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VLADIMIR PUTINAS 
LAIMI

Dar negalutiniais ap
skaičiavimais,vis del to 
pralenkė savo varžovą,Ko 
munistų Partijos lyderį 
Genadi Žiuganovą ir per- 
balsavimo nereikės...

V.Putin'as lieka gana 
bauginanti enigma. Ypač 
kad savo populiarumą 
įtvirtino beatodairiniu 
Čečėnijos naikinimu,kad 
kalba, jog prezidentine 
kadencija turėtų trukti 
ne 4 metus, kaip dabar, 
bet 7, kad regionų gu
bernatoriai valdytojai tu
rėtų būti ne renkami, o 
paskiriami.

Jis taip pat kalba,kad 
labai svarbu pritraukti 
Vakarų investuotojus,kad 
jis esąs už didesnį ko- 
operavimą su NATO ir 
kad reikia paskubinti ra
tifikuoti START- 2 ato
minių ginklų susitarimą.

V.Putirias nori išmoky
ti disciplinos gimnazis
tus 14-16m.amziaus.Me- 
todas - įvesti pamokas, 
kaip valyti ir vartoti ka- 
lašnikovo modelio šau
tuvus.

Kai kurie tokio 
amžiaus jaunuoliai bus 
atrinkti kariniam apmo
kymui, kad galėtų sutram
dyti jaunuolių nusikals
tamumą.

V.Putinas taip pat sa

kosi priklausąs Rusų Or
todoksų bažnyčiai, kvie
čia atstatyti ’’moralines 
vertyybes" Rusijoje, kuri 
yra įbridusi į cinizmu ir 
kriminalinius nusikalti
mus.

Viename paskutinių sa
vo dekretų V.Putinas nu
mato našlaičius 14-16m. 
arba tokius vaikinus, au
gančius be tėvo, įrašyti 
į pagalbinę kariuomenės 
tarnybą. Taip tikisi įves
ti tvarką (Ar tikrai už
teks tokiems jaunuo
liams tik karinės disci
plinos?).

Ne jis vienas to siekia. 
Visa Rusija ir daugelis 
jų vadovų yra pasiilgę 
saugių gatvių ir garanti
jos, kad bankai nepabėgs 
su jų santaupomis.

Ar V.Putinas pajėgs iš 
rauti pagrindines korup
cijos šaknis, kurios ran
dasi aukščiausiose val- 
dymio viršūnėse, ir 
kaip - parodys netolima 
ateitis.

• Čečėnijos laisvės kovo
tojai dar nepasiduoda.Ko
vo mėn. 17d. suorgani
zavo dvi naujas pasiprie
šinimo salas pietuose ir 
šiaurinėse lygumose. Nak
tį susprogdino tiltą per 
Terek upę, apšaudė sar
gybų punktą. Žmonių 
aukų, kaip skelbiama, ne
buvo. Tačiau parodė,kad 

sugebėjo prasimušti į gi
lų ir, atseit, rusams sau
gų užnugarį. ’’Negalime 
snausti, turime reaguo
ti" - pareiškė V.Putinas. 
Šis brutalus karas nesi
baigia taip lengvai ir 
greitai, kaip rusai tikė
josi. O politikai naudo
josi proga "nubausti’’tuos, 
Kurie pažeidė jų įsivaiz
duotą šlovę. Beje, nėra 
įrodymų, kad Maskvoje 
įvykdyti sprogdinimai bu
vo įvykdyti čečėnų suki
lėlių,kas davė preteksą 
įsiveržti į Čečėniją V.Pu- 
tirtb nurodymu Rusijos 
kariuomenei.

TV ekrane vieno žur
nalisto perduotas pokal
bis su liudininku, kuris 
matė įtartiną manevrą 
prie daugiabučio pastato 
sprogmenys buvo padėti 
kelių asmenų ir tuojau 
paskelbta policijos apie 
tai...

Vėl čečėnai teroristai 
esą kalti...

• Latvijoje š.m. kovo 
mėn. 16d. šimtai Latvių 
Waffen SS legionų vete
ranų , žygiavo Rygos 
gatvėmis, minėdami savo 
kovas prieš Sovietų .ar
mijos veržimąsi į Latvi
ją 1944m.

Šis minėjimas iššaukė’ 
skubią ir piktą reakciją 
Maskvoje. Parlamentarai 
pagrasino ekonominėmis 
sankcijomis ir pareiškė, 
kad imsis kitų stiprių 
priemonių apsaugoti rusų 
mažumas Latvijoje.

Ar tai reiškia, kad 
Maskva mano, jog rusų 
mažuma atstovauja Rau
donąją Armiją Latvijoje? 
Ar, jei ne Raudonąją, 
tai gal naujosios Rusi
jos agentus?

Latviai, kaip ir Kai ku
rie kiti Sovietų Rusijos 
užimtų valstybių Europo
je vyrai, talkino Vokie
tijos kariams, nes nebu
vo kitų galimybių kovoti 
su sovietine okupacija. 
Jie nebūtinai pritarė Hit
lerio genocidinei ideolo
gijai.

O Latvijoje esantieji 
įsisenėję rusai po II-jo 
Pasaulinio Karo privalo 
tik mokytis latvių 
kalbos. Tai kodėl taip su
nerimo Maskva? Gali 
lengvai savo ’’skriau
džiamus" tautiečius paiim- 
ti.

ILLINOIS GUBERNATORIAUS PROKLAMACIJĄ 
KOVO 11-tosios PROGA

NEW YORKO GUBERNATORIAUS PROKLAMA
CIJA skelbia KOVO 11-tąją Lietuvos Nepriklauso
mybės diena.

Gubernatorius George E.PATAKI šiame pareiš
kime pabrėžia, kadf’Jungtinės Valstijos-pasau- 
iio taikos ir demokratijos simbolis, valstybė, kuri 
aktyviai kovoja prieš tironija, bei diktatoriškus 
veiksmus, Žmogaus Teisių, pažeidimus"...’’Mes 
didžiuojamės, galėdami prisijungti prie žmonių, 
švenčiančių demokratijos pergalę, pažyminčių 
istorine data - Kovo 11-tąja, kuri gyva Lietuvos 
žmonių širdyse ir mintyse, kuria pažymimas 
Nepriklausomybės atstatymo 10-metis’I

Gubernatoriaus George H.RYAN atstovė Pat 
Michalski, Lietuvos Respublikos Nepriklausomy
bės Atstatymo dešimtmečio minėjimo proga įtei
kė Gubernatoriaus proklamaciją. Jų priėmė 
Vaclovas Momkus, Lietuvių Centro Tarybos 
Pirmininkas.

Proklamacijoje, šalia sveikinimo, Rašytas ir 
Gubernatoriaus pritarimas, kad Lietuva būtų pri
imta nare į NATO organizaciją.

• Lietuvos Misija prie 
Jungtinių . Tautų, kovo 
mėn.8d. paminėjo Lie
tuvos Respublikos Vals
tybingumo atkūrimo de
šimties metų ju
biliejų. Ta proga Union 
League klube New York 
Manhatene buvo sureng
tas priėmimas JT diplo
matinio korpuso atsto
vams ir Amerikos Lietu
vių Bendruomenės na
riams. Dalyvavo apie 
200 svečių, jų tarpe 60 
šalių ambasadoriai arba 
jų atstovai. Taip pat da
lyvavo lietuvių organiza
cijų atstovai iš New 
Yorko, Pennsylvanijos, 
Connecticut ir New Jer
sey.

• Kovo mėn.Td.A.Dri- 
žius rašo "Respublikoje", 
kad Danijos, policija ti
ria kelias sukčiavimo is
torijas,! kurias buvo įpai
nioti ir aukštas pareigas 
užimantys Lietuvos mi
nisterijų klerkai. Danai 
įtaria, kad įvairiais bū
dais buvo išvogta nema
ža, dalis pinigų, skirtų 
plėtoti demokratijai Lie
tuvoje per Danijos vy
riausybės programą.

Jeigu tai tiesa, tai 
Lietuvai reikia sustiprin
ti specialų dalinį, kuris 
nuolat tikrintų užsienyje 
dirbančių valstybinį dar
bą tarnautojų elgesį.

Prasižengusius nubaus
ti piniginėmis baudomis.
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Lietuvoje

PRIPAŽINIMAS
Andriaus Kubiliaus va

dovaujama Vyriausybe pri
tarė įstatymo projektui, 
kuriuo Seimo Pirminin
kas Vytautas Landsber- 
gis^ būtų specialiai pri
pažintas pirmuoju vals
tybės vadovu bei prily
gintas valstybes prezi
dentui.

Vytautas Landsbergis, 
būdamas Aukščiausios Ta- 
rybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininku ne tik vado
vavo Parlamentui, bet ir 
realiai ėjo valstybes va
dovo pareigas atstovavo 
Lietuvai tarptautiniuose 
santykiuose. Valstybės 
vadovu Vytautą Lands
bergį tuomet pripažino 
ir laikinasis šalies pa
grindinis įstatymas.

Atsižvelgiant į tai,Vy
riausybės siūlomame įs
tatymo projekte numaty
ta suteikti Vytautui Land
sbergiui tokias pat pri- 
velegijas, kokias dabar 
turi kadenciją baigęs 
buv.prezidentas Algirdas 
Brazauskas.

