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Rašytojas-dramaturgas- 
prezidentas Vaclav Havel
ČEKIJOS PREZIDENTAS 
LANKYSIS KANADOJE

Kanados sostinės die 
rascio "The Ottawa Citi
zen" žurnaliste Juliet O' 
Neil atspausdino pokalbi 
si Čekijos prez. Vaclav'u 
Havel'iu.

Jis ruošiasi vizitui i 
Siaurės Amerika,kur, ly
dimas žmonos Dagmar , 
praleis 12 dienu. Prezi
dentas dalyvaus Washing- 
ton'e NATO 5(. 50-meČio 
minėjime. Seniau buvo 
matyta šiame minėjime 
aptarti ir NATO veiklos 
pobūdį XXI-jame šimtme
tyje. Dabar šventiskasis 
minėjimo momentas ne
bus toks svarbus del susi 
dariusios netikėtos,drama 
tiskos situacijos Kosove, 
kai pakartotinos diploma
tic derybos nesustabdė vis 
žiaurejancių genocido 

veiksmu, aprobuotu ir 
skatinamų pre«.Slobodan 
Milosevič'iaus Kosove.IŠ 
kitos pusbs-Kosovo Lais
vės Kovotojai albanai 
nesutiko su autonomijos 
pasiūlymu,nepasitikėdami 
prez.S.MIlosevic'iaus pa
radais.

Prez. V. Havel'ts pra - 
leis 3 dienas Kanadoje > 
balandžio mėn. pabaigo
je. Winnipeg'e, Manito - 
bos Universitetas jam su
teiks Garbės daktaro in
signijas, o Kanados sosti
nėje jis kalbės jungtin 
je Parlamento ir Senato 
sesijoje.

Pokalbyje su Šurna - 
liste Čekijos prezidentas 
pabrėžė, jog NATO Ju
goslavijoje veiksmai yra 
pilnai pateisinami, akyst-o 
toje su blogiu/"evil"/,o 
Žmogaus Teisės privalo 
būti virš Jugoslavijos su 
vereniteto. Etniniam "va
lymui" vis stiprėjant,NA
TO kitos išeities neture 
jo. Gi prez.S.MIloseviČ 1 
iaus įsivėlimai i karus <• «. j 
ju kiršinimas jau vyko 
anksčiau: jis kovėsi pries 
Slovėniją ir Kroatija, jis 
skatino Bosnijos-Herzogo- 
vinos konfliktus.Dabar- 
prireike Kosovo.Kas to 
liau? Albanija? Makendo- 
nija? Ar bandys užimti ir 
Bosnijoje Srpska respubli
ką?",- svarstė prez. V 
Havel'is.

RUSIJA NEPATENKINTA 
FINANSŲ MAGNATU

S.m.kovo men. 16 d. , 
spaudoje buvo pranešta , 
kad prez.B.Jelcin'as pa - 
reikalavo pasalinti Boris'; 
Berezovski(turtingiausia

Kairėje- 

detalė 
iŠ Montrelio 
"Vaivorykštės" 
darbą.
Š. m. gegužes mėn. 

2 diena,AV P-jos 
salėje bus proga 
pasigėrėti ir ki
tais įvairiais 
rodiniais 
nNL" Spaudos 
Popietėje

Rusijos verslininką, kaip 
jis pats gyrėsi) is Vyriau
sybes Vykdomojo Sekre - 
toriaus pareigu.

Jis apkaltintas išeik - 
vojes savo naudai . Aero- 
dlot'o lėktuvu bendroves 
lesąs. Ji sukritikavo ir 
Tarptautinis Valiutos Fon
das. Pats B.Berezovski's 
užsitraukė nemalone ir 
del premjero Juri Prima- 
kov'o viesos kritikos.

• RUSIJOS policija suė - 
mė asmeni,kuris Š.m.ba
landžio men. 16 d. bandė 
pavogti Kolos atominėje 
jėgainėje kai kurias įren
giniu dalis.

Saugumo signalai au - 
tomatiškai išjungė šių,to
limoje Šiaurėje, Murmans - 
ke esančią jėgainę, ir taip, 
vagis įkliuvo.

ATSISVEIKINA GRETZKY

THE CANADIAN PRESS

KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS
PASVEIKINO LIETUVI VEIKĖJĄ ST.JOKŪBAITI

Gimtadienio proga, Stasys Jokūbaitis gavo 
sveikinimo raštą iŠ Kanados min.p-ko Jean Chre- 
tien'o^kuriame rašo: ’’Dear Mr.Jokūbaitis:

Aline and I are delighted to wish you allthe 
best on the occasion of your 80th birthday.

As you celebrate this special day, you will 
be savouring the affection of family and friends, 
and recalling the multitude of unforgettable perso
nal memories and acts of kindness out of wich 
these bonds have grown.

On a special note, I would like to express my 
appreciation- and that of the entire Liberal Party 
- for your many years of loyalty. At a time when 
political allegiances seem to change on a mo
ment's notice, your longstanding support has been 
a precious resource, indeed.

Please accept our very best wishes for a most 
enjoyable celebration, and for many happy re
turns of the day.”

Garbės Šaulys, torontietis Stasys Jokūbaitis 
taip pat buvo rastu pasveikintas Parkdale-High 
Park Sarmite D.Bulte,M.P. gimtadienio proga.

Tai vienas iš nedaugelio lietuvių, ilgą laika 
bendraująs su kanadiečiais, su Liberalų Partija 
bei kitais pareigūnais, nepamiršdamas jiems primin
ti įvairiais laikotarpiais ir Lietuvos reikalų.********************************-|(-**4f--lt-it<****<4f.<.«.
49-sios METINĖS. ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ 
SPORTO ŽAIDYNĖS ~

Kaip jau buvo anksčiau skelbta, 49-jų Š.Amerikos 
Sporto žaidynių krepšinio ir tinklinio varžybas 
vykdo Detroito LSK Kovas, 1999m. gegužes 14,15 
ir 16 d.d., Detroite,Mich.

Pagal pradines registracijos davinius, krepšinis bus 
vykdomas vyrų A, vyrų B, moterių ir jaunių/mer- 
gaičių A (1980m. gimimo ir jaunesnių) klasėse.Tink
linis vyks tik vyrų klasėje.

Vyrų A ir B krepšinį numatoma pradėti penktadie- 
nį, gegužės 14d., apie 5:00 val.p.p. Moterų, jaunių 
A ir mergaičių A krepšinis vyks tik šeštadienį ir 
sekmadienį. Vyrų tiklinis bus vykdomas tik 
šeštadienį.

Dalyvavimas atviras visiems ŠALFASS klubams,at
tikusiems narių registraciją.

ŠALFASS CENTRO VALDBA

• WAYNE GRETZKY,Ka
nados ir bendrai ledo ri
tulio šviesiausia žvaigždė 
- sportininkas ir sporto 
džentelmenas, sužaidė 
paskutines rungtynes ir e- 
legantiskai baigė karjerą. 
Jo Žaidėjo 99 nr. nebus 
duotas jokiam kitam žai
dėjui. Jo parašas- ant 4- 
rią Stanley eup taurių,jo 
įmušti įvarčiai ir asistos - 
taip pat nepralenkiamos . 

Jo pavyzdys rodo, kad 
galima laimėti nesužeidus 
nei vieno priešininko, ne- 
susižeidus nei pačiam ,ir 
nevartojant jokių "pagal -
binių*' ar "pramoginių" n a r-} projekto 
kotiku,kaip >deja ^ne vienas laimėti

žymus sportininkas yra 
jais susitepąs...

Pasitraukė, nes pajuto 
atidavęs viską,ką tik ga
lėjo šiam sportui ir savo 
komandoms.

» PASAULINES PLAU - 
KYMO PIRMENYBĖS 
vyks Barselonoje 2003 
metais. Trys miestai ’ pa
siūlė šioms pasauli
nėms varžyboms savo 
projektus; Montrealis, 
Long Beach Kalifornijoje 
ir Barselona.

Labiausiai nusivylę 
buvo Montrealio miesto 
šioms varžyboms sukurto 

siūlytojai. Tikis 
kitą kartą.
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PRABĖGA DIENOS, KAIP VANDUO UPELY...

