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ĮVYKIŲ 
apžvalga 

b.n.
IRZAELIO KARIUOME
NĖ PASITRAUKĖ IŠ 
HEBRONb"

Iš Vakarinio Kranto 
miesto Hebrono, po sun
kių ir ilgų derybų tarp 
Izraelio min. pirmininko 
B. Netanjahu ir Arafato, 
pasutinieji kariai iš 4/5 
dalių miesto, pasitraukė.

Sausio mėn. 25 d. į 
Hebroną atvyko helikop
teriu Yasser Arafaf’as 
ir jį sutikusiai , apie 60, 
000 palestiniečių miniai 
kalbėjo apie reikalą "tei
singos ir įmanomos tai
kos". Hebrono izraelitų 
naujakurius - jų yra apie 
450 - užtikrino, jog pa
lestiniečiai nenori jokios 
konfrontacijos - "Mes 
norhne tiktai taikos" 
sakė jis.

Jo Saugumo viršinin
kas tačiau išreiškė rūpes
tį dėl naujakurių taikin
gos laikysenos. Y. Arafa
tas taip pat padėkojo 
Izraelio Parlamento bal
suotojams, pritarusiems 
galų gale taikingam spren-< 
dimui, kaip ir prez. Clin- 
ton"ui, Egipto prez. H. 
Mubarak ir Jordano ka
raliui Hussein"ui. Apie 
B. Netanjahu- užklaustas, 
atsakė žurnalistams: 
"Dabar galime sakyti, 
jog esame draugai ir 
partneriai taikos proce
se".

PREZ. B. CLINTON* O 
ANTROJI KADENCIJA

Š.m. sausio 20 d. JAV 
prezidentas pradeda ofi
cialiai savo darbo antrą
ją kadenciją. Išvakarių 
pasikalbėjime su žurnalis
tais pasisakė kaip jis ir 
jo vyriausybė norėtų 
būti minimi.

"...Norėčiau, kad žmo
nės sakytų, kad mes 
perėjome į šį naują šimt
metį ir naujuosius laikus 
padarę visa, kas buvo 
reikalinga išlaikyti Ame
rikos svajonę (dream) 
visiems, kurie šiame 
krašte gyvena. Yra gali
mybės jai išsipildyti, jei
gu dėl jos dirbs Prezi
dentas, norįs išugdyti di

delę multi-etninę, pliura
listinę visuomenę". Šią 
rašinio susitaikymo temą 
jis savo inauguracijos 
ceremonijose, atrodo, 
ypač pabrėš, nes sutam
pa ir su civilinių teisių 
kovotojo Martin Luther 
King’o gimtadieniu.

Prezidentas patvirtino 
ir Medicare bei Sociali
nio aprūpinimo problemų 
sprendimo skatinimą.

Tačiau B. Clinton'o 
laukia daugiau darbų 
beveik visose srityse: 
subalansuoti biudžetą, 
sukurti darbų, jeigu tiki
masi, kad pašalpinė siste
ma bus efektinga, nusta
tyti švietimo ir auklėji
mo standartus ir tikrai 
pertvarkyti sveikatos rei
kalų sistemą. O dar 
pažadas- "nucigaretinti" 
Ameriką - sumenkinti 
tabako industriją ir tuo 
pačiu rūkymo žalą.

Na, kaip sako žinovai, 
vizija plati, ambicija 
būti vienu didžiųjų prezi
dentų tarpe - nė kiek 
nesumažėjusi (nežiūrint 
jo "išdykavimų" ir kaip 
šnibždama, jo iškylančių 
praeities skandaliukų.

Bet inauguracijos iškil
mės bus žvilgančios, kai
nuos, kaip skelbiama, 
apie 60 mil. dolerių ir 
Prezidentas, kartu su 
Pirmąja "lady" - linksmi 
jų laukia.

KANADA GARSINASI 
PIETŲ KORĖJOJE

Prekybinė delegacija, 
susidedanti iš ministerio 
pirmininko Jean Chre
tien' o pirmą kartą tokio
je sudėtyje dalyvaujančio 
Quebec' o prov. premjero 
Lucien Bouchard' o ir 8 
kitų provincijų premjerų 
450-ties verslo srities žy
miųjų vadovų ir politikų 
atvyko į Seoul' ą, P. 
Korėjos sostinę sausio 
mėn. 10 d. Numatoma 
šioje nepaprastoje išvy
koje, ekonomikos tikslais 
aplankyti ir Filipinus 
bei Thailandą. Prem. 
Bouchard'o 135 palydo
vams buvo įteikti 14 
puslapių leidiniai, kur 
argumentuojama, jog 
Quebec' as i yra puiki vieta 
investacijoms, nežiūrint 
kokie pasikeitimai ten 
įvyktų. Giriama demokra
tinė sistema, pigi žemė, 
nemokama sveikatos

Nuotr:

J.Tamu- 
laičio

priežiūra, žemas nusikal
timų skaičius ir kad yra 
"praturtinamas įvairių et
ninių grupių iš viso pa
saulio įnašu".

Ontario prov. premje
ras Mike Harris kelionės 
metu pareiškė, jog nema
nąs, kad Quebec' o suve
renumas trukdytų užsie
nio firmoms investuoti 
Kanadoje. Jeigu priva
čiai premj. Bouchard’ as 
ir galvotų kitaip, tačiau 
faktas, kad jis apsispren
dė vykti kartu su kitais 
šiai užduočiai, nurodo, 
jog jis suprantąs naudą 
ir Quebec' o provinci
jai ir jam pačiam priklau
syti Kanados atstovų gru
pei.

O New Foundland'o 
premj. Brian Tobin pa
reiškė, kad "nėra jokios 
prasmės ginčytis, kad 
galima veikti atskirai, 
kad nereikia su nieku 
kalbėti ar gyventi visai 
atskirai. Paskutinysis 
šios planetos toks reži
mas būtų Šiaurės Korėja.

Kanada šioje išvykoje 
tikisi išgauti apie 2 bil. 
dolerių investavimo.

Kelionė į Seoulą truko 
10 valandų, visų nuotai
ka, anot žurnalisto Ph. 
Authier, buvo šventiška. 
Keliavo ir lydėjo 30 
Kanados reporterių.

KANADOS PREMJERŲ 
VIZITAS AZIJOJE

Š.m. sausio mėn. 20 
d. Kanados premjerų
grupė, kartu su min.
pirm. Jean Chretien
grįžta namo.

NEPAMIRŠOME IR NIEKADA NEPAMIRŠIME 
SAUSIO 13- TOSIOS [VYKIŲ.1 1991 m

IŠRINKTI NAUJI NARIAI į PLB SEIMĄ
1997 m. sausio mėn. 16 d. PRISIKĖLIMO parapi

jos Parodų salėje susirinkusi rinkiminė komisija, 
susidedanti iš kun. A. Simanavičiaus, N. Liačienės, 
ir M. Vasiliauskienės, suskaičiavo balsus ir skelbia, 
kad KLB Tarybos išrinkti i PLB Seimą šie nariai: 1- 
Adamonis P., 2. Cuplinskienė J., 3. ‘Čuplinskas E., 
4. Eimantas A., 5. Kuras-Lasys Joana, 6. Kurienė 
R., 7. Lukoševičius P., 8. Piecaitis J., 9. k. Putri
mas E., 10. Ross Irena, 11. Stankevičius M., 12. 
Šileika A., 13. Sakalaitė -Jonaitienė R., 14. Vaičiū
nas A., 15. Volertas V.

Rinkimuose dalyvavo 52 KLB Tarybos nariai.

Dešinėje 

vaizdas 

iš TV bokšto

Vilniuje

SAVIVALDYBIŲ RINKIMAI 
LIETUVOJE VYKS KQVQ 
MEN. 23 d.

Lietuvos Seimas paskel
bė, jog savivaldybių rin
kimai vyks kovo mėn. 23 
d. tuo pačiu metu, kaip 
ir rinkimai į 4-rias lais
vas vietas Parlamente.

Savivaldybių tarybos 
Lietuvoje renkamos 3 
metams. Pagal įstatymą 
didžiausią Savivaldybės 
tarybą rinks Vilniaus

Kanados įmonės 
įstaigos labai patenkin
tos vizito rezultatais, 
per 13 dienų buvo už
megzti ne tik kontaktai, 
bet ir sudaryti prekybi
niai kontraktai.

Kaip skelbiama, atlik
tų kontraktų suma 
$874 mil., ir apie $1,25 
bilijonų vertės laukia 
oficialaus patvirtinimo.

Min. pirm. J. Chreti
en labai paprastai ir su
prantamai susumavo 
rezultatus: "Visi dirbome 
viena kryptimi, nes kas 
yra naudinga Albertai - 

miesto rinkėjai, kurių 
yra apie 500,000 gyven
tojų, rinks 41 tarybos 
narį. Nuo 100,000 -300, 
000 - 31 narį; nuo 50.000
- 100,000 - 27; nuo 20, 
000 - 5,000 - 25 narius, 
o mažesnės savivaldybės
- 21 tarybos narį. Seimo 
dauguma nubalsavo, kad 
bet kokią informaciją 
apie rinkimų rezultatus 
gali skelbti tiktai Vyriau
sioji Rinkimų komisija.

naudinga ir Quebec’ui, 
kas gerai Quebec' ui, 
gerai išeina ir Ontario 
provincijai, kas gerai 
Ontario - tinka ir Nova 
Scotia ir New Brunswic- 
ui".

Jis taip pat mano, 
kad bendra kelionė su 
nauju premjeru L. Bou
chard' u buvo psicholo
giškai reikšminga, "nes 
davė mums progos ge
riau pažinti vienas kitą", 

O premjeras L. Bouchar^ 
d' as laikėsi kelionės
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inetu pakankamai diskre
tiškai. Gal ir atvėrė jam 
plačiau akis, kokias gali
mybes - visiems reikalin
gas ir naudingas gali su
teikti Kanada 
esančiai 
vincijai.

Prieš 
grupė
Thailando sostinėje poil
siui ir ekskursijai apžiū
rint įžymias vietas.

ir joje
Quebec' o pro-

isvykstant, visa 
dieną praleido

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
ORGANIZACIJAI 
REFORMOS BŪTINOS

Naujasis JT generali
nis sekretorius Kofi AN- 
NaN, š.m. sausio 1 d. 
pradėjęs dirbti, sausio 9 
d. pareiškė, kad šią or
ganizaciją reikia ir fi
nansiniai ir politiniai 
pertvarkyti. Jis kalbėjo 
9U00 tarnautojų turinčiam 
JT sekretoriatui apie 
ateinančių 5 metų laiko
tarpyje problemų spren
dimą: JAV reikalauja 
reikšmingai sumažinti JT 
darbo apimtį, o ypač 
vad. o ypač vad. Trečia
sis Pasaulis prašo sau 
stipresnės JT veiklos ir 
pagalbos.

K. Amman pasakė, 
kad sekretoriatas privalo 
rasti metodų, kaip įtvir
tinti taiką ir progresą, 
kurie būtų pritaikomi ir 
išdirbti stipresnį veiklu
mą, kad šie iššūkiai 
būtų įgyvendinti. O vals
tybių (priklausančių JT) 
atstovai privalo iš naujo 
apipavidalinti, kokie 
būtų JT tikslai ir kokie 
pagrindiniai, svarbiausiai 
sprendžiami reikalai.

K. Amman'as yra afri
kietis iš Ghanos valsty
bės. Jis dirbo dešimtme
čius JT biurokratijoje ir 
buvo išrinktas Generali
niu sekretoriumi. Buvęs 
gen. sekretorius Boutros 
Boutros Ghali, eiptietis 
nebuvo remiamas kitai 
darbo kadencijai, nes ro
dęs per maža iniciaty
vos. Ypatingai prieš jį

LDDP PIRMININKU IR 
TOLIAU BUS ČESLOVAS 
JURŠĖNAS

Suvažiavimo metu 409 
delegatai perrinko savo 
partijos pirmininku Čes
lovą Juršėną, kuris pa
reiškė, jog " dabar svar
biausias LDDP uždavinys 
pasipriešinti antidemokra
tinėms dešiniosios val
džios tendencijoms." Jo 
manymu, Seime ir
už jo ribų reikia nedel
siant pradėti derybas su 
visomis valdančiajai koa
licijai oponuojančiomis 
partijomis ir surasti sąly
čio taškus su įvairiausio
mis visuomeninėmis orga
nizacijomis" - sakė Jur
šėnas.

O LDDP autoritetai 
nužemino veiklos nenuo
seklumas, nepakankamai 
šios partijos vadovų orga
nizacine ir propagandine 
veikla.

į LDDP pirmininkus 
dar trys 

savo

Tai kam mokėti?..) 
privedė JT beveik 
bankroto. Naujasis 
sekretorius bandys 
minti, kad reikia

jie
atsiėmė:

reikalų
Seimo

buvo pasiūlyti 
asmenys, bet 
kandidatūras 
buv. Užsienio
min. P. Gylys, 
Agrarinio k-to pirm. M. 
Pronckus ir Seimo seniū
nas Gediminas Kirkilas.

nunešė visa tai 
organizacijai. Ten 
konfiskuotų žydų
sąrašai Hitlerio

Padeda geresnis dar
buotojų paruošimas, vi
deo kamerų įvedimas ir - 
- žmoniškesnės algos.

laiko, anot vieno taksis
to pasisakymo žurnalis
tui - "tiktai komunistai 
ir žmonės, kurie pakan-

2 psl.

LIETUVOS VYRI AUSYEĖ
TĖVYNĖS SĄJUNGA PASISAKO:

Prof. Vytautas
Landsbergis

Mieli tautiečiai,
Tėvynės Sąjungos nariai ir rėmėjai, -

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, vyku
siuose 1996 m. spalio 20-lapkričio 10 d., Tėvynės 
Sąjunga pralenkė kitas partijas ir laimėjo daugiausia 
vietų Seime. Jūsų patirtis, svari finansinė pagalba, 
Jūsų meilė savo kraštui ir jo ilgesys padėjo mums 
pasiekti Šią pergalę. Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Bendri TS /LK/ ir LKDP koalicijos veiksmai 
po rinkimų leido mums suformuoti naują vyriausybę, 
kuri sieks įgyvendinti rinkimų ir vyriausybinę prog
ramą.. Mes viliamės, kad netolimoje praeityje patir
tos pokomunistinės bangos dabartinis atslūgis bus 
negrįžtamas ir galutinis.

Atėję į valdžią , prisiėmėme didelę atsako
mybę. Per pastaruosius metus ekonominė padėtis 
šalyje tapo tiesiog graudi. Skolų skolos, korupcija, 
išsikerojusi biurokratija, nusivylimas ir didelė įtampa 
visuomenėje - tai mums palikto buvusio Seimo dau
guma ir jos vyriausybė. Tačiau, būdami opozicijoje, 
mes įgijome patirties ir kantrybės. Per tą laikotar
pį mūsų gretas papildė daug inteligentijos atstovų, 
mokslo žmonių ir gabių jaunų specialistų. Tad į 
ateiti žiūrime optimistiškai, tikėdamiesi gerų per
mainų Lietuvoje. Be jokios abejonės, turėsime 
dirbti, dirbti taip, kad kiekvienas doras Šalies 
tojas jaustų valstybės globą, bei pagalbą.

Mielieji, mes neabejojame, kad Jums 
dant, kursime laisva^ demokratinę Lietuvą, 
dvidešimt pirmasis amžius, ir mes įžengsime į jį 
garbingai. Už pasitikėjimą ir paramą dar kartą ta
riame Jums nuoširdų ačiū.

Su pagarba -
(pasirašė):

gerai 
gyven-

pade-
pasisakė JAV, įsiskolinu
si 4 bil. dolerių JT Orga
nizacijai. (Gal nenumato 
sau pakankamai naudos?

Tai 
prie 
gen. 
pri- 
JAV

įsidėmėti kokią viziją JT 
numato vargingoms vals
tybėms ir tai nesą tik 
paprastas dolerių ir cen
tų reikalas. Reikia dide
lio vaidmens taikos pa
laikymui, konfliktų spren
dimams ir bent minima
laus pragyvenim vystymo, 

O JAV siūlė panaikin
ti per pusę JT organiza
cijos biudžetą, darbo 
personalą ir uždavinius.

