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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA 

B.N.
IRAKO KRIZĖ DAR 
NEIŠSISPRENDĖ

Rusija, Kinija ir Prancū
zija stiprina savo opozi
ciją dėl JAV daromų 
spaudimų Irakui ir grasi- ' 
nimu karu, jei diplomati
nės priemonės neduos 
vaisių. Iki dabar S. Hus- 
sein’as nesutinka leisti 
eilėje vietovių JT inspek
toriams patikrinti įtaria
mas biologinių ir chemi
nių ginklų galimas saugyk
las Irake.

Prez. B. Jelcin'as 
atrodė nusiminęs įspėda
mas, kad bet kokie karo 
veiksmai dabar sukeltų 
III-jį pasaulinį karą.

Prancūzijos ir Kinijos 
Užsienio reikalų ministe
rial yra pareiškę JAV 
Valstybės sekretorei M. 
Albright, kad karo veiks
mai tiktai pablogintų si
tuaciją.

Irake šaukiamos sesi
jos, gal vis dėlto ieš
kant kokio nors diploma
tinio kabliuko.
Trijų dienų vizitui Itali
jon nuvykęs prez. Boris 
Jelcin'as susitiks su Po
piežium Jonu Paulium 
II, kuris taip pat yra la
bai susirūpinęs dėl gali
mo kraujo praliejimo 
Persų įlankoje.

Ši išvyka yra pirmoji 
po to, kai jis buvo stip
riai peršalęs šią žiemą.

Žurnalistams Rusijos 
prezidentas pasakė, kad 
rūpinasi del Irako krizės 
”24 valandas paroje. 
Dieną ir naktį, dieną ir 
naktį".

Kaip žinome, Rusijos 
diplomatiniai bandymai 
perkalbėti Saddam Hu
seiną nebuvo sėkmingi.

©JAV ATSTOVŲ RŪMŲ 
p-ko Newton Gingrich 
biuras oficialiai pranešė, 
kad gautas Irako 
kvietimas apsilankyti pre
zidentiniuose rūmuose. Į

MISI
SVENTEME
VASARIO 16-tąją
80-TĄJĮ KARTĄ1.

JOS DĖKA
IŠGYVENOME
IR KOVO 11-TĄJĄ

###

Dešinėje:

Naujai išrinkta^ 
Lietuvos prezi
dentą VALDĄ 
ADAMKU 
Čikagos aero
drome pasitiko 
žmona ALMA ir 
didelis būrys 
lietuvių

juos dar vis neįsileidžia- 
mi JT biologinės ir che
minės ginkluotės inspek
toriai. Kvietimas - ne
priimtas.

© IZRAELYJE ATĖMĖ 
PILIETYBĘ imigrantui iš 
Rusijos Anton Malavski. 
Izraelio žvalgyba nustatė 
kad jis turėjo stiprių ry
šių ir buvo vienas aukš
čiausių Rusijos Mafijos 
vadų. Jis užsiiminėjo di
delio masto narkotikų 
prekyba, plėšimais, įsivė
lęs į keletą žmogžudys
čių Jr kt.

įsitaisęs Izraelio 
valstybėje, tapo verslinin
ku Tel Avive.
"HYDRO” PO LEDO 
AUDROS

Quebec’ o vyriausybė 
tikėjosi gauti didelės fi
nansinės paramos Hydro
Quebec mega bendrovės 
nuostoliams padengti.

Premjeras Lucien Bou
chard’as mano, kad fede
ralinė vyriausybė daro 
tokiu būdu politinį spau
dimą, kad "sumenkintų" 
Quebec’ą, kompromituo
tų mūsų vyriausybės per
rinkimą ir mūsų galimy
bes išlaikyti savo paža
dus Quebec'o ekonomi
jai...

"Federalinės vyriausybės 
nuosprendis nekompensuo
ti Hydro už nuostolius

GRAŽIAI SUTIKO VALDĄ 
ADAMKŲ 
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Valdas ADAMKUS 
buvo sugrįžęs į Čikagą 
1U-čiai dienų asmenis- 
kais reikalais, bet rado 
laiko sausio mėn. 23 d. 
Pasaulio Lietuvių Centre 
Lemonte, IL, kaip ir se
kančią dieną Jaunimo 
Centre, Čikagoje susitik
ti su plačia visuomenę.

Taip pat susitiko su 
jaunimu atskirai - moks
leiviais MAIRONIO litua
nistinėje mokykloje, ir 
Čikagos lituanistinėje 
mokykloje Jaunimo Cent

yra labai neatsakingas" - 
pareiškė premjeras. Tai 
planas "B", kad Quebec" 
as neatsiskirtų nuo 
Kanados.

Quebec'as paprašė dau
giau negu 1 bilijono dole
rių, kurių 2/3 būtų pa
naudoti atnaujinti Hydro 
bendrovės energetikos 
įrengimus.

PASIDAVĖ DU BOSNIJOS 
SĖBRAI-KARO 
NUSIKALTĖLIAI

į hagos Tribunolo ir 
NATO raginimus paga
liau reagavo du įtaria
mieji "etniniu valymu" 
karo nusikaltėliai ir pasi
davė: Miroslav Tadic, 60 
m. ir Milan Simic, 40 
m., vasario mėn. 14 d. 

re.
Sausio mėn. 25 d. jam 

ir jo žmonai Almai 
surengtame išleistuvių 
pokylyje dalyvavo ir 
arkiv. Sigitas Tamkevi- 
čius, tuo metu buvęs 
Čikagoje, lietuvių evan
gelikų vysk. Hansas Dum- 
pys, Lietuvos Respuoli- 
kos ambasadorius JAV- 
ėse Stasys Sakalauskas, 
įvairių organizacijų atsto
vai ir visuomenė.

Išrinktam Lietuvos pre
zidentui V. Adamkui 
teko susitikti su Illinois 
valstijos gubernator i um i

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA: 
REIKALINGIEMS STIPENDIJŲ AR PARAMOS

Kanados Lietuvių
Fondas pakartotinai pra
neša, kad Kanados lietu
viškų organizacijų veik
lai, bei studentų para
mai anketas galima pasi
imti iš prie Fondo rašti
nės durų prisegtų vokų, 
ar paštu. Rašyti: Kana
dos Lietuvių Fondas, 
1573 Bloor St.W., Toron
to, ON. M6P 1A6.

Užpildytos organizaci
jų anketos privalo būti 
grąžintos fondo raštinėn 
prieš š.m. kovo mėn. 6 
dieną, o paramos studen

Jim EDGAR, Čikagos 
miesto meru R.M. DA
LEY, o taip pat su radi
jo, televizijos ir spaudos 
atstovais.

Šio apsilankymo pro
gramą koordinavo komi
tetas "Už Valdą Adamkų" 
>u pirm. Stasiu Baru.

Prez. Valdo Adamkaus 
sutiktuves O'Hare aero
drome filmavo ir tą 
patį vakarą rodė vakari
nėse žiniose TV stotys.

Dienraštis "Čicago Tri
bune" plačiai aprašė 
viešnagę.

tams - pries s.m. gegu
žės mėn. 15 d. Prie 
šios anketos turi būti 
pridėti paskutiniai turi
mi gimnazijos ar univer
siteto pažymių nuorašai 
(Transcripts). Pavėluoti 
prašymai nebus svarsto
mi!

Prašymus, tiek organi
zacijų, tiek studentų Lie
tuvoje ar studijuojančių 
už Jos ribų, reikia rašy
ti laiško formoje.

AČIŪ !
A. Juozapavičius, 

Reikalų Vedėjas
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U vis dėlto - ne prez. 

Clinton’ o kaltė - bet 
JaV politikai, kai reikė- 

neužstojo Baltijos 
nuo okupantų

nei karui pasibaigus 
tiK viena 
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FESTIVALIS PRANCŪZI
JOJE SKIRTAS LIETUVAI

Prancūzijoje, Alpių 
kalnuose netoli Grenob
lio, yra nedidelis miestu
kas vardu DI. Ten jau 
aštuntą kartą vykstantys 
kasmetiniai festivaliai, 
vadinami "Rytai-Vaka
rai". Tų festivalių orga
nizatorius yra Ton Vink, 
kuris prieš 17 metų su 
savo šeima atvyko iš 
Olandijos. Kiekvienas 
festivalis būna skirtas 
vienai kuriai valstybei.

MIRĖ VITRAŽISTAS 
CLAUDE BETTINGER

Montrealyje mirė 55 
metų amžiaus žinomas 
vitražistas, sukūręs Cftte 
dės Neiges metro sto
ties ir perėjime iš Place 
des Arts į Complex 
Desjardins vitražines deko
racijas, bei sukūręs ir vi
soje privincijoje daugeliui 
bažnyčių vitražus.
KAS SAKOMA APIE JAV 
IR PAKALTUOS VALSTY
BIŲ BENDRADARBIAVI - 
MO CHARTIJĄ

Š.m. sausio mėn.
d. Baltuosiuose Rūmuose 

buvo Washington' e, JAV prez.
___ i ir Estijos

16
Pirm sis festivalis įvy

kęs 1989 metais I 
skirtas tuometinei Čekos-j b. Clinton ** 
lovakijai. Vėliau - Lenki-4 Latvijos, Lietuvos prezi- 
jai, Vengrijai, Rumunijai, 
Bulgarijai, Slovakijai, 
Albanijai ir Moldavijai. 
1997 metų rudenį -Lietu
vai.

