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NELAIMĖ VATIKANE

VATIKANE, Popiežiaus 
šventišką sargybą, tradi
cinėje puošnioje aprango
je, kurią buvo sukūręs 
Michelangelo, vadinamą 
"Swiss Guards", ištiko ne
laimė. Vienas sargybinis 
nušovė naujai paskirtą 
vadą, jo žmoną ir pats 
nusišovė. Pagal praneši
mą, jis buvo įtūžęs, kad 
negavo tarnybinio žy
mens, ir ištiktas "pami
šimo priepuolio".

Paskutinis, prieš šį, 
žmogžudystės įvykis pa
čiame Vatikane yra įvy
kęs, kaip žinoma, 1848 
m. Tuomet popiežiaus 
Pijaus IX-jo min. pirm. 
Pelligrino Rossi buvo nu
žudytas per poltinius 
neramumus prieš vyks
tant Italijos susivieniji
mui. "Swiss Guards" 100 
vyrų sargybos pulkas 
buvo įsteigtas prieš 492 
metus popiežių apsaugai 
kartu ir garbės sargybai.

Žudikas 23 m. amžiaus 
3 metus tarnavęs sargy
boje, nušovė Alois Ester- 
mann' ą, tarnavusį nuo
1980 m. Jis buvo labai 
gerbiamas už tai, kad
1981 m. vykstant pasikė
sinimui prieš popiežių 
John Paul II, jis buvo 
vienas iš pirmųjų asista
vęs sužeistam Popiežiui.

Tiriamos tikrosios šio 
tragiško incidento prie - 
ž as t y s.

• JEAN CHAREST, Que. 
bec’o liberalų lyderis, 
gegužės mėn. 5 d. pa
reiškė savo nuomonę 
apie Parti Quebecois pla
ną perdiskutuoti Kana
dos "Calgary declaration'] 
kuria nepatenkinti prem
jeras L. Bouchard' as ir 
Tarpvyriausybinių Reika
lų ministeris J. Brassard- 
as. Pasisakę anksčiau, 
kad tokio persvarstymo 
nereikėsią, dabar nuomo

nę pakeitė.
Jean Charest mano, 

kad toks jų nutarimas 
esąs ciniškas, nes vėl no
rima nukreipti dėmesį 
nuo tikrai svarbesnių 
problemų - ekonomijos 
ir sveikatos reikaluose. 
O tie nauji debatai būtų 
bereikalingas mokesčių 
mokėtojų lėšų švaisty
mas ir tiktai naudingas 
Nacionalistinės Asamblė
jos rinkiminei kampanijai. 
Jie tikrai nebandysią 
tuose pasiūlytuose deba
tuose ieškoti būdų atnau
jinti Kanados federaliz
mą.

Tikrumoje, "Calgary 
Declaration” buvo ir yra 
7-nių punktų dokumentas> 
kuris tiktai paruošiama
sis etapas rimtoms disku
sijoms ir būtų pagrindas 
konstituciniam atnaujini
mui, jei Quebec'© vy
riausybė neblokuotų.

Daina be galo... laikas 
keisti melodiją.

ESTIJOS PASIENYJE 
SUIMTAS ASMUO DEL 
SPROGDINIMŲ RYGOJE

Balandžio mėn. pra
džioje Estijos pasienyje 
Valgos punkte buvo su
laikytas jaunuolis iš Lat
vijos. Jis įtariamas (pa
gal gautą portretą) spro
gimų Rygoje organizavi
mu. Jie buvo įvykdyti 
prie sinagogos ir Rusijos 
ambasados.

Suimtasis 26 m. Latvi
jos pilietis Igor N., per
duotas Latvijos atsto
vams ir tardomas Rygo
je. Suimamas nesiprieši
no.

Latvijos kriminalinė 
policija mano, kad tero
ro aktus galėjo organi
zuoti viena žmonių gru
pė ir Latvijos policija 
atidžiai eina savo parei
gas. kad tai nepasikarto
tų.

B. Jelcin'as siūlė su
mažinti naftos tranzitą 
per Latviją.

LATVIJA SAUGOJA SAVO 
BRANDUOLINI 
REAKTORIŲ

Po gautų pranešimų 
apie galimus teroristi
nius veiksmus, Latvijos 
savanoriškoji Krašto Ap
saugos Tarnyba sustipri
no fizikos bandymams

naudojamo branduolinio 
reaktoriaus komplekso 
apsaugą.

Rusijos sprendimas 
nebeprekiauti Latvijos 
pieno produktais, žuvi
mis, konservais, elektros 
technika, kosmetika, tri
kotažu. Tačiau sprendi
mas sumažinti naftos 
tiekimą per Latviją, 
paliečia ypač Latvijoje 
gyvenančius rusus, kurie 
apie 80% - dirba naftos 
terminale "Ventspils Naf
ta".

JAV pareiškė, kad 
Rusijos ir Latvijos nesu
tarimus reikia reguliuoti 
derybomis, nes sankcijos 
nieko gero neduodančios. 
• įtakingiausiu Rusijos 
verslininku yra laikomas 
Boris Berezovskis, ketvir
toje vietoje - Černomyr- 
din' as.

įtakingiausiu Rusijos 
žmogumi (spaudos apklau
sinėjimuose iki jo pašali
nimo iš vyriausybės) bu
vo Černomyrdin' as.

KANADOS LIETUVIŲ FONDAS PRANEŠA, KAD IŠ 
1997 metų pajamų, lietuviškai veiklai paskirta:

KLB Krašto Valdybai-$31,000; K.L. Muziejui - 
Archyvui - $5000; "Tėviškės Žiburiams" - $3,500; po 

_$2JDXLQ-- "Prisikėlimo" parapijai ir "Nepriklausomai 
Lietuvai"; po $1000.- Hamiltono Sporto klubui "Ko
vas", skautų "Šatrijos" ir "Rambyno" tuntams kartu, 
"Romuvos” stovyklavietei, Hamiltono "Gyvatarui", 
Toronto "Gintaro" veiklai, "Gintaro" kelionei į Dai
nų šventę Lietuvoje; $750.- Toronto chorui "Volun
gė"; $650.- "Neringos" vaikų stovyklai; po $500.- 
"Gelezinio Vilko" ir "Neringos" tuntams kartu Mont- 
realyje, Hamiltono Apylinkės valdybai knygos leidi
mui, Toronto "Maironio" mokyklos 50 metų jubilie
jui, Vyrų Chorui "Aras", dr. Rasai Mažeikaitei - 
seminaras Anglijoj, Vaikų darželiui "Anapilyje", Ka
nados Lietuvių Žurnalistų sąjungai jei išleis knygą, 
Suvalkų krašto sambūrio "Klumpės" atvykimui pa
remti; po $350.- Hamiltono ateitininkams, Toronto 
ateitininkų tėvų komitetui, Toronto "Šatrijos" tun
tui, Hamiltono teatrui "Aukuras", Toronto teatrui 
"Aitvaras"; po $300.- kameriniam orkestrui Toronte, 
"Maironio" mokyklos instrumentiniam ansambliui; po 
$200.- Toronto moksleiviams ateitininkams, senolių 
chorui "Daina", Montrealio lietuviškam radijo pusva- 
landžiui, Sporto klubui "Tauras"; $150.- Londono 
chorui "Pašvaistė"; po $100.- Toronto filatelistams, 
Hamiltono lietuviškai Radijo valandėlei.

Apie paramą Lietuvoje bus svarstoma š.m. gegu
žės mėn. 20 dieną. K.L. Fondas
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Lietuvos krepSininkės praeitų^ metų vasara Seimo rūmų Baltojoje salėje gavo 
medalius ir prizus, šalia Laimėtojų taurės. Centre-Seimo pirm.Andrius Kubilius, 
už jo II—je eil. Arvydas Vidžiūnas, Kurtinaitis, II-as iš kairės Alg.Eimantas.

20-čiai, 1941 m. birželio 
mėn. SUKILIME dalyvaLietuvoj e
vusių REZISTENTŲ, pa-

B.N.

Platelis
© LIETUVOS ŠVIETIMO 
ministeriu paskirtas po
etas, vertėjas KORNELI
JUS PLATELIS, buvęs 
Švietimo ir Mokslo min. 
ZIGMAS ZINKEVIČIUS 
skiriamas neeatiniu Vals
tybės konsultantu Švieti
mo ir Mokslo reikalais.
LIETUVA NETEKO ŽY- 
ZYMAUS ARCHITEKTO - 
RESTAURUOTOJO

Š.m. mėn. pabaigoje 
staiga mirė Vilniaus 
miesto Garbės pilietis, 
Lietuvos restauratorių 
sąjungos garbės narys - 
Sigitas Benjaminas LAŠA" 
VICKAS. Jis buvo vienas 
įžymiausių Kultūros pa
veldo tyrinėtojų ir puose
lėtojų architektas.