• ŠVEICARIJOS UNION 
Banką sukompromitavo 
pastabus tarnautojas. 
Naktinis sargas Chris
toph Meili labai nustebo 
pastebėjęs, kad du dide
li talpintuvai ant ratukų 
buvo pakraunami supjaus
tyta dokumentacija, kny
gomis, sąskaitomis ir 
sąrašais. Ch. Meili pasiė
mė pundą tų knygų ir 
popierių, ir sekančią die
ną rizikuodamas prarasti 
darbą, 
Žydų < 
buvo 
namų 
laikais.

Taip didžiausias Švei
carijos bankas UBS buvo 
priverstas viešai prisi
pažinti, kad padaręs 
"didelę klaidą", nes nau
jas Šveicarijos įstatymas 
neleidžia naikinti medžia
gos, kuri galėtų nušvies
ti Holokausto laikotarpį.

SERBAI DEMONSTRUOJA
• Demonstruotojus palai
ko Serbų Bažnyčia, pa
smerkusi prez. Milosevic 
elgesį, policija irgi pra
deda laikytis atlaidžiai, 
praleisdami minios žy
giuotos, kariuomenės 
atstovai pasakė, kad ne
siims politikavimo, tad 
liko tikai valstybės sau
gumo darbuotojai ir vals- karnai kvaili užkampiuc-
tybinė Televizija palai- se, pasitikėdami televizL » Min. Laima Andrikienė vasario mėn. vyks į, Vo-
kanti prezidentą. Jį pa- jos propaganda". kietiję susipažinti su ten panašios srities darbu.

Prof.Vytautas Landsbergis, 
Pirmininkas, Gediminas Vagnorius -TS(LK) V-bos 
Gediminas Vagnorius - TS (LK) Valdybos Pirmininkas 

• Europos Reikalų viceministru kviečiamas Kana
doje gyvenantis lietuvis - Vytautas Bireta. Europos 
Reikalu ministerė Laima Andrikienė pranešė žurna
listams, kad laukianti i savo kvietimą atsakymo.

Vytautas Bireta- ^Tėvynės Sąjungos (Lietuvos 
Konservatorių) Kanados Skyriaus valdybos narys. 
Jis yra gimęs ir augęs Kaune - Šančiuose. Praėjusį 
rudenį jis buvo nuvykęs į Lietuvą, kur praleido kelis 
mėnesius, aktyviai dalyvavo rinkimų kampanijoje. 
Jis yra Kanados lietuvių Kredito Kooperatyvo "PRI
SIKĖLIMO P-jos valdybos vicepirmininku. Šioje 
įstaigoje dirba 12 apmokamų tarnautojų, atlieka 
visas bankines operacijas. Apie Šio banko šukų - 
"Mūsų tikslas ne pelnas, bet sąžiningas aptarnavi- 
UJ 1/ n 1 K i rr o \7 T i z-s ♦- « i « r z-v i T T o

listams aiškino ir tai, 
parama Lietuvai padidės 
valdžia padarys tvarką ir 
dvasioje.

yra kalbėjęs V.Bireta Lietuvoje. Jis žurna- 
kad Vakaru šalių finansinė * c

tuomet, kai pati 
galvos bei dirbs

Lietuvos 
šių laiku

STIPRINAMA IR 
GERINAMA

Sienų perėjimo ir mui
tinių. tarnyba ypač nuo 
praeito rudens pabaigos a- • Vienas Europos 
kivaizdžiai gerėja.

Didelių pastangų ten
ka padėti sekant nelega
lių emigrantų ir jų ved - 
lių veikimą. Tais reika - 
lais informacijos iš Va - 
karų dar vis nepakanka - 
mos, šiek tiek reikalą 
gerina Vokietijos ir Šve
dijos talka, ypač dėl de
galų ir kitokios kontra - 
bandos.

užsieniokadTai - pažanga: vien 
lietuvis būtų naudingas atstatomai Lietuvai ir kad 
juo pasitikima- yra kelias į normalius ryšius.

Reikalų vicemin. - Mindaugas 
Paunksnis sausio mėn. 15 d. jau pradėjo dirbti savo 
pareigose. Jis yra buvęs Kauno miesto savivaldybes 
ekonomikos vystymo skyriaus vadovas. Mlnistere 
Laima Andrikienė teigia, kad daugiau kaip dviejų 
viceministerių Europos Reikalų Ministerijai nereikia. 
Jos sekretore dirba Birutė Abraitienė. Ji buvo Sei
mo spaudos ir viešųjų ryšių skyriaus vyresnioji kon
sultantė.

Europos Reikalų Ministerija bus tokia vieta, ku
rioje užsienio investuotojai galėtų išdėstyti su ko
kiomis kliūtimis jie susiduria Lietuvoje, - mano 
min. Laima Andrikienė. JI įsitikinusi, kad kiekvienas 
įstatymo projektas, prieš patekdamas į Seimą, turė
tų būti įvertintas Europos Reikalų Ministerijoje pa
gal Europos Sąjungos nuostatus.
e Sausio mėn. 21-24 d.d. vyks norinčių dirbti Eu
ropos Reikalų Ministerijoje konkursas. Jau atsirado 
daug jaunų žmonių, mokančių po kelias užsienio 
kalbas, kurie šiame konkurse dalyvaus.

Taip pat sausio mėn. pabaigoje į Vilnip at
vyks pirmasis oficialius svečias- Prancūzijos minis- 
teris, kuris dirba panašaus pobūdžio ministerijoje 
savame krašte.
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KLB XVI-sios TARYBOS antrosios sesijos 
NUTARIMAI (1996.XI.30).
• Lietuvos ambasadorius Amerikoje, Kanadoje ir 
Meksijoje dr. Alfonsui Eidintui ir Lietuvos respubli
kos Otavoje patikėtiniui Jonui Paslauskui,
• Lietuvos Garbės^ generaliniam konsului Hariui 
Lapui (sveikinimas raštu)
• PLB valdybos pirmininkui Broniui Nainiui,

• ugdyti ir plėtoti lietuvybės išlaikymą, remiant 
lietuviškas organizacijas ir institucijas jų apylinkėse,
• uoliai rinkti solidarumo mokestį,
• prisidėti prie KLB paruoštos peticijos Kanados 
valdžiai, renkant parašus Lietuvos NATO narystei,
• skleisti veiklos žinias kanadiškoje visuomenėje.

® JAV LB krašto valdybos vicepirmininkui Algiui 
Rugieniui,
• Klaipėdos merui dr. Silverijui Šukiui.

Suvažiavimo dalyviai sveikina:
1. Suvažiavimo dalyviai sveikina demokratiškai 

išrinktą Lietuvos respublikos seimą. 2. Suvažiavimo 
dalyviai sveikina PLB valdybą, linkėdami sėkmės IX 
PLB seimo suvažiavimui Lietuvoje ir Lenkijoje. 3. 
Suvažiavimo dalyviai sveikina Kanados lietuvių jau
nimo sąjungą, talkinančią^ Pasaulio lietuvių jaunimui 
kongreso ruošai. 4. Suvažiavimo dalyviai didžiuojasi 
X-osios tautinių šokių šventės Čikagoje pasisekimu 
ir džiūgauja Kanados lietuvių dienų atsigavimu. 
Sveikiname Toronto apylinkės valdybą.

Suvažiavimo dalyviai dėkoja:
1. KL Fondui ir Lietuvių Kredito kooperatyvams už 
finansinę paramą. 2. Muziejaus- archyvo vedėjai dr. 
Rasai Mažeikaitei ir visiems pagalbininkams. 3. 
"Anapiliui” ir klebonui kun. Jonui Staškui už patal
pas ir paslaugas. 4. Prisikėlimo parapijai už krašto 
valdybai teikiamas nemokamai ptatalpas. 5. KLB 
krašto valdybai už įgyvendintus darbus. 6. L. Našlė
nienei ir I. Pivoriūtei už talkininkvavimą valdybai.
Raginame KLB valdybą:
» kad yra būtina KLB krašto valdybos nariui, atsa
kingam už kultūrą, sudaryti nuolatinę komisiją ir 
paruošti konkrečius ateities planus, rišančius Kana
dos kultūros vienetus ir atitinkamas pajėgas į bend
rą darbą,
• "Kanados Lietuvių Bendruomenės leidiniui" suda
ryti komisiją, paspartinti to leidinio eigą;
• sudaryti sąlygas užbaigti pradėtą Vaikų šventės 
vaizdajuostės projektą;
• tęsti Kanados Lietuvių dienas ir išugdyti jas į 
visajungiantį renginį, kuris aprėptų dainas, šokius, 
sportą ir kitus pasirodymus. Šį renginį ruošti pavasa
rį, pristatant jį kaip atvirą festivalį viešajai publi
kai.

KLB siūlo surengti minėjimą 1997 m. prisime
nant 50 metų lietuvių pokarinės imigracijos į Kana
dą metines.

Per KLB skatiname apylinkių valdybas ir bend
ruomenės narius:

Lietuvos tarnautojai tikrina pasienio judėjimą ir muitinės patarnavimus.

Lietuvoj e
B. N

LIETUVOS KARIŠKIAI 
BĖGA l TRIJŲ KRYŽIŲ 
KALNĄ

Lietuvoje retas sporto 
mėgėjas nežino Raimun
do Joniko pavardės. Tai 
vyras, kuris išugdė daug 
gerų futbolininkų ir ku
ris ilgą laiką vadovavo 
Lietuvos "Žalgirio" jauni
mo futbolo rinktinei. Jis 
taip pat vadovavo ir tuo
metinės Sov. Sąjungos 
profsąjungų jaunimo fut
bolo rinktinei su kuria 
1985 -86 metais, laimėjo 
visos tarybinės imperijos 
mažuosius aukso meda
lius. Kuomet Lietuva 
atgavo Nepriklausomybę 
Krašto apsaugos ministe 
rija įsteigė savo "Gele
žinio Vilko" futDolo ko
mandą, kurią irgi treni
ravo R. Jonikas.
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Sis Lietuvos futbolui 
daug nusipelnęs vyras 
šiuo metu yra kapitonas 
Vidaus reikalų ministeri
jos Vidaus tarnybos II 
pulke. Jį gerai atsimena 
Čigagos "Lituanicos" 
futbolininkai ir vadovai, 
kuomet jiems nuvykus į 
Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynes 1995 metais, 
juos globojo R. Jonikas 
su savo pagalbininkais. 
Nuo tų laikų su šiuo 
dideliu sporto entuziastu 
užsimezgė geresnis ryšys 
per Atlantą.

Čia minimas Vidaus 
tarnybos II pulkas yra 
įsikūręs netoli Trijų Kry 
žiu kalno. šio pulko 
kariai dažnai bėgiodavo 
į šį kalną, pratęsiant ko
vines ir fizines pareng
ties pratybas.

Vieną dieną jų vadas 
kapitonas R. Jonikas 
sugalvojo, jog reikėtų pa
daryti bent kartą metuo

se bėgimą į Trijų Kryžių 
kalną Lietuvos kariuome
nės šventės proga. Taip 
ir buvo padaryta, ir
1994 m. iš medžio buvo 
išdrožta pereinamoji 
taurė laimėtojui. Taip
1995 m. jau trečią kartą 
iš "Vyčio" stadijono išbė
go nemaža grupė vyrų 
nevien iš VRM vidaus 
tarnybos pulkų, bet ir iš 
Karo bei Policijos akade
mijų, Vyriausybes Apsau
gos departamento, "Gele
žinio Vilko" rinktinės 
bei Aukštesniosios polici
jos mokyklos. Tais me
tais pulko vadovybė ir 
Kovinio fizinio parengi
mo skyrius šio bėgimo 
nugalėtojams ir prizinin
kams medalius užsakė 
Italijoje ir jie atrodė tik
rai puikiai.

Ed. Šulaitis

PAKEITIMAI KRAŠTO 
APSA UGOS MINISTERI
JOJE

ELTOS pranešimu, 
Krašto Apsaugos min. 
Česlovas Stankevičius pa
tvirtino, kad su nauju 
vice-min. Povilu Mala
kausku dirbs ir kitas 
vice-min., užsienio lie
tuvis Jonas Kronkaitis, 
JAV kariuomenės pulki
ninkas. Trečiojo vicemi- 
nisterio vieta tikriausiai 
teks dabartiniam Lietuvos 
Gynybos atašė Danijoje, 
pulk. Jonui Gečui. Jis 
jau yra dirbęs Krašto 
Apsaugos ministerijos 
sekretoriumi.

Manoma, kad pik. 
Jonas Kronkaitis bus la
bai naudingas struktūros 
atsakomybės paskirstymų 
ir vadovavimo sistemoje.

• PIRMAME VALSTYBĖS 
smulkaus ir vidutinio 
verslo konferencijos su
važiavime Vilniuje EL
TOS pranešimu, pirminin
ku išrinktas buvęs Kraš
to Apsaugos minister is 
Audrius Butkevičius.

Kaip skelbiama, ši 
organizacija esanti sava
rankiška, ne pelno, įstei
gta praeitų metų lapkri
čio mėn. viduryje, no
rint palengvinti šios rū
šies verslui geriau tarp
ti pačiame krašte ir iš
plėsti ryšius su užsienio 
organizacijomis.

TOTORIAI IR KARAIMAI 
MINES ĮSIKŪRIMĄ 
LIETUVOJE

Totoriai ir karaimai 
aptarė kaip bus ruoašia- 
masi 690 metų įsikūrimo 
Lietuvoje jubiliejui.

Trečiadienį, gruodžio 
4 d. įvyko totorių ir 
karaimų įsikūrimo Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikš
tystėje 600 metų jubilie
jaus komisijos posėdis, 
kuriame aptarta, kaip 
vykdoma jubiliejui skirta 
programa.

iškilmės numatytos 
kitų metų birželio mėne
sį. Per likusį pusmetį 
ruošiamasi išplėsti karai
mų ir totorių ekspoziciją. 
Trakų istorijos muziejuje 
remontuoti karaimų kene- 
są ir mokyklą Trakuose.

Tautos šaknis Lietu 
vos totoriai ir karaimai 
Keturiasdešimties toto
rių kaime, Vilniaus rajo
ne, įsteigs memorialinį 
etninį kultūros draustinį.,

Jubiliejaus komisijos 
pirmininkas, Regioninių 
problemų ir tautinių 
mažumų departamento 
direktorius Alfonsas Švel- 
nys džiaugėsi, kad tauti
nei šventei jau dabar 
aktyviai ruošiasi Alytaus 
Trakų savivaldybės. Pa
tvirtinti ir jubiliejiniai 
komiteto fondo nuosta
tai. (BNS)

LIETUVIŠKAS ALIEJUS
Bendrovė "Obelių alie

jus" pateikė pirmą lietu
viško rapsų aliejaus siun
tą. Spaudyklos įranga 
nupirkta iš vokiečių kon
cerno "Krupp". Iki šol 
aliejus Lietuvoje nebuvo 
gaminamas. Tikimasi, 
kad lietuviškas aliejus 
atgaus 50% rinkos, kurią 
dabar yra užkariavęs 
Olandijos, Belgijos ir ki 
tų valstybių aliejus.

LIETUVIŲ TAUTOSAKOS 
RINKINIAI GAUSĖJA

Lietuvių tautosakos ar
chyve saugoma apie pus
antro milijono vienetų. 
Vilniuje sukaupti archy
vai yra vieni didžiausių 
tokio pobūdžio rinkinių 
Vilniuje sukaupti archy
vai yra vieni didžiausių 
tokio pobūdžio rinkinių. 
Stambiausias paskutinių 
metų veikalas - "Lietu

vių Liaudies Dainynas". 
1992 metais paruoštas 
vienuoliktasis ir dvylik
tasis tomai - vestuvių 
dainų penktoji ir darbo 
dainų antroji knygos.

Dainynas pradėtas 
leisti 1980 m., o baigti 
tikimasi po 10-15 metų, 
iš viso bus išleista apie 
30 tomų. Tai irgi būtų 
didžiausias pasaulyje aka
deminis dainų rinkinys.

Apie 10 metų užims 
dar vienas darbas - "Lie
tuvių patarlės ir priežo
džiai” - leidyba. Jau su
darytas jo katalogas, pra
dėti rašyti tekstai pir
majam ir antrajam to
mams. iš viso jų, tikriau
siai bus šeši.

LAIKAS UŽSIPRENUME
RUOTI KULTŪROS ŽUR
NALĄ "NAUJJĄJl ŽID1 
N į - AIDUS" ’ ’

Kultūros žurnalo "Nau
jojo židinio - Aidų" lei
dėjai kviečia savo pre
numeratorius, gyvenan
čius už Lietuvos sienų, 
atnaujinti prenumeratą 
1997 metams. Taip pat 
ir užsiprenumeruoti žur
nalą tuos, kurie jo dar 
negauna.

