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APŽVALGA
JELCIN’AS PERTVARKO 
KABINETĄ

Kovo men. 11 d. Rusi
jos prezidentas ėmėsi 
energingai pertvarKyti 
savo ministerių kabinetą. 
Jis pasižadėjo sumažinti 
išpūstą Rusijos biurokra
tiją ir įspėjo vyresniuo
sius valstybės tarnauto
jus, kad visi, išskyrus 2 
svarbiausius, gali būti pa
šalinti iš pareigų.

Ministerių kabinetas, 
susideda iš Ministerio 
Pirmininko Viktor Černo- 
myrdin’o ir 33 ministe
rių bei pavaduotojų. 
Galimas dalykas, kad 
bus pakeisti ir 19-kos ko
mitetų bei 23 agentūrų 
vadovai.

Visa tai daroma dėl 
to, kad pažadėti ekono
miniai atnaujinimai vyko 
labai neefektingu būdu 
ir sukėlė didžiulį nepasi
tenkinimą, išskyrus tuos, 
kurie asmeniškai ir gru
piniai pasinaudojo.

Anatolij čubais, laisvo
sios rinkos ekonomistas, 
41 m. amžiaus, patvirtin
tas pirmuoju Ministerio 
Pirmininko įgaliotiniu. 
Ministerių Pirmininku lie
ka Viktor Černomyrdin’ - 
as, naujuoju administra
cijos viršininku patvirtin
tas Valentin Jumašev'as 
39 metų amžiaus, buvęs 
žurnalistas ir 1991 m. 
B. Jelcin’o autobiografi
jos pagalbinis autorius.

Prez. B.Jelcin' as atro 
do žymiai sutvirtėjęs po 
savo operacijos ir plau
čių uždegimo ir daoar jo 
laukia naujas valstybės 
valdymo etapas.

• Naujas "Bloc Quebe
cois" vadas GILLES DU
CEPPE tapo išrinktas 
Quebec’o provincijos 
Suverenumo judėjimo 
vadu. Jis tučtuojau pa
skelbė kreipimąsi prade
dančiam braškėti BQ 
sąjūdžiui vienytis prieš 
Kanados min. pirmininką 
Jean Chrėtien’ą ir fede- 
ralistus, artėjant numato
miems dar šiais metais 
federaliniams rinkimams.

Paulius AugiusVelykos

G. Duceppe, 49 m., 
buvęs unijų organiza- 

prieš setptynetą
yra 
torius, 
metų buvo išrinktas Par
lamento 
čiu BQ.

Kitas 
Duhaime 
naujuoju 
kuris jo 
ka toms 
pasveikino išrinktojo, 
kaip yra priimta.

Kiti kandidatai 
kė savo lojalumą 
išrinktajam 
narių balsų gavo

nariu priklausan-

kandidatas Y ves 
nepatenkintas

BQ vadovu, 
nuomone, netin- 
pareigoms ir ne-. bių

pareis- 
nauįai 
50,418 

25,561)
R. Biron , F. Lalond, P. 
Venne ir D. Turp.

Yves Duhaime pareiš
kė, kad pasitraukia iš 
BQ parlamentinio viene
to ir tampa nepriklau
somu.

VĖL TRAGEDIJA
Susierzinęs ir prara

dęs lygsvarą Jordano 
kareivis paleido eilę šū
vių į Izraelio mokinių 
ekskursiją pačiame Jor
dano pasienyje. Žuvo 7 
mergaitės.

Karalius Husein'as 
giliai sukrėstas tokios 
tragedijos atsiprašė už 
tai. Taip pat asmeniškai 
jis aplankė žuvusių mer
gaičių šeimas. Su Izra
elio min. pirm. B.Netan
yahu susitikime buvo 
bandyta patvirtinti Jor
dano ir Izraelio valsty- 

išliekantį abipusį 
draugiškumą.

Tačiau B. Netanyahu 
nesitraukia nė žingsnio, 
skubiai bandydamas ir to
liau sukurti naują izrae
litų gyvenvietę iš 6,500
butų istoriškoje Arabų 
Rytinės Jeruzalės dalyje 
ir taip didina įtampą, 
kol taikos procesas nėra 
galutinai įsitvirtinęs. Y. 
Arafat’as kreipsis į tarp
tautines organizacijas, 
prašydamas pagalbos.

• JAV prez. Bill Clin
ton, paslydęs nuo laiptų 
susižeidė kelį ir turėjo 
būti operuojamas. Jo nu
matytą susitikimą su 
Rusijos prez. Boris Jelci- 
’ nu teko atidėti vie
nai dienai.

dos
173-iąjį kartą Kana- 
airiai švente tradici

nę Šv. Patriko dieną gau
siu ir linksmu paradu 
Montrealio miesto centre 
Šį kartą parade dalyvavo 
nepaprastai didelė daly
vių ir žiūroviĮ minia, "at- 
šildydami" 
šalčius.

neįprastus

RESPUBLIKOS AMBASADA PRANEŠA 
OF THE REGUBLIC OF LITHUANIA 

Canada/

LIETUVOS
/Embassy 
Ottawa, Ont.

K o v o 23 dienąjvyks rinkimai j Lietuvos savi
valdybių tarybas.

Pagal Savivaldybių tarybų įstatymą ir instrukci
jas, rinkimuose gali dalyvauti Lietuvos Respublikos 
piliečiai, gyvenantys -Lietuvoje ir turintys pase nu
rodytų gyvenamąją vietą. Šiuos, Kanadoje esančius 
ir norinčius dalyvauti rinkimuose Lietuvos Respubli
kos piliečius kviečiame registruotis Lietuvos Res
publikos ambasadoje Otavoje, tel: (613) - 567 - 
5458, fakso Nr: 613-567-5315.

Užsienyje esančių Lietuvos Respublikos piliečių 
balsai bus priskiriami Vilniaus miesto I-jai rinkimą 
apygardai.

Ambasadoje galima balsuoti kovo 17-21 d.d. nuo 
13.00 iki 17.00 vai. Aušrinė Simanaitienė ,

Rinkimų Komisijos Pirmininkė
* Ambasados adresas: 130 Albert Street, Suite 204, 
OTTAWA, Ontario, KIP 5G4.

• Kanados poetas Irving 
LAYTON buvo pagerbtas 
savo 85-jo gimtadienio 
proga Montrealyje, iškil
mėse CENTAUR teatre.

Paklaustas vieną kartą 
žurnalistų kam jis rašo, 
atsakė: "Dievui. Bet jūs 
visi mielai kviečiami 
slapta pasiklausyti".

rinkinį-albumą, 
geriausios 

pripažinimą 
kanadietėmis

9 CELINE DION kana
dietė iš Quebec’o, laimėr 
jo 4 JUNO žymenis: ge
riausios metų daininin
kės už "Fallin into You" 
dainų 
tarptautinį 
dainininkės 
kartu su
Alanis Morissete ir Sha- 
nia Twain, ir už dainų 
albumą prancūzų kalba.

Celine Dion pasiryžo 
būti dvikalbe dainininką 
išmokti anglų kalbą, kas 

padėjo iškilti tarp- 
tiek 

šiame

jai 
tautinėje arenoje 
Europoje, tiek ir 
kontinente.

ir 
nes 
gili

• Rytinėje Lenkijoje Kar
patų kalnuose meškos 
jau krapštosi akis 
džiugina žmones, 
tai ženklas, kad 
1996-97 žiema baigiasi. 
Taip pat atkeliavo ger
vės ir gandrai šiaurinėn 
Lenkijon. Šie paukščiai 
žiemą "atostogauja" prie 
Viduržemio jūros pakran
čių arba Afrikoje, kol 
instinktyviai pajunta, 
kad artėja pavasaris.
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• BALF’as-United 
Lithuanian Relief Fund 
of Amerika,Inc.,keičia sa
vo adresą į: 
4545 West, 63rd Street, 
CHICAGO, IL 60609.

BALFO CENTRO VALDY
BOS PIRMININKĖ ATSI
SAKO MEDALIO

Lietuvos Respublikos 
prezidentas savo dekretu 
1997 m. vasario mėn. 10 
d., Nr. 1000 Vilnius, 
"Dėl apdovanojimo Di
džiojo Lietuvos Kunigaikš
čio GEDIMIMO ordinu 
medaliu", šalia kitų apdo
vanojamųjų sąraše, pasky
rė tokį ir Marijai RUDIE
NEI, BALFO Centro V- 
bos pirmininkei. Ji šio 
apdovanojimo atsisakė ir 
viešai pareiškia:

"Negaliu priimti apdo
vanojimo nei asmeniškai 
nei kaip BALFo centro 
valdybos pirmininkė, kad 
ir iš paties Lietuvos ko
munistų partijos vadovy
bėje, - partijos, nuož-

Lietuvoje
B. N.

SVEIKINO

ji suteikiama už nuopel
nus Lietuvai...

Seimui priėmus Pilie
tybės atstatymo pataisas 
1996 m. spalio mėnesį 
ir supaprastinus Lietuvos 
pilietybės atgavimą ją

miai persekiojusios lietu
vių tautą, o taip pat ir 
BALFą, visą jo veiklą, 
laikiusios jį vienu didžiau- turėjusiems iki 1940 me. 
siu priešu, - partijos tam 
reikalui specialiai inspi
ravusios ir išleidusios 
1973 m. knygą "Atsar
giai BALFas^' o savo 
dienraštyje "Tiesa" mela
gingais, 
straipsniais 
BALFą ir 
kąją emigraciją.