SIGITAS LASAVICKAS 
-architektas pasišventęs 
pilių restauratorius, Vil
niaus pilių Mokslinės 
Tarybos narys, apdovanot 
tas "Vilniaus Garso" pre
mija.

© Prof. dr. Kazimieras 
Antanavičius, vienas Ne
priklausomybės atstaty
mo signataras,SĄJŪDŽIO 
ir Steigiamojo Seimo 
narys, mirė Vilniuje. 
1998 m. balandžio mėn 
16 dieną.
PIRMOJO LAIPSNIO 
VALSTYBINĖS PENSIJOS
N-io š.m. balandžio mėn.

skirtos pensijos 528 Lt.
Taip pat paskirtos ir 9- 
iems įvairių būrių PAR
TIZANAMS bei Rinktinių 
kariams.

M misterių kabinetas 
skyrė šias pensijas pagal 
1998 m. pradžioje įsiga
liojusį įstatymą bei Lie
tuvos Genocido ir Rezis
tencijos Tyrimo Centro 
patiektu sąrašu.

SOL. JOSE CARRERAS 
VILNIUJE

Žymusis dainininkas - 
ispanų tenoras Jose Car
reras - lankėsi Vilniuje, 
kur buvo surengtas jo 
rečitalis. Jis žinomas 
visame pasaulyje "Trijų 
Tenorų" sąstate, kartu 
su Luciano Pavarotti ir 
Placido Domingo . dažnai 
duodami puikius rečita
lius, įvairių operų pro
gramose, palydint geriau 
siems simfoniniams or
kestrams. Tą "Trijų Te
norų" idėją sugalvojo 
Jose Carreras 1990 m. 
Po 6 metų jau vyko jo 
pasaulinės gastrolės, iš 
Vilniaus solistas išvyko 
koncertuoti į Rygą.

Jose Carreras buvo su 
žavėtas Vilniumi, mūsų 
muzikais ir orkestru, o 
taip pat labai imlia ir 
šilta publika.

e Pakartotini tyrimai 
nuo ko mirė Vladas PUN 
DŽIUS Kaune, kovo mėn 
14 d., kai minia atakavo 
Europos Reikalų ministe- 
rę Laimą Andrikienę, nu
rodo, kad V. Pundzius 
nebuvo sužalotas ministe- 
rės automobilio, ° mirė 
nuo staigaus Širdies sutri
kimo. Tyrimus atliko 10 
geriausių medicinos spe 
cialistų.

Skleidę melagingus 
gandus ar nepatvirtintas 
išvadas, taip pat už ži - 
niasklaidos neatsakingus 
"sensacijos" skleidimus 
bei melagingai liudiju
siems yra keliama byla 
teisme.

• Lietuvos Moterų Krep
šinio Lygos čempionėmis 
antrus metus iš eilės 
tapo Kauno LAISVĖS 
Krepšininkės, finale lai- 
m ė j u s i o s 3:1 prieš 
Vilniaus Lietuvos TELE- 
KOMĄ. į trečią vietą pa
teko Marijampolės GIJA, 
ketvirtą - Klaipėdos 
ŽUVĖDRA.

LAISVĖS komandos 
vyr. treneris yra And
rius KULIEŠIUS ir trene
rė -^Sigita DONELAITĖ. 
Krepšininkės: Kristina
Kalesinskaitė, Laimutė 
Gedminaitė, Neringa Za- 
kalskienė, Asta Daujadie- 
nė, Dacė Kruminia, ^Ri
ma Petronienė, Valdonė 
Sakalauskienė, Eglė Sana- 
jevaitė, Kristina Jam- 
polskytė, Daina Motiejū
nienė.

© Prez. Valdas ADAM
KUS kovo mėn. pabaigoje 
lankėsi Lietuvos Tautinia
me Olimpiniame komite
te (LTOK). Komiteto 
pirm. Artūras Poviliūnas 
padėkojo V. Adamkui už 
nuopelnus Lietuvos Spor
tui ir už tai. kad io dė
ka 1988 m. Lietuvos 
sportininkai galėjo daly
vauti III-siose Pasaulio 
Lietuvių sporto žaidynė
se Australijoje. įteikė do
vanų - laikrodį.

Prez. Adamkus visų 
užjūrio lietuvių sportinin
kų vardu padėkojo LTOK 
vadovams, kad garsina 
Lietuvos vardą visame 
pasaulyje ir pasirašė 
Garbės Svečių knygoje.

DANAI SPECIALISTAI 
LIETUVOJE

Ukmergės pakraštyje 
prie uždaros akcinės 
bendroves mechaninių 
nuotekų valymo įrenginių 
dabar vykdomi ir nauji 
-biologinių nuotekų valy
mo įrengimai. Juos atlie
ka danų specialistai 
darbininkai sumontuoda
mi atitinkamus gaminius 
atvežtus iš Danijos. Apa
ratūra pradės veikti lie
pos mėnesį.

Dirba 3 elektrikai ir 2 
montuotojai nuo 7 vai. 

ir iki 7 vai. vakaro kas - 
diena. Savaitgaliais mon
tuotojai grįžta namo į Da
niją, pas šeimas.

Šie specialistai, baigę 
10 klasių mokyklą, 3,5 
metų mokosi santechni
kos specialybės.

Jeigu jų kompanijos 
SYSTEK elektrikai ir 
"Folding Smed ApS." 
montuotojai laimės se
kantį Lietuvoje konkursą 
tai po mėnesio jau dirb
tų Anykščiuose, kur mon
tuotų biologinio valymo 
įrenginius.

Danams darbininkams 
Lietuva patinkanti, tik 
norėtų susikalbėti su 
žmonėmis. Domėtųsi 
pokalbiais apie Lietuvą, 
jei būtų parūpintas vertė
jas, mokantis anglų kal
bą. Lenkai tokių turi, 
juos siunčia prie užsie
niečių darbininkų grupių.

įdomu taip pat, kad 
jie pastebėjo, anot žur
nalistės Loretos Jestrams- 
kienės, kad Lietuvoje 
tokį ar panašų darbą 
dirba 4 ar 5 asmenys, o 
Danijoje - vienas arba 
du. Taip pat Danijoje - 
jų viršininkai dirba kartu 
su jais, ir yra taip pat 
apsirengę darbo drabu
žiais, kaip ir montuotojai.

Dantį kalba priklauso š. 
germanų,skandinavų kai - 
bų grupei,su švedais su - 
darydami rytinę tos kalbų 
grupės šaką.

LIETUVOS BANKAS 
IŠLEIDO 50- TIES LITU 
MONETĄ

Proginę 50-ties litų 
monetą, skirtą Adomo 
MICKEVIČIAUS gimimo 
200-osioms metinėms, su
kūrė skulptorius Algirdas 
BOSAS, nukalė Lietuvos 
Monetų Kalykla.

Šis pinigas yra 925

JONIŠKĖLIS PASIRYŽĘS 
STIPRĖTI

Pasvalio apskrities sa
vivaldybė, atlikusi Joniš
kėlio bedarbių apklausą 
(nedarbas buvo pasiekęs 
10% t.y. 125 bedarbiai), 
nustatė, kad iš jų 51 
norėjo mokytis siuvėjos 
amato.

Savivaldybė nedelsda
ma susisiekė su Kauno 
AB "Dirbtinis pluoštas", 
kuris parėmė sumanymą 
įsteigti siuvyklą Joniškė
lyje. Pagal susitarimą, 
apskrities savivaldybei 
priklausys 51% siuvyklos 
akcijų, o "Dirbtinis pluoš
tas" ir vartotojų koopera
tyvui - likusi akcijų dalis 
po lygiai.

Kauno AB "Dirbtinio 
pluošto" dir. Algimantas 
Anužis tvirtina, kad 
Joniškėlio siuvykloje bus 
sukurta 70 naujų darbo 
vietų, pastatui atnaujin
ti bendrovė paskirs apie 
300,000 Lt.

Planuojama siūti darbo 
drabužius, o savivaldy
bės administratorius M. 
Žagunis mano, kad čia 
būtų galima siūti ir ka
rių, policininkų unifor
mas, tik reikia susitarti 
su atitinkammomis minis
terijomis.

O svarbiausia - protin
gai ir sąžiningai tvarky
tis, ko ir linkime naujo 
projekto sumanytojams 
bei būsimiems darbuoto
jams.

prabos sidabrinė masė 
23.30 gr., skersmuo 34 
milimetrų. Briaunoje 
iškaltas užrašas TĖVYNĖ 
LIETUVA MIELESNĖ UŽ 
SVEIKATĄ.

Monetą galima įsigyti 
Lietuvos Bamco kasoje 
Vilniuje, Kaune ir Klaipė
dos skyriuose. Pardavimo 
kaina - 80 litų.
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Prie Seinų katedros, kur palaidotas vysk.poetas ANTANAS BARANAUSKAS. 
Lenkai neduoda leidimo statyti jo paminklo garbingoje vietoje. Iš kairės - Alg. 
Eimantas, Kanados lietuvis, talkininkavus rinkiminiuose darbuose, konsulas Paki
lioms ir Vytautas Landsbergis,-Lietuvos Seimo pirmininkas, ir kt.

