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F E S T 1 V A L n E T H Ė A T R E 
n K S A M lt R I Q U E S

EIMUNTO NEKROŠIAUS 
"HAMLETAS" MONTRE- 
ALYJE
Šį pavasarį, kaip buvo 
skelbta, LIETUVOS teatri 
nis spektaklis vėl pakvies
tas dalyvauti Pasaulio 
Teatrų Festivalyje Mon
realyje ir Quebec’o mies
te. Hamletas bus vaidi
namas GEGUŽĖS mėn. 
13,14,15 ir 16 d.d. 8 vai. 
v. "USINEC" tetatre, 13 
45, Lalonde gat. Čiavyks 
ir kiti Festivalio spektak
liai.

Kainos: $32; studentam 
ir senjorams-27. I Pran
cūzijos spektaklį Le Cri 
Du Chameleon-GEGUŽĖS 
mėn. 27, 28, 29 ir 30 d. 
d., 8 val.v. KAINOS: $28; 
studentams ir senjorams- 
$23.

DIDŽIOJI BRITANIJA 
pasirodo su SPEAK BIT
TERNESS. Kainos: $26,; 
studentams ir senj. $21. 
~ Bilietus galima gauti 

iš anksto 300 East Mai- 
sonneuve Blvd., atidary
ta 10 v.r.-6v.v. Perkant 
prie įėjimo- imamas 
mokestis.

Perkant į visus spektak
lius yra 20% nuolaida.

"Hamletas" yra labai 
įspūdingas ir verta pama
tyti.

IZRAELIO VALSTYBĖ 
RUOŠIASI 50-MEČIUI

Min. p-kas Benjamin 
Netanyahu Holokausto 
dienos proga ir artėjant 
valstybes įkūrimo 50- 
rnečiui dalyvavo eisenoje 
Berkenau krematorijaus 
vieton. Eisenoje nuo 
Auschwitz’o iki Birke
nau dalyvavo apie 7000 
jaunų žydų tautybės žmo
nių iš 40-ties kraštų, 
kartu su gyvais išliku
siais II-jo Pasaulinio 
karo koncentracijų sto
vyklų suimtaisiais. B. 
Netanyahu ragino jauni
mą apsigyventi Izraelio 
valstybėje, kad ji būtų 
stipresnė. Jei būtų turė
ję savą valstybę, Holo
kausto nebūtų buvę, -

Andrius Mamontovas - Hamletas
-sakė jis.

Izraelio ir taikos Vidu 
riniuose Rytuose sustip
rinimui būtina išspręsti 
ir konfliktą su palesti
niečiais tinkamu būdu.To, 
pagal vėliausius apklausi
nėjimus, nori ir apie 70% 
valstybės gyventoju.

RUSIJOS KOMUNISTAI

© AMERIKOS BALTŲ 
LYGA JAV Valstybės 

___ ______________________ sekretorei Madeleine AL- 
CEMENTUOJA OPZICIJĄ BRIGHT paskyrė Baltų

Laisvės žymenį.
Žymenį atsiimti įgalio

tas jos asistento pava
duotojas dr. Ronald D. 
ASMUS. Jis rašo:

Stipriai nusistatę 
prieš Rusijos prezidento 
siūlomą ministerio pir
mininko postui jauną kan
didatą Sergiej Kirijenko, 
komunistų partija su va
dovu Gennady Žiuganov'- 
u paskelbė nebiją grasi
nimų, kad būsiąs paleis
tas parlamentas, o balsa- 
savimas turėsiąs būti 
atviras.

Prez. Jelcin’ as žadėjo 
kandidatą siūlyti 3 kar
tus, jei nebus priimtas - 
paleisti parlamentą. Tuo
met reikėtų naujų parla
mentinių rinkimų.

Prezidento manevras 
pavyko, dalis priešinusių 
pakeitė savo nuomones.

Parlamento nereikėjo 
paleisti, o naujasis min. 
p-kas Sergiej Kirijenko 
turės progą parodyti, ką 

jis sugeba padaryti ge
riau, negu iki < 
Rusijoje buvo

Naujasis min.p-kas - ne 
partinis, sakoma, gabus,jau- 
nas. Kitiems-perjaunas...

"Valstybės sekretorė 
visą laiką buvo Baltijos 
valstybių draugė ir kovo
toja dėl jų nepriklauso
mybės ir integracijos į 
Europą. Ji jaučiasi pa
gerbta jos parinkimu 
šiam prestižiniam žyme
niui’’.

Amerikos Baltų Lais
vės lyga, talkindama 
Baltijos valstybių uždavi
niams pasiekti, JAV 
Kongrese organizuoja 
"Baltic Caukus" ("Balti
jos komitetą"), kuris Bal
tijos valstybių reikalais 
darys įtaką Amerikos 
kongresui ir vyriausybei.

Siam projektui vado- 

• Už NUOPELNUS GAM
TOSAUGAI Lietuvos 
prez. Valdui ADAMKUI 
JAV Valstybinės Gamtos 
Federacija perdavė spe
cialų žymenį. Šiai fede
racijai dabar priklauso 
daugiau kaip 4 milijonai 
narių ir rėmėjų su 46- 
mis mažesnėmis organi
zacijomis. įkurta 1936 
« LITHUANIA IN EURO
PEAN POLITICS- THE 
YEARS OF THE FIRST 
REPUBLIC 1918-1940

Knyga, parašyta Al
fonso Eidinto ir Vytauto 
Žal iaus, su Alfred Erich 
Senn įvadu, išleista St.Mar
tin's Press, New York, 
JAV.

Lietuvos ambasadorius 
Kanadai dr.Alfonsas Ei
dintas gegužes mėn.7 d., 
ruošia supažindinimą su 
šia knyga Ambasados pa - 
talpose, Ottawa.
TORONTIETIS LIETUVIS 
PREMIJUOTINŲ AUTO
RIŲ PENKETUKE

Neseniai išleidęs savo 
antrąją knygą "Buying 
on Time", Antanas ŠI-

. vauti lygos vadovybė 
dabar įgaliojo vykdomąją vice- 

daroma. pirmininkę Angelę NEL- 
SIENĘ, kurios pastango-

: mis du Atstovų rūmų na
riai, respublikonas ir de
mokratas, jau prisiėmė 
kopirmininkų pareigas. 
Viens jų lietuvių kilmės 
respublikonas John SHIM-“ 
KUS iš Illinois, antras - 
demokratas iš Cleveland, 
(Ohio), Dennis KUCINICH.
* *********************** A-***********************
AUKOJO KANADOS LIETUVIŲ FONDUI:
Hamiltone:

LEIKA pateko į finalinį 
autorių penketuką Ste
phen Leacock’ o Jumoro 
žymeniui gauti. Jį laimė
jo žinomas montrealietis 
rašytojas Mordecai RICH- 
LER. Kiti trys kandida
tai- Paul Quarington - 
"The Boy on the Back 
of the Turtle", Sandra 
Shamus - "A Trilogy of 
Performances", Carol 
Shields-"Larry’’s Party".

o A.a. Antaninos Asmenavičienes atminimui - po 
$50,- A.Didžbalienė, A.Erštikaitienė,V.A.Stanevičiai; 
po $20,- P.Armonas, Z.Čečkauskas, St.Dalius, M.J. 
Gimžauskai, R. J.Piciniai, j. J.Stanaičiai, J.Stankus, 
M.Z.Stonkai, I.P.Zūbai, L.J.Stungevičiai, G.P.Breich- 
manai, V.Svilas, S.P.Kanopai, O.G.MelnykaiJ.Repeč- 
kienė, V.Sakas, G.J.Krikštolaičiai.
Vinnipeg'e:
© A.a.Vinco Januškos atminimui - $139.85 M.Krau- 
chunas; $100,- E.Januškienė ir šeima; $70,- A.Tus- 
kenis ir J.J.Biliūnai; $60,- P.Stankevičius; po $30,- 
E.Kalasauskas, V.Rutkauskas; $25,- V.Zavadskas; 
po $20,- E.Federavičius, E.Šarauskas, V.Lion, T.Tim- 
merman; $15,- P.Zimnickas; po $10,- J.Riaubienė, 
J.Driaunevičius, A.Lingė, J.Kuncaitis; $5,- L.Samu- 
laitis.
Toronte:

Po $100,- A.Paškus, A. J uozapavičius; $50,- B. 
Staškevičius; $ 1,500 - Kredito Koop. PARAMA.

AČIŪ ’ Kanados Lietuviu Fondas
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Vincas Babilius 
Ūkio ministras

Irena Degutienė 
Socialinės apsaugos ir darbo 

ministrė
AJgis Čaplikas 

Aplinkos apsaugos ministras
Edvardas Makelis 

Žemės ir miškų akio ministras

Vytautas Pakalniškis
Teisingumo ministras

Algirdas Saudargas
Užsienio reikalų ministras

Kęstutis Skrebys
Valdymo reformų ir savivaldybių 

reikalų ministras

Česlovas
Krašto apsaugos ministras

M.

vyriausybę, Kaip 
specialistas, o 

LDDP atstovas, 
sutikimas įeiti į

pa 
ne

ko

sudėtį, pasakė, kad 
Stankevičius yra pakvies
tas į 
tyręs 
kaip

Jo
alicijos vyriausybės sąsta
tą buvo asmeniškas apsi 
sprendimas, su partija 
nederintas, kuo nepaten
kintas Seimo LDDP frak 
cijos narys Povilas Gy
lys. Pastarasis kritikavo 
Premjerą, 
ministeriu 
.nebuvusios 
partijomis

Sveikatos apsaugos 
ministras

Saulius
Kultūros ministras

Algirdas Šemeta 
Finansų ministras

kad naujų 
kandidatūros 
derintos su 

ar visuomene.

PRISIEKĖ
______________ L

LIETUVOS
IX - TOJO

Rimantas Smetona- 
Seimo Jungtinės frakci
jos narys pareiškė, kad 
dabartiniai ministeriu pa
skyrimai padaryti laikan
tis Konstitucinio Teismo

MINISTERIU
KABINETO ’
NARIAI

1998 m. Algis Žvaliauskas
Susisiekimo ministras

Vidmantas Žiemelis 
Vidaus reikalų ministras

Lietuvos prez. Valdas Adamkus(dešinėje) ir min. p-kas 
Gediminas Vagnorius^ susitarę dėl Mi nisteriu Kabineto

IX-OJI LIETUVOS 
VYRIAUSYBE

Š.m. kovo mėn. 25 d. 
prez. Valdas ADAMKUS 
patvirtino reformuotos 
Lietuvos vyriausybės 
sudėtį. Prezidentas pa
reiškė žurnalistams, kad 
po išsamios konsultacijos 
su min. p-ku Gediminu 
VAGNORIUM, pavyko 
sudaryti "labai stiprią, 
solidžią’ vyriausybę, ir ti 
kįs, jog ji bus pajėgi iš
spręsti visuomenės prob
lemas ir bus palankiai 
priimta.

