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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.

RUBLIS TVARKOMAS 
TREČIĄ KARTĄ

Nuo šių metų pradžios 
pavykus pristabdyti inflia
ciją, Rusijos vyriausybė 
paskelbė, kad naujieji rub
liai bus paženklinti nu
braukus 3 nulius. Pav., 
metro bilietukas, kaina
vęs 2000 rublių, nuo 
Naujų Metų kainuos 2 
rublius. Juose atspausdin
ti atvaizdai beveik visai 
nepasikeitę. Senieji rub
liai bus priimami kartu 
su naujaisiais vienerius 
metus.

Panaši piniginė refor
ma, atitraukiant iš rin
kos Sovietinės eros rub
lius, su ją atitinkančiais 
atvaizdais, buvo įvykdy
ta prez. B. Jelcino jau 
anksčiau. Šį kartą žmo
nės per 3 savaites stovė
jo eilėse prie bankų ir 
pinigų keityklų. Daugelis 
atsargumo dėlei, dides
nę dalį rublių keitė į 
amerikietiškus dolerius, 
nors už tokią procedūrą 
teko šiek tiek primokėti.

Rusijos Centrinis ban
kas užtikrina žmones 
stiprioje paaiškinimo 
kampanijoje, kad reikia 
sunkias buvusias pinigi
nes reformas užmiršti 
ir pasitikėti ateitimi.

Jauni žmonės daug 
lengviau priima pakeiti
mus, įskaitant ir šį, 
negu artėjantys prie pen
sininkų statuso.

Azijoje įvykęs biržos 
svyravimas paveikė ne 
tik Rusijos valiutą, bet 
ir visur kitur. Kanados 
doleris - simpatiškai va
dinamas atvaizde paukš
čio pravarde "loony" 
(luni) vos vos pradeda 
atsigauti, atsiirdamas 
bent į 70 centų vertę.
KAIP SUSTABDYTI 
SKERDYNES ALŽYRE 
AR KITUR...

Buvusioje Prancūzijos 
kolonijoje - Alžyre įvyko

Lietuviai protestuoja Vilniuje ir saugo Parlamento rūmus nuo sovietų karių 
1991 m. sausio 13 d.

skerdynės pirmąją naujų
jų metų savaitę, kai be 
atodairos buvo nugalaby
ti 412 kaimų gyventojų, 
daugiausia vaikų ir mo
terų, mačetėmis ir pei
liais; pagrobtos mergaitės.

Žudikai neatpažinti ir 
nepasiskelbę, manoma 
priklausantys teroristų 
grupei, kuri jau buvo 
pasireiškusi smurtu pie
tinėje Alžyro dalyje. Ji 
dabar užgriuvo visu smar
kumu taikią sritį į rytus 
nuo Oran’ o. Ten veikia 
Alžyro alyvos rafinerija- 
valstybės turtas.

Manoma, kad teroris
tai nori įtvirtinti islamiš
kųjų fundamentalistų val
džią 18 Frontą- o dabar
tinė vyriausybė atšaukė 
1992 m. visuotinius rin
kimus, nenorėdama Fron
tui suteikti galimybės 
įeiti į valdžią.

Tačiau paskutinieji 
žiaurybių veiksmai prieš 
beginklius žmones, sukė
lė didelį rūpestį Prancū
zijos, Vokietijos, Brita
nijos ir visos Europos 
Bendruomenes vadovau
jantiems pareigūnams, 
nes toliau toleruoti to
kio nežmoniškumo - neį
manoma, o kištis į kitos 
valstybės reikalus - pavo
jinga...

šmaikštumą 
pinigų išeikvojimui ir de
rybose su JAV ir Kana
da dėl baudų švelninimo.

Keturis metus sukčia
vęs plačiu mastu, išeik
vojęs apie $200,000 iš 
Hockey Canada, NHL ir 
Žaidėjų Asociacijos ap
kaltintas už šantažą, 
išeikvojimus bei apgavys
tes, prisipažinsiąs dėl 
kai kurių kaltininimų ir 
už tai gausiąs sušvelnin
tą bausmę - 18 mėnesių 
kalėjimo ir 1 mil. dole
rių baudos.

Na, stebimės 
ar buvusių kitų 
nio auklėjimo 
gajumu, kartais 
mi būti "supratingi 
sakome, kad taip ilgai 
skurdusiems, apsisuko 

’galvos... O šitam bliz
gančiam ponui tai juk 
ir reguliari jo alga se
niai peržengusi 
ribą...
• Visą Quebec’o 
Giją ir Montrealį 

istorinių proporcijų 
audra. Nuostoliai 

tvarkantis įgė-dar neapskaičiuoti.
Nukentėjo ne tik pri

vatūs asmenys ir korpo
racijos, bet ir 
ūkiai, kuriems 
karvės, kiaulės, 
kt.

DU ŽYMIEJI RUSIJOS 
REFORMATORlAT^r - 
TOSE PAREIGOSE

Rusijos Pirmasis Iga - 
liotas min.p-ko pavaduo
tojas Anatolij Čubais’as, 
42 m., praeitą lapkričio 
mėn. buvo nuimtas nuo: 
Finansų ministerio posto, 
jis bandė išgauti neišmo
kėtus mokesčius iš didžiu- <» 
jų korporacijų, iškaitant: ir 
alyvos rafinerijas

Jis buvo perkeltas pri
žiūrėti ekonominės politi
kos žiniasklaida įvairioje 
medijoje.

Tačiau š. m.sausio mėn. 
17 d. neteko šių pareigų, 
nors jo įtaka ir toliau y- 
ra stipri reforminėms e - 
konominems idėjoms.

Savotiškai nukentėjo 
ir kitas įgaliotas min.p- 
ko pavaduotojas Boris: 
Nemcov’as, spėjama Rusi
masis kandidatas i Rusi - 
jos prezidentus. Jam pa
skirta pensijų ir gyven - 
viečiu reformų reikalai .
Iki dabar jis buvo atsakin- medžių... 
gas už laisvos prekybos 
reformas, dėl kurių ir;.i 
yra iškilę nepasitenkinimų 
didžiųjų verslininkų-turt uo
lių sluoksniuose (tur būt, 
dar vis manančių, kad pri
valo. turėti visas išskirtinas, 
privilegijas, lyg būtų dar 
“draugai partiečiai’’).

iąs atsako- 
ir energijos

nuomone, 
tie postu •

O jo žvaigždė ’’Hali 
of Fame” irgi gėdingai nu
sileido...Vis dėl tu milijo
nu... u

Min.pirm. Viktor Čer- 
nomyrdin’as, paskelbęs a- 
pie šiuos pakeitimus, pa - 
sisakė apsiim 
m y be už kuro 
sektorius.

Stebėtojų . 
neatrodo, kad
pakeitimai reikšmingai pa
keistų Rusijos refcrrr.es, 
tačiau abieju asmenų au - 
toritetas sumenkėsiąs.

Prez.Bporis Jelcin’as , 
po persirgto gripo, išėjo 
kelioms savaitėms atostogų 
į valstybine vasarvietę,ta
čiau, trumpai pasirodęs TV 
programoje, pasakė, jog jis 
pritari e. šiems pakeitimams

Kas su kuo rivalizuoja- 
si? Tai žinoma ne vienin
telė ir ne paskutinioji ri - 
valizacija. Ir - ne vien Ru
sijoje, kai per medžius ne
mato miško, ar per miškų

• NAUJAS GRIEŽTAS f- 
statymas, i
rusiųjų vairavimo uždrau
dimą, jau Kalėdų ir Nau
jų Metų laiku pasirodė 
esąs labai naudingas, o 
"Nez Rouge" (Raudonos 
nosies) projektas pasitar

navo taip: įkaušę galėjo 
paprašyti projekto sava
norių jį saugiai parvežti 
namo. Tokių Quebec’o 
provincijoje atsirado 
apie 100,000, 27% dau
giau negu 1996 metais.

Dėkingi vežamieji 
suaukojo apie 950,000 
dol., kurie bus perduoti 
sporto mėgėjų asociaci
joms.

Kas tvirtina, kad griež
tesni įsakymai nieko ne
reiškia?

TURES LAIKO GERAI 
PERGALVOTT '

Kas iš hockey sporto 
mėgėjų nebuvo žinojęs, 
kas yra tas Eagleson'as? 
Inteligentiško veido, 
aprašomas laikraščiuose, 
matomas TV ekranuose 
"National Hochey Lea
gue Players Association" 
direktorius, savo visą

panaudojo
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Sovietų kariai užpuola Spaudos rūmus Vilniuje, 1991 m. sausio 11 d.
R. Požerskio nuotr.P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
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mokyklas, 
bandoma 
staiga

Visuomenėje 
susitaikyti su 
praturtėjusiais

kui teks gyventi kitame 
butei

Atsiranda išrink-
■*tB*£B**B**»*pB*4t*f **P**^tieji ir atstumtieji. įsiga-

Dar apie rinkimus
iš 11784 turinčių balsa

vimo teisę užsienyje gy
venančių Lietuvos pilie
čių ja pasinaudojo 5391. 
iš jų 2112 balsavo už 
Vytautą Landsbergį, 1503 
balsavo už Valdą Adam
kų, už Artūrą Paulauską 
balsavo 1012. 
kandidatus į
prezidentus balsavo 
daug rinkėjų.