Prabėga dienos, kaip vanduo upely, 
Nusineša jos džiaugsmą ir kančias, 
Tik kartais lieka gilūs,gilūs randai, 
Arba ilgai negyjanti žaizda.
Kodėl svetur išvyką geri žmones?
Kodėl jų nesutrypė bloga dvasia?
Todėl, kad jie širdy turėjo didžią meilę, 
Gerumą žarstė atversta, duosnia ranka.

Kodėl čia žmones vis nenori keistis
Kaip keičiasi pavasarį pabudusi gamta
Visur gražu ramu ir gera, gera, 
Todėl ir mes darykim, kas ką galim.
Kiek daug darbų Tėvynė mūsų laukia, 
Kiek purvo prisirinko per pavergtus metus.
Žinau, tam reiks gal daugel,daugel metų, 
Todėl visi Kartu pradėkim tai daryti nuo savęs.

Tada ir vėl šalelė mūsų suklestės.
Gerumo daigą, širdimi senai pasėtą, 
Auginkite, kaip brangiausią laisvės gėlę, 
Vis laistykim, ravėkim ir labai mylėkim.

Aldona Kuzminskienė, 
Vilnius

Lietuvoje
RAGINA GERINTI

KAS PATIEKĖ SĄLYGAS
DAUGIAUSIA ĮSTATYMU Tsltos" pranešime skel- 
PROJEKTU biama, kad š.m. kovo

Seimo Spaudos Taryba mėn. 16d. Vilniuje vyko 
skelbia, kad daugiausia Lietuvos Mokslų Akade- 
teisės aktu projektu nuc mijos visuotino’ susirin- 
1996 m.lapkričio men.iki kimo ataskaitinė sesija. 
1999 m. vasario men. pa- LM Akademijos direk- 
teikė Parlamento kancleO torius prof. Benediktas 
ris J.Razma. Is jo patiek- Juodka apgailestavo,kad 
tųjįį 130-ties buvo priimti vyksta (Kaip jis pavadino) 
106. "smegenų nutekėjimas":

Seimo Biudžeto ir Fina užsienyje šiuo metu 
nansu K-to pirm. aE.Kūne- dirba apie pusšimtis 
vičienė parengė 93 jstatyn gabių ir gerai paruoš- 
projektus. tų biochemikų. Danija

Seimo P-kas Vyt.Lands- vilioja Lietuvos inžinie- 
tas Landsbergis - 66,iš ji£ rius, nes jai atpuola da- 
buvo priimti 52. lis išlaidų, išmokslinant

• Lietuva pažadėjo pri
imti 100 albanų pabėgė
lių iš Kosovo ir juos iš
laikyti iki šių metų pa
baigos. Šalia to Lietu
vos vyriausybė paskyrė 
500,000 litų nukentėju
siu albanų paramai.

A. Adamkienės Fondo.

savus specialistus."
Iš kitos pusės Lie

tuvos mokslininkams už
sienyje yra sukurtos ge
resnės darbo sąlygos. 
Direktorius prof.B.Juod- 
ka siūlė įsteigti specia
lų fondą, kuris paskatin
tų lietuvius mokslinin

kus sugrįžti į Tėvynę ne 
tiktai padidinant jų at
lyginimus, bet ir pageri
nant darbo sąlygas.

į šią LM Akademijos 
sesiją buvo atvykęs ir 
prez. Valdas Adamkus, 
tad prof.B.Juodka turė
jo gerą progą patvirtin
ti, kad LM Akademija 
labai sėkmingai bendra
darbiauja su Žemės Ūkio 
Krašto Apsaugos, ūkio 
ir Švietimo ir Mokslo 
ministerijomis.

Jis apgailestavo, kad 
nepavyksta užmegsti ry
šių su Seimo Švieti
mo, Mokslo ir Kultū
ros komitetu. Nuo 1996rn. 
išrinkus, dabartinį Sei- 
mą-sakė jis-akademikai 
negavo paKvietimo daly
vauti nė viename posė
dyje, kur buvo svarsto
mi mokslų reikalai.

Perskaičius tokią ži
nią, kyla keletas 
minčių: išvykę specia
listai gerai apmoka
miems saves srities dar
bams, galėtų tam tikrą 
procentą (bent kurį lai
ką) iš savo uždarbio pa
skirti Lietuvos švietimo 
reikalams arba gabiems, 

bet vargstantiems, stu
dentams. Arba —- paprastai 
pervesti į Lietuvos biu
džetą. Kodėl ne? Tar bu
tų paprastas "ačiū".

O gal kas nors pana
šaus daroma, tik mes 
nežinome?

NAUJAS PRAMOGŲ
CENTRAS KAUNE 

120-ties vietų restora
nas "Miesto Sodas" ir 
600-tų vietų muzikinis 
Klubas "Siena" sudaro 
naujojo pramogų centro 
ašį. Jis įrengtas sKlype 
prie gynybinės, apie 1 
metro storio miesto 
sienos, kurioje yra du 
apvalūs bokštai.

Gavus architektų suti
kimą, požeminė pastato 
dalis buvo įgilinta, o 
antžeminėje dalyje res
toranas buvo papildytas 
stiklo galerija. Už jos 
matosi "Miesto Sodas" ir 
Kauno Muzikinis
Teatras.

Atidarymo programai 
vadovavo Vytautas Kerna
gis, grojo "Doudy Jazz 
Band" iš Klaipėdos. Šis 
pramogų centras
klauso privačiai Lietu-

"ŽALGIRIO MŪŠIO” 
PAVEIKSLAS VILNIUJE

Balandžio mėn. 6 d. iš 
Varšuvos į Vilniaus Že
mutinės Pilies Senąjį 
Arsenalą buvo atvežtas 
vienas didžiausių pasau
lyje masinio mūšio paj 
veikslų -"ŽALGIRIU" MU
ŠIS". Jis sukurtas lenkų 
dail, Jan Matejko 1878m.

šis didžiulis paveikslas 
yra apdraustas 3 mil. 
JAV dolerių ir nuo ba
landžio men. 14d. iki lie
pos mėn. vidurio bus 
eKsponuojamas Senuo
siuose Žemutinės Pi
lies Arsenalo rūmuose- 
Taikomosios Dailės Mu
ziejuje.

Parodos laikotarpiu 
vyks įvairūs renginiai, 
kurių temos surištos su 
"Žalgirio mūšio" pačiu 
įvykiu ir paveikslo auto
riaus gimtadieniu birže
lio men.23d. Liepos 
men.15d. Žalgirio die
na. Per šią šventę bus 
uždaryta paroda ir atsi
sveikinta su paveikslu.

Paveikslas bus atgaben
tas iš Varšuvos Valsty
binio Muziejaus specialiu 
meno vertybėms gabenti 
skirtu transportu.

Parodą atidarys Lietu
vos ir Lenkijos prezi
dentai.
• VILNIAUS UNIVERSI
TETAS buvo įkurtas 
prieš 420 metų, balan
džio mėn. 1 dieną, Len
kijos Karaliaus ir Lie
tuvos Didžiojo Kuni
gaikščio Stepono Batoro 
įsakymu.

vos ir Didžiosios Brita
nijos B-vei "Veina". Ji 
jau ketvirtus metus 
vadovauja ir restoranui. 
"Astra" Kaune, mėgsta
mam svečių ir pasitu
rinčių kauniečių.

Keistoka,kad tokiai ne
eilinei atidarymo prog
ramai pritruko kaunie- 
tiško džazo grojėjų, o 
reikėjo kažin kokio 
"daudy"... o gal tik 
kaip nereikšmingi.

• GRAŽIĄ ATOSTOGINĘ 
PROGRAMĄ VAIKAMS 
surengė Prezidento žmo
na Alma Adamkienė.Vai
kai galėjo pamatyti ope
ros spektaklį "Jonukas ir 
Gretutė", o po to buvo 
vaišinami sultimis.

Balandžio men.8d. vai
kai iš įvairių Lietuvos 
globos įstaigų buvo pa
kviesti į Prezidentūros 
kiemelį, jiems buvo su
rengta išvyka po Vilnių 
ir vaišės "McDonald" 
greito patarnavimo res
torane.