Min. Pirmininkas pa
brėžė, jog buvo stengta
si sudaryti "ne vienos 
grupės, o kuo platesnio 
pasitikėjimo vyriausybę".

Kol kas neaišku, kas 
bus paskirtas Švietimo

DU LIETUVOS IŠRADĘ 
JAI LAIMĖJO MEDALIUS

Pirmą kartą Budapešte 
surengtoje pasaulinėje 
Išradėjų Olimpiadoje "Ge
nius 98" dalyvavo moksli 
ninkai iš 22-jų valstybių 
demonstravo 621 išradi
mą.

Keturis išradimus, su
kurtus KAUNO technolo
gijos universitete, patie-’ 
kė Lietuvos mokslininkai 
Olimpinį medalį laimėjo 
tėvas ir sūnus - prof. 
Kęstutis Sasnauskas ir 
dr. Vytautas Sasnauskas 

ir Mokslu ministeriu 
vietoje iki dabar buvusio 
prof. Zigmo Zinkevičiaus 
73 m.

Taip pat svarstomas 
reikalingumas Europos 
Reikalų ministerijos, 
svarbiausia, dėl jos ne
nustatytų pareigų.

į paskelbtą vyriausy
bės sudarymą reagavo 
Krikščionių Demokratų 
Partija, nepatenkinta, 
kad vienas opozicijos 
(LDDP) lyderių - Mindau
gas Stankevičius - gavo 
Sveikatos Apsaugos mi- 
nisterio postą. Jis atsi
statydino iš Seimo nario 
vietos, ir galbūt, taps 
nepartiniu, pasitraukda
mas iš LDDP.

Premjeras G. Vagnorius 
komentuodamas kabineto 

už karščiui atsparią ypa
tingą izoliacinę medžia
gą. Kitą Olimpinį meda
lį laimėjo dr. Vytautas 
Dagilis ir dr. Algiman
tas Balčius už sukurtą 
sandaraus šaldymo komp
resorių.
o Nuo balandžio men. 1 
d. socialinių darbuotojų 
mokestis vidutiniškai bus 
padidintas 20%.

Jų darbas yra dauge
liui atvejų rizikingas, 
nes susijęs ir su alkoho
likais, narkomanais iš 
kalėjimo sugrįžusiais, 
asocialinėmis šeimomis. 

nutarimų, nepristatant siu 
lymų Seimui.

Atrodo, kad norima iš 
kritikuojančių pusės temp 
ti, kaip galima ilgiau, 
įprastą biurokratinį ve
žimą.

Neįtikėtina, kad suda
rant naują kabinetą, ne
buvo žinomos taisyklės 
nei Premjerui, nei Prezi 
dentui.

• Visos SEIMO frakcijos 
ragino Lietuvos žmones 
savo nepasitenkinimus 
dėl valdžios institucijų 
darbo ar įstatyminių rei 
kalavimų išreikšti Kons
titucijoje numatytais 
būdais, kaip ir priklauso 
demokratinei valstybei.

Tai padaryta po inci
dento Kaune, kuomet 
Seimo narė Europos Rei 
kalų ministerė buvo su
kiršintų žmonių chuliga
niškai sutikta.

• LIETUVOS MOKYKLO
SE nuo 1999 m. bus 
įvestas 10-metinis mokv 
masis. Pagrindinio lavini 
mosi mokyklų mokiniai 
egzaminus laikys 10- 
je (ne 9-je, kaip iki da
bar) klasėje.

IX-tos klases mokiniai 
gales pasirinkti ar eiti į 
X-tąją, ar į profesinę 
mokyklą.

• Lietuvos kariuomenė, 
kartu su Švedijos kariais 
Baltijos jūroje, Lietuvos 
teritoriniuose vandenyse 
dvi savaites ieškos nu

kenksminti užsilikusią 
amuniciją ir minas. Šve
dijos dalyvavimo šioje 
akcijoje išlaidas apmo
kės Švedijos vyriausybė 
pagal susitarimą. Daly
vauja 4 Švedijos laivai.

SUIMTAS PASŲ 
KLASTOTOJAS

Kokia gėda, kad pik. 
Itn. Vladimiras Pauža - 
Ryšių ir Informatikos de
partamento direktoriaus 
pavaduotojas nuo perei
tų metų rudens buvo 
sekamas ir jo veikla ti
riama dėl pasų klastoji
mo. Iki pensijos jam 
buvo likę vieneri metai.

Pasai buvo klastoja
mi dviem būdais - tikra
me pase įklijuojama kita 
nuotrauka ir svetima pa- 
varde, ir taip įvestas į 
kompiuterį, sunkiai suse
kamas. Turėjo tokių 
pasų "užsakytojų" iš nu
sikaltėlių gaujų.

© "Lietuvos Ryte" rašo
ma, kad atgyja statybos, 
palyginant su praeitais 
metais, padidėjo statybi
ninkų atlyginimai 28%. 
Atsirado daugiau darbo 
Lietuvoje, mažiau dirba 
statybose užsienyje.
• VOKIETIJOJE, Koelno 
statistikos duomenimis, 
1997 m. spalio mėn. 31 
d. gyveno 6,529 Lietu
vos piliečiai: 2,260 vyrų 
ir 4,269 moterys. Jų tar
pe yra 615 vaikų, jaunes- 
kaip 16 metų.

• Lietuvos KOMERCINIS 
BANKAS "SNORAS',' kelio 
se strateginėse vietose 
Vilniuje, kaip teko maty
ti, yra įrengęs ir savo 
skubaus pinigų keitimo 
kioskus. Aplinkui esan
tiems viešbučių bei įstai
gų darbuotojams, turis
tams patogu išsikeisti 
įvairias valiutas.

"Snoras" taip pat vei
kia ir Rusijos rinkoje. 
Prieš keletą savaičių lai
mėjo dviejų pakopų teis
muose bylą ir gavo iš 
Rusijos įšaldytų 1997 m. 
kelių Baltijos valstybių 
bankų sąskaitų savo dalį 
- 970 mil. rublių.

o Paskirtas dar vienas, 
jau trečias, prezidento 
Valdo Adamkaus patarė
jo užsienio politikai ir 
valstybiniam saugumui 
Albino Januškos pavaduo
tojas. Tai istoriko ir tei
sininko išsilavinimą turin
tis, iki šiol Valsybės 
saugumo departamento 
Informacijos analizės sky
riuje dirbęs Rytis MU- 
RAŠKA. A. Januškos va
dovaujamoje grupėje jis 
bus atsakingas uz valsty
binio saugumo klausimus

© Lietuvos ambasadorius 
Švedijoje Vytautas NAU- 
DUŽAS kovo 12 d. įtei
kė skiriamuosius raštus 
Švedijos karaliui Carl 
Gustaf XVI.
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MOTINAI
Tas vakaras kaip krikštolas, o tolyje varpai.
Tokį, motute, vakarą ir tu mane supai . . .

Pro langą saule leidosi pašvaiste ugnine, —
Tu poterį kalbėdama meldeisi už mane, 

Kad aš užaugčiau didelis ir sveikas ir gražus — 
O saulė žarstė vygėję tuos žėrinčius dažus.

Paskui atėjo sutemos, juoda rudens naktis.
Lig ryto alpo motinos nerimstanti širdis.

Kai išklydau iš tėviškės, atsimenu gerai, 
Galulaukės arimuose liepsnojo vakarai . . .

O kai grįžau pavasarį, su paukščiais iš pietų, 
Audringi rinkos debesys ant tėviškės skliautų.

Radau tave palinkusią kaip obelį laukuose.
Ne, nebedaug tau nemigų gegutė iškukuos . . .

Ak, rodos vakar — užvakar, motut, mane supai, 
O štai tą tylų vakarą tau skambina varpai . . .

Putinas

Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje prez. Valdas Adamkus ir Seimo pirm. Vytautas joje pradėta 
Landsbergis su žmona Gražina, būryje tautiečių^ stebėjo Garbės sargybos kuopos 
paradą Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 8;-tos i o m s metinėms /Elta/

• KOVO 11-tosios aštun
tąsias metines minint, iš
kilmingame Seimo susiti
kime - posėdyje dalyvavo 
Kovo 11-tosios signata
rai: baigęs kadenciją
buv. prez. Algirdas Bra
zauskas, Europos Tary
bos Parlementinės Asam 
blėjos pirm. Lėni Fischer, 
Norvegijos Užsienio Rer 
kalų min. Knut Volle- 
back, diplomatinių misijų 
atstovai, vyriausybės na
riai, teismų vadovai, 
Bažnyčios vyriausybė.

Prez. Valdas ADAMKUS 
pasveikinęs ir padėkojęs 
visiems sunkiai dirbu
siems 8-rius metus, pažy
mėjo, kad Lietuva jau 
įveikė sunkiausią kelio 
atkarpą , ir valstybės kū
rimas tęsiasi.

"Mes privalome ir 
galime daug nuveikti,

VYRIAUSYBĖ SUSIRŪPI 
NO DEGRADUOJANČIA 
GYVENVIETE

Ūkio, Statybos ir Urba- 
Susisiekimo, 

apsaugos ir 
ministerijų bei 

departamento 
aptarė Ingali- 
esančios Di- 

gyvenvietės

"zom-
"Zom-

nistikos, 
Socialinės 
Darbo 
Muitinės 
pareigūnai 
nos rajone 
džiasalio 
problemas.

Dabar apie 2,000 gy
ventojų turintis mieste
lis garsėja kaip 
bių" gyvenvietė, 
biais" čia vadinami aso
cialūs asmenys, kuriuos ' 
į Didžiasalį atveža pre
keiviai nekilnojamuoju 
turtu, sostinėje ar kituo
se didmiesčiuose iš jų 
pigiai nupirkę butus.

Didžiasalyje dirba tik 
480 darbingo amžiaus 
žmonių. 440 nedirba ir 
nėra registruoti darbo 
biržoje, dar 400 užsire
gistravę darbo biržoje 
taip pat ieškantys darbo.

Neatidėliotina pagalba 
1998. IV. 28 d.

kad laisvoje Tėvynėje 
būtų įvertintas kiekvienas 
žmogus, kad nebūtų at - 
stumta nė viena darbo 
ieškanti ranka".

L. Fischer, pasakiusi, 
jog Lietuvos ekonomi
niai atsiekimai yra geres
ni už kai kurių kitų Vi
durio Europos valstybių 
ir tikinti, kad bus atsiek
ta gerų rezultatų admi
nistravime, kovojant su 
organizuotu nusikalstamu 
mu, žemės ūkyje ir ener
getikoje. Mananti, kad 
ateis eilė ir Lietuvai 
būti priimtai į Euopos 
Sąjungą.