Nebuvo jokio atsiprašy
mo nei tautai, nei lietu
vių išeivijai. Nebuvo iki 
šiol jokio Lietuvos ko
munistų partijos veiklos 
įvertinimo nei iš dabar
tinio Lietuvos Lietuvos 
respublikos prezidento 
pusės, nei iš Lietuvos vy
riausybės. Labdaros ir 
Tėvynės gelbėjimo darbo 
niekad nedirbau dėl už
mokesčio, ordino ar me
dalio?'

šmeižikiškais 
puldinėjusi 

visą lietuviš-

Maria Rudienė 
Balf* o centro valdybos 
pirmininkė.

tų asmenims bei jų vai
kams, smarkiai sumažėjo 
išeivijos lietuvių prašy
mai. Dabar Lietuvos 
pilietybė dažniausiai su
teikiama nelietuvių kil
mės užsieniečiams.

• ELTOS žiniomis, savi
valdybių rinkimai įvyks 
kovo 23 d., dalyvaus 24 
politinės organizacijos iš 
33 turinčių teisę užsire
gistruoti. Iš viso, 
miestų ir 44 rajonų 
valdybių tarybos bus 
karnos pagal partijų 
rašus.

Tėvynės sąjunga, 
mokratinė Darbo ir 
cialdemokratų 
kels kandidatų 
visose 56 
Krikščionių 
-54.

departamento, Kauno 
skyriaus vadovui Rimvy
dui Bajorinui už valsty
bės paslapčių išdavimą.

VSD kolegija yra nu
sprendusi R. Bajoriną at
leisti iš tarnybos saugu
mo sistemoje, kurio byla 
yra susijusi su buv. sau
gumo darbuotojo Juro 
Abromavičiaus susisprog- 
dinimu sausio 31 d. Tuo 
met R. Bajorinas spau
dai atskleidė slaptus dar 
bo dokumentus, kurie 
buvo parengti pagal J. 
Abromavičiaus dokumen
taciją apie geležinkelio. 
tilto per Bražuolės upelį 
susprogdinimą.

armijos pulkininką 
Romą Kulikauską. Jis 
bus atsakingas už pasie
nio policiją, 
dirbo 
pajėgų 
boję.

Pulkininkas 
JAV karinių oro 
žvalgybos valdy-

SIFILIS...
ligos kreivė Lie- 

į vir- 
Res-

12 
savi- 
ren- 
są-

De- 
So- 

partijos 
sąrašus

apygardose, 
demokratų

DEJA -
Šios

tuvoje vis dar kyla 
šų - pasakė ELTAI
publikinio odos ir veneri
nių ligų dispanserio vy
riausioji gydytoja Geno
vaitė Lapinskaitė. 1976 
in. iš 100.000 gyventojų 
užregistruota vidutiniš
kai 101.3 sifilio atvejai. 
1995 m. šis rodiklis bu
vo 90.8. Nors sergamu
mo keivė kyla nebe taip 
sparčiai kaip ankstėliau, 
sifilio problema, pasak 
vyr. gydytojos, vis tiek 
išlieka labai aktuali, šia 
liga apsikrečia vis dau
giau jaunų žmonių, net
gi paauglių...

Nors yra priimtas už
krečiamųjų ligų profilak- 
tiKos ir kontrolės įstaty
mas, sifilio kontrolė kol 
kas 
kol 
m a 
tol, 
pinskaitei, netgi tikslios 
apskaitos mes neturėsi
me, nekalbant jau apie 
kontakto išaiškinimą.

Dispanserio vyriausioji 
gydytoja įsitikinusi, kad 
sifilis, kaip ir kitos vene
rinės ligos, turėtų būti 
gydomos tiktai valdiško
se įstaigose.

KONTRABANDA
Valstybės Saugumo de- 

partamento Klaipėdos
apygardos pareigūnai
naktį iš kovo 1-mosios į 
kovo 
Nidos postą iš Karaliau
čiaus (Kaliningrado) įvež
tą krovinį 15 tonų šaldy
tų vištų kulšelių. įvežto 
krovinio vertė - 26,000 
JAV dolerių. Jis buvo 
skirtas nebeegzistuojan
čiai firmai... įvykį tiria 
Klaipėdos 
kuratūra. 
sulaikyti.

2-ąją sulaikė per

neužtikrinta. Tol, 
šią ligą bus leidžia- 
gydyti anonimiškai, 
teigiant dr. G. La-

rakartotiniai seimo na
rių rinkimai, kur pernai 
atėjo balsuoti mažiau 
kaip 40% rinkėjų, vyks 
Naujosios Vilnios, Vilniaus 
-Šalčininkų, Vilniaus 
Trakų ir Trakų apygar
dose.

apylinkės pro- 
įtariamieji yra

UŽ NUOPELNUS 
LIETUVAI - LIETUVOS 
PILIETYBE

Prezidento vadovauja
mos Pilietybės komisijos 
posėdyje buvo patenkinti 
visų 15 pilietybę įgyti 
norėjusių asmenų prašy
mai. Tarpe jų - Vokiečių 
-Lietuvių draugijos pirm, 
Horstas Diteris Kašteinl 
as (Horst Dieter Kash- 
tein), Vokietijos-Lietuvos 
Tarybos pirm. Vilis Le- 
nertas (Willy Lehnert), 
Izraelio rašytojo Icchoko 
Mero 
kiti 
vos

Kovo mėn. pradžioje 
apie 23 vai. autostradoje 
Varšuva-Katovicai, maž
daug 80 km. nuo Lenki
jos sostinės, buvo užpul
tas latvių turistinis auto
busas, vykstantis į Vokie
tiją, 
jui 
trys 
biai 
tina 
leido šūvį, kuriuo viena 
turistė buvo nušauta, 
įvykis tiriamas.

Beveik tuo pat metu, 
tik kitoje vietoje, netoli 
Konino miesto buvo už
pulti du Lietuvos pilie
čiai. Trys ginkluoti vyriš
kiai, grasindami 
tu, iš jų atėmė 
foną, auksinę 
ir

d proga
Algirdą 

Popiežius 
II, JAV,

16 
prez.

Vasario 
Lietuvos 
Brazauską 
Jonas Paulius 
Rusijos, Prancūzijos, Vo
kietijos, Lenkijos, Čeki
jos ir kitų valstybių pre
zidentai.

Nepriklausomybės atkū 
rimo šventės proga Lie
tuvos žmones pasveikino 
26-ių valstybių vadovai.

Prez. Bill Clinton'as 
savo sveikinime buvo pa
brėžęs, kad "Mes remia
me Lietuvą, kuri puoselė
ja demokratiją, palaiko 
gerus ir draugiškus - san
tykius su kaimyninėmis 
valstybėmis ir kuria lais
vą rinką". Taip pat jis 
pareiškė, kad remia Lie
tuvos suverenumą, nepri
klausomybę ir saugumą.

Šie paskutinieji išsi
reiškimai kažkaip jau girdė
ti, gal ką nors ir reiškia, 
kad vėl pakartoti.

"Lietuvos 
(LAL) pelnin- 
1996 metus, 
buvo pervež- 
keleivių, nu

2 psl.

zmona Frida bei 
užsieniečiai. Lietu- 

pilietybę atgavo 
žymus foto menininkas 
ir keliautojas Paulius 
Normantas, kuris ją bu
vo praradęs, kei priėmė 
Vengrijos pilietybę.

Prez. A. Brazauskas 
pilietybę taip pat sutei
kė keliems Rusijos, Bal
tarusijos, JAV, Izraelio 
bei Urugvajaus piliečiams 
Anot Pilietybės komisijos, 
nario, dažniausiai pilie
tybės prašantieji, jaučia 
sentimentą Lietuvai, o

SĖKMINGAI VEIKIA 
LIETUVOS AVIALINIJOS

Bendrovė 
avialinijos" 
gai baigė 
per kuriuos 
ta 183,300
gabenta 1448 tonos kro
vinių. Buvo prijungti du 
nauji skrydžiai į Romą 
ir Helsinkį. LAL ekono
mikos ir finansų skyriaus 
direktorius Bronius Ječius 
pranešė, kad yra 14 re
guliarių maršrutų, kurie 
sudaro 90% visų LAL 
skrydžių.

TIRIAMA KAUNO 
SAUGUMO VADOVO 
VEIKLA

Kauno Apygardos pro
kuratūros pareigūnai 
svarsto baudžiamosios by 
los reikalingumą buvu
siam Valstybės Saugumo

Autobuso vairuoto- 
atsisakius sustoti, 
ginkluoti rusakal- 

vyriškiai, kaip tvir- 
vietos policija, pa-

i 

visus pinigus.

pistole- 
magneto- 
apyrankę

ly 
tas 
dirbti

Lietuvos Vidaus reika- 
ministerijoje Vidman-

Žiemelis pasikvietė 
viceministru JAV

VYRIAUSYBĖ ŽADA 
ATSILYGINTI 
INDĖLININKAMS

Lietuvos Akcinio Ino
vacinio Banko (LAIB) in
dėlininkams 
žada pagal išgales grą
žinti visas bankui pati
kėtas lėšas. Dalis pinigų 
bus grąžinta grynaisiais 
iki šių metų vidurio, o 
likusi dalis - ilgesnio lai
kotarpio vertybiniais po
pieriais arba privatizuo
jamų bankų akcijomis. 
Banko indėlininkų tary
bos atstovai buvo 
kę su min. pirm, 
minu Vagnoriumi,

/Nukelta į 3 psl

vyriausybė

susiti-
Gedi-
kuris

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 4



Lietuvoje
/...........atkelta iš 2 psl/
pripažino, jog be valsty
bės pagalbos kompensuoti 
prarastus pinigus bus 
neįmanoma.