McDo- 
rūko- 

cigare-

Uz kitus
Lietuvos 

ne-

Iš vieno laiško, rašyto 
Lietuvoje praeito gruo
džio menesį.

"Labas, Mielieji:
Seniai Jums berašiau, 

įsisuki gyvenimo rūpes
čių sūkuryje ir užmiršti, 
kad gyveni pasaulyje ne 
vienas. Lietuvaičiai šiuo 
metu sprendžia mirties ir 
gyvenimo klausimą.

Mano manymu, mumsi 
reikėtų padaryti keletą 
žingsnių į geresnį gyve
nimą taip: 1. pirma iš
rinkti p. Adamkų prezi
dentu. Bobelis galėtų 
būti užsienio reikalų mi- 
nisteriu, Landsbergis 
liktų vietinių reikalų 
tvarkytoju. 2. Po rinki
mų turėtume kreiptis į 
Clintorią (per Adamkaus 
asmeninę pažintį) ir pra
šyti politinio prieglobs
čio, panašiai kaip Alias
ka ir Hawaii. (Referen
dumo tuo klausimu nerei
kėtų, nes kiekvienas lie
tuvis norėtų gyventi 
kaip amerikonas).
3. Nauda būtų akivaizdi, 
išsispręstų NATŲ klausi
mas,
Europą.
taptų 
viais. 
važiuoti pas jus, o Jums 
pas mus.

Ar mes pasiruošę tam 
žingsniui? Manau taip. 
Amerikos istoriją stengia
mės praeiti per keletą 
metų: kontrabanda "šnap- 
su", gangsteriai, laisva

li nuomonė, kad reikia 
daugiau žiūrėti į ateitį, 
kad nesėkmių priežasties 
reikia ieškoti savvie. sa
vo sugebėjimuose. Drums
tas vanduo išsivalys ir 
gyvenimo upė vėl ramiai 
tekės. Klaidų 
ir visuomenėje 
niškai. Bet visi mes gy
vename pirmą 
iš kur mes galime žino
ti, kaip padaryti, kad ne
suklystame. Toks gyveni
mo dėsnis, o gal mūsų li
kimas, džiaugsmai ir ne
sėkmės Dievo valioje.

Sveikinae Jus su šv. 
Kalėdom. Tegul sekantys 
metai būna džiaugsmingi 
ir viltingi.

Jūsų Rolandas". 
Ha, ha, ha...

padaryta 
ir asme-

kartą ir

• 1997 m. lapkričio mėn. 
geriausiai buvo apmoka
mas aukščiausių valdinin
kų darbas, 
mai buvo 
energetikų, 
tarpininkų 
kompanijų 
atlyginimai.
ginimai praeitą lapkričio 
mėnesį, atskaičius mo
kesčius, alga siekė 1,25iJ 
litų. Mažiausius
atlyginimus gauna miškų 
ir medžioklės oei žemės 
ūkio darbuotojai - 5d3 
litus. Švietimo darbuoto
jų atlyginimas lapkričio 
mėnesį labiausiai padidė
jo ir buvo 783 litai. 
Pelno siekiančių įmonių 
darbuotojų atlyginimai 
sumažėjo 1.5% iki 909 
litų. Valstybės išlaikomų 
įstaigų darbuotojų atlygi
nimai buvo 862 litai.

Jų atlygini- 
didesni negu 

finansinių 
draudimo 

darbuotojų
Jų atly -

bei

Prezidento Algirdo Bra
zausko iniciatyva sureng
ta dvylikos valstybių kon
ferencija Vilniuje, trečia
sis - Algirdo Brazausko 
vizitas į Maskvą ir su
tarties su Rusija dėl val
stybės sienos 
rnas.

Svarbiausiu 
pasaulio įvykiu 
tieji žmonės 
princesės 
-27%, 
svarbą -

pasirasy-

pagal

1997 m. 
apklaus- 

pripažino 
Dianos mirtį 

antruoju
Motinos Tere

sės mirtį, toliau - karo 
Balkanuose pabaiga 
vynis Lenkijoje 
je.

pot- 
ir Cekijo-

išvakarėse 
koncertųvisose

salėse vyko 
koncertai ir 

Salės buvo

lengviausio 
žanro iki

nereiktų prašytis i,
4. Visa Lietuva 

Amerikos lietu- 
Mums nereikėtų

2 psi.

$5u pensiją, 
prasigyvensime 
galėsime vėl 
už nepriklauso-

ir atsiskirsi m e

meilė, bandome narkoti
kus, per visus televizijos 
kanalus tik amerikoniš
kus filmus tematome. 
Jėgos ir apgaulės idea
lai dominuoja laikraščių 
puslapius. Statosi 
nald’s restoranai, 
me "Philp Moris" 
tęs, ir panašiai.

Kokia nauda būtų iš 
mūsų?
1. Kelias į Rusijos pla
tybes; 2. Gintarą ir gry
bus į USA siųstume be 
akcizo; 3. Trakų pilį 
"Hollywood’’as galėtų 
naudoti istorinių filmų 
kūrimui; 4. Turime gerą 
krepšinio mokyklą. Galė
tume papildyti NBA ko
mandą. Galimas trūku
mas- žemaičiai. Bet dėl 
to irgi neverta jaudintis. 
Žemaičiai galėtų turėti 
indėnų rezervato statusą. 
Jie beveik tam pasiruošę, 
turi kiekvienas savo že
maitišką pasą.

C1 i ntortas norės ar ne, 
turės padidinti mūsiškių 
pensijas ir atlyginimus. 
Kur tai matyta gauti 
$1011 atlyginimą į mene-’ 
sį, arba 
Kai greit 
tuomet 
pakovoti 
rnybę
(kaip pas Jus nori pada
ryti Quebeco provincija) 
ivianau, tai geriausia 
vizija, kokią tauta gali 
turėti artimiausiu laiku. 
Nepykite, kad aš noriu 
būti Amerikos lietuvis ir 
gyventi Lietuvoje. Kodėl 
p. Adamkus gali, o aš 
ne?. Juokų juokais, bet 
mūsų šeima ir kaimynai, 
kuriuos žinau, balsuos už 
p. Adamkų.

Mūsų gyvenime didelių 
permainų nėra. Visi at
liekame savo užsibrėžtus 
darbus. Dirbu ir sau, ir 
turtuoliams. Tokių "nau
jų lietuvių" priviso. Šiaip 
gyvenimo permainos la
bai akivaizdžios ir po 
truputį žmonės atsigauna. 
Teatrai vėl užsipildė, 
žmonės vėl perka kny
gas, stoja į aukštąsias

PERSIKRAUSTO ALGIR
DAS BRAZAUSKAS

Kadenciją baigiantis 
prez. Algirdas Brazaus
kas pradėjo keltis iš tar
nybinio namo, esančio 
Vilniaus Turniškėse, į 
greta esančią poilsiavie
tę. Valstybė apmokės 
šios poilsiavietės prie
žiūros išlaidas. Algirdas 
Brazauskas įsikurs Tur
niškių svečių namuose, 
kurie kaip pasirodė, ne
labai reikalingi. Juose 
gyveno tik vienas sve
čias ir tai tik kelias 
dienas. Šiame vieno aukš
to name su pastoge yra 
svetainė, darbo kamba
rys, du miegamieji, val
gomasis ir virtuvė. Algir
das Brazauskas turės sei
mininkę, referentą, vai
ruotoją bei sargybinį. 
Prezidento A. Brazausko 
kadencija baigsis vasario 
mėn. 25 dieną.

Užsienio investicijos
Statistikos žiniomis 

per 1997 m. devynis mė
nesius Lietuva gavo dau
giau kaip 3.5 milijardo 
litų tiesioginių užsienio 
investicijų. Beveik pusė 
jų teko Vilniui. Kaunas 
gavo 15%, Klaipėda - 
14%, kiti miestai ir rajo
nai - 23%. 
vesticijų iš 
iš Švedijos 
Vokietijos

• Naujų Metų 
bemaž 
ir teatrų 
šventiniai 
vaidinimai.
pilnos publikos. Pasirinki
mas buvo labai platus: 
nuo paties 
pramoginio
trijų operos dainininkų- 
Virgilijaus Noreikos, Vla
dimiro Prudnikovo 
Eduardo Kaniavos 
Valstybinio 
orkestro, 
Gintaro

ir 
ir 

simfoninio 
diriguojamo

Rinkevičiaus.

Daugiausia in 
JAV - 26.5% 

12.3% ir
- 11.4%.

Kalėdų die- 
Palangos til 

tas į jūrą nušvito 
mis šviesomis, 
įjungti neseniai 
tilto žibintai. Ta 
Palangos pajūryje
tas įspūdingas fejerver
kas bei muzikinis vaidi
nimas.

