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"jĮATO" ORO PAJĖGOS 
Pasirgo stabu rfi~ 
GENOCIDĄ

Jugoslavijos prezidentas 
Slobodan Milosevic įeina 
į pasaulinę istoriją apsi
gaubęs "etninio valymo"- 
inasinių žudynių herojaus 
skraiste. Jo įsakymu, al
banų moterys su vaiKais 
varomi Serbų kariuome
nės iš Kosovo, vyrai 
atskirti ir daugelis jų 
nužudyti, ištisi Kaimai 
su gyventojais sulyginti 
su žeme, sudeginti.

Gelbeaami gyvybes, kas 
tik suspėjo, genami ka
riuomenes, pasitraukė į 
Albaniją, Montenegro, 
Italiją.

Prez.Milosevic kietai 
atsisaKė svarstyti ar 
vyKdyti bet kokius tai- 
Kos pasiūlymus ir auto
nomijos suteiKimą Ko
sovo sričiai. Joje iš 2.2 
milijono gyventojų 9 iš 
10-ties yra albanai, no
rintieji turėti nepriklau
somybę.

Iki dabar puse milijono 
albanų Klampojo pabėgė
lių Keliais, galutinai už- 
siKirtus diplomatų pas
tangomis, teoevyKstant 
aloanų žudynėms, NATO 
pajėgos pradėjo bom
barduoti militarinius 
centrus Jugoslavijoje. 

Kovo mėn. 30d. Rusijos 
min. pirm. Jevgeni Pri
makov ' as, išgavęs taip 
reikalingą paskolą Ru
sijai iš Tarptautinio 
Banko, tikisi paveikti 
Belgradą, Kad butų su
stabdytas albanų geno
cidas, sustabdyta NATO 
intervencija ir neatidė
liojant prieita prie su
sitarimo.

Kol kas jo misija neda
vė rezultatų.
• NATO keičia taktika: 
prieš vykdant oro puoli * 
mus Jugoslavijoje,vardan

humaniškumo, pranešdavo 
per žiniasklaida kada ir 
kur kris bombos tikintis, 
kad tokiu būdu bus iš
vengta civilių auku.

Tačiau darosi aišku,kad 
tokia džentelmeniška tak
tika savo tikslo nepasiekia, 
nes genocido veiksmai ne 
menkėja, o tik padidina 
lijantu lakūnams pavojų.

"Herojus" ir fanatikas, 
MiloseviČ,kiršinantis ser

as prieš taikos derybas , 
labiausiai rūpinasi savuoju 
kailiu, kad nepakibtu^ Tarp
tautiniame Tribunole uz ge
nocido vykdyma-*'etninį“va- 
lyma"žiauriausiomis prie - 
monėmis.

© Prez. Boris Jelcin’as 
savo kovo mėn.30d. kal
boje Kremliuje, kreip
damasis į Rusijos įstaty
mų’ leidėjus, paliete 2 
temas: Jugoslavijos
bombardavimą, kam 
nepritaria jis ir Rusijos 
gyventojai, ir svarbesnį 
rūpestį "kaip mes iš
spręsime savas prob
lemas" - pabrėžė Rusi
jos Prezidentas.

Jis kalbėjo, jog pir
miausia reikia rūpintis, 
kad Rusijos šalyje ne
būtų skilimų ir nesutiki
mų, nei "neatsakingų 
bei nervingų pareiški
mų". Jis smerkė,Kad 
pereinant iš totalita
rinės sistemos į lais
vos prekybos demokra
tiją, klesti korupcija, o 
tūkstančiai rusų kaltina 
prezidentą. Jo įvestos 
reformos valstybės
turtą esą perleido eli
tiniams artimųjų būriui 
ir finansininkų turtuolių 
rankoms.

Prez.B.Jelcin'as savo 
20-ties minučių kalboje 
pripažino, kad rusai jau
čiasi apsigavę "greitų ir 
lengvų reformų" paža
dais.

Sustiprėjęs po gydy
mo nuo skrandžio žaiz
dų, jis kalbėjo 20 minu
čių. Ragino įsipareigoti 
"ekonominei ir politinei 
laisvei" ir neleisti įsi
galėti politiniam eks
tremizmui".

Taip pat pasakė, kad 
Rusija nepritaria Jugo-

IŠ dali A.TamoŠaiČio kny
gos "Lithuanian Eastern 
Eggs"-margu&ų pavyzdžiai

slavijos bombardavimui. 
Tokiose situacijose bru
tali jėga nieko neats- 
siekia - sake jis, ir Ru
sija neįsivelsianti į ka
rinį konfliktą.

NAUJOJI______KANADOS
TERITORIJĄ

Nuo 1999 in. balandžio 
men.1 d. įsipilietina ofi

cialiu vardu NUNAVUT 
teritorija, atsiskyrusi 
nuo North West teritori
jos, tvarkydamasi sava
rankiškai.

Premjeru išrinktas tei
sininkas Paul Okalik, 34 
metų amžiaus, baigęs 
Ottavos Universitete 
teisę prieš dvejus 
metus. Taip pat yra iš
rinktas ir Parlamentas 
iš 19-kos narių.

Nunavut'e gyvena 
25.000 inuitų (eskimų).

• XXXin-JAME BAL- 
TIEČIU VAKARE,įvyku- 
sianie Parlamento rū
muose Ottavoje š.m. ko
vo mėn. 3d., nežiūrint 
labai nepalankaus oro, 
dalyvavo 60 parlamenta
rų, 8 senatoriai, latvių, 
estų, lietuvių pareigū
nai bei atstovai. Pasta
rieji buvo iš Montrealio, 
Toronto ir daugiausia, iš 
Ottavos. Šių metų "Bal
tic Evening" programai 
vadovauti teko latvių 
bendruomenei.

Latvių kilmės parla
mentarė Sarmite Bulte 
tarė vakaro atidarymo 
žodį, o KLB-nės pirm. 
Alg. Vaičiūnas invoka- 
cijai pakvietė svečią iš 
Lietuvos - vysk.Eugenijų 
Bartulį.

Pagrindinį kalbėtoją 
Kanados Gynybos min. 
Art Eggleton’ą pristatė 
Latvių B-nės pirm. 
V.Zarinš.

Min.A.Eggleton’ ui ir 
visiems atsilankiusiems 
padėkos žodę tarė Estų 
B-nės pirm. L.Leivat.

Vyko dar vienas, 
neoficialus priėmimas 
viešbutyje, kur iš toliau 
atvykę buvo apsistoję.

Iki buvo nuvalyti už
snigti keliai, buvo pro
gos padiskutuoti baltų 
reikalus.

Puiku, kad BALTIC 
EVENING tradicija, pra
dėta otaviškio J.V.Da- 
nio, gyvuoja ir da
bar.
ESTIJOJE

"Pro Patria II" pavadi
nimų knygą išleido Esti
jos Sovietinio Valdymo 
Laikotarpio Tyrimo 
Centras. Joje atspaus
dintas sąrašas daugiau 
kaip 1700 Miško Brolių

žuvusių 1944-1978 metais.
Taip pat yra patiekta 

daug NKVD agentų ir 
išdavikų pavardžių. 
• Aštuntojo šaukimo Es
tijos Parlamentas susu
mavo įstatymų leidimo 
insitucijos 4-rių metų 
darbo rezultatus. Parla
mento p-kas Toomas 
Savi pranešė, kad per šį 
laikotarpį deputatai pri
ėmė 1066 teisės aktus,jų 
tarpe 156 įstatymus. 
Parlamentas įdėjo daug 
darbo ir pastangų, kad 
priartintų Estijos įsta
tymus prie Europos Są
jungos standarto.
LATVIJOJE

Parlamentas 60 balsų 
prieš 40 patvirtino vals
tybės biudžeto projektą. 
Jame numatomas 2 J6 96 
biudžetinis deficitas. 
Viename pagrindinių biu
džeto punktų 3996 padi
dintos gamybos išlaidos.

Nors buvo kritikuoja
mas nesuoalansuotas 
biudžetas, numatytas ja
me 496 augimas ir 4-k 
416 96 infliacija yra la
bai realistiški.

LIETUVAI PADĖS 
KOVOTI SU MAFIJĄ

Besilankantis Lietuvoje 
I Italijos Atstovų Rūmų 
' pirm. Luciano Violente 
susitikime su prez. 
Valdu Adamkumi daug 
kalbėjo apie kovą su ko
rupcija bei organizuotu 
nusikaltimu. L.Violente 
yra buvęs teismo parei
gūnas, baudžiamosios 
teisės profesorius, daug 

i metų atidavęs kovai su 
mafija bei terorizmu. 
Italijos delegacijos vizi
tas vyko, kai Lietuvoje 
bandoma išaiškinti šiurpi 
kunigo kolekcionieriaus 
Ričardo Mikutavičiaus 
dingimo byla.