Jei skolininkai grąžins 
pinigus, siūlomos įstaty
mų pataisos numato gali
mybę atleisti juos nuo 
baudžiamosios atsakomy
bės. Tai turėtų paskatin
ti avantiūristus grąžinti 
lėšas, praneša vyriausy
bės spaudos tarnyba.

"ELTOS” ŽINIOMIS: 
/parinko Martin 
Levesque/

PRADEDA SUPRASTI 
TURTO DEKLARAVIMO 
REIKALĄ.

Iki š.m.kovo mėn.4 
d.turta ir pajamas dekla
ravo apie 70% privalėju- 
siu tai padaryti vilniečių. 
Dar neaišku,ar bus bau
džiami tie vilniečiai,ku
rie to nepadarė nesuspėję 
ar nesusigaudę biurokrati
nėse painiavose.

Prie V. Misevičiaus 
straipsnio viename 
iš Lietuvos universite
to Kaune 75-meeio ren
ginių. VDU rektorius 
prof. V. Kaminskas (kai
rėje) KTU rektorius prof, 
K. Kriščiūnas (kalba), 
LŽŪU rektorius prof. V. 
Grabauskas, LVA rekto
rius prof. V. Bižokas (de
šinėje).

• SEIMO SOCIALINIŲ 
REIKALŲ IR DARBO 
komitetas Vyriausybei 
pasiūlė dar vieną mėsos 
ir pieno produkcijos per
tekliaus realizavimo 
būdą. Komiteto pirm.- 
konservatorė Birutė Viso- 
kavičienė ’’Lietuvos ry
tui** pasakė,jog sunkiai
parduodamus maisto 
produktus būtų galima 
skirti socialiai remti
niems vaikams, mokslei
viams, neišgalintiems, 
pensininkams,bedarbiams.

Komiteto nariai siūlė 
organizuoti valstybinį 
perteklinių maisto pro
duktu pirkimą. UŽ juos 
būtų galima mokėti spe
cialių fondų lėšomis.

Projektas atrodo ge
ras,jeigu tik nebus vilki
namas ir tikrai saugiai 
paskirstomas.

rusams vis Užkliūva 
LIETUVOS TEISES

Karaliaučiaus (Kali
ningrado) srities guberna 
torius Leonid Gorbenka 
pareiškė nepasitenkinimą 
Lietuvos patvirtintais 
kroviniu gabenimo gele
žinkeliu i minima sriti 
mo-kesciais. Nors "Lietu 
vos geležinkelio" ekono
mikos ir plėtros direkto
rius Juozas Senuta sake 
tikis, kad problemos 
gali būti išspręstos, "Lie 
tuvos rytas " baiminasi, 
jog gali kilti konfliktas 
tarp^ Lietuvos ir Rusijos 
geležinkelininku.

Kam bauginti įmones, 
kuomet reikalaujama 
normaliu NEPRIKLAUSO
MOS VALSTYBĖS teisių? 
Stebint i£ Šalies, atrodo, 
kad tokie laikraščio kom- 
mentarai yra ne vietoje, 
sąmoningai ar nesąmoni- 
gai pakišami.

Tai seniai išbandyta ir 
atpažįstama rusu taktika. 
Nesiskaitoma ir su Lietu
vos orine erdve. Red.
1997. III. 18

LIETUVOS UNIVERSITETO 
KAUNE DEIMANTINIS JUBILIEJUS

1997 m.vasario 16-tąją sukako 75 metai, kai 
KAUNE buvo įkurtas Lietuvos universitetas. ši su
kaktis yra brangi ne tik intelektualams, Universite
tas buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, kurioje 
studijos vyko lietuvių kalba. Jis parengė nemažai 
išmokslintų darbuotojų, atnešė daug naudos ugdant 
tautinę kultūra, ir švietimą, tapo nacionalinės savi
monės puoselėjimo versme.

Penkių aukštųjų mokyklų, gavusių pradžią 
Kaune 1922 m. įkurtame Lietuvos universitete - 
KAUNO TECHNOLOGIJOS- (KTU), VYTAUTO DI
DŽIOJO (VDU) ir ŽEMES ŪKIO (LŽŪU) universitetų 
bei MEDICINOS (KMA) ir VETERINARIJOS (LVA) 
akademijų rektoriai surengė puikią deimantinio jubi
liejaus švente.

Kaune jau 1996 m. spalio mėnesį prasidėjo 
kultūros renginiai, skirti Lietuvos universiteto Kaune 
įkūrimo 75-meČiui. Iškiliausi šventės akcentai įvyko 
1997 m.vasario 12-16 dienomis. Vasario 12-tąją įvy
ko penkių minėtų aukštųjų mokyklų iškilmingi senatu 
posėdžiai. Po jų buvo šventiniai renginiai, fakulte
tuose, kur buvo pagerbti Kauno akademinės bendru©-- 
menės iškiliausi asmenys.

Vasario 13 d., restauruotojo KTU pirmųjų rū
mų auloje (A.Mickevičiaus g.,37), kur 1992 *metų 
vasario 16-tąją įvyko Lietuvos universiteto Kaune 
atidarymo ceremonijos, surengta mokslinė konferen
cija UNIVERSITETAS IR VALSTYBE. Filosofinį po
žiūri į universitetą pateikė VDU prof.B.Vaškelis. 
Pranešimą ’’ LIETUVOS UNIVERSITETAS ISTORINES 
TRADICIJOS DALYBŲ METAIS 1992-1997m.” paren
gė VDU prorektorius prof.E.Aleksandravičius. Apie 
medicinos problemas valstybėje pranešimą perskaitė 
KMA profesorius A.Mickis, o apie technikos mokslų 
įtaką pramonei kalbėjo KTU Senato pirm.prof.R.Ban- 
sevičius. Apie žemės ūkio, veterinarijos ir gyvulinin
kystės mokslų raidą Lietuvoje apžvalgą pateikė 
LŽŪU prof. A.StanceviČius. Temą IŠEIVIJA IR LIE
TUVOS UNIVERSITETAS gvildeno KTU garbės dak
taras, JAV Kolumbijos Universiteto prof. R.Vaičaitis. 
Visų pranešimų tekstai yra jubiliejinės konferencijos 
95 puslapių medžiagoje, kurią gražiai išspausdino 
"Technologijos” leidykla.

Po konferencijos Vytauto Didžiojo Karo Mu
ziejuje buvo atidaryta ekspozicija LIETUVOS UNI
VERSITETUI KAUNE 75-ERI. Jų kartu su minėtų 
penkių aukštųjų mokyklų atstovais padėjo rengti 
vyriausioji muziejininkė R. Balynienė. Vasario 13- 
osios vakare KMA, V.Lašo auditorijoje surengtas 
veteranų ir kitų absolventų sambūris. Čia svečiavosi 
Australijoje, JAV. Kanadoje ir kitur bei musu šalyje 
gyvenantys Lietuvos universiteto Kaune auklėtiniai, 
kitų Kauno aukštųjų mokyklų atstovai. Jie pasidalijo 
savo atsiminimais.

Pagrindinis jubiliejinių renginių akcentas buvo 
vasario 14 d. Kauno Arkikatedroje Bazilikoje auko
tos šventos Mišios. Po jų nuo Rotušės aikštės Lais
vės alėja iki KTU pirmųjų rūmų vyko studentų ir 
dėstytojų šventinės eitynės. Vėliau prie pastato A. 
Mickevičiaus g:.įvyko mitingas. KTU rektorius prof. 
K.Kriščiūnas perskaitė 1922 m. vasario 13 d. Lietu
vos Ministeriy Kabineto nutarimą, kuris skelbė: Mi- 
nisterių kabinetas, vadovaudamasis Vilniaus universi
teto įsteigimo įstatymu ir turėdamas omenyje Stei
giamajame Seime svarstomąjį universiteto Statuto 
projektą ir uni/ersiteto atidengimo klausimo pri
brendimą, ir reikalingumą, nutarė 1922 metų, vasario 
m. 16 dieną, atidengti universitetą Kaune". Po nuta
rimu pasirašė tuometinis Ministeris Pirmininkas E. 
Galvanauskas. J

1 Paminklinę lentą atidengė Lietuvos 
Prezidentas A.Brazauskas, jat pašventino VDU Teolo
gijos fakulteto dekanas kunigas docentas V.Vaičiūnas* 
Buvo sukalbėta malda Tėve Mūsų., Ji primins, kad 
šiuose rūmuose 1921 metais veikė Aukštieji kursai. 
1922 m.vasario 16 d. buvo atidaryta pirmoji aukšto
ji mokykla Kaune - Lietuvos universitetas.

Vėliau minėtų KTU pirmųjų rūmu antro aukš
to fojė buvo atidengta memorialinė lenta “IN AETER- 
NAM MEMORIAM. Akademinės bendruomenės na
riams, žuvusioms Lietuvos okupacijų laikotarpių 
kovoje, tremtyje, kalėjimuose”. Šią lentą atidengė 
ir Seimo pirmininkas prof.V.Landsbergis. Abiejų me- 
memorialiniu lentų, pagamintų iš bronzos, autorius
- Kauno skulptorius R.Antinis. Lenta,papuošusi eks
terjerą, simbolizuoja mokslo kolonų, peraugančią 
į medį su penkiomis šakomis - penkiomis aukšto
siomis mokyklomis. Kiek kitokia traktuotė bronzos 
kūrinio, papuošusio pastato interjerą: joje iškaltos 
įdubos - tarsi ženklai nelygaus ir duobėto kelio, kurį 
teko praeiti lietuvių tautai.

