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JAUNUČIŲ KREPŠINIO ŽAIDYNES 
HAMILTONE

Pagal balandžio mėn. 15d. pasibaigusios 
preliminarinės registracijos duomenis 8 klu
bai su 57 komandomis ketina dalyvauti 
š.m. birželio mėn.3-4 d.d. Hamiltone, Ont. 
įvykstančiose 2000m. ŠALFASS- gos jau-

pirmą kartą pasirodo s.m.Velykinio stalo metu
Noutr.N.Bagdžiunienės.

Montrealio gintariečiai 
Montrealyje.

GEGUŽĖS men., 28 d. sekmadienį, 4 vai.p.p. 
Sv. Kazimiero P-jos salėje/ 3426 Parthenaiš,

* Narių registracija vyks nuo 3 vai.- 4 vai.p.p.
* Kandidatų į Valdybų ir Komisijų pasiūlymai 
turi būti padaryti raštu dviejų unijos narių , 
turėti kandidatų sutikima ir įteikti unijos sek
retoriui ne vėliau kaip 5 dienas prieš susirinki ny
kimą.

Meooooocoooooooocoooooooooecococoooeoooooosi
MONTREALIO LIETUVIU, KREDITO UNIJOS 

"LITAS" VALDYBA KVIEČIA Į
METINĮ VISUOTINĮ NARIU SUSIRINKIMĄ

nučių krepšinio permenybėse, kurias rėn-

B.N.
PATVIRTINTAS RUSIJOS 
PREZIDENTAS

Padėjęs ranką ant Ru
sijos Konstitucijos teksto 
knygos, įrištos į raudo
nos odos viršelius-, š.m. 
gegužės men.7d. Vladi
mir Putin'as prisiekė 
"gerbti ir saugoti žmo
gaus ir civilines teises".

Taip jis tapo antruoju 
Rusijos Prezidentu. Ce
remonijos metu ant 
gėlėmis išpuošto podiu
mo, Kremliaus Didžiuo
siuose Rūmuose šalia jo 
stovėjo Boris Jelcirias. 
Nors kalbėjo lėtai, ta
čiau atrodė sveikas."Ga
lime didžiuotis, kad be 
revoliucijų ir pučų, gar
bingu ir laisvu būdu bu
vo perduotas valdymas. 
Tai buvo įmanoma tik
tai naujoje Rusijoje, to
kioje, kur žmonės išmo
ko laisvai gyventi ir gal
voti",- sakė jis.

Garbes svečių sekcijo
je ceremoniją stebėjo bu
vęs Tarybų Sąjungos ly
deris Michail Gorbačio- 
v’as, buvęs kietas B.Jiel- 
cino priešininkas. Jam 
nebuvo leista dalyvauti 
1996m. prezidentinej 
inauguracijoje. Šį kartą 
jis buvo pakviestas no
rint priminti jo rolę, ku 
riant demokratinę Ru
siją ir pabrėžiant Rusi
jos vadovybes tęstinumą

MOTINAI
BŪK VISADA JAUNA, BRANGIOJI MAMA,
NORS IR SU SIDABRO SRUOGA PLAUKUOSE, 
JUK NIEKADOS MAMOS ŠIRDIS NESENSTA -

JOS MEILĖ VĖL PRAŽYSTA VAIKUOSE!
(Is dainos posmo Lietuvoje)

O gal ir pramatant ga
limą naudą iš šio as
mens, pagyvenusio ir ge 
rai žinomo Vakaruose, 
ypač JAV ese.

Prez.V.Putinas savo 
įgaliotu ministeriu pir
mininku paskelbė
Michail KasianoVą. Šis 
yra gerai angliškai kal
bantis finansų srities 
technokratas, užsitarna
vęs respektą Vakaruose.

Prezidentas taip pat 
priėmė iki dabar diebu- 
sių ministeriu ir Prezi
dentūros tarnautojų pro- 
forma atsistatydinimą,bet 
pareiškė, kad dabartines 
vyriausybes branduolys 
branduolys turėtų išlikti.

įgaliotasis Min. P- kas 
M.Kasianovas yra 42m. 
amžiaus, jis apipavida
lina Prezidento besivys
tančią ekonominę politi
ką ir prižiūri vyriausy
bes kasdieninius reika
lus. Jis yra laikomas 
centristu, gana liberalus 
ekonominėje politikoje, 
pakutiniu metu jis išga
vo Rusijos skolų pertvar 
kymą Kondono Komerci
nių Kreditorių Klube.

Kaip pastebi New York 
žurnalistas Michael Wi
nes, įgal.min.p-kas M.Ka- 
sianoVas yra ir artimas 
oligacijai, kuri darbavo
si B.Jelcino laikais.

Apie Čečėniją nebuvo 
užsiminta. Rusija, kaip 
ir visas pasaulis, stebės, 

.kaip Prez.Vladimir Puti
nas laikysis savo prie
saikos žodžių ir pasaky
to po jos pareiškimo, 
kad jis pildys savo pa
reigas "atvirai ir sąži
ningai, laikydamasis tik
tai valstybės interesų".

Legalus ir demokratiš
kas valdžios perdavimas 
Rusijoje įvyko pirmą kar
tą per 1.1000 metų Ru
sijos istorijoje.

MINĖJO HOLOKAUSTĄ 
KATYNĖSE

iškilmėmis prie Neži
nomo Kareivio kapo ba
landžio mėn.13d. buvo iš
kilmingai pažymėtos 60- 
sios Katynės žudynių me
tinės.

Lenkijos bažnyčiose už 
lenkų karininkus, žuvu
sius nuo NKVD rankų, 
buvo aukojamos Mišios,

gia Hamiltono LSK "Kovas"
Daugiausia komandų užsiregistravo Či

kagos "ASK Lituanica" - net 14.Toliau se
ka Toronto "Aušra"-10,Cleveland© "Žaibas"- 
9, Hamiltono "Kovas"-8, Toronto "Vytis”- 
7, Detroito "Kovas"-5, New Yorko "LAK"-
3 ir Philadelphia "Aras"-1.

Galutinė komandų registracija, patei
kiant žaidėjų sąrašus ir sumokant mokes
čius, yra gegužės mėn. 10d.imtinai.

Registracijai kreiptis šiuo adresu: Arvy
das Šeštokas, 1411 Winterbourne Dr., Oak- • 
ville, Ont. L6J. Tel: 905-829-2289 namų; 
905-829-2183 darbo; Faksas: 905-829-5641; 
E-mail: sestokas@aoul.com

ŠALFASS gos KREPŠINIO KOMITETAS 
************************************************

taip pat buvo padėti vai
nikai prie atitinkamų pa- 
miklų.

1940m. balandžio mėn. 
SSKP politinio Biuro 
sprendimu, NKVD sušau
dė 22.000 lenkų karo be
laisvius, kurių dauguma 
buvo karininkai.

Antrojo Pasaulinio Ka
ro metu apie šią 
tragediją pirmieji pra
nešė naciai, Katynėje, 
netoli Smolensko, aptikę 
masinių žudynių kapa
vietes. Tačiau SSSR pa
skubėjo užginčyti ir pra
nešė, kaid tai buvo pa
darę vokiečiai, nes ka
riškai buvo sušaudyti iš 
vokiškų ginklų. Tą versi
ją sovietai gynė iki 1989 
metų, nors Vakarų 
Europoje jau seniai buvo 
pateikta nepaneigiamų 
faktų, įrodančių, jog tai 
NKVD nusikaltimas.

Buvo rastos lenkų ka
rininkų masinių žudynių 
kapavietės Katynėje, 
Tvėrėje, Charkove, Ki

jeve ir Minske. Tačiau 
iki šiol dar nėra žinoma 
7000 karininkų sušaudy
mo vietos.

Balandžio mėn. 12d.per 
telefono pokalbį su Len
kijos prezidentu, Rusijos 
prez. V.Putin'as pranešė, 
apie Smolensko apylin
kėse aptiktas naujas ka
pavietes ir pakvietė Len
kijos prokuratūrą daly
vauti nustatant žuvusiuo
sius.

Lenkijoje šį Rusijos va
dovo siūlymą įvertino 
kaip kilnų geros valios 
gestą.

Balandžio mėn.12d.z 
60-ųjų Katynės žudynių 
metinių proga f Lenkijos 
Senatas pagerbė. NKVD 
aukų atminimą.

Šia proga priimtoje re
zoliucijoje senatoriai pa
reiškė, kad Katynės žu
dynės yra karo nusikal
timas bei nusikaltimas 
žmoniškumui ir senatis 
jam negalioja.

mailto:sestokas@aoul.com
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Lietuvoje
B.N.

TEIS KOMUNIZMĄ
Birželio mėn. 12-14d. 

Vilniuje nutarta surengti 
tarptautinį kongresą "Ko
munizmo nusikaltimų 
įvertinimas" bei Tarp
tautinį visuomeninį tri
bunolą f paskelbti nuo
sprendį komunistų parti
jos ideologijai, jos su
kurtoms represinėms 
struktūroms.

Kongresą rengia ketu
rios Lietuvos rezistentų 
ir nukentėjusių nuo ko
munizmo teroro asmenų 
organizacijos, yra įsteig
tas Komunizmo Nusikal
timų Tyrime t Fondas, 
kaupiantis rėmėjų lėšas.

Organizacinis komite
tas, pasak pirmininko V. 
Miliausko, iš anksto krei
pėsi į 26 valstybių įvai
rias nevyriausybines orga
nizacijas, genocido ty
rimo centrus, mokslo in
stitucijas, kviesdamas da
lyvauti Kongreso ir Tri
bunolo darbe. 18 valsty
bių atstovai jau pranešė 
apie savo dalyvavimą.į

2 psl.

