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TRYS NAUJOS "NATO” 
NARĖS

1999 m.kovo rnen. 12d. 
Briuselyje, prie NATO 
būstines vyko naujųjų 
narių - Lenkijos, Vengri
jos ir Čekijos priėmimo 
ceremonija, kurios metu 
buvo pakeltos jų vėlia
vos.

Tą dieną Varšuvoje, 
sulaukus vakaro, buvo 
paleisti fejerverkai- 
spalvų raketos - iškeltos 
Lenkijos ir NATO vėlia
vos prie Nežinomo Ka
reivio Kapo.

Vengrijoje NATO vė
liavos pasirodė prie 
Gynybos ministerijos.

Čekijoje, Pragoję, 
prez.Vaclav Havel’is pa
reiškė: "Niekada dar 
nesame buvę dalimi 
tokio plataus masto, 
stiprios ir įsipareigoju
sios saugiam gyvenimui 
sąjungos. Ši respektuoja 
pagrindinį musu tautos 
nepriklausomumą".

Tokiu būdu šiuo metu 
NATO priklauso 19 
valstybių.

Kai kuriems kritikams 
JAV Valstybės sekretorė 
Madeleine Albright, da
lyvaujant šių narių ats
tovams, pabrėžė savo 
kalboje, kad "NATO 
pagelbės Rytinei Euro
pai taip, kaip ji yra 
padėjusi Vakarų Europai. 
"Patvariai ir sistemingai 
mes ir toliau ištrinsime- 
jokios kitos neįvesdami- 
liniją, kurią buvo i mynes 
kraujuotas Stalino čeba- 
tas^" -sakė ji.

Savotiškai atrodė šiam 
įvykiui skirto straipsnio 
pavadinimas Montrealio 
dienraštyje"The Gazette": 
NATO embraces three 
former enemies...Juk tos 
trys naujosios NATO 
narės buvo okupuotos, 
ir paliktos kaip nors 
"vyniotis"... joms pačioms, 
alijantams ilgai tylint....

Žiemos spektaklis Britu Kolumbijoje,Big White kalne . Nuotr: R.R.Otto

SPAUDŽIA RUSUOS 
PREZIDENTĄ IR PRO
KURORĄ

kovo mėn. 17 d.Rusijos 
parlamentas pradėjo 
svarstyti Prezidento
atstatydinimo iš pareigų 
reikalą ir paskelbs apie 
tai balandžio mėn. 15 d. 
Spėjama, kad ir si karta< 
toks siūlymas nebus 
priimtas. Kartas nuo 
karto pasirodantis Krem
liuje prez.Boris Jelcinas , 
dar gydomas dėl skilvio 
žaizdos, tvirtino, kad 
savo kadenciją, išbusiąs. 
Ji baigiasi ateinančių 
metų, viduryje.

Kovo mėn. 19 d.iškilo 
i. viešuma, vaizdajuostėje 
nufilmuotos generalinio 
prokuroro Juri Skuratov 
"linksmybės" su 2-mis 
prostitutėmis, rodomos TV 
programoje (su Įspėjimu, 
kad nežiūrėtina jaunes
niems, kaip 18 m.).

Pats Prokuroras per 
TV ekranau pareiškė, kad 
ši vaizdajuostė esanti 
dalis šantažo ir provoka
cijų. kampanijos prieš 
ji, nes jo vadovaujamoje 
įstaigoje vyksta krimi
nalinių nusikaltimų tyri
mas. Prie Šantažo ir 
noro jį išstumti iš jo 
posto prisideda verslo 
oligarchai, ministerių 
kabineto nariai ir du 
buvę ministerial pirmi - 
ninkai. Nors ir esama 
kokios kompromituojan-i 
Čios medžiagos,stebėto-

jai mano,kad šios vaiz
dajuostės paskleidimas
tiktai "pašildys" norą 
palaikyti prokurorą,
J.Skuratov'ą.

Tą pačią dieną prez, 
Boris Jeicin’as ( išėjęs iŠ 
ligoninės po gydymo, 
pareiškė nepasitenkinimą 
ir pasiūlė sudaryti komi- 
sijac ištirti,ar tikrai yra 
buvę kokiu būdu padary
ta žala ir ar Prokuroro 
privatumas nebuvo nele
galiai pažeistas,o ir ar 
jo įstaiga neperžengusi 
savo galių.

Žinoma, Prezidentas 
papeikė Juri Skuratov‘o 
elgesį, kaip "žeminantį 
Prokuroro statusą ir pa
žeidžiantį prokuratorišką 
priesaiką".

APLINK PASAULĮ PER 
20 DIENU

Pirmą kartą aviacijos 
istorijoje oro balionu 
Breitling Orbiter 3 du,ga 
Įima sakyti, fanatikai ba- 
lionistai vis dėl to pasie
kė tikslą. Bertrand Pic - 
card 41 m., ir Brian Jo
nes,51 m., perskrido Eu
ropą, Afriką, Aziją,Paci- 
fiko Okeana,Centrine A- 
meriką ir Atlantu per 
20 dienų.

Kontrolinis centras 
dirbo Ženevoje* Šveicari
ja Šį nepaprastą įvylŲ pa
žymės specialiu pašto 
ženklu.

Bent 5 žinomi balio - 
nistai pakartotinai buvo 

leidęsi į panašų žygj,ta
čiau nesėkmingai, ir 1982 
m. nutarė,xad laikas šito
kią svajonę pamiršti.

Filijas Fogas apkelia
vo pasaulį per 80 dienų , 
įvairiomis priemonėmis , 
o dabar tapo pralenktas 
Šveicaro ir brito vien o- 
ro keliuose.
NEGANA SKANDALU,,.

Išaiškėjus kyšininkavi
mo skandalui, pasirenkant 
Žiemos Olimpiadai Salt 
Lake City,teko sušaukti 
specialią sesiją. Balsavi
mo sistema buvo išmes
ti iš komiteto 6 nariai. 
Dar 4 pasitraukė patys 
priešu sesijos pradžią.

Šią, tokią švarią,išsi
praususią organizaciją, 
kurios šūkis "Sveikame 
kūne sveika siela" neti
kėtai supurvino (deja, 
daugiausiai neseniai 
įsijungę nariai.Vienas 
sunkiausių atvejų-Kongo 
valstybės atstovo).

Dabar sukurta refor
mų komisija,kuri priva - 
lės duoti atskaitomybę 
ir platesnei visuomenei, 
veiks etikos komisija ir 
įvesti kiti metodai, pasi
renkant žaidynėms mies-

komandoje, Dainius ZU-
Kanados atletai su - BUS, 20 m.amžiaus, iš 

formavo savarankišką Philadelphia, JAV, pa- 
etikos komitetą aferų ženklintas Nr.57-tuoju,su- 
apšvarinimui. Į jį įeina silaukia spaudos dėme- 
aukso medalį laimėjęs šio kaip didelių galimy- 
plaukikas Mark Tewksbu- bių žaidėjas. Linkime ’ 
ry ir dvigubo sidabro jam sėkmės!

medalio laimėtoja Susan 
Auch.

• ESTIJOS "Sovietinio 
laikotarpio Tyrimo Cent
ras" pristatė parengtą 
knygą "Pro Patria". kurio
je pateikiamas per 1700 
Miško Brolių, žuvusių 
1944-1978 metais sąra
šas. Taip pat surašyti 
vardai daugelio išdavikų 
ir NKVD agentu.

• ESTIJOJE, Tartu mies
te, š.m. vasario mėn. pa
baigoje buvo atidaryta 
Baltijos Gynybos Kolegi
ja. Ceremonijose Estijos 
prez. Lennart Meri pa
brėžė, kad trys Baltijos 
valstybės pagal savo 
galimybes privalo užsitik
rinti saugumą Baltijos re
gione, be ko "neįmanoma’
laisva Europa", o trijų 
valstybių siekimas tapti 
NATO narėmis susijęs su 
reikalu padidinti savo ka
rines išlaidas.

Atidarymo ceremonijo
se taip pat dalyvavo Es
tijos gynybos pareigų va
dovai, Didž. Britanijos 
gynybos ministeris, Lie
tuvos, Latvijos, Švedijos. 
Lenkijos, Šveicarijos 
ministerių pavaduotojai, 
Vokietijos,' JAV ir Pran
cūzijos ambasadoriai. 
Šios šalys daug prisidėjo 
prie Baltijos valstybių 
Karo mokyklos sukūrimo. 
Mokymo programa atsi
žvelgia į NATO standar
tus.

• UKRAINOS ir LENKI
JOS premjerai V. Pusto- 
voitenko ir J. Buzek pa
sirašė protokolą, kuriuo 
planuojama sudaryti 
bendrą jų kraštų komisi
ją naftotiekio Odesa- 
Brody-Gdanskas statybai. 
Per jį bus eksportuojama 
Kaspijos nafta į Europą.