Baigiamasis Lietuvos universiteto Kaune 75- 
mečio akcentas buvo iškilmingas minėjimas Vytauto 
Didžiojo universitete. į jį susirinko gausus _ būrys 
visų penkių aukštųjų mokyklų- VDU, KTU, LŽUU, 
KMA ir LVA - akademinės bendruomenės narių, 
buvusių absolventų, savo dalyvavimu profesūrą ir 
studentus pagerbė Lietuvos Respublikos Prezidentas 
A.Brazauskas, Seimo pirmininkas prof. V.Landsbergis> 
grupė Lietuvoje akredituotų užsienio šalių ambasa
dorių, Seimo ir Vyriausybės narių, Vilniaus ir Kauno 
arkivyskupai metropolitai J.A.Bačkis ir S.Tamkevi- 
čius.

į minėjimo dalyvius bei svečius kreipėsi LR 
Prezidentas A.Brazauskas:

"Lietuvos universiteto Kaune 75-metis - labai 
svarbus įvykis mūsų mokslui,kultūrai, istorijai,- sakė 
jis. - Gerai, kad šios sukakties reikšmingumą supran
ta ne tik akademinė visuomenė, bet ir visa inteli
gentija. Jūsų šventė sutampa su VASARIO 16-tąja
- Valstybės atkūrimo diena. Simboliška, kad atsikū
rusi Lietuvos valstybė neįsivaizdavo savo ateities 
be universiteto- taip Kaune gimė Aukštieji kursai,vė
liau universitetas". Jo Ekselencija Prezidentas, kal
bėdamas apie istorines aplinkybes ir sąlygas, kurio
mis gimė univesitetas Kaune, akcentavo: tuomet 
tai buvo vienintelė lietuviška Alma Mater, kurioje 
studijavo gabus, žinių ištroškęs jaunimas, dirbo daug 
Šviesių ir garbingų mokslo bei kultūros žmonių. Ir 
po įvairių istorijos ir laiko vingių, kai Vytauto Di
džiojo universitetas buvo suskaldytas, sakė Prezi
dentas, pozityvią jo įtaką yra pajutusios visos Lie
tuvos aukštosios mokyklos. "Atgimimo vėjai,- sake 
A.Brazauskas,- įžiebė dar vieną kultūros Židinį Kau
ne - universitetą. Jam teko atsakomybė - jis pavel
dėjo Vytauto Didžiojo vardą".

Pasveikinęs profesūrą, studentus, visus VDU 
ir kitų aukštųjų mokyklų absolventus su jubiliejumi, 
Prezidentas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio GEDI
MINO ketvirto laipsnio ordinus įteikė profesoriams 
habilituotiems daktarams M.Jankauskui (LŽŪU). M. 
PlašČiauskui (VTU), penkto laipsnio ordinus - A.Ma- 
tukoniui (KTU), V.Sadauskui (KMA) ir B.Vaškeliui 
(VDU). Grupė dėstytojų bei mokslininkų buvo apdo
vanota Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio GEDIMINO 
medaliais.

Penkiais pumpurėliais, taip gražiai sužaliavu
sias iš vieno kamieno, pavadino visas aukštąsias 
mokyklas jubiliates,Seimo pirmininkas prof. V.Lands
bergis, kuris, beje, yra ir VDU garbės daktaras. 
"Lietuvoje ypač svarbus universiteto ir valstybės 
ryšys kaip valstybės gyvybingumo išraiška,- sakė 
Seimo pirmininkas. - Kas naikino Lietuvą kaip vals
tybę, naikino ir universitetą. Švietimas ir aukštas

/nukelta į 4 psl............ /
3 psl.



c
/.............atkelta iš 3 psl./
...UNIVERSITETO JUBILIEJUS

mokslas - valstybės prioritetai, svarbiausia investi
cija į ateiti, kurią kuriame sau ir savo vaikams”.

Arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius per
davė Jo Eminencijos kardinolo V.Sladkevičius, taip 
pat visų Lietuvos vyskupų sveikinimą. "Bažnyčia 
pasiruošusi būti universiteto bendradarbe ir bendra
keleive, kad musu mokslo šventovės parengtų, Lietu
vos ateičiai labai Šviesius ir taurius žmones",- sakė 
arkivyskupas.

Renginyje kalbėjo Kolumbijos universiteto 
profesorius R.Vaičaitis, visų Lietuvos aukštųjų mo
kyklų rektoriai. Jų vardu žodį taręs,Rektorių konfe
rencijos pirmininkas J.Antanavičius,sakė: "Atvykome 
į, savo akademinės šeimos, į visos Lietuvos inteligen
tijos švente. Tai ne tik Kauno savastis, bet ir visos 
Lietuvos turtas. Penkios mokyklos - tai visi vienos 
rankos pirštai. Jais ir sesi, jais ir derliių imsi..."

Po iškilmingo minėjimo didelį koncertu suren
gė visų penkių aukštųjų mokyklų studentų meno 
kolektyvai.

Išspausdinti keli jubiliejiniai leidiniai. Su 
"Technologijos" leidyklos ženklu pasirodė stambi 
460 puslapių knyga NUO AUKŠTŲJŲ KURSŲ KAU
NE IKI KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO 
1920-1997 m. (sudarytojas - prof.A.Matukonis. Jos 
kaina 15 USD.) ir N.Lietuvninkaitės knygelė KAUNO 
TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ANTRŲJŲ RŪMŲ 
ISTORIJOS BRUOŽAI. "Aiverono" akcinė-bendrovė 
išspausdino leidinėlį, apie KTU, VDU, LŽUU, KMA 
ir LVA. Su juo galima susipažinti INTERNET tinkle. 
Taip pat galima įsigyti jubiliejini medalį, ženkliukų 
ir kitos atributikos: kreiptis Lietuvoje Kaune, Tech
nologijos Universitete ,K.Donelaičio g.K.DonelaiČio 
g.,73, faksas (370.7) 202640).

VERBŲ SEKMADIENIS
Didžioji Savaitė prasi

deda Verbų Sekmadienį,.
Tų dieną Kristus įjo

jąs į Jeruzalę, ir žmonės 
Jam po kojomis kloję pal
mių šakas.Tam įvykiui pa
minėti pradėta šventinti 
verbas.

Verbos yra susijusios 
su senovės lietuvių me - 
džių garbinimu, nes buvo 
tikima, kad medžiai,ku - 
rie anksčiausiai sprogsta, 
turi magišką galia- žil
vitis ir gluosnis.Lietuviai 
visada gerbė kadugį ir 
beržų, duodantį pavasa - 
rinę sulų, tad į verbas > 
[rišdavo ir jų šakelių.

Verbų Sekmadienį į 
bažnyčią nešamos verbos, 
ir pašventintos , laikomos 
namuose visus metus iki 
kitų Velykų sekmadienio.

Mūsų protėviai tikėjo, 
kad verbos saugo namus . 
nuo nelaimių,jomis srnil - 
kino gyvulius ir žmones.

Per vasara džiovino žo-
************************************************ iynus ir gėles** o , išreiš

TARPTAUTINĮ PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS 
KNYGOS 450-MEClUI EKSLIBRISO 
KONKURSĄ laimėjo V. Daniliauskai tė- 
1.200 lt., antrąją- R.Vaigeltaitė - 800 
lt., trečioji - V.V.Jučui - 550 lt.

Už ekslibrisus, sukurtus kita technika, 
paskirta tik viena-pirmoji premija. Ją 
gavo Čekijos dailininkas V.Hadomsky.

Kūriniai buvo rodomi galerijoje "Aka
demija" Vilniuje.

PADEKIME VINCO KRĖVĖS MUZIEJUI
Praeitų metų pabaigoje Snieguolė Jurs- 

kytė, lankydamasi Lietuvoje, lankė ir 
baigiamą remontuoti Vinco Krėvės butą 
Vilniuje,kuriame bus įrengtas šio vieno 
žymiausiųjų mūsų rašytojų muziejus.

Kaip pranešama, remonto darbai baig
ti, surinkta dalis archyvinės medžiagos. 
Jo asmeniškų daiktų yra gauta iš dukters 
Aldonos Krėvaitės-Mošinskienės,kuri gy
vena Philadelphijoje, JAV.
Laukia dar didelis darbas įsigyjimui Vinco 
Krėvės raštų, knygų, atsiliepimų apie 
jo kūrybą, atsiminę, ir kt., išleistų išeivi
joje.

Muziejaus vadovybe labai prašo padė
ti įsigyti tuos leidinius ir rašinius. Jeigu 
kas galėtų tai padaryti- paaukoti medžia
gą Šiam muziejui, kviečiami kreiptis į 
S.Jurskytę 1313 West Jerome Street, 
Philadelphia, PA 191940 arba tiesiai į 
A.Valauskaitę, Tauro g-vė 10-1, Vilnius, 
Lietuva.

STULGINSKIO PARKAS
VASARIO 16-tosios Akto signataras, 

antrasis Lietuvos prezidentas Aleksandras : 
Stulginskis, agronomas ir Sibiro tremtinys j 
turėjo dvarą Jokūbave, dabartiniame 
Kretingos rajone. Ten jis su šeima vasa
rodavo. Per ilgąjį sovietmetį dvaro 
pastatas sunyko, parkas nuskurdo. Liko 
tiktai jo vardu pavadinta pagrindinė Jo
kūbavo mokykla.

Kretingos rajono vadovai sumanė su
tvarkyti šį buvusio Lietuvos Prezidento 
palikimą. Tam tikslui buvo paskirta 40 
tūkstančių litų. Jų pagalba bus sutvarky
tas dvaro parkas, atnaujintos muziejaus 
patalpos , išlieti pamatai prez.Aleksandro 
Stulginskio paminklui. Taip pat sutvarky
tas kelias į parką, nutiesti pėsčiųjų take
liai, pastatytos rodyklės prie kelio Kre- 
tinga-Gargždai.