"Naujasis židinys — 
Aidai" yra Amerikoje 
leisto žurnalo "Aidai" 
tęsinys. Jį dabar Vilniuje 
leidžia katalikų intelek
tualų sambūris jau septy- 
neri metai. Žurnalas 
pasižymi giliais krikščio
niškos pasaulėžiūros 
straipsniais, literatūrine 
kūryba išsamia visuome
nine - politine informa
cija. Tai aukščiausio 
lygio katalikiškas žur
nalas tėvynėje, kuriuo 
turėtų susidomėti ir už
sienio lietuvių šviesuome
nė. Jis išeina 100 dide
lio formato puslapių lei
diniu kas mėnesį. Metinė 
prenumeratos kaina 44 
dol. Siunčiamas oro paš
tu. Lengviausia žurnalą 
užsiprenumeruoti, siun
čiant minėtą sumą šiuo 
adresu: Rev. Leonardas 
Andriekus, OFM. Francis
can Monastery, Kenne
bunkport, Maine 04046.

Inf. 
KAUNO "RAGUTIS" 
TOBULĖJA

Akcinės B-vės "Ragu
tis" vadovai pranešė šių 

/nukelta į 4 psl...... /
3 psl.



/......atkelta iš 3 psl./

’’RAGUTIS”

metų planus pagerinti 
ir išplėsti "Ragučio" 
alaus gamybą ir pagerin 
ti kokybę.

Čekų alaus gamintojai 
yra įsigijo kontrolinį 
"Ragučio" akcijų paketą 
ir iki šios vasaros pa
skirs naujiems įrengi
mams 2,5 mil. dolerių.

Ir ateityje bus čia 
gaminamas nebrangus 
alus, nes, anot generali
nio direktoriaus Kęstučio 
Paplauskio, - nenormalu, 
kad nuskurdusioje šalyje 
kai kurios bendrovės už 
alaus butelį reikalauia 
2,5 lito. Alaus gamyklos 
neturėtų gaudyti didelį 
pelną, o užtektų 10- 
15%.

įsigijus naujų įrengimų • 
jau dabar alaus kokybė 
žymiai pagerėjo, ką tvir
tina alaus užsakytojai. 
O jaukus, raudonų plytų 
kaminas ir gamykla sim
patiškai ir vaizdingai 
atrodo pusiaukelėje į 
Žaliąjį kalną, Savanorių 
prospekte, Kaune.

« Utenos alus pasiekė 
didžiausią lietuvių telki
nį - Čikagą praeito gruo
džio mėnesio viduryje. 
Jį importuoja "Stawski 
Distributing Co". Bend
rai - lietuviškas alus 
pasižymi ypatingai geru 
skoniu, gaminamas be 
chemikalų ir turi didelį 
įvairų pasirinkimą, kaip 

"Bočių" , "Studentų" ir 
dar bent 6-8 pavaidini- 
mais.

Čikagos lietuviai ir 
apylinkės, galėtų Utenos 
alausreikalaudami, juo 
pavaišinti ir amerikie
čius draugus, reikšmin
gai paremti Lietuvos 
alaus pramonę. Ir patys 
pasiskonėti tikrai geros 
kokybės gaminiu.
• Pigiausi produktai 
Lietuvoje pernai, pagal 
spalio mėn. peržiūras, 
buvo duona, kai kurie 
pieno produktai, kiauši
niai, bulvės, degtinė ir 
mėnesinis autobuso bilie
tas.

Tačiau šių metų pra
džioje kai kurios valsty
binės įmonės, nors gavu
sios įsakymą nedidinti 
duonos ir makaronų kai
nų (nes buvo ruošiama 
kompensacijų procedūra) 
jau šokosi branginti ne 
vien tik minimus produk
tus.

Naujasis Žemės ir 
Miškų ūkio min. Vytau
tas Knašys (TS) tuojau 
ėmėsi priemonių, kad 
duonos kaina liktų ta 
pati, o maisto produktų 
perteklius būtų skatina
mas eksportui.

MONTREALIO MIESTĄ TEKO ŠILDYTI MALKOMIS !
Šiais metais staigiai, viduryje sausio mėn.? 

Montreal! ir apylinkes sugnybo šaltis, aršus šiaurės 
vėjas ir j gurgždant sniegui skaičiavome -52°C.

Įdomu buvo paskaityti E.A. Collard'o pasako
jimu ’’The Gazette” apie stipru ir ankstyva Šalti 
Montrealyje 1871-72 m. Buvusioje Kemp gatvėje 
- truputi žemiau St.Antoine , tuomet policija buvo 
radusi sušalusiu du mažus vaikus, apklotus skudurais, 
vargingame guolyje. Tėvai buvo tik prieš kelias 
dienas išsinuomavę ta patalpėle...

Pasipiktinę žmonės pradėjo kaltinti miesto 
tarnautojus, kad leido jiems išnuomoti tokias neti
kusias patalpas. Šalčiai tačiau nesiliovė tais metais, 
ir labai anksti užšalo vanduo. Dvistiebiai laivai, 
kurie atgabendavo miestui kurą, Įšalo lede su vi
sais kroviniais.

Tais laikais kurui buvo plačiai vartojamos 
ir malkos, bet vargingesnieji gyventojai pajėgdavo 
jų tik labai mažais kiekiais nusipirkti, nes ankstyvu 
ir stipriu šalčiu tuojau pasinaudojo prekijai ir padvi
gubino kainas.

Sausio mėnesį, po tu minimu vaikelių trage
dijos, Saint Andrė d'Acton nupirko didelius kiekius 
malku ir traukiniu atgabeno į Montreali, išdalinda
mas po truputį jų vargšams. Gelbėjo ir A.B.Foster 
padovanojęs išdalinimui 100 kub.metru medienos. 
Saint JerShne apylinkės ūkininkai, lydimi Tėvo La- 
belle (jo didžiulį atvaizdą dar ne taip seniai maty
davome keliaudami į Laurynijos kalnus, į Šiaurę 
nuo Montrealio), pakrovė, kaip rašoma dokumentuose, 
"didelį, skaičių rogių" malkomis ir ilga ju virtinė 
patraukė Montrealio link. Anglikonu dvasiškis - J.D. 
Borthwick pasakė tada, jog rogių iš St.JerČTne pro
cesija buvo "vienas iŠ puikiausiu vaizdų, kuriuos 
kada matė Montrealis”. Ir malkos buvo dalinamos 
"veltui, visų tautų ir konfesijų vargšams". Dalijimo 
tvarkų prižiūrėjo keletas labdaringų organizacijų. 
Ūkininkai prisidėjo ir kitokiu būdu - sekančia dienų 
nuveždami krovinius prie šąlančių varguolių durų.

Šiemet, daugelis montrealiečių, atsikratę per
šalimu dar šalčiams nesugniaužus, dangstosi veidus, 
išėję per duris į gatvę.

O rogių nesimato, tokių-su malkomis...

ESTIJOJE:
• Papildytas įstatymas 
dėl žemės mokesčių. 
Nuo sausio mėnesio vie
tinės savivaldybės turės 
daugiau teisių nustatant 
savo jurisdikcijoje esan
čius mokesčius.
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ANT TRIJU KRYŽIŲ. KALNO
{ Vasaros atostogų nuotrupa)_

Dar tebeskrendant virš Atlanto, pasiūliau sūnui 
Mariui užkopti į Trijų Kryžių kalnų, kai būsime 
Vilniuje. Tas tik pakraipė galvą. Reiškia, atsimink 
tėvai, kiek tau yra metų... Paaiškinau jam savo 
pasiūlymo priežastį: anais, pirmosios Nepriklauso
mybės laikais- užkopdavom gana dažnai. Tai buvo 
geriausias būdas Vilnių pamatyti iš aukšto. Būdavo, 
iš kur galėdavome išskaityti jį, kaip kokį laikraš
ti. Norėjosi patirti ar ir dabar galėčiau įkopti į 
tą garbingą aukštumą, nors nuo anų laikų jau pra
bėgo daugiau kaip 50 metų...

Pasakyta-padaryta. Tik atskridę į Vilnių, ir 
vos tik pailsėję porą dienų, atsirandame prie Ka
tedros kartu su mano sesers Paulinos sūnumi dr. 
Rimantu. Jis - kaunietis, bet, kaip sporto mėgėjas, 
"neturi nieko prieš palypėti ir aukščiau . Čia- gi 
ne Himalajai!"

Daktaras, atvykus pas jį, padarė mano širdies 
diagramą. Taigi, pajudam kalno link pro Katedros 
sodą. Grožis - pasakiškas: Vilnelė raitosi virš žvy
ro, čiurlendama pro Petro Vileišio tiltą tiesiai 
į čia pat esančią Nerį. Upelis į kairę, o mes trys 
į dešinę. Einame ir galvojame, ar begali būti ža
vingesnė vieta visame pasaulyje. Dar kiek paėjėjus, 
jau ir keliukas į Trijų Kryžių kalną. Nors jų ir ne
simato, bet matosi atkalnė, kaip stogas. Pradedu 
save kamantinėti, kokiu būdu anais laikais tokių 
stačių takų lyg ir nebūdavo.

Marius čiumpa už alkūnės, Rimantas už kitos. 
Paeiname gerą kelio galą ir eitumėm toliau, bet 
Rimantas pamato pakrūmėje kažkokį automobilį. 
Siūlo atsipūsti, o pats nukrypuoja pas jį. Sugrįžęs 
aiškina, kad tai tikrai taksistas, ir ar mums gaila 
keletos dolerių? Man tikrai negaila, o Marius šyp
sosi, bet į taksį lipa.

Vos tik šiek tiek pavažiuojame,- taksistas ati
daro duris. Tai ir viskas, toliau nebeveža. Taigi, 
savom transporto priemonėm - pėsčiomis... Iš čia 
jau matosi ir kryžiai. Tik jie tiek dideli ir aukšti, 
kad rodos, atsirėmę į debesis. Jaučiamės esą tarp 
dangaus ir žemės. Užnugaryje perstaigi pakalnė, 
o priekyje - perstati atkalnė. Kas daryti? Nieko 
kito nebelieka, kaip kopti į aukštą kalną)

Staigioje atkalnėje sudėti dailūs rąstgaliai. Vis 
šis-tas, kad ir ne jauniausioms kojoms.

Lipam ir užlipom. Viršuje - nė dvasios. Tyku,

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

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

Testamentuose neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

Nusišypsokime:

* Mainyte, ar tiesa, kad žmonės iš žemės padary
ti ir numirę į dulkes pavirsta?

- Taip sūneli.
- Tai po mano lova, mamyt, kas nors bus numi

ręs.

o Žmona vyrui:
- Brangusis, gydytojas man patarė keliauti. Kur 

mes vyksime?
- Pas kitą gydytoją, - atsakė vyras.

Pacientas anestezuotojui:
- Aš labai nervinuosi, man baisu, mat pirmą 

sykį mane operuos.
Anestezuotojas:
- Dėl to per daug nebūgštaukit. Pažiūrėkit kaip 

ramiai laikosi chirurgas, nors ir pirmą operaciją 
darvs.
• - Seneli, būk geras, paskaityk man pasaką, - 
prašo anūkėlė.

- O tu pati nemoki?
- Moku.
- Tad kodėl nenori skaityti?

- Nėra kam klausyti, juk aš anūkėlės neturiu.
• ——— 11 ■ 1 * 1 _ ■ . .. —

ramu. Tik Trys Kryžiai tikrai remiasi į dangų. 
Milžiniški, cementiniai kryžiai. Kažkaip keistai 
padaryti - vis paužulniai kampai sukelia savotišką 
perspektyvą. Yra ir geri suolai, kur pasėdėti. Pasi
grožėti, taip sakant, panorama. O pasigrožėti yra 
kuo. Darosi suprantami to italo žodžiai, kuris, pa
matęs iš aukštybių Capri salelę (prie Neapolio), 
pasakęs, jog galįs jau mirti, pamatęs tokį įspūdingą 
grožį. Lietuva - žemumų šalis - nėra ko šūkauti, 
bet vistiek- pamatyti Vilnių iš šios vietos - yra 
tikrai įspūdinga! Ilgokai čia pasėdėjome. Pasvajojo
me, pasvarstėme, tarytum sustiprėję dvasioje. Ko 
gi laksto lietuviai po visokius Havajus, nematę 
šio vaizdo?

Kiek rūpėjo kelias atgal: kaip dabar nusikraus- 
tyti žemyn? Kartais pakalnės statumas nėra leng
viau už kopimą į viršų. Kiek pasvarstę savo "stra
teginę" padėtį, ėmėme narpliotis žemyn, ir po 
kurio laiko išnyrame prie Filharmonijos Rūmų - 
Aušros Vartų gatvelės pradžioje. O čia-pilna gat
velė paveikslų! Meno paroda! Sienų sienos apkabi
nėtos brangiais ir pigiausiais paveikslais. Pasirinki
mas pagal kišenę. Visaip kaip kapitalistiniuose kraš
tuose. Gražu pasižiūrėti ir į pačius dailininkus. 
Jie tokio pat tipo, kaip ir Paryžiuje, Londone ar 
kur kitur. Ne tiek susirūpinę pajamomis, kiek me
nišku gyvenimu, laisve, būvimu tarp žmonių. Jau
nas dailininkas čia pat gatvėje tapo gražios mergi
nos portretą. Abu juokiasi, abu laimingi, tarytum 
nieko daugiau pasaulyje ir nereikėtų.

Aušros Vartuose būreliais sustoję maldininkai. 
Viršuje vyksta pamaldos. Niekas dabar jiems ne
kliudo to dalyti, o juk buvo laikai, kai Čia rimtai 
žmonės grūmėsi su sovietiškais maskoliais...Su rai
teliais, bevaikančiais įkaitusius lietuvius. Tvirta 
mergina tada įsikibo į vieno sovieto šautuvą, ir 
nė krust. Mongolas pasitaikė geras. Tik maldauja: 
"Ir aš nenoriu Čia būti! Skirstykitės! Eikite, gerieji 
žmonės , namo eikite!" Bet tokių buvo nedaug. 
Gal vienas, kitas.

Tokie dalykai vistiek nepraėjo veltui: Vakarų 
radijas labai greitai skelbė visam pasauliui, kad 
lietuviai jau tada pradėjo kibti maskvinei meškai 
į gaurus...Dabar čia lyg to viso nebūta: kibo, ir 
štai - laisvi! Duok Dieve, jiems ilgą ir laimingą 
amžių!

Namo parėjus, dakataras Rimantas atsisveikina. 
Jo Kaune laukia Poliklinikos. Kartą ten vėl susiti
kę - patrauksime į Žemaitiją gražiuoju Žemaičių 
plentu. Už Raseinių ant Dubysos. S. šetkus
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jį T Ė vTŠ k E S A K I M I R K O s“
/Ištraukų, 

MĖGO KIRDONIEČIAI PADAINUOTI... tęsinys/
Daina - žmogaus sielos veidrodis ir nuolatinis jo 

palydovas. Su daina, sakydavo kirdoniečiai, darbas 
geriau sekasi ir bėdą, nelaimę lengviau pernešti. 
Dainuodavo vestuvėse, pakermošiuose, jaunimo susi
būrimuose. Dainuodavo baigę darbą. Ypač darbyme
čių dienomis, kai paraudusi saulė slėpdavosi tolimo 
dangaus pakraštyje ir įsiviešpataudavo nuostabi vaka
ro ramybė. Tada pasigirsdavo dainos. Apie mergelę 
grėbėjėlę, bernelį artojėlį, apie vergijos metus, po
nų neteisybes, apie brolelį išjojusį ginti tėvynės. 
Dainuodavo iš laukų grįžtantis jaunimas sutartinai, 
jausmingai. Matyt nesuklysiu pasakęs, kad nė viena 
žmogaus jausmų sritis taip objektyviai neatspindi 
tautos nuotaikų, kaip daina.

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Kirdonyse gana popu
liari buvo:

"Užaugau Kirdonyse pas savo tėvelį, 
išėjau mandravot, sau laimės paieškot".

Šią dainą "Užaugau Pasvaly" sukūrė Jonas Burkus. 
(1839-1919 m.) netolimo Norių kaimo poetas, rašęs 
dainas ir eilėraščius pagal i pageidavimą vestuvėms 
ir panašioms progoms.

