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ĮVYKIŲ 
APŽVALGA

B.N.
POPIEŽIUS PASVEIKINO 
MIESTĄ* IR PASAULĮ

Popiežius Paulius II- 
sis, grįžęs is piligrimi
nės kelionės po Jeruzalę, 
užbaigė Velykų savaitės 
tradicines apeigas ir 
balandžio mėn.23 d.,Pri
sikėlimo sekamdieni,Šv. 
Petro Aikštėje atnašavo 
Mišias.

Aikštėn susirinko apie 
150.000 žmonių, netilpę 
užplūdo bulvarą,vedanti 
į Vatikaną. Aikšte 
švytėjo 50.000 tulpių,a- 
zalėjų. ir ramunių puokš
tėse , kuriuos padovano
jo Olandija.

Popiežius tradiciniame 
žodyje "Urbi et Orbi" 
išreiškė viltį^kad Velykų- 
- Prisikėlimo Šventė:"... 
pakeis kietuma mūsų 
širdyse^ ir prikels kiek
vieną žmogų ir Kiekvie
ną valstybę pilnam 
Žmogaus Teisių respek- 
tui." Melsdamas,kad bū
tų sėkmingas taikos 
vykdymas visur pasauly
je, ypač pabrėžė Afriką 
ir Lotynų Ameriką. 
Apgailestavo tebesitę
siančias įtampas Viduri
niuose Rytuose, plačiuo
se Azijos plotuose ir 
dar kai kuriose Europos 
vietovėse.

Jis neminėjo valstybių 
vardais, kaip kad anks
čiau darydavo. Sį kartę 
meldė "...Trečiojo mile- 
nijaus žmonijai teisingos 
ir pastovios taikos."

Velykų sveikinimą,pa
gal savo įvestą tradiciją. 
Popiežius perskaitė 61- 
na kalba. Jų tarpe- 
tų egzotiškų kraštų,ku
kiuos yra aplankęs, kaip 
maori,ir kur dar nebuvo 
nuvykęs- rusiškai ir 
vietnamietiškai.
' Nežiūrint progresuojan
čios ligos ir artėjančio 
80-tojo gimtadienio 
š.m.gegužės mėnesį,anot 
kardinolo J.M.Lustiger, 

"Popiežius yra išlaikęs 
savo dvasinę, stiprybę 
ir intelektualinį pajėgu
mą, bei atmintį," kas 
yra nepaprasta", pa - 
reiškė jis "Le Journal 
du Dimanche" ’korespon
dentui.

ALELIUJA
Žmones mane, jog prieš veją. 
Vakarai tokie raudoni, 
O tai ji krauju sravėjo - 
Žemė kryžių ir madonų.
Buvo astrus kalavijai, 
Ilgos rykštės, bukos vinys, 
Buvo kalnas Kalvarijos, 
Drobės, kapas akmeninis.
Buvo daug mirties pabūklų, 
O labai nedaug paguodos. 
Jos pavasariu stebuklą 
Vos bejuto vyšnių soduos.
Žvelgs į ją dangus apstulbęs, 
Kai pakils po kryžiais minios, - 
Jau visi paukšteliai čiulba 
Aleliuja ant skersinių.

(IŠ rinkinio "Atmink mane 
Rūpintojėli") 
• Ukrainos Prezidentas 
Leonid Kučma pakarto
tinai užtvirtino plano 
vykdymą uždaryti Černo
bylio atominę jėgainę, 
kurios 4-tasis reaktorius 
buvo sprogęs 1986m.
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Leonardas Andriejus

Dar kitas reaktorius 
buvo sustabdytas 1997m., 
kuomet užsibaigė jo vei
kimo data.

Uždarymo data-šių 
metų gruodžio mėnesį.

MINĖJO, KOVO 11-TĄJĄ VYRIAUSIOJE "NATO" 
BŪSTINĖJE BRIUSELYJE.

Lietuvos Respublikos misija prie Šiaurės Atlanto 
Sutarties Organizacijos ir Vakarų Europos Sąjungos 
š.m. kovo mėn.10d. paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės atkūrimo 10-ąsias metines NATO vyriau
siojoje būstinėje Briuselyje. į minėjimą buvo suva
žiavęs gausus būrys lietuvių (200) iš Vokietijos,Bel
gijos, Nyderlandų ir Liuksemburgo.

Minėjimas vyko NATO būstinėje "Luns Theatre 
Hall", kur NATO Generalinis Sekretorius ir pa
saulio valstybių vadovai, premjerai ir ministerial 
rengia įvairius susitikimus, spaudos konferencijas.

LR ambasadorius prie NATO ir WEU Linas Lin
kevičius pasveikino susirinkusius ir apibūdino šio 
susitikimo prasmę.

Sveikinimo žodžius pasakė Belgijos.LB pirminin
ke Stasė Baltus, Vokietijos LB pirmininkas Antanas 
Šiugždinis, Olandijos LB garbės pirmininkė Mirga 
van Spanje-Augustaitytė, Asociacijos Lietuva—Liuk
semburgas pirmininkas Nerijus Parulis ir ambasa
dorius, Lietuvos Misijos prie Europos Sąjungos va
dovas, Romualdas Kalonaitis.

Savo prisiminimus apie Kovo 11-ąją pateikė Ko
vo 11-osios Akto signataras - Lietuvos laikinasis 
Reikalų Patikėtinis Belgijoje, Olandijoje ir Liuk
semburge Vladimiras Jarmolenka. Ilgametei Belgijos 
lietuvių veikėjai Stasei Baltus jis įteikė LR Prezi
dento Valdo Adamkaus apdovanojimą DLK 
Gedimino ordino 1-jo laipsnio medalį.

VERTA APSIGALVOTI 
PRIEŠ IŠVYKSTANT
• Didžioji Britanija su
griežtino imigracijos įs
tatymus. Nuo balandžio 
mėn.4d. kiekvienas pra
šantis politinio prie
globsčio, turės įrodyti, 
kad patiria politinio per
sekiojimo grėsmę savo 
šalyje. Politinio prie
globsčio prašytojams,vie
toje grynųjų pinigų, bus 
skiriami talonai, skirti 
socialinei apsaugai ir gy
venamosios vietos nuo
mai. Taip pat jie nega
lės laisvai judėti po Di
džiąją Britaniją. Bus 
greičiau nagrinėjami po
litinio prieglobsčio pra

šančiųjų prašymai.
Teigiama, kad prie šių 

griežtesnių taisyklių įve
dimo prisidėjo ir politi
nio prieglobsčio prašyto
jai iš Lietuvos. Per pa
staruosius du metus, to
kių prašytojų buvo dau
giau kaip 2000, tačiau 
nė vienas jų prieglobs
čio negavo.

Lietuvos piliečiai daž
niausiai prieglobsčio pra
šo dėl tariamo jų perse
kiojimo už religiją ar 
seksualinę orientaciją, 
kartais nurodoma nusi
kaltėlių keliama grėsmė 
ar priklausymas tauti
nėms mažumoms.

Šių metų Lietuvos pa
sienio policijos duome
nimis, iš Didžiosios Bri
tanijos daugiausia grąži
nami iki 30 metų lietu
viai. Dažniausiai yra grą
žinami Kauno,Alytaus bei 
Šiaulių gyventojai. Pa
reigūnų teigimu, anks
čiau lietuviai būdavo ne
įleidžiami ir grąžinami, 
dabar - dažniausiai jau 
padirbę šioje šalyje.Apie 
50% grąžintųjų yra išbu
vę Didžiojoje Britanijoje 
iki pusės metų.

Ir ten užsidirbti ir su
sitaupyti lėšų nėra leng
va...



go, stiprinant 
vio pasitikėjimą 
pušiai naudingą 
darbiavimą.

tarpusa- 
ir abi- 
bendra-

nusikal-
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• Baigta tirti
, timo byla-žudynės Rai

nių miške. Seka vis dau
giau tokių bylų baigmė. 
Daug padeda Saugumo 
Departamentas ir Geno
cido Centras, iš viso iš
nagrinėtos 87 bylos.Tąip

I pat, anot generalinio pro
kuroro K.Pėdnyčios,baig
ta nemažai finansinių by
lų, susijusių su bankų 
veikla.
• Konservatorių Partijos 
yicepirm.Rasa Juknevi
čienė teigia, kad iš par
tijos pašalinus eksprem-

į jerą Gediminą Vagnorių, 
i partija ėmė

Dešinėje — 
Antanas 
Petronis, 
pirmasis 
knygų leidėjas 
Lietuvoje, 
Kaune, pasirodęs 
1912 m. spauda. 
Apie jį plačiau 
parašyta "NL" nr. 
8.