MAJOR FEDERAL 
TRANSFERS TO QUEBEC

% POPULATION % TRANSFERS |
1 1990-1991 25 30
| 1991-1992 25 30
j 1992-1993 25 30
| 1993-1994 25 31
į 1994-1995 25 30
| 1995-1996 25 31
| 1996-1997 25 31
| 1997-1998 25■ ' • ... . 31
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TREMTINĖS PRISIMINIMAI
Kas metai gretos vis retėja ir retėja, 
Palieka Lietuvą kančių kelius praėję, 
Jie sunkų pragarą dėl Lietuvos kentėję 
Ir mirti tėviškėj tiktai norėję.

Praėję Sibiro, Vorkutos ir Uralo 
Aplaistytais krauju sunkiais vergų keliais. 
Visi, visi sugrįžti tėviškėn norėjo;
Tik ne visi, oi ne, šią laimę apturėjo.

Kuriems likimas maloningas buvo
Tiems leido grįžti tėviškėn savon. 
Tik vieno, dar tada jie nežinojo, 
Kad tokių kiti nelaukė ir bijojo...

Sugrįžę mes visi nuo šaukšto juk pradėjom, 
Medinį "lagaminą" parsivežu Lietuvon.
Ten visus dešimt metų slėptas turtas buvo- 
TRISPALVĖ įsiūta suplyšusion skaron...

O kaip sunku sugrįžus darbą gauti buvoT 
Vien tik pasan pažvelgę, tiesai pirštu dūrė: 
Banditams - jokio darbo Lietuva neturi! 
Darbų tokiems kaip jūs, tik Sibiras dar turi...

Aldona Kuzminskienė, Vilnius

kiant džiaugsmą artėjančiu 
pavasariu ,ir vėliau-. Pri - 
sikėlimu, į verbas įpindavo 
ir džiovintu žolelių ar žie
dų.

KAIP ĮVERTINTI ŽUVUSI 
PARTIZANĄ?

Sovietų Rusija vykdė 
lietuvių tautos sunaikini
mą. Kiek vertas vienas 
žuvęs lietuvis partizanas! 
Ji (ji) gynė ne vien save 
bet visą lietuvių tautą 
nuo sunaikinimo. Mirusių 
neprikelsime, bet žuvu
sio artimiesiems, tautai 
turėtų atsilyginti žudi
kus siuntusi tauta ar 
valstybė - anksčiau So-

teismų nubausti.
Likusieji lietuvių parti

zanai ir kiti nukentėju
sieji nuo okupantų, turė
tų raštiškai kreiptis į 
Jungtines Tautas bei ki
tas humanistines organi
zacijas su atitinkamais 
duomenimis, reikalaujant 
atlyginimo už sunaikin 
tus žmones bei nuosavy
bes. (Nukentėję žydai iš 
Vokietijos yra gavę kom
pensacijas).

vietų Rusija, dabar Ru
sija. Likusieji gyvi žudi
kai ne tik neturėtų gau
ti pensijų, bet turėtų 
būti suimti, atitinkamų

Kaip tuo rūpinasi lietu 
vių partizanų, tremtinių 
organizacijos, naujai iš
rinkta Lietuvos vyriau
sybė? Algirdas Gustaitis

Canadian solidarity 
and equity 

add up!
vyriau- 
provin-visoms

Socialinio ap-

Kanados vy-

Vardan solidarumo Kanados 
sybė perveda lėšas 
cijoms Sveikatos ir 
rūpinimo reikalams.
Vardan teisingumo, 
riausybė parūpina dar papildomų 
lėšų neturtingesnėms provincijoms.
Quebec’as gauna daugiau kaįp 
10 bilijonų dolerių federalinių lėšų, 
tai yra daugiau negu kokia kita 
provincija.

who says Quebec isn't getting its fair share?
Canadci
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SUGRĮŽUS
Liūdna ir linksma diena

Kai Lietuvą užplūdo raudonoji banga, mūsų šeimą 
kaip ir daugelį kitų, okupantas pradėjo žiauriai te
rorizuoti. Tikriausiai už tai, kad vyriausiasis brolis 
Antanas buvo Lietuvos puskarininkis. Broliams beli
ko vienintelis, lemtingas kelias - į mišką.

1945 m. vasarą, sudaužytas, suluošintas, be duo
nos kąsnio, be šiltesnio drabužio, mano tėvus sume
tė į gyvulinį vagoną ir ištrėmė į Molotovo-Permės 
sritį, Kudimkaro rajone, Viziajaus gyvenvietę. Tėve
lis pasakojo: "Kada visai nusilpusį išvarė į mišką 
dirbti, pakėliau rankas ir akis į dangų ir ištariau 
šiuos žodžius: "O Dieve, uždėjai man kryžių, tai 
padėk jį man nešti..." Ir įvyko stebuklas-pradėjo 
geriau sektis, gaudavo sočiau pavalgyti.

Mes su jaunesniu broliu Alfonsu, likom be tėvų, 
be namų. Kad ir Lietuvoj, bet alkani, basi. Alfon
sui išėjus pas vyresnius brolius, likau vienui viena, 
o man buvo tik 14 metų. Vis prisimindavau brolio 
Prano dažnai dainuojamą posmelį: "Pats vienas, 
pats vienas ant žemės šitos, kaip akmuo atskilęs 
nuo uolos kietos". Pasiblaškiau- kur diena, kur 
naktis, - o paskiau kažkas mane išvežė į Vilnių. 
Ten dirbau ir mokiausi. 1946.01.15d. žuvo mano 
brolis Pranas. Parašiau tėveliams. Tėvelis mamytei 
apie tai nesakė visus metus, nes mamytė tuo metu 
buvo labai silpna- būtų neišlaikiusi. Tėvelis vienas 
kentėjo: "išvažiuoju į miškus dirbti, prisiverkiu iki 
soties, parvažiuoju užtinusiom akim..."

1947 m. rudenį žuvo brolis Antanas. Brolelis 
Alfonsas legalizavosi, nes susirgo plaučių uždegimu. 
Šiek tiek^ atgavęs jėgas, įsidarbino Švenčionėliuose, 
prie geležinkelio. 1949 m. kovo 25 d. mus su broliu 
Alfonsu ištrėmė į Buriatiją, Irkutsko sr. Zabitujaus 
geležinkelio stotyje mus pasitiko kolchozų pirminin
kai pasiimti darbo jėgos - iš Lietuvos atvežtų ban
ditų. Pamatę mus, nustebo, kad ne tokie jau mes 
baisūs. Po kelių dienų iš Čeremcnovo raj. suvažiavę 
kažkokie kariškiai viršininkai mus, tremtinius- nuo 
mažiausio iki seniausio- sušaukė ir liepė visiems 
pasirašyti, kad čia esame visam gyvenimui, kad 
niekad negrįšime į Lietuvą, o be komendanto leidi
mo peržengusiems kolchozo teritoriją - iškart 25 
m. kalėjimo, iš to susirinkimo išėjome galutinai su
gniuždyti.

Kadangi mūsų tėvai buvo Permės srityje, tai jiem 
pareikalavus, mus su broliu Alfonsu pervežė pas tė
vus. Vežė visą mėnesį, per visokių miestų vadinamą
sias "peresilkas", kur per žmones ropojo blakės ir 
žiurkės.

Atvežus į Kudimkarą (nuo tos vietos tėvai gyve
no už 40 km.) mus pasiimti turėjo komendantas. 
Mums leido tėvams paskambinti. Kada brolis paskam
bino į Viziajaus paštą ir ten prie telefono atėjo ma
mytė, tik ištaręs žodį "mamyte", išgirdo kažkokį 
trenksmą, o pašto darbuotoja paklausė, kas jis toks 
ir ką pasakė, kad moteris apalpo.

Mudu su broliu Alfonsu sukūrėme ten šeimas. 
Mano tėvai tremtyje išgyveno 15 metų, o mes su 
broliu Alfonsu - 11 metų.

Kai sužinojome, kad esame jau laisvi, atrodė, 
pasidarė ir saulė šviesesnė, ir dangus mėlynesnis. 
Kadangi buvo žiema, laukėme vasaros.

Atsisveikinimo dieną mūsų siuvyklos direktorė 
sukvietė visus darbuotojus ir pranešė: "Šiandien liūd
na ir linksma diena: liūdna, kad netenkame bran
gaus žmogaus, geros darbuotojos, o linksma, - kad 
Emilija išvyksta į tėvynę". Grįžus į Lietuvą, su ta 
buvusiąja siuvyklos direktore susirašinėjome 25 m., 
kol gavau jos vyro pranešimą, kad ji mirė.

Štai jau dunda traukinio ratai, kad tik greičiau, 
kad tik greičiau... Lūpose - Dievui padėkos malda, 
kad iš mūsų šeimos narių mažai ten liko amžinam 
poilsiui. Tik mano tik ką gimusi dukrytė dėl vieti
nių gydytojų aplaidumo, vos pamačiusi pasaulį, už
merkė mėlynas akytes, ir ją mažutę priglaudė tų 
kraštų sunki žemė.

Pagaliau traukinio palydovai praneša, kad priva
žiavome Ignalinos stotį. Visą kūną nubado šiurpuliai 
- ar tai baimė, ar tai džiaugsmas? Juk į šią stotį 
prieš 11 m. mane vieną atlydėjo pilnas kareivių 
vežimas ir įsodino į gyvulinį vagoną, o jeigu ir 
pasitiks šitaip? Bet ne - žiūriu į apšviestą peroną: 
mano tėvelis jau apsikabino su dėde Viktoru, bučiuo
jasi, o dėdė sako: "Mes čia jūsų laukiam jau visą 
parą su kolūkio mašina ir arkliais”. Tuoj kažkas 
pajuokavo: "Nereikės daug transporto - nors ir daug 
metų~ ten buvome, bet turtų daug neprigyvenom..." 
Suvažiavome į Makniulaukės kaimelio pirkią devyni
1997. m. 18

Minia 
žmonių 
prie 
Parlamento 
rūmų ir 
M. Mažvydo 
bibliotekos 
1991 m. 
sausio 
13 dieną.