Tarybos-
Seimo p-

Lietuvos Seimo pirm., 
Aukščiausios 
Atkuriamojo
kas Vytautas Landsber
gis, baigmėje posėdžio 
pabrėžė, kad viešumos

Didžiasalio gyventojams 
galėtų būti viešieji dar
bai, kurie leistų užsidirb
ti pragyvenimui. Be to, 
ministerijos turės pateik
ti pasiūlymus, kaip ska
tinti verslininkus, kad 
jie kurtų naujas darbo 
vietas. ELTA
• Š.m. kovo 12 d. JAV 
ir Rusijoje paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena - Kovo 
11-oji.

JAV Kongreso rūmuo
se antradienį surengtas 
dokumentinio filmo "Vie
nas pasaulis: Baltijos vals
tybės" pristatymas, pra
nešė Užsienio reikalų 
ministerija.

Kongreso pareigūnai ir 
svečiai turėjo progos prį 
siminti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nepriklauso
mybės atkūrimo istorija, 
sužinoti apie šiose vals
tybėse įvykusias permai
nas. Renginyje sveikini
mo žodį tarė Washingto- 
n’ e viešintis Lenkijos

demokratija ir suvereni
tetas - trys pirmieji ir 
pagrindiniai Sąjūdžio žo
džiai, atvedė iki Kovo 
11-tosios akto paskelbi
mo, kaip ir ieškojimas tie
sos, bei atrandama vidinė 
laisvė.

Kalbėjo ir Krašto Ap
saugos min. Česlovas 
Stankevičius, 
ko pavad. 
Ozolas,

Seimo p- 
Romualdas 

Seimo nariai - 
Povilas Gylys, Rasa Ras- 
tauskiene ir Rimantas 
Dagys.

Pabaigoje-prez. Valdas 
Adamkus už nuopelnus 
Lietuvos valstybei apdo
vanojo Vytautą Landsber
gį Vytauto Didžiojo I- 
jo laipsnio ordinu.

D.L.K. Gedimino I- 
jo laipsnio ordiną įteikė 
poetui Bernardui Braz
džioniui.

Seimo daugumos vadovas 
Marian Krzaklewski.

Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimo istoriją 
primenančias ir dabarti
nius siekius paremti ra
ginančias kalbas Kongre
so Atstovų rūmuose pasa
kė Kongreso atstovas 
John Shirnkus ir Joe 
Knollenberg, o Seante - 
senatorius Spencer Abra- 

• ham.
Lietuvos ambasadoje 

Washington* e trečiadienį 
įvyko minėjimas, kuria
me dalyvavo ambasados 
darbuotojai ir Washing
ton* o lietuviai.

Maskvoje, poeto Jurgio 
Batrušaičio namuose, 
įvyko Kauno kvarteto 
koncertas, skirtas Lietu- . 
vos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminė
ti. Jame dalyvavo užsie
nio diplomatai 
ir 
vių 
jai 
vos 
jai.

kultūros 
meno veikėjai, lietu- 
bendruomenės veikė- 
Maskvoje bei Lietu- 
ambasados darbuoto-

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
• KOVO 11—toji - Lietu
vos Nepriklausomybės at
statymo diena gimnazijo 

i Himnu ir 
trispalvės pakėlimu. Pi
lies salėje atnašavo Mi
šias Vasario 16 Gimnazi
jos kapelionas Alfonsas 
Kelmelis. Berniukų bend 
rabučio salėje vyko dek
lamavimo konkursas. 
Dvi pirmas vietas laimė
jo Mindaugas Jacinevi- 
čius ir Dovilė Masionytė. 

Dvi antros vietos pre
mijas - Greta Stančaity- 
te ir Vytis Udrys.

Apdpvanoti už savo ku 
’ rybą paskatinančiomis 
premijomis Rūta Vitkaus 
kaitė' ir Artūras Miko- 
laitis.

LIETUVIŲ GIMNAZIJOS 
ATEITIS VOKIETIJOJE
Federalinės Vokietijos 
Vidaus Reikalų ministeri
ja nežada savo paramos 
kaip kad iki dabar, nuo 
2000 metų Vasario 16 
gimnazijos išlaikymui.

Ši gimnazija, kaip ži
nome, yra pradėta sun
kiomis lietuvių pabėgėlių 
pastangomis, įkurta ir il
gus dešimtmečius išlaiky
ta. Ji tapo lietuviško 
auklėjimo, kultūros židi
niu, o taip pat puikia 
programa, paruošusi abi
turientus tęsti mokslus 
bet kur, nes ir vokiečių, 
ir anglų kalbų dėstymas 
yra aukšto lygio.

Kad ši gimanazija 
galėtų toliau išsilaikyti, 
daromos didelės pastan
gos. Vokietijos LB Tary
ba savo rezoliucijoje 
kreipiasi ir į visus lietu
vius, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenę, kitas už
sienio organizacijas, Lie
tuvos Respublikos vyriau
sybę ir Vokietijos atsa
kingus politikus paremti 
gimnazijos tęstinumą.

.Naujiems mokslo me
tams, kurie prasideda 
š.m. rugpjūčio mėn. 31 
d., registruotis reikia 
jau dabar.

Kaip visose vokiečių 
gimnazijose čia veikia 9 
klasės- nuo 5-os iki 13- 
tos. Mokiniai mokosi pa

stoti 
universitetus 
teisėmis su

gal Hesseno švietimo mi
nisterijos nustatytą prog
ramą ir tvarką. Gimnazi
jos absolventai gauna 
Hesseno švietimo valdy
bos išduotą vokišką abi- 
tūrą, kuri suteikia teisę 

į visus Vokietijos 
lygiomis 

Vokietijos
valdiškų gimnazijų absol
ventais. Ši abitūra pri
pažinta visame pasaulyje.

Mokslo sąlygos labai 
geros: mažos klasės,
patyrę pedagogai, moky
tojų prižiūrima pamokų 
ruoša ir kt. Geri abitū
ros egzaminų rezultatai 
liudija atitinkamą moks
lo lygį. Dėstoma lietuvių 
ir vokiečių kalbomis. 
Priimami taip pat nemo
kantys lietuvių kalbos.

Mokiniai gyvena mo
derniame bendrabutyje 
dviese viename kambary
je. Yra didelė biblioteka 
kompiuterių kabinetas, • 
sporto, žaidimų, televi
zijos ir muzikos kamba
riai, futbolo, krepšinio 
ir tinklinio aikštės. Gim
nazijoje daug galimybių 
prasmingai praleisti lais
valaikį: mokytis groti 
muzikos instrumentais, 
groti orkestre, šokti tau
tinius šokius, dalyvauti 
skautų ir ateitininkų 
veikloje ir kt. Bendradar
biaujama su kaimynine 
gimnazija, mizikos mo
kykla ir sporto klubais.

Norintys gauti išsames
nę informaciją apie gim
naziją, prašomi kreiptis 
šiuo adresu:
Gymnasium, 
Str. 1,68623 
heim, tel:
faksas: 0256-1641.
• Šiais metais, sausio 
mėn. gale baigėsi 3 sa
vaites strukęs stalo teni
so turnyras
98". Vyresniųjų klasėje 
taurę laimėjo 
Neverauskas, XI kl., ant
rą vietą-Mindaugas Jeci- 
nevičius- XII kl.

Jaunesnio amžiaus 
grupėje geriausias žaidė
jas X kl. mokinys Stefa- 
nas Schobelis, antroje 
vietoje - Mantas Žalalis, 
X kl.

Litauisehes 
Lorscher 

Lampert- 
06256-322,

"Rakete-

Vaidas
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Išklaipytų gyvenimų sūkuriuose'Į
V. A. J.

"iš jų šeimos gyvenimo Sibire išeitų stora Odisė
ja, jei atsirastų Homeras, kuris galėtų viską surašy
ti. Deja, vargu ar toks atsiras, nes Lietuvoje pavo
jinga tokiais raštais užsiimti..."

Tokiais žodžiais nusakė 1974 metais Elena Ju- 
ciūtė savo knygoj "Pėdos mirties zonoje" išvežtųjų 
Sibiran tautiečių nedalią. Neapsižiūrėjusi, kad jau 
buvo pasirodžiusi Stefanijos Rūkienės atminimų 
knyga "Vergijos kryžkelėse", nors savaip teisi, kad 
tai buvo pavienio asmens, ne visos šeimos kančių 
istorija. Nevisai taip pat pramatydama (bet tų daly
kų nepramatė nei mokslininkai, nei politikai, nei 
kitokia šviesūnija), kad nepraėjus nei dvidešimčiai 
metų, žmonės kažkaip liausis bijoję valdžių ir tų 
memuarinių knygų susidarj/s Lietuvoje tokia gausa, 
jog kritikai susirūpins jų išliekamąja verte.

Ir kad jų skaičius toli gražu nemažės, bet išsi
laikys bent kol bus likę gyvų preities liudininkų, ka
dangi tų autorių tikslas yra ne tiek "įsipaminklinti" 
grožinės raštijos kūriniu, kiek priminti pasauliui ko
munistinio režimo siaubą, šia prasme zekinė raštija 
nesiskiria nuo holokaustinės literatūros, nes abi yra 
kaltinamuoju aktu totalitarinės sistemos siaubūnams, 
žmonių engėjams.

Tokia dokumentinė apybraiža yra ir neseniai pa
sirodžiusi Mindaugo Babono knyga: "Per kančias ne
prarandant vilties" (1997). Jos autorius atvirai pri
pažįsta, jog paskatą jo veikalui suteikusi užgaida 
"supažindinti tuos, kurie nežino, kas darėsi Lietuvo
je nuo 194(Jv metų, (kada) įvykiai rikiavosi vienas 
paskui kitą žaibo greitumu, o jo siekiamybė buvęs 
noras pagerbti šia knyga savųjų šeimos narių, žuvu
siųjų tremtyje, šviesų prisiminimą. Jis skiriąs ją 
seneliui Martynui Babonui, dėdei Marcelijui, tetulei 
Pranciškai Mačiulytei (kurčnebylei Maironio sese-, 
riai), mažylei sesytei Cecilei ir Vorkutos kasyklose 
užmuštam tėvui Liudvikui Babonui. Autoriaus aki
mis, susiklaipę jų gyvenimai reprezentuoja tūkstan
čių tūkstančius išvežtųjų likimus.