Kongresą atvyks Rusijos 
Dūmos deputatas disi
dentas S.Kovaliovas, 
UNESCO generalinės kon
ferencijos prezidentė 
J.Mozerova, žmogaus 
teisių gynimo aktyvistė 
E.Boner, žymus komuniz
mo tyrinėtojas, Harvardo 
universiteto profesorius 
R.Pipes, Japonijos Čubu 
universiteto Tarptauti
nių studijų fakulteto pro
fesorius S.Hatanąka. Vo
kietijos Bundestago na
rys M.Mekelis, Lenkijos 
senatorius Z.Romasevs- 
kis ir kt. 

e

Kai "diplomatas" ne
susipranta

Lietuvos konsulas Du- 
bajuje (Jungtiniuose Ara- 
bų^ Emyratuose)G.Ker- 
rušauskas paskelbtas ne- 
psgeiday.jamu asmeniu, 
jau grįžo^ į Lietuvą.

Anot žurnalisto, diplo
matas pažeidė . musulmo
niškos valstybes įstaty
mus, draudžiančius var
toti alkoholį viešoje vie
toje; taip pat kalbama,

Meilė medžiams 
nedingo.

Vilniaus mjškų urėdi
jai priklausančiuose vals 
tybiniuose miškuose šį 
pavasarį bus užvesta per 
120 ha. naujų medynų.iš 
57,904 ha. miškų plotų 
urėdijos valdomų miškų, 
4,000 ha. yra privatus. 
Taip pat Vilnijos rajonų 
žemdirbiai dalį nederlin
gų žemių rengiasi užveis
ti mišku.

Avižienių vietovėje, 
privačiame miške, Marija 
Martusevičiūtė su broliu 
Česlovu šį pavasarį jau 
pasodino per 1,000 eg
laičių daigų. Miško lau
kymėse jie dar pasodins 
per 400 pušaičių.

Ypač aktyviai miško 
sodinimo darbai šiemet 
vyksta Sudervės, Dūkštų, 
Verkių, Panerių girinin
kijose. Miškininkai šie
met kirtavietėse dau
giausia sodina eglių, pu
šų, ąžuolų ir beržų so
dinukus,

Lietuvoje šiemet miš
kininkai iš viso planuoja 
pasodinti 7,568 ha miško 

kad jis, būdamas neblai
vus, viešoje vietoje su
kėlė incidentą. Vakar 
ministras A.Saudargas sa
kė, jog detalesnės infor
macijos apie incidentą 
neturi, todėl komentuoti 
negali. išsiaiškinti ap
linkybių vakar į Dubajų 
išsiųstas. URM genera
linis inspektorius D.Ju- 
nevičius.

Prezidentūra dėl šio 
įvykio taip pat nekomen
tavo. "Vis dėlto konsu
las nėra labai aukštas 
pareigūnas, ji skiria ne 
prezidentas, o Užsienio 
Reikalų Ministerija, ku
ri ir atsakinga už jo 
veiklą"— sakė prezidento 
atstovė spaudai V.Gai
žauskaitė.

Nurodoma, kad 
G.Kerušauskas toje 
valstybėje dirbo beveik 
penkerius metus. Jo ka
dencija turėjo baigtis šių 
metų vasarą.
• Viešbutis turi gerą 
galimybę augti.

Pačiame Marijampolės 
centre didžiulis, kažkada 

želdinių. iš- to kiekio 
93%-valstybinių miškų 
žemėse bei išnaudotuose 
karjeruose, durpynuose. 
Renkamos žinios enci
klopedijai .

Lietuvoje yra renkama 
medžiaga Lietuvos Ka
rininkų Enciklopedijai iš
leisti. Prašoma sekančių 
žinių: pavardė, vardas, 
gimimo data ir vieta,ka
da ir koks mokslas išei
tas, kur ir kada baigė 
Karo Mokyklą, kuriame 
pulke ir kokį laipsnį iš
tarnavo. Jei turima, , pri
dėti nuotrauką unifor
moje. Žinąs siųsti: Al
girdas Jakimavičius, Nau
joji 40-8 LT , 4580 Aly
tus, Lietuva. Platesnę in
formaciją galima gauti 
skambinant:727—343-9733

Zuzana Dzikienė
Apie "Inkaro" įmonę,

Š.m. balandžio mėn. 
21d. spaudos konferenci
joje, Laikinosios Tyrimo 
Komisijos padėčiai su
žlugdytoje "Inkaro" ga
mykloje ištirti pirminin
kas Alfredas Stasiulevi
čius supažindino žurna-

Vilniaus mokyk
lų moksleiviai 
pagamino 
dešimtis inkilų 
kovo mėn. 20 d. 
-ŽEMĖS 
DIENOS proga. 
Ši diena dabar 
yra švenčiama 
visame 
pasaulyje

Nuotr: 
Gedimino 
Žilinsko 
(ELTA)

buvęs prašmatnus viešbu
tis "Suduva". Jį už 400 
tūkst.litų per varžytines 
įsigijo Marijampolės vers
lininkas Gintautas Žilins
kas. Jis jau vadovauja 
vienam mažesniam vieš
bučiui, tačiau mano, kad 
pasienio mieste Marijam
polėje, didelis gero ly
gio viešbutis, tuščias 
nebus. Šis Marijampolės 
viešbutis buvo pastaty
tas sovietmečiu. Atkūrus 
Nepriklausomybę, per 
privatizavimą f jį labai 
brangiai įsigijo veiklus 
verslininkas Rolandas 
Kazla. Tačiau, 1994m. 
jis nusižudė, o viešbutis 
su visu jo inventoriumi 
buvo areštuotas už sko
las. Iki šiol viešbutis sto
vėjo nenaudojamas, 
todėl jį reikia kapita- 
liai remontuoti.

G.Žilinskas yra įsitiki
nęs, kad į pastato atnau
jinimą bei įrengimą su
dėti pinigai grįš. Nauja
sis šeimininkas ketina 
kurti naujų darbo vietų. 

listus su komisijos veik
los ataskaita.

Jis sakė, kad "pagal 
turimus duomenis galima 
manyti, jog AB"Inkaras" 
vadovai bei su jais su
sieti asmenys nepakanka
mai rūpinosi gamybos 
vystymu, kreditinius iš
teklius naudojo ne pagal 
paskirtį, užšiiminėjo pi
nigų plovimu, dėl to pri
vedė bendrovę ir jos duk
terines įmones prie ban
kroto".

Anot Komisijos pirmi
ninko ataskaitos, nuo 
1994m. "tuometinės vy
riausybės ir Finansų mi
nisterija nepakankamai 
kontroliavo įmonės veik
lą bei užsienio kreditų 
panaudojimą ir neužkirto 
kelio perspektyvios įmo
nės žlugimui".

Komisijos vadovo tei
gimu, AB "Inkaras" yra 
viena asociacijos "Grupė 
EBSW" įmonių. Kaip ži
noma, šio susivienijimo 
prezidentas Gintaras Pet
rikas jau keleri metai 
slapstosi nuo teisėsau
gos.

Seimo Komisijos nusta
tyta, kad 1995m. AB "In* 
karas" pervedė 965,000 | 
dol. į tą pačią sąskaitą 
Rygos "Saule" banke,kur 
G.Petrikas pervedė ir ap
gaule užvaldytą 1.62mln 
dol. paskolą iš Lietuvos 
valstybinio komercinio 
banko.

A.Stasiulevičiaus tei
gimu, AB "Inkaras" va
dovybė per keleris me
tus ne pagal paskirtį pa
naudojo dalį 30 mln.Švei
carijos banko kredito, ku
rį Lietuvai suteikė Ita
lija vienkartinių medi
cinos sistemų gamybai 
pradėti. Dalis šio bei 
kitų kreditų buvo sudė
tingai "prasukti" ir per
vesti įvairiems asme
nims bei firmoms. Anot 
komisijos, šis medicinos 
projektas iki šiol neuž
baigtas, o valstybei pa
daryta 22.8 mln. litų žą- 
la.

Seimo Komisija ofi
cialiai kreipėsi į genera
linį prokurorą Kazį Pėd
nyčią, prašydama įvertin
ti teisėsaugos pareigūnų 
veiksmus. 1997m. Kauno 
apylinkės prokuratūroje 
buvo iškelta baudžiamoji 
byla, susijusi su "Inka
ro" veikla, kuri buvo su
stabdyta, o neseniai nu
stačius Baudžiamojo pro
ceso kodekso pažeidimą, 
vėl atnaujinta.

Pasak Seimo komisijos 
nario Ryto Kupčinsko, 
ši ir kitos bylos galėjo 
būti ištirtos jau prieš 
kelerius metus, nes jau 
tada buvo galima įtarti, 
jog AB "Inkaras" pažei
džia įstatymus.

Seimo komisijos duo
menimis, AB "Inkaras" 
skola vien tik Finansų 
ministerijai viršija 50 
mln.litų. Vien UAB "Inka
ro avalynė" maždaug 
1,000 savo darbuotojų yra 
įsiskolinusi 2.4 mln.litų.
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LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KONSULATO 
PRANEŠIMAS

Garbės Konsulas Algi
mantas Karnavičius pra
šo visų, norinčių su juo 
asmeniškai 
tai susitarti 
pasimatymo 
Dažnai 
darbo 
vykti 
pat kad 

telefonas (727- 
ir elektroninis 

(voice mail) 
valandas.

Li til

Š.m. Vilniaus senamiesčio

KUNIGO ŽUDIKAS
JOJA PAGYVENTI 
VĖJE

SVA- 
LAIS-

dėl to, 
ką padariau. Dabar visą 
gyvenimą gali tekti sėdė
ti kalėjime. Nežinau, 
kaip reikės gyventi. Bu
tų labai gerai, jei gau
čiau 20 metų nelaisvės"- 
"Lietuvos Rytui" sakė ku
nigo Ričardo Mikutavi
čiaus žudikas 26 metų 
Ivanas Kvaskovas.

"Tikrai gailiuosi

Kaziuko Mugėje Nuotr: Kęstučio Vanago (Elta) 

ZAPYŠKIO GOTIKA
Nesi tu auksinė bazilika Romos, 
Nesi tu graži Notre Dame de Paris,- 
Tu mažylė, apirus, sena bažnytėlė, 
O esi amžina, o esi nemari.