P .S. Bendradarbiu ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraidiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grūdinami tik R. Juknevičienė 
is anksto susitarus. U z skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvoje
ATGAILOS IR ATSI
PRAŠYMO PAMALDOS

"sveikti".
pripažino,

1 kad visus metus trukęs
____ alinantis^ viešas puldinė-

daug žalos partijos įvaiz-
_1______ L*. * * * * *_* ** * * * * ’ Č Z 1 U1 .

Vilniaus arkikated
roje Lietuvos Katalikų 
Bažnyčia,artėjant Ve
lykių šventėms, visos 
krikščioniškos visuome
nės vardu (kaip oficia
liai r rašoma), s.m.ba
landžio mėn.15 d.,atsi
prašė Atgailos pamaldo
mis uz savo padary-' 
tas klaidas ir nepakan
tas.
Tai popiežiaus Jono Pau
liaus II-jo pirmą kartai 
Kataliku Bažnyčios isto
rijoje pradėta^ ypatin
ga apeiga, ženklinant 
Kristaus eros 2000- 
jų_ metu jubilieju.

• Seimo Pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis pra
leido 4 dienas Izraely
je. Su juo vyko jo žmo
na Gražina ir oficialus 
palydovai- patarėja ir at
stovė spaudai, tai pat 
apsaugos darbuotojas.

Oficialiai Lietuvos 
spaudoje pranešta, kad' 
vyko ir konservatorius 
rašytojas Emanuelis Zin
geris bei "Socialdemo
kratija- 2000" narys Ro
landas Zuoza.

Vytautas Landsbergis 
yra labai populiarus Eu
ropoje ir dažnai kviečia
mas, ir kai kuriuos kvie
timus priima. 

Kažin kodėl "Lietuvos 
Rytas" pranešime rado 
reikalą parašyti, kad "Sei
mo Pirmininkas nutylėjo, 
kad Izraelyje jį lydi žmo
na".
Kažkas vis neatlaidžiai 
ieško priekabiu...

Argi ji turi gauti lei
dimą iš "LR" korespon
dento? Jos kelionės,kaip 
visiems žinoma, nėra ap
mokamos Lietuvos biu
džeto!

• Ministeris Pirmininkas 
Andrius Kubilius spaudos 
konferencijoje balandžio 
mėn.14d. pranešė,kad per 
šių metų I - jį ketvirtį 
deficitas buvo 2 mil.litų 
mažesnis, negu buvo įsi
pareigota Tarptautiniam 
Valiutos Fondui.

Tačiau per I-ąją ba
landžio mėnesio savaitę 
deficitas padidėjo, nes 
Vyriausybė vykdo įsipa
reigojimus iki gegužės 
mėnesio pradžios grąžin
ti visas praėjusių metų 
skolas.

• Lietuvoje gyvena 5440 
Rusijos piliečiu. Savo 
tėvynės prezidento rin
kimuose daugiausia bal
su jie atidavė Vladimi
rui Putin ui - 2800. Uz 
G.Ziuganov a, komunistu 
partijos kandidata bal
savo 1980, o uz "Jablo- 
ko" lyderi G.Javlinski- 
270. Lietuvoje gyvena 
maždaug 300.000 ru
su, kurie turi Lietuvos 
pilietybe ir Rusijos 
rinkimuose nedalyvauja.

Rinkimus laimėjus 
Vladimir Putiriui, Lietuvos 
spaudoje didelių komen
taru nepatiekta. Pastebi 
ma tiktai, kad prieš 
yykdant savivaldybių 
rinkimus Lietuvoje, vyko 
panašaus sukirpimo
psichologinis manevras, 
kaip Rusijoje: išpūsta ir 
gana įžūliai ir pakarto
tinai pučiama neapykan
ta prieš ką nors. 
Rusijoje buvo proga visą 
dėmesį. nukreipti j 
Čečėnija,pratęsiant ge
nocidą. Lietuvoje - ypač 
užsipuolant valdanČiają 
dauguma.

Latvijos- ir Estijos 
politikai būkštauja, kad 
V.Putin ’ o vadovaujama 
Rusija stipriai sugriež
tins Baltijos valstybėms 
reikalą Amus.
Lietuva tikisi iš naujai 

išrinkto Rusijos preziden
to konstruktyvaus dialo-

• KAUNO meru, iš du 
kartus pravestų Tarybos 
balsavimų tapo... Lietu
vos Laisvės Sąjungos 
(LLS) lyderis Vytautas 
Šustauskas, 55m. amžiaus 
išgarsinęs save ne tiek 
idėjomis, kiek garsingais 
protestais, ypač "ubagų" 
piketuose.

Pakartotinas balsavi
mas vyko balandžio mėn. 
13d. Už V.Šustauską bal
savo 23 Tarybos nariai, 
prieš 17. Liberalų Są
jungos kandidatu buvo 
Klemensas Rimšelis (6 
už, 34 prieš), o Centro 
Sąjungos Juozas Ka- 
meneckas (5 už,35 prieš)

Lietuvos Savivaldybių 
Asociacijos suvažiavimas 
numatomas Vilniuje, 
š.m. birželio mėnesį.
• Kaune, Kalniečių dau
giabučių rajone, Islan
dijos plento garažų bend
rijoje aptikta nelegali, 
nusikaltėliška slėptuvė.

Viename šios bendrijos 
garaže Kauno ekonominė 
policija susekė ofsetinę 
spausdinimo mašiną ir 
kitus nusikalstamos veik
los įrodymus. Rasta poli
cijos bei Kauno miesto 
apylinkės teismų blankių 
Kauno technologijos uni
versiteto diplomų, įvai
rių vaistų vartojimo in
strukcijų bei kontraban
dinės degtinės bande
rolių ruošiniai.

MINĖS M.K.ČIURLIONIO 
125-ĄJį GIMTADIENI

Muzikų Rėmimo Fon
das suplanavo Festivalį, 
kuriuo metu vyks 12 kon 
certų. Dalyvaus 13 Lie
tuvos ir užsienio muzi
kų: violončelistai, pia
nistai, dainininkai, trom- 
bonininkas, altistės.

Vienas Festivalio va
karų bus skirtas kompo
zitorei Giedrai Nasvyty- 
tei-Gudauskienei, gyve
nančiai Los Angeles ir 
gerai žinomai muzikei 
ne tik išeivijoje, bet da
bar jau ir Lietuvoje.

LIETUVA DALYVAUJA 
KOLUMBIJOS FESTIVA
LYJE

Š.m. balandžio mėn. 
7-23 dienomis vyko VIF 
sis Pietų Amerikos Teat
ro Festivalis Kolumbi
jos sostinėje Bogotoje. 
Lietuvai atstovavo Rimo 
Tumino režisuoti du spėk 
takliai "Edipas" ir "Mas
karadas". Rež.R.Tuminas 
taip pat pravedė prakti
nius režisūrios kursus, o 
aktoriai Audrius Žeb
rauskas ir Arvydas Dab- 
šys - aktoriaus meist
riškumo kursus.

Lietuvoje "Edipas" bu
vo pastatytas Valstybi
niame Dramos Teatre, o 
"Maskaradas" Vilniaus 
Mažajame Teatre.

Festivalyje vyko dau
giau kaip 70 spektaklių 
ir atstovauta 34 
valstybėms.

• Kauno "Sūkurio" šokė
jai Arūnas Bižokas ir 
Edita Daniūtė pasaulio 
standartinių šokių tau
rės varžybose Budapešte, 
Vengrijoje, laimėjo II-ją 
vietą. Jie yra daug kar
tų laimėję Lietuvos stan
dartinių šokių varžybose 
pirmąsias vietas. Jų tre
neriai yra Jūratė ir Čes
lovas Norvaišos.

KAI NETRŪKSTA PRAK
TIŠKO GALVOJIMO.

Vytautas Leonavičius, 
Ukmergės autobusų sto
tyje turi savo kavinuKę. 
Tačiau pradėjus stipriai 
brangti degalams,apskai
čiavo,kad gabenant pre
kes į kavinę ir tvarkant

kitus verslo reikalus, jo 
automobilis "išgeria" 
maždaug už 4000 litų 
benzino per metus.

Taip paą apskaičiavo, 
kad jauną žirgą jis galU 
nusipirkti už 1000 litų 
iš žirgų augintojo, o me
tiniam pašarui jis turėtų 
išleisti apie 4-500 litų. 
Tokiu būdu per 1 metus, 
naudodamas tokią ekolo
gišką transporto prie
monę, V.Leonavičius su
taupytų vidutiniškai 3500 
litų.

Jis taip pat mano, 
kad vežiodamas prekes, 
jis galės dar užsidirbti 
pinigų prie vežimo pri
taisęs reklaminius sky
dus.