• Antrosios 
nos vakarą

ryškio^ 
Buvo

proga 
sureng-

20 USD.
JAV vizos 

tvarkymą

vizos
Vizos

• Tarnybinis prezidento 
butas Turniškėse pradė
tas pagrindinai remontuo
ti, kai tik galutinai išsi
kels A. Brazauskas. Re
montas gali užtrukti iki 
liepos mėnesio. Prezi
dento butas šalia prezi
dentūros greitai dar ne
bus įrengtas. Naujam 
prezidentui Valdui Adam-

9 "Baltijos tyrimų" duo
menimis, ketvirtą kartą 
Metų žmogumi išrinktas 
Lietuvos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas. Jam 
pirmenybę suteikė treč
dalis apklaustųjų. Antras 
pagal populiarumą 
Vytautas Landsbergis. 
Svarbiausiu Metų įvykiu 
Lietuvoje pripažinti Pre
zidento rinkimai. Antras 
įvykis pagal svarbą -

JAV DIDINA MOKESTI 
UŽ VIZAS

Nuo vasario 1 dienos 
JAV viza kainuos 45 
USD arba 180 litų. Iki 
šiol kainavo 
Mokestis už 
dokumentų
imamams nepriklausomai 
nuo to, ar ji bus išduota 
ar ne. Mokestis padidėjo 
dėl padidėjusių 
tvarkymo išlaidų,
į JAV prašantis asmuo 
turi įrodyti, kad su Lie
tuva jį sieja pakankamai 
tvirti ekonominiai, šeimy
niniai ir socialiniai ry
šiai. Su turistine viza 
atvykusiam asmeniui 
JAV 
laikinas 
piliečiai 
vizų gali atvykti ne il
giau kaip trims mėne
siams.
9 Pagrindiniu savo pata
rėju Valdas Adamkus 
pasirinko savo gerą bi
čiulį ir bendražygį Rai
mundą Mieželį, kuris jau 
nuo praėjusio pavasario 
gyvena Lietuvoje. LA.

draudžiamas 
darbas.
į Lietuvą

net
JAV 

be

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2



Lietuvoje
9 VILNIAUS UNIVERSITETINĖ VAIKŲ ligoninė gavo Vokietijos ''Siemens" firmos dirbtinio kvėpavimo aparatą. Jis yra kol kas vienintelis toks Lietuvoje, pats moderniausias, automatiškai prisitaiko prie paciento kvėpavimo ritmo, ekrane rodomas oro tūrio, kvėpavimo, kraujo spaudimo kreivės.šį. aparatą (80 tūkstančių Vokietijos markių vertės, padovanojo vaikų ligoninei "Siemens" tarptautinio susivienijimo atstovybė, žymint firmos 150 metų sukaktį ir todėl, kad savo darbą Lietuvoje pradėjo, kai 1996 m. VU Vaikų ligoninė nupirko "Siemens" kompiuterinį tomografą.Pirmoji pacientė - kūdikis, per anksti gimusi vilnietė, stiprėja dėka šios dovanos.e RASEINIŲ gamyba populiarėja Rusijoje - Kalugos gubernijoje. Raseinių valdžios atstovų ir verslininkų delegacijai pavyko aptarti abipusius prekybos ryšius su Kalugos vicegubernatorium V. Ar- tomonov' u.Kalugoje bus atidaryta lietuviškų prekių parduotuvė. Gaminius pristatys AB "Šatrija" aukštos kokybės siuvinius, bendrų su užsieniu firmų "Norve- litos" ir "Litmos" žuvies ir mėsos gaminius, taip pat dar kitų dviejų įmonių "Izora" ir "Servira" prekėmis.Pavasarį vyks Raseinių pramonės ir firmų gaminių paroda, kuriai patalpas nemokamai suteiks Kalugos administracija.Vienas malūnas pirks kas mėnesį po 2,u00 t. maistinių kviečių, o į Lietuvą bus išpjauti ir atgabenti geležinkeliams pabėgiai.Raseiniškiai atstovai pažadėjo tarpininkauti realizuojant kalugiečių produkciją Vokietijoje. Gal Rusijoje pradeda aiškėti, ką reiškia geri santykiai su kaimyninėmis valstybėmis? Ypač Lietuva...ĮDOMUS EKSPONATAS JAV MUZIEJUIUtenos beisbolo klubas "Vėtra" nutarė padovano- *ti pirmąją savo pirštinę- gaudyklę P. J. McGovern mažosios beisbolo lygos muziejui^ Pensilvanijos valstijoje JAV. Prieš 15 metų įsteigtas šis privatus muziejus kaupia eksponatus apie beisbolo istoriją pasaulyje ir paprašė ją papildyti eksponatais iš Lietuvos.Uteniškių pirštinė buvo pirmasis profesionalus beisbolo inventorius, nuo kurio prasidėjo šios sporto šakos atgimimas Lietuvoje.
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• Lietuvos ir Didžiosios Britanijos bendrovė "Baltijos tyrimai" paskelbė 5-14 metų Lietuvos vaikų pomėgių ir interesų vertinimą. Dauguma šių .vaikų užaugę nori būti policininkais - 13%, mokytojais - 8.3%, gydytojais - 7.8%. Labiausiai policininkais nori būti berniukai - 22%. Daugiausia vaikų rinkosi automobilį "Audi", kurie Lietuvoje labiausiai perkami. Antroje vietoje rinkos džipus ir BMW. Beveik visi vaikai 98%- 100% per žiūrėjo televizorių apie 60% klausėsi radijo ar muzikos įrašų, vartė laikraščius ir žurnalus, ' 54% vaikų skaitė knygą.Kaimo vaikai santaupas pirmiausia išleistų dviračiui, toliau džin

AUGA ŪKININKŲ KREDITO UNIJŲ, DERLIUS LIETUVOJE

Lietuvos Kredito Unijų, projekto direktoriai: Ramūnas Stankevičius,Regina 
Piečaitienė; Salia - Marijampolės Ūkininku Sąjungos bei Kredito Unijos "Sūdu- 

Bendoraitis su žmona Roma

sams, sportiniams bateliams, taip pat žvejybos reikmenims. Miesto vai - kai už sutaupytus pinigus pirmiausia pirktų garso ir vaizdo aparatūrą, žaidimą, dovaną, riedučius (rollerskates).
9. Kauno Akademinėse klinikose nuo praeito rudens veikia pirmasis magnetinio rezonanso aparatas Lietuvoje. Jo pagalba daugiausiai tiriamos galvos ir kaulų smegenys, nugarkaulis ir sąnariai.• EKOLOGIŠKOSIOS žemdirbystės ūkiai Lietuvoje susilaukia vis didesnio dėmesio. Gyvuliai, paukščiai auginami maistu tik su minimaliomis mineralinėmis trąšomis, be pesticidų ar kitų kenksmingų chemikalų.Taip pat auginami vaisiai, grūdai ir daržovės.Tokių ūkitį yra apie 130, jie yra gavę pažymas - leidimus savo gaminiais prekiauti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Vilniuje vyksta tokių ekologinių ūkių nuolatinė paroda koncertų ir sporto rūmuose. Ypač pasižymi PASVALIO ūkininkų ruginė duona, rūkyti mėsos produktai, ekologiškai užaugintos kruopos, kviečiai. BIRŽŲ akcinė bendrovė "Siūlas" pasižymi linais ir audiniais, jau turintis rinką eksportui JAV-se.

vos parama" pirmininkas AlgimantasMontrealietė Regina Piečaitienė, Kanados Tarptautinio DESJARDINS Centro patarėja, neseniai grįžo iš poros mėnesių tarnybinės komandiruotės Lietuvoje į Montrealį. Ta proga pavyko praleisti kelias valandas su ja ir pasikalbėti apie kredito unijų kūrimo reikalus.MontrealieČiams lietuviams ypač džiugu, jog Šių svarbių pareigų Regina neapleido, kad ir nelengvoje šiuo metu šeimos situacijoje, ir visiems įdomu sužinoti, kaip šis svarbus projektas vystosi toliau.Pagal Kanados "Desjardins" projektą, vykdomą Lietuvoje, 1997 m.rugsėjo mėn. gale veikė 12 Kredito Unijų, su 934-iais nariais. Aktyvas - 1 mil. 116.000 litų. Nariams yra išduota virš 1/2 mil.litų paskolų.Šiuo metu - Regina pasakojo - įsikūrė ir 13-toji, nauiausioii Ūkininku Kredito Unija GERMANTO LOBIS - Telšiuose. Tad, dabar yra 1.000 narių ir 1£ mil.litų aktyvo.IŠ tų 13-kos unijų, 11 yra ūkininkų sukurtos, kitos dvi - Kauno Arkivyskupijos Kredito Unija, vienijanti Kauno arkivyskupijos katalikus; 1 -Akademinio Kredito Unija - vienijanti Vytauto Didžiojo Universiteto Kaune studentus bei dėstytojus, ir kt.Svarbu pabrėžti, kad Šių kredito unijų įkūrimo pradininkė ir pirmojo Šio projekto etapo direktorė, sumaniai ir atkakliai pralaužė pirmuosius kūrimosi ledus, sugebėjo rasti entuziastingų ir sąžiningų žmonių šiam projektui 'I < dar kartu su savo vyruJuozo talka, kūrė planus apsigyventi Lietuvoje ir toliau rūpintis ypač Lietuvos ūkininkų gerbūviu. Dabar ji sako, kad:"Būtume galėję nuveikti daugiau, deja, ne vieną gerą ketinimą sužlugdė biurokratai".