Prezidentūros kiemelyje 
vaikai dalyvavo konkur
suose, linksminosi vaikų 
mėgstamo "Keistuolių" 
teatro aktorių pro
gramoje, džiaugėsi apdo
vanoti balionais, laimė
tais prizais ir vaišė
mis.

• Šis, kaip ir kiti kasme
tiniai renginiai, yra vai
kams finansuojami iš 
Prezidento žmonos
2 psl.

f[£ Lietuviu 
Tautodailės 
Instituto 
Kanadoje 
lankstinuko/

Velykų kiaušinių, piramidė VINGIO parke, Vilniuje Šiais metais. Margučiai buvo išvirti 
per 28. valandas. Jiems marginti buvo specialiai suprojektuota' sistema. Pasibaigus 
Šventei, margučiai atiduoti seneliu ir našlaičių, namams. /Elta/
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ARTĖJA komp. VLADO JAKUBĖNO SUKAKTIS

Ed. Š u 1 a i t i s

Kompozitorius Vladas Jakubėnas Nuotr: V.Maželio
Sparčiai artėja komp.Vlado Jakubėno 95- 

sis gimtadienis šių metų gegužės mėn. 15d. Visi ge
rai atsimename 1944-sius metus, kuomet Lietuvoje 
ir Čikagoje buvo iškilmingai paminėtas šio kompo
zitoriaus 90-metis.(Jis mirė 1976 m.gruodžio mėn. 
13 dieną.)

Pagrindinis minėjimas įvyks Vilniuje (tiksli data 
dar nenumatyta, bet planuojama jį surengti birželio 
mėn. pradžioje). Vilniaus Muzikos Akademijoje įvyks 
komp.VI.Jakubėno kūrinių koncertas, Akademija, 
monografijos apie kompozitorių bei audiokasetės su

kompozitoriaus styginių kvartetų pristatymas. Taip 
pat bus surengta ir komp.Vl.Jakubėną bei jo kūry
bą liečianti paroda. Taip pat yra ruošiamos TV ir 
radijo laidos, o visa minėjimo Vilniuje programa 

I bus įrašyta į video juostą ir tai vėliau bus galima 
I pamatyti Čikagoje bei kitose vietovėse.

Kaip minėta, šių sukaktuvių proga bus išleista jau 
I seniai planuota a.a. prof.Aniceto Armino ir Irenos 
I Skornskienės suredaguota monografija, skirta komp. 
I Vl.Jakubėnui ir jo kūrybai. Dauguma teksto jau bu- 
I vo paruosta pries 3-4 metus, tačiau dėl lėšų stokos 
I užtruko jos išleidimas. Dabar, atėjus su didele fi- 
Inansine parama Devenių Kultūros Fondui(prezidentė 
I Dalia Bobelienė), šį komp. Vlado Jakubėno kūrybos
■ paminklą galima konkrečiai įgyvendinti.

šioje vietoje norisi bent išvardinti kitus Lietuvoje
■ per praėjusius 6 metus išleistus leidinius. Pirmas iš
■ jų pasirodė 1993 m. ir tai buvo gaidų rinkinys - 
■lietuvių evangelikų giesmių harmonizacijos 
■■"Jėzau, Tu mano gyvybė" (spec, redaktorius A.Ka-
Jraška). 1994 m. pasirodė jau stambesnis leidinys - 

į"UŽ jūrų marių". Tai lietuvių liaudies dainų isdai- 
jglos chorams. Jį sudarė, parengė ir redagavo J.Juod- 
■prūsis.

Net 5 gaidų rinkinius išleido J.Petronio leidykla 
■Kaune, kuri jau 1943-44m. buvo pradėjusi leisti 
■komp. Vl.Jakubėno kūrybą, bet dėl karo veiksmų 
■savo darbo negalėjo tada pabaigti. 1977 m. pasiro- 
■dė "Dvi rapsodijos" fortepijonui, du šokiai iš baleto 
■"Vaivos juosta"("Gintaro pily") fortepijonui, 
■"Melodija-legenda" smuikui ir fortepijonui, "Sere- 
■nada" violenčelei ir fortepijonui, "Vai eičiau aš, ei- 
■čiau". Daugumas šių leidinių yra smulkaus pobū- 
■džio (juose telpa tik po vieną kūrinį), bet "Vai ei- 
■čiau aš, eičiau" yra stambokas (turi 92 psl.) ir ja- 
I me telpa originalios dainos chorams. Ši rinkinį su- 
Idarė Irena Skomskienė, o redagavo prof. P.Gylys.

Bet stambiausias iš šio pobūdžio leidinių tarpo
■ yra taip pat 1997 m. Lietuvos Muzikų draugijos 

išleistasis "Svetimi kalnai" (sudarė ir redagavo Ra
mutis Čepinskas). 150 puslapiuose telpa 32 
lios solo dainos ar harmonizuotos lietuvių 
dainos su fortepijono pritarimu.

Čia taip pat dar reikėtų paminėti

PASKUTINĖ GAIDA
Vladui Jakubėnui mirus

Paskutinė gaida nuskambėjo — 
Ją girdėjo tik amžinybė 
Ir staiga pavargusio kūrėjo 
Didžiulė širdies ramybė . . .

Ir nutilo smuikai pro ašaras 
Ir užkimo fleitą balsai . . . 
Pro melodijas nebeužrašomas, 
Negirdėtas visai, 
Tartum giesmė vakare, 
Nutilo Biržų giria . . .

Atsisveikinam ir palydim, 
Įsiklausę kaip niekada: 
Rojaus paukštė pragydo 
Paskutine gaida . . .

Kazys Bradunas

origina- 
liaudies

Loretos
Venclauskienės paruoštą didžiulį dviejų tomų komp.
Vl.Jakubėno parašytų straipsnių ir recenzi
jų rinkinį, turintį daugiau negu 1200 puslapių. Jo 
pirmąjame telpa ir sudarytojos ilgokas vadinis 

ir kūrybos 
disko-

pirmąjame telpa ir 
straipsnis "Vlado Jakubėno gyvenimo 
metmenys" bei Vytauto Strolios paruošta 
grafija.

• Apžvelgiant Karaliau
čiaus srities Skolas Lie
tuvos įmonėms už
patiektus gaminius ir 
atliktas paslaugas, pa
sirodė, kad skola pa
siekė 100 mil.litų.

Dokumentai , surišti su 
prekių užsakymais neat- 
siskaitymais, perduoti 
š.m. kovo mėn. pabai
goje Karaliaučiaus sri
ties gubernatoriaus ad
ministracijai.

Panaši istorija vyko (o 
gal tebevyksta) pre
kiaujant su Gudija. Kyla 
klausimas,ar nebūtų prak
tiškiau tokius įsiskolini
mo doKumentus patiekti 
anksčiau, kol suma 
nepasiekė šimtinės... Ir 
jeigu įmanoma, atsily
ginti, bent dalinai, mai
nų būdu, irgi numatytu 
susitarimo dokumentuose 
iš anksto. Norėtųsi iš
girsti, kaip galų gale 
yra tikrai susitarta!

NEAPLEIDŽIAME MAŽOSIOS LIETUVOS*.

1999. IV. 20.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO TIKSLAS;

skatinti lietuvius ir lietuviukus domėtis ir rūpintis Mažąja Lietuva, jos kultūriniu bei is
toriniu palikimu; leisti leidinius apie jos praeities istoriją, etnografiją, kalbą, dvasinę kul
tūrą ir^ politinius siekius; atitaisyti iškraipytus okupantų faktus, susijusius su Mažąja Lie
tuva; iškelti Karaliaučiaus srities nusiaubimą, mūsų tėvų žemės niokojimą.