Jo sumanymui^ pilnai pritarė žinomoji mūsų filant
rope, labdarė Rožė Šomkaitė, piniginiu įnašu parė
musi knygos išleidimą, kaipo dokumentą vaizduoian- 
tį baisatį, ištikusią ir jos pačios šeimą, būtent - 
žūtį nuo nualinimo, bado, sistemingai vykdytą taut- 
žudystę, kurią patvirtina ir kitataučių gulaginė raš
tija. Su tuo skirtumu, kad Babonų šeimai neteko pa
tirti tardymų, kankinimų bei karcerių baisybių.. Suim
ta per 1941-ujų metų birželinius išvežimus, ši šei
ma turėjo taip pat laimės išvengti šeimos išardymo, 
atskyrimo vyrų nuo žmonų bei vaikų. Jie buvo visi 
drauge nugabenti gyvuliniais vagonais į šiaurę, pas
kui nuplukdyti baržomis į Komių sritį.

Mindaugui Babonui, stambaus (120 ha) ūkininko 
daugiavaikės šeimos berniukui teks užfiksuoti visą 
jų epopėją. Sandūras su partine tamsuomene, su 
žiurkiavaldžiais jų talkininkais, ar keikūnais, prager
tomis smegenimis komendantais, su priešiškai nu
teiktais prieš atvykėlius komių skurdeivomis, apmė
tančius juos akmenimis. Jam badys akis neviltis, 
matant tolydinį senelio, dėdės ir tetulės geibimą 
nuo sunkiai pakeliamų darbų ir maisto stokos. Kaip 
visi žinom iš kitataučių liudijimų, išvežtųjų pirma
me 1941 metų laikotarpyje pabaltiečių likimas buvo 
ypatingai tragiškas. Nors išoriniai jie atrodė sveiki 
ir stiprūs, jie nebuvo tolygiai atsparūs ligoms, utė
lėms ir badui, kaip sovietijos varguoliai nuo pat 
lopšio įsigiję tam tikrą imunitetą. O svarbiausia, jų 
staigių mirčių priežastis buvo tai, kad jie buvo 
karo veiksmų atskirti nuo bet kokios šalpos iš saviš
kių pusės.

Nors, išviršiniai žvelgiant, knygos turinį sudaro 
vaiko pasakojimas apie savo patirtį Komių žemėje, 
nebūtų teisinga jį pavadinti gyvenimo atvaizdavimu 
iš vaiko regos taško. Tokios perspektyvos Babono 
knygoje nėra. Ne vien pasakotojui pasitaiko kalbėti 
apie įvykius, dalykus, kurių jis savo akimis nepatyrė, 
bet aplamai jo pasakojimui būdingas neutralus visa
žinio reporterio tonas. Netgi stilistinėmis priemonė
mis, nuslydimais į retoriką ir sentimentalizmą, įis 
išduoda polinkius, kurie normaliam vaikui toli gražu 
nebūdingi. Vieninteliu dalyku, kuris Babono knygoje 
gali būti palaikytas vaiko psichologijos požymiu, yra 
pernelyg pabrėžtas senelio Martyno ir tėvo Liudviko 
aukštinimas. Mindaugėlio tėvelis pavaizduojamas kaip 
išskirtinos išminties, sumanumo bei dorovingumo 
asmuo. Liudvikas Babonas susigaudo visose situacijo- 
se, ar tai būtų kaip palengvinti moterims įsilaipini- 
mą į baržas, arba kaip ištraukti pelkėn grimstan- 
tį arklį. Jis šauniai atsikerta keikūnams bolševi
kams, nepagailėdamas dargi gėdinančio pamokslėlio. 
Jis sugeba išreikalauti iš jų šiokių tokių nuolaidų
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vargetoms tremtiniams, pagrąsindamas streiku. Visi 
tie teksto gabalai skamba naiviai, suteikdami kny
gai, bent pradžioje, nuotykių romano koloritą, iš
viso, Babonui sunkiai sekasi valdyti dialogą ir indi
vidualizuoti savo veikėjus. Blankūs netgi vyresniųjų 
seserų pavidalai, nors jų esama veržlių ir drąsių, 
nes jos sugeba nusigauti Lietuvon ir kurį laiką ten 
išbūti, kol yra savų tautiečių išduodamos.

MINTYS^ SUVERTOS ANT 
GELEŽINKELIO LINIJOS"”
KLAIPĖDA - ŠILUTĖ-------

Albinas Stubra
Sausio 15 - prieš 75-rius 

metus -Klaipėdos kraštas 
dalis Mažosios Lietuvos, t

Gal kiek ryškėlesnė yra perdėm tragiška moti
nos figūra, nes ant jos pečių gula visi vargai. Slau
gyti invalidę tetulę Prancišką, gelbėti vis labiau 
liegstančią mažytę Cecilę, vežioti vaikus į ligonines, 
prieglaudas, nuolatos žeminantis, puolant ant kelių 
pries beširdžius viršininkus, bučiuojant jiems rankas 
ir gyvenant netikrumoj, ar nebus jos vyras dingęs 
negrįžtamai. Akivaizdu, kad autoriui rūpėjo pabrėžti 
tos "Mater Dolorosa" religingumą ir dvasinę atsparą 
bet kažkodėl tas pamaldumas skaitytojui neįprastas, 
nesavas. Rasit todėl, kad autorius skrupulingai sužy
mi visus atvejus, kada motina verčia vaikus klaup
tis ir žlebenti maldas. Reikia pripažinti iš kitos pu
sės, jog šiame charakteryje įžiūrima tam tikra rai
da. Ilgainiui toji moteris ženkliai "sutarybėja", akty
viai prisidėdama prie pasakotojo vagysčių, kad apsi
saugotų nuo bado.

Palyginus "Per kančias neprarandant vilties" su 
kitomis panašaus pobūdžio knygomis, tenka pripažin-
ti, kad jos audinys pernelyg iškorijęs, bet esmėje 
nuosaikus. Be pertempto vergvaldžių juodinimo, iš 
kitos pusės, metasi į akis tam tikras užsisklendimas 
šeimos ratelio rūpesčiuos. Juk paprastai zekų knygo
se, jau vien todėl, kad tokiais atvejais sužinome 
kas dedasi pasaulyje, suminimi visi susitikimai su 
kitais išvežtaisiais vargo broliais. Aprašomi pokal
biai, jų Golgotos, paminimos vėlesnės jų žūties ap
linkybės. Prisimenami bendri pažįstami, buvę moky
tojai ar šiaip vyresnės kartos žmonės, turėję pasako
tojui gyvenime įtakos. Ypatingai, kai savo potyrius 
apsako koks jaunutis padaras, kaip sakysim Dalia 
Grincevičiūtė (Lietuviai prie Laptevų jūros), kada 
pro sausą faktografiją prasimuša tviskantys dvasingu
mu atjautos kitiems jausmai. Šių dalykų M. Babono 
knygoje mažoka. Keista, skaitytojui netgi pašykšti- 
ma artimųjų kaimynų (Žąsinų ir Niuniavičių) atvaiz
dų, nors su pastaraisiais buvo tekę leistis plaustu į 
itin pavojingą kelionę.

Leistina spėlipti, kad šį nesidomėjimą kitais, šią 
apatiją aplinkai ir gamtai, nulėmė pasakotoją surė
mę išsimaitinimo ir gyvybes išlaikymo rūpesčiai. 
Tuos dalykus jis atidengia sąžiningai su įtikinamu 
šiurpu. Kaip tolydžio išsibaigė iš Lietuvos atsivež
tos gėrybės, paskui tinkami mainams už maistą 
daiktai, pagaliau - pinigai. Sunku buvo išsimaitinti 
iš vienos maisto kortelės: koks siaubas nutvilkė

prisiglaudė prie Didžio
sios. Gal kai kam pasiro
dys ir šventvagiška da
bar, sutinkant Klaipėdos 
krašto prisiglaudimo prie 
Didžiosios Lietuvos 75- 
ąsias jubiliejines metines 
(1923 m. sausio 15 d.), 
rašyti apie šio krašto 
prapultį, tačiau prisipa
žinkime: senojo Krašto 
nebėra. Mažoji Lietuva 
kaip savastis mirė. Liko 
tik ta pati saulė, lyja 
tie patys lietūs ir teka 
tos pačios upės. Tik se
nuosius gyventojus (ir 

-tuos pačius taip pakitu
sius) skaičiuojame ant 
pirštų.

Tad minėdami 1923 
m. sausio 15 d., žvilgte
rėkite, kas nutiko po 
to,

Tokia buvo pradžia:
-"1944 metų spalio mė

nesį, kada tarnavau pas 
ūkininką, atėjo valdžios 
įsakymas visiems trauk
tis už Nemuno. Visas 
kelias nuo Priekulės Šilu 
tės link, buvo pilnas vo
kiečių kariuomenės auto
mobilių ir civilių gyven
tojų vežimų. Visi, apim
ti nelaimės nuojautos, 
skubėjo pirmyn į nežinią- 
Netoli Rūdynų vokiečiai 
baisiai sunerimo, pradėjo 
civilius varyti nuo kelio. 
Lauko keliuku pasukome 
vežimus Traksėdžių linK. 
Čia kad pradės šaudyti! 
Sprogimai visus lenkė 
prie žemės. Kas čaižė 
arklius, kas šaukėsi Die-

visus, kai tą pačią kortelę kažkas pavogė. Bran
džiausi knygos puslapiai, primenantys protarpiais Ma
rytės Skipitytės-Garbaliauskienės, perėjusios savo 
kryžiaus kelius toje pačioje Komijoje, puslapius yra 
tie, kuriuose aprašomas gabenimas rogutėmis mažy
lės Cecilės į tolimą ligoninę, o vėliau pavaizduoja
mi Mindaugo, perėmusio šeimos galvos pareigas, 
kovos už būvį vaizdai. Visokiausi vagišiavimai, pasi
savinimai, įsilaužimai į sandėlius, grobstymai iš kol
ūkinių kapčių tarybinių bulvių. Žodžiu, visi vadina
mieji "gyvenimo universitetai".

Keturiolikmečiu! Mindaugėliui netrukus teks žy
giuoti drauge su vyrais į miško darbus, kuriuos at
lieka protarpiais ir motina.

Vėliau, kai tėvui pavyks atsigabenti šeimą Vorku- 
ton, jis ten įsidarbins tose pačiose anglių kasyklose 
mėgindamas mokytis vakarais... Nelaimei, jis nesu
geba suvaidinti skausmingai liūdinčio, kai nusika- 
bakština Stalinas, ir jį išmeta už "nepadorų elgesį” 
iš gimnazijos. Netrukus tačiau jis prasimuša krepš” - 
nyje, yra vežiojamas į rungtynes po tolimus pasvie
čius, iki pat Maskvos. Kaip tik tos išlykos metu jam 
pavyksta nusigauti į Lietuvą prožvalgų. Rezultatai 
ne perdaug džiaugsmingi.

vo. Kilo baisi panika. 
Aš pasimečiau su savo 
šeimininkais. Kartu su 
lenkaite, kadaise čia dar
bams atvežta, begome 
vis toliau į durpyną... 
Per Aukštumalos durpy
ną bėgo ir vokiečiai.