• LIETUVIS Montrealio 
ledo ritulio (hockey) 
"Montreal Canadiens"
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Lietuvoje ■ o Lietuvos pasieniečiai 
sulaikė 
metais

AIŠKĖJA KUN.RIČARDO rantų
MIKUTAVIČIAUS ISTORII^ afganistaniečiais 

vadinusius asmenis. Len
kų pasieniečiai sulaikė 
du asmenis, kaip įta
riama migrantų vedlius.
© Lietuvos apeliacinis 
teismas atmetė buvu
sių pokario "liaudies gy
nėjų", nuteistų už ketu
rių asmenų šeimos išžu
dymą 1945 metais,ape
liacinius skundus. Baus
mes trims aštuntą 
šimtmetį 
"stribams" įsiteisėjo ga
lutinai. Nuteisti* 
las Kurakinas, 
Bartaševičius ir 
Šakalys teismo 
nebuvo suimti. Apeliaci
nis teismas bylą perduos 
nuosprendį priėmusiam 
Vilniaus apygardos teis
mui, kuris įpareigos 
nuosprendžius vykdančius 
organus vykdyti teismo 
sprendimą, ši genocido 
byla yra pirmoji Lietu
voje, kurioje paskelbtas 
nuosprendis ir 
nai įsiteisėjo.

MIKUTAVIČIAUS ISTORIJA

pirmąją 
nelegalių 

grupę -

siais 
mig- 

devynis, 
pasi-

Lietuvos lakūnų pasiruo
šimą teigiamai įvertino 
ir užsienio kompanijų 
inspektoriai, ir užsienie
čiai darbdaviai. Lietu
viai lakūnai nukonkuravo 
rusus Pakistane, laimėjo 
konkursą 
kur juos
JAV specialistai.

Argentinoje, 
egzaminavo

nimo organizacijos 
bėkit 
Aloyzas 
įteisinti 
kodekse 
smurtą

”Gel- 
vaikus" pirm.

Sakalas siūlo 
Baudžiamąjame 
atskomybę už 
prieš vaikus.

Seimo nares
Hofertienės, 

Kelio
10-osioms

per 24 valandas nuvijusi 
44,49 m. ilgio ir 4 cm*, 
pločio juostą.

jr garbės 
anksčiau pri

diegusiam kuni- 
Ričardui Mikuta- 
Didžiojo Kuni- 

tre-

Per kratas Vilniuje ir 
Kaune rasti du ordinai 
du medaliai 
ženklas, 
klausę 
gui 
vičiui.
gaikščio Gedimino 
ciojo laipsnio ordiną Ri
čardui Mikutavičiui 1998 
metais įteikė prezi
dentas Algirdas Brazaus
kas’. Liudytojų teigimu, 
rastieji apdovanojimai
liepos 1 dieną dingo iš 
Ričardo Mikutavičiaus

de- 
įpusėjusiems

ir pirkėjų 
sekmadienį, 

nušvitus
pa- 

nuro- 
Vilniaus 

. Verbos, puoš- 
įvairaus dydžio, 
apie

Ricardo 
buto kartu su kitais jo 
kolekcijos daiktais. Ta
čiau paties kunigo pėd
sakų pareigūnai rki šiol 
neaptiko. Sulaikytas ir 
naujas įtariamasis šioje 
byloje - 26 metų Rolan
das Beleckas. Jis yra 
kolekcininko Vlado Be
lecko, kuris taip pat yra 
įtariamasis šioje byloje, 
sūnėnas. Kunigas R.Mi
kutavičius dingo praėju
sių metų liepos 1 dieną, 
iš jo namų dingo ir dai
lės kūrinių kolekcija, 
kurią sudaro ne origina
lūs meno kūriniai, o tik 
jų kopijos.

Kiri-
Petras
Juozas
salėje

jis galuti-

KAZIUKO MUGE- 
REIKALINGA TRADICIJA 

VILNIUJE pirmą kovo 
mėn. savaitgalį vyko 
Kaziuko mugė. Daugiau
sia lankytojų 
susilaukė 
maloningai
saulei. Mugė vyko, 
gal savivaldybės 
dymus, keliose 
vietovėse 
nios ir 
kalbėjo apie artėjantį 
pavasarį ir Velykų šven
tę, netrūko keramikos 
dirbinių, medžio droži
nių, pintų baldų, juvely
rinių gaminių

Vytautas

numato- 
tarptauti-

kt

koncertai 
dviratininkų 

es- 
"Bal- 

kiti

prasidėjo 
numatyta 

ties
negu 

vanduo
užliejo 20.000
15 kaimų su 

yra at- 
Šilutė- 
vežioja 

Gyvuliai 
brenda

PA-

iki , 
per

Ne-

Kovo mėn. naktį iš" 
17 i_ 18 d» buvo surasta 
slėptuvių, kuriose laikyti 
kai kurie is kun.R.Mi
kutavičiaus pagrobtieji 
meno kūriniai ir . objek
tai.

Suimti 9 asmenys,su
siję su šia afera.

Dar taip neseniai 
buvo Įrengtos slėptuvės, 
kuriomis didZiavomėsJos 
saugojo Kronika, spauda, 
saugojo tuos,kurie žinojo 
kas teisinga, kas gera ir 
klojo savo gyvybes už 
nepriklausoma Lietuvą.

Tačiau -pagrobtų gė - 
rybių slėptuvės pirmų 
kartą išryškėja šitokioje 
'’grožybėje” ,ir tokiu mas
tu...

LAKŪNAI 
SAUGIAI 

bendrovės 
avialinijos" 
jau persi- 

skraidyti 
lėktuvais.

tiltui per
Kėdainių 

esančiame

• POTVYNIAI 
anksčiau, 
Nemuno 
Panemune 
ha pievų,
6U0 gyventojų 
kirsti. 
Rusnė 
amfibija, 
papilvės 
vandenį.

Ties BERČIŪNAIS 
vėžio vanduo pakilo 
beveik 4,5 metro. Grėsė 
"Via Baltica" 
Nevežį, kai 
pakrštyje
Kraujupio upelio tvenki
nyje vanduo 
nebeišsitekęs, 
srautą pavyko pakreipti 
mažiau pavojinga kryp
timi.

BIRŠTONE vanduo 
9.12 m. 

Potvyniui pasiruošta, iš 
vienos sanatorijos per

pučia kelti poilsiautojai į sau- 
šiau- 

ir dažnai 
dažni rū- 

šlapdribos, lijund- 
Dėl šių priežąsčių 
kompanijų pilotai 

kartais net atsisako 
leistis Vilniaus oro uoste 
ir pasirenka 
oro uostus, 
metu saugiai 
oilotuojamus

LIETUVOS 
SKRAIDO

Dauguma 
"Lietuvos 
(LAL) lakūnai 
kvalifikavo 
vakarietiškais
Pasak lakūnų, griežčiau
sias egzaminatorius 
Vilniaus oro 
Meteorologinės 
čia blogesnės 
nes jas lemia 
Grenlandijos 
Pakilimo ir 
take dažniausiai 
šoniniai vakarų ir 
rėš vakarų 
gūsingi vėjai, 
kai, 
ros. 
kitų

yra 
uostas.

' sąlygos 
nei kitur,
Atlanto ir, Nemune pakilo 

ciklonai.
nusileidimo

atsarginius 
tuo pat 

nutupdo jų 
lėktuvus.

2 psl.

paplūdo
Vandens

gesnę vietą, o visos kitos 
> “ gydykla,paštas 

irklavimo 
kanalizacijos per- 

taip 
rea-

olimpinio 
bazė, 
pumpavimo stotis 
pat pasiruošusios 
guoti į staigų pasikeiti
mą.

© Seimo socialdemokratų 
frakcijos seniūnas, Lie
tuvos Vaikų teisių gy-

© Pasak 
Romualdos 
Lietuvos Baltijos 
paminėjimo 
metinėms pradėta ruoš
tis kiek anksčiau. Čia 
dar praėjusių metų lap
kričio mėnesį sudaryta 
valstybinė komisija, 
kuriai vadovauja Seimo 
Pirmininkas 
Landsbergis.

Programoje 
mos parodos,
nis ekslibrisų konkursas, 
Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos dailininkų plenerai, 
renginiai trijų valstybių 
pasieniuose 
jaunimui,
ištvermės varžybos 
tafetinis bėgimas 
tijos Kelias" ir 
renginiai.
TAUTODAILININKĖ
GERINO SAVO REKORDU

Agentūra "Factum" 
prie Lietuvos kultūros 
fondo į Lietuvos rekordų 
knygą įrašė dar vieną 
tautodailininkės Antani
nos Birutės Janavičienės- 
rekordą. Tai - ilgiausia 
vytinė juosta, nuvyta be 
staklių, tik rankomis su 
20-čia lentelių. Jos ilgis 
- 326 m. 47 cm., plotis 
-3,5 cm., svoris 12,02 
kg. Susukta juosta suda
rė 1,52 m. apimties ka
muolį.

Lietuvos radijo ir tele
vizijos centro salėje 
juostą A.B. Janavičienė 
vijo 100 dienų. Televizi
jos bokšte veikė autori
nių juostų paroda, vyko 
daug vakaronių ir kon
certų.
Rekordinio ilgio A.B. Ja
navičienės juosta buvo 
pakelta Vilniaus televizi
jos bokšte Vasario mėn. 
15 d.

Vėliau tautodailininkė 
numato aplankyti kitus 
aukštesnius pasaulio 
bokštus ir juose iškelti 
lietuvių vienybės juostą.

Pirmąjį rekordą A.B. 
Janavičienė pasiekė <1997 
m. vasario 15-16 d.d.

PAGERBTAS SPORTO 
VETERANO ATMINIMAS

Vilniuje, Saltoniškių 
kapinėse, Lietuvos spor
to vadovai pagerbė 
lietuvių sporto veterano 
JONO VABALO atmini
mą.

