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WALENSA SUGRĮŽO J 
DIDŽIĄJĄ LAIVŲ 
STATYBOS ĮM(TN£

Š.m. balandžio mėn.2 
d.,buvęs Lenkijos preziden
tas, nedidele persvara pra
laimėjęs prezidentinius 
rinkimus buvusiam komu
nistui Aleksandr Kwasniews 
ki’ui, sugrįžo į Gdansko 
laivų statybos įmonę. Joje 
jis buvo dirbęs elektriko 
specialybėje, vadovavo 
"Solidarnošč" unijai, pagrin
dinai veikusiai prieš Krem
liaus komunistinę diktatūrą, 
lenkų herojus, pirmasis 
po II-jo Pasaulinio Karo 
laisvuose rinkimuose išrink
tas Lenkijos prezidentu, 
Nobelio Premijos laureatas.

Kaip buvęs prezidentas, 
dabar jis turi teisę į as
meninę sargybą ir Merce
des-Benz automobilį su 
šoferiu. Tačiau Lenkijos 
Seimas dar neišsprendė 
jo, kaip buvusio prezidento 
pensijos klausimo. Vyriau
sybė reikalauja iš jo užsi
mokėti atsilikusius mokes
čius už 1 mil.dolerių, ku
riuos jis buvo gavęs 1989 
m.už filmo teises. Taip 
pat apie tuzinas Lenkijos 
piliečių jį traukia j Gdans
ko teismą, kad prezidenti
nių rinkimų metu Walensa 
pažadėjęs kiekvienam suau
gusiam Lenkijos pilie
čiui maždau po $4.000...ir 
neištesėjęs...

Kol pensijos klausimas 
bus išspręstas- jis dirbsiąs 
savo senojoje darbovietėje- 
sako Walensa, nors jam 
joks vargas negresia: jis 
yra pakviestas apmoka- 
momų paskaitų serijai Da
nijoje, Švedijoje ir balan
džio mėnesi - Bostone. 
Jis pasilieka patarėjo pa
reigose "Solidarnošč" unijo
je.

Garsioji Gdansko laivi
ninkystės įmonė yra apgai
lėtiname stovyje, įsiskoli
nusi daugiau kaip $135 
mil. dolerių- kai valstybė 
"nebeužglosto" nedateklių 
kreditais, politiniai parem
tomis privilegijomis, kaip 
kad buvo Įprasta . Ir pats 
Walensa prisipažįsta, kad 
ir jis, būdamas valdžioje 
įtakojo remti šią įmonę, 
tuo pačiu ragindamas refor
muoti. Tik ji to nedariusi: 
"Tai mano klaida. Jeigu 
nebūčiau jiems padėjęs, 
gal jie būtų suradę ir ban
dę daryti tinkamus spren
dimus. Bet ką galėjau da
ryti? Aš visada juos rem
siu..." kalbėjo žurnalistams 
Walensa.

Ant "vištos kojų" besi

laikanti industrija nepajėgė 
be okupacijų ir ruošimos! 
karui, išnaudojant žmonių 
darbus,realistiškai dirbti...

IZRAELIS ATAKUOJA 
LEBANONO MIESTUS

Pietų Lebanone,kaip 
skelbia Izraelio vyriausybė, 
yra susikūrę Hezbollah 
teroristų lizdai, kurie pasi
ryžę ir toliau griauti tai
kos planus tarp palestinie
čių ir Izraelio, teroro ak
tais.
Jų lyderis šeikas Hassam 
Nasrallah prisiekė paversti 
Izraelio valstybę į "liepsnin
ga,. pragarą". ‘ Lebanono 
vyriausybei * nesugebant 
sukontroliuoti teroristų, 
Izraelis grasina tęsti bom
bardavimą pietų Lebanono 
kaimuose, tikėdarnsis griežti 
veiksmai privers stipriau 
reaguoti ir Lebanono vy
riausybę, nes nukenčia 
nemaža civilių, kurie ap
leidžia savo gyvenvietes.

Izraelio paskutinioji kam
panija privertė pabėgti 
apie 400.000 lebaniečių, 
žuvo apie 35, sužeista 
133.

Diplomatiniais kontaktais 
Warren Christopher bandys 
sustabdyti įsibėgėjusį konf
liktą su Lebanonu ir Izrae
lio atstovai mano kad tai 
galima būtų atlikti per 
2-3 dienas ir visi gyvento
jai galėtu sugrįžti i savo 
gyvenvietes.

Ar tai padės apsigalvo
ti tiek visokiems šeikams, 
tiek ir Izraelio ekstremis
tams, kurie vis nesupranta, 
kad tik taikos kelias yra 
vilties kelias...

NE.RIMSTANTI
KORĖJA

1953 m. sustabdžius 
karo veiksmus tarp Šiaurės 
ir Pietų Korėjos, iki dabar 
buvo palaikomas status 
quo, ir Šiaurės Korėja nu
tarė, kad toliau šis susita
rimas nebeturi vertės...

Pribrendo reikalas pada
ryti pastovią taikos sutarti, 

įtampa atsirado, kuo
met Šiaurės Korėjos dali
niai įžengė i 38 paralelės 
zona, skirainčia abi Korė
jas.

Pietų Korėjos prez. 
Kim Young-sam ir prez. 
Clinton'as sutiko sudaryti 
tokį naują planą, priside
dant Japonijai ir Rusijai.

RUSAI PALIEKA 
ČEČĖNIJĄ?___

Balandžio mėn. 16 d. 
iš Maskvos paskelbta, kad 
Rusija atitraukė savo 2 
batalijonus iš Čečėnijos 
prieš dieną, vykdant tam 
tikra taikos plano dalj, 
kurį pasiūlė prez. Boris 
Jelcin'as.

Tačiau kovos tęsėsi, 
nes čečėnai laisvės kovoto
jai nušovė rusų helikopterį, 
kuriuo skrido 4 rusų karei
viai. Reikia manyti, kad 
ne tiktai Rusijos rinkimai 
verčia imtis tokių pažadų.

A. Tamošaitis. Mano žemė. Tapyba

KANADOS LIETUVIŲ. BENDRUOMENES ŽINIOS:

Prieš porą mėnesių yra Išsiųsta medicininiu 
reikmenų ir medikamentų siunta jau pasiekė Lietuvą. 
Ruošiama išsiųsti nauja, panaši, dr. G.Skrinsko parū
pinta siunta, skirta Lietuvos ligoninėms ir gydytojams. 
Taip pat yra paruošta 31 dėžių knygų siunta KAUNO 
UNIVERSITETUI dr.Mildos Danytės vardu.
* Toronte viešintis KAUNO DAILĖS INSTITUTO 
docentas V.Palys pasisiūlė sudaryti sąlygas 1-4 jaunuo
liams - lems iš Kanados studijuoti KAUNE. Ten esant, 
tereikėtų sumokėti tik maisto išlaidas. Laukiama dau
giau informacijos ir oficialaus pasiūlymo.

* Į ŠOKIŲ ŠVENTE ČIKAGOJE užsiregistravo 1776 
šokėjai. Iš PIETŲ AMERIKOS atvyksta 4 grupės, iš 
LIETUVOS - 2. Visos grupės, atvykstančios iš užsienio, 
traktuojamos vienodai, t.y., pačios užsimoka už kelio
nes. Kanados šokėjai už banketą moka kanadiškais 
doleriais. Visi kiti svečiai už banketą ir koncertą mo-C <
ka reguliariai, t.y.-USA doleriais. Bilietai jau platina
mi KLB Raštinėje.

)

Šį rudenį Kanadoje iš Lietuvos viešes rašytoja 
Violeta Palžcinskaitė. Ji žada didesnėse vietovėse 
suruošti literatūros vakarus.

* Š.m. gegužės mėn. pabaigoje Toronte vyks jaunųjų 
krepšinio turnyras. Tikimasi 30 komandų, apie 500 
žaidėjų. AŠTUONI lietuviai iš Lietuvos dalyvaus BOS
TONO maratone. Kanados Sporto Apygardos pirminin
ku išrinktas Rimas Kuliavas.

KANADOS KARIUOMENĖS 
VADOVYBE APKALTINO, 
10 SAVO KAREIVIŲ __

Paaiškėjus netinkamu 
elgesiu su naujokais ir 
pareiškus didelį visuomenės 
pasipiktinimą,ištyrus reikalą^ 
buvo apkaltinti 10 New 
Brunswick kareiviai su 
seržantu.

Paaiškėjo kai kurie 
nepriimtini elgesiai ir 
Kingston, Ont., Karinėje 
Mokykloje, kur 9 karei
viams buvo patiektas pa
peikimas, du iš jų išėjo 
iš Mokyklos.

Iki dabar Kanados Ka
riuomenė buvo pasižymėju
si savo viena geriausių 
elgesio ir etikos atžvilgiu.

Kai kada, pasirodo, 
ir goriausiems tenka susi
tepti...

KARALIENĖ ELZBIETA 
II-JI ŠVęS GIMTADIENI 
BE MARČIŲ

Britanijos karalienes 
70-tasir gimtadienis bus 
atšvęstas be atsiskyrusiu 
nuo šeimos marčių- prince- 
cesių Dianos ir Ferguson, 
kurios neturėjo pakankamai 
orios laikysenos, kad išlai
kytų privačias šeimos prob 
lemas - privačiai.

Taip pat pasipiktinimą 
kelia ir minimų princesių 
didelis troškimas turto 
bei kilmingo traktavimo, 
kuris ne taip dažnai užtar
nautas.

KANADA STIPRINA 
IMPORTUOTO S'DrIO 
GAMYBOS STANDARTUS

Pasklidus tragiškai pa
siutusios karves epidemijos 
grėsmei Britanijoje, Kanada 
buvo patenkinta, kad šios 
ligos pirmieji pėdsakai 
prieš eilę metų pastebėti 
šiame krašte, buvo tuojau 
radikaliai panaikinti, nors 
tuomet daug skundėsi dėl 
galvijų sunaikinimo.

Paskutinėmis dienomis 
atkreiptas dėmesys į labai 
populiarų parmezano sūrio 
gamybinį procesą, kuris 
yra kiek kitoks, negu nus
tatytas kanadietiškas.

Nors iki dabar niekas 
nesusirgo nuo parmezano, 
tačiau išleistos naujos tai
syklės, kurių turės laikytis 
importuotojai.

Norvegijos 
KARALYSTES M1NISTERE 
PIRMININKE LIETUVOJ E

Norvegijos min.p-kė 
G.H.Brundtland, kovo mėn. 
lankydamasi Lietuvoje susi
tiko su min.p-ku M.Stanke
vičiumi, aptarti energeti
kos galimybės Lietuvai 
iš Norvegijos perkant naftą 
ir dujas.

Tokį projektą reikės 
dar įvertinti ekonominiai.

PIRMOJI LIETUVIŲ
KNYGA- UNESCO
ŽYMIŲ DATŲ
KALENDORIŲ J E_

Žymių datų UNESCO
kalendoriuje, išleidžiamam
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* Balandžio mėn. 28 d.ČIKAGOJE pasitarimui susi
tinka PLB, JAV LB ir KLB valdybų ^atstovai. KLB 
atstovaus valdybos pirmininkas A.VAIČIUNAS ir vice
pirmininkė N.LIAČIENĖ. Yra numatyta plati darbotvar
kė.

* KLB Raštinėje teiraujamasi dėl Kanados senat
vės pensijos persiuntimo į LIETUVĄ reikalu. KLB val
dyba praneša, kad Lietuvos vyriausybe neturi tuo rei
kalu pasirašytos sutarties su Kanados vyriausybe, to
dėl legalaus patarimo negali pareikšti, bet pataria 
kreiptis j lietuviu kooperatyvus ar advokatus.
***************************************************
1996-97 m., įtraukta ir
pirmosios lietuviškos kny
gos- prieš 450 metų išleis
tos- data. Tai pirmasis 
lietuviškas spaudinys- Mar
tyno Mažvydo mokomoji 
knyga "Catechismusa pras
ti szadei, makslas skaitima 
raschta yr giesmes...".

Atspausdinta Karaliau
čiuje 1547 m., ir 450 to 
sios metinės bus minimos 
1997 m. sausio mėn, 8 
d.

Ta proga Lietuvai su
teikta teisė UNESCO būs
tinėje Paryžiuje nemoka
mai surengti šiai sukakčiai 
parodą.

Numatoma ir daugiau 
renginių šia proga ir Lie
tuvos valstybinė minėjimo 
komisija taip pat žada 
kreiptis į pasaulio lietuviu 
organizacijas su pasiūlymu 
ir prašymu bendradarbiauti-
PRIIMTAS LIETUVOS . 
ŽURNALISTŲ IR LEIDĖJU 
ETIKOS KODEKSAS

Lietuva, kaip ir dauge
lis Europos valstybių, jau 
turi žurnalistų Etikos Ko
deksą. Jis priimtas š.m.ko
vo mėn.25 d.Vilniuje, visuo
tiniame žurnalistų ir leidė
jų susirinkime.

Kodekso projektą, rem
damasis Lietuvos Respubli
kos Konstitucija, Europos 
Žmogaus Teisių konvencija, 
Europos Tarybos Parlamen
tinės Asamblėjos rezoliuci
ja "Dėl žurnalistinės etikos 
kitu šalių panašiais doku

mentais, inicijavo ir paren
gė Atviros Lietuvos Fondo 
Žurnalistikos Centras.

Projektas buvo paskelb
tas valstybės dienraščiuose 
"Lietuvos Aide", "Dienoje", 
kai kurių miestų ir apskri
čių laikraščiuose. Tiksli
nant projektą, atsižvelgta 
į 200 pasiūlymų. Susirinki
me, balsavusiame už Eti
kos Kodeksą, dalyvavo 
žurnalistų ir leidėjų kūry
binės organizacijos- Lietu
vos Žurnalistų Draugija, 
Lietuvos Žurnalistų Sąjunga, 
Lietuvos Periodinės Spau
dos Leidėjų Asociacija, 
Lietuvos Radijas ir Televi
zija bei Lietuvos Radijo 
ir Televizijos Asociacija.

Žurnalistus sveikino 
Danijos "BALTIC MEDIA 
CENTRE" atstovas S.D. 
Holmberg'as.

Visuotinis susirinkimas 
taip pat priėmė pareiškimą, 
kuriame Seimo prašoma 
pritarti Visuomenės infor
mavimo projekte numaty
tai žurnalistikos saviregu
liacijos sistemai (visuome
nės informavimo inspekto- 
rius-ombudsmenas ir Etikos 
komisija). Pareiškime vi
soms žurnalistu ir leidėjų 
kūrybinėms organizacijoms 
bei laikraščiams, žurnalams, 
leidykloms, radijo ir TV 
stotims siūloma pripažinti 
ir laikytis Etikos Kodekso.

Atviros Lietuvos Fondo
Inf.
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Antanas Gurbanovas skaito savo rašinį

KELIAS Į LIETUVA. - 
JAUNUOLIO AKIMIS

VILNIAUS vidurinė mokykla 
pavadinta "Lietuvių Namai" 
veikia šeštuosius metus. 
Tai yra mokykla vaikams, 
kurių seneliai ir prosene
liai dėl įvairių priežasčių 
(daugiausia, ne savo noru) 
turėjo palikti savają Tėvy
nę.

Mokiniai čia atvyksta 
silpnai mokėdami arba 
visiškai nemokėdami lietu
vių kalbos. Daugelio jų 
tėvai dar tebegyvena Sibire 
Tolimuosiuose Rytuose, 
Vidurinėje Azijoje, Altajaus 
krašte ir kitose buvusios

Sovietų Sąjungos vietovėse. 
Jie norėtų sugrįžti į savo 
Tėvynę, bet ne" visi turi 
galimybės.

1995/96 m. šioje mo
kykloje mokosi 163 moki
niai. Iš jų- 22 abiturientai 
laikys brandos egzaminus 
ir ruošiasi toliau mokytis 
Lietuvos aukštosiose ir 
aukščiausiose mokyklose.

Žemiau spausdiname 
vieno šios mokyklos rašinių 
konkurso laimėtojų - Anta
no Gubanovo rašinį. Jis 
yra Vilniaus Tremtiniu 
Vaikaičių Mokyklos "Lietu
vių Namai" 7-tos klases 
moksleivis:

KELIAS l LIETUVĄ
Aš gimiau Kaukaze, mažame Teberdos miestelyje. 