Pasitraukus iš valsty
bes tarnybos Vytautui 
Landsbergiui, būtų moka
ma pusės prezidento už
mokesčio dydžio pensija.

Ji šiuo metu siektų 
apie 6300 litų.V.Lands
bergiui būtų nemokamai 
suteikiama poilsiavietė su 
aptarnaujančiu personalu, 
paskiriami asmens sargy
biniai, skiriamas auto
mobilis. Prezidentai lai
dojami taip pat valsty
bės lėšomis. Minint Ne
priklausomybės atkūrimo 
dešimtmetį, apie galimą 
prezidento socialinių ga
rantijų suteikimą Vytau
tui Landsbergiui prakal
bo ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius. Pasak 
jo-, "turime nedviprasmiš
kai pasakyti, kad Vytau

tas Landsbergis ir yra 
pirmasis atkurtos Nepri
klausomos Lietuvos vals
tybės vadovas", o 10-me
tis yra geriausia proga 
įvertinti Atkuriamojo Sei
mo vadovo darbą.

• Seimo Pirmininko at
stovė spaudai L.Zakare
vičienė pranešė, kad 
S.Talbotas, JAV valsty
bes sekretorės pavaduo
tojas, patikino,jog NATO 
plėtra lieka ir liks svar
biu Amerikos politikos 
uždaviniu. Pareigūnas 
aukštai vertino Lietuvos 
ruošimąsi narystei šioje 
organizacijoje, dalyvavi
mą Narystės veiksmų 
plane (MAP) bei taikos 
palaikymo akcijose Euro
pos valstybėse. Ypač tei
giamai įvertintas Lietu
vos žingsnis didinti kraš
to gynybai skiriamas lė
šas, laipsniškai pasie
kiant NATO standartus. 
S.Talbot'o nuomone, pa
gyrimo verti Lietuvos 
santykiai su kaimyninė
mis valstybėmis.

Seimo Pirmininkas 
V.Landsbergis susitikime 
su JAV Senato Užsienio 
reikalų komiteto pirmi
ninku J.Helmsu įteikė 
jam Lietuvos Prezidento 
vardu valstybinį apdo
vanojimą Lietuvos Di
džiojo Kunigaikščio Ge
dimino ordiną, kuriuo 
įvertintas senatoriaus in
dėlis į Nepriklausomos 
Lietuvos valstybes atkū
rimą. V.Landsbergis pa
dėkojo senatoriui ir už 
paramą Senato rezoliuci
jai, sveikinančiai Lietu
vą su Kovo II-ąja dešim
tosiomis atkurtos Ne
priklausomybės metinė
mis. Senatorius su malo
numu priėmė V.Lands
bergio kvietimą atvykti 
į Lietuvą.

SUJUDO IR A.BRAZAUS- 
KAS

"Respublikoje" paskelb
tame straipsnyje rašo
ma, kad kadenciją bai

gęs prezidentas neatme
ta galimybės grįžti į ak
tyvų Lietuvos politinį gy
venimą, kadangi jam 
skaudu matyti dabartinį 
valstybės nuosmukį. 
Apie tai jis vakar užsi
minė interviu Lietuvos 
radijo laidai ’’Ryto gar
sai”. Buvęs Prezidentas 
teigė, kad jam "knieti ir 
norisi ne dėl karjeros" 
dalyvauti šalies politinia
me gyvenime ir pasiūly
ti savo paslaugas. Ką 
konkrečiai norėtų daryti 
nepasakė ir nepatvirtino 
ar dalyvaus Seimo, pre
zidento rinkimuose.

A.Brazauskas sake,kad 
prieš trejus metus jis nu
tarė nebedalyvauti pre
zidento rinkimuose ar at
sisakė politinės veiklos, 
nes matė šalies 
pažangą:’’Manau, kad Lie
tuva jau žygiuoja į prie
kį ir tokie kaip aš gal 
jau nebereikalingi, nes 
yra daug gero ir gabaus 
jaunimo". Tačiau A.Bra
zauskas teigia, kd jo grį
žimą į politiką gali iš
provokuoti konservatorių 
valdymo padariniai, nes 
šie, anot jo, visai nugy
veno Lietuvą. Jis sakė, 
kad į aktyviąją politiką 
turi eiti tie, kurie iš
mano reikalus ir yra tik
ri Lietuvos patriotai, o 
ne tie, kurie tik vado
vaujasi politinių partijų 
diktatu. Nepasakė, tačiau, 
kad Lietuvos lėšos buvo 
nuplukdytos dar gerokai 
prieš Algirdui Brazaus
kui baigiant prezidentū
rinę kadenciją.
ORDINŲ ŽVANGĖJIMAS 
APTILO ,AR

Jeigu gerai išauklėtas, 
visą gyvenimą dirbąs de
mokratijoje Lietuvos Pre
zidentas, atlaidumo ide
alistų paveiktas manė, 
kaip jis aiškinosi, kad 
reikia duoti žmogui pro
gos atsitiesti ir įteikė 
Vasario 16-sios proga 
medalius kam nereikėjo 
duoti, tai Nijolės Sadū- 
naitės trumpas klausi
mas "UŽ KĄ?" sužvangė
jo balsiau negu visi me
daliai kartu.

Dabar jau ne tik ži- 
niasklaidoje, bet ir visur 
Lietuvoje tas klausimas 
vis stipriau aidi.

Nei Kazimiera Pruns
kienė, užverbuota "Šat
rijos Raganos" slapyvar
džiu KGB, nei paskuti
niojo Lietuvos partizano 
likvidavime dalyvavęs 
Marijonas Misiukonis,KGB 
karininkas, viešai ne
apgailėjo savo buvusių 
veiksmų, nei už juos at
siprašė...O gal tai buvo 
atlikta privačiai?...

Prezidento patarėjas- 
ordinų kancleris Andrius 
Meškauskas, gal tiesiog 
manipuliavo tokio apdo
vanojimo patarimais? Ne
pasirodė vertu tokio pa
tarėjo posto. Galėjo tik 
atidžiai skaityti "Trem
tinį", būtų daugiau su
pratęs ir pajutęs, kad to
kie jo patarimai kompe
tencija nekvepia.

RINKIMAI

"Lietuvos Ryto’’straips- 
nyje "LDDP būkštauja 
dėl savivaldybių rinkimų 
skaidrumo" rašoma, kad 
Seimo opozicinė LDDP 
frakcija kaltina valdan
čiąją Konservatorių Par
tiją, naudojantis tarny
bine padėtimi, bandant 
riboti opozicinių partijų 
galimybes reklamuotis sa
vivaldybių rinkimuose bei 
siekiant dirbtinai mažin
ti rinkėjų skaičių.

LDDP rinkimų štabo 
vadovas G.Kirkilas kovo 
mėn.9d. spaudos konfe
rencijoje teigė, kad val
dančiosios partijos at
stovai trukdo kitoms par
tijoms veikti.

Anot jo, ypač daromi 
pažeidimai Kauno rajono 
rinkimų apygardoje, taip 
pat Šakių ir Anykščių ra
jonuose. O Klaipėdoje su
rengtoje Konservatorių 
Dienoje į rinkimų agi
taciją, G.Kirkilo teigimu, 
buvo įtraukti ir Vyriau
sybės nariai. Publikacijo
je taip nurodoma, kad 
konservatorių rinkimų 
štabas svarsto galimybę 
kreiptis į teismą dėl 
LDDP atstovų viešai pa
reikštos netiesos. Štabo 
vadovas Seimo kancleris 
J.Razma stebisi LDDP 
atstovų viešais pareiški
mais, esą visi iki šiol 
vykę rinkimai "buvo kla
stojami", ir konserva
toriai vėl buktai gali su 
klastoti artėjančius savi
valdybių tarybų rinkimų 
rezultatus.

J.Razmos nuomone, 
minėti LDDP narių tei
giniai iš esmės reiškia 
nepasitikėjimą Vyriau
siąja rinkimų komisija ir 
jos pirmininku Z.Vaigaus- 
ku. J.Razma primena,jog 
buvusį LDDP narį Z.Vai- 
gauską VRK pirmininku 
patvirtino praėjusios ka
dencijos Seimas, kurio 
daugumą sudarė LDDP". 
"Tokiais teiginiais LDDP 
išreiškia nepasitikėjimą 
savo pasirinktu pareigū
nu, buvusiu partijos ko
lega ir jo darbu"pastebi 
J.Razma.

Andrius

Kubilius,

Lietuvos

Ministerių

Kabineto

Pirmininkas

VYRIAUSIOJI TARNY
BINĖS ETIKOS Komisija 
turi naują užduotį: pa
tikrinti kodėl anot sa
vaitraščio "Veidas" pa
skelbto rašinio, kurį per. 
skaitė Premjeras, per pa
skutinius praėjusių metų 
mėnesius įmonės "Lietu
vos dujos" vadovų atly
ginimai pakilo nuo kelių 
iki keliolikos ar net ke
liasdešimt tūkstančių li
tų (!) I

Premjeras Andrius Ku
bilius pavedė šį reikalą 
ištirti Vyriausybės Kanc
leriui, kuris susisiekė su 
Ūkio Ministerių Valenti
nu Milakniu ir Vyriau
siąja Tarnybines Etikos 
Komisija.