Praktiška ir, galima 
sakyti, jauki bei roman
tiška mintis. O po 
Ukmergę ar apylinkes 
verslo reikalams tikrai 
užtektų to žirgelio, juk 
nuotoliaj ne tokie, kur 
reikia šimtais kilometrų 
dumti.

Sėkmės jam susitvar
kyti su biurokratija,kuri 
dar nėra numačiusi tokio 
reguliaraus transporto 
atvejo. Šiaip, automaši
nomis vežiojant prekes, 
važtaraščiuose reikia su- 
rodyti važmenio markę, 
numerį ir kiek kuro su
naudota...

O tą gerą žirgą galė
tų ir juosta perjuosti, ar 
kitaip kaip, salia tų rek
lamų, ar ne?

Būtų ir šis tas origina
laus pasistebėti turis - 
tams.

2 psl.



CICERO LIETUVIŲ PADANGĖJE

Du jauni kauniečiai- Mindaugas Kavaliauskas ir jo 
žmona Kristina , atvykę gilinti studijas Čikagoje , 
šių metu Kaziuko mugėje - Jaunimo Centre ap - 
žiūrinėja gaminius Nuotr: Ed.Šulaicio

Susilaukta jaunųjų kauniecių-mokslo žmonių.
Nuo vasario menesio vidurio Cicero lietuvių 

telkinyje apsigyveno jauna pora iš Kauno: fotogra
fijos meistras Mindaugas Kavaliauskas ir jo žmona 
sociologijos mokslų doktorantė Kristina Juraitė.

Kristina, kuri yra gavusi Fullbright stipendiją, 9 
menesius stažuosis Northwestern Universitete,Evan
ston, Ill. Kaip ir jos vyras Mindaugas, žemesnius 
mokslinius laipsnius yra įsigijusi Vytauto Didžiojo 
Universitete Kaune.

M.Kavaliauskas, vėliau šį pavasarį, turės grįžti į 
Kauną ginti savo ^magistro laipsnį, o taip pat dar 
užsukti ir į Paryžių, kur jau ne pirmi metai turi 
įsipareigojimų. Bet prieš važiuodamas į savo kelio
nes, Mindaugas kovo mėn.24d. turėjo savo pirmosios 
foto parodos Amerikoje atidarymą. Jis vyko Čika
goje^ "Čiurlionio” vardo galerijoje, kur fotografijos 
mėgėjai galėjo pamatyti naujausius jo darbus, 
kuriais iki šiolei gėrėjosi Lietuva ir Prancūzija. Čia 
ne vien tik buvo išstatyti fotografijų lakštai, bet 
buvo~ demonstruojamos ir skaidrės tema: "Pietiečių 
švenčių tradicijos ir mados".

M.Kavaliausko parodą atidarant kalbėjo žinomas 
čikagietis fotomenininkas Algimantas Kezys, "Čiur
lionio" Galerijos direktorius Algis Janušas ir Kauno 
Vytauto Didžiojo Universiteto prorektorius aukšto
sioms studijoms Egidijus Aleksandravičius (jis da
bar dėsto Lituanistikos Katedroje Illionois Univer
sitete Čikagoje). Smagu, kad į atidarymą atėjo 
daug fotografijos mėgėjų.

Lietuvių rūpestis

Jau nuo senų laikų Cicero lietuvių gausus telki
nys garsėjo savo visuomenine, kultūrine ar kitokia 
veikla, vystoma prieš daugiau kaip 50 metų čia su
važiavusių tautiečių iš DP stovyklų Vokietijoje.

Ilgus metus čia gražiai veikė ir Šv.Antanu Para
pijos MoKykla, kurioje kasoien buvo dėstomos 
lituanistikos pamokos, o šeštadieniais gyvavo Aukš
tesnioji Lituanistinė Mokykla. Tuomet parapijos 
klebonu buvo prel.Ignas Albavičius ir šioje kataliKų 
parapijoje vyko gyva lietuviška veikla.

Dabar apie tai galima tik pasvajoti, nors aar 
pagal galimyoes, lietuviai čia dar vis veikia. 
Lietuvių įsteigtoje Šv.Antano P-joje reikalai žymiai 
pablogėjo, kuomet klebonu buvo atkeltas kum. Jirn 
Kastigar. Jis panoro šią parapiją atiduoti ispaniŠKai 
kalbantiesiems, iš Meksikos vis gausiai atvykstan
tiems meksikiečiams, lietuviai čia jam pasidarė 
beveik nepageidaujami ir viskas atitenka atėjūnams 
iš Pietų.

Atrodo, kad klebonas turi nemažą asmenišką nau
dą, kad čia taip per trumpą laiką, spėjo įsitvirtinti 
tie atėjūnai. Jau sekmadieniais šis klebonas turi 
net 5 pamaldas ispanų kalba, o lietuvius norėjo 
iškelti į 7 val.ryto laiką! Lietuviams pasipriešinus, 
buvo paskirtos 9 vai.pamaldos lietuviškai. Tačiau 
mūsiškiai nori turėti tą patį - 11val. laiką, kuris 
yra buvęs jau daugelį metų.

Čia verta pažymėti, jog 15 min. atstume va

žiuojant automobiliu nuo Šv.Antano P-jos bažnyčios 
yra dar kitos 9 katalikų parapijų bažnyčios. Trejose 
iš jų nėra kokių pamaldų ispaniškai, penkiose tik 
po vienas, o vienoje - dvi. Kažkodėl, tik kun.kle
bonui Kastigar, gal dėl labai "apčiuopiamų" tikslų, 
prireikė net penkių?

Dauguma meksikiečių į Šv.Antano p-jos bažnyčią 
atvažiuoja iš tolimesnių vietovių, ką galima 
matyti iš mašinų lipdukų, kurie pažymi savininkų 
gyvenamąją vietą (Kalbama, kad daug iš jų yra ne
legaliai į JAV patekusieji žmonės).

Amerikiečių spaudoje apie šią problemą pasisa
koma "The Life" laikraštyje, kuris aptarnauja 
Čikagos vakarinius priemiesčius: Cicero, Bervyną, 
Stickney ir Forest View. Savo š.m. kovo mėn. 19d. 
laidoje įdėjo lietuviams palankų rašinį (autorius- 
redakcijos narys Jim Norris), kuriame .yra iškelia
mos lietuvių problemos dėl lietuviškų pamaldų 
Šv.Antano P-jos bažnyčioje.

Ilgokame rašinyje, kuris yra papuoštas ir šios 
bažnyčios nuotrauka, cituojamas dabartinis parapijos 
klebonas kun.Jim Kastigar ir du lietuvių atstovai: 
adv. Saulius Kuprys ir Edvardas Šulaitis.

Pirmasis aiškina, kad klebono noras lietuviškoms 
Mišioms skirti ankstyvą valandą, lietuvius parapi
jiečius gerokai sukrėtė. Čia nurodomos ir priežąs- 
tys, dėl ko mūsų tautiečiai negali atvykti bažnyčion 
ankstyvą valandą, o taip pat pridedama, jog lietu
viai apylinkėje kitų lietuviškų pamaldų nebeturi, tuo 
tarpu ispaniškos pamaldos laikomos ir kitų parapijų 
bažnyčiose.

Rašinyje sakoma, kad pirmose lietuviškose pa
maldose naujuoju laiku kovo mėn. 12d. lankytojų 
skaičius buvo gerokai sumažėjęs. Yra cituojamas 
Edvardo Šulaičio, kuris šią bažnyčią lankė jau 50 
metų, pasisakymas, jog jis daugiau į ją nebeisiąs. 
Be to, dar pabrėžiama, kad yra sudarytas naujas 
pamaldų tvarkaraštis. Jo nuomone, yra klebono 
noras atsikratyti lietuvių parapijiečių.

Prie rašinio įdėtas ir naujas pamaldų tvarka
raštis, kuris įsigaliojo kovo mėn. 12d. iš jo matoma, 
kad šios parapijos steigėjams bei bažnyčios staty
tojams skiriamas nepatogiausias laikas 8 vai.anglų 
kalba ir 9 vai. lietuvių. Tada iš eilės vyksta net 
penkios ispaniškos Mišios.

Mūsų tautietė sulaukė 102-ojo gimtadienio.

Jadvyga Jelmokienė š.m. kovo mėn.pradžioje jau 
sulaukė 102-jų metų, tačiau ši amžiaus našta jai 
netrukdo dalyvauti lietuviškose pamaldose Šv.An
tano Parapijos bažnyčioje Cicero, bei kituose lietu
vių renginiuose, vykstančiuose parapijos patalpose.