Ji taip pat nuoširdžiai džiaugiasi, kad šalia įvairių blogybių (tarp kitko, jos buto apiplėšimas ir sūnaus Juozuko dramatiškas "susitikimas" su vagimis, dar nėra išaiškintas, ir jokių pranešimų apie bylos eigą šeimai nėra patiekta..),- yra daug Šviesulių.Trijų metų darbo veikla atlikta tvarkingai, Kanados vyriausybė (ir kai kurie Kanados lietuviai), taip pat prisidėjus Atviros Lietuvos Fondui, ir toliau palaiko Šį projektą. Lėšos nebuvo Švaistomos, numatyti planai įvykdyti. Projekto atstovybė dabar yra įsikūrusi KAUNE, Lietuvos Žemės Ūkio Rūmuose. DESJARDINS atstovy- bėn Lietuvoje pavyko atrinkti pačius sąžiningiausius ir gabiausius žmones. Jų amžiaus vidurkis - 25 m. Visi jie yra jau baigę verslo vadybos mokslus. Pagrindinę grupę sudaro konsultantai, vadovaujant Ramūnui Stankevičiui; finansų reikalams dirba Sigitas Bubnys,informacijos ir reklamos bei apmokymo programai - Asta .Dirmaitė. Pati Regina Piečaitienė yra patarėja iš Kanados Tarptautinio Desjardins Centro.Bendras skaičius dabar veikiančių unijų valdymo narių yra 156.Kokiam tikslui dažniausiai prašomos paskolos? - pasirodo, sėjai, traktorių kurui, trąšoms derliaus nuėrhi- , mo .virbams. Taip pat gyvulių ar tech niko gaminių - traktorių, kombainų - isig'Jimui.Vis.' skolininkai iki dabar buvo labai rūpestingi, laiku grąžina skolą. Žinoma, jiems tai atlikti būtų daug lengviau ir be didelio rūpesčio, jeigu už ūkininkų produkciją laiku atsilygintų pati vyriausybė...Tikimasi, kaip tvirtina naujasis"Biržų Pienas" gamina sūrius, pieno baltymų koncentratus, grietinę ir eksportuoja į Europą, Ameriką ir Azijos valstybes.Gamyba griežtai prižiūrima. Kaip skelbiama, apie 70% "Biržų Pieno" kapitalo yra investavę užsieniečiai. Nepavyko sužinoti iš kurių valstybių.® šalia Lietuvos ambasados Maskvoje pradėjo veikti Lietuvos eksporto koordinacinis centras .vyks-

Įdomu buvo sužinoti, kad pradžioje, susidomėję galimybe tapti unijos nariu, žmonės galvojo, kad Kanada suteiks po 1 mil.dolerių kiekvienai kredito unijai, ir tokia būtų jų veiklos pradžia. Teko aiškinti, kad patys nariai įsteigs uniją, patys ją valdys, o Desjardins - parems. Reikėjo išaiškinti, kad reikės dirbti pradžioje savanoriškai, kol unijos apyvarta pakankamai išaugs, šiuo metu, po 1| metų nuo oficialaus unijų įsteigimo, jau kai kurių vedėjai pradėjo gauti simbolinį atlyginimą.Malonu,- sakė Regina,- kad aiškinant apie unijos augimo galimybes, pavyzdžiu galėjo imti Montrealio LITO ir kitų Kanados lietuvių unijų istoriją, kalbant visai aiškiais, gyvais

Kredito Unijų direktorius - Ramūnas Stankevičius,- kad pavyks įsteigti kredito unijas Gargžduose, Kretingoje, Prienuose, Alytuje artimiausiu laiku. Pradžiai reikia minimumo 50-ties žmonių narystės inašo, o plačiau supažindinti su unijų veikla jau vykdomi renginiai, aiškinant jų naudą ir galimybes.Vienas tokių būdų- paskelbtas konkursas "Kodėl aš noriu būti kredito unijos nariu". Pasidalinsime su skaitytojais dviem rašiniais: vienas - jaunos būsimosios ūkininkės, kitas - trylikamečio jaunuolio.
Kristina Butanavičiūtė, iŠ Lazdijų, 

rašo:
/nukelta į 4 psl........ /ta Lietuvos gaminių paroda, pavyzdžiais.
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Lietuvos Kredito Unijų Asociacija - steigėjai iŠ: N. Akmenės,Radviliškio, 
Kauno (Arkivysk.Kr.U-ja), Panevėžio, Vilkaviškio, Marijampolės, Šilutės, 
Lazdijų, Plungės, Šiaulių, Kauno. 1997 m.,lapkričio mėn. 4 d.

Vilkaviškip Kredito Unijos "Žemdirbio parama” administra
torė Svajūnė Kukienė priima prizą už narių skaičiaus augi
mą per 1997 m. iš KU projekto direktoriaus Ramūno 
Stankevičiaus praeitų metų gruodžio mėn. 13 d.

Į7...KREDITO UNIJŲ,.... /....atkelta iš 3 psl./
"Užaugusi aš svajoju tapti ūkininke 1995 m. vasario 21 d. buvo priimtas 

Lietuvos Respublikos kredito unijų 
įstatymas. /Red. pabr./.

LAZDIJŲ kredito unija įkurti pa
dėjo Kanados lietuvė ponia Regina 
Piečaitienė, ilgalaikė Montrealio lie
tuvių kredito unijos LHAS adminis-

paveldėtoje savo tėvelio žemėje, kurią 
jis paveldėjo iŠ savo senelio.

Mano senelis buvo Lietuvos ka
riuomenės savanoris. Jis kovėsi prieš 
lenkus prie Augustavo 1919 metais. 
Už drąsa, ginant savo Tėvynę, buvo 
apdovanotas medaliu. Grįžęs po tar
nybos ( tuo metu buvo dalijamos 
Dumblio dvaro žemės), gavo Šį 10 
ha sklypą. Senelis buvo darbštus ir 
energingas žmogus. Jis pasistatė gy
venamuosius ir ūkinius pastatus, dar 
nusipirko 11 ha žemės. Bet 1949 m., 
po karo, kaip pasiturintis valstietis, 
su visa šeima buvo ištemtas į Sibirą. 
Grįžo į Tėvynę 1956 metais. Visus 
pastatus rado sunaikintus, bet rankų 
nenuleido. Toje pačioje vietoje pasi
statė namą ir tvartą. Tačiau - neil
gam. 1972 metais, vykdant meliora
cijos darbus, namai su dideliu, žydin
čiu sodu buvo sulyginti su Žeme. Vė
liau visą senelio žemą kolūkis pavertė 
ganykla.

1990 fti. tėvelis atsiėmė senelio 
žemę, joje buvo išlikęs tik vienišas 
ąžuolas,, primenantis sodybos drasky
mo metus. Atsiėmęs žemę, mano 
tėvelis pasistengė atkurti senosios 
sodybos vaizdą. Jis pasodino sodą, 
pastatė namą ir ūkinius pastatus tose 
pačiose vietose. Sunku buvo įdirbti 
žemę ir pastatyti visus reikiamus 
pastatus. Prie šių statybos darbu aš 
su sese kiekvieną atostogų metą kuo 
galėdamos padėjome. Mes nešiojome 
plytas ir kitas lengvesnes statybines 
medžiagas, padėjome mamytei ruošti 
pietus darbininkams.

Bet darbai atliekami ne taip 
lengvai. Tam reikalingi pinigai. Tėvelis 
visais būdais stengėsi jų gauti. Jis 
vežė į Kauno mėsos kombinatą galvi
jus, į AB "Alytaus grūdai" javus,- 
bet iš niekur negavo pinigų. IŠ banko 
pasiimti paskolos taip pat negalėjo: 
ten reikia mokėti didelius procentus, 
reikia tris kartus didesnio užstato. 
Todėl tėvelis yra Lazdijų kredito uni
jos ŠEŠIAGRAŠIS narys. Aš Žinau, 
kad kai rudenį reikėjo trąšų ,užpildė 
paraišką ir per kelias minutes gavo 
pinigų.

Manau, kad ir man prireiks pagal
bos iš tokios organizacijos, kaip Kre
dito Unija. Gali pritrūkti pinigų, o 
be Jų nieko nepadarysi.

Kai dar nesupratau, kas ta kredito 
unija, paklausiau savo tėvelio. Jis 
paaiškino.
... Pirmasis kredito kooperatyvas 
Lietuvoje buvo įkurtas 1871 m.Kaune, 
o 1939 m.veikė apie 300 kredito ko
operatyvu, vienijančių 30.000 narių.
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tratore.
Būdama ūkininke, aš irgi dalyvau

siu kredito unijos veikloje, nes ji, 
kaip sako tėvelis, ateina į pagalbą 
ūkininkui pačiu sunkiausiu atveju".

