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Taip atrodo St.Jean surRichelieu vietovėje gyvenančią Arūno ir Silvijos namų 
puošmena - klevas, po ledo audros. Vietovė praminta ”Juoduoju Trikampiu", 
nes bent 3 savaites išbuvo tamsoj. Nuotr: Danieliaus Staškevičiaus

j VYK 1 Ų 
APŽVALGA

B.N.
. RUSIJOS prez. Boris 
Jelcin' as vėl patvirtino, 
kad nekandiaatuos į pre
zidento postą 2000 me
tais.

Pasisakė nusprendęs 
už Kurį prezidentinį kan
didatą balsuotų rinKimuose, 
tačiau apie tai paskelb
siąs tinkamu laiku. Spė
jama, kad tai būtų Čer- 
nomyrdin'as arba Mask
vos dabartinis meras 
Jurij Lužkov' as.

e DVIGUBA ĮTAMPA
Washington'e JaV 

prez. Bill Clinton'as, 
nežiūrint kilusio tiesiog 
patetiško skandalo dėl 
prezidento privataus el
gesio su dar viena jau
nikle darbuotoja, jo me
tinė kalba buvo puikiai 
apgalvota, paruošta ir 
perduota, nors ir įtemp
toje atmosferoje.

įtampą didina ir Irako 
prez. Saddam Hussein'o 
fanatiškas užsispyrimas, 
neleisti JT atstovams 
inspektuoti cheminių ir 
biologinių ginklų sandė
lius. Tokiu būdu Irako 
gyventojai priversti, 
dėKa blokados, labai sun

kiose sąlygose ir toliau 
gyventi. Dilema aiŠKi- 
arba JAV vėl bandys 
jėga palaužti Saddam' o 
slaptumą, arba bus pri
versta palengvinti bloka
dą. Buvę aliantai Gulfo 
įlankos kare, neberodo 
noro pakartoti karo veiks
mų, tinkintis, kad inspek
toriai galės tikrinti gink
lų sudėtį.

JAV Valstybės sekreto 
rė Madeleine Albright 
lankosi Britanijoje, ieš
kant tinkamo sprendimo, 
o Rusijos Užsienio Rei
kalų m in. Jevgenij Pri
makov' as pareiškė, ma
nąs, Kad Irakas nori ati
dėliojimo, bet ne susita
rimo. Tikisi tačiau, kad 
Rusijai pavyktų susitarti 
nes bandytų tai daryti, 
nepriklausydami JaV 
sferai.
* Astuoni Lietuvos polieL 
jos pareigūnai, atliekan
tys taikos misiją Rytų 
Slavonijoje, už neprie
kaištingą tarnybą apdova
noti specialiais Jungtinių 
Tautų atminimo meda
liais. Antroji Lietuvos 
pasiuntinių grupė buvu
sios Jugoslavijos teritori
joje dirbo nuo 1997 m. 
birželio 15 dienos.

Pareigūnai budi polici
jos postuose ir patruliuo
ja gatvėse, stebėdami 
kaip elgiasi iš serbų ir 
kroatų sudaryta policijų

"VĖTRA LAUŽĖ ŠAKELES”
Ne tiktai šakelės lūžo.
Sausio mėn. 19 d., dau

giau kaip 1/2 mil. kvebe- 
kiečių dar buvo neatga- 
vę elektros energijos po 
2 savaites trukusių iš
skirtinos ledo audros pa
sekmių. Civilinės apsau
gos punktai dar veikė, 
kaip ir didelė dalis glo
bos centrų. 10,000 karių 
talkinusių elektros suga
dintų įrengimų atstaty
mui ir aplinkos valymui, 
nuo lūžusių medžių ir 
metalo, pradėjo ruoštis 
grįžti į savo nuolatines 
vietas, paliekant porat 
tūkstančių žmonių tęsti 
talką.

"Hydro Quebec" tar
nautojas Daniel Giguere 
žurnalistams pasakė, kad 
reikia dar savaitės nešal
to oro, kad būtų įmano
ma sugrąžinti elektrą 
likusiems nukentėjusiems.

Teko atstatyti 800 
km. ilgio elektros laidų, 
500 metalinių aukšto 
įtempimo bokštų ir 23 
tūkstančius medinių elekt
ros stulpų, kuriuos audra 
sulaužė-. Apie 3 mil. gy
ventojų buvo netekę 
elektros. Tai kolosaliais 
darbas, tačiau jis vykdo
mas įmanomai sparčiai.

Labai žiauriai nukentė
jo gyvulių augintojai 
ūkiuose, kai nuo šalčio 
masiniai išdvėsė galvijai

LIETUVOS AMBASADOJE - 0 T T A VI 0 J E 
VASARIO 16-tosios 80-TŲJŲ METINIU PROGA 
vyks puiki ir įdomi istorinė PARODA 

Nuo sekmadienio iki pirmadienio, š.m.
VASARIO mėn. 15-16 d.d., 1-5 vai.p.p. Lietuvos 
Respublikos Ambasados patalpose 130 Albert Str., 
#204, bus originali LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNI
GAIKŠTYSTĖS - KARALIŠKŲJŲ DOKUMENTŲ 
PARODA, sudaryta iš 15-18 amžiaus laikotarpio 
manuskriptų. Tokia paroda bus pirmą kartą rodo
ma už Lietuvos ribų.

Parodą paruošė LIETUVOS VALSTYBINĖS 
BIBLIOTEKOS /National Library/ darbuotojai, o 
jos direktorė Jolita Steponaitienė patieks paaiškini
mus parodos lankytojams.

Šie eksponatai taip pat bus rodomi LR Am
basadoje Washington* e, PC, JAV,- vasario nėn.7 
d.; Balzeko Lietuvių. Kultūros Muziejuje- vasario 
mėn. 11-13 d.d.; Floridos Lietuvių Festivalyje - 
vasario mėn.21 d.

BALZEKO LK MUZIEJUS, apsiėmęs organi
zuoti šios originalios parodos išvykas, kviečia tau
tiečius prisidėti prie jos draudimo, transporto ir 
kitų išlaidų padengimo. Paaukoję bus įrašyti į ka
talogus parodoje,kai bus rodoma'Amerikosl kontinente 
ar keliaus po Lietuvą. Priimamos visokio dydžio 
aukos su dėkingumu. Aukotojams yra numatytos 
ir šios kategorijos: Manuskriptų Skaitytojo- už $25,- 
auką; Manuskriptų Raštininko - $50; Karališkojo 
Dailyraštininko - $100; Karališkojo Konsulo - $500; 
Karališkojo Patikėtinio - $1.000.

Kiekvienas rėmėjas gaus autografuotą paro
dos katalogą ir VILNIAUS- Lietuvos karališkojo 
miesto-?.6 a. vaizdo reprodukciją.

Stanley Balzekas,Muziejaus pirmininkas, 
Danas Lapkus, kuratorius ir

Jolita Steponaitienė,Lietuvos Valstybės Biblioteka 
(Balzekas Museum of Lithuanian Culture: 6500 S . 
Pulaski Rd., CHICAGO, IL, 60629, USA.) 
***********************************************

paršiukai, viščiukai... 20 
žmonių mirė dėl audros 
ir jos pasekmių, 3- kilus 
gaisrui, 6 -nuo apsinuo
dijimo smalkėmis, kūre
nant židinius ar pečiu
kus, 4 nuo hypoterm i jos 
ir 7 dėl kitų priežasčių, 
įskaitant vieną kabelių 
taisytoją, v kuris nukrito 
iš užsimušė. Šalia to, 4 
žmonės dėl elektros trū
kumo mirė Ontario pro
vincijoje.

Daugelis dar ateina į 
greitos pagalbos punktus 
susirgę nuo smalkių arba 
sKlindant influenzai.

Didelį rūpestį sudaro 
storo ledo sluoksniai ant 
plokščiųjų namų stogų. 
Gaisrininkai ir talkinin
kai inspektuoja ir ragina 
orui atšilus nudaužyti 
ledą. Montrealio miesto 
centras ragino ir toliau 
tausoti elektros energiją 
ir baigti anksčiau darbo 
dieną. Tik dabar pradeda 
veikti dauguma mokyklų.

Sausio mėn.20 d. vaka
re kuriam laikui buvo 
sustabdytas elektros tie
kimas Montrealio metro 
sistemai. Be abejonės, 
pagyvės debatai kaip pa
gerinti elektros tiekimo 
sistemą; kas buvo gerai, 
ir kas netinkamai daro
ma, netikėtai ištikus krL 
tinei situacijai. Bus įdo
mu sekti.

O geriausiai pasirodė 
- patys žmonės - artimie
ji, pažįstami ir nepažįs
tami, dirbantieji, tiesiog 
neįmanomose sąlygose, 
sunkų darbą ilgiausias 
valandas ir aukojusieji 
dosniai visokeriopą para
mą iš arti ir toli, pamir
šę provincinius ginčus.

Ir blogiausiai... (laimė 
jų netiek daug) vagiliai, 
kainų kėlėjai, labiausiai 
reikalingiems daiktams- 
žvakėms, generatoriams, 
ledą tirpinančiai druskai, 
netgi ir karštam vande
niui ... kavai ar arbatai.



Uz nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie libre. Pour loyaute au Canada!. 
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PASKIRTA KOSTu/OSTRAUSKUI Lietuvoj e
® KREPŠINIO NBA čem
pionate pirmą kartą 
dalyvavo 2 lietuviai, 
vidurio puolėjai: Arvydas 
Sabonis, 33 m. amžiaus, 
žaidžiantis "Portland 
Trail Blazers", o nauja 
kylanti sporto žvaigždė 
-Žydrūnas Ilgūnas, Cleve 
land'o "Cavaliers". Lai
mėjo Portland’ o koman
da.
• NAUJAI IŠRINKTAS 
PREZIDENTU VALDAS 
ADAMKUS nuo Sausio

BALTIJOS VALSTYBĖMS- 
PRIVILEGIJOS

Lenkojoje įsigaliojo 
įstatymas, pagal kurį at 
vykstantys užsieniečiai 
turi turėti pakankamai 
pinigų, pragyvenimui Len
kijoje, taip pat leidimą 
įvažiuoti į kitą šalį. Bal
tijos valstybių piliečiams 
kertantiems Lenkijos 
sieną, deklaruoti pinigų 
nereikia.