Akivaruose klimpo ir 
skendo mašinos, žvenge 
mušami arkliai. O mes 
paklaikusios vis bėgome 
tolyn. Akipločiu, kad tik 
pabėgus nuo to siaubo. 
Tačiau pabėgti nuo jo 
nebuvo galima, nes spro
ginėjo visur, atrodo, ir 
mūsų kūnuose".

Taip apie tas 1944- 
ųjų spalio dienas po ke
turių dešimtmečių liudijo 
74 metų amžiaus Traksė
džių gyventoja Marija 
Tylinaitė, o 1990 metais

Pažintine prasme, ypatingai įdomūs ir vertingi 
yra puslapiai, kuriuose aprašomi pavojai ištinkantys 
žmones, dirbančius šachtose. Palyginus su autobio
grafiniu Vinco Adomėno romanu "Kas apverks jų da
lią?", darbo šachtose pavaizdavimai labai panašūs, 
nors^ abu jie nepamini garsaus Vorkutos streiko nu
malšinimo. Nelauktu skaititojui dalyku pasimato 
tai, kad Vorkuta nėra buvusi (bent tuo metu) užda
ra zona, kad miestan buvo įsileidžiami atklydėliai 
iš kitų Sovietijos vietovių. Taip busimoji Mindaugo 
žmona Danutė, lankydavosi iš Lietuvos, norėdama 
padėti savo seseriai Onutei, negalinčiai grįžti į

ir seserys Hazės, aną ru
denį patekusios į tą 
pačią mėsmalę. Tik jos, 
peiliu nupjovusios plėš
kes nuo vežimo, raitos 
šuoliais pasileido Ventės 
rago link. Jos išbėgo.

Sovietinė kariuomenė • 
Klaipėdos kraštą laikė 
Vokietijos žeme, tad ver
žėsi čia su ypatingu 
žiaurumu. Juos vedė kerš-

gimtinę. Prasisiekęs vėliau Mindaugas parsigabena į
Vorkutą vieną iš savo mergaičių, idant jinai galėtų <nukelta į 5 psl......../
čia išeiti vidurinį mokslą. Atseit, būta visokios var- -
go "dialektikos", apsiskaičiavimų, kur pelningiau /tęsinys 5 psl..... /
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Vytautas F.Bielajus (dešinėje) Lietuvoje 1987 m.va
sarą, kartu su žurnalistu iš Čikagos -Edvardu Šulai- 
čiu Nuotr: V. Kapočiaus
LIETUVIŲ TAUTINIŲ----
ŠOKIŲ IR FOLKLORO 
AMBASADORIUS ------------------ - ----------------- 
Vy tautos F. Beliajaus
90-osios gimimo meti 
nems paminėti
Edvardas Šulaitis

Aš, jau beveik 50 me
tų gyvendamas Ameriko
je, nedaug sutikau tiek 
daug lietuviams nusipel
niusių žmonių, kokiu 
buvo Vytautas F. BELIA- 
JUS, kurio 90 metų gi
mimo sukaktį minėjome 
š.m. vasario mėn. 26 d. 
Tačiau, gaila, jo jau ne
turime gyvųjų tarpe, nes 
1994-ais V.F. Beliajus 
iškeliavo Amžinybėn.

Vytautas Finadar Belia
jus buvo gimęs Dzūkijoje 
(Prienų valsčiuje, Pakum- 
pio kaime) 1908 metais, 
kaimiečių Sojos ir Jono 
Beliajų šeimoje. Jis, šiek 
tiek gavęs mokslo Prie
nuose ir Kaune, tėvų 
buvo išsiųstas Amerikon 
"laimės ieškoti". Važia
vo į "laimės šalį", paly
dėdamas savo močiutę. 
Tačiau čia tos išsvajotos 
laimės neberado- tuoj 
nedaug turėjo laiko gilin
tis į tolimesnius mokslus 
- tuoj pat reikėjo užsi
dirbti duoną.

1923 m. atvykęs į 
Ameriką, daugiausia 
laiko tada praleido Čika
goje, kur pasisekė baigti 
vidurinį mokslą. Mokslui 
jis tegalėjo skirti savo 
laisvalaikį. Tuoj pat pra
dėjo reikštis kaip šokė
jas ir choreografas ne 
vien tik lietuvių, bet ir 

uždarbiauti. Faktiškai ir šeimos perkėlimas Lietu
von pasidaro Babonams įmanomas dėka Mindaugo 
santapų.

Yra dar vienas bruožas, kuris skiria "Per kan
čias neprarandant vilties" nuo kitų panašios temati
kos veikalų. Būtent, kad jame užsimenama apie 
dalykus, kurie kitur nutylimi, nepasakojami. Apie 
tai, kaip atšiauriai, nesvetingai buvo pasitinkami 
zekai savo žmonių, savoje žemėje. Tiesa, Babono 
stilius nepasižymi ironija, savišaipa ar humoru. Jo 
plunksna nepajėgia skrosti sutręšusios tenykštės vi
suomenės tokiu tikslumu kaip sakysim šmaikštau
jantis R. Gavelis "Vilniaus Pokeryje", analizuodamas 
"homo lituanicus" anatomiją. Bet nors Babonas pasi
tenkina vien tokiais atodūsiais kaip "Tremtyje šiau
rėje manęs taip nepersekiojo ir nežemino, kaip čia 
dabar Lietuvoje", jis visvien pateikia pora vinječių, 
vaizduojančių jo sankirtas su "vietinės gamybos" 
Deržimordom, Merzavcevais ir Kruglodurovais. Tai 
reginių galerijai priklauso ir jo pasakojimai apie 
Maskvos statytinių paskutinius siautėjimus Lietuvoje 
- tardymus, kratas, knygų konfiskavimus. Kai auto
riui grąžinamos konfiskuotos knygos, jis pasigenda 
1998. IV. 28, d.

kai kurių leidinių, kuriuos buvo jam dovanojęs Ant. 
Kniukšta. "Nieko nepadarysi ir ten dirbantys žmo
nės išmanė šių knygų antikvarinę vertę", - taria jis 
atlaidžiai.

Kaip nurodo knygos pavadinimas, įstengęs nepra- 
rati vilties tremties verpetuose, autorius tebetiki, 
kad laikas leis surandėti žaizdoms tautos kūne. 
Svarbu tik tų dalykų neužmiršti, juos išsaugot at
mintyje. Užveržiant tačiau knygą, viena styga, vie
nas akordas, nesiliauja virpėjęs: "Jei nori iš žmogaus 
atimti gyvenimą, atimk iš jo vaikystę, porą anksty
vos jaunystės metų, ir tavo norai bus išsipildę" - 
sako vienoj savo knygų Lietuvos rašytojas Albinas 
Bernotas.

Nedrąsiai, bet pakartotinai keliose vietose ši pra- 
rasties gaida praskamba ir Babono knygoje ir tie 
akordai atperka kai kuriuos jo klupinėjimus senti
mentalizme.

Mindaugas Babonas PER KANČIAS NEPRARANDANT 
VILTIES. Atsiminimai. Vilnius. U.A.P.' Valstiečių laik'“ 
rastis, 1997. 207 psl.

italų tarpe. Reiškėsi ir 
"Pirmyn" choro statomo
se operose bei operetėse.

Po kiek laiko jaunasis 
Vytautas pradėjo dėstyti 
šokių meną universitetuo
se bei kolegijose. Tačiau 
1942 m.,išvykęs dėstyti 
į Fairhope kolegiją Ala- 
bamos valstijoje, ten 
stipriai susirgo džiova ir 
vos išliko gyvas. Tame 
mieste pradėjo leisti ir 
laikraštėlį, pavs?dintą lie
tuvišku vardu "Viltis" 
("Hope"). Tai buvo sim
bolinis vardas, kuris 
Vytautą morališkai stip
rino ir davė jam vilčių 
pasveikti.

iš šio mažo laikraštė
lio, kurį jis pradžioje 
siųsdavo tik savo drau
gams, vėliau išsivystė di
džiulis tautinių šokių ir 
folkloro žurnalas. Nors 
ir leistas anglų kalba, 
bet lietuvišku vardu, 
jame daug rašė ne vien 
tik apie lietuvių tauti
nius šokius, bet ir apie 
lietuviškus papročius ir 
pačią Lietuvą. V. Belia
jus trumpai prieš savo 
mirtį 1994 metais, suspė 
jo išleisti šio žurnalo 50 
gyvavimo metų paminėju
sį numerį. Tas sukaktuvi
nis numeris turėjo 68 
puslapius, pilnas įvairių 
faktų iš šio žurnalo, 
paties jo įsteigėjo, redak
toriaus ir leidėjo V.F. 
Beliajaus kūrybinės veik
los.

Šį žurnalą daugumoje 
skaitė kitataučiai, išsimė
tę plačiame pasaulyje, 
todėl apie lietuvius bei 

Lietuvą jame skelbiamos 
žinios pasklisdavo po į- 
vairius kontinentus. Pats 
žurnalas rodydavosi 6 
kartus metuose ir išeida
vo 40 puslapių apimties. 
Beje, po V.F. Beliajaus 
mirties, žurnalas neužsi
darė, nes jį perėmė leis
ti "International Institut 
of Wisconsin" Milwaukes 
mieste. Jo apimtis gero
kai sumažėjo, o apie 
Lietuvą čia jau retai ką 
berasi. Čia tik dar mato
me ‘lietuviško pavadini
mo "Viltis" senąją vin
jetę ir užrašą, kad žur
nalas buvo įsteigtas 1942 
m. Vytauto F. Beliajaus.

V.F. Beliajaus veikla 
Čikagoje

išsigydęs džiovą (arba 
geriau pasakius - ją kiek 
sustabdęs) Vytautas grį
žo ■ į Čikagą, kur jau 

anksčiau buvo suorgani-
zavęs "Lithuanian Youth 
Society". Jis šalia tauti
nių šokių rūpinosi sporto 
reikalais ir lietuvybės iš
laikymu. V.F. Beliajus pri
klausė Lietuvos Vyčiams, 
o 1945 m. įsteigė ir 
kurį laiką vadovavo tau
tinių šokių grupei "Atei
tis" (ji dar iki šiandien 
gyvuoja). Taip pat orga
nizavo lietuvių dailės pa
rodas, bendradarbiavo 
įvairioje spaudoje, rašė 
ir leido knygas, daugumo
je anglų kalba, kurių 
dauguma lietė tautinius 
šokius.