Kas būtų buvę, jeigu 
Premjeras savaitraštyje 
nebūtų paskaitęs to spe
cifinio rašto? Ir kodėl 
niekas nesistebėjo, ar ką 
nors darė dėl tokio "veš
laus" algų kilimo, kol 
Premjeras nedavė nuro
dymų ištirti?
Vėl gaišina laika

"Vakaro žinios" kovo 
mėn.3d. laidoje per tris 
puslapius paskelbtą straip
snį pavadino "KGB šešė
lis".

Apie šią šmeižikišką 
kampaniją pasisakė Sei
mo Pirmininko spaudos 
atstovė I.Zakarevičienė, 
primindama,kad prieš bul
varinius laikraščius,tvar
komus buvusių kagėbistų, 
yra ne kartą pasisakęs 
Vyt.Landsbergis.Tad gali 
būti,kad toks vėl purvo 
drėbimo maratonas yra 
prieš rinkimus. Vėl toks 
siejimas Pirmininko su 
KGB, instignuojant Aloy
zui Sakalui, yra mela
gingas, kaip jau anks
čiau buvo pripažinta Ge
neralinės Prokuratūros.

Pats Seimo Pirminin
kas mano, kad toks’’pa- 
kartotinas išpuolis vyk
domas kai kurių jėgų, ku
rioms labai nepatinka bu
vusių KGB įveltų infor
matorių prisipažinimo 
procesas, kuris^ vyksta 
aktyviau ir sąžiningiau, 
negu tikėjosi. Dėl to ne
patenkinti veikėjai".

2 psl.



Vytautas BLOŽĖ
UŽTARNAUTAS PRIPAŽINIMAS POETUI

Žinomą, gerbiamą, ilgai engtą sovietinių "kul
tūros” vertintojų poetą, vertėją Vytautą Bložę, 70m. 
jubiliejaus proga pasveikino Premjeras Andrius Kubi
lius.

Jis padėkojo Poetui, kad visada buvo lietuviško 
žodžio dainius (daudelį dainų tekstų V. Bložė pa
sirašė slapyvardžiu), lietuvių literatūros sergėtojas, 
lietuvių rezistencinės kultūros kovotojas. "Ačiū už 
tai, kad buvote drąsus naujų poetinės kalbos kelių 
pirmeivis" - rašoma sveikinime.

Premjeras palinkėjo poetui Vytautui Bložei dar 
ilgai džiuginti daininga ir modernia poezija, toliau 
daryti didžiulį poveikį jaunoms lietuvių rašytojų kar
toms.

Vilniaus Rotušėje buvo surengtas Vytauto Bložės 
jubiliejinis kūrybos vakaras, kurį pravedė Lietuvos 
Rašytojų Sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas.

• Vytautas P. BLOŽE, rašytojas, vertėjas, 1948 m. 
moke'si Kauno "Aušros" Gimnazijoje, 1952-1956 m. 
studijavo Valstybiniame Pedagogikos Insti
tute. Nuo 1956 m. dirbo poezijos vertimu 
redaktoriumi. Rašo poeziją- svarbiausios jo 
poezijos knygos: "iš tylinčios žemės" 1966 m., 
"Polifonijos", 1981 m/. "Noktiurnai", 1990 m. 1991 
rn. apdovanotas LR Nacionaline premija.

UŽ tekstus dainoms laimėjo St.Šimkaus 
premiją, "Vilniaus bokštų" Dainų Konkurso 
prizus. Vertė operų ir operečių libretus, jų tarpe 
Mozarto "Don Zuaną", "Pagrobimu iš Seralijo", 
J.Strauso "Čigonų baroną". Vertė eiliuotus 
dramos veikalus, poemas bei eilėraščius Šekspyro, 
Šilerio, Heines, A.Mickevičiaus, N.Slovackio,’ 
A.Puškino,Rilkės, Garcia Lorkos, ©.Milašiaus, 
A.Puškino,. M.Lermontovo Jr kt.
PROTĖVIAI v. p. Bložė

• šių metų festivaliams Lietuvoje Kultūros Mi
nisterija, remdamasi ekspertų pasiūlymais, paskirstė 
lėšas. Jas skirstant labiausiai atsižvelgta į didžiau
sią reikšmę turinčius, tradicija tapusius, festivalius, 
iš 34 patiektų prašymų šiemet bus remiami 27.

Didžiausia suma paskirta kasmetiniams Pažaislio 
Muzikos Festivaliams.

Paramą gavo Trakų Festivalis ir Igorio Stravins- 
kio baleto "Šventasis Pavasaris" pastatymas, 
Naujasis Baltijos Šokio Festivalis, Tarptautinis Šiuo
laikinės Muzikos Festivalis "GAIDA", LIFE Festi
valis ir Suomijos "Takomo" Teatras, Tarptautinis 
Mažųjų Kino Formų Festivalis" "TINKLAI", Tarp
tautinis Naujosios Dramos Festivalis, Vasaros Mu
zikos ir Poezijos Festivaliai, Tarptautines Bažnyti
nės Muzikos Festivalis, "DRUSKININKŲ VASARA"ir 
Tarptautinis Modernaus Šokio Festivalis Kaune.

Lietuvoje taip pat vyksta Džiazo Festivaliai 
Birštone, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdos Pilies džazo 
festivalis.

mo klausimai buvo 
aptarti Aplinkos vicemin. 
Artūro Daubaro susitiki
me su Lietuvoje vie
šinčiu JAV aplinkos 
mokslų ir technologijų 
patarėjų Šiaurės ir Bal
tijos salirns David Mu- 
lenex.

• Vilniaus Rotušėje ko
vo mėn.16d. buvo iškil
mingai paminėtas žy
maus poeto Justino Mar
cinkevičiaus 70—asis gim
tadienis.

Sukaktuvininką sveiki
no Prezidentas Valdas 
Adamkus, literatūros my
lėtojai. Raštu sveikino 
ir kardinolas Vincentas 
Sladkevičius.

GRAŽIAUSIA METŲ 
KNYGA

Europoje gražiausia 
metų knyga UNESCO 
pripažino Ramutės Sku
čaitės knygą "LAIŠKAS 
SEKMADIENIUI",kurią iš
leido "Vaga". Ją iliustra
vo dail.Jūratė Račins- 
kaitė, panaudojusi 12 ir 
4 metų amžiaus sesučių 
Elenos ir Magdalenos Ka* 
ratajučių piešinius.

• Nemenčinėje karinin
kai iš Austrijos ir Bulga
rijos dalyvavo 10 dienų 
kursuose. Mokėsi pėsti
ninkų taktikos, karines

anglų kalbos terminų iš 
Lietuvoje parengto ir iš
leisto vadovėlio "Tacti
cal English for Land 
Forces in Peace Support 
Operations".

Kursų išlaidas padengė 
NATO vadovybė.

GAMTOSAUGOS 
PROGRAMA

JAV Aplinkos Apsau
gos Agentūros Penktojo 
regiono ekspertai, pagal 
Baltijos jūros Didžiųjų 
ežerų Partnerystes pro
gramą, Nemuno ir Šešu
pės upių baseinų vanden- 
valos ir kitiems aplinko
saugos projektams ketina 
panaudoti apie 6 mln.lt.

Panašius aplinkosau
gos projektus amerikie
čiai padės rengti ir Lat
vijoje, Estijoje bei Ka
liningrado srityje.

Pagal kitą programą, 
amerikiečiai konsultuoja 
savo kolegas lietuvius, 
kaip geriau panaudoti bu
vusias sovietines karines

Pokalbyje paliestos ir 
JAV, Kaliningrado srities 
bei Lietuvos bendradar
biavimo aplinkos apsau
gos srityje problemos.

JAV Aplinkos Apsau
gos Agentūra, tarp kitų 
dalykų,yra pateikusi JAV 
Valstybės Departamentui 
paiūlymą finansuoti pa
sirengimo avarinėms situ
acijoms Baltijos jūroje 
ar Nemune programą.

• Lietuva į Armėniją 
daugiausia eksportuoja 
maisto produktus. Taip 
pat vaistus, muilą,o im
portuoja matavimo įran
kius ir armėnišką "bran
dy".

BNS žiniomis, Lietu
voje yra įregistruota 13 
bendrųjų Lietuvos Armė
nijos įmonių ir 7-ios ar
mėniško kapitalo bendro
vės.

• Vasario mėnesį buvo 
parduota 35% daugiau 
automobilių, negu 1999m. 
vasario menesį.

90% automobilių par
duota asmeniniams rei
kalams.

Šių metų vasario men. 
labiausiai pirko angliš
kus "Rover", itališkus 
"Fiat",prancūziškus "Peu- J 
geot” ir ’’Renault”, japo
niškus "Toyota", rusiškus 
"Lada" ir vokiškus"Volks- 
wagen".