« VALDAS ADAMKUS

LRD-jos valdybos paskirtoji komisija tradici
nei premijai skirti buvo sudaryta iš pirm.Leonardo 
Andriekaus, sekr.Alinos Staknienės, nario Algirdo 
Landsbergio. Praeitų metų gruodžio men. 12 d. 
posėdyje premija paskirta dramaturgui-rašytojui 
Kostui Ostrauskui už jo knygą KETVIRTOJI SIENA.

Premijos paskyrimo akte rašoma:
’’Šiame trumpų dramų, kritikos straipsniu ir 

pokalbių rinkinyje autorius savitai gvildena santy
kius tarp literatūrines ir ne literatūrinės tikrovės, 
išplečia kritinio literatūros tyrimo ribas”.

Knygą išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidi
mo Findas Čikagoje, JAV.
_Premijos - $2.000,- mecenatas yra Lietuvių 

Fondas. Šiemet tai 46-toji LRD-jos premija. Pra
džioje, susikūrus Draugijai, ji susiorganizuodavo

mėn. 12 d. pradėjo ofi
cialius pasitarimus su 
Parlamento partijomis, 
pareiškęs, kad neturįs

su žmona Alma išvyKo 
lu-eiai dienų į JAV su
tvarkyti asmeninius rei
kalus, prieš pradeoant

$500,- premiją. Vėliau, sustiprėjus Lietuvių
Fondui ir perėmus premijos mecenato pareigas- 
tai atlieka jau virš 20 metų., už ką LRD-ja yra 
dėkinga.

kokios nors favoritinės 
partijos.

prezioento darbą Lietu
voje. Kostas Ostrauskas atvyko j JAV 1949 m..Uni

versity of Philadelphia studijavo baltistiką ir sla-

• LIETUVOS RYTE rašo
ma, kad Lietuvos mone
tų kalykla vykdo skubų 
užsakymą - kaldina 3 
aukso grandines. Spėja
ma, kad vyriausybei pa
siūlius, jeigu Seimas su
tiks, baigaintis kadenciją 
prez. Algirdas Brazaus
kas bus apdovanotas 
valstybės VYTAUTO DI
DŽIOJO Ordinu su aukso 
grandine ir D.L.K. GEDI
MINO I-jo laipsnio ordinu. 
A. Brazauskas nebuvo ga 
vęs nė vieno Lietuvos 
valstybės apdovanojimo 
iki dabar.

Tais pačiais apdovano
jimais siūloma įvertinti 
Lietuvos Aukščiausiosios

*<***<.******«***^HHHt***************************+

PASIKEITIMAI PLB ATSTOVYBĖJE

Juozas GAILA, ketverius metus ir penkis mėne
sius dirbęs kaip Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
valdybos atstovas PLB atstovybėje Vilniuje, Lietu
voje, 1997 m. gruodžio 18 d. baigė savo darbą ir 
sugrįžo namo į Baltimorę. Šiuo metu visus PLB 
atstovybės reikalus toliau tvarko administratorė 
Virginija GRYBAITĖ, tas pareigas atliekanti jau 
penkerius metus. Ji palaiko didesnį ryšį su PLB val
dybos pirmininku ir kitais nariais per elektroninį 
paštą arba faksą, reikalui esant ir telefonu arba 
paštu.

PLB valdybos pirmininko pavaduotojas Gabrie
lius ŽEMKALNIS, gyvenantis Melbourne, Australijoje 
ruošiasi vykti į Lietuvą ir ten vasario mėnesio pra
džioje pradėti dirbti kaip naujasis PLB valdybos at
stovas Vilniaus atstovybėje.

PLB atstovybė sėkmingai veikia daugiau nei pen- 
keri metai Lietuvos Respublikos Seimo trečiuose rū
muose, antrame aukšte. Per atstovybę palaikomi 
ryšiai su Seimo ir Vyriausybės nariais, Lietuvos 
spauda, radiju, televizija, Lietuvos mokslo, kultūros, 
švietimo bei visuomeninėmis organizacijomis, pasi
keičiama žiniomis, patarnaujama kraštų Bendruome
nėms ir jų žmonėms įvairiais reikalais, ir atstovau
jama išeivijos lietuviams.

Atstovybė buvo įsteigta 1992 m., jai patalpas 
parūpino Lietuvos Respublikos Seimo (tada Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos) vadovai (pirm. Vytautas Lands
bergis, sekretorius Liudvikas Sabutis).

PLB atstovybės steigimas prasidėjo 1991-92 me
tais prof. dr. Vytauto Bieliausko pirmininkaujamoje 
PLB valdyboje. Tada pirmuoju PLB atstovu buvo 
pakviestas dr. Petras LUKOŠEVIČIUS iš Kanados, 
buvęs Kanados LB KV pirmininkas, kuris kartu su 
žmona IRENA dirbo Vilniuje.

Oficialus ir iškilmingas PLB atstovybės patalpų 
atidarymas įvyko 1992 m. rugsėjo 15 d. Broniaus 
NAINIO pirmininkaujamos PLB valdybos darbo pra
džios. Jis dirbo iki 1993 m. liepos mėnesio. PLB inf.

2 psl.

vištikę, specializavosi lietuvių literatūroje pas Vin
cą Krėvę. Studijas magistro laipsniu baigė 1952 
m., filosofijos daktaro laipsnį gavo 1958 metais.

Bendradarbiavo Lietuvių Enciklopedijoje, rašyda
mas apie muziką, literatūrą, dirbo bibliotekoje, 
nuo 1958 m.- Muzikos Bibliotekos vedėjas. Pasitrau
kęs į pensiją, Š. m.pradžioje persikėlė gyventi į 
St.Petersburg Beach, Floridoje.

Teatras jį fascinavo nuo pat jaunystės. Kaune, 
baigęs 6 gimnazijos klases, įstojo į Kauno Jaunimo 
Teatrą, buvo aktorius, kartu lankė Teatro Studiją.

Vokietijoje lankė lietuvių gimnazija iki 1949 
m. Pabaltijo Universitete studijavo lituanistiką, 
kartu lankė ir dainavimo studiją.

Kosto Ostrausko mini-dramos yra originalios, 
kartu nestokoja ir jumoro: ’’Pypkė", "Kanarėlė", 
Žaliojoj lankelėj”, "Gyveno kartą senelis ir senelė". 
"Lozorius", "Čičinskas", "Gundymai”, ’’Jūratė ir 
Kastytis", it kt. Dalis ju buvo vaidinamos ne karta 

JAV ir Kanados lietuviu scenose.
Rašytojas, kritikas Julius Kaupas 1959 m.,rašė: 

" jauniausias mūsų dramaturgas Kostas Ostrauskas 
kultivuoja simbolinę dramą, kur vyraujančią paskir
tį, vaidina idėja, gi realybė yra tik veikimo arena. 
Ostrauskas tęsia mūsų pasakose egzistuojančią tra
diciją, kur amžinos idėjos sušvinta realybėje jvairių 
simbolių pavidale. "Kanarėlėje" Ostrauskas spren
džia tobulos laimės problemą nurodydamas, kad 
realybėje ji nėra įgyvendinama, ir tarsi teigdamas, 
kad tokia laimė iššauktų aštrų konfliktą su kitais 
žmonėmis. Iliuzorinės laimės ilgesys, trumpas išsi
pildymas ir jos sudužimas tokios laimės nepaken
čiančioj aplinkoj yra tragiškas Šios dramos moty
vas. Tai yra grynai individuali problema ir ją išgy
venantis žmogus tuo pačiu pasidaro labai skirtingas 
nuo kitų, nesvarbu, kas jis bebūtų - filosofas ar 
elgeta.”
Ketvirtoji Siena. Kostas Ostrauskas. 1996.Aplanko 
piešinys-Stasio Eidrigevičiaus. Knyga apipavidalino- 
lienrieta VepŠtiene. 187 psl.kieti viršeliai. Kaina 
$15.

Tarybos Atkuriamojo Sei
mo pirmininko prof. Vy
tauto Landsbergio nuo
pelnus.
a Nuo š.rn.kovo mėn. 29 
d. Lietuvoje bus įvestas 
Vidurio Europos laikas- 
Grinvicio laikas + 1 va
landa. Pagal šią laiko’ 
juostą gyvena 13 Euro
pos valstybių -nuo Nor
vegijos iki Italijos. Tokia 
laiko juosta yra galioju
si ir Lietuvoje iki 1940- 
ųjų metų, per pirmosios 
Nepriklausomybės laiko
tarpį.

Pertvarkius laiką, bus 
daug paprasčiau dirbti 
Lietuvos atstovams, ben
draujant su daugelio 
Europos valstybių parei
gūnais, verslininkais, iš
vengta nesusipratimų ir 
nepatogumų dėl skirtin
gų laiko juostų.

Tačiau teks paankstin
ti darbo dienos pradžią, 
nes Vidurio Europos lai
ku, žiemą, jau 3 val.p.p 
sutemtų...

Visa tai Lietuvos at
stovams, verslininkams 
-patogumas - pareikalaus, 
papildomų išlaidų, nes 
reikės perrašyti judėjimo 
tvarkaraščius, pertvarky
ti darbo laiką...

Latvija ir Estija, būda
mos daugiau į šiaurę, 
laikosi Rytų Europos 
laiko.
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NEUŽMIRŠTA-PADARYTA
Š.m. sausio mėn. 7 

d. Lietuvos Vyriausybės 
posėdyje buvo nutarta iš
mokėti vienkartines kom
pensacijas žuvusių už 
Lietuvos laisvę šeimų na
riams bei nukentėju- 
siems per 1991 m. sau
sio įvykius.