Čia sunku sužymėt 
visą V.F. Beliajaus veik- 
lą> nes ji buvo labai pla
ti. Daug laiko atimdavo 
įvairios ligos, kurios daž
nai atrodydavo lemtin
gos. Tačiau Vytautas 
porą kartų beveik ste
buklingu būdu pasveikda
vo, ir vėl griebdavosi 
darbų. Sveikatos sumeti
mais reikėjo apleisti 
Čikagą ir persikelti į 
San Diego miestą Kali
fornijoje, vėliau - į Den
verį, Kolorado valstijoje.

Nežiūrint didelio ir 
įtempto darbo bei silp
nos sveikatos, V. Belia- 
jui pavyko sulaukti gar
bingo amžiaus ir daug
padaryti Lietuvos ir lie
tuvių labui. Jis buvo ga
vęs dešimtis atžymėjimo 
ženklų iš gubernatorių,

universitetų, kolegijų. 
Tai, be abejo, plačiau
siai atžymėtas lietuvių 
kilmės žmogus šio kraš
to kultūrinėje veikloje. 
Šalia amerikiečių bei 
kitataučių atžymėjimų, 
jam Garbės raštą įteikė 
tuometinis Lietuvos Kul
tūros ministeris Darius 
Kuolys 1992 m, birželio 
mėnesį, kuriame buvo iš
vardinti šio vyro nuopel
nai.

V.F. Beliajaus pavardė 
yra patekusi į daugelį 
"Who"s Who" leidinių. 
Paskutinius 10 ar daugiau 
savo gyvenimo metų jis 
praleido važinėdamas po 
pasaulį, mokydamas įvai
rių tautų žmones tauti
nių šokių ar atsiimda
mas jam įteikiamus gar
bės raštus.
V. Beliajus lankėsi ir 
Lietuvoje

Kuomet Lietuvoje 
pasirodė laisvėjimo dai-. 
gai, V.F. Beliajus nuspren
dė tuoj pat nuvykti į 
savo tėvynę, kurios nau
dai jis svetimame krašte 

-jau buvo dirbęs daugiau 
negu 60 metų. Jo pirmo
ji tokia kelionė buvo 
1987 m. liepos mėnesį, 
kuomet Lietuvoje įvyko 
pirmasis Tarptautinis Pa
baltijo respublikų folklo
ro festivalis "Baltika".

Jis nenuvyko vienas, 
bet pasistengė, kad į at
gimstančią Lietuvą nuva
žiuotų ir viena amerikie
čių tautinių šokių grupė- 
"Rocky Mountains Dan- . 
cers" šokėjai iš Salt 
Lake City, Utah valsti
jos, Amerikiečiai Lietu
voje tada nebuvo vienin
teliai užsienio svečiai: 
čia taip pat atvyko ir 
grupės iš Lenkijos, Veng
rijos, tada abiejų Vokie
tijų, Prancūzijos, Švedi
jos, kitų Pabaltijo res
publikų, Rusijos, ir kt.

Šio festivalio metu 
kaip tik man teko dau- • 
giau su V.F. Beliajumi 
pabendrauti, nes tomis 
dienomis irgi turėjau 
progą lankytis tėvynėje. 
Mes kartu su visų užsie- 
nio šalių šokėjais vyko
me į specialų pasirody
mą Liaudies Buities mu- 
zieiuie Rumšiškėse, o oo

to buvo proga stebėti 
nuostabų koncertą Kalnų 
Parke Vilniuje. Tai buvo 
neužmirštami renginiai 
ir reginiai, kurie dar ir 
šiandien man primena ne 
vien tik šokėjus, bet ir 
pagrindinį Amerikos tau
tinių šokių specialistą- 
Vytautą Beliajų,.

Ypatingai po šio mud
viejų susitikimo Lietuvo
je užsimezgė artimesnė 
draugystė su šiuo nuosta
biu žmogumi. Tada jau 
pasikeisdavome dažniau 
ir laiškais. V.F. Beliajus 
išsipasakodavo sunkumus 
leidžiant "Vilties" žurna
lą, kartais pasiskųsdavo, 
kad tautiečiai lietuviai 
jį mažai remia, pažymė
davo, kad sveikata nėra 
geležinė. Ne kartą, tur
būt, juokais jis pažymėjo 
kad naktį matęs net pas 
jį atsilankiusią giltinę, 
kurią pasisekė nuvyti.

Tačiau, deja, vieną 
. kartą jos neįstengė nuvy
ti ir užmigo amžinu mie
gu. V.F. Beliajaus jau 
neturime savo tarpe, 
bet jo darbai, knygos, 

•įsteigtas žurnalas liko. 
Ir tai byloja ir bylos 
apie šį reto užsispyrimo 
žmogų, kurio, turbūt, 
daug kas iš mūsų tautie
čių užsienyje ir Lietuvo
je net nepažįsta...Tačiau 
apie jį žino ir jį gerbia 
viso pasaulio tautinių šo
kių ir folkloro mėgėjai 
kitataučiai.

/..... atkelta iš 4 psl./
KLAIPĖDA-ŠILUTE ’** - ■ ■ ——— — ■ ■.... .
tas, sukurstytas bolševi
kinės propagandos, sude
ginti tėvų namai. Už 
Šilutės užėmimo opera
ciją spalio 9-12 dieno
mis (Rusnės spalio 27 
d.) keturiolikai kariškių 
buvo suteikti Tarybų Są
jungos didvyrių vardai, 
(į šį skaičių neįeina A. 
Motiekos šarvuotos rink
tinės kariai, gavę tokį 
apdovanojimą netoli Šilu
tės).

Klaipėdos krašte prieš 
karą gyveno daugiau 
kaip 150,000 gyventojų. 
Jų lyg ir nebeliko, 1944 
metų spalis, o ir pora 
kitų miestų Lietuvai at
nešė nepataisomą žalą.

Šilutės kraštotyros 
muziejus kasmet spalio 
mėnesį organizuoja Klai
pėdos krašto genocido 
atminimo dienas. Tadįšį 
paminėjimą - konferenci
ją ir važiuojame.
Pro vagono langą

Traukinys iš Klaipėdos 
į Šilutę išvyksta 8 vai. 
ryto. Sakyčiau, kad tai 
ne traukinys, o automat- 
rica", kuri prieš karą iš 
Klaipėdos į laikinąją sos
tinę Kauną nušvilpdavo 
bene per porą valandų. 
Tik važiavo į priešingą 
pusę- Kretingos link. 
Vagone žmonių nedaug. 
Lėtai stuksi ratai. Aus
tančios dienos šviesoje 
pro vagono langą ryškėja 
pastatai ir pašiūrės, apli- 
pusios geležinkelio liniją.

/ bus daugiau /
5 psi.



KAS ATSITIKO GABIAM
INŽINIERIUI...

Tokia neįtikėtina įyy - 
kių raida: Aleksandras
Norvilas buvo baigęs 
gimnaziją Lietuvoje auk
so medaliu. Todėl nerei
kėjo jam laikyti stojamų

Visa informacija gauna
ma pas Kanados raj. va
dę v.s. fil. R. Žilinskie- 
nę, tel: 905-270-3723.'

jų egzaminų į Kauno 
Politechnikos Institutą, 
nebuvo nė komjaunuoliu, 
ir Institutą baigė su pa
gyrimu. Yra atlikęs kele 
tą išradimų, buvo ir al
pinistas, laimėjęs Lietu
vai žymenų. Su žmona 
Nijole augina 3 mažame
tes dukreles.

Pasikeitus darbų situa
cijai Lietuvoje, sumanė 
atvykti į Ameriką ir čia 
kurį laiką padirbėti. Ne
buvo lengva, išlaikęs be 
vargo vairuotojo egzami
nus ir negavęs to darbo, 
dirbo visokius pripuola
mus, kas tik pasitaikė. 
Kiekvieną uždirbtą centą, 
kaip rašo jo draugai, iš
siųsdavo šeimai. į dar
bus važinėdavo dviračiu.

Vieną labai ankstyvą 
rytą vyko į darbą Lock- 
forte. Pakelyje jį par
trenkė pravažiuojantis 
automobilis ir sunkiai 
sužeidė.

Šiandien jis dar be są
mones Čikagos Lojolos 
universitetinėje ligoninė
je, sutrenktais smegeni
mis. Ligonine atsisako 
toliau jį laikyti del fi
nansinių priežasčių. Ne
bedaromi jokie tolimesni 
tyrimai. Keli jo draugai 
rūpinasi, kaip jį toliau 
prižiūrėti ir jam padėti, 
išvežti į Lietuvą - irgi 
kainuoja, o šeima bevil
tiškoje situacijoje.

Čikagoje ir Lemonte i 
Socialinių reikalų skyriuo^ 
se priimamos aukos.

Taip pat galima auką 
siųsti sąskaitom
Standari Federal Bank, 
#1113021498, 150145 S. 
La Grange Rd., Orland 
Park, IL 60462-3233; 
tel: (708) 349-9844.

Gal ir lietuviai inžinie
riai užsienyje galėtų 
organizuotai prisidėti 
prie šios tragedijos pa
liestos šeimos pagalbos, , 
bent jau pervežant ligo
nį į Lietuvą...

įdomu butų sužinoti, 
ar yra galimybė patrauk 
ti teisman inžinierių 
Norvilą partrenkusio 
automobilio vairuotoją?

e ČIKAGOJE ir apylin
kėse šiemet vyko daug 
įvairių renginių: susitiki
mas su išrinktuoju pre
zidentu Valdu Adamkumi 
ir Alma Adamkiene, 
Balio Sruogos minėjimas, 
keletą Algimanto Kezio 
parodų ir jo knygos ”Ke- 
zys Retrospektyva” sutik 
tuvės, poeto Henriko 
Nagio paminėjimas, kon
certai solistų- smuikinin
ko V.Čepinsko ir pianis
tės L. Šatkutės-Jaunimo 
Centre, pianistų S. ir R.

e SKAUTŲ VIII TAUTINE 
STOVYKLA vyks š.m. 
rugpjūčio mėn. 8-21 d.d., 
Treasure Valley stovykla
vietėje, PAXTON, Mass. 
JAV.

Registraciją reikia at
likti iki BIRŽELIO mėn.
1 d., įmokant $100.

Ši tautinė stovykla 
mini lietuviškos skauti- 
jos 80-tąją veiklos sukak
tį.

Iškilmingas stovyklos 
savaitgalis vyks rugpjū
čio mėn. 15-16 d., į 
kurį kviečiami svečiai.

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS
o Valentina BALSIENE 
rengia savo keramikos 
darbų parodą Lietuvių 
Namų, seklyčioje š.m. ge
gužės mėn. 10 d.

• LN Kultūros komisija 
turi eilę įdomių vaizda
juosčių iš Lietuos: spek
takliai, žymių žmonių 
biografijos, filmukai vai
kams, istorinė medžiaga.