NEDOVANOTINAS LEN
KŲ ĮŽŪLUMAS

Kurstomas Lietuvos 
šmeižimas,—esą nepakan
kamai skiriama lėšų 
lenkiškosioms mokykloms 
Lietuvoje dėl nepakanka
me kiekio lenkų mokyklų, 
pradedant > ypač > nuo pra
dinių. Nekalbant ir seno
kų rekalavimų - lenkų 
universiteto, kai Varšuva 
- pašonėje, lengvai pa
siekiama...

Nežiūrint oficialių 
vyriausybių lygyje santy
kių normavimo ir abipu
sio respekto, eiliniame 
kasdieniniame gyvnimej 
ypač iš lenkų pusės, ne
pastebima jokio džentel
meniško poslinkio.

Vienas pavyzdžių - 
Lenkijos Užsienio reikalų 
min. Gierenek’o atsiųsta
me laiške - notoje- Lie
tuvos UR min. Algirdui 
Saudargui: "Pastaruoju
metu rimtą lenkų mažu
mos nerimą sukėlė dide
lių valstybės lėšų skyri
mas lietuviškoms mokyk
loms, taip pat naujų ob
jektų statybai, tuo tarpu 
neremontuojamos lenkų 
mokyklos, esančios toje 
pačioje vietovėje. Įsitiki
nimą, kad lietuvių mo
kykloms teikiamas prana
šumas lenkų mokyklų są
skaita, stiprina, lenkų vi
suomenės atstovų nuomo
ne, sunkumai atidarant 
lenkų mokyklas ir klases, 
geresnis naujų lietuviškų 
mokyklų aprūpinimas, 
netgi pernai galiojęs 
jose didesnis maitinimo 
tarifas. "
FAKTAI: Kalbama apie 
lenkiškos pradinės mokyk
los atidarymą Marijampo
lės pagrindinėje vidurinė
je mokykloje. Tačiau p. 
Gierenek'as blogai infor
muotas, nes dabar mini
mos mokyklos lenkiškose 
klasėse mokosi 18 vaikų, 
tos klasės seniai veikia! 
Lenkų teisė į mokslą 
gimtąja kalba, atrodo, 
pakankama ir normali.

Viršija "zajadlumas", 
nes Vilniaus apskrities 
(rajone) švietimo sky

1998. V. 12 

riaus vedėjas J. Dzilbo 
iki 1997 m. gruodžio 
mėn. 1 d. netvirtino Ma
rijampolės Vidurinės mo
kyklos mokytojų tarifų 
neva dėl to, kad nebuvu
si įsteigta pradinė lenkų 
mokykla...

Praeitų metų gegužės 
mėnesį buvo patiekta 
19 -kos Marijampolės 
gyventojų parašų (dėl 
tokios mokyklos steigimo, 
bet pasirodė, kad tiktai 
3 iš jų turi mažamečių 
vaikų. Dvi kitos įrašytos 
pavardės - vaikų 11 ir 
12 metų amžiaus, o dar 

i"'- ■' ................................ ............... ........... ..................... ..............

{NUSIPELNĖME GYVENTI TEISINGIAU

(Pasisakymas atspausdintas "Lietuvos Aide" nr. 63, 
š.m. balandžio mėn. 2 d.)

Prieš Seimo rinkimus Tėvynės Sąjungos programo
je buvo kalbama apie švarių rankų politiką ir viešu
mą. Tos priemonės turėjo padėti įsigalėti valstybėje 
teisingumui. Ką mums davė švarių rankų politika, 
viešumas, ar visuomenė jaučia įsigalint teisingumą?

Kad Ministro Pirmininko G. Vagnoriaus vykdoma 
reformų politika iš esmės yra teisinga, rodo tai, 
jog vadinamoji opozicija negriebia jo užgerklės. Ta
čiau visuomenės netenkina, kad joje sparčiai didėja 
turtinė diferenciacija, formuojasi galinga valdininki
jos kasta, primenanti sovietinę nomenklatūrą, savo 
gerovę kurianti, skurdindama tautą. Kaip rodo gyve
nimo patirtis, valdžia negadina tik reto žmogaus. 
Todėl šiandien taip keikiami valdininkai, nors tarp 
jų yra ir labai dorų žmonių. Būtina apginti dorų 
valdininkų autoritetą, didinti visuomenės pasitikėji
mą valdžia, atsikratyti nepriklausomybės idealus 
kompromituojančio balasto. Juk ne kur kitur, o tarp 
valdininkų netyla skandalai dėl piktnaudžiavimo tar
nybine padėtimi, tarpsta ryšiai su nusikalstamu pa
sauliu, globojami kontrabandininkai, išteisinami nusi
kaltėliai, kyšius ima teisėjai, prokurorai, policijos 
komisarai, valstybinių įmonių vadovai tyčiojasi iš 
dirbančiųjų, akį rėžia visuotinas valstybinių lėšų 
švaistymas; biudžetinių darbuotojų atlyginimuose vy
rauja, atrodo, sąmoningai inspiruojamas chaosas, 
atpalaiduojantis rankas savivaliavimui ir 1.1. Sakyti, 
kad likviduoti negerovėms nieko nedaroma, būtų 
neteisinga. Tačiau akivaizdu, kad daroma mažai ir 
ne tai, kas svarbiausia. Manytume, kad visuomenę 
demoralizuojanti tik dalelė aukščiau išvardytų nege
rovių nebus pašalinta, kol nebus įdiegta griežtai reg
lamentuota biudžetinių įstaigų darbuotojų atlyginimų 
sistema; kol vadovaujantys darbuotojai pareigas ga
lės užimti tik viešų konkursų keliu ir numatytam 
laikui (tik sąžiningi ir gerai užsirekomendavę dar
buotojai galės turėti teisę dalyvauti kituose konkur^. 
suose); kol biudžetinių įstaigų darbuotojai galės turė
ti teisę užimti tiek vieną biudžetinį etatą; kol ne
bus griežtai reglamentuota premijavimo tvarka ir 
apribotas premijų dydis; kuo sparčiau privatizuotos 
valstybinės įmonės, tuo pakertant vadovų piktnau
džiavimo šaknis.

"Lietuvos Aida" Kanadoje galima užsisakyti per V.
Biretą, 199 Sylvan Ave., Scarbourough,Ont.,MlE-lA4
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vieno pasirašiusio tėvo 
vaikas dar tik 4,5 metų. 
Ir tai ne pirmas ir ne 
vienintelis atvejis...

Kiekvieną tokį ir pa
našų įžūlumą reikia ne 
mandagiai ir diplomatiš
kai slėpti vardan gerų 
santykių , o elgtis su už
tarnauta savigarba: tuo
jau pat oficialiai' infor
muoti Lenkijos Švietimo 
ir Kultūros ministerius 
ir rasti atitinkamus as
menis gražiai painfor
muoti tokių "sąrašų" pla
tintojus, o ir surasti jų su*- 
darytojus. Gana žemintis.

PAMINĖJO VYDŪNO 
GIMTADIENI

KINTUOSE (Šilutės 
apskr.) Vydūno Draugija 
suruošė 13U-osios gimi
mo sukakties minėjimą 
pagerbdami filosofą, ra
šytoją ir visuomenės 
veikėją, VYDŪNĄ.

Minėjimas vyko Muzie
jaus salėje. Pažymėtina, 
kad ši draugija veikia 10 
metų. Jos pirm. dr. Va
cys Bagdonavičius prane
šė, kad buvo įteikti du 
Vydūno laiškai, rašyti I- 
ajam Lietuvos preziden
tui Antanui Smetonai - 
-Valdui Adamkui.

Minėjimas vyko ir Til
žėje. Prie namo, kuria
me Vydūnas gyveno, yra 
įkaltas jo bareljefas.

Vydūno bareljefas Tilžėje 
Nuotr: Roberto Kėriko

X-tasis DŽAZO 
FESTIVALIS

BIRŠTONAS tapo Lie
tuvos džiazo festivalio 
vieta. Organizatorius ir 
įkūrėjas tokio renginio 
yra Zigmas VILEIKIS. 
Balandžio mėn. pradžioje 
jis įteikė tradicinį Didįjį 
prizą muzikantui, pedago
gui Vladimirui Čekasi- 
mui- saksofonistui už 
nuopelnus Lietuvos dža- 
zui. Tokie festivaliai Birš
tone vyksta kas dveji 
metai, per tris vakarus. 
Šių metų festivalis pasi
žymėjo ne tiktai gerais 
muzikantais, bet ir ne
mažu jaunųjų muzikų
prieaugliu. Pasirodė Vii- Muz. Rimvydas Paulikas 
niaus ir Klaipėdos stu
dentai, kartu su savo tai, kad "Lietuvoje išliko 
dėstytojais. Akademi- visos muzikos mokymosi 
nio ir džazo muzikos pakopos - Muzikos mo- 
supynimai išaudė labai kyklos, aukštesniosios, 
įvarias ir įdomias pro- konservatorijos ir Akade- 
gramas. mija". Tad ir džiazą

Festivalio rengėjas pasirinkęs muzikantas, 
Zigmas Vilekis ne kartą galį gauti nuo ankstyvo 
ir labai teisingai - pabrė- amžiaus muzikos pagrin- 
že, kad puikiausia yra dus.