Po 1000 litų bus išmo
kėta žuvusiųjų asmenų 
šeimų nariams: sutuokti
niams, vaikams, tėvams 
ir nedarbingiems išlaiky
tiniams. Jeigu kompen
sacijos gavėjas yra vie
nas asmuo - jam paskir
ta 1,800 litų. Šių kom
pensacijų lėšos (600,000 
litų) yra numatytas Kraš
to Apsaugos Ministerijos 
1998-tų metų biudžete.

MINĖJO LAISVĖS 
GYNĖJŲ DIENĄ

Sausio 13-ji Seime 
buvo minima iškilmingu 
posėdžiu; įvairiose vieto
vėse vyko oficialūs ren
giniai su specialiomis 
programomis, spektak
liais, uždegti atminimo 
laužai ir žvakės.

Seimo renginyje daly
vavo žuvusiųjų už Lietu
vos laisvę artimieji, 
naujai išrinktas preziden
tu Valdas Adamkus, min. 
p-kas Gediminas Vagno
rius, Nepriklausomybės 
Akto signatarai, vyriau
sybės nariai, Katalikų 
B-jos vadovai, diploma
tinių įstaigų atstovai.

Seimo pirm. prof. Vy
tautas Landsbergis savo 
kalboje atKreipė dėmesį, 
kad Sausio 13-osios teisk 
nis procesas dar vis per 
lėtai vykdomas. Kun. 
Robertas Grigas savo 
žodyje Sausio 13-ąją pa
vadino valstybinio ir pi
lietinio veiksmo ataskai
ta, kriterijumi ir matu.

ELTOS žiniomis Vil
niaus apygardos teismas 
prieš savaitę buvo bai
gęs liudininkų apklausą 
Sausio 13-osios byloje. 
Trūko Seimo p-ko ir 
min. p-ko liudijimų.

Apklausti 763 liudinin- ] 
kai,v dar 413 jų, gyve
nančių Naujosios Rusijos 
Federacijoje atsiuntė liu
dijimus raštu, kurie buvo 
teisme perskaityti. Skel
biama spaudoje 21 jau 
mirusių liudininkų palik
ti raštu liudijimai. Taip 
pat dar yra eilė liudinin
kų, kurių NRF vyriausy
bė neišduoda Lietuvai.

PASITRAUKĖ SVEIKATOS 
APSAUGOS IR ŽEMĖS 
ŪKIO MINISTERIAI

Sausio 15 d. ilgai tru
kusiame posėdyje iš pa
reigų pasitraukė Sveika
tos Apsaugos min. Juo
zas GALDIKAS ir Žemės 
ūkio min. V. KNAŠYS. 
Pastarasis pasisakęs dėl 
to, kad jis manąs savo 
pareigose nepridavęs 
"Tėvynės Sąjungos" įvaiz
džiui pliusų.
1998. n.3

Abu atisistatydinę mi
nisterial savo darbą dirbs 
iki naujojo prezidento 
inauguracijos vasario 
mėn. 25 dienos.

• Prof. MARIJ A ALSEI-. 
KAITĖ- GIMBUTIENĖ 
viena žymiausių pasaulio 
archeologių, bus pristaty
ta Tarptautiniam Kultū
ros projektui LEGENDI
NĖS MOTERYS.

Prof. M.A. Gimbutie
nės moksliniai darbai 
yra išversti į daugelį pa
saulio kalbų, šiame pro
jekte dalyvuja 185 vals
tybės, jį remia Jungti
nės Tautos. į pristatytų 
moterų eiles įeina moks
lininkės, menininkės, val
dovės.

Taip pat pristatyta 
XVI a. Lietuvos didikė, 
karaliaus^ Žygimanto Au
gusto žmona Barbora 
Radvilaitė.

Apie ją žadama netru 
kus rodyti "Internet" pro 
gramoje.

PIRMASIS GELBĖJIMO 
LAIVAS KLAIPĖDOS 
UOSTE

Pagal Lietuvos laivyno 
inžinerijos instituto pro
jektą buvo atnaujintas 
1987 statytas žvejybinis 
motorinis laivas "šakiai" 
ir pritaikytas laivų ir 
žmonių gelbėjimo dar
bams, gaisrų jūroje ir pa
krantėje gesinimui.

Taip pat jis bus tinka
mas surinkti išsiliejusią 
alyvą jūroje.

įrengta ir moderni ry
šių sistema, aprūpinta 
4-riais gelbėjimo plaus
tais, pripučiamomis valti
mis ir kitais gelbėjimo 
įrenginiais. Taip pat ga
lės dirbti po vandeniu.

Laive dirbs 26 žmonės 
dviem pamainomis. At
naujinimo darbas truko 3 
metus, kainavo 8 mil. 
litų.

"šakiai" budės centrinė
je Baltijos jūros dalyje, 
galės padėti latviams ir 
Karaliaučiaus krašto 
gyventojams.

PIRMASIS ŠIŲ METŲ 
POTVYNIS

ŠILUTĖJE potvynis už 
liejo apie 10,000 ha pie
vų, Šilutės-Rusnės kelio 
atkarpą. Padaryta apie 
10,000 litų tiesioginių 
nuostolių, kurie buvo 
apmokėti gyventojams. 
Dar yra 48 sodybos ap
semtos.

• Sekmadieninėje LIETU
VIU MOKYKLOJE Balta
rusijoje Rodunėje bus 
dėstoma lietuvių kalba, 
istorija ir geografija, et
ninė kultūra dėka Pele
sos mokytojų lietuvių.

Rodunės mokyklą lan
kys 20 čia gyvenančių 
vaikų ir paauglių.

9 Rokiškis ruošiasi jubi
liejui lydimas geros sėk
mes.

Kitais metais Rokiškis

LIETUVA ir lietuvybės išlaikymas bei jos puoselėjimas yra nuolatiniai 
_ Kanados Lietuvių Bendruomenės rūpesčiai,

fl VASARIO 16 -tosios PROGA

A Kanados Lietuvių Bendruomenė
Į PRAŠO AUKŲ- VEIKLAI PAREMTI

Kanados Lietuvių Bendruomenė vienintelė palaiko rysius su Kanados 
vyriausybių institucijomis ir kitų tautų organizacijomis,Kanados 
valdžiai bei spaudai ji teikia informacijų apie Lietuvą, tuo užtik
rindama jos reikalų supratimą kanadiečių tarpe.

Kultūros ir švietimo komisijų pastangomis jaunimo tarpe ugdomos lie
tuviškos vertybės, užtikrinančios veiklos tęstinumą.

Paaukojus $20 ar daugiau, išduodami pakvitavimai nuo pajamų mokesčio. 
Aukojant plačiai veiklai, prašome naudoti specialius vokelius, gaunamus 
per apylinkės ruošiamus Vasario 16 minėjimus. Aukas galima siųsti:
Kanados Lietuvių Bendruomenė, 1011 College St., Toronto, Ont. M6H IAB

KLB Krašto Valdyba

švęs 500 metų jubiliejų. 
Rokiškio dvaras rašyti
niuose šaltiniuose mini
mas 1499 metais, tačiau 
istorikai mano, kad gali 
būti ir ankstesnė data. 
Krašto muziejus ir vie
šoji biblioteka rengia 
konferencijas ir parodas, 
o miesto savivaldybė rū
pinasi pačiu miestu - 
tvarkomos gatvės, aikš
tės, atnaujinami vertingi 
pastatai. Nepriklausomy
bės aikštėje numatoma 
statyti paminklą, kuris 
primins šią istorinę datą.

Rokiškyje yra grafų 
Tyzenhausų dvaro rūmai, 
Juose yra įsikūręs Kraš
to muziejus, kuris suža
vėjo italą Angelo Frosio 
Jis yra "Pieno centro" 
ir "Lodi" - sūrininkystės 
tyrimo instituto direkto
rius, dailininkas, skulp
torius, poetas, dainų 
kūrėjas. Jis kaip sūrinin- 
kas atvyko į "Rokiškio 
sūrį" padėti įdiegti nau
jas technologijas. Jam la
bai patiko Rokiškis ir jo 
žmonės. Savo lėšomis jis 
padėjo restauruoti dvaro 
rūmus, ten surengė savo 
darbų parodą. Už savo 
pinigus restauruotame 
viename dvaro kumetyne 
Angelo Frosio numato į- 
steigti neįgalių vaikų 
meno mokyklą. Jis išmo
ko kalbėti lietuviškai ir 
numatęs ir toliau remti 
Rokiškį.

0 BALTIJOS MUZIKOS 
FESTIVALYJE "GAIDA - 
97”

Praeitų metų rudenį 
Vilniuje, dešimtyje kon
certų buvo atlikta 40- 
ties lietuvių kompozito
rių Kurinių premjeros. Jų 
tarpe pirmą kartą grojo 
JAV gyvenančio komp. 
Jeronimo Kačinsko kūri
nį NONETAS ir taip pat 
JAV gyvenusio ir ten 
mirusio komp. Vytauto 
Bacevičiaus PENKTOJI 
SIMFONIJA.

MIRĖ FARMACIJOS MU
ZIEJAUS ĮKŪRĖJAS

Praeitų metų pabaigo
je mirė Kauno Medicinos 
Akademijos docentas Al-

fonsas Kaikaris.
Nuo 1957 m. jis surin

ko tūkstnčius Lietuvos 
medicinos, farmacijos is
torinių dokumentų, nuot
raukų,mikrofilmų ir kt.