ęj
Sukaktuvininkė Cicero gyvena šiek tiek daugiau 

negu 50 metų. 1967m. mirus jos vyrui Juozui, ji 
tvarkosi viena savo namuose, nors dabar jau yra 
šiek tiek reikalinga savo netoliese įsikūrusių dukrų- 
Olimpijos Baukienės bei Natalijos Sodeikienės talkos. 
Šios dažnokai pas mamą užsuka, pristato maisto, o 
sekmadieniais ir į Šv. Antano P — jos bažnyčią 
lietuviškoms pamaldoms nuveždavo. Tačiau dabar, 
kuomet lietuviškos pamaldos perkeltos į ankstyvą 
laiką, ji jau nesuskubs čia atvykti. Dėl to ji labai 
apgailestauja ir pergyvena.

Reikia pažymėti, kad visą laiką Jadvyga mėgo 
ir tebemėgsta gėles, tad nenuostabu, kad jos daržas 
vasaros metu jomis išsiskiria iš kitų kiemų savo 
spalvomis. Ji taip pat yra aistringa mezgėja ir savo 
šeimos narius visada "apmezga" visokiais dalykais. 
Šalia to, nepraleidžia nė dienos nepaskaičiusi lie
tuviškos spaudos, nepaklausiusi lietuviškų radijo 
programų ar nepažiūrėjusi lietuvių televizijos va
landėlės. Taip pat mėgsta ir muziką, tad jos 
namuose ir ji dažnai skamba. Visą laiką ji yra kuo 
nors užsiėmusi ir tai jai padeda nugalėti vienatvę, 
daug negalvoti apie didžiulę metų naštą.

Linkime Jadvugai Jelmokienei daug sveikų ir 
malonių dienų ateityje! Edvardas Šulaitis

..............Lietuvoje:

BALANDŽIO c mėn. 17- 
oji - ŽEMES DIENA

UKmergėje vyko reikš
minga popietė Krašto
tyros Muziejuje buvo pa
minėta Žemės Diena.Vy
ko diskusijos, kaip yra 
susieta Žemės planeta ir 
koks yra Žemės ir žmo
gaus santykis.

Dalyvavo specialistai, 
mokytojai ir pažymėtina,

kad taip pat ir apylin
kės moksleiviai.

Ukmergės Savivaldy
bės vyriausias žemėvaiz- 
džio architektas Alman
tas Baronas kalbėjo apie 
tai, kad anksčiau žemė 
buvo labai gerbiama. Ji 
tapatinta su motina, 
maitintoja. Sovietmečiu 
šios nuostatos pasikeitė. 
Žemė tapo tik ėmimo 
objektu. į ją didžiausio
mis dozėmis buvo beria

mi chemikalai, siekiama ** 
išgauti kuo daugiau nau
dos. Todėl dabar turime 
užterštus požeminius van
denis, nežuvingas upes 
bei ežerus. Santvarkai 
pasikeitus, žmonių mąs
tysena išliko sovietinė.

Be to, kitos proble
mos: į Lietuvą iš Euro
pos keliauja ne tik seni 
automobiliai, bet ir to
nos įvairių produktų įpa
kavimui naudojamų me
džiagų. Europoje jie per
dirbami. Pas mus, deja, 
tuo niekas nesirūpina.

Almutas Baronas ap
gailestavo, kad pati 
visuomenė nenori gyven
ti švariai. Apie tai bylo
ja šiukšlių kalnai pa
miškėse, pakelėse. Kovo 
mėn. 15 dieną Respubli
kos Prezidentas pasirašė 
Administracinių Teises 
Pažeidimų Kodekso papil
dymą, kuriame numato
ma didesnės baudos už 
aplinkos teršimą.

Miesto seniūnė Monika 
Gražienė dėl lietuvių ne
tvarkingumo kaltino ištį
sę pusamžį kalamą nuo
statą, kad kažkas ateis, 
sutvarkys, kad iš gamtos 
reikia tik imti."Mes vy
resnieji - pagadinti žmo
nės,"-sakė seniūnė, su 
viltimi žvelgdama į jau
nimą. Anot jos, ne bau
domis, bet moralės stip
rinimu reikia skatinti 
žmones tvarkytis.

Antano Smetonos Vidu
rinės Mokyklos mokytoja 
E.Kriaučiūnienė siūlė at
naujinti pavasariniu tal
kų tradicijas.Gal teigia
mai gyventojus veiktų ir 
skelbimai, draudžiantys 
šiukšlinti. Čia irgi ga
lėtų talkinti mokiniai 
savo nupieštais plaka
tais.

Švietimo skyriaus vyr. 
specialistė Ingrida Kriš- 
taponienė pasidžiaugė’, 
kad mokyklų teritorijos 
yra palyginti švarios.Mo
kiniai neretai dalyvauja 
savo teritorijos švarini- 
mosi akcijose. E.Kriau
čiūnienė antrino, kad mo
kiniai ne tik švarinasi, 
bet ir dalyvauja ekologi
nėse programose. Patys 
mokiniai sakė, kad žmo
nių samprata, noras 
gyventi švariai, negali 
pasikeisti per metus. Jų 
manymu, tai įvyks pa
mažu ir dėsningai.
("Ukmergės Žinios"Nr.36 ) 

p.s. Kodėl iš karto pesi
mistai? Ne "pamažu" 
reikia siūlyti, o sakykim 
per 2-3 metus! Sėkmės*

NEMATOMO FRONTO 
KARYS

Stasys Žukas LPKTS 
Vilniaus skyriaus Tary
bos narys, politinės ko
misijos pirmininkas, jau 
pensininkas. Tačiau ir 
šiandien aktyvus,kupinas 
idėjų. Šalia apdovanoji
mų ir veiklos įvertinimo 
žymenų, 1998 metais jis 
........... 4 psl.

3 psl.
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gavo LPKTS 1 laipsnio 
žymenį "Už nuopelnus 
Lietuvai”.

Jis gimė 1916m. Bal
bieriškyje, Marijampolės 
apskrityje. Baigė pra
džios mokyklą ir ūkinin- 
kystės kursus, o 1913m. 
pradėjo mokytis Kauno 
Dailiųjų Amatų Mokyk
loje. Ją baigęs, įstojo į 
Kauno Aukštesniąją Tech
nikos Mokyklą. Čia įsi
gijo pramonės inžinie
riaus specialybę.

Kauno Vytauto Didžio
jo Universiteto Technolo
gijos fakultete spėjo 
baigti tris kursus, o šią 
aukštąją mokyklą užda
rius (hitlerininkų okupa
cija), lankė dekoratyvi
nio meno kursus. 

1942-1945 metais dirbo 
Kauno Malūnų centre 
imžinieriumi konstruk
toriumi.

Jis, Šaulių Sąjungos na 
rys,1941-jų Birželio Su
kilimo dalyvis, pogrindi
nės organizacijos "Lie
tuvių frontas" narys vo
kiečių bei sovietų me
tais. Jis padėjo besi
slapstantiems jaunuo
liams, kurie vengė tarny
bos vokiečių, sovietų ar
mijoje,parūpindavo jiems 
atitinkamus dokumentus, 
aktyviai veikė visais ga
limais būdais.

Už antiokupacinę veik

lą Stasys Žukas buvo nu
teistas dešimčiai metų 
lagerio ir penkeriems 
metams tremties. Baus
mę atliko Vorkutoje.Te- 
ko dirbti šachtose, po
žemyje ir jų paviršiuje. 
Stasys Žukas atliko šalt
kalvio darbus, vėliau ruo
šė mašinų detalių brėži
nius kapitaliniam įren
ginių remontui. Tremties 
laikas baigėsi 1956m. 
birželį.

"Palikęs pasmerktuo
sius nežmoniškai sunkiam 
darbui, žinodamas, kas 
jų laukia, negalėjau ra
miai gyventi Lietuvoje- 
pasakoja ~ Stasys Žukas.- 
"Vėl . grįžau į Vorkutą. 
Pradėjau dirbti mechani
nių dirbtuvių konstruk
toriumi bei saugumo 
technikos inžinieriumi. 
Pagrindinis sugrįžimo 
tikslas buvo kaip nors 
palengvinti kalinių bei 
tremtinių darbą" Jis pa
darė brėžinius, apskai
čiavimus ir įvedė me
chanizuotą rąstų iš 
vagonų iškrovimą. Šį 
darbą ilgai dirbdavo mo
terys 40 l.šaltyje. Už šį 
ir kitus panašius darbus, 
1955 metais jis gavo ge
riausio Komijos ASSR ra
cionalizatoriaus vardą. 
Čia sukūrė ir įvede 32 
renginius bei patobuli
nimus ir pagerino darbo 
sąlygas.