Valdininkiją išlaiko visuomenė. Jei skursta visuo
menė, valdininkija neturi moralinės teisės gyventi 
prabangiai. Ji privalo dirbti visuomenės labui už 
normalų atlyginimą. Nuogąstauti, kad pristigs norin
čiųjų dirbti už normalų atlyginimą -nerimta: už 
borto yra daug išsilavinusių ir dorų žmonių. Nesu
prantama, kodėl prokurorams, teisėjams, policijos 
komisarams, bankų valdytojams, įmonių direktoriams 
ir kt. reikia mokėti labai didelius atlyginimus, kad 
jie gerai vykdytų savo pareigas. Tai amoralu, nes 
kiekvienas valstybės tarnautojas tiesiog privalo dirb
ti sąžiningai. Uz pinigus nei pareigingumas, nei sąži
ningumas, nei dora neperkami, o nepakeičiamų žmo
nių nebūna. Taip pat nesuprantama, kodėl aukštas
valdininkas, įmonės vadovas, policijos komisaras, 
seimūnas ar politikuotojas gali atostogauti Kanarų 
ar Bahamų salose, aukščiausios kategorijos chirur
gas, garsus profesorius ar patyręs inžinierius - sodo 
namelyje, jei tokį turi. Akis badantys kontrastai kir
šina visuomenę, kelia nihilistines nuotaikas, mažina 
valdžios autoritetą, teikia peno "ubagams" ir tarpu
varčių agitatoriams, tik ir laukiantiems dingsties 
kelti sumaištį. Kuo ilgiau bus delsiama įdiegti pa
čias elementariausias teisingumo normas mūsų visų 
gyvenime, tuo mažesnė tikimybė, kad visuomenė su
pras, jog Vyriausybės vykdomos reformos, kad ir la
bai skausmingos, neišvengiamos ir daromos mūsų 
visų labui. Švarių rankų politika turi tapti kasdiene 
mūsų gyvenimo norma. Daug vilčių dedama į Prezi
dentą Valdą Adamkų, kuris gerai supranta tvarkos, 
drausmės, sąžiningumo ir teisingumo svarbą norma
liam valstybės funkcionavimui. Savaime tos verty
bės neįsitvirtins - reikia ryžingų veiksmų. Tikėki
mės, kad devintoji Vyriausybė neapvils mūsų lūkes
čių. Kazys Blaževičus



Tiesūs Žvilgsniai į Praeities 
Kreives
/ Nauja tarpukario Lietuvos istorija anglų kalba / 

Vytautas A. Jonynas

Jau vien todėl, kad jose žvelgiama į praeiti 
iš istorines perspektyvos, ir savaime atlaidžiau, 
visokių linksmų dalykų pasitaiko atsiminimų knygo
se. Taip, sakysim, pralinksmino mane, nelaukta deta
lė vieno Kanados pasiuntinio Maskvoj (pavardes ne
beprisimenu ) memuarų pastraipėlė, kurioj jis prisi
mena, kad turėdavęs ne karta pėdinti į TSRS Už
sienio ministerija ir tenai aiškintis komunistinėms 
bonzoms kodėl jo kraštas toleruoja visokiu "atplai
šų” provokatoriškas manifestacijas prieš Sov. Sąjun
ga. Pasireiškiančias tiek laiškų redakcijai forma, 
tiek renginių rezoliucijoms valdžios pareigonims 
arba Suvienytų Tautų Organizacijai.

Bematant stojosi prieš akis paburkę tarybiniai 
latraveidžiai ir situacijos komiškumas, nes senokai 
mes "atplaišos" buvom nurašę ri ritualą i nuostolius, 
kaip beprasmį "juokų darba". Jei ko širdy pasigesda- 
vom, tai platesnio masto svetimtaučių informavimo 
apie Lietuvos, kaipo pilnateisės Tautų Sąjungos na
rės, bei pažangios, demokratinės ; saiką gerbiančios 
valstybės, dygliuota kelią tarpukary. Mat, tame 
kovos bare mes buvom aiškiai kitų mažumų, len
kiami.

Vengrų išeivių pastangomis išleista prof. Stephen 
Sisa knyga - The Spirit of Hungary. A.Panorama 
of Hungarian History and Culture (Morristan, N.Jer- 
sey Vista Books) buvo pasiekusi, 1995 m. savo tre
čiąją laidą. 1980 m. dekados pradžioje estai buvo 
tėškę ESTONIA, nepriklausomybės laikotarpio istori
ją anglų kalba. Vienu metu^ atrodė, kad ir lietuviai 
suskas išleisti panašaus pobūdžio kolektyvini, leidinį, 
bet jo vietoj susilaukėm esejistikos rinkinio, vardu 
"Mind Against the Wall (1983 redaguoto R.Šilbajo- 
rio), kuriame buvo baisėjamasi okupanto vykdomu 
tautos masinių žalojimu.

Leistina spėlioti, kad būta kelių priežasčių, at- 
baidžiusių mūsų intelektualus nuo tokio sumanymo. 
Pirmąja, turbūt,, svarbiausia, buvo toji, kad mūsų 
šviesuoliams pasimatė pragmatiškesnių ir aktualesniu 
paruošti svetimtaučiui skaitytojui enciklopediją, anglų 
kalba. Iš kitos puses, toji Nepriklausomybės dienų 
praeitis buvo pernelyg artima mums patiems ir ga
linti įskelti kibirkštis įvairiomis kontroversijomis. 
Toli gražu, neįdomiomis ir taip nusvetimėjančiam 
jaunimui.

Kitaip buvo pažvelgęs j šią problemą amerikietife 
istorikas Alfredas Erichas Senn'as. įsigijęs doktoratą 
iš Europos istorijos Pensilvanijos universitete, kurį 
laiką profesoriavęs JAV, Vokietijos ir Šveicarijos 
universitetuose, jis susidomėjo XX-tojo amžiaus 
Lietuvos istorija. Suėjo į sąlytį su mūsų išeivija^ 
jos iškiliausiais žmonėmis ir, jų patariamas, paraše
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PENKI TŪKSTANČIAI 
ŽIŪROVŲ PLOJO 
"ŽALGIRIUI"

Belgrade vykusiose 
Europos Taurės žaidynė
se, Lietuvos "Žalgiris" 
tapo čempionu, nugalėjęs 
italus.

Taurę įteike FIBA 
generalinis sekretorius, o 
žalgiriečiai svaidė į orą 
savo trenerį Joną Kaz
lauską.

Jugoslavijos laikraščiai 
šioms finalinėms rung
tynėms skyrė daug dėme
sio, negailėdami gražių 
epitetų, kaip: "Puikus 
spektaklis", "Trofėjus 
Žalgiriui", "Nuostabieji 
iš mažos Lietuvos", ir 
kt. Daugybė nuotraukų 
lydėjo aprašymus. Jų ne
maža atspausdinta ir 
"Lietuos Aide", nr. 73, 
balandžio mėn. 16 d. lai
doje.

Laimėjo 82-67 taškais.
Kūno kultūros ir spor

to departamento direkto
rius Rimas Kurtinaitis 
džiaugėsi: "Pagaliau Lie
tuva turi komandą, kuri 

Europoje gali aplošti bet Šiandien vyrai žaidė ne 
ką. Neabejoju Žalgirio tik rankomis, kojomis ir 
sėkme Europos lygyje, protu, bet ir širdimi".

du svarbius veikalus šio žemyno^ skaitytojams: "The 
Emergence of Modern Lithuania (1959) ir The Great 
Powers, Lithuania and the Vilna Question (1966). 
Nors tie du veikalai nesusilaukė ypatingesnio susido
mėjimo išeivijos tarpe, jie nesukėlė ir jokios pole
mikos, galėjusios Įskaudinti jauną autorių. To buvo 
išvengta, ir A.Senn’as ir toliau dėmesingai sekė Lie
tuvos bylą, pateikdamas neseniai knygą apie Gorba- 
čiov'o lankymąsi Lietuvoj. Šiaip- jis dėsto Wiscon- 
sin-Madison’o Universitete.

Laimingu sutapimu į tą universitetą atvyko sta
žuoti kultūrinių mainų tarp JAV ir TSRS dėka, 1980 
dešimtmečio pradžioje jaunas lietuves istorikas Al
fonsas Eidintas, kuriam pavyko užsibūti kiek ilgėliau 
- apie aštuonetą mėnesių.