Mano vaikyste buvo įdomi. Atsimenu, kaip musų šeima 
Kopdavo į k?,inus. nes tėvelis buvo kulnų instruktorius.

iš pradžių kopeme į mažus kalnus, iš ten matėsi
■ ̂ raži gamta. Kalnuose mes rinkdavome bruknes ir grybus.

Vieną kartą atsisėdome pailsėti. Aš žiūrėjau į dide
lius kuip milžinai., paslaptingus kalnus, kur nuo kaitrių 
saules spindulių viršūnėse blizgėjo sniegas ir galvojau: 
"Kai paaugsiu, tėtis galėtų ir mus nors kartelį į tuos 
Kalnus pasiimti..." Kartais tėvelis pasakodavo, kad no
rint kopti į aukštus kalnus, reikia ruoštis, treniruotis, o 
paskui ypač saugotis sniego griūčių.

Kai man buvo aštuoneri metai, vieną kartą tėtis pa
sakė: "Ruoškitės, rytoj išeinam į kalnus"... AŠ ir mano 
brolis negalėjome atsidžiaugti ir nemiegujume visą nak
tį.

Atsikėlėme labai anksti, išgėrėme arbatos, patikrino-
■ me kuprines ir išėjome. Buvo gražu: rūkas driekėsi ant 
laukų, nuo žolės ant kojų krito apvalūs rasos rutuliukai.

Kalno viršūnę pasiekėme jau dieną. Buvo neapsako
mai gražu. Sniegas atrodė lyg sidabrinis. Matėsi visas 
Teberdos miestelis.

Žemyn Įsidomės kita kalno puse. Rinkome ir valgė
me skanias avietes ir bruknes. Aš labai pavargau, todėl 
tėčiui teko mane panešti.

Vieną sykį aš mamos paklausiau: "Kur gyvena mano 
močiutė?" Mama paaiškino, kad ji gyvena toli, toli... 
Tas kraštas vadinai Lietuva. Ten ji turinti seserį, kurios 
vardas Danutė. Mama dar anksčiau buvo pasakojusi, kad 
ji yra lietuvė, kad buvo atvykusi ilsėtis į alpinistų sto
vyklą Kaukaze. Čia ji susipažino su tėčiu, kuris dirbo 
kalnų instruktoriumi. Po kiek laiko jiedu susituokė.
2 psl.

Mama sakydavo, kad norinti g-įžti į Lietuvą, vis dau
giau ir dažniau apie ją mums kalbėjo...

Kartą mes gavome lietuvišką laikraštį, kuriame Lie
tuva kvietė sugrįžti savo vaikus. Visi ten norėjome vyk
ti, bet mama pasakė: "Dabar į "Lietuvių Namus" va
žiuos mokytis Ieva ir Elena, o jūs - pasakė man ir bro
liui: ,;kol kas nevažiuosit, nes dar per maži..." O po to 
pridūrė: "Turbūt kitais metais aš jus nuvešiu".

Mūsų šeimoje yra septyni vaikai: aš esu pats jauniau
sias, Aleksandras vyresnis už mane, Romas dar vyresnis 
o Vladas yra visų vyriausias. Dar turiu tris seseris: Ieva 
vyresnė uz Aleksandra, Elena - už Ievą, o Julija - už 
Romą.

Aš ir brolis ilgai laukėme tos akimirkos ir sulaukėme. 
Prieš kelionę visą naktį nemiegojom...

į Lietuva atskridom vėlai vakare. Lijo. Autobusu 
atvažiavom į Naujininkus, o po to pėsčiomis atėjome į 
"Lietuvių namus". Aš pirštu rodžiau į kiekvieną pastatą 
ir vis klausiau:

- Ar tai yra mūsų naujoji mokykla?
Pirmasis rytas Lietuvoje buvo įspūdingas: švietė sau

lė, mokyklos sodo medžiai puošėsi obuoliais, žydėjo rude
ninės gėlės... Tą dieną mes vaikščiojome po Vilniaus se
namiestį, kopėme į Gedimino kalną.

Greitai buvo rugsėjo pirmosios šventė. Visi susirinko 
į salę. Mokyklos direktorius visus pasveikino. Jam labai 
plojo. Kalbėjo svečiai, mokytojai. Pirmą kartą pamačiau 
kaip lietuviai šoka tautinius šokius.

Bet turbūt visą gyvenimą atsiminsiu pirmąją Kūčių 
vakarienę. Ant stalo, baltos baltos lyg sniegas staltiesės 
po jomis auksinės spalvos šienas, žvakių liepsnelės, bend
ra malda... Po maldos laužėme ir su kitais dalijomės 
Kalėdaičiais, linkėdami gerumo ir meilės.

Po vakarienės atėjo Kalėdų senelis ir visus apdova
nojo. Kiek džiaugsmo buvo! Ilgai tą naktį negalėjau už
migti.

Aš laimingas, kad ketvirtus metus mokausi "Lietuvių 
namuose". Tokių namų nebūtų buvę, jei Lietuva Kovo 
vienuoliktąją dieną nebūtų tapusi laisva.

Mano sesutė Elena jau baigė šią mokyklą, brolis 
Aleksandras mokosi aštuntoje klasėje, o sesutė Ieva 
vienuoliktoje.

Kartais man atrodo, kad mūsų grįžimas į Lietuvą 
yra tarsi kopimas į kalną vaikystėje.

Antanas Gubanovas, VII kl. mokinys

KĄ REIŠKĖ PRIEŠ 50 metų IŠLEISTAS ĮSAKYMAS 
VASARIO MEN. 15 d., IR KAS PO TO VYKO

KODĖL retai minimi, kaip grupė, 1946 m. trem
tiniai? Ona Subačiūtė- Valevičienė Kaune, minint 
šią sukaktį,trumpai apibūdino gausiems dalyviams;

Pagal 1946 m. vasario mėn. 15 d.pasirašytą 
įsakymą jie buvo ištremti kaip "buržuazinių nacionalis
tiniu organizacijų dalyviu šeimų nariai.

1946 m. vasario 18 d.tremtinius išvežti bandė 
sutrukdyti pogrindžio TAURO Apygardos vadovybė. 
Buvo susprogdintas geležinkelio tiltas už 2 km nuo 
Marijampolės. Eismas buvo atnaujintas
po lį paros, o prieš traukinį su tremtiniais paleistas 
šarvuotas vagonas.

Paskelbtais duomenimis, 1946 metų žiemą buvo 
išvežta 501 šeima - 2082 žmonės. Traukinys sustojo 
kovo 5 d. Šverdlovsko «tr.Novaja Lialia stotyje. Tai 
medinių barakų ir medinių šaligatvių miestas. Pirmai
siais metais, kaip liudijo Irena Čaplikaitė-VHčinskie- 
nė,daugel šios grupės žmonių išmirė. Vėliau, rudeniop 
likusius vežė atviruose vagonuose į Šiaurės Uralą, 
rūdos kasyklas...

KAUNE ši trėmimų sukaktis buvo paminėta įspū
dingu renginiu, nes i jį prisirinko iš Lietuvos miestų, 
miestelių ir kaimų buvę tremtiniai. Po Lietuvos Him
no, Tylos minute buvo pagerbti tie, kurių, jau nebėra. 
Uždegtos keturios žvakės, perrištos juodais kaspinais- 
ALYTAUS, LAZDIJŲ, MARIJAMPOLĖS ir TAURA
GĖS APSKRIČIŲ tremtiniams, mirusiems vagonuose, 
tremtyje iš bado ir šalčio.

Buvo skaitomi eilėraščiai, dainuojamos dainos. Pir
moji minėjimo diena baigėsi alytiškių dainomis. Nepa
mirštamą įspūdį paliko V.Lasausko pasakojimas, kaip 
jis, vaikas būdamas, su draugu išėjo uogauti ir pasi
klydo miške. Ten išbuvo 9 paras. Jo mažesnysis drau
gas mirė, o jis pats išliko stebuklingai gyvas.

Už tremtinius buvo atnašautos Mišios Karmelitų 
bažnyčioje, o po to prie paminklo padėtos gėlės. Su
tarta, po 2-jų metų susitikti DRUSKININKUOSE.

Šiam paminėjimui LPKTS vadovybė suteikė pa
talpas ir globa.

AMŽINASIS LIETUVOS ISTORIJOS KALENDORIUS 
sudarytas Povilo Meškausko, spausdi
namas TREMTINYJE ir yra labai įdomus savo aktua
lumu. Nr.9-tame rašoma, kokios sukaktys 1996 m. 
patenka į kovo mėnesio lanką:
1 d. - 430 m., kai 1566 m. Lietuvos Didysis Kuni
gaikštis ŽYGIMANTAS Augustas paskelbė II-jo Lietu
vos Statuto įsigaliojimą. Jo tekstą sudarė 386 straips
niai, suskirstyti į 14 skyrių. Galiojo iki 1589 metų.
3 d. - 135 m., kai 1861 m. pasirašyti baudžiavos pa
naikinimo įstatymai. Juos pasirašė RUSIJOS caras 
Aleksandras II.
5 d. - 60 m., kai 1936 m.PARYŽIUJE gimė RAI
MONDAS VABALAS, kino režisierius, Lietuvos rezis
tencijos tyrinėtojas.
7 d. - 80 m., kai 1916 m.Burveliuose, Panevėžio ap
skrityje mirė VINCAS SVIRSKIS, 81-rių metų, žymusis 
lietuvių liaudies skulptorius. Jis buvo keliavęs po Kė
dainių, Surviliškio, Krakių, Truskavos apylinkes, dirb
damas monumentalius koplytsulpius ir kryžius iš me
džio. Palaidotas Surviliškio miestelio kapinėse, Kėdai
nių apksr.

135 m.,- kaip 1861 m. Rakandžiuose, ŠIAULIŲ 
apskr. gimė JONAS ŠLIŪPAS, literatūros istorikas 
ir kritikas, publicistas, visuomenės veikėjas, aušrinin
kas, medikas. 1944 m. pasitraukė i Vakarus ir mirė 
Berlyne 1944 metais.
9 d. - 95 m., kai 1901 m.Bažnytgirio kaime, Šakiu 
apskr., gimė JUOZAS SKAISGIRIS, Lietuvos Kariuo
menės savanoris, Žemės Ūkio ministeris. 1940 m. buvo 
sovietinės valdžios suimtas ir ištremtas iš Lietuvos. 
Mirė 1971 m. Kaune.
10 d. - 95 m., kai 1901 m. Liepojoje (Latvijoje) gimė 
dailininkas Adomas Smetona, Lietuvos Prezidento An
tano Smetonos brolio sūnus. Žuvo 1942 m. Šverdlovsko 
srities konclageryje, Rusijoje. (b.d.)

I
I

Praneša AMERIKOS LIETUVIU TARYBA: <*
* ALTO valdybos posėdis vyko š. m.kovo men. 16 d., 
kuriame aptarti finansiniai, biudžeto ir J BANCO veik
los reikalai. Iš 17-kos, dalyvavo 16 valdybos nariu.

* ALTAS pasveikino dabar gyvenantį Vilniuje diploma
tijos veteraną. dr.Stasį A.Bačkį jo 90 metų amžiaus 
sukakties proga.

* Lankėsi Baltuosiuose Rūmuose ir Valstybės Departa
mente dr.Jonas Genys, ALTO atstovas Washington'e, 
vykusiame pranešime apie finansinę, pagalbą, užsieniui. 
Ta proga, šalia kitų pranešėjų, kalbėjo ir Saugumo Ta
rybos viršininkas Anthony Lake. Dr.Jonas Genys taip 
pat dalyvaus ir š.m.balandžio men. 1 d. į Valstybės 
Departamento kviečiamą, pasitarimą, kviečiant Rusų 
Reikalams pareigūno Strobe Talbott'o.

* Š. m. balandžio mėn.26-27 d.d. Washington'e DC 
vyks simpoziumas "NATO Expansion - Euhnic Dimen
sion". Paskaitos vyks JAV Atstovų Rūmuose, 2168 Ray
burn House, Office Bldg., "Gold Room".

Simpoziumo paskaitos bus-padalintos į 4 dalis. Pas
kaitas apie Lietuva^ skaitys ambasadorius dr.Alfonsas 
Eidintas. Amerikos lietuvių pozicijas interpretuos dr.Jo
nas Genys. Tą patį atliks ir Latvijos , ir Estijos atsto
vai.

Kitose paskaitose bus kalbama Višegrado valstybių, 
Centro ir Rytų Europos bei Pietryčių Europos šalių 
klausimais.

Simpoziumą rengia "National Confederation of A- 
merican Ethnic Groups".

Šioje kadencijoje lietuviams atstovauja Amerikos 
Lietuvių Taryba, dr. Jonas Genys yra Konfederacijos 
garbės pirmininkas.

Šiuo metu Konfederacijos pirmininku yra advokatas 
dr. R.Yambrussik (kroatas).

Federacijai priklauso apie 30 organizacijų. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti.

įsidėmėtina:
1993 m., sausio 15 d., ALTO valdyba paskelbė pa

reiškimą, kad Lietuvoje demokratinių rinkimų ir kitais 
atvejais ALTO Centro Valdyboje esantieji įvairių orga
nizacijų atstovai, taip pat ir jų organizacijos, gali 
reikštis atskirai, pagal savo nusistatymą.

ALTAS, siekdamas visose srityse demokratizacijos, 
remia LIETUVOJE visus DEMOKRATINIUS pasireiški
mus, nenutraukia ryšių su TAUTA.

Šis pareiškimas galioja ir dabar.

NAUJOJE POŠLEŽEVIČ1- 
NĖJE VYRIAUSYBĖJE

Kol kas dar nėra nieko 
daug naujo, nes 12 minis- 
terių yra buvusio premjero 
kabineto nariai. Pasikeitė 
Statybos ir Urbanistikos 
ministeris- jo vietą užėmė 
buvusi jo pavaduotoja A. 
Baranauskienė. Vidaus Rei
kalų ministeriu tapo pirmą 
kartą - civilis, Virgilijus 
Bulovas.

Naujasis ministeris pir
mininkas L.M.Stankevičius 
viešai pareiškė, norįs ma
tyti savo aplinkoje "žmo
nes su švariomis rankomis".

LDDP ir Prezidentui 
sunku surasti tinkamų ener
getikos ir ekonomikos mi
nisteriu, kurie sutiktų dirb
ti dabartinėje struktūroje. 
Tuo tarpu, buvęs nomenkla
tūrininkas, visai joks specia
listas šioje srityje P.Papo
vas sutiko atsisėsti į Valdy
mo Reformų ir Savivaldy
bių Reikalų mnisterio kėdę 
(priklausiusią dabartiniam 
min.pirmininkui).

LABAI SUJUDO 
LIETUVOS MOTERŲ 
PARTIJOS PIRMININKĖ

Kazimiera Prunskienė, 
ekonomistė,giriasi, jog jai 
pavyko suorganizuoti 1.000 
narių į savo vadovaujamą 
partiją, o esą narių skai
čius sparčiai auga skyriais 
ir narėmis (nors - 12 vvrų I

irgi kažin kodėl prisijun
gė...).

Neseniai Kazimiera 
Prunskienė tvirtino, jog 
Moterų Partija pakeitusi 
savo nuostatą ir yra "deši
niojo centro" partija. Da
bar - ji pasidarė "plataus 
centro" ir mano bendra
darbiauti, o gal ir eiti 
į koaliciją su 3-4 partijo
mis. *

Moterų Partijos suva
žiavimas nutarė pašalinti 
iŠ savo narių "už SKalayto- 
jišką veiklą" šios partijos 
įkūrėją- žinomą Kauno 
verslininkę D.Teišerskytę.

Dabar, kaip juokaujama 
visuomenėje, po Prunskie
nės sparnu liko "kazimie- 
rietės" ir "šatrijietės"... 
(Ponia Prunskienė, kaip 
ne taip seniai paaiškėjo, 
yra buvusi KGB agentė, 
pasirinkusi Šatrijos Raga
nos slapyvardę. Romantikos 
blykstelėjimas...

• LIETUVA pareiškė susirū
pinimą^ dėl karinių pratyby 
Karaliaučiaus srityje. Jų 
metu Rusijos karinių lai
vų šaudymai vyksta toje 
BALTIJOS jūros dalyje, 
kuri kol kas yra LIETUVOS ' 
ir RUSIJOS DERYBŲ DĖL 
EKONOMINĖS ZONOS BAL
TIJOS JŪROJE NUSTATY- * 
MO reikalas.