*
peilių galąstojas, Jis būdavo atvažiuos į kiemą su sa

vo primityvia technologija, perpetuum mobile 
užsilips ant stogo, kad ims galąsti peilius, mes tik klau

somės 
Jo c ante Jondo, žiūrėk Jau vienas peilis madonos šir
dy žiūrėk Jau kitas krinta nuo balkio ir pataiko į baž

nyčios duris, kur

supasi pakaruokliai nuo amžių amžinųjų amen, li
gi šios žemės mažųjų tautų 

likimo - tamprūs pirštai tvyro madonos širdy, mažam Kau
no miestelyje 

vaikščioja vaikščioja su savo varstotėliu, minamąja ma
nufaktūra (kojųfaktūra) galąsdamas 

mūsų santykius, manęs, ištraukto iš žemės arklo, ir ta
vęs, neegzistuojančios, tik poezijoj menamuoju dydžiu, 

laukiamosios kaip ašmenų apsireiškimas

peilių galąstojas, nerestauruotam senamiesty, kur gali
ma nusipirkti viską: Babilono ieties antgalį 

Bibliją, vaško žvakę, virvę nuo pakaruoklio, siuvamąją 
kojų mašiną, rankų darbo briedkriaunį peilį, pasąmonę 
ir rankų darbo briedkriaunį peilį sutrūkinėjusiems ryšiams 

♦

atnaujinti, banditai pusiau atvirai žiovauja prieš miegą 
pakampėse išklijuodami savo naktigulto paštą
peiliai susminga į Juodbruvą smėlį, į žemę už mano Šuš

vės, į smėlio kalnelį 
Jau ne kardai, o peiliai, ne kryžiai, o obeliskai

peilių galąstojas slapstosi už užuolaidos Sapiegos rū
muose, fojė 

kur raitas įjoja kiemsargis ir garsiai nusižvengia

ir statulos kelia rankas į nuginčytą dievą ir knygos 
iš lentynų kniūbsčios parpuola ir prašosi pasigailėjimo

tai mes, du Jaunuoliai, tu nesantis, aš esantis 
nepriimti komjaunuoliai, stovintys dar už durų prie gais

rinės 
ryjame peilius, ryjame liepsną, ryjame ašaras ir ledus 
ir pamažu įsiliepsnojame, padėk dieve, peilių galąstoj au.

teritorijas, is dirvože
mio išvalyti kenksmingas 
aplinkai ir žmogaus svei
katai chemines medžiagas.

Šie ir kiti tolesnio 
dvišalio bendradarbiavi-

• "LIETUVOS ENERGI- 
JOS”Valdybos pirmininku 
paskirtas Lietuvos Ener
getikos Instituto direk
torius prof.Jurgis Vile
mas*

GB°o°yridcalyic
Mielieji draugai:

Tokie dosnūs žmonės kaip jus, su
pranta kokia didelė gyvybei pa
laikyti dovana yra pakankamas krau
jo kiekis.

Tik pagalvokite, kad vienkartinė 
kraujo dovana gali išgelbėti keturių 
žmonių gyvybes. Ateikite su arti -
maišiais ar draugais ir būkite dosnūs.

Didžiojo Penktadienio Kraujo Das - 
vėjų. Klinika veiks balandžio mėn. 
21 d., nuo 10 v.r. iki 8 v.v. "Bon - 
secours Market" patalpose. Mano 
Miesto Tarybos darbuotojai ir aŠ 
ten jus pasitiksime.

Le maire,

Pierre Bourque
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POKALBIAI SU SOL. SLAVA ŽlEMELYTE

Beplanuojant paminėti šių metų rudenio 
pradžioje Aušros Vartų Parapijos Montrealyje 50— 
mėtį, buvo priimtas_ nutarimas vėl atlikti Kanta- 
tą"KRYŽIŲ IR RŪPINTOJĖLIŲ, LIETUVA”, ši. 
kartą su vargonų palyda. Sutarta, kad vėl dainuos 
solistai - Gina Capkauskienė, Slava Ziemelytė ir 
Antanas Keblys.

Trumpo pokalbio metu, telefonu su Toronte 
gyvenančia sol. Slava Žiemelyte, buvo užsiminta 
apie jai skirtą žymios Lietuvos muzikologės 
Jūratės V y 1 i ū t ė s monografiją, 1995 m. 
išleistą Lietuvos Muzikų Draugijos.

Žodyje, pavadintame "Vietoj įžangos", muziko
logė Jūratė Vyliūtė rašo: " Dar nebuvome 
stovėję Baltijos kelyje, bet jau dvasia susivieniję 
dainuojantys - nesulaikysi, nebeuŽtvenksi. Vadino
me aną 1989 metų pavasarį. Sugrįžimų pavasariu 
ir bėgome prie kelio pažiūrėti, kaip grįžta 
broliai namo."

"...To Pavasario metą Naujosios operos 
kompanija iŠ Čikagos (New Opera Comapny of 
Chicago) į Vilnių atvežė užsienio lietuvių muziko 
Dariaus Lapinsko opera "DUX MAGNUS", parašy
tą šv. Kazimiero 500-sioms mirties metinėms. 
Čikagiečių spektaklis tapo gražiausiąja Sugrįžimų 
pavasario diena Lietuvos operos ir baleto teatre* 

"...Vos išėjo į sceną , nuo pirmųjų frazių 
pasidarė aišku, jog yra daug metų scenoje 
praleidusi ir aukštą dainavimo kultūrą įsigijusi 
artistė, turinti itin žemą, tamsų, retai pasitai
kantį balsą: gamta ne dažnai tokius sutveria, 
dažniau Šviesesnių, aukštesnių, prigamina. Jos 
balsas malonaus tembro, labai plataus diapazono, 
iš prigimties gražus, natūraliai skambantis 
kontraltas. Galingas ir kartu Švelnus, techniškai 
išlavintas.

Pasibaigus spektakliui, jau negalėjai savęs 
neklausti, kodėl iki Šiol apie ją negirdėjai ir 
kokiose scenose prabėgo gražiausias dainininkės 
laikas."

Muz. Jūratė Vyliūtė ne tik paklausė Slavos 
Ziemelytės, bet ir išsamiai, nuoširdžiai aprašė 
dideliu įsijautimu, gabiai ir gyvai sujungiant 
solistės prisiminimus bei pasisakymus su savo 
pačios komentarais, vietomis ištisais dialogais. 
Tikrai geras ffsusidainavimas”.Tiražas- 600 egz. 
Apie 30 įdomių nuotraukų, is jų 19 spalvotų.

Nepamiršti ir pirmieji Slavos Ziemelytės 
dainavimo mokytojai -Montrealyje sol.E.Kardelie
nė, Toronto Karaliskosios Konservatorijos specia
listai, akompaniatoriai Montrealyje ir Toronte: 
Stasys Gailevičius. Alerksandras Stankevičius, John 
Coveart, ir kt%

Montrealieciai bus labai patenkinti, kad galės 
pasiklausyti sol. Slavos Žiemelytės. Gal bus 
galima įsigyti ir šią monografiją, o gal dar yra 
išlikusi jr viena kita Kanados lietuvių dainininkės 
Slavos Ziemelytės plokštelė "SU JUMIS"? 1989 m. 
buvo išleista ir kasetė "Tėviškės Kampelis", b.n.

' •■ •r -

VILIOJA GABŲ SPE
CIALISTĄ

Švedai jau kurį laiką 
bando visam laikui pri
sivilioti Kauno Kardio- 
chirurgijos Klinikos va
dovą Rimantą Benetį, 
siūlant Umėjo Universi
tetinės ligoninės Kardio- 
chirurgijos Klinikos va
dovo postą.

Anglija ir Belgija irgi 
kviečia jį dirbti kardio
chirurgu prestižiniuose 
medicinos centruose.

Kauno Medicinos Uni
versiteto Klinikų gen.dir, 
Juozas Pundzius po ilgų 
diskusijų prikalbino dr. 
R.Benetį neišvykti visam 
laikui iš Lietuvos.

šiuo metu R.Benetis 
dviems mėnesiams yra 
išvyKęs operuoti ir 
mokyti kolegų į Švediją. 
IŠ ten važiuos į Indiją.

Kol jo nėra Lietuvoje, 
Kauno Klinikose nevyks
ta sudėtingųjų širdies 
operacijų. Jų laukia 15 
pacientų.

Kitą gabų medicinos 
specialistą neurochirurgą 
paviliojo turtinga JAV 
medicinos klinika, tai dr 
Č.Vaičys, kuris neplanuo
ja grįžti į Lietuvą.

• ”KALNAPILIS"ir "UTE
NOS ALUS" buvo popu
liariausias prestižiniame 
Baltimores "Elkrige" gol
fo klube, kur buvo su
rengtas Jungtinio Alaus 
Centro paroda.

oneworld

For more information and reservations 
call your travel agent today. .

Canada's trusted experts to Finland, Scandinavia, Baltics and Northern Europe since 1968

Rediscover Lithuania!
• 1 • ■again and again...

0740 F/NNH/RTelephone 416
Web www.finnair.com
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PASKIRTA SOL.ELZBIE- 
TOS KARDELIENĖS STI
PENDIJA

Klaipėdos Menų Fakul
teto Jury k—jos pirm, 
doc. V.Vadoklienė atsiun
tė Lietuvos Operos sol. 
Elzbietos Kardelienės 
Stipendijos Fondo Mont- 
realyje pirm.sol. Antanui 
Kebliui, dainininkų kon
kurso laimėtojų sąrašą.