L.Violente pareiškė vil
tį, jog Lietuvos teisinin
kai jau artimiausiu metu 
galės stažuotis Italijoje, 
kur bus mokoma kovos 
su korupcija bei nusi- 
kalstamumu metodai. Jis 
taip pat pažadėjo pasi
rūpinti, jog Lietuvą kuo 
greičiau pasiektų visų 
atitinkamų įstatymų 
projektai, kurie galėtų. 
pasitarnauti mūsų šalies * 
įstatymų leidėjams.
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Svies aus pavasario ir
—- - - - L JC SV. VELYKŲ ! IR ATVELYKIO !Lietuvoje

E.Marčiulionienė PAVASARIS Keramika

Eugenijus MatuzeviČius

MIELIEJI MANO

Mielieji mano suniis, nevėluokit, 
Nepramiegokit paukščių sugrįžimo 
ir pirmo vyturio 
Viršum arimu.
Skubėkit pamatyt 
Pasaulį tokį, 
Koks būna jis ledonešio metu,

Kai nuo stačių kalvų 
Upokšniai krenta, 
Kai ima kilti upės iš krantų, 
Kada pro Ventės Ragą 
Paukščiai skrenda...

Skubėkit pamatyt 
Žvejus, laivus, marias, 
Pavasario saulėtekius, žaras, 
Pajusti žemės kvapą pirmapradį, 
Ranka paliesti žuvį, smėlį, medį, 
Ir pirmapradų žemiška jėga 
Ims plakti jūsų gyslose staiga 
Ir būsit žemėj 

savo žemę radę.

(iš rinkinio "Jau sparno nenumes") 
II4II Ali AII All A ll & 11 & n AII & ii & II & H i II All Ali

PRISIKĖLIMAS
VELYKŲ ŠVENTĖ ir pavasaris ateina kartu.Tie, 

kurie išgyvenome Velykas ir pavasarius Lietuvoje, 
niekada nepamiršime drungno marių vėjo,atnešančio 
iš pietvakarių lengvus debesis ir sugrįžtančius na
mo pauksčius.Nepamiršime aukštai tarp debesų 
sklandančius gandrus ir tūkstančius vyturėlių savo 
nuostabiu Čirenimu,lyg sidabrinių upelių čiurlenimu, 
užliejančiu erdvę ir lygumas.Ir niekad nepamir
šime Velykų plazdančių procesijų, žengiančiu su 
vėliavom ir džiaugsmingom prisikėlimo giesmėm 
į ką tik užgimusį,saulėje raibuliuojantį,linksma ir 
laimingą pavasario rytmetį.

Ir Čia, Kanadoje,Šiaurėje,po ilgų,nuožmiu žiemų, 
pavasario laukia žmonės lyg išganymo. Laukia pa
vasario visa,kas gyva. Po ilgo letargo prisikelia 
gamta ir žmogus tarsi naujam gyvenimui. '

Pavasaris yra prisikėlimas.Neatsitiktinai krikš
čionys Velykų Šventes švenčia pavasarį.Kristaus 
ir gamtos prisikėlimas liudija nuolat atgimstan
čią gyvybę, jos nepraeinamumą, jos viešpatavimą. 
Kokiais vardais bevadintume, kokiais simboliais 
bevaizduotume,kokiom formulėm beišreikstume-
tasai paslaptingasai branduolys, toji esmių esmė 
yra tikresnė už pačią matomą, apčiuopiamą, palie
čiamą realybę. Einstein’as vadino ją E n e r - 
gija (nors savo mokiniams sakė, kad jam toji 
raide "E” reiškianti Dieva), kiti jai davė dvasios,sie
los,būties vardus,tačiau»is tiesų ,tai buvo pripažini
mas, kad materija,iš tiesų,slepia savyje neapčiuo
piamą ir neregimą visa ko pradą: tai, kas amžina, 
kas niekad nepraeinamas įprasmina ir žmonijos,ir 
tvarinijos,ir gamtos egzistenciją.

KRISTUS nugalėjo mirtį ir prisikėle-skelbia 
Šventojo Rašto Naujasis Testamentas. Kristus nu
galėjo mirtį ne vien dėl to, kad liudytų Dievą,bet 
kad žmonijai liudytų sielos nemirtingumą.

Net ir tie, kurie netiki Dievu ir neišpažįsta 
jokios religijos,turi sutikti,kad gyvenimas būtų be
prasmis, jeigu Žmogus nesijaustųdaugiau,negu atsitik
tinis medžiagų ir funkcijų padarinys. Gyvenimo 
prasmės ieško kiekvienas sąmoningas žmogus.

PRISIKĖLIMAS,kurį skelbia Velykos ir pavasaris, 
turėtų patvirtinti ne tiktai naujos ir amžinos gyvy
bės tiesą,bet taip patjau beveik 2.000 metų skelbia
mą žmogaus žmogui meilės būtinumą.Kai net pa
čioje Kristaus gimtinėje dar tebeviešpatauja akis 
už akį, dantis už dantį,gyvybė uŽ gyvybę žiaurus 
brutalios jėgos principas, Velykų šventės ir pavasa
riai turėtų nuolat ir nuolat priminti mums,kad 
gyvybė yra neįkainojamai brangi ir meilė galinges
ne už mirtį. " Henrikas Nagys

(Is "NL" 1988 m. kovo mėn.31 d.laidos)

(Gautas pranešimas,kad Buknaičiuose,netoli Ma
žeikių , pagrindinė Mokykla pavadinta Poeto Hen
riko Nagio vardu.Netoli Vaidmenio(Vaidmenos)u- 
pelio,kur anksčiau yra gyvenę H.Nagio seneliai, 
iŠsilikusį ąžuolą Mokykla pavadino "Nagio ąžuo
lu".Jį prižiūri mokiniai ir mokytojai,ir ties 
juo susirenka).

B.KVIKLIO PAMINĖJI
MAS IŠEIVIJOS STUDIJŲ 
CENTRE.

Praeitų metų pabaigo
je VDU studijų centras 
surengė vakarą, skirtą 
kraštotyrininko, žurna
listo, kolekcionieriaus 
Broniaus Kviklio 85- 
sioms gimimo metinėms 
paminėti. Jo sukauptas 
vertingas archyvas 
VDU Išeivijos studijų 
centro pagrindas. Savo 
tėvą, kap pagal specia
lybę nedirbusį ekonomi
kos ir teisės specialistą, 
prisiminė B.Kviklio 
dukra Rūta Kviklytė- 
Kulakauskienė, šiuo 
metu gyvenanti Vilniuje. 
Pinigais pragyvenimui, 
anot jos, kolekcionierius 
apsirūpindavo dirbdamas 
staliaus, kroviko darbus. 
Kiekvieną darbą, pavyz
džiui, "Draugo" redaga
vimą,jis atlikdavo kruop
ščiai ir atidžiai. Dukra 
sakė, jog tėvas dirbo,tu
rėdamas tikslą, beveik 
nesirūpindamas del pasi
taikančių kliūčių. Akad. 
Zigmas Zinkevičius,prof. 
Bronius Vaškelis savo 
pasakojimais paryškino 
B.Kviklio asmenybės 
bruožus. Prof. Egidijus 
Aleksandravičius paste
bėjo, kad istorikai dar 
neatrado "savo" išeivijos 
tačiau iš šios srities gy
nimui jau parengtos dvi 
disertacijos. Kurį laiką 
svetingoje Kviklių šei
moje^ gyvenęs prof.
A. Miškinis, B.Kviklį 
prisiminė kaip itin aist
ringą kolekcionierių, ku
ris nieko niekur nepirk
davo, o viską išmainyda
vo arba išprašydavo, ta
čiau nebuvo godus 
leisdavo iš savo archyvo 
paiimti dublikatus. Apie
B. Kviklį, kaip aktyvų 
skautą, kalbėjo magist
rantas Giedrius Globys. 
Jis apžvelgė skautišką jo 
veiklą nuo paskiltinin- 
ko "Basanavičiaus" drau-
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KVIKLIO PAMINĖJIMAS....

govėje iki "Lituanikos” 
tuntininko Vokietijoje. 
Pasirodo, savo žurna
listinę veiklą B.Kviklys 
pradėjo būtent skautų 
laikraštyje "Žalioji vė
liava".

• Seimo narys Rimvydas 
Survila prisiekė Seime. 
Jis yra Kovo 11-ius 
Akto signataras. Jis 
Seime pakeitė pagal 
Konservatorių partijos 
sąrašą išrinktą Stasį Sta- 
čioKą, kuris yra paskir
tas Konstitucinio Teismo 
teisėju.
PUIKIOS KAREIVI
NĖS

Rukloje oficialiai pri
statytas naujas Krašto 
Apsaugos ministerijos 
padalinys - Mokomasis 
Pulkas. Čia kas pusmetį 
bus surenkami visi 
privalomon karinėn tar
nybon pašaukti jaunuo
liai. Po vienuolika sa
vaičių trunkančio kario 
rengimo kurso, vaikinus 
pasKirstys į dislokuotus 
karinius dalinius.