Gediminas Šopis, iŠ Šiaulių, rašo:
" Laba diena. Aš esu Gediminas 

Šopis. Man trylika metų, Labai norė
čiau dalyvauti jūsų ruošiamajame kon
kurse "Kodėl aš noriu būti kredito 
unijos nariu". Mano tėveliai ūkinin
kauja Šiaulių raįone. Jiems dažnai 
tenka lankytis Ūkininkų sąjungoje. 
Toje patalpoje yra įsikūrusi ir kredito 
unija ŽEMDIRBIO GEROVĖ. Kartais 
su mama nueinu ir aš. Ten visada 
yra bukletų (sakytume- lankstinukų... 
Red.) pasiskaityti apie kredito uniją, 
kuriais aš domiuosi. Ponia Rūta pasa- 
sakojo, kad ir vaikai gali turėti as
meninius indėlius. Kadangi mano tė
veliai yra kredito unijos nariai, pano
rau ir aš juo tapti. Turėjau susitaupęs 
truputį pinigų, kuriuos atnešiau padė
ti. Buvo labai įdomu stebėti, kaip 
ponia Rūta dirba su kompiuteriu.Kom- 
piuteryje išvydau savo pavardę. Ponia 
Rūta įteikė man taupomąją knygelę. 
AŠ labai apsidžiaugiau. Nutariau tau
pyti pinigus, kol man sukaks penkioli
ka metų. Kadangi aš turiu kompiuterj, 
susitaupęs pinigų, norėčiau nusipirkti 
televizorių asmeniniam naudojimui.Pi- 
nigus man dovanoja brolis, krikštamo
tė įvairioms progoms ir tėveliai, kai 
padedu dirbdamas ūkyje. Labai būčiau 
patenkintas, kad laimėčiau konkurse 
ir galėčiau papildyti savo indėlį. Su 
pagarba- Šopis Gediminas".

Atrodo, modernioji technika labai 
viliojanti viso pasaulio paaugliams, 
nors jiems jos dar nebūtinai reikia. 
Tačiau šiuo atveju - taupymo ir pla
navimo bei savo krdito unijos rėmimo 
idėja buvo vertai suprasta.

Regina Piečaitienė, vos tik sugrį
žusi į Montrealį, buvo pašaukta ‘j 
Quebec’o miestą posėdžiui ir,kaip pa
aiškėjo,ten jos darbas ryšininkės ir pa
tarėjos kredito unijų reikalams yra pa
tvirtintas, o jai priimtinas siūlymas 
- atskirais atvejais ir reikalais vykti 
į Lietuvą,o didesnę daliidarbo atlikti 
Čia,- bus patvirtintas ir Ottawoje.

Geros sėkmės Reginai ir visoms , 
Lietuvos ūkininkų reikalais besirūpi - 
nančioms esamoms ir būsimoms kre- 
dito unijoms*. Birutė Nagienė

Šiaulių Kredito Unijos ŽEMDIRBIO GEROVE admi - 
nistratorė Rūta Rudzinskaitė, Regina Piečaitienė ir 
Šilutės Kredito Unijos ŪKININKO SĖKMĖ adminis - 
tratore Genovaitė Kimbrienė

ANKSTYVAS PAVASARIS

Kai kanadiečiai, ypač 
Quebec’ 6 provincija dar 
sunkiai atsikrato nuo is
torinės ledo audros pa
darinių - Lietuvoje, sau
sio mėn. 18 d. Vilniaus 
radijo laidoje kalbama 
apie nepaprastą atšilimą; 
želia žolė, pasirodė ir 
žibuoklių krūmeliai, ypač 
Dzūkijoje. O gulbė su 
keturiais gulbiukais
- pliuškenasi ežere. Jeigu 
atšaltų, bus kam ją su 
šeimynėle priglausti.

APIE LIETUVOS ŠVIETI
MĄ SAU IR UŽSIENIE
ČIAMS

Prieš pora metų UAB 
"Kraštotvarka" išleido 
pirmąją serijos "Pažin
tis su Lietuva" knygą 
TURIZMAS, pernai išėjo 
VERSLAS, neseniai pasi
rodė trečioji knyga ŠVIE
TIMAS, MOKSLAS, NAU
JOS TECHNIKOS eg
zemplioriai. Tai yra pir

masis išsamus informa
cinis leidinys apie Lietu
vos švietimą.

Knyga išspausdinta 
keturiomis kalbomis: lie
tuvių, anglų, rusų ir vo
kiečių. Ši knygų serija 
skirta teigiamam Lietu
vos įvaizdžiui formuoti. 
"Norime parodyti tai, 
kas Lietuvoje yra gera, 
gražu, - sakė "Krašto
tvarkos" direktorius Ste- > 
ponas Maciulevičius. 
Tokią knygą ne gėda ir 
Europoje parodyti, ji lyg 
mūsų šalies vizitinė kor
telė".

Leidinys supažindina 
su Lietuvos švietimo 
istorija, raida, struktūra, 
aukštosiomis, aukštesio- 
siomis, profesinėmis, 
bendrojo lavinimo mokyk
lomis, mokslo organizaci
jomis, institutais. Atski
rai pristatomos kiekvie
no rajono mokymo įstai
gos.
USOMA LIETUVA Nr. 1



HITLERIS IR KRIKŠČIONYBĖ 
i --------------------------------------------------------------

/ pabaiga /__________ _
Absurdiškas Jėzaus Kristaus supriešinimas su 

krikščionybe, deja, nėra vienintelis dalykas, galintis 
iš netyčių užklupti netgi tuos žmones, kurie nema
žai apie Hitlerį girdėjo ir jo klausė. Paprastai Hit
leris laikomas išsišokėliu, kuris padarė sunkių nusi
kaltimų politikoje, privačiam gyvenime nereiškė 
įprastų žmogiškų jausmų, drauge vertinamas kaip 
principingas žmogus, kuris visada nepaprastai atvi
rai skelbė savo pažiūras ir niekad neatsitraukė nuo 
vienąkart prisiimtų įsipareigojimų. Georingas vieną
kart prasitarė, kad jei Hitleris ko nors įsigeidžia, 
tai jie, jo aplinkos žmonės, reiškia jam ne daugiau 
kaip bala po kojom.

Vis dėlto dažnai pabrėžiamas Hitlerio nepalaužia- 
mumas buvo mitas. Paprastai jo santykiai su krikš
čioniškomis vokiečių bažnyčiomis (katalikų ir protes
tantų), taip pat su Trečiojo Reicho pavaldiniais, pri
klausančiais vienai iš šių Bažnyčių, buvo nepapras
tai oportunistiški ir konformistiški. Jeigu jo poel
giai būtų nuoseklus, jis turėtų-suvokdamas krikščio
nybę kaip žydišką dvasinį nuodą- nuo pat savo 
politinės veiklos pradžios naikinti, tegul ir forma
liai išpažįstamą krikščionišką tikėjimą tarp partijos 
narių ir nacionalsocialistų partijos simpatikų, juolab 
tarp savo SA ir SS smogikų. įsigalėjus 1933 m. 
diktatūrai Vokietijoje, turėjo būti imtasi oficialių 
veiksmų prieš vokiečių priklausomybę krikščioniškai 
tikybai, taip pat prieš Trečiojo Reicho krikščioniškų 
Bažnyčių veiklą. Tokia visiško} priklausomybės nuo
taika vyravo tarp daugelio tautinio socializmo 
"teoretikų", kurie kaip grybai po lietaus apaugo 
Hitlerį. Veikė ir tikslas, kurio reikėjo siekti nutrau
kus ryšius su krikščionybe. Tai turėjo bųti grįžimas 
prie senovės germanų pagoniškojo tikėjimo, daugelio 
vokiečių šovinistų ausims mielų legendų apie didvy
rišką praeitį.

Vis deRo Hitleris niekad nieko panašaus nepada
rė. Atvirkščiai, "Mein Kampf” rašė: Mūsų judėjime 
gali dalyvauti giliausiai tikintis protestantas ir la
biausiai atsidavęs savo tikėjimui katalikas, netgi nė 
trupučio nekonfliktuodamas dėl savo religinių įsitiki
nimų (p.632). Kaip sutaikyti tokią be galo toleran
tišką krikščionybės atžvilgiu poziciją su įnirtingomis 
antikrikščioniškomis tiradomis ("Užstalės pokalbiuose). 
Paaiškinimas paprastas.^ "Mein Kampf” buvo rašoma 
tikint, kad visi vokiečiai ją skaitys, o "Užstalės 
pokalbiai" buvo skiriami mažai saujelei ištikimų 
bičiulių, kuriems leidžiama kalbėti prie vieno pietų 
stalo su vadu. "Užstalės pokalbiai" niekad Trečiąją 
me Reiche nebuvo paskelbti, o išspausdinti buvo tik 
keletui metų praėjus po Hitlerio pralaimėjimo ir 
mirties. Jau 1933 metais, netrukus po atėjimo į 
valdžią, Hitleris sudarė konkordatą su Vatikanu ir 
ligi pat v Trečiojo Reicho galo tarp jo ir Vatikano 
bei kirkščioniškųjų Bažnyčių Vokietijoje nebuvo jo
kių sensacingų nesusipratimų.

iš kur šis kraštutinis Hitlerio oportunizmas? į tą 
klausimą nesunku atsakyti. Nors fūhrerio populiaru - 
AukSto įtempimo elektros bokštai dar reikalauja dide
lio remonto po ledo audros.

;;>.v
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maš vokiečių tautoje nežymiai svyruodamas nuolat šis BEI TAS 
didėjo,- ir siekiant valdžios, ir ją gavus, ir po pir- “*
mųjų sunkių pralaimėjimų Antrajame pasauliniame 
Kare- jis nenorėjo pertempti stygų; bijojo net forma
liai įsakyti vokiečiams atsižadėti krikščionybės, nes 
tuomet žmonės nuo jo nusigręžtų.

