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PARYŽIUS SKELBIA APIE 
BUVUSI ČIA PLANĄ NU
VERSTI SADAM 
HUSSEIN’ Ą

Agresyvią kampaniją 
pries amerikiečių vado
vaujamą "neliečiamos zo
nos" apsaugą ir įvykusius 
susirėmimus su Irako 
pilotais, bandžiusiais ją 
peržengti, stiprina Sad
dam Hussein’ o valdžia.

JAV tenka per Gyny
bos sekretorių William 
Cohen' ą įtikinti Saudi 
Arabijos vadovus, kad to
kios "neliečiamos zonos" 
apgynimas yra pateisina
mas.

Kuomet santykiai atro
dė sušvelnėsią ir ypač 
JAV-ėms pradėjus linkti 
į blokados sušvelninimą, 
trenkė deja, nelemta afe
ra Washington’ e ir suta
pęs antpuolis prieš Irako 
biologinių ginklų įrengi
mus...

Šiuo metu "Le Jour
nal du Dimanche" leidžia
mas Paryžiuje, paskelbė 
straipsnį, kad 1995 m. ko
vo mėn. 4 dienai buvo 
numatytas ČIA pučas nu-

KOVO 11-osios AKTAS
UŽRAKINTAS IR 
UŽANTSPAUDUOTAS

Antakalnyje, Lietuvos
Respuolikos valstybinia
me archyve saugojamas 
Nepriklausomybės atsta
tymo Aktas. Ši tarptau

tinės reikšmės dokumen- Į Nepriklausomybės At- mėnesių laikotarpiui. A. 
tą 1990 metų kovo 11 statymo Aktas priimtas Piliponio nuomone, tokios 
dieną pasirašė 124 tuo- amžinam saugojimui. Ar- galimybės galėtų būti su
metimai Aukščiausiosios chyvo direktorius Alton- darytos tik Lietuvos 
Tarybos deputatai. sas PILIPONIS sako, kad Respublikos prezidento

Valstybės archyvo darbo arba jo įgaliotų prezi-
Dokumentas buvo nu- taisyklės leidžia skolinti I dento kanceliarijos atsto- 

neštas į saugyklą ir už- dokumentų originalus ne vų pageidavimu.
antspauduotas. ilgesniam, kaip dviejų

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOS TARYBOS
AKTAS

DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, nutaria ir iškilmingai skelbia, kad 
yra atstatoma 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 d. Steigiamojo 
Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra 
Lietuvos Valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybinė teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija.
Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, 

pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metais Europos saugumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba kaip suvereninių galių reiškėją šiuo aktu pradeda realizuoti 
visą Valstybės suverenitetą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PIMININKAS V.LANDSBERGIS

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOS TARYBOS SEKRETORIUS L.SABUTIS

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d.
(Seka 126 Aukščiausios Tarybos narių parašai)

versti Saddam Hussein' ą. 
Paskutinę minutę atšauk
tas, nes, anot Paryžiaus 
žurnalo, Baltieji Rūmai 
to plano atsisakė.

Istorija paini, verta J. 
Le Carrė plunksnos nau
jam šnipų serialui...

• AMERIKOS
LAISVĖS LYGA pranešė, 
kad š.m. vasario mėn. 2 
d. kongresmenas John 
Shimkus su savo 6 kole 
gomis JAV Atstovų 
Rūmuose pateikė rezoliu 
ciją H. Con. Res. 21 (nu 
kreiptą Užsienio Reikalų 
komitetui), rekomeduo- 
jant Lietuvą, Latviją ir 
Estiją priimti į NATO.

Panaši rezoliucija pa
siekė Užsienio Reikalų 
komitetą S.Con.Res. 2, 
pateikta Sen. Durbin.

Rezoliucijas paremti 
galima ir telefonais, 
skambinant į Atstovų Rū
mus.

NAUJAS ’’PASAULIO LIETUVIO” REDAKTORIUS
Arvydas RENECKIS gimė 1958 m. spalio 1 d. 

Kaune. 1962 m. seimą persikėlė gyventi į. Vilnių, 
1976 m. A. Reneckis baigė 

Vilniaus 22-ąją. vidurinę mokyklą, kurioje mokėsi 
sustiprintos literatūros klasėje. Tais pačiais metais 
A. Reneckis įstojo i. Vilniaus Universiteto Filologi- 

BALTŲ ’ Jos fakultetą. Čia studijavo lietuvių kalbą, ir literatū
rą, dalyvavo literatūrinių būrelių veikloje, konkursuo
se, vaidino ’’požemio" teatre. Mokslus baigė 1981 
metais.

A. Reneckis yra dirbęs Lietuvos Respublikos kine
matografijos komitete, trumpai mokytojavęs. Rezul
tatyvesnė darbinė veikla prasidėjo nuo 1985-jų metų> 
jam tapus Lietuvos kino studijos "Dokumentikos" 
redaktoriumi, o po metų - vyriausiu redaktoriumi. 
Jam vadovaujant, per beveik penkerius metus "Doku
mentika" pagamino per 200 įvairių dokumetinių 
mokslo populiarinimo, mokomųjų kino filmų. A. Re
neckis per tą laiką ir pats pamažu įsitraukė į kino 
žurnalų, filmų kūrybą, scenarijų rašymą. Pažymėtini 
autoriaus darbai Sąjūdžio laikais (1988 m) suredaguo
tos "Lietuvos kino kronikos 1918-40 metais" (tai 
pasakojimas apie nepriklausomybės laikus ir laisvės 
praradimą, komentuojant buvusiam Lietuve užsienio 
reikalų ministeriui- Juozui Urbšiui; "Į palaimintą 
Šalį" (1989m. apie rež. Eimuntą. Nekrošių) ir kt.

Po ketvertų metų kūrybinio darbo Kino studijoje 
jam buvo suteikta kino režisieriaus kvalifikacija.

Dėl Šeimyninių aplinkybių nuo 1991 m. A. Re
neckis gyvena Čikagoje (JAV). Čia, jo žodžiais ta
riant, yra tekę dirbti ir matyti visko, tačiau nuo 
pat pirmųjų dienu, jis įsitraukė į lietuvišką veiklą. 
Padedant išeivijos organizacijoms ir privatiems as
menims, jis yra sukūręs dokumentinius filmus apie 
dailininkus Viktorą Petravičių ir Praną Domšaitį, 
visuomenininką, Adolfą Damusį; filosofą Juozą Gri
nių, rašytoją Marių Katiliškį ir kt. Vienas didžiausių 
darbų tai- video filmas "Naktis Lietuvoje" (anglų 
kalba), pasakojantis apie Lietuvos kovų, kančių ir 
laisvės atgavimo istoriją.

Nuo 1995 m. A. Reneckis tapo Amerikos Balso 
korespondentu Čikagoje. Lietuvos radijo klausyto
jams jis yra pažįstamas iš reportažų apie Čikagos 
lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą, ypač 
iš ciklo pranešimų apie naujosios kartos lietuvių 
gyvenimą Amerikoje.

Amerikietiškame profesionaliame gyvenime A. 
Reneckis jau septinti metai verčiasi kaip laisvai sam
domas videografas bei video montažininkas. Nuo 
1994-jų trejus metus jis dirbo žymaus Amerikoje 
cikagos Reabilitacijos instituto Vaizdinių priemonių 
studijoje, kurioje yra pagaminęs dešimtis medicini
nių bei mokomųjų video filmų.

/ž’iur.3. psl.../
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P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraiiiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami ti 
is anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

NaruŠienė

Kairėje
REGINA NARUŠIENĖ

Kanados Lietuviu 
Bendruomenės viešnia 
iŠ Washington* oJAV 
LB Valdybos 
pirmininke.
S.m. VASARIO 16- 
tosios proga kalbėjo 
Toronto ir Hamilto
no minėjimuose.

- Seimo atstovus; 5.Tuo pačiu būdu Lie
tuva išrinko jau antrą prezidentą; 6.Lie
tuva susikūrė naują teismą sistemą. 
Nors teisėtvarka Lietuvoje dar silpna, 
bet veikia procesas ją įgyvendinti; 
7.Žm ogaus teisės yra gerbiamos, nėra 
nusistatymo prieš kitataučius; 8.Vals
tybės sienos yra nustatytos; 9.Ekonomi
nės reformos eina pirmyn. Nekilnoja
mas turtas grąžinamas į privačią nuo
savybe. Užsienio investavimai vis auga.

I IŠ viso 
dolerių,
padidėjo 5į%; 
sukontroliuotas 
buvo tik2.4%4, 
ir tvirtas. 10.Kariuomenė yra perorga
nizuota Vakarų pavyzdžiu.