9 PANEVĖŽIO mieste nu
sikaltimų skaičius per 
pirmąjį 1997 m. pusmetį 
buvo sumažėjęs 8.3%.

Bendrai pagal statisti
kos duomenis, pernai 
per pirmąjį pusmetį Lie
tuvoje nusikaltimai padi
PRANEŠA ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA
.. .IMI . į .................................. , ,į ,|, , | . .1 . I! ■ . ... ———»

Vyrų senjorų krepšinio pirmenybės vyrų senjorų 
(35 metų ir vyresnių) įvyks 1998 m. kovo mėn. 
28-29 s.s., Clevelande, Ohio. Vykdo -Clevelando 
LSK Žaibas,

Senjorų klasei priklauso 35 metų ir vyresni vyrai, 
pagal 1998 m. gruodžio 31 d., kitaip tariant, gimu
sieji 1963 m. ir vyresni.

Š.Amerikos lietuvių kėgliavimo (Bowling) pirmeny
bės įvyks 1998 m, vasario 28 d., šeštadienį, Seaway 
Lanes, 30300 Euclid Ave., Wickliffe, Ohio (rytinia,- 
rne Clevelando priemies_tyje). Tel: 216-944-4646.

Pirmenybės bus pravestos suderinant su kartu 
vykstančiu 13-ju Clevelando LSK Žaibo metiniu 
"Draugystės Turnyru".

Š.A. lietuvių pirmenybių dalyvių registracija nuo 
11:30 AM. Varžybų pradžia 12:00 vai.

Varžybos bus komandinės ir indTvTdualinės. Koman
dą sudaro 4 mišrios lyties žaidėjai-jos. Dalyvių am
žius neapribotas. Dalyvavimas atviras visiems lietu
vių kilmes žaidėjams.

Specialiai atžymėti bus jauniai ir mergaitės, 16 
metų ir jaunesni varžybų dieną.

Dėl informacijų kreiptis į: Algis Nagevičius, 10200 
Ridgewood Drive #617-2, Parma, OH 44130.

Tel: 216- 845- 8848.
Dalyvių registraciją iš anksto atlikti neprivaloma.

Š.A. Lietuviu Kalnų (Alpinistines) pirmenybės įvyks 
1998 m. vasario 28 d., šeštadienį. Mount Sutton, 
Que. Kanadoje, apie 60 mylių į pietų rytus nuo 
Montrealio. Varžybos vyks Montrealio lietuvių slidi- 
nėtojų tradicinės i.škylos-karnavalo apimtyje. Pirme
nybes techniškai vykdo ŠALFASS-gos Kanados Sppr- 
to Apygarda, o globoja M on t real io Ii etų v i ai slidinė
tojai.

Varžybų pradžia 11:00 vai. ryto. Registracija nuo 
9:30 iki 10:30?

Dalyvių registracija „atliekama iki 1998 m. vasa- 
JTQ_2Į dienos imtinai, pas varžybų vadovą, ŠALFAS 
slidinėjimo komiteto pirmininką Rimą Kuliavą, 297 
Kennedy Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4, Canada. 
Tel: 416- 766-2996; Faksas: 416-766-5537;

informacija nakvynių, parengimų, etc, reikalais: 
Alenas ir Rasa Pavilaniai, Tel: 514-489-O410 arba 
Rytis ir Vilią Bulota, Tel: 514-344-8256.

Suinteresuoti nepriklausomi slidinėtojai prašomi 
neatidėliojant kreiptis varžybiniais reikalais į R. 
Kuliavą, o visais kitais - į Pavilanius ar Bulotus.

Visi lietuviai slidinėtojai kviečiami dalyyutiT
ŠALFASS SLIDINĖJIMO KOMITETAS
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dėjo 16.9% daugiau negu 
1996 m.

Ar duomenys reiškia, 
kad sąžiningiau užregist
ruojami nusikaltimai, ar 
kad tikrai pagausėjo? 
Gal abu atvejai. Gal...

• Vytautas Antanas Dam- 
brava dabar atstovauja 
Lietuvai Venezueloje, Ar
gentinoje,Brazilijoje, Ko
lumbijoje ir Urugvajuje.

jAV įteikė amb. V.A. 
Dambravai garbės medalį.



PO KARO

iš B. Radzevičiaus apsakymų rinktinės: "Vakaro saulė"

Saulė jau buvo nusleidusi. Vėsus miško šešėlis kri
to ant kūdros, lomelėje kilo rūkas. Nulipęs nuo pa
šiūrėje sukrauto šieno, basomis priėjau prie vandens 
ir, nesiryždamas bristi, stovėjau ant lentos -žiūrė
jau^ kaip juodi gyviai, išnėrę iš pakraščio viksvų, 
brėžia vndens paviršium siūles. Pastovėję ant plonų 
kojyčių, jie staiga pasispirdavo ir pasiutišku greičiu 
mušdavosi tai į vieną, tai į kitą pusę. Rankoje spau
džiau šiurkščią, standžią dumblu atsiduodančių mau
rų plaušinę - ja ir be muilo gerai nusigindavau ko
jas. Tačiau tąkart mazgoti vis nesiryžau - trypčio - 
jau koja į lentą ir baidžiau tuos gyvius. Pagaliau 
pasilenkiau, šliukštelėjau ant suskirdusių, apskretu
sių kojų vandens. Staiga išgirdau:

- Algiuk!
Atsigręžiau; priešais stovėjo vidutinio amžiaus 

vyras. Vilkėjo jis aptrinta kareiviška miline, vienoje 
rankoje laikė kuprinę, kitoje - lazdą.

- Ar tu čia? - paklausė prieidamas, ir aš nė
Seniainepajutau, kaip mane pasigavo jo rankos, 

skusta barzda badė skruostą. Aš atsilošiau.
- Nepažįsti? - paklausė, tebežiūrėdamas į mane.

- AŠ gi tavo tėvas.
Bet aš tejaučiau, kad kūdros vanduo varva nuo 

kojų per jo milinę.
Viena ranka pasiramsčiuodamas lazda, kita - 

prilaikydamas mane, jis nušlubavo į pirkią. Mes pra
ėjome pro klojimą. Pašiūrėje buvo sukrautas šienas, 
netoliese ant skiedryno - kaladė, į ją įkirstas kirvis.

Kai tėvo ranka atsirėmė į grįčios sieną, paste
bėjau, kad keistai sužvilgo jo akys. Jis palenkė 
galvą tarsi žiūrėdamas, kur eiti, nors abiem kojom 
tebestovėjo ant akmeninių laiptų, o durys dar nebu
vo atvertos ir nereikejo žengti per slenkstį.

Seklyčioje jau buvo prietema, bet lempos dar ne
degė. Susėdome už ilgo medinio stalo: aš, tėvas, 
mano motinos sesuo ir jos vyras. Ant veidų pro 
vakarų langą krito blausi šviesa, virš molėtų kalvų 
dulsvai raudonavo dangus.

- Ji mirė prieš pusmetį,-pasakė teta.
AŠ girdėjau kaip ant stalo nukrito tėvo ranka. 

Tarsi medžio gabalas subildėjo į lentas krumpliai...

Nuotr: R.R.Ottosuledėjusi viršūnė atsilaikė

Tolumoje padūmavę miškai, kalvos. Mes einame pa
čia pakrante: išdaužyti namai, plytų krūvos, kai kur 
užgriuvęs takas, aprūdiję metalo griaučiai. Tėvas 
eina lėtai, - as turiu laiko žvalgytis. Toli toli - 
tarsi siūlas prie pat vandens - per upę perrnes- 

pirmyn ir atgal juoa mažyčiai 
Retkarčiais įsižiūriu į tėvo veidą: rausvi

Latvija-
23 d.;

voje kyla rūkas, už kojos pririštas širras arklys, į 
kaladę įkirstas kirvis. Čia - tuščios gavės, švento
rius, elgetos... Jie sėdi po blyškiu dangim ant ak
meninių laiptų, atsišlieję į aptrupėjusias statulas, 
kolonas; atsukę galvas, žiūri į mus. Einame pro se
ną Iklevų parką. Girdėti muzika. Žmogus tuščia ran
kove suka rankeną, šoka dvi mažos figūrėlės. Links
mos, spalvotais drabužiais, jos mosteli rankomis, 
sutrepsi... Žmonių beveik nėra, šmėsteli vienas ki
tas kaip juodas šešėlis, nučeža žingniai... Tėvas 
užmoka gal per daug, nes šis tiesia ranką, nori grą
žinti pinigą ir krato tuščią nuzulintą rankovę. AŠ 
nutempiu tėvą šalin. Už parko blyksteli Nemunas.

m.
pirmoji

ISLANDIJA 
valstybė,

i• VASARIO men. 11 d., 
1991 
buvo 
pripažinusi atkurtą Lie
tuvos valstybę- jos at
gautą Nepriklausomybę.

Po pusės metų, po rug
pjūčio pūčio Maskvoje, 
SSSR, Islandijos pavyz
džiu pasekė: 
- rugpjūčio mėn 
Danija, Norvegija, Veng
rija 24 d.; Prancūzija, 
Argentina - 25 d.; dar 
9-nios valstybės - 26 d.; 
1U valstybių - 27 d.,28 
d. - 6 valstybės ir 1.1.

Per 2 mėnesius Lietu
vą pripažino daugiau 

Be žodžių praeina žmonos, kaip 1UU valstybių.
KANADA pripažino 

rugpjūčio 28 d. (pažymė
tina, kad dar prieš JAV...)

tas tiltas, kuriuo 
žmonės 
spinduliai krinta ant barzdos, akys primerktos, ir aš 
matau, kaip virpa jo blakstienos. Prie tilto atsisėda
me ant plytų krūvos, i 
neprakalbinę, nė nežvilgterėję, nors mes ir žiūrime 
įkandin. Prietema. Vėjas iš kažkur atneša šieno Kva
pą. Nejučiomis atsikeliu, prisiraunu saują žolių ir 
brendu į vandenį.

- Kur tu? - išgirstu tėvo balsą. Jis sėdi Už kele
to žingnių įrėmęs alkūnes į kelius, veidu į mane ir 
į bėgančią upės srovę. Prienų. Jis mosteli ranKa, 
kažkur rodo, girdžiu minkštą balsą.