Nutarime rašoma, kad 
ši stipendija padalinta 
dviem laimėtojams: padė
kos raštas ir premija 
skirta doc.V.Vadoklienės 
5-to kurso studentei Dan
guolei Žibkutei; padėkos 
raštas ir premija skirta 
vyr.asist.V.Karaites 4—to 
kurso studentui Robertui 
Navickui; n-rą vietą ir 
atminimo dovaną (A.Gus
taičio knygą *"”L i e tu va 
kaip sapnas”) skirta 
doc.O.Glinskaiteš III—k. 
studentei Vilmai Likie- 
nei; UI-- čią vietą ir at-

PAVASARIO LIETUS <tęsinys)
Aloyzas Baronas

minimo dovaną
(A.Gustaičio knygą ”Lie- 
tuva kaip sapnas") skirta 
doc.V.Vadoklienes III—čio 
kurso studentei Rasai 
Liutkutei.

Pridėtame laiške Jury 
K-jos Pirmininkė
perdavė Fakulteto deka
no padėką "Pasaulio lie
tuviams t.y. Jums, kad 
rūpinamąsi ryšių palai
kymu".

Taip pat padėkojo viso 
organizacinio komiteto 
vardu:rtJums, ponia Al
dona (Morkūnienė),p.An- 
tanas (Mickus) ir p.Dai- 
niau (Jurasj'^ir Antanui 
Kebliui - pirmininkui.

Nartonis eina garažo link, Arūnas iš paskos jam 
važiuoja dviračiu, Vencius valandėlę stovi, susiranda 
naują cigaretę ir ją sunkiai dega lengvame vėjuje. 
Paskui traukia dūmus ir žiūri į italą, kuris iš visų 
jėgų ridena skersai sklypą akmenį. Valandėlę pasto
vi, paskui įsispiria ir stumia. Vargšas kacetininkas, 
o ir kas žemėje kitoks!

-Taigi, Ona, Ona, - pasako pusgarsiai ir žiūri į 
medžio belapes šakas, pro kurias vėjo prilaikomas 
kažkur plasnoja drugys, - kaip nors susitiksim, jeigu 
tu atsilaikysi prieš- visokius pajuodėlius. O reikia 
rūpintis, nors ir kažkiek tai kainuotų. Tai loterija, 
tačiau vieni pralošia pinigus, kiti perka krautuves 
ir bankrotuoja, treti prageria, o aš atsigabensiu 
savo žmoną. Po daugel metų, kaip eilėraštyje, anot 
Pajuodęs.

Vencius užlipa į kambarį ir sustoja prie rašo
mojo stalo. Ant sienos kaba maža detalė vaizdo,ma? 
tomo pro langą. Medis, namo kampas ir italo 
akmenys. Piešinys Aniceto, kuris dabar išvažiavo 
pas savo ponią. Būčiau jos vyras, išpilčiau 
jam kailį. Vencius jaučia gėlą ir apmaudą. Jis ne
kenčia tų, kurie gražiai gyvena ir skiriasi. Pirmie
siems jis pavydi, antrieji jam primena moterų neiš- 
ikimybę.

-Ona, ką tu dabar veiki? - pusgarsiai pasako 
Vencius ir eina į savo miegamąjį. Ant kamodos rė
meliuose nuotrauka. Mergina gimnazistės uniforma. 
Švietė apvalus lietuviškas veidas. Tą nuotrauką jis 
vienintelę teturi. Tai jo žmona, ir ji tebebuvo pa
naši į tą uniformuotą mergaitę ligi tų dienų, kada 
jis išbėgo. Ir neaišku, kaip dabar atrodo. Vencius 
atsigula lovon ir jaučia begalinį skausmą. Kažkas 
lašina širdin kiekvieną detalę iš praeities.Kiekvienas 
praeities taškas krinta širdin, kaip sunkus lašas, 
skaudindamas, lyg jis būtų švininis. Žmogus žemėje, 
kaip laivas, kurio pagrindinis tikslas nuskęsti.

• Vilniuje Radvilų Rū
muose atidaryta didžiulė 
paroda "Sugrįžusi išeivi
jos dailė".Parodos centre 
Čikagos Čiurlionio" Ga
lerijos rinkiniai ir ji pa
pildyta dovanotais Prano 
Domšaičio darbais, dai
lininkų Miko Šileikio ir 
Gabrieliaus Staniulio rin
kiniais.

• Minint Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo 
dešimtmetį,Lietuvos Sei
mo Pirmininkui V.Lands
bergiui padėkojo Rusijos 
Durnos vadovas už 
kvietimą dalyvauti Kovo 
11-sios iškilmėse. Apgai
lestavo, kad dėl didelio 
užimtumo negalėsiąs da
lyvauti.

Vėsi diena, gaila, nėra antvalandžių ar šiaip ko
kio darbo. Dirbti ir taupyti, kai ji atvažiuos, jie 
vėl turės namus, mašiną ir vaikų. O yra tokių,ku
rie ir laiško neparašo.Esą, visa kvailystė, 
nebegalima gąžinti, ir reikia manyti, kad mirė, nes 
viltis - nelaimingųjų, mirštančiųjų ir kvailių paguo
da. Geležinė uždanga tas pats, kaip karsto dangtis.

Pučia už lango vėjas graudžiai ir nepabaigiamai. 
Ūžia piktai žviegdamos mašinos, Nartonis tepa sma
la garažo stogą, jo vaikas rieda dviračiu į vasarą. 
Pajuoda eina pro Singerio krautuvę. Krautuvininkas 
užimtas ir išvaro abu į kiną. Stumia žmoną į glėbį, 
o kitas gi laiko ir vistiek pabėga. Kas gi yra laimė 
ir ištikimybė? Vienas bėgo paskui vagoną ir norėjo 
būti išvežtas su savo žmona, o kiti gražiai vienas 
kitą išvaro iš namų, net be didelių pykčių. Šlama 
vejas obels viršūnėje, skambina varpas, Viešpatie, 
kaip liūdna! Tačiau reikia kietumo. Dieve, duok 
daug kietų rankų, o širdis mes patys turime žemėje 
sukietinti, tai gyvenimo pirmyneigos laidas. O jeigu 
taip, užmigti, ir visa užgis? Mirei ir baigta. Už
mirštų žmones, kaip nuorūką, nuplaukusią kanalu. 
Ne, šitaip beprasmiškai galvoti juokinga. Tik kau
bojai^ ekrane miršta be prasmės, kaip kralikai. Jo
ja, šauna ir nežinia, kodėl ir kam mirė. O širdį 
spaudžia nuoseklus, begalinis graudulys, ji dunda 
stipriai. Girdėti pro snaudulį. Ji dunda, kaip laip
tai. Taip, kažkas jais lipa, baladoja į duris.

-Prašau, - sako, automatiškai šokdamas iš lo
vos, buvo truputį užsnūdęs ir dabar jautė kažkokį 
lengvą svaigulį, kuris tuoj virto į pyktį. į vidų įėjo

Jurgiukas Čičius. - Kas dabar? - paklausė nė nepa
sisveikinęs įėjusį Čičių. Senyvas žmogus sustojo prie 
durų.Jo rankos didelės, ausvs plačios, nosis didžiulė 
tarp dviejų mažyįių, išsprogusių akių. Žmogus buvo 
pavyzdingai negražus. Jis kalbėjo pro nosį, švepluo
damas, kažkaip tarp dainos ir giedojimo.

-Tai viš darbo negaunu, - išgiedojo jis, 
palinguodamas du žingsniu į priekį.

-Bet gauni kompensaciją? -piktai klausė Vencius.
-Tai dar kokį mėnesį gaušiu, - švepleno nesijau

dindamas. Jo švarkas buvo erdvus, visi drabužiai 
kažkaip juokingai kabėjo, ir atrodė, kad žmogus 
buvo pakėlęs sparnus skristi.

-Bet kur padedi? Tau visko užtenka. Tu atiduo
di viską tiems Šukiui ir jo bobai - Vencius pyko ir 
ėjo artyn. Atrodė, jis norėjo muštis—Aš negaliu ta
vęs amžinai šelpti, - vis kalbėjo kietai, ir jo balsas 
virpėjo, kaip pertemptas, paskui išsitraukė piniginę 
ir ištiesė porą dolerių, lyg mesdamas.

-Bet Šukys šako, kad tu turi man duoti. Mano 
ūkiš ir namai tau atiteko.

-Kokie namai, kokie namai? - Vencius kėlė bal
są, jis virpėjo ir virto sopranu, — kokie namai? Vis
ką bolševikai prarijo, tavo namus ir visų kitų. 
Dvarus ir namus, visą Lietuvą, kvailiau. Išeik ir 
daugiau kad nepasirodytum.

-Sudiev, - Jurgiukas lėtai apsisuko, ir abu žino
jo, kad jis vėl ateis, kad sugrįš ir kad keikdamas 
Vencius vėl duos keletą dolerių.

Jurgiukas peržengė slenkstį, Vencius stipriai už
trenkė duris, net ant sienų susiūbavo Pajuodos pa
veikslai, cinktelėjo ant stalo telefonas.