Šio tikslo siekdami, išleidome knygas: Jonas Užpurvis, Trys kalbinės studijos; Vilius Pė
teraitis Mažoji Lietuva ir Tvanksta, vandenvardines kultūros raida; Martynas Purvinas, 
Klaipėdos krašto mokyklų draugijos istorija; Martynas Brakas, Mažosios Lietuvos politinė 
ir diplomatinė istorija; Domas Kaunas, Mažosios Lietuvos knyga, 1547-1940; Mikas Šlaža, 
Žvėrys žmogaus pavidalu - Bestien Jn Menschengestalt; Richardas Dethlefsenas, Rj/tų 
Prūsijos kaimo namaj ir medinės bažnyčios; Domas Kaunas, Aušrininkas Jurgis Miksas; 
Martynas Gelžinis, Mūsų gimtinė - Mažoji Lietuva; Vilius Pėteraitis, Mažosios Lietuvos ir 
Tvankstos vietovardžiai, jų kilmė ir reikšmė; Albertas Juška, Mažosios Lietuvos bažnyčia; 
Vilius Gaigalaitis, Atsiminimai; Danutė Petrauskaitė, Klaipėdos Muzikos Mokykla 1923- 
1939 m.; Birutė Baltrušaityte, Mažosios Lietuvos noterys.
Rengiame ir leisime;

Jonas Ušpuryis, Mano literatūrinis palikimas - Meine literarischen Schopfungen; Ansas 
Lymantas, Mūsų rūpestis - Mažoji Lietuva; M.ir M. Purvinai, Mažosios Lietuvos kaimo 
architektūra, V.Pėteraitis, J.Reisgys, J.Stikliorius ir kiti, Lietuvininkai kalbėjo, tebekalba, 
bet nebekalbės; ir MLE redakcinė kolegija, Mažosios Lietuvos (ir Tvankstos) Enciklopedija
Remėme;

J,Janavičienė, Žemaičių Naumiesčio lietuvininkai ir jų kalba; A.Butkus ir Alf. Motuzas, 
Mažosios Lietuvos liaudies instrumentai ir apeiginė muzika; A.Ašmys, Priekulės Viltis; S. 
Pocytė, Agluonėnai; T.Sakalauskas, Čakona; K.Kaukas, Tėvų ir protėvių šviesa; K.Kaukas, 
Rausvos pamarių rasos ir Rotliche Tautropfen am Haffesstrande; K.Kaukas, Taigi imk 
mano ranką; "Aušros’’ 110-osioms metinėms paminėti "Knygotyros", tomas; Redakcinė ko
misija su pirm. N.Vėlium, Lietuvninkų kraštas, monografija ir Lietuvininkų žodis, mono
grafija.
Remėme ir remiame projektus:

Dokumentinį filmą apie Vydūną; Vydūno raštų leidimą; Ramuvą (žurnalą); Keleivį 
(mėnesinį); M.Jankaus spaustuvės atstatymą; Mažosios Lietuvos panteoną Bitėnuose; Klai
pėdos Universiteto Baltistikos Centrui įsigyti kompiutery MLE kompiuteriui įsigyti; 
rašytojai Ievai Simonaitytei paminklo statymą Priekulėje; Lietuvininkų bendriją "Mažoji 
Lietuva", Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybą; Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuvos 
Respublika paminklo statytmą Šilutėje; M.irM.Purvinų Mažosios Lietuvos architektūros pa
minklų užfiksavimą.

Galop, bet ne mažop svarbus užmojis: šelpti ir remti Karaliaučiaus krašto lietuviškų 
mokyklų mokytojus ir mokinius.

3 psl.



ĮDOMI LIUDVIKOS DIDŽIULIENĖS ASMENYBĖ

1863 METAI /tęsinys/
Par mum lankos visokių svečių.
Vieną dieną ateina pulkas žmonių, visa VaitKunų 

u tyčia.
-Ataduokit man valnastį! Valnastį atiduokit! - 

Rėkia visi, o balsiai rėkia Babiedas, kurio mano 
moiiiute nemylėjo.

-Ko jus čionai, kaip raizbaininkai, atėjot, tuinais 
apsiginklavę! Numeskit tuinus ir bukit, Kaip 
žmones.

Paklausė, numėtė statinius.
Tada tėvelis, sukvietęs juos vidun, atsinešė didelį 

lapą prirašyto popieriaus, perskaitė nesuprantamoj 
kalboj ir paaiškino žmonėm jog tai yra manifestas, 
paliuosuojantis visus valstiečius iš vergijos; jog ne
besą jokių ponų, jog visi esą jau lygūs broliai; kai- 
kuriem padavė ranką ir įnsakė, kad dešimtininkai 
sušauktų visą vaitiją subatoj Salos išklausytų mani
festo.

Kilo baisus riksmas. - Urra! urra! Mes valni, 
valni žmonės!

Svečiai vis dažniau par mum lankos, dažnai kalba 
lietuviškai, sakydami:

šventa musu žemė, šventa musu kaina!
Kartais dainuoja, žiūrėdami popierėliu: 

"Neprapuls mūsų tėvynė, pakol mes gyvensma. 
Neprietelius mūsų žemes visus išnaikinsma”.

Arba:
"Dieve aukščiausias, kurs mūsų tėvynei,/Davei 

senobėj šlovę ir galybę,/ Ją nuog maskolių nevalios 
apgynei,/ Atatolindamas kožną piktenybę. 
/Sugrąžink, meldžiam, puldami ant kelių,/ Laisvę, 
tėvynę dėl savo vaikelių".

Padainavus, momutė tuos popierėlius paslėpė 
baltinių kuparan pačiame dugne. Vieną kartą pa
prašiau, kad man duotų paskaityt. Momutė atsake, 
aš nieko nesuprasiant, bet kai paūgėsiu, tai man 
juos duosiant.

Štai, vieną dieną bažnyčioj visais varpais skambi
na. Pulkai žmonių eina Salos. Nuėjo ir mūsų tėve
liai ir visa šeimyna; tiktai mes vaikai su bobute 
namie belikom. Kaip gaila! Sugrįžę apsakinėjo 
tokius gražius daiktus.

Buvus ten atėjus Lietuvos kariuomene, trys di
džiausi pulkai. Vienas pulkas, Dolegos vedamas, 
antras kunigo Mackevičiaus, trečias kunigo Pežos - 
Pąiiįionįo. Pirmajam visi kareiviai^ gražiai apsitaisę, 
prie šonų šoblios, ant pečių muškietai, art galvų 
konfederatkos. Antrasai pulkas aptaisytas, kas ką 
turėjo; o trečiasai sodiečių, beveik visų vyžotų, 
dalgėm apginkluotų.

Gražų pamokslą lenkiškai, tą pat ir lietuviškai 
sakęs kunigas Mackevičius. Visa kariuomene ir 
pulkų pulkai žmonių klausė tyram lauke ir net ver
kę, girdėdami sakant:

-Eikim, broliai, už vierą šventą, mūsų, brolius Lie
tuvius!

Po pamokslo visi trys pulkai tvarkoj nuėję 
Skapiškio keliu, o atėję nuo Svėdasų, pirmasai pul
kas giedodamas:

"Jeszcze Polska nie Zginiela, poki m y žyjiemy". 
Antrasai: "Neprapuls musų tėvyne, pakol mes gy
vensma". Trečias: Šventas Dieve, Šventas macnas, 
šventas nesmertelnas, susimilk ant mūsų".

Nedidelį pulkeliai ulonų prajodavo ir atskiri 
kareiviai užeidavo unt mum. Rusų gi kareiviai 
traukdavo kasdien didžiausiais būriais ir grėbdavo, 
piešdavo visus pakeliui gyvenančius. Ir mano tėve
lių svirnelį iškrėtė: pasiėmė duoną, lašinius ir kum
pius.

Vieną kartą pulkininkas Bieliža ilsėjos ir arbatą 
gėrė mūsų kambary. Pasišaukęs mane, ir pasodinęs 
ant kelių, klausia lenkiškai:
-Czy wiesz, moję dziecie, kto ja?

Atsakiau:
-VViem: moskal...

Čia momutė mane šuktelėjo ir aš nuslydau nuo 
kelių pulkininkui, pabėgau, nepabaigius sakinio:... 
nasz wrog*z

AČiū Dievui, tarė momutė: butų buvę man 
dioeles bėdos.

Bėdų ir be to netruko. Prasidėjo suėmimai, su
šaudymai, pakorimai Vilniuje, prakilniausių, geriau
sių žmonių, išvežė daug pažiątamų: du čaplinskų, 
Kirlį, Karbauską ir jaunį tėvelio brolį. Visur tapo 
liūdna. Kunigo paneles gedulu apsivilko, par 
krikštomočią taip pat, paneles Karbauskaites, Zosia 
ir Marilka, įsitaisė gražiausius gedulus. Ir man pa
rūpo gedulas, tik momutė nuramino; girdi, tokiom 
mažom dar netinka gedulas ir apie jį tu nieko 
nesupranti. Bet dirželį su Kosciuškos sagtim nu
pirko.
4 ps.