žmonės, o dar jų (tai yra mano ^tetų) keturi žmonės.. 
Ačių jiems, ypač Viktorui Januškevičiui, už pirmą 
prieglaudą. Tikrieji mūsų namai plėšrūnų jau išdras
kyti, bet ir pas tetas visam laikui likti neįmanoma^ 
Teta Veronika pasakė: "Pakrikštykit vaikus katalikiš
kai, susitvarkykit, ir tada - kur norit važiuokit". 
Bet kur važiuoti, kur eiti, jeigu po kojomis nejauti 
tvirtos žemelės?

O vis dėlto pasaulyje yra gerų žmonių. Atsitikti
nai patekome į Panevėžį. Čia išvaikščiojom^ gatves 
ir gatveles nutrintom kruvinom kojom, ieškodami 
kokios pastogės. Ačiū svetimiems, atsitiktinai sutik
tiems, bet labai brangiems žmonėms Alyvų gatvėj - 
S.V.Paliušiams. V.A. Martinoniai priėmė į sandėliuką 
gyventi, o B.V. Navalinskai (mons. Kazimiero Vasi- 
liausko sesuo) nuolatinai priregistravo ir jokio mo
kesčio už tai neėmė, o tada už tokią paslaugą rei
kėjo didelius pinigus mokėti. Tik tada Panevėžio 
pasų stalo viršininkas (pavardės neprisimenu) mane 
prikankino- vyrą priregistravo, o mano dokumentus 
pasiliko, ir liepė kažkokią sumą pinigų atnešti - 
* tada esą jis išreikalaus kažkokią pažymą, kad man 
leista Lietuvoje gyventi. Kiek kartų ėjau, vis reika
lavo pinigų. Šiek tiek daviau, bet mes tada neturė
jom pinigų kyšiams. Tas viršininkas tiesiai man 
pasakė:"Jeigu nepristatai tos pažymos, išvarau visai 
iš Panevėžio". Verkiau visą naktį, o anksti rytą 
nuvažiavau į Vilnių, į Vidaus reikalų ministeriją. 
Kažkokiam kabinete tuos reikalus sutvarkė labai ma-

• 1.997 m.ŠALFASS-gos 
lietuvių VYRŲ A, .Vyrų 
B, Moterų ir Jaunių A 
(1978 m. gimimo ir jau
nesnių) Krepšinio Pirme
nybės įvyks 1997 m. 
balandžio 25, 26 & 27 
d.d., Hamiltone, Ont. 
Vykdo Hamiltono LSK 
Kovas.

Dalyvavimas yra atvi
ras visiems lietuvių spor
to klubams ar kitokiems 
vienetams, atlikusiems 
metinę 1997 m. ŠALFAS

lonus žmogus; Jam papasakojau visą liūdną savo 
padėtį (tik nesakiau, kad pasų stalo viršininkas rei
kalavo pinigų). Tas gerasis žmogus man liepė po po
ros valandų ateiti. Kai atėjau, pasakė: "Važiuok į 
Panevėžį ir ramiai gyvenk, o jeigu jūsų viršininkui 
smegeninė neveikia, tai mes įdėsim jam proto". 
Vėliau teko girdėti, kad tą pasų stalo viršininką 
areštavo už kyšius.

Kadangi vyras buvo statybininkas, tai statybos 
treste tuoj gavo darbą, ir neišgyvenę Panevėžy nė 
metų, gavome sklypą namo statybai. Apsidžiaugėme 
nors pinigų ir neturėjome; šiaip taip išsipirkom stan
dartinio namelio karkasą, o paskiau paėmėm pasko
lą ir susilipdėme namelį. 1962 m.gimė antras sūne
lis, atrodė, kad jau baigėsi visos kančios, į mūsų gy
venimą atėjo ramybė, bet prasidėjo artimųjų sun
kios ligos ir išlydėjimas į Anapilį. Lietuvoje dar 
galbūt skaudesnių dalykų man teko patirti iš savųjų 
kaip tremtyje...

Bet štai įvyko stebuklas- suskambo Laisvės var
pas. Verkėme iš džiaugsmo Baltijos kelyje, verkėme 
prie brolių atrastų kapų, verkėm prie atšventintų 
bažnyčių ir kryžių.

Emilija Skunčikaitė-UŽdavinienė, Panevėžys, 
(iš: "Tremtinys", nr. 47-48, 1996 m. gruodžio 20 d.)
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iškilesnės komandos, at
rinktos ŠALFASS-gos 
Krepšinio komiteto. Liku
sios komandos žaidžia B 
klasėje,kur gali dalyvaut 
ir A klasės komandas 
turinčių klubų antrosios, 
etc. komandos. Vyrų A 
klasėje gali dalyvauti 
nedaugiau kaip 8 koman
dos. Kitose klasėse, ko
mandų skaičius neribotas.

Apytikris tvarkaraštis: 
penktadienį, balandžio 
25 d. numatomos tik 
vyrų A ir B varžybos, 
pradedant 5 vai. p.p.; 
Moterų ir jaunių A rung
tynės vyks tik šeštadie
nį ir sekmadienį.

Galutinė komandų 
registracija privalo
būtį atįikta iki 1997m. 
balandžio 1 dienos imti
nai, pas LSK Kovo pirm. 
Arvydą Šeštoką, šiuo ad
resu: Arvydas Šeštokas, 
1411 Winterbourne Dr. 
Oakville, ont. L6J 7B5, 
Canada, Tel: 905-829- 
2289; Faksas: 416-234- 
8506.

Po galutinės komandų 
registracijos bus paskelb
ta varžybų formatas, 
tvarkaraštis ir kitos de- 
tales* ŠALFASS-ga

Prie Sporto 
rūmų 
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Laisves 
Gynėjai.
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V. Dimo
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LEDLAUŽIS / Ištraukų pabaiga -
lį, žiūrėjome į vokiečių kareivius priešingame Vaka
rų Bugo krante".

Viktoras Suvorovas

.... Komunistiniai istorikai įtikinėja, kad iki 1941 
ui. Dirželio 22 dienos tarp SSRS ir Vokietijos buvu
si taika, kurią Vokietija yra pažeidusi birželio 22 
dieną, lios drąsios hipotezės faktai nepatvirtina. 
Faktai rodo visai ką kita. 1941 m. vasarį įkūrusi 
frontų vadavietes, Sovietų sąjunga faktiškai stojo į 
karą su Vokietija, nors apie tai oficialiai ir nepra
nešė.

... Pabaltijo ypatingojoje karinėje apygardoje 
taip pat buvo išskirtos struktūros. Vyriausieji vadai 
išvyko į Panevėžį, kuris nuo šiol tapo slaptu Šiau
rės vakarų fronto karinės struktūros centru, o Rygo
je paliktas antraeilis generolas J. Safranovas, kuris, 
pagrindinei sovietinės kariuomenės daliai išžygiavus 
į vakarus, vykdys karinę teritorijos kontrolę.

... Generolas majoras P. Sevastjanovas (Šiaurės 
vakarų fronto 11-osios armijos 16-ojo šaulių korpuso 
5-osios divizijos Čekoslovakijos proletariato Vitebs
ko Raudonosios vėliavos ordino šaulių divizijos poli
tinio skyriaus viršininkas): "Stebėdami už kokių dvi
dešimties trisdešimties žingsnių vokiečių pasienie
čius, susitikdami su jų žvilgsniais, mes net veido iš
raiška neparodėme, kad jie mums egzistuoja, kad 
mes nors kiek jais domimės" (Nemunas -Volga-Du- 
nojus. P.7).

Generolo Sevastjanovo aprašymas reiškia, kad jis 
ne kartą stebėjo vokiečių pasieniečius už "dvidešim - 
ties trisdešimties" žingsnių, kad tai buvo dažnai. 
Štai ir klausimas: drauge generole, o ko gi jums, 
tiesą sakant, reikia taip arti sienos? Jei jūs suneri- 
mote, kad vokiečiai^ gali įsiveržti, tai reikia įsakj/ti 
ištempti penkias šešias spygliuotos vielos eiles išil
gai sienos, o kad niekam nesinorėtų landžioti pro 
tą vielą, pridėlioti minų, ir kuo tankiau.

... Maždaug taip rengėsi gynybai Suomija,, ir suo
mių generolams nereikėjo stovėti prie pat sienos ir 
apžiūrinėti svetimas teritorijas...

O štai Raudonoji armija prie sienų nestato užtvarų 
ir sovietiniai generolai, kaip ir jų kolegos vokiečiai 
savaites ir mėnesius praleidčia pačiame sienos teri
torijos pakraštyje, per keletą žingsnių nuo valstybės 
sienos.

Pulkininkas D. Kočetkovas prisimena, jog sovieti
nės tankų divizijos Breste vadas pasirinko tokią vie
tą divizijos štabui ir tokį šiame štabe kabinetą, kad 
"mes su pulko komisaru A. Iliarionovu sėdėjome 
divizijos vado kabinete ir pro langą, pasiėmę binok- 
************************************************

’’Kraujo dovana yra dosniausia, nes ji padeda 
išgelbeti gyvybe’’,- sako Montrealio miesto meras 
Pierre Bourque ir kviečia visus paaukoti kraujo 
Didįjį Penktadieni kovo mėn.28 d.,nuo 10 val.r.iki 
8 vai.v.,miesto rotušėje. Ta pačia proga vyks Cėline 
Elce Barrette paroda:’’Kryžiaus Kelias".