Ar Hitleris būtų nutraukęs ryšius su krikščionybe 
jeigu būtų laimėjęs karą? Šis klausimas tikriausiai 
niekad nebus be ginčų išspręstas. ’’Užstalės pokal
biuose" skaitome: "Karas bus baigtas. Tada sutelk
siu dėmesį į paskutinį mano gyvenimo tikslą - reli
ginės problemos sprendimą" (p.411).

Akivaizdu, iškyla Klausimas, kokiu būdu galėjo 
didelė vokiečių tautos dalis, anuomet paklusni Hit
leriui, netgi jį šlovinusi, derinti sąžinėje ištikimybę 
piktadariui tironui ir asmens dokumentuose pažymė
tą krikščioniško tikėjimo išpažinimą. Atsakymas į 
šį klausimą kamuoja naujas vokiečių kartas, nuošir
džiai apgailestaujančias dėl savo tėvų ir senelių 
elgesio.

• Kaulas, pasirodo^ yra 
stipriausia medžiaga, 
kaip sako mokslininkai. 
Jis atlaiko apie 12,000 
kg. spaudimą į savo 2- 
jų kvadratinių centimet
rų plotą, t.y., 4 kartus 
daugiau, negu 
arba sustiprintas 
tas.

plienas 
cemen-

per die- 
100,000

4 Akių raumenys 
ną atlieka apie 
judesių. Apskaičiuojama, 
kad jeigu jūsų kojų rau
menys tiek daug kartų 
judėtų, galėtumėte nu-

(iš lenkų kalbos vertė Sigitas Geda) i 50 mylių.

montrea
DĖMESIO, MONTREALIO 
LIETUVIAI! įSIGYKIME 
SENJORŲ IR SLAUGOS 
NAMUS!
REIKALINGA: 50 lietuvių' 
kurie įneštų po $12,000,- 
-$15,000. Arba mažes
nis skaičius su didesniu 
įnašu $20,000 -$25,000. 
Be to ,3-5 lietuviai gau
tų administracinio darbo 
(už atlyginimą).

BŪTŲ STEIGIAMA 
Korporacija, nariams pir
menybė apsigyvenimui. 
(Būtų ir pelno). Pastate 
yra 77 gyvenamieji kam
bariai, 22 slaugos kamba
riai. 
1150 
prie 
Blvd.
Petras 
722-3545.

Reikia spręsti ir veik
ti greitai!

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 u-——..... ■ ■■■—

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 
-........... — ............._

ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8 
(metro: Place St. Henrį) H2L 2Y4

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027 

Hospital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec

ADRESAS: 1050 - 
Gordon St. Verdun, 
kampo Champlain 

INFORMACIJAI: 
Adamonis, tel:

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

MONTREAL
vest toi f/ta ville!

MONTREALIO MIESTAS ŠįMET JUMS
SIŪLO VISĄ EILE GALIMYBIŲ 
SPORTUOTI 125-kiose ĮRENGTOSE 
VIETOVĖSE, KASDIENĄ, VISAI NE
TOLI NUO JŪSŲ GYVENAMOS 
VIETOS.

PASIRINKIMAS _ ČIUOŽIMAS, SLI
DŽIŲ SPORTAS, KELIAI SNIEGBA- 
ČIAMS IR ROGUTEMS... VISOKIO 
AMŽIAUS MONTREALIEČIAI GALI 
RASTI SAVO PAMĖGTĄ ŽIEMOS SPORTĄ!
Montreal!, esi mano žiemos malonumų miestas!

Teiraukitės: 87-ACCĖS
(872-2237)

http://www.ville.montreal.qc.ca #651

a psi.

http://www.ville.montreal.qc.ca


tononto KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:

• m-ios bangos - naujų 
ateivių iš Lietuvos susipa 
žinimo vakaras vyko 1997 
m. gruodžio mėn. 13 d. 
PRISIKĖLIMO p-jos pa
rodų salėje. Dalyvavo 
apie 100 žmonių.

Naujuosius ateivius pa
sveikino KLB-nės valdy
bos p-kas A. Vaičiūnas, 
Toronto Apylinkės v- 
bos pirm. D. Garbaliaus- 
kienė, PARAMOS Kredi
to kooperatyvo vedėjas 
L. Zubrickas ir A. Rašy
mas.

Šį renginį 
Valdyba. Buvo 
gražios vaišės, 
ziką parūpino 
Remisat.

$20.- V. Žitkus, $40.- J. Lukšys; $50.- L. Radzevi
čienė; po $100.- V. Žurauskas, V. Žilinskas, R. Skre- 
būnąs, A. Juozapavičius, J. Staškevičius, Z.L. Moc
kus, Sporto klubas KOVAS, E. Čepas, K. Dubauskas, 
C.A. Januškevičius, B.P. Stanėnas,Delhi-Tilsonburg 
K.L.B.; po $200. - A. Arelis, Sault Ste. Marie K.L.B. 
po $500.- V.V. Dargis, V. White-Bumbulis, R. Dorn- 
feld-Bumbulis; po $1000. - PRISIKĖLIMO Kredito 
Kooperatyvas ir Hamiltono TALKA.
Aukos mirusiųjų atminimui:

už A. Petrauskienę, - R. Miškinisj po $50.- 
už Adolfą ir Algirdą Mitalus, P. Radzevičių,-L. Ra
dzevičienė; po $100.- už T. Siurną - dr. J. Rimšai
tė, už J. Stalioraitį - B. Stalioraitienė; $200.- J. 
Klypą - J. Kažukauskas; $1000.- už K. Čepaitį - 
B. Čepaitienė.

rėme KLB 
suruoštos 
pukią mu- 

Viktoras

LIETUVIŲ 
Anapilyje

• KANADOS 
MUZIEJUJE, 
ir toliau veikia paroda 
apie pirmąją lietuvišką 
knygą ir kitas retas kny
gas. Primenama, kad 
Muziejuje veikia ir bib
lioteka, kuria kviečiama 
pasinaudoti.

Testamentiniai palikimai:
$2000. - A. Gailius; $8159.08 - P. Kirstukas; per 
A. Burbulevičių yra gauta M. Razmo palikimo dalis 
$50,000. iš šių pinigų, pagal A. Burbulevičiaus pa
geidavimą, yra pasiųsta Alytaus vaikų paramai 20 
maisto siuntinių, kurie gavėjus turėjo pasiekti prieš 
Kalėdas. Antras pageidavimas - traktoriaus pasiunti
mas nurodytam asmeniui - yra vykdomas.

Visiems dėkojame KLF.

kad PARAMAI bei STIPENDIJOMS 
gauti KLFondo raštinėje arba paštu.

e VILNIAUS miesto me
ras Rolandas Paksas lan
kėsi Toronte, pasirašė 
Vilniaus ir Toronto mies
tų partnerystės sutartį, 
plačiau susipažino su Ka
nados savivaldybių būkle 
ir paskatino investicijas 
į Lietuvą.

Gruodžio mėn. 2 d. 
buvo susitikęs su KLB 
valdyba.

e Pranešama,
anketas galima
Mūsų adresas: 1573 Bloor St. W. Toronto, ON M6P
1A6. v

Paramai ar stipendijoms gauti asmenims iš Lietu
vos, anketų pildyti nereikia. Rašyti laiško formoje.

Žinome, kad "Vienybėj 
galybė!"- tad reikia tikė
ti, kad šis klestintis 
centras ir toliau ugdys 
savo gyvastingumą.

"X".
® Pasaulio Lietuvių Cen
tre, Lemonte, IL, vasa
rio mėn. 26 d. vyks po
eto Henriko NAGIO pa
minėjimas.

• X-TOJU MOKSLO IR 
KŪRYBOS SIM P OZIU M O 
proga Pasaulio Lietuvių 
Centre Lemonte, praeitų 
metų lapkričio mėn. 26 
d. suruoštos dvi parodos 
kurios vyko iki š.m. sau
sio mėn. 11 d.: Romo 
Vi ulo litografijos ir 
Algimanto Kezio nuotrau
kų.

. P„P1S. „
Pasaulio Lietuvių Centro 
Lemonte, 1L, mažąją sa
lę ir sceną, kad tiktų dr 
dėsnio 
Ii am s. 
nesnių 
(kurių, 
priaugo šioje apylinkėje) 
krepšiniui, tinkliniui, tau> 
tinių šokių repeticijoms, 

išradingo komiteto dė
ka, sėkmingai ir įdomiai 
rengiant iškylas ir žaidi
mus, sukeliamos lėšos. 
Prisideda dosniai Lietu
vių Fondas - $10,000; 
Lietuvių Tautinių Namų 
savininkai 
eilė kitų 
mom is.

masto spektak-
Salė tiks ir jau-

vaikų sportui 
laimei, nemažai

j pRISIKELIMO
PARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS 

999 College St., Toronto, Ontario M6H 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

- $10,000 ir 
mažesnėmis su-

remonto planą 
vykdo Rimanto 

Architektūros

komite- 
surinks

mėnesį 
tikslui

Salės 
ir darbus 
Griškelio 
firma, aukodama $13,000 
vertės savo darbą.