Taip pat yra Lietuvos 
Respublikos prez. Valdo 
Adamkaus inauguracijos 
vaizdajuostė ir TV filmo 
"Giminės" serija.

Vaizdajuostes galima 
įsigyti arba išsinuomoti 
pas S. Pabricienę, tel: 
416-762-5419 arba Vyt. 
Kulnį, tel: 416-769-1266

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

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

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

Chamney McWilliams Inc.

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

DRESHER Appraisal Ltd.

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

Tel. 416 233-3334

6 psl.

Zubovų koncertas Lemon
te, "Lietuva Heraldikoje 
ir vaizduose" - Lemonte 
Dailės Muziejuje.

Artėjant pavasariui ir 
vasarai - dar bus geras 
pasirinkimas kur nueiti, 
ką pamatyti.

® "Chicago Cultural Cen
ter" balandžio 22-26 
d.d. paskyrė lietuvių mu
zikai, literatūrai, menui, 
tautiniui šokiui, paskai
toms.

Nors lietuvių tautinių 
šokių ar dainos vienetai 
yra ne kartą pasirodę 
Čikagos vidurmiestyje,

bet niekuomet anksčiau 
to nebuvo tokiu dideliu 
mastu. Šis renginys pava
dintas "Po pasaulį per 
savaitgalį: Vilnius, Lietu
va". Jį ruošia Chicago 
Department of Cultural 
Affairs, visą mėnesį sky
ręs įvairių miestų, bičių 
lystės ryšiais susijungu
sių su Čikaga kultūros 
apraiškoms.

999 College St., Toronto, Ontario M61I 1A8 j 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414;

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

PRISIKĖLIMO
P ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

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 9 v.v.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:

DRESHER Real Estate Ltd.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor)Toronto, Ont. M6S 4W3
416-762-4232 FAX 416 762-5588

------------------------------------ ———

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

▼▼▼▼

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

90-179 d. term, ind.....................3.25%
180-364 d. term.ind...................3.50%
1 metų term. Indėlius............. 3.75%
2 metų term, indėlius............. 4.00%
3 metų term, indėlius............. 4.25%
4 metų term, indėlius............. 4.50%
5 metų term, indėlius..............5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
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..............5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP..............2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.00%
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......5.25%
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 
nuo................. 7.50%

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

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų.......................6.15%
2 metų.......................6.30%
3 metų.......................6.45%
4 metų.......................6.55%
5 metų.......................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų............5.45%

Draudžiame asmenines Ir su- 1 
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money , 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
4.00% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym.
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind.
2.75% už OHOSP (variable rate)
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų
2 metų
3 metų
4 metų
5 metų

6.30% 
6.45% 
.6.55% 
6.60%

su keičiamu 
nuošimčiu.............5.45%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.9
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ĮvaIKO TĖVIŠKĖS NAMAMS AUKOJO:
$20,- D.Danienė (Ottawa); a.a. Rapolo Pališaičio

• AV PARAPIJOJE MONT- atminimui - $25,- Sofija ir Juozas Skučai; a.a. Ados 
REALYJE š.m.gegužės mėn. Rudytės atminimui: po $100,-dr. Ilona Maziliauskienė,

Kibirkščių ir Vilgalių šeimos;$50,-Ethel Goldfield; 
$40,- ChJ.Tanner; $30,- S.A.Staškevičiai; po $25,- 
V.M.Jonynai, O.Čečkauskienė; po $20,- E. Kudž- 
miene, J.Breant, B.Nagienė, V.N.Jakoniai, M.Povilai- 
tienė, Margard Chell Gregory, L.Gedvilą, G.Gedvilą, 
Iz.Mališka, Z.H.Lapinai, K.I. Andruškevičiai, L.R.Ur
bonai, G.Kudžmienė; $10,- Pr-.M.Barteškai.

A.a. Juliaus Jurėno atminimui: po $50,- Sofi
ja ir Juozas Skučai, Jonas ir Elena Dalmotai; po 

Barysas, Al.M. J oneliai, K.J.Mickai,,

10 d., 11 vai. vyks Pirmo
sios Komunijos ir Sutvirti
nimo sakramento iškilmės.

9 Muz. kompAleksandro 
STANKEVIČIAUS Studija 
išleido 3 klasikines pasa
kas kasetėse: TRYS PAR
ŠIUKAI, MIEGANČIOJI 
GRAŽUOLĖ ir PELENĖ, 
prancūzų ir anglu kalbose.

Pagal specialų susitari
mą, jas galima patogiai Į - 
sigyti McDONALD firmos 
visose valgyklose.

Sveikiname.*

$20,- Zigmas
R.Piečaitienė, Iz.Mališka, E.Szewczuk, V.N.Jakoniai, 
El.Kerbeliene, D.B.Rupšiai; po $10,- St.Baršauskie
nė, A.Petraitytė, G.E.Alinauskai, K.Martinėnas.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
KLKMoterų D-jos Montrealio Sk.

SPAUDOS VAKARAS
Š.m.balandžio men.25 

Šeštadieni, AV P-jos salėje 
vyko laikraščio "Nepriklau
soma Lietuva" tradicinis 
vakaras. Balandžio mėnuo 
-pripakuotas renginiais, tai 
nelengvai pritraukti dides
nį skaičių dalyvių. Tačiau," 
kurie buvo atvyke-atrodo, 
nesig-ailejo.

Vakarą atidarė "NL" v- 
bos pirm.Romas R.Otto, 
pasveikinęs visus ir padė
kojęs už atsilankymą.Ma- 

. lonu buvo,kad ir Tėv.J.A- 
ranauskas,SJ,kaip visada , 
atvyko,nors ir trumpai pa
sirodęs, nuoširdžiai parė - 
mė ir savo Įnašu šio laik
raščio darba.

Red.Birute Nagienė sa
vo žodyje priminė, kad 
pagal veterano darbuotojo 
Leono Balaišio tvirtinimą- 
šis.m-aždaug 50-tasis-pora 
pridėjus ar atėmus - tra
dicinis renginys. Gerokai 
pasikeitęs nuo mūsų telki
nio žydėjimo laikų,kuomet 
ir Vakaro Karalaitės bu - 
davo renkamos, ir*svečiai 
vos sutilpdavo į. didesnes 
sales,ir šlamėdavo balinės 
suknios.

Dabar ir salė mažesnė... 
Gerai, kad ir trumpesni 
sijonai pakankamai gražūs, 
o ir kaklaraiščiai-šviete.

Maloniai bei išmoningai 
grodamas ir dainuodamas, 
Jonas Rimeikis visu svečiu 
buvo šiltai priimtas.Ir ne - 
šokantieji pasigėrėjo visa 
eile gražių dainų,netrūko ir 
modernaus ritmo šokėjams, 
o blyktelejo ir Bitutė Pil
koji.

Gerą vakarienę, paga - 
mino Linas ir Jordanas,py
ragų irgi netruko..Virš vie
no dvigubo stalo buvo pa
kibę du balionai. Susprag- 
sėjo žiežirbėlės ir Alek - 
Sandrui Piešinai buvo sma
giai sugiedota gimtadienio 
proga Ilgiausių ir visokių ki
tokių metų. Pobūviu pasi - 
džiaugė ir viešnia iš Lietu
vos- Margaritos Kastanaus^ 
kaitės motina Vanda Rošo-i 
golavičienė.

Tony Photo studijos sa
vininkas T.Laurinaitis, nuo
latinis šių vakaru fotogra-i 
fas įamžino dalyvius,loteri
ją pravedė Genutė Montvi
lienė su Albino
pagalba. Visą kita tarnyba 
patyrusiai atlikta 
Balaišio, Antano Žiūko ir 
jo žmonos Rūtos, Augusti- 
tino Kalvaičio, ir kt.

d.,

O mažiausios šokėjos -
Monika ir Tina ,turbūt, ta 
vakarą sugrįžusi os, dar ir 
sapne tebešoko. dai.
© Antano Šileikos knygos
"Baying on Time" ištrau - kite radio stočiai, kad jūs 
kas skaitys aktorius CBC klausėtės ir kad, žinome, - 
Radio 1, 88.5 bangoje nuo jums patiko.

pirmadienio iki penktadie
nio, 10:43 val.v.Serija tę
sis iki gegužės mėn. 4 d.

Jei klausysite- parašy-

• Menininkas - avangardistas guodžiasi kolegai:
- Nutapiau damos portretą, bet ji nori, kad pa

keisčiau jos akių spalvą.
- Negi tai labai sudėtinga?
- iš esrnės^ ne, bet aš užmiršau, kurioje vietoje 

tas akis nupiešiau.
« f dekanatą ateina profesorius:

- Čia studijuoja mano giminaitis. Norėčiau, kad 
išleistumėte jį iš paskaitos - jis palydėtų mane į na
mus.

- Gaila, mes jau išleidome jį į jūsų laidotuves.

® Studentas grįžta iš universiteto. Tėvai klausia, 
kaip sekesi sūnui egzaminas žodžiu:

atroao, kad tas profesorius labai dievo- 
žmogus. Aš atsakinėju, o šis pakelia akis 

kartoja: "Dieve mano".

- Man 
baimingas 
į viršų ir

<s> kritikas ir rašytojas.Kalbasi
Kritikas: Skaičiau jūsų knygą...
Rašytojas: - Paskutinę?
Kritikas: - TiKiuosi...

© Kartą Mark Twain' as gavo anoniminį siuntinį, ant 
kurio buvo užrašytas tik vienas žodis: "Kiaulė".

Kitą dieną laikraštyje jis pateikė atsakymą: "Pa- 
prastai gaunu laiškus be parašo, tačiau vakar gavau 
parašą be laiško".

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

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

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ 
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki......... 1.75%
santaupas.................................2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.........1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius 
RRSP ir RRIF
(Variable)..................................2.50%
1 m. ind................................... ,.3.25%
2 m. ind..................................... 4.00%
3 m. ind................................... s.4.25%
4 m. ind................................... ...4.75%
5 m. ind................................... ...5.25%

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

INTERAC KORTELĖ

PASKOLAS
Asmenines nuo.......... 6.25%
neklln. turto 1 m......... 5.20%

Urbono

Leono

1998. IV. 28

,.2.50% 
..2.75% 
..3.25% 
.4.00% 
.4.25% 
..4.75% 
..5.25%

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

PADE KA 
a!a

IGNUI PETRAUSKUI,

1998 m. vasario m. 12 d. iškeliavus amžinybėn., 
nuoširdžiai dėkojame Tėv. Juozui Aranauskui, 
S.J., už rožinį ir ataikytas pamaldas, už at
sisveikinimo žodį, Aušros Vartų p-jos Chorui, 
Montrealio Šiauliams ir visiems dalyvavusiems 
laidotuvių apeigose, užprašusiems šv. Mišias 
ar paaukojusiems "Vaiko Tėviškės Namams" 
ir už pareikštas užuojautas žodžiu ar raštu.