Šis moderniai įrengtas 
mokomasis pulkas 
Lietuvos kariomenės 
žingsnis į ateitį, 
sveikinimo kalboje ak
centavo Ruklos moko
mojo pulko vadas plK.ltn. 
b.Levulis. "į mus žiūrės 
visa Lietuva, nuolatos 
būsime dėmesio centre 
ir privalėsime įrodyti, 
kad pulko įKuriinui skir
tos lėšos nenuėjo vė
jais’^.

UŽ nesavanaudišką pa- 
galoą, įkuriant šį kari
nį dalinį, plK.ltn.S.Levu- 
lis padėkojo atidarymo 
iškilmėse dalyvavusiam 
Didžiosios Britanijos gy
nybos atašė Lietuvai 
plk.ltn.L.Lang'ui . Sve
čias buvo apjuostas 
tautine juosta. į naująjį 
dalinį atvyko ir Krašto 
Apsaugos vicemin. J. A. 
Kronkaitis bei 4-rių 
Seimo narių delegacija.

Buvo įvesdinti pulko 
instruktoriai, o pirmieji 
šauktiniai naujosiose ka
reivinėse turėtų įsikurti 
balandžio men. 12 dieną.

Po atidarymo 
ceremonijos vykusioje 
konferencijoje aptartos 
krašto apsaugos vysty
mosi galimybes.

© Kove mėn.23d. buvo 
surengta Vytauto Lands
bergio Fondo labdaros 
akcija Anykščiuose. Šio 
Fondo vadovė Gražina 
Ručytė - Landsbergienė 
patvirtino, kad bus pa
remti Anykščių miesto 
ir apylinkių 22 našlai
čiai. Vaikai gaus avaly
nės, drabužius iš Mal
tos Ordino pagalbos tar
nybos Hamburge, taip 
pat iš Čikagos Lietuvos 
Našlaičių Globos komi
teto, iš organizacijos 
"Saulutė", iš Bronės 
Aleknos.

• Kun.Ričardo Mikutavi
čiaus kūnas š. m.kovo
men. 29d. buvo pašar
votas Kaune, Žemes 
Ūkio U-to saleje. Kovo 
30d. su velioniu atsi
sveikinti buvo atvykęs ir 
Prez.V.Adamkus, o kovo 
31d. po iškilmingų Mi
šių, kuriose dalyvavo 
kard.V.Sladkevičius } ir 
Vilkaviškio vysk.J.Že
maitis, ouvo palaidotas 
Petrašiūnų kspinėse ša
lia S.Nėries ir J.Gri
niaus kapų. Per laidoji- 
mi iškilmes kard. V. 
Sladkevičius pasakė, kad 
yra laidojamas kunigas, 
miręs kankinio mirtimi. 
Laidotuvėse dalyvavo 
daugiau kaip 10.000 
žmonių.

SUSTIPRĖJO ŠANTAŽAS 
Iškilusi į paviršių, iki 

dabar negirdėta organi
zacija "Naujosios Lie
tuvos Sąjūdis" grąsina
laiškais ir pranešimais 
apie ruošiamą atentatą 
Seimo Pirmininkui Vy
tautui Landsbergiui iki
gegužes men. 1 dienos.

Pats V.Landsbergis 
tokią "akciją" apibūdino 
"mėginimu visuomenėje 
pasėti nerimą, vėl 
destabilizuoti aprims- 
tančią vidaus politinę 
padėtį". Jis taip pat ne
atmeta galimybės, kad 
tai gali buti~ buvusių ka
gėbistų Kerštas uz jų 
veiklą rioojantį
įstatymą.

Vadovybes Apsaugos 
departamentas sustiprino 
Seimo Pirmininko Vy
tauto Landsbergio ap
saugą. 
© Kauno Technologijos 
Universitete atidaryta 
telekomunikacijos tech
nologijų mokomoji labo
ratorija. Šiais metais 
yra paskirtos 4-rios 
stipendijos konkurso bū
du. Dvi jų laimėjo IV- 
to kurso studentai 
Artūras Bučinskas ir 
Giedrius Deveikis, o 
kitas dvi magistratūros 
studijų II Kurso magis
trantai - Rūta Jankūnie- 
nė ir Arūnas Žvironas.

© Premjeras Gediminas 
Vagnorius atsisakė kel
tis į naująją rezidenciją 
Turniškėse ir pasiūlė ją 
paversti svečių namais, 
kuriuose galėtų apsisto
ti oficialūs asmenys,vie
šintys Prezidento, Seimo 
pirmininko ar Vyriau
sybės vadovo kvietimu.

Premjeras nutarė taip 
reaguoti į Rusijos kri
zės įtaką Lietuvai ir: 
norėdamas skatinti vals
tybės lėšų taupymą.

• Per šiuos ir 2000 me
tus bus aplankytas kiek
vienas dabar gyvenantis 
Laisvės kovų dalyvis, 
buvęs politinis kalinys ir 
tremtinys. Bus užrašomi 
atsiminimai apie trem- 
ries ir kalinimo vietas, 
apie Laisvės kovas. 
Tai- Lietuvos Gyventojų 
Genocido ir Rez’stenci-

PATVIRTINTAS Ričardo Mikutavičiaus- ŠIURPUS NUŽUDYMAS
1998 m. vasarą dingusio kunigo ir kolekcininko 

Ričardo Mikutavičiaus palaikai yra atpažinti ir 
deramai palaidoti. Kovo men. 23 d. Valstybės Tei
sės medicinos tarnybos Kauno ekspertiniame sky
riuje, surengus atpažinimo procedūrą bei atliKus 
pradinį medicinos ir Kriminalistinį palaikų tyrimą, 
patvirtinta, jog Kauno Karmėlavos Kapinėse, 
atkasus palaikus, pasitvirtino, jog tai yra 1998 m. 
liepos rnėn. dingusio Ričardo Mikutavičiaus kūnas .

Atpažinti velionio kunigo palaiKų buvo pakviesti 
du jo sūnėnai, Artūras ir Ričardas Kolaičiai. 

išsamesnę teisės medicinos ekspertizę, paaiškinan
čią, kaip buvo nužudytas kunigas R.MiKutavičius, 
atliKo Vilniaus ir Kauno medicinos eKspertai.

Pirmasis pranešimas apie Nemune pastebėtą 
skenduolį Kaune pasigirdo praėjus vos savaitei po 
žinomo kunigo dingimo, tačiau tada ugniagesiai 
kūno nerado. Dar po savaites, 1998-jų metų liepos 
15-tąją, kraupus -radinys buvo ištrauktas į krantą. 
Skenduolio rankos ir kojos buvo suveržtos viela,
kūnas įvyniotas į metalinį tinklą ir perrištas per

16 kilogramų svarstis.
juosmenį. Prie tokio įtvaro dar buvo pritvirtintas

jos Tyrimo Centro
programa. Ji parengta
atsiliepiant į tai, kad
Lietuvos Seimas 1999- 
uosius metus paskelbė
Laisvės kovų minėjimo
metais.

• JUNGTINIŲ AMERI
KOS VALSTIJŲ
Kongreso delegacijos, 
viena jų vadovaujama 
Atstovų rūmų spikerio 
J.Dennis Hastert, o ant
ra - Atstovų rūmų pre
kybos komiteto pirm. 
Tom Bliley, lankysis 
Lietuvoje kovo 29- 
31 dienomis. Iš viso 
daugiau kaip 20 JAV 
Kongreso atstovų.
• Garliavoje, netoli 
Kauno , paleidžiama ge
ležies šalinimo iš van
dens stotis. Tai pirmoji 
stotis Lietuvoje. Ji pra
dėta statyti 1996 metais 
Per parą bus išvaloma 
apie 200U kubinių metrų 
vandens. Stotį prižiūrės 
privati savivaldybės 
bendrovė. Gali būti, kad 
pagerėjus vandens koky
bei, garliaviškiams, ati- 
tinKamai padidės ir 
mokesčiai už vandenį. 
Geležies šalinimo stotį 
statė JAV "FM Interna
tional a division of 
J.Bailey Company" ben
drovė. Stoties kaina 
271,400 USD. Ši bendro
vė teikia 80% sąmatinės 
statybos vertes kreditą 
5 metams su 3,5% meti
nių palūkanų.
• Japonijos užsienio
prekybos organizacija 
pageidauja surasti Lietu
voje gaminių, kuriuos 
būtų galima importuoti 
į Japoniją. Tai pažymėta 
per Japonijoje viešinčio 
Lietuvos užseinio reikalų 
ministro Algirdo Saudar
go susitikimą su 
Japonijos ekonominių or
ganizacijų federacijos ir 
Užsienio prekybos orga
nizacijos vadovais, taip 
pat "Nomura Securi
ties" kompanijos tarybos 
nariu. Japonijos užsienio 
prekybos ekspertai renKa 
Lietuvos gaminius,
kuriuos eksponuos šie
met Tokijuje, Kobėje ir 
Fukuokoje įvyKStanciose 
Baltijos šalių gaminių 
parodose.

Kunigo pagrobėjų, gauja turėjo ryšių ir policijoje
Suimtoji L.Bolotovienė yra Kauno poicijos komisa

riato vyriausioji raštvedė. Pareigūnų teigimu, bū
tent del šios pavardės taip kruopščiai buvo slepia
mas sulaikytųjų sąrašas nuo visuomenės ir nuo 
policijos darbuotojų.