Kūno Kultūros ir 
Sporto departamento ge
neralinio direktoriaus 
pavaduotojas Algirdas 
Raslanas sakė, kad 
J.Vabalas visam laikui 
liks vienintelis šalies 
sportininkas, pasiekęs 
aukštų rezultatų net de
šimtyje sporto šakų. Da
lyvaudamas lengvosios 
atletikos varžybose, jis 
7 kartus pagerino Lietu
vos rekordus, 12 kartų 
tapo šalies čempionu 
įvairiose šuolių rungtyse- 
Jis buvo ne tik sportinin
kas, bet ir pedagogas, 
parašęs knygą "Jaunuolio 
fizinis rengimas".

Atkentėjęs tremtį, 
J.Vabalas vėl darbavosi 
Lietuvos sporto labui, 
ypač daug padėjo lengva 
atletams. Jonas Vabalas 
mirė 1978 metais. Pa

laidotas Saltoniškių 
kapinėse, visai šalia bū
simos sporto arenos - 
statomo dengto sporto 
maniežo.

Praeitą spalio mėnesio 
21 dieną legendarinis 
sportininkas būtų šven - 
tęs 90 metų sukaktį.

• "ŽALGIRIS" laimėjo 
antrąsias rungtynes prieš 
Istambulo "Ulker" 93:82 
taškais. Ketvirtame 
finale "Žalgiris" susitiks 
su kita Turkijos koman
da "Efes Pilsen”. Ji yra 
stipri, du kartus laimė
jusi prieš Maskvos CSKA 
Kauniečių "Žalgirio” 
treneriu yra Jonas Kaz
lauskas.
RUOŠIASI ĮDOMIAI 
PAMINĖTI BALTIJOS 
KELIĄ

Ši,met sukanka dešimt 
metų, kai 1989 m. rug
pjūčio 23 dieną Lietuvos 
Latvijos ir Estijos tau
tos pademonstravo Da-

(žiūr.3 psl....)
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr, 6.



prašo užsienio lietuviu TALKOS VERTIMAMS tvyniai, tačiau važiuoja-- 
- "—“--------------------------- ——— moji dalis dar neplatina-

Mūsų gimtojoje kalboje yra labai prasmingas posa- ma. 
kis: "moki žodį - žinai kelią". lieka

važiuojantiems ar 
klausią 
siems

kis: "moki žodį - žinai kelią".
Taigi, kelią mes pasirinkome - musų tikslas 

įsijungti į NATO. Lietuvos kariuomenė šiam tikslui 
skiria daug pastangų ir viena iš jų-anglų kalbos ir 
NATO šalių vartojamos karinės terminologijos studi
jos. Jų išdava būtų geras mūsų karių susikalbėjimas 
sąveikaujant su NATO šalių kariuomenėmis bendrų
mokymų, misijų ir kitų renginių metu. Tai labai 
svarbus uždavinys, kurį palengvintų gerų žodynų tu
rėjimas.

Tam tikslui Krašto apsaugos ministerija pradėjo 
NATO karinės terminologijos žodyno (NATO Glossa
ry of Terms and Definitions), viso 4,000 terminų su 
paaiškinimais, vertimu į lietuvių kalbą. Tai reikėtų 1 
padaryti kaip galima greičiau. Gynybos Štabe sava
noriškai susibūrė grupė karininkų, neblogai mokančių 
anglų kalbą, ir jau pradėjo darbą. Tačiau to nepa
kanka, kad šis žodynas kaip galima greičiau išvystų 
dienos šviesą. Todėl ir kreipiamės į Jus, mieli tau
tiečiai, prašydami pagalbos, kad šiuo konkrečiu dar
bu prisidėtumėte prie svarbaus Lietuvos kariuome
nei projekto. Jeigu atsilieptų kelios dešimtys mūsų 
išeivijos lietuvių, mokančių anglų ir lietuvių kalbas,
kurie savo pastangomis, savo namuose, prisidėtų 
prie Lietuvos kariuomenės vystymo, mes turėtume i 
gerą pavyzdį, kaip galima dirbti kartu ir siekti mū-' 
sų visų bendro tikslo.

Prašome kaip galima greičiau pranešti apie su
tikimą, nurodant savo pavardę, vardą, adresą, tele
foną, faksą ar E-mail.^ Tada mes Jums atsiųstume į 
Jūsų namus pluoštelį žodyno ir visi kibsime į darbą. 
Kviečiame įvairias išeivijos organizacijas padėti 
ginkluoti šią talką.

Mūsų adresas: KAM Gynybos štabas (žodyno 
TALKOS projektas), Šv. Ignoto 8/29, 2001 Vilnius,

3702 226-170, E-mail: raimis@_kam.kam.lt
Algirdas Kanauka

Lietuva (LITHUANIA). Tel: 3702 735-696, faksas: metu.

BALTIJOS KELIĄ.

visose trijose
Vienbalsiai 

rezoliucijoje 
nacionaliniams

šauliui ryžtingą laisvės 
siekį. Ši akcija atėjo į 
istoriją Baltijos kelio 
vardu.

Helsinkyje vykusiame 
Baltijos Asamblėjos po
sėdyje nuspręsta 10- 
asįas Baltijos Kelio me
tines minėti vienu metu 
ir bendrai 
valstybėse, 
priimtoje 
pasiūlyta 
parlamentams ir vyriau
sybėms sudaryti valsty
bines komisijas šiai su
kakčiai paminėti, o Bal
tijos Ministerių tarybai 
rekomenduota paskirti 
atstovus koordinaciniam 
darbui.
• TELŠIŲ trikotažo ga
myklą "Mastis" užsimojo 
atgaivinti britai, pasira
šę ketinimą investuoti 9 
mil. litų įrengiant nau
jas darbui mašinas, 
parūpinant žaliavų.

Gamyklai, kurioje ka
daise dirbo apie 4000 
žmonių, pasiryžusi pagel- 
bėti ir Lietuvos valstybei 
(Tai reikia tikėtis, nebus 
taip visiškai suprivati
zuota...)

Metų pabaigoje turėtų 
dirbti apie 200 žmonių, 
o po 5-rių metų - apie 
700.

į nealkoholinių gė- 
gamyklą. Darbo 

bent 30 kretingiš-

• KRETINGOJE Vokieti
jos firma planuoja inves
tuoti 
rimų 
gautų 
kių.

Kretingos savivaldybė 
domisi ir kitu Vokietijos 
projektu - steigti bendrą 
įmonę modernizuojant 
šilumos ūkį ir laiku 
eksploatuoti. Šilumos sa- 
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vikaina galima, pagal ap
skaičiavimus, sumažinti 
apir 40%.

Kol kas Kretingoje 
veikia viena užsienio in
vesticiniu kapitalu- tvar
koma žuvų perdirbimo 
įmonė.

• Lietuvos Vyriausybės 
komisija nurodė finansų 
ministerijai kuo skubiau 
patikrinti, ar JAV susi
vienijimas "Power Bridge 
Group" yra finansiškai 
pajėgus vykdyti elektros 
energijos tilto į Vakarus 
projekto sąlygas.

' Ūkio ministerijai nuro
dyta patikrinti, ar susi
vienijimas nėra iširęs ir 
ar asmenyns, norintys 
tęsti derybas, turi teisi
nius įgaliojimus tai dary
ti.
PAMARYJE KERTAMI 
PAKELIŲ MEDŽIAI

Pamaryje kertami me
džiai, net prieš šimtme
tį pasodinti pakelėse. 
Puošti ir stiprinti kelius 
medžių alėjomis buvo 
Mažosios Lietuvos XX 
amžiaus pradžios tradici
ja. Šiais laikais siauri, 
medžiais apsodinti keliai 
tapo daugelio žmonių 
nelaimių priežastimi. Ne
laimė įvyko pernai rude
nį, kuomet Šilutės rajo
ne Kintų plente į medį 
trenkėsi vaikų pilnas au
tobusas, vairuotojui suk- . 
telėjus tik šiek tiek į šo
ną, kad praleistų jį len
kusį automobilį. Buvo su
žeista keliolika vaikų, 
du iš jų liko invalidai. 
Jau išpjauta keliolika 
kilometrų klevų, beržų, 
liepų ir uosių alėjų. 
Kelių pagrindai^ stiprina
mi, kad jų neišplautų po-

Vingiuoti 
nesaugus

keliai 
greitai 

men- 
klaidą padariu-

vairuotojams.

• Aukščiausias . statinys-
326,47 m. aukščio Vil
niaus televizijos nokš- 
tas. Gelžbetoninės bokš
to dalies skersmuo apa
čioje - 15 m, viršuje - 
8 m. 190 m. aukštyje 
yra 32 m. skersmens 
praplatėjimas. Čia įsikū
rusios technologinės 
tarnybos, yra baras su 
galinčiomis suktis apie 
bokšto ašį grindimis. 
Virš bokšto gelžbetoni
nės dalies yra smailė
janti 136 m. metalinė 
antena. Televizijos bokš-
tas pastatytas 1980 
metais (tuo metu pagal 
aukštį jis buvo šeštas 
pasaulyje) pagal archi
tekto Vladimiro Otydo- 
vo, inžinierių Davido 
Basiladzes ir Davido 
Dortmano projektą. 
Vilniaus inžinierinio sta
tybos instituto moksli
ninkų apskaičiavimais, 
šis bokštas stovės 700

BANKO KORTELIŲ 
POPULIARUMAS 
DIDĖJA

1998 metais mokėjimo 
kortelių skaičius Lietu
voje išaugo 2.6 karto, o 
ju apyvarta buvo du 
kartus didesnė nei 1997 
metais. Šių metų sausio 
pirmąją Lietuvos bankai 
buvo pardavę beveik 210 
tūkst. įvairių kortelių. 
Visų bankų parduotų 
kortelių apyvarta pernai 
buvo~ 880 mln.litų.Sausio 
pradžioje Lietuvoje buvo 
280 bankomatų ir apie 
3,3 tūkst. vietų, kur ga
lima atsiskaityti mokė- 
jino kortelėmis.