Daug dainų buvo sukūrę nežinomi liaudies poe
tai. Tačiau kirdoniečiai daugiausia dainuodavo J. 
Vienažindžio (1841-1892 m.), kuris apie 1866-71 m. 
buvo vikaru Krinčine, dainas. "Oi, dainos dainelės, 
jūs mano patieka", "Karvelėli, paukštužėli, ko gi tu 
burkuoji", "Sdiev, kvietkeli, tu brangiausias" ir kitas. 
Vienažindis pats mėgo dainuoti, grojo armonika. 
Rašė eiles, kuriose apdainuodavo sunkų to meto bau
džiauninkų gyvenimą, vargus, socialinę neteisybę.

Seni žmonės pasakodavo, jog spaudos draudimo 
metais net dainuoti žmonės laisvai negalėjo. Caro 
valdžia suprato, jog uždraudus spaudą, lietuvybės 
palaikymui dar liko dainos ir giesmės. Giesmių lyg 
ir nedraudė, bet dainuoti lietuviškai viešai neleido. 
Ypač persekiojo bažnytinius chorus.

... 1930 m. Kaune įsikūrė slapta "Dainos" draugija 
vadovaujama kompozitoriaus J. Naujalio. Vengdami 
budrių policijos akių, dainuoti mokėsi po vieną ar 
keletą žmonių savo butuose, o bendras choro repeti
cijas organizuodavo miškuose ar nuošalesnėse vieto
se. "Dainos" veikloje aktyviai dalyvavo kilęs iš Da- 
niūnų kaimo, Tadas Balanda.

1924 m., minint "Dainos" draugijos dvidešimtme
tį, Kaune įvyko "Pirmoji dainos diena". Joje dalyva
vo 86 chorai (per 3000 dainininkų), kurie atliko 21 
dainą. Šioje dainų šventėje dalyvavo Biržų (vadovau
jamas Pr. Lukoševičiaus ir M. Sprindžio), bei Pabir
žės (vadovaujamas vargonininko Petro Martinonio) 
chorai.

...Nuo biržietiškos dainos iki kompozitorių ir mu
zikos atlikėjų - tokį kelią nuėjo pabiržiečiaL-Motie
jus (g. 1898 m.), Antanas^ (1902-1966) ir Bronius 
(1909 m.) Budriūnai. Pabiržės siuvėjo Motiejaus Bud- 
riuno šeimoje augo trys (jau minėti) sūnūs ir dvi 
dukros (Emilija ir Elena). Visa šeima mėgo muziką 
ir daijią. Jų balsai skambėjo jaunimo susibūrimuose, 
Pabiržės chore. Vėliau Budriūnai patys Pabiržėje 
vargonininkavo. Vyriausias - Motiejus buvo muzikas 
teoretikas. 1931-33 ir 1938-1940 m. redagavo ir 
leido nuzikos, meno ir mokslo laikraštį "Muzikos 
barai". Dėstė muzikos kursuose. Redagavo ir leido 
įvairius muzikinius leidinius.

Antanas Budriūnas 1938 m. baigė Kauno konserva
toriją. Vadovao Dotnuvos žemės ūkio akademijos 
chorui. Dėstė Kauno ir Vilniaus konservatorijose. 
1965 m. jam suteiktas profesoriaus vardas. Sukūrė 
eilę dainų, sonatų, simfonijų. Parašė muzikos vado
vėlį.

Jauniausias - Bronius 1928-1934 m. vargoninkavo 
Kauno karo ligoninėje. 1938 m. baigė konservatoriją 
- vargonų kompozicijos klasę. 1944m. pasitraukęs iš 
Lietuvos gilino žinias Vokietijoje, Vėliau persikėlė į 
JAV, tęsė muzikinę veiklą.

1990 m.) sukurta daina:
Gražus mūsų kraštas nuo seno.
Rugių geltonų daug nunoko.
Beržynuose skamba, skamba tik dainos
Kas vakaras gražios berniokų.

Buvo ir jumoristinių, apdainuojančių negeroves, 
pasišaipančių iš kirdoniečių silpnybių. Štai viena, 
kurią buvo sueiliavęs šių eilučių autorius...

Pas Šnipštoką susiėję - dar tiktai dar, 
Uzbonėlį susidėję - dar tiktai dar.
Dar toliau dar bus gražiau
Dar tiktai dar...
Taip stiklinę po stiklinės - dar tiktai dar 
Maukia zenkiai, maukia mergos - dar tiktai 
Dar tiktai...
Maukė, maukė kol padūko - dar tiktai dar 
Bolė, Olė, Antaniukas- dar tiktai dar.
Dar tiktai dar...
Ši per 30 posmų daina nuolat keitėsi, tobulėjo. 

Netekę svarbos vieni veikėjai pasimiršdavo, o jų vie
ton kirdoniečiai rasdavo naujų. Gaila, kad jos nie
kas neužrašė. O to meto dainininkų jau beveik ne
liko.

ledlaužis
Viktoras Suvorovas

Apie Juodąsias divizijas

Jonas Strielkūnas

Stalinui niekas nekliudys griebtis neregėto masto 
prievartos. L. Trockis, 1939 m. birželio 21d.

Kartą man teko dalyvauti susitikime su atsargos 
generolu F, Remezovu, kuris 1941 metais, paskel
bus TASSo pranešimą, paliko Oriolo karinę apygardą 
sujungė jos ir Maskvos Karinės apygardos kariuome
nes į 20-ąją armiją, ėmė jai vadovauti ir slaptai iš
vedė į vakarus. Pokalbyje dalyvavo vien saviškiai, 
pašalinių nebuvo, t odėj jis ouvo gana atviras. Klau
sytojai - apygardos štabo karininkai ir generolai, 
kurie apie šį reikalą nusimano ne vien iš atsargos 
generolų atsiminimų, ėmė ginčytis. Ginčo įkarštyje 
guvus pulkininkas generolo Rernezovo tiesiai paklaų- 
sė: "Kodėl jūsų 20-osios armijos 69-ąjį šaulių kor
pusą vokiečiai dokumentuose vadina "juoduoju kor
pusu?" Generolas Remezovas suprantamai neatsaKė. 
Jis ėmė kalbėti apie 56-ąją armiją, kuriai vėliau va- 
dovavo^ ir kurios keletą divizijų, pritrūkus pilkų 
kareiviškų milinių, teko aprengti juodomis geležinke
lininkų milinėmis. Tačiau tai buvo gruodį.

Remezovas aiškiai vengė atsakymo. Jo klausia 
apie 1941 m. birželį, kai milinių oar netrūko ir kai 
per^ kautynes nebėgiojo apsivilkę milinėmis - buvo 
karšta. Daugelis 69-ojo šaulių korpuso kareivių vasa
rą buvo aprengti juodomis uniformomis. Tų kareivių 
buvo pakankamai daug, todėl Vokietijos žvalgyba at
kreipė į tai dėmesį ir 69-ąjį Korpusą pavadino "juo
duoju".

... Vokietijos žvalgyba neįprastą juodą uniformą 
buvo pastebėjusi ir kitose Antrojo strateginio ešalono 
armijose. Jei vyraudavo ši uniforma, o ne įprasta 
žalia, pulkai, divizijos, o kai kada ir ištisi Korpusai 
būdavo pavaoinami "juodaisiais". Tačiau šios armijos 
divizijoms ir korpusams dar nestojus į Kautynes 
juose dėjosi labai įdomūs dalykai.

Birželio pabaigoje šios armijos ešalonai nutįso 
tūkstančius kilometrų. Tuo metu armijos vadas gene
rolas leitenantas S. Kalininas, palikęs Sibiro Karinę 
apygardą, jau buvo Maskvoje ir sprendė 24-osios ar
mijos maitinimo problemą. Jį priėmė partijos Mask
vos miesto komiteto sekretorius. Žodis generolui 
leitenantui S. Kalininui:

"MMK sekretorius telefonu papskambino į Vidaus
Bėgo metai, keitėsi žmonės, keitėsi ir dainos, reikalų liaudies komisariatą;

Tarpe senų liaudies dainų, skambėdavo naujos, mo- - Draugas, su kuriuo ką tik kalbėjusi, -paaiškino 
dernios. Pamenu kaip jaunimo susibūrimuose užtrauk- MMK sekretorius, - turi didžiulę maitinimo organi- 
davo: žavimo patirtį. Jis ilgą laiką šiuo reikalu rūpinosi

Muzika, muzika, užgroki valsą, 
Tūkstančiai šoko, tūkstančis šoks. 
Sieloje dulkių nešioti nemoku, 
Sukitės, sukitės poros tolyn. 
Naujai žmonijai naująjį valsą - 
Naujosios valandos šoks.

Volgos - Maskvos kanalo statyboje. Jis padės jums.
Po dvidešimties minučių į sekretoriaus kabinetą 

įėjo auKŠtas, ankštai susiveržęs diržą stotingas NK
VD kariuomenės vadas su trimis rombais palaidinės 
antsiuvuose. Mes greitai dėl visko susitarsime" (Min
tys apie praeitį . P. 132-133).

Sukasi suknios, madingi frakai, 
Tartym netekę galvų.

Gaila, kad generolas Kalininas kuklinasi paminėti 
MMK sekretoriaus ir stotingo, diržu susiveržusio, su

Prisimena ir populiari Pauliaus Drevinio (1919-
trimis rombais vado pavardę. , , , . _ ./nukelta į 6 psl
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Juozas Almis Juragis

METAMORFOZĖ

Buvau akmuo, kai upės 
liejos
Naujom vagom,Šilta žeme, 
Buvau žėrutis,suspindėjęs 
Pirmu aušrų raudonume.

Buvau gyvūnas žalsvaodis 
Ant evoliucijos ribos... 
Dabar esu gyvasis žodis 
Senosios protėvių kalbos.

Buvau aš paukštis. Mane 
nešė
Pailst nemokantys sparnai, 
Ir man širdin žaibai irašė 
Ka gieda audros amžinai.

Mane,kaip gėlę, lietus 
girdė, 
Skambėjau jūros vandeny...
Esu daina, kurios negirdi 
Tėvynės ąžuolai seni.

LINKĖJIMAI IŠ ANAPUS

/Eugenijaus Matuzevičiaus 
atminimui/

Kas žinojo, kad čia bus
šitoks metas,
Kad ateis ta birželio
diena
Kai palaidotas vakar
poetas
Su vardinėmis sveikins 
mane?

Štai tasai atvirukas ant 
stalo:
Margas paukštis, žolynai 
keli.
’’Už tave keliu talpu 
bokalą!"
Dieve! Kur Tu dabar jį 
keli?

Dieve mano,nejau ir 
anapus
Toks vaišingas tas kapas 
gilus -
Po vainiku greit vystan - 
čiais lapais 
’’KrinČinietiškas geras 
alus"?

Ak, nejaugi ir ten siela 
budi
Tartum požemio saulė 
skaisti, 
Palinkėdama man 
nepražūti 
"Mūsų žemes niurgzlioj 
maišaty" ?

Ak, nejaugi ir kapas 
kuprotas 
Optimistiškai guodžia 
mane:
"Tegyvuoja poezija, 
protas
ir širdis, ir šviesa amžina.'"
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KODĖL POPULIARUS PREZIDENTAS 
VACLAV HAVE LTS

Čekijos prez. Vaclav Havel’is paskutiniu metu 
atkeipė dėmesį ne dėl kokių naujų politiniu pareiš
kimų, ne dėl kokio nors kreipimosi į savo valstybės 
piliečius. Buvo rimtai susirūpinta jo sveikata, paaiš
kėjus, kad reikėjo pašalinti iš jo dešiniojo plaučio 
piktybinį auglį, o netrukus po sėkmingos operacijos, 
praeito gruodžio mėn. pabaigoje jis susirgo plaučiu 
uždegimu ir buvo paguldytas gydymui i Chirurginė 
Klinika* Pragoję.

Ši klinika aptarnauja šimtus eilinių Čekijos 
piliečių, kai kurie jų buvo toje pačioje intensyvios 
priežiūros patalpoje kartu su Prezidentu. V.Havel’is 
taip pat norėjo būti traktuojamas, kaip visi kiti, 
valgydinamas tokiais pat patiekalais (pav., pusry
čiams - duona, maltos kepenėlės ir kava su pienu), 
ir prižiūrimas eilinių ligoninės gydytoju. Prieš keletu 
savaičių negalėdamas kalbėti del tracheotomijos - 
raštu pranešdavo slaugėms, kaip jis jaučiasi, ar 
ko norėtų. Kiekvienas raštelis buvo paženklintas 
’’prašau” ir ’’ačiū".

Vaclovui Havel’iui neapsisuko nei nesuarbūzė- 
jo galva»tapus pirmuoju postkomunistinio laiko Čeki
jos prezidentu. (Ne taip, kaip kad atsitiko kai ku
riems ir išsilaisvinusių nuo sovietinės sistemos kraštų 
valdovams - vis sau reikalaujant "valdoviško" statu
so ir privilegijų...Kų kalbėti apie paprastas situaci
jas >ne prezidentinio lygio kai kurių darbuotojų elge
sį. Ir mūsų Lietuvėlėje dar pasitaiko, kad atvykstan- 
tieji valstybės darbuotojai į kokia vietovę - net

Čekijos prez.identas, 
rašytojas Vaclav 
Havelis. Jis lankėsi 
Vilniuje, gerai pažįsta 
Vytautą Landsbergį.

rinkimų proga - malonėjo vėluoti bent valandą, po 
to pirma pietauti, o tik po to kalbėti kantriems 
susirinkusiems valstybės reikalais... perdaug neatsi- 
prašinėjant...Na, tegu visa tai nugrimsta kuo grei
čiau į mulkių balą!).

Vaclovas Havel’is - skirtingas savo būdu poli
tikas - dramaturgas, rašytojas, drąsus disidentas, 
skatinąs sprąsti žmogiškas problemas ir vertybes. 
Jis, nors ne maža 1989 m. buvusiu herojų, kovojusių 
su sovietine diktatūra, neišliko tokioje pat aukštu
moje - yra nesvyruojančiai gerbiamas ir palaikomas 
bent 3/4 Čekijos gyventojų.

Žurnalisto Dean E.Murphy tvirtinimu, staigiai 
pasireiškusi V.Havel'io liga sukrėtė čekus- jie iš 
naujo suprato, kad jo nebūtų kuo pakeisti. "Jis yra 
vienintelis politikas, kuris remiasi moraliniais pagrin
dais savo darbe, ir nors yra daugiau kitur (valdžios 
žmonių) panašiai galvojančių, Havel'io autoritetas 
ir asmenybė juos pralenkia,- pareiškė buvęs disiden
tas- Čekijos Užsienio Reikalų ministeris J iri Dienst- 
bier’as.

Prez. Vaclav Havel'is, 60 metų, pasveikęs, 
sugrįžo namo ir jaučiasi gerai.

jo autoritetas ir patirtis yra nepamainomi. 
Vis labiau matoma, kad ir Čekijos politinės partijos 
sunkiai sutaria viena su kita ir subtilios bei protin
gos derybos gali būti patikėtos tik neabejotino in
tegralumo asmenims, kaip kad yra Vaclav Havel’is 
- tvirtina ir Ivan Fisera, Cekijos-Moravijos Profsą
jungų organizacijos atstovas.

(Paruošė B.N.,pagal L.A.T.;

Kairėje:
Hitlerio bunkeris 
netoli Berlyno, 
kuriame 
jis nusižudė.

daugiau negu 
organizacijos 
žmogus

LEDLAUŽIS 
/atkelta iŠ 5 psl/

Himleris ir Hitleris 
Vokietijoje 1939 m.

6 psl.

Po pirmųjų kautynių 24-oji armija pateko į tvir
tas rankas: jai vadovauti pradėjo NKVD generolas 
majoras Konstantinas Rakutinas. O generolas leite
nantas S. Kalininas Stalino įsakymu grįžo į Sibirą. 
Ne, ne, ne vadovauti karinei apygardai. Ji taip ir 
liko pamiršta. Stalino įsakymu Kalininas formavo 
dešimt naujų divizijų. Žodis Kalininui:

"Junginiai buvo formuojami tokiose vietose, ku
riose anksčiau iš viso nebuvo karinių dalinių. Savo 
darbą ir pradėjau lankydamasis šiuoe punktuose. Pir
miausia nuskridau į vieną Sibiro miestą. Dar keleri 
metai prieš karą ten, miško glūdumoje, medkirčiam 
buvo pastatytas barakų miestelis. Jį ir panaudojome 
formuojamų junginių daliniams įkurdinti.