Kiek vėliau, 1989 m. tan pačian universitetan 
atvyko .pagilinti žinių ir kitas jaunas mokslininkas 
iš Lietuvos - Vytautas Žalys. Sunku atspėti, kokiu 
paskatų buvo jiems E.Senn’o atliktieji darbai, bet 
įtikėtina, kad pažintis su profesoriumi yra turėjusi 
jiems neabejotinai teigiamą poveikį ir paspartinusi 
apvaldymą^ užsienyje aptiktos dokumentinės žaliavos. 
Jie patys prisipažįsta, kad kaip tik čia, Wisconsin- 
Madison universitete jiems kilusi mintis parašyti 
anglų kalba,, mokantiems žmonėms veikalat apje 
Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kelią.

Tą sumanymat jiems pavyko įgyvendinti 1997 
m. veikalo Lithuania in European Politics pavidalu, 
pasitelkus į talką tą patį E.Senn’a^ ir Amerikos lie
tuvį Edvardą Tuskenį, tarp kitko irgi studijavusj(1989 
metais) Wisconsin-lvtadison universitete. Vėliau dir
busį žurnalistini darba Radio Free Europe, Radio 
Liberty radiofonuose. Šiuo metu tarnaujantį Lietu
vos pasiuntinybėje Washington’e, kurios ambasado
riumi, kaip prisimename, buvo ir Adolfas Eidintas.

Kaip papildomoji antraštė patikslina, knygos tu
rinį sudaro Lietuvos Nepriklausomybės 1-aikotarpio 
1918-1940 m.istorinė apybraiža. Ji susideda iš 6- 
ių skyrių, keturių autoriumi yra Alfonsas Eidintas. 
Likusiųjų dviejų - Vytautas Žalys, nors faktiškai, 
puslapių skaičiumi jie yra apilygiai. Stiliaus atžvil
giu jie irgi vienodai patrauklūs, sklandus ir vaizdūs, 
nors V.Žalio užduotis kur kas nedėkingesnė, nes 
jam tenka atskleisti Lietuvos santykių su kaimynais 
narpliavas, mūsų diplomatijos laimėjimus ir nesėk
mes, Vilniaus ir Klaipėdos bylų istorija.

Lietuvoj e
• LIETUVOS VALSTYBI
NIO KOMERCINIO BAN
KO indėliai ir sąskaitos 
perduodamos į TAUPO
MĄJĮ BANKĄ, kartu ir 
veikiančios paskolos, 
valstybiniai popieriai ir 
kitas, valstybės įnašais 
atkurtas, turtas.

Dėl šių ir kai kurių 
kitų pakeitimų nenuken
tės niekas, galės ir to
liau naudotis savo są
skaitomis indėlininkai.

TAUPOMASIS BANKAS 
sustiprėja dėl šių pakei
timų, perduodami indėliai 
ir toliau visiškai padeng
ti valstybės lėšomis.

Lietuvos Valstybinis 
Komercinis Bankas dėl 
kai kurių asmenų krimi
nalinės veiklos 1994-98 
m. iššvaistė daugiau 
kaip 300 mil. litų ir pra
rado beveik visą savo 
turtą. Iškeltos baudžia
mosios bylos, kurias tiria 
Generalinė prokuratūra. 
Vyriausybės Spaudos tar
nybos pranešime patvir
tinama taip pat, kad 
padengtų minimo banko 
nuostolius, Vyriausybė 
1996-98 m. išleido verty
binių popierių.

Nors Eidintui irgi prireikia pakomentuoti tp san
tykių su priešu vyliais atgarsius krašte, jo "įvykinę" 
istorija pagyvina krašto ekonomines, socialines ir 
kultūrines pažangos piešinėliai. Tenka pripažinti, 
kad abu istorikai yra pasigėrėtinai išstudijavę aprašo
mųjų laikotarpių foną. Vytautas Žalys-, išnaršydamas 
archyvuose dūlėjusią, medžiagą, o Alf.Eidintas pasi
rinkdamas sau paruošiamojo darbo pratyboms buv. 
Lietuvos prezidentų biografines apybraižas (Alf.Ei- 
di n t as Lietuvos Respublikos prezidentai, K a u n as- 
Šviesa, 1991, Alf.Eidintas. Aleksandras Stulginskis, 
Gulago kankinys, Vilnius? Mokslas, 1995).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.10
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Alfredas* E.Senn’as aprūpina leidinį dviem - įvado 
ir atsklandos (Afterword) tekstais, nors faktiškai, 
pagal visas žaidimo taisykles, pratarme turėjo para
šyti Edv.Tuskenis. Tituliniam puslapy jis minimas 
kaipo leidinio > redaktorius, bet kuo konkrečiai jo, 
tas ’’editing’’ pasireiškia, skaitytojui neaišku.

Spėjamai, jis bus atlikęs lietuviškųjų tekstu ver
timą į_ anglų kalba. Jis“ be priekaištų. Matomai, 
jo pastangomis atsirado įvairios rodyklės bei lente
lės, vyriausybių sąstatų lentelė, žymesnių ankstyvo
sios Lietuvos istorinių datų savadas, ir svarbesniųjų 
XX-tojo amžiaus įvykių4 chronologija. Sunkiausia 
atspėti, ar E.Tuskenis yra peržiūrėjęs ir parūpinęs 
anotacijom visų trijų veikalo autorių bibliografines 
nuorodas, lydinčias knygos skyrius. Jos kartais ilgo
kos, visumoj pasigėrėtinos, kaip pav.komentarai apie 
"Tautos valių” (p.219).

lorida
• KLUBO VALDYBA 
balandžio mėn. 12 d. su
rengė VELYKŲ pietus su 
šventišku maistu, margu
čių "muštynėmis". Premi
javo gražiausią margutį.

Balandžio mėn. 23 d. 
vyko "žiemotojų" sve
čiams atsisveikinimo ren
ginys: dalis, praleidę šią 
žiemą, grįžta į Kanadą 
ar kitur, kiti pasiilgę 
"šiaurietiškos" vasaros - 
svečiuojais šiaurinėje

siuntą. Buvo pridėta ir 
kojinių kol kas dar ne 
visi vaikai aprūpinti.

Vajus tęsiamas, žmo
nės aukoja ir pervežimo 
išlaidoms.

PAMINĖTA KOVO H-oji

Kovo 8 d., sekmadienio 
popietę klubo pirm. An
tanas GUDONIS savo 
kalboje priminė, kad 
prieš aštuonerius metus 
buvo atstatyta Lietuvos 
nepriklausomybė. Pasi

džiaugė, kad nors lėtai, 
bet krašto gyvenimas 
eina geryn, ir mums iš
eivijoje yra malonu pa
gelbėti laisvam kraštui.

JAV LB St. Petersbur- 
go Apyl. pirm. Vida 
MEILUVIENĖ, tik ką grį
žusi iš prez. Valdo Adam
kaus inauguracijos, pla- 
įčiai papasakojo apie šias 
įspūdingas iškilmes Vil
niuje. Popietė buvo už
baigta visiems dalyviams 
sudainuojant "Lietuva 
Brangi".

pusėje. Kas sako, kad 
lietuviai nepaslankūs...

Iš viso , aptariamajame leidinyje esama dalykų, 
kurie pagal šio kontinento standartus neortodoksiš- 
ki. Mat, ne vien leidinio redaktoriui yra pareiga 
tarti pratarmes žodį, jam tenka taip pat atskleisti 
tame įvade, kuo leidinys praturtins istoriografija, 
kuo papildo pirmatakų darbus ir kaip sėkmingai 
jis įveikia jų klastotes. Nemažiau svarbiu dalyku 
yra leidinio redaktoriui pažymėti kokiai auditorijai- 
uždarai, akademinei, sektantinei, - ar plačiai vi
suomenei skiriamas tas veikalas.

Rasit todėl, kad šiuokart autoriumi yra prof. 
A.E.Senn’as ir kad jis pasidrovėjo pasitapšnoti sau 
pačiam per petį, visi šie dalykai skaitytojui nepaaiš
kinami. Pasitenkinama vien pareiškimu, kad Eidinto- 
Žalio esejistika (essay) sudaranti svarų įnašą, ne 
vien į Lietuvos istoriografiją anglų kalba, bet apla
mai į šio krašto istoriografiją, bet kuria kalba. Pri
pažįstama, kad tolygaus veikalo nėra buvę. Paaiški
nama, kad Sovietams valdant Lietuvą - tenykščių 
istorikų darbai turėdavę persikošti per tankų filtrą 

ir trafaretą, negailestingai varžiusius žodžio laisvę. 
O išeivių istorikams ir svetimtaučiams tyrinėtojams, 
nebuvę, prieinami šaltiniai, būtini tokio analitinio 
pobūdžio veikalui” (p 7).