Lietuva nebuvo iš anks
to informuota apie šias 
pratybas, kaip yra priimta 
politinėse ir diplomatinėse 
taisyklėse. Rusijos diplo
matui N.Obertyšev'ui buvo 
apie pranešta.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
APIE SKUODĮ...

Vytautas Skuodis, kerštaudamas buvusiam Lietuvos 
Gyventojų Genocido ir Rezistencijos Tyrimo Centro 
vadovo pavaduotojui Adomui Lukaševičiui, buvo sura
šęs papeikimą už tariamą turto grobstymą. Taip VIL- 
NIAŪS I-sios Apylinkės teismas š.m.vasario 22 d. buvo 
įpareigojęs Vytautą Skuodį atšaukti tą įsakymą ir pri
teisė centrui už moralinę žalą sumokėti Adomui Lu
kaševičiui 4.000 Lt.

Kita Vytauto Skuodžio byla, kad neteisėtai atleido # i 
buvusį Rezistencijos dalyvių Teisių Komisijos pirminin
ką Povilą Varanauską, - nukelta į š.m.kovo men. 28 
d. V.Skuodis, lyg būtų komunistiniai laikai, atnešė 
Seimo kanclerio N.Germano raštą, kur jo veiksmai 
teisinami, o P.Varanauskas tą raštą pavadino neatitin
kančiu tikrovės ir niekiniu. V.Skuodžiui tenka pralai
mėti byla po bylos. Tai rodo jo nekompetentingumą 
Centro generalinio direktoriaus pareigoms. Galbūt 
( rašoma TREMTINIO informacijoje) LDDP už tai 
jį iškėlė į šį postą. Dėl tokių LDDP veiksmų piketas 
Vilniuje KGB rūmuose - tęsiasi.
(Tikriausiai yra teisingu ir padoriu tautiečiu net ir £ 
LDDP - tik jie nedaug ką gali padaryti prieš "susice- 
mentavusius" eldipipnikus...).

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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TĖVYNĖS SĄJUNGA - 
KANADOS SKYRIUS

FINANSINIAM VAJUI YRA ATIDARYTOS SEKANČIOS 
SĄSKAITOS BANKELIUOSE:

Montrealio Lietuviu Kredito Unija LITAS -Nr.5613 
Lietuvių Kredito Koop. TALKA -Nr. 1488328 
Lietuvių Kredito Koop PARAMA -Nr. 11499 
PRISIKĖLIMO P-jos Kredito Koop., -Nr. 168053.17.

ČEKIUS, TĖVYNĖS SĄJUNGOS SEIMO VAJAUS 
VARDU.GALIMA SIUSTI PASTŲ:

TĖVYNĖS SĄJUNGA, BOX 212, Station D, 
ETOBICOKE, Ontario M9A 4X2 CANADA

1995 m. gruodžio men.
11 d. buvo ivykes TĖVY
NĖS SĄJUNGOS* Toronto 
Židinio steigiamasis susi
rinkimas. Susirinkimą ati
darė Tėvynės Sąjungos 
Kanadoje pirmininkas E. 
Čuplinskas. Jis trumpai 
nušvietė Tėvynės Sąjungos 
Kanadoje struktūrą, jos 
tikslus bei veiklą. Židinys 
yra pats mažiausias padali
nys. Židiniai jau veikia 
Hamiltone, Ottawoje ir 
Delhi. Susirinkimo tikslas 
ir buvo įsteigti tokį židinį 
Toronte ir išsirinkti jo 
valdybą.

Po ilgokų diskusijų nu
tarta, kad Toronto Židinio 
dinio 
susirinkimo 
nys.

planus numatytą 
užstatyti miesto

TAIP atrodė šią žiemą Kaune Ąžuolyno parkas. Dabar -ąžuolai 
pasiruošę, pavasariui. Nuotr: Juozo Piečaičio

SAVIVALDYBIŲ VADOVAI 
SUSITIKO SU 
M1NISTER1U PIRMININKU

Savivaldybių 
su min.pirm. 
čiumi aptarė 
problemas, nes 
mėn. 15 d. 
biudžetai buvo negavę skir
tu^ lėšų- apie 100 mil.Lt., 
taip pat vėluojama su vals
tybinių subsidijų lėšomis.

Mi n. pi r m. M.Stankevičius 
pažadėjo, kad vyriausybė 
rems savivaldybių siūlomus 
investicinius projektus ener
getikos srityje ir pritaria, 
kad energetikos sistema 
būtų decentralizuota, 
energetikai susitartu 
savivaldybėmis .

Verta pastebėti, 
min.pirm. Stankevičius 
susitiko taip pat ir su TS 
pirmininku Vytautu Lands
bergiu. Pokalbyje 
aptartos ekonominiu 
kūrimo problemos.

Neskelbiama, ar 
šių problemų sprendimai. 
Kai ...
ilgai 
mos 
skiriama jų sprendimui.

vadovai 
M.Stankevi- 
finansavimo 

. iki kovo 
savivaldybių

o 
su

kad

buvo 
zonų

rasti

kada atrodo, kad per 
vis aiškinamos proble- 
ir nepakankamai laiko

ARGI NEREIKIA ETIKOS 
PAMOKŲ?

Lietuvos Moterų Lyga 
ir Lietuvos Mokytoju Pro-

fesinė Sąjunga rūpinasi, 
kad Seimas ketina pakeisti 
Lietuvos Respublikos švie
timo įstatymo 17 str., 
taip, kad tikybos pamokos 
būtu išbrauktos iš tvarka
raščio, o ir etikos pamokos 
būtą visai pašalintos.

Prieš toki neapgalvotą 
ir žalingą, galimą sprendi
mą buvo Įteikti pareiški
mai Respublikos Preziden
tui, Seimo 
ir Seimui.

Vis dėl to, 
zacija laikosi 
principų ir 
Kūrėju kūrimo, o išbraukti 
tokį gilu ir esmini žmogiš
kumo aspektą iš auklėjimo 
sistemos, visiems pedago
gams, 
jams 
prie 
kūrimo

Pirmininkui

mūsų civili- 
ant moralės 
santykių su

tėvams ir auklėto- 
akivaizdžiai sako, 

kokių "asmenybių" 
jau buvo eita...

KAUNO RIBOS 
ĮTEISINTOS

Šio mėnesio 
Lietuvos Seimas 
Įstatymą, kuriuo 
Kauno miesto 
apskrities 
ritoriju 
ribas.

Dabar 
teritorija 
ir pagai

pradžioje 
priėmė 
pakeitė 

ir Kauno 
savivaldybių te-

administracines

tapo įteisinta 
pagal užstatytą 

patvirtintus deta-

ši Įstatymą, i 
administracines ri-

liuosius 
ateityje 
plotą.

Pagal 
Kauno
bas įtraukta 3242,2 hektaro 
Tokiu būdu, Kaunas susidės 
iš 15.551,2 ha.

VELYKŲ RYTAS - 
KRYŽIŲ KALNE

, Šv.Velykų sekmadienio,- vakare, 3:15 vai. per CF 
Cable stotį, 63-čią kanalą 
(RAI) 
buvo 
dideliame stadione, didžiulė 
minia žmonių ir milžiniš
kas ekranas.

Rodė švenčiamas Vely
kas visame pasaulyje, pa
rodė ir Lietuvos Kryžių 
Kalną: žmonės ten su žva
kėmis rankose nakties me
tu laiukė 
Matėsi 
choras 
šventas".

Tūkstančiai 
sveikino Popiežių 
vos. Jis buvo 
sujaudintas ir gražia 
vių kalba pasveikino 
vius ir atsisveikinant, 
rė:"Garbė Jėzui Kristui".

Satelitiniu būdu rodomą 
programą netikėtai užtiko 
montrealietis Antanas Mic
kus.

italu programoje 
matomas Popiežius

valdybą sudarys 5 
išrinkti asme- 

Sekantieji buvo vien
balsiai išrinkti: Bireta Vy
tautas, Petrauskas Kyman
tas, Bražys Alfredas, Ma
rytė Uleckienė *

1996 m. kovo mėn.24 
d.įvyko Toronto TS Židinio 
valdybos susirinkimas ir 
pasiskirstyta pareigomis: 
pirmininkė- Uleckienė Ma
rytė, sekretorius Taseckas 
Vytautas, nariai Bireta 
Vytautas, Bražys Alfredas 
ir Rymantas Petrauskas.

Židinio valdybos nuta - 
rimu buvo sudaryta paren
gimų komisija, į kurią su
tiko įeiti Kazimieras Man- 
glicas, Judita Cuplinskienė 
ir Birutė Biretienė. Šalia 
to,‘ 
ginti 
nario

daug 
giedojo

Velykų Ryto, 
jaunimo ir 

» "Kryžiau

iš 
tuo

žmonių
Lietu- 

labai 
i lietu- 
i lietu- 

išta-

KARALIUS MINDAUGAS IR DIDŽIOJI LIETUVOS 
KUNIGAIKŠTYSTĘ ~ /tęsiny s /

( J.J. B.)

Gal kai kam bus neaišku, kas buvo tas VOLUINĖNAS 
baltų karalius, įkopęs valdžion pačioje didžiau

sioje Romos saulėlydžio suirutėje? Čia tenka iškelti tą 
istorinį, faktą, kuomet buvo sudaryta sąjunga tarp Pa
baltijo ir Romos imperijos, jog ją išgelbėjus (tarsi šian
dien Maskvą) nuo galutinės pražūties, ieškant taikos bet 
kokia kaina. Mat, Volusianus (252-253) buvo kilęs iš 
"barbarų" tarpo ir tapęs net jų imperatoriumi (tarsi 
Katerina I Maskvos):

"Imperatoriai GALYS (Callus) ir VOLUINĖNAS (Volu
sianus) viešpatavo dvejus ar keturis mėnesius (251 m. 
po Kr.). Vos tegavę valdžią, jie tučtuojau sudarė taiką 
su gudų (gotų arba baltų) tauta... Išėję iš miesto (Ro
mos) žygin prieš GEMALIONį (visų Aisčių Didįjį Kuni
gą), kuris Mesijoje (dabartinėje Bulgarijoje) stengėsi su 
kurti naują 
buvo užmušti prie Forum Flaminii 
giai, 551 m. po Kr.)

Mat romėnų, taip sunkiai ir kruvinai nusatatytas 
"Limes" - Europos padalinimo rubežius, griuvo nuolatinių 
"partizanų karų" antpuolių pasėkoje. Ir štai jie sugalvoja 
kodėl nepabandyti išmaldauti taikos iš "barbarų". 
Juo labiau jog jų imperatorius pats buvo kilęs iš šių 
tarpo, ras bendrą kalbą jei tik negailės kompromisų ir 
nuolaidų, nes mūsų Vyties vėliavoms (draugonėms) toly
džio gausėjant Dunojaus pakraštyje mieste kyla pani
ka... (tarsi nuo čečėnų Maskvoje!).

Taip, ne labai seniai buvęs išdidžiausias Miestas, 
kuris su panieka žiūrėdavo net į graikus, svaigsta opti
mizmo euforijoje - radome išgelbėtoją (Apollos Salutari) 
tegyvuoja naujas, išmintingas taikos ir sugyvenimo apaš
talas! 
bonės 
Marti 
rūmas

Ir
Pabaltijį ir šis (kuršiai, varuliai, galindai, vanduoliai ir 
net suomiai) palankiai priima Baltų dinastijos palikuonio 
pasiūlymą ir sudaroma sąjunga tarp dviejų pa
saulio galybių, turėjusių išgelbėti Europą nuo skerdynių 
ir suirutes. Bet su tuo nesutinka GEMALIONIS, visų Ais
čių Kunigų Kunigas - jis eina ostrogctus 
malšinti karu, nes jo laipsnis gudų hierarchijoje aukščiau
sias.

Iš to matome, jog pradžioje "Didysis Kunigas" lie
tuviškai reiškė aukščiausią pasaulio galios laipsnį: as
mens, valdančio karaliaus. Tai klasiškas imperatoriaus ir 
jo valstybės aoibūdinimas: imperija visada susideda ne
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santvarką (teokratiją), jie 
" (Girdonis, Gudų žy-

Kalamos monetos su negirdėtais šūkiais šios gruo- 
Romos istorijoje: Concordia, Aequitas, Pudicitia, 
Paeifero-Sandrauga, Teisingumas (fair deal), Pado- 
(santykiuose)...
kągi pasakysite, toji pacifizmo diplomatija įtikino

Birutė Biretienė.
valdyba nusprendė ra- 

narius užsimokėti 
____ mokesti, kurie to 
dar nėra padare ir plėsti 
pinigą rinkimo vajų padėti 
ateinantiems ši rudenį nau
jiems Lietuvos Seimo rin
kimams. /Metinis nario 
mokestis- $50.). M.Uleckienė

TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANADOS SKYRIUS 
ATKREIPI

"Pakilęs kurti laisvą demokratinę LIETUVĄ 1990 
metais, dešinysis SĄJŪDŽIO sparnas, vadovaujamas 
VYTAUTO LANDSBERGIO, susidūrė su dideliais sun
kumais. KOmunistinė valdžia subyrėjo, bet jos žmonės 
liko valdymo struktūrose. Žemės ūkio, pramonės bei 
verslo srityse šie žmonės buvo ir liko pagrindiniais 
Sąjūdžio reformų ir įstatymų vykdytojais ir laužytojais. 
Žemės reformos ir privatizavimo priedanga, jie krovė
si turtus sau, draugams ir partijai. Jų vieša ir slapta 
propaganda susidariusiąja pereinamojo laikotarpio sui
rutę primetė Vytautui Landsbergiui ir dešiniąją! admi
nistracijai, kurie negalėjo atlaikyti tokio sistematingo 
ir savanaudiško ardymo darbo.

Turėdami savo rankose piniginius išteklius ir 
ilgų metų okupacinės organizacijos patirtį, komunistai 
grįžo į valdžią 1992 metų gale, jau pakeitę savo var
dą iš LKP Į LDDP. Jų valdymą žymi organizuotas 
krašto ūkio ir ekonomikos smukdymas, bankų bankro
tai, klesti nusikaltimai, korupcija, nedarbas. Trys ket
virtadaliai gyventojų pristumti prie skurdo ribos, kai 
krašto turtas atsidūrė buvusios nomenklatūros rankose. 
Klastojama ir iškraipoma 
ATLYGINTA 
POLITINIAMS 
MĄ.

1996 metų 
kartojama proga nušalinti 
vyrus ir moteris, kurie sukauptų 
tijos įgyvendinimui, moralinių 
ir visiems lygiai prieinamos gerovės atkūrimui.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS Kanados Skyrius vykdo fi
nansinės paramos vajų Seimo priešrinkiminei kampani
jai paremti. Visų mūsų pareiga šiuo svarbiu momentu 
padėti savo tautai, nei vienas neturime teisės likti 
abejingu. Aukokime visi, kad galėtume sutartinai 
džiaugtis tada, kai Lietuvos likimas bus perduotas 
į geros valios ir sąžiningai LIETUVAI dirbančių sūnų 
ir dukterų rankas.

Kanados lietuviai niekada nebuvo abejingi Lietuvos 
vargui bei nelaimėms. Padėkime ir dabar.

tik iš čiabuvių, oet ir iš paklusnių svetimų tautų - mūsų 
atveju, tai mokančių duoklę slavų, mongolų, suomių, 
vengrų ir kt. Gi Voluinėno vardą slavai išlaikė iki mū
sų dienų kaip Volus, variantą (iš tos šaknies kilo ir Vo
lumes sostinės be visos "žemės" vardas).

Kadangi Voluinėnas (ir jo tėvas Galys-Gallus) pasi
priešino mūsų Gamalionio planams ar valdžiai, ncrint 
įvesti teokratinę 
ouvo nužudyti...

santvarką Mesijo 
(taip kaip Mindaugas

(ar Mitros - Sauluvos

A DĖMESĮ:

SKRIAUDA 
KALINIAMS

rudeni vyks

norint 
j e , tai jie ir 
vieną dieną).

uždėjimo) cere-7. Karūnavimo 
monijos.

Nežinia kodėl mūsų istorikai vengia ne tik kalbėti 
šias DLUGOŠO dar 15 š. pastebėtas ceremonijas, 
ir apie ankstesnius už Mindaugą "karalius", tarsi 
Aisčiai būtų gimę tik iš tos nelemtos "Lietuvos" 

(Aukštaitijos). Neturėdami paliktų istorinių aprašy 
mų, galime tik palyginti šias ceremonijas su žino 
momis. Tai ALEKSANDRO DIDŽIOJO (Vytautas 
irgi buvo Aleksandras po krikšto) karūnavimas, 
kuomet jis išvadavo Egiptą iš persų.