Policijos pareigūnai sakė esą šokiruoti, jog apie 
kunigo meno kolekcijos kelius nuo pat jos dingimo 
dienos žinojo policijos darbuotoja. Negana to - 
ji galėję gauti duomenų apie bylos tyrimą. Pagal 
pareigybinę instrukciją ši moteris tureje ttūsę 
dirbti su slaptais dokumentais.

Vakar kalbinti Vyriausiojo policijos Komisariato 
darbuctojai patvirtino, kad L.Bolotovienė turėjo 
pagrindinį Kauno policijos antspaudą, antspauduoda
vo, registruodavo ir išsiųsdavo neslaptus bei slap
tus dokumentus. Vyriausioji raštvedė turėjo 
galimybę susipažinti su ministerijos gaunama in
formacija ir apie R.Mikutavičiaus bylos tyrimą. 
L.Bolotovienė ypač draugavo su kai kurių tarnybų 
sekretorėmis, dažnai žinančiomis, kur ir kada vyks
ta Komisarai.

Tačiau po kurio laiko velionis buvo palaidotas ne
atpažintų asmenų Kapinėse, nes nuspręsta, jog tai - 
ne dingusio Kunigo palaikai. Taip pat rasta ne
tikslumų laidojamų asmenų apskaitos žurnale, žy
mint palaidojimo vietas.

Generalinė prokuratūra dabar siekia išsiaiškinti, 
kodėl praėjusių metų liepos 15 dieną Nemune iš
plaukęs nuskendusio vyro kūnas nebuvo tinkamai 
identifikuotas. Generalinio prokuroro Kazio Pėdny
čios pavedimu, atliekamas tarnybinis patikrinimas.

Valstybės saugumo departamento pareigūnai atliko 
23 Kratas Kaune bei Vilniuje. Penki vertingiausi jo 
Kolekcijos paveikslai buvo aptikti A.Kuznecovo 
namo palėpėje K.Būgos gatvėje. a.Kuznecovas 
šiame name šiuo metu negyveno. Galimas dalykas, 
kad jis nežinojo, Kas slėpta jo būste. A.Kuznecovas 
nėra sulaikytas.

Apie dvidešimt paveikslų buvo surasta V.Belecko 
namo slėptuvėse, įrengtose tarp dvigubų sienų. 
Pagal meno istoriko pasisakymą, kolekcijoje randasi 
Olandijos ir Flandrijos meistrų paveikslai 
turintys didžiausią vertę.

R. Mikutavičius tapo negailestingo ir gerai informuoto 
giminių klano auka

įtariamieji buvo sulaikyti kovo mėn. 17 d. Tai 
Vladas Beleckas 45 m., una Daujotiene 59 m, 
Lionginas Stupakovas 53m., Egidijus Stupakovas 
49m., Andrius Daujotas 33m., Virginija Liaščenko 
49m.,Liucija Bolotovienė 45m., Artūras Daškovskis 
25m., Robertas Liuiza 30 m., Rolandas Beleckas 
26m. Niekur nedirbantis A.Daškovskis, įtariamas ne 
tik dėl kolekcijos vagystes, bet ir dėl kunigo 
dingimo. Daugelis suimtųjų yra susiję giminystės 
ryšiais. U.Daujotienė yra buvusi V.BelecKO žmona. 
A.jJaujotas yra O.Daujotienės sūnus. L.StupaKo- 
vas yra V.Belecko brolis. E.Stupakovas -L.Stupakovo 
sūnus. V.Liaščenko - V.Belecko sesuo. R.Beleckas 
yra V.Belecko sūnėnas.

Kovo mėn.23 d. jau buvo paskelbta,kad sulaiky
tas ir tryliktasis [tariamasis Šioje dramoje- Ivanas 
Kvaskovas,25 m. amžiaus, gimęs Šalčininkuose. Jis, 
kaip pats sakosi, pasidavęs policijai, kai sužinojo 
apie V.Belecko suėmimą. Supratęs, jog ieškomas

Jis ir kitas suimtasis, A.Daškovskis, yra apkaltinti 
kun.R.Mikutavičiaus nužudymu. įtariamas ir trečias 
asmuo.
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ĮDOMI LIUDVIKOS DIDŽIULIENĖS ASMENYBĖ

Delno didumo knygelę, gelstelėjusiais lapais-, 
apibrizgusiu viršeliu išlaikė vienas Žmogus savo 
archyve per 50 Čia buvimo metų. Knygelė pava
dinta "KĄ AŠ ATSIMENU" (J<okiškiuojant). Para
šyta Liudvikos Didžiulienės-Zmonos. Išleista 1926 
m.Kaune. Redagavo doc.J.Tumas.

Si nepaprasta moteris ne tiktai išaugino 8 savo 
vaikus, globojo dideli buri savo mokykloje, juo mo
kydama ir spėjo pati tapti prozininke,dramaturge , 
lietuviškosios spaudos platintoja,liaudies dainų rin - 
kęja, toje tamsiu laiku, šviesioje "Ausros" gadynėje.

Jos knygelę atnešė i_ redakcija, išprašiusi iš 
savininko, mūsų skaitytoja Regina Brikienė. Spaus-' 
diname ištraukas.

Neik ulycion
Paežerėj buvo dvi mažos gryčiutės: tynai mane 

kartais pasiuntėdavo Šlekio. mūrininko darban pa
šauktų ar Didžgalvio bobutes daržų ravėtų. Šlekio 
vaikai: didelė Varonika ir mažas Joniukas ateida
vo ir Didžgalvio klyvą Marijonytę atvesdavo par 
man pasibovytų. Paežerėn ne artie: nuo kalnelio 
nusileidus, perbrist didelį, platų teletninką, kurio 
aukšta žolė net akis kapoja (takelį ne vis atatikda- 
vau). Tynai buvo leista eit man su Igniuku; bet 
Vaitkunuos ulyčion, nors tynai lygus kelias ir nela
bai toli, mum buvo užginta eit; niekad mes ten 
nebuvę ir nenorėjom būt. Bobutė Mociūnienė mūsų 
daboja ir vis su mum draug būdama, pasakas saky
davo.

Vieną nedeldienį tėvelis su momute išvažiavo Ro
kiškio. Tekliutė, pajėmus Juziuką, nuėjo parugėn, 
bobutė, apvilkus mumus šventadieniais rūbais, išlei
dę mum kieman ir sako:

-Būkit čia, ė aš eisiu rąžončių sukalbėsiu.
Stovim, dairomės. Girdim ten toli bažnyčioj žmo

nės gieda. Klausom ir girdim:
-Šventas Dieve, Šventas macnas, Šventas nesmer- 

telnas!..
-Girdi, Joniuk - tai Klebonas gieda.
Klebonas - pavarde vyresniojo Salų brostvininko. 

Jį visa parapija pažinojo. Didelis gražus žmogus, ė 
balsas stebuklingai skardus.

Štai, varpai skamba.

-Oi, kaip ten gražu! Igniuk, pasdarykim ir mes 
sau bažnyčią. Pasijimkim zvanelį, kankalą...

Ne, ne! Kankalo nereikia! Kankalas tik veselijom, 
bažnyčiai netinka.

-Nu, tai nereikia, pakaks varpelio. Priskjnkim 
teletninke žolynų. Nuėję ant kapų, apkaišysma 
raudonąjį kryžių, ir bus bažnyčia!

-Žmonių nėr, - Sako Igniukas.
—Nubėkim paezeren, pasauksma Šlekio vaikus ir 

Didžgalvio Marijonytę: vat, ir bus žmonių!
-Marijonytė tokia klyva.
-Nieko,bažnyčioj esti visokių žmonių, ė bobutė 

sako: Po Dievo stogu visiem patogu.
-Tai gerai, bėkim greičiau paežerėn.

Leidžiamės nuo kalnelio. Štai pliaukš, kažkas 
papliauškėjo už nugaros, net krūptelėjom. Atsigrįžus 
žiūriu, egi rudasai Petras, Tadaušo Didžgalvio 
piemuo.

-Kur jus einat? - klausia.
-Paežeren. - Atsakau.
—E ulycion jus nenueista, jum ten nevalnia, ir 

nenueista, aš žinau.
-Nueisma.
-Nenueista.
—Eikim, Igniuk? - Ir nuėjom ulyčios keliuton. 

Priėjus prie vartų, atsigrįžtu ir sakau Petrui:
-Vat, mes jau ulyčioj!
-E, .ne!. Čia da ne ulyčia. Par vartus neineista, 

aš pefetkelsiu. - Tyčiojos Petras.
e

, v
1SInsispraudėm par užkilus vartus, ė Petras, 

užpakalio eidamas: ~
-Čia dar ne ulyčia, nepriėjot nei pirmojo Didžgal

vio kiemo.
Einam. Ir čia vartai. Insisipraudėm. Priesienys 

ataviras, bet slenkstis aukštas. Šiaip taip insiritom. 
Gryčia pravira, einam vidun - tamsu, baisu. Trys 
langiukai siauručiukai, ketvirtas ryzais užukimštas. 
Sena bobutė, sėdėdama lovoj, rožančių kalba. 
Atsistojom viduasly ir nežinau, ką daryt.