į Lietuvą Stasys Žu
kas grįžo 1968 metais. 
Praktiškų pasiūlymų, pa

tobulinimų ir čia netru
ko. Dirbo Komplleksinės 
Geologijos Ekspedicijos 
mechaninių dirbtuvių ve
dėju, tobulino gręžimo 
agregatus, mašinas, ku
riomis išžvalgyta ieškant 
Lietuvos gelmių' nerūdi
nių medžiagų. _

Atgimimo priešaušryje 
įsijungė į patriotinę veik- 
lą-Vilniaus įkūrimo 65U- 
jų metinių sukakčiai pa
minėti Stasys Žukas 
sukūrė Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino 
skulptūrinį portretą. 
Vėliau dalyvavo mitinge 
prie A.Mickevičiaus pa
minklo.

1988m. rudenį S.Žukas 
įkūrė Politinių Kalinių ir 
Tremtinių Bendriją Vil
niuje. 1994m. ši Bend
rija nuo Lietuvos PKTS 
atsiskyrė, iš naujo S.Žu
ko suburtas Lietuvos 
PKT Sąjungos Vilniaus 
skyrius pradėjo veikti 
nuo 1994m. gruodžio 
mėn. 29d.

Ketverius metus jis bu
vo Televizijos Komisijos 
pirmininku, Lietuvos Per
sitvarkymo Sąjūdžio Vil
niaus miesto tarybos na
rys.

Šventėse, mitinguose, 
išvykose-visur dalyvavo 
Stasys Žukas. Pirmasis 
tremtinių palaikų suti
kimas Vilniaus oro uos
te, kviečiant kunigus,vi
suomenės veikėjus,įvyko 
ne be S.Žuko pastangų 
ir didelio organizacinio 
darbo. Jį greitai paste

bėjo ir 1992m. vasario 
mėn.25d. išrinko Vilniaus 
Politinių Kalinių ir Trem
tinių Bendrijos Tarybos 
pirmininku, Globos ir Rū
pybos Tarybos prie tuo
metinės Lietuvos Mi
nistrų Tarybos Fondo na
riu.

Jis pirmasis pasiūlė bu
vusiai A.Abišalos vado
vaujamai vyriausybei skir
ti politiniams kaliniams 
bei tremtiniams lengva
tas: nemokamą važiavi
mą transportu, nemoka
mus vaistus, sanatorinį 
gydymą ir mirties atveju 
skirti pensininkui tokią 
pašalpą, už kurią galima 
pirkti karstą ir palaidoti.

Stasys Žukas, bendra
minčių padedamas, išrū
pino 600 ha. laisvos že
mės Vilniaus apylinkėse 
ir ji buvo paskirstyta po 
2 ha. tremtiniams. Visų 
darbų, sumanymų, pasiū
lymų - neįmanoma išmi
nėti.

Tačiau didžiausias ir 
reikšmingiausias darbas- 
buvusių KGB archyvų iš
saugojimas, o buvęs KGB 
pastatas, S.Žuko rūpes
čiu, tapo memorialu- mu
ziejumi. Antrame šio pa
stato aukšte, dailininko 
A.Račo padedamas,Sta
sys Žukas įrengė Geno
cido Aukų koplyčią. Joje 
du kartus per metus au
kojamos Mišios už šiame 
pastate nukankintus žmo
nes, čia vyksta susirin
kimai, politinės 
dėles.

Saugant KGB rūmuose 
esančius archyvus, Stasio 
Žuko rūpesčiu buvo su
rengta akcija "Politiniai 
kaliniai grįžta į kameras? 
Žmones budėjo požemiuo
se ir akylai stebėjo, kad 
ne vienas dokumentas iš 
šio pastato nedingtų. Vil
niečiai budėjo savaitė
mis, o atvykę iš kitų ša
lies miestų bei rajonų, 
trumpiau. Budėjimai bai
gėsi 1998m. liepos mėn. 
7 dieną.- o kartu ir ak
cija "KGB archyvai į 
švarias rankas".

Paskutinis "taikinys- 
reikalavimas, kad sutar
tys su kavine "Temide" 
ir stomatologijos klinika, 
kurios buvo įsikūrusios 
KGB rūmuose, būtų nu
trauktos. Nuo 1999m. lie
pos mėn.1d. 214 kv.m. 
plotas yra laisvas ir jis 
priklauso LGGRT centrui.

memorialą mu- 
pastatyti pamink- 

Partiza- 
ir Laisvės Kovoto- 
greičiau sutvarkyti

Ir dabar S.Žukas gal
voja, kaip įkurti KGB rū
muose 
ziejų, 
lą Nežinomam 
nui 
jui, 
nužudytųjų, pokario me
tais, kapavietę Tuskulė
nuose.

Stasys Žukas yra su
rinkęs daugybę nuotrau
kų iš Atgimimo veiklos 
ir jas perkelia į albumus.

("Tremtinys" 1999m.)

mmmm

• Finnair flies daily between 
Helsinki and Vilnius.

• Finnair will operate leisure 
flights between Toronto and 
Helsinki 3 times a week 
this summer.

• Finnair flies scheduled flights 
to over 50 destinations 
worldwide.

• Finnair also operates leisure 
flights to over 60 destina
tions worldwide.

• Finnair was established in 
1923 as Aero Oy.

Your trusted experts to Finland, Scandinavia, Baltics and Northern Europe in Canada since 1968

Telephone 416 222-0740 
Web www.finnair.com
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Lietuvoje VIDURAMŽIU ROMANTIKOS ILGESYS 
QUEBEC'S 

Maria Serra - Sabalienė
Savivaldybių rinkimuose 
Lietuvoje:

Netikėti rezultatai: 
Lietuvos Liberalų Sąjun
ga gavo 4 vietas: Vil
niaus m.- Rolandas Fak
sas, Klaipėdos m r- Euge
nijus Gentvilas, Kaišia
dorių rajonas — Juozas 
Matulevičius, Plunges ra
jonas- Vytautas Jonutis.

Lietuvos Centro Są
jungai 5 vietos: Elektrė
nų Savivaldybėje, Jona
vos rajone, Kazlų Rū
dos raj. Rietavo sav. ir 
Varėnos raj.

NS-Naujoji Sąjunga: 11 
vietų: Alytaus m.,Šiau
lių m., Kėdainių raj., 
Klaipėdos raj., Lazdijų 
raj., Mažeikių raj.,Pasva
lio raj., Prienų raj., Ši
lutės raj.,Švenčionių raj.. 
Telšių raj.

LDDP 10 vietų: Drus- 
kinikų^ m.„ Alytaus raj., 
Anykščių raj.,Kauno raj, 
Kauno rniestas(išimtinas 
atvejis: renkant merą, 
Naujosios Sąjungos so
cialliberalai atidavė sa
vo balsus Vytautui Šus
tauskui. Jis, pagal Lie
tuvos žiniasklaidą, yra 
vadinamas "ubagų kara
liumi'.' Jis vadovauja tik 
apie 200 narių turinčiai, 
jo įkurtai, Lietuvos Lais
vės Sąjungai).Kelmės raj., 
Kretingos raj., Pakruojo 
raj., Šilalės raj., Taura
gės raj., Zarasų rajonas.

TS- 2 vietos: Nerin- 
gos m.ir Utenos rajonas. 
• Minister is Edvardas 
Makelis patvirtino au
galų veislių, tinkamiau
sių auginti Lietuvoje 
2000 metais, sąrašą. 
Jame įrašytos Lietuvos 
augalų veislių tyrimo sto
tyse ne mažiau kaip 2-3 
metus tirtos veislės, ku
rios, pagal bandymų duo
menis, pripažintos tinka
miausiomis auginti mūsų 
krašte.

Šiemet į minėtą są
rašą įrašytos 92 naujos 
augalų veislės, o 8 se
nesnės, mažiau vertingos, 
iš viso rekomenduojama 
auginti 687 įvairių au
galų rūšių veisles.

Nuo pat vaikystės mane labai domino^ 
Viduramžių laikotarpis. Šiais laikais jis tampa vėl 
labai populiariu Quebeco provincijoje. Niekas tikrai 
negali pasakyti kodėl.

1995m. Quebeco mieste pirmą kartą man ir ma
no vyrui teko susipažinti su "Les Medievales de 
Quebec" renginiais. Stebėdami juose kilminguosius 
personažus gražiuose drabužiuose, narsius riterius 
žibančiuose šarvuose, trubadūrus su gatvės daini
ninkais, ir poetus ir paneles, šokančias jų dainoms, 
miklius akrobatus, nuostabius ugnies ryjikus ir net 
pagarsėjusius Sherwoodo strelininkus. Tikrai jautė
mės gyveną kitoje epochoje, pajutome to laikotar
pio kilnumą, aistras, balius ir triumfus.