- Čia Panemunė... - tyliai sako.
Dažnai girdėdavau šį žodį. Tardama jį motina su

dėdavo lūpas tarsi bučiniui, kurį visuomet jausdavau 
- vėsų ir drėgną - ant savo kaktos prieš miegą.

- Čia Panemune, - pakartojo keistai virpančiu 
balsu, ir tas paslaptingas žodis, nuskambėjęs tamsoj 
tarsi nukrito ant plytų nuolaužų.

Kitą rytą mes išėjome. Tėvas atsargiai uždarė 
duris, pro kurias kadaise išsivedė mano motiną, pa
siėmė lazdą, paėmė mane už rankos. Garavo saulė
je kūdra, prie tako gulėjo numestas maurų gumulė
lis ir tėvo kuprine. Pamiškėje atsigręžeme - tarp 
medžių rytmečio saulėje dunksojo sodyba, prie kurios 
stovėjo du žmones ir mojavo mums. Pamojavom ir 
mes jiems, įžengdami į miško šešėlį.

Eidamas manęs pasiimti, tėvas jau žinojo, kad 
mano motina mirė. Pasakė geriausias jaunystės drau
gas (tas pats, kuris su ja supažindino), kai išlipęs iš 
traukinio, jis skubiu žingsniu ėjo per miestelį - už 
kelių kilometrų buvo jo narnai. Pastebėjo tėvą taip 
einantį, pasivijo ir, nedrįsdamas ištarti žodžio, su
stojo priešais.

- Kas atsitiko? - paklausė tėvas.
Draugas delse, tylėjo ir žiūrėjo j tėvo veidą, 

tarsi norėdamas atspėti, kaip jis sutiks žinią.
- Kas atsitiko?- pakartojo tėvas.
- Jau nėra^ kur tau skubėti, - pagaliau pasakė.
Tą dieną žmonės matė, kaip tėvas, prie kojų pa

sidėjęs kuprinę, ilgai sėdėjo ant akmens šalia užkan
dinės. Vakaropatvažiavo (o gal atėjo pėsčias) į nieko nekalbėdami, nuėjome, 
kaimą, kur prieš miegą aš mazgojausi kojas.

Išėjome į plentą. Atmintin įstrigo viena akimir
ka: mašina kopia į ilgą, nuolaidų kalną. Saulė jau 
krypsta į vakarus. Ten žemai plyti laukai, rugių 
gubos, giraitės ir kaskart ilgėjanti žvilgančio asfal
to juosta. Mes lenkiame pėsčiuosius, važiuotus. Prie 
posūkio - žmonių būrelis.

- Katastrofa, - sako pasistodamas tėvas. - Čia 
būdavo jų ir anksčiau.

Aš pirmąkart girdžiu tokį žodį, bandau 
jis galėtų reikšti. Galvojau- kada, su kuo 
toli nuo kaimo esančiais keliais važiavo

Tolėliau - apdegę metalo griaučiai, jie 
skardžio, atsirėmę į beržo kamieną. Ant 
kritę lapų - storas ir minkštas guolis. Žemai -purus 
pusiau pageltęs miškas...

Vėl lyguma, kvepia benzinu, vėjas kedena tėvo 
plaukus. Išdidus ir beveik laimingas važiuoju paslap
tingais laukais į miestą, kuriame tėvas gyveno prieš 
karą.

Ilgus šešėlius meta namai. Priešais - ilga ir 
tiesi gatvė. Pačiame jos gale - juodas bažnyčios ku
polas. Jo kontūrai įbrėžti blyškiai rausvame danguje. 
Toliau - dideli ir tušti laukai, girios, skardžiai. Pie-
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Dar ir dabar girdžiu tą virpulį jo balse, virpulį, 
su Kuriuo tąsyk paskė: "Čia Panemune...", kai rodė
si, kad ilgai čia sėdės ir klausysis šitaip nuskambė- 
jusio savo balso. Tačiau mes greit pakilome ir,

o VASARIU 13 d., pries 
569 metus, VYTAUTAS 
DIDYSIS buvo parašęs 
laišką Šv. Romos Imperi
jos imperatoriui ZIGMAN- 

apie savo 
karūnuotis

TUI laišką 
sumanymą 
Lietuvos karaliumi.

ŠAULIAI PLEČIA 
PROGRAMĄ LIETUVOJE

Pagal priimtą Lietu- 
vos Respublikos Saulių 
S-gos įstatymą praeitą 
vasarą, ji integruojama į 
Lietuvos gynybos siste
mą.

Kaune, 1997 m. spalio 
mėn. buvo suformuotas 
rikiuotės šaulių būrys, 
kuris išėjo 2U-ties valan
dų kovinio parengimo 
programą ir sėkmingai 
atstovavo Šaulių Sąjun
gai kariniame parade lap
kričio mėn. 23 d. Tai 
lyg pirmoji Kregždė.

šią programą padeda 
organizuoti SKAT Kauno 
rinktinės mokymo centro 
dėstytojai - specialistai 
savo ir gen. Raštikio 
puskarininkų mokyklos 
mokymo bazėje.

"Belieka tikėtis, kad 
bus kaip pavasarį gamto
je - po pirmos kregždės 
pasirodys ir kitos, kiek
viename mieste ir rajo
ne" - rašo LŠS vadas 
kpt. L. Bakaitis.

Dešiniąja pasiramsčiuodamas lazda 
damas mano ranką, laikydamas taip 
jos ištraukti, pastebėjęs kažkokį blizgantį gelžgalį, 
kurį man parūpo patyrinėti, ėjo tėvas. Kartais pasi
rodydavo, kad šalia mūsų eina kažkas trečias, ir aš 
pasilenkdavau į priekį, bet ternatydavau išmetamą 
lazdą.

Nežinau, Kelinta tai buvo mūsų Klajonių po šį 
miestą diena. Mes pravėrėme vieno namo duris. 
Balsų gaudesys staiga nutilo. Apakinti pro langus 
plieskiančios saulės, stovime prie durų ir žvalgomos. 
Po dešinei už preKystalio nedidukė stora moteris 
baltu chalatu. Vienoje rankoje ji laiko stiklinę, kito
je - butelį ir žiūri į mus.

Visų akys jau atKreiptos į mus, rodos, tuoj pasi
girs užgaulus suktelėjimas. Niekas nemosteli, niekam 
nė į galvą neateina paimti nuo kėdės kepurę, pa
kviesti.

Tėvas visada taip: užsuka kur į kavinę, valgyklą 
pastovi prie durų ir vėl išeina. Atrodo, kad jis vi
sur ieško kažkoKio žmogaus, bet vis veltui. Jis įdė
miai žiūri į visus veious, kartą net šūktelėjo kažko
kį vardą, sustabdė praeinantį vyriškį, bet, supratęs, 
kad suklydo, atsiprašė. Mes jau apvaikščiojom dauge-

/nukelta į 5 psl........./
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 3
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kairėj laixy- 
kad nedrįsau

įspėti, ką 
šiais taip 
tėvas.
kybo prie 
žolės pri-



atkelta iš 4 psi./ ;ra

Ii namu, beldemes ne i vienerias duris. Kartais jos 
prasiverdavo, kyštelaavo moters ar vyro galva, tė
vas kaži<o pasiteiraudavo, Jr mes nueidavom.

Žinau, kuo bigsis ir šis apsilankymas. Pereisime 
kelis kartus per valgyklą, nužvelgsime susėdusius už 
stalų ir išeisime.

Tėvas jau vėrė 
jo mūsų pavardę, 
dar tebežiūri į tą 
nusviedžia kėdę. Nuo lango, išskėtęs rankas, atsila
pojęs švarką, prie mūsų artėja vyriškis.

- Antanai! Velnias tave griebtų, Antanai! - šau
kia, braudamasis pro stalus ir versdamas nuo jų bu
telius. - Mes ką tik apie tave kalbėjom. Manėm, 
kad nė gyvo nebėr, - sako jis, eidamas greta tėvo, 
uždėjęs ranką ant peties.

Aš seku 
suglaudusios 
ta nedidukė,

duris, kai kažkas džiugiai 
Prisidėjęs prie akių ranką, tėvas 
pusę, ten kažkas atžagaria ranka

įkandin, žiūriu L prekystalį, nuo kurio, 
galvas, mus stebi dvi moterys. Pirmoji 
zvilgniu rodo antrajai į mus.

iš čia nebeišėjom. Vyrai nešė ant mūsųTą dieną 
stalo butelius, užkandą, kažkokios moterys glostė 
man plaukus, aš^ mačiau, kaip ta pati ranka man 
pastatė garuojančios arbatos, pastūmė sviestu užtep
tos duonos riekutę. Kažkas, prikišęs prie manęs vei
dą,^ įkyriai kažko klausinėja, kalbina, aitrus kvapas 
muša iš burnos, ir aš vis gręžiuosi šalin. Tėvo bal
sas pagyvėjęs, aplinkui susispietę veidai, tai vienur, 
tai kitur nuskamba^ tėvo vardas - pavardės, vardai, 
pavardės... Dar ir šiandien girdžiu, kaip prirūkytoje 
užkandinėje tėvui atsakė: ”A,Juozapavičius... Taigi 
jį rado Žaliakalnyje negyvą...” Prisiminimai - kažko
kios man nežinomos vasaros, gatvės, aikštės, namai 
pokyliai. Žmogus, kuris čia mus pašaukė, numoja 
ranka, mostas sunkus, du žodžiai pasakyti panarinus 
galvą: ”A... neklausk...”

Rytas mane užklupo mažam trečio aukšto kam
barėly prie lango. Už sienos dusliai gaudė balsai. 
Aš žiūrėjau į tuščią prieaušrio gatvę ir atidžiai 
klausiausi balsų. Retkarčiais prašnekdavo ir tėvas.