Vasario 16-tosios minėjime Toronte: KLB Krašto 
V-bos pirm.A.Vaičiūnas .skelbia Birutę Vaitkūnaite- 
Nagienę laimėjusia kultūrininkės -visuomenininkės 
premija,Kairėje- laureatė. Nuotr:

Raimundo Siauėiulio
Elektrinėje dirba dabar 
5098 žmonės. Jos direk
torius Viktoras ŠEVAL- 
DINAS praeito gruodžio 
mėn. 29 d. šventė savo 
amžiaus 50-metį.

Tarptautiniai eksper
tai pripažįsta, kad inves
tuotos gausios lėšos ir 
įvedus saugumui pažan
gias technologijas, IAE 
jėgaine yra žymiai sau
gesnė.
• Prieš kelias savaites 
Vilniuje kadenciją baigu
sio Prezidento Algirdo

sąskaitos likutį mokamos Brazausko duktė Laima 
palūkanos - nuo 4 iki MERTINIENĖ, atidarė 
2.5 %. parduotuvę. Buvusi meno

tyrininkė prekiauja audi- 
o IGNALINOS Atominėje niais ir sjulais.

Tarp masinių kortelių 
efektyviausiai naudoja
mos "Snoro" platinamos 
"ImperCard" kortelės. Jų 
vidutinė apyvarta buvo 
6.8 tukst. litų. Jomis 
naudojasi daug studentų, 
kuriems į šių kortelių 
sąskaitas pervedamos 
stipendijos. Nuo kovo 1 
dienos Vilniaus Bankas 
mažins populiariausių 
"Visa Electron" kortelių 
išdavimo mokestį nuo 40 
iki 20 litų. Kartu maži
namos ir už korteles
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"HABIT CHIFFON"

Tu keikei raudodama, 
Apsikabinusi obelį, 
Kad as rugius pasėjęs, neužakejau, 
Viešnagėn skubėdamas.

O nežinojai,nelaimingoji, jog as ryžaus 
pavirsti į druskos sfinksę uŽ viena tik atlaidų 
žvilgsnį. Kai atsigrįžau,

Pamačiau tave rusČię, 
Ašarose paplūdusiu, 
Juodais atolais užsigobusia, 
Kad kančios veide neparodytum.

Tada,
Per Pregliaus intakus kėlėsi vilkstinės rūpesčiu, 
ant vežimų parimusiu, kad rugio grūdas 
paliktas skursta ant arimiį paŠlurpgs.

Kai sustojęs pusiaukely, 
Kelio klausiausi, 
Iš* tolo
£ mane pirštu tu rodei.
Rasose pasikasojusi, spindžiuose išsirpusi, 

ant vasarojienų nešiojanti ilgesį.

Paskui,

Adomo Mickevičiaus lietuvių ir prūsų istorines sakmes Konradas Valenrodas 
premjera skirta Mindaugo karūnavimo Valstybės dienai. Spektaklis vyko Kau
no pilyje. Nuotr: ELTOS

Kai pavargęs prisnūdau,
Po Senos tiltais ūkčiojo.
Ar tai tu mane atgal Šaukei, ar rugio diegas 

kalėsi pasivėlavęs, ar priganytos bandos bubavo, 
vilkdamos tešmenis tau genesčiu? "Habit-chiffons'^ 
Habits - chiffons." - aidėjo nuo Gare de Lyon iki 
Buttes Chaumont, kai galva pakeliaus.

Paskui,
Sako, viskas praeina.
Užmiršus prakeikime,
Tu prisilietusi meiliai
Sapnuose, būdavo, man kuždi, vardu vadini: ♦
"Jei būtum pavirtęs į sfinkse prie Priegliaus, j 

mane vieną težiūrėtum, vėjų užpustyta, grėbiančią. 
Šieneli įkainy".

Grąžink man, Viešpatie, metus.
Atželdink mintis, gelstančias ant vasarojienų, 
Meldžiu.

LIETUVOS ŲK AITAI - 
ŠTUTHOFO KONCENTRA
CIJOS STOVYKLOJE

Kazys Bauba, pedago
gas, užmuštas Štuthofe 
1943 m. Bronius Grigas, 
teisininkas, sudegintas 
Štuthofe 1943 m. Anta
nas Januševičius, pedago
gas, sudegintas Štuthofe 
1943 m. Algirdas Tumė
nas, ekonomistas, sude
gintas Štuthofe 1943 m. 
Žygimantas Masaitis, 
pedagogas,- užmuštas 
Štuthofe 1943 m. Stasys 
Puodžius, teisininkas, ma
joras, sudegintas Štutho
fe 1943 m. Petras Ker-

„ _ v pė, teisininkas, sudegin-
Kad is naujo mylėčiau, ant pūdymų aparčiau ^as Štuthofe 1943 m.

kvepiančius mestus, prieš berdamas į žemę sėklą Ignas Budrys, agronomas 
per saulėtekį. Grąžink man, Viešpatie, metus! sudegintas Štuthofe 1945

- siais...
'Habit - chiffons.^Habits - chiffons."- Ilgas sąrašas Lietuvos
Sapnuose tebegirdžiu. žmonių, nužudytų, miru-

PRANAS DOM.GIRDŽIUS šių, kentėjusių Štuthofo 
*** ************************ *+**********-)(--)nt-x-*****-« koncentracijos stovy kloję.

Pusšimtis metų nuo na
cių represijų prieš Lietu
vos šviesius protus. Oku
pantai, keršydami už 
nepaklusnumą jų valdžiai, 
SS legiono kūrimo sužlug 
dymą, antinacinį pasi
priešinimą, 1943 m. ko
vo viduryje suėmė 46 
Lietuvos inteligentus iš 
Kauno, Vilniaus, Marijam
polės. Įkaitai- profeso
riai, mokytojai, teisinin
kai, inžinieriai, visuome
nės veikėjai, kunigai, 
žurnalistai, apkaltinti 
tautos kurstymu prieš vo
kiečius, buvo įkalinti 
Štuthofo koncentracijos 
stovykloje. Yra nemaža 
knygų, kuriose lietuviai 
-Štuthofo kaliniai aprašė 
ką patyrė šiame lagery
je^ - JJt.Sc.UQg.QS.-"Dięyų, 
miškas", St. Ylos "Žmo
nės ir žvėrys", A. Kučo 
(A.Gervydo slapyvardžiu) 
"Už spygliuotų vielų", 

V, Telksnio ?Kąmjnp_ 
šešėlyje". Du rankraščiai 
- JL- Mackonio "Mes dar 
gyvi žmonės" (parašyta 
1958 m.) bei L. Pušku- 
nigio "Štuthofo žardie
nos" (1962 m.) - nespaus, 
dint i.

Štuthofe įvairiu laiku 
buvo kalinama apie 4000 
Lietuvos gyventojų. Ne
daug jų liko gyvų.

1993 m. kovo mėn. vi
duryje Lietuvos Istorijos 
institute Vilniuje sureng
toje konferencijoje apie 
pasipriešinimą sovietų ir 
nacių okupantams pla
čiai kalbėjo buvęs Štut
hofo kalinys Jonus__Eli
jau iis, architektas, gyve
nantis Švedijoje. Vyko 
paroda "Nacių represijos 
prieš lietuvių inteligen
tus". Įdomu būtų sužino
ti, kur šie eksponatai da
bar randasi?

ŠUNIŠKI POPIERIAI

Lageris dėl visa ko laike šunų atskirą ko
mandą, kuriai priklausė apie dvidešimtį ke
turkojų ir keliolika dvikojų SS uniformoje. 
Dvikojai buvo grynos germanų veislės, ke
turkojai buvo~ daugiausia vilkų rasės, bet 
buvo ir maišyto kraujo. Pavyzdžiui, pats 
didžiausias jų tarpe plėšikas buvo visiš
kai nežinomos veislės, juodas, kudlotas mil
žinas, pats vienas suplėšęs daugiau dvide
šimties žmonių.

Jų komandos viršininkas vadinosi Hunde- 
fiihrer - šunų vadas. Buvo dar ir Hunde- 
meister - šunų meisteris, tačiau šis pavadi
nimas neatitiKO turinį: jis šunų nedirbdavo, 
jis juos tik šerdavo.

Dvikojai šunes gyveno atskiruose mūri
niuose namukuose, ir keturkojams šunims 
patalpos taip pat buvo prašmatnios.

Valgydavo jie visi puikiai, - gaudavo 
mėsos, kokios kaliniai niekuomet neregėjo, 
gaudavo sriubos, gaudavo specialiai kepamų 
pyragaičių. Gyveno jie gražiai ir taikiai. 
Bet, žinia, pasaulyje nieko nėra amžina: pa
sibaigė lageryje ir šuniška laimė.

Atsirado neregėti piktadariai, kurie varg
šus šunelius ėmė apvaginėti, - pavagia, bū
davo, šuneliams iš panosės mėsą, pyragai
čius...

Žinoma, tai buvo neregeta kiaulystė. To
kių dalykų margasai Štuthofas dar nebuvo 
girdėjęs!