Lietuvių Fondas paža
dėjo projekto vykdymui 
dar $150,000, jei 
tas papildomai 
$50,000.

Š.m. vasario 
planuojamas tam
pokylis. Visas remontas 
kainuotų apie $250,000. 
Iki dabar surinkta $160 
tūkstančių. Pasaulio Lie
tuvių Centro vadovybė 
ragina visus, kurie numa
to naudotis naujai per
tvarkyta sale - irgi pri
sidėti savo aukomis.

6 psl.

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių
IMA UŽ:
Asmenines paskolas

nuo

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................. 2.75%
180-364 d. term.lnd................. 3.25%
1 metų term, indėlius...............3 .00%
2 metų term, indėlius...............4.00%
3 metų term, indėlius...............4.25%
4 metų term, indėlius...............4.50%
5 metų term. Indėlius...............4.75%
1 metų GlC-mėn.palūk........... 3-50%
1 metų GlC-met. palūk...........4.00%
2 metų GlC-met. palūk...........4.25%
3 metų GlC-met. palūk...........4.55%
4 metų GlC-met. palūk...........4.75%
5 metų GlC-met. palūk...........5 .00%
RRSP, RRIF ir OHOSP............ 2.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....3.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind.....4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.00%
Taupomąją sąskaitą.................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk........ 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki......... 2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3
7.50%

Sutarties paskolas 
nuo..................7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................. .’.5.50%
2 metų.....................6.40%
3 metų.....................6.50%
4 metų.....................6.60%
5 metų.....................6.75%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų...........5.45%

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visu rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; j 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.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir BfooijToronto, Ont. M6S 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588

JiliU
LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

us doleriu

(USdol.Sav.Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

i 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. 
NeMnoįamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Uetuvą 
ir kitus kraštus.

| AKTYVAI per ?106
C ■

MOKA: IMA:
2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.25% už 90-179 dienų term, indėlius

už asmenines 
paskolas nuo.... ...7.00%

2.50% už 180-364 dienų term, indėlius
3.00% už 1 m. term, indėlius

už nekilnojamo 
turto paskolas

3.50% už 2 m. term, indėlius
4.00% už 3 m. term. Indėlius
4.25% už 4 m. term, indėlius

(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)

4.75% už 5 m. term. Indėlius 1 metų................ ..5.50%
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 2 metų................ ..5.90%
3.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 3 metų................ ..6.25%
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym. 4 metų................ ..6.40%
4.25% už 3 m. GIC Invest, pažym. 5 metų................ ..6.60%
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym.
5.00% už 5 m. GIC invest, pažym.
2.00% už RRSP ir RRIF Ind.

(variable rate)
su keičiamu 
nuošimčiu.......... .4.95%

3.50% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.25% RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. Duodame:

—

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Line of Creditor

- komercinius mortgičius

4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.00% 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

• Pirm., antrad, ktrečiad. nuo9v.r.-3.30v.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. 2
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Vaclovas Kerbelis

s.m.

MONTREALIO TELKINYS 
NETEKO VACLOVO 
KERBELIO

Siaučinat ypatingam 
žiemos audros ciklui, 

sausio men. 8 d.
buvo dar sunkesnė šei- 

ir artimiesiems bei 
mūsų telkiniui, nes mirė 
didelis lietuviškos kny
gos mylėtojas VACLO
VAS KERBELIS, turėjęs 
daugumą išleistų bele* 
tristikos ir poezijos kny 

visas perskai- 
mėgo muziką, 

ir negailėjo 
kartais aštro-

m ai

Tai ir pasiliko Lietuva 
Tau tokia, kokią Tu pali
kai.

Gerai, kad sugalvojai 
savo knygas išsiųsti į 
Lietuvą - 3UU knygų, de
vynios dėžės per Atlantą 
nuplaukė į tavo gimtuo
sius Šiaulius, kur biblio
tekoje buvo suruošta pa
roda - "Knyga Grįžta 
Namo". Tu, Tėvai, nega
lėjai, bet kaip buvo pa
rašyta laikraštyje: "Vac- 

sumanė 
per savo 

kolekciją", 
sugrįžimas.

Tėvai, buvai 
paprastų malonumų mė
gėjas: knyga, radijas, 
bonkutė alaus. Ir atra
dai laiko vaidinti 
realio Dramos 
Tiek daug metų 
fabrike atidirbęs, 
geisi pensija. Bet 
si as Tavo 
tai buvo 
vadinami
Tavo akys buvo gyviau
sios, kai Tu į juos žiūrė 
jai,'- - kalbėjo Daina, 
ir sakė: - "Prisiminsime 
Tavo jumorą ir, kaip Tu 
pats prisipažintum, Tavo 
liežuvį. Bet tie, kurie

Tave tikrai pažino, žino
jo, kad Tavo skepticiz
mas ir kartais sarkastiš
kas išsireiškimas dengė 
švelnią, jautrią širdį"...

..."Parašiau Tau šį laiš
ką, norėdama atsilyginti, 
sakydama prie Tavo 
karsto - AČIŪ UŽ VISKĄ’L

gų ir jas 
tęs! Jis 
žūklavimą 
vaizdingo, 
ko sąmojaus. Taip pat
buvo įsijungęs savo laiku 
į Montrealyje veikusį lie
tuvių dramos teatrą, 
lankė visus svarbiausius 
renginius, kol galėjo.

Savo jautriame ir šil
tame, laiško forma pasa
kytame atsisveikinimo 
žodyje duktė DAINA, 
š.m. sausio mėn. 12 d.

• laidotuvių apeigose A.V. 
p-jos bažnyčioje, kalbėjo:

"Jau ir atėjo laikas 
mums atsisveikinti. Tur
būt, gulėdamas ligoninėj 
ir žiūrėdamas per langą, 
Tu pagalvojai, kad gyve
nimas praėjo kaip aki
mirka - taip greitai. 
Per Tavo langą galėjai 
matyti St. Hilaire kalną, 
kur Jūs dalį savo kont ■ - 
rakto atidirbot, Montre
alio miestą, galėjai ma
tyti ar įsivaizduoti Jūsų 
namus Verdune (kur kati
nas susiraitęs miega ant 
Tavo kėdės)- galėjai pri
siminti 
kuriuos 
mėgstamu paupio 
ir kur

mano namus, t 
atkeliaudavote 

keliu 
atšventėm Jūsų 

50 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuves - per 
Skolės paskutines Kalė
das. Per tą langą matei 
upę ir Lachinę, ir prisi
minei meškeriojimo lai
kus su Vytu. Per kokį 
langą dabar žiūri?

Lietuva visada buvo 
Tavo širdyje. Džiaugeisi 
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymu ir buvo 
įdomu jos dabartinė poli* 
tika. Deja, Tu - mūsų 
"Pabalių princas" - negalė
jai sugrįžti. Sovietinė 
valdžia Tau neišdavė vi
zos ir neįsileido - o vė
liau, sveikata sušlubavo.
1998.L 20

lovas Kerbelis 
grįžti kitaip - 
literatūros 
Simboliškas

Mano

Mont- 
teatre. 
sunkiai 
džiau- 

didžiau- 
džiaugsmas 

anūkai, Tavo 
"kareiviai”.

Kerbelis, 
Šiauliuo- 
pradžios 
Berniukų

1939 m. 
į Karo Mokyklą 

norėdamas

lininKą p. Dupuis. Po to 
- įvairius smulkius dar
bus, kol Vaclovas įsidar
bino ..ir išdirbo apie 35 
metus plieno apdirbimo 
bendrovėje DOSCO iki 
pasitraukimo į pensiją. U 
žmona Elena dirbo pra
žioję siuvykloje, ir vė
liau - "Royal Bank", 24 
metus.

gos, leistos Amerikoje ir 
kitose užsienio šalyse. 
Kaupta tai, ko penkiasde
šimt metų nebuvo pačio
je Lietuoje. Dėl to Vac
lovo Kerbelio kolekcija 
užpildo didelę lietuvių li
teratūros spragą”.

Vaclovas 
gimęs 1919 m. 
se, ten mokėsi 
mokykloje ir 
gimnazijoje, 
įstojo 
Kaune, norėdamas būti 
karininku. Vokiečių oku
pacijos metais pakliuvo 
į ginklų gamyklą šalia 
Radviliškio. 1942 
vedė Eleną Remeikaitę.
Karui ir okupacijoms O "Šiaulių Naujienose”
komplikuojantis, pasitrau- prieš metus, aprašant
kė į Vakarus 1944 m. gautas Vaclovo Kerbelio

Daugelis buvusių frei- kolekcijos knygas, 
burgiečių išeivių prisime- nuoširdžiai stebėtasi išei- 

UNROS vijos autorių kūrybišku
mu, džiaugtasi, kad buvo 
išleisti net tokie veika
lai, kaip lietuvių litera
tūros istorija".

"Šiaulių Naujienų" žur
nalistas Stasys Bulzgis 
rašė: 
parodą 
namo"

Knygas’ gavo Vaclovo 
Kerbelio giminės Šiau
liuose - pedagogai Gra
žina ir Gediminas DAUK
ŠAI, kurie mielai sutiko 
jomis talkininkauti P. 
Višinskio viešosios biblio
tekos surengtai parodai 

m. ir tą patį darys ateityje.

na Jo darbą 
maisto paskirstymo pos
te "dypukams" ir jo špo
sus bei sąžiningumą.