PUIKI PROGA
143 skyriaus į Džentelmenas pensininkas, kuriam reikalinga 
suorganizavo į lengva pagalba, norėtų dalintis savo gyvenimu 

visam laikui su 35-55 m. moterimi. Gali būti 
vieniša motina. Teirautis: 435-0610.

• BALFO 
valdyba 
Valakampiuose esančia- 3 
me Sibiro Tremtinių vai- n, 
kų-moksleivių bendrabu- 
čiui su 210 vaikų, batų

AR ŽINOTE, KAD GALITE TAPTI

Nemažiau atsargiai prasitariama ir apie knygos 
adresatą- skaitytojų grupę, kuria siekiama sudominti 
šia studija:

” Pamokos, kurių galima pasimokyti iš tokios 
trumpos istorijos, priklausys nuo to, ko siekia skai
tytojas; istorinės situacijos gali pasikartoti savo 
sąranga (stucture), bet ne detalėse" (p 8).

Neužginčyjamai esama tiesos šiame pareiškime, 
nes kaip teigia aksioma, kiekviena karta interpre
tuoja praeitį savaip, pasisavindama iš jos tai, kas 
jai naudinga. Poetas Paul Valrery yra aptaręs tą 
reiškinį dar negailestingiau: "Istorija pateisina bile 
ka. Visumoj jinai radikaliai nieko nemoko, nes joje 
telpa viskas, ir ji pateisina bet kokias užgaidas". 
(Regards sur le monde).

Jeigu ųaip, tai kokių lūkesčių, pasiklauskim, gali 
turėti išeivis- atsiskleisdamas Eidinto-Žalio knygą? 
Nelengva juos atspėti,bet pagrindiniais būtų, kad 
ji butų nenuodbodi, lengvai skaitoma ir objektyvi. 
Nešališka. Tuo nešališkumu suprantant, kad joje 
nebūtų tyčiojamasi iš mūsų tautos, kaltinant ją ne
būtom nuodėmėm, bet taip pat nebūtų [puolama 
į, patriotinę retoriką, užglostant praeities . skaudu
lius. / bus daugiau / 
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NAUJO NAMO SAVININKU MONTRE
AL Y JE UŽ PIGIAU NEGU $10,000? 

TAI LABIAUSIAI REALIZUOJAMA 
SVAJONĖ, NES MONTREALIO MIESTAS 
PAGELBĖS NAUJO NAMO PIRKĖJUI 

SUMAŽINDAMAS NUOSAVYBĖS MO
KESTĮ, KURIS GALI SIEKTI IKI $10,000. 
PAGALVOKITE- GALITE SUTAUPYTI 
IKI $10,000 NUO MOKESČIŲ!

Montreal!, apsigyvenimui tu man geriausias!

TEIRAUKITĖS TEL:

872-0581
http://www.ville.montreal.qc.ca
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BITUTES VARDADIENIS

• SVEIKATOS CENTRUI 
"Vilnius Manor" pastate 
reikalinga MEDICINOS 
SEKRETORĖ, mokanti 
naudoti diktafoną, žinan
ti mediciniškus terminus 
ir galinti rašyti mašinėle 
(60 žodžių per minutę), 
mokanti lietuvių, lenkų, 
rusų ir kt.

Ūžia sodas, linksta medžiai, 
Purto gėlės galveles. 
Stebis uosis šimtametis, 
Mato šokant biteles .

LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS

• Iškilmingi VELYKINIAI 
PIETŪS sutraukė 300 
svečių balandžio mėn. 
19 d. sekmadienį, LN 
Karaliaus Mindaugo me
nėje.

Moterų Būrelio p-kė 
V. BALSIENĖ pasveikino 
visus, supažindino su sve
čiais, padėkojo už atsi
lankymų.

Gražių programų atli
ko MAIRONIO mokyklos 
kanklininkės, kurioms va
dovavę Žibutė JANELIŪ- 
NIENĖ ir Julija ADAMO“ 
NYTĖ, darniai įpynusios 
dainų ir eilėraščių.

Vaišes paruošė Vyt. 
B. BIRŠTONAS, jas pa
laimino kun. Eug. JUR
GUTIS, OFM. Velykų Mo
čiutė (Aldona DARGYTĖ- 
BYSZKIEWICZ) mažiau
sioms sveteliams padali
no dovanėles.

LN Valdyba padėkojo 
už visų triūsų ir puikų 
renginį Moterų Būre
liui.

e LN balandžio mėn. 26 
d. popietėje dalyvavo 
138 žmonės. Tų sekma
dienį svečių tarpe buvo 
ir Vilniaus Mažojo Teat
ro rež. Rimas TUMINAS 
aktorė Inga BURNEIKAI
TĖ. Po vienų iš Vilniaus I 
ir Jonavos.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN Moterų Būrelio at
stovė Gražina BUTKIE
NĖ.

• Gegužės mėn. 10 d. 
Karaliaus MINDAUGO 
menėje vyko tradiciniai 
LN Motinos Dienos pie
tūs.

Oi kiek daug ten jaunimėlio, 
Ir muselių, ir drugių, 
Saldaus midaus prisigėrę, 
Prisivalgę obuolių.

Gražūs bičių drabužėliai, 
Pilkaspalviai su rudais, , 
Ant galvelių vainikėliai - 
Linksmos šoka su drugiais!

Tu žilviti, tuto, tuto, - 
Kad užbaubs gi bitinėlis 
Nuo jo balso žemė juda, 
Susidrumsčia ežerėlis.

Ei, visi greičiau ratelio! 
Sudarysim grandines, 
Reik skubėti iš sodelio, 
Baikim švęsti vardines.

Pranė Tekutienė

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai dolerių 
yra neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai 
Kanadoje ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIU FONDA !

• Š.m. gegužės mėn. 23 
d., šeštadienį, ANAPILY
JE, Mississauga, vyks 
"Maironio" mokyklos 
auksinio jubieliejaus 50- 
ties metų veiklos iškil
minga programa, prade
dant Mišiomis 12 vai.

Lietuvos Kankinių šven
tovėje ir baigiant vaka
riene su programa ir šo
kiais.

Ta proga KLB Archy
ve vyks 2 dienas švieti
mo paroda.

Mišios bus kapinių kop
lyčioje 3 vai. p.p. Auto- 
aikšteje bei kapinėse 
tvarkų prižiūrės Toronto 

’ VI. Pūtvio kuopos šau
liai. Autobusas kapinių 
lankymo pamaldoms va
žiuos nuo Islington po
žeminių traukinių stoties 
Anapilin 2:30 v.p.p., o 
nuo Anapilio atgal išva
žiuos 5:30 v.p.p. Anapi
lio autobusėlis tų sekma
dienio rytų važiuos Ana
pilin įprasta sekmadienio 
tvarka.
IŠGANYTOJO P-JO J E

• ~ Moterų Draugija posė
džiavo balandžio mėn. 
26 d. po pamaldų.

• Gegužės mėn. 2 d. pa
vasarinės talkos būdu 
vyko aplinkos švarinimo 
darbai.

• Gegužės mėn. 3 d.- 
Komunija ir Krikšto 
apeigos

® Gegužės mėn. 17 d. į 
šios Lietuvių Evangelikų 
Liuteronų parapijos kle
bono pareigas bus ofi
cialiai įvesdintas kun. 
Algis ŽILINSKAS. Ta 
proga, atvykęs iš Čika
gos vyskupas Ansas DUM- 
PYS pasakys pamokslų 
ir atliks apeigas. Giedos 
choras, po iškilmių vyks 
vaišės.

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto, Ontario VI6II IAS
' Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414,

^7 FAX: 416 532-4S16
\napiį\ je telefonas: 905 566-0006

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRA ŪDA INS URANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bkxx)Toronto, Ont M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588 

. ■ ■......-į '-*■

LIETUVIŲKREDITO TOL

KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

• Sekmadienio, gegužes 
3 dienos popietėje daly
vavo 190 asmenų. Svečių 
knygoje pasirašė S. Cap- 
puceiti is Missisaugos, 
Donatas Skučas, JAV LB 
Tarybos prezidiumo pirm 
iš ^Washington, DC. Pra
nešimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN 
valdybos narys Henrikas 
Sukauskas.

• Valentinos BALSIENĖS 
keramikos darbų paroda 
vyko Lietuvių Namų 
seklyčioje gegužės 9- 
10 d.d.