Kryžių Kalnas Lietuvoje

ŽAISLUIŠSIMIKLINO
SIUVĖJOS

Tauragės rajono Pagra
mančio miestelio mo
terys siuva ekologiškus 
žaislus kūdikiams 18 
modelių. Jie parduodami 
Didž.Britanijoje, Itali
joje, Prancūzijoje, Bel
gijoje.

Tokia gamyba Ukmer- 
P gėje pradėta prieš treje

tą metų, 
žeckienes 
jau (po sunkesnės pra
džios dėl kokybės nepa
kankamumo) du metus 
ši įmonė pasižymi gera 
kokybe ir užsakovai yra 
patenKinti savo pirki
niais.
• Anykščių rajono val
džia sumažino bilietų 
kainas už 
priemiesčio 
Iki šiol už 
lometrą.
reisu keleiviai Anykščių 

mokėdavo po 15 
Dabar važiuojant 

ir krašto 
kursuoja 

s rnaršru- 
kelipnė 
centus, 
vietinį

Raselės Stru- 
iniciatyva ir

važiavimą 
autobusais, 

kelionės ki-

i rajone
f centų.
į magistraliniais i

keliais, kuriais
i ir tarpmiestinių
j tų autobusai, 

tik 8
išsukus

. kainuos
! tačiau į

Krikštomočią sunkiai sirgo, rengias mirt; apsi
džiaugė mane pamačius paskutinio kart; pagyre, pa
laimino ir dovanojo knygą: Male powiesci dla 
dzieci" kun.Šmidto. Toji knyga buvo .mano jaunų 
dienų mokytoja ir vadovas. Ko gero rasdama, sten
giaus pasisavint, o bloga atmest ir neapkęst.

Katekizmą iš palaikio tėvelio elementoriaus bu
vau jau seniai išmokus, tik maža ką tesupratau, ė 
paaiškint nebuvo kam. Vieną įsakymą, tiktai vieną, 
gerai atsiminiau ir supratau: "Mylėk Viešpatį Dievą 
visom savo pajėgom, ė savo artimą, kaip pats sa
ve”. Tą įsakymą demėn insidėjau ir per visą savo 
gyvenimą vykinau. Niekad nieko nenuskriaudžiau; 
visad ir visais būdais rūpinaus, kaip galėdama, arti
mam padėt.

Vėl par murn nelaime: susirgo visi vaikai skarla
tina; suvažiavę daktarai nieko negelbėjo; numirė 
Igniukas ir dvi mažutės sesytės; aš pasilikau viena.
ROKIŠKYJ

kelią, kelionė iškart 
brangs iki 15 centų. 
Bilietai pinga ir dėl kai
myninių rajonų autobusų 
parkų konkurencijos. Nuo 
60 iki 40 centų atpigo 
ir vienkartiniais bilietais 
važiuojant Anykščių au
tobusais.
• Karaliaučiaus srities gy- 
ventojo vidutinė pensija 
siekia 300 rublių. Darbi
ninkai per mėnesį uždir
ba iki 600 rublių. Dauge- 
lio įstaigų darbuotojai 
atlyginimų negauna po 
2-3 mėnesius. Gubernato- 
rius L. Gorbenka pasiguo
dė, kad du mėnesius vė
luoja ir srities adminis
tracijos pareigūnų atlygi
nimai.

Nuo Naujųjų, Metų tėveliai buvo pakviesti Ro
kiškio dvaran, tėvelis urėdu, komisorium, ė mamutė 
akmistrine, čia man ilgu, nuobodu, kartais bobutei 
skaitau, ė ji man dainų dainuoja. Rašyčia, ė, kad 
nemoku, ir lazdelių gerai neparašau. Tėvelis susi
mylėjęs parode rašyt dvejopus kabliukus ir rate
lius. Rašau, gadinu popierių ir vis nieko gera nepa
rašau; už tai skaitau, skaitau, ką tik nutverdama. 
Par tėvelį susirado palaike rusiška vaikam knyga; 
paprašiau, kad raides pasakytų - ir jau moku. Tė
velis kasmet parsisiųsdindavo į Jelgavos latvišką 
kalendorių "Jauna un wezza laika Grahmata" 
gotiškom raidėm. Paprašiau, kad parodytų raides ir 
tuojau ėmiau skaityt ir suprast.

Jau pana
Paskutinieji dveji metai mano gyvenimo Rokiškij 

labai maloniai ir linksmai praėjo. Baigus penkio
lika metų gavau tris ilgesnes sukneles ir auksinį 
žiedelį. Visi mane laike suaugusia panele. Buvau 
kviečiama kumystėn, pamergiuos, visokiuos baliuos 
ir pakyliuos!

Par motutes giminės veselijos ir visokios iškilmes 
būdavo sodietiškai, tikrai lietuviškai, su oracijom ir

Karaliaučiaus sritis iš 
kaimyninių šalių kasmet 
perka maisto už 600 
mil. dolerių. Dabartines 
maisto atsargas sudaro 
1,5 tūkst. tonų sviesto, 
540 tonų sauso pieno.

J ' >

Įmones nutraukia darbą
Viena po kitos pradėjo 

nebeveikti žuvies perdir
bimo įmonės. Šios savai
tės duomenimis, regione 
yra tik 12% reikiamų 
anglies atsargų, kurių už
teks vos 3 mėnesiams. 
Mazuto sukaupta tik 3% 
planuoto kiekio, dyzeli
nio kuro - tik 5%, Šildy. 
mo sezonas prasidės 
spalio mėnesį.

Valstybinė įmonė "Far
macija" aprūpinanti 63 sri
ties vaistines ir 80% li-

visokiom ceremonijom. Par tėvelio gimines 
miestiškai (lenkiškai), kone poniškai, bet aš prilyg- 
davau visur. AŠtuonius kartus buvau pamergiuos. 
Bet paskutines veselijos buvo puikių puikiausios.

Kunigas Rekstys, musų klebonas, išdavė savo sese
rį panelę Rožytę už pono Šulco. Mano 
svočia, ė aš pirmoja draugė. Svečiai visi 
tesnieji valdininkai ir visi apylinkės

Svečių pas mum būdavo dažnai, bet aš ne visus 
mėgdavau. Gaudaviau meilių laiškelių, e daugiausia 
eilių, iš poezijų Mickevičiaus, Slovackio ar kurio ___
mažesniojo poeto pasiskolintų. AŠ tuos eiliaraščius , pagerėsimo ir su Lietuvos 
labiausiai išjuokdavaiu: "Skolinti žodžiai, skolintos įstaigomis kalbama man- 
mintys, netikri ir jausmai". /žiūr.'5 psl......Į ' dagiau.

momute 
aukš- 

poneliai.

goninių, paskelbė, jog 
medikamentų liko vienai 
savaitei.

Priemonių narkozei 
nebėra, gydymo įstaigos 
pirštinių operacijoms nusi
pirkti nebegali, nes jos 
kainuoja 1,5 rublio. Vi
sos ligoninės "Farmaci
jai" skolingos per 3 mil.
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A NEW PERSPECTIVE

Vięnąžindys.
Karto man bešityčiojaint iš tokių jausmingų bernai

čių, vienas jų čia pat besedžiąs, pradėjo:
"Pasakyk, miela panele, 
Ar tu mane myli?
Kiek aš kartų tave klausiau,
E tujen vis tyli.
Pasakyk, nevargink manęs, 
Nes man širdis plyšta;
Kurią dien nematau tavęs, 
Metais man pavirsta".

Tos paprastos eilutės didelį man paderė inspūdį; 
pašokau nuo kėdės, šaukdama:

-Tai ben eiles! Tai ben poezija! Sava, nuosavi po
ezija! Tokias eiles man rašykit - man bus labai 
malonu ir aš int jas atsakinėsiu kiekvieno karto ir 
kiekvienam!