Buvo organizuota sargyba tokiam vagiui 
pagauti. Netrukus jisai ir buvo sugriebtas 
beeinant jam iš šunų kiemo su pilnomis 
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kišenėmis šuniškų pyragaičių. Buvo tai jau
nas apsukrus berniokas, rusas ir pačios 
Maskvos, berods, net gimnaziją baigęs.

- Stop! - šaukia jam sargybinis, - kur ga
vai pyragaičius?

- Va, iš kiemo pasiėmiau, iš šuniško du
benio...

- Meluoji! Kaipgi tu iš tokių šunų pyra
gaičius paimsi?

- Labai paprastai: nuėjau ir paėmiau...
- Ar gali parodyti, kaip tai padarei? 

Pakartoti?
- Kodėl ne? Labai prašau...
Berniokas eina į šunų kiemą. Trys vilkai 

slampinėja palaidi. Pamatę jį, jie pasišiau
šė, iltis parodė, urgzti pradėjo. Jis gi ėmė 
su jais meiliai šnekučiuotis ir akimis jiems 
mirksėti. Šunes sustojo. Jis, ištraukęs iš 
kišenės, numetė jiems po pyragaitį. Jie, 
pribėgę prie pyragaičių, pauostė, pauostė 
juos ir ėmė ryti. Tuomet berniokas prislin
ko prie dubenio su šuniškais pyragaičiais. 
Viena ranka taukia iš kišenės pyragaičius, 
šunims po gabalą mėto, kita ranka pyragai
čius iš dubenio į kišenę kemša. Ištuštino 
tris dubenis, šuneliams nieko nepaliko.

Žiūri šunų meisteris, išplėtęs akis, tokių 
dalykų jis dar nebuvo matęs. Sako pagaliau 
jisai:

- Na, o tą didijį, kudlių, gali apvogti?
- Kodėl ne? Labai prašom...

Šunų meisteris paleido didįjį galvažudį. 
Berniokas ir jį užkalbino, pamirksėjo jam, 
vieną kitą pyragaitį jam iš kišenės numetė, 
o jo visą šunišką dubenį ištuštino. Kudlius, 
iš godumo susigundęs į mėtomus pyragai
čius, visą savo porciją prakišo.

- Kiaules, ne. sunes! - piktinosi meisteris, 
nežinodamas, kas tam vagiui daryti.

- Na, gerai... palauk, palauk... O tu į bū
dą nuvaryti šitą kudlotąįį šunį ar galėtum?

- Kodėl ne? Labai prašom...
Berniokas pasigriebė pirmą pasitaikiusį 

pagalį ir juo tuojau - makt - šuniui per kup
rą - ir pasakė dar jam kažką tokio šuniško. 
Šuva gi - žinia kaip šuva, - tuojau ėmė šauk
ti:

-Ai-ai-ai-ai-ai...- ir nudūmė į savo būdą 
ir dar susirietė tenai.

- Tai skandalas!- keikėsi šunų meisteris, 
vesdamas negirdėtą vagį pas Majerį.

-Kam gi tu tuos pyragaičius vagi? Argi 
jie skanūs? - kamantinėju Majeris sūniškąjį 
vagį.

-Tamstai gal jie ir neskanūs būtų,- atsa
kinėjo berniokas,- bet man, kai aš neturiu 
ko valgyti, labai skanūs.

Berniokas atsakinėjo labai sąmojingai. Tai 
buvo vienintelė pagauta vagystė lagerio 
istorijoje, kuri liko nebaudžiama. Majeris 
įsakė išduoti berniokui didelį duonos kepalą 
kad tiktai jis daugiau šunims gėdos nebeda
rytų. Tačiau tie sunes kitą kartą apsikiau
lino dar begėdiškiau.

1944 metų pavasarį atvežė lagerin du pi
liečiu^ nuo Gardino. Tėvą ir sūnų. Tėvui 
apie šešias dešimtis metų, sūnui- kokie dvi
dešimt penki. Abu jie buvo įsitkinę meto
distai ar kažin kaip tenai kitaip tikėjo. 
Tiktai mėsos abudu nevalgydavo, kiaulienos 
ir vištienos. Jokios mėsos, vienu žodžiu. Ir 
šeštadienį švęsdavo, ne sekmadienį. Ir
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prieš esesininkus kepurių nesiimdavo. Ir tek’ 
davo gi jiedviem už tai! Esesininkai numuša 
jiem kepurę, jie tučtuojau ją vėl užsideda. 
Kad nenori kepurės nusiimti, galėtų gi be 
kepurės pabūti, bent kol esesininkas nueis 
po velnių. Bet jie taip nedarydavo. Prieš 
esesininką kepurę jie būtinai užsidėdavo.

Kepurę jie nusiimą tiktai prieš poną 
Dievą. O prieš tokius velnio tarnus, kokie 
buvo, jų nuomonė, visi esesininkai', jie kepu
rių nesiimliosią ir be kepurės nestovėsią. 
Be to, tai jiem ir didelė nuodėmė būtų.

Baisiai ištvermingi buvo tiedu gudeliai. 
Net jų kepurės sukiužo nuo nuolatinio 
tąsymo, bet jie vis tiek savo nusistatymo 
nepakeitė: prieš esesininką jie būtinai turė
jo būti su kepure!

Dar anksčiau jiem buvo, kai jiedu atsisa
kė lageryje bet kokį darbą dirbti. Jie 
sutikdavo tiktai pašluoti tą vietą, kur blo
ko viršininkas vaikšto. Visi gi kiti lagerio 
darbai tarnauja esą karui ir velniui,- vienam 
ir kitam jie netarnausią. Karas esąs dar 
šlykštesnis už velnią.

Esesininkai nesigailėjo pastangų šitokiom 
mintim iš jų galvelių išmušti. Bet gudiškos 
galvos pasirodo buvusios itin kietos. Nepa
sidavė jokiom lazdom. Gudeliai savo nusi
statymo nepakeitė. Sėdi, būdavo, su kepu
rėm gyvenamajame bloke ir nieko nedirba. 
Taip nieko jiem ir nebuvo galima padaryti,- 
darbingumo dvasią įmušti!

Valdžia, išėjusi iš kantrybės, pasodino 
juodu į bunkerį, - gal jie ten geruoju nu
sprogs. Sėdi jiedu sau bunkery - ir nieko! 
Nesprogsta! Jiems net jokio skirtumo nėra, 
blokas ar bunkeris. Jie bunkery tegauna tik 
tai duoną ir vandenį, bet ir bloke jie nieko 
kita nevalgydavo. Jie įtardavo, kad pietų 
sriuboje būta kažkokios mėsos pėdsako, - 
jiem tokia sriuba buvo nuodėminga. Sėdi 
jiedu sau bunkeryje, duonele užkandžiauja, 
vandenėlį geria - ir nieko! Visiškai nieko 
jiem neatsitinka. Net neliesėja, vieni kaulai 
kaip buvo, taip ir liko.

UŽBAIKIME „DRAUGO” PIRAMIDĘ
Draugo fondą galime palyginti su Egipto piramide, tik jų paskirtis atvirkštinė. Ji labai 

svarbi mūsų spaudos „faraono”, švenčiančio 90 metų amžiaus jubiliejų, vienintelio lietuviško 
dienraščio „Draugo” išlaikymui išeivijoje, bet ne jo kapo paženklinimui.

Negalima tikėtis, kad Draugo fondas stovės tūkstančius metų, kaip Egipto piramidė, bet 
galime džiaugtis kad Draugo fondas yra vienintelė lietuviška piramidė savos spaudos 
išlaikymui. Jau šešti metai kai ją statome, tad pats laikais ją užbaigti.

Nežinia, kiek milijonų akmens luitų reikėjo Egipto piramidės pastatymui. Mūsų 
lietuviškai „ Draugo” piramidei reikia tik milijono dolerių. Trūksta apie $188,000 dolerių ir 
būtų labai gražu šiais jubiliejiniais ,, Draugo” metais tą mūsų piramidę užbaigti. Visų 
„Draugo” skaitytojų rankomis mes tą galime atlikti.

Šiuo laišku, pradedant 1999m. Draugo fondo lėšų telkimo pavasario vajų, DF direktorių 
taryba prašo Jus prisidėti prie DF milijono užbaigimo, tuo atžymint ir „Draugo” 90 metų 
jubiliejų.

Visos aukos yra nurašomos nuo valstybinių mokesčių. Čekius prašome rašyti Draugo 
fondo vardu 4545 WEST 63RD. STREET, CHICAGO, IL 60629

Milijono užbaigimu, atžymėkime „Draugo” jubiliejinius metus.

Abu juodu grąžino į bloką sėdėti. Jokio 
darbo dirbti juos nebevertė. Su esesininkais 
galėjo kalbėtis sėdėdami ir su kepurėmis. 
Valdžios visos pozicijos sugriuvo. Po kelių 
savaičių juodu išvežė į kitą, į Buchenvaldo 
lagerį.

Šunims tačiau išėjo daug prasčiau negu 
tiems gardiniečiams. Šunų autoritetas 
lageryje visiški krito. Visi jiems ilgą nosį 
rodė ir liežuvius kaišiojo. Nusivylusi val
džia sumažino jiems mėsos porciją ir vie
toj pyragaičių kažkokią košę jiems krėtė, -

Su geriausiais linkėjimais,
Bronius Juodelis

DF Direktorių tarybos pirmininkas

tokią šlykščią, kad niekas jos is jų nevogė.
Valdžia nustojo šunis besiuntinėjusi bėg

lių gaudyti. Vieton jų valdžia siuntė bloka
vus, šreiberius ir kapus, - visą rują. Ir šie 
per lagerio sklypą bėgo grynai šuniškai.