Vencius susikišo rankas į kišenius ir vaikščiojo 
po kambarį. Ne, ne, kai tik atvažiuos žmona, jis 
atsikratys to šmėklos. Tai seniai turėjo būti, bet 
keista baimė jį varžė. Visa tai buvo surišta su 
praeitimi. Vencius tikėjo kažkokiu likimu, ir tai 
vertė jį būti Jurgiukui gailestingą. Bet gal tai tik 
nevykęs skolos grąžinimas. Visa tai surišta su 
praeitimi taip kietai ir neatsikratomai. Visa tai 
lindėjo pasąmonėje, ir niekada Vencius to negalėjo 
tobulai užmiršti. Jis, priėjo prie lango. Buvo perėjęs 
šuoras lietaus, ir žemė buvo drėgna.Italas rideno 
akmenis į kitą aukštės pusę. Žemė vėlėsi ant ak
mens, tačiau plonas italas, įsitempęs kaip styga, 
stūmė akmenį. Tai visa turėjo kažkokią prasmę tam 
atspariam pensininkui.

-Jis gyvens šimtą metų, jo rūpestis tik akme
nys,.- pasakė kartą Pajuoda, va, jis. taip daro, kaip 
Albert Camus veikalo herojus Sizifas, kuris užrita 
akmenį, o šis vėl nurieda pakalnėn. Italas pats į 
abu galus ridena. Suprasi, kas yra žmogui laime!

-Taigi, kas gi yra žmogaus laimė? 
mąsto Vencius - Mano laime sulaukti žmonos, Pa
juodos būti su svetima žmona, o mano šemininko- 
rinkti nuomą ir. didinti banke sąskaitas. Kas gi yra 
lai m ė ?~ - murmėjo Vencius ir vėl žiūrėjo pro langą 
į aikštę, virš kurios lėkė už medelių ir ak
menų neužkliūdamas vėjas, virš kurios buvo šviesūs 
debesys ir aukštas dangus.

APIE SAVIVALDYBIŲ 
RINKIMUS

Kovo mėn.19d. Lietu
voje rinkimuose dalyvavo 
29 politines partijos ir 
organizacijos.

Patikrinus sąrašus, Vy
riausioji Rinkimų komi
sija atmetė 33 kandida-

tus, kuriems yra iškeltos 
bylos, arba jie yra įta
riami ryšiais su krimi
nalinėmis struktūromis, 
dalyvavę 1990-92m.anti- 
valstybinėje veikloje ar 
sovietų okupacijos me
tais buvo nuteisti už kri
minalinius nusikaltimus.

Dešimtmečiui skir
tuose renginiuose 
dalyvavo Islandijos 
Altingo (Parlamen
to) vadovas H.Blon- 
dal, Estijos Parla
mento (Riigikogu) 
Pirmininkas T.Savi, 
Latvijos Seimo Pir
mininkas J.Straumez 
Lenkijos Seimo Pir- 
mininkas(maršalka) - 
M.Plažynski.

k Rėpond a vos besoins
• Plus de ressources pour la saute, (’education et les enfants

• Reductions d’impdts
• Investissements accrus pour une economic plus novatrice

Ce budget ameliorera votre qualite de vie et celle de votre famille. Pour en savoir plus :
1 800 O-CANADA (1 800 622-6232) TDD : 1 800 465-7735
du lundi au vendredi, de 8 h a 22 h (HNE), la fin de semaine, de 8 h a 17 h (HNE)

ou visitez notre site Web : www.fin.gc.ca

Canada

http://www.fin.gc.ca
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• Toronto Akademinio 
Skautų Sąjūdžio skyrius, 
kartu su Kanados Lietu
vių jaunimo Sąjunga su
rengė "Blynų balių", ku
ris įvyko Toronto, kovo 
mėn.31 - balandžio 
mėn.20 dienomis.

Taip pat įvyko susipa
žinimo vakaras "Fez 
Batik" restorane ir Lie
tuvių Namų seklyčioje 
buvo akademikų paskaita.

Balandžio 2d. skautai 
rengiasi dalyvauti kon
certe "Genties giesmės".

» Monsinjoras Kazimie
ras VASILIAUSKAS, sve
čias iš Lietuvos, Toronte 
ir apylinkėse pravedė 
Gavėnios susikaupimą:Lie- 
tuvos Kankinių, Vasagos 
Gerojo Ganytojo, Delhi 
Šv. Kazimiero bažnyčiose.

Gavėnios pamaldos 
vyko balandžio mėn. 2d. 
o balandžio mėn.5d.eku
meninėse pamaldose pa
mokslą sakys kun.Alg.Ži
linskas,balandžio mėn. 9d 
svečias kunigas iš Pri
sikėlimo parapijos.

Visi buvo labai paten
kinti susipažinę su gerb 
Monsinjoru K. Vasiliausku 
buvusiu tremtiniu Sibire 
ir Vilniaus Arkikatedros 
klebonu.

• "Tėviškės Žiburiai"savo 
50-tį minės balandžio 
mėn.29d. šeštadienį, Ana
pilio didžiojoje salėje.

Lietuvių Namų Žinios;
• LN kovo mėn. 19d. 

sekmadienio popietėje da
lyvavo 204 svečiai. Sve
čių knygoje pasirašė Ko
vo 11-sios Akto Signa
tarė, viešnia -dr.Rasa 
Juknevičienė.

Pranešimą padarė LN 
Moterų Būrelio narė 
G.Butkiene.
• LN Visuomeninės 
veiklos Komiteto posė
dyje nutarta,, kad paauko
jusieji $5U0U ar daugiau 
Slaugos Namų statybai, 
bus įamžinti lentelėje 
virš kambario durų, to 
kambario įrengimui.

Visais Slaugos Namų 
lėšų telkimo reikalais 
kreiptis į Teodorą Stanu- 
lį tel: 416-231—4937 ar
ba darbo telefonu: 416- 
769-1616.
• LN Moterų Būrelis ren
gia drabužių, įvairių 
daiktų bei smulkių bal
dų išpardavimą— bazarą. 
išpardavimas vyks balan
džio mėn. 13 —14 d.d. sa
lėje "B". Platesnė infor
macija gaunama LN 
raštinėje tel: 416-* 532- 
3311.
• VELYKINIUS PIETUS 
rengia LN ir LN Moterų 
Būrelis balandžio mėn.30d.
1 val.p.p. Karaliaus Min
daugo menėje. Velykų 
Bobutė ruošia dovanėles 
vaikams. Pelnas skiria
mas Slaugos Namų staty
bai.
6 psi.

PIP Y00 KNOW THAT CANADA 
HAS OVER 300 MUSIC FESTIVALS?

• LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVO "PARA 
MA" Valdyba paskyrė 
Xl-tajai Lietuvių Tauti
nių Šokių Šventei $20.000.

Čekį įteikė "Paramos" 
V-bos pirm.Audrius Ši
leika.

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnąs (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.

Į Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių.

Remkime lietuviu veikla Kanadoje! Remkime Lietuva!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDA

KRAPUOS KREDl l() KUOPI R VIA A AS

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 diege St.. Toronto. Ontario \16II I \S 
lek lonai: 416 532-3400 ir 532-3414

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadiertais nuo 9 vx 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.: ketvirtadlentote Ir penktadieniais nuo 1 V4>.p. Iki 8 v.v.__

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ: 
90-179 d. term, ind.....................3.25%
180-364 d. term.lnd.................... 4.05%
1 metų term. Indėlius................ 4.60%
2 metų term, indėlius................ 5.25%
3 metų term, indėlius................ 5.50%
4 metų term, indėlius................ 5.60%
5 metų term. Indėlius.................5.85% (
1 metų GlC-mėn.palūk............ 4.60%
1 metų GlC-met. palūk.............. 4.85%
2 metų GlC-met. palūk.............. 5.50%
3 metų GlC-met. palūk.............. 5.75% .
4 metų GlC-met. palūk.............. 5.85%
5 metų GlC-met. palūk.............. 6.10%
RRSP, RRIF ir OHOSP

“Variable”............................ 3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.....4.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.ind..... 5.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.ind..... 5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.ind..... 5.85%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.ind..... 6.10%
Taupomąją sąskaitą Iki........... 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki.........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

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). Neimamo 
mokesčio už Išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

Jau 4 ,etus paeiliui vilioja Šią grupą lietuvių slidininkų praleisti keletą dienų 
Canadian Rockies kalnai Britų Kolumbijoje. Džiaugiasi sniegu ir kalnais Vi- 
tolis Šipelis, Natalija Leškienė, Romas Otto, Marytė Uleckienė, Vincas Pau- 
lionis, Cesius Jonys. Nuotr: R.R.Otto

LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per- 115 milijonų dolerių

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų....................... 7.35%
2 metų....................... 7.85%
3 metų....................... 8.05%
4 metų....................... 8.20%
5 metų....................... 8.30%

Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............ 5.95%

MOKA:
t 3.05% už 3O-8Š dienų term. Indėlius 

3.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.05% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.60% už 1 m. term, indėlius 
5425% už 2 m. term. Indėlius 
5.50% už 3 m. term. Indėlius 
5.60% už 4 m. term. Indėlius 
5.85% už 5 m. term. Indėlius 
4.60% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.85% už 1 m. GIC invest pažym. 
5.50%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.75% už 3 m. GIC Invest, pažym. 
5.85% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
6.10% už 5 m. GIC Invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.85% už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
5.85% Už RRSP ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.10% Už RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind. 
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
4.75% 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.................. ,7.35%
2 metų....................7.85%
3 metų....................8.05%
4 metų....................8.20%
5 metų...................8.30%

f

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.95%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius Iki 95% 

Įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Une of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Duodame komercinius 
mortgičius iki $750,000.