Beveik iš visų pusių miestelį supo neįžengiama 
taiga" (Ten pat .P. 182).

Apie medkirčių barakų miestelį" pasakoja Alek
sandras Solženicynas: visi trys "Gulago archipelago" 
tomai apie tai. Taigi, dešimt naujų divizijų (daugiau 
kaip 130,000 žmonių) Sibiro karinėje apygardoje 
formuojamos ne tose vietose, kur anksčiau buvo 
kariniai daliniai, o "barakų miesteliuose". Kai kas 
paprieštaraus: juk ne zekus paverčia kareiviais. 
Tiesiog generolas Kalininas panaudoja tuščius bara
kus atvykstantiems rezervistams apgyvendinti, čia 
juos ruošia, čia jie tampa kareiviais. Gėjai. Sutiksi
me su tuo. Kurgi tuomet dingo "medkirčiai"? Kodėl 
"miestelis" (ir ne vienas) tuščias? Nagi todėl, kad 
generolas Kalininas DAR IKI KARO PRADŽIOS iš 
"medkirčių" sukomplektavo 24-ąją armiją, ir slaptai 
paruošė ją išsiųsti į vakarus, štai kodėl šios ir visų 
kitų Antrojo strateginio ešalono armijų pulkai ir 
divizijos buvo juodi: "medkirčių" dažnai nė neper- 
rengdavo karine uniforma, štai kodėl armijos, kurią 
Kalininas slapta peprkelia į vakarus, maitinimu rū
pinasi ne DVRA Generalinio štabo Užnugario organi
zavimo valdyba, o NKVD Vyriausioji lagerių valdyba 
štai Kodėl į 2a-ąją armiją Stalinas vietoje pusiau

Dešinėje:

Šv. Vito

katedra

Prahoje.

čekisto Kalinino, nusiunčia grynaKraujį čekistą Raku- 
tiną. Jis geriau išmano, kaip elgtis su "medkirčiais".

Gerai žinoma, kad karo metais, pasiuntęs į fron
tą visus, kurie galėjo naudoti ginKlą, Stalinas išvalė 
gulagą. Kai kada del laiKO ir aprangos trūkumo 
zekus į frontą išsiųsdavo su jų rūbais, iš principo 
skirtumas nedidelis: tokie pat Kaip ir Kareivių kerzi- 
niai batai, tokia pat nešilta kepurė žiemą, visais 
sezonais - vatinukas, nuo kareiviško besiskiriantis 
tik spalva.

Tačiau nežinia kodėl yra įsigalėjusi nuomonė, 
Kad esą Hitleris užpuolė, o Stalinas ir pasiuntė ze
kus "išpirkti Kaltės".

Tuo tarpu VoKietijos kariuomenė su "juodosiomis" 
divizijomis ir Korpusais susidūrė 1941 m. liepos pra
džioje, o prie vaKarinių sienų šios divizijos ir kor
pusai pradėjo žygiuoti jau 1941 m. birželio 13 
dieną. Antrojo strateginio ešalono armijas, kuriose 
buvo visos tos "juodosios" divizijos ir korpusai, pra
dėjo formuoti iau 1940 metų birželį, kai Hitleris, 
atitraukęs nuo Sovietų Sąjungos sienų beveik visas 
savo divizijas, nusisuko nuo Stalino.

Kiekviena Antrojo strateginio ešalono armija buvo 
kuriama specialiai tam, kad galėtų netikėtai pasiro
dyti prie vakarinių sienų. Visos armijos - didžiau
siose geležinkelio magistralėse. Visuose konclagerių 
rajonuose vyrai prie tvarkos pripratinti, buityje ne
reiklūs, ir juos paimti iš lagerių lengviau, negu iš 
kaimų. Visi jau surinkti ir suskirstyti į brigadas, 
bet, svarbiausia, jei vyrus iš kaimų surinkai, be 
gandų apie mobilizaciją ir karą neapsieisi. O Stali
nui reikia, kad viskas būtų tyliai, be gandų. Tam 
jis ir TASSo pranešimą parašė. Tam jis ir vyrus iš 
anksto į lagerius priėmė, čia drausmės išmokė, o 
dabar - be triukšmo į frontą.

Po daugelio metų apie tą laiką bus parašyta kny-
/nukelta j 7 psl..../

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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/...atkelta i§,fį psl./
gų, sukurta dainų. Prisimenate, kap dainavo Vysoc
kis: Ir kiti, kai bus įkalinti,

Jau prie vartų paskaitys
Čia įstiklintą mūsų atmintį:
"į frontą išėjo visi”.

Arba štai buvęs kriminalinis nusikaltėlis Michai
las Diominas rašė: "Beveik visa Rokosovskio armija 
buvo iš lagerininkų" (Vagis.P. 26).

Per visą savo gyvenimą Rokosovskis vadovavo 
tik vienai armijai - 16-ąjai. Savo atsiminimuose jis 
užmiršo parašyti, kokia buvo jos sudėtis. Toks už
maršumas jam būdingas. Savo atsiminimus jis prade
da žodžiais: "1940 metų vasarą aš su šeima buvau 
Sočyje". Čia jis užmiršta pasakyti, kad prieš tai 
buvo gulage.

Tiesa, toliau knygoje Rokosovskis prabėgomis 
sako: "Gyvenimas mane įtikino, kad galima pasitikė
ti net tais, kurie anksčiau dėl kažkokių priežasčių 
buvo pažeidę įstatymą. Suteikite tokiam žmogui 
galimybę išpirkti savo kaltę ir pamatysite, kad lai
mės gerosios jo savybės: meilė Tėvynei, savo liau
džiai, pastangos bet kokia kaina susigrąžinti jų pasi
tikėjimą padarys jį narsiu kovotoju" (Sov. Sąj. mar

šalas K. Rokosovskis. Karo pareiga.P.136).
Taigi, Rokosovskis gana aiškiai prisipažįsta, jog 

jis turėjo pakankamai galimybių įsitikinti, kad is 
zeko galima padaryti kareivį. Tačiau ne tai svar
biausia.

Svarbiausia tai, kad dar prieš HITLERIUI UŽPUO
LANT, Stalinas zekams suteikė "galimybę išpirkti 
savo kaltę" ir "tapti narsiais kovotojais". Armijos, 
specialiai paruoštos priimti į savo sudėtį zekus kaip 
patrankų mėsą, buvo pradėtos formuoti dar tada, 
kai nebuvo Barbarosos plano! 16-oji armija - Antro
jo strateginio ešalono pagrindas - buvo suformuota 
Transsibiro magistralėje (Užbaikalėje, kur pakanka 
zekų), kad ją būtų galima greitai perkelti į vakarus. 
Ji dar iki Rokosovskio buvo nubaustųjų armija. Ro
kosovskis jai vadovauti ėmė tik 1941 m. rugpjūtį. O 
iki jo armijai vadovavo kitas generolas - valymų 
auka - Michailas Lukinas. Vėliau jis pasižymės įnir
tingiausiose kautynėse prie Smolensko, bus sunkiai su
žeistas, pateks^ į nelaisvę, jam bus amputuota koja, 
vokiečiai pripažins jo narsumą, jis atsisakys bendra- 

’ darbiauti, ketverius metus praleis Vokietijos kon
centracijos stovyklose, paskui bus išlaisvintas ir vėl
- gulagas, tiksliau - kalėjimas.

Susitikimas su Lukino 16-ąja armija 1941 m. lie
pą, kaip ir viso Antrojo strateginio ešalono egzista
vimas, Vokietijos karinei vadovybei buvo tikras neti
kėtumas, todėl apie šį susitikimą Vokietijos archy
vuose yra labai daug dokumentų. Kiekvienas, kuris 
nori, gali rasti archyvuose tūkstančius fotografijų, 
užfiksavusių Antrojo strateginio ešalono kareivių pa
ėmimo į nelaisvę momentus. Ir čia tarp jaunuolių 
šmėkšteli gyvenime daug mačiusio vyro veidas, vyro 
vilkinčio ne visai karišką, be skiriamųjų ženkų uni
formą. Ir nesuprasi, su juodu vatinuku jis ar su 
žaliu. Tačiau net ir žalias vatinukas nedaro jo pana
šaus į kareivį. Ir dar kiekvieno iš jų -stiprios, nuo- 
spauduotos rankos, skustas viršugalvis ir išsekęs vei
das. iš kur visa tai? Juk jie dar nebuvo Vokietijos 
koncentracijos stovyklose! O aš jums paaiškinsiu, 
kaip atsirado tas išsekimas: rokosovskiai iš gulago 
ėjo į armiją pirma pasimaitinę Sočyje, o tie vyrai
- aplenkdami Sočį.

Jei Vokietijos kariuomenė liepos mėnesį sutiko iš 
zekų sukomplektuotų divizijų ir korpusų, tačiau jie 
priklausė armijoms iš tolimų Uralo, Sibiro, Užbaika- 
lės provincijų, vadinasi Stalinas zekams į rankas 
kovos ginklą įdavė iki 1941 m. birželio 22 dienos.

Apie brigadų ir divizijų vadus
Pasakojimą apie "juodąsias" divizijas ir korpusus 

pradėjome 21-osios armijos 63-iuoju šaulių korpusu. 
Minėjome korpuso vadą Petrovskį ir brigados vadą 
Fokanovą. Kodėl gi jie ne generolai? Atsakymas 
paprastas: "juoduosiuose" korpusuose ir divizijose ne 
tik kareiviai ir karininkai, bet ir vyriausieji vadai 
buvo "medkirčių barakų miestelių" veteranai.

Iki 1940 metų Raudonojoje armijoje vyriausiems 
vadams buvo suteikiami "brigados vado", "korpuso 
vado", "armijos vado" kariniai laipsniai. Skiriamieji 
ženklai buvo rombai antsiuvuose: vienas rombas - 
brigados vadas, du - divizijos vadas ir 1.1. Tačiau 
1940 m. gegužę Stalinas vyriausiems vadams paruo
šia dovanelę - įveda generolų laipsnius, lampasus, 
vietoj rombų - žvaigždes. Nauji kariniai laipsniai - 
generolas leitenantas, generolas pulkininkas, armijos 
generolas - nesusiję su senaisiais. Vyriausybinė ko
misija peratestavo visus vyriausiuosius vadus. Da’uge-

lis brigados vadų tapo pulkininkais, t.y buvo paže
minti iki tokio lygio, kokiais buvo prieš keletą me
tų.

Generolų laipsnių įvedimas - tai Stalino meduolis 
po 1938 metų didžiojo čaižymo. Kodėl gi draugas 
Stalinas toks geras? Nagi todėl, kad jis planuoja 
artimiausiu metu visus savo vadus įkinkyti į darbą. 
Priešingu atveju būtų galima ir neskubėti duoti 
meduolio.

Taciau Stalinui tūkstančio generolų mažai. For
muojamos vis naujos divizijos, korpusai ir armijos. 
Generolų pareigoms skiriami pulkininkai. Mes dar 
sutiksime ne mažiau kaip šimtą generolų pareigas 
einančių pulkininkų - divizijų vadų. O anksčiau jau 
kalbėjome apie pulkininką I. Fediuninksį, kuris net 
ėjo 5-osios armijos 15-ojo šaulių korpuso vado pa
reigas.

Tačiau vadų trūksta. Kol Hitleris stovėjo atsisu
kęs į Staliną, šiam tarsi ir pakako vadų. Tačiau 
Hitleris nusisuko į vakarus, Stalinui atgręžė nugarą. 
Ir tuomet Stalinui prireikė aukščiausio rango vadų. 
Daug vadų! Štai kodėl kalėjimo vagonai skuba į 
Maskvą. Čia buvusius vadus, perėjusius gulagą, man
dagiai sutinka Liubiankoje, paaiškina, kad įvyko 
klaida. Kriminalinės bylos nutraukiamos, teismai 
panaikinami. Vadai skuba į Sočį, o iš ten - po ko
vos vėliavomis.

Ne visi vadai vienodai pagerbiami. Kai kuriems - 
generolų laipsniai. Tarp jų - gen. majoras K. Roko
sovskis, busimasis Sovietų Sąjungos maršalas. Tačiau 
daugeliui iš kalėjimų paleistųjų taip ir paliekami 
seni laipsniai: brigadų, divizijų, korpusų vadai. Rau
donojoje armijoje susiklostė keista padėtis: egzista
vo dvi paralelinės; vyriausiųjų vadų laipsnių, dvi 
pasižymėjimo ženklų sistemos, dvi skirtingos unifor
mos. Vieni vadai puikavosi žvaigždėmis, raudonais 
lampasais (armijoje tai vadinams dryžuotomis kelnė
mis), puošniais paradiniais mundurais, kiti, dirbę 
tokį patį darbą, tenkinosi kukliais rornbeliais.

Melgunovas aprašė ir dokumentais patvirtino, 
kokį metodą Raudonojo teroro laikais čekistai nau
dojo Kijeve. Tą, kuris neatsakinėdavo į klausimus, 
jie be žodžių guldydavo į karstą ir užkasdavo į že
mę. O paskui atkasdavo ir vėl tardydavo.

... Pamėginkite nekaltą žmogų nuteisti mirties 
bausme, o paskui duokite jam darbo, kurį atlikus 
jam bus atleista, jis atgaus savo teises ir vėl už
ims ankstesnę padėtį. Kaip manote, ar jis pasistengs 
tą darbą padaryti?

Stalinas gerai apskaičiavo. Daugelis paleistųjų Sta
linui ištikimai tarnavo, veržėsi į kautynes ir savo 
darbais bei krauju įrodė, kad yra verti pasitikėjimo. 
Tarp jų - divizijos vadas - G. Vorožeikinas, paskir
tas vadovauti Antrojo strateginio ešalono 21-osios 
armijos aviacijai. Jau pirmose kautynėse jis pasižymė
jo ir 1941 m. liepą gavo aviacijos generolo laipsnį. 
Rugpjūtį jis tapo Raudonosios armijos KOP štabo 
viršininku. Kasmet gaudamas vis naują laipsnį.

PRANEŠA—SALFASS: 19g7 Ljetuvįų
• 1997 metų Š.A. Lietu- Vyrų Senjorų (35 m. ir 
vių Raketbolo pirmeny- vyresnių) Krepšinio pir- 
bes rengia Baltimorės menybes rengia ŠALFAS 
Lietuvių Atletų klubas, S-gos Krepšinio komite- 
1997 m. balandžio 26 d. tas, 1997 m. balandžio 
šeštadienį, Baltimore, 5&6 d.d., Toronte, Ont. 
MD. Kontaktas - Vincas Kontaktas - Rimas Mie- 
Dulys, 616 Cedarwood čius, 54 Burrows Ave, 
Lane, Crownsville, MD Etobicoke, Ont. M9B 
21032, Tel: 410-987- 4W7. Tel: 416-234-0878, 
5275, fax: 410-381-3758. Fax: 416-234-8506.

1997 m. ŠALFASS-gos 
VARŽYBINIS KALENDO
RIUS.

Pagal ŠALFASS-gos su
važiavimo, įvykusio 1996 
m. lapkričio 23 d. Toron, 
te, nutarimus bei vėles
nius papildymus, praneša
me: 1997 m. Š.A. Lietu
vių kėgliavimo (Bowling) 
pirmenybės įvyks 1997 
m. kovo 1 d. šeštadienį, 
Clevelande, Ohio. Ren
gia Clevelando LSK Žai
bas. Varžybos vyks sūdė 
tintai su 12-ju LSK Žai
bo "Draugystės Turnyru" 
Kontaktas - Algis Nage
vičius, 10200 Ridgewood 
Dr. #617-2, Parma, OH 
44130. Tel: 216-845- 
8848.

Blvd., Mississauga, Ont. 
L5A 1ZT. Tel: 905-279- 
1859.

' 1997 m. Š.A. lietuvių 
Golfo pirmenybes vykdo 
Čikagos Lietuvių Golfo 
klubas, 1997 m. rugpjū
čio 30-31 d.d. Kontaktas 
A, Liškūnas, 9302 Wher
ry Lane, Orland, IL 604 
62, Tel: 708-460-4612.

1997 m. Š.A. Baltiečių 
Lauko teniso pirmenybės 
įvyks 1997 m. rugpjūčio 
30 ir 31 d.d.. Columbus, 
Ohio. Rengia latviai. In
formacija- Eugenijus 
Krikščiūnas, ŠALFASS - 
1. Teniso vadovas, 105 
Anndale Dr., North York 
Ont. M2N 2X3, tel: 416 
225-4385.