M. M.Slavėnienė

Kairiajame Nemuno krante, Zapyškyje, stovi sena 
gotikinė šv.Jono bažnyčia. Tai brangus ir vertingas 
XVI amž.lietuviškosios gotikos paminklas, matęs vi-

susitikti,prieš 
su juo dėl 

laiko.
pasitaiko, kad jis 

reikalais turi iš- 
iš įstaigos. Taip 

primena, 
konsulato 
895-4811) 
paštas 
veikia 24

Konsulato e-mail 
consulfl@Aol.Com.

Velykos St. Peterburge
Gausiai susirinkę St. 

Petersburgo tautiečiai 
Velykų šventę pradėjo 
Šv.Vardo bažnyčioje, 
Gulf porte, pamaldom is,ku
rias atnašavo kun.Anta
nas Grabnickas OFM,

ir 
Šakalys,

atnasavo 
Grabnickas 

kun.dr.Matas Čyvas 
kun.Rafaelis 
OFM. Giedojo Klubo cho
ras, diriguojamas dr.Bro
niaus Kazėno, 

sų amžių negandas, karus ir potvynius. Stūkso ji ap- grojo 
gaubta amžių legendų. Pasakojama, kad toje vietoje 
kadaise buvo senovės lietuvių šventykla su akmens 
aukuru. įvedus katalikybę, romuva buvo išgriauta ir 
toje vietoje pastatyta bažnyčia. Pagal šį romantišką 
pasakojimą, Zapyškio bažnyčia buvo pastatyta XIV

Kaltinamasis atsaki
nėjo į žurnalistų klau
simus gana šaltai.

Tuojau po Velykų — 
I.Kvaskovas, 46 metų 
Vladas Beleckas, 26 me
tų Arturas Daškovskis, 
22 metų Valdas Puodžiū
nas sės į teisiamųjų suo
lą. Šie asmenys yra kal
tinamieji . didelį atgarsį 
visuomenėje sukėlusioje 
kunigo R.Mikutavičiaus 
nužudymo ir jo meno ko
lekcijos vagystės byloje.

amž.pabaigoje(iš čia kilęs Vytauto bažnyčios pavadi
nimas).

Padavimai lieka padavimais, o istorijos šaltiniai 
tvirtina, kad bažnyčia pastatyta 1578m. Statybos 
fundatorius buvo to meto Zapyškio valdytojas Po
vilas Sapiega (Lietuvos architektūros istorija T.I.V. 
1987 P.139).

Zapyškio gotinė bažnyčia vienanavis, bebokštis 
kulto pastatas, lietuviškosios gotikos paminklas. Šį 
pastatą statė vietiniai meistrai. Nors bažnyčia buvo 
daug kartų * remontuota (o remonto darbai tebevyk
domi ir šiandien), tačiau pastate išliko būdingiausi 
lietuviškos gotikos bruožai: vienanavė erdvė, masy
vumas, duominuojantis aukštas dvišlaitis stogas,rau
donų plytų sienos su kukliais gotikiniais puošybiniais 
elementais. A.Vaičius

vargonais 
Aloyzas Jurgutis 

ir Asta Lukienė. Gražų 
ir šv.entei pritaikytą pa
mokslą pasakė kun.A.Gra
bnickas. Po pamaldų be
veik visi skubėjo į Lie
tuvių Klubo salę, kur 
svečių laukė graži, šven
tiška aplinKa r malonios 
šeimininkes. Klubo di
rektorė Dalia Adomaitie
nė, padedama savo vyro 
Antano, skoningai ir gear 
žiai paruošė sceną Vely
kų motyvais. Scenos prie
kyje matėsi graži, Juozo 
Taoro įrengta lietuviškų 
velykinių kortelių ir vo
kų paroda, kuria visi sve
čiai labai domėjosi. At
sirado ir dvi kraitelės 
gražiausių margučių kon
kursui.

We’re all

Montrealers
{one island

citv
gyventojų

turės naudos iŠ
sumažintų mokesčių

www.ville.montreal.qc.ca
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Ville de Montrėal

Po kun.A.Grabnicko 
maldos, Klubo pirminin
kas pakvietė visus "mar
gučių kovai". Stalų lai
mėtojai turėjo persirung- 
ti prie scenos liudininkų 
akivaizdoje. Po trumpo 
laiko buvo paskelbtas 
laimėtojas su stipriausiu 
margučiu.Tai Juozas Au
gutis, kuriam teko ir 
premija - butelis šam
pano.

Papietavus buvo suda
ryta konkursinių velykai
čių vertinimo komisija, 
į kurią įėjo Dalia Ado
maitienė, Monika Andre- 
jauskienė ir kun.A.Grab
nickas.Pirmąją premiją 
laimėjo Nina Liubinienė. 
Antroji premija teko Bi
rutei Mikalauskienei.

Pirmininkas padėkojo 
komisijai ir konkurso lai 
mėtojoms, pasidžiaugda
mas, kad ši mūsų liau
dies meno rūšis dar gy
vuoja gana stipriai.

Vėliau visi paklausė 
Mečio Šilkaičio parengtų 
žinių iš Lietuvos, o taip 
pat ir linksmesnės anek
dotų dalies, kuri visus 
gardžiai prajuokino. Visi 
buvo patenkinti gražia, 

lietuviška programa.
Lankėsi trys Lietuvos 
Seimo nariai.

Balandžio. mėn.16d.po- 
pietę Lietuviu Klube ap
silankė trejetas Lietuvos 
Respublikos Seimo narių: 
Laima Andrikienė, dr.Ka
zys Bobelis ir Vidmantas 
Žiemelis, kurių pasiklau
syti susirinko apie 260 
mūsų telkinio gyventojų. 
Pirmiausia kalbėjo V.Žie
melis, Jis, vienas iš Są
jūdžio pradininkų, Kovo 
11-sios Akto sugnataras, 
iš profesijos teisinin
kas, 1996- 1998 m.LR Vi
daus Reikalų Ministeris, 
teises srityje stažavosi 
Prancūzijoje, Norvegijoje, 
Švedijoje.

Savo kalboje jis nu
švietė nelengvas Seimo 
nario pareigas ir kas yra 
daroma, kad Lietuva pri
artėtų prie Vakarų siste
mos. Jo kalbą papildė 
dr.Laima Andrikienė,ku
ri taip pat yra Kovo 11- 
sios Akto signatarė, Sei
mo narė nuo 1996m.Bu
vo 1996-1998m. Europos 
Reikalų Ministerė, 1993 — 
1998m. spalio mėn.Tėvy
nės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių partijos) 
narė.

1999m. spalio mėn.23d 
pasirašė Tėvynės Liau
dies partijos steigia
mąją deklaraciją ir yra 
šios partijos iniciatyvi
nės grupės narė.

Pirmininko kviečiamas, 
mielai sutiko tarti žodį 
ir dr.K.Bobelis. Kadangi 
jis prieš porą mėnesių 
Klube buvo davęs spe
cialų pranešimą apie pa
dėtį Lietuvoje, tai šį 
kartą trumpai kalbėjo. 
Komentuodamas apie 
Lietuvos įsijungimą į Eu
ropos Sąjungą pasakė, 
kad jungtis į ją reikia, 
bet tik kaip lygus su ly
giu, o ne nužemintai 
maldauti, kad mus 
priimtų (kodėl jis mano, 
kad "nužemintai" maldau
jame?).

Popietės dalyviai, iš
klausę pranešimus, nuo
širdžiai paplojo mūsų 
svečiams, laisvos tėvynės 
atstovams.

Sekančią dieną L.An
drikienė ir V.Žiemelis, 
lydimi L.ir D.Siemaškų, 
globojančių svečius jų 
viešnages metu St.Pe- 
tersburge, apžiūrėjo Lie
tuvos respublikos konsu
latą St.Petersburge ir su* 
sitiko su Garbės Konsulu 
Alg.Karnavičiumi infor
maciniais reikalais.

Popietė su Gabrieliumi 
Žem kalniu.

Balandžio mėn.19d.Klu- 
bo salėje JAV LB Flori
dos Apygardos valdyba 
surengė pašnekesį su Flo
ridoje besilankančiu Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės atstovu Vilniuje 
Gabrieliumi Žemkalniu. 
Svečias prelegentas la
bai nuosekliai ir įdomiai 
papasakojo apie darbus, 
........... 4 psl.
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• Vilniuje, Valstybiniame 
Muziejuje, atidaryta pa
roda "Lietuvos proisto- 
re". Tai 10,000 metų ap
rėpianti archeologijos 
ekspozicija. Senoji arche
ologijos ekspozicija mu
ziejuje veikė nuo 1968 
metų. Naujoji paroda 
chronologiškai dalijama 
į dvi dalis: Lietuva iki 
Kristaus gimimo bei nuo 
Kristaus gimimo iki vals
tybės susidarymo. Ypač 
įdomus rekonstruoti pa
puošalai, drabužiai, gink
lai.

PRAKTIŠKA IŠEITIS
s Pirmą Š.m. balandžio 

mėnesio savaitę Klaipė
dos Universiteto dėsty
tojai, nusprendus rekto
ratui, buvo išleisti vie
nos savaitės nemokamų 
atostogų. Nutarimo tiks
las - sutaupyti apie 
400,000 litų, kuriais bus 
apmokėtos skolos už šil
dymą.

Kai kurie dėstytojai ir 
be atlyginimo toliau kon
sultavo studentus, ren
giančius diplominius dar
bus arba intensyviai 
besimokančius specialy
bės uždaviniuose..

Kiti dėstytojai paskyrė 
darbus, kuriuos studen
tai galėjo atlikti namuo
se.

Kai bėda, išeitį, prie 
gerų norų,galima surasti, 
kaip šis pavyzdys rodo1.