Kanadoje Vaclovui ir 
Elenai teko atlikti meti
nę darbo sutartį namų 
apyvokoje pas žinomą 
Montrealio turtuolį, vers-

buvo

"Apžiūrėdamas 
"Knyga grįžta 

ir kitas Vaclovo 
Kerbelio atsiųstas kny
gas, pajunti jam didelę 
pagarbą. Pirktos, saugo
tos lietuvių rašytojų kny-

EI Ninjo (kaip 
įsiūbuota ledo 

lydėjo Vaclovo 
kelionę į poil-

. Taip, 
spėjama) 
audra, 
Kerbelio 
šio vietą Cote dės Nei
gęs kapinėse, Montrealy- 
je, o visą gyvenimą kaup
tos Jo knygos - Jo bran
giausias turtas - liudys: 
nei Lietuvos, nei Šiaulių 
nepamiršusį tautietį.

L’BRIS

VACLOVAS
KERBTOS

Hamiltono Pensininkų Namai RAMBYNAS 
1880 Main St. West, Unit 206, Hamilton, Ont. 
L8S 4P8, turi tuščių butų. Informacijai telefonu 

skambinkite: (905)-526-8281.

In

SuttCH

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

■■

VIENINTELIS LIETUVIŲ 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 Iv.p.p., 

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo........6.25%

nekiln. turto 1 m ...5.20%

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

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.75%
santaupas............................ ......2.25%
kasd. pai. taupymo sąsk.... ......1.50%
INDĖLIAI:
on dienu indėlius ......2.50%
180 dienų indėlius.............. ......2.75%
1 m term indėlius .... .3.25%
2 m term indėlius ..... .4.00%
3 m. term, indėlius............. ..... 4.25%
4 m. term, indėlius............. ..... 4.75%
5 m. term, indėlius............. ...„.5.25%
RRSP ir RRIF
(Variable)....................... ...... ......2.50%
1 m ind ......3.25%
2 m ind ..... ..... .....4.00%
3 m. ind................................. .....4.25%
4 m. ind................................. .....4.75%
5 m. ind................................. .....5.25%

ANTOINETTE OUELLET-
Agent immobilier aftiliė 

bur.: (514) 462-4414 
fax: (514) 462-1509 
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGRĖE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1 M2
GROUPE SUTTON ■ ACTION INC EST FRANCHISE INOEPENOANT ET AUTONOMY

844-7307 ir 288-9646

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

FONY POITĖĄITS
P H OTO pasšbpoit - commbbcul 
STUDIO MANAGE- WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

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

INTERAC KORTELĖ

7 psL



montreal DĖMESIO PRENUMERATORIAMS: 
MIRUSIEJI:• VACLOVAS KERBELIS, 78 m., mirė po sunkios ligos Montral General Ligoninėje sausio mėn. 8 d.Liko žmona Elena^duk- tė Daina ir žentas Cesius Vasiliauskai, du vaikai - čiai - Andrius ir Kristo - fer, sesuo ir kiti artimieji Lietuvoje.Palaidotas iš Aušros Vartų P-jos bažnyčios CŪ- te dės Neiges kapinėse , Montrealyje.Užuojauta artimiesiems.

paskutiniame "NL" Valdybos, posėdyje, atsižvelgiant į kylančius spausdinimo ir pašto išlaidas, nutarta pakelti metinę prenumeratą nuo $25,- iki $30. Rėmėjo prenumerata, tokiu būdu, pakeliama metams iki $35.Visi atsiuntę prenumeratas už 1998 metus iki š.m. "VASARIO mėn. 16 dienos, moka Senąja kaina?Ta pačia proga, nuoširdžiai dėkojame visiems mus pasveikinusiems švenčių proga ir atsiuntusiems prenumeratas bei parėmusiems leidimą aukomis.

• A.a. JONO VILIUŠIO mirties 10-mečio proga, žmona Valli Viliušienė aukojo $ 50,- "N L”. Nuo - Širdžiai dėkojame.Miškininkas ir teisininkas pagal profesiją, 1919 m. sausio mėn. buvo įstojęs savanoriu į Lietuvos kariuomenę, kovėsi Žiežmarių, Kėdainių ir Daugpilio apylinkėje. Baigęs Karo Mokyklą tų metų pabaigoje, paskirtas į 2-jį pėstininkų pulką, kovėsi Seinų apy- lintcėje, sužeistas pakliuvo į nelaisvę. Pabėgo, o vėliau baigęs gimnaziją, pasirinko miškininko specialybę ir pasitraukęs iš kariuomenės 1923 m. gavo stipendiją studijuoti miškininkystę Vokietijoje. Baigė miškų inžinieriaus laipsnių. Dirbo Pajūrio miškų urėdu Lietuvoje pagal paskyrimą.Studijavo Vilniaus universitete ir 1943 m. gavo teisininko diplomą. Ten pat dėstė Miškų fakultete statistikos ir kitus kursus.Kariuomenėje gavo Vyčio Kryžiaus su kardais ordiną, DLK Gedimino ordiną. II pasaulinio karo metu dirbo pogrindžio rateliuose ir komitetuose. 1949 metais išvyko į Kanadą. 195U -51 m. tapo Kanados LB laikinojo organizacinio k-to pirmininku. Gyveno kartu su žmona Montrealyje, reiškėsi visuomeniniame gyvenime ir spaudoje "Nepriklausomoje Lietuoje", "Karyje", "Dirvoje", "Žemės ūkyje", "Savanoryje" ir kt.GRAŽIAI VYSTOSI PI ANISTAS-KOMPOZITO - RIUS VYTAUTAS BU- ČIONISŠ.m. vasario mėn. 9 d. 8 val.v. Montrealio "West Presbyterian Church" patalpose, 160 Ballanty- ne N., vyks koncertas, kurio visos lėšos bus skirtos paremti fondui "Fonds pour le jeune Vytas", vienuolikmečio vaiko muzikos studijoms tęsti.Šiame koncerte taip pat dalyvaus du rėmėjai pianistai Earl Wilson ir Daniel Kandelman.Maloniai kviečiami atsilankyti į jauno ne tik8 psl.

Jauni slidinė tojai Vincentas ir Sofija Bulotai ruošiasi stovyklai.
[dėmesio, S L I D I N E T O J A I !Žiema jau atėjo pas mus su visu savo grožiu... Apsnigtos eglės, mėlynas dangus, blizgantys sniego takai - visi kviečia į lauką.Kaip ir praeitą metą, kviečiame visus slidinėto- jus, jaunius, vaikus, tėvus ir veteranus apsilankyti Mount Sutton, Quebec, nuo ketvirtadienio, vasario 26 iki sekmadienio, kovo 1 dienos, 1998. Tuo laiku vyks naujai atgimusi lietuvių slidinėtojų stovykla. Tą patį savaitgalį, t.y. šeštadienį, vasario 28 diena bus vykdomos ŠALFĄSS-gos slidinėjimo lenktynės,.Bus puiki proga visiems paslidinėti kartu su kitais lietuviais iš kitų miestų ir atnaujinti draugystes nuo jaunystės laikų.Dėl informacijų kreipkitės kuo greičiau į ALENĄ ir RASĄ PAVILANIUS, tek (514)-489-041JL arba į RYTĮ ir VILIJĄ BULOTOS, tel: (514)-344-8256.Iki pasimatymo ir gero slidinėjimo! Rengėjai
pianisto, bet ir kompozitoriaus koncertą ir įvertinti jo stebėtiną pažangą.Norintieji peremti jo mokslą, gali ir pasinaudoti LITO patarnavimo

sąskaita nr. 5300.• SUZANNE VAIČIKAUS- KAITĖ ir BRIAN CRANDALL susituokė AV p- jos bažnyčioje sausio mėn. 17 d. sekmadienį.Sveikiname!
TRIGLOBAL

MfcheBe Daines, B.Sc.
(Onutė Dainyte).

Mutual Funds Representative
Tri glob al Capital Management Inc.įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui

Executive Offices
288C 2880 - 630 Renė Levesque Blvd., West, Montreal, Quebec, H3B 1S6 

Tel: (314) 878-0800 Fax: (314) 878-0808

MUTUAL FUNDS. GUARNTEED INVESTMENTS. RR3P. RRIF. URA. UF. RESP. TAX SAVING STRATEGIES.

RETIREMENT PLANNING, MUTUAL FUND PORTOF1O ANALYSE, FINANCIAL REVIEW

® Kun. K. AMBRASAS, * ROTOS Klubo valdyba SJ., išvyko porai savai- kviečia narius i visuotina čių spaudos reikalais. susirinkimą š.m. SAUSIO mėn. 28 d., trečiadieni, 1 o Vykus didelei audrai,AV vai. p. p., Klubo patalpose. P-jos natlų susirinkimas a- Nariams dalyvavimas tidėtas vėlesniam laikui, privalomas. Valdyba
Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 

PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS
PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI*AUTOMOBILIAI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Que, HIX 11.7

Tel. 514 722-3545 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVlftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neĮpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

MIRON inc

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS <
Patrick Sweezey
Mark Richard

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

kainomisNEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2
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