Deklamatorius atsiduso:
— Ak, nųosavės, tai nuosaves, vis dėlto mano sko
lintos. Sudėjo jas ir parašė kunigas Vienažinskas, 
arba Vienažindys, kilęs iš dusetiškių.
- Kunigas? Kunigas? - Nustebau.

-Taip; tasaį kunigas yra parašęs daug dainų ir 
eilučių lietuviškai.

-Ir Tamsta jas visas žinai?
-Žinau, nors ne visas, bet galiu gaut ir visas iš 

musų klebono kunigo Katelės.
-Būtinai gauk, būtinai! Gali ir pasakyt, jog tai 

man. E dabar dar ką nors padeklamuok!
P.Lapelis pradėjo:

"Kur prapuolę tąs kelelis,
Kur pro kryžių ėjo,
Kur pasdėjo to panelė,
Kurio man mylėjo"?
Buvau lyg dvasios pagauta. Klausiau, klausiautų • 

paprastų, bet iš gilumos širdies plaukiančių eilučių.
-Dievuleli brangus! - Mislijau sau - Kokia biedna 

mūsų Lietuva! Tiek poezijos, tiek turto, ė nėr kam 
to aprašyt, nėr kam parodyt to turto plačiam pa
sauliui ir palikt atminčiai giminių giminei! Parašo 
kunigas, retas kunigas ir tą persekioja, lyg pikta- 
dėją; esą kunigui rašyt tas ir tas neišpuola, ė tikrų 
lietuvių mokytų, ne kunigų, nėra; daugiausia jei 
valsčiaus raštininkai ir tie jau nebeprisipažįstą lie
tuviai esą, net ir pavardes atmainę.

4 v

Nėra sviesiu lietuvių.
Visi, visi Lietuvių sunūs, bent kiek mokslo para- 
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gavę, virsta gudais, už tai gal tėvai ir nenori duot 
jiem mokslo, nes nebūsią iš jų "nei Dievui garbės, 
nei žmonėm naudos". Žinoma, visaip gali būti; bet 
jau aš tai pasirūpinsiu, kad mano vaikų tėvas būtų 
lietuvis ir visus sūnūs, kiek jų bus, leisiu aukštes- 
niuos moksluos" Tik iš kur imt toks lietuvis? Tiesa, 
be senioko Osvaldo jau buvo atvažiavę ben penkeli 
piršliai,bet: visi "szlachcicai", net nemokantys lietu- 
tuviškai kalbėt. Tokių man nereikia iš tolo!

iš to daugio rašinėjančių man eiles ir laiškelius 
pasketinau išmokt nors du lietuviškai; momutė tą
mano sumanymą pagyrė, ir prasdėjo indomios pa
mokos. Pirmiausia, patriotiškiem mano jaus
mam sukelt skaitydavau gražesnes vietas iš 
Mickevičiaus, Polio ir Kondratavičiaus. Klauso, bū
davo, klauso ir nieko nejaučia; o gal nesupranta?

• į nužudyto Panevėžio 
apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų 
ir korupcijos tyrimo 
skyriaus vyriausiojo 
prokuroro Gintauto 
Sereikos vietą paskirtas 
prokuroras Gintaras 
Malčiauskas vakar gavo 
anoniminį laišką: 
"Atsisakyk pareigų arba
mirsi".
• Vilniaus Rotušėje 
buvo susitikę Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos prem
jerai Gediminas Vagno —

J’Ziemio moja rodzona, Litwo moja swiąta, rius, Vilis Krištopanas ir 
Žoltym piaskiem ir drobną trawa,potrząsnięta"... Martas Symanas gilinosi
Kartoju trečio arba net ketvirto kart; vis į trišalį karinį, teisėsau- 

niekai,net liūdna daros ir gaila darbo. Momutė ir gos institucijų, švietimo, 
tėvelis mane pajuokdavo, sakydami: . kultūros ir socialinį

-Nei vilku arsi, nei meška akėsi: nepasidarys tau bendradarbiavimą.
gudas lietuviu.^ O jegu tu jo lauksi, tai ir žilą bi-
zą(kasą) parnešiosi... Kalbėdami apie karinį

As gi vis vilties neprarandu, kurstau savy kantrybę bendradarbiavimą, prem- 
ir vis labiau nusibostu savo "studentam". Skaitau ir jerai pritarė sumanymui 
deklamuoju gražiausias poezijas lenkiškai ir lietu- visoms trims valstybėms 
viskai, Baranausko ir Vienažinsko. Verčiu ir aiškinu,' drauge pirkti radarus, 
kiek tai grožio, kaip maloniai skamba visi sakiniai, karinę amuniciją ir 
Vienas pasergėjo, labai gražiai skambąs žodis "my- atsargines karines įran - 
11U"* gos dalis, mat kartu

-Myliu, myliu...ar gal su juo^ suslygint "kocham"? įsigyti tokius pirkinius 
"Ko-cham" skamba visai negražiai; net nesnori kar- pigiau, 
tot. Kalbėsiu lietuviškai ir sakysiu: Panele, aš
Tamstą myliu, myliu; aš - lietuvis! o Buvo sudaryta Balti -

-Bravo, bravo! - šaukiu.Tai Tamstai jau gana, jos šalių konsultacinės 
užtektinai moki. Jegu visį šj sakinį taip pasakys,tai pagalbos sutartis, pagal 
visiem duosiu atestatą, uždarysiu kursus ir bus ga- kurią Lietuvos piliečiai 
las tai komedijai. Nes aš žinau, jus mane "litvo- galės pagalbos kreiptis į 
manka” vadinat; žinau, kas ir kam yra sakęs: "Ona Latvijos ar Estijos amba 
ei zamiast m i lose i da lekcyę litewskiego języka". sadas tose šalyse, kurio-

Visi trys žiuri viens int kitą ir Klausia: se Lietuva neturi diplo- 
-Kas atsitiko? Kodėl Tamsta taip blogai manai? matinių atstovybių. Ana- 
-Nieko blogesnio nemanau, tiktai tą, ką matau, logiškas teises turės 

Tamstom nusibodo pamokos; e man nemalonūs tokie įr Latvijos bei
klausytojai; tai ir eikit sau sveiki! /bus daugiau/ ,Estijos piliečiai.

5 psl.
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Toronto Lietuvių Namams ir Labdaros fondui
reikalingas
NUOLATINIS VEDEJAS/A 1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P 1A6

mirė 
ligoninėje po 
atakos kovo 
Jis gyveno 
tikėjo ir jos po-

Ber- 
šir- 

mėn. 
mu-

MIRE PASAULINIS 
SMUIKININKAS 
JEHUDI MENUHIN’ AS

Muzikos pasaulyje di-K 
džiai gerbiamas smuiki
ninkas virtuozas (yra 
grojęs ir Vilniuje) 
J.Menuhiną’s 
lyno 
dies 
12d. 
zikai
veikiui, taikiam tarptau
tiniam

Nuo 
šis 
dėjo 
kūrinius į plokšteles, 
tapęs Britanijos piliečiu, 
nuo 1989 m. buvo pa
gerbtas Lordo titulu ir 
už savo išimtinus mu
zikinius gabumus , ir už 
muzikos skleidimą (buvo 
vadinamas antruoju Mo- 
zartu). Yra nepaprastai 
vertinamas kaip kilni 
asmenybė. Jis yra daly
vavęs visoje eilėje kon
certų bei dirigavęs žy
miems orkestrams.

J.Menuhin ieškojo to
bulumo visą 
buvo vienas 

' smuikininkų, 
naujųjų kompozitorių kū
rinius, kaip Bartok’o 
(kuris jam buvo specia
liai parašęs sonatą smui
kui), Alban Berg’o,ir kt. 
Taip pat studijavo ir 
grojo kartu su Indijos 
gitaros virtuozu Ravi Ša- 
nkar, giliai susidomėjęs 
ir pamilęs Indijos muzi
kinę kultūrą.