> Pavasarinė kapinių lan
kymo diena šiais metais 
bus savaite vėliau nei 
įprasta. Tai daroma dėl 
Sutvirtinimo sakramento 
teikimo Anapilyje Sekmi
nių dienų, Toronto arki
vyskupijai pageidaujant. 
Kapinių lankymo dienos
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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.Y.—

per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ: IMA UŽ:
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.....................6.05%
2 metų............ t..... 6.20%
3 metų.................... 6.35%
4 metų.................... 6.45%
5 metų............. . 6.50% ,
Su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2, 3 metų............5.45%

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
Musu 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.....................6.05%
2 metų.....................6.20%
3 metų.....................6.35%
4 metų.....................6.45%
5 metų.................... 6.50%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

JT i ^PLUS
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. 10
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McGILL UNIVERSITETAS 
SUTEIKIA PASLAUGĄ 
DANTŲ GYDYMUI
Kievieną vasarą, kartu 
su "Montreal General 
Hospital", McGill u-tas 
siūlo dantų gydymo pas
laugą veltui fi
ziniai, protiniai ar medi
ciniškai neišgalintiems 
asmenims įvairaus am
žiaus, ir vaikams nuo 
10-18 metų.

Nuo š.m. liepos

IŠKILMĖS AUŠROS VAR
TŲ P-JOS BAŽNYČIOJE

Š. m. gegužės mėn. 10 
-tosios sekmadienis pasi
žymėjo ne tiktai nuos
tabiai gražia diena, 
sužydėjus alyvoms, tul
pėms ir obuolėlių mede
liams, Motinos Dienos 
proga vyko Pirmosios 
Komunijos ir Sutvirtinime 
Sakramento suteikimas di 
deliam buriui vaikų.

Juos paruošė šiai die
nai Seselė Judita, seselė 
Pranute, kun. J. Ara- 
nauskas, S.J., o po pen- 
kerių metų vėl atsilankė
J. E. vysk. Paulius BAL
TAKIS, OFM, suteikti 
šiuos sakramentus.

Pirmajai Komunijai 
buvo paruošti šie berniu
kai: LR. Shaheen, A. 
Oddy, P. Giedrikas, P. 
Mainville, G. Kunčas; 
mergaitės: E. M. Fors
ter, S. Stankevičius, K. 
Staškevičiūtė.

Sutvirtinimo sakramen
tui berniukai: M.Mainvil
le, S.Mainville, A.Mickus, 
P.Mickus, J. Nagys, M. 
Nagys, S.Ptašinskas, 
A.Stškevičius, K. Vasi
liauskas, D.Vaičaitis. 
Mergaitės: A. Bulotaitė, 
E. Grigaitė, E. Makaus
kaitė, L. Oddy, K. Pta- 
šinskaitė, I. Vaičaitienė,
K. Žiaugaraitė.

Mišias atnašavo J.E.

hamitton
MEDŽIOTO  J Ų-MEŠKERIO- 
TOJŲ KLUBAS 
"GIEDRAITIS" veikia jau 
35 metai labai sėkmin
gai. Vietovė graži. Ne
trūksta narių įsigyta ir 
įrengta SODYBA, kuri iš
augo į erdvų, patogų pa
statą su virtuve, sale; 
šaudymo sportui 3 aikš
telės. Nenuskriausti ir 
žvejai.

Šią vasarą GIEDRAIČIO ’ 
Klube numatyta surengti 
eilė gegužinių: liepos 
mėn 5 d.- Klubo, lie
pos mėn. 25 d. - "TAL
KOS", rugpjūčio mėn. 23 
d. - Klubo.

Vasarą sekmadieniais 
atvyksta nemažai lietu
vių su šeimomis iš apy
linkių. Klubas, 30 akrų 
žemės plote, randasi ne
toli Kaledonijos, apie 25 
km. į pietus nuo Hamil
tono.

1998. V.12 

men. 2 d. iki rug
pjūčio mėn. 5 d. 

Ipacientai bus patikrinami 
ir suteiktas gydymas: 
dantų išvalymas, flourida- 
vimas, taisymas ir ištrau
kimas.

Gydymą atliks stro
piai tikrinami studijas 
baigiantieji* dantistai.

Dantų klinika randasi 
III a., Montreal General 
Hospital, 1650 Cedar 
Ave., Montreal.

Teiraukitės ir užsisaky
kite vietą iš anksto, 
tel: 932-1832.

Vyskupas, asistuojamas 
trijų kunigų: K. Ambraso, 
SJ., J.Lipskio , Iz. Sa
dausko, SDB.

Gražiais, įvairiais bal
tais žiedlapiais papuoš
toje bažnyčioje, prisirin
ko iš arti ir iš toli atvy-, 
kę, kai kurie jau seniai 

'matyti buvę montrealie- 
čiai su vaikučiais, kiti 
svečiai ir vietiniai tau
tiečiai.

"Kyrie" , "Agnus Dei", 
"Gloria" ir Kantatos 
Prisikėlimo giesmė skam
bėjo iškilmingai ir šven
tiškai.

įsidėmėtinas buvo vys
kupo pamokslas, kuris su
pratingai kreipėsi į vai
kus ir jaunimą, paskaitė 
ir anglų kalba pasisaky
mus vaikų, kurie panašias 
apeigas yra perggyvenę 
New York'o vienoje 
parapijoje. Vysk. Paulius 
Baltakis, OFM, gerai su
prato šių laikų realybę 
ir visi, ypač kuriems sun
koka atsekti lietuvių 
kalbos sakinius, su dėme
siu išklausė ir bendraam
žių mintis.

Vaikai gražiai pasipuo
šę, su uždegtomis žvake
lėmis rankose, tvarkingo
je eisenoje, kartu su

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

'TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamitton, 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 DOLERIU
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........1.75%
santaupas................................. 2.25%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius......................3.00%
180 dienų indėlius....................3.25%
1 m. term, indėlius...................4.00%
2 m. term, indėlius...................4.25%
3 m. term, indėlius...................4.50%
4 m. term, indėlius...................4.75%
5 m. term, indėlius...................5.00%
RRSP ir RRIF
(Varlablė)...................................2.50%
1 m. Ind...................................... 4.00%
2 m. ind...................................... 4.25%
3 m. ind...................................... 4.50%
4 m. ind...................................... 4.75%
5 m. ind.................  5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

• BADMETIS SOVIETINĖ
JE UKRAINOJ E-tokios te
mos paroda vyksta 6175-
- 10th Ave., Rosemonte, 
šeštadieniais ir sekmadie- 
dieniais, nuo 10 val.r. iki 
5 vai.vai, iki gegužės mėn. 
pabaigos.

Verta būtų, apsilankyti , 
laikas patogus,tema aktu
ali, ypač, kad apie šį ho
lokaustą nepakankamai dai 
kalbama.

Vyskupu, kunigais, globė
jais, įžengę į iškilmių 
pradžią, priėmę sakra
mentus ir pasiryžę už
augti gerais žmonėmis, -- 
pasibaigus apeigoms, 
buvo sveikinami ties įėji
mu į bažnyčią susirinku
sių seniai ir neseniai ma
tytų giminių bei pažįsta
mų, pakalbinami ir .nu
vežti į šeimų pobūvius.

Buvo smagu matyti 
tiek daug jaunų, pačių 
jauniausių ir visokių 
spalvų ir plauko tautie
čių ir svečių tą žydintį 
sekmadienį, suėjusių į 
savo istorinę vietą 
- AV p-jos bažnyčią, salę 
ir kiemą. b.

Rūtos klubo išvyka

v Š.m. gegužės men. 7 d. 
išvyka buvo įdomi tuo, 
kad ne tiktai aplankė
me Civilizacijos ir pini
gų kalyklos muziejus, 
bet ir turėjome gražią 
progą dalyvauti Lietuvos 
Ambasados suruoštame 
supažindimime su dr. 
Alfonso Eidinto ir Vytau
to Žalio knyga "Lithua
nia in European Politics" 
-1918-1940 (žiur. 4 psi.)

Latvių Namų * erdvioje 
salėje keliauninkai buvo 
maloniai sutikti ©taviš
kių. Visus pasveikino 
A-kės pirm. V. Radžius; 
žodį tarė amb. Alfonas 
Eidintas, sutrumpintą

Asmenines nuo........... 6.25%
nekiln. turto 1 m...........6.50%

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

VASARIO 16-osios GIMNAZIJAI AUKOJO;
MONTREALYJĘ;

Po $50.- KLB Montrealio apylinkė, N.Baltrukonis, 
P. Brikis, A. Dasys, J. Dalmotas; $40,- A.M. Krin- 
geliai; $30.- V. Skaisgirys; po $25.- B. Niedvaras, 
dr. J. Mališka; po $20.- J. Aranauskas, K. Andruš- 
kevičius, A. Brilvicas, L. Balaišis, A.Čepulis, V. Ge
čas, P. Girdžius, K. Jasutienė, V. Jakonis, A. Jone
lis, A.Keblys, J. Lukoševičius, Iz. Mališka, K. Mar- 
tinėnas, M. Makauskas, G. Montvilienė, St. Pocaus- 
kas, D. Rupšys, J. Šeidys, B. Staškevičius, E. Szew- 
czuk, J. Zabieliauskas, J. Aukštuolis, V. Jonynas, 
G. Sibitis, P. Adamonis; po $10.- St. Baršauskas, 
A. Keršulis, A.Urbonas, A. Žiūkas, Z.Lapinas, P. 
Latvaitis, K. Mickus, Z. Burkšaitis, G. Alinauskas, 
V. Barauskas, P. Barteška, A.B., A. Petraitytė; 
$5.-, Iz. Gorys.

perskaitė
V. Pris-

knygos recenziją parašy
tą A. Jonyno, 
visuomenininkas 
Čepionka.