"Aidijos” choras atliko 
Br. Kutavičiaus "Paskuti
nes pagonių apeigas", "iš 
Jotvingių akmens", "Gie
dantį vėžį. įvairūs pasiro
dymai vyko ne tiK salė
se, bet ir gatvėse, kavi
nėse, slėniuose. Folklo
rinis ansamblis iš Rokiš
kio "Gastauta" gatvėse 
džiugino žiūrovus folklo
rinėmis linksmybėmis. 
Buvo pagrota varpų mu
zika, pritariant komp. 
Vidmanto Bartulio specia
liai parašytu kūriniu 
Prancūzijai. Taip pat 
akt. Valentinas Masals
kis atliko Gogolio "Pami
šėlio užrašus", Vitražinių 
lėlių teatras "Vaivorykš
tė" vadovaujamas. A.But
vilo ir P. Meldeikos, 
sublizgėjo gražiu spek
takliu vaikams.

Kino teatre ”Le Pes
tel" buvo rodomi doku
mentiniai, meniniai, trum
po ir ilgo metražo nauji 
ir seni filmai.

Lietuviškoms knygoms 
skirtoje salėje buvo skai
tomi eilėraščiai, vyko 
diskusijos apie knygų lei
dybą, lietuvių literatūrą 
ir kita.
2 psl.

pripazino 
paskutiniųjų 
Aktą.

A, diplomatija...
Seimo Pirmininko

tauto Landsbergio nuomo
ne, Chartija suteikia trims 
Baltijos valstybėms daug 
tvirtesnes tarptautinio 
pastovumo ir saugumo 
perspektyvas. Jis pabrė
žia dar sykį Amerikos 
nuostatą dėl trijų valsty
bių nepertraukiamo vals
tybingumo pripažinimo.

Vytauto Landsbergio 
nuomone, po šios charti
jos pasirašymo ir Rusi
jos požiūris į Baltijos 
valstybių saugumą prade
da rimtėti. ’’Neoegirdime 
grasinimų, girdime kito
kį toną, ir tai yra yra ' 
teigiamas požymis Rusi- 'j 
jos demokratijos evoliu- * 
cijai".

D e § i n e j e:

dentai - Lennart Meri, 
Guntis Ulmanis, Algirdas 
Brazauskas pasirašė ke
turšalį bendraoarbiavimo 
dokumentą - chartiją. 
Joje yra nustatyti meto
dai ir mechanizmai, kaip 
siekti bendrų tikslų - 
harmonijos ir pagarbos 
Žmogaus teisėms, mūsų 
valstybėse, pagerinti eko 
nomiką -ir santykius su 
savo kaimynais", -pabrė
žė prez. B. Clinton' as 
ir pridėjo, kao džiaugia
si jog tuo "mūsų Balti
jos draugams" (padeda) 
gilinti integraciją ir ar
tintis į Europos Sąjungą1 
ir NATO.

Nors to 
NATO prez. 
negarantavo, 
brėžė, jog Europos Sau
gumas yra nedalomas ir 
nebus įmanomas be Bal
tijos valstybių saugumo^

Gražiais sakiniais už-' buvo surinkta iš išeivijos 
baigė savo pasisakymus, 
padėkojęs Baltijos kraštų 
išeiviams, gyvenantiems 
JAV, kurie oaugelį metų 
puoselėjo savo kraštų 
laisvės mintį. "Mes no
rime užtikrinti, kad iš
kovota laisvės dovana 
niei<ada nebūtų prarastu. 
Amerikos rankos, širdys 
ir viltys susijungė su jūsų".

Chartija yra pasirašy
ta keturiais egzemplio
riais, originalas anglų 
kalba saugomas Washing-

Lietuvoje

KIEK IŠLEIDO 
RINKIMAMS

įstojimo į
Clinton’ as 

tačiau pa-

MIELI KANADOS 
BIČIULIAI, 

prieš 80 metų, 
m. vasario 16 
N epri klausom ybės 
valstybė buvo ilgamečio lietuvių tautinio išsiva
davimo judėjimo svarbiausias laimėjimas. 1918- 
1940 metais padaryta milžiniška pažanga, tautos 
pasiekimai ūkinėje, Kultūrinėje ir užsienio 
politikos srityse padėjo tautai išgyventi 50 sovie- 
tine’s okupacijos metų, išsaugoti laisvės, valsty
binės nepriklausomybės troškimą ir antrą kartą 
šiame šimtmetyje atkurti Lietuvos Valstybę.

Laisva Lietuva leidžia mums ne tik minėti at-r 
kurtos Lietuvos Nepriklausomybės 80-metį , bet , 
jį ir džiaugsmingai^ Švęsti. Gausėjančios geros 
ūkinio Kilimo žinios iš Lietuvos suteikia mums visiem; 
vis didesnio optimizmo. Sveikinu visus Kanados 
lietuvius su Nepriklausomybės švente, nuošir
džiausiai dėkoju, kad Lietuvos Valstybės atkūri
mui ir stiprinimui negailėjote ir negailite nei lė
šų, nei pastangų. Visiems jums leiskite palinkėti 
geros sveikatos ir laimės.

Dr. Alfonsas Eidintas 
Ambasadorius j

mūsų sostinėje Vilniuje 1918 
d. Lietuvos Taryba pasirašė 

aktą. Atkurta Lietuvos

LB rengtose mi 
nejimo iškilmėse Brig- 
ton Parke dalyvavo ir 
gub. asistente etniniams 
reikalams-Pat Michalskį 
Lietuvos gen., konsulas- 
Giedrius Apuokas; S. 
Daulienė ir JAV LB 
pirm. Regina Narušienė

JAV Illinois Vals
tijos gub. Jim EDGAR 
Vasario 16-taja^ paskel
bė valstijos Lietuviu 
Nepriklausomybės Die-

rinki-ELTOS žiniomis, 
mų kampanijos ataskaito
je pažymima, kad išrink
tasis prezidentas Valdas 
ADAMKUS savo rinkimų 
kampanijai išeido 1 mil. 
43U tūkstančių, 492 litus. 
Dar liko skola reklamos 
agentūrai ir regioninei 
spaudai - 180,000 litų.

Daugiausia lėšų V. 
Adamkaus rinkimų šta
bas išleido reklamai per 
televiziją, radiją ir spau
doje. Didžioji dalis lėšų

gyvenančių lietuvių bei 
JAV veikiančio lietuvių 
komiteto.

Antrajame rate pralai
mėjęs rinkimus teisinin
kas Artūras PAULAUS
KAS savo kampanijai 
buvo surinkęs ir išleidęs 
1,961,504. litus. Daugiau
sia lėšų savo kampanijai 
buvo išleidęs Seimo pir
mininkas Vytautas LAND
SBERGIS. Jis surinko 2, 
425,010 litų.

NEPRIKLAUSOMO 
AUDITO IŠVADOS

Tiriant valstybės sko
las ir paskolas, buvo pa
samdyta nepriklausomo 
audito kompanija "Arth
ur Andersen", apmokėta 
iš vyriausybės atsargų, 
kainavo 120,000 litų. 
Kompanija inventorizavo 
valstybės skolinius įsipa
reigojimus ir finansinių 
išteklių užregistravimus.

Buvo skelbta spaudoje, 
kad 1993-96 m. nereika
laujant turto užstato pri
vatiems ūkio vienetams 
yra išdalintu daugiau 
kaip 200 mil. dolerių už
sienio paskolų. Auditoriai 
šias paskolas patikrino 
ir įregistravo, išvadoje: 
1997 m. pabaigoje Lietu
vos valstybės i/ 
skola buvo 
JAV dolerių, iš jų 
bes vardu paimta 
UJO dolerių.

buvo mokykla, 
ir medicinos 
Egėliškių ir 
kaimų vai- 

kasdie-

užsienio 
1,435,000 

valsty- 
1,058,

gripas,• Vilnių prigriebė 
per savaitę susirgusių 
SKaičius^ pakilo iki 49.3% 
tūkstančiui gyventojų, o 
savaitę prieš buvo 40.7%.

Gydytojai sako, kad 
žmogui peršalus, kvėpa
vimo takai lengvai pra
leidžia infekciją.

ALMA ADAMKUVIENE 
PASIRŪPINO KAIMU

Egėliškių kaimo gy
ventojai Šiaulių apskrity
je buvo praradę sau 
labai reikalingų įstaigų 
pastatą, įvykus privati
zacijai.

Jame 
biblioteka 
punktas, 
aplinkinių
kams reikėdavo 
ną važiuoti po 15 km. 
arba pasilikti bendrabu
čiuose. Daug nepatogu
mų sukėlė ir trūkumas 
medicinos centro. O pa
statas septynerius metus 
stovėjo tuščias, užkal- * 
tais langais. Gyventojai 
kreipėsi įvairiais būdais 
prašydami pagalbos daug- 
kur. Dar prieš rinkimus, 
apie tai sužinojusi Alma 
Adamkuvienė, dabar iš
rinktojo prezidento žmo
na, nutarė pagelbėti. Ji 
surado rėmėjų, kurie šį 
pastatą nupirko ir prisi
deda prie jo remonto. 
Taip, nuo 1998 m. rug
sėjo mėnesio vaikai sku
bės į savo pradžios mo
kyklą ir šalia bibliotekos 
bei medicinos punKto 
bus įrengtas butas moky- 

/nukelta į 3 psl...... /
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Lietuvoje
/.....atkelta iš 2 psl./
....PASIRŪPINO KAIMU 
tojai ir pamokų ruošimo 
kambarys. Žmones labai 
džiaugiasi ir yra dėkingi 
jai.