1997 m. Š.A. baltiečių 
ir lietuvių Lengvosios at
letikos pirmenybės įvyks 
1997 m. rugsėjo 6-7 
d.d. Clevelande, Ohio. 
Rengia Clevelando LSK 
Žaibas. Kontaktas Algir
das BielskLS. (Žiūrėk že
miau).

1997 m. Š.A. Baltiečių 
ir lietuvių sportinio šau
dymo pirmenybės vyks 
rugsėjo mėn. per 3 šeš
tadienius Kanadoje, šia 
tvarka:
Rugsėjo 6 d.T Stendinis 
(Trap) šaudymas, tik bal
tiečių varžybos.
Rugsėjo 13 d, smulkaus 
kalibro šautuvų (.22), 
baltiečių ir lietuvių 
Rugsėjo 20 d. - pistole
tų, baltiečių ir lietuvių.

Varžybos vyks Hamilto; 
no LMŽK "Giedraitis" 
šaudykloje. Rengia lietu
viai. Kontaktas - Anta
nas^ Šinkevičius-Sims 
(žiūr. ŠALFASS standinį 
šaudymą).

1997 m. Š A. Baltiečių 
ir lietuvių plaukimo pir
menybės numatomos 
spajio pabaigoje ar lap
kričio pradžioje Cleve
lande, Ohio; Informacija 
Algirdas Bielskus (žiūr. 
žemiau).

Tinklinio, stalo teniso, 
lauko teniso, ledo ritulio 
ir šachmatų ŠALFASS 
pirmenybių datos ir vie
tos dar nenustatytos. 
Taipogi planuojama rude; 
niop surengti baltiečių'* 
krepšinio ir tinklinio var 
žybas. Krepšinis numato 
mas Toronte tinklinis - 
dar neaišku.

1997 m. Š.A. Vyrų, 
Moterų ir Jaunių A(1978 
m. gimimo ir jaunesnių) 
Krepšinio pirmenybės 
įvyks 1997 m. balandžio 
25, 26 ir 27 d.d. Hamil
tone, Ont. Vykdo Hamil
tono LSK Kovas. Kontak
tas - Arvydas Šeštokas, 
1411 Winterbourne Dr., 
Oakville, Ont. L6J 7B5. 
Tel: 905-829-2289.

Toronto LSK Jungties 
12-asis 3-Pitch Softbolo 
turnyras įvyks 1997 m. 
rugpjūčio 23 ir 24 d.d. 
Wasaga Beach, Ont. Šis 
turnyras yra kartu 
skaitomas ir kaip ŠALFA 
SS-gos pirmenybės. Kon
taktas: Brad Stephenson, 
558 Mississauga Valley

Visų varžybų reikalais 
galima kreiptis į ŠALF
ASS-gos Centro valdybos 
gen, sekretorių Algirdą 
Bielskų, 3000 Hadden 
Rd., Euclid, OH 44117- 
2122. Tel: 216-486-0889, 
fax: 216-943-4485.
ŠALFASS-gos CENTRO 
VALDYBA

w



labai, rūpinosi, kad iš 
Lietuvos galėtų Ameri
kon atvykti per karo 
audras te.n likusi žmona 
Magdelena ir sūnus Leo
nas. Pastarasis dabar 
yra žinomas gydytojas ir 
kartu su savo šeima gy
vena bei dirba Partage, 
WI.

Apie Velionį taip pat 
gerų žodžių negailėjo ir 
geras pažįstamas poetas 
Adomas Jasas, Elzbieta 
Kleizienė ir Pedagoginio 
Lituanistikos Instituto di
rektorė Stasė Petronienė. 
Jie visi išsakė savus 
asmeniškos patirties 
momentus susitikimuose 
su Pranu Šulaičiu-Šulu 
ar jo našle Magdelena,

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$520.- A.a. Hildos Lasienės atminimui (sąrašas skelb
tas atskirai); $300.- TALKA Liet. Kredito Koop. (iš 
viso $1550.); $250.- dr. J. Uleckas (iš viso $1450.) 
$201.- P. Vilutis (iš viso $976.); po $200.- G. Šer
nas (iš viso $670.-), Kanados Lietuvių Fondas (iš 
viso $2800.); $105.74 - B. Aschman, Vokietija (iš 
viso $155.74); po $100.- A. Brazys (iš viso $550), 
B. Lukošius (iš viso $200), V. Norvaišienė (iš viso 
$360); po $50.- H. Stepaitis (iš viso $300.), A. Bum
bulis (iš viso $200.-), E. Petrus (iš viso $205.); $25. 
K. Daunys (iš viso $195.).

Nuoširdi padėka visiems aukotojams: MLF Valdyba

KAS TAI YRA - "IZMAI", LINKSMAI KALBANT
Jeigu turite 2 karves:

Socializmas - atiduokite vieną ją kaimynui.

93 metų amžiaus sukaktį minintis teisininkas,visuo
menininkas- istorikas Jonas Dainauskas (kairėje) 
kalba apie savo buvusį kolegą, teisininką Praną Šu- 
laiti-Šulą,pastarojo 3 metų mirties sukakties minėji
me Čikagoje, Jaunimo Centro kavinėje. Dešinėje- 
mirusiojo sūnus dr.Leonas Šulas.

Nuotr: Ed.Šulaičio

kuri ilgą laiką yra dirbu* 
si ČiKagos lituanistinėse 
mokyklose.

Programa Jaunimo 
Centre nebuvo ilga, tad 
dalyviams nenusibodo. 
Dar ir po jos susirinku
sieji privačiai kalbėjo

PRISIMINTAS TEISININ
KAS, VISUOMENININ
KAS IR ŽURNALISTAS 
PRANAS ŠULAITIS - 
ŠULAS

1996 m. gruodžio men, 
8 d. Čikagoje buvo prisi
mintas prieš trejus me
tus iš gyvųjų tarpo pasi
traukęs, per savo ilgą - 
92 metus trukusią že-

kas, gerai Pr. Sulaitį 
pažinojęs, Jonas Dainaus
kas. Jis prisiminė pra
leistas dienas Kaune, 
kuomet Pr. Šulaitis, kaip 
Darbo Rūmų pirmininkas, 
rūpinosi darbininkų reika
lais. Ten jis pasižymėjo 
kaip jautrus žmogus, 
daug prisidėjęs prie pap
rastų žmonių socialinės

apie Pr. Šulo darbus ir 
jo nuopelnus Lietuvai ir 
lietuviams, ypatingai 
paprastiems darbo žmo
nėms.

Visą programą suma
niai pravedė giminaitė 
iš Lietuvos - Virginija 
Kliknienė. E.Š.

OPEROS NAUJŲ METŲ 
SUTIKIMAS

Komunizmas - atiduokite abi karves vyriausybei,ir 
ji galbūt duos jums už tai šiek tiek pieno.
Fašizmas - atiduokite visą pieną vyriausybei, ir 
ji jį parduos.
Nacizmas - vyriausybe jus sušaudys ir pasiims abi 
karves.
Anarchizmas - pasilaikykite abi karves, sušaudykite 
vyriausybės pasiųstus tarnautojus ir pavokite dar 
vieną karvę.
Kapitalizmas - parduokite vieną karvę ir nusipirkite 
bulių.

Pasirodo, kad toks ”izmų” apibūdinimas buvo 
populiarus jau prieš 50 metų istorijos kursuose Te
koa, Wash., JAV.

mės kelionę, daug nuvei
kęs teisininkas, visuome- 
nininks, žurnalistas Pra
nas Šulaitis-Šulas. Jis 
čia mirė 1993 metų 
gruodžio 10 d., o jo
palaikai pervežti į jo 
numylėtą kraštą, kur 
1995 m. birželio mėn. 
10 d. palaidoti Petrašiū
nų kapinėse, netoli Kau
no.

Šios sukakties proga 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
Mišias atnašavo kun. 
Juozas Vaišnys, SJ. Po 
jų Velionio artimieji, 
gausūs draugai bei pažįs
tamieji susirinko į Jauni 
mo Centro kavinę, kur 
buvo kalbama apie šį 
daug Lietuvai ir lietu
viams nusipelniusį vyrą.

Apie jį kiek ilgėliau pa
kalbėjo taip pat teisinin-

ir kultūros gerovės kėli
mo. Kalbėtojas pabrėžė, 
kad jis buvo tolerantiš
kas, visus atjaučiantis 
vyras, su kuriuo visiems 
buvo lengva bendrauti.

J. Dainauskas sakė, 
-jog ir atsikėlus Ameri-’ 
kon, Pr. Šulaitis (čia vė
liau sutrumpinęs pavardę 
ir tapęs Šulu), stengėsi 
padėti paprastiems žmo
nėms, leidžiant leidinius 
socialiniais ir kitais klau
simais, raštant periodinė
je spaudoje arba kalbant 
lietuviškose radijo valan- 
dėlėse. Prisiminė ir jo 
kartu su broliais turėtą 
"Sūauvijos" knygų leidyk
lą, kuri Vokietijoje ir 
JAV spausdino lietuviš
kas knygas.

Kalbėtojas taip pat 
pažymėjo, jog Pr. Šulas

Jau ilgamete tradicija 
tapęs Lietuvių Operos 
Naujųjų metų sutikimas 
Jaunimo Centro didžiojo 
je salėje, praėjo sėkmin
gai.

Buvo susirinkę per 200 
asmenų. Visus sutiko nuo
latinis operos puotų ren
gėjas Vaclovas Momkus. 
Salė gražiai papuošta 
lemputėmis, balionais ir 
šventiniais blizgučiais, o 
ir puošnūs stalai šventiš
kai nuteikė. Naujųjų 
Metų proga svečius pa
sveikino Vaclovas Mom
kus, Operos vardu sveiki 
no pirm. Vytautas Ka
džius, vaišes palaimino 
kun. Juozas Vaišnys, SJ. 
Vaišės skaniai paruoštos 
O. Norvilienės. Grojo Ri
čardo Šoko orkestras. 
Bešokant artėjo v i durnai

TALKA - HAMILTONO 
LIETUVIŲ KREDITO 
KOOPERATYVAS pasky
rė 2,001) dol. "Tremtinių

Grįžimo Fondui" Lietu
voje, suvesdamas savo 
1996 metų balansą.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
tis. Lygiai 12 vai. salė 
nutilo ir su orkestru 
buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. įžengus į Naujuo
sius Metus, šokiai tęsėsi 
dainos netilo, pokyliu 
visi buo patenkinti.

KANADOS LIETUVIŲ FONDUI AUKOJO:
Po $100,- J.Staškevičius, L.Meškauskienė, J.

Driaunevičius, dr.Z.L.Mockus, Hamiltono Sporto 
Klubas KOVAS, A.Stanėnas, L.Radzevičienė;

$300,- P.Bražiūnas; $750,- Kredito Kooperaty
vas TALKA; $1.OOO,- Prisikėlimo P-jos Koopera
tyvas;

Testamentinio Palikimo sąskaiton - $5.000,- 
Pranė ir Julius Barakauskai ir $25.000,- Antanas 
Tamošaitis.

Mirusiųjų atminimui už:
* V.Matukaitj - $40,- Sofija Matukaitis;$25,- J.Bajo
raitis;
* J.Vizbarienę - po $20,- J.Pyragius, D.Žemaitis;
* J.Stalioraitjr $100,- B $100,- B.Stalioraitienė;
* S.Cepą - $ 100, - E. Čepiene ; * A. Meš
kauskų- $20,- V.Kvedaras; * Ad.Mitala, P. Radze - 
viČiu, Alg.Mitalą- po $ 100,- L.Radzevičienė.

"testamentinis palikimas- Petro Juodelio ir Onos 
Juodelytės - $2.000.

Visiems aukotojams dėkoja K.L.F,

Br. J.
ANGLŲ KALBOS KURSAI 
BALZEKO MUZIEJUJE

1996 m. Balzeko Lietu
vių Kultūros muziejuje 
buvo pradėti anglų kal
bos kursai. Čikagoje ir 
priemiesčiuose gyvena 
daug naujai atvažiavusių 
lietuvių, kurie stangiasi 
pramokti šios šalies kal
bos. Anglų kalbos moky
mosi programa muziejuje 
bus tęsiama ir 1997 
metais. Kursai vyks va
karais, todėl visi dirban
tieji į juos gali ateiti po 
darbo.
Dėl daugiau informacijos 
skambinti Karilei Vait
kutei; (312)-582-6500.

830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1 LI 
Tel. 905^544-7125

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

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME Už: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki........2.00% Asmenines nuo.........12.75%
santaupas.................................2.50% nekiln. turto 1 m......... 5.350%
|tasd. pal. taupymo sąsk.........1.75%
INDĖLIAI:
30 dienų indėlius..................... 2.75% Nemokami čekių sąskaitų
I80 dienų indėlius................... 2.75% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius................... 3.25% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius................... 4.00% pagal santaupų dydį
3 m. term. Indėlius...................4.75% iki $2,000 ir asmeninių
4 m. term, indėlius................... 5.00% paskolų drauda iki
5 m. term, indėlius................... 5.25% $25,000. Be to, narių
RRSP ir RRIF santaupos apdraustos
(Variable)...................................2.75% TALKOS atsargos kapitalu
1 m. ind...................................... 3.25% per 2 mil. dol. ir Kanados
2 m. ind......................................4.00% valdžios iki $60,000
3 m. ind..................................... ..4.75% sumos draudimu
4 m. ind..................................... ,.5.00%
5 m. ind.................................... i.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”
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toronto
Lietuvių Namų

Žinios

žinta poezijos posmais.
Pabaigoje - lietuviškų 

įstaigų, redakcijų, įvai
rių sričių profesionalų 
adresai - visiems naudin
gi-

• SAUSIO 13-TOJI bu
vo paminėta iškilmingo
mis pamaldomis, 
vaujant 
"Vlado
kuopai, KLK Moterų d- 
jos skyriui ,ir kt.

daly- 
su vėliavomis 

Pūtvio" šaulių

e Sausio mėn. 5 d., LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 157 žmonės.Svečių 
knygoje pasirašė 2 iš Vil
niaus, 1 iš Rokiškio.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos narys E J. Ste- visiems 
ponas.

e LN Valdyba posėdžiavo 
sausio mėn. 16 d.

KALĖDŲ EGLUTĖ MAI
RONIO MOKYKLOJE

1996 m. gruodžio 14 
d. buvo surengta tradici
nė Kalėdų 
diena visada 
teikia visus.

Pradėta

Eglutė. Ši 
linksmai nu-

SĖKMINGA VEIKLA:
PRISIKĖLIMO P-JOS 
KOOPERATYVO VALDY
BA praneša, kad suvedus 
sėkmingą praeitų metų 
balansą, nutarė išmokėti 
5% papildomų palūkanų 

; nariams uz san
taupų palūkanas, kurios 
įrašytos iki 1996 m. 
XII.31 d.; grąžinti 5% 
visiems skolininkams už 
jų sumokėtas palūkanas 
iki 1996 m. XII. 31 d."

Atitinkami įrašai pa
daryti į taupomas ar če
kių sąskaitas. 

1996-aisiais metais 
įvairioms organizacijoms 
ir jaunimo vienetams iš
mokėta daugiau 
40,000 dolerių.

kaip

ist.catharines
• Kalėdos ir Nauji Me
tai praėjo. Rūpesčiai su 
sveikinimais ir kortelių 
rašymas, dovanų ieškoji
mas irgi užsibaigė. Da
bar belieka suvesti sąs
kaitėles, ir žiūrėti, ką 
naujo atneš šie 1997 
metai. Nedaug mūsų 
belikę, bet vistiek, para
ginti klebono, 
me prieš pat 
pasimokyti 
Kalėdinių
dirbo rimtai, 
m ės per 
skambėjo 
taikingai, 
muzikas 
Paulionis

tetui su pirm. Stasiu 
Janušoniu, Pranu Meš
kausku, Jonu SKeivalu ir 
kitais, o taip pat dėkin
gi ir Bendruomenės pir
mininkui Jonuį Dervaįčiu 
už jo nepalaužiamą išti
kimybę savo visuomeni
nėms pareigoms, kad iš
laikytų mūsų pasauliuką 
gyvą lietuvybės dvasioje.