Dėkojame Toronto šauliams, o ypatingai 
g.š. St. Jokūbaičiui už atsisveikinimo žodį ir 
pareikštą paskutinę pagarbą Velioniui -

Buvusi gyvenimo draugė 
Antanina Petraitytė, 
Bronius Kirstukas ir 
Leonas Balaišis

KALBĖKIME SU VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS SAVO 
PROTĖVIU KALBA - LIETUVIŠKAI1.

TRIGLOBAL
Michelle Daines, B. Sc. 

(Onutė Dainyte).
Mutual Ftuub Representative

Triglobal Capital Management Inc.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Executive Offices
288C 2880 - 630 Rend Lcvesqno Blvd, West, Montreal, Quebec, H3B 1S6 

Tel: (514) 878-0800 Fsx:(514)878-O8O8

MUTUAL FUNDS. GUARNTEED INVESTMENTS, JUtSP, RRff. URA. UF. REST. TAX SAVING STRATEGIES. 

RETIREMENT PLANNING. MUTUAL FUND PORTOFK) ANALYSIS. FINANCIAL REVIEW

ANTOINETTE OUELLET. -
Agent immobiller affiliė —Brilviciene 
bur.: (514) 462-4414 rėš.: (514) 676-9705 
fax: (514) 462-1509 Mtl: (514) 990-5340
groups Button - 
action Inc.
COURTIER IMMOBILIER AGRĖĖ

2220, Lapiniėre, bureau 102
Brassard, QC J4W 1M2
groupe sorrow • action inc. est franchise inoepenoant et autohome de croupe Sutton. Quebec

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A .

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

TONY
rs ti P01T1AITS
PHOT O|paSSBP0BT - COMMBBCIAL 
STU D I Oi MARIAGB - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS



montrea
M I R l ŠIEJI: 

o JI LIL S JL RENAS,91 m 
mire balandžio men.,19d.
Slaugos Namuose.Liko se
suo Jule su šeima, brolis 
ir dvi seserys Lietuvoje.

Palaidotas iš AV P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

L žuojauta artimiesiems.

XX . , , XK

X

Montrealio lietuvių kredito unijos 
"LitO" valdyba kviečia

1998 m. gegužės mėn. 24 d. sekmadienį, 4 val.p.p.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE,

3426 Parthenais

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

ATVELYKIS MONTREA- 
LIO AV PARAPIJOJE

Š.m. balandžio mėn. 
19 d. Atvelykio Mišias 
atnašavo kleb.kun. Kazi
mieras AMBRASAS, SJ. 
Skaitovai - Aldona U R 
BANAVIČIENĖ Ir dr. J. 
MALIŠKA, AV p-jos cho
ras su muz. vargonininku 
Lavrentj DJINTCHARA- 
DZE šventiškai atliko
visų labai mėgiamas
giesmes - "Kyrie", "Glo
ria", dvi "Aleliuja", "Ag
nus Dei" - jau tradiciia 
tapusią muz. Aleksandro 
STANKEVIČIAUS (Henri
ko NAG1O žodžiai) Kan
tatos PRISIKĖLIMO gies
mę, o ir puikios, subti
lios vargonininko L.Djint 
charadze improvizacijos 
dar kartą patvirtino, kad 
be vargonų, be choro 
jokiu būdu negalėtume 
apsieiti. Išlaikę per de
šimtmečius giesmę ir 
dainą, mūsų choristai, 
kaip ir solistai bei vado 
vai, nusipelno visų nuo
širdžiausi© dėkingumo.

Po Mišių, salėje vyko 
K.L.K Moterų draugijos, 
Montrealio skyriaus su
ruošto tradicinio - jau 
25-to- VELYKINIO STA
LO vaišės.

Keturiolika padengtų 
svečiams stalų, vaišių ir 
pyragų stalai, dosniai ir 
gabiai paruoštais patieka 
lais viliojo ir skoniu ir 
gražumu arti 130-ties 
dalyvių akis.

Pobūvį atidarė Mote
rų Draugijos Montrealio 
skyriaus p-kė Genė KUDŽ- 
MIENĖ, prisiminusi ir 
tokio renginio pradžią.

x
narių susirinkimą n

* Narių registracija vyks nuo 3:00 iki 4 val.p.p. *
* Kandidatų į Valdybą ir Komisiją, pasiūlymai 
turi būti padaryti raštu dviejų Unijos narių, tu- Į] 
rėti kandidatų sutikimą ir įteikti Unijos sekre- f 
toriui ne vėliau, kaip 5 dienas prieš susirinkimą!
-MK---- ——XX----T~7XKZ7Z7T777ZXKZ~--------Xk_----- XX-----------------------------XX-----------3

kams po dovanėlę iš pin
tinėlės.

Matėsi keletas atvyku
sių iš toliau - St. DA- 
NAITIENĖ iš Ottav/os,Dia- 
na ŽIBAITIENE dabar jau 
iš Bostono,su vaikučiais;iš 
Lietuvos, atlikusi darbo 
projektą - Regina PIE- 
ČAITIENĖ, suspėjusi į 
Velykų šventes. Buvo 
svečių ir iš Šv. Kazimie
ro parapijos Montrealyje.

Vaišes palaimino kleb. 
emeritus kun. J. ARA-

Palinkėjo, kad kartu su 
pavasario saule sugrįžtų 
ir gyvenimo džiaugsmas, 
o Tevyneje-ir viltis i ge
resne ateiti.

Ji kalbėjo: '.’..Šiais me
tais švenčiame 25 metus 
kai mes metai po metų, 
rengiame tradicinį VELY- 
KŲ STALĄ. Prieš 25 me
tus mūsų d-jos narė Jad 
vyga BALTUONIENĖ 
iškėlė mintį atgaivinti 
Velykų pusryčių tradiciją, 
kurią švęsdavome savo
namuose Lietuvoje. Jos 
dėka, pirmasis Velykų 
Stalo renginys labai pa
sisekė. Montrealiečiai 
grožėjosi stalais, papuoš
tais žaliuojančiomis avi
žomis, žilvičių kačiukais, 
skaniais tradiciniais Vely
kų patiekalais ir puikiai 
papuoštais tortais.

Tai dėka J. Baltuonie- 
nės tada iškeltos min- I 
ties, tęsiame ją jau 25- 
tą kartą. Mes esame jai 
labai dėkingos".

Progresą atliko Mont
realio Lietuvių Šeštadie
ninės mokyklos jaunieji 
mokinukai, nustebinę 
tvarkingai išmoktais vely
kiniais posmais, gana 
sudėtinga dainalinksmai 
sudainuota.

Visiems vaikams, vedė
jai Astai STASKEVIČIE
NEI ir mokytojoms buvo 
smagiai paplota. Velykų 
MOČIUTĖ įteikė vai-

NAUSKAS, SJ, o pirm. 
G. Kudžmienė išbandė 
su juo margučių tvirtu
mą, bet pralaimėjo.
Pagal nustatytą, tvarką, 
valgytojai rinkosi sau 
valgius, o paslaugios, 
patyrusios pagalbininkės 
aptarnavo stalus vynu, 
loterijos bilietukais ir 
malonia šypsena.

Loterija su talka pra
vedė G.ZABIELIAUSKIE - 
NE.

Pirm.Genė Kudžmienė 
padėkojo visoms narėms 
už šio renginio suruoši
mą ir ypatingai rėmė - 
joms už pagalbą:Julei 
Adomaitytei, M.Jonynie- 
nei, A.Morkūnienei, H.ir 
Z. Lapinams, E. Szewczu- 
kienei, E.Povilaitienei. 
Skiriančioms savo darbą 
humanitarinei pagalbai ir 
mūsų tradicijų puoseleji - 
mui - geriausios sėkmės!

Certifikatai (min. $ 1000.00)
metu 4.00 Taupomos sąskaitos

2 metų -----4^25----- Specialios ... 1.25%
3 metų -----4^50----- Kasdieninės .. 1.25%
4 metų ___ 5^00-----
5 metų 5.25__ RRSP & RRIF
Terminuoti indėliai
1 metų ........ . .....
180 d. - 264 c__
120 d. - 179 d. 2.25

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 0.50
60 d. - 119 d. 2.25
30 d. -59 d. 2.25

iki 30 d......... . 0
30 o. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00)

IMA UŽ;
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to

2 metų___6.45   4 metų ._ 6.70 -
3 metų ... 6.60   5 metų .._ 6.75

Asmeninės paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS—L=_0.0 . „
Fully guaranteed (CSB) or other ------- 8.00
Personal loan regular ................. 9-50 ....

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

KASOS VALANDOS 
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 40- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 ———
Ketvirtadieniais 12.0G- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

VELYKINĖS IŠKILMES 
ŠV. KAZIMIERO P-JOJE

atminimui. mynais, kavute ir raudonu
Po pamaldų visi tiKin- vynu.

tieji užėjo į svetainęV "Aušriečiai" ir "Kazi- 
kur pasisveikino su Šv. mieriečiai", turėjo gerą 
Velykom, pasidalino įspū- progą pabendrauti ir pa- 
džiais, na ir žinoma, sidalinti įvairiais įspū- 
vaišinosi įvairiais skanu- dziais. K. Ambrasas

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

Dr.Phiiip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Kovo mėn. 29 d. musų 
šventovėje, per 11 vai. 
pamaldas, įvyko VISUO
TINĖ IŠPAŽINTIS- susi
taikymas su Dievu. At
silankė ir nemažai žmonių 
iš AV Parapijos.

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

Privatus kabinetas 
932-6441 
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.

Velykų ryto Prisikėli
mo Pamaldos mūsų šven
tovėje prasidėjo 6.30 v.r. 
į kurias atsilankė gan 
daug tikinčiųjų ir iš 
Aušros Vartų parapijos. 
Matėsi nemažai jaunų 
šeimų su mažais vaiku
čiais, kurie kartu su 
tėveliais dalyvavo Vely
kų ryto procesijoje. Kle
bonas dr. E. Jucevičius 
pasakė tam rytui gražų 
pritaikytą pamokslą, pa
sveikino dalyvius.

Šventovė buvo gražiai 
išpuošta raudonomis gėle 
mis, kurias paaukojo 
viena parapijiečių šeima 
a.a. dukros Kristinos

ADAMONB INSURANCE AGENCY INC.
NANAI • AUTOMOBILI AI -PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Roaemont Blvd.,Montreal. Que. HIX 1L7 .

Tel. 514 722-3545 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rea: 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.98 psi.
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