Dangus buvo pilkas, plieno spalvos šviesa sruvo 
ant skardinių miesto stogų. Kartais tylą perskrosda
vo čaižus trukinio klyktelėjimas. Klevai stovėjo 
beveik pliki, nukloję šaligatvius lapais, iš visų pusių 
virš miesto telkėsi pilkšvi debesys. Moteris mieguis
tu veidu, susivėlusiais plaukais atidarė langines, 
gatvės gale sargas šlavinėjo šaligatvį. Praėjo vaikas 
su lilpine armonikėle.

Pirštų galais priėjau prie durų. Kambarys buvo 
pilnas žmonių. Tėvas stovėjo prie lango ir, prasklei
dęs baltą nertinę užuolaidą, žiūrėjo į gatvę... Ro 
dės, užuolaida prisidengia veidą.

Vėliau jis man paaiškino, kad tai ta pati gatvė, 
kurią jis matydavo rytais, kai skusdavosi barzdą, 
kai rengdavosi eiti į darbą, ir kad tas užuolaidas 
išvažiuodama motina padovanojo kaimynams...

Lietuvos jūrų keltas VILNIUS, vienas iŠ kitų,kursavęs nuo 1989 m. tarp Klaipėdos 
ir Vokietijos. Kiekvienas savo deniuose gali sutalpinti 103 standartinius vagonus, 
14,83 metrų ilgio ir 84 tonų svorio. Koks likimas dabar tokių keltų - nežinome, 
nes buvo pastatytas milžiniškas MUKRANAS, ir - visa eilė laivų išpardavinėta*.

KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO 
75-tosios SUKAKTIES PROGA

1998 m., sausio mėn. 15 d. suėjo 
75 m., kai Lietuva pagaliau, bent 
dalinai, atitaisė apie 700 metų truku
sią skriaudą. Vienų viena, dar nese
niai iŠ I-ojo Didžiojo Karo griuvėsių 
pakilusi, visa eilę mūšių su bolševi
kais, bermontininkais ir lenkais nuko- 
vojusi, -štai Lietuva vėl stojo prieš 
Japonijos, Italijos, Prancūzijos ir Didž« 
Britanijos sprendimą, po Versalio su
tarties, Klaipėdos Kraštą laikyti ali- 
jantų dispozicijoje.

Lietuvai tai buvo gyvybinis klausi
mas: arba atgauti Lietuvai priklausan
čius vartus į jūrą, arba merdėti užda
rytai savo kiaute. Tokią progą neišnau
doti- būtų buvę tolygu savižudybei, 
baisiam apsileidimui istorijos ir viso 
pasaulio akivaizdoje.
Pavyko,žinoma, dėka sumanaus Ma

žosios Lietuvos Gelbėjimo Komiteto, 
vadovaujant Erdmonui Simonaičiui 
ir darnaus kooperavimo Didžiosios 
Lietuvos vyriausybės. Ne be jos žinios 
ir sutikimo tūkstančiai savanorių per
žengė Mažosios Lietuvos sieną 1923 
m.sausio men. 15 d. Rizika buvo di
džiulė, tačiau viskas pavyko kuo pui
kiausiai ir Ambasadorių konferencija 
buvo įpareigota pripažinti Klaipėdos 
Kraštą. Lietuvai.
Taip buvo bent dalimi atitaisyta 

1230 m.istorine skriauda, kai Kryžiuo
čių Ordinas buvo okupavęs Vakarinių 
baltų žemes nuo Vyslos iki Nemuno, 
su Klaipėda. Lietuvai buvo telikęs 
mažytis smėlio ruoželis ties Palanga.
Nei ŽALGIRO mūšio laimėjimas, 

nei sekančios LIETUVOS ir LENKIJOS 
valdovų kovos nesugebėjo išblokšti 
TEUTONU Ordino iš PRŪSU-BALTU 
žemių,(įskaitant KLAIPĖDĄ).

O Lietuva tai atliko viena, 1923 
metų dieną... Tai yra istorinis faktas, 
įrašytas Pasaulio ir Lietuvos istorijos 
knygose. Ir to NIEKAS NEUŽGINCYS.

Tiesa, LIETUVA BUVO NACIU(1939 
m.) priversta 6-ių metų laikotarpiui, 
palikti KLAIPĖDĄ Didžiojo Reicho 
valdoje. Bet tai nereiškia, jog Lietuva 
prarado teisę ją susigrąžinti.

istoriniai plotai, 
kurias net per 

asimiliuoti nei 
vėliau, kaizerių

TAI LIETUVlS-
GIMTINĖ. Tai

žemių su KARALIAUČIUMI (TVANKS
TĖ), kad tai būtų atstatyta Lietuvos 
suverenitetui.

RYTPRŪSIAI ( MAŽOJI LIETUVA)- 
tai Lietuvių genčių 
apgyventos žemės, 
700 metų neįstengė 
Teutonų Ordino, nei 
valdovai.

RYTPRŪSIAI - JUK 
KOS1OS RAŠLIAVOS 
či pasirodė pirmoji spausdinta knyga 
lietuviškais žodžiais. Rytprūsiai 
MAŽOJI LIETUVA- davė didiįi ir pir
mąjį lietuviškosios literatūros klasiką 

žinome, 
lietuviu 

kalbos

- kristijona Donelaitj. Čia 
gimė, dirbo, mirė visa eilė 
kultūros gaivintojų, lietuvių 
puoselėtojų.

Mažo-Ar gali visa tai dabartiniai 
sios Lietuvos okupantai - iš pagrindų, 
su šaknimis išrovę istorinius - baltiš
kuosius vietovardžius - miestų, kai
mų, upių ir ežerų? Ir pakeitę juos 
- rusiškais > paneigti?

padaryti pie- 
Ten ir dabar 
vietovardžius

tikras, nuošir-

Net lenkai nedrįso to 
tinėje Rytprūsių dalyje, 
užtiksi senus baltiškus 
Lenkijos žemėlapyje.

Kav gali į tai atsakyti
dus rusų istorikas, geografas ar de
mografas? Juk neužginčysi, nei ištrin- 
si 1000-ties metų istorijos1.
Pagaliau, pet ir ANTRASIS (1945 

m.) KLAIPĖDOS išvadavimas buvo 
atliktas 16-sios lietuviškos divizijos, 
vadovaujamos gen. Vlado Karvelio 
ir gen.Prano Petronio... Netgi Mask
voje, tą sausio mėn. 23 d. naktį buvo 
šaudomi fajerverkai, paskutiniam nuo 
hitlerininkų Lietuvos (TSR) 
išvadavimui...

miesto

LIETU- 
drauge

MONTREALIO SOLISTAI: Lavrenti DJINTCHARADZE, 
giedoję Bernelių Mišių 
muzikinėje programoje 
AV P-jos bažnyčioje,

Gina CAPKAUSKIENĖ 
ir
Antanas KEBLYS, 
su
vargonininku komp.
1998. n. 3

Kažin kokias nesąmones KREMLIUJE 
šūkauja rusų imperialistai- patys, be 
jokių istorinių teisiu sėdėdami Baltiš
kose Rytprūsių žemėse- esą, Lietuva 

josneteisėtai valdo KLAIPĖDĄ ir 
Kraštą(SIC»).

PRIEŠINGAI: Lietuva kaip tik tu
rėtu kelti stiprų balsą dėl RUSQ, O- 
KUPUOTU MAŽOSIOS LIETUVOS

Prieš 75 metus MAŽOSIOS 
VOS GELBĖJIMO KOMITETAS, 
su DIDŽIĄJĄ LIETUVA atkovojo Klai
pėdos Kraštą. Ir dabar mūsų visų 
dėmesys privalo būti nukreiptas visais 
būdais ir priemonėmis gelbėti likusią 
Mažosios Lietuvos dalį SU KARA- 
LIAUČIUMI(neteisėtai rusų pavadintam 
Kaliningradu) nuo rusiškosios asimilia
cijos bei sunaikinimo.

Privalome visais būdais remti ir 
gelbėti ten esančius lietuviškus telki
nius, židinius, istorinius paminklus, 
išlikusius po 1945-jų m. ir vėlesnių 
rusų atėjūnų nusiaubimo.
Tai - kiekvieno, save gerbiančio 

lietuvio pareiga.
D.N. BALTRUKONIS

Montrealyje, 1997 m.

Nuotr: A.J.Mickaus
5 psi.



toronto PRATĘSTA ŽAIDYNIŲ LIETUVOJE PRADINĖ

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

e LN sausio mėn. 18 d. popietėje žmonės, darė LN Steponas.
dalyvavo 162 Pranešimus pa- v-bos narys E.

• LN ir LABDAROS Fondas kviečia į narių rne- tinį-visuotinį susirinkimą kovo mėn. 22 liaus Mindaugo Bus renkami į valdybą ir 1 jos komisiją.
d. Kara- menėje.4 nariai į revizi-

Fon- susi- kovoe LN ir "Labdaros" do narių visuotinis rinkimas vyks š.m. mėn. 22 d., Karaliaus Mindaugo menėje. Registracija - 1 vai. p.p. susirinkimo pradžia - 2 vai. p.p. Šiais metais į LN valdybą bus renkami 4 asmenys, ir į revizijos k-ją -1.

Il-sios Lietuvos Tautinės Olimpiados ir Vi
jų Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynių pradinės (preli
minarinės) dalyvių registracijos terminas pratęstas 
iki š.m.VASARIO mėn. 16 dienos.Primename, kad kanadiečiai registruojasi pas Kanados Sporto Apygardos vadovą Rimą Kuliavę, 
297 Kennedy Ave., Toronto, Ont. M6P 3C4, tel: 
416 - 766 - 2996; faksas: 416-766-5537.

ŠALFASS CENTRO VALDYBAskautų veiklos 50-metis Kanadoje.Pirmieji būreliai buvo organizuojami 1948 m., dar atliekant darbo sutartį miškuose, kasyklose ir kitur, čia nepažįstamame krašte, iš jų išaugo ir iki dabar veikiančios draugovės ir Tuntaų nauja karta.

e "ROŽIŲ VAKARĄ rengia lietuvių choras "Volungė" š.m. vasario mėn. 14 d. PRISIKĖLIMO P-jos salėje Toronte.Šokiams gros orkestras, o trumpą programą atliks "Volungė" ir suomių choras "Vox Finlandia". Visi maloniai kvie - čiami.
DĖMESIO PRENUMERATORIAMS:

o Prez. ALGIRDAS BRAZAUSKAS apdovanojo Vyčio Kryžiaus I-jo laipsnio ordinu buvusį Lietuvos kariuomenės gen. štabo majorą Vytautą BUL.VI.ČIŲ. Jis yra buvęs Lietuvių Aktyvistų Fronto štabo nariu, vienas 1941 m. sukilimo vadų. Sovietų valdžios suimtas ir 1941 m. lapkričio mėnesį sušaudytas Gorkio kalėjime.Apdovanojimas pasiųstas Lietuvos Respublikos ambasadoriui Kanadoje, - dr. ALFONSUI EIDINTUI, kad perduotų apdovanojimo ženklą ir do-' kumentus Žmona ir duktė L. Bulvi- čiūtė-Kurpienė gyvena Toronte.

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

"NL" Valdyba

;$la>o£>ioš Uietuboš jfonbasl
0980 Cote St. Luc Rd., Con. # 807, Montreal, Que.

H4V 3A4 Canada

A.a. VLADO JOCO atminimui pagerbti MLFon- 
dui aukojo:$25,- Ema Gudinskienė; po $20,- E.Bartminas, M.A.Paulaičiai, Lina Einikis; $15,- Herta ir Jonas Kukučiai.Aukos skirtos lietuvių kalbos mokymui Karaliaučiaus Krašte.Dėkojame Velionio šeimai už aukų nukreipimą į MLF. Valdyba

jo seimai
e TORONTO lietuvių jaunimo ansamblis GINTARAS šių metų vasarą vyksta į Lietuvą, dalyvauti Dainų šventėje Vilniuje. Būrys tautiečių skris drauge su jaunimo grupe iš Toronto birželio mėn. 27 dieną. Dar yra keletas vietų norintiems vykti drauge.INFORMACIJAI kreip- ■ tis į A. MEDELI, 
(416)-531-4800.

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

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.

per 62 milijonus dolerių.

tel:
• Vyr.skautė v.sl. INDRE VISKONTAITĖ išrinkta į Pasaulio Studentų konferenciją atstove. Ji treti metai studijuoja psichologiją Toronto universitete.Konferencija vyks Graikijoje.

tarptautinėms programas.Paxton, Mass.- Lietuvoje,Lietuvos Nepri-
• Toronto skautai-tės pradeda planuoti dvejoms didelėms stovykloms Viena vyks JAV, kita minintklausomybės 80-metį.Taip pat vyks ROMUVOJE, rugpjūčio mėn. pradžioje stovykla, kurioje bus minimas lietuvių
6 psl.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo..................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%

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................. 2.75%
180-364 d. term.Ind.................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%
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

3

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

Musų tikslas ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(Drešerj), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 

ir namų reikalais ir į Ričardą DreŠerj - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, LAX 2T8

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

Chamney McWilliams Inc.

Nekilnęjamo 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 EstateJLtd.

Patarnavimas- greitas Ir tlkalua!
V. DAUGINIS-Metanai 416 762-4232,905 822-7376 

Lilija Pacevičlen*- Metanai 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS*

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 dane Street, Suite204 (kampas Jane ir Bk>or)Toronto, Ont. M6S 4W3

416-762-4232 FAX 416 762-5588

MUM
LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 406 milijonus doleriu

- komercinius mortgičius

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.... ...7.00%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................ ..5.50%
2 metų................ ..5.90%
3 metų................ ..6.25%
4 metų................ „6.40%
5 metų................ „6.60%

su keičiamu
nuošimčiu.......... .„4.95%

Duodame:
- asmenines paskolas

iki $250,000;
- mortgičius iki 95%

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas

(Line of Credit) Ir

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 
3.00% už 1 m. term, indėlius 
3.50% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% už 5 m. term, indėlius 
2.75% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
3.50% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
3.75% už 2 m. GIC Invest, pažym.
4.25% už 3 m. GIC invest, pažym. 
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)
3.50% UŽ RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
3.75% už RRSP Ir RRIF 2 m. tema. Ind.
4.25% u* RRSP lr RRIF 3 m-term-,nd* 
4.50% “i RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.00% RRSP lr RR,F 5 m- term<,IKl- 
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 JAVdol.i m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

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

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų

Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekknoįamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

• Pirm., antrad. ktračiad. nuo9v.r.-3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniai 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. 3



montreal
« Minėdami Mykolo RUT
KAUSKO 20 metų mir
ties sukaktį, žmona Ge
nė, sūnus Algis, duktė 
Lilė su šeima atsiuntė 
auką ”NL".

Nuoširdžiai dėkojame.
”NL" 

KAZIUKO MUGĖ
IVlontrealio skautų ir skau
čių GELEŽINIO VILKO 
t untaš šiemet rengia' 
KAZIUKO MUGĘ š.m. 
kovo mėn. 8 d., sekma
dienį, AV p-jos salėje.

PAGERBTAS VYTAUTAS 
BALSEVIČIUS

LR Ambasados Otta- 
voje spaudos skyriaus 
pranešime Vytautas BAD 
SEVIČIUS-du metus tal
kinęs Lietuvos Ambasa
dai Ottawoje, nutarė 
daugiau laiko skirti sau 
ir savo šeimai bei anūkė
liams. Nuo 1998 m. sau
sio 1 dienos ten nebe
dirbs.

Ambasada, vertindama 
jo indėlį į Lietuvos Am
basados įkūrimą, ekono
minių ryšių tarp. Lietu
vos ir Kanados stiprini
mą ir plėtojimą, apskri
tai talką ambasadai 1995- 
1997 metais, šiltai padė
kojo Vytautui Balsevi
čiui.

Ambasadorius dr. Al
fonsas įteikė atminimui 
skydelį su išgraviruotais 
jame padėkos žodžiais, o 
poniai Sofijai Balsevičie- 
nei padėkojo už tai, kad 
suteikė galimybę p. Vy
tautui nutraukti pelnytą 
pensijinį poilsį ir dar du 
metus padirbėti Lietuvos 
diplomatinės tarnybos 
labui.

Ministras patarėjas 
Jonas Paslauskas prisimi
nė nelengvus pirmuosius 
darbo metus Ottawoje, 
kur V. Balsevičiaus ži
nios ir patirtis bei jo 
geros asmeninės savybės 
padėjo įveikti visus sun
kumus ir kad V. Balsevi
čius savo darbu prisidėjo 
prie Lietuvos ir Kanados 
dvišalių santykių plėto
jimo. Amb.Inf.

-K********************************************-**

KVIEČIA Į LIETUVIU SLIDINĖTOJŲ STOVYKLĄ
Programa:
Ketvirtadienį - vasario mėn. 26 d.

atvykimas, apsistojimas ir - slidinėjimas Mount 
Sutton. Vakarienė individuali;
Penktadieni - vasario mėn. 27 d. -

slidinėjimas Mount Sutton. 5 val.p.p.- 7 val.v.- 
susipažinimo kokteilis. Vakarienė individuali.
Šeštadienį - vasario mėn. 28 d.-

slidinėjimo varžybos - 11 vai. ŠIAURĖS A - 
MER1KOS LIETUVIU, SLIDINĖJIMO ČEMPIONATAS.

5 vai.- Mišios St.Andrė Catholic Church, 89, 
rue Principale N., Sutton.

6:30 val.v. - BENDRA VAKARIENE, Grace 
Church Parish Hall, 54, rue Principale S., Sutton.

Varžybų, rezultatai ir prizų įteikimas. P i 1 no
kurso vakarienė. "Mardi Gras"- Užgavėnių progra
ma. Žaidimai ir dainos. Šokiai,kiek tik kojos išneša- 
Sekmadieni - kovo mėn. 1 d.-

slidinėjimas Mount Šutton. Išvykimas.

Registracijos mokestis - (po sausio mėn. 19 
d.) - $10.

Kasdienine slidinėjimo kaina suaugusiems $39; 
6-17 m. amžiaus - $27; iki 5 m. amžiaus - veltui. 
PRIEINAMOS KAINOS STOVYKLAUTO Į AMS 
(įskaitant pusryčius), Rustic Ski Lodge Inn, 435 
Maple Street, SUTTON, Quebec:

' * "Studentiškas" - 4-iems žmonėms nakvynės 
kambarys - $19.95 asmeniui, vienai dienai;
• "Kaimiškas" tipingas kambarys - $22,- asmeniui 
dienai (dvigubos talpos - double occupancy);
* "Deluxe" kambarys - $35,- asmeniui, vienai 
dienai (dvigubos talpos).

Už vaikus iki 12 m. amžiaus (ne daugiau kaip

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

skambinkite: (905)-526-8281.

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS

• šeštadieninę Lietuvių 
Mokyklą šiuo metu lanko 
tuzinas vaikų, vedėja - 
Rūta Kličiene.

Mokyklėlė pajėgė su
ruošti įspūdingas kalėdi
nes pamaldas su kun. 
dr. V. Skilandžiūnu, o 
talkininkaujant Raimon
dui Kličiui, Birutei Eidin
tienei ir Stasei Danaitie- 
nei - smagią Kalėdų 
eglutės programą. Netrū
ko ir Kalėdų Senelio su 
dovanėlėmis.

Mokykla naudojasi 
Lietuvos ambasados pa
talpomis. Renginiuose da
lyvavo ambasadorius dr. 
Alfonsas Eidintas su šei
ma ir nemažas būrys vie
tinių lietuvių bei svečių 
iš toliau.

Visi maloniai pabend
ravo prie skanių vaišių 
stalo.

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M tL6 
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 DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS

kasd. pal. čekių sąsk. iki ......1.75% Asmenines nuo............ 6.25%
santaupas.................................. 2.25% nekilo, turto 1 m....... ...5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk..........1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius...................„.2.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius..................2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius.....................3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius.....................4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius.................... .4.25% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.....................4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius....................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).................................,...2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind..................................... ,..3.25% sumos draudimu
2 m. ind.....................................,.4.00%
3 m. ind....................................... 4.25%
4 m. ind.................................... s.4.75%
5 m. ind........................................5.25%

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

INTERAC KORTELĖ
—::—*
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2), jei apsistoja kartu su tėvais, mokestis ne
imamas.

Prašoma kaip galima greičiau pranešti apie 
atvykimą ir užsisakyti kambarius telefonais:
Alenas ir Rasa Pavilanis: (514)-489-0410 arba 
Vilija ir Rytis Bulota: (514) 344-8256.

Visi, kurie jau yra buvę tokioje slidinėjimo 
stovykloje,dalinosi labai maloniais įspūdžiais, susitikę 
su lietuviais slidinėtojais iš įvairiu vietovių, daly
vavę lenktynėse ir džiaugėsi puikiu gamtovaizdžiu.

Iki pasimatymo! " Rengėjai

• Kai aptemusiame 
Montrealyje ir apylinkė
se nustojo veikti banxai, 
priklausantys, kaip žino
me, nuo kompiuterių, 
"Juodajame trikampyje" 
-St. Jean sur Richelieu 
bankas rado išeitį. Dvi 
tarnautojos Silvija Stas
kevičienė ir jos bendra
darbė prancūzaitė pui- 
kiausiai susitvarkė seno
višku būdu: išdavinėjo pi
nigus, priimdamos gavi
mo parašus ant lapelių, 
prie apsauginių spingsu
lių. švieselės.

Už tai susilaukė dėkin
gumo, dėmesio ir dide
lės nuotraukos bei straips
nio Montrealio laikrašty
je "The Gazette".
• į Arūno ir Silvijos 
Staškevičių butą, dar vis 
neatgaunant elektros, 
bandė naktį per duris 
įsilaužti vagišiai. Pajutę 
kad namas neapleistas, 
pabėgo. Teks dėti naujas 
duris, o iki to laiko, pa
sakojo Silvija , buvo 
pasiruošę beisbolo lazdo
mis pasitikti įsilaužėlius^ 
jei tokių vėl atsirastu.

TRIGLOBAL
Michelle Daines, B. Sc. 

(Onutė Dainyte).
Mutual Funds Representative

Triglobal Capital Management Inc.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui

Executive Offices
288C 2880 - 630 Renė Levesque Blv<L, West, Montreal, Quebec, H3B 1S6

Tel: (514)878-0800 Fax: (314) 878-0808

MUTUAL FUNDS, GUARNTEED INVESTMENTS. RRSP. RRff. URA, UF. RESP, TAX SAVING STRATEGIES.

RETIREMENT PLANNING. MUTUAL FUND PORTOHO ANALYSIS. FINANCIAL REVIEW

—

SuttM
ANTOINETTE OUELLĘT-
Agent immobilier attiliė *Brilviciene
bur.: (514) 462-4414 rėš.; (514) 676-9705 
fax:(514)462-1509 Mtl: (514) 990-5340 
groupe sutton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2
GAOUPE SUTTOH • ACTION INC. EST FRANCHISE INOĖPENOANT ET AUTOHOME 0E GROUPE SUTTON. QUEBEC

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

1449 rue St;Alexandre 
Suite 500 A .

Montreal,Que., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

tonyI 
P H OTOl 
studio!

PORTRAITS
PASSBPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psi.
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80 METŲ SUKAKTIES 
MINĖJIMAS MONTREALYJE
ĮVYKS 1998 M. VASARIO mėn- d. SEKMADIENĮ Į

Prelegentas:
Dainuoja:
Akompanuoja:

Aušros Vartų parapijos salėje. g
11 val.r. - Iškilmingos pamaldos šventovėje J
12 vai. - Minėjimo Aktas salėje J

Prof. Vilius Peteraitis į
Sol. Gina Čapkauskienė,
muz. Lavrenti Djinteharadze &

į ĮĖJIMAS Laisva auka; Po minėjimo - Kavutė dE
> Į ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS DALYVAUTI SŪ~~VĖLlAVOMlŠlT 3

Rengia - KLB Montrealio A-kės Valdyta J

MIRUSIEJI:
• JONAS JURGUTIS,63 m. 
mirė sausio mmėn. 23 d., 
Santa Cabrini ligoninėje.

Liko žmona Joan,duk
tė Linda, sūnus . Donal
das, su Šeimomis, 7 vai
kaičiai ir brolis Petras 
su Šeima Ottawoje.

Po apeigų Laidojimo 
Koplyčioje, bus palaido - 
tas Notre Dame dės 
Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

a Susirgo ilgametė mūsų 
choristė, gražaus alto 
dainininkė Milda MU
RAUSKIENĖ ir gydosi 
ligoninėje. Linkime grei
tai susiprėti.

AUKOS VAIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS

St. Danaitienė (Ottawa) - $20.-; Z. Burkšaitis $40.- 
A.a. Juozo Lukoševičiaus atminimui : Diane Pilon, 
dr. B. Willems, dr. J. Villeneuve (St. Luc Hospital) 
- $40.
A.a. Prano Baltuonio atminimui: Gurčinų šeima - 
$167.85; Bernice Selenis - $110.00; J. Rukšėnienė - 
$70.00; Br. Karaškienė - $20.
A.a. Vaclovo Kerbelio atminimui: D.Č. Vasiliauskai 
-$250.; po $50. - V.S. Vasiliauskai, J.M. Dabkai, A. 
Zurkevičiūtė, Br. D. Staškevičiai; po $30.- J.E. Dal
inėtai, P.R. Brikiai; po $25.- L.H. Lapinai, G. Kudž- 
mienė, Iz. Mališka; po $20.- P. J. Adamoniai, N. 
Bagdžiūnienė, St. Baršauskienė, Pr. M. Barteškai, 
V.N. Jakoniai, V.M. Jonynai, R. Lukoševičienė, J.Br. 
Lukoševičiai, B. Nagienė, M. Malcienė, G. Montvilie
nė, A. Morkūnienė, R. Piečaitienė, D.B. Rupšiai, E. 
E. Szewszuk, J.O. Šeidžiai, J. G. Zabieliauskai, E. 
Krasowski; po $10 .- A. Keblys, A.Petraitytė.

Aukotojams nuoširdus ačiū!
KLKM D-jos Montrealio skyrius

PUIKIOS APSIGYVENIMO GALIMYBĖS

Senyvas džentelmentas, angliškai susikalban
čiam asmeniui pigiai išnomuoja savo bute kam
barį, šildymą, karštą vandenį, virtuvės ir salio- 
no naudojimą įskaitant.

Arba - visa tai suteikiama mainais už lengvą 
namų ruošą. Gali būti priimama vieniša motina.

Teirautis tel: 435-0610.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 144(1 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

Dr. 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. Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

® Greitai atsidarys euro 
pietiškų produktų-jų tar
pe ir lietuviŠKų- PAR
DUOTUVĖ ”N1Da”.

SavininKas - Petras 
Paulauskas, prisidedant 
Donaldui Giedrikui. Vie
ta- Queen Mary Rd., 
4951 ( visai netoli metro 
Snowdon). Apie oficialų 
atidarymą bus paskelbta 
netruKus.

NELAIMĖS SLIDŽIOSE 
GATVĖSE

9 Genovaitė BALAIŠIENĖ 
dar neišvalyta gatve po 
audros eidama paslydo 
ir krisdama susilaužė klu
bo kaulą.

Verduno ligoninėje 
teko daryti operaciją 
o reabilitacijos centre tu
rės paleisti nuo 4-6 sa
vaičių kol atsitaisys.

• Marija bARTESKIENE 
vos išlipusi iš taksi prie 
namų paslydo ir krisda
ma. susilaužė ranką. Lū
žius stabilizavo Verduno 
ligoninėje ir ji dabar 
sveiksta namuose.

Apie kitus susižei
dusius dar tikslių žinių 
neturime. Tik raginame 
dar vis atsargiai eiti gat
vėmis ir per gatves, nes 
šaltis laikosi, o ir gatvių 
nuledinįmas užtrunka.

Susižeidusioms linkime 
gero gijimo.

8 psl.

LITAS M 0 N T P f- AI IC I I f T11V11 >
KRf DITi) UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
Taupomos sąskaitos1 metų.. —

2 metų ---------------
3 metų -----4^50----
4 metų ,5.J)Q-----
5 metų 5.25___

Terminuoti indeliai
1 metų ........ . 2-50
180 d. - 264 č__ 2’5Q-
120 d. - 179 d, 2.25_

i 60 d.-119 d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25 

iki 30 d......... . 0

Specialios. ... 1.25%
Kasdieninės .. 1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . 1-50
1 metų ... 4.00
2 metų ... 4.25
3 metų ... 4.50
4 metų ... 5.00
5 metų ... 5.25

Čekių sąskaita Q.50
30 d.- 364. d. (išimant prieš lataą 1.00)

IMA UŽ7

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to
4-plex)

T metų... __6.40_
2 metų   6.75 _ 4 metų ._6.95_
3 metų ..__6.90   5 metų _7.1U^

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at LITAS—Z/..00__
Fully guaranteed (CSB) or other__ 3.00__
Personal loan regular ..................... 9.50

Overdraft ..................................................... 17.00 _
DESJARDINS PRIME ... 6.00,
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-5Q-'

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

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

REIKALINGA AUKLĖ
Ieškome nerūkančios moters vaikų priežiūrai: 

3 m., 2 m., ir 5 mėnesių amžiaus.
Dėl laiko galima susitarti. Skambinti tel: 

(514)- 489 - 0410.

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI-AUTOMOBILIAI-PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Roeemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS QLB. Rė®256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

MIROM IIMC.

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

 kainomis
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