-Tegul bus~ pagarbintas! - Surikau.
— Ant amžių! - Atsakė bobutė ir nuo lovos par 

suolą nusikraustė; kryželiu persižegnojus, pabučiavo, 
rąžončių ant kaklo užsidėjo ir priėjus prie musų, 
Igniuką paglostė.

-Svečiai. - Sako - Svečiai nebuvėliai, sėskitės!
E Petras iš priesieriio atsiliepė:

Lietuvoje
BUS SIEKIAMA PAR
DUOTI PREKĘ,O NE 
DARBO JĖGĄ 

Pirmaujanti Lietuvos 
trikotažo įmonė "Utenos 
trikotažas" jau valdo 
apie 4o% Raseinių siuvi
mo bendrovės "Šatrija 
akcijų. Pats "Utenos tri
kotažas" priklauso Kauno 
koncernui SB A, "Šatri
jos" akcijos bus superka
mos ir iš smulkiųjų ak
cininkų. Abi įmones 
veikia tose pačiose ran
kose.

Ateityje 
išsaugoti 
vimo 
Bus 
parduoti 
pagamintą 

Šiuo 
duoda 
jėgos, 
rijos" 
narna 
paKlausiais gaminiais.Per- 
nai "Utenos trikotažo" 

* apyvarta padidėjo 26%.

ketinama 
"Šatrijos" siu- 

įmonės statusą, 
siekiama ne 

darbo jėgą, o 
produkciją.

metu "Šatrija par- 
apie

Be siuvinių, 
asortimentą 

papildyti

90% darbo 
"Šat- 
keti- 

kitais

UŽSIENIEČIAI PERKA 
ŠIAULIŲ ŲV1ONES

Danijos bendrove įsi
gijo "Rekyvos" durpių 
įmones akcijų paketą. 
Anksčiau ši garsi įmone 
jau 3 menesius nebeeks- 
portuoja durpių, o ją 
nupirkę danai, rengia jos 
pertvarkymo planus.

(žiur.5 psl.)
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80 TOJI GARBĖS 
ŠAULIO SUKAKTIS?

Garbės Šaulys

STASYS 
JOKŪBAITIS,

Šiais, 1999m., 
balandžio men. 10 d.

jis švenčia savo 
gyvenimo 
80 m. sukaktį.

Jubiliatas Stasys Jokūbaitis yra gimęs 1919 m. 
Kelmėje. Nuo pat jaunų dienų, būdamas didelis patri
otas, visą savo energiją skyrė visuomeninei veiklai.

1937 m.įstojo į Šaulių Sąjungos Kelmės būrį. Do
mėjosi kooperacijų veikla, muzika, mėgo rašinėti 
į, spaudą. v

1955 m.jis įstojo j Vl.Putvio Šauliu Kuopai Toronte. 
Daugeli metu buvo kuopos valdybos pirmininku; 1970- 
79 m.- LSS1 jCentro valdybos narys, pirmasis Kana
dos Lietuvių Saulių Rinktinės pirmininkas. Taip pat 
Baltijos Veteranų Korpuso ir Baltijos Veteranų Lygos 
daugialaikis pirmininkas. Šalio to, jis talkininkavo 
daugeliui visuomeninės veiklos sumanymų.

Uz ilgamete veiklą, ir nuopelnus Stasys Jokūbaitis 
yra apdovanotas Šaulių Žvaigždės ordinu, Estų Lais
vės Kovotojų Sąjungos medaliu, Kanados 125 metų 
sukakties medaliu ir Ontario 200 metų įkūrimo me
daliu.

Satasys Jokūbaitis yra Vl.Putvio Kuopos, Šaulių 
Rinktinės Kanadoje, Šaulių Sąjungos garbės narys 
ir garbės Šaulys.

Išeivijos Šaulių Sąjungos Garbės Teismo pirminin
kas. 1997 m. jis buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio GEDIMINO ordino medaliu. A.M.

Sveikiname mielą g.s. STASį JOKŪBAITĮ* LINKI
ME JAM DAUG GEROS SVEIKATOS IR ILGIAUSIŲ

Giminės ir draugai 
Kanadoje ir Lietuvoje

METŲ!

/..... atkelta iš 4 psl/.
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-Jie paskum manei atasekė. Ho-ho-ho, - Nusijuokė 
ir pliaukšėdamas botagu, nuėjo per ulyčią.

Ė bobutė vėl:
-Sėskitės, svečiai! Ar nenorit burokų?
Mes graičiausia pro duris ir atgalio tuom patim 

keliu, kuriuo atėjom.
Namo parėjus, bobutė ėmė bartis: —
-Kur bėgiojot jus, pasileidėliai? Parvažiuos momutė 

-visa bus pasakyta!
Aš lipu bobutei ant kelių; apskabinus, bučiuoju,ma- 

lonėju:
-Bobute mieloja, bobute baltoja, nepasakyk! Visus 

gastinčius tamstai atiduosiu, tik nepasakyk!
Bobutėj papykus murkso. Pietus mum pastatė ir 

sako rūsčiai:
-Eikit valgytų ir iš namų nei kojos.
Liūdna pasdarė. Nei Šlekio vaikų nepasišaukėm. 

Diena ilga. Sėdim kambaryj ir klausiam vienas kito 
-Pasakys ar nepasakys?
Led spėjo momutė atvažiavus vidun ineit, tuojau 

abidvi auklės: bobutė lietuviškai, Tekliutė lenkiškai, 
sako, tik sako, abi draug sako. Sako, kas buvo ir 
ko nebuvo. Momutė nukabino tą pačią nedorėlę 
discipliną, kuri mane taip dažnai kankino. Prilupę 
mane priplakė ir nuvargus sako:

-Šiam kartui gana. Nueista dar kartą ulyčion, bus 
daugiau.

Verkiu aš, verkia ir Igniukas, nors jam plegų nete
ko.

Mokslo pradžia
Ant rytojaus tėvelis su momutė tarias:
-Tokia jau didelė mergaitė, jai įau penkti metai, 

reikia jau ji mokyt skaityt ir rašyt. Kai bus pri- 
1999.IV.6.

spausta prie darbo, nerūpės bėgiot nei paežerėn, 
nei ulyčion, nei ant kapų.

Tėvelis užsmailino tris žąsiaplunksnius, paskum 
sulankstęs keletą lapų popieriaus, pasišaukė mane 
padėtų susiut, priliniavo skersai pailgai, parašė 
keletą gražių lygių lazdelių ir sako:

-Sėskis ir rašyk tokias lazdeles! Šiandien parašysi 
du puslapiu, rytoj keturius ir kasdien po keturius.

Ranka pavedžiojo, plunksną pats prilaikydamas. 
Potam atanešė palaikį elementorių, parodė visas 
literas, įsakydamas iki vakaro išmokt ir išvažiavo, 
palikdamas mane g?obai ir priežiūrai momutes. Aš 
skaitau, skaitau ir rašau. Tėvelis parvažiavęs už 
skaitymą pagyrė, bet neradęs nei vienos lazdeles 
geros, labai nuliūdo.

Eina dienų dienos. AŠ jau skaitau: "blia-dlia-bra- 
dra"; tiesą sakant, nuobodu. Tad klausiu tėvelį: 

-Ar vis toks bus skaitymas?
-Ne dukryt: paskum bus "Ojcze nasz, Zdrowas 

Maryo” ė pačiam gale: "Rozczką Duch Svvięty 
dziateczki bic radzi".

Tos eilutės buvo man gerai žinomos, nes motutė 
plakdama vis pritardavo. Aš nekenčiau jų iš tolo, 
betgi skaitysiu.

Klausiu momutę: 
-Kur prasideda "Ojcze nasz"?
Parodė." Ėmiau skaityt sau viena ir labai nudžiugau 

jog galiu visa paskaityt.
Štai ateina Vengris su didžiausiu kromu. Kokių 

ten gražių daiktų! Bet man už visą labjau patiko 
elementorius, pilnas gražių, margų paveikslėlių. 
Tėvelis jį man nupirko. Kiek džiaugsmo! Bet ir 
tėveliam džiaugsmas: aš skaitau drąsiai.

Nuvežė mane su naujuoju elementorium unt krik- 
stomočią. Aš ir jai paskaičiau drąsiai. Krikštomo- 
čia dovanojo man mažutytę maldų knygelę: "Hold 
Bogu". Kokia aš laiminga! Namo parvažiavus, rodžiu 
tėveliam, bobutei, Tekliai ir visiem namiškiam; 
tiktai negaliu parodyt Šlekio vaikam: jų prie musų 
nebeprileidžia. Kad kartais atbėga, momutė jiem 
sako:

-Eikit gryčion, gausta pavalgyt ir~ bėkit sau namo. 
Gaila man Veronikos, Joniuko - aš ir juos išmoky
čiau naują elementorių skaityt ir eitumėm tikron 
bažnyčion visi draug.