• Po beveik metus truku
sio remonto Plungės sa
vivaldybės ligoninės gy
dytojai sugrįžo į atnau- 
jintas operacines. Sąly
gos čia pasikeitė iš es
mes - somintuota nau
jausia aparatūra, sudėti 
hermetiški lagai, šildo
mos grindys, įrengtas ha
logeninis apšvietimas, 
srautinis kvarcas. Atnau
jintose operacinėse per 
metus galima atlikti per 
2000 operacijų.
Galima ir taip atsi
lyginti-

Daugiau nei 14 tūkst. 
Lietuvos gyventojų per
nai atsidūrė areštinėse 
vien todėl, kad nesumo
kėjo už administracinius 
nusižengimus skirtų bau
dų. Policijos nuomone, 
jau ir taip skolingi vals
tybei, šie žmonės mėne
sį gyvena iš jos malonės. 
Viena para areštinėje 
valstybei kainuoja 20 li
tų. Pagal įstatymą žmo
gus vienu siuntimu areš
tinėje gali praleisti 30 
parų. Skola valstybei dar 
labiau padidėja, nes 
vieno asmens saugojimas 
per parą kainuoja 65-70 
litų. Todėl netrukus bus 
siūloma Seimui adminis
tracinį areštą pakeisti 
viešaisiais darbais.

Dzūkijoje ankstyvas gry
bavimo sezonas

Atšilus orams, ėmė 

dygti bobausiai. Varėnoje 
įsikūrusi bendrovė "Ert- 
ra" jau pradėjo supirki
nėti šiuos pavasarinius 
grybus. Per keletą dienų 
supirko apie 200 kg.bob
ausių. "Ertra" yra vienin
telė Dzūkijoje supirkėja 
šių grybų ir juos džio
vintus bei sūdytus eks
portuoja į Skandinaviją. 
Per metus į užsienį iške
liauja apie toną džiovin
tų grybų.

Pirmieji grybų parda
vėjai su pilnomis bobau
sių pintinėmis jau pra
dėjo rikiuotis ir miškuo
se prie didžiųjų Dzūkijos 
kelių, vedančių į did
miesčius.

Balandžio mėnesio 
paskutines savaites Lie
tuvoje buvo labai šilta: 
22-24 l.C dieną ir apie 
15 l.C. naktį. Šilumą pa
skleidė iš Afrikos atke
liavęs oras.

Šis tas iš Kauno 
istorijos

Kaunas yra antras 
pagal savo reikšmę ir dy
dį Lietuvos mokslo, kul
tūros ir pramones mies
tas, techninės intelegen- 
tijos (o dabar jau ir hu- 
manitarinės)ūgdymo cent 
ras.

Kauno vardas rašyti
niuose dokumentuose pa
minėtas vėlai , 1361-ais

metais, nors istorikas 
T.Narbutas nurodo kitą 
datą - 1030-sius metus.

Nemuno ir Nėries san
takoje žmonės gyveno 
dar prieš 2000 metų. 
Kauno miestui pradžią 
davė gyvenvietė, čia įsi
kūrusi jau IV amžiuje. 
Yra rastos XI amžiaus 
medinės pilies liekanos. 
XIII amžiuje pastatyta 
pirmoji mūrine pilis.

Tačiau ir be rašytinių 
šaltinių aišku, kad Kau
nas ir iki 1361 metų bu
vo tvirtovė, apsupta Ne
muno ir Nėries, kalvų ir 
piliakalnių.

1408 metais Kaunui su
teikta magderburgijų pri- 
velegija. Jis tapo pilna
teisiu miestu, kuriame 
gyveno pirkliai ir ama
tininkai. Kaunas tapo 
Lietuvos prekybos centru, 
nes per jį ėjo daug van
dens ir sausumos kelių. 
Vokiečių pirkliai Kaune 
turėjo savo atskirą būs- 
tynę, prekių sandėlius, 
malūną, vaško fabriką ir 
miesto svarstykles.

Magdeburgijų privele- 
gija Kaunui buvo reikš
mingas ir svarbus įvykis 
skatinęs miesto plėtimą
si ir vystymąsi.

v
.... Žemkalnis Floridoje 
kuriuos PLB įstaiga dir
ba Vjlniuje. Jų darbai 
praktiškai aprėpia visą 
pasaulį, nes lietuvių ran. 
dame visuose kontinen
tuose.

Ypatingai jaudinantis 
buvo pasakojimas apie 
lietuvius, pasilikusius Si
bire ir jų vaikus bei^ vai
kaičius. Kai kurie iš jų 
dar planuoja grįžti Lietu
von, nors jau vaikai lie
tuviškai nekalba, tačiau 
nemažai jų yra ten ge
rai įsigyvenusių. Jie ne
sitiki, kad Lietuvoje gy
venimas būtų geresnis.

Sužinoję , kad atvyks
ta grupė žmnonių iš Lie- 
tuvos, jie stengiasi kaip 
nors nugalėti ir didelius 
nuotolius, kad tik galėtų 
paklausyti lituviško žo
džio ir pamatyti asmenų 
iš Lietuvos.

Lietuvos vyriausybė 
skiria pašalpas asmenims, 
norintiems grįžti Lietu
von, tačiau daug kam 
tas persikėlimas jau yra 
per sunkus.

Popietės dalyviai iškė
lė nemažai klausimų? į 
kuriuos prelegentas ma
loniai ir išsamiai atsakė. 
Klausimų ir atsakymų pe
riodas dar ilgai tęsėsi ir 
privačiuose rateliuose po 
paskaitos.Klausytojai yra 
dėkingi svečiui G.Žem
kalniui už tokią puikią 
popietę.

Padedame Vieni Kitiems
Toronto "Prisikėlimo." Parapijos Kprpi- 

dito Kooperatyvo metinis narių susirinki
mas įvyko 2000m. balandžio mėn. 9d. para
pijos patalpose. Tai jau 37-tas metinis 
narių susirinkimas. Jame dalyvavo 292 na- , 
riai. Vąjdybos pirmininkas dr.Česlovas Jo-1 
nys pradėjo susirinkimą, perskaitydamas 
praėjusiais metais mirusių narių pavardes. 
Jų buvo 47. Jie buvo pagerbti Tylos minu
te ir trumpa kun.Augustino Simanavičiaus 
OFM, malda.Valdybos sekretorius Marius 
Rusinas perskaitė praėjusių metų susirin
kimo protokolą, kuris buvo priimtas be pa
taisų.
Pranešimai

Pirmą pranešimą padare Valdybos pirmi
ninkas dr.C.Jonys, pažymėdamas, kad 
praėjusieji metai kooperatyvui buvo sėkmin
gi. Balansai paaugo trečdaliu milijono do
lerių ir mūsų kooperatyvas savo balanso 
didumu buvo 53-čioje vietoje iš visų 343 
kooperatyvų Ontario provincijoje.

Metų pabaigoje kooperatyvui priklausė 
3544 nariai, iš gauto pelno metų pabaigoje 
taupytojams buvo prirašyta 10% papildomų 
palūkanų už jau prirašytas palūkanas ir 
skolininkams prirašyta taip pat 10% už ki
tų metų pabaigos sumokėtus nuošimčius.

Neišdalinto pelno likutis pervestas į ko
operatyvo rezervus ir jie pakilo iki 8.4%. 
Kaip ir praeityje, taip ir 1999 metais, lie
tuviškai veiklai, švietimui, sporto ir jauni
mo reikalams, spaudai, bendruomeninei 
veiklai ir įvairioms organizacijoms buvo 
paskirta daugiau negu $55,000.

Pirmininkas paminėjo, kad narių paklau
sa naujoms paskoloms sumažėjo. Norint 
pagerinti galimybes išduoti daugiau paskolų, 
kooperatyvas nutarė prašyti valdžios Jei- 
dimo išduoti "sindikuotas" paskolas, ir tam 
yra reikalingas statuto pakeitimas, 
pritariant visiems susirinkimo dalyviams.

Gyvybės draudimo reikalas už santaupas 
iki $2000 buvo svarstomas praėjusių metų 
susirinkime, tačiau Valdyba jokių . pakeiti
mų nedarė. Draudimo kompanija vėl padidi
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no draudimo premijas, užtat tą reikalą vėl 
reikės persvarstyti 2000 metais. Indėlių 
draudimas buvo padidintas nuo $60.000 iki 
$100,000.

Buvo paminėtas persikėlimo į naujas 
patalpas reikalas, nes parapijai keliantis į 
naują vietovę, kelsis ir Kredito 
kooperatyvo įstaiga. Kooperatyvas buvo 
paprašytas iš anksto apmokėti statybos iš
laidas už patalpų dalį, kurios bus nuomuo- 
jamos iš Tėvų pranciškonų. Tai sudaro apy. 
tikriai apie $510,000 sumą ir ta suma pa
dengtų ateinančių 25 metų nuomą. Buvo 
pasitikrinta valdžios įstaigose dėl tokios 
procedūros. Kooperatyvo Valdybai buvo 
paaiškinta, kad nuomos apmokėjimas į 
priekį įstatymų nepažeidžia.

Baigdamas savo pranešimą, pirmininkas 
išreiškė padėką visiems kooperatyvo na
riams, Valdybai ir komitetų nariams, taip 
pat kooperatyvo vedėjai Ritai Norvaišaitei 
už rūpestingą kooperatyvo tvarkymą. 
Asmenišką padėką išreiškė buvusiam ilga- 
mečiui Valdybos pirmininkui dr.S.Čepui už 
jo pamokymus ir patarimus.

Iždininkė G.Ignaitytė perskaitė savo pra
nešimą, pažymėdama, kad metai buvo už
baigti su 60,4 nil.dolerių balansu. 1999 me
tų pajamos buvo 3,3mil. dolerių, beveik 6% 
daugiau negu 1998m. Lietuviškiems reika
lams aukos siekė $56,000. Didžiausia auka 
$10,000 buvo paskirta Tautinių Šokių Šven
tei, kuri įvyks šiais metais Toronte. At
skaičius aukas, administracines išlaidas ir 
valdžios mokesčius, kooperatyvo grynas pel
nas buvo $174,000, kuris yra pervestas į 
rezervų kapitalą. Rezervų suma pasiekė 
5,1 mil. dolerių, arba 8,4% nuo viso turimo 
kapitalo.