Aleksandras, kaip ir Vytautas, buvo gimęs iš 
vaidilutės ir Makedonijos (Trakijos) karaliaus Pily
po I. Jis priklausė Saulės dinastijos palikuonims, 
todėl persiėmė iš motinos beveik visą senovinę 
religiją, o iš tėvo - tradicijas. Kuomet jo armi
jos (jūros ir sausumos) vadovaujamos HEPHETION 
susijungia Heliopolis (Saulės miestas) pergalės vie
tovėje, jis apsistoja Memphis (karalių sostirėie). 
Ten Aleksandras sutinkamas Šventos į Amon Ra- 
Saulės) kunigų kolegijos, kurie jam uždeda fara
ono tiarą.

Po šio susitikimo Ptah šventovėje įvyko šventi
nimų ceremonijos, kurių laike Didysis Kunigas 
visiškai išrengia Aleksandrą ir šis turi išsimaudy
ti bei apsivalyti švento šaltinio vandenyje. Tuo
met D. Kun. uždeda ant jo rankas, patepdamas šven
tu aliejumi 7-nias kūno vietas (chakras, ar kur 
randasi centrai žmogiškos jėgos) ir aprengia jį 
karališkais drabužiais. Šis atsisėda ant auksinio 
sosto, kur jam uždedama balta Mitra (Žemojo 
Egipto) ir "mortier rouge" (Aukštojo Egipto), 
Sauluvos karūna (Atef du dieu R§), gal
vos juosta (Seshed), mėlynos spalvos odos Karūna 
(kheperesh), kita~ karūna (ibes) ir diadema pada
ryta iš ilgų stručio plunksnų.

Dabar Aleksandras, atlikęs "karališko pakėli
mo" ar investavimo ceremonijas, įžengia į didelę 
rausvo granito "navą" (naos),kuri radosi ant minkš
to akmens padėjimų ir apsupta iš rytų ir vakarų didžiu
lėmis osiriakiškomis statulomis. Šioje įspūdingoje 
aplinkumoje jis tampa pavadintas "Amon sūnus" 
(Saulės arba Ra), kurio dėka jis viešpataus visose 
Saulės dominijose (C. Desroches-Noblecourt, Vie 
et Mort d'un pharaon, Hachette, 1968, p. 175).

Pagaliau jam įteikiami karališki simboliai: ries
ta lazda (krivūlė, scepter) kaip gyvybės (dvasinės

apie 
bet 
visi

LIETUVOS ISTORIJA. NE- 
NEI TREMTINIAMS, NEI 
UŽ SUGRIAUTĄ. GYVENI-

Seimo
LDDP

rinkimai. Tai nepa- 
ir išrinkti į valdžią 

savo jėgas demokra- 
vertybių atstatymui

galios) simbolis ir "flabellum" (bizūnas, rykštės) 
kaip Visagalio (politinės galios) ženklas. Tik da
bar jam suteikiamas titulas arba "didžio
jo " vardas, kuris taip skamba: "Fils d'Horus, 
roi de la haute-et del la Basse -Egyptę, .elų du 
dieu - Soleil, ALEXANDRES, bien-aimė d' Amon, 
seigneur des ascensions comme 
puor tuoute ėternitė".

le dieu -Sole ii

1370 
Vytaut 
House

upperthe

m. Wood carving of the 15 century shows King 
wearing the emblem of the Samogitian Royi 

of
Samogitian Royal 

the Sun on his little helmet and each side of 
breastplate.

Henrikas Nagys

P A V A S A R I S

Kaip dideli, balti sidabro paukščiai 
plasnoja debesys nušvitusiu dangum - 
ir jų šešėliai skrieja lygumomis. 
Kaip dideli, balti laivai jie plaukia 
šviesiom lininėm burėm, ir lengvu 
skambėjimu palydi juos bažnyčių bokštai...
Ir iš plačių, juodų ir nelaimingų ąžuolų 
pasikelia dar silpnas kaip plašatakė vėjas 
ir puola prūdo vąndenin... Tada pakyla išdidus ir 

skrieja 
per lygumas, ir glosto stogus šiaudinius, ir didelių 
klojimų atplėšia plačiai duris, 
ir per pabudusių beržų alėją 
jisai nubėga siausdamas... Ir keturi 
seni sparnai užsnūdusio malūno vėjo sūkury 
dejuodami iš lėto ima suktis ir mirgėti saulėteky.
Ir šviesiaplaukė moteris iš tolo artinas keliu-' 
auksinė jos galva tai suliepsnoja,tai užgęsta saulėj- 
ji rankoj neša puokštę mėlynų mažų gėlių. 
Staiga sustoja ji. Prisidengia akis. Ją saukė?
Ak taip! Ji mato, kaip per lygumas klampiu keliu 
žmogus ateina: vėjas taršo rūbus jam ir plaukus, 
ir akyse jo atsispindi skrendantis pavasario dangus!

(iš rinkinio LAPKRIČIO NAKTYS)
3 psl.



PARTIJOS AUKSAS
/ tęsinys/

Igor B u n i C
Greitas vienos partijos pasitraukimas ir pakeiti n as 

kita galėjo įvykti ir įvyko tik vienu vieninteliu būdu: Le
nino "gvardija" žaibiškai nuskriejo į nebūtį pro kremai, 
riumo kaminą, visam pasauliui pademonstravusi savo did> 
lį principingumą ir kovotojo savybes. Išėjusiųjų vietas ūžė 
mė nauji, Stalino specialiai ir kruopščiai parinkti žmonės. 
Telkti savo ordino elitą Stalinas pradėjo dar Leninui esant 
gyvam, vadovaudamas CK sekretoriatui. 1924 m. Stalino 
kartotekoje buvo apie 3500 pareigybių, kurias užimti bu
vo galima tik per CK, ir maždaug 1500 pareigybių, ku
rias žinybos užimdavo suderinusios su CK apsakaitos - 
paskirtymo, skyriumi, o 1925 m. jų buvo jau maždaug 
25000; jos sudarė mokamą, etatinį partinį aparatą; po 
vieną etatinį partorgą 40-čiai komunistų. Tais pačiais 
1924 m. Apskaitos-paskirstymo skyrius susiliejo su CK 
organizaciniu instruktorių skyriumi, sudarydamas Organiza
cinį paskirstymo skyrių, faktiškai tapusį pagrindiniu sky
riumi CK aparate. Šis naujasis skyrius, kurio vadovu Sta
linas paskyrė Kaganovičių, pradėjo formuoti ne tik parti
nę, bet ir valstybinę nomenklatūrą. Nuo 1925 m. pabai
gos iki 1927 metų buvo paskirtas 8761 žmogus. 1930 m. 
skyrius vėl buvo padalytas į du skyrius: Organizacinį 
instruktorių, kuris rūpinosi paskyrimais ir tarnybiniais per
kėlimais partiniame aparate, ir Paskyrimų skyrių su ke
liais sektoriais, kuris rūpinosi nomenklatūros formavimu 
kuriamos imperijos aparate.

Lenino parankinė knyga buvo Gustavo Lebono mono
grafija "Minios psichologija", kurią pasaulinio porleraria- 
to vadas visą išrašė savo pastabomis ir šauktukais, o 
Stalinas minia jau nesidomėjo. Savo interesus jis padali
jo tarp klasikinės Nikolo Makiavelio studijos "Kunigaikš
tis" ir admirolo Mecheno fundamentalaus veikalo "Vieš
patavimas jūroje". Susižavėjimas būtent šiomis knygomis 
jau pražudė kaizerį Vilhelmą ir imperatorių Nikalojų, 
bet išmokė juos mąstyti karinėmis kategorijomis. To, 
matyt, siekė ir Stalinas, pirmą kartą pavartojęs terminą 
"partijos vadovaujantis personalas". Mūsų partijos perso
nalą, - nurodė visų tautų vadas, - jei turėsime galvoje 
jos vadovaujančius sluoksnius, sudaro maždaug 3-4 tūks
tančiai aukštųjų vadovų. Pasakyčiau, jog tai- mūsų par
tijos generalitetas. Po to eina 30-40 tūkstančių viduti
nių vadovų. Tai- mūsų partijos karininkija. Po jų - maž
daug 100-150 tūkstančių žemutinės partijos vadovaujan
čiosios grandies atstovų. Kitaip sakant, mūsų partijos 
puskarininkiai".

Busimojo Generalisimo karinis hierarchinis mąstymas 
persunkė nuo viršaus iki apačios visą naujos nomenklatū
ros kūrimo procesą. Kaustoma geležinės drausmės, ji 
turėjo būti pasiryžusi viskam vos krustelėjus vado anta
kiams ar ūsams, iš Lenino "gvardijos" naujasis elitas per
ėmė nebent visišką panieką liaudžiai ir jos interesams, 
bet už tai išsiugdė savybių, kurias, ką besakytum, reikia 
pripažinti teigiamomis. Lenino "gvardiją" labiausiai do
mino asmeninis praturtėjimas, ir ji plėšė šalį, demonst
ruodama neregėtą savivaliavimą ir is esmės nejausdama 
jokios atsakomybės nei įstatymui (kurio paprasčiausiai 
nebuvo), nei vadui (kuris tokį elgesį tiesiog skatino), o 
Stalino nomenklatūra buvo iškart pastatyta į visiškai ki
tokias vėžes. Apgalvotos privilegijų sistemos pakylėtas 
iki liaudžiai, kurią Lenino plėšikavimas buvo pavertęs 
alkanu proletariatu, neįsivaizduojamo lygio, turėdamas 
tai liaudžiai faktiškai neribotą valdžią. Stalino elitas 
puikiai suvokė savo menkumą, nes kiekvieną akimimirką 
visi: nuo užkampio rajono komiteto sekretoriaus iki Poli
tinio biuro nario, valstybės saugumo generalinio komisą 
ro arba maršalo galėjo būti nušauti tiesiog kabinete, 
užspardyti NKVD rūsyje arba paversti "gaidžiu" kurioje 
nors iš daugybės GULAGo salų.

Vadovavimasis paprasta schema "šiandien gyvas, ry
toj - ne" labai ribojo nomenklatūros apetitus, iki mini
mumo sumažino korupciją ir godumą, nukreipė energiją 
valstybės partijos interesams. Sąvoka "valstybė ir parti
ja" reiškė vėl tą pačią nomenklatūrą, kuri būtent taip 
_______________________________________________ Riga Tallinn
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ir jautėsi. O šito ir siekė Josifas Visarionovičius. No
menklatūros grūdinimas prasidėjo dar baisaus bado, kurį 
sukėlė kolektyvizacija, epochoje. Prie partijos rajonų ko-
mitetų, kur veikė specialios valgyklos, rinkdavosi iš 
bado mirštantys valstiečiai ir ištinę, nuo nepakeliamo 
bado klykiantys vaikai. Suprantama, rajonų komitetų du
ris diena naktį saugojo milicija ir GPU kareiviai, bet 
pro atdarus valgyklos langus sklido kvapai, vedantys iš 
proto badmiriaujančius žmones. Tose valgyklose nepa
prastai mažomis, kone simbolinėmis kainomis parduoda
vo: baltą duoną, mėsą, paukštieną, egzotiškus vaisius ir 
įvairius delikatesus, kurių vien pavadinimus žmonės buvo 
užmiršę nuo 1917 metų. Net aptarnaujančiam šių valgyk 
lų perse, lui priklausė vadinamasis "Mikojano davinys" 
iš 20-ies pavadinimų įvairiausių produktų. O aplinkui 
šias specialiąsias prabangos oazes siautė badas ir mirtis 
iš pradžių^ daugelis partinio aparato darbuotojų neištver
davo ir iš rajono komitetų valgyklų fondų maitindavo 
prie langų susirinkusius mirštančius žmones, daugiausia, 
žinoma, vaikus. Tokius minkštakūnius nedelsiant atleisda
vo iš pareigų ir jie dingdavo nežinia kur, bent iš nomen
klatūros - visiems laikams, iš CK aukštybių iki rajonų 
komitetų buvo nuleista visiškai slapta instrukcija, kurio
je skomą: "Baisiausia, jei jūs staiga pajusite gailestį ir 
neteksite tvirtybės. Jūs turite išmokti valgyti net ir 
tada, kai aplinkui visi mirs iš bado. Antraip nebus kam 
grąžinti šaliai derliaus. Nepasiduokite jausmams ir galvo
kite tik apie save". Tačiau ir tokią instrukciją reikėjo 
suprasti teisingai. Bet ne visi galėjo tai suprasti. Rajo
nų ir sričių centruose per patį bado įkarštį vietiniai par
tiniai skeretoriai ir kiti nomeklatūrininkai pradėjo kelti 
atviras orgijas su šampano fontanais ir kitais senais 
pirkliškais juokeliais: kas vienu ypu sukirs metų ėriuką, 
farširuotą putpelėmis. Tiesa, tokius be nereikalingo triukš
mo suimdavo ir sušaudydavo, kad kiti pasimokytų. Ko 
už tai nesušaudė iškart, tam šias orgijas primindavo 
1937 ir vėlesniais metais.

Panašia dvasia auklėjama nomenklatūra, nors ir suvo
kusi iš tiesų neribotas galimybes, sukandusi dantis sten
gėsi laikytis Stalino nustatytų ribų, išimčių beveik ne
būdavo. Kalinino žmona, veikiama Lenino savivalės iner
cijos, paėmė iš Valstybės saugyklos sabalų kailinius, pri
klausiusius sušaudytai imperatorienei, ir savo poelgį 
gerai galėjo apgalvoti per ilgus metus, praleistus kalėji
me. Molotovo žmona manė, turinti teisę paimti iš Vals
tybinės saugyklos Jekaterinos II vestuvinę karūną ir pa
dovanoti ją Amerikos pasiuntinio žmonai, bet taip pat 
atsidūrė kalėjime. Galingieji vyrai, esantys pačiame par
tinio elito viršuje, niekuo negalėjo padėti savo žmo
noms, kurių visa nelaimė buvo ne tiek godumas, kiek 
neteisingai suprasta padėtis. Viską, ką jos laikė savo 
teisėtais trofėjais, Stalinas laikė priklausančias valstybei, 
ir kiekvienam nomenklatūros nariui pamažu aiškėjo, į ką 
jis turi teisę priklausomai nuo savo statuso, kurį per
žengti buvo mirtina rizika. Net visagalis Laurentijus 
Berija, medžiojęs mergaites tiesiog Maskvos gatvėse, 
neįtarė, kad jam jau užvesta baudžiamoji byla, visos jo 
aukos fiksuojamos. Galiausiai suimtam slaptosios polici
jos šefui buvo parodyta jau gatava byla su daugybe 
išprievartavimo epizodų. Už tai ir sušaudė. Ir nors tai 
įvyko jau po Stalino mirties, byla buvo sufabrikuota dar 
generalisimui esant gyvam.

Kartą įkvėpimo apimtas Leninas pasakė: "Visi mūsų 
planai - šūdas! Svarbiausia - parinkti kadrus". Matyt, 
pasaulinio proletariato vadas, paskutiniaisiais savo gyve
nimo metais apmąstydamas socialistinės valstybės sukū
rimo galimybę, taip pat gerai suprato, kad su jį supan
čiais kadrais nieko nepavyks sukurti. O plėšti jau nebt 
vo ko. Nebent nepmanus (NEP -Naujoji Ekonominė Po
litika), bet tie dar nepakankamai nutuko, kad domintų 
nepasotinamą Lenino "gvardiją". Tik Stalinas sugebėjo 
teisingai suprasti genialius Iljičiaus sumanymus, visus 30 
savo valdymo metų meistriškai naudojęsis Lenino paliki
mu kaip budelio trinka savo kirviui. Bet gerai pagalvo
jus, ką jam paliko Leninas be metodikos, kaip sukurti 
pirmąją pasaulyje socialistinę valstybę ir miglotų pra
našysčių apie neišvengiamus karus imperializmo epocho
je- nuolatinio pasaulinės revoliucijos detonatoriaus?

(Bus daugiau)
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mirus,

žmonai MARIJAI, dukrai VILIAI, sūnui 

Raimundui su šeimomis, reiškiame 

nuoširdžią užuojautą - 

Rasa ir Alenas PAVILANIAI

APIE PIRMĄSIAS TAUTAS KANADOJE

Pirmieji Kanados gyventojai čia yra gyvenę tūkstančius 
metų prieš pasirodant europiečiams. Jis susikūrė savo 
išdirbtas valdymosi formas, religiją ir kalbą.