Galvojant apie Viduramžius, iškart esame ap
gaubti kūrybingo išsilavinimo ir sudėtingos 
civilizacijos apraiškų. Pajuntame vertybių sistemas, 
idėjas ir gyvenimo būdą, kurį dar galime ir šiais 
laikais vertinti.

iš ano laikotarpio vystėsi pasaulio supratimas, 
formavosi kilnaus elgesio potroškiai, ideologijos pa
sirinkimas, kas tebera reikšminga ir baigiant XX-jį, 
amžių.

Viduramžiai! Karalius Artūras, Karalienė Geno
vaitė, Kamelotas, Apvaliojo Stalo riteriai, magikas 
Merlinas, riteris Lancelotas, Parsifalis ir Madredas, 
Karaliaus Artūro dvasiškiai, Juodoji širdis, kuri galų 
gale nugali Šlovingąjį Karalių...

Visi žinojome apie šiuos romantiškus personažus 
iš kitos epochos.

Kilnieji riteriai privalėjo suteikti globą, pragy
venimą šeimai ir būti pavyzdžiu šeimai, aplinkai ir 
visai visuomenei.

Bailiai buvo smerkiami: riteriai privalėjo kovoti 
ir nugalėti slibinus pagal senovės germanų sakmes, 
maurus prie Ispanijos rubežių ir išvaikyti arabus iš 
Šventosios Žemės - kas davė pradžią Kryžiaus 
karams.

Mudu pakvietė įsijungti į "Club de Recreation 
Medievabs" Sąjungos Montrealio Skyrių, kurio na
riai atkuria Viduramžio laikotarpį įvairiais rengi
niais.

Stebėtina, kad matytume tiek daug žmonių, 
atliekančių įvairias roles: baroną ir jo dvariškius, 
apsiginklavusius riterius, . jų didikus, kilnias damas, 
tarnus, dvarininkus, šokėjus, ugnies ryjikus ir kt. 
Visi epochos aprangoje, gyvenantys palapinėse ir 
naudojantys atitinkamus anos epochos apyvokos at- 
ributus.Kai kurių net arkliai buvo puošniai apdangs
tyti per žaidynes laukuose, vasaros metu.

Visi šios Sąjungos nariai rimtai pasinėrę į savo 
roles, persiėmę geromis manieromis ano laikmečio 
ir atsisakę visų modernių patogumų, kaip kad elekt
ros (naudojome žvakes), laikrodžius (orientavomes 
pagal saulę), nebuvo šakučių, nei rūkalų ir 1.1.

Vasaros metu tokie renginiai vyksta beveik kas 
savaitgalį apylinkės miestuose ir kaimuose. Vidur
amžiškos palapinės įtemptos parko ir medžiais ap
augusiose vietovėse, po medžiais. Visa išpuošta vė
liavomis, skydais ir herbais. Kai kurie pirkliai pa
sirodo su savo dirbiniais: kardais, durklais, smilka
lais, papuošalais ir dekoratyviniais dirbiniais, ku
riuos čia pat pagamina kalvis.

Vytautas ir Marija Sabaliai Viduramžių ceremonijoje

Vyksta įvairūs sportiniai užsiėmimai, strėlių šau
dymas iš lanko, akmenų ir kamienų metimas į tolį, 
strėliukių ("darts") taikinių žaidynės. Taip pat po
ezijos deklamavimas, šokiai, dainos, muzikavimas 
dūdomis, siuvinėjimo darbai ir kt.

Didysis momentas - riterių iššūkis kovoti už sa
vo damos garbę. Jie dėvi ant rankų po kaspiną, 
kuriuo apdovanojo jų pasirinktoji.

Sužvanga kalavijai ir, kibirkštims trykštant,kiek
vienas judesys yra . gerai suderintas. Pabaigoje 
laimėtojas ir pralaimėjęs paduoda vienas kitam ran
ką ir nusilenkia dvasiškiams.

Žiemos metu mes susirenkame bažnyčių rūsiuo
se, kuriuos išdekoruojame lyg ten būtų pilies pa
talpa. Šių renginių viršūnė yra puikus pokylis šven
čiant žvakėms ir fakelams, patiekus tokį tipingą 
valgį, kaip pavyzdžiui tradicinį šernienos kepsnį.

Sužinojome ir apie kelias kitas panašias grupes 
Montrealyje, jų esama ir Quebeco mieste, Victo- 
riaville, Sherbrooke mieste.

šie renginiai pritraukia vis daugiau ir daugiau 
entuziastingų dalyvių. Tuose subūrimuose mes pa
mirštame kasdieninius rūpesčius ir džiaugiamės bū
dami pakviesti į Karaliaus Artūro dvarą.

"La vida es un sueno" (gyvenimas tai sapnas; 
rašė ispanų poetas Calderon de la Barca. Jeigu 
jaučiatės vieniši ir nuobodžiaujate, prisijunkite prie 
mūsų ir visiems bus malonu pagyventi lyg gražiame 
sapne. /Vertė b.n/

GYVULIU AUGINTOJAI SENOVĖS LIETUVOJE
Gyvulininkystė žinoma Lietuvoje jau nuo neolito 

laikų ir to meto ekonominiame gyvenime vaidino 
svarbų vaidmenį. Gyventojai, be prijaukintų šunų,tu
rėjo karvių, ožkų, avių ir kiaulių.

Žalvario amžiuje gyvulininkystė sparčiai vystėsi. 
Šio laikotarpio gyvenviečių archeologinių tyrimų 
duomenimis, gyvulininkystė buvusi pagrindinis 
gyventojų verslas.

Apie gyvulininkystės lygį Lietuvos teritorijoje I 
m.e. tūkstantmetyje ir II pradžioje duomenų gauta, 
atlikus piliakalniuose ir senovinėse gyvenvietėse 
archeologinių metu rastų kaulų analizę. Nustatyta, 
kad pirmą vietą gyvulininkystėje užėmė stambūs 
raguočiai. Jie buvo reikalingi ne tik maistui, bet ir 
kaip traukiamoji jėga. Daug auginta kiaulių, kiek 
mažiau smulkių raguočių (daugiausia avių). Jau tada 
buvo paplitusi arklininkystė. Arkliai būdavo naudo
jami kaip traukiamoji jėga. Žirgais vyrai jodavo į 
karą, iš paukščių daugiausia buvo paplitusios vištos.

Kad lietuviai augino daug gyvulių, patvirtina ir 
■rašytiniai šaltiniai. Juose minima, kad svarbiausias 
kryžiuočių karo grobis buvo gyvuliai.



KUF kapitalas daugiau kaip 3,0 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 !

SUTAPIMAI
Gyvenime pasitaiko įdomių pavardžių — 

sutapimų su aplinka. Štai keletas pavyzdžių iš Lie-
Lietuvių Skaučių Seserijos ir Lietuvių Skautų Brolijos Vadija posėdyje Lemont, 
IL., JAV, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Centro BOČILL salėje : sėdi, II - je 
eilėje, iš kaires - Brolijos Vyriausio skautininko pavaduotojas v.s.Albinas Se -
kas, v.s. Romas Otto, Seserijos Vyriausia skautininke v.s.Rita Penčylienė ir jos 
pavaduotoja Dalia Trakienė

Antano Petronio pirmieji 
lietuvių kalba leidiniai 
Kaune!

NUSIŠYPSOKI M E:

tuvos spaudos:
* Grįžtant iš Palangos, keramikei Liucijai Šulgaiter 
sutriko kepenų veikla ir ji buvo nuvežta be sąmo
nes į ligoninę.

Susirinkę medikai nutarė gelbėti 
laikinai prijungdami kiaulės kepenis, 
dalyvavo profesorius B.Dainys 
J.Kiauleikis.

ir

menininkę, 
Konsiliume 

docentas

Girtą valkatų, nusprendę, kad jis 
ninkai atvežė į morgo namus. Ryte 
negali suprasti, kur esąs: jam šalta, 
aplink daug kūnų. Mato - moteriškė 
Jis jos ir klausia: "Močiute, kur aš?". 
"Morge, mielasis". Šis atsako: "A-tai guten morgen

miręs, polici- 
jis pabunda ir 
guli išrengtas, 
grindis plauna.

Toji atsako:
tt

ARAPI.IOS kredito kooperatyvas

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 (Jjnllegi* St.. Toronto. Ontario \16ll I \S 
Telefonai: 4I6 532-3400 ir 532-3414

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

Anatomijos egzamino metu profesorius užduoda 
studentei klausimų:

-Koks žmogaus organas vadinamas meiles simbo
liu?

-Vyro, ar moters? - perklausia studentė.
-Dieve mano - atsidūsta profesorius-mano laikais 

tai paprasčiausiai buvo širdis...