... 1941 m. birželio 21 dieną įvyko slaptas Poli
tinio biuro posėdis. Sovietinis istorikas V. Anfilovas 
rašo: "Komunistų partijos vadovai ir Sovietų Sąjun
gos vyriausybės nariai birželio 21 d. buvo Kremliuje, 
sprendė labai svarbius valstybinius ir karinius klau
simus". (Nemirtingas žygdarbis.P. 185).

Štai kas žinoma. 1941 m. birželio 21 dieną buvo 
nutarta Raudonąją armiją apginkluoti mobiliu salvė
mis šaudančiu įrenginiu BM 13, plėsti serijinę įren
ginių BM-13 bei reaktyvinių sviedinių M-13 gamybą 
taip pat pradėti formuoti reaktyvinės artilerijos ka
rinius dalinius. Per artimiausias savaites BM-13 
neoficialiai bus pavadintas "Katiuša".

"RKP(b) Politinis biuras birželio 21 d. priėmė nu
tarimą vakarinių pasienio karinių apygardų pagrindu 
sukurti frontų susivienijimus" (Didysis Tėvynės ka
ras (1941-1945). P.64).

Šis nutarimas tūkstantį kartų svarbesnis už pir
mąjį. Žinoma, frontai ir iki tol egzistavo. Politinis 
biuras tiesiog atgaline data įformino jau priimtus 
nutarimus, ir vis dėlto, tai labai svarbu: penki fron
tai sukurti ir juridiškai slapta įforminti ne po Vokie
tijos įsiveržimo, o iki jo.

Svarbu štai kas. Politinio biuro posėdis vyko 
visą dieną ir baigėsi vėlai naktį. Po keleto valandų 
Žukovas skambina Stalinui ir mėgina jį įtikinti, kad 
prie sienos kažkas dedasi neįprasta, šį momentą ap
rašė daugelis liudytojų ir istorikų. Neabejotina, jog 
ne tik Stalinas, bet ir Molotovas, ir Ždanovas, ir 
Berija negali patikėti, kad vokiečiai įsiveržė. Tai, 
kad nenorėta tikėti Vokietijos įsiveržimu, patvirtina 
visi Raudonosios armijos veiksmai: zenitiniai pabūk
lai nešaudo į vokiečių lėktuvus, sovietiniams naikin
tuvams uždrausta juos numušinėti, iš Pirmojo strate
ginio ešelono kariuomenės atimti šoviniai, o Genera
linis štabas perduoda drakoniškus įsakymus: provo
kacijoms nepasiduoti (Žukovas ir Timošenka 
pat nelabai tikėjo Vokietijos agresija).

Kyla klausimas: jeigu aukščiausioji sovietinė 
tinė ir karinė vadovybė netiki, kad vokiečiai 
įsiveržti, tai kodėl jie ką tik sukūrė frontus?

Atsakymas: FRONTAI BUVO SUKURTI NE
KIETUOS ĮSIVERŽIMUI ATREMTI, o kitu tikslu.

Žvalgyba - pats nedėkingiausias pasaulyje darbas. 
Tas, kuris klydo,’ kuris patyrė nesėkmę, kurį pakorė 
- tas garsus. Pavyzdžiui Zorge.

Tačiau, be nevykėlių, Stalinas turėjo tikrai žymių 
karo žvalgų, kuriems labai sekėsi, kurie pasiekė 
nepaprastų rezultatų, bet netapo įžymenybėmis, t.y. 
nebuvo pakarti. Kažkas iš sovietinių žvalgų sugebė
jo sužinoti tikrąsias Hitlerio paslaptis. Sovietų Są
jungos maršalas A. Grečka tvirtina: "...praėjus 11 
dienų po to, kai Hitleris priėmė galutinį karo su 
Sovietų Sąjunga planą (1940 m. gruodžio 18 d.), šis 
faktas ir pagrindiniai Vokietijos karinės vadovybės 
sprendimo duomenys tapo 
ganams".

taip

poli- 
gali

VO-

PRIMINIMAS

Kaip žinoma, 
civilizuotose 
pasikeitusią 
įprasta pradėti kritikuo
ti tik po 100 jos darbo 
dienų. Tačiau to nepaiso 
ne tik siekianti revanšo 
LDDP ir soedemai, bet 
ir už tą naują valdžią iš 
rinkusių piliečių pinigus 
egzistuojantis Nacionali
nis radijas ir televizija. 
Vėl šnekama apie "žmo 
nių skurdinimą" ir kaip 
LDDP valdymo metais 
buvo kovojama prieš 
tai. Galima kai ką pri
minti tokiems kritikams. 
1992 m. vidutine senat
vės pensija sudarė 50% 
vidutinio dirbančiųjų at
lyginimo. Per paskuti
niuosius ketverius metus 
vidutine senatvės pensija 
sudarė tik trečdalį dir
bančiųjų atlyginimo, o 
įskaitant ir jų algų prie 
dus- tik apie ketvirtada
lį. Kai kurių specialistų 
teigimu, tokiu budu vien 
per paskutiniuosius dve
jus metus pensininkams 
neišmokėta per milijardą 
litų. Beje, buvusi minist
ro M. Mikailos vadovau
jama Socialines apsaugos 
ir darbo ministerija sma 
giai skirstė valstybines 
pensijas sovietinių laikų 
aukšto rango partiniams 
funkcionieriams, vertinda 
ma juos kaip didžiai 
nusipelniusius Lietuvai.

visose 
valstybėse 
Vyriausybę

(Iš TREMTINYS Nr. 2, 
1997 metai).

TREMTINYS. Lietuviu Po
litiniu Kaliniu ir Tremti - 
niu Sąjungos savaitraštis. 
Vyr.red. Romualdas Jure- 
lionis, Laisvei al,39,KA 

žinomi musu žvalervbos or- KAUNAS, 3000., tel: 
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MONTREAL 
You're išeity!

Pierre Bourque 
Mayor

Music 
Day-care

City hall 
275 Notre-Dame Street East 

Information: 872-3103 
Champ-de-Mars

To all Montrealers:
I

Giving blood is the most generous gift of all because it helps save precious 
lives.

Please join me for the 27th annual Good Friday blood donors' clinic. The Red 
Cross blood bank needs your help to continue providing its life-giving service.

There will also be an art exhibition of Celine Elce Barrette’s "Way of the 
Cross”, a work that symbolizes sharing, helping one another and life.

The Good Friday blood clinic will be held on March 28, from 10 a.m. to 
8 p.m., at city hall. My colleagues from the city council and I will be there to 
greet you. Please give generously.

I look forward to seeing you there.

• - Vincai, aš girdėjau, kad tave paliko sužadėtinė. 
Negi tu jai nesakei, kad tapsi savo turtingo dėdės 
paveldėtoju?

- Taip, sakiau.
- Na ir kaip?
- Dabar ji mano teta.

Vyras piktinasi:
- Po galais, na ir televizija! Sugalvok tu man, 

šitokį snukį rodo visą vakarą!
Žmona šypsosi:
- Na ir prisilakei! Atmintį pragėrei. Musų tele

vizija remontuojama, o tu visą vakarą į veidrodį 
spoksai.

• - Sveikas!
- Sveikas!
- Kaip praleidai atostogas?
- Pusę - kalnuose.
- O kitą pusę?
- Gipse...

Prie "Klaipėdos" viešbučio užsienietis klausia jau
nos merginos:

- Ar jūs kalbate angliškai?
- Truputį.
- Kiek būtent?
- Šimtas dolerių.

6 psl.

Pareina vyras namo bolgai nusiteikęs. Ima kabi
nėtis prie žmonos, susikivirčijo.

- Kas čia šeimininkas? - rėkia vyras.
- Aš, kas gi daugiau, - atsako žmona.
- Nieko. Ar ir paklausti negalima?

Nepriklausoma Lietuva Nr. 6
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Matyt, niekada nesužinosime didžiojo žvalgo, atli
kusio šį žygdarbį, vardo. Galimas daiktas, tai buvo 
tas pats Valdybos rezidentas, kuris 1943 m. gavo 
"Citadelės" operacijos planą. Bet tai tik mano 
spėjimas: kartoju, Stalino žvalgyba buvo labai aukš
to lygio, todėl tai padaryti galėjo ir koks nors ki
tas žvalgas.

1940 m. gruodį, Valdybos viršininkas gen. leite
nantas Golikovas Stalinui pranešė, jog patikrinti duo
menys rodo, kad Hitleris nusprendė kariauti dviem 
frontais, t.y. užpulti Sovietų Sąjungą nelaukdamas 
karo vakaruose pabaigos.

Šį nepaprastai svarbų dokumentą sausio pradžio
je Stalinas aptarė su keletu vyriausiųjų karo vadų. 
Stalinas nepatikėjo dokumentu ir pareiškė, kad kiek
vieną dokumentą galima suklastoti. Jis pareikalavo, 
kad Golikovas taip organizuotų SSRS karo žvalgy
bos darbą, jog kiekvienu momentu butų žinoma, ar 
Hitleris tikrai rengiasi kariauti, ar tiesiog dumia 
akis. Golikovas pranešė, kad ėmėsi tokių priemonių. 
Valdyba atidžiai stebi įvairiausius Vokietijos kari
nius pasirengimus, iš kurių tiksliai nustatys, kada 
bus pradėta rengtis įsiveržimui. Kol kas jokių pasi
rengimų nematyti. Stalinas pareikalavo paaiškinti, 
kaip tiksliai Golikovas gali tai žinoti. Golikovas at
sakė, kad tai pasakyti jis gali tik vienam Stalinui ir 
niekam kitam.