Pavadinti "indėnais" nuo to laiko, kai Christopher 
Columbus prieš 503 metus, bandydamas vandens keliu 
pasiekti Indiją, išlipęs ant Amerikos kontinento kranto, 
galvojo atsiradęs Indijoje, jis vietinius gyventojus pavadi
no indėnais.

Patys indėnai save vadina "Pirmosiomis tautomis" - 
"First Nations" arba "Native People". Jie yra vadinami 
ir "Aboriginals".

Patys pirmieji žmonės atvykę iš Azijos į Kanados 
šiaurę, perėję Beringo sąsmauką, maždaug prieš 20,000 
metų. Jie čia vystė savo bendruomenes, kultūras. Kalbėjo 
apie 50-č.!a įvairių kalbų. Visi gyveno harmonijoje su gam
ta ir jų gyvenimo būdas buvo apspręstas aplinkos.

Didžiuliuose prerijų plotuose jie susibūrę į nedideles 
grupes, keliavo iš vienos vietos į kitą medžiodami bizo
nus, stumbrus. Gyveno kilnojamose palapinėse, pagamin
tose iš stumbro odos.

Pacifiko pakarnčių aboriginal pasižymėjo visai skirtin
gu byvenime būdu. įsikūrę prie vandenyno, apsupti kedrų 
miškų, gaudė ruonius ir banginius. Buvo gabūs dailidės, 
rentė didelius medinius namus, gamino kanojus. Jų sukur
ti gentims atžymėti totemų stulpai yra nepaprastos me
ninės vertės.

Kanados pietų Ontario labai derlinguose plotuose abo
riginal tapo daugiausia žemdirbiais. Jie išvystė 15 įvairių 
rūšių kukurūzų, 60 įvairių pupų ir 6 rūšis moliūgų (daržo
vinių arbūzų). Jie susikūrė ir savitą išdirbtą valdymosi 
sistemą.

Visos tos Pirmųjų Tautų kultūros, išsivysčiusios Kana
doje, nežiūrint savo skirtingumų, puoselėja gilų respektą 
Žemei ir jos augmenijai ir gyvūnijai.

(Canadian Scene, Issue 1432/ 95)

ĮSIGALĖJO NAUJOS 
LIETUVOS VIZOS

Pasirodo, kad iki 
spausdinamos vizos 
lengvai padirbdi 
Buvo suklastojama 
30% antspaudų!

Naujų Lietuvos

dabar 
buvo 

narnos.
apie

vizų 
įklijų padirbinėti bu§ neį
manoma, jor> spalvotos ir 
yra apsaugotos 
negu kai kurios 
valstybių vizos.

Naujausias vizas 
JAV vizų kūrėja - 
zijos firma ‘ 
les Oberthur".

geriau, 
Europos

gamino 
Prancū- 

Francois-Char-

KAIRĖJ E-

specialiame 
Lietuvos AVIA
LINIJA 
leidinyje 
rasite, 
keliaudami 
šiais lėktuvais.

"VILNIUS 
IN YOUR 
POCKET"

19 nr., 
yra oficialus 
vedlys 
po visą Vilnių, 
pažymint 
svarbiausias

Nepaklysite 
Vilniuje!

Pasinaudokime

Šį ledinį 
galima gauti 
nusipirkti 
aerodrome.

AKTORIUS VYTAS 
RUGINIS - AMERIKIEČIU
FILME

Čikagos 
taip pat 
vietovių) 

pradėta 
Century

lankės 
teatro 

11

Ruginis 
Amerikos 

prieš 
Broadway

Didžiuosiuose 
bei apylinkių (o 
ir kitų Amerikos 
kino teatruose 
rodyti "Twentieth 
Fox" bendrovės naujas fil
mas "Broken Arrow", ku
riame vaidina vienas iš 
garsiausių Amerikos aktorių 
John Travolta, kartu su 
kitais pasižymėjusiais akto
riais.

Įdomu, kad tarp pagal
binių aktorių matome ir 
lietuvi Vytą Ruginį. Tai 
jau 14-tasis ilgoje jo akto
rinėje karjeroje pasirody
mas.

Vytas 
garsias 
mokyklas, jau 
metų vaidino 
teatre, o vėliau persimetė 
į televizijos bei kino fil
mus.

Neseniai pasirodęs ekra
nuose "Broken Arrow" pa
sižymi nemaža gausybe 
nuotykių ir širdį dirginan
čiu netikėtumu. Dėl savo 
turinio pažymėtas katego
rija "R" (tai reiškia,kad
jaunuoliai iki 17 m.amžiaus 
gali ją žiūrėti tėvų lydimi). 
Didžiausią pasisekimąJ'Bro- 
ken Arrow" randa jaunesnių 
žmonių tarpe, kurie mėgsta 
visokius dirginimus. Filmo 
pavadinimą reikėtų versti 
ne pažodžiui - "Perlaužta 
Strėlė",© " Sugadintas 
Žmogus".

Amerikos 
reklamose šis 
tomas kaip 
in America,

Movie
ganavietas, teatrus, 

transporto 
priemones, 
restoranus. 
Pradžioje - 
pagrindinės žinios 
apie Lietuva 
ir jos 
Nepriklausomybę.

Vyto 
pasiro- 
žiūrės

dienraščių 
filmas prista- 
# 1 
ir turi 

didelį pasisekimą.
Tie, kurie sekė 

Ruginio ankstesnius 
dymus, su dėmesiu 
ir šį naujausjjį. Dabar jis 
yra bene vienintelis lietu
vis,besireiškiąs Amerikos 
filmų pasaulyje. Kaip žino
me, jis yra augęs ir ilgą 
laiką gyvenęs Cicero lietu
vių. telkinyje. Ten lankė 
Šv.Antano P-jos lietuvišką
ją mokyklą, dalyvavo lietu
viškose organizacijose. 
Jo tėvas- Ignas Ruginis, 
dar ir dabar tebegyvena 
Ciceroje, o jo du broliai-

Cikagos apylinkėse.
Ed.Šulaitis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



Sudieu, Senute Europa L. Daugiau Nesimatysim
( pabaiga ) Vytautas A. Jonynas

Žinoma, mums aprodė Westminster Abbey, kur ilsisi 
anglų monarchų palaikai. Kažkodėl gidas įniko pasakoti, 
kaip toji šventovė pertvarkoma neatpažįstamai kiekviena 
proga, kai būna karūnavimai, vestuvės ar gedulingos pa
maldos. Vis dėlto, jis nuvedė mus prie Poet’s Corner ir 
aprodė paminklines lentas, skirtas garsiesiems anglų 
rašytojams. Visa teko atlikti ristele, nes turistų buvo bū
riai.

Grįžę į viešbutį, metėmės ieškoti British Museum ir 
įėjome įjįiš šiaurės pusės, kaip supratau, iš karto matė
si, kad tai nepaprasto turtingumo muziejus. Kaip tyčia, 
pataikėme į Indijos meno skyrių, kuriame buvo daugybė 
stovylų, vaizduojančių rašytojo Ričardo Gavelio pamėg
tus "dievaičio Višnu įsikūnijimus į šernus ir kitokius 
gyvulėlius.11 Bet gražiausiu reginiu buvo mums vienos mo
kyklos ekskursija. Matomai tiems vaikučiams buvo prisa
kyta atlikti "research", tai jie dirbo tą darbą nepapras
tu uolumu, stumdydamiesi, šūkaudami, negailėdami ener
gijos.

Privažiuodami Berlyną jokių staigmenų nesitikėjome. 
Palikome jį po siaubingo bombardavimo , bet per karą 
jis didesnio įspūdžio nedarė. Nebent, kad buvo vadina
mas Festung Berlin ir kad po kiekvieno lėktuvų antpuo
lio virš griuvėsių pasirodydavo užrašai, kad visvien jis 
sulauksiąs pergalės. Aš, iš kitos pusės, buvau Berlyną 
matęs 1931 metais,-dar vaiku būdamas, ir tada pasima
tė jis man su savo valdiškais pastatais, Sieges-saule, 
visokių kaizerių stovylomis, vokiečių barbarijos įsikūni 
jimu. Pretenzingu, brutaliu, švininiu. Bet kai mus dabar 
apvežiojo autobusu ir vietinė gidė parodė visa, kas at
statyta rytinėje miesto dalyje, kas dedasi buvusioje 
Potsdammer Platz, sunku buvo neatsistebėti vokiečių 
darbštumu ir restauravimo tempais.

Buvom stabtelėję prie buvusios Gėdos Sienos, berods 
prie Checkpoint Charlie. Ji pasirodė ne kažin kokio sto
rumo ir aukštumo, bet gera prisiminti, kad ten knibždė
te knibždėjo sargybinių su šunimis ir kad ją pasiekti 
buvo ne taip paprasta. Dabar jos yra likę vien šmoteliu
kai.

Kas nustebino mus gidų pasakojimuose, tai pakartoti
nas jų tvirtinimas, jog Berlyno visais laikais būta kosmo
politinio miesto, kad faktiškai jį išugdę ir išplėtę pran
cūzų hugenotai, kad vienu metu prancūzų kalba ten 
laisvai skambėjusi. Savo vaizduotėje aš vaizdavausi tuos 
dalykus kiek kitaip. Manding, tas miestas augo ir lobo 
iš lenkų ir žydų ateivių prakaito ir rasinės neapykantos, 
antisemitizmo daigai vešėjo tenai gerokai prieš naciams 
išlendant į istorijos areną.

Mus vežiojęs autobusas buvo apsistojęs pietų pertrau
kai^ Kurfuersterdame visai netoli nuo subombarduotos 
bažnyčios (berods vadinamos Gedachtnisskirche), paliktos 
liudyti būsimoms kartoms apie "žvėrį, pasislėpusį žmo
gaus niekingoje dvasioje". Griuvėsiuose įrengta parodėlė 
nuotraukų, rodančių tos bažnytėlės ankstyvesnį pavidalą. 
Yra ten taip pat įspūdingas, paprastas metalinis kryže
lis, pagamintas iš vinių, rastų vokiečių sugriautos Co
ventry šventovės sąšlavyne. Lauže. Bet įspūdingiausiai 
atrodo priestate esanti koplytėlė, kurion įžengęs pasijun
ti apsiaustas ,iš visų pusių skaldyto spalvoto stiklo vit
ražų. Bematant pasidaro nepaprastai nejauku, tarytumei 
stovėtumei vienui vienas ant nuniokotos žemės rutulio 
priešais Tvėrėją. Jausdamas begalinę kosminę tuštumą 
ir šaltį. Pasiutusioje vienatvėje. "Koks tu vienas, vieni
šas esi, Laimėj, baimėj, meilėj ir mirty"- ’dixit’ poe
tas Henrikas Radauskas.

Lankydamiesi Niurnberge matėme kitą subombarduo
tą, bet dabar sėkmingai atstatytą bažnyčią, kurios grau
džią istoriją atpasakojo ant piliorių sukabintos nuotrau
kos ir Dangaus keršto šaukiantys tekstai. Toptelėjo min
tis, ar verta neužmiršti beprasrhių Alijantų teroro veiks
mų. Juo labiau, kad toje bažnyčioje buvo pilna puikių 
stovylų, kurias naciai susiprato išgabenti ir suslapstyti 
saugesnėse vietose. Yra daug dalykų apie kuriuos nekal
bama, kaip pavyzdžiui, kad Alijantai, nesusiprątę iki 
pat karo pabaigos bombarduoti elektos jėgainių, teiku
sių ginklavimo fabrikams reikiamą energiją, o malė, 
kaip idiojai pataikaudami rusams, Dresdeną. Bet karas, 
kaip žinome, per daug rimtas dalykas, kad būtų galima 
patikėti jį vesti generolams.

Kiekvienas turistas pakyla, turbūt, kelionei kupinas 
išankstinių stereotipų, prisigaudytų iš vadovėlių ar meno 
albumų. Taip olandai jo vaizduotėje tai vyrai pūstomis

Dešinėje:

Londone 
"Big Ben' 
bokštas 
ir Par
lamento 
rūmai.

Toliau-

Centri
nė aikš
tė 
Briuse
lyje, 
Belgijoje.

T*'

ir medinėmis klumpėmis, su pypke nasruose, o 
čiepčiais”

kelnėmis 
jų moterys smailais galvos apvalkalais ir su 
kaip Dutch Cleanser abrozdėlyje. Tai tulpių laukai ir 
vėjo malūnai ir olandiško sūrio rutulių kaugės. Lengva 
atspėti, kad atsidūrus toje Nederlandijoje, nieko panašaus 
nerandi.

Tokių nusivylimų, žinoma, mums netrūko, ir gal ge
rai, kad jų buvo, nes tai privertė mus įsitikinti, kad 
gyvenimas visoje planetoje verčiasi kulverčiomis. Imki
me Eindhoven’ą. Tai provincinis užkampis. Viena jo 
gatvių palikta pėstiems. Joje - viena kita parduotuvė, 
bet šiaip "junk food" restoranėliai, tamsios karčiamos. 
Visai išmirę užkandinės tuščios, ir gatvė pagyvėja vien 
Kai iš smuklių išlenda įsilinksminusių bernų gauja. Die
vai žino, ar nusigėrusių, ar apsisvaiginusių narkotikais, 
nes aiškiai pakampiuose šmirinėja kažkoks neaiškus gai
valas. O mūsų viešbutis - liuksuso oazė, aiškiai randąs 
pelną iš visokių biznierių sąskrydžių, kada tiems verslo 
žmonėms reikalinga atvanga nuo nepageidaujamų žvilgs
nių, pažįstamų veidų ir 1.1. Ir tam tikslui miegusitas 
nuošalus Eindhoven’o miestelis idealus. O kad tokia 
laimė nusišypsotų kokiai Kelmei!..

Arba, imkime viduramžių miestų išorę. Matomai, pri
sižiūrėjęs visokių spalvotų knygelių, aš įsivaizdavau go
tiškuosius miestus kaip telkinį namų aukštais stogais su 
visokiais šventais abrozdais bei girliandomis išpaišytais 
ant fasadų. Dviaukščių namų smailais, aukštais stogais 
buvo Niurnberge kiek nori, bet tos margos ornamentikos 
kaip pasakų knygelės iliustracijose, ne! Pasirodo, vidur
amžinėje sistemoje miesto valdyba jų neleido. Viskas 
tada buvo sureguliuota iki smulkmenų: kiek langų geli 
išeiti į gatves pusę, kokio dydžio, kokia leistina veran
da, ir t.t. <•

Kartais būna priešingai. Taip pav., buvau matęs be
galę nuotraukų. kartais spalvotų vaizduojančių Budapešto 
parlamentą ir visai nesitikėjau, kad jo vaizdas mane su
jaudins. O faktiškai jis pribloškė mane savo grožiu kur 
kas labiau nei Londono parlamento rūmai. Priežastis 
paprasta. Abu pastatai neo-gotiško stiliaus, bet Budapeš 
to parlamento stogas labai nelauktos tamsiai raudonos 
spalvos ir tas sienų ir stogo derinys nepaprastai elegan
tiškas, malonus akiai.

Kas dar kelionėje buvo nelaukto, neįsivaizduoto?.. O 
taip - Liuksemburgo miestas! Kai privažiavome tos vals
tybėlės sieną, neturėjome jokių nesusipratimų su muiti
ninkais. Gidė Ūta buvo mums išaiškinusi, kad Liuksem
burgas kaip valstybė ir miestas yra bankininkų oazė, 
kad jame nėra jokių muitų liuKsusinėms prekėms, kaip 
pav., gėralai, kvepalai, kad jų piniginiu vienetu esąs 
Liuksemburgo frankas, bet ką nors perkant, patartina 
prašyti grąžinti grąžą belgiškais frankais, nes jų prireik
sią Belgijoje. Su tais smulkiais pinigais visada yra šiokia 
tokia problema. Jų 
išvietėmis ir vargas 
netų.

Paskui, palikusi 
grupele užsirašiusių 
Toji aikštelė radosi

vienos pusės baliustrados, po kuria matėsi gilus kanjo
nas, apaugęs medžiais, pro kuri, buvo išvedžioti takai. 
Kažkas panašaus į dabartinius Kauko laiptus Kaune, tik 
dailiau sutvarkytus, pilnus gėlių kliombų ir prižiūrimus. 
Per tą kanjoną buvo pastatytas tiltas į naująją miesto 
dalį. Tas gilus slėnis buvo matomai gera atspara priešo 
puolimams istorijos būvyje.