Žinoma,pastebėjo ji,kad ilga okupa
cija padarė didelę. Žalą Lietuvai, nes 
pavergtą protavimą yra sunku išlaisvin
ti.
Peržvelgiant išeivijos gyvenimą Re- 

igina Narusiene pabrėžė: "...gimė Lie- 
l tuvių. Charta, pagal kurią susikūrėme 
J savo bendruomenes. Jų tikslas buvo 
išlaikyti savo tautybę... Anksčiau mes 

.gyvenome kolonijose, kur buvo galima 
jįjjj kalbėti lietuviškai, sukurti lietuviškas 

* parapijas, mokyklas ir kultūrines gru
pes, programas, bei vienas kitam padė
ti. Šiandien mūsų j“"’-------------------- ’
nebegyvena kolonijose, 
po visą šalį 
sujungti...Per 
Respublikos 
mes priėmėm 
"Integrali tauta

Užsienio lietuviai turi premti Lietu
vos pastangas į NATO naryste. Lietuva, 
Lietuvos žmones, visos partijos ir vy
riausybė prašo pagalbos kelyje į NATO. 
Jie supranta, kad NATO narystė yra 
vienas būdas užtikrinti Lietuvos nepri
klausomybę. Nemanykime, kad Lietuva 
neturi pavoju, šį mėnesį Rusijos Užsie
nio Reikalą vice-ministeris Gusarov 
pasiskundė, jog NATO sugriovė pasaulio 
tvarką ir Maskva yra uŽbrėžusi "raudo
ną liniją", per kurią NATO negali plės
tis, ypač, į Baltijos kraštus. Rusijos 
valdžia dar vis negali pilnai pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybės. Todėl mes, 
JAV ir Kanados lietuviai, turime parei
ga apšviesti savo kraštų valdžias, kad 
jos paremtų Lietuvos narystę į NATO.

Lietuvos 
siekiai ir 
pavojai 

savo žodį, pasaky-l’aip užvardino 
tą Vasario 16-tosios proga viešnia Re
gina NaruŠienė, J D, Toronto Šventiškaja
me renginyje.

Atrodo, Ši šventė taip gerai Žinoma, 
ir ką Čia galima būtą daug naujo pasa
kyti? Prelegentė parodė savo puikius 
sugebėjimus sukondensuoti istorinius 
faktus, sugretinti I-osios ir Il-sios (Ko
vo 11-tosios) Nepriklausomybės įvykius 
ir toje panoramoje paskatinti koncent
ruotis į 
darytina 
bar.

tai, kas padaryta gero ir kas 
Lietuvoje ir dėl Lietuvos da-

priminė Šiuos fak-

jau paskutinį kartą 
švenčiame. Lietuvos

Regina 
tus:

Vasario 16-tąją 
Šiame šimtmetyje 
gyvenimas per paskutinį Šimtmetį: I-
asis Pasaulinis karas: vokiečiai okupuo
ja Lietuvą 1915-18 m.,pa-skelbus Ne
priklausomybę prieš 81 metus- Lietuva 
buvo laisva tiktai iki 1940 m.birželio 
mėn. 15 d.,kai Sovietai okupavo,o nuo 
1941-1944 m. vėl okupuoja vokiečiai : 

1944 m. Lietuva valdo Maskva, 
praėjo 9 metai nuo Kovo 11- 

Nepriklausomybės atstatymo
- tai iŠ tą 9-ių metą reikia 
3 labai įtemptus, pavojingus,

ir nuo
Nors 

tosios 
dienos 
atimti 
varžančius dar balinėtus, nes ir Rusijos 
kariuomenė pasitraukė iŠ Lietuvos tik
tai rugpjūčio mėn. 31 d., 1993 m. Ir, 
kaip Žinome, pasaulis perdaug neskubė
jo pripažinti atgautosios Nepriklauso
mybės teisėtumo.
Taigi, per tą trumpą laiką Lietuva 

padarė daug. Prelegentė išvardino: 
1. Lietuva atgavo Vilniaus ir Klaipėdos 
kraštus; 2. Tauta priėmė naują konstitu
ciją; 3.Lietuva sukūrė parlamentiną 
demokratiją; 4. Lietuva demoki atisku 
ir teisingu būdu išrinko ir renka savo

jaunesnioji karta 
bet išsiskirstė 

rasti būdus juos 
pirmą JAV ir Lietuvos 

Seimo komisijos sesiją 
pagrindinį dokumentų 
i- c • Y • > Y’Esi lietuvis, 

kur tik begyventume!.*’ Pasisakė, kad 
amerikiečiai jos dažnai klausia ar ne
jaučia idėjų bei susidomėjimo susikirti
mo, būdama amerikietė ir lietuvė. Ji 
jiems taip paaiškinanti: "Mano mama 

■yra Lietuva, nes . ten aš gimiau ir ji 
mane išauklėjo, o mano tėvas yra A- 
merika, nes man davė prieglaudą, išsi
lavinimą, darbą, iŠ kurio as pragyvenu. 
AŠ galiu mylėti abu, 
savo tėvus.".

myliu

mūsų 
duris

Prelegente siūle sustiprinti 
bendruomenine veiklą: atidaryti 
visiems lietuviams, ar jie būtų antros, 
trečios ar ketvirtos kartos, ar jie kai-- 
ba lietuviškai ^ar ne. Mes turime duoti 
jiems progos išmokti lietuvių kalbą. 
Būtinai įtraukti naujus imigrantus ir 
jaunimau 
reigas. 
kurios 
laikyti 
nes be 
liksime, 
gi ir 
Reikia 
veiklą finansiniai. Neturime užtenka
mai lėšų išgelbėti Lietuvą. Lietuva 
jau užtenkamai subrendo ir yra remia
ma kitu kraštų. Ji pati privalo pasirū
pinti savo piliečiais. Mūsų lėšos ir 
aukos turi sustiprinti mūsą veiklą už
sienyje.

Ko mes laukiame iš Lietuvos? 1 ta --------------------------------------------- -  ----- •- 
klausima^ Regina NaruŠienė atsako taip'. 
-Lietuva privalo sudaryti palankias 
sąlygas tiems, kurie pageidauja grįžti 
į Lietuvą. Mums- su lietuviškomis mo
kyklomis (Švietimu), sudaryti sąlygas 
musu jaunimui pažinti Lietuva, sukurti 
bendras kultūrines programas (pav.,Ku
dirkos minėjimas).
Ko Lietuva pageidauja iŠ' mūsų? Pa
dėti Lietuvai štai kaip: 1.Pasiūlyti 
savo talentus. Gražus pavyzdžiai- švie
timo vice-ministere yra Vaiva Vėbraitė, 
JAV LB narė; Apsaugos ministerijoje 
atsakomingas pareigas eina 4 Amerikos 
lietuviai: pulkininkas Kronkaitis-vice- 
ministeris,vyriausias kariuomenės inspek
torius pulk. Alg.Garsys,ir 1.1.,ir dabar - 
Vaidas Adamkus-buvęs JAV LB narys 
ir veikėjas. Kanados prof.dr. V.Samonis- 
pataria JAV LB-es ir Lietuvos Res
publikos Seimo Bendradarbiavimo komi
sijai.

progos išmokti lietuvių 
įtraukti naujus imigrantus 
į veiklą ir atsakomingas pa- 

Mes turime paruošti programas, 
apimtu visų pageidavimus. Pa- 
prasmingus santykius su Lietuva, 
savo tautos pagrindo ilgai neiŠ- 

Tie santykiai turi būti naudin- 
prasmingi ir Lietuvai , ir mums.

remti Lietuvių Bendruomenės

Priminusi jau minėtus Lietuvos atsie- 
kimus, prelegentė pridūrė, kad Lietuva 
palaiko gerus ryšius su Lenkija ir net 
sukūrė lenkiųlietuvių bendrą laikos 
palaikymo bataljoną (kas, kaip žinoma, 
labai nepatinka Rusijai). Lietuvos ka
riuomene yra maždaug tokia,kaip Lux
emburg©, kuri yra NATO nare. Taip 
pat svarbu priminti, kad 1998 m.balan
džio men.Baltijos kraštai pasirašė su
tartį, įkurdami BALTNET- bendrą oro 
apžvalgos sistemą, kuri bus įtraukta 
i NATO santvarka. Štai kodėl Lietuvos •» 
pakvietimas į NATO lieka politiniu 
sprendimu NATO nariu svarstymuose. 
Kai kurie mano,kad įprastais būdais 
būtų neįmanoma apginti Lietuvos,bet 
reikia įsidėmėti, kad NATO atbaido 
agresorius. Kai kurie nenori "uz“gauti" 
Rusijos,kuri Šiuo metu ir taip esanti 
sunkioje būklėje, ypač atsižvelgiant 
į prez. Jelcin'o sveikatą. Regina Naru
Šienė ragino mus įtikinti savo kraštu 
valdžias,kad Rusija turi atsisakyti savo 
imperializmo ir noro pavergti kitus 
kraštus.Nusileidimas ir patenkinimas
Rusijos norų tik padrąsintu jos užma
čias . Ir, kad "NATO plėtimo atidėji
mas tik sukurs nepastovumą Centrinėje 
Europoje. Amerika ir Kanada turėtu 
stumti į priekį tolimesnį NATO praplė
timą per ateinantį NATO viršūnių su
važiavimą balandžio mėn.gale Washing- 
ton'e,DC.''