RŪPINASI MORALE...
Rusams parūpo , kur 

buvo kovojęs Valdas Adam
kus., X

išrinktojo prez. Valdo 
Adamkaus spaudos atsto
vas Darius Tarasevičius 
pasakė, jog II-jo pasauli
nio karo metais V. Adam
kus yra dalyvavęs rezis
tencijos veikloje prieš 
hitlerinę okupaciją ir., bū
damas gimnazistu, plati
no pogrindinį laikraštį.

1944 m. kartu su tė
vais jis buvo pasitraukęs 
į Vokietiją, bet po kelių 
mėnesių slapta grįžo į 
Lietuvą. įsijungė į Lie
tuvos jaunuolių idealistų 
suburtą Tėvynės Apsau
gos rinktinę, kuri kovojo 
prieš sovietų kariuomenę 
ir naują Lietuvos okupa
ciją. Tačiau - tvirtino 
spaudos atstovas- niekaaa 
nekovojo hitlerininkų- 
nacių pusėje. Jis pabrė
žė, kad: ’’Valdas Admkus 
visą gyvenimą kovojo už 
savo tėvynę ir dirbo Lie 
tuvai nuo pat paauglys
tės dienų’’.

SUIMTI BIUDŽETO 
GROBSTYTOJAI

Vasario mėn. pradžioje 
Vilniaus zonos organizuo
tų nusikaltimų tyrimų 
tarnybos pareigūnai suė
mė 12 žmonių, apie ku
riuos buvo renkama in
formacija pusę metų. 
Paaiškėjo, kad jie buvo 
susidarę savo sistemą, 
įkuria naudojosi sukčiau
jant ir pasisavinant iš 
valstybės biudžeto stam
bias pinigų sumas- apie 
daugiau kaip 6 mil. litų.

Tų sulaikytųjų tarpe 
yra ir asmuo, paėmęs iš 
Lietuvos bankų 2 mil. 
litų.

Suimtųjų turtas yra 
konfiskuotas, tačiau pasi
naudodami nevykusiu 
įstatymu, apkaltintieji
savo turtus (a la mafio- 
za) yra užrašę tėvų, mo
tinų, žmonų vardu.

Jeigu išeikvotojų, suk
čių, ypač stambaus mas
to, nubaudimui legaliai 
galima skirti tiktai ka
lėjimo bausmes, tai ko
kia gi čia bausmė???

Ir koks čia įstatymas, 
dar vis nepatobulintas’

• KARALIAUČIUJE ir 
jo srityje iki šių metų 
vasaros pradžios bus 40% 
sumažinta Rusijos gink
luotų pajėgų. Apie tai 
pranešė Baltijos Laivyno 
štabo viršininkas Aleks-; 
andr Bražnikov'as Švedi-- 
jos Užsienio Reikalų 
ministerei L.H. Walen, 
kuri buvo atvykusi vienos 
dienos vizitui. Ji savo 
ruožtu pareiškė, kad ne- 
1998. n. 17 

abejojusi, jog Rusija tiks
liai vykdanti prez. B. 
Jelcino Švedijoje paskelb
tą 40% kariuomenės su
mažinimą ’’savo Šiaurės. 
Vakarų regionuose'. Da
bar aš matau, kaip ši 
iniciatyva įgyvendinama”
- pareiškė ministerė. Ar 
ne per greitai? Tarp žo
džių ir darbų - kelias ne
trumpas... Ir kodėl vis 
priimamas tas "savas” 
Šiaurės Vakarų regionas”
- išsireikškimas?

KONFERENCIJA TRAKŲ 
PILYJE

Didžiojoje menėje 
š.m. sausio mėn. 30 d. 
Trakų pilyje vyko konfe
rencija skirta šio mies- 
to ir pilių tyrinėtojui ar
chitektui dr. Stasiui 
Mikulioniui atminti; "Ma
žųjų miestelio tyrimų, 
atstatymo ir atnaujinimo 
problemos". Taip pat 
buvo pasiūlyta tema kon
ferencijai "Tradicinė ar
chitektūra Lietuvos dva
rų sodybose".

PRANCŪZIJA DOMISI 
ALYTAUS "SNAIGE"

įvairių verslo šakų at
stovai iš Prancūzijos lan
kėsi Alytuje, apžiūrėda
mi vidutinio ir smulkiojo 
verslo įmones, susipažino 
su vadovais ir aptarinėjo 
įvairias abiems naudin
gas verslo galimybes.

Svečiai, 18 atstovų, 
pareiškė, kad ypač bend
rovės "Snaigė" gaminių 
kokybė puiki, moderniai 
veikia; staliai profesio
nalūs, tik statybose nau- 
dojamą^ įrangą pavadino 
"archaiška".

MONTREALIO MIESTO SAVIVALDYBĖ 
RAGINA SAUGOTIS SNIEGO VALYMO 
MAŠINŲ GATVĖJE PRIEŠ JAS 
PRALENKIANT.
LAIKYKITĖS LAIKINŲ AUTOMOBI
LIŲ PASTATYMO NURODYMŲ, 
NES KITAIP JŪSŲ MAŠINA BUS 
NUVILKTA.
DĖKOJAME UŽ JŪSŲ BENDRAVIMĄ 
NUSNIEGINANT MIESTĄ.

Teiraukitės tel: 872-3434

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

Buvo kalbėta ir apie 
turizmą. Svečiai stebė
josi ir gėrėjosi, kaip ge
rai moksleiviai Dzūkijos 
vidurinėje mokykloje 
mokomi sustiprintos pran
cūzų kalbos programoje.

Sudaryti bendravimo 
planai, o po kelių mėne
sių jau turėtų pasirodyti 
konkretus derlius.

e "Kauno Muilas" dirba 
pelningai ir jau yra pa
sirašyta kontraktų gamy
bai ir eksportui į Afga
nistaną, Uzbekistaną, 
Latviją, Estiją. O Lietu
voje 73% skalbiamojo 
muilo gyventojai perka 
iš "Kauno Muilo".
KLAIPĖDOS SAVIVALDY
BĖ ATKREIPIA DĖMESį
Vienintelė Lietuvoje 
kol kas - Klaipėdos sa
vivaldybė, rado naują 
priemonę skatinti inves- 
tacijas. Nuo š.m. pra
džios besistatančios įmo
nės bus atleistos nuo 
žemės nuomos^ žemės 
mokesčio per visą leistą 
statybos laikotarpį.

Skatina darbo vietų kū
rimą tokiomis lengvato
mis: jeigu įmonė sukuria 
daugiau kaip 50 naujų 
darbo vietų, ji bus aleista 
nuo žemės nuomos ir 
žemės moksečio dvejiems 
metams, jeigu daugiau 
kaip 100 darbo vietų,- 
trejiems, jei daugiau 
kaip 250 - penkeriems, 
o jeigu daugiau kaip 500 

dešimčiai metų!
Geros sėkmės! 

e VILNIAUS miesto šva
ros prižiūrėjimo tarnyba 
rūpinsis, kad šiukšlinto

jai, nesaugios aplinkos 
sudarytojai, kitokios eko
loginės taršos skleidėjai 
būtų nubausti.

Tokia ekologinės poli
cijos tarnyba, įsteigta 
nuo 1997 m. liepos mė
nesio, iki dabar į Vilniaus 
miesto biudžetą įnešė 
apie 70,000 litų.

Miesto meras Rolan
das Paksas š.m. sausio 
mėn. 16 d. atidarė mini
mai tarnybai patalpas.

LIETUVOS VAIRUOTOJĄ 
SUMUŠĖ LENKIJOJE

Sunkvežimio vairuotoją 
Edmundą Daujotą sumu
šė netoli Torunės miesto. 
Užpuolėjai pagrobė maši
ną su kroviniu ir jo do
kumentais, vairuotojo as
meninius daiktus, pinigus 
bevielio telefono aparatą. 
E. Daujotas vežė "Vol - 
vo" beveik visai nauju 
sunkvežimiu su britų 
valstybiniais numeriais, 
iš Anglijos į Maskvą kili
minę dangą.

Už Torunės jį sustab
dė lenkų policininko uni
forma persirengęs vyras, 
pasisakė laužyta vokie
čių ir anglų kalba esąs 
muitininkas ir pareikala
vo dokumentų bei apro
dyti ką veža. Vairuotojui 
išlipus, priėjo trys civi
liai su paaugliu, jį pa-. 
griebė ir nutempę į pa
kelės miškelį, sumušė-- 
kojas, pririšo prie medžio 
ir chloroformu sudrėkin
ta skarele užmigdė. Ban
ditai kalbėjo rusiškai.

Paryčiui atgavęs sąmo
nę šiaip taip išnarpliojo 
surištas kojas ir nušliau
žė prie kelio. Pravažiuo-

jantis automobilistas su
stojo, ir jį nuvežė ■ į ligo
ninę.
LIETUVA DAUGIAUSIAI 
EKSPORTAVO LENGVOS 
PRAMONĖS GAMINIUS

1997 m. eksporto apy
vartoje vyravo lengvoji 
pramonė, pav., tekstilės 
ir jos gaminiai į Euro
pos Sąjungos valstybės 
sudarė 34% viso Lietu
vos eksporto. Lengvosios 
pramonės gamyba išaugo 
beveik ketvirtadaliu, o 
visos pramonės - tik 
1,7%. Bendras Lietuvos 
vidaus produktingumas 
išaugo 6.4%.
• Akcinė bendrovė TAU - 
RAGĖS MAISTAS gami
na rūkytą dešrą ir ji bu
vo pripažinta geriausiu 
Dietų produktu Lietuvoje 
ir gavo už tai medalį ir 
žymenį.