St. Šimkus

Dainų 
Dainorėlis

30 liaudies dainų 
trims Ir dviems lygiems balsams

Hklrluns mtuą mokykloms

x suit ar 
lil.Ho J. r.trMlo SujsynM 

1913

* Kauno oro uosto direktorius 
Skridaila.

* Mažeikių meras yra J.Mažeikis.

* "Žuvėdros" grupės šokėja yra Jūra

Parinko

yra Rimantas

Laivytė.

Liudas Stankevičius

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais 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 
vjt iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v,p,o, iki 8 v,v,

AKTYVAI per 60 milijonu dolerių

6 psl.

3.25% 
4.05% 
4.60% 
5.25% 
5.50% 
5.60% 
5.85% 
.4.60% 
.4.85% 
,5.50% 
.5.75% 
.5.85% 
.6.10%

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

Neklln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.
2 metų.
3 metų.
4 metų.
5 metų.

MOKA:
3.00%, už 30-89 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
5.10% už 2 m. term. Indėlius 
5.30% už 3 m. term. Indėlius 
5.40% už 4 m. term. Indėlius 
5.60% už 5 m. term, indėlius 
4.70% už 1 m. GIC mėn. palūk.
4.95% už 1 m. GIC Invest, pažym. 
5.35%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
5.50% už 3 m. GIC invest, pažym. 
5.70% už 4 m. GIC Invest, pažym. 
5.90% už 5 m. GIC invest, pažym. 
3.00% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.95% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.35% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. ind. 
5.50% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. ind. 
5.70% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
5.90% pž 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....................7.45%
2 metų..................7.70%
3 metų..................7.90%
4 metų..................8.05%
5 metų..................8.10%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 6.20%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų.

7.35%
7.85%
8.05%
8.20%
8.30%

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

’IPLUS

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind....... 
180-364 d. term.lnd......
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

“Variable”..............................3.00%
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd.....4.85%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd.....5.50%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd.....5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.....5.85%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.... 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). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

5.95%

Duodame komercinius 
mortgičius Iki $750,000.

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

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

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose - 1573 Bloor St. W., Toronto ON M6P 1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239
Elektroninis paštas: parama@total.net Tlnklalapis: y/ww. parama.net

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.9

mailto:parama@total.net
parama.net


Petras ir Jonas Vainiai (iš Čikagos), 
su stovyklos organizatoriais Vilija ir Ryčiu Bulotais;

Vainiai iš Čikagos, Paškauskai iš Toronto, Bistrickas iš Cleveland o su sūnum 
Marium Kempe, Pavilaniai ir V.Bulotienė iš Montrealio

MONTREALIO LIETUVIŲ SLIDINĖTOJŲ ŽIEMOS 
STOVYKLOJE

Pavasaris jau čia, įr nors dar šiek tiek sniego 
galima rasti miškuose, siaurės kainuose, gamta kei
čiasi ir pumpurai sprogsta.

Vis del to, šios žiemos įspūdžiai dar su mumis, 
ypač su tais, kurie dalyvavo Montrealio lietuvių sli- 
dinetojų Žiemos stovykloje Saint Donat. Nemažas 
būrys slidinėtojų susirinko šiame šiaurės miestelvie 
praleisti keletą dienų su kitais lietuviais, žiemos 
mėgėjais. Ketvirtadienį, vasario mėn.24d. stovykla 
oficialiai prasidėjo susipažinimo vakaru pas Rytį ir 
Viliją Bulotus. Penktadienį visa grupė išvyko į 
garsų Mont Tremblant Centrą. Oras buvo gražus ir 
ne per šaltas. Jauni , ir ne taip jauni, turėjo progą 
išbandyti įvairius Tremblant slidinėjimo takus. Va
kare susirinko virš 40 žmonių vakarienei "Le Cuisto 
du Nord" restorane, kuris randasi pačiame Saint 
Donat centre. Tuo metu buvo galima pasidalinti įs
pūdžiais su lietuviais, suvažiavusiais iš 8 miestų: 

Hamiltono,' New Jersey,

Montrealio Kredito Unija "LITAS” finansiniai pa
dėjo stovyklos organizatoriams 
ir šalikus.

įsigyti sias kepures

Sekančią dieną slidinėtojai susirinko varžyboms 
ia įvyko garsios 
Buvo 22 dalyviai,

pūdžiais su lietuviais, 
Montrealio, ‘"Toronto,’ 
Bostono, Čikagos, Cleveland© ir Philadelhia.

Stovyklautojams buvo išdalinami šių metų 
žiemos stovyklos kepu rėš ar kaklui šalikai su sto
vyklos ženklu. Šis ženklas yra Daliaus Bulotos kū
ryba. Jis šiuo metu studijuoja "Industrial Design" 
Montrealio Universitete, yra didelis meno mėgė
jas.

Mont Garceau Ski Centre. 
ŠALFASS slidinėjimo lenktynės, 
dauguma su slidėmis ,ir dalis su snieglentėmis.Fone, 
iš tolo matėsi Didžiojo Slalomo takas su raudonais 
ir mėlynais vartais.

Vakare vyko linksmavakaris "Chez Hayes" 
restorane Saint Donat miestelyje. Po skanios 
vakarienės buvo oficiali dalis, per kurią organiza
toriai Rytis Bulota ir Alenas Pavilanis paskelbė 
varžybų laimėtojų vardus. Vakaras linKsmai praėjo 
su šokiais ir dalyvavimo prizų išdalinimu loterijos 
būdu. Didysis prizas teko Dianai Gentemann-Žibai- 
tienei, atvažiavusiai į šią stovyklą iš Bostono. Šis 
prizas buvo paaukotas Petro Adamonio Draudimo 
Agentūros. Mažesnių prizų buvo apie 10 (dalis pa
dovanoti Montrealio Maisto Krautuvės "NIDOS").

Vakaras smagiai baigėsi linksmoje nuotaikoje ir 
jau dalis slidinėtojų žada grįžti į Saint Donat 
sekančiai žiemos stovyklai.

Šios stovyklos laimėtojai: bendru rezultatu ga
lutiniais laimėtojais yra: moterų grupėje—Rasa Pavi- 

~ ‘ ............. Amžiaus
Marius
pirmas-

3S

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

•TALKA” LIETUVIŲ 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

•Ill’d iRATYVAS

lanienė, vyrų grupėje—Danius Piečaitis. 
kategorijose (vyrams): 10-12m. amžiaus 
Kernpe(Syracuse,NY); 17 —34m. amžiaus 
Dalius Bulota (Montreal), antras-Paulius Murauskas 
(New Jersey}, trečias-Petras Vainius (Philadelphia); 
35-49m. amžiaus pirmas Danius Piečaitis (Montreal), 
antras-Rainer Gentemann(Montreal), trečias-Audrius. 
Vaidila(Toronto); 50-65m. amžiaus pirmas - Rytis 
Bulota(Montreal), antras-Alėnas Pavilanis (Montreal).

Amžiaus kategorijose (moterims): 10—12m. am
žiaus - Daiva Paškauskas (Torontas); 35 — 49m. 
amžiaus-pirma-Rasa Pavilanienė (Montreal), antra- 
Diana Žibaitienė(Boston), trečia - Vilija Bulotienė 
(Montreal).

Snieglenčių kategorijoje vyrų ir moterų grupėje: 
12-16m. amžiaus-pirrna Gabrielle Nekrašus (Hamil
ton), antras-Romas Keliačius (Hamilton), trečias- 
Linas Paškauskas (Toronto).

_ Taškais vyrų grupėje: I—vieta teko Daniui Pie- 
čaičiui, moterų grupėje: I- vieta Rasai Pavilanienei.

Vilija Bulotienė

MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsk. Iki... ....2.50%
santaupas............................. ....2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk.... ....2.00%
INDĖLIAI:
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............. .....6.10%
RRSP Ir RRIF
(Variable).............................. .... 2.50%
1 m. Ind................................. .... 5.35%
2 m. Ind................................. .... 6.00%
3 m. 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

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

MONTREALIO TV 
MATĖME LIETUVOS 
CIUOŽĖJUS

Kovo mėn. 31d. 8v.v., 
Montrealio televizijos 
11-tas kanalas transliavo 
iš Prancūzijos įvairių ka
tegorijų čiuožimo var
žybas Nicoje. "Ice 
Dance" kategorijoje, 
dalyvavo 12 geriausių at
rinktų porų iš įvairių 
valstybių, kurių tarpe ir 
lietuviai-Povilas Vana
gas ir Margarita Dro- 
biažko.

trečią vietą Lietuva,bron
zos medalį.