įdomu, kaip kad tvirtino prelegentė, 
Amerikoje yra manančiu, jog Slovėnija, 
Lietuva ir Slovakija turėtų būti pa
kviestos stoti į NATO per ateinanti 
NATO viršūnių suvažiavima. Jie mano/ 
kad nei Latvija,nei Estij*a dar nėra 
tinkamai pasiruošusios tokiam pakvieti
mui dabar. Taigi toks pakvietimas Lie
tuvai yra svarbiausias. Lietuva taip 
pat turi sienau su Lenkija, kuri balan
džio mėnesį taps NATO nare. Taip 
būtų laikas ir gera proga gauti tokį 
pakvietimą.

Savo žodį Regina NaruŠienė baigė 
raginimu: "Mes vieningai padėjome 
Lietuvai atgauti nepriklausomybę, da
bar padėkime užtikrinti ta, nepriklauso
mybe.. ir laisvę, taip sunkiai atgautą 
ir įgyvendintą. Toks dabar yra mūsų 
užsienio lietuvių uždavinys."

Jos konkretus, ramus žodis buvo 
įdėmiaiiišklausytas ir labai Šiltai priim
tas. Jis mums patiems priminė, kad 
nereikia užmiršti teigiamų dalykų , 
įvykdytų ir vykdomų Lietuvoje.

Vasario 16-tosios proga prelegentės 
Reginos Narušienės žodį girdėjo ir 
Hamiltono lietuviai, kuriuos ji suspėjo 
aplankyti.

Regina NaruŠienė priėmė įteiktą 
KLB Krašto Valdybos pirm. A. Vaičiūno 
padėkos laks'tą, su malonumu sekė prog
ramos vyksmą, pati yra Šokusi tautinių 
šokių grupėje,tad jai buvo malonu ste- 
betiKąnados lietuvių "Gintaro" Ansamb
lio, "Volungės", ''Angeliukų" programas.

/Toronto ir apylinkės lietuviai jau yra 
išsiuntė keletą šimtu laišku Kanados $ 
vyriausybės atstovams, prašant paremti 
Lietuvos priėmimą į NATO/.

Birutė Vaitkiinaitė-Nagienė
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 5.
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"PASAULIO LIETUVIS"
Nuo 1995-ųjų drauge su grupe bičiulių, gavęs 

finansinės paramos is Čikagos lietuvių, A. Reneckis 
atkūrė Amerikos lietuvių televizijos programas, ku
rios Šiame mieste buvo transliuotos septintame de
šimtmetyje. Jau tretį metai jo išleidžiamose lietu
viškose TV programose yra rodoma Čikagos lietuvių 
veikla, Lietuvos Televizijos ''Panoramų” santraukos, 
dokumentiniai filmai, pašnekesiai įvairiomis temo
mis. Šios, kartą, per savaitę pasirodančios TV laidos 
tapo neatsiejama daugelio vietos lietuvių laisvalai
kio dalimi. Amerikos lietuvių televizijoje, bendradar
biaujant su Vilniaus "A Propos” studija, sukurti doku
mentiniai filmai "Vilties prezidentas" (1996 m. apie 
Stasį Lozoraitį), "Sabas” (1997 m. apie krepšininką 
Arvydą Sabonį).

Lietuvoje Lietuva tiesė kelius,
Lietuva elektrizavosi,
Lietuva dairėsi į Vakarų

KĄ SAKE LIETUVOS 
PREZIDENTAS ŠVEN - 
ČIANT VASARIO 16- 
TĄJĄ
(Lietuvos Respublikos 
Prezidento Valdo Adam
kaus kalba, pasakyta 
1999 metų vasario 16 
dieną Operos ir Ba
leto teatre, šventinia
me Valstybės atkūrimo 
dienos minėjime).

Lietuvos pilietės ir pi
liečiai, malonūs Lietuvos 
svečiai, ponios ir ponai, 
Susirinkome šiandien is
torijos sukviesti, suburti 
Lietuvos istoriją kūrusių 
žmonių, kurie prieš aš
tuoniasdešimt vienerius 
metus nubrėžė demokra
tinės Lietuvos valstybės, 
pilietinės lietuvių vi
suomenės gaires. Tos 
gairės, mus ir šiandien 
įpareigojančios, anuo 
metu buvo žymimos ne 
tik remiantis praeitimi, 
bet ir drąsiai žvelgiant 
į ateitį.

Lietuvos Taryba, 
vėliau Respublikos sei
mai ir vyriausybės, savo 
jėgas telkė bei pastan
gas kreipė moderniai 
valstybei kurti. Dvide
šimtojo amžiaus Lietuva 
buvo statoma ne tiek 
gręžiantis į romantinį 
Lietuvos Didžiosios Ku- 
nugaikštystės mitą, kiek 
naudojantis savo meto 
pažangesnių Europos 
valstybių patirtimi: per
imant ir diegiant čia, 

tėvynėje, jų kultūrinius 
ir ūkinius laimėjimus, 
mokantis iš jų klaidų. 
Ar ne čia glūdi priežas
tys reiškinio, kurį istori
kai šiandien vadina Lie
tuvos Respublikos feno
menu? Ar ne šios aplin
kybės lėmė itin sparčią 
ūkinę, kultūrinę ir pilie
tinę lietuvių visuomenės 
raidą?

Prieš keturias de
šimtis metų, Ame
rikoje minint Vasario 
16-ąją, poetas^ Algiman
tas Mackus rašė:

"Lietuva, tarytum nu
jausdama reikalą greitai 
subręsti, kūrė vakarie
tiškos valstybės sistemą, 
Lietuva state pradžios 
bei aukštąsias mokyklas,
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Vis labiau įsitraukdamas į išeivijos lietuvių visuo- 
meninį ir kultūrinį gyvenimą, Arvydas Reneckis 
imasi redaguoti Pasaulio Lietuvį, tikėdamasis ir 
toliau skleisti lietuvybės išlaikymo, vienybės ir bend
radarbiavimo idėjas, kuriomis yra grindžiama Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės veikia; tuo pačiu siekda
mas ir atnaujinti Pasaulio Lietuvį straipsniais apie 
jaunosios kartos lietuvių gyvenimą, pasaulyje, ieško
damas nauju bendradarbių, tikėdamas, kad palaips
niui turėtų padidėti ir leidinio tiražas.

Vytautas Kamantas

Europos kultūrą. Ne 
kiekviena tauta (...) turi 
tiek pagrindo didžiuotis 
pažanga, kiek mes 
pirmoji ir antroji dau
giausia mažažemininkų 
karta..."

Šiandien, po tragiškų 
istorijos pervartų, Lie
tuva vėlei jaučia "grei

biudžete 
milijardų

J1*1Canada
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11,5 milijardų doleriu
priedo paskirta sveikatos
aprūpinimo sistemai; tai
sveikintina s pastiprinimas

Sveikata yra kanadiečių pirmos eilės rūpestis. Todėl 1999 m. 
Kanados vyriausybė paskyrė provincijoms ir teritorijoms 11,5 
dolerių priedo sveikatingumo aprūpinimui.

Per ateinantį penkmetį, laikantis suderinimo, kvebekiečiams yra už
tikrintas 5,9 milijardų dclerių priedas iš Kanados vyriausybės specL 
finiams socialiniams patarnavimams, įskaitant sveikatos reikalus.

Toks investavimas suteiks Quebec’ui reikšmingas papildomas sumas, 
išsprendžiant problemas sveikatingumo sektoriuose, kaip greitosios pagal
bos palatų perkrovimą ir chirurginių procedūrų laukimų sutrumpinimą.

Šalia to, Kanada 
kitus pirmos eilės 
mokslinį tyrinėjimą,

Biudžetas 1999
VEIKLA NEAT ĮDĖLIOTA, ĮSIPAREIGOTA ILGAM LAIKUI

išsamesnės žinios apie 1999 biudžetą arba apie kitas Kanados vyriausybės 

programas ir patarnavimus gaunamos tel: 1-800-0-CANADA (1-800-622-6232); 

faksas: 1-800-465-7735 arba lankykitės tinkle: www,canada.gc.ea

investuos 1,4 milijardo dolerių visoje Kanadoje į 
reikalus, liečiančius sveikatingumą kaip naujų vaistų 
gydymo ir apsisaugojimo nuo ligų.