...Saulių įmones

Samdomas Danijos pilie
tis, pustrečių metų dir
bęs Vilniuje, pakeis il
gametį "Rekyvos" vaoo- 
vą.
-Dar dviejų Šiaulių įmo

nių ’’Baltik vairo” ir 
"Vairo" aKcijų taip pat 
įsigijo danai

• Trakų rajone,prie Gir
nakalių kaimo yra 2.4 
ha ežeras. į jį nuosavy
bes teises atgavo 4 Sa
bonių šeimos nariai. Ša
lia ežero savo 
vasarnamį turi krepši
ninkas Arvydas Sabonis. 
Daoar jis jau galės žve
joti ir poilsiauti savo 
tėvo ežero dalyje.

Trakų apylinkėje yra 
287 ežerai ir 25 tvenki-
niai. Savivaldybei dabar 
priklauso 209 vandens 
telkiniai, iš jų 179 nuo- 
muojami verslui ir pra
mogoms.

Kaip žinoma, Trakų 
ežerai yra švariausi Lie
tuvoje. Atgavusieji tei
ses į vandens plotus,sa- 
Kosi užveisią žuvų 
(Reikia tikėtis, ne mo
torinių valčių joms gau
dyti...).

• AB "Žemaitijos pienas 
” Ukrainoje ketina įsigyti 

įmonę ir gaminti švie
žius pieno produktus. 
Biržų akcinė pieno bend
rove Karaliaučiaus (Kali-

Tada parvežė Teklią unt jos* motiną, bobutę, 
Mociunienę taip pat unt gimine, ė unt mum at
važiavo tikroja mano bobute tėvelio motute ir pa
sibaigė skundos, draug ir mano kančios. Bobute 
niekad mūsų neskųsdavo; ji pati taip maloniai 
pamokydavo, kad mes patys nieko bloga nedaryda- 
davom. Musų bobutė buvo prasta žmonelė, bet jos 
pamokymai, ir persergėjimai buvo labai išmintingi; 
as jų iki šiol neužmiršau. Neužmiršau ir tų pasakų, 
kurių ji man prisakydavo, nei tų dainų, kurias ji 
dainuodavo.

Dabar nuveda mane vieną, kartais su Igniuku 
broliu, iš bažnyčios pas kunigo Jankevičiaus pane
les, tynai ir praestam visą dieną; vakare jos mum 
parlydi namo. Panelių buvo trys: pana 
Paulina sena, pana Ksavera graži; trečia, Emilka, 
su manim lėles taisydavo ir vis sakydavo:

-Ty mnie sluchaj, bo ja starsza.
Kunigas sako:
-Emiliut, tau sarmata: tokia tu didele, ė nemoki 

lietuviškai kalbėt; Liudute maža, ė taip gerai kalba 
lietuviškai. Tu tokia didelė, ė nei žodžio gerai 
nepasakai. Palauk, aš pradėsiu ir tave mokyt!

-Niechce, niechce. Ja nelubie chlopskiej mowy! 
Ir Teklia n«=šiote vis man sako:
-Niegadaj po litewsku - to cblopska, to poganska 

mowa.
Negera Teklia - iš jos priežąsties atsitiko man 

didelė nelairr ė. Nusinešus Juziuką pievon, pasodino 
ant skrudelyno. Sprudelės apipuolė bėdulį. Parnešė 
namo net alpstantį nuo^ verksmo. Net pati Teklia 
apsigando. Nutvėrus iš šėpos buteliuką, manydama, 
kad kamparas, aplaistė Juziuko pilvelį, ė tynai butą 
vitriolic, ir apdegino visą kūnelį. Tėveliai parvažia
vę baisiai susirūpino. Atakvietė daktarą, bet niekas 
negelbėjo. Juziukas baisios kančios numirė. /o.d./

Paaugliai - nusikaltėliai

"Lietuvos ryto" kalbin
tas milicijos papulkinin
kis pateikė daugybę liūd
nų, kriminogeninę situa
ciją liudijančių skaičių. 
Nusikaltimų, deja, daugė
ja, jų įvairovė plečiasL 
Pastaruoju metu ypač 
sustiprėjo tendencija 
pirkti ir vogti ginklus iš

kariškių bei saugojimo 
vietų.

• KAUNO baldų įmonė 
FREDA kas mėnesį į 
JAV eksportuoja 300 jau
nimo ir vyresnio amžiaus 
žmonių JAV-se mėgsta
mus kauniečių pagamin
tus elektroninius vargo
nus.

ningrado) srityje jau 
įsteigė užsienio kapitalo 
įmonę, kurioje gamins 
šviežius pieno produktus 
įvairaus realizacijos ter
mino.

• Valstybės saugumo de
partamentas atsisakė su
teikti saugumo garantij* 
jas į Lietuvą ketinusiam 
atvykti buvusiam aukšto 
rango sovietų žvalgui 
Vladimirui Rezunui. Su 
prašymu suteikti saugu - 
mo garantijas garsiu 
rašytoju tapusiam V.Re- 
zunuiz kreipėsi "Minties" 
leidyklos vadovai.
© Vyriausybės nutarimu 
įsteigtas Lietuvos Kultū
ros ir Sporto Rėmimo 
Fondas. Kasmet bus 
pervedami 2% praėjusių 
metų faktinių įplaukų iš 
akcizo už alkoholinius 
gėrimus ir tabako 
gaminius.

Fondo tarybos pirmi
ninku paskirtas kultūros 
vicemin.Juozas Širvins- 
kas.

• Sausio 1 d. LIETUVOS 
VALSTYBĖS SKOLA 
sudarė 9,604 mlrd. litų. 
Per metus ji padidėjo 
1,526 mlrd. litų (beveik 
19%). - "Kol mums dar 
skolina - gerai. Vadinasi 
pasitiki. Dėl skolų kažin 
kokių teorijų išvedžioti 
nereikia, tai gana primi
tyvu. Jei skolintus pini
gus tinkamai naudoji, 
skolos didesnio pavojaus 
nekelia. Jei ne - pavo
jinga", - sakė akademi
kas Eduardas Vilkas.
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VIENAME "VILNIAUS" RŪMU PASIRODYME:

prie pianino 
muz. Lilija 
TUROTAITE, 
vieneto 
vadovė 
ir 
dainininkai- 
A. Juozapa
vičius ir 
V. Kami - 
lavičius

Nuotr: 
T.Stanulio

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių. ___
Remkime lietuviu veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvai

REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

NUSIŠYPSOKIME:

• Jaunųjų Talentų kon
certas vyks Anapily
je, balandžio mėn.25d., 
sekmadienį, 1 val.p.p. 
Dalyvauti kviečiami šo
kėjai, skaitovai, muzi
kantai ir kt.

c Toronto Lietuvių Na
mams ir Labdaros 
fondui reikalingas nuo
latinis vedėjas — vedėja. 
Suinteresuoti asmenys 
prašomi siųsti savo pra
eities darbo aprašymą 
(resume) ne vėliau kaip 
iki balandžio 19d. val
dybos pirm. Ernestui 
Steponui,Toronto Lietu
vių Namai, 1573 Bloor

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:
$.100.- S. Piečaitis; $400/ A. Pivoriūnas;
Mirusiųjų atminimui: už a.a O. Anskienę po$20.- S. 
Gaidauskas, Conie Farace, S.G. Pearson; $30.- T. 
Stanulis; $40.- A.E. Liaukai; po $50.- A.Z. Stanevi
čiai; $80.- G.D. Sakus;

už a.a. Z. Pulianauską: $100.- O.G.~ Melnykai; už 
a.a. S. Dramantą po $20.- A.K. Žilvyčiai, M.V. Le- 
parskai, D.L. Gutauskai, S. Panavas, G.J. ^Krištolai
čiai, K. Budrevičius; už a.a. B. Mackevičių $25.- 
K. Budrevičius; už a.a. V. Matulevičių- po $10.- 
- E. Senkus, B. Tamulionis, V.A. Baltrušaitis, S. 
Valius; po $20. - S.V. Piečaičiai, V.Zubrickas, H. 
Stepaitis, JC. Senkevičius, A. Vaičiūnas, S. Matlevi- 
čienė; po $25.T T.B. Stanulis, P.M. Krilavičiai ; 
$30.- D.G. Sakus; $40.- G.V. Butkai; $45.- ’’Tėviš
kės žiburių” bendradarbiai; už a.a. Gražiną Budrevi- 
čiūtų-Gembickienę (Lietuvoje) $20- R. Fronczak; 
$50.- A.J. Gedriai; už a.a. L. Karbuną $100.- L. 
Urbonienė.

Britų,dramaturgas,kritikas visuomenininkas Ber - 
nard Shaw buvo surašęs apyskaitą, apie kiek darbo 
dienų esama metuose: metai turi 365 dienas; pusė 
to laiko yra naktis, tad lieka 183 dienos.

Kiekviena diena po 4 valandas sunaudojama val
giui, poilsiui. Tai sudaro 60 dienų;lieka 123 dienos.