Vyko įdomus 
jimas patiekus

pasikalbę 
klausimus 

ir ambasadoriaus pasisa-

TRIGLOBAL 
MlcheOe Daiaes, B.Sc. 

(Onutė Dainyte).

Trigfobal Capital Management Ine.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Executive Office*
21IC 2110 • 630 Reu<L6ve*<ueBivdL Wort, Moutre«l, Quebec, H3B 1S6 

TcL (314) 171-0100 Fax: (514) 171-0101

MUTUAL HMM. OU AKNTEBD INVESTMENTS. «JW, BJCF. URA. UF. RBV. TAX SAVING STXATEGB3.

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

ANTOINETTE OUELLET—.
Agent immobilier affilM 
bur.: (514) 462-4414 
fax: (514)462-1509 
groupe Button - 
action inc.
COURTIER IMMOeiLlER AGREE 

2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard. QC J4W 1M2
OAOUPE SUTTON ACTON MC EST FRANCHISE INOCPENOANT ET AUTONOAAE DE OROUPE SUTTON. QUEBEC

Suttmt

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A .

Montrėal,Que.» H3A 2G6

rONY POftTIAITS

MABIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psL

kymus.

Pasivaišinta, nusipirkta 
knygų ir - atsisveikinta. 
Keliautojai grįžo dainuo
dami, patenkinti išvyka.

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646



montrea
M I R l ŠIEJI:
• APOLONIJA (P AL ANY-' 
TE) GURKLIENĖ, 96 m. 
mirė balandžio mėn. 24 
d. ligoninėje.

Liko sūnus ALBERTAS 
GURKLYS, marti HELEN, 
2 vaikaičiai Steve ir 
Michael, 2 provaikaičiai.

Palaidota iš Aušros 
Vartų p-jos bažnyčios 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse.
• Rūta ŽUGARAITĖ, 86 
m., nuolatinė Mažosios 
Lietuvos Fondo rėmėja, 
mirė kovo mėn. 26 d., 
Montrealyje.

Liko sesuo Anita Mont
realyje ir Ela Lietuvoje.

t žuojauta mirusiu 
artimiesiems.

ll Montrealio lietuvių kredito unijos
"Lito" valdyba kviečia Į

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

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS SALĖJE,

* 3426 Parthenais

Ų l METINI VISUOTINI
± *■ c. c.

Į narių susirinkimą
* Narių registracija vyks nuo 3:00 iki 4 val.p.p. -j 

J * Kandidatų į Valdybą ir Komisiją, pasiūlymai
turi būti padaryti raštu dviejų Unijos narių, tu- 

J rėti kandidatų sutikimą ir įteikti Unijos sekre- f 
r toriui ne vėliau, kaip 5 dienas prieš susirinkimą!
■j——XX -XX----. Xk XX------------MV-------------- *

* • *. *

OPEROS SOLISTO VALDO VYŠNIAUSKO S

LITAS MON T P. f Al IG III T G VI IĮ 
K R f Dilti UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:
Certifikatai (min. $1000.00)

metų----- 4^25-----metų -----9-25-----
metų ----- 4.50----
metų ----- 5^00-----
metų 5.25

1
2
3

5

Taupomas sąskaitos
Specialios. ... 1*25%
Kasdieninės ..1.25%

•> KAROLINA/OTTAITĖ/ 
'ir FRANCIS OBUCHO-

WICZ gegužės mėn. 2 d. 
pakrikštijo savo sūnelį - 
Anrew-J uozas-Kazimieras 
vardais AV P-jos bažny
čioje. Krikšto tėvas- Ro
mas Otto ,jr.,motina-Ad- 
rija Gorytė. Sveikiname.’

© Ilgokai uždelsus, galų 
gale pavyko sušaukti AV 
parapijos susirinkimą. Po 
audringų pasisakymų 
Parapijos komitetą da
bar sudaro: Verbyla Ro
mas, Gustainienė Agota, 
Morkūnienė Aldona, Jutu 
viene Stefanija, Barteška 
Pranas, Mickus Antanas, 
Piešina Alfredas.

Reikia palinkėti nau
jam komitetui sėkmės, 
siekiant' savitarpio susi
pratimo trijose pusėse ir 
nekūrybingos atmosferos 
išsklaidymo.

Naujojo komiteto po - 
sedis šaukiamas š.m.ge - 
gūžes men. 12 d.

po

KOHCECTflS
įvyks š.m. gegužės mėn. 17 d.

11 vai. Mišių,
Aušros Vartų parapijos salėje

Solistas taip pat giedos Mišiose.

Visi maloni kviečiami atsilankyti ir paremti 
mėgiamą solistą. RENGĖJAI

ŠV. KAZIMIERO P-JOS ŠV. ELZBIETOS D-JA 
rengia

įdomią išvyką

*

I

• NIDA -lietuvių parduo
tuvė, 4951 Queen Mary 
Rd., tel: 344-1573 (netoli 
Snowdon metro) kviečia 
lietuvius atsilankyti. Čia 
dabar dalima gauti pui

QUEBECTO miestą, MONTMORENCY FALLS 
ir St. ANNE de BEAUPRES 

š.m. birželio mėn. 10 d., trečiadienį, 
Prašome užsisakyti vietas kaip galima greičiau.

KAINA $ 20. VALDYBA

kios varškės pigiau, negu 
kitur. Visokių rūšių rūky
tos mėsos gaminių, lie
tuviškų sūrių, rūkytų 
žuvų, įvairių silkių, rau
gintų kopūstų, įvairių ge-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

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

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281 -6027

Hopital Notre Dame. 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

rų mišrainių. Galima už
sisakyti lietuviškų kol
dūnų. Taip pat tortų.

Apsilankykite ir įsiti
kinkite gaminių įvairumu 
ir kokybe.

Petras ir Donaldas s 
savininkai.

ŠV. ELZBIETOS D-JOS 
RENGINYS

Š.m. balandžio 26 d., 
po 11 vai. pamaldų, Šv. 
Kazimiero parapijos šven
tovės svetainėje vyko ’ 
Šv. Elzbietos D-jos pie
tūs, kuriuos suruošė pirm. 
Albina ASTRAUSKIENĖ 
su savo ištikimonis padė
jėjomis.

Pradžioje pirmininkė 
gražiais žodžiais, lietu
vių ir anglų kalbomis, 
pasveikino ir visiems 
padėkojo už gausų atsi
lankymą, nes susirinko 
arti šimto dalyvių. Po 
to, kleb. dr. F. JUCEVI
ČIUS sukalbėjo maldą ir 
prasidėjo vaišės su ska
niais ir įvairiais valgiais, 
saldumynais. Jų buvo 
tiek daug, net negalėjai 
visų ir paragauti. Žino
ma, nuotaikai ir apeti
tui pagerinti - vynas.

Visus stalus puošė gy
vos gėlės vazose, ir

8 psl.

RRSP A RRIF
Taupoma . 1-50

metų ... 4.0Q
metų 
metų 
metų 
metų

Čekiu sąskaita 0.50
364 d. (išimant prieš laiką 1.00)

IMA UŽ7
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)

Terminuoti indėliai
1 metų ........ ...... jĮ-
180 d. - 264 c__2-50
12U d. -
6U d. - 119 d.__ 2^25-
30 d. -59 d. 2.25

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

1
2

4
5

_ 6:30 _
_ 6.45 __  4
. 6.60 _ 5

4.00
4.25
4.50
5.00

" 5.25

metų ._ 6.70 
metų — 6.75

LITAS—T^QO

1 metų.
2 metų
3 metų

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

Overdraft ..................................................... 1.7 .00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-5Q

1475
Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

KASOS VALANDOS 
De Sfeve
9.00- 
9.00- 

12.00* 
10.00-

3.00
3.00
8.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00* 6.00

gana gražiai atrodė, sėdėti prie stalų.
Pietų metu visą laiką Pabaigoje visi skirstė- 
grojo Jono RIMEIKIO si namo patenkinti, su 
graži ir švelni muzika, šypsena veiduose, nes 
retkarčiais jis pasirodė linksmai praleido sekma- 
ir gražiu balsu, o šokių dienio popietę.
mėgėjai negalėjo ramiai K. Ambrasas

——------- ...
Sąžiningai patarnauja Ne jodomo turto 

PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 
PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, .- namu;

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC, 
NAMAI • AUTOMOBILIAI-PREKYBA- ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX IL7

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

PETRAS ADAMONIS C.LB. Rem 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas nejparelgoja apsidrausti

LES TOtTURES

IVHROIM
DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS ’
Patrick Sweezey 
Mark Richard

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

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9
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