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) Į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P 1A£ 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.7



SOL.ELZBIETOS KAR
DE LIEN ĖS STIPENDIJŲ 
FONDUI AUKOJO-.
$25U-Hamiltono Kredito 
Unija "TALKA";$200 
O.Šablauskienė; $100— 
K.Baltuševičiur; $50- 
D.Sibitytė ir D.Lukoše- 
čius; po $50 —Rūta Po- 
causKas— Rudinskienė, 
J.Baltuonienė, A.Morkū
niene; $29.21 — E.M.Ku
čmas; po $25—M. J.Viz
girdai; $10 — G.Čapkaus- 
kienė.

Nuoširdžiai dėkoja
Fondo Valdyba

REIKŠMINGAS LIETUVIO 
REŽISORIAUS JONO 
JURAŠO SPEKTAKLIS

’’Theater Review” sky
riuje "Ottawa Citizen" 
dienraštyje š.m.kovo
mėn. antroje pusėje re
cenzuotas "Great Cana
dian Theatre Company" 
teatre pastatytas R.H. 
Thomson parašytas ir jo 
puikiai suvaidintas vei
kalas "The Lost Boys" 
(Pradingę vaikinai).

Recenzente apibūdina 
veikalą, kuriame suma
niai ir stipriai veikian
čiai pasakojama penkių 
brolių iš Brantford,Ont. 
istorija, jų likimai I-me 
Pasauliniame Kare.

Autorė pažymi, kad 
šio spektaklio režisorius 
yra Jonas Jurašas (gerai 
žinomas Lietuvoje ir vi
soje Europoje.Red.).Visas 
veikalo apipavidalinimas 
bei vizualiniai ir garsi
niai efektai buvo ne
paprastai jspudingi, inte
gruoti į tekstą ir Vyks
mą. Pastatymas "excel
lent" - puikus.

Paskutinė pastaba ra
šinyje - spektaklis ga
lėjęs apsieiti ir be 15 
minučių filosofinio epi
zodo, baigiant "O kad 
visos istorijos galėtų 
būti taip dėstomos’".

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

•BISERATYVAS"TALKA* LIETUVIU KREDITO-K
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 
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 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 40 MILIJONŲ DOLERIŲ
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki... 
santaupas.............................

....2.50%
.... 2.75%

kasd. pal. taupymo sąsk.... 
INDĖLIAI:

....2.00%

90 dienų indėlius....... .......... ....3.75%
180 dienų Indėlius.............. ....3.75%
1 m. term. Indėlius............. ....5.00%
2 m. term, indėlius............. ....5.50%
3 m. term, indėlius.............. ....5.75%
4 m. term. Indėlius........ ....5.85%
5 m. term. Indėlius.............
RRSP Ir RRIF

....6.10%

(Variable).............................. ....2.50%
1 m. Ind.................................. ....5.35%
2 m. ind........................... .. ....6.00%
3 ni. Ind.................................. ....6.25%
4 m. Ind.................................. ....6.35%
5 m. Ind.................................. ....6.60%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• 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 

IN TE R AC KORTELĖ

2000.in.28.

Po ilgos ligos, iškeliavo Amžinybėn choristas 
A f A

JURGIS GUDAS, 

giedojęs ir dainavęs Aušros Vartų Parapijos Chore 
Montrealyje 40 metų.

Nuoširdžiai užjaučiame Jo Žmonų ALDONĄ, 
dukteris Virginiją, Kristiną, Suzaną ir Aldoną su 
Šeirtnomis, seserį Julę ir brolį Alfonsą bei kitus 
artimuosius -

Muzikai: Madelaine Roch,Aleksandras Stan
kevičius, Lavrenti Djintcharadze, solistai 
Gina Čapkauskienė , Antanas Keblys ir 

Choro vadovas Antanas Mickus

Šio spektaklio serija 
baigėsi balandžio mėn. 1d 

Jonas ir Aušra Jura
šai praleido porą dienų 
Montrealyje, globojami 
Ilonos Maziliauskienės.

Ruošiasi Velykiniam
stalui

KLK Moterų D-jos Mont- 
realio sk. jau 27 metai 
rengia tradicinį Velykų 
stalą. Tad ir šiais me
tais jis įvyks balandžio 
mėn.30d. Atvelykio sek
madienį po 11 vai. pa
maldų Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Stalą puoš 
velykiniai margučiai, tra
diciniai maisto patieka
lai ir puikūs tortai, ber
žo šakos, ežiukai.

Pirmą kartą programą 
atliks nauja tautinių šo
kių grupė "Gintaras",ku
ris dalyvaus XI Lietuvių 
Tautinių Šokių Šventėje.

Kviečiami visi montre- 
aliečiai skirti Atvelykio 
sekmadienį šiam rengi
niui ir gausiai jame da
lyvauti.

Pelnas bus skiriamas 
Lietuvoje vargstantiems 
našlaičiams ir bena
miams vaikams.

G.Kudžmienė

PASKOLAS
Asmenines nuo............7.35%
nekiln. turto 1 m...........7.55%

• "The Health Canada" 
išsamūs tyrimai patvir
tino, kad ypač jaunos 
moterys gali būti stip
riai veikiamos rūkančiųjų 
aplinkoje sukeliamų 
cigarečių dūmų ir even
tualiai susirgti krūties 
vėžiu.

Specialistai pataria 
ypač merginoms ir jau
noms moterims vengti 
cigarečių dūmų, o 
tėvams saugoti jaunas 
mergytes nuo dūmines 
aplinkos.

Yra žinoma ir patvir
tinta, jog kai kurie che
mikalai tabako dūmuose 
yra nuodingi ir skati
nantys vėžio ligą, o 
menkinant organizmo imu
nitetą. Vyresnio amžiaus 
moterims tas "antrinis", 
kitų rūkorių, cigarečių 
dūmas yra procentualiai 
šiek tiek mažiau vei
kiantis.

• Lietuvos Ambasado
rius Kanadai R.Šidlaus
kas su ponia kovo 10d. 
12val. Sheraton viešbu-

‘ čio patalpose suruošė di
plomatinį priėmimą Lie
tuvos Nepriklausomybės 
Atstatymo dešimtmečio 
proga.

Ambasadorius angliš
kai ir prancūziškai trun> 
pai pasveikinęs svečius, 
paminėjo Kovo 11-tosios 
reikšmę ir įvykius.

hamilton

margučių 
pietų vi- 
velykinių 
"ežiukų",

o VELYKŲ STALĄ
Hamiltone šįmet surengs 
balandžio mėn. 30d., po 
pamaldų, Jaunimo Centro 
salėje "Vaikų Dienos 
Centro" Komitetas su 
talka. Pelnas bus perduo
tas į Lietuvą maitinti 
vargingus vaikus. Tai pip. 
mas toks renginys šiame 
telkinyje.

Planuojama 
paroda, o po 
šiem s netruks 
pyragų-tortų, v - -
"avinukų", "beržo šakų" 
ir kt.

Ruošiama ir įdomi me
ninė programa.

Margučių parodoje ska
tinama dalyvauti kuo 
gausiau.

PADĖKA
A.a. ALBERTAS JONELIS mire 2000 m. 
vasario mėn.20d. Royal Victoria ligoninėje 
ir buvo palaidotas Šv. Jono kapinėse 
Mississaugoje, Ontario.

Dėkojame kun.S.Kazėnui SJ, daug kartų 
lankiusiam sergantįjį namuose ir už 
atnašautas Šv.Mišias AV parapijos 
bažnyčioje.

Ačiū kun.K.Ambrasui SJ..už aplankymą 
ligoninėje.

Nuoširdžiai dėkojame Seselėms Juditai 
ir Pranutei už nuolatinį jų rūpestį ir 
paslaugas mūsų šeiniai.

Ačiū Prel. kun. J.Staškevičiui už 
atnašautas Šv.Mišias Lietuvos Kankinių 
Šventovėje ir palydėjimą į amžinojo poilsio 
vietą.

Nepaprastai esame dėkingi visiems, 
kurie atsisveikino su a.a. Albertu tiek AV 
Parapijos bažnyčioje, tiek ir Lietuvos 
Kankinių Šventovėje Mississaugoje, ir taip 
gausiai užsakiusiems Šv.Mišias, ir už aukas 
"Vaiko Tėviškės Namams". Jūsų visų 
parodytas nuoširdumas ir išsakyti paguodos 
žodžiai mus stiprino ir lengvino šią sunkią 
netekties valandą.

Liūdesyje žmona Milana, 
dukterys Audronė, Lilija ir sūnus 

Juozas su šeimomis bei vaikaičiai
Matas,Simonas ir Patrikas.

• Kazimierinių metiniai 
pietūs Šv.Kazimiero pa
rapijai davė $1913 pelno. 
Šiuo metu mes neskaito
me savo parapijos seimų 
šimtais, o tik 75-ias šei
mas teturime. Kaip anks
čiau, taip ir dabar, pa
rapijiečiai, mokėdami pa
rapijos mokestį, visuo
met prideda mažesnę ar 
didesnę auką.Pav: perei
tais metais, parapijos 
mokestis ir aukos sudarė 
$13.187.

Kazimierinių pietų 
laike, vienas svečias 
man sako: ”Jūsw turite 
šiandien daug žmonių, 
bet iš jų pusė nekalba 
lietuviškai".

Taip, bet parapija ne- 
išilaikys vien tik lietuvių 
kalba ir gražiais žo
džiais...

Dėl savo parapijos da
barties rnes nesiskun- 
džiame ir nedejuojame,o 
tik dėkojame Dievui ir 
džiaugiamės tuo, ką šian
dien turime.

Taip, turime tą, ką 
mūsų protėviai 1913m. 
sausio mėn. 1d. įsteigė. 
Nuo šios datos buvo pra
dėta vesti gimimų, jung
tuvių ir mirimų metrikų 
knygos, todėl drąsiai ga
lime laikyti Švento Kazi

ŠUO METEOROLOGAS

Jei šuo loja iškėlęs snukį-- rytoj bus giedra 
(Panevėžys).

Jei šuo guli ąslos viduryje, tai bus šilta(Ylakiai)..
Jei šuo karštą dieną ėda žolę - lis (Smilgiai).

Jei šuo lajuoja, tai vakare lis (Paystris).
Jei šuo vandenį laka - lis (Panevėžys).
Šuo snaudžia prieš lietų (Velykiai).

Jei šuo po žemę voliojasi,tai bus blogas oras 
(Panevėžys). .

Jei šuo staugia - lauk darganos (Upytė).
Jei pasnigus šuo ėda, tai bus atodrėkis (Panevė

žys).
Jei šuo kočiojasi sniege - laukite atodrėkio 

(Naujamiestis).

miero parapijos gyveni
mo pradžia. O jau 1916m, 
sausio mėn.22d. parapija 
buvo oficialiai pripažin
ta Vyskupijos.

Tuo laiku parapijai 
priklausė apie 300 šeimų, 
kurios labai aktyviai ją 
rėmė piniginiai ir dar
bais.

Tuomet buvo sunkūs 
laikai, valandiniai atly
ginimai buvo skaitomi 
centais, ne kaip dabar. 
Vien tik už žemę, kur 
stovi dabartinė šventovė 
ir klebonija sumokėta 
$15.000, o medinės šven
tovės pastatymas kaina
vo $19.000, kurioje Mon- 
trealio lietuviai meldėsi 
39 metus.

1955m.ji buvo nugriau
ta ir jos vietoje 1956m. 
pastatyta nauja, graži, 
mūrinė šventovė,kuri tal
pina 500 tikinčiųjų. Sve
tainė turi 370 sėdimų vie
tų, taip pat yra erdvi, 
gražaus stiliaus, dviejų 
aukštų klebonija. Šie pa
statai parapijai kainavo 
$350.000.

Savo parapiją mes bran
giname, nes tai yra 
mums palikta mūsų 
protėvių TĖVIŠKĖ.

K.Ambrasas

7 psl.



montreal
Mac- 
mėn.

MIRUSIEJI:
• Genė Petrulienė 
kūnaitė mirė kovo 
10d.2000m.

Liko sūnus ir duktė su 
šeimomis.Jų tarpe 4 vai-‘ 
kaičiai ir 1 provaikaitė.

Palaidota iš A V P-jos 
bažnyčios Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta art i m i es i e m s.

* DĖMESIO MONTREALIEČIAII Tarp gegulės men.#
* J ir 25 d. nuvešiu Jus į LIETUVA ufc 909 kana- J
* dietiškų doleriui O taviškiams - $30,- daugiau. Is- #
* skrendat iŠ DORVAL aerodromo. *

Užsisakyti bilietus galite iki KOVO mėn.galo. *
* Nupigintų bilietų lėktuvuose neperdaugiausia ! *

Skambinkite Algiui Medeliui- 1- 905-666-9088. * n - - -i - - - - r

• Pakeistas telefonas:
Jei norite susisiekti su 
dr. Alenu Pavilaniu U-

niversiteto Šeimos Me - 
dicinos Klinikoje, skam
binkite 734 - 2631.

Dešinėje: -
S.m. sausio 
mėn. 28 d.
Gil Bulota 
buvo 
apdovanotas

V UZ 
nuopelnus 
LSB Ordinu.

Šalia -
Andrius 
Gaputis, 
pakeltas į 
paskautininko 
laipsni

Nuotr: 
R.R.Otto

Dr.Philip STULGINSKIS Į 
Dental Surgeon | 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., Suite 20% LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

METINIAME SUSIRIN
KIME

KLK Moterų D-jos su
sirinkimas įvyko š.m.ko
vo mėn. 19d. Seselių Na
muose.

Susirinkimą atidarė pin* 
mininkė G.Kudžmienė ir žeme".

pakvies- 
SJ.

DR.ALENAS (ALAIN) p a v i L a n i s
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, QC., 
H4O 1P8

(Metro Place St.Henri)

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

734-2631
St. Mary’s Hospital 
3830 Lacombe Ave., 
Montreal, QC., H3T 1M5 

(Metro Cote des Neiges)

Po to ji 
B.Brazdžiono 
"Mano protėvių

Pirmininkė, 
dama kun. S. Kazėną
paskaitai, pasidžiaugė 
gausiai susirinkusiais sve
čiais spėdama, kad gau
sumą nulėmė noras pasi
klausyti kunigo paskai
tos?

Kun.S.Kazėnas SJ. savo 
paskaitoje pabrėžė Ga
vėnios pasniniko būtinu
mą, bendros išpažinties 
sąvoką ir maldos reikš
mę.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1610 Ste.Catharine St.West, Suite 405 

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

AįdBteL. HtcwUec
KAILIŲ SIUVĖJAS

* Didelis pasirinkimas gatavų paltų
CgvSH *Saugojimas vasaros laiku(storage)

*Taisąu ir remodeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre Telefonai:
Suite 500 A

Montreal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646
U l| —

IVIIROIM H\1C

LESTOITURES

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.

Bendra išpažintis yra 
galima tik tada, kai yra 
ypatingi atvejai, pav^ku- 
nigui, neturint galimybės 
visus aptarnauti, jis gali 
teikti visuotiną išrišimą, 
bet pačiai pirmai progai 
pasitaikius, žmogus turi 
prieiti asmeninės išpa
žinties.

Kalbėdamas apie mal
dos reikšmę, kunigas sa
kė, kad jokios naudos ne
duoda tokia malda, kuri 
yra sukalbėta tik lūpo
mis. Malda turi būti kal
bama širdimi!

Po paskaitos buvo 
keli klausimai apie ko
munistų padarytą dvasi
nę žalą Lietuvoje. Be to, 
buvo užsiminta ir 
tai, kad šiemet pirmą 
kartą mūsų parapijiečiai 
neturėjo šv. Mišių Pelenų 
dienoje. O juk šioje die
noje katalikams yra pri
valomos šv.Mišios.

Po susirinkimo visi pa
sistiprino puikiomis vai
šėmis, pasidalino įspū
džiais ir skirstėsi namo.

Sekantį kartą susitiksi
me per Atvelykį ruošia
mus pietus. Jie įvyks š.m, 
balandžio mėn.30 dieną.

Nijolė B.

LITAS MONTREALIG LIETUVIU.
KREDITU UNIJA

1475 de Sėve, Montreal, Que.H4E 2A8
Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349 
Skyrius - 3907A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

pakvietė Kovo 11-sios 
proga visus susikaupimo 
minute^ pagerbti žuvu
sius už Tėvynės laisvę, 

paskaitė

Taupomos sąskaitos
Specialios 1,25
Kasd i en i nės k 25

RRSP & RRIF
Taupoma
1 metų
2 metų
3 metų,
4 metų,
5 metu

Čekių s-ta

2
3

364 
179 

d-- 119 
d.- 59 
30 d.

d.L .. .luOQ „
d._ 3.00
d.L 3.00
d."_ 3.00

Certifikatai (min. $1.000.00) 
metų -. • <--- —
metų.     ------Į-00-
metų .. - ----- 2.1^2—
metų,  - - ----- —
metų ... -----5_^60—

Terminuoti indėliai 
1 metų ....______3.50
180 d.. 
120 
60 
30 
iki 
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas (

1 metų------7.6Q-—
2 metų, ...._r..iq__
3 metų r . 30

2nd mortgage +1% 
open mortgage +1% 
Asmeninės paskolas — pradedant nuo 7.00

If guaranteed by deposit at LITAS 8.00 ___
Fully guaranteed (CSB)or other 9.00____
Personal loan regular ....................... 9.50

Overdraft: ......    - 17.00 __
DESJARDINS PRIME __8.00 ,
DESJARDINS PERSONAL PRIME 7*50____

_JL50 _

JL£Q_ 
5..2S— 

. 5.35— 
5.60 _ 

0.50

Residential up to 
4-plex) 

. 4 metų, 8—45— 

. 5 metų,, 8.55—

1475
Pirmadieniais 
Antr., treciad. Ketvirtadieniais 
Penktadieni ais

KASOS VALANDOS
De Sėve
9.00 - 3.00
9.00 - 3.00

12.00 - 8.00
10.00 - 6.00

3907 A Rosemont 
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

Kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais
PROTĖVIU KALBA _ LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedantį 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUSI

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimų,išsiaiškinę sutarsime.

APAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
Tel: (514) 722-3545 _ Faxi(514) 722-3546 1

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.7
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