Lep-lep-lep-lekatai-lekataj, -lėkė dvikojė 
ruja.

Lėkė, šinukštinėjo, uostė. O suradusi kur
• pasislėpusį, išsigandusį bėglį, plėšė jį ir 
draskė ne blogiau už savo sėbrus - keturko- 
jus bankrotus... "METAT", 1993 m.)

Sėdi jie bunkeryje savaitę, sėdi kitą. 
Sėdi penktą, sėdi šeštą... Kol gi jie, po 
velnių, sėdės tenai?!

Valdžia vėl išeina iš kantrybes. Siunčia 
pas juos su pamokslu patį mokslingiausiąjį 
iš savo tarpo, - patį Klavaną.

Filosofijos rotenfiureris pasigavo tarkuo
ti sūnų, - gal gi tas bus sukalbamesnis?

- Gi, - sako sūnui Klavanas, - judu čia, 
bunkeryje, nugeibsite. Na, senis, tiek to, 
jam jau šiaip ar taip ir mirti būtų ne pro
šal, bet tu gi - jaunas. Tau gyventi reikia. 
Pagalvok tiktai!

- Aš kaip tiktai ir noriu mirti,- nenoromis 
panosėje murma sūnus.

-Kaip tai mirti nori? - stebisi Klavanas, 
- žiūrėk, mergelę dar kokią susirasi. Vesi, 
vaikučių susilauksi... Argi negera gyenti? 
Argi tu vesti nenori?

-Ne! - bamba savo panosėje metodiškasis 
sūnus,- su tokiais galvažudžiais, kip tu ir 
visi kiti esesininkai, gyventi kartu aš neno
riu. Man gėda kartu su jumis gyventi, - 
štai kas!

Klavanas, it šunelis paspraudęs uodegą, 
dūlina pas Majerį pranešti liūdnus savo 
misijos vaisius.

Kartą tuodu gudeliu išvedė iš bunkerio 
pasivaikščioti. Taip sau, saulaitėje pasišildy
ti, bunkeryje vis dėlto vėsoka kiek... Pake
liui užsukdino juos bevaikščiojant į šunų 
kiemą. Ten tarytum tyčia buvo jau palaidi 
keli vilkai ir tasai didysis razbaininkas- 
kudlius. Keistokas kiek buvo tasai sutapi
mas.

Suurzgė, susiraukė šunes, iltimis pakale
no. Vampsėdami prie gudelių pribėgo. Pribė
gę pauostė, pečiais truputį patraukė. Pakė
lę snukius, žvilgterėjo į gardiniečių neskus
tus smakrus, uodegomis pavizgino.

-Neee! Vegetariškos mėsos jie neėsią, - 
nutarė šunes ir nustrapaliojo prie varčios 
su savo šuniškais reikalais.

Valdžia kovą su tais sektantais aiškiai 
prakišo:

-Nei jie bunkeryje badu stimpa, nei juos 
šunes drasko...
1999. III. 23.

VERTA AUGINTI 
TRIUŠIUS

Širvintų rajone Kerna
vės miestelyje buvusios 
žemės ūkio bendrovės 
didžiaūkyje privati bend
rovė augina apie 700 
įvairių veislių trišių. 
Dabar jie yra šeriami 
Krekenavos agrofirmoje 
išaugintomis morkomis 
ir pagamintais kombi
nuotaisiais pašarais. Už 
toną lietuviškų pašarų 
tenka mokėti po 800- 
900 litų,, o per metus 
triušiams išmaitinti 
reikia 3,5 tonos pašarų. 
Kol kas triuš-ieną valgo 
patys augintojai, tačiau 
po poros metų triušių 
augintojai jau tikisi 
pelno. Bendrovėje dirba 
14 žmonių.

Lietuvoje triušiai yra 
auginami 20-yje fermų.

Triušių mėsos kilogra
mas kainuoja 15-17 litų, 
atvežamos triušienos iš 
Lenkijos kilogramas 
kainuoja 19-22 litus. 
Prancūzai per metus su
valgo 3 kilogramus triu
šienos, tuo tarpu lietu
viai - tik 50 gramų. Pa
sak triušių augintojų, 
triušiena galėtų būti 
maitinami vaikai darže
liuose mokyklose, žmo
nės ligoninėse ir sana
torijose, nes ji vertin
gesnė negu vištiena.

• Didžiausias NEDARBO 
LYGIS Lietuvoje yra PA
NEVĖŽYJE - 9,15%.

Apklausos duomenys 
rodo, kad šiame mieste 
labai trūksta paslaugų, 
kurias galėtų suteikti 
smulkūs verslininkai (ži
noma, jeigu nebūtų 

užsigeidę didelio ir grei
to pelno...).

PABĖGO SUIMTIEJI
Naktį is sekmadieno i 

pirmadienį iš Kauno vy. — 
riausiojo komisariato areš
tines pabėgo 6 (.) suimtie
ji: Vitalijus Dmitrocenkov’ 
as, 23 m. amžiaus,Vitali - 
jus Gruzincev'as,23 m., 
Juozas Majauskas,33 m., 
Algis Miliauskas,33 m.Egi
dijus Pąnavas,24 m. irGin- 
taras Želvys,29 m.

Kokia gi tos areštinės 
apsauga, kad tiesiog masiš
kai įmanoma iš jos pa
sprukti??

© Vilniaus miesto teis
mas davė leidimą polici
jai suimti 3 narkotikų 
pirklius Šiauliuose. Su
imtieji bandė pardavi
nėti 200 gramų heroino.



toronto
® Inai (Lukcševičiūtei) ir 
Morkui SUNGAILAMS 
gimė dukrele Nerija. 
Broliukas ‘ Matas paten
kintas sesute. Sveikina
me senelius ir močiutes- 
buv. montrealiečių Lu
koševičių ir tcrontiečių 
Sungailų šeimas.

• ANAPILIO P-jos KLK 
Moterų D-jos skyrius pla
nuoja pagalbą Senelių 
Namams Rokiškyje. Jei 
kas turėtų gerų drabužių 
bei avalynės, lovoms pa- 
klojimų ar virtuvės reik
menų, prašomi atnešti 
sekmadieniais Parapijos 
salės rūbinėn.

• IŠGANYTOJO P-joje 
kovo mėn. 10 d. 7 vai. / 
v. vyko ekumeninės pa
maldos PRISIKĖLIMO ' 
F-josbažnyčioje. Giedo
jo "Išganytojo" parapijos 
choras; pamokslą pasakė 
kun. Alg. Žilinskas.

LIETUVIŲ NAMU ŽINIOS

• LN kovo mėn. 7 d. sek
madienio popietėje daly
vavo 177 žmonės. Prane
šimus padarė ir su sve
čiais supažindino LN vai* 
dybos pirm. E. Steponas.

• LN ir LN Moterų 
Būrelis rengia Velykinius 
pietus balandžio mėn. 11 
d. sekmadienį, 1 vai. 
p.p. Karaliaus Mindaugo 
menėje.

Prašoma rezervuoti 
stalus ir registruoti vai
kus. B’.lietai gaunami LN 
tel: (416)-532-3311.

• LN valdyba posėdžiavo 
kovo mėn. 11 d.

9 Slaugos Namams auko
jo $163.43 Toronto Mo
terų šalpos grupė "Dai
na"; $500.- J. Rcvas.

Dėkojame - Valdyba.

"NUO LENINGRADO 
IKI KURŠO

Tokiu pavadinimu 
pasirodė neseniai žinomo 
Toronto telkinio veikėjo 
Stasio Prakapo "žemėla
pinė" buiografija, atžy
mint svarbiausiais epi
zodais vieškelį ir kele
lius, kaip pavadinime nu
sakoma, 1936-1977 m.

O visa odisėja, kartais 
užsiminta keliolika saki
nių ir paties autoriaus 
sukurtų posmelių, o 
kartais ilgėliau sustota 
ties kiekviena stotimi. 
Tas neištęstumas yra 
vienas iš šios knygelės 
privalumų. Švariai at
spausdinta, lengvai skai
toma, paįvairinta gero
mis nuotraukomis auto
riaus- įvairių kraštų ir 
užsiėmimų fone - įskai
tant Kanados kariuome
nės tarnyboje.

Knygą išleido "Kar
das" 1998 m. Vilniuje, 
serijoje "Lietuviai Ant
rajame Pasauliniame 
Kare 1939^-1945", auto
riaus lėšomis. Apie 
autorių įvadinį žodį pa

rašė Antanas Martinio
nis. 4

Stasys Prakapas su 
žmona Brone Kalinaus
kaite užaugino 3 vaikus. 
Duktė Zita gavo Pary
žiaus Universitete biolo
gijos mokslų daktarės 
laipsnį. sūnus Rimas 
baigė Toronto U-tą su 
diplomu. Kitas sūnus 
studentas Tomas mirė 
po sunkios ligos.

St.Prakapas ketvirtį 
šimtmečio talkininkavo 
"Tėviškės Žiburių" laik
raščio reklamų skyriui, 
yra Kanados Lietuvių 
Žurnalistų S-gos vadovu, 
talkina LB-nės veiklai, 
bendradarbiauja "Kario" 
redakcijoje Lietuvoje. 
Čia ilgus metus dirba 
spaudos kioske, jau 30 
metų išleidžia kalendo- 
rius-knygelės formato.