Vyr. direktorius - Me
čislovas Lenktaitis pra
nešė, kad netrukus AB 
"Tauragės Maistas" ati
darys savo skyrių Vilniu
je, kur gyventojai galės 
įsigyti aukštos kokybės 
mėsos produktų.

Nors gyvulių supirkimo 
kainos kilstelėjo, tačiau 
produktai nebuvo pabran
ginami nė vienu centu. 
M. Lenktaitis sako, jog 
pavyko išlaidas sumažin
ti "Tauragės Maistui", 
atsisakant didelių bran
giai apšildomų sovietme
čiu įrengtų patalpų ir 
persikeliant į mažesnes. 
Taip pat ir suteikiant 
papildomus patarnavimus 
skerdžiant gyvulius Ki
toms bendrovėms, įmo
nėms, ūkininkams, nuo- 
mojant šaldytuvus.

Dabar įmonė stovi 
tvirtai ekonomiškai, atsi
kratė skolų ir gauna pel
no. Jis numato, kad da
bartinei vyriausybei ska
tinant eksportą, "Taura
gės Maistui" atsivers 
dar platesnės galimybės.

© BIRŽŲ, savivaldybė pra
nešė spaudos konferenci
joje, kad praėjusių metų 
biudžeto planas buvo 
įvykdytas 101.59%.

Daugiausia lėšų surink
ta iš asmenų už įvairius 
mokesčius, kurie vis 
sąžiningi mokami.

Biržų rajone yra 855 
įmonės, jos savo mokes
čius mokės tiesioginiai į 
valstybes biudžetą, į (ra
jonus) apskritis sugrįš 
dotacijų keliu.

Iš minimų čia įmonių, 
apie 100 jų pateikia do
kumentus, kad nepadaro 
pelno. Inspektoriai sustip
rino kontrolę, ypač alko
holio ir degalų preki
jams, išieškomos baudos. 
Teismas, tačiau, dažnai 
gina ne valstybės intere
sus, ber asmenį, bandan
tį išsisukti nuo mokėji
mo.

Dauguma inspektorių 
yra jauni žmonės ir ma
noma, kad savo darbą 
atliks geriau.
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DIDELI VALDO ADAM
KAUS NUOPELNAI Š. 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTUI
Edvardas šulaitis

Mūsų sporto mėgėjai, 
kuriems likimas lėmė gy
venti Vokietijoje, o vė
liau Šiaurės Amerikoje, 
gerai pažįsta Valdą Adam
kų, kaip didelį sporto en
tuziastą, aktyvų sporti
ninką, rekordininką, vė
liau - lietuvių organizuo
tos sporto veiklos vado
vą, įvairių didelių sporto 
renginių organizatorių 
bei pravedėją, Lietuvos 
Tautinio Olimpinio komi
teto buvusį atstovą š. 
Amerikoje, dabartinį
ŠALFASS-gos garbės 
narį.

Čia tik surašėme ma
žą dalelę jo pareigų ir 
darbų, nes, turbūt, būtų 
labai nuobodu skaityti jo 
visų pasireiškimų sporte 
sąrašą. Jų labai daug. 
Bet tik reikia paminėti, 
jog Valdas Adamkus 
buvo vienas iš didžiausių
jų mūsų sporto judintojų 
darbuotojų ir ambasado
rių šiame krašte. Kuo
met kiti mūsų veikėjai 
su lietuvių sportu ne la
bai norėjo bičiuliautis, 
nes jiems šis darbas 
atrodė labai "vaikiškas”, 
tai Valdas iki pat šių 
dienų nesibaidė savo ro
lės lietuvių sportininkų 
šeimoje ir tuo didžiavo
si, kaip pridera tikram 
sportininkui ir sportinių 
idėjų populiarintojui.

Neseniai Lietuvoje 
pasirodižiusioje jo prisi
minimų knygoje, pavadin
toje ’’Likimo vardas - 
Lietuva" - Valdas trum
pai užfiksavo ir savo 
pasireikškimus sporte 
(čia jis atžymėjo tik 
veiklą poKario metais Vo
kietijoje), skyrelyje "Spor
tinių medalių spindesys 
pokario skurde".

Jis tą skyrelį pradeda 
taip: "Augsburge, netoli 
lietuvių pabėgėlių stovyk
los, buvo įsikūręs vokie
čių sporto klubas "Švabi- 
ja", kurio renginiais mums 
leisdavo naudotis. Man 
kažkaip vis pasisekdavo 
gyventi kokių nors spor
to aikštynų pašonėje. 
Antai,, pro savo vaikystės
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namų Kaune langus ma
tydavau Kauno Kūno 
Kultūros rūmus, ir tai 
paskatino mane dar pra
dinėje mokykloje daug 
laiko skirti sportavimui. 
Geriausiai sekdavosi bė
gimas, šuoliai į tolį, į 
aukštį. Mėgau • žaisti ir 
krepšinį, futbolą, tik gal 
žaidėjas buvau ne labai 
geras". Savo trijų pusla
pių apimties pasakojimą 
apie sportinę veiklą jis 
baigia šais žodžiais:

"Kai išvykau į JAV, iš 
karto ėmiausi organizuo
ti Šiaurės Amerikos lie
tuvių sportinę sąjungą, į 
Kurios veiklą kiek vėliau 
įsijungė ir Kanados išei
vijos sporto organizaci
jos. Mane išrinko šios 
organizacijos pirmininku. 
Šias pareigas ėjau dau
gelį metų; kartais pasi
traukdavau ir perleisda- 
vau vadovavimą kitiems 
asmenims, bet po to vėl 
būdavau kviečiamas imti 
pareigas sąjungoje". Ir 
reikia pasakyti, kad Val
das šių pareigų vienokių 
ar kitokių) nesikratydavo 
kaip kad kai kurie kiti 
mūsų veikėjai. Aš neži
nau nė vieno karto, kuo
met jis būtų atsisakęs 
padėti sporto reikalams.

Mano atmintyje ge
rai įsirėžė 1950-jų metų 
vėlyvas ruduo ir žiema, 
kuomet man teko vado
vauti Cicero TSK "Tauro" 
krepšinio komandai, žai
dusiai vietos amerikiečių 
"Clyde" parko lygyje. 
Tuomet iš vadovo parei
gų buvo pasitraukęs vė
liau žymiu poetu tapęs 
ir savo jaunystėje tragiš
kai žuvęs Algimantas 
Mackus. Tai buvo antrie-, 
ji šios komandos gyvavi
mo metai ir jau dalis 
krepšininkų buvo pradėję 
lankyti vakarines mokyk
las ar išėję atlikti prie
voles į Dėdės Šamo ar
miją. Tad pradėjo trūkti 
vietinių žaidėjų. Ir tuo
met man nieko kito 
neliko, kaip kreiptis į 
Čikagoje gyvenančius 
krepšininkus. Todėl bė
dos atveju paskambinau 
Valdui Adamkui ir Ri
mantui Dirvoniui (tada 
Dirvenskiui), kad jie pa
gelbėtų mūsų kovose su 
amerikiečiais žaidėjais.

VALDAS 
ADAMKUS 
Šiaurės 
Amerikos 
Lietuvių 
Sporto 
Žaidynėse, 
1988 m., 
Čikagoje.

jis kartu su 
žymiuoju 
krepšininku 
Arvydu 
Saboniu 
įteikė 
dovanas 
laimėto - 
jams

Ed.Šulaičio

Nežiūrint, kad Valdas 
tada studijavo ir dirbo, 
turėdamas tik apie 3 
laisvas valanadas vaka
rais, visada pasistengda
vo atvykti žaisti į Cice
ro.

Šį faktą iki šiolei aš 
viešai niekur nebuvau 
atžymėjęs, tačiau šį kar
tą noriu savotiškai įver
tinti Valdo pasiaukojimą 
ir ryžtą, kokių mano 
sportinėje veikloje nedaug 
yra tekę patirti.

Su Valdu yra tekę ne
maža dirbti organizuo
jant Lietuvos pergalių 
krepšinyje minėjimą 1957 
metais, rengiant Lietu
vių krepšinio įšvyką į P. 
Ameriką 1959 metais, 
na ir daugelį kitų rengi
nių, švenčių, ir šiaip 
dažnai teko kalbėtis lie
tuvių sporto reikalais. 
Visada iš jo ateidavo 
pozityvūs, tiesūs ir prita
riantys, paskatinantieji 
atsakymai.

Šiandien, kaip žinome, 
Valdas ADAMKUS pasie
kęs svariausiąjį laimėji
mą savo gyvenime - 
rinkimus į Lietuvos pre
zidento postą. Tiesa, jis 
nėra sportinio pabūdžio, 
tačiau jo sportinė veikla 
čia, be abejo, daug pri
sidėjo, nes be sportinio 
azarto, užsispyrimo, 
sporto rungtynėse įsigytų 
dvasinių bei fizinių galių 
jis tikrai to nebūtų at
siekęs.