Šiame j
rašinėlyje negalima išvar- šią 
dinti 
bei 
dirbančių 
laikymui 
Lietuvos 
kiti, tik

nuotaikingo
mis dainelėmis bei šo
kiais. J. Janeliūnienės 
vadovaujama kanklininkių 
grupė gražiai atliko Ka
lėdinių giesmių - dainų: 
pynę ir baigiant pirmąją . 
renginio dalį, visi sugie
dojo "Kur gimė Jėzus".

Kalėoų senelis buvo su-- 
tiktas šūkiais ir ploji
mais.

išvykus aštunto 
berniukai visiem

, jog Kalėdos - 
Kristaus gimimo

Jam 
skyriaus 
priminė, 
- tai 
šventė ir supažindino su 
Šventojo Rašto pasakoji
mais apie Kristaus gimi
mą. Kun. Edis Putrimas 
pravedė I 
pašventino 
padalino 
vams jomis | 
Vaikai su 
susitiko savo 
klasėse ir 
plotkelėmis, 
vieni kitiems 
švenčių, prieš 
darni Kalėdų
LIBTUVIŠKAS 
DORIUS 2 3-j į

Prisikėlimo 
nominės . sekcijos leidinį 
-1997 m. Kalendorių pa
ruošė 
176 psl., 
Šių metų leidinio pagrin
diniu straipsniu laikyti
nas (ir pirmame puslapy
je priminta) 450 m. su
kakčiai nuo pirmojo Maž
vydo katekizmo lietuvių 
kalba atspausdinimui pa
minėti.

PARAMA -LIETUVIŲ 
.KREDITO KOOPERATY
VO VALDYBA praneša, 

•kad užbaigus pelningai 
1996-jų metų darbą, vėl 
nutarė paskirti kiekvie
nam nariui po $25 papil
domų akcijų ("patronage 
shares"); grąžinta 4% 
sumokėtų palūkanų na
riams, turintiems asme
nines ir nekilnojamo 
turto paskolas.

Sumokėti papildomi 4% 
palūkanų uz investicijas 
(GIC ir kt.). Pinigai yra 
tiesioginiai pervesti į 
narių kadienines sąskai
tas.

susirinko- 
Kalėdas 

pagiedoti 
giesmių. Visi 

todėl gies-
Bernelių Misiąs 
darniai ir auo- 

Vargonininkas 
Aleksandras 

tuo pasirūpino.
Butkus 
padė- 

priside- 
gyvavi-

kalėdinės prakartė-

Kleb. kun. K. 
pamoksle širdingai 
kojo tiems, kurie 
da prie parapijos 
rno, 
lės Kasmetinių paruošimų 
ir tikrai yra už ką. Pav. 
Antanas Kuraitis jau 
eilę metų parūpina ne 
tik eglutę, bet ir visus 
būtinus dalykus, nors ir 
nelengva visa tai atlikti 
žiemos šalčiams siaučiant,

Mūsų kalėdine eglutė, pa
rapijiečių paruošta, tik
rai yra metinis meno kū- 
rinys. Žinoma, visi esam 
dėkingi Parapijos komi-

visų mūsų veikėjų 
veiklos talkininkų, 

lietuvybės iš- 
tolimame nuo 

krašte. Ne kas 
tokie veikėjai 

ir praeityje skynė sovie
tinių rusų ir nerusų pa
vergtai Lietuvai laisvės 
kelią, kuriuo ji dabar ir 
eina į vis šviesėjančią

• Po General Motors 
St. Catherines didžiau
sias automobilių gamybos 
fabrikas yra T.R.W.Thom- 
pson Products, kur vie
nas iš mūsiškių išinžinie- 
riavo iki sulaukė pensi
jos dienų. Fabrikas šie
met apdovanojo visus 
esamus ir buvusius šio 
fabriko darbuotojus po 

suglaustame 300 dolerių už padarymą 
pelningesne 
nebe tiek 

bet

įmonę 
kasinėtai. Ji 
gausi, kaip seniau 
užtai jos produktingumas 
padidintas naujausiais 
autotechnikos išradimais.
• Atrodo, kad pas rnus 
apsigyveno nauja šeima: 
Gediminas Fabrica 
žmona Ryta ir 
liu. Širdingiausi 
visų sveikinimai!

S.

su 
sūne- 
mūsų

Šetkus

V. DAUGINIS-telefonai 416 762-4232, 905 822-7376 
Lilija Pącevičienė - telefonai 416 762-4232, 519 853-3652

* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 
‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRAŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor)Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588,

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 105 milijonus dolerių

bendrų maldą, 
• plotkeles ir 

klasių atsto- 
pasidalinti. 
mokytojais 
įprastinėse 
pasidalino 
palinkėjo 

» linksmų 
išsiskirsty- 

atostogoms.
KALEN- 

KARTĄ
P-jos eko-

Stasys Prakapas,
3000 tiražu.

Kalendorius išleistas 
pažymėtinai rūpestingai 
ir gausiomis nuotrauko
mis bei rimtomis ir ne 
taip rimtomis temomis - 
rašiniai techniškai tobu
liau negu paprastai atlik
ti. (Linksma buvo skaity
ti pvz., Amerikos lietu
vių žargono žodynėlį, 
Antano^ Gustaičio jumoro 
eilėraščius „ir kt.) Sveika
tos, lietuviškų papročių 
temomis, šeimininkėms 
kampelis ir apie partiza
nus bei kariuomenės 
šventės proga rašiniai, 
skaitomi lengvai, pagra-
1997.1. 21

pRISIKELjIMO
rjARAPIJOS KREDITO KOOPERA IA \ AS

999 College St.. Toronto! Ontario XI6II I AS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

FAX: 416 532-4X16 
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.; Šešta
dieniais nuo 9 v.r. Iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. Iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. Iki 8 v.v.

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
v v

MOKA UZ:
90-179 d. term, ind.................... 2.50%
180-364 d. term.ind................... 2.50%
1 metų term. Indėlius................ 2.50%
2 metų term, indėlius................ 3.25%
3 metų term. Indėlius................ 3.75%
4 metų term, indėlius................4.25%
5 metų term, indėlius................ 4.50%
1 metų GiC-mėn.paiūk..............2.50%
1 metų GlC-met. palūk..............2.75%
2 metų GiC-met. palūk..............3.50%
3 metų GlC-met. palūk..............4.00%
4 metų GlC-met. palūk..............4.50%
5 metų GlC-met. palūk..............4.75%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.25%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd..... 2.75%
RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd..... 3.50%
RRSP ir RRIF-3 m.term.lnd..... 4.00%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd.....4.50%
RRSP ir RRIF-5 m.term.lnd.....4.75%
Taupomąją sąskaitą.................. 2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk.........2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.lki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk......................2.75%

IMA UZ:
Asmenines paskolas 

nuo................. 7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................. 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų...................... 5.20%
2 metų...................... 5.70%
3 metų...................... 6.20%
4 metų...................... 6.50%
5 metų...................... 6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų 5.10%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę iki $2,000 už 
santaupas laikomas šėrų, čę- 
kių Ir taupymo sąskaitas.

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

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

MOKA:
2.25% už 30-89 dienų term, indėlius 
2.50% už 90-179 dienų term, indėlius 
2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
2.50% už 1 m. term. Indėlius 
3.25% už 2 m. term. Indėlius 
3.95% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.50% už 5 m. term, indėlius 
2.50% už 1 m. GIC mėn. palūk.
2.75% už 1 m. GIC invest, pažym. 
3.50% už 2 m. GIC Invest, pažym. 
4.00% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.50% už 4 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 5 m. GIC invest, pažym.
2^25% RRSP ,r RR,F ind-

(variable rate)
2.75% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
3.50% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
4.00% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.50% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 5 m. term. Ind.
2.25% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.25% kasd. pal. čekių 

sąsk. nuo 50.000
3.75% už Amerkos dol. 1 m. GIC 
2.75% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).
Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

(fixed rate)

IMA:
už asmenines 
paskolas nuo.....
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

...7.50%

1 metų.....................5.20%
2 metų................. ..5.70%
3 metų................. ...6.20%
4 metų................. ...6.50%
5 metų................. ...6.95%

su keičiamu 
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų....... 5.10%

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortglčlus iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Une of 
Credit) Ir antrieji 
mortglčlal.

MasterCard.

Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler's cheques) patarnavimas. .
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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 M6P1A6

Telefonas 416 532-1149

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2



VISŲ TAUTŲ MIŠIOSE - 
LIETUVIŲ CHORAS

Š.m. sausio mėn. 12 d. 
sekmadienį, Mary Queen 
of the World katedroje 
Montrealio arkivyskupas 
-kardinolas Jean Claude 
Turcotte atnašavo tradi
cines įspūdingas Visų 
Tautų Mišias.

į šias iškilmes, atnau
jinus vargonus, buvo pa
kviestas giedoti ir lietu
vių AV parapijos choras, 
kuris pasidarė žinomas 
montrealiečiams, ne 
kartą giedojęs šioje vie
toje Sibirinių Trėmimų 
minėjimų progomis, o 
taip pat ir vieną kartą 
Tautybių Mišiose. Jas 
įvedė kardinolas Paul 
Gregoire,prieš 25 metus.

Prieš ceremonijų pra
džią Choras 15 minučių 
giedojo autentiškus kūri
nius puikiai palydint var
gonininkei Helene Dugal 
(gerai pažįstama mūsų 
muzikei Mme M. Roch): 
"Protėviai" - iš "Kanta- 
tos"-žodž. Henriko Nagio, 
muzika Aleksandro Stan
kevičiaus; to paties kom
pozitoriaus "Rūpintojėlio 
skundas"; Č. Sasnausko 
"Marija, Marija" ir "Ap
saugok, Aukščiausias" - 
žodž. Maironio.

Didžiulė artipilnė Ka
tedra pasitiko įspūdingą 
eiseną, ateinančią nuo 
durų centriniu taku, 
Zairo afrikietiškarns 

būgneliams sudundėjus, 2 
korėjietės nešė smilkalus 
Eiseną vedė kardinolas 
J.C. Turcotte, 4 vysku
pai, daugiau kaip 30 ku 
nigų (jų tarpe ir K. Am 
brasas, SJ, su lietuvių 
bičiuliu kun. J. Lipskiu) 
-visi baltuose ceremonijų 
drabužiuose. Po jų sekė 
atstovaujamų 52-jų tautų 
vėliavos su palydovais, 
daugiausia tautiniuose 
drabužiuose (kalbančių 
30-čia įvairių kalbų). Jų 
tarpe - Lietuvos trispal
vė, nešama ir lydima 
Montrealio jaunųjų 
Kristos Ptašinskaitės, 
Antanuko Mickaus ir 
Pauliuko Mickaus. (Jie 
buvo tik ką grįžę iš 
skautų žiemos stovyklos).

Giedojo Zairo choras 
džiugias autentiškas, 
mums neįprastas gies
mes. Mišių metu mūsų 
choras giedojo kartu su 
visais įvairias Mišių 
giesmes ir atskirai 
kojnp. Aleksandro Stanke
vičiaus "Šventas". į tar
pą giedojo ir Pietų Ame
rikos chorelis, solo flei
ta pagrojo japonų flei- 
tistas Japonų vaikai^ nešė 
26 rožes, minint nužudytų 
japonų kankinius prieš 
4U0 metų, ir jas įteikė 
kardinolui Jean-Claude 
Turcotte.

Arkivyskupas savo žo
dyje, kalbėdamas angliš
kai ir prancūziškai, pri-

AV Choras prie Katedros 
vargonų^. Nuotr;A.Mickaus

minė, kad Kristus visiem 
davė gyvenimo idealą, 
kurį galima apibūdinti 
vienu žodžiu - Meilė. 
Tai reiškia ne tik mylė
ti Dievą, bet ir savo 
artimą, kas nelengva, 
ypač jeigu jis kitokios 
kilmės ar kitokios kal
bos, - sakė jis.

Ceremonijos baigėsi 
A V choro galingu, var

gonų nešamu "Prisikėli
mo" giesmės (iš "Kanta
tos") giedojimu. Ne vie
nas dalyvių atsisukinėjo 
į vargonų pusę nustebin
ti, nes atrodė, kad ten 
bent 100 giedotojų!..

Norisi pasidžiaugti, 
kad ir dirigentas Alek
sandras Stankevičius ir 
vargonininkė Helene 
Dugal neužgožė giedoto
jų. Visi choristai giedo
jo iškiliai, su ypatingu 

įkvėpimu ir žodžius gali
ma buvo aiškiai suprasti, 

Paskutinioji gies
mė labai tiko iškilmin
gai pabaigai.

Programą sudarė vado
vas Antanas Mickus. Po 
beveik 2 valanadas truku
sių apeigų, choristai, pro
cesijos dalyviai, tautų 
atstovai bei TV žurnalis
tai ir kas norėjo, nusilei
do į apatines patalpas 
lengvoms vaišėms. b.

’’LITO” VALDYBA ir komisijos 1965 m.: sėdi - D.Jurkus-sęskaitybos vedėjas, J.Bernotas -pirmininkas, P.Rudinskas- vedėjas ir sek
retorius, P.Petronis - I vicepirm. Stovi: P.Povilaitis - Revizijos Komisijos pirm., J.Blauzdžiūnas - Kredito K-jos narys, S.Kesgaila - 
- Kredito K-jos pirm., J.Adomaitis - Revizijos K-jos narys, P.Adamonis - Valdybos narys ir Br.Staškevičius - Revizijos K-jos na
rys. Trūksta - V.Zubo- Valdybos vicepirm., ir Iz.Mališkos- Kredito K-jos nario. Nuotr: TONY Photo Studio

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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DOMUI JURKUI 
įSKELIAVUS
negrįžtamai

Š.m.sausio mėn. 5 d. 
musų telkinį paliko švie
si Domo Jurkaus asmeny 
bė - geras žmogus, ga
bus darbuotojas, susipra
tęs lietuvis.

Gimė 1902 m.Kaukolikų 
kaime, Skuooo valsčiuje, 
Kretingos apskrityje. 
Baigė Telšių gimnaziją 
1924 m. ir Lietuvos 
Universiteto matemati
kos - gamtos fakultetą 
1929 -aisiais. Dirbo Lie
tuvos Banko skyriuose, 
nuo 1929 m. Klaipėdoje, 
1933 m. Pasvalyje ir 
nuo 1934 m. Telšiuose, 
kur vėliau buvo šio ban
ko direktorium.

Pažymėtina, kad 1919 
sausio mėnesį iš trečio
sios gimnazijos klasės 
buvo išėjęs savanoriu į 
Lietuvos, kariuomenę.

Veikė ateitininkuose, 
buvo vienas iš žemaičių 
studentų Simano Daukan
to draugijos steigėjų ir 
"Samogitijos" korporaci
jos pirmūnų. Dirbdamas 
Klaipėdoje, su kun. Pr. 
Bajerčiumi įsteigė lietu
vių katalikų jaunimo 
draugiją "Neringą”. Tel
šiuose buvo vienas iš 
"Žemaičių žemės" leidė
ju-

1944 m. pasitraukęs 
iš Lietuvos, šešerius 
metus su šeima praleido 
Yveridon'ė, Vaud kanto
ne Šveicarijoje, iš pra
džių gyveno stovykloje, 
vėliau privačiai ir darba
vosi "Hermes" įmonėje. 
Nuo 1950 m. apsigyveno 
Kanadoje, Montrealyje. 
Čia jis buvo vienas iš 
lietuvių bankelio koopera
tyvo LITAS sumanytojų 
ir steigėjų ir ilgamečiu 
LITO tarnautojų, iš pa
reigų papsitraukė sulau
kęs 75 metų amžiaus. 
Be to, buvo ir lietuviš
kos knygos platintoju.

Gerai mokėjo prancū
zų kalbą ir dirbo Banque 
Provinciale Montrealyje, 
iš kur pasitraukė į pensi
ją sulauKęs šešiasdešimt 
penkių metų.

1934.VI.29 d. vedė 
Barborą Šemogaitę, ma
tematikos mokytoją, 
kuri mirė Montrealyje 
1979.IV. 8d. A.a. Jurkie
nė dėstė matematiką 
Telšių mokytojų semina
rijoje ir vėliau Montre
alyje ilgus metus nuošir
džiai vedė lietuviŠKą kny
gynėlį Aušros Vartų para
pijoje.

A.a Jurkai lietuviškoje 
dvasioje išaugino ir išlei
do į mokslus du sūnus: 
dr. Algirdą, elektros 
inžinierių, Ottawoje, ir 
geologą Rimantą Mont
realyje. Abu sūnūs augi
na gražias lietuviškas 
šeimas, ypač daug dir
bančias skautų ir skautu
kų organizacijoje, lankiu

sias lietuviškas mokyklas

“ir dalyvavusias "Gintaro" 
bei kitų dainininkų ir 
šokėjų eilėse.