Vėliau Golikovas reguliariai teikė informaciją pa
čiam Stalinui ir vis pranešdavo, jog kol kas nesi
rengiama įsiveržti.

1941 m. birželio 21 d. įvyko CK Politinio biuro 
posėdis. Golikovas pranešė apie didžiulį Vokietijos 
kariuomenės sutelkimą prie Sovietų sienos, apie 
didžiules šaudmenų atsargas, apie Vokietijos aviaci
jos pergrupavimą, apie vokiečių perbėgėlius ir daug 
kitų dalykų. Golikovas žinojo beveik visų vokiečių 
divizijų numerius, jų vadų pavardes, išdėstymo vie
tas ir net Barbarosos operacijos pavadinimą. Posėdy
je jis pranešė, kad kol kas nesirengiama įsiveržti.

Praėjus 10-12 valandų po šio posėdžio, prasidėjo 
Barbarosos operacija. Kaip Stalinas pasielgė su Goli- 
kovu? Nebijokite, nieko blogo neatsitiko. Jau liepos 
8ją Stalinas niunčia Golikovą į Didžiąją Britaniją' 
bei JAV ir pats jį instruktuoja. Po sėkmingos kelio
nės Golikovąs vadovauja armijoms ir frontams, o 
1943 m. Stalinas paskiria jį į labai svarbų gynybos 
liaudies komisaro pavaduotojo (t.y. Stalino pavaduo
tojo) kadrams postą. Subtilų kadrų parinkimo ir 
paskirstymo reikalą Stalinas patikėdavo tik labiau
siai patikrintiems žmonėms. Pvz., Berijai jis to 
nepatikėjo.

Vėliau po Stalino mirties, Golikovas pakyla dar 
aukščiau ir tampa Sovietų Sąjungos maršalu.

Golikovas ir Stalinas tikėjosi, kad Vokietija ruoš
damasi karui su Sovietų Sąjunga, turės pagerinti 
savo alyvą ir aprengti kariuomenę avių kailiais. 
Golikovas laukė šių signalų, tačiau Hitleris pradėjo 
Barbarosos operaciją be jokio pasirengimo!

Kodėl Hitleris taip pasielgė, turbūt visiems lai
kams liks paslaptis. Vokietijos kariuomenė buvo su
kurta karui Europoje, bet Hitleris nieko nepadarė, 
kad ji būtų parengta karui Rusijoje.

... Nemaža faktų patvirtina, kad Sovietų Sąjunga 
"Audros" operaciją buvo numačiusi pradėti 1941 m. 
liepos 6-ąją. Žukovas, kaip ir Stalinas, mėgo savo 
netikėtus smūgius smogti sekmadienio rytą. Tai ir 
buvo paskutinis sekmadienis iki visiško sovietinės ka
riuomenės sutelkimo.

Armijos generolas S. Ivanovas tiesiai nurodo šią 
datą "...Vokietijos kariuomenei pavyko mus aplenkti 
dviem savaitėmis".

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

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

Testamentuoso neužmirškime Kanados lietuvių fondo 
Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDAI

...1941 m. vasarį Generalinio štabo viršininku 
tapo armijos generolas G. Žukovas. Štabo veteranai 
Žukovo vadovavimo laikotarpį atsimena kaip patį 
baisiausią istorijoje, baisesnį už Didįjį valymą.

...Kaip galėjo atsitikti, kad Raudonoji armija 
įstojo į karą neturėdama planų? Stalinas tai sužino
jęs, turėjo sušaudyti Žukovą ir visus tuos, kurie 
kartu rengė juos. Tai neįvyko dėl labai paprastos prie
žasties: jiems niekada nebuvo keliamas uždavinys 
parengti gynybinius planus. Tad kuogi juos kaltinti? 
Žukovui, Vasilevskiui, Sokolovskiui ir kitiems strate
gams Stalinas iškėlė uždavinį parengti visai kitokius 
planus. Tai buvo geri planai, bet nuo pat pirmo gy
nybinio karo momento jie tapo nereikalingi, kaip ir 
autostradiniai tankai, kaip oro desanto korpusai.

Raudonoji armija į Vokietijos įsiveržimą reagavo 
ne kaip ežys, kuris pastato spyglius, bet kaip didžiu
lis krokodilas, kuriam sudavė netikėtą ir labai stip
rų smūgį. Plūsdamas kraujais sovietinis krokodilas 
mėgina pulti. ...1941 m. birželio 22-ąją 6-osios ar
mijos 6-ojo korpuso šaulių divizija, nelaukdama įsa
kymų iš viršaus ir veikdama pagal ikikarinius pla
nus, Rusų Ravos rajone perėjo valstybės sieną.- Šiau
rės vakarų fronto vadas gen. pulk. F. Kuznecovas, 
nelaukdamas Maskvos įsakymo, įsakė savo armijai 
smogti Tilžės (Rytprūsių) kryptimi. Šis sprendimas 
Šiaurės vakarų fronto štabui, nebuvo staigmena: 
smūgio Tilžės kryptimi variantas buvo gerai žino
mas jungtinių bei jų štabų vadams (Kova dėl sovie
tinio Pabaltijo. P. 67).

Vakarų frontas, jo vadai ir štabas gerai žinojo, 
kad pirmutinė jų užduotis - apsupti vokiečių grupuo
tę Lenkijoje, Suvalkų miesto rajone. Sovietų genero
lai niekada neslėpė, kad jiems buvo keliamos vien 
puolimo užduotys.

... Pagrindinė politinių užsiėmimų Raudonoje ar
mijoje tema buvo tokia: "SSRS kapitalistinėje ap
suptyje". Ir geležiniuose Raudonosios armijos batalio
nuose griaudėjo daina apie išvaduojamąjį karą, kuris 
prasideda Stalino įsakymu:

“Alsuos ugnim, spindės plienu mašinos - 
Pakilsime į nuožmų žygį mes, 
Kai draugas Stalinas pasiųs į kovą žūtbūtinę, 
Pirmasis maršalas į mūšį ves.”

..."Pravdos" puslapiuose skelbė, kad nebeilgai 
buržuaziniai budeliai gers darbininkų kraują, nebeil
gai Vakarų proletariatas žvangins grandines.

Sovietiniai komunistai atvirai paskelbė savo tikslą 
išvaduoti visą pasaulį, o Europą - pirmiausia. Šie 
planai buvo energingai įgyvendinami. Kol Vokietija 
kariavo Vakaruose, prie Sovietų sąjungos buvo pri
jungtos penkios naujos "respublikos" ir paskui buvo 
tikimasi, kad netrukus vėl padaugės SSRS "respubli
kų" skaičius, ir tai nebuvo tušti žodžiai. Milžiniškos 
pajėgos buvo sutelktos turint tikslą smogti netikėtą 
smūgį Vokietijai ir Rumunijai. Bet net vienas Rumu
nijai smogtas smūgis, Vokietijai būtų reiškęs mirtį...

...Suprantama, kad mūsų tėvynainiai istorikai nie
kaip negalėjo pripažinti šioje knygoje išdėstytų fak
tų nepripažinę agresyvios komunizmo prigimties ir 
jo atsakomybės, tokios pat kaip hitlerizmo, už nusi
kaltimus žmonijai. Tačiau kas trukdė Vakarų istori
kams pastebėti tokią akivaizdžią tiesą?

Ogi visai tas pat, kaip ir jų sovietinaims kole
goms: konformizmas.

...Net dabar, kai pagaliau yra atskleistos kruvinos 
komunistinės paslaptys, Lotynų Amerikos džiunglėse 
tebegaudome senukus, nusikaltusius prieš pusšimtį 
metų, tačiau piktinamės matydami Eriką Honekerį 
kaltinamųjų suole. Koks žiaurumas! Juk jis paliegęs 
ir senas žmogus! Ir mes užjaučiame Micahilą Serge- 
jevičių, kurį - žiūrėkite, koks įžūlumas!- verčia at
vykti į teismą (ne, ne į Niurnbergo, o tik į Konsti
tucinio Teismo, ir ne kaip kaltinamąjį, o tik kaip 
liudytoją). O ar mes drįstame SSKP pavadinti nusi
kalstama organizacija? Na, ką jūs, ši partija tėra 
"nekonstitucinė"...

Ne, ši knyga mums įsimins ne dėl nuodugnaus ty
rimo, ne dėl kokių nors stulbinamų faktų - autorius 
sąmoningai remiasi tik visiems žinomais ir visiems 
prieinamais duomenimis. Knyga išliks mūsų atminty
je kaip momumentas žmonių aklumui, dėl kurio 
pats nežmoniškiausias žmonijos istorijoje režimas 
galėjo gyvuoti 74 metus. Arba tiksliau - kaip monu
mentas keistai ausų ir akių ligai, paplitusiai komu
nistiniais laikais, kai viena buvo girdima, kita ma
toma, ir niekas tuo nesistebėjo.

O autorius Viktoras Suvorovas tebegyvena Angli
joje, kaip jis pats rašo, "tarp mirties nuosprendžio 
ir mirties bausmės įvykdymo". Niekas taip ir nesusi
protėjo panaikinti jam paskelbto nuosprendžio.

Cambridge, 1992 metų lapkritis
*********************************************** ***********************************************

floridą
FLORIDOS LIETUVIŲ 
ŽINIOS

Pagal mūsų klubo nuo. 
status, sausio mėnesio 
pradžioje nauja valdyba 
perima klubo vadovavi
mą sekantiems metams. 
Šiais metais valