo 
užtikrinimą, kad JAV 
diplomatai ras būdą aiš
kiai patvirtinti, kad Lie
tuva nepatektų į buvu
sios "vakarykštės" Rusi
jos planus.

Susitikimo pabaigoje 
JAV Viceprez. Al Gore 
pasiteiravo apie žydų 
knygų bei torų likimą 
Lietuvoje, paminėjo ir 
karo nusikaltimu apkal
tintojo Aleksandro Lilei
kio bylą.

Seimo Pirmininkas 
Vyt. Landsbergis užtikri
no, kad buvę nesusiprati
mai (kitaip sakant, gan
dai, kad žydų religiniu 
kultūriniu palikimu nesi
*************************************************
Lietuvoje

LIETUVOS PREZIDENT- 
TAS įŽVELGIA DIDELES 
GALIMYBES RYTŲ 
RINKOJE

Prez. A. Brazauskas 
džjaugiasi stiprėjančiais 
ryšiais su Rytais ir ma
to ten plačias ekonomi
nio ir prekybinio bendra
darbiavimo perspektyvas. 
Tą jis pareiškė spaudos 
atstovams konferencijoje 
šeštadienį, grįžęs iš ofi
cialaus vizito Kazachsta
ne.

A. Brazauskas teigė, 
kelionėje įsitikinęs, kad 
ši Rytų vlstybė, kaip ir 
neseniai aplankytas Uzbe
kistanas "pasirinko nepri
klausomų valstybių kelią 
su visais priimtinais 
būdais ir šį darbą ryžtin
gai vykcio".

A. Brazauskas sakėsi 
įsitikinęs demokratinė
mis šalies vadovo Nur
sultan Nazarbajev nuo
statomis, kai jis konkre
čiai pasisakė už kiekvie
nos valstybės laisvą apsi
sprendimą stoti į kokias 
nors sąjungas ir vykdyti 
savo užsienio politiką.

Kalbėdamas apie pa
grindinį vizito tikslą - 
ekonominių, finansinių ir 
prekybinių santykių su
stiprinimą, A. Brazaus
kas džiaugėsi, kad preky 
bos apimtys su Rytų 
šalimis kasmet beveik 
dvigubėja, o prekybiniai 
ryšiai yra abipusiai nau
dingi.

Kaip labai svarbų A. 
Brazauskas išskyrė šalių 
bendradarbiavimą visų 

KAI AŠ MĄŽAS BUVAU TOLI NUO PROTĖVIŲ 
ŽEMES

Apie tau kad pasaulyje yra šalis, kuri vadinasi 
Lietuva, sužinojau iš savo senelio, didelio pasakų 
mėgėjo, nuostabaus pasakotojo. Mano senelis - lie
tuvis. iš pradžių jis gyveno Lietuvoje, bet, susituo
kus mano tėvams, persikėlė gyventi į Moldaviją. 
Mano tėvai skirtingų tautybių: tėvelis -moldavas, o 
mamytė - lietuvė. Pirmą kartą jie susitiko Kišinio- 
ve, Moldavijos sostinėje. Praėjus trejiems metams, 
susituokė ir apsigyveno Moldavijoje.

iš pradžių tėvelis su mama kalbėjo moldavų 
kalba, bet, man gimus, senelis nusprendė mane iš
mokytu lietuvių kalbos. Kadangi senelis buvo didelis 
lietuviškų pasakų mėgėjas, jis sekė man lietuviškas 
pasakas, siekdmas sudominti mane lietuvių kraštu, 
kalba.

rūpinama) išsiaiškinti ir 
tikimasi tolesnio glau
daus bendradarbiavimo 
šiuo klausimu.

• Dėl A. Lileikio bylos 
abu aukštieji pareigūnai 
sutiko, kad byla turi 
būti teisingai išnagrinėta.

Šiame susitikime daly
vavo Viceprezidento 
patarėjas užsienio politi
kai Leon Furth, specia
lus patarėjas Daniel 
Fried, Valstybės Departa
mento sekretoriaus pa- 
vad. Marshall Adaire, 
Lietuvos Ambasadorius 
ir Nepaprastas įgalioti
nis Amerikoje Alfonsas 
Eidintas, Ambasados 
patarėjai Danius Semaš
ka ir Vytas Žalys, taip 
pat atstovė spaudai Lore
ta Zakarevičienė.

rūšių transporto srityje.
Kazachstanas, pasak 

jo, galėtų tapti ir pasto
viu naftos žaliavos tie
kėju Lietuvos naftos 
perdirbimo įmonėms. 
Vien pernai, prezidento 
žiniomis, Kazachstane iš
gauta Z mR. tonų naftos 
o gavybos apimtys kas
met dar 4-6 tonomis di
dėja.

"Palaikant normalius 
prekybinius santykius, 
mūsų naftos pramonė 
galėtų turėti pastovų 
naftos žaliavos tiekėją, 
o Lietuva savo ruožtu 
galėtų eksportuoti gata
vus naftos produktus”, 
mano A, Brazauskas.

Taip pat naudingu A. 
Brazauskas laiko mėsos 
ir pieno produktų ekspor
tavimą į Rytus. "Rytų 
rinka yra ir ji mums įdo
mi", teigė A. Brazaus
kas.
PASITRAUKIA IŠ LDDP

Vienas iš LDDP įkūri
mo iniciatorių-Gediminas 
KIRKILAS,š. m. balandžio 
mėn.pranešė pasitraukiąs 
iš LDDP Prezidiumo. To 
priežastis-"LDDP vis la
biau tolsta nuo savųjų 
programinių nuostatų ir 
blogąja prasme kairėj*a”,- 
sakė jis, ir todėl esu pa
blogėjo santykiai su So 
cialdemokratais.

Šalia to, Gediminas 
Kirkilas nepatenkintas LD 
DP vadovo Česlovo Jur
šėno vienvaldyste ir kad 
permažai skiria dėmesio 
dabartiniam Prezidentui , 
ypač kai artėja preziden
tiniai rinkimai.

PATVIRTINTA VILNIAUS MIESTO 
VADOVYBĖ

Pasibaigus rinkimams į savivaldybes, j VILNIAUS 
miesto TARYBĄ išrinkti šių partijų atstovai:

Lietuvos Konservatorių - 19 atstovų, Piliečių
Aljanso ir Rusų Sąjungos Koalicija - 10, LDDP - 
5, Socialdemokratų Partija - 5, Lenkų Rinkimų 
Akcija - 5, Centro Sąjunga - 4 ir Liberalų Sąjunga 
- 3 atstovai.

Po pirmojo naujosios Tarybos posėdžio, įvykusio 
balandžio mėn. 10 d.,buvo išrinkti:

Vilniaus miesto meru - Rolandas Paksas (Lietu
vos Konservatoriai), 41 metų statybos inžinierius, 
pastaruoju metu vadovavęs Uždarajai akcinei bend
rovei ’’Restako", kuri dirbo statybos ir remonto 
darbus;

pirmuoju vecemeru - Juozas Imbrasas (LK),57 
metų statybos inžinierius; vicemeru - Josifas Rals- 
tenskis (Piliečių Aljansas), 44 m.,gydytojas.

Vilniaus Miesto Tarybos daugumą sudarys šios 
partijos: Konservatorių - 19 įgaliojimų, Piliečių Al
jansas - 6 ir Liberalų Sąjunga - 3.

Komitetų pirmininkais ir Valdybos jiariais išrink
ti šie Tarybos nariai: Paslaugų ir Ūkio komiteto 
pirm.- Jonas Mykolas Mišelis (LK); Ekonomikos ir 
Finansų K-to pirm.-Vytas Miliauskas (LK); Kultūros 
Švietimo ir Sporto K-to pirm.- Arvydas Šaltenis 
(LK); Sveikatos ir Aplinkos Apsaugos, Sanitarijos 
ir Higienos K-to pirm. - Medardas Čobotas (LK); 
Socialinių Reikalų K-to pirm. - Arturas Melianas 
(LiberalųSąjunga); Miesto ^Plėtros K-to pirm.- Vy
tautas Sadauskas (Liberalų Sąjunga); Savivaldos Plė
tojimo, Ryšiu su Visuomene, Viešosios Tvarkos K- 
to pirm.- Mečislav VaškoviČ (Piliečių Aljansas).

Romualdas Tarvydas, 
Užsienio Ryšių Skyriaus Vedėjas

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Kaip ir kiti vaikai, aš nuo pat mažens labai mė

gau klausyti pasakų. Beveik kiekvieną vakarą, atsisė
dęs prie senelio, iškeliaudavau į stebuklingą pasakų 
šalį, šiek tiek paaugęs, pradėjau domėtis: iš kur gi 
atsirado tokios nuostabios pasakos? Kas jas sukūrė? 
Mano gimtajam krašte - Moldavijoje- visai kiti pasa
kų veikėjai, siužetai, stilius. Panašias pasakas man 
sekė ir mama. Jų veikėjų vardai - nemoldaviški: 
Eglė, Sigutė, Mindaugas, iš kur tos pasakos? į šį 
klausimą man atsakė senėlis. Jis papasakojo apie 
kraštą, iš kur atkeliavo šios pasakos. Pasakojo apie 
nuostabius ąžuolų miškus, žalias, žydinčias pievas, 
likusias senovės pilis. Ypač man įstrigo atmintin 
pasakojimas apie Gedimino pilį. Senelis taip gyvai 
pasakojo apie šią pilį, kad man atrodė, jog as šią 
tvirtovę matau savo akimis. Šie įdomūs kūriniai 
mane taip sužavėjo, kad aš iš karto panorau nuvyk
ti į Lietuvą, pažinti ją iš arčiau. Tada ir gimė 
mano svajonė nukeliauti į tą nematytą, bet Jr sene
lio ir mamos pasakų jau pamiltą šalį. Tik aštuntoje 
klasėje rnan atsirado galimybė kartu su~ seneliu nu
keliauti į Lietuvą. Sužinojęs apie tai,^ aš labai apsi
džiaugiau ir iš karto pradėjau ruoštis kelionei.

Būdamas Lietuvoje, Vilniuje, senelis pirmiausia 
mane nuvedė į senamiestį ir papasakojo kai 
kurių namų-architektūros paminklų istoriją. AŠ bu
vau nustebintas - tiek daug senų, gražių pastatų, 
kurie liko mums senovės paminklais! Po savaitės, 
kai aš kiek susipažinau su Vilniumi, senelis mane 
nuvežė į Palangą, į gintaro muziejų. Jis man paliko 
daugiausia įspūdžių. Moldovoje aš beveik nebuvau 
matęs gintaro, tik jo papuošalus ir mažus gabaliu
kus. O pasirodo, gintaro yra net puskilograminių 
gabalų, ir dauguma iš jų "sugavę" kažkokią musę 
ar vabalą! Muziejus man taip patiko? Atsiminimui 
apie jo turtus nusipirkau penkis atvirukus. Paviešė
jęs Lietuvoje tik~ dvi savaites, turėjau tiek įspūdžių 
kad, rodėsi, galėčiau tėvams^ ir draugams tik pasako
ti ir pasakoti... Taip giliai širdin man įstrigo pir
moji kelionė į Lietuvą!

Antrą kartą ją aplankiau būdamas jau devintoje 
klasėje. Nuvažiavau į senelio gimtąjį kaimą. Ten 
susipažinau su lietuvišku kaimu, jo žmonėmis. Mane 
labai nustebino, kad tokie paprasti kaimo žmonės 
sugebėjo išsaugoti senąsias tradicijas. Ir ne tik iš
saugoti, bet ir didžiuotis jomis! Kaime aš po trupu
tį pradėjau mokytis lietuvių kalbos. Tai buvo nela
bai sunku, nes nuoširdžiai padėjo ir aiškino senelis. 
Kartą, vartydamas laikraštį, pastebėjau skelbimą, 
kad mokykla "Lietuvių namai" kviečia lietuvius iš 
viso pasaulio mokytis Lietuvoje. Labai apsidžiaugiau 
- vadinasi, man atsirado galimybė mokytis Lietuvo
je! Nieko nelaukdamas, kartu su seneliu paskambi
nau namo ir susitarėme su tėvais: mokysiuos Lietu
voje! /nukelta į 4 psl........ /

3 psl.



KAI AŠ MAŽAS.
/......atkelta is 3 psl./

Jau antrus metus aš čia, šioje mokykloje. Net 
nesitiki: jei neturėčiau tokio senelio, - negyvenčiau 
Lietuvoje. Apie ją turbūt girdėčiau tik per geografi
jos pamokas...
Silvijus Kartofianu, 10b klasės mokinys.

Tremtinių vaikaičių moKykla "Lietuvių Namai" 
Vilniuje.

PUNSKO LIETUVIŠKOJI 
PARAPIJA buvo įsteig
ta 1597 m. - prieš 400 
metų - girininko Stanislo
vo Zalinskio sumanymu 
ir lėšomis. Karalius Zig
mantas Vaza III dovano
jo tam tikslui 8 valakus 
žemės, tam tikrą skaičių 
nuo kiekvieno valdinio 
malkų ir po 6 grašius. 
Šio įvykio dokumentai te
besaugomi. iš jų paaiškė
ja, kad klebonas turėjęs 
būti lietuvis arba mokan
tis lietuvių kalbą. Buvo 
ir dar keletą kartų su
teiktos donaeijos.

Lenkai amžių bėgyje 
labai stengėsi kaip nors 
išnaikinti lietuviškas pa
maldas ir visaip persekio
jo lietuvius, tuo labiau, 
kadį tą vietovę ir apylin
kes po III-jo Lietuvos- 
Lenkijos padalijimo atvy
ko daug lenkų kolonistų.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo Punskas buvo at
skirtas nuo Marijampolės 
apskrities ir priskirtas 
prie Seinų, o lenkų oku
pacijoje- prie Suvalkų aps
krities.

JAV-ėms pripažinus 
Lietuvos valstybę de 
jure, 19z2 rn. rugpjūčio 
mėnesį, Punsko apylin
kės 500ū įgaliotųjų lie
tuvių sveikino juietuvos 
vyriausybę.

Tų metų rudenį į neut
ralią zoną buvo atvykę 
Tautų Sąjungos atstovai 
su 18 -kos Punsko sri
ties kaimų protestais, 
skundais ir parašais, pro
testavusiais dėl lenkų 
sauvaliavimų ir žiaurumų, 
o 1923 m. Dirželio mėne
sį, atstovai susirinkę pro
testavo prieš prijungimą 
prie Lenkijos.

Tačiau 1923 m. spalio 
mėnesį po pamaldų atvy
ko lenkų policininkai ir, 
apsupę bažnyčią, suėmė 
apie šimtą jaunų vaikinų 
ir merginų, nusivarė tar
dymui. Daugelis nuteistų 
ilgiems metams kalėjimu 
juose ir mirė. Kiti iška
lėję metus - buvo ištei
sinti, keletas buvo nu
žudyti. Lenkai tuo tarpu 
kolonizavo toliau nevar
žomi - iš "fanaberijos" 
ir "zlasties".

Dešinėje
E

PAGRINDINES ŽMOGAUS

freedom

PETKUS

TEISES GINANT

Dalis lietuvių eisenos, 
demonstruojant prie 
anuometinės Sovietų 
ambasados Ottawoje, 

1979 m. birželio mėn.

10 d.

Nuotr: J.V.Danio

PRISIMENANT LIETUVOS
J.V. Danys

HELSINKIO GRUPĘ HELSINKYJE 1975 m.VIII. 1

Jungtinės Tautos
1945 m. San Francisco mieste 50 valstybių 
Jungtinių Tautų Organizaciją. /JTO/ ir pasirašė 
Charta. Oficialiai įkūrimo data laikoma 1945

HELSINKIO BAIGIAMĄJĮ AKTĄ, jį Sovietai laikė 
patvirtinimu tuometinių esamų Europoje sienų /fak- 
tinai,Vakarų buvo su tuo sutikta/. Vakarų kraštai 
Baigiamąjį Aktų laikė tiktai deklaracija, kuri leidžia 
taikiu budu keisti valstybių sienas gyventojams to 
pageidaujant. Deja,gyvenimas greitai parodė, kad 
vien pageidavimo nepakanka...

Aktą pasirašė šios valstybes: Belgija, Kanada, 
Kipras, Danija, Suomija, Prancūzija, V.Vokietija, 
Graikija, Vatikanas, Islandija, Airija, Italija, Lichten
šteinas, Liuksemburgas, Malta, Monako, Olandija, 
Norvegija, Portugalija, San Marino, Ispanija, Švedija, 
Turkija,Anglija, JAV ir Sovietų Sąjunga bei iš jos 
kontroliuojamų satelitų: Bulgarija, Čekoslovakija, 
R.Vokietija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Jugoslavija.

HELSINKIO AKTAS susideda iš 3 pagrindiniu 
dalių. Pirmoji apima saugumo užtikrinimų Europoje 
ir pasižadėjimą savitarpio santykiuose gerbti dešim
tį pagrindinių principų. Išvardinsime šiam rašiniui 
svarbiausius principus:

III. Sienų, neliečiamumas, VI. Hesikišimas į vidaus 
reikalus, VII. Gerbimas pagrindinių Žmogaus Teisią, 
įskaitant minties, sąžinės, religijos, įsitikinimų, lais
vę, VIII. Tautų lygybė ir /jų/ nepriklausomybės apsi
sprendimo laisvė.

~ ... . Šie principai buvo jau išreikšti ir ankstyvesnėse
Xa£‘.a.U tarptautinėse bei JTO chartose.

Naujove buvo tik tai, kad HELSINKIO Akte Įra
šyta, jog tokios Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo konferencijos -’’ESBK” - angliškai - CONFE
RENCE ON SECURITY AND COOPERATION IN 
EUROPE- CSCE- privalės būti daromos periodiniai, 
patikrinant kaip pasirašiusios valstybės vykdo sutar
tus pasižadėjimus. Tai buvo pradžia ir geras pagrin
das keiti viešumon ir pasauliniu mastu ŽMOGAUS 
TEISIU PAŽEIDIMUS OKUPUOTOJE LIETUVOJE, 
ką. aktyviai vykdė PASAULIO ir KRAŠTŲ. LIETUVIŲ. 
BENDRUOMENĖS VISUOMENINIŲ REIKALŲ KO
MISIJOS. Antroii Helsinkio Akto dalis '
apima bendradarbiavimą ekonomijos, technologijos, 
mokslo srityse, o trečioji - nusako bendradarbiavimą 
humanistinėje ir kitose srityse - informacijose, žmo
nių ryšiuose , turizme, ir panašiai.

įkūrė 
JTO

___ _ ______  ____ ___ ____ _____ .X.24 
d., kai ja ratifikavo numatytas reikalingas valstybių 
skaičius.

Iš ilgokos eilės šioje chartoje išvardintų tikslų 
ir principų paminėsime: "...išlaikyti tarptautinę taikę 
ir tarptautinį, saugumą...pašalinti karo grėsme ir 
agresijų...puoselėti draugiškus santykius tarp tautų, 
pagrįstus tautų lygybės ir apsisprendimo principais... 
siekti tarptautinio bendradarbiavimo, sprendžiant 
ekonominio, socialinio, kultūrinio ir humanistinio 
pobūdžio tarptautines problemas...atsižvelgti j Žmo
gaus Teises ir pagrindines laisves be rasės, lyties, 
kalbos ir religijos skirtumo...” /detaliau išdėstyta 
dokumente "Universalės Žmogaus Teisės”/.

Lietuva, Latvija ir Estija NEBUVO priimtos į 
San Francisco konferenciją. Nebuvo ir tarp tų kelias 
dešimt naujų valstybių daugiausia iš Afrikos ir Azi
jos buvusiomis kolonijomis, kurios galėjo pagal JTO 
paskelbtais sprendimais ’’apsisprendimo ir suverenu
mo principais" tapti nepriklausomomis valstybėmis 
ir JTO narėmis. Kilnių pasižadėjimų iškilmingai 
pasirašytas dokumentas.
vykdytojai nebuvo linkę pažadus tęsėti. Sovietų Są
jungos komunistiniai vadovai tebevykdė genocidą 
ir Lietuvoje 1945-52 m. laikotarpyje, kai Šimtai 
tūkstančių nekaltų žmonių buvo įkalinti ir ištremti 
į Sibiro lagerius.

II-jo Pasaulinio karo 
metu Punskas buvo užim 
tas hitlerinės vokiečių 
kariuomenės ir jų val
džios verčiami, apie 59% 
lietuvių "repatrijavo” į 
Lietuvą.

Vokiečiams traukiantis 
- dalis sugrįžo į savo gy
venvietes. Lietuvai atga
vus nepriklausomybę, 
lengviau remti Punsko 
lietuvius, kurie dar ne
prarado savo gyvastingu
mo.

Helsinkio Baigiamasis Aktas
Pasibaigus karui, Vakarą Alijantų draugystė su 

Sovietais greitai pradėjo atšalti. Kad būtų, sulaikyta 
tolimesnė Sovietu ekspansija, sudaroma 16-kos vals
tybių NATO- Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija 
- pyksta taip vadinamas "Šaltasis karas”: Rytai ir 
Vakarai tobulina ginklavimąsi, lenktyniauja, kad 
priešinga pusė neigautų didesnio pranašumo.

Karui pasibaigus, baigiamoji "Taikos Sutartis 
nebuvo pasirašyta, kaip kad anksčiau būdavo daroma 
po didžiųjų karų, pav.,Versalio sutartis po I-ojo Pa
saulinio didžiojo karo, kuomet eilė kraštų sukūrė 
demokratines valstybes. Po II-ojo Pas.Karo Stalinas, 
nesilaikydamas susitarimo, militariniai kontroliavo 
per satelitines valstybes didelę dalį Europos, o Ali- 
jantai jau ir nebepasitikėjo Sovietais.

Sovietai norėjo sudaryti kokią nors sutartį, kuri 
legalizuotų jų. pokarines išplėstas sienas ir satelitų 
kontrolę. Kai kurios Europos valstybės gi norėjo 
išplėsti ekonominius-prekybinius santykius su didžiule 
Sovietų Sąjunga. Pagaliau, JAV pritarus, po poros 
metų derybų,33 Europos kraštai, JAV ir Kanada 
♦Jt********************************** *-M-*******4HMFX-***************************^****-X^***^***********4

DĖMESIO VISIEMS

n

savo posėdyje nutarė paskatinti 
j KANADOS FEDERALINĘ VAL- 

kad jie UŽTARTŲ

KLB Valdyba 
lietuvius kreiptis 
DŽIA ir PARLAMENTARUS, 
LIETUVOS PRAŠYMĄ įstoti i NATO.

Tai reikia padaryti galimai greičiau, nes ARTĖ
JA Kanados rinkimai.

Keletas pavyzdžių, kuriuos reikia parašyti savo 
ranka, adresuojant HOUSE OF COMMONS Canada

4 psl.

Bendrai, HELSINKIO AKTAS buvo kompromisų 
padaras, daug palankesnis Sovietams: sutikta su 
tuometiniu, sienų neliečiamumu, draudimu kištis į 
valstybės vidaus reikalus. Eilę, straipsnių butų gali
ma buvę, aiškinti dvejopai. Vakarų laimėjimas buvo 
tai,kad Sovietai sutiko su periodiniai šaukiamomis 
konferencijomis apžvalgai, kaip pasirašiusios valsty
bės vykdo pasižadėjimus. TAI SUTEIKĖ GALIMYBĘ 
ir VIEŠAI IŠKELTI, sakysime, ŽMOGAUS TEISIU 
PAŽEIDIMUS Sovietu Sąjungoje IR JOS OKUPUO? 
TUOSE KRAŠTUOSE?

ir savojo parlamentaro pavarde.
"As a Canadian of Lithuanian background I ap

peal to you to influence our Government to support 
the expansion of NATO wich would include LITHU
ANIA.

Security gray zone west of Russia is an open 
invitation for her to expand at the expense of 
people who paid dearly for their freedom.

Baltic countries suffered enough in the last 
57 years?

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr «



METINIS JAV LIETUVIŲ FONDO NARIŲ 
SUVAŽIAVIMAS
Edvardas Šulaitis

"Sveikinu visus ir visas atvykusius į šį 34-ąjį Lie
tuvių Fondo metinį narių suvažiavimą, kuris yra vy
riausias Lietuvių Fondo organas, išklausyti, išdisku
tuoti ir tvirtinti LF Tarybos, Valdybos, Kontrolės ir 
kitų komisijų pranešimus; aptarti LF veiklą, sumany
mus, projektus ir siūlymus; išrinkti trečdalį (šešis) 
LF Tarybos narius trejų metų kadencijai; išrinkti 
trijų narių LF Kontrolės komisiją vienų metų kaden
cijai; ir visiems Kartu pasidžiaugti LF narių dosnu
mu, nuolat ateinančiomis aukomis bei palikimais, 
išauginusiais LF pagrindinį kapitalą iki astuonių 
milijonų septynių šimtų tūkstančių dolerių sumos, 
kurios dėka iki šiol LF galėjo paremti lietuvių švie
timą, kultūrą, mokslą, KalDą, papročius, jaunimo 

► studijas ir kitus svarbius reikalus čia JAV-se, kitur 
išeivijoje ir Lietuvoje su maždaug 5 milijonų ir 
septynių šimtų tūkstančių dolerių suma" - taip kal
bėjo LF Tarybos pirm. Vytautas Kamantas, atida
rant metinį LF narių suvažiavimą, įvykusį š.m. ba
landžio 5 d. Pasaulio Lietuvių Centro patalpose Le- 
monte, IL.

Kiek plačiau LF Tarybos pirm. V. Kamantas išsi
tarė savo pranešime, kuriame tarp kitų dalykų, jis 
pasakė:

"Kaip LF Tarybos pirmininkui, teko dalyvauti 
įvairiuose suvažiavimuose ar renginiuose, į kuriuos 
buvo kviečiami LF vadovybės žmonės. Mudu su LF 
Valdybos pirm. Povilu Kiliumi labai artimai dirbome 
ir bendradarbiavome, sutardavome kur ir kada kuris 
galėsime dalyvauti ir LF atstovauti. Labai daug ir 
artimai dirbome su darbščia LF Tarybos sekretore 
Ale Kaziniene, kuri rūpestingai atliko visus LF Ta
rybos administracinius darbus. Teko aplankyti kelias 
lietuvių Kolonijas, susitikti su LF įgaliotiniais, ten 

* kalbėti apie LF darbus ir planus. Teko kai kuriais 
klausimais pasisakyti spaudoje ir per radiją. Dalyva
vau daugelyje LF Tarybos Komisijų ir LF Valdybos 
posėdžių ir teko matyti, kiek daug ir koks didelis 
darbas yra atliekamas visų LF Valdybos ir Tarybos, 
komisijų pirmininkų, narių pastangomis, sugebėji
mais, pasišventimu, darbštumu ir meile lietuviškai 
veiKlai ir lietuvybės išlaikymo stiprinimui..."

Gana konkretų ir išsamų pranešimą padarė LF 
Valdybos pirm. Povilas Kilius, kuris pažvelgė į nuei
tą Kelią, atsiektus tikslus. Jis kalbėjo:

"Čia tik keli svarbūs skaičiai, kurie parode kur 
ir ką LF atsiekė: buvo sudėtas narių kapitalas 8. 
677,787 dol., sutelkti 6,899 nariai. Su šių metų skirs
tymui duotais 4UU,00U dolerių, jau bus paskirstyta 
apie 5 mil. dolerių, o pridėjus apie 1 mil. Lietuvai 
paskirtų dolerių, bus jau paskirstyta 6 mil. dolerių 
lietuvybei išlaikyti".

šiame suvažiavime dalyvavo 1UU LF narių, jie 
turėjo daugiau negu 10 tūkstančių balsų ir išklausė 
ilgos darbotvarkės. Suirinkusius pasveikino garbingi 
svečiai: Lietuvos ambasadorius Washingtone dr. Al
fonsas Eidintas, PLB^ pirm. Bronius Nainys, ALTo 
pirm. dr. Jonas Račkauskas, dienraščio "Draugo" 
fondo pirm. Br. Juodelis, Amerikos LB Krašto valdy
bos pirm. Regina Narušienė ir kt.

Ambasadorius A. Eidintas šalia kitų dalykų, dė
kojo už finansinę paramą Lietuvos jaunuoliams - 
studentams, o taip pat už gerų projektų parėmimą 
tėvynėje. "Sveikatos ir laimės šiame darbe"- tokie 
buvo ambasadoriaus linkėjimai suvažiavimui.

Su padėkos žodžiais prisistatė ir P.B pirm. Br. 
Nainys, kuris dar pridėjo, kad norint daugiau gauti, 
reikia daugiau ir duoti, leisdamas suprasti, jog LF 
reikalinga daugiau narių ir dar didesnio kapitalo.

Kalbant apie narius, reikia pasakyti, jog jų praė
jusiais metais" šiek tiek sumažėjo, nes mirė 95, o į 
LF įstojo 45 nauji nariai. Mirusiųjų atminimui Anta
nas Šantaras uždegė žvakę, Ramona Steponavičiūtė 
perskaitė jų pavardes, o vėliau visi sugiedojo "Mari
ja, Marija" giesmę. Taip pat buvo sveikinusiųjų raš
tu, jų tarpe Lietuvos gen. garbes konsulas Čikagoje 
Vaclovas Kleiza ir LF įgaliotinis Daytona Beach, 
FL - Jurgis Janušaitis. V. Kamantas perskaitė pra
ėjusio suvažiavimo platų, Pranės Masilionienės pa
ruoštą protokolą, kuris buvo priimtas be pataisų.

Suvažiavimui pirmininkavo trys žmonės: Vaclo
vas Momkus, dr. Antanas Razma, dr. Jonas Valaitis 
sekretoriavo Aldona Šmulkštienė. Prezidiume taip 
pat sėdėjo LF Tarybos ir Valdybos pirmininkai - 
Vytautas Kamantas ir Povilas Kilius.

Suvažiavime dirbo ir eilė įvairių komisijų: Manda
tų - registracijos - Saulius Čyvas, Kostas Dočkus,
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"NL" darbuotojai kalbasi su svečiu š.m. kovo mėn. pabaigoje, iš kairės: A. 
Kalvaitis, L. Balaišis, A. Urbonas, R.R. Otto -Vaid. pirm.; Augustas Mylė 
iš Lietuvos, B. Nagienė, G. Montvilienė, P. Girdžius. Nuotr. R.Otto

Kęstutis Ječius, Vytenis Kirvelaitis, Alė Razmienė; 
Nominacijų - dr. Kazys Ambrozaitis, Stasys Baras, 
Povilas Kilius; Nutarimų - Stasys Baras, Ramo
na Steponavičiūtė, dr. Ferdinandas Kaunas, dr. Ge
diminas Balukas, Daina Kojelytė, Algirdas Ostis; 
Spaudos - Juozas Končius, Bronius Juodelis, Edvar
das šulaitis, Aldona M. Jurkutė. Trys žmonės puvo 
pakviesti ir į balsų skaičiavimo komisiją, tačiau 
buvo nutarta atsisakyti tradicinių rinkimų, tad ji 
darbo neturėjo. (bus daugiau)

n Montreal
SENIAUSIO KANADOS 
LIETUVIU LAIKRAŠČIO 
SPAUDOS VAKARAS

Tradicinis Spaudos Va
karas, vienintelis dar Ii - 
kęs tokio pobūdžio, kur 
galima ne tik pabend
rauti ir su spaudos atsto
vais, išreiškiant jiems 
vienokius ar kitokius pa
geidavimus,bet ir links
mai pašokti! Sveikinimo 
žodį tarė "Nepriklauso
mos Lietuvos” Valdybos 
p-kas Romas R.Otto. Jis 
padėkojo visiems susirin
kusiems už atsilankymą, 
ragino ir toliau remti ir 
skaityti seniausią Kana
doje lietuvių leidžiama 
laikraštį-!’ Nepriklausoma
Lietuva."

RedTtiirutė Vaitkūnai- 
tė-Nagienė savo žodyje 
priminė, kad šiemet 
švenčiame jau 57-tąsias 
metines. Pasveikino vi
sus susirinkusius skaityto
jus, rėmėjus ir talkinin
kus , ir bendradarbius,be 
kurių pagalbos spaudos 
ratai sunkiai suktųsi, 
išvardino talkininkus,ir 
pasirodė,kad ilgiausiai,iš
tisai talkininkavo Gaspa
ras Alinauskas,(dažnai 
padedamas savo žmonos); 
Jo stažas siekia jau 30 
metų! Stipriai į talka 
buvo įsijungė Mikas ir 
Jonas Šulmistrai. su dukte
rimis Lena ir Erta,dabar 
Jonas Šulmistras,Antanas 
Žiūkas - 12 metų,Leonas 
Balaišis - 11,Jonas Ado - 
monis-8,Augustinas Kal
vaitis,Genė Montvilienė 
eilę metų, Antanas Če- 
pulis-5 m., Petras Gir-" 
džius,: ir kt.

Nuoširdžiai ir 
ilgai dirbo valdyboje 
Juozas Šiaučiulis ir Au
gustas Mylė,kurie šiuo 
metu jau gyvena Lietuvo
je.

Revizijos Komisijoje ir 
'kitur ilgesni ar trumpes
nį laiką dirbo Julius 
Aniplauskas,Vytautas Ba
rauskas, Vladas Žitkus,Jo 
nas Paškevičius, Kostas 
Toliušis, Ignas Petraus - 
kas,Kostas Andruškevi-
čius,Donatas Baltrukonis 
Petras Klezas.Dabar yra 
įsijungė nauju nariu:Bro- 
nius Niedvaras, Donaldas 
Giedrikas,Zigmas Burk-
šaitis.

•'Labai džiaugiamės 
jus čia matydami,-pa
brėžė Birutė Nagienė 
Esame gerai Įsidėmėję, 
kaip,. savas lietuviš
kas spaudos žodis palai
kė lietuvių tautos isto
rijoje gyvybingąsias tau
tos šaknis,kaip skatino 
vystytis,darbuotis,kurti... 
Ypatingai gerai žinome, 
kaip tas žodis buvo 
svarbus kietų likimo 
smūgių trenksmuose Lie
tuvos valstybėje.Niekur
kitur istorijoje nežinoma, 
kad būtų reikėję1 aukoti 
gyvybes už savomis rai
dėmis, sava kalba spaus
dintus puslapius ,knygas 
arba tūnoti pogrindyjejkad 
būtų galima skelbti tiesą( 
dargi sava kai- 
b ai ...Džiaugėmės visi 
kartu,sulaukę ir Nepri
klausomybės atgavimo,pa
kliuvę išeivijon...sulaukė 
Islandijos ir Kanados vy
riausybių pripažinimo ir 
tikrai pajutome-ypač 
tada- kaip svarbu buvo 
turėti savo laikrašti JPer 
jį pasidalinome žiniomis, 
susižinojome, susitelkem 
bendrai veikti labai ak
tualiu laiku?’

Buvo pakeltas tos
tas už bendradarbius,tal
kininkus, korespondentus 
ir skaitytojus.

Programa vedęs Donal
das Giedrikas,vis įterpda
mas vieną kitą jumnoro 
žiupsneli, > pralinksmino 
susirinkusius ir pristatė

Montrealio Vyrų Dainos 
” Vienetą.Pabrėžė,kad^ mūsų 

dainininkai labai išpopu
liarėjo iškylaudami ne 
tik Toronte,Ottawoje,bet 
ir Amerikoje. Ir šį kartą 
mūsų dainininkai neapvy- 
lė-subainavo uSubatvaka. - 
rio ' dainę',' ’’Čia mano 
Tėvynė,“ °Kai tu žaliai 
•’Lauksiu tavęs ateinant,” 
”Ei,učia,učia”. Akompanavo 
muz.Aleksandras Stanke
vičius, o plojimais buvo 
iššaukta pakartoti "Ei, 
učia,učia".

- Daug žiūrovų simpati - 
jų ir katučių pelnė A.Gudo 
ir A.Urbono sudainuotas 
duetas apie Palvį arklj. 
Jiems akomponavo akor » 
-deonu choro koordina
torius Antanas Mickus.

Vakaras praėjo tarsi 
Šeimyniniame rate,visi 
vaišinosi jaunos šeiminin
kės Danos Urbanavičienės 
cepelinais bei kitais 
skanėstais, kurių niekam 
netrūko. Veikė baras ir 
loterija,, buvo nemaža 
laimingųjų. v

Labai gražu,kad ąi 
kartą Spaudos pokylyje- 
vakare dalyvavo nemaža 
jaunimo su savo atžalo
mis (daugiausia,ne taip 
seniai čia atvykusių). 
Tai sveikintina,manau, 
kad sekanti kartą jų 
pavyzdžiu paseks ir kiti.

Gerai parinkta Jono 
Šulmistro iraąų muzika,o 
ir Jono Rimeikio groji
mas bei dainavimas išju - 
dino šokiui ne tiktai 
suaugusius,-šoko ir ma
žieji su savo mamytėmis 
ir tėveliais.

Pabaigai pasivaišinta 
kava ir saldumynais,o į 
namus niekas neskubėjo, 
nes buvo daug įspūdžių,

Vitalija 
Pečiukaitytė-Keršulienė
* * *

Nuotraukas darė NL 
fotografas TONY LAU
RINAITIS, graliai iąpuoą- 
tai salei gėles padova
nojo Gintaras ir Aldona 
Nagiai. Loterijai malo
niai sutiko talkininkauti 
Zina Urbonienė ,paleng
vindama Genutei Montvi
lienei,© Gene Balaišiene 
pasidalino savo patyrimu 
prie didelio katilo,verdant 
dant cepelinus.
Visiems- nuoširdus AC1U!

5 psl.
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toronto ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBĖS

Kairėje

Audra 
Paceviciūtė, 
Acton,Ont., 
Mergaičių, 
Grupės 13-16 
m., laimėtoja.

Rimas 
-Kuliavas su 
Simonu 
Namiku, Vyrų 
Grupės 17-34 
m. laimėtoju

CHAMNEY • MC WILLIAMS • 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc. 
.... . ■■■■■■.... ryr . .....

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

DRESHER Appraisal Ltd.

L>

Nuotr: Rasa
Pavilanienė

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd. -■••'i:

Š.m. vasario mėn. 15 
d. Mont Sutton, Quebec, 
įvyko 1997 m. Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Kalnų 
slidinėjimo pirmenybės. 
Ivlont Sutton kalnas yra 
apie 1,500 pėdų aukštu
mo su 9 keltais, kurie 
slidinėtojus nukelia į 53 
nusileidimo takus. Takai 
yra visokio lygio- nuo la
bai lengvų 
patyrusioms 
Oras buvo

iki skirtų 
slidininkams.

nuostabus,

apie -5°C ir visi takai 
apdengti bent 20 cm. 
šviežiu sniegu. Lietuvių 
susirinko gausus būrys - 
30 asmenų. Varžybas or
ganizavo ŠALFASS slidi
nėjimo komiteto 
pirmininkas Rimas KU- 
LIAVAS iš Toronto, Ont. 
globojamas 
lio Lietuvių 
Rezultaitai:
DIDYSIS
Mergaičių žemiau 10 m

Laura Pacevičiūtė 
mergaičių ____ __

Sofia Bulotaitė; mergai
čių 13-16 m. - Audra Pa., 
ceviciūtė.

Berniukų 13-16 m. -

Montrea- 
Slidinėtojų.

SLALOMAS-

pelytė ; vyrų 17-34 m. Si
monas NarnikaS|‘ moterų 
35 m. ir daugiau - Rasa 
Pavilanienė.

Vyrų 35-49 m. -Linas 
Stripinis: vyrų 50-64 m. 
Vi tolis Šipelis; vyrų 65 
ir aukščiau - Vytenis 
Čiurlionis.

Lietuviu. Namu
Žinios

e> LN seKmadienineje 
popietėje balandžio 13 
d. dalyvavo 208 asmenys 
Svečių knygoje pasirašė 
dr.Marija Žemaitiene iš 
Leonia, N.J. Pranešimus 
padarė ir su svečiais su
pažindino LN valdybos 
narys H. SuKauskas.

10-12 m.

Moterų absoliuti laimė 
toja 
vyrų 
jas

- Liana Šipelytė; 
absoliutus laimėto- 

Linas Stripinis.

nuspręsta, 
sugrįš į 

varžyboms 
1998 me- 

_____  informaci- 
Antanas Pacevičius; mo- jų bus išsiųsta š.m. rug- 
terų 17-34 m. -Liana Ši- sėjo mėnesį. R.P.

Oficialiai 
ŠALFASSkad

Quebec’ ą 
vasario mėn. 
tais. Daugiau

l

© Gegužės 11a. seKma- 
dienį, Karaliaus Mindau
go menėje įvyks tradici
niai Motinos Dienos pie
tus. Motinos Dus sutiK-
tos su gėlėmis ir vynu 
LN Vyrų būrelio narių.

© Į KLB valdybos veiklą 
įsijungė S. Piečaitienė. 
Ji vadovaus Komisijai pa 
laikyti glaudesnius ryšius 
su visomis KLB apylinkė
mis.

® MOTINOS DIENOS pie
tūs ANAPILYJE Dus 
gegužės 11 d., sekmadienį 
12:30 val.p.p. Programą 
atliks parapijos jaunimas 
Rengia jaunų šeimų sek
cija.

o Vilniaus styginis kvar
tetas, pianistė Goldą 
Wainberg-Tatz ir smuiki
ninkas Atis Bankas, kon
certuos Toronte Glenn 
Gould Studijoje, 250 
Front St. kV. 1997 m. 
gegužės 25 d., 2 vai. 
p.p. Programoje M.K. 
Čiurlionio, P. Čaikovskio, 
E. Chausson kuriniai. 
Dėl bilietų kreiptis į 
Danguolę Lietuvių Na
muose, tel: 416-532- 
3311.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. Iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 1 v,RJ?vlkl8.vv.—

AKTYVAI per 62 milijonus doleriu
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind..................... 2.25%
180-364 d. term.ind....................2.25%
1 metų term. Indėlius................ 2.75%
2. metų term. Indėlius.................3.75%
3 metų term. Indėlius................ 4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius.................5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 2.75%
1 metų GiC-met. palūk...........3.00%
2 metų GlC-met. palūk...........4.00%
3 metų GlC-met. palūk...........4.50%
4 metų GlC-met. palūk...........4.75%
5 metų GlC-met. palūk...........5.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP.............2.00%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......3.00%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......4.00%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......4.50%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd......5.50%
Taupomąją sąskaitą...................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki.......... 2.00%
Amerikos doi. kasd. pal.

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

6 psį.

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

D RA ŪDA -Kiyrs URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Btoor)Toronto, Ont. M6S 4W3 

41 6-762-4232 FAX 416 762-5586

LIETUVIŲ F“’
KREDITO J---------
KOOPERATYVAS PARAMA

MMM,

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 5.25%
2 metų.......................6.25%
3 metų.......................6.75%
4 metų.......................7.00%
5 metų.......................7.50%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............ 4.95%

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

Duodame asmenines paskolas Iki $50,000 ir mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas Įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musų tikslas - ne pelnas, beit 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 
2.75% už 1 m. term. Indėlius 
3.75% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term. Indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.25% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.00% už 2 m. GIC invest, pažym.
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym.
4.75% už 4 m. GIC Invest, pažym.
5.50% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP Ir RRIF ind.

(variable rate)
3.00% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.00% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind.
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind.
4.75% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind.
5.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% 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

IMA: 

už asmenines 
paskolas nuo.... 
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.....................5.25%
2 metų.....................6.25%
3 metų.....................6.75%
4 metų.................... 7.00%
5 metų.................... 7.50%

(fixed rate)

,7.00%

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

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos

* paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlal.

savaitės eigoje

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

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

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 9



ATSISVEIKINANT SU A. A. 
JANINA ADOMONIENE
Genės Kudžmienės žodis

’’Miela JANINA, Tu 
mane vadinai sesute, tai 
ir leisK man pasakyti 
Tau paskutinį sudiev.

Janina mylėjo visus, 
ji rado kalbą su kiekvie
nu žmogum ir mus visus 
pradžiugindavo savo gied
ria nuotaika. Malonu 
buvo praleisti laiką Jos 
draugystėje.

Tu, Janina, mylėjai 
savo tėvynę, pergyvenai 
visas jos kančias, nes 
Tavo tėveliai buvo to 
baisaus režimo auka.~ Su 
džiaugsmo ašaromis šven
tei tėvynės laisvę ir 

p- Tavo didžiausias noras 
buvo sugrįžti į tėvų 
žemę ir atsigulti amži
nam poilsiui prie savo 
tėvelių. Tas noras bus iš
pildytas Tavo gyvenimo 
draugo Jono, vaikų Viole
tos ir Gintaro, kurie 
taip pat Tave mylėjo ir 
liūdi Tavęs netekę.

Ilsėkis ramybėje, mie
la Janina ir sutik mus 
visus ateinančius į Amži
ną gyvenimą su šypsena, 
kuria mus visada pasitik
davai.

Amžiną atilsį, Janina!

TRYS SESERYS
«. (The Three Sisters) (Lithuania)

Tarptautiniame Teatro 
Festivalyje Montrealyje 
dalyvauja LIETUVOS 
TEATRAS su A. Čechovi 
o veikalu TRYS SESE
RYS. Režisuoja Eimantas 
NEKROŠIUS.
Adresas:
Monument-National - 
Salle Ludger Duvernay 
1182 St. Laurent Boulevard* 
May 29 to 31 at 8 p.m.
MUMS RAŠO:

Montrealio Lietuvių Kredito Unijos steigimo 
iniciatoriui ir ilgamečiu! Kredito Unijos 
Komisijų nariui

JUOZUI LUKOŠEVIČIUI 
mirus,

Jo žmonai Rūtai, dukrai Vilijai (Tadui) ir 
visiems artimiesiems reiškiame giliausią 
užuojautą -

LITO Valdybos, Komisijos ir tarnautojai.

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.

Tostamentuoso neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI

ŠutteiL
I l«

ANTOINETTE
Agent immobilier affiliė 
bur.:(514) 462-4414 
fax: (514)462-1509
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brassard, QC J4W 1M2

OUELLET - 
-Brilviciene 

rėš.: (514) 676-9705 
Mtl: (514) 990-5340

GHOUPE SUTTON ACTION INC EST FRANCHISE INOEPENOAHT ET AUTONOMC 0€ GROUPS SUTTON. OUEBEC

’’Gerbiamieji, 
Montrealio Aušros 

Vartų parapijos biulete- 
*■ nyje, balandžio 13 d. 

buvo įdėta žinutė, kad 
kun. I. Sadowski sugrįžo 
į Lietuvą.

Dauguma parapijiečių 
nežinojo, kas tas kun. I. 
Sadowski, kol pagaliau 
pradėjo spėlioti, ar tai 
nebus kalbama apie kun. 
I. Sadauską.

Iki šiol, kai klebonas 
redagavo parapijos biule
tenį, tai visuomet teisin
gai rašydavo kun. I. Sa
dausko pavardę. O dabar 
žmonės pasipiktino, kad 
staiga to kunigo pavardę 

*■ patys lietuviai sulenkino.
Visi žinome, lad Len

kijoje gyvenančių lietu
vių pavardės yra sulen
kintos jų pasuose. Mat 
toks ten yra įstatymas. 
Bet niekas lietuvių tarpe 
ten vienas kitą nevadina 
lenkiškomis pavardėmis.

Gerai, kad kun. I. Sa
dauskas nematė to biule
tenio, nes būtų tikrai 
įsižeidęs.

Užtenka, kad lenkai 
sulenkina lietuvių pavar
des, nereikia mums sek
ti jų pavyzdžiu”.

<. Su pagarba:
L. Stankevičius.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

"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.pp-. 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. Iki........1.75% Asmenines nuo---------9.75%
santaupas..................................2.25% neklln. turto 1 m..........5.050%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius.................... 2.50% Nemokami čekių aąakaltų
180 dienų Indėlius.................. 2.75% apmokėjimai. Namokama
1 m. term. Indėlius.................... 3.00% narių gyvybėa drauda
2 m. term. Indėlius.................... 3.75% pagal aantaupų dydį
3 m. term. Indėlius.................... 4.50% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................... 4.75% aantaupoa apdrauatoa
5 m. term, indėlius.................... 5.25% TALKOS ateargos kapitalu
RRSP Ir RRIF3 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).................................... 2.50% valdžios iki $60,000
1 m. Ind........................................3.00% sumos draudimu
2 m. ind...................................... 3.75%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. Ind...................................... 4.75%
5 m. Ind...................................... 5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

PADĖKA
A.a. PETRO RAŽANO ŠEIMA 

reiškia nuoširdžią padėką visiems, kurie įvai
riais būdais pagelbėjo mums sunkiose netekties 
valandose.

Dėkojame kunigams už Gedulines Mišias, 
šauliams, stovėjusiems garbės sargyboje, vi
siems dalyvavusiems apeigose, paaukojusiems 
Mišias, gėles, pareiškusiems užuojautas -

Žmona Margaret, 
dukterys Rūta, Irena su šeima

A;

A t A 

JANINAI ADOMONIENEI 
mirus,

Jos vyrą JONĄ ADOMONį, sūnų bei dukterį 
su šeimomis nuoširdžiai užjaučia -

MARCELĖ ir ANTANAS 
ČEPULIAI

PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

KAILIŲ SIUVĖJAS
si

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

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

rONY
POt TRAITS 

PA8SBP0RT - C0MME1CUL 
MARIAGE - WEDDINGSSTUDIO

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

TONY LAURINAITIS

1997. IV. 29 7 psL

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

lž3 Mq>l. Blvd. 5784 V .r d in A v 
ChctMUaux, tt*. Vwdun, Qu».,
T* 691-4763 Tel: 767-9956

JĮ TA k w ” f ~~ a ; tta
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MIRUSIEJI:

• JUOZAS LUKOŠEVI
ČIUS, 81 in., sunkiai sir
gęs mire ligoninėje. Bu
vo veiklus lituvių bend
ruomenės gyvenime. 
Liko žmona RŪTA, duk
tė VILIJA, žentas TA
DAS, seserys MONIKA 
Karolina ir Eugeni
ja, broliai JONAS ir 
PETRAS su šeimomis, 
bei artimieji Lietuvoje.

Po gedulinių Mišių A V 
P-jos bažnyčioje Mont- 
realyje, palaidotas Lie
tuvių kapinėse Mississau- 
goje, Ont.

Užuojauta Mirusiojo ar
timiesiems.

DU LIETUVIŠKI FILMAI 
MONTREALIO FESTIVA
LYJE

Gegužės mėn.23-bir- 
želio 1 d.d. Cinema Pa- 
rallele salėje bus r odo- 
ma “koridorius; trys 
dienos; režisoriaus Ša
rūno Barto veikalai,f ii -• 
muoti 1994 ir 1991 m.

KORIDORIUJEvaidina 
ir Eimantas Nekrošius bei 
pats režisorius.

Vakaro seansai prasi
deda 7:30 v.,Koridorius ir 
9:30 v.v.Trys Dienos.Pa- 
pildomi seansai 1:30 ir 3: 
30 val.p.p.šeštadieniais.

Kino PARALLELE ad
resas 3682 SL Laurent.

AUKOS "VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS11

A.S. Staškevičiai - $10u. E. Szewcz.uk -$'20. A.a. 
Juozo Malciaus 1 metų atminimui.

A.a. Agųtės Peškęvičięnės atminimui: $100- dr.J. 
Mališka; $200.- A. Keblys ir A.V. parapijos choras; 
$25.- V.J. šulmistrai; po $20 - Iz. Mališka, V.E. 
Kerbeliai, J.K. Mickui; po $10.- E. Krasowski, P.M. 
Barteškai; $5.- K. Šimonelienė.

A.a. Janinos Adomonienės atminimui aukojo:
po $100.- Vilgalių ir Kibirkščių seimos, J.J. Kryger, 
R.D. Staškevičiai; po $75.- D.R. Scowcroft, A.A. 
Karniai (JAV); $60.- A. Adomonienė (Boston); po 
$50.- Dr. J. Rimšaitė (Ottawa), Iz. Mališka, Br. D. 
Staškkevičiai, p.p. išganaičiai, A.V.J. Krikščiūnai 
(Boston), W.K. Genteman, R.R. Rudinskai, D. Smil
gevičienė, J. Br. Lukoševičiai, A.B. Ramsay (Oakvil
le, Ont.). Ch. J. Tanner, M. Šemogienė, J. Kryger, 
C. Coristine, B.R. Sriubas (JAV); po $40.- dr. A.D. 
Žibaičiai. V. Kudžma, H. Sardi; po $30.- J.E. Dal— 
motai, J. Missinich, D.J. Butėnas (JAV); Irena 
ir Antanas Rimavičiai (JAV); po $25.-
R. Baršauskas ir R. Navikėnas, B. Vilčinskienė, 
J.D. Daniai, K. L Andruškevičiai, V.M. Jonynai, 
P.Ir. Lukoševičiai, E. Szewczuk, V. Ir. Pavilaniai, 
P.R.Brikiai, A.R. Žuliai, P.J. Adamoniai, G. Kudž- 
mienė, B.C. Maks; po $20.- R.J. Piečaičiai, St. 
Baršauskienė, E.Kudžmienė, A.M. Joneliai, G.E. Ali- 
nauskai, D. Vasiliauskienė, L.R. Urbonai, J. St. Naru- 
ševičiai, Ir. Vazalinskienė, St. Danaitienė, J.G. Za- 
bieliauskai, R. Bendžiūtė, E. Povilaitienė, Br. Ma
kauskienė, G. Sibitienė, L. * Gedvilą, M. Malcienė, 
V.N. Jakoniai, E.V. Kerbeliai, B.D. Rupšiai, L.G. 
Balaišiai, E. Linkūnas, J. Br. Malaiškai, Z.H. Lapi
nai, II. Maziliauskienė, V.A. Peteraičiai, V.S. Vienu
žis (JAV), V.B. Vienužiai (JAV), L. Vitkauskas (JAV)*, 
po $15.- Pr. V. Dikaičiai, Br. Bendžienė, A. Galiat- 
satos, St. R. Pocauskai; po $10.- V.M. Markauskai 
A. Morkūnienė, M. Povilaitienė, Ir. Valkauskienė, 
J.O. Šeidžiai, Pota, K. Martinėnas, N. Bagdžiūnienė, 
J. Blauzdžiūnienė; $5.- M. Girdžiuvienė.

Nuoširdžiai dėkojame -
K.L.K.M.D-jos Montrealio Sk. Valdyba

• LITO METINIAME 
SUSIRINKIME š.m. balam 
džio mėn. 27 d. dalyva
vo 160 narių ir 9 sve
čiai. Jų tarpe atsilankė 
Petro ir Julijos Adamo- 
nių globojamas Jonas 
Paslauskas, Lietuvos Res
publikos Laikinas Reika
lų Patikėtinis iš Otta- 
wos su šeima.

Susirinkimas praėjo 
gyvai, visi buvo pavaišin
ti, o plačiau bus aprašy
ta sekančiame "NL" nu
meryje.

• Pirmajai v Komunijai 
A.V. bažnyčioje gegužės 
mėn. 4 d. vaikus paruo
šė Seselė Judita.

ŠV. ELZBIETOS D-JOS * 
TRADICINIAI PIETŪS

Š.m. balandžio mėn. 
20 d. Šv. Kazimiero p- 
jos šventoves svetainėje 
po 11 vai. pamaldų, įvy
ko Šv. Elzbietos D-jos 
pietūs, į kuriuos atsilan
kė virš 80 parapijiečių

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

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 i s,S.B.A., B.C.L.

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

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

8 psi.

bei svečių.
Puikius pietus su įvai

riais ir skaniais valgiais 
bei vynu, suruošė d-jos 
pirm. Albina Astrauskie
nė su savo padėjėjomis.

Visus stalus puošė 
baltos ir raudonos rožės 
kurias pietų pabaigoje 
laimėjo vienas prie to 
stalo sėdintis asmuo. 
Prieš pietų pradžią pir
mininkė visus gražiai 
pasveikino lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Nuotaiką pagerino J. 
Rimeikis gražia ir švel
nia muzika, na ir žino
ma, nesigailėjo parodyti 
savo gražų balsą. Pietų 
pabaigoje, svečiai vaiši
nosi kavutė ir įvairiais 
saldumynais, kurių buvo 
tiek daug, kiek "širdis 
troško".

Su maža išimtimi, 
mūsų parapiją galima 
pavadinti "pensininkų 
parapija, bet darbuose 
mes esame dar jauni ir 
pajėgūs, o ypatingai mo
terys, kurios nežino jo
kio nuovargio.

Mes niekuomet nepa
miršim, kuomet prieš ke
liolika metų Montrealyje 
įvyko Kanados lietuvių 
suvažiavimas ir ta proga 
tuometinis ir dabartinis 
kolektyvo narys Tėviškės 
Žiburių redaktorius, prl. 
Pr. Gaida,pamokslo 
metu mūsų šventovę yra 
pasakęs: "Montrealio
lietuvių Šv. Kazimiero 
parapija yra pirmoji 
lietuvių parapija Kanado
je - tai lyg Kanados 
lietuvių vynuogynas".

K. Ambrasas

LITAS
1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
metų.....  3.25%
metų ... 4.25%
metų ... 4.75%
metų ... 5.00%
metų ... 5.75%

Taupomos sąskaitos
Specialios a ... 1.25% 
Kasdienines ..1.25%

1
2
3
4
5 RRSP A RRIF
Terminuoti indėliai Taupoma . 1.50%

2.50%
1 metų ... 3.25%

1 metų ........... 2 metų ... 4.25%180 d. - 264 d. 2.50% 3 metų ... 4.75% -120 d. - 179 d. 2.25% 4 metų ... 5.00%60 d. - 119 d. 2.25% 5 metų ... 5.75%30 d. -59 d. 2.25% čekių sąskaita ... 0.50%
30 0.- 364 d. (išimant pries laiką 1.00%

IMA UŽ:

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

1
2

5.50%
6.40%
6.75%

4
5

metų ... 6.95%
metų ... 7.50%

at LITAS .. 6.00% 
.7.50% 
9.50% 

.17.00%

metų... 
metų ... 
metų ...

Asmenines paskolas

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

Overdraft ............................................................
DESJARDINS PRIME ...5.5U%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.009!

KASOS VALANDOS 
De Sfeve 3907 A Rosemon

3.00- 7.00
2.0b- e.00

3.00
3.00
8.00
6.00

9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

1475
Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

EUROPARCEL

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILI AI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

TeL 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rea: 256-5355
Grata* ir tikihu pafamMinuu. Pašilei rovimas nsjpareitfįa cpMutuiL

Siuntiniai į 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 

(514)- 937-9898.
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