A.a. Domo Jurkaus 
laidotuvėms į Montrealį 
buvo atskriaęs vaikaitis 
Vytenis Jurkus iš Vilniaus. 
IšvyKęs į Lietuvą 1992 
m. vasarą, dabar darbuo
jasi (NILLE) kaip direkto
rius norvegų-lietuvių įmo
nėje. Yra vedęs Aušrą 
Dovydaitytę (prof. Prano 
Dovydaičio anūkę), busi
mąją gydytoją, ir augina 
du vaikučius - trejų 
metukų Martyną ir ketu
rių mėnesių Nataliją.

Laidotuvėse taip pat 
dalyvavo Rasa Jurkutė 
iš Los Angeles, Rūta ir 
Algis Nausėdai iš Toron
to, dr. Algirdas Jurkus 
ir jo duktė Daiva Jurku
tė iš Ottawos, dr. Regi 
na Siniūtė-Ayre iš Vil
niaus.

Kalėdų šventėms se
sers Marytės ir Rimo Jur
kų šeimoje svečiavosi 
dr. Regina Siniutė-Ayre 
ir jos vyras Michael 
Ayre iš Vilniaus. Regina 
yra docentė, ilgus metus 
dirbusi Barnard College, 
Columbia universitete 
New Yorke, dabar jau 
šeštą semestrą dėsto Vil
niaus u-te anglų (ir 1992 
m. rudenį, - vokiečių) 
filologijos fakultete. Jos 
vyras Michael Ayre jau 
kuris laikas dirba Euro
pos Plėtros ir Rekonst
rukcijos Banke Vilniuje 
(European Bank for Re- 

1 construction and Deve
lopment of Eastern Euro
pe, London), kur jis yra 
Baltijos kraštų specia
laus projekto vyriausias 
vykdytojas, su įstaigomis 
Vilniuje, Tallinne ir Ry
goje. Bankas yra remia
mas Skandinavijos valsty
bių ir teikia konsultaci
jas vidutinio dydžio įmo
nėms.

Domo Jurkaus liūdi 
plati giminė Lietuvoje ir 
Kanadoje: Rimantas ir 
Marytė (Siniutė) Jurkai, 
velionį rūpestingai slau
gę savo namuose 12 
metų ir per paskutinius 
penkis mėnesius - itin 
nuoširdžiai kasdien lankę 
jį Senelių Namuose, kur 
jis turėjo būti perkeltas 
dėl nuolatinės mediciniš
kos pagalbos. !996 metų 
Kūčias ir Kalėdų dieną 
praleido sūnaus namuose 
su visa plačia gimine.

Taip pat vaikaitė Ri
ma Piečaitienė su vyru 
Rimu ir sūneliais Nikom 
ir DariuKu; anūkė Ginta 
Piečaitienė su vyru 
Aru ir dukrele Aleksa; 
anūke Živilė Blayney su 
vyru Dave; Lietuvoje 
anŪKas Vytenis JurKus su 
žmona Aušra ir vaiku
čiais Martynu ir Natalija, 
Ottawoje sūnus dr. Algir
das su dukromis Daiva 
ir Rasa, anūkė Rūta su 
vyru Algiu Nausėdų To
ronte bei kiti giminės 
šiame kontinente ir pla
ti šeimyna Lietuvoje.

Romas Sinius, Lietuvos 
generalinis konsulas Ulan-
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dijoje, Hagoje ir žmona 
Carla; Dr. Regina Siniū
tė-Ayre ir Michael Ayre 
Vilniuje; Marija Šemogie- 
nė-Poque su šeima Hava- 
juose. Amžiną atilsį 
Domui Jurkui, pasišventu
siai atlikusiam didelius 
darbus Lietuvos ir išeivi
jos gyvenime.

Domas JurKus buvo 
labai kultūringas ir apsi
skaitęs žmogus, taipogi 
nepaprastai mėgęs sodi
ninkystę (Šveicarijoje
net buvo baigęs specia
lius 
iriai 
buvo 
knygų
muzikos ir gėlių. O nuo
stabus sodelis 
rožėse, uogose 
se medeliuose 
moKŠniuose. 
mielas 
gus 
dėmesio 
vaikams, 
liains ir 
išgyvenęs

kursus). Jurkų na- 
Crawford Parke 
pilni lietuviškų 
ir meno darbų,

skendo 
ir retuo- 
bei 

Buvo
ir brangus 

savo šeimoje, 
skyręs 

anūkams, 
visai
dardi ngus

kru- 
ypač 
žmo- 
daug 
savo 

anukė-
gimihei, 

ir 
turiningus devyniasdešimt 
Keturis metus ir 9 mėn.. 
ir palikęs jų visų gyveni
me neužpildomą spragą.

Gerbiamam Montrealio Lietuvių Kredito 
Unijos LITAS steigėjui

A t A
DOMUI JURKUI 

mirus,
• t j

reiškiame giliausią užuojautą Jo šeimai ir 

artimiesiems - Valdyba, Komisijos ir
tarnautojai

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARbAVIMO AGENTAS

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

1449 rue St. Alexandre
Suite 500 A

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:
DŽIAUGIASI 
MONTREALIEČIU. 
DOVANOTAIS AKINIAIS

Neseniai Albinas Urbo
nas gavo atvirutę Choro 
vardu iš J.Karklinienes : 
...’’Jūsų širdies gerumo dė
ka daugelis mūsų choro 
narių skaito,rašo,mezga, a- 
do - tai dėka akinių,. Ario
galoje mūsų susitikimas 
jaudina dar ir šiandien. 1 
Jūsų neblėstanti Meilėj Tė
vynei ir Artimui- nebles - 
tanti gėrio jėga. Dieve,pa
dėk Jums! Ir Jūsų artimie
siems.

Nuoširdžiausi sveikini - 
mai ir visiems ■>visiems Dai
nos sesėms ir broliams, s

Sveikatos ir,kantrybes,ti
kėjimo ir dainų, dainų.’ ”

Miela skaityti tokius 
nuoširdžius žodžius, o ir 
tiems tėvynainiams visų 
montrealiečių sveikini - 
mai ir pagarba!

" Tegul skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias...”

844-7307 ir 288-9646

TONY
STUDIO

PORTRAITS 
PASSBPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

11 psi.

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

TONY LAURINAITIS



montreal
MIRUSIEJI: 
o Irene RUTKAUSKAS - 
DROGOSZ, 68 m., mirė 
gruodžio mėn. 22 d.

Liko sūnus STAN, 
marti LAIMA, vaikaičiai 
Venta ir Antanas. 
Palaidota iš Dollard - 
des - Ormeaux koplyčios.

• t Jenney GIRDAUSKIE-- 
NE- ŪSAITE, 75 m. 
amžiaus, mirė Montrea- 
lio Kardiologijos Insti
tute.

Liko vyras JONAS, 
dvi ^dukterys ir du sūnūs 
su šeimomis, sesuo AN
NA, 3 vaikaičiai ir kiti 
giminės.

Palaidota iš Šv. Kazi
miero p-jos Notre Dame 
kapinėse. 
® Domas 
m.amžiaus, 
5 d. Jis
LITO steigėjas, 
ilgametis jo darbuotojas.

Liko sūnūs ALGIRDAS 
ir RIMANTAS su šeimo
mis. Jų tarpe 7 vaikai
čiai - tės, 5 provaikai
čiai ir giminės Lietuvoje.

Sausio 8 d. palaidotas 
iš Aušros Vartų P-jos 
bažnyčios Cote de Nei
gęs kapinėse.

Užuojauta mirusių 
artimiesiems!

JURKUS, 94 
mirė 

buvo
sausio 

ne tik 
bet ir

• METINIS "RŪTOS" klu
bo visuotinis narių susi
rinkimas vyks v sausio 
mėn. 29 d. trečiadienį, 
1 vai. Klubo patalpose._
• "NIDOS" klubo turny
ras (data vasario 22 
ba kovo 1 d., pagal 
sąlygas). Teirautis 
Ed. Vaicekauskas,
692-9821 arba G. Remei
kienė - tel: 725-6090.
• SKAUTU ŽIE MOS STO A. 
VYKLOJE dalyvavo dau
giau kaip 20 vilkiukų ir 
skautų. Sausio 11-12 d.d. 
buvo labai gražios,snie -

ar- 
oro 
tel:

GERBIAMIEJI ”NL" SKAITYTO J AI,-
kaip matote, mūsų seniausias Kanados lietuvių, 

laikraštis "apsirengė” standartinio išmatavimo rubu. 
Išleidžiamas, kaip ir anksčiau, kas antrą savaitę, 
o kas antras leidinys bus pagal galimybes gausesnis 
puslapiais.

Leidėjai tokiu būdu gali sumažinti spausdinimo 
išlaidas ir palengvinti kitas techniškas sąlygas.

Redakcija ir administracija dėkoja nuoširdžiai 
visiems, atsiuntusiems daugybę šventinių linkėjimų, 
prisidėjusiems aukomis ir tvarkingu prenumeratų 
atsiskaitymu, straipsniais, nuotraukomis, geru žo
džiu ir įvairiopa talka.

Kiekvienam linkime malonių ir sveikų 1997- 
tųjų metų ir toliau palaikyti savitarpio ryšį , puo
selėti lietuvių kalbą per mūsų laikraštį- "Nepriklau
somą Lietuvą”.dalyvauti lietuvybės gyvenime! "NL"

12
11 inten-

g ITAC M 0 NI R f AI I B 11E T U V 11J 
Ll iMj kredito unija

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1000.00)
, 3.25%
.-3.75%
■ 4.25%
•4.75%
• 5.00%

Terminuoti indėliai

1
2

4
5

metų, 
metų 
metų 
metų 
metų

Taupomos sąskaitos
Specialios, ... 1.25%
Kasdieninės ..1.25%

1 metų ........... 2.50%
180 d. - 264 d. 2.50%
120 d. - 179 d.
60 d. - 119 d.
30 d. -59 d.

iki 3u d............
30 d. - 364 o.

RRSP & RRIF
Taupoma .

metų ...
metų ...
metų ...
metų ...2.25%

2.25%
2.25%
0, 

(išimant prieš laiką 1.00%)
IMA UŽ:

1
2
3
4
5

čekių sąskaita

1.50% 
3.25% 
3.75% 
4.25%
4.75% 
5.00%
.1.00%

go užteko ir slidinėto - 
jams ir rogutininkams,ir 
žiemos palapinės įrengi - 
mui. Židinyje .liepsno - 
jant malkoms, pravestas 
labai dainingas ir links
mas laužas.
AUŠROS VARTŲ P-JOS 
VISUOTINIAME 
SUSIRINKIME

Š.rn. sausio mėn. 
d., sekmadienį, po
vai. Mišių, Visuotiniame 
susirinkime dalyvavo 
apie 45 žmonės. Buvusią 
valdybą sudarė Albertas 
Jonelis, Genius Dainius, 
Elvyra Krasowski, Vytas 
Gyvis, Bronius Niedvaras 
ir Romas Otto.

Kadencijai baigiantis 
teko pasitraukti iš Valdy 
bos Albertui Joneliui, 
Geniui Dainiui ir Elvy
rai Krasowski. į jų vietą 
išrinkti Jonas Zabieliausr- 
kas, > Stefanija Beniušytė 
ir Antanas Mickus.

Apie finansinius reika
lus optimistišką praneši
mą patiekė Vytas Gyvis.

A.V. klebonas kun. J. 
Arahauskas, SJ, padėkojo 
Komiteto nariams, nuola
tiniam skaitovui Mišiose 
dr. J. Mališkai, 4-riems 
nuolatiniams patarnauto
jams - broliams P. ir 

. Mickams, D. ir A. 
Staškevičiams, A.V. Cho, 
rui ir jo vadovams už 
atliktus ir atliekamus 
darbus, ir visiems susi-

rinkimo dalyviams. Sekė 
klausimai ir pasisakymai, 
pasiūlymai. Pabaigoje 
visi pasivaišino lietuviš
kai ’-skaniais lašinukais 
ir juoda duona. d.
• REGINA PIECAITIENE 
buvo atvykusi užtarnautu 
atostogų iš Kauno gruo - 
džio mėn. 22 d., ir turėjo 
išvykti sausio 9 d.

Ji sėkmingai ir
šyviai dirba jau treji me
tai kredito unijų steigime 
Lietuvoje,būdama šio pro
jekto direktore, remiama 
Sociėtė de Dėveloppement 
International DESJAR 
DINS atstovybes Lietuvo
je.

Antrą praeito ruoo - 
džio mėn. savaitę į Lie
tuvą buvo nuvykęs nuo - 
latinis kredito unijų pro - 
jekto darbo stebėtojas C. 
Farell. Lankęsis Lietu 
voje šio projekto vado - 
vas Kanadoje Yves Boi- 
iy perdavė geriausius vi
siems šventinius linkėji
mus ir pasakė tikįs Lie
tuvos kredito unijų sėk
me.

šiemet dirba jau 12 
tokią unijų. Tikimasi,kad 
pavyks atidaryti dar 5 
unijas- Vytauto Didžiojo 
U-to studentų,,Šiaulių ir 
Biržų apskričių ūkininkų, 
Kauno Arkivyskupijos bei 
'’Giminėlės1’.

Prieš grįždama [ darbą 
Regina Piečaitienė pasi - 
džiaugė, kad montrealie -

Nekilnojamo turto paskolos

1 metų...
2 metų ...
3 metų ...

Asmenines paskolas

5.15%
5.65%
6.15%

(Residential up to
4-plex)

4
5

metų ... 6.60%
metų ... 6.95%

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 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, Que., H21 2Y4 
Tel: 876 - 6900

ADVOKATAS
Romas I š g a n a i t i s,S.B.A., B.C.L.

Adresai:
Montrealyje 2175 de la Montagne, Suite 202,
H3G 1Z8; St. Lambert, 882 He de France, 
J4S 1T7 (namų).
Telefonai: 465-1538; 781-5114; faksas: 465-1489

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

čiai lietuviai nuoširdžiai 
remia šį kredito unijų 
projektą,džiaugiasi savojo 
LITO atliekamu darbu 
Čia/r įvertina tokio pro
jekto svarbą Lietuvoje.

Norintieji paremti šį 
projektą gali kreiptis Į 
Reginą PieČaitienę, Do
nelaičio 2,kb.314, 3000 
KAUNAS, LITHUANIA, 
tel:011-2707- 209 637 , 
faksas:011-3707-207259.

• TONY LAURINAITIS 
savo Photo Studiją yra 
perkėlęs į labai pa t og i ą, 
lengvai pasiekiamą vietą 
460 St. Catherine W., 
suite 605, H3B 1A7, tel: 
395-6050/netoli Eaton’s/.

Atliekami įvairūs dar
bai, pradedant nuotrauko
mis pasui, komercinėmis 
reklamomis ir baigiant 
iškilmių, švenčių, mokslo 
baigimo bei vestuvių nuo
traukomis.

Šio prityrusio fotogra
fo paslaugomis pasinau
doja ir mūsų laikraštis, 
ypač Spaudos Baliaus 
progomis.

12psl.

LITAS ...5.75% 
.7.50% 
9.50% 

.17.00%

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

Overdraft ....................................................
DESJARDINS PRIME ...5.50%
DESJARDENS PERSONAL PRIME ...6.009f

at

KASOS VALANDOS
1475

Pirmadieniais 
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieniais

De Sfeve
9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.00
10.00- 6.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00* 6.00

EVROPARCEL
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik vasario 26 d., kovo 26d., gegužės 28 
d., liepos 30 d., rugsėjo 24d., spalio 29 d. ir lap
kričio 26 d, 1450 De Seve, Montreal, QC. H4E 
2AZ. Tik $5.10 už 1 kg + $15.- už pristatymą 
į namus.
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

INFORMACIJAI ir kitais reikalais

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILI AI‘PREKYBA • ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

TeL 722-3545; . Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVftAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355 
teitas ir tikslus patarnavimas, Pasiteiravimas neįpareigoja cysidnaistL

LES TOITURES

IVIIROIXl inc.

QUEBEC

30UVREUR - ROOFER - STOGADENGYS 
3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G 1Y9 

Fax: 766 - 9985

Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis

kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 2


	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0009
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0010
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0011
	1997-01-21-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0012