Kanadiečiai pageidauja ir tikisi tokios sveikatingumo sistemos, kuria gali
ma pasitikėti. Dar tenka daug ką atlikti, tačiau mūsų įsipareigoji
mas rūpintis sveikatingumu, bus naudingas kiekvienam.

tos brandos" 
būtinybę. Esame nau
jų - trečiojo tūkstant
mečio -iššūkių akivaiz- • 
doje. Kad pajėgtume į 
juos deramai atsakyti, 
turime išmintingai su
telkti tautos kūrybos 
galias. Mūsų valstybės 
sutvėrimas pasauliui, są

žiningas mūsų visuome
nės atvirumas heroizmo, 
lemtingų klaidų bei nuo
puolių kupinai savo is
torijai - tai esminės 
prielaidos moderniai lie
tuvybei, pilietinei Lietu
vai bręsti.

Sėkmingas valstybės 
augimas neįmanomas be 
"nuogos kudirkiškos tie
sos". Valstybės šventa
dieniais, kaip niekad,jau
čiu dramatišką Lietuvos 
atotrūkį tarp žodžio ir 
veiksmo. Tarp patrioti
nių kalbų ir esamos 
krašto tikrovės. Aš
klausiu šiandien savęs ir 
klausiu Jūsų, laisvų
laisvos šalies piliečių: ar 
mūsų tiesiamas Lietuvos 
kelias pateisina Lietuvos

(Žiūr. 4 dsL)



Lietuvoje XI-oji LIETUVIŲ 
TAUTINIU ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ

LITHUANIAN 
FOLK DANCE 
FESTIVAL

Įsibėgėjo Šventės Ruoša
Nuo praėjusių metų Kanadoje pradėjusios suktis 

mintys apie sekančią išeivijos lietuvių tautinių šo
kių šventę dabar jau vikriai vejasi tik viena kryp
timi: vienuoliktoji lietuvių tautinių šokių šventė 
įvyks Toronto-Mississaugoje 2000 metų birželio 30, 
liepos 1 ir 2 dienomis.

Pernai įvyko du rengimo komiteto posėdžiai, 
organizaciniai planai mažais, tyliais žingsneliais 
stūmėsi pirmyn, nors truputį pasipainiojo ir kliudė 
abejonės, ar tikrai bus įmanoma imtis tokio įvykio 
ruošos. Kad ir nemažas lietuvių telkinys, vis tiek 
reikalinga užtikrinti, ar užteks ne tik pagalbininkų, 
o ir rėmėjų - nes gi laikas bėga,veikla neišvengia
mai silpnėja. Kaip geriau ją pagyvint, negu subu
riant didžiulę grupę jaunimo, jiems duoti progą su
sipažinti ir pasidalinti ne tik smagiu, bet ir pras
mingu kultūriniu tikslu!

Naujieji metai atnešė puikių žinių. Šokėjų yra! Iki 
Vasario 16-sios užsiregistravo jau arti 1300, o gali 
atsirasti ir daugiau.

Taip pat didelį paskatinimą rengėjams suteikė 
Montrealio kredito kooperatyvo "Lito1’ $10,000 
auka, be kurios vargiai ar būtų pašisitūmėję konkre
tūs organizaciniai darbai. Tikimasi, kad ir kitos 
lietuviškos institucijos, sekdamos "Lito" pavyzdžiu 
ir išeivijos lietuviško darbo supratimu, padės įgy
vendinti šią jaunimui nepakeičiamai svarbią šventę.

Avansai iš Kanados lietuvių bendruomenės ir JAV 
"Folk Dance Festivals, Inc.", suteikė galimybę su
mokėti . užstatus už areną Mississaugoje, "Hershey 
Centre", kur vyks pati šventė. Užstatytas netoli 
oro uosto esantis Regal Constellation viešbutis, 
kurio puikiose patalpose bus galima apsistoti. Ten 
vyks jaunimo šokiai (penktadienio vakare), vadovų 
pagerbimas, bei iškilmingas pokylis po šventės 
koncerto. Šeštadienio vakare įdomiam klube "The 
Docks" ant ežero kranto, netoli Toronto miesto 
centro, bus susipažinimo vakaras. Anapilyje, Missi- 
ssisaugoje vyks oficialus šventes atidarymas ir bus 
surengta tautodailės paroda bei jaunų dailininkų 
paroda.

Rengėjų komitetas susitiko sausio pabaigoje bend
ram. pasitarimui apie bilietų kainas, leidinio paruo
šimą, suvenyrus ir kitus einamuosius reikalus. Pir
mininkai Vincas Piečaitis ir Ramūnė Jonaitienė 
pranešė apie patalpų užsakymą ir užmegztas dery
bas bei pakomitečių sprendimus įvairiais klausimais, 
iždininkė Julija Adamonytė pateikė finansinę apys
kaitą. Iki to laiko buvo gauta $13.056 aukų. Prista
tytoje provizorinėje sąmatoje numatyta mažiausiai 
$300,000 išlaidų. Be abejo tai tik pradžia.

XI-tosios Lietuvių, Tautiniu Šokių Šventės Rengimo Komitetas: sėdi: KLB pir
mininkas Alg.Vaičiūnas, Toronto A-kės pirm. D.Garbaliauskienė, komiteto pir
mininkai V.PieČaitis ir R.Sakalai te-Jonaitienė, meno vadovai R.ir J.Karasiejai.

Antroje eilėje: M. Vasiliauskienė, vicep.R.Žilinskienė, J.Vingelienė, Ir.Ross, 
Z.Janeliūnienė, D.Chornomaz. HI-je eilėje: Ir.Meiklejohn, A.Karkienė, M.Rusi- 
nas, V.Vaičiūnienė, A.Empakeris, J.Adamonytė, A.Saplys

Dalis komiteto atskirai posėdžiavo vien leidinio 
ii svečių klausimais. Leidinio redaktore bps Irena 
Ross. Garbės svečių priėmimu rūpinasi Aušra Kar- 
kienė. Tikimasi, kad kaip pranešė ELTA, jau pra
eitą vasarą, Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus 
žada dalyvauti šioje tautinių šokių šventeje. Koks 
įspūdingas ir paskatinantis momentas tai bus mūsų 
jaunimui.

Rengėjai džiaugiasi gavę Anapilio ir "Tėviškės 
žiburių savaitraščio valdybos sutikimą pasinaudoti 
vienu"TŽ"patalpų kampeliu šventes raštine ir posė
džių kambariu. Nuo šiol paštas šventės reikalais, 
aiškiai pažymėtas "XI LTŠŠ" gali būti siunčiamas 
Anapilio adresu: 2185 Stavebank Rd.,Mississauga,On
tario L5C 1T3.

Kol neprasidėjo bilietų užsakymo įkarštis, in
formacijos ieškantys telefonu gali susisiekti su pir
mininku Vincu Piečaičiu arba palikti įrašą skambi
nant 905-891-3018, o fakso numeris 905-891-2894. 
Elektroninio pašto adresu jonaitis@.pathcom.com.su
sisiekiama su pirm.Ramūne Jonaitiene.

Tautinių šokių grupių vadovai kviečiami kreiptis į 
meno vadovus Ritą ir Juozą Karasiejus, 2364 Adena 
Court, Mississauga, Ontario L5A 1R1. Jų telefonas 
yra 905-279-9079 arba 905-896-7239, elektrononio 
pašto adresas: karasiejus@Lhotmail.com.

Meno vadovų pranešimu, iki vasario 16d. atlikta 
pirminė registracija, kuri buvo pratęsiama iki va
sario pabaigos. Jau yra užsirašę ansambliai su 
beveik 1500 šokėjų. Dar priimamos vaikų ir jaunių 
grupės, kurių yra trūkumas. Lituanistinės mokyklos 
yra skatinamos šiai šventei organizuoti ir ruošti 
vaikus.

Rengėjai džiaugiasi visuomenės susidomėjimu šios 
didžios šventės ruoša ir tikisi, kad jų dėmesys greit 
taps konkrečia parama!

XI LTŠŠ rengėjų komitetas

Lietuvoje reikos vaikų akimis. Ko
kias "vilties formas" iš
vysime? Kokiu žodžiu,

K/\ SAKE PREZID£NTAS...kokiu veiksmu atsakysi- 
me į jų ištylėtus klausi-

tarybos vyrų, savanorių, 
pokario laisvės kovotojų, 
Sausio tryliktosios par
lamento gynėjų idealus? 
Ar atitinka jų gintos
teisingos ir laisvos tėvy
nės lūkesčius?

mus? Dar nežinau. Tik 
skaudžiai suprantu, kad 
šių klausimų negaliu iš
vengti. Kad jų negali iš
vengti nė vienas doras
Lietuvos pilietis - bend
ro likimo dalininkas.