Mirė netikėtai Berlyne, 
atvykęs koncertuoti kar
tu su Varšuvos Simfo-

sugyvenimui.
12 metų amžiaus 

vunderkindas pra
tašyti grojamus

o

gyvenimą, 
pirmųjų 

grojęs ir

niniu orkestru.
Mokslininkas, 

tas ir muzikas 
Ejnšteirias jau 
išgirdęs

Reikalaujamos kvalifikacijos:
♦ anglų ir lietuvių kalbos vartojimas žodžiu bei raštu;
♦ supratimas apie buhalteriją, sugebėjimas naudotis 

kompiuteriu (word processing & spread sheets);
♦ sugebėjimas bendradarbiauti su tarnautojais, valdyba, 

nariais ir visuomene;
♦ palaikyti ryšius su valdžios įstaigomis;
♦ pastatų priežiūros patirtis būtų labai pageidautina;
♦ darbo sąlygos ir atlyginimas pagal susitarimą

Suinteresuoti asmenys prašomi siųsti savo praeities darbo 
aprašymą (resume) ne vėliau kaip iki balandžio 19 d. valdy
bos pirm. Ernestui Steponui, Toronto Lietuvių Namai, 1573 
Bloor St.W. Toronto, Ont. M6P 1A6.

Platesnę informaciją galima gauti pas LN vicepirm. Teodorą 
Stanulį darbo tel. 416 769-1616, namų tel. 416 231-4937.

Toronto Lietuvių Namų ir Labdaros fondo valdyba

SENOLIŲ IŠMINTIS
* Jeigu baltoji lelija suglaudę žiedus - po dienos 
kitos bus lietus.
* Jeigu sliekai išlenda is žemės, tai giedrius, sau
lėtus orus pakeis lietus su perkūnija.
* Jeigu žvirbliai nutilo ir palindo po stogu - arti
nasi perkūnija.
* Vijoklis atveria žiedus pries giedra ir suglau
džia pries lietįi.
* Jeigu varlės laikosi paviršiuje ir kvarksi - lauk 
blogo oro.
* Jeigu paukščiai nutilo, o kregždės ir čiurliai 
skraido pažeme - bus perkūnija.

PATARLĖS APIE VASARĄ
* Vasaros prakaitas žiema Šildo.

** v v v* Jei vasara sausomis kojomis vaiksciosi, žiemą 
sausu liežuviu gyvensi.
* Kas* darbymety soks, tas pavasarį vogs.
* Ką vasarą koja paspirsi, žiema. į burną, paimsi.

humanis- 
dr.Albert 
1929 m./ 

išgirdęs 13-metį gro- ’ 
jant, pasakė Menuhinui: 
’’Dabar žinau, kad yra 
Dievas danguje’’.

• Paminėtos įžymaus 
lietuvių kalbininko, pro
fesoriaus, akademiko 
Prano Skardžiaus gimimo 
1U0-sios metinės. Gar
susis mokslininkas tyrė 
lietuvių kalbos akcen
tologiją, slavizmus, žo
džių darybą, įsteigė ir 
redagavo tęstinį kaloo- 
tyrį leidinį ’’Archivum 
philologicum’’.

P.Skardžius 
reikšmingų 
veikalų ir straipsnių iš 
bendrines 
rijos, leksikos, 
gijos, gramatikos, termi
nologijos. 1944 m. Kalbi
ninkas pasitraukė į Vo
kietiją, dėstė Tiubinge
no Universitete, Washing
tone.

P.Skardžius mirė 1975 
metais not Springs, 
Arkanzas valstijoje,JAV.

parašė 
kalbotyrinių

Kaloos isto- 
etirnolo-

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 lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

GĖLININKO DARBAI GEGUŽES MĖNESI
Dabar pats svogūninių gėlių žydėjimas. Jas rei

kia dažnai palaistyti.
Nepamirškime gėlynų patręšti mineralinėmis 

trąšomis. Galima paberti it medžio pelenų.
Mėnesio pabaigoje galima iškasti ankstyvąsias

Mėnesio pabaigoje sodinami jurginai. Didelius 
kerus galima padalinti. Jurginai mėgsta saulėtą 
vietą. J u negalima trėsti azotinėmis trasomis, nes 
išaugs daug lapų, ir mažai žydės.

Kambarinės gėles gausiau laistykime. Trakime 
kas dvi savaites pakaitomis mineralinėmis trąšomis, 
ir skysto pavidalo vitaminais.

Kol ^vaismedžių pumpurai brinksta, reikia juos 
nupurkšti nuo galimų kenkė j it . ^Vaismedžiams ge
riausiai tinka fosforo ir kalio trasos.

LIETUVIŲ
KREDITO JCXTXL
KOOPERATYVAS PARAMA

KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6H IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4816 
Anapily je telefonas: 905 566-0006

__________ 1į '— - - - - -  —

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................
180-364 d. term.ind...............
1 metų term, indėlius...........
2 metų term. Indėlius...........
3 metų term, indėlius...........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF Ir OHOSP.......
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą............
Kasd. pal. taupymo sąsk...
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk

..3.25% 

..3.25% 

..3.50%

..3.85%
.4.00%
.4.10%

..4.30%

..3.25%

..3.75%

..4.10%

..4.20%

..4.25%

..4.55%

..3.00%

..4.00%

,..4.20%
..4.25%
...4.55% 
...2.00% 
...2.00%

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%

MOKA:

AKTYVAI per 11 2 milijonu

3.25% už 30-89 dienų term. Indėlius 
3.30% už 90-179 dienų term, indėlius . 
3.50% už 180-364 dienų term. Indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
4.10% už 2 m. term, indėlius 
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.35% už 4 m. term, indėlius 
4.55% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.10% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.60% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.80% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.10% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
4.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind.
4.60% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.80% 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.....................6.15%
2 metų.....................6.50%
3 metų.....................6.60%
4 metų.....................6.75%
5 metų.....................6.80%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortglčlus Iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortglčlus

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

.2.50%

Draudžiame asmenines Ir su
tarties paskolas iki $15,000 
Ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičlus iki $725,000.

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.

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

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6 

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 8.



Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

Toronto-Helsinki 17:30 08:15'
Helsinki-Toronto 13:20 14:50
Connections to/from Vilnius

Website: www.finnaircanada.com
QubpKrt to jjovornm.nt •pprovtl.

FINNAIR
Bringing families together.

Departure Arrival

next day

1968

Rediscover your roots, 
Vilnius from

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

• KLB MONTREALIO A-kės visuotiniame susirinkime 1999 m.balandžio
mėn. 18 d. AV P-jos salėje dalyvavo apie 50 narių. Aklamacijos bildu 
buvo perrinkta valdyba. Dėl pasikeitusių darbo sąlygų is jos išėjo Dali
ja Gabrėnaite. Tad dabar valdyba sudaro: Inga Giedrikienė, Donaldas 
Giedrikas, Vitalija Kersulienė, Antanas Mickus, Bronius Niedvaras, Al
fredas Piešina, Silvija Staskevičienė ir Arūnas Staskevičius.

Taip pat perrinkta Revizijos Komisija: Leonas Balaisis, Donatas 
Baltrukonis ir Genovaitė Kudžmienė. Plačiau - kitoje nNL” laidoje.

Hamilton
———----------------------

.1:
VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE

MALONUS 
"AUKURO” SPEKTAKLIS

Š.m.kovo mėn. 27 d., 
Toronto "Prisikėlimo” P- . 
jos metinėje vakarienėje 
atsilankė apie 400 £iū - 
rovu, ne tiktai pasivai
sinti, bet ir pasidžiaugti 
HAMILTONO "AUKURO" 
spektakliu.

Trijt£ veiksmu komedi
ja "Trys mylimos" (ra - 
^ytojos Žemaitės tekstas 
pritaikytas švėnai). u 

Veikalą režisavo is - 
tvermingoji ir entuzias
tinga režisorė-aktorė E- 
lena Dauguvietytė-Ku - 
dabienė. Aktorius gri - 
mavo L.Nakrošienė,sce
na tvarkė Algis Kynas.

Vaidino E.Kudabienė, 
Vytas Stuikys, Da - 

nutė Kudabaitė, Marija 
Kalvaitien'e, Vytautas 
Taseckas.

Patenkinti žiūrovai ir 
svečiai aktoriai, maloniai 
pabendravo B.Stanulie - 
nes suruoštoje vakarienė
je.
1999.IV. 20.

ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

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

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU
MOKAME UŽ:
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).........................
1 m. ind.............................
2 m. ind.............................
3 m. ind.............................
4 m. ind.............................
5 m. Ind.............................