Pagal valdžios nustatytas normas, 
rezervų Kapitalas privalo būti nemažesnis 
kaip 5%. Mūsų kooperatyvas šią normą 
gerokai viršija ir tai parodo, kad finansiš
kai stipriai laikomės. Rezervų kapitalas 
yra visų narių nuosavybė.

Revizijos komisijos pranešimą perskaitė

-rįjfc. ar-Jit, -11 1KZ31
Julija Adamonytė-Danaitienė, paaiškindama 
komisijos atliktus darbus ir pabrėždama, 
kad nerasta jokių netikslumų ir visos 
operacijos vykdomos pagal kreditų 
kooperatyvams išleistas taisykles ir įstaty
mus.

Sekė samdomo revizoriaus ir paskolų 
komisijos pranešimai. Paskolų komisijos pra
nešimą padarė A.Nausėdas. Nekilnojamo 
turto paskoloms (mortgages) buvo gauti 37 
prašymai, iš kurių buvo patenkinti 35, 
$5,450,206 sumai. Asmeninėms paskoloms 
buvo gauti 83 prašymai, patvirtinti buvo 
75, kurių suma buvo $874,294.

Diskusijų dėl pranešimų nebuvo, išsky
rus keletą klausimų, į kuriuos atsake Val
dybos pirmininkas dr.C.Jonys. Vienbalsiai 
buvo priimtos apyskaitos ir patvirtintas tas 
pats revizorius 2000 metams.

Statuto pakeitimą pristatė valdybos pir
mininkas, paaiškindamas siūlomus pakeiti
mus. Kooperatyvas nori prašyti valdžios 
leidimo, kad galėtų išduoti "sindikuotas" 
paskolas, kurios yra didesnei sumai ir būtų 
išduodamos susidėjus kartu su kitais koope
ratyvais. Kitas pasiūlymas buvo, kad vietoj 
paskolų komisijos būtų samdomas nuolatinis 
paskolų vedėjas (loan officer). Abu nuta
rimai pakeisti ir papildyti kooperatyvo įsta* 
tus, buvo susirinkimo vienbalsiai priimti.
Rinkimai

į kadencijas baigusių Valdybos ir ko
misijų narių vietas naujų kandidatų neat
sirado. Valdybon buvo perrinkti V.Bireta ir 
M.Rusinas, Paskolų komisijon A.Nausėdas 
ir Revizijos komisijon J.Freimanas.

Sekė laukta loterija. Buvo išdalintos 8 
premijos po $25 ir 6 po $50.

Po susirinkimo visi nariai buvo pavai
šinti karštais pietumis.

Vincas Kolyčius
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 10.



SOL. ELZBIETOS KARDELIENES

Danguolė

Žitkutė 

ir

Robertas

Navickas

FONDO LAUREATAI • Gegužės mėn. pra
žioję Vilniuje vyko Seinų 
ir Punsko krašto lietuvių 
kultūros dienos. Dienų 
programoje susitikimai, 
paroda, koncertai. Lietu
vių Namuose moksleiviai 
iš Seinų ir Punsko susi
tiko su savo bendraam
žiais vilniečiais. Seinų ir 
Punsko krašto lietuvių 
organizacijų vadovai 
susitiko su Lietuvos val
džios atstovais. Gegužės 
mėn. 2d. Kongresų Rū
muose vakare vyko kon
certinė programa. Ją at
liko Punsko Choras,ka
pela "Klumpė”, choreo
grafinis ansamblis "Jot- 
va".

66.4% Lietuvos ap
klaustųjų verslininkų pri
taria Lietuvos stojimui į 
NATO bei Europos Sąjun
gą. Jie mano, kad euro- 
integracija jų įmonėms. 
bus naudinga.

1999m. rudenį Montrealyje buvo * 
įsteigtas sol.Elžbietos Kardelienės Fondas, 
kurio . tikslas suteikti stipendiją gabiems 
Klaipėdos Universiteto Muzikos Fakulteto 
studentams.

Už Fondą atsakingi - jo iniciatorius 
sol.A.Keblys ir Aušros Vartų parapijos Cho
ro dainininkai: Aldona Morkūnienė, Dainius 
Juras, Antanas J.Mickus.

Pirmieji Konkurso laimėtojai:
Danguolė Žitkutė laimėjo pirmąją pre

miją. Ji yra gimusi Žlibinų kaimelyje, 
Žemaitijoje, Plunges apskr., žemdirbių šei
moje. Muzikalumą paveldėjo iš tėvo, kuris, 
nors niekada nesimokė muzikos, puikiai gro
ja įvairiais instrumentais, o ji pati, vos 
penkerių metų amžiaus, jau grojo akor
deonu ir armonika. Motinos iniciatyva, bū
dama 7 m.amžiaus? įstojo į Plungės Vaikų 
Muzikos Mokyklą, kur mokėsi fortepijono 
klasėje ir ją baigusi 1987m. įstojo į Stasio 
Šimkaus Aukštesniąją Muzikos Mokyklą, 
chorinio dirigavimo klasę. Buvo privaloma 
ir dainavimo disciplina. Jos mokytoja—Va
lentina Vadoklienė (vėliau tapusi docente). 
Nuo tada prasidėjo Danguolės kelias į kon-

' certinę dainą.
Dėl materialinių sunkumų teko studijas 

nutraukti ir dirbti muzikos mokytojos dar
bą Klaipėdos Vidurinėje Mokykloje.

1996m. vėl grįžo į KU Menų Fakulteto 
dainavimo specialybės II-jį kursą. Šiuo 
metu Danguolė Žitkutė yra V-ojo kurso stu
dentė.

Per šiuos metus kaupia operų repertuaro 
medžiagą - Verdi, Gounaud, Handeiio, 
Glinkos, Mozarto ir kt. kompozitorių operų 
solines roles, bei Geršvino, Rachmaninovo 
koncertines arijas.

Robertas Navickas laimėjo II-ją premiją. 
Jis yra gimęs Kukuliškių km.,Klaipėdos aps
krityje. Jūros bangose dažnai pliuškendavo- 
si, nes reikėjo tik perlipti per kopą— kaip 
jis rašo savo laiške. Su puoliu dvyniu rrieg- 
davo dainuoti ir kurti žodžius.

Robertas mokėsi Vaikų Muzikos Mokyk
loje Klaipėdoje. Fortepijono specialybę 
įgijęs, lavinosi St.Šimkaus Konservatorijoje, 
kur mokėsi choro dirigavimo ir dabar mo
kosi . dainavimo pas sol.Vidą Kuraitę 
Klaipėdos U-to Menų Fakultete.

Šeimoje iš Roberto motinos pusės—visi 

dainingi, motina ir jos dvi seserys gražia
balsės, sopranai.

Robertas dabar yra IV-ame kurse, voka- 
lizuoja, mokosi klasikinių operų arijas, sva
joja dainuoti Verdi operose. Sakosi, kad jam 
gerai sekasi ir..."gal nusišypsos laimė kada 
pakliūti ir dainuoti operoje". Yra jau daina
vęs įvairiuose koncertuose, š.m. kovo mėn. 
pabaigoje dainavo solo su "Klaipėdos"choru.

Jis rašo: "Balandžio mėnesio 2d. buvo di
delė garbė talkinti dainininkei Irenai Mil
kevičiūtei. "Klaipėdos Pavasario" koncerte, 
dainavome ištrauką iš "Trubadūro". Do
miuosi garsiais dainininkais. Gerai žinau 
mūsų tarpukario Lietuvos dainininkus ne 
tik tenorus - Kiprą Petrauską, A.Kutkų,bet 
klausiausi ir A. .Galaunienės pirmo-
sios Violetos.

Džiaugiuosi, kad galėjau dalyvauti ir 
laimėti E.Kardelienės Konkursą. Dainavau 
Radamesąt Skudutį iš B.Dvariono operos 
"Dalia" ir Biksio itališką dainą. Mes stu
dentai esame labai dėkingi Kanados lietu
vių dainininkų iniciatyviniam centrui, kad 
turime tokį konkursą". Sėkmės!

SVARBU ŽINOTI

Buvusi privati Vasario 16 —osios 
gimnazija 1999m. liepos 1d. gavo visišką 
valstybės pripažinimą.Tai reiškia, kad jai 
suteiktos tokios pat teisės kaip valstybi
nėms gimnazijoms. Abitūros egzaminai 
ateityje nebus laikomi eksterno teisėmis, o 
pagal valstybinių gimnazijų tvarką.

Dabar gimnaziją galės lankyti ne tik 
lietuvių, bet ir kitų tautybių vaikai. Lietu
viams mokslo programos iš esmės nepasi
keis, nes lig šiol jau dalis dalykų buvo dė
stoma vokiškai. Ateityje šiuos dalykus 
lietuviai ir vokiečiai mokysis kartu. O lie
tuviškai dėstomi dalykai bus lygiaverčiai 
dėstomi ir vokiečių kalba. Visi 
lituanistiniai dalykai bus dėstomi taip pat 
kaip lig šiol.

Gimnazija Vokietijoje iki šiol veikė pa
gal išimties statusą, kaip Federalinės val
džios remiama pabėgėlių mokykla. Lietu
viams praradus pabėgėlių statusą, 
Federalinė valdžia pranešė, kad ji nuo šių 
mokslo metų pabaigos gimnazijos neberems. 
Todėl buvo svarbu gauti valstybės pripa
žinimą, kuris duoda gimnazijai ne tik teisę 
toliau dirbti, bet taip pat garantuoja ir fi
nansinę paramą, kurios vienos, deja, mo
kyklai išlaikyti nepakaks. Gimnazijai padė
ti yra pažadėję Lampertheimo miestas, 
Bergstrasses apskritis, Mainzo vyskupija ir 
Lietuvos Respublika.

Gimnazija praėjusiais metais išleido 11 
abiturientų, šiais metais jų bus 9. Šiuo 
metu gimnaziją lanko 87 mokiniai: 54 iš 

Vokietijos, 28 iš Lietuvos, 2 iš Kanados, 2 
iš Argentinos ir 1 iš Brazilijos.Labai svar
bus auklėjimo darbas vyksta bendrabutyje 
šalia pamokų. Aktyviai reiškiasi jaunimo 
organizacijos, ateitininkai ir skautai.
VASARIO 16-TOSIOS Gimnazija duris atvėrė 
plačiajai vokiečių visuomenei.