Iki šiolei mes š. Ame
rikoje galėjome didžiuo
tis, kad iš sportininkų ir 
sporto darbutojų eilių iš
augo visiems plačiai ži
nomos figūros: vyskupas 
Paulius Baltakis, profeso
rius, buvęs rektorius dr. 
Algirdas Avižienis, kon
sulas Vaclovas Kleiza ir 
kiti. U dabar nebe pa
grindo galime dar pridė
ti ir Valdą Adamkų, 
naujai išrinktą į Lietu
vos prezidento postą.

Ateinantieji penkeri 
metai Valdui Adamkui 
bus didelis jo jėgų išban
dymas. Bet jo valia 
užgrūdyta įvairiuose sta
dionuose, kur jis garsino 
lietuvių vardą kitataučių 
akivaizdoje, jo sugebėji-

NBA ČEMPIONATE ---
A. SABONIS

Š.m. vasario men. 3 d. 
NBA "Portland Trail Bla
zers" komandoje žaidė 
Arvydas Sabonis jau 9 tą 
kartą šį sezoną tapo dau
giausia taąkų savo koman 
dai iškovojusiu žaidėju.

• NBA čempionate "Cle
veland Cavaliers" laimė
jo 109:99 taškais prieš 
Minesota ’’Timberwolves" 
Laimėjusių komandoje la. 
bai gerai pasirodė ky
lanti krepšinio žvaigždė 
-Žydrūnas Ilgauskas. Jis 
minimas kaip vienas 
kandidatų geriausio sa
vaitės žaidėjo titului.

mai krepšinio ar kitose 
aikštėse, be abejo, jam 
padės nugalėti visas kliū
tis.

To ir naujai išrinktojo 
Lietuvos prezidento Val
do Adamkaus laukiame 
mes sportininkai, to lau
kia visi išeivijos ir Lietu
vos lietuviai. Dieve jam 
padėk!

ČIKAGOS ORTOPEDAI 
OPERUOJA LIETUVOS
VAIKUS

Jau 7-tą kartą š.m. 
sausio mėnesį, kartu su 
Vilniaus ortopedais Vil
niaus universiteto Vaikų 
ligoninėje dirbo Shreinerl 
io Vaikų ligoninės Čika
goje vyr. gydytojas prof. 
John P. Lubicky, o 3- 
čią kartą - Loyolos u- 
to Ortopedijos klinikos 
vadovas prof. Terry R. 
Light, šie Amerikos gy
dytojai savo atostogas 
paaukoja vaikų gydymui.

1991 m. "Lietuvos

Trečioji Lietuvos politinė jėga 
Vytautas B u C i o n i s

Paskutiniuose, prieš keletą savaičių įvykusiuose 
Lietuvos Prezidento rinkimuose nelaimėjo nei LDDP
- sakytume "brazauskininkai", nei Konservatoriai- 
TS- pavadinti "landsbergininkais”. Ar tai reiškia, 
kad kuriasi "trečioji jėga",- "trečioji banga”?

Nėra abejonių, kad jau gerokai iki 1988 m.,an- 
tisovietinis judėjimas nebuvo vienalytis. Todėl, atsi
radęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis galėjo tapti 
bendraminčiu sambūriu tik tol, kol egzistavo antroji 
jėga - sovietinė grėsmė. Jai sumažėjus, Vytautas 
Landsbergis dar bandė iš Sąjūdžio padaryti partiją, 
t.y., Lietuvoje ’’atrasti" tik dvi puses-postsovietinę 
Brazausko partiją, ir antisovietine - savąją. Lietuvos 
Konservatoriams-Tėvynės Sąjungai pavyko užimti 
antrosios jėgos vietą tik tol, ir tik tiek, kiek Algir
das Brazauskas galėjo būti vieninteliu pasirinkimu. 
Šita juodos-baltos spalvų priešstata lietuviams nega
lėjo pakeisti viso spalvų spektro ( o tuo metu jis 
dar būtų buvęs ir perankstyvas Red.).

Pradžiai imta ieškoti "trečiosios jėgos". Tam 
tikslui nuo Sąjūdžio atsiskyrusios didesnės partijos
- socialdemokratai, centristai ir liberalai - pasirodė 
pernelyg skirtingi, kad suformuotų šią trečiąją jėgą. 
O krikščionys demokratai savo identiteto klausimą, 
kol kas, tebesprendžia koalicijos su konservatoriais 
būdu. Taigi, niekam nepastebint, "postkomunistas" 
A.Brazauskas užėmė ir trečiosios jėgos vietą. Tam 
ypač padėjo aplinkybė, kad LDDP jai pačiai netikė
tai ir nepasiruošus, ne tiktai atėjo į valdžią prak
tiškai be programos, bet ir nesulaukė rimčiau kons
truktyvios opozicijos. Taigi 5tuo metu nepasirodžius 
nei dvejoms, nei trejoms rinkimų alternatyvoms, 
lietuviai rinkėjai buvo palikti rinkti asmenybes.

"Tikrosios" trečios jėgos iki dabar nesugebėjo
/Nukelta į 5 psl......../
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Arvydas Sabonis
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Vaikų Viltis" organizaci
ja, įkurta JAV Lietuvių 
•Bendruomenės Čikagoje 
-jos pirmininkė Gražina 
Liautaud - rūpinasi, kad 
sunkiai sergantiems būtų 
suteikta ortopedinė pa
galba.

Shreiner's ligoninėje 
sudarytos sąlygos tobulin
tis Lietuvos specialis
tams. Nuo 1992 m. kas
met atvyksta savanorių 
medikų grupė (chirurgai, 
anesteziologai, slaugės 
konsultuoti ir operuoti, 
ypatingai sunkiai sergan
čius.
• BALZEKO Lietuvių 
Kultūros Muziejus Čika
goje tradiciniame rengi- 
nyje"Metų žmogumi" iš
rinko dr. Rimgaudą NE- 
MICKĄ. Jis yra apdova
notas už nuopelnus re
miant lietuvių meną ir 
vystant bendradarbiavi
mą tap Čikagos ir lietu
vių ligoninių gydytojų.

Toks apdovanojimas 
vyko 31 kartą GINTARO 
salėje 1997 v m. gruodžio 
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Hamilton
’’GINTARINIAI AIDAI’’ 
DAR TEBEAIDI IR PO 
20 METŲ!!!

šį metą pradedame 
dvidešimt pirm uosius
radijo darbo metus. Tai 
buvo 1978 m. sausio 13 
dieną, kai pirmą kartą 
radijo bangomis prabilo 
jaunas Me Master univer
siteto inžinerijos studen
tas Eduardas Jtungevi- 
čius lietuvių kaloa, gir
dint M c Master universi
teto, vėliau Hamiltono 
miesto ribose.

Šiuo laiku ’’Gintarinių 
aidų” bangos siekia radi
jo Klausytojus ir už Ha
miltono miesto ribų -• 
apytiKriai 50 km. spindu
liu. oi radijo laida yra 
išlaikoma studentų unijos 
ir radijo klausytojų. Sto
tyje dirba arti 200 stu
dentų - radijo mėgėjų. 
Visi dirba be atlyginimo 
stotis nedaro jokio pelno.

Sekmadieniai yra 
skirti daugiakulturinėms 
programoms. Šiuo laiku 
jų yra septynios ir jų 
tarpe LIETUVIŠKOJI, 
kuri yra girdima nuo 
13-14 vai. stotis CFMU- 
FM 93,3. Lietuviškąją ra
dijo programą praveda 
Me Masters universiteto 
ketvirti metai sudejuojan
tys politinius mokslus ir 
antropologiją, studentas 
Andrius Gedris ir oiuda 
Stui įgevičienė.

Skaitome, renkame 
žinias iš Lietuvos spau
dos ir gaunamas elektro
niniu paštu ar gautas 
laiškais, dalinamės links
mais ir liūdnais bendruo
menėje įvykiais, prisime
name tautines ir religi
nes šventes, paruošdami 
toms dienoms tinkames
nes radijo programas, Ku
riose dalyvauja Hamilto
no lietuvių Aušros Vartų 
parapijos Klebonas Tėv. 
J. oiauba.

Tai darbas, kuriam 
skiriame savo taiką ir rū
pestį, nežinodami ar Kas 
mus> girdi, ar klausosi.

Kartą metuose univer
siteto vadovybė kreipia
si į radijo klausytojus, 
prašant finansinės para
mos. Lietuviai Kiekvieną 
metą parodo didelį dėme
sį!!! Savo aukomis lietu
viai pralenkia visas kitas 
daugiakultūrines radijo 
programas, kas mums, 
dirbantiems radijo darbą 
įrooo klausytojų gausumą.

Už visas aukas, už 
gražius mums skirtus žo
džius ir už visą dėmesį 
mes reiškiame padėką 
Kanados Lietuvių Fondui, 
Lietuvių Kredito Koope
ratyvui ’’Talka", Hamil
tono lietuvių senjorų klu
bo valdybai ir nariams 
bei visiems mieliems ra
dijo klausytojams.

Sekančiais metais yra 
numatoma sustiprinti ra
dijo bangas; girdimumas 
turėtų sieKti ir Toronto 
lietuvius!

Lietuviškos Radijo 
valandėlės bendradarbių 
vardu:

Vedėja L. Stungevičienė

Liuda Stungevičienė ir Andrius Gedris 5. m. vasario mėnesį, transliuojant radijo programą

PASIŪLYTA ’’GEMINF’ 
ŽYMENIUI KANADOS 
LIETUVĖ

Žinoma lietuvių aktorė 
ir režisorė ELENA DAU
GU VIETYTĖ-KUDABIENĖ 
pasiūlyta Kanados Tele- 
vrzijos ir Filmo Akade
mijai kandidate "GEMI
NI” žymeniui už Nanos 
rolę filme "PIECEKEE- 
PER" - CBC programoje.