Dabar Liuksemburgas, kaip sakėm, tarptautinio kapi
talo tvirtovė. Šįmet jam atiteko garbė būti pripažintu 
kultūros stambiausiu centru Europoj. Tas titulas kasmet 
skiriamas kitam miestui. Pernai buvo, berods, Edinburgh. 
Savaime aišku, bematant toptelėjo, kada bus eilė Vilniui, 
iš Ūtos aiškinimų supratau, kad negreit. Mat, negana 
kad miestas turėtų istorinę reikšmę, didžiuotųsi savo 
universitetu ir pan. Turi egzistuoti ir vadinamoji "infra
struktūra" - tobulos koncertų salės, geri viešbučiai, tam 
tikras standartas viešuose įrengimuose, piniginga visuo
menė, kad galėtų gastroliuoti pajėgiausios, brandžiausios 
užsienio pajėgos. Visa tai bankininkų prieglobstis Liuk
semburgui galėjo užtikrinti. Šiaip, pati idėja priskirti 
kasmet žymenį miestui už kultūrinį įnašą tautos gyve- 
niman, sveikintinas, nes gal ilgainiui nublankins tokio 
prestižo nevertus senuosius centrus, kaip Viena ar Mila
nas.

Kas dar žinotina turistrui lankantis Eu-opoje? Gal 
tart porą žodelių apie tenykščių televiziją. Ją užsisuk
davote kas vakarą jau vien todėl, kad norėjosi išgirsti 
būsime oro pranešimą. Ta proga išklausydavote ir žinių.

nuolat prireikia naudojantis viešomis 
tau broleli, jei neturi to krašto mo-

mus vienus skvere, Ūta išdardėjo su 
apžiūrėti tarptautinių bankų statybą, 
miesto centre. Ji buvo supama iš

būsime oro pranešimą.
Beveik kiekvienoje lankomų valstybių būdavo viena ko
kia anglų kalba transliuojanti stotis -CNN ar kas nors 
panašau;. Esu kažkur skaitęs, kad vokiečių televizija 
esanti tokia prasta, kad žmobės yra priversti skaityti 
laikraščius. Mano supratimu, žinių laidos, tiek vokiečių 
tiek anglų kalba, būdavo geros, nors, žinoma, informa
cijos apie Kanados įvykius arba Lietuvą, buvo retos. 
Sporto laidos buvo netgi pranašenės už Montrealio, nes 
rodydavo rimtą sportą - Futbolą (soccer’į).

Tuo tarpu muzikinių programų, operų transliacijų ar 
rimtesnių vaidinimų, bei filmų, nebuvo. Ilgainiui ėmėm 
pasigesti savo "Bravo", PBS ar net CBC/Radio Canada. 
Kalbant apie aktualijas, atrodytų, kad europiečių skonis 
darosi panašus į amerikietiškąjį. Kai privažiavom Briu
selį ir ėmė iškrovinėti .mūsų lagaminus, atlėkė susijaudi
nęs vienas viešbučio tarnautojų pranešti mums laimingą 
naujieną, kad teismas išteisinęs Ožį Simsoną. "Big deal" 

neiškenčiau nesuinurmėjęs panosėj, bet faktas faktu - 
kad žmonija panašėja.

O baigminis akordas būtų toks. Ilgainiui pastebėjau, 
kad aprodydama kiekviename mieste įžymenybes, Ūta bū 
tinai pasakydavo kokiame pastate yra koks muziejus ar 
paveikslų galerija, nors visiems buvo aišku, kad nebus kada 
ten užeiti. Faktiškai, kaip pagalvoju, Uta elgėsi pagal 
kelionių kompanijos nurodymus, suvilioti keleivius kitam 
būsimam turui. Žinoma, kompanijos organizuojamoms kelio
nėms,tai pernelyg 
čiąs nusišypsoti, 
nes žinojom, kad 
tikrai paskutinis.

permatomas - reklaminis triukas, ver- 
Mus, tačiau, jis veikė skaudinančiai, 
mūsų pasivažinėjimas po Europą yra 

*

VASARIO 16 DIENOS MINĖJIMAS MONTREALIO LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE

1996 m. 11.17 -d.
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toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN kovo mėn. 24 d.sek- 
madienio popietėje dalyva
vo 202 žmonės. Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Vo
kietijos. Pranešimus padarė 
ir su svečiais supažindino 
LN v-bos narys H.Bukaus
kas.
• LN kovo mėn. 31 d. 
popietėje dalyvavo 191 
žmogus.

• Kovo mėn.31 d. sekma
dienį, 1:30 val.p.p.vyko 
LN ir LABDAROS FONDO 
metinis- visuotinis susirin
kimas. Ji pravedė Audrius 
Šileika, sekretoriavo dr.G. 
Bijūnienė ir Br.Stundžia. Bu
vo išklausyti pirmininko,iž
dininko ir komitetų pi mie
šimai.

į Valdyba išrinkti pagal 
balsų dauguma: L.Pocienė- 
106,"" K.Petryla- 91, R.Paš- 
kauskas- 90, trims metams 
ir J.V.Šimkus-88, vieniems 
metams. Kandidatas- V.Kul- 
nys-63 balsai.

Balsavimo metu vyko 
diskusijos dėl pranešimų 
ir buvo gauti įvairūs pasiū
lymai kaip pagerinti LN 
veiklą, ir finansus. Susirin
kimas baigtas Lietuvos 
Himnu.

• LOKIO Svetainėje yra 
pasiūlymų ir pageidavimų 
dėžutė, kuria pasinaudoti 
kviečiami visi!

• Slaugos Namams aukojo 
$791,88 J.R.Juodis.

• KLB Toronto Apylinkės
Tarybos ir Visuomenės 
Metinis Susirinkimas šau
kiamas 1996 m.balandžio 
mėn. 30 d., antradienį,
7 val.v. Lietuvių Namu 
D.L.K.Gedimino Menėje.

Bus patiektas praneši
mas apie Kanados Lietuvių 
Dienų renginį.

Visi kviečiami dalyvauti.

e KANADOS LIETUVIŲ 
DIENŲ proga,spalio 12 
d., nuo 9 val.r. iki 12:30 
val.p.p. vyks Kanados lie
tuvių mokytojų suvažiavi - 
mas. Programų rengia Ire
na Ross, vyks Prisikėlimo 
P-jns Parodų salėje.

JAUNUČIŲ KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS-.
TORONTE .

Primename, kad 1996 
m.šiaurės Amerikos lietu
vių jaunučių krepšinio pir
menybės vyks š. m.gegužės 
mėn. 25 & 26 d.d., Toron
te, Ont.

Vykdo ŠALFASS-gos 
Krepšinio Komitetas, talki
ninkaujant Toronto PPSK 
"Aušrai" ir LSK "Vyčiui".

Organizacinio K-to pirm, 
yra ŠALFASS-gos Krepšinio 
K-to pirm. Rimas Miečius, 
o Varžybinio K-to pirm, 
yra ŠALFASS-gos Krepšinio 
K-to vicep. Andrius Klimas 

Taipogi yra numatomos 
ir "molekulių]' - klasės 
F (gimusių 1988 m.ir jau
nesnių) parodomos/eksperi- 
mentinės Co-Ed tipo var
žybos, kur mergaitės ir 
berniukai žaidžia kartu.

Dalyvauti yra kviečiami 
visi lietuvių sporto klubai 
ar kitokie vienetai, atlikę 
metinę 1996 m.narių regis
traciją ŠALFASS-je.

Galutinė komandų regis 
tracija privalo būti atlikta 
iki 1996 m. gegužės mėn. 
1 d.imtinai, šiuo adresu: 
Rimas Miečius, 54 Bur
rows Ave., ETOBICOKE, 
Ont.,M9B 4W7,Canada. 
Tel: 416-234-0878, faksas: 
416-234-8506.

Papildomas kontaktas: 
Andrius Klimas ,tel:416- 
245-7210.
• Toronto Lietuvių Jauni
mo Ansamblis GINTARAS 
ruošia koncertą gegužės 
mėn. 4 d., didžiojoje ANA
PILIO salėje.

Dalyvaus visos GINTA
RO šokėjų grupės, kaimo 
kapela, dainininkai.

Motinos Dienos proga 
gintariečiai gegužės mėn. 
12 d., sekmadienį, po pa
maldų pardavinės rožes 
parapijų salėse.

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

i

VIENAS .KANADOS- 
ISEiylJOS ŠVIESULIU

Džiugu yra pastebėti, 
kad ir išeivijos sąlygomis, 
gyvendami svetimoje aplin
koje, sugebėjome tvirtai 
ir sąžiningai dirbti įvairio
se srityse- tiek organizaci
niuose plotuose, tiek kultū
riniuose, tiek ir finansi
niuose. Gavome, aprašyma 
Toronto PRISIKĖLIMO P- 
JOS Kredito Kooperatyvo 
metinio susirinkimo, kuri 
patiekė
Vincas Kolyčius:_ 
PADĖDAMI SAU, REMIA
ME IR LIETUVIŠKA 
Veiklą ’

Tai jau 33-iasis šio 
Kredito Kooperatyvo meti
nis susirinkimas, kuris vyko 
1996 m.kovo m.en. 31 d. 
Toronto PRISIKĖLIMO P- 
jos salėje. Susirinkime da
lyvavo 263 nariai. Valdybos 
pirm. dr.S.Cepas, kuris 
Kooperatyvui vadovauja 
nuo jo jsisteigimo dienos, 
atidarė susirinkimą ir jj 
pravedė.

Eug.Girdauskas perskai
tė praėjusio susirinkimo 
protokolą, kuris buvo pri
imtas be pataisų ir po 
to sekė Valdybos pirminin
ko pranešimas.

Malda ir atsistojimu 
buvo pagerbti ir prisiminti 
praėjusiais metais mirę 
nariai, kurių buvo 40.

Pirmininkas pabrėžė, 
kad, nežiūrint pablogėjusios 
ekonominės būklės Kanado
je, Kooperatyvas pelno 
ir pajamų turėjo daugiau 
negu 1994 metais. Sumažė
jo nekilnojamojo turto pas
kolos, nes naujų namų sta
tyba ir pardavimas beveik 
sustojo.

Kooperatyvo skyrius 
ANAPILYJE - Mississaugo- 
je - veikia gana sėkmingai
- 3 dienas savaitėje. Ten 
atliekamos visos finansinės 
operacijos, kaip ir centre. 
Tai sudaro daug patogumų 
nariams, kurie gyvena Miss- 
ssissaugoje, nes nereikia 
vykti į miestą. Jeigu bus 
pageidavimų, tai numatoma 
skyrių atidaryti ir kitomis 
savaitės dienomis.

Taip pat numatoma 
vesti naujus patarnavimus
- kredito kortelė, su kuria 
bus galima išiimti pinigų 
grynais(cach) bet kur Ka
nadoje, kur tik yra ATM 
(Automatic Teller Machi-

bus didelis patogums tiems, 
kurie toliau gyvena arba 
keliauja po Kanadą.

Pirmininko pranešimas 
buvo trumpas, kondensuo
tas ir apibudinantis Koope
ratyvo tikslus ir veiklą. 
Padėkojo tarnautojams 
ir valdybos nariams.

Iš Revizijos Komisijos 
po 22 metų pasitraukė 
D.Keršienė. Jai įteikė gėlių 
ir dovanėlę.

Iždininkas A.Bušinskas 
pranešė, kad 1995 m.balan
sai paaugo virš 3 mil.dole- 
rių. Pajamos pralenkė 1994 
metus net l milijonu dole
rių, o metinis pelnas buvo 
$510,466, beveik dvigubai 
daugiau negu 1994 m. Per
vedus pelną i . rezervus- 
kapitalas pasiekė beveik 
5 mil.dolerių, arba 8% 
viso kooperatyvo balanso. 
Valdžia reikalauja, kad 
rezervų kapitalas turėtų 
5% viso balanso. Rezervai 
yra Kooperatyvo nuosavybė 
ir garantuoja indėlių saugumą.

Iždininkas taip pat per-
skaitė vardus 42-jų institu
cijų, kurioms paskirta $32 
tūkstančiai aukų.Didžiausia 
suma, kaip ir kiekvienais 
metais - Toronto MAIRO
NIO Šeštadieninei Mokyklai- 
$3.500.

Paskolų K-jos # pirm. 
R.Kuliavas pranešė, kad 
patvirtinta 41 pareiškimas 
nekilnojamo turto pasko
loms, sumoje 5 mil.doL, 
ir 120 pareiškimų asmeni
nėms paskoloms, sumoje
1,2 mil.dolerių.

D. Keršienė perskaitė 
Revizijos K-jos protokolą 
ir kartu atsisveikino, išei
dama pensijon.

Naują_ statutą trumpai
pristatė Valdybos narys
C.Jonys, kuris daugiausia
dirbo prie to statuto pa
ruošimo. Statutas buvo 
išdalintas visiems nariams. 
Taip pat papildytas tuo, 
kad Koopeatyvo nariais 
gali būti visi IŠGANYTOJO 
P-jos parapijiečiai.

Valdybon vėl buvo per
rinkti - dr.S.Cepas ir A.Bu*’ 
šinskas, paskolų komisijon- 
R.Kuliavas. Revizijos ko
misija, pagal naują statutą 
turėjo būti perrinkta visa. 
Išsrinkti vėl J.Freimanas, 
V.Valiulis ir vietoj D.Ker- 
šienės - Julija Adamonytė.

Sekė programos dalis, 
kurios visi labiausiai laukė

MOKA:
4.00% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.25% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.25% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.25% už 1 m. term. Indėlius 
4.75% už 2 m. term. Indėlius 
5.50% už 3 m. term. Indėlius 
5.75% už 4 m. term. Indėlius 
6.25% už 5 m. term. Indėlius 
4.00% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
4.50% už 1 m. GIC invest, pažym. 
5.00% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
5.75% už 3 m. GIC Invest pažym. 
6.00% už 4 m. GIC Invest pažym. 
6.50% už 5 m. GIC Invest pažym.
3.50% už RRSP Ir RRIF Ind.

(variable rate)
4.75% už RRSP Ir RRIF 1 m. term. Ind. 
5.25% už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
5.75% už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
6.00% už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
6.50% už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
3.50% už OHOSP (variable rate) 
3.50% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
4.00% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC 
3.25% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės e Ijį o j e

IMA:
už asmenines
paskolas nuo...... 7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.................. 6.50%
2 metų.................. 6.75%
3 metų.................. 7.25%
4 metų.................. 7.50%
5 metų.................. 7.75%

(fixed rate)

su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų...... 6.90%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus Iki 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlal.

AKTYVAI per 104 milijonus dolerių
Kiti patarnavimai MasterCard]

Kredito kortelė
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santau
pų dydį iki $2,000 ir asmeninių paskolų drauda iki $30.000. 
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams, iš kitų kraštų (The 
Co-operators & Blue Cross). Nekilnojamo turto paskolų (mort
gage) drauda (Credit Union Insurance Services). Persiunčiame 
pinigus (Wire transfer) į Lietuvą ir kitus kraštus.

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai - 
1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psl.

nes) paženklintos INTERAC 
Ženklu. Su ta kortele taip 
pat bus galima sumokėti 
už prekes parduotuvėse, 
kurios yra sus'ijugusios su 
INTERAC sistema. Tai

- piniginė loterija. Aštuoni 
nariai laimėjo po $25,- 
ir 6 po $50. Po to, kaip 
ir kiekvienais metais, įvyko 
vaišės.