Iš metų atėmus 52 sekmadienius, lieka 71 diena. 
Dar reikia atskaityti savaitgalinius 52 šestadienius,- 
lieka 19 dienų.

Trys dienos metuose duodamos dirbantiems su
sirgimui,- lieka 16 dienų.

Iš^ to skaičiaus dar tenka atimti 15 dienų atosto
goms. Lieka viena diena ,ir toji - Darbo Dienos 
Šventė....

gauti pas
Teodorą 

tel:416 
tel: 416

LN 
Sta- 
769- 
231-

St. West,Ont.M6P 1A6
Platesnę informaciją 

galima 
vicepirm. 
nulį darbo
1616,namų 
4937.

& Kovo mėn. 14 d. LN 
madienio popietėje dalyva- JJ 
vo 250 žmonių.

Svečiu knygoje pasira- 
rasė Lietuvos Seimo p- ko 
pavaduotojas Andrius Ku - 
bilius ir Augustas Mylė, 
buvęs montrealietis, da
bar svečias iš Vievio.

Pranešimus padarė .
su svečiais supažindino LN 
Moterų Būrelio narė 
linskienė.
♦ Kovo men. 14 d., 
p.p.vyko LN metinis
tinis Li\ ir‘'Labdaros“ f on -

sek-

ir

A. Ki-

• a.a. Jurgiui Skardžiui mirus Sault Ste Marie, 
Jo atminimui aukojo: po $50,- žmona E.Skardžiuvie- 
nė, KLB Apylinke; po $20,- A.Vanagienė, E.Kutkevi- 
čius, J.KvosČiauskas, p.p.K.Sližiai; po $10,- B.Drus- 
kienė,R.Sližys, Z.Motiejūnienė, A. V.Zurauskai ir $15, 
- M.Duobienė.

VISIEMS dėkoja K.L.F.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

TTTV
AKTYVAI per 112 milijonu dolerių

1:30 v 
visuo-

do susirinkimas.
Susirinkimą atidarė vice

pirm.Teodoras Stanulis.Pa- 
kvietus pirmininkauti Al - 
girda Vaičiūną ir sekre
toriauti Aldoną Skilan-
dŽiūnienę. ir Juozą Kovą , 
buvo išklausyti visi svar - 
blausi pranešimai. Po gyvų 
diskusijų buvo renkama 5 
-kių asmenų valdyba.Kan- 
didatai, gavę daugiausia . 
balsu buvo:A.Skilandžiūnie- 
nė, Br.Degutis, Edm.Pama
taitis, L.Pocienė ir V.Lu - 
kas.

Pirmieji 3 išrinkti trims 
metams,ketvirtas- vieniems.

į revizijos komitetą 
buvo išrinkti Klevas 
Petryla ir Br.Degutis.

Susirinkime dalyvavol56 
nariai.

* Slaugos Namams aukojo: 
a.a.Ievos Luomanienėsa at
minimui $1.000-Stase Vasi
liauskienė; $25,- Toronto 
Lietuvių Pensininkų klubas.
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PRISIKĖLIMO
P AR APIJUS KREDITO KOOPERATYVAS 

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

Anapilyje telefonas: 905 566-00(’z>

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

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
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 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%
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 laikomas 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” kortelė
Mūsų tikslas - 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

^.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.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

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

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

KASOS VALANDOS
• Pirm., antrad. ir trečiad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.
• Ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. - 8 y.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 M8X1C8 

Telefoną^: 416 207-9239
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Petras A d a m o n i s

MININT JANINĄ.
Prisimename pries 2 metu užmigusia Viešpatyje Janina Vieno- 

žinskaitę-Adomonienę.
Tebėra kelias jos tėviškėje, važiuojant iŠ Obeliu j Rokiški,ten 

už geležinkelio pervažos, tolumoje matyti Dačiūnai-Vienažinskių, 
Janinos senelių namai, o tėvai-Antanas ir Vanda ūkininkavo kito
je pusėje RokiŠkio-Bagviliuose.Ten ir dabar dar turėtų būti klė
ties pastatas,kur ant gonkų stulpo tėtis užžymėdavo:Janina 10 
metų-metras ir centimetrai,Janina 15 metų-metras ir centimet
rai,Janina 18 metų, metras ir centimetrai...

Janina gyveno Panevėžyje,nes tėtis Panevėžio apylinkės agro- 
nomas. Ji lankė ir baigė Panevėžio gimnazijų,o toliau jau ir Kau
nas, Vytauto Didžiojo Universitetas ir teisės studijos,nes buvo 
svajota apie teisingų pasaulį ir žavėtasi advokate Pureniene,gal 
vienintele moterimi Lietuvoje tais laikais,dirbusia Šiose pareigose.

Bet kur gi tu,žmogus,būdamas iš Vienažinskių-Vienažindžių 
giminės nedainuosi,kai tau pavasario ir vasaros Šviesiais ir ilgais 
vakarais jaunimas traukia, kad net širdį gelia Janinos senelio,žmo
nių dainiaus,kun.Antano VienaŽindZio:”Sudiev,kvietkeli tu brangiau
sias". Janina turi gražų balsą,mokosi dainuoti pas J.Gruodį,yra 
Universiteto choristė,© choras gastroliuoja Švedijoje,Danijoje,Pran
cūzijoje.

Toliau tęsiamos teisės studijos Paryžiuje,Sorbonos Universitete. 
Taigi,ateitis be klausimų,ir sutiksime,kad netolimas kaimynas 
Paulius Širvys sakė tiesą:"Paliekame rytmečio vygę su saule ant 
bėgių tuščiu,/Ir lekiam gyvenimo žygin pilni nuostabiausių vil
čių...” Tačiau - atėjo okupacija...karas-tėviškds netekimas...ir 
netekimas visa to,kas buvo kurta, gyvenimui ruoštasi.

Gyvenimas bėgo beprasmiai išvietintųjų stovyklojejteviŠkės 
ilgesį palengvindavo daina.

Ir va, jau Kanadoje-taip toli nuo namų,už jūrų marių. Bet 
čia yra ir Jonas-artimas iŠ dienų Lietuvoje. Montrealyje- daug 
jaunimo kartu,ir vėl juos lydi daina ir šokis.Daugeliui mūsų pir
mosios dienos Montrealyje tapdavo šviesesnėmis,kai Janina už
braukdavo "Mano sieloj Šiandien Šventė"...Bėgo dienos,gyvenimas 
normalėjo,Janina ir Jonas Adomoniai susilaukė Gintarėlio ir Vio- 
letos.O kiek draugų ir draugių.* Čia ir brolis nepertoliausia,yra 
sava pastogė,yra ir darbas, užtikrinąs pastovumą. Radosi galimy
bė jati ir savuosius Lietuvoje pasiekti.Ne tik mama ir brolis lau
kia, bet ir universiteto laikų chorvedys muz.Kaveckas, sutikęs, 
džiaugiasi: "Mano dainininkė, mano dainininkei".

Kaip būti^ gera,kad laimės diena neturėtų pabaigos - jei ne 
liga pasalūne...Ir taria Janina Putino žodžiais:

" Dabar einu į didžių tylumą, 
į tylumą palaiminta, ir didžią 
ir į calūno juodo minkšto drobę

' '"'naktis visų mūs sielvartus suglobia.
Einu į laisvę didelę ir plačią,
Kuri priims mane kaip lauktą, svečią..."

PASIRINKTOJE

Montrealis

LGAUTŲ 
STUDIJŲ.

SĄRASAS BUS 
BIURUOSE, KURMontreal

DARBO PRAŠYMO ANKETŲ.

DARBŲ GALIMYBIŲ 
TAS Accės 
GAUTI IR

• VILNIAUS UNIVERSITETAS buvo įkurtas prieš 420 metų, ba
landžio mėn. 1 dieną, Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Stepono Batoro įsakymu.

MONtl’Fciu

AR ŽINOJOTE, KAD KASMET MONTREALIO 
MIESTO SAVIVALDYBĖ SAVO VASAROS PRO
GRAMOS "Placement Carriere etė" RĖMUOSE 
SIŪLO STUDENTAMS DARBŲ, KAD 
PATYRIMO SAVO 
SRITYJE.

IŠKABIN- 
GALIMA

2000,- tai mano miestas darbams*.

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

TEIRAUKITĖS:

872-3000

Mįslės:
• Marga marginaitė, žile pakabinta. (sAuorj)
• Gale lauko katilėlis verda. (si?uX|opznj>fs)
• Tėvas suŽvairavo, sukosėjo; motina verkti pradėjo; žmonės 
is to džiaugsmą didį turėjo. (snioĮ| jį eliuĮpjjod oiJoseAed ĮfouijĮj)

Atsigulė Janina amžinam poilsiui tėviškėje,Petrašiūnų kapuose. 
Šalia tėtes ir mamos. Išėjo Janina,palikdama mums visiems savo 
paprastumą,nuoširdumą ir artumą. Butų ilga eilė,norint išvardinti 
jos bendruomeninius ir artimui darbus.Nevardinsiu,jie visi surašyti 
Aukščiausiojo knygoje. Mums, likusiems,tenka nulenkti galvat,padė
koti Dievui už dovaną,kad galėjome kartu pabendrauti ir ją lai
kyti pavyzdžiu savo gyvenimo kasdienybėje.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE
hamihon
• Hamiltono lietuvių Au
kuro teatras gastroliavo 
Toronte š.m. kovo mėn. 
27 d. su Žemaitės veikalu 
"TRYS MYLIMOS”.