Vietinėje vokiečių spaudoje paskelbta 
atvirų durų diena gimnazijoje buvo sureng
ta š.m. sausio 29d. Gimnazijos pristatymas 
tą dieną prasidėjo tuoj po pietų pilies sa
lėje. Čia gausiai susirinkusius, galbūt bū
simų šios gimnazijos mokinių tėvus ir šiaip 
besidominčius mūsų mokykla, pasitiko 
mokytojo G.Ručio vadovaujami orkestrai. 
Atvykusiuosius pasveikino ir apie mokyklą, 
kuriai neseniai suteiktos valstybinės 
gimnazijos teisės, papasakojo direktorius 
A.Šmitas. Jis svečiams pristatė gimnazijos 
pedagogus ir pasidžiaugė, kad atsiradus ga
limybei gimnaziją lankyti vietos bei ap
linkinių miestų vokiečių vaikams, susido
mėjimas šia mokykla tarp vokiečių labai 
išaugo. A.Šmitas atsakė į klausimus ir 
pakvietė visus apžiūrėti gimnazijos patal
pas. Svečiai apžiūrėjo gražiai papuoštas 
klases, laboratorijas, pabuvojo bendrabu
čiuose, kur turėjo galimybę susitikti ir 
pasikalbėti su mokiniais.

Besidomintys gimnazija galėjo pamatyti 
kaip rankų darbelių kambaryje jaunesniųjų 
klasių mergaitės kartu su mokytoja E.Kauf- 
manniene audžia, o bendrabučio virtuvėlėje 
su mokytoa A.Vilčinskiene demonstruoja 
savo kulinarinius sugebėjimus. Užlipę į 

pilies bokštą iš paukščio skrydžio apžiūrėjo 
Huttenfeldo apylinkes, gimnazijos pastatą 
ir parką. Po to svečiai dar ilgai prie ka
vos puodelio bendravo su mokytojais, gim
nazijos vadovais ir tarnautojais.
Vasario 16-oii

Lietuvos Nepriklausomybės ir šios 
gimnazijos vardo diena prasidėjo iškilminga 
rikiuote Lietuvos Vėliavos aikštėje. Sugie
dojus himną, visi suėjo į pilies salę. Čia į 
susirinkusius jaukia ir prasminga kalba 
kreipėsi kapelionas A.Kelmelis ir išsakė min
tis apie Tėvynę ir jos išsaugojimą kiekvie
no asmenyje. Po trumpo susikaupimo visi 
suėjo į klases, kur vyko mokytojos B.Lip- 
šienes organizuota viktorina.- Mokiniams 
buvo išdalyti klausimai, į kuriuos reikėjo 
kuo greičiausiai atsakyti. Klausimai buvo 
išties įvairūs - iš istorijos, geografijos, net 
biojogijos ir kt.mokslo, kultūros bei meno 
sričių, iš Lietuvos politinio gyvenimo, Vo
kietijos ir Pasaulio Lietuvių bendruomenių 
veiklos, gimnazijos istorijos. Geriausiai at
sakę į viktorinos klausimus mokiniai, buvo 
apdovanoti gražiais tortais.
Karnavalo naktis

Kovo mėn. 6d. jau nuo ryto galėjai 
gimnazijoje pastebėti karnavalinę nuotaiką. 
Visų tikslas buvo vienas - kokia kauke nu
stebinti draugus karnavalo vakare. Kad va
karas nebūtų nuobodus ir visų nuotaika ge
ra, daugiausia pastangų ir kūrybiškumo įdė 
jo 11-sios klasės mokiniai su savo auklėto
ja E.Meikiene, nes jie ir buvo atsakingi už 
vakaro pjogramą.^ Jie parengė puikią pa
saulyje žinomų žmonių kaukių programą.
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įmontreal
ĮDOMIOS LANKYTINOS VIETOS MONTREALYJE
Centre Canadien d'Architecture
1920, rue Baile, Montrėal Tėl : 939-7026

Centre commėmoratif de I'Holocauste a Montreal
5551, ch. Cote Sainte-Catherine, Montreal Tėl : 345 - 2605

Centre d'histoire de Montrėal
335, Place d'Youville, Vieux Montrėal Tėl : 872-3207

Ėcomusėe du Fier Monde
2050, rue Amherst, Montrėal Tėl : 528 -8444

Lieu historique national du Commerce-de-la-Fourrure-a-Lachine
1255, boul. Saint-Joseph, Lachine Tėl : 637-7433

Lieu historique national de Sir-George-Etienne-Cartier
458, rue Notre-Dame Quest, Vieux-Montreal Tėl : 283-2282

Maison Saint-Gabriel
2146, place Dublin, Pointe-Saint-Charles Tėl : 935-8136

Musėe d'art de Saint-Laurent
615, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent Tėl : 747-7367

Musėe dės Hospitaliėres de l’Hotel-Dieu de Montreal
201, avenue des Pins, Montreal Tėl : 849-2919

Pointe-a-Calliėre, musėe d’archėologie et d’histoire de Montrėal
350, Place Royale, Vieux-Montreal Tėl : 872-9150

MOTINA TAU!
Motiną, josios gerą šir

dį galime drąsiai suly
ginti su gražiausios ro
žės žiedu. Aš gerai atsi- 
nenu ir niekuomet ne
pamiršiu, kuomet pasku
tinį kartą Lietuvoje, at
sisveikinau su savo mo
tina. Ji nekalbėjo į ma
ne žodžiaisj ji kalbėjo 
ašaromis, kurias matau 
dar ir šiandien, o ypa
tingai Motinos Dienoje.

Aš gerai žinau, jog 
Motina visuomet besąly
giniai viską pamiršta ir 
atleidžia.

Motina,Tu esi jau Am
žinybėje, bet aš ir šian
dien Tave myliu ta 
pačia meile, kuomet bu
vome įkartu.

Motina savo dukros gi 
rnimov dienos proga sa
ko: "Štai ir vėl tavo gi
mimo diena... Aš niekuo- 

painiršti, 
ine- 
Nuo 

buvai

negaliu 
tie praėjusieji 

prapuolė.
tu

met
kur
tai
tada,kuomet
mano mažytė dukrelė,aš
visuomet siekiau tave pa
laikyti savo rankose, my
lėti tave savo

. meile.
Šiandien ir

■ gimimo diena.
prisimenu visas

šiandien jau mstau 
suaugusią ir esi jau 
dviejų dukrelių mo- 

kurias tu m>,li 
giliai, kaip kad aš

begaline

vėl tavo 
Aš gerai 
tas die-

nas; 
tave
savo 
tina, 
taip 
mylėjau tave. TO žinai, 
jog aš ir šiandien norė
čiau laikyti 
motiniškose 
Aš tai darau 
dukrelėmis, su 
meile, kaip kad su 
dariau anksčiau".

Tą dieną lai skamba 
šventovių varpai, gar
siais dužiais primindami 
MOTINOS DIENĄ.

K. Ambrasas

tave savo
rankose...
su
ta

tavo 
pačia 
tavim
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Carte Accės Montrėal 
Des activitės a rabais, 
settlement pour les 
Montrėalais 
572-2237, #610

Prevention des 
incendies 
Des-conseils pour 
vous protėger contre 
les incendies 
872-3800

Conseils de quartier 
Pour exprimer vos 
opinions, vos idėes, 
vos commentaires 
872-9387

Nouveaux projets 
d'habitation
Des habitations neuves 
pour tous les goūts et 
tous les budgets 
872-5837

La Ville a votre service

Apsaugai nuo 
gaisrų
Patarimai visiems . v/ 
kaip išvengti 
gaisru 
872 - 3800

Nauji projektai 
gyvenvietems 
Nauji namai 
visokiems skoniams 
įvairiu pareikalavimu 
ir įvairiems biudžetams

MOntreaL

NUSIŠYPSOKIME:
Lėktuve įvyko avarija. Pilotas kreipiasi į Keleivius: 
amerikietį, anglą, kiną ir rusą.
e -Ponai, leKtuvas perkrautas, Kažkas turi 
pasiaukoti tam ,kad išgelbėtų likusius ir iššokti iš 
leKtuvo.

Ryžtingai atsistoja amerikietis ir su šūkiu "Te
gyvuoja Amerika”, iššoka iš lėktuvo. Lėktuvas vis. 
tebeKrinta.^ Atsistoja anglas ir su šūkiu "Tegyvuoja 
Anglija’,' iššoka paskui amerikietį. Ateina ruso eilė. 
Jis , neskubėdamas prieina prie durų, sušunka "Te- 
gyvuoja Mao!”. ir išmeta kiną

ARAPUQS KREDITO KOOPERA IT \ AS

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

999 djnllcgc St., Toronto, Ontario \I6II 1 \X 
Ivlefonai: 416 532-3400 it 532-3414

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

AKTYVAI per 60 milijonų dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................
180-364 d. term.Ind...............
1 metų term. Indėlius...........
2 metų term, indėlius.......... .
3 metų term, indėlius.......... .
4 metų term. Indėlius.......... .
5 metų term, indėlius.......... .
1 metų GlC-mėn.palūk.........
1 metų GlC-met. palūk.........
2 metų GlC-met. palūk.........
3 metų GlC-met. palūk........
4 metų GlC-met. palūk........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF Ir OHOSP

“Variable”.......................
RRSP ir RRIF-1 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd 
Taupomąją sąskaitą iki......
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk. Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

3.25% 
4.30% 
4.60%
5.10%
5.30% 
5.40% 
5.60%
4.70%
4.95% 
5.35% 
5.50%
5.70% 
5.90%

,.3.00%
,.4.95%
,.5.35%
,.5.50%
,.5.70%
,.5.90%
...2.00%
...2.00%
...2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo................

Sutarties paskolas 
nuo..................

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

Su keičiamu 
nuošimčiu 
1, 2, 3 metų.