Kiek žinoma, okupaci
jų ir karo pergyvenimo 
atsiminimų yra parašę ir 
išleidę - romano rėmuo
se - Pranas Dikaitis, o 
dienoraštinius - Juozas 
Šiaučiulis, Augustas 
Myleįvisi būdami Mont- 
realio telkinyje).

Stasio Prakapo knygą 
"Nuo Leningrado iki 
Kuršo" už $6,50 glima 
gauti pas autorių šiuo 
adresu: St.Prakapas, 49 
Norseman Street, Toron
to, Ont.M8Z 2P7.

O TĖVYNES SĄJUNGOS 
Toronto Židinys surengė 
KOVO 11-tosios minėji
mą š.m.kovo mėn. 14 d., 
"Prisikėlimo” P-jos sa-_ 
Įėję. Įžanginį žodį, tarė 
Kazys Manglicas, invo - 
kacija sukalbėjo svečias

Šiaulių vysk.E.Bartulis.
Pagrindinę kalbą 

pasakė Lietuvos Seimo 
pirm.pavad. Andrius Ku
bilius. Padėkojęs užsie - 
nio lietuviams uz viso - 
keriopą paramą, apžvel
gė padrytą. pažangą Lie
tuvoje ir dabartinę, ūki - 
nę,,ir politinę, būklę.

Gražią meninę . dalj 
atliko Toronto lietuvių 
kamerinis vienetas LY - 
RA, vadovaujamas muz. 
A.Šarpy tės.

Baigiamąjį žodį, pasakė 
TS Kanados sk.pirminin - 
kas Eugenijus čuplinskas*

ŽIEMOS ATOSTOGŲ 
SAVAITĖ

Tradicija tapusi žie
mos atostogų savaite, 
kalnų slidininkų bičiu
lių grupei Rocky kalnuo
se, Big White vietovėje 
praėjo labai sėkmingai.

Pagrindinis tokios 
slidinėjimo tradicijos or
ganizatorius - buvęs 
montrealietis Česlovas 
Jonys (Jonušauskas). 
Penkių slidininkų grupė
je vienas IŠ Montrealio- 
Romas R.Otto, o kiti - 
torontiškiai: jau minėtas 
Č.Jonys, dr.Marytė 
Uleckienė, Natalija Lia- 
čienė ir Vincas Paulio- 
nis.

Daug gražaus slidinė
jimo dieną ir vakarais, 
kupetos sniego, kvapą
užimančiame savo grožiu 
peizaže, ypač 10.000
pėdų aukštyje , suteikė 
tikrai stipraus išgyveni
mo ir labai malo
naus bičiulių pabendra
vimo. Taip jie susitiko 
jau 5-tą kartą.

999 College St., Toronto, Ontario M6II 1 AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0066

PRISIKĖLIMO
AR APMOS KREDITO KOOPERATYVAS

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

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.,...4.00% 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.1U%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.20%
RRSP ir RRlF-4 m.term.ind......4.25%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind......4.55%
Taupomąją sąskaitą................... 2.00%
Kasd. pa/, taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

psl. 6

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%
3 metų.........................6.30%
4 metų......................   6.35%
5 metų........................6.40%
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 taikomas čekių ir 
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 įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kOltOlė
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

TORONTIEČIA1 - dr. Marytė Uleckienė ir Česius Jo- 
lys kalnu slidinėjimo atostogose, netoli Kelowna,BC, 

Big White vietovėje Nuotr: R.R.Otto

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

r AKTYVAI per 112 milijonu dolerių
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

i 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 1 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% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.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

MasterCard ^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 6.



pasi

vakare

‘TK.CWlice

VIENINTELIS LIETUVIU. BANKELIS KANADOJE
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE Telefonai

844-7307 ir 288-9646

2.25%
2.75%
2.00%

.7.15%
6.150%

ce-
vs

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m

.3.50% 

.3.50% 

.4.00%

.4.25%

.4.40% 
4.60% 
4.75%

numu 
per 
pius 
nyje

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 ^FUNERAL HOME^ 

J.F. Wilson & Sons Ine.

460 St. Catherine St. West , # 605,
395- 6050

"Ilgiausių Metų' 
prie kurio lin 

prisideda i 
dės Communau

LAUKIAME VISŲj Montrealio A-kės Valdyba

Montreal,P.Q. H3B 1A7 T*!.;
TONY LAURINAITIS

s.m. balandžio 11d., po į į vai, pamaldų

men. 12 d.,Vyčiai ir skautai: Rimas PieČaitis;Da- 
Bulotų jaunimas-Dalius, Laurent,Danielius,Gilius, Sophie, Francis 

Nuotr: R.R.Otto

Hamiltono Pensininku 
Klubas £steige fondgi to
kio pobūdžio konkursui 
paremti buv. mokytojo 
ir Klubo pirmininko 
Aleksandro MIKALAUSKO 
atminimui

Lietuvos istorijos mo
kymo konkursu galima pa 
remti siunčiant aukas ir 
Lietuvos Politiniu Trem- 
tiniu-Kaliniy S-gos pirm. 
Vytautui Kaziulioniui: 
Paupio 24,Varėna, 4640, 
Lithuania.

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

Tel. 905 544-7125

LIETUVOS ISTORIJOS 
MOKYMO KONKURSĄ 
REMIA PENSININKAI

Jau trečia kartą Va
rėnos apylinkėje vykdo - 
mas viduriniųjų mokyklą 
konkursas. Mokiniai yra 
raginami susitikti su gy
vais išlikusiais liudinin - 
kais ir aprašyti jų pa - 
sakojimus apie Lietuvos 
kovas ir pergyyentus j - 
vykius okupacijų metais.

Montreal” 
' skyriuje 

mėn. 4 d.

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

ATVYKIME J KLB MONTREALIO APYLINKES 
VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

1999 m Balandžio mėn. 18 d., po Mišių 

Aušros Vartų Parapijos salėje

PORTRAITS
PASPORT - COMMERCIAL
MARIAGE - WEDDINGS

Konkurso vaizdajuostes 
galima gauti susisiekus 
tel: 522-0328.

1999.m* 23.

n23 Maple Blvd., 5784 Verdun Av 
Chateauguay,QC., Verdun, QC.
I Tel: 691-4763 Tel: 767-9956 1

sugebėjo perkopti 
sunkesnius laikotar- 

ir išlaikyti telki- 
gražų sugyvenimą. 

Monique Pichė, asis
tentė kultūrinėms bend
ruomenėms, pažymėjo, 
kad buvo sugiedotas 
tradicinis lietuviškas lin
kėjimų 
posmas 
kėjimų 
Office 
tės culturelies.

Po aprašymo atspaus
dinta grupinė nedidelė 
Tev. J.Aranausko SJ, 
Seselės Paulės ir dviejų 
vaikų nuotrauka.

Paminėta šiltais žo
džiais musų choro skir
tos giesmės ir dainos 
Mišių ir pokylio metu, 
reikštas nuoširdumas 
mažųjų ir suaugusių, pa
žymėta, kad vargoninin
kas (.L.Djintcharadze) 
specialiai šiai progai bu
vo sukūręs dainą.

• MONTREALIO SKAU
TŲ VYČIŲ IŠKYLA 

Rime Piečeičio vasar
vietėje Lac Sylvere nuo 
kovo men. 12 d.penkta
dienio iki kovo men. 14 
d. vyko skautų ir skautų 
Vyčių žiemos iškyla. Da
lyvavo 10 iškylautojų.

Skautai buvo pasista
tę sniego namus, kur

Atspausdintas monsj 
Mario Paquette 
dinolo 
Turcotte 
kinimo, 
padėkos 
kad Tėv.J.Aranauskas SJ 
savo išmintingumu, švel-

VflgfflPU T® KAILIŲ SIUVĖJAS 
j * Didelis pasirinkimas gatavų paltų

*Saugojimas vasaros laiku(storage) 
*Taisau ir remodeliuoju 
♦Siuvu ir parduodu

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

vyko tradicinis Vyčių 
Įžodis. Juos davė du pa
tyrę skautai - Laurent 
Bulota ir Dalius Bulota- 
pusbroliai.

Jie davė įžodį prie 
savo senelio a.a. Juozo 
Bulotos trispalvės.

įspūdingas įžodžio 
remonijas pravedė 
R.R.Otto.

Gražus oras, prasmin
gai ir maloniai praleis
tas savaitgalis atgaivino 
visus. dal.
• Tev.J.ARANAUSKO SJ 
išleistuvės aptartos
prancūzų kalba leidinyje 
"L* Eglise de 
Nr.299 "Ethnie 
š.m. kovo 
leidinyje.

KLKM D-jos
Montrealio Skyrius *************************************************

MOKAME UZ: 
kasd. pal. čekių sąsk. iki 
santaupas.........................
kasd. pal. taupymo sąsk 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius............
180 dienų indėlius..........
1 m. term, indėlius.........
2 m. term, indėlius..........
3 m. term, indėlius......... .
4 m. term, indėlius.........
5 m. term. Indėlius.........
RRSP ir RRIF 
(Variable)............................. s...2.50%
1 m. ind................................. •....3.75%
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

1999 m./lemos iškyloje, kovo 
skautiškasis Bulotų jaunimas-Dalius, Laurent,Danielius,Gilius 
ir Gintaras Gaputis,Andrius Gaputis, Lac Sylvėre vietovėje 

praleido^ naktie, pagerb
dami žiemą, o Vyčiai 
permiegojo pasistatytoje 
palapinėje.