Pažvelkime šiandien į
Lietuvos tikrove neviltin 
puolusio kaimo sklypi
ninko, reketuojamo vers
lininko, bedarbio, vaikų 
neišmaitinančios motinoj
gaujų prievartaujamos 

žilgsniu. Pa- 
į Lietuvą

gimnazistes 
žiūrėkime
laisvės metais nužudytų
Vito Lingio, Juro Abro
mavičiaus, Gintauto Se-

Tad turėkime drąsos 
būti laisvi. Turėkim 
drąsos savo kasdieniais 
veiksmais siekti teisin
gumo, ginti asmens ir 
tautos orumą bei garbę. 
Turėkim drąsos nuosek
liai eiti demokratijos ir 
civilizuotos valstybės 
keliu. Atmindami, kad 
demokratinė tėvynė 
tai ne vienos partijos
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ir jos globojamų ar ją 
globojančių grupuočių 
privatizuota Lietuva. 
Niekad neužmiršdami , 
kad laisva tėvynė 
tai bendru piliečių su
tarimu kuriamas kraštas.

Lai šią esminę tiesą 
mums nuolat primena 
prieš penkiasdešimtį 
metų okupuotoje šalyje 
pasirašyta Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos deklaracija.

Tegu ją nuolat liudija 
visų gyvųjų ir mirusiųjų 
Lietuvos istorijos kūrėjų 
visų mūsų piliečių para
šai ant kasdien tebesi
tęsiančio laisvės kūrimo, 
saugojimo ir įprasminimo 
akto.

Su tokiomis mintimis

pasitinku šią šventę ir 
sveikinu visus su vilties 
d iena.11

BALTIJOS KNYGŲ 
PARODA

Vilniuje vyko tarp
tautinė knygų mugė, 
kurioje dalyvavo 149 
leidyklų ir prekiautojų, 
tarp jų devyniasdešimt - 
iš Lietuvos. Parodoje 
per tris dienas apsilankė 
apie 30 tūkst. žmonių. 
Pirmąją dieną žmonės 
labiausiai domėjosi už
sienio leidyklų stendais, 
gerokai ištustino Kauno 
knygyno "Septynios 
vienatvės" atvirukų
stendus. Itin populiari 
buvo buvusio KGB agen
to Vladimir Šuvorov 
knyga "Pasirinkimas",

Fidel Castro dukters 
Alina Fernandez memua
rų knyga "Alina", taip 
pat pritruko Juozo Eer- 
licko bei Donato Saukos 
knygų, pelniusių jiems 
Nacionalines premijas.

Visos knygos parodoje 
kainavo šiek tiek pigiau 
nei knygynuose. Leidėjai 
viliojo žiūrovus ne tik 
knygomis, bet ir įvairio
mis viktorinomis, kur 
buvo galima laimėti 
anksčiau leistų knygų. 
Buvo surengta daug 
susitikimų su rašytojais, 
vaikams rodyti spektak
liai, grojo saksofonistas 
Petras Vyšniauskas.

• į patiektą Valstybės 
kontrolieriaus postą 2 
kartu siūlyto , Kęstučio 
Lapinsko kandidatūra 
buvo Seimo atmesta^ 
nors ją siūlė prez. Val
das Adamkus.

"Valstiečių laikraštis" 
š.m. vasario mėn. 6 d. 
nr. 11 laidoje patiekė iš
samesnių žinių apie bu
vusį kandidatą. Daugu
mai Lietuvos Komunistų 
Partijos (LKP) narių, ku
rie dėl darbo ir egzisten
cijos jautėsi įkliuvę į šią 
okupacinės priespaudos 
struktūrą, pasitraukė iš 
jos, prasidėjus poltiniam 
atšilimui. K. Lapinskas 
liko ir toliau ištikimas 
Maskvos imperijai. Jau 
pasiskelbus Lietuvai ne
priklausoma ir LKP pasi
vadinus "atsiskyrusia nuo 
SSKP" (bet dar finansuo
jama Maskvos) buvo įver
tinta partijai ištikimybe 
199U m. balandžio mėn. 
išleistame leidinyje "Ko
munistas". Jo viršelį puo
šė K. Lapinsko atvaiz
das, o leidžiamas dar 
vis su okupacinėmis 
imperijos "Darbo Raudo
nosios Vėliavos" ordinu.

Savo idealais K. La
pinskas buvo įsitikinęs, 
nes aršiai priešinosi skal
dydamas Aukščiausiąją 
Tarybą, kad nebūtų

(žiūr. 5 psl.)
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SENIEJI

PRŪSŲ

AKMENS

PAMINKLAI

PRŪSŲ AKMENS PAMINKLAI BARŠTYNE

Senojoje prūsų Bartos srityje, po II Pasaulinio ka
ro prie Lenkijos prijungto Barštyno (vok. Bartenstei- 
no, lenk. Bartoszyce) miesto aikštėje stovi grupė 
prūsų paminklų, kurią sudaro dvi akmens figūros ir 
akmens dubuo. Apie tuos paminklus yra šiek tiek 
žinių pateikta Lenkijoje išleistoje knygoje "Barto-’ 
szyce" (R. Hryciuk, M. Petraszko: Bartoszyce, 
Wydawnictwo Pojerzierze, Olsztyn, 1969).

Figūras gaubia daug legendų. Pagal vieną iš jų, 
mažesnioji, moteriška figūra tai motinos prakeikta 
mergaitė, suakmenėjusi prie šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios slenksčio, iš tos legendos motyvų galima 
spręsti, kad ji atsirado dar prieš reformaciją Prūsi
joje.

Daugelį legendų apie Barštyno akmens figūras su
fabrikavo Voltaire mokinys, gen. maj. grafas Fried
rich zu Anhalt, kuris antrojoje XVIII a. pusėje vado
vavo Barštyne apsistojusiam garnizonui.

Vyriškosios figūros galvos netiksliame paviršiuje, 
virš akių, jis liepė kalviui suformuoti kažką panašaus 
į vyskupo tiarą. Vėliau jis Barštyno stabą reklama
vo kaip apaštalo Baltramiejaus, tariamai Barštyno 
miesto legendinio įkūrėjo statulą. Tas pats Fried
rich zu Anhalt davęs pradžią legendai, kad moteriš
koji figūra vaizduojanti iš vokiškų kronikų žinomą 
prūsų kunigaikštytę Gustebaldą, Vaidevučio dukterį. 
Apsukraus grafo dėka Barštyno figūros tapo garsios 
Europoje. Jų atvaizdai dėta ant geriausių proceliano 
fabrikų Berlyne gamintų puodelių bei pypkių. Misti
fikacija, žinoma,^ buvo greitai suprasta.

Per ilgus šimtmečius "Gustebalda" (2 nuotr.) 
stovėjusi Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios viduje. 
"Bartelis" (1 nuotr.) dar 1706 m. stovėjęs priešais 
užeigą ties dabar jau nebesančiais miesto vartais, 
prie kelio iš Barštyno į Karaliaučių. 1769 m. buvo 
perneštas į miesto turgavietę. Po rotušės sugriovi
mo 1819 m. abi statulos nukeliavo į aikštę priešais 
mokyklą, 1825 m. į pilies kalną, o 1902 m., kuo
met ant kryžiuočių pilies pamatų buvo pastatyta 
rezidencija, figūras perkėlė į aikštę, prie dabartinių 
Bohaterow Warszawy ir Curie-Sklodowskiej gatvių 
sankryžos. A. Malijauskas

****************************************.

PREZIDENTAS....

priimti reikalingi įstaty
mai. Ypač dėl nuosavy
bės teisių į okupantų 
konfiskuotą turtą atkū-

praktinę veiklą K. La
pinskas šioms pareigoms 
netinka.

Siūlomi kiti kandidatai.

rimui.
K. Lapinskas irgi buvo 

tas, kuris 1992 m. nepra
tarė bendro referendumo 
įstatymui, tvarkančiam
Prezidento institucijos 
atkūrimą ir reikalavimą’ 
išvesti iš Lietuvos Sovie
tų kariuomenę.

Už tai jis, atsidėko
jant, tais pačiais metais 
buvo, atgavus . valdžią 
"persitvarkiusiems" komu
nistams, pasodintas į pa
togią ir pelningą Konsti
tucinio Teismo teisėjo 
kėdę.
Seimo daugumos atsto
vai, nepriėmę jo kandida
tūros, aiškiai pasisakė, 
kad nei pagal profesinį 
pasiruošimą, nei pagal

• ŠARŪNAS ADOMAVI
ČIUS, Prezidento dekre
tu, paskirtas Lietuvos am
basadoriumi prie JUNG
TINIŲ TAUTŲ skyriaus 
VIENOJE, Europos Saugu
mo ir Bendradarbiavimo 
organizacijos bei Tarp
tautinės Atominės Ener
getikos Agentūros.

Šarūnui Adomavičiui 
suteiktas nepaprastojo

pasiuntinio ir įgalioto 
ministerio diplomatinis 
rangas. Jis yra buvęs 
Lietuvos konsulu Varšu
voje, o iki šių naujausių 
paskyrimų dirbc Seimo 
Pirmininko patarėju tei
sės klausimais.