8.00%

8.00%

..7.45%
... 7.70%
... 7.90%
... 8.05%
.8.10%

6.20%

Duodame komercinius 
mortgIČIus Iki $750,000.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgIČius iki 75% 
• įkainoto turto vertės (Iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 

(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

Kvartalo tarybos 
išreikšti savo 
nuomones,mintis, 
komentarus 
872 - 9387

Carte Acces Montreal 
papiginti bilietai 
užsiėmimams tiktai 
montrealiediams 
872 - 2237 #610

www.ville.montreal.qc.ca

lietuv|y ąvMM
KREDITO T T T L
KOOPERATYVAS PARAMA

AKTYVAI per 115 milijonų dolerių
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% yž RRSP Ir RRIF 5 m. term. Ind.
3.00% už OHOSP (variable rate) 
2.00% kasd. pat čekių sąsk.
4.75% už JAV doi.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

IMA: 
už asmenines 
paskolas nuo.... 
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%

7.75%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgIČIus Iki 95% 

įkainoto turto;

Nuošimčiai gall pasikeisti savaitės algoje

(Line of Credit) Ir 
- komercinius mortgIČIus

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 Uetuvą 
ir kitus kraštus. KASOS VALANDOS

• Pirmad., anirad. 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 WI6P 1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239
' |

Elektroninis paštas: parama@total.net Tinklalapls: y/ww.parama.net
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http://www.ville.montreal.qc.ca
mailto:parama@total.net
y/ww.parama.net


Įhamilton
KOVO tt-OS MINĖJIMAS

Šią LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBES AT
STATYMO dešimtmečio 
sukaktį-jubiliejų surengė 
Hamiltono Tėvynės Są
jungos skyrius.

Minėjimą pradėjo kleb. 
Juvenalis Liauba SJ.

Žodį tarė Lietuvių Ra
dijo Valandėlės vedėja 
Liuda Stungevičienė,pra
dėjusi poeto Kęstučio 
Genio žodžiais:
"Vardan Dievo Tėvo- Jo 
tiesos, šventos,sujunkime 
savo širdis gerumu, 
krikščioniškai paduokime 
vienas kitam rankas, Pri
sikėlimo garbei skambin
kime visais varpais, įro- 
dykim kilniais darbais, 
kad mylim Lietuvą Tėvy
nę".

Kovo 11-oji mums pri
mena ir Vasario 16-tos 
pasirašytą Aktą. Tai mu
sų tautos herojai, kurie 
prikėlė ir sugrąžino gar
bingą Lietuvos valstybę 
naujam gyvenimui.

Kovo 11-oji, kaip ir Va
sario 16-toji, yra Lietu
vos istorijoje neištrina
mos datos, kai mintimis 
ir širdimi sugrįžtame į 
Lietuvą ir jungiamės su 
karo audrų išblaškytais 
pasaulyje ir likusiais Lie
tuvoje patriotais lietu
viais.

Kovo TI-oji mums reiš
kia, kad į Lietuvą su
grįžta vėl laisvas lietu
vis nepriklausomam nuo 
soyietų gyvenimui, kad į 
Lietuvą grįžta Mačernis- 
Maironis-Valančius Ku- 
dirka-Brazdžionis, Tautos 
Valstybinis Himnas Tris
palvė Lietuvos vėliava.

Kovo 11-oji mums reiš
kia, kad sugrįžta Dievo, 
Tėvynės ir artimo mei- 
lei-garbei gyventi Lietu

vos žmogus.
Mūsų visų tikslas išei

vijoje buvo išlaikyti lie
tuvybę, pagelbėti Lietu
vai atstatyti Nepriklau
somybę ir sugrįžti į na
mus. Deja... Nedaug iš 
mūsų sugrįžome,tačiau 
mintimis ir širdimi mes 
buvome drauge su Lietu
va okupacijos metu,atgi
mimo dienose...Su džiaug
smo ir skausmo 
ašaromis, atrodė, lyg sto
vėjome drauge Baltijos 
Kelyje, buvome Sausio 
13-tąją prie Televizijos 
bokšto, bubėjome prie 
Parlamento Rūmų, girdė
jome Vytautą Landsber
gį, kviečiantį žmones į 
viltį, į atgimimą, į at
siektą laisvės žiburį. Bu
vome Medininkų žudynė
se, sporto šventėje ir 
sporto salėje, kai Lietu
va lydėjo Amžinybėn žu
vusius už laisvę... Vėliau 
Dainų ir Šokių šventėse. 
Mes su Lietuva buvome 
ir šių metų Vasario 16- 
tąją Prezidentūroje _> drau
ge su Nijole Sadūnaite... 
Mes tebegyvename Lietu
vos pasisekimuose ir nu
sivylimuose /nes tai ne
atskiriama mūsų tautos 
dalis.

Mes dalyvavome drau
ge su Lietuva Atgimimo 
Dienų pasisekimuose ir 
verkėme, giedojome liūd
nose valandose.

Niekas negali nugalėti 
Tautos, einannčios į lais
vę ir Nepriklausomybę.

_Tai buvo 1989m. rug
pjūčio mėn. 23d. BALTI
JOS KELIAS.Mes esame— 
tuomet pareiškė Lietu
vos, Latvijos ir Estijos 
žmonės! 1990m. Kovo 11- 
tąją buvo paskelbta, kad 
Lietuvos Nepriklausomy
bė yra!

1991m.Sausio mėn 13 d. 
tai buvo patvirtinta, kad 
lietuviais mes būsime.'*

Po šio žodžio Liuda 
Stungevičienė kreipėsi į 
viešnią iš Lietuvos,Seimo 
narę f dr.Rasą Juknevi
čienę, prašydama pasa
kyti, kas buvo, yra ar 
bus Lietuvoje!

DrR.Juknevičienė kal
bėjo atvirai, nepraleis
dama .Lietuvoje vykstan
čių klaidų,nusivylimų ir 
nepasisekimų. Ji baigė 
savo paskaitą su vilti
mi išbristi iš klaidų ir 
egzistuojančios nesantai
kos į geresnį Lietuvai 
rytojų.

Liongino Paškaus gabu
mais ir iniciatyva daly
viams buvo nuostabiai 
gražiai išpuošta scena, 
primenant, kad jau 10 
metų Lietuvoje plevė
suoja laisvai trispalvė 
vėliava ir Vyčio ženk
las sugrįžo į Lietuvą! N*

Gražiai dainavo Ha
miltono Aušros Vartų 
Šventovės choras, vado
vaujant muz.Darijai Dek- 
snytei. Programą paįvai-

PADĖKA
Mirus mylimai Motinai

A.a. ONAI SITKAUSKIENEI,

Nuoširdžiai dėkojame kleb. Dr. Feliksui 
Jucevičiui ir kun. Stasiui Kazėnui, SJ., už 
gedulines apeigas ir palydėjimą į Krematoriumą 
Montrealyje.

Taip pat dėkojame Aušros Vartų Parapijos 
Chorui už gražų, giedojimą pamaldų metu.

Ačiū prelatui Jonui Staškevičiui ir kun. 
Edžiui Putrimui už atnašautas Šv. Mišias 
Lietuvos Kankinių Šventovėje ir palydėjimą. į 
amžino poilsio vietą.

Nuoširdus ačiū visiems už pareikštas 
užuojautas, dalyvavimą apeigose, užprašytas 
Šv.Mišias ir aukas Vaiko Tėviškės Namams.

Nuoširdi padėka Birutei Staniulienei uŽ 
taip puikiai paruoštus pietus.

Jūsų visų nuoširdumas stiprino mus Šia 
sunkia valanda, u <

Duktė Genė Zabieliauskienė 
ir šeima

rino L.Stungevičienė (de- ninkių rūpesčiu, buvo pa- 
klamacija). vaišinti, vadovaujant Sta-

Visi atvykę į šį minė- sei Jankauskienei.
jimą, nuoširdžiu šeimi- Minėjimo dalyvis J.Ž.

montreal

Genė
Nuotr: N.BagcfiŽiūnienės

m. velykinio stalo skanumynai. Prie jo - Julija Adamonienė, pirmininkė 
Kudžmienė ir Danutė Stankevičienė

VIENINTELIS LIETUVIŲ. BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

ŪRAHYAS"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........2.50%
santaupas..................................2.75%
kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.00%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius..
180 dienų Indėlius

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

3.75%
3.75%

• Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai.

• Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu
3 mil. dol. Ir Kanados 
valdžios Iki $60,000 
sumos draudimu

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%

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

INTERAC KORTELĖ

Šį neeilinį parengimą 
atidarydama pirmininkė 
Genovaitė Kudžmienė pa- dos 
sidžiaugė, kad į jį atsi- toje pačioje scenoje,šoko 
lankė ir šio tradicinio jų tėvai, o jie patys, bū- 

J? stalo pradininkė Jadvyga darni mažyliais, lakstė

VELYKINIS STALAS

Su dideliu pasiseKimu 
praėjo Montrealyje ruoš
tas Velykinis stalas. Šis 
parengimas, kurį kiekvie
nais metais rengia KLK 
Moterų D-jos Montrealio 
skyrius, sutraukė pilnu
tėlę salę žmonių, ypač 
daug jaunimo. Jie atliko 
ir programą.

Visi gėrėjosi puikiais 
valgių stalais, ypač sal
džiuoju, kuriame šalia 
tradicinių tortų puikavo
si kepti ežiukai, grybu
kai, vafliai, margučiai ir 
kt. Su atėjusiu pavasariu 
visus sveikino didžiulės 
šakos su pumpurų kačiu
kais (Ir dėl to, tikriau
siai, labai "nukentėjo" 
Lino ir Astos Staškevi
čių augmenija prie jų na
mų).

Loterijos stalas 
pat neatsiliko savo 
kiais laimikiais.

taip 
pui-

Baltuonienė. Jos rūpes
čiu, prieš 27 metus buvo 
surengtas pirmasis Vely
kinis stalas, sutraukęs 
neįtikėtinai didelį skai
čių žmonių. Nuo tada 
jis buvo rengiamas 
kiekvienais metais ir,net 
iki šiol, tai buvo labiau
siai lankomas renginys 
Montrealyje. Visiems plo
jant, J.Baltuonienei buvo 
prisegta gėlė.