Laimėtojai bus paskelb
ti per Akademijos poky
lį š.m. vasario rnėn. 28 
dieną. Linkime jai lai
mėti!

1991 m. Elena buvo 
gavusi žymenį už geriau
sią reklamą "neons Fur- 

’niture" Ltd.
Elena Kudabienė yra 

vaidinusi Kanadoje fil
muose ir televizijoje, 
atlikdama 28 roles; 6 
roles Kanados Teatrų 
Scenose ir taip pat pasi
rodžiusi 12-oje reklamų 
televizijoje.

Jau vien būti pasiūly
tai "Gemini" žymeniui 
yra didelis laimėjimas.

"The Spectator" Hamil

tono laikraštis atspaus
dino žymeniui pasiūlyto- 
jų sąraše pirmoje eilėje 
Eleną Kudabiene ir jos 
nuotraukėle.

Kiti kandidatai pasi
reiškė įvairiose srityse 

yra kompozitorius Paul 
Intson, aktorius Pat Mc- 
kenna už "supporting 
role", rašytojai teledra- 
moms, National Film 
Board programoms, "Grey 
Cup" sporto programai.

• VASARIO 16 DIENOS 
gimnazijai Vokietijoje 
Hamiltojo lietuviai suau
kojo per Rėmėjų Būrelį, 
kuriam vadovauja Stasys 
J. DALIUS - $5,372 ir 
įnešti į TAKLOS sąskai
tą persiuntimui.

Būrelis buvo įsteigtas 
1965 m. Per 33 metus 
surinkta ir išsiųsta Vasa
rio 16 gimnazijai parem
ti $59,529.

/.....atkelta iš 4 psl.Z
Balzeko Muziejus....
mėn. 14 d., vadovaujant 
pirmininkui dr. Petrui 
V. KISIELIUI.

Ankstesnių laureatų 
tarpe yra buvę: konsule 
A. Daužvardienė, Valdas 
Adamkus, sol. Stasys 
Baras, Dovydas Mackevi
čius ir kt.
• Rašytojo, dramaturgo, 
poeto BALIO SRUOGOS 
minėjimas vyKo sausio 
mėn. 25 d. Jaunimo 
Centre, Čikagoje.

Surengė SAULUTĖ, Lie
tuvos Vaikų Globos būre
lis.
1998. R. 17

Į ....atkelta iš 4 psl. ....Lietuvos politinė jėga/ Į 
pasiūlyti tautai nei lygiavertės programos, nei visa
pusiškai priimtino prezidento, ir savo ateitį matė 
ne būtinai savame, o betkuriame trečiame kandidate. 
Iš pradžių tai buvo a.a. St.Lozoraitis, o dabar - 
V.Adamkus. Tai, atrodo, suklaidino Lietuvos libera
lus,kurie nuolat besišliedami prie Lietuvos postko
munistinių^ kapitalistų, lengvai rado būdau nematyti, 
kas remia tokį A.Paulauską,

Rinkimus laimėjus trečiajai asmenybei, atėjo 
laikas jai rasti trečiąją jėgą, arba, mažiau radikaliu 
atveju, trečiąjį santykį su Lietuva,- kas galėtų sukel
ti net ir bendresnių Lietuvos politinių jėgų pasiskirs
tymą. Koks atvejis labiau įtikinamas? Matyt, antras^ 
nes, kaip minėta, V.Adamkaus laimėjimas dar ne
reiškia tikrai trečiosios jėgos būvimo, o dėl Valdo 
Adamkaus puikių administracinių sugebėjimų niekas 
neturi abejonių.

"The Economist", JAV leidžiamame laikraštyje 
rašoma, jog V.Adamkus sugebės kovoti su korupcija, 
ko nepadarė pakankamai efektingai Gedimino Vag
noriaus vyriausybė. Be abejo, vien korupcija čia 
nėra pati svarbiausia, nes šiuo požiūriu V.Adamkus 
turi nuostabią reputaciją, net JAV standartais. Jo 
misija yra naujesnis požiūris į reikalų tvarkymo, 
tuo pačiu ir į šalies valdymo būdą. Šia prasme Lie
tuvoje lauktina ne kokia nors nauja valdžia, o visų 
pirma - tolesnio biurokratinės mašinos tvarkymo 
ir politinės, nebe landsbergistinių ir nebe brazauski
nių jėgų, aiškaus pasisakymo.

Pirmu žvilgsniu - po rinkimų, V.Adamkus tiesio

giai ar ne taip tiesiogiai, liko su įsipareigojimais 
konservatoriams (V.Landsbergio balsai), centristams 
(rinkimų kampanijos organizavimas), socialdemokra
tams (V.Andriukaičio balsai). Tačiau - Valdas Adam
kus ne tik nedelsdamas atsiribojo nuo bet kokios 
tiesioginės įtakos, net nuo centristų, kas galėtų 
rodyti jo netikėjimą pastarųjų galimybėmis sudaryti 
pakankamą valdymo pagrindą .Jis padarė dar daugiau 
- pakvietė Krikščionių Demokratų partijos vadovy
bę. padėti formuoti naują Prezidentūros komandą.

Tai reikštų tiesiogini ir kompromisinį grįžimą 
ir Landsbergio pusėn, dėl deklaruojamos V.Adamkaus 
koalicijos su konservatoriais. Vienaip ar kitaip, tai 
patvirtina jo atsisakymas atstovauti centristams.

Kita vertus, V.Landsbergis pareiškė kritika Ge
dimino Vagnoriaus vyriausybės adresu dėl telefonų 
tarifų pabranginimo, o pastarasis Seime pagrasino 
Konservatorių skilimu...Taigi, reikalai juda, ir juda 
greitai.

Vasario mėn. 11 d.,V.Adamkus pasiūlė padaryti 
vienus iš didžiausių posovietinių pakeitimų vyriausy
bės sandaroje - panaikinti trečdalį ministerijų, 
kas tiesiogiai liečia ne tik artimiausius Gedimino 
Vagnoriaus bendražygius (pav.,Europos Reikalų min.L, 
Andrikienę), bet ir konservatorių įsipareigojimus 
krikdemams- Švietimo ir Mokslo ministerio postas.

Visa tai, kartu su kai kuriais nesusipratimais 
dėl viešų pasisakymų, atrodo, kad V.Adamkus dar 
nėra susidarejs nuomonės svarbiausiais politiniais 
klausimai. Jis Račiau,nedvejoja dėl valstybės biurok
ratijos sutvarkymo būtinumo, ir žino kaip tai pada
ryti. Artimiausiomis dienomis turėtume pamatyti 
tolesnius trečiosios jėgos besivystymo požymius.

5 psi.



toronto
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

• Sekmadienio, vasario 1 
dienos popietėje
dalyvavo 210 asmenų. 
Svečių knygoje pasirašė 
Hilda Lorenzas iš Londo
no, Ont. Pranešimus pa
darė ir su svečiais supa
žindino LN narys J.V. 
Šimkus.

te pasisako dėl PLB V- 
bos ir PLJS valdybos ir 
kitų PLB bei PLJS insti
tucijų sprendimų bei 
veiksmų teisėtumo, prin- 
cipjniais, lietuvių garbę 
liečiančiais, klausimais.

Į PLB GT gali kreip
tis raštu PLB bei PLJS 
ir jų institucijos. Taip 
pat ir kraštų bendruome
nių bei kraštų jaunimo 
sąjungų organai bei insti
tucijos.

NUSIŠYPSOKIME:
© Paskaitoje:

- Žiūrėk, - trukteli kaimynas studentą, - Jonas 
miega paskaitoje.

- Ir del to tu mane pažadinai?

CHAMNEY . MC WILLIAMS . DRESHER 
CMD Insurance Services

Dįl visu rūšjĮĮ draudęs Jūs galite kreiptis į Walter Dresner 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2TB

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

9 LN valdybos 
vasario 19 d., 
dienį, 7 vai. v.

posėdis - 
ketvirta-

sekmadie- 
LN Vyrų 

susirinki-
Stanulis

e Studentas:
- Profesoriau, savo paskaitoje 

nedideles klaidas.
- Primindamas man tai, Jūs 

didelę klaidą, - atsakė profesorius.

jūs padarėte dvi

darote vieną , bet

Chamney McWilliams Inc

• Vasario 1 d. 
n į, 1 vai. įvyko 
būrelio metinis 
mas. Pirm. T. 
pakvietė susirinkusius pa
gerbti mirusius narius 
tylos minute. Buvo iš
klausyti pirmininko, iždi
ninko ir ūkvedžio prane
šimai. Vyko diskusijos.

Valdyba išrinkta akla- 
maciniu būdu. Pirm. T. 
Stanulis, viecepirm. A. 

j Bukauskas, sekr. Z. Rė
vas, ižd. V. Lucas, ūkve
dys B. Laučys, narys E. 
Bartminas. į Revizijos 
komisiją išrinktas A. Ais
bergas, P.Genys ir Br. 
Mackevičius. Susirinkimą 
sveikino LN valdybos 
pirm. V. Drešeris ir val
dybos narys E. Steponas.