Susirinkimas praėjo

i rvi o
Parapijos kredito kooperatyvas

999 College St.. Toronto, Ontario M6II1A8

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414 
Anapilyje telefonas: >(905) 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 
9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; 
šeštadieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
SKYRIUS ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12 30 v.p.p.; antradie
niais nuo 9 v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.............
180-364 d. term.Ind............
1 metų term. Indėlius........
2 metų term. Indėlius........
3 metų term. Indėlius........
4 metų term. Indėlius........
5 metų term. Indėlius........
1 metų GlC-mėn.palūk.......
1 metų GlC-met. palūk.......
2 metų GlC-met. palūk.......
3 metų GlC-met. palūk.......
4 metų GlC-met. palūk.......
5 metų GlC-met. palūk.......
RRSP, RRIF Ir OHOSP.......
RRSP Ir RRIF-1 m.term.Ind 
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd, 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd 
RRSP Ir RR1F-5 m.term.lnd. 
Taupomąją sąskaitą...........
Kasd. pal. taupymo sąsk.... 
Kasd. pal. čelklų sąsk.Iki... 
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.....................3.25%

.4.25% 

.4.25% 

.4.25% 

.4.75% 

.5.50% 

.5.75% 

.6.25% 

.4.00% 

.4.50% 

.5.00% 

.5.75% 

.6.00% 

.6.50% 

.3.50% 

.4.75% 

.5.25% 

.5.75% 

.6.00% 

.6.50% 

.3.50% 

.4.00% 
s2.25%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

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

nuo ............... 7.75%
Nekiln. turto paskolas: 

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 6.50%
2 metų ............... 6.75%
3 metų ............... 7.00%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų ..... 6.90%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas Iki $15,000 
Ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, če
kių ir taupymo sąskaitose.

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimante mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
Mūsų tikslas — ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas *l

PRĮSIKĖLIMO P-JOS KREDITO KOOPERATYVO 
VALDYBA:stovi-A.Businskas, R.Underys, E.Girdaus- 
kas; sėdi- V.Bireta, S.Cepas, C.Jonys

gana sklandžiai ir jautėsi, 
kad visi nariai pasitiki 
savo Kooperatyvo veikla. 
Iš gauto pelno buvo grą- 
-žinta skolininkams net 
$1 17,500 sumokėtų palūka
nų, ir taupytojams pridėtų 
$100,500 papildomų nuo
šimčių.

KURIS kanadiškas ban
kas grąžintų savo skolinin
kams palūkanų ar pridėtų 
ekstra nuošimčių? Kuris

bankas paremtų aukomis 
lietuvišką veiklą?

Tuo tarpu - dar daug 
lietuvių naudojasi kanadie
čiu^ bankų patarnavimais, 
ten .laiko savo sutaupąs. 
KODĖL? Taupykime ir 
skolininkimės savo Kredito 
Kooperatyve. Tuo padėsime 
sau ir kartu paremsime 
lietuvišką veiklą, ne tik 
čia, bet ir Lietuvoje!

X-******************************************* ♦***■***♦
TVANKSTĖS pilis prieš 
Antrąjį pasaulinį karą.

Iš Algirdo Gustaičio 
knygos TIKROJI LIETU
VA.

Kova del lietuviškų že
mių atgavimo Lietuvai 
tebevyksta. Tvankstą 
vokiečiai pavaoino Konigs- 
bergu. lietuviai vertė 
Karaliaučium, o rusai 
praminė Kaliningradu, 
nors žemė kaip buvo 
taip ir paliko ta pati.

Kietubog jfonbad
217 Bedbrook Ave., Montreal West, Que. Canada H4X1S2
AUKOJO MLF-dui PER PIRMĄ Jį š. m. KETVIRTI:

$ 300,- C.Z. J anuškdVičius (viso $1.000); $ 250,- 
B.Grinius (viso $800); $200,- PARAMA-Kredito Koope
ratyvas (viso $1.700); po $ 100,-. St.Jaugelis (viso $ 
400), anoniminis aukotojas; $70,- K.Daunys (Kar.kr.mo
kykloms $20,- (viso $170); $50,- A.Gaurys (Kar.kr.mo
kykloms (viso $350); $40,- G.Jodienę (Kat.kr.mokykloms 
(viso $290); po $30,- B.Stundžia, R.Žugaraitė (viso $ 
275); $20,- A.Šeškuvienė - a.a. E.Šernienės atminimui.

NUOŠIRDI PADĖKA visiems, parėmusiems musu 
veikla. MLF V-ba

DRESHER

3830B Bloor St, West, Etobicoke, Ontario M9B 1K8
Tel. 416-233-3334, 416-231-2661

FAX 416-233-0265
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

DRAUDA
Visi draudos 
patarnavimai. 
Lietuvių kalba 
patarnauja 
V. Drešėris ir 
Rima (Petkutė) 
Drešerienė.

Nekilnojamas 
turtas
Patarnavimai 
visose pirkimo ir 
pardavimo srityse 
Kreiptis į Valterį 
ar Riek Drešerius

Nekilnojamo 
turto 
įkainojimas
- mortgičių
- mokesčių 
-turto ir kt. 
Kreiptis į 
Riek Drešerį

Patarnavimas - greitas ir tikslus! 
V. DAUGINIS - telefonai 416 762-4232, 905 822-7376

Lilija Pacevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652 
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

’GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



montreal

PRIEŠ 20 METU 
IŠKELIAVO MARYTĖ 
ARLAUSKAITĖ

K.Ambrasas 
1976 m.balandžio mėn.

27 d., a.a. Marytė Arlaus
kaitė iškeliavo Amžinybėn.
Su ja atsisveikino Montrea- 
lio lietuvių telkinys laido
tuvių namuose, o vėliau 
Šv.Kazimiero P-jos švento
vėje, gegužės mėn.3 d., 
per laidotuvių pamaldas.

Velionė buvo gimusi 
Montrealyje 1911 m., gruo
džio mėn. 11 d. Jos tėve
liai - Juozas Arlauskas 
ir Ona Kolytė- Arlauskienė

hamilton
IŠKILMINGAI IR, 
ĮDOMIAI PAMINĖTA KOVO 
11-TO JI

Lietuvos Nepriklausomy
bės Atstatymo Dienos-Kovo 
11-tosios minėjimo proga 
Hamiltono Aušros Vartų P- 
josb. kun.Juvenalis Liauba, 
OFM pasakė atitinkamą, 
gražų patriotinį pamokslą.

Po pamaldų, salėje visi 
turėjo progos susipažinti 
išklausyti. Lietuvos Seimo 
narės, Tėvynes Sąjungos 
darbuotojos Laimos Andri
kienės žodžio apie dabartinį 
Lietuvos politinę padėtį. 
Ragino balsuoti už dešiniuo
sius ir atsakinėjo į klausi
mus.

Taip prasmingai buvo 
paminėta Kovo 11-toji.

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRUS NUOSAVUOSE NAMUOSE

"T ALK A^-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS.
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905-544-7125

Marytę užaugino daug di
desne patriote-lietuve, 
negu kai kurie yra išaugę 
Lietuvoje. Marytė sėkmin
gai baigė 1934 m. Jacques 
Cartier Mokytoją Seminari-
ja ir buvo pirmoji lietuvai
te, kuri gavo mokytojos 
diplomų šioje seminarijoje.

Ilgesnį laika ji mokyto
javo pradinėje lietuvių 
mokykloje Rosemounte. 
Nuo 1935 m. mokytojavo 
prancūzu-kataliką pradinėje 
mokykloje St.Mare ir vė
liau - Duvernay mokykloje.

1962 m., gegužės mėn.
23 d., Quebec'o Švietimo 
Ministerijos buvo gražiai

• TRADICINIS "GIEDRAI
ČIO" KLUBO "ZUIKIO 
BALIUS" ir KONCERTAS 
vyks balandžio mėn.27 
d., Jaunimo Centro salėje.

Meninę, programą atliks 
LONDONO Lietuvių. Choras, 
vad.muz. Andriaus Petrašiū- 
no.

Šokiams gros mėgiami 
K.Deksnio "ŽAGARAI".
• Toronto VYRŲ CHORAS 
Hamiltono lietuvių GIED- 
RAlClO Klubo patalpose 
rengia gegužinę gegužės 
mėn, 26 d.

Ši populiari z populiaraus 
Klubo vietovė jau yra už
sakyta įvairiems rengi
niams iki rugsėjo mėn. 
8 dienos imtinai.

Gegužinių rengėjai ma
loniai kviečia atsilankyti 
į vasaros renginius. Šaudyk- 

įvertinta ir apdovanota 
"MERITE SCOLAIRE" me
daliu. Marytė buvo pirmoji 
lietuvė ne tik prancūzų, 
bet ir anglų mokytojų tar
pe, apdovanota tokiu me- 
daliu-ordinu. iš viso ji yra 
mokytojavusi 36-rius metus.

Moutrealio ir Kanados 
lietuvių tarpe ji buvo ge
rai žinoma kaip aktyvi 
Kanados Lietuviu Tarybos 
sekretorė.

Pasibaigus II-jam Pasau
liniam karui, ji gavo šim
tus, o gal ir daugiau laišku, 
kuriuos jai rašė Vokietijos 
ir kitų kraštų lietuviai 
tremtiniai- priverstini išei
viai. į juos jj visuomet 
rasdavo laiko nuoširdžiai 
ir motiniškai atsakyti. Pra
leisdavo daugelį naktų be 
miego ir poilsio, ir darba
vosi, kad padėtų savo vargs
tantiems tautiečiams. 
Tuo metu, Kartu su kitais 
lietuviais, ji kreipėsi j 
Kanados vyriausybę, kad 
būtų suteikta lietuvių trem
tiniams galimybė apsigyven
ti. šiame krašte.

1941 m., pradėjus spaus
dinti laikraštį "Nepriklau
soma Lietuva", ji uoliai 
ir su malonumu įsijungė 
kaip bendradarbė, adminis
tratorė ir vėliau 1945- 
1947 m.- kaip redaktorė.

Prieš 47 metus, kai dar 
buvau Vokietijoje- Schein- 
feld'o DP- išvietintųjų-sto
vykloje, parašiau Marytei 
laiškų ir paprašiau jos, 
kad atsiųstų man nors vie
na "NL" numerį. Netrukus 

los Sodyba naudotis nemo
kamai savaitės dienomis 
gali visos lietuvių organi
zacijos!

Renginio pradžia 7 vai., 
įteikiant pasižymėjusiems 
Klubo nariams laimėjimų 
taures.

VISI maloniai kviečiami 
dalyvauti)
ClA LIETUVIU BANKAI 
PUIKIAUSIAI IŠSIVERČIA
BE KORUPCIJŲ

Su pasididžiavimu ir 
didėliu malonumu buvo 
išklausyti rezultatai 41 
metų TALKOS darbo vi
suotiname narių susirinkime 
š.m. kovo mėn. 2 d., Jau
nimo Centro salėje.

Dalyvavo 100 užsiregis
travusių narių ir pora sve
čių- "Prisikėlimo’’ P-jos 
Kredito Kooperatyvo pirm. 
dr.S.Cepas ir valdybos na
rys C. Jonys.

Pirm. J.Stankus savo 
pranešime pažymėjo, kad 
41-ieji TALKOS metai 
baigti sėkmingai, balansas 
paaugo, atsargos priartėjo 
prie 3 mil.dol.,kas rodo, 
jog taupytojų santaupos 
yra saugios. TALKOS v- 
ba taip pat stengėsi na
riams mokėti aukštesnius 
nuošimčius, negu kitur.

Izd.St.J.Dalius pažymėjo 
kad metai užbaigti peržen
gus 38 mil.dolerių balansą. 
Narių skaičius liko tas 
pat nuo praeitą metu- 
1904.

Nariams išduotos pasko
los gerokai sumažėjo dėl 
ekonominės padėties ir 
beveik sustojo paskolos 
namų pirkimams.

Buvo įdomių ir kitą 
pranešimų. 

gavau laikraštį ir gražia, 
taisyklinga lietuvių kalba 
rašytų laiškų. Didžiai tuo 
buvau nustebintas. Sekančia
me laiške aš jos paklausiau 
iš kur ji taip gražiai ir 
teisingai lietuviškai išmoko 
rašyti? Marytė Arlauskaitė 
man atsakė: "Mane lietu
viškai skaityti ir rašyti 
išmokė mano brangūs tėve
liai, o ypatingai mano my
limoji Mamytė. Visuomet 
ji taip gražiai ir aiškiai, 
su didele meile, pasakojo 
apie ta^ nuostabų kraštų

jųjų ir mano Tėvynę 
Lietuvų. Kokia aš būčiau 
lietuvaitė, jeigu nemokė
čiau lietuviškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti? Mano 
gyslose teka tas pats lie
tuviškas kraujas, kurį mano 
tėveliai atsivežė iš tolimos 
gražios šalies. To krašto 
aš nepažįstu ir jo niekad 
nemačiau, o tik kartais 
sapne regėdavau...Aš jį 
myliu karštai ir mylėsiu 
tol, pakol plaks širdis ma
no krūtinėje..."

Tikrai, Maryte savo 
pažadų ištesėjo šventai 
ir nenuėjo į kapų be liku
sio ženklo, jog patriote 
buvus...

Nuo 1948 m. lapkričio 
mėn. 12d iki 1956 m.lap
kričio mėn. 6 d., ji buvo 
Tautos Fondo Atstovybės 
Kanadoje sekretore. Per 
tuos 8-erius metus surinko 
$ 33.678,99.

Marytė Arlauskaitė 
priklausė Šv.Kazimiero 
Parapijai ir joje esančioje

Svarbu paminėti, kad 
TALKOS valdyba, baigusi 
metus su pelnu, kaip ir 
kiekvienais metais, dalį 
jo paskyrė įvairių lietuviš
kų reikalų parėmimui- iš
mokėta $30,550.

Susirinkimas patvirtino 
Revizijos K-to pirm. J.G. 
Skaisčio peržiūrėtas ir 
patiektas apyskaitas, ta 
patį padarė paskirtas revi
zorius (Auditor) Richard 
A.Hoecht.Pastarasis pabrė
žė, kad viskas vedama 
gerai, ir TALKA yra labai 
geroje finansinėje būklėje.

Susirinkimas patvirtino 
metines apyskaitas ir vėl 
R.A. Hoecht'a. revizoriumi.

Aklamacijos būdu į 
valdybą išrinkti, vėliau 
pasiskirstę pareigomis: 
pirm. - Jonas Stankus,vice- 
pirm.- Tomas Kochanka, 
sekr.- Stasys Kareckas, 
ižd. Stasys J.Dalius, narys- 
Jonas Kontenis.

Kredito komitetą sudaro 
pirm.- Algis Enskaitis, 
sekr.- Antanas Jusys, narys 
- Bernardas Mačys. J Revi
zijos komitetą įeina: pirm.

Gediminas J.Skaistys, 
sekr:- Marijus Gudinskas, 
narys - Gediminas Melny- 
kas.

HAMILTONO "KOVAS"
- SENJORU KREPŠINIO 
MEISTERIS

Hamiltono LSK "KO
VAS" jau trečius metus 
iš eilės laimėjo Šiaurės 
Amerikos lietuvių vyru 
senjorų (35 m.ir vyresnių) 
krepšinio čempionatą, š.m. 
kovo mėn. 29-30 d.d.,Lon
done, Ont..įvykusiose ŠAL- 
FASS-gos vyrų senjorų 
1996 m.krepšinio pirmeny
bėse. Jas rengė LONDONO 

Šv.Onos D-jai, kur at
liko atsakingas pareigas. 
Visuomet šios parapijos 
parengimuose ji tvarkydavo 
loterijų. Netik stipriai rė
mė aukomis savųjų parapijų, 
bet ir Aušros Vartų P-ją, 
nes ir ten priklausė jos 
gerosios širdies dalis.

Marytė Arlauskaitė
buvo giliai religinga. Savo 
laiku Lietuvoje išleido į 
kunigus kun. J.Šimkų, vė
liau Italijoje- kun. J. Gau- 
dzę, taip pat išmokslino 
savo giminaitį J.Benių, ku
ris gyvena Montrealyje.

Kas buvo atsilankę į 
Marytės namus, turėjo 
progos pamatyti salione 
didžiulį, nuostabaus grožio 
Kristaus Širdies paveiksią, 
kuris užėmė beveik pusę 
sienos. Kaip pati Marytė 
man sakė, jis ir jos tėve
liai, kuomet ateidavo sun
kios ir liūdnos dienos, atsi
klaupdavo prieš šį paveiks
lų ir melsdavosi, o baigus 
malda, jiems pasidarydavo 
daug lengviau...Šis nuosta
bus paveikslas ir šiandien 
yra toje pačioje vietoje, 
Janės ir Juozo Benių na
muose.