NAGINGI VYRAI
Marijampolės rajone, 

Igliaukos miestelyje gy
venantys broliai Naujokai 
ir jų tėvas turi 11 trakto
rių, 7 šienpjoves, 5 šieno 
surinktuvus, daug kitos 
žemės ūkio technikos. Be 
veik visą ją iš metalo lau
žo surinko ir suremonta
vo vyriausias sūnus 
Vidas, padėjo ir broliai.

Vidas Naujokas nuo 
mažens buvo nagingas 
meistras ir miestelyje va
dinamas "geležiniu", nes 
niekad nepraeidavo pro 
jokią besimėtančią gele
žį. Sėkmingiausiu savo 
dirbiniu Vidas laiko bu
vusį cukrinių runkelių 
lapų nuėmimo kombainą. 
Jis buvo nupirktas už 
1800 litų ir patobulintas 
dabar ūkyje atlieka daug 
darbų.

Keturi broliai ir dvi se
serys Naujokai turi 60 
ha žemės, augina javus. 
Neseniai atsiėmė tėviškę 
Živadovės kaime ir ten 
pradėjo statybas. Vidas 
Naujokas dabar svajoja 
sukonstruoti vėjo jėgainę. 
Sraigtasparnio sparnus 
jau turi ir žino, kur yra 
kitų reikalingų detalių. 
Vietinė žemės ūkio bend
rove jau baigia suirti,ir 
Vidas Naujokas svajoja 
už visus jų šeimos turi
mus pajus įsigyti dvitiltį 
traktorių, kokie dar ne
pasigamino.

• Telšių apskrities Balta- 
kiškių km. ūkininkas Vy
tautas Kundrotas augina 
didžiausią Lietuvoje avių 
bandą- 650.

Kundrotas yra ekono
mistas, pradėjo auginti 
avis prieš dešimtmetį, 
daugiausia vietinių veis
lių.

Jo patyrimu, avis gali
ma ganyti lauke 7-8 mė
nesius Lietuvos klimato 
sąlygomis, o jas augina 
pigiuose pastatuose, ma
žiau reikalauja energijos 
išteklių. Taip pat aviena 
rinkoje turi labai gerų 
galimybių, nes gamyk
loms nuomojama žemė Eu
ropoje labai brangi. 
Eksportui tiktų mėsinės 
avys, kurių kiekį šis ūki
ninkas norėtų padidinti.

Šalia to, avis dosni, 
nes dar ir jų vilnos ver
tingos. Vyt. Kundrotas 
pataria vystyti avininkys
tę Lietuvoje, numato 
avienos mėsai gerą rinką 
Vokietijoje.
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AUŠROKAI AUŠROKES, ATSILIEPKITE!

Jau praėjo devyneri metai kaip išleidome Toronte 
"Prisimenam Aušrą" 'knygą. Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę, pagyvėjo ryšis su tevyneje esančiais 
aušrieč.’ais, kurie taip pat norėjo pasidalinti sa
vo prisiminimais iš gimnazijos laikų ir išleisti pa
pildomą leidinį. Toronto leidėjai turėjo dar savo 
kasoje už parduotas knygas likutį pelno. Surinktoji 
Lietuvoje atsiminimų medžiaga atsirado Toronto 
leidėjų rankose, ir buvo nutarta ją išleisti papildo
mu, nuotraukomis iliustruotu, 200 puslapių turin
čiu leidiniu.

Knyga netrukus bus spausdinama. Visiems pirmo
sios knygos rėmėjams-prenumeratoriams papildomą 
atsiminimų knygą pasiųsime veltui. Pašto ir paka
vimo išlaidoms prašome atsiųsti $ 5.00.

Per eilę metų netekome daugelio rėmejų-prenu- 
meratorių, o taip pat pasikeitė ir mūsų gyvenamo
sios vietos, todėl prašome VISŲ pranešti savo adre
sus, kad galėtume pasiųsti knygas. Adresus siųsti: 
Mrs. E.Senkus, 1700 Bloor St. W. Apt. 510, Toro- 
to, Ont. Canada, M6P 4C3, arba Mr.S.Grigaliūnas, 
6 Crown Crt., Toronto, Ont. Canada, M8Z 4V4.

Taip pat dar turime ir "Prisimenam Aušrą" knygų 
Jų nužeminta kaina $ 12.00. išleidus papildomą to
mą ir užsakovams išsiuntinėjus knygas, visas liku
sias knygas ir gautas nuotraukas persiusime į Lie-

PASKUTINIS KĘSTUČIO APYGARDOS PARTIZANŲ 
VADAS

Šiemet Jonui Vilčinskui būtų sukakę 68 m. Deja, 
jau 45 metai, kai buvo nutrauktas jo gyvybės siūlas-

Mielas klasės Drauge...
Prisimink 1948-jų metų birželį. Gavę brandos 

atestatus, kupini jaunatviškos energijos, gražių svajo
nių , palikome Jurbarko gimnaziją...

Svajonių sparnai buvo pakirpti. Tėvai Pantvar- 
džio kaime, Jurbarko valsčiuje turėjo "daug žemės" 
užaugindavo "daug" duonos... Sovietinės santvarkos 
metais tokius ūkininkus vadino buožėmis. Buožių 
vaikui aukštyn kilti buvo nevalia, tai ir studentiš
kos duonos ragauti neteko. Norėjo dirbti mokytoju, 
bet "klasiniam priešui” jaunosios kartos auklėti ne-' 
leido. Šeima netrukus atsidūrė Sibire, o Jonas 
kryžkelėje: Sibiras, armija ar partizanavimo keliai. 
Pasirinko pastarąjį.

Taip Jonas Vilčinskas tapo Svajūnu, vėliau Algir
du, Mindaugo būrio Kęstučio apygardos partizanu. 
Laisvės kovotojų ir gyventojų buvo mylimas ir ger
biamas, nes buvo švelnaus būdo, tvarkingas, sąžinin
gas, santūrus. Tokius teigiamus jo būdo bruožus 
pastebėjo ir partizaninio judėjimo vadai. LLKS tary
bos Prezidiumo pirmininkas gen. J. Žemaitis -Vytau
tas pasirinko jį atsakingoms ryšininko pareigoms. 
Ne vieną kartą Jonas lydėjo Vytautą kelyje. Vėliau 
buvo paskirtas Vaidoto rinktinės vadu, Kęstučio 
apygardos vado pavaduotoju, Jūros sr. štabo tarybos 
nariu. 1953 m. birželio 19 d. žuvus Kęstučio apyg. 
vadui Povilui Morkūnui-Rimantui, J. Vilčinskas pa
skiriamas apygardos vadu.

į partizanų gretas pateko ne visi tvirto charakte
rio, ryžto ir ištvermės žmonės. Sunkiu momentu 
kai kurie pasidavė, išdavė kovos draugus ir perėjo į 
priešo pusę, iš tokių buvo "Tauro" apyg. partizanas 
K. Širvys-Sakalas, tapęs agentu smogiku. Partizanų 
vadovybės, palaikant ryšį per J. Vilčinską, jis buvo 
ruošiamas išvykti į užsienį ryšiams palaiktyti.

Kitas išdavikas - Vaidoto rinktinės stabo ūkio sk. 
viršininkas P. Narbutas-Rolandas- buvo suimtas. 
MGB užverbuotas agentu smogiku’, si. Vaidila.

Raseinių MGB su agentu Vaidila sudarė tokį pla
ną: į Antanavos kaimą, Šimkaičių valse, pas gyven
toją P. Ramoną iškviesti Kęstučio apyg. vadą Algir
dą ir eilinį DobrovolsRį-Ramūną, aptarti einamuosius 
reikalus. J. Vilčinskas su laisvės kovotoju į sutartą 
vietą atvyko laiku. Čia jų laukė agentai smogikai 
Vaidila ir Vytas. Už 200 m. buvo išdėstyti dar trys 
agentai smogikai, o už 800 m. pasaloje - saugumo 
pajėgų grupė. Vaidila sukosėjęs davė ženklą pradėti 
operacija. Smogikas Vytas sunkiai sužeidė Algirdą; 
šis atsišaudydamas nubėgo apie 300 m., bet pasiviję 
smogikai jį nukovė. Agentas Vytas, matydamas, kad 
Vaidila nesiryžta šauti į partizaną Ramūną, trimis 
pistoleto šūviais jį nušovė. Partizanų palaikus nuve
žė į Raseinius. (Užkasimo vieta nežinoma.)