© Anatomijos egzamino metu profesorius 
dentų:

- Koks žmogaus organas simbolizuoja
- Moterų ar vyrų? - klausia 

atsidūsta
širdis...

- Dieve mano, 
laikais tai buvo tiesios'

© Universiteto kavinėje 
pradėjo:

- Įsivaizduoji, aš nė

kalbasi

Klausia stu-

meilę?
studentė.
profesorius. - Mano

du studentai. Vienas

karto nebuvau to dalyko, iš 
kurio laikysiu egzaminą, paskaitose. Aš nežinau, 
kaip atrooo dėstytotas.

Staiga pastebi, kad barzdotas vyras, pietaujantis 
prie to paties stalo, nustojo valgęs ir ėmė žiūrėti į 
jį*

- O tu, barzdočiau, valgyk savo grietinę, - palie
pė jam studentas.

- AŠ tai suvalgysiu, - atsakė šis, -bet įdomu, 
Kaip tu išlaikysi pas mane egzaminą?

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 į Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas- greitas Ir tikslus!
V. DAUGINIS - telefonai 416 782-4232,905 822-7376

Lilija Pacevičlen*- 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 Bloor)Toronto, Ont. M6S 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588 
---------------------------  • - — —---------------------———Į“

© Toronto Lietuvių Namų 
ir Labdaros fondo narių 
metinis visuotinis susirin
kimas įvyks 1998 m. 
kovo mėn. 22 d. sekma
dienį, Karaliaus Mindau
go menėje. Registracija 
1 val.p.p.; susirinkimo 
pradžia 2 vai. p.p. Šiais 
metais į Lietuvių Namų 
valdybą bus renkami ke
turi nariai-res ir į revi
zijos komisiją bus renka-, 
mas 1 narys-rė.

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 Blvi, West, Montreil, Quebec, H3B 1S6 

Tel: (514) 871-0100 Fsx: (514) 871-0801

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus doleriu

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

RETIREMENT PLANNING. MUTUAL FUND PORTOFK) ANALYSE. FINANCIAL REVIEW

© Toronto Lietuvių Na
mų švietimo fondas LAB
DARA skiria stipendijas 
lietuvių kilmės jaunimui, 
studijuojančiam aukštojo 
mokslo institucijose. Dėl 
smulkesnės informacijos 
kreiptis į LN raštinę 
darbo valandomis, tel: 
416-532-3311. Prašymus 
dėl stipendijų pristatyti 
iki 1998 m. kovo įnėn. 1 d.

PRISIKĖLIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M6H IA8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

KANADOS LIETUVIS- 
PLB GARBĖS TEISMO 
PIRMININKAS

Pasaulio Lietuvių 
ruornenės GARBES 
MO nariai išrinko 
pirmininku EUGENIJŲ 
ČUPLINSKĄ iš Kanados. 
Jis buvo gavęs daugiau
sia balsų PLB Seime.

Kiti Garbės Teismo na
riai: Viktoras Baltutis iš 
Australijos, Vacys Gar- 
bonkus, Vytautas Kutkus 
is JAV ir dr. Antanas 
Stepanas iš Australijos.

Koks Garbės Teismo 
uždavinys? Pirmiausia 
reikia žinoti, kad atskiri 
asmenys negali kreiptis, 
į PLB GT. Jis aiškina 
PLB Konstituciją ir PL 
Jaunimo Sąjungos Statu- 
6 psl.

Bend- 
TEIS- 
savo

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
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 GiC-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%

- asmenines paskolas 
iki $250,000;

- mortgičius iki 95% 
įkainoto turto;

- riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) ir

- komercinius mortgičius

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

už nekilnojamo 
turto paskolas 
(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% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. Duodame:
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind.
5.00% u* RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių 

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

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

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

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%

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 ketinių drauda nariams ir svečiams S kitų kraštų. 
NekUnoįamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Uetuvą 
ir kitus kraštus.

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
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

• Pirm., antrad. irtrečiad. nuo9v.r.-3.30v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadtenlais 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. 4.



montreal
ALGIMANTO ASTRAUSKO 
"PIRMAS ŽINGSNIS"

Svečias Algimantas Ast
rauskas vasario mėn. pra
džioje atvyko į Montre- 
alį pagal iškvietimą daly
vauti seminare "Recyc
led Fiber Usage" ir susi
pažinti su įvairiomis ga
limybėmis kaip pavarto
ti medžiagas ortopedijo
je, fizioterapijoje.

Mums įdomu tai, kad 
Algimantas yra ne tik 
geras specialistas, bet ir 
įsteigėjas bei savininkas 
įmonės Kaune PIRMAS 
ŽINGSNIS. v Susipažinus 
pasidaro aišku, kad jo 
temperamentas, veržlu
mas ir pacientų atjauti
mas bei geras profesinis 
pasiruošimas, sugebėji
mas pritraukti aukštos 
kvalifikacijos darbuoto
jus, užtikrina PIRMO 
ŽINGSNIO sėkmę.

Jo vadovaujama įmonė 
pradėjo darbą 1994 m. 
ir yra pirmoji savarankiš
ka ortopedinių -protezi- 
nių reikmenų gamintoja, 
individualiai pritaikanti 
juos pacientams. O pa
cientų yra labai įvairių, 
pradedant nuo vaikų ir 
baigiant - sporto žvaigž
dėmis.

Keletas pavyzdžių: 
vaikas 10-tį metų nevaikš
čiojo dėl įgimto kaulų 
trapumo. Jau buvo per
gyvenęs bent 100 lūžių. 
PIRMAS ŽINGSNIS supla
navo, pritaikė ir pagami
no specialią aparatūrą 
per 3 davaites, o šis
pacientas, dėka jos, galė
jo jau pastovėti ir po po
ros savaičių -pavaikščioti.

Kitas - 14 metų am
žiaus pacientas nevaikš
čiojo dėl cerebralinio 
paralyžiaus sutrauktų ko
jų. Kojas pavyko ištiesin
ti specialiai pritaikytais 
ortopediniais aparatais 
ir jis po mėnesio galėjo 
paeiti be ramentų. 1997 
m. tie du paaugliai buvo 
pavadinti mažaisiais ste
buklais.

Algimantas buvo paga
minęs langetę (pusinį gip
so sutvirtinimą) su pri
taikytu atramos tašku 
pirmą kartą susižeidu
siam koją Arvydui SABO
NIUI.

"Žalgirio" komandos 
žaidėjas F. ARAPOVI- 
ČIUS, skilus plaštakos 
kaului, galėjo dalyvauti 
žaidynėse dėka specia
liai pritaikytos langetės.

Taip pat vienam žy
miam menininkui padary
tas kojos protezas, porai 
Seimo narių suteikta rim
ta pagalba po įvykusių 
avarijų.

Paciento pareigos ar 
titulai PIRMAM ŽINGS
NIUI ir jo direktoriui, 
vadovui ir savininkui Al
gimantui Astrauskui vi
sai nerūpi. Svarbu padė
ti pacientui, kad jis galėu 
tų vaikščioti, dirbti, ne
būdamas našta kitiems.

1998. n. 17

Įėjimas į dabartines ’’Pirmo Žingsnio ” patalpas
Per Labdarą gauti 

invalidų vežimėliai 
kėdės, ar kitokie prepa
ratai darbuotojų atnauji
nami, jei reikia, pataiso
mi be užmokesčio ir ati
duodami kam reikia. O 
tokių kėdžių visuomet 
trūksta...

Algimantas Astrauskas 
pradėjęs dirbti individu
aliai, pasikvietė Remigijų 
Grikšą 1994 m. ir per 
nepilnus metus aptarna
vo 90 žmonių. Antrai
siais darbo metais jau 
prireikė 8 specialistų, o 
užsakymai išaugo iki 
3648.
MG ŽINGSNIO gaminius 
gauna nemokamai. Užsa
kymai priimami iš visų 
Lietuvos miestų.

tė-1 mėnesį. Jis priklauso
Visi pacientai PIR- Society for Prosthetics & 

Urtrotics (ISPO). Palaiko-

Algimantas Astrauskas 
8 metus dirbo valstybi
nėje protezavimo įmonė
je. Tobulinosi 3 mėne- 

. sius Hyanis Port JAV- PIR1VIU ŽINGSNIU
ėse esančioje įmonėje gaminiai jau atkreipė 
dėka Erdvilo Janulaičio dėmesį ir yra labai ver-
-specialisto su savo asis- tinami ne tiktai visoje

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

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

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių aąsk. iki..........1.75%
santaupas...................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų 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.................................... s.5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

tentu atvykusio į Lietu
vą. Praleidęs savaitę 
Kaune, susipažinęs su 
Algimantu, bet tuo metu 
prasidėjo Sausio įvykiai 
ir svečiai išvyko atgal į 
Hyanis Port’ą. Bet už
megztas kontaktas pasi
teisino, ir buvo sutarta, 
kad kasmet po 1 asmenį 
iš Lietuvos priims tobu
lintis į Ameriką. Taip 
ten nuvyko Algimantas, 
ten dirbęs 3 mėnesius. 
Jis tobulinosi ir St. Pe- 
tersburge - 1 men;, Mask
voje Protezavimo institu- 

mi stirpūs ryšiai su Vo
kietijos firmomis, iš kur 
už neįtikėtinai žemą kai
ną pavyko gauti is užda
romos dirbtuvės pirmuo
sius gręžimo, šlifavimo 
ir kitokius įrengimus.