Noriu, nors trumpai 
sugrįžti atgal į laikus Vo
kietijoje, į Scheinfeld'o 
DP lietuvių stovyklų. Kuo
met gaudavau "Nepriklau
soma Lietuvų",laikraštis 
eidavo iš rankų į rankas, 
iki apkeliaudavo visus sto
vyklos gyventojus. Jų tarpe 
buvo ir Jo Eksėlencija 
Vysk. Vincentas Brizgys,

DAR VIENAS PUIKUS 
VELYKŲ STALAS 
MONTREALYJE

Po gražių velykinių pa
maldų A.V. šventovėje, 
žmonės pradėjo rinktis į 
salę pamatyti Velykinį sta
lą, kuriuo mūsų kolonijos 
LKMoterų draugija buvo 
pagarsėjusi. Šiais metais 
stalas buvo kuklesnis, nes 
kasi nietai vis mažiau rankų 
prie jo prisideda. Bet ne
žiūrint visų negalių, stalas 
buvo puikiai paruoštas.

įžanginį žodį ir atidary. 
mą pradėjo LKMD pirmi
ninkė Genė Kudžrnienė. Ji 
pranešė, kad šio stalo pel
nas bus skiriamas Tėviškės 
Vaiko Namams Lietuvoje: 
"Tikimės, kad našlaičių glo
bojimas krikščioniškoje dva
sioje atneš pageidaujamų 
vaisių visai Lietuvai". Taip 
pat ji paskaitė prel. kun. 
Vytauto Kazlausko padėkos 
laišką už nuolatinę LK 
Moterų draugijos pagalbą 
tiems Vaiko Namams.

Programą pradėjo Litu
anistinės mokyklos moki
niai. Jie atskirais būreliais 
grojo, dainavo, deklamavo 
ir viską taip nuoširdžiai at
liko, kad publika ir tėve
liai buvo sužavėti iki aša
rų.

LSK "TAURAS".
Baigminėse rungtynėse 

Hamiltono "KOVAS" įveikė 
Toronto "AUŠRA" 93:62. 
Pakeliui į finalą, hamilto- 
niečiai nugalėjo Toronto 
"VYTI" 110:68 ir Čikagos 
ASK "LITUANICA" 86:61.

I finalą atkeliavusi To
ronto "AUŠRA" laimėjo 
prieš Londono "TAURĄ" 
88:83 ir Čikagos "LITUA

buvęs Lietuvos kariuome
nės vadas Brig.gen.Stasys 
Raštikis, ir kiti. Marytė, 
sužinojusi apie tai, buvo 
labai patenkinta ir tuo 
didžiavosi, jog tokie gar
bingi žmonės skaito dar 
taip tada "vargana" "Nepri
klausomą Lietuvą".

Montrealyje tikriausiai 
nerasime nei vienos lietu
viu šeimos ar pavienių 
asmenų, kurie nebūty vie
nokiu ar kitokiu būdu paži
ne Marytės ir josios gero
sios širdies. Ji visuomet 
padėdavo visiems, be jo
kios išimties ir skirtumo, 
jai buvo visi lietuviai lygūs, 
kaip broliai ir seserys...

Ji niekuomet neieškojo 
jokios garbės ar atlyginimo 
už savo atliktus darbus. 
Jeigu mes pavartytume 
jos gyvenimo dienoraštį, 
nerastume nė vieno pusla
pio tuščio, nes ir paskuti
nėmis savo gyvenimo die
nomis sėdėjo prie savo 
rašomojo stalo, stengdama
si vienaip ar kitaip padėti 
savo tautiečiams.

Tebūna man leista visos 
Montrealio lietuvių koloni
jos vardu tarti: " Ilsėkis, 
Geroji Maryte, ramybėje, 
o Amžinoji šviesa tešvie
čia Tau per amžius. Mes 
visuomet Tave prisimename 
ir prisiminsime savo mal
dose..."

Po programos G. Kudž- 
mienė padėkojo Janinai 
Adamonytei už vaikų prog
ramos paruošimą, o D. 
Staškevičienė išdalino vai
kučiams dovanėles - po 
gražią knygelę.

Kleb. Tėv. Aranauskas 
palaimino stalus ir prasidė
jo vaišės. Kad viskas tvar
kingai vyktų, prie Velykinio 
stalo buvo kviečiama po 
du svečių stalus prieiti ir 
pasirinkti maisto. Maistas 
buvo įvairus, gausus^ ir ska
niai paruoštas, o ypač pyra
gai ir tortai.

Buvo platinami loterijos 
bilietai, vežiojamas vynas, 
Kepti "baravykai" ir kito
kios gėrybės. Loterija buvo 
negausi bet vertinga. Lai
mikius suaukojo: G. Šimai
tienė, Alvyra Povilaitienė, 
Natalija Jakonienė, Jurgis 
Blauzdžiūnas, Nijolė Bag- 
džiūnienė, Z.ir H. Lapinai 
ir dar keli sudėtiniai daik
tai.

Buvo atsilankę svečių iš 
Šv.Kazimiero parapijos ir 
net iš Hamiltono apylinkių. 
Pasistiprinę ir naujienomis 
pasidalinę, bei gerai nusi
teikę svečiai skirstėsi į 
namus, tikėdamiesi sulauk
ti ir kitų tokių Velykų.

Dalyvė

NICA" 90:82 (pratęsime).
Rungtynes dėl III-iosios 

vietos laimėjo Toronto 
"VYTIS" prieš Čikagos "LI
TUANICA", prieš tai par- 
klupdydamas Londono "TAU
RĄ".

Dalyvavo 5-kios koman
dos. Varžybose nepasirodė 
Detroito "KOVAS" > nors 
ir buvo užsiregistravęs 
dalyvauti.

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto iki 
1 v.p.p., penktadieniais — nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, 
šeštadieniais — nuo 9 v. ryto iki 12 v. ryto.

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UZ:
kasd. pal. čekių sąsk. iki..3.75%
santaupas....................... 3.25%
kasd. pal. taupymo sąsk.

PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 13.00%
nekiln. turto 1 m........... 7.25%

lt "H

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.......... 4.75%
180 dienų indėlius........ 4.75%
1 m. term.indėlius ........  5.50%
2 m. term.indėlius ..........5.50%
3 m. term.indėlius ......  5.875%
4 m. term.indėlius ..........6.25%
5 m. term.indėlius ..........6.75%
RRSP ir RRIF
(Variable) ....................... 3.00%
1 m.ind..............................5.50%
2 m.ind..............................5.50%
3 m.ind.......................... 5.875%
4 m.ind............................ 6.25%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydi 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
S25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje”

KL Fondo kapitalas daugiau kaip 2 milijonai doleriųyra 
neliečiamas. Palūkanos skiriamos lietuviškai veiklai Kanadoje 
ir Lietuvoje.

Per 30 veiklos metų KLF paskyrė 1.3 milijonus dolerių 
lietuviškai kultūrai menui ir švietimui.

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVlSKAIl
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DAINININKE, MUZIKĖ 
LILIJA TURUTAITĖ

Prieš 3 metus,Lietuvos 
Kariuomenės šventės minė
jime turėjome progos išgirs-

Maloniai kviečiame VISUS į TRADICINĮ "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS"

STMttDOS WXjTRrA

1996 m. balandžio mėn. 27 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30val.v.

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve

PROGRAMOJE:
Viešnia iš Toronto - dainininkė LILIJA TURUTAITĖ
Karšta puiki vakarienė
Smagi V.ir J. Šulmistrų muzika

• Baras, loterija

ti malonaus balso, muzika
lią ir labai miela daininin
kę, muzikę, Montrealyje.

Gražiai ir padėklą 
imavo. Iki dabar pri
simename,jos įdomias dai
nas, šiltą bendravimą su 
publika, ’ nuoširdų dainų 
atlikimą.

Ji yra ir pati sukurusi 
giesmių bei dainų, dabar

Stovi -
sgprof.ir instruk

torius J.Mayers, 
H.Trifonopoulos 
ir Hon.A.C.Eg 
gleton;
sėdi -
Ing.Pavilanyte 
ir J.McKenna 
(trūksta 
N.Smythe).

CONCOR-
Programos 

studentų 
Dalhousie

ir įvairiu 
Hon. Ar- 

federali- 
Prekybos

Rengia "NL" Valdyba t i 

ik a

tikriausiai, turi ju dar dau
giau.

Labai malonu, kad ši 
pavasarį gerbiamoji solistė 
sutiko atvykti i ’'NL"Spau- 
dos Vakarą" ir dainomis 
bei asmeniškai pabendrauti 
su mumis. Kitos tokios 
progos vargu ar bus, nes 
ir ji pati yra stipriai įsijun
gusi i muzikinį gyvenimą 

__  Toronte ir kitur, ir mes 
jau gal nebe tokie paslan
kūs vakarais keliauti, kaip 
anksčiau...

Tačiau , šį pavasarį- 
sueikime visi ir pabūkime 

pavasariški,- pagerbiant 
šį laikrašti, užbaigusį 55-

tuosius leidimo ir pradėjus 
56-sius leidimo metus.

Maloniai kviečiami VISI!

LIETUVIŲ. ŠV. KAZIMIERO 
P-JOS VELYKOS

į Šv.Velykų Ryto pa
maldas atsilankė nemažai 
tikinčiųjų- žinoma, galėjo 
būti ir daugiau, bet tik
riausia, likusieji pabijojo 
tamsos...

K leb.dr. F. Jucevičius 
pasakė trumpą 
pamokslą^ , nes jis 
trumpai kalbėti, bet daug 
ką pasakyti. Altorius puošė 
raudonos ir baltos gėlės, 
giesmės buvo perduodamos 
iš Antano Mickaus paruoštų

ir gražų 
moka

LITAS MONTREALIG LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4E 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

FAX: 514-766-1349.
Skyrius: 3907A Rosemont Boulevard

AKTYVAS virš $29,000,000t 
REZERVAS virš $2,000,000

Certifikatus 1 m.- . 
Certifikatus 2 m. ... 
Certifikatus 3 m. ... 
Term. Indėlius:

1 metų .........
180 d. 364 d.
120 d. -179 d. 
60d. - 119d. 
30 d.- 59 d.

MOKA UŽ: 
4.75 % 
5.00% 
5.50% 
4.00 -yo 
4.00% 
4.00>% 
4.00% 
4.0<* %

Taupymo-special................ 1.50%
Taupymo - su gyv. dr. ........,1.25%
Taupymo-kasdienine#.......1-50%
Einamos sąsk.......................1.00%
RRIF-RRSP —1 m.term....... 3.00%
RRIF-RRSP - 2 m.term.......4.75%
RRIF-RRSP-3 m.term. ... 5.00%
RRIF-RRSP-taup.............5.50%

IMA UŽ:

v į.

Nekiln. turto:
1 metų .....

2 metų....
3 metų ....

7.00% asmenine# - nuo
7.25%
8.00%

8.00%
> *

Informacija apie naujausias palūkanas "Lite"

Pirmadieniais 
Antr„ treč. 
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 

3.00 
3.00 
8.C3 
6.0J

9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIŲ IR SENIAUSIŲ KALBŲ - LIETUVIŠKAI!

kasečių,Aleliuja skambėjo 
iškilmingai.

Po pamaldų visi tikin
tieji užėjo į svetainę, kur 
pasisveikinos. su Šv.Velyko
mis, pasišnekučiavo ir pa
sivaišino raudonu bei baltu 
vynu, kava, sumuštiniais, 

ir žinoma,
Montrealio Šeštadieninės Mokyklos mokines su mokytoja 
Joana Adamonytė ruošėsi Vasario 16 d.minėjimo prog- saldumynais,na,
ramai. Stovi- Alina Staškevičiūtė, Kristina
Krista Ptašinskaitė. Nuotr: Antano

Žiaugraitė.
Staškevičiaus

"margučiais".
Prieš Velykas mūs^j 

šventovėje vyko visuotine 
išpažintis-Susi taikymas 
su Dievu. Ta proga atsilan
kė žymiai daugiau tikinčių-, 
jų negu eiliniais sekmadie
niais. Matėsi tikinčiųjų 
Ir iš Aušros Vartų P-jos.

LIETUVE - COJMCORDIA 
U-TO VARŽYBINEJE 
GRUPĖJE

Montrealio 
DIA U-te MBA 
parinktų 4-rių 
grupė laimėjo
International Business Case 
Competition (Tarptautinės 
Verslo Įvertinimo Varžy
bos).

Montrealio lietuvė Ing
rida Pavilanytė, dr. Vyt. 
ir Irenos Pavilanių duktė, 
buvo šios grupes narė.

Varžybose dalyvavo 
17 universitetų iš Kanados,

MIRUSIEJI:
• Sofija ANDRAITYTE,
77 m., mirė Longueuil,
laidojama pirmadienį 10 
vai. iš Šv. Kazimiero baž
nyčios.
• Onutė RUGIENIŪTE, 72 

montrealietė, mirė ba-
d. Vancouver.

atvežti prie

m 
landžio 10 
Pelenai bus 
tėvų į Cote dės Neiges ka
pines.

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas-Chįrurgas 
8606 Centrale,(kamp.45 Av.) 
Suite 209, LASALLE,Que. 
H8P 1N5, tel:364-4658

JAV, Argentinos 
Europos kraštu, 
thur E.Eggleton- 
nis Tarptautinės 
ministeris įteikė CONCOR
DIA U-to grupei tarptauti
ne taure (International 
Trade Challenge Cup).

Varžybos truko dvi sa
vaites.

Malonu pažymėti, kad 
minimo universiteto prog
ramoje pasižymėjo Ingrida 
Pavilanytė ir 
studijos dar 
jau gavo darbo

Sveikiname
geriausios sėkmės!

, nors jos 
nebaigtos, 

pasiūlymų.
ir linkime

Užuojauta mirusiųjų ar
timiesiems.

PAIEŠKOJIMAS:
Svarbiu reikalu yra 

paieškoma Genovaitė Gied
raitytė, gimusi 1925 m., 
gruodžio mėn.4 d., Panevė
žyje.

J i , arba 
ją, prašomi 
nešant "NL"

Tel:

žinantieji apie 
atsiliepti, pra- 
Redakcijai.
366-6220.

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(buv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

1440 St.Catharine St.,W. 
Suite 701 Tel:866-9297
Montreal,P.Q. H3G 1S5

Dr. A L A I N ( ALENAS) P A V I L A N I S 
Šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

ADVOKATAS 
ROMAS I Š G A N A I T I S

822 Re de France, St. LAMBERT, Que. J4S 1T7

Tel: 465-1538, Fax: (514) 923-2219

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

L.L.L. D.D.N.
1155 rue Metcalfe, Suite 1143 , 

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Qudbec, H3B 2Vt> 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784
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SIUNTINIAI į LIETUVĄ
Pristatomi SAUGIAI, GREITAI, GARANTUOTAI 

laivu arba lėktuvu. Visiems siuntėjams pranešamos 
siuntinių įteiKimo adresatams į namus, datos.

Taip pat siūlome sąrasą maisto siuntinių, apmo
kamų Montrealyje. Siuntiniai nemuituojami.

Geriausias kainas kelionei į Lietuvą ar Kitur, 
gausite "COMPLETE TRAVEL SERVICE" - Kreiptis 
į Jessie Leluch, "Ukrainian Adaptations" 2306 A 
Rosemont Blvd. Montreal, QC, H2G 1T7, tel: (514) 
272-8050.

* *

EUROPARCEL

ir parduodu

Telefonai:

KAILIŲ SIUVĖJAS
* Didelis pasirinkimas gatavų palty
* Saugojimas vasaros laiku (storage)
* Taisau ir remodeliuoju
* Siuvu

KELIONES l LIETUVĄ

Montrealis-Varšuva- Vilnius

birželio 7 d. ir liepos 26 d. Kaina - $1240.
į šią kainą įeina aerodromų mokesčiai, Varšu

voje nuvežimas į viešbutį ir atgal, nakvynė ir pus
ryčiai. LOT lėktuvo bilietas grįžimui galioja 6 
mėnesius.

Parūpinu bilietus kelionėms ištisus metus. Prašo
me užsirašyti jau dabar, kol dar yra vietų, pas: 
L. Stankevičių, tel: 669-8834, arba Poltours: 521- 
9910 arba Metro Travel: 761-5878.

xk- - ZZ^K

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC,
NAMAI•AUTOMOBILIAI•PREKYBA■ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7 

Tel. 722-3545; . Fax: 722-3546
JOANA ADAMONYTĖ A.I.B, DONNA SVRAKA A.LB. 

PETRAS ADAMONIS C.I.B. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareiįpįa cpsidraueti.

Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 
kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve, 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $15- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis, Jr.

TEL: (514) 937-9898

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646 LES TOITURES

TONY
MIROIX1 INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

• sQUEBEC

PORTRAITS

I
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIĄGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

LAURINAITIS
Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

Patrick Sweezey 
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Hon.A.C.Eg
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