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

INTERAC KORTELĖ

2.25%
2.75%
2.00%

...3.50%
.3.50%
.4.00%
.4.25%
.4.40%
.4.60%
.4.75%

s. ..2.50% 
•....4.00% 
......4.25% 
.•s...4.40% 
.•h...4.60% 
.......4.75%

PASKOLAS
Asmenines nuo. 
neklln. turto 1 m.

7.15%
. 6.40%

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

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

. 'Tft.cwitcc
0 KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir remodeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

FONY PORTRAITS 
PASPORT - COMMERCIAL 

1 MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

7 psl.
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montrea LITAS

Nep’uHo«m JįtuM
SPAUDOS

KVIEČIA Į į

PAVASARINĘ POPIET^
-1999 m. GEGUŽĖS men. 2 d.,sekmadieni, 12 val.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJE 

1456 rue de Sėve, Montreal,QC

PROGRAMOJE: * V A J V O R Y K Š T Ė S " PARODA 
★LINKĖJIMU ŽODIS "NLn darbuotojai ir 

vaivorykštininkei GENUTEI MONTVILIENEI

★VAISES- šeimininke Sandra Simpson 
★MUZIKA- paruošta Jono Šulmistro

ĮĖJIMAS*. $10- Rengėjai: "NL" ir "VAIVORYKŠTE"

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

Skyrius - 3907 A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1.000.00)
Taupomos sąskaitos

Specialius ..1.25 
Kasdienines .1.25

9
3

5

4.00- 
4.00- 
A-JML. 
4.00 
4.25_ RRSP & RRIF

Taupoma
1 metų. •
2 metų .<
3 metų ..
4 metų ..
5 metų .«_____

Čekių sąskaita J).>50

1.50
4.00
4.00

_4JKL
4.00
4.50

metų., 
metų 
metų, 
metų 
metų

Terminuoti indėliai
1 metų 3.50
180 d. - 264 4-__ 3^25.
120 d. - 179 d._ 3*25
60 d. - 119 d. 3.25
30 d. -59 d. 3.25

iki 30 d.........C 0'
30 d. -364 d. (išimant pries laiką->l .00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

4-plex)

metų 6.75 
metų 5.90-^

® AUGUSTAS MYLĖ, 
laimingai sugrįžęs is vieš
nages Kanadoje i gimtine, 
atsiuntė laiškeli Redakci
jai. Rašo:"...Buvo gera,ma
lonu susitikti,pasikalbėti , 
pasisvečiuoti. Už suteikt - 
tus malonumus ir dovanas 
esu visiems labai dėkin
gas...Juk vėl pasimatysi 
me?...Mintyse su jumis".

Visi buvę bendradarbiai 
ir bičiuliai to, kaip ir vi - mienė, 
so kito geriausio, linki Au- tradicija 
gustui ir jo artimiesiems.
• VAIKO TĖVIŠKES NAj- 
MAMS po $20, auką at
siuntė otaviškiai J.ir D. 
Daniai ir St.Danaitienė.

Dėkoja KLKM D-jos 
Montrealio sk.

• Patiksit name:"NL"Nr.6 
š.m. kovo mėn.23d. lai
doje, 8-me psl.aprašy- - 
me "Šv.Kazimiero Para
pijoje" , pabaigoje neat
sispausdino koresponden
to pavardė. Turėjo būti- 
K. Ambrasas.
•Išnuomojamas 5-kiu kani 
barių, butas,2405 Gervais, 
LASALLE, tel:595-1498. 

i Šeimininkai lietuviai.

MALONUS ATVELYKIS
Darbštusis KLKM D-jos 

Montrealio sk. valdybos 
penketukas su narėmis 
ir šį pavasarį, jau 26- 
tąjį, suruošė malonų ir 
gražų Velykų stalą,tra
dicinį Atvelykio sek
madienį, su šventiškais 
valgiais.

Pobūvį atidarė Val
dybos pirm. Genė Kudž- 

priminusi, kad 
puoselėjama,ją 

perėmus iš motinų ir mo
čiučių. O ir šių metų 
Velykinis stalas yra pa
skutinis šiame šimtme
tyje

"Jūsų dalyvavimas mū
sų parengimuose padeoa 
D-jos veiklai, nenorime 
pasigirti, bet esame tur
būt vienintelė Montre- 
aly d-ja, kuri labai daug 
yra prisidėjusi prie Mon
trealio kolonijos kultūri
nio gyvenimo ir 
ypatingai prie šalpos. 
Sveikinu visus su pava- 

ir atgimstančia 
Sakoma,kad kar- 

pavasario saule į 
gyve- 

ir ažiaugsmas.Te-

sari u 
gamta, 
iu su 
žemę sugrįžta 
nimas 
pripildo vilties ir džiaug
smo mūsų širdis L 
namus/'

sirdis ir

padeklamavę, 
gai išmokę 
jiems vadovauja 
Staškevičienė.

Velykų Zuikutis,pasiro
do, buvo palikęs pintinė
lę su dovanomis moki - 
ni airis ir $100,-musu Mo
kyklos paramai. Visa tai 
perdavė jiems scenoje vi- • 
cepirm.Danutė Staske
vičienė.

Pakvietus kun.I.Sadaus
ką SDB palaiminti stalą 
su vaišėmis,apie šimtinė 
svečių, gėrėdamiesi puoš
niais , įvairiais, ip skaniais 
valgiais,nesigailėjo atėj’ų. 
atėję.

Keturi us 
nius 
šių 
liūs pagrindiniam 
suruošė E. Bernotienė, o 
medelis su miniatiūriniais 
margučiais sukurtas Genės 
Kudzmienės prisidėjo 
prie puikių tortų. Buvo 
ir atskiras siurprizo sta
lelis - Reginos Piečai- 
tienes neseniai atvežtųjų 
gražių, šokoladinėmis 
galvelėmis baravykų iš 
Lietuvos, kurie buvo su
maniai įjungti į vaišes, 
pirkėjams įvynioti į 
matomus maišelius.

r upes;t i n- 
žodžius.

Asta

dekoratyvi- 
ir originalius vai- 

ir daržovių krepše- 
stalui

per-

5.^25. _
6.50 __ 4
6.65- 5

LITaS-EJKI 
, 9L0Q 
. 9 .5Q

1 metų... —
2 metų ..—
3 metų ...—

2nd mortgage +1% 
open mortgage +1%

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at
Fully guaranteed (CSB) or other 
Personal loan regular ................... .

. Overdraft: ...................................................
DESJARDINS PRIME 7 00
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7-.-50-

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9«00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., treciad. 9.00 - 3.00
Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS
PROTĖVIU KALBA LIETUVIŠKAI

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS .

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. ALENAS (ALAIN)

Programą 
Lituanistines 
simpatiški 
niai

atliko musų 
Mokyklos 

mokinukai,dar- 
padainavę ir

Pirm.G.Kudžmienė 
širdžiai padėkojo 
soms D-jos narėms 
pagalbą ruošiant Velykų 
stalą.Taip pat D — jos 
rėmėjoms: Natalijai Ja
nonienei ir Elenai Szew- 
czuk, ypatingai Julei 
Adomaitytei už gražias

nuo- 
vi- 
uz

AŲTOMOBILIAMg, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .

NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
arba 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
UL RUTKAUSKAS /R OS 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 
2025T Plessis 
Montreal, Quebec
H2L 2Y4

Notarė

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

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

TeE 931-7174.

dovanas loterijai.
Valdybos narės,šalia Pir

mininkės ir Vicepirmi
ninkės,, yra Elena Ker- 
belienė,. Julija Adarno- 
nienė, Genė Zabieliaus- 
kienė.

Linkime gražios veik
los ir ateityje! b.

• Pašto ženklų ir pinigų 
paroda vyksAVP-jos salė
je, š.m.geguz'es mėn. 15-16 
d.d. Kas norėtų joje daly
vauti su savo rojiniais, 
prašomi kreiptis į Romą 
Verbylą teI:514-73I-3I67

Parodų rengia Baltų 
F ederaci ja.

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

LES TOITURES

r.ps IX/ilROIX! INC

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. 
<________________ _ ____________________________________

8 psl.
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.8


	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1999-04-20-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