Taip dėl sovietinio genocido, MGB klastos, sulau
kęs 23 pavasarių, 1953 m. rugsėjo 18 d. žuvo pasku
tinis Kęstučio apyg. partizanų vadas Jonas Vilčins
kas-Algirdas.Vladas Meškauskas
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Prie sukaktuvinio torto su užrašu "Tegyvuoja Lietuva" stovi iš 
kairės: Martina Doytchynova, ambasadorius Eidintas, kun. Skilandžiūnas, Rū
ta Klieienė ir Dovilė Zitikytė.
Kairėje: Vyresnieji mokiniai šventės metu, iš kairės: Dovilė Zitikytė, Dona
tas Eidintas ir Martina Doytchinova.
Žemiau: Jaunesnieji mokiniai deklamuoja eilėraštį, iš kairės: Marius Matuse
vičius, Andrius Kličius, Monika Eidintaitė ir Algis Danaitis.

Švente suruošė KLB Ottawos KLB apylinkės valdyba, kurią sudaro Rūta 
Klieienė, Rita Rudaitytė, Vytas Radžius, Elė Jurgutienė, Nijolė Gudžiūnaitė 
-Grav ir Antanas Skučas.

♦ Skautų "Rambyno" ir 
"Šatrijos" tuntai minėjo 
Vasario 16-tąją iškilmin
gose pamaldose Lietuvos 
Kankinių šventovėje.

iškilminga sueiga vyko 
Anapilio salėje, į ku
rią susirinko apie 150 
dalyvių.

įnešus vėliavas ir per
skaičius šventinį įvadą, į 
pąskautininko laipsnį pa
keltas sk.v.v.sl. Ginta-

lietuvių ttyv
KREDITO __L- Imu J T—
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 112 milijonu dolerių I

PRISIKĖLIMO PARA
PIJOS metinė vakariene
rengiama kovo men. 
27d. Meninę programos 
dalį atliks Hamiltono 
teatras AUKURAS, su
vaidindamas Žemaitės 
trumpą komediją "Trys 
mylimos". Režisavo 
Elena Dauguvietytė- 
Kudabienė.

LIETUVIU NAMU
ŽINIOS

* Vasario men. 14 d. LN 
sekmadienio popietėje 
dalyvavo 160 žmonių.

Pranešimus perskaitė 
LN V-bos nare Aldona 
Dargyte-By szkiewiez. 
® LN ir LABDAROS 
FONDO visuotinis me
tinis susirinkimas vyks 
š.m. kovo men. 14 d.,sek
madienį, Karaliaus Min
daugo menėje. Registra
cija 12 vai., susirinkimo 
pradžia 1 vai.p.p.

Šiais metais valdybos 
kadenciją baigia V.Lu
cas, E.Pamataitis, K.Pet- 
ryla, L.Pocienė. Bus 
renkamas ir vienas- 
narys-rė į Revizijos ko
misiją.

• Pagal taisykles, norin
tieji savo balso tei
sę perleisti kitam asme
niui, privalo savo įgalio
jimo parašą patvirtinti 
pas notarą.

psL 6

ras Karasiejus.

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

999 Cėllege St., Toronto, Ontario M6H JAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-006'i

PRISIKĖLIMO
DaRAPIJOS KREDITO KOOPERA1 YVAS

MOKA UŽ:
AKTYVAI per 58 milijonus dolerių

90-179 d. term, ind......................3.25%
180-364 d. term.ind.....................3.25%
1 metų term, indėlius.............. ..3.50%
2 metų term, indėlius.............. ...3.85%
3 metų term, indėlius............... .4.00%
4 metų term, indėlius............... .4.10%
5 metų term. Indėlius.................4.30%
1 metų GlC-mėn.palūk............. .3.25%
1 metų GlC-met. palūk............3.75%
2 metų GlC-met. palūk............4.10%
3 metų GlC-met. palūk... ........4.20%
4 metų GlC-met. palūk............4.25%
5 metų GlC-met. palūk............4.55%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind...... 3.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind...... 4.10%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind...... 4.20%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind...... 4.25%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind...... 4.55%
Taupomąją sąskaitą...................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.2.00% 
Kasd. pal. čekių sąsk.iki .2.00% 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.....................2.50%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................... 7.75%

Sutarties paskolas 
nuo.................... 7.75%

Nekiln. turto paskolas:
Su nekeičiamu
nuošimčiu
1 metų..................... ...5.95%
2 metų....................... ..6.20% 1
3 metų...................... -.6.30% j
4 metų...................... ..6.35%
5 metų........................ .6.40% I
Su keičiamu
nuošimčiu
1,2, 3 metų..............6.00%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 

I taupymo sąskaitose.
Duodame komercinius 
mortgičius Iki $725,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas (vairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė
Mūsų tiksiąs - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

MOKA:
3.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.25% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.50% už 1 m. term. Indėlius 
3.85% už 2 m. term, indėlius 
4.00% už 3 m. term, indėlius 
4.10% už 4 m. term, indėlius 
4.30% už 5 m. term, indėlius 
3.25% už 1 m. GIC mėn. palūk.
3.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.10%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.25% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
3;75% už RRSP ir RRIF T m. term. ind. 
4.10% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.20% už RRSP ir RRIF 3 m. term. Ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.55% už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV doi.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.....................5.95%
2 metų.....................6.20%
3 metų..................... 6.30%
4 metų..................... 6.35%
5 metų..................... 6.40%

su keičiamu 
nuošimčiu..............6.00%

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

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 M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239
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treat
• Kleb. kun. K. AMBRA
SUI, SJ, išvykstant atos
togų vasario mėn. pabai
goje, ji pavaduos gerai 
pažįstamas kun. iš Vil
niaus- Izidorius SADAUS
KAS, SDB.

• Pirmasis Parapijos nau
jo biuleteniu puslapis 
buvo gražiai, erdviai at
spausdintas be nereikalin
gų "papuošalų". Antrame 
puslapyje tekstas turėtų 
būti rūpestingiau peržiū
rėtas, nes atsirado ne 
vien tik korektūros klai
dų.

Reikia tikėtis, kad 
bus laiku susiprasta ir 
atrasta žmonių, kurie 
turi daugiau patyrimo 
lietuvių kalbos rašyboje.

• VITRAŽISTAS, dail. 
A. V. STOŠKUS, Kanados 
lietuviams pažįstamas sa
vo kūriniais iš EXPO"67 
vykusios Pasaulinės paro
dos Montrealyje. Jis 
erdvinio vitražo pradinin
kas, profesorius, Valsty
binės premijos Lietuvoje 
laimėtojas.

Algimanto Vlado Staš- 
kaus kūriniai puošia Prof
sąjungų Kultūros rūmus, 
eilę kitų pastatų Vilniuje, 
eilę administracinių pas
tatų Kaune, Klaipėdoje, 
Maskvoje bei kt.

Vienas, ypač naujoviš
kas, jo sukurtas vitražas 
buvo kinetinis -jodomo
mis dalimis, pavadintas 
"Vilnius" ir įrengtas tuo
met SSSR parodos pavil
jone Londone, D. Brita
nijoje. Kitas didelio for
mato kūrinys su judomu 
apšvietimu -"Gyvybės 
Pulsas", randasi Juknai
čių gyvenvietės Sveika
tingumo centre, Kaune 
IX -me forte.

Praeitų metų rudenį 
d. jis mirė Vilniuje, eida
mas 74-uosius gyvenimo 
metus. Palaidotas Anta
kalnio kapinėse.

AR ŽINOTE "MARLBORO" 
CIGAREČIŲ PASLAPTĮ?

Montrealio laikraštis 
"The Gazette" vasario 
mėn. 9 d. laidoje buvo 
pasKelbęs straipsnį apie 
konkurencijos etiką 
JAV-ėse, kuomet vienos 
pirmaujančių cigarečių 
gamyklų bendrovės
"Vinston" populiarumas 
krito, o kitos bendrovės 
"Marlboro" nukonkuravo 
ne tik miminios, bet ir 
kitų bendrovių gaminius.

1989 m. Brown & Wil
liamson advokatas pradė
jo tyrinėti priežastį. 
Pasirodo, kad į "Marlbo
ro" cigaretes buvo pride
dama amoniako, kuris 
tabako nikotino veikimą 
pastiprina ir pagreitina. 
Taip pat sumažina 
rūgštingumą, pagerina 
skonį.

Visa tai paspartina ir 
įpratimą . . - rūkyti...

Verta pagalvoti.

Mišių, metu: vyr.Itn.R.Molderis, vyr Itn.R.Silvanavičius,kpt. J. Janulevi-’ 
čius,vyr.Itn.E.Eidukas. Toliau - kun.K. Ambrasas,SJ , ir broliai skautai 
Paulius ir Antanas Mickai. Žemiau-paskaitininkas kpt. Juozas Janule- 
vičius ir Šventiškai pasipuošęs AV P-jos choras su muz.Lavrenti j 
Djintcharadze

VASARIO I6-tosios MINĖJIME Nuotr.:A. J. Mickaus
***************************************************************************

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS" LAIKRAŠČIO 
PRENUMERATAS IR AUKAS ATSIUNTĖ:

Šių metų prenumeratą $30 ir auką atsiuntė:
J. Arstikaltis $20, Ir. Gurcinas (už 3 metus) ir 
Pr. Mickus - $20.
Rėmėjo prenumeratą $35 ir auką atsiuntė:

© RŪTOS klube Kazys 
MARTINĖNAS atšventė 
brandžią 90 metų am
žiaus sukaktį narių tarpe. 
Visi susirinkusieji jam su- 

$10 'giedojo^ "Ilgiausių Metu", 
pasivaišino vynu ir Sese
lės Juditos iškeptu ska

niu ir gražiu tortu.