Vykdė programoje 
numatytą išvyką slidė
mis į kitus ežerus, tra
dicinėje lauko virtuvėje, 
įrengtoje sniege 
gamino valgį. 

Šeštadienio

kar-
Jean Claude 
perduotas svei- 
^vertinimo ir 

žodis. Pabrėžta,

K-L.K. Moterų D-jos Montrealio Skyrius 1 
rengia tradicinį

ATVELYKIO STALĄ

PAGERBDAMI MIRUSIUS, "VAIKO TEVISKES NA- 
MAMS" AUKOJO:

• A.a. Vinco Jancevičiaus atminimui: po $25, 
J.P.Adamoniai, Ir.Vaitkutis; po $20,- E.Kerbelienė 
J.Skučas; $10,- V.L.Stankevičiai;

• a.a.prof. Irenos Pavilanienės atminimui: pc 
$50,-M. V. Jonynai, Iz.Maliska, L. J urgutienė; $20,- 
B.Nagienė;

• a.a. Vinco IgnaiČio atminimui: $50,- St.Bar
šauskienė.

VISIEMS dėkoja

dSft Aušros Vartų parapijos salėje jįj^Į
Programą atliks mūsų Šeštadieninės 

Mokyklos mokiniai.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti?

Auka: $ 12. VALDYBA

Hamilton



montreal
• Naujų dailininkų paroda 
atidaroma kovo mėn. 17 d. 
ir vyks iki kovo mėn.30 d. 
Galerie Schorer 5686, 
Mohkland Avė., Parpė li
kos dailininku yra įrašy
ta ir Raimondo Piesinos 
pavardė. Galerijos tel: 
482-9222.
SIŪLO DARBĄ

Drabužių gamykla 
BALLIN siūlo presavimo 
ir bendro pobūdžio 
darbų 5-ias dienas sa
vaitėje. Priimami vyrai 
arba moterys. Daugiau 
žinių gausite pas Marga- 
ritą darbo tel: 333- 
3407. ~
• FILATELISTŲ IR NU - 
MIZMATIKU^ narodą ma
tysime gegužės mėn. 15-16 
d.d. A.V. parapijos salė
je. Ją rengia Baltų Fede
racija. Kas nori parodoje 
dalyvauti, prašomi kreip
tis į Romą Verbylą.

Parodoje bus galima 
nusipirkti ir albumų, ženk
lų ir monetų ne tik iš 
Pabaltijo valstybių, bet 
ir iš viso pasaulio.

Kviečiami visi!

• Atsilankę kovo men. 7 
dieną sekmadienį į Šv. 
Kazimiero P-jos Mišias, 
kartu su kleb. dr. Fe
liksu Jucevičiumi pasigė
rėjo AV Parapijos choro 
giesmėmis Kazimierinių 
proga.

Sugiedota nauja gies-

Du Jonai Calgary - Sulmistras ir Ladyga
SVEIKINA IŠ CALGARY

Inž. Albertas Sulmis
tras, buvęs montrealie- 
tis, baigęs McGill u-te 
MBA,P.Eng. laipsniu 
studijas, dirbo Toronte, 
Medicine Hat ir jau 3 
metus sėkmingai dirba 
Calgary, CLD Systems 
Ltd., bendrovėje.

Švenčių proga jį ap
lankė tėvas Jonas Šul- 
mistras.Jis susitiko ten 
ir kitą buv.montrealie- 
tį- Joną Ladyga, kuris 
labai pasiilgęs savo am

žininkų lietuvių ir svei
kina visus montrealie - 
čius.

J.Šulmistras papa - 
šakojo, kad Calgary 
knygyne surado gražiai 
išleistą Lietuvos turisti
nį leidinį anglų kalba, , 
geromis nuotraukomis ir 
įdomiais aprašymais a - 
pie Lietuvos miestus ir 
turistines galimybes.

Pavasarį Jonas šul- 
mistras tikisi vėl aplan
kyti sūnų Calgary.

LITAS

mė - komp.Budriūno 
"Šventas Dieve", gavė
nios giesmės - "Alyvų 
daržely" ir "Kryžiau 
šventas", gregorioniškos- 
"Kyrie" ir "Agnus Dei", 
klasikinės - "Garbinam 
Tave Kristau"-Dubois ir

Giesmininkai ir vado
vai buvo gražiai pavai
šinti. Ant stalo netrūko 
skanių virtinių, jautienos 
kepsnio, dešrų, kopūstų, 
bulvių, visokių salotų, 
skanių ir gražių pyragų.

"Sanctus" - Gounod,"Tėve 
Mūsų" A.Stankevičiaus ir 
"Rūpintojėlio skundas" 
(sol.A.Keblys).

Choras baigė su Šv. 
Kazimiero giesme. Po 
Lietuvos Himno virš 200

Choras dėkoja P- 
jos komitetui už gražų 
priėmimą ir vaišes.

Dal.

Šv. KAZIMIERO P-JOjE 
Š.m. kovo men.7 d., 11

dalyvių, stipriai plojo 
chorui, varg.komp. L. 
Djintchardze ir giesmes 
parinkusiam A.J.Mickui.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

vai.pamaldų metu, ypa
tingai gražiai giedojo 
Aušros Vartų Parapijos 
mišrus choras, vadovau
jamas komp. Lavrenti 
Djintcharadze, koordi
nuojant Antanui Mickui.

Šventovė buvo beveik 
pilna tikinčiųjų, o pa
baigoje maldų solistas 
Antanas Keblys pagiedo
jo solo, kas skambėjo

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 
2025F 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.

Tek 931-7174.

gana gražiai ir didingai.
Visi dalyviai, atsistoję 

gausiais plojimais pareiš
kė didelę padėką Aušros 
Vartų Parapijos chorui 
ir minėtiems jo vado
vams.

Visi pamaldų dalyviai 
nusileido į parapijos 
svetainę, kur vyko tur
tingos vaišės. Jas paruo
šė parapijos -komiteto 
nariai ir jų žmonos, su 
savo ištikimais pagalbi
ninkais.

Pradžioje kleb.dr.kun. . 
F.Jucevičius gražiais žo
džiais pasveikino ir pa-. 
dėkojo visiems už 
gausų atsilankymą, o 
baigdamas pasake:"Jeigu 
mes norime išlikti, tu
rime susivienyti..."

Svetainėje jautėsi 
šventiška nuotaika, nes 
ant kiekvieno stalo buvo 
po puokštę baltų ir rau
donų gėlių, o į vyno stik
lus meniskai sudėtos 
raudonos spalvos serve
tėlės, atrodo irgi lyg 
gyvos gėlės.

Svečių tarpe matėsi ir 
kun. Izidorius Sadauskas 
SDB, Seselė Judita ir 
dr.J.Mališka iš Aušros 
Vartų parapijos.

Klebonas pakvietė prie 
scenos Kazimierus ir 
Kazimieras, kurie buvo 
apdovanoti baltų gvazdi
kų korsažais. Tai atliko 
Nijolė Šukienė.

Per visą pietų laiką 
gražiai grojo Jonas Ri- 
meikis, retkarčiais pa
dainuodamas savo gražiu 
balsu.

Vyko turtinga loterija

8 psL

M 0 N T P. Ė A

Taupomos sąskaitos

Specialius .-±*25
Kasdienines U .25

MOKA UŽ:

3

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

6.60
6.90 4
7.00 5

De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

kurioje
"patrauklios bon-

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

Skyrius - 3907 A Rosemont Blvd.
UI

9

3

5 RRSP & RRIF

Taupoma 
metų.... 
metų ... 
metų ... 
metų ... 
metų ...

Certifikatai (min. $1.000.00) .

1 metų..-----------
metų .----------
mestų_______4.25-
metų______ 4.50.
metų . 4.60

Terminuoti indėliai

1 metų 3.50
180 d. - 264 4- 3.25..
120 d. - 179 d,__
60 d.-119d. 3.25
30 d. -59d. 3.25

iki 30 d......... .„0
30 d. -364 d. (išimant

IMA
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

4-plex)

metų _ 7.IQ 
metų 7.15

1 metų... —
2 metų ..—

3 metų ...__

2nd mortgage+1% 
open mortgage+1%

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at

...4..QQ

..4..Z5
4,25.

5
Čekių sąskaita „0.50

prieš laikąsi'.00
UŽ:

If guaranteed by deposit at LITaS—
Fully guaranteed (CSB) or other ___ 9.00
Personal loan regular ........................   9J5Q

Overdraft: ............................................... 17.QQ
DESJARDINS PRIME 7.00
DESJARDINS PERSONAL PRIME -2^50-

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais 
Antr. , trečiai. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieni ais

3907 A Rosemont
70.00- 2.00

is 44 laimikių,
vyravo 
kos".
• Kovo mėn. 21 d. prieš
11 vai. pamaldas įvyks

Susitaikymas 
Dievu. Paprastai į 

pamaldas atsilanko 
daug parapijiečių

visuotinas 
su 
šias 
irgi 
bei svečių.

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS .
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .

NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
arou 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 O S S/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN, QC., Canada . 
Tel: 7514/ 766-3586-darbo, 7514/ 365-7060,- namų.

LES TOITURES

r.p.s. IVIIROIM IIMC.
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.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.6
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