Po to stipriai ruošis 
savo veiklos 50- 
čio iškilmingam paminė
jimui. Šios sukaktuvinės 
šventės proga 1999 m. 
rugpjūčio mėn. 21d. 
AUKURAS pasirodys su 
Stasio Lauciaus veikalu 
"Ponios Žydrienės Bend
rabutis". Dayvaus ir 4 
svečiai aktoriai iš 
Lietuvos.Tikimasi,kad vai
dins ne tik Toronte,bej ir 
ivlontrealyje, J AV-se-Cika- 
goje,Bostone,Cleveland’e , 
Philadelphijoje, ir kt.

® Lietuvos Skautų 
Sąjungos skaučių
seserijos vyr. skauti
ninke v.s. fil. Rita Pen- 
čylienė patvirtino š.m. 
Vasario 16 d. įsakymu 
Nr.17 Hamiltono skauti- 
ninkių Šatrijos Raga
nos vardo būrelį. Dabar 
jam vadovauja S. A.Vili
miene.
1999,IV.6

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"TALKA" LIETUVIU 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:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki...;.... 2.25%
santaupas.............................•.....2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ......2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................  3.50%
180 dienų indėlius.............. ......3.50%
1 m. term, indėlius.............................. .4.00%
2 m. term, indėlius.............................. .4.25%
3 m. term, indėlius.............................. .4.40%
4 m. term, indėlius..............—4.60%
5 m. term, indėlius.............   .4.75%
RRSP ir RRIF
(Variable).............................%...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%

PASKOLAS
Asmenines nuo........... 7.15%
neklln. turto 1 m.......... 6.150%

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

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

INTERAC KORTELĖ

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


montreal
• Montrealio šaulių bū
relis su Sesele Judita 
buvo nuvykę į St.Jerome 
aplankyti Tėv. J.Ara- 
nauską SJ ir pasveikino 
su vardinėmis. Buvo la
bai pateriKintas pamatęs 
savo lietuvius parapijie
čius.
KVIEČIA I VELYKŲ 
STALO POBŪVĮ

KLKMoterų D-jos Mont- 
realio Skyrius jau 25 me - 
tai kaip rengia tradicinį 
"Velykų Stalą". Šiemet jis 
vyks balandžio mėn. 11 d 
Atvelykio sekmadienį , AV 
Parapijos salėje, po 11 v. 
Mišių.

Pras'ome visus montre- 
alieč’ius gausiai dalyvauti 
ir paremti KLK Moterų D- 
jos veiklą, kuri savo dar
bais daug prisideda prie 
Montrealio lietuvių, telki
nio kultūrinio gyvenimo ir 
šalpos. KLKM D-jos

Montrealio Sk.V-ba

• Jonas ir Bronė LUKO - 
ŠEVIČ1AI paaukojo " Vai - 
ko "Tėviškės^Namams" $50 
a.a.Prano Barteškos ir Jo 
brolio Lietuvoje atminimui.

Dėkoja KLKM D -jos 
Montrealio Sk.

• Montrealio skautai kas 
antrą penktadienį susi
renka sueigon AV P-jos 
salen, sekdami savo ati
tinkamą programą.

Norintieji visada gali 
įsijungti į skautų-skau- 
čių eiles! Kviečiami 
susisiekti su vs Romu 
R.Otto, tel: 453-1525, 
arba su Gilles Bulota 
tel: 733-9607. 

b . i H
• RŪTOS klubo valdyba 
rengia išvyką į klevų 
sirupo gamyklą pirmąją 
balandžio mėn.savajtę. 
Kviečia visus užsirašyti 
RŪTOS klube. Kaina 
$15.00.

•Išnuomojamas 5-kiu kam
barių butas,2405 Ge.rvais, 
LASALLE, tel:595-1498.

Dr.Philip STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658
* ... ' ■
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)

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.
• -.....................- ■'

8 psi.

ATVYKIME J KLB MONTREALIO APYLINKES 

VISUOTINĮ NARIŲ SUSIRINKIMĄ

1999 m Balandžio mėn. 18 d., po Mišių 

Aušros Vartų Parapijos salėje

LAUKIAME VISŲŲ Montrealio A-kės Valdyba

į D.L. K. ALGIRDO Šauliu Kuopa ELEKTRĖ- 5
5 NUOŠĖ ir MAŽEIKIŲ Šauliu Kuopa MAŽEI- I 
I KIUOSE reiškia nuoširdžią, brolišką padėką j 
r Montrealio lietuviams už paaukotus akinius. J 
| Taip pat reiškiame nuoširdžią padėką Albi- g 
į nui URBONUI už akinių surinkimą ir persiun- į 
j? timą į Lietuvą,ir L.K.MINDAUGO-NERINGOS » 
J Šaulių Jungtinei Kuopai už akinių persiuntimo 
5 išlaidų apmokėjimą. a

t ELEKTRENŲ-MAŽEIKIŲ ŠAULIAI 3

ŠVENTEME VELYKAS 
AV PARAPIJOJE.

Pakilusiai praėjo AV 
P-jos bažnyčioje
VelyKinis susikaupimas. 
Per visas tris Didžio
sios Savaites dienas 
žmonės gausiai dalyvavo 
pravestose pamaldose ir 
išpažintyse. Sės. Judi
tos pastangomis buvo 
gražiai papuošti altoriai. 
Prie altoriaus, simboli-, 
zuojančio Kristaus Ka
pą, žmonės vakarais 
Kalbėjo Rožinį.

Per Prisikėlimo Rišiąs 
buvo beveik pilnutėlė AV 
P-jos bažnyčia. Giedojo 
gerai pasiruošęs cho
ras su solistais G.čap- 
kauskiene, A.Kebliu bei 
rnuz.n.Djintcharacize.

Mūsų jauniausios kartos 
atstoves, mergytės labai 
tvarkingai ėjo barstyda-. 
mos gėlytes. Mišiose 
dalyvavo labai daug pa
rapijiečių, kurie dėl 
įvairių priežąsčių yra
palikę šią parapiją,
todėl malonu buvo-

Genutei MONTVILIE
NEI ruošiantis išvykti iš 
Montrealio, jos pareigas 
"NL" redakcijoje sutiko 
perimti Nijolė BAG- 
DŽIŪNIENĖ.

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

matyti vėl visus kartu!
Prieš Mišių užbaigimą 

kun. I.Sadauskas SDB,pa
sikvietė visus vaikučius 
prie Altoriaus ir apdo
vanojo juos šokoladi
niais kiaušinukais.

Po iškilmių visi turėjo 
progos pasivaišinti pa
rapijos saleje ir 
palinkėti vieni kitiems 
linksmų švenčių!

Šia proga norėtųsi pa
prašyti Parapijos Tary
bos narių, kurie renka 
aukas Mišių metu, 
nedaryti to Pakylėjimo' 
laike, nes tai labai iš-” 
blaško žmones per patį 
didžiausią susikaupimo 
momentą!

Dėkojame kun.I.Sadaus- 
kui SDB už pravedimą 
vienų iš didžiausių ka
talikų krikščionių šven
čių, Seselei Juditai už 
nuolatinę pagalbą ir 
rūpestį ruošiantis šiom 
šventėm, taip pat Tary
bos nariams už organi
zacinį darbą.

N.Bagdžiunienė .

J

■>

lų Montrealio srities pa
rodoje. Jie demonstravo,’ 
kaip veikia žaidynių 
parkuose "roller coster" 
įtaisai. Sveikiname!

* Vietoje tradicinio 
"Nepriklausomos Lie
tuvos" spaudos vakaro, 
gegužės men. 2d. 
sekmadienį, po Mišių 
"NL" rengia Popietę A V 
P-jos salėje, talkinant 
"Vaivorykštei".

Ta proga Genutei 
MONTVILIENEI, dirbu
siai daugiametį darbą 
"NL" redakcijoje ir 
"Vaivorykštes" narei

SI

• Bronzos medalį laimė
jo Danielius Staškevičius 

savo mokyklos drau
gu Aukštesniųjų mokyk-

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 
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 A 'ENTAS

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

bus palinkėta malonios 
ateities Lietuvių Na
muose RAMBYNAS 
Hamiltone, kuriame ji 
planuoja įsikurti.

Prašome pranešti, kaip 
galima anksčiau, apie 
dalyvavimą šiame "N L" 
renginyje Redakcijai ar
ba Leonui Balaišiui.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

LES TOITURES

r.p.s. IVIIROIM IIXJC.

Patrick Sweezey 3272 Boul. LASALLE 
Mark Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis.
r ----------------------------------------------—---------------------------------

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.7.
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