Kaip žinoma, kiekvie
no mėnsio kas antrą tre- 
čiadinį RŪTOS klube 
vykta bingo , žaidimai, 
kurie darosi populiarus 
ir paįvairina popietę, dal.

1999.III. 9

E. Eaulionis- Kerras - $5;
Rėmėjo prenumeratą $35 atsiuntė:

. Rt. Rev. J. Bertašius, K. Andruškevičius, Mrs. J. 
Balaišis, Dr. V. Pavilanis (už 2 metus), J. Zabie- 
liauskas, K. Sviezikas, St. Naginionis.

VISIEMS nuoširdžiai dėkoja "NL"

VIENINTELIS LIETUVIU. 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 iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pai. čekių sąsk. iki...; 2.25% Asmenines nuo..........7.15%
santaupas............................ :.....2.75% nekiln. turto 1 m 6.150%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ......2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius................. 3.40% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius.............. .......3.40% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............. ...... 3.75% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............. ...... 4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............. ...... 4.15% /fr/ $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius............. ...... 4.35% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............. ...... 4.50% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable).............................   2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind............................... ..... 3.75% sumos draudimu
2 m. ind.......................................4 00%
3 m. ind............................... ..... 4.15%
4 m. ind............................... ......4.35%
5 m. ind............................... ....4.50%

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

INTERAC KORTELĖ

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

TONY PORTRAITS 
PASPORT - COMMERCIAL 

i MARIAGE - WEDDINGS

460 St. Catherine St. West , # 605. 
Montreal,P.Q. H3B IA7 Td.r 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646
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montreal
MIRUSIEJI:
• VINCAS JANCEVIČIUS, 
81 m.,mirė ligoninėje Row- 
don'e, kovo mėn.2 d.

Liko žmona Helena,bro
lis Bronius su Šeima Lie... 
tuvoje,bei kiti giminės.

Gedulinės pamaldos vyko 
AV P-jos bažnyčioje,Mont-

9 Prof.IRENA /STENCE- 
LYTE/ PAVILANIENĖ 78m. 
mirė po sunkios ligos sa - 
vo namuose kovo mėn. 3d.

Liko vyras Vytautas , 
sūnus Alenas su Šeima,duk
terys Kristina, Marina su 
Šeimomis, duktė Ingrid, jų 
tarpe 3vaikaitės ir 3 vai
kaičiai, bei kiti gimines .

Po gedulinių Mišių AV 
P-jos bažnyčioje, palaido
ta Cote dės Neiges kapi - 
nėse.

Užuojauta mirusiųjų ar-

Mirus mylimam Vyrui ir Tėvui,
a.a. PRANUI BARTEŠKAI, 

nuoširdžiai dėkojame kun. Kazimierui Amb
rasui, SJ, už Rožinį ir iškilmingas geduli
nes Mišias; sol. Ginai Čapkauskienei ir A V 
parapijos chorui už gražų giedojimą; visiems 
dalyvavusiems apeigose.

Taip pat~ nuoširdus ačiū prel. Jonui Staš
kevičiui už maldas ir laidotuvių apeigas 
Šv. Jono kapinėse, Mississauga, Ontario.

Visiems, pareiškusiems užuojautą bei 
užsakiusiems Mišias Velionio atminimui - 
nuoširdžiai dėkojame -
Nuliūdę - žmona Marija,

sūnus Kazys, dukterys
Rūta ir Dalia su šeimonis

I I T A C M 0 N T R F fl! IG L111 U.V I U. 
LI I Ao K R f OITil UNIJA

4,25
2L25.

±±0.

Specialius ..±>25.
Kasdienines ±.25

© Julijos Jurėnaitės -Za- 
bielienės atminimui au
kojo "Vaiko Tėviškės 
Namams $50.- Sofija ir 
Juozas Skučai.
• Eugenijos Urbonaitės 
10 metų mirties sukak

tuvių proga "Vaiko Tė
viškės Namams" $40,- 
aukojo Marija Malcienė, 
Vilija ir Rimas su šei
momis.

Visiems dėkoja KLKM 
D-jos Montrealio Sk.

Taupoma 
metų.» 
metų * 
metų « 
metų .. 
metų «

JL5Q 
AJQI1 
4^ 
4>25 
4^£L

Certifikatai (min. $1000.00) 
1 metų..* 

metų • 
metų., 
mėtų . 
metų .

Terminuoti indėliai 
1 metų —..------
180 d. - 264 4----- ±u25-
12U d. - 179 d._ 3.25.
8t)d.-119 d. 3.25 
30 d. -59 d. 3.25 . 0 so

iki 30 d.........Z p;------- sąskaita
30 d. - 364 d. (ifihnant prieš laiką • 1.00

ima Už;
Nekilnojamo turto paskolas (Residential uip to

6.60 
6.90 4
7.QQ 5

1 metų... -
2 metų ...
3 metų ....

3

5

4-plex)

metų _ 7.10
metų 7.15

2nd mortgage +1% 
open mortgage +1%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS—£LHQ------
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9.QQ-----
Personal loan regular .......................  9.5Q-----

Overdraft ................................................... JLZJM___
DESJARDINS PRIME 7 00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7^50-------

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 ~Penktadieniais 10.00 - 6.00 ^*00 " 6.00

vai. Mišių.
Nariams dalyvavimas 

yra būtinas

• NIDOS klubas kviečia 
į metinį susirinkimą AV 
parapijos salėje, š.m. 
kovo mėn. 28 d., po 11 Valdyba

dirbta, rūpintasi, pajuo - 
kauta ir nerimauta, o kar
tais ir liūdėta.

Malonu buvo is jo iš - 
girsti,kad Vievis, kur jis į 
sikūrė, maloni vieta,maž
daug tarp Vilniaus ir Kau- 
noC'jokio mafijozo Čia ne

Augustas Mylė . (paskutinis dešinėje) giminių_ tarpe. I-je eik: brolis Danielius, 
brolienė Rūta, brolis Elagijus; Il-je eilėje: brolis Adulis, sesuo Saturnina, brolis 
Tomas
MALONUS SVEČIAS grįžti į laisvą Lietuvą,

Augustas Mylė šį. mene- O šitoje, kanadiskoje 
s| atvyko aplankyti savo tėvynėje yra likę Augusto i---- 1:.. . bičių Įiu jr

bendradarbiu kitose or - 
ganizacijose, ir "Ne - 
priklausomoje Lietuvos'Te- 
dakcijoje ilgus metus buvo> simato")-sakė jis. 
ir administratoriumi, ir 
valdyboje.(Turėjo Čia,kie
me, net ir savo lysvelę su 
bulvėmis ir pamidorais ). 

Daug atsiminimų riša 
Augustą ir mus, nes kartu

antrosios tėvynes - Lasallę, brolių saulių. - 
kur praleido ilgus metus 
iki išsipildė svajonė - su

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS .

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec

Privatus kabinetas 
932-6441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8
(metro: Place St. Henri) H2L 2Y4

Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUČINSKAS
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174.

svarbiausia, jo giminės 
mieli ir artimi širdžiai,ir 
jų nemaža.

Netrūksta jam bendra
minčių ir veiklos. Augus
tas darbuojasi Elektrėnų 
DLK ALGIRDO šaulių k- 
poje ir Vievio pensininkų 
grupėje, pavadintoje ”Jie- 
varu”. Smagu rengiamo - 
se išvykose į įvairias Lie
tuvos vietoves. Dažnai at
lieka ir koncertiną prog
ramą senoviškų Šokių ir 
dainų įvairiuose minėji 
muose ar subuvimuose.

Su savo bičiuliu Albi - 
nu Urbonu, ”NL” talkinin
ku, ir kitais, nebijančiais 
Šalčio, Žada patikrinti le
do storumu St.Laurent u- 
pėje ir pabaidyti žuvis.

Vievyje irgi visko yra, 
tik žuvys nedidelės...

Malonių atostogų, Au
gustui} O "NL” dėkinga uŽ 
talką-prisiunčiamą spaudą 
ir labai įdomius kalendo - 
rius. B.

AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel: 722-3545 Fax: 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL RUTKAUSKAS /R OS S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: /514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

LES TOITURES

r.P.S. IV1IROIX1 II\1C

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.
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