Lietuvių pora išiskyrė - 
iš kitų savo drabužiais 
ir temperamentu. Atrodė, 
jog jiedu 
teatre 
didžiulėje

MONTREALIO MIESTO 
GYVENIMAS

14-ka Montrealio is
torinių muziejų bendru 
susipažinimu jus supa
žindins su įvairiose vie
tovėse ir įvairiais laiko
tarpiais vykusiais istori
niais įvykiais bei nepa
prastų personažų gyveni
mu. Taip pat ir su pa
prastais žmonėmis,kūru
siais Montrealio istoriją. 
Apie visa tai lankyto
jams kalbės gidai- gidės. 
Galėsite pergyventi jud
rų 18-tojo ir 19-tojo 
šimtmečio gyvenimą, šio 
miesto kūrimą.

Šiaurės Amerikoje 
Montrealis yra pats tur
tingiausias istorine me
džiaga: irokėzų - kaimai, 
mažosios kolonijos,uostas, 
vienintelis frankofonų 
didmiestis Amerikoje,ku
riame kryžiavosi daugy
bė įtakų: pirmykčiųjų gy
ventojų, prancūzų, britų, 
airių, amerikiečių ir dau
gelio kitų. Montrealio 
muziejuose rasite visa 
tai ir kiekvienas galėsite 
atpažinti pats save tose 
epopėjose.

Visa ši medžiaga pa t le
kiamą moderniai ir gy
vai kolekcijomis, įvykių 
betarpišku vaizdavimu ir 
multimedijos priemo
nėmis.

Visi 14— ka muziejų 
kviečia jus atsilankyti. 
Bendrai imant, tai būtų 
pigiau, negu kinoteatro 
bilieto kaina. inf. 
P.S. Kitame "NL" nr. 
rasite šių įdomių mu
ziejų sąra'sa^.

neciuozia, o 
šoka baletą 
scenoje.

jaudinantis 
kuomet

poros

m-o- 
visos 
buvo

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

INTERAC KORTELĖ
Pirmą vietą, aukso me

dalį, laimėjo Prancūzija, 
antrą, sidabro,Kanada ir

Buvo 
mentas, 
trys 
pakviestos ant podiumo, 
užkabinti jiems meda
liai ir įteiktos gėlės.Tuo 
pačiu metu jų užnugary
je, virš galvų, pakilo 
valstybinės vėliavos:Pran- 
cūzijos, Kanados ir Lie
tuvos. Žiūrovai tuo metu

sukėlė audringas ovaci
jas.

Visi lietuviai, kur jie 
bebūtų, Tėvynėje ar pla
čiame pasaulyje, džiaugė
si jų pasisekimu ir linki 
ateinančiais metais išsi
kovoti ir vėl aukso me
dalį, taip kaip perei
tais metais Saint John, 
N.B.Kanadoje.

Ateinančiais metais 
panašios varžybos įvyks 
Vancouverio Coliseum pa
talpose. K. Ambrasas
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MUSŲ JAUNIMAS KREIPIASI Į JUS<
Kaip buvo skelbta, Šių metų pabaigoje įvyks 1O-TASIS Pasaulio Lietuviu 

Jaunimo KONGRESAS. Jau yra susiorganizavusi maža grupė Montrealio jauni
mo, kuri ruošiasi Šiam dideliam suvažiavimui Australijoje, tačiau jiems reikia 
jūsų pagalbos. Padėkite jiems! Paremkite juos ir prisidėkite prie jų organizuo
jamų įvykių.
I. SESTADIENJ, Gegužės mėn. 13 d., Motinos Dienai jie praves AUTOMOBI
LIŲ PLOVIMĄ ( Car Wash)* Vieta ir valandos bus paskelbtos Seselių Namuo - 
se ir AV Parapijos bažnyčios salėje.
n. ŠEŠTADIENĮ ir SEKMADIENĮ, gegužes mėn. 27 - 28 d.d. vyks IŠPARDAVI - 
MAS - ( Garage sale) ir BAZARAS. Seselių Namuose bus galima įsigyti į - 
vairiausių daiktų ir rūbų: Šeštadieni: 9 v.r.- 5 val.p.p., Sekmadienį: 10 val.r.
- 3 val.p.p.

Jei turite vartotų daiktų ar rūbų, ir norite paaukoti juos Šiam renginiui, 
skambinkite Jūrai Landry arba Lilei Gedvilaitei tel: 482 - 3113. Bus galima 
atvykti ir pasiimti daiktus arba, atneškite juos tiesiai pas Seseles.

APSILANKYKITE Į ŠIUOS RENGINIUS IR PAREMKITE MŪSŲ JAUNIMĄ!
Jaunimo Kongreso Montrealio Komitetas

MIRUSIEJI:

g Kazimieras Gudžiūnas , 
buvęs montrealietis, 89 
m. amžiaus, mirė š.m. 
balandžio men.21 d., 
Ottawoje.

Liko žmona Anelė, 
dukterys Nijolė ir Rita 
su Šeimomis, jų tarpe 5 
vaikaičiai.

Užuojauta artimiesiems.

Dr.Philip STULGINSKIS I 
Dental Surgeon Į 

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

Tel: 364 - 4658 
' b*‘ " ......... -

DR.ALENAS (ALAIN)
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

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

(Metro Place St.Henri) 

Notarė
RŪTA POCAUSKAS-RUDINSKAS 

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

Montreal, Quebec H3H 2S2 
Tel: 931-7174

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 nie Su Alexandre
Suite 500 A

MontrfeaUQue., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

LES TOtrURES

IVIIROIM IIXJC
COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS <

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.

3272 BouL LASALLE 
VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985

« PRIEŠ DU METU, 
KOVO mėn. 24 d., Mont- 
realyje mirė esejistas , 
rašytojas Pranas Dom. 
Girdžius. Jo originaliu 
stiliumi, vaizdingai pa
rašytą knyga NUO AR
KLO PRIE LYROS dar 
galima gauti AV P-jos 
salėje Spaudos Kioske , 
pas autoriaus sūnų Do
vydą Girdžių arba "NL” 
Redakcijoje.

Kaina- tiktai $5.(Jei 
norite ją gauti paštu- 
priedo persiuntimo išlai
dos). Lietuvos bibliotekos 
atsiuntė daugybe pade - 
kos laišku už šią knyga 
o literatūros "kritikai’ 
teigiamai įvertino Įdo —' 
mius autoriaus komenta
rus ir pasakojimus.

P A V I L A N I S

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika* 

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

(Metro Cote des Neiges)

® Rasa (Krokytė) ir Li
nas VESELKAI džiaugia
si naujagimiu sūneliu Ai
du- Valentinu. ' Taip pat 
ir močiutė Aldona Vesel- 
kienė, buvusi montrea - 
lietė.pr visa Krokiu gimi
nė JAV-se.
Sveikiname:

• Primename, kad 
balandžio mėn.30d. AV 
salėje KLK Moterų D-ja 
rengia Atvelykio stalą. 
Pradžia 12 val.p.p. Vi
si yra kviečiami atsi
lankyti.

• Balandžio mėn.22d.,Di
dįjį šeštadienį, AV baž
nyčioje buvo pakrikštyta 
Jūratės ir Charles Tanner 
vaikaitė Leah Kathryn 
Tanner.Sveikiname!

• Š.m. gruodžio mėnesį 
vyks Lietuvių Dienų ir 
Jaunimo Kongresas Aust
ralijoje. Ten vyksta ir 
Montrealio jaunimas:Da- 
lius Bulota, Jūra Landry 
Juozas Piecaitis ir And
rius Valkauskas. Sėkmės 
mūsų jaunimui!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS JR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

• A V bažnyčioje Di
džiąją Savaitę nedaug 
lankėsi žmonių, tačiau 
Sekmadienį, PrisiKČlimo 
Mišiose, kurias atnašavo 
kun.K.Ambrasas SJ,prisi
rinko apypilnė bažnyčia 
tikinčiųjų. Procesijoje da
lyvavo 8 mergaitės, gė
lių nešėjos, kurias pa
ruošė Seselė Pranutė.

Šv.Mišių metu giedojo 
solistas Antanas Keblys 
su AV parapijos choru.

Po Šv.Mišių visi susi
rinko į Parapijos salę , į 
pasisveikinimo vaišes, ku
rias paruošė Parapijos

DĖKOJAM E už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudę 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

visus kitus apsidrausti.
Dėl kainų ir mokėjimuissiaiškine sutarsime.

ADAMONIS INSURANCE AGENCY IN E
.Tel: (514) 722-3545__________ Fax: (514) 722-3546 _

> —..........................................  ■ "—i— ................................. ■........ . —

Sąžiningą! 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.

Komitetas.
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