Šį kartą parengimas 
buvo dar ir tuo ypatin
gas, kad programą pirmą 
kartą atliko neseniai at
sikūrusi jaunimo šokių 
grupė "Gintaras", vado
vaujamas Lino Staškevi
čiaus. Šie šokėjai šią va
sarą dalyvaus XI-je Lie
tuvių Tautinių Šokių 
šventėje. Jie pašoko 3 šo
kius, tačiau publikai to 
buvo mažai ir savo 

ji 
buvo mažai ir ; 
audringais plojimais 
reikalavo daugiau.

Šis jaunimas pratęsė 
savo tėvų pradėtą darbą 
lietuvybės išlaikyme. Ro- 

dar taip neseniai,

šioje sajėje. Dabar gi, 
toje pačioje vietoje,ūžia 
jų vaikučiai! Reikia ti
kėtis, kad iš savo tėvų 
perimtą meilę lietuviš
kam šokiui ir dainai, jie 
perduos ir savo vaikams, 
kurie pratęs "Gintaro" 
vardą ateinančioms kar
toms.

Šis ansamblis už pro
gramos atlikimą buvo ap
dovanotas pinigine dova
na, tačiau savo ruožtu/ 
ją paskyrė "Vaiko Tėviš
kės Namams" Lietuvoje. 
Tai buvo tikrai gražus 
pavyzdys visiems, kurie 
augina savo vaikučius: 
nepamiršti našlaičių!

Kalbant apie šiuos šo
kėjus norėtųsi pastebėti, 
kad keli iš jų yra sukūrę 
mišrias šeimas, tačiau 
įtraukė ir kitataučius į 
mūsų tautinio šokio sū
kurį.

Po kun.K.Ambraso SJ. 
stalo palaiminimo, visi 
buvo kviečiami vaišintis 
meniškai ir labai skaniai 
pagamintu maistu.

Draugijos pirm.G.Kudž- 
miene nuoširdžiai padė- 
................ 8 psl.....................

< i
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rnontreal
...Velykinis Stalas 
kojo moterims už pagal
bą gaminant maistą, ke
pantį išradingus tortus! 
Ypač Reginai Piečaitie- 
nei. Ji daugelį kartų ap
rūpina Velykinį stalą, 
veždama iš Lietuvos ra
guolius ir grybukus. Šie 
dalykai labai puošia Vely
kinį stalą.

Yra žmonių, galvojan
čių, kad mūsų parapija 
yra niekam tikusi,ir čia 
su tokiais žmonėmis nie
ko nebegalima nuveikti. 
Taip galvojantieji, bū
dami šio parengimo da
lyviais, turėjo gerą pro
gą įsitikinti, kad taip 
nėra! Vyresnioji karta, 
kuri statė šią parapiją, 
rūpinosi jos finansine pa
dėtimi, augino savo at- 
žąlas lietuviškumo dva
sioje, kaip tik dabar ir 
parodė, kad ji dar gyva 
ir kad,esant reikalui, ga
li sueiti, pabendrauti ir 
dar ir Lietuvai padėti. 
Tik toks bus prasmingas 
žmogaus gyvenimas, jei 
jis išties pagalbos ranką 
kitam žmogui. Ir visai

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

DR.ALENAS (ALAIN) P A V I L A N I S
Šeimos gydytojas

Privatus kabinetas 
932-8441 

3767 Notre Dame W. 
Montreal, 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 rue Su Alexandre Telefonai:
Suite 500 A 

MontrėaLOue., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

rp.s IVHROIM U\1C

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.

nesvarbu Kaip: šokiu, 
daina ar auka!

Gal ne vienas iš mūsų 
susijaudino, pamatęs nau
ją šokių grupę "Ginta
rą". Juk jie visi čia gi
mę, taip pat turi dirbti 
darbus, auginti vaikus, 
bet atranda laiko pratęs
ti lietuviško šokio tra
dicijas, brangias jų tė
vams ir seneliams!

Baigiant norisi padėko
ti KLK Moterų D- jos 
Montrealio sk.pirminin
kei Genovaitei Kudžmie- 
nei. Ji yra padėkojusi vi
soms darbininkėms už šį 
puikų parengimą, todėl 
visų vardu aš norėčiau 
padėkoti ir jai už suorga
nizavimą darbininkų,jų 
vežiojimus, supirkimus 
prekių, išklausydama vi
sokias nuomones, pasiūly
mus ir patarimus, 
sugebėjo padaryti taip, 
kad visi būtų patenkinti 
ir laimingi.Ir sunku bū
tų apsakyti kiek čia bu
vo įdėta jos ir Valdybos 
narių darbo! O kiek dar 
pirmininkei teko atlikti 
visokių darbų ir po pa
rengimo. Bet ji viską, 
kas reikėjo > padarė, 
sutvarkė kantriai be jo
kio nusiskundimo dar 
net pažadėdama, kad ki
tais metais dar geriau 
viską suorganizuos!

Gerai, kad Draugijoje

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika;

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

(Metro Cote des Neiges)

yra tokių veiklių mote
rų, nes jų pastangomis 
šis Velykinis stalas, be 
abejo, buvo vienas iš ge
riausiųjų! Nijolė B.

"Vaiko Tėviškės Na
mams" aukojo: Aušros 
Vartų Parapijos Šv.Onos 
Draugija $200, Montrea
lio "Gintaro" tautinių šo
kių grupė $100, ir J.J.Ki- 
sielaičiai $20.Nuoširdžiai 
dėkoja KLK Moterų D-ja

MIRUSIEJI:
• Liuda JESPELKYTE- 
PAPAURELIENĖ, 97 m. 
mirė gegužės mėn. 4 d.

Liko sūnus Liudvikas 
su šeima, brolis Jonas 
Floridoje su šeima ir 
daug giminių, jų tarpe 
vaikaičiai ir provaikai
čiai.

Palaidota iš Šv.Kazi
miero P jos Cote dės 
Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

SV.KAZIM1ERO P-JOJE
Šv.Kazimiero Parapi

jos šventovėje, Velykų 
Rytą, Prisikėlimo pamal
dos prasidėjo 6.30v. ryte. 
Šia proga atsilankė gana 
daug tikinčiųjų.

Procesijoje, šalia su
augusių, matėme ir 
vaikučių A.ir J.Dasių ke
turis vaikaičius ir ma
žutėlį, penktąjį, kurį ne
šė savo rankose jo 
motina. Po pamaldų jis 
buvo pakrikštytas Nikolo 
vardu.

Pamaldų laike, prie 
altoriaus kleb.dr.Feliksui 
Jucevičiui patarnavo ma
žieji Matas ir jo sesute’ 
Aleksandra Dasiai.
Garbė priklauso jau
niems tėvams, o sene
liams didelis džiaugsmas, 
kuomet jis mato švento
vėje, prie altoriaus savo 
vaikus ir vaikaičius.

iškilmingas pamaldas 
aukojo kleb.dr.F.Jucevi
čius. Jis pasakė ir gražų 
tam rytui pritaikytą pa
mokslą.

Po pamaldų visi daly
viai nusileido į svetainę 
kur vyko gražios ir 
turtingos Velykų Ryto 
vaišės su visaip išmar
gintais kiaušiniais, įvai
riais skanumynais, viso
kiais vaisiais, lietu
višku sūriu, ko tik šir
dis troško. Visko nega
lėjai paragauti, nes nebu
vo vietos. Kaip ir visuo
met, buvome vaišinami 
raudonu, labai geru vynu.

Šias vaišes organizavo 
Parapijos Komiteto Pir
mininkas Robertas Bohe- 
mier su savo žmona, 
bei kitais Komiteto na
riais ir jų žmonomis.

Visi parapijiečiai jiems 
yra _ dėkingi už gražų 
pobūvį, nes turėjo gerą 

. progą pasisveikinti su Šv. 
Velykomis ir praleisti 
jaukiai laiką. K. Ambrasas

LITAS M 0 N T R f A LIG LIETUVIU.
KREDITO UNIJA

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

MOKA ui

Certiflkatai (min. $1.000.00)
1 metų-----------
2 metų ....---- LlOū
3 metų ....---- ^25
4 metų, ....-----
5 metu ....-----
Terminuoti indėliai ■
1 metų............. 3.50
180 d.- 364 d.‘ 3.00
120 d.- 179 d.__ 3,.0.0...
60 d.- 119 d." 3.00
30 d.- 59 d.' 3.00 • 
iki 30 d. ...o. 7

Taupomos sąskaitos
Specialios 1.25 
Kasd i en i nės, 1-25
RRSP & RR1F

Taupoma 1.50
1 metų __  5..00
2 metų 5.00
3 metų 5.25l
4 metų, 5r35,
5 metu ... 5.Ę0_

Čekių s-ta 0.50
30 d. - 364 d. išimant prieš laiką. 1.00 

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to

1 metu 7,80
2 metų 810
3 metų 8-30 ,

4-plex)
4 metų —— 

.5 metų —HJ55—

2nd mortgage +1%
open mortgage +1%
Asmenines 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 7.5Q _ _

KASOS VALANDOS 
1475 De Sėve 3907 A Rosemont 

Pirmadieniais 9.00 - 3.00 10.00 - 2.00
Antr., t reci ad. 9.00-3.00 ——.Ketvirtadieniais 12.00 - 8.00 3.00 - 7.00
Penktadieniais 10.00 - 6.00 2-00 “ 6.00

kalbėkime su savo vaikais jr vaikaičiais
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

DĖKOJAME už pasitikėjimą pavedant 
mūsų įstaigai Jūsų apdraudas PER 45 METUS

Esame apdraudė 75 % Montrealyje gyvenančius lietuvius 
KVIEČIAME 

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

ADAMONIS INSURANCE AGEN C Y INC.
Tel: (514) 722-3545 ~ Fax: (514) 722-3546 „

Sąžiningą! patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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