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

PADĖKA

Mūsų brangiam Vyrui, Tėvui ir "Neliui"
a.a. VACLOVUI KERBELIUI

iškeliavus amžinybėn audringą žiemos rytą, 
nuoširdžiai dėkojame A.V. klebonui K. Ambra
sui, SJ, už laidotuvių apeigas, vargonininkui 
Lavrenti Djintcharadze ir zakristijonui Algiui 
už sunkų darbą paruošiant bažnyčią laidotu
vių išvakarėse.

Dėkojame visiems - iš arti ir toli- už pa
reikštas užuojautas laiškais ir telefonais, už 
užprašytas šv.Mišias, už aukas Vaiko Tėviškės 
Namams.

Ypatingas ir nuoširdus AČIŪ visiems atsi
lankiusiems į bažnyčią sunkiose aplinkybėse.

Jūs sustiprinot mus skausmo valandoje.
žmona Elena, 

duktė Daina su šeima

Lietuvoje. Užvestas kon
taktas su kitomis Balti
jos valstybėmis.

Šiuo metu įmonėje 
dirba jau 30 žmonių, o 
1997 m. buvo aptarnauta 
daugiau kaip 14,000 pa
cientų, dirbant 30-čiai 
specialistų.

Ko tad dar reikėtų? 
Erdvesnių patalpų, kurias 
būtų galima nuomoti 
lengvatinėmis sąlygomis. 
Kad būtų galima pritai
kius gaminius pacientui, 
įsigyti atitinkamų važme- 
nų (darbuotojams nevar
tojant savųjų automobi
lių), gaminius nuvežti ir 
pristatyti kur reikia.

Suttmt
-Brilviciene

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

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

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPE SUTTON ACTON INC EST franchise INūEPENDANT et autonome oe groupe sutton. ooEbec

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

POiTKAITSTONY
PH OTO PASSEPOBT *• COMM11CIAL 
STUDIO MARIAOE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.

Montrealyje būdamas 
aplankė lietuvių RŪTOS 
klubą, įvairias bibliote
kas, protezavimo įmonė
je ieškojo atitinkamos 
literatūros, lankėsi Otta- 
vvoje ir vasario 14 d. 
grįžo į Lietuvą.

Pažymėtina, kad už 
pacientui pritaikytus ga
minius ir jų darbų atly
gina įmonei Lietuvos So
cialinės Apsaugos ir Dar
bo ministerija.

Sėkmės ir toliau ener
gingam ir drąsiam PIR
MO ŽINGSNIO direktoriui, 
ir visiems jo darbuoto- 
jams-1 h.n.



montrea
MIRUSIEJI:

• RAPOLAS PALIŠAITIS, 
76 m. amžiaus, po sun
kios ligos mirė sausio 
mėn. 31 d.

Liko žmona Mildred,' 
sūnus Donaldas, marti! 
Denise, sūnus Alfredas, 
du vaikaičiai - Philip ir 
Emilie. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero bažnyčios 
Cote dės Neiges kapinė
se.
• ELENA ČERNISOVAI- 
TĖ-LINKONIENĖ, 76 m. 
amžiaus, mirė vasa
rio mėn. 2 d. Champlain 
ligoninėje.

Liko giminaičiai And
rius ir Donatas Guokai, 
kiti artimieji Lietuvoje, 
daug draugų Montrealyje 
ir JAV.

Palaidota iš A.V. p- 
jos bažnyčios Notre Da
ine dės Neiges kapinėse.
• KAZYS LUKOŠIUS, 87 
m. amžiaus, mirė vasa
rio mėn. 3 d.

Liko jo draugė Emilia 
Jonušas su seserimi, 
daug giminių Lietuvoje.

Palaidotas iš Šv. Kazi
miero p-jos Notre Dame 
Dės Neiges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

AV P-jos Mišių patarnautojai dažnai dalyvauja iškil
mingų Mišių apeigose: iš kairės- Dainius Vaičaitis , 
Paulius Mickus, Paulius Giedrikas ir Antanas P.Mic- 
kus- Nuotr: A.J.Mickaus

Montrealyje. Šv.Jono Lie
tuvių Kapinėse Mississau
ga, Ont.

Buvo visą gyvenimą pa
reigingas šaulys,pelnęs me
dalių, ne kartą pirmininka
vęs.

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

• Skautų-skaučiu tuntas 
GELEŽINIS VILKAS-NE - 
RINGĄ kviečia visus į 
Kaziuko Mugę, kuri vyks 
Š.m. KOVO mėn. 8 d.,sek
madienį, po 11 vai. Mišių, 
AV P-jos salėje.

Bus lietuviškų koldūnų 
pietūs, skanumynai žai-

I I TAC M (INI P. f Al H' i If II'VIII- 
Ll I Ao k r hutu unija

1475 de Sėve, Montreal, Que, H4E 2A8 

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MQKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
4.00
4.252

3
4
5

metų., 
m 
metų 
mėtų 
metų

Taupomas sąskaitos
Specialios. ... 1.25%
Kasdienines .. 1.25%

RRSP & RRIF
Taupoma . 1-50

metų ... 
metų ...' 
metų ...' 
metų ... ' 
metų ... '

Čekių sąskaita
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiką 1.00)

IMA UŽ 7

Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 
4-plex)

metų .—6.95_ 
metų .._7.10

Terminuoti indeliai
1 metų ........_
180 d. - 264 ė-

2.50
2.50

120 d. - 179 d<_. 2,25_
60 d. - 119 d.„ 2.25
30 d. -59 d. _ 2.25

iki 30 d* ...... 0

2
3

5

4.00
4.25
4.50
5.00
5.25
QJAL

4
5

LITAS.-7.00

Apgailestaujame:
Skaitmuo 15,praeitos 

”NL" laidos Vasario 16 .- 
tosios minėjimo skelbime 
buvo nuslydęs nuo klijų, 
deja... Ant kai kurių eg-

• IGNAS PETRAUSKAS, 
94 m. amžiaus,mirė Ver- 
dun’o Ligoninėje vasario 
mėn. 12 d.

Liko žmona Antanina ir 
jo giminės bei. draugai; zempliorių suspėjome jra- 
Lietuvoje ir Quebec’e. syti ranka,prieš pat iš -

Palaidotas iš AV P-jos siunčiant.

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 
ąiamų ruošą. Gali būti priimama vieniša motina.

Teirautis tel: 435-0610.

LIETUVIŲ PARDUOTU
VĖ "NIDA"

Š.m. vasario mėn. 21 
d. bus atidaryta euro
pietiškų delikatesų par
duotuvė "NIDA", 4951 
Queen Mary Ra., beveik 
priešais metro stotį "Snow
don".

Prekės bus pristato
mos ir į namus, jei būsi
te užsisakę už 50 dol.

šios naujos parduotu
vės savininkai yra visiems 
gerai žinomi Petras Pau
lauskas ir Donaldas Gied- 
rikas.

Kaip žinome, toje 
pačioje gatvėje jie yra 
atidarę kavinę CAPRICE. 
Dabar bandydami išmė
ginti geresnes verslo ga
limybes, pasiryžo atida
ryti "Nidą". Paremkime!

1 metų... __6.40__
2 metų ___ 6.75 __
3 metų ..__6.9U _

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at
Fully guaranteed (CSB) or other ... 8.00
Personal loan regular .................. 9.50 

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

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais 
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sfeve
9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

3.00
3.00
8.00
6.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.06- 6.00 I,

nuveikė parapijos pagra-gražų ir prasmingą pa
mokslą, paminėdamas ve- žinimui ir gerovei.
lionį, kuris daugelį metų
buvo šios parapijos Komi- giedojo Aušros Vartų 
tete ir keletą kartų pa- parapijos mišrus choras 
rapijos k-to pirmininku, ir sol. Antanas Keblys.
Per tą laiką jis daug ką K. Ambrasas

Per laidotuvių apeigas 
Aušros 
mišrus

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 209^ LaSalle,, 
Quė. H8P 1N5. 

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

ATSISVEIKINO SU 
PARAPIJIEČIU

š.m. sausio mėn. 31 d. 
po ilgesnės ligos, mirė 
Rapolas PALIŠAITIS, ku
ris buvo palaidotas per 
Šv. Kazimiero parapijos 
šventovę vasario mėn. 3 
d. Notre Dame dės Nei-

Sąžiningai patarnauja Nejudonto turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL kŪTKAUSKAS/ROSS/ 

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060, - namų;

Dr. ALENAS (ALAIN) PAVILANfS 

Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 

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

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

Tel: 931-7174.

ges Kapinėse.
Laidotuvių Namuose 

gana daug tikinčiųjų 
dalyvavo Rožinio maldo
je, kurią pravedė klebo
nas kun. dr. F. Jucevi
čius.

Laidotuvių pamaldose 
tikintieji beveik užpildė 
visą šventovę, šv. Rašto 
ištraukas skaitė abudu 
Velionio sūnūs, o vėliau 
vienas iš jų patarnavo 
klebonui Šv. Mišių laike 
prie altoriaus. Šiandie 
jis yra inžinierius. Anks
čiau - jaunystėje buvo 
irgi Mišių patarnautojas, 
taigi jam šis darbas 
nėra svetimas.

Klebonas pasakė labai

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NANAI■ AUTOMOBILIAI-PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
3907 A Roaemont Blvd.,Montreal, Que. HIX it?

Tel. 514 722-3545 Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS GLB. Res 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

p.s MIROM INC

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

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

kainomis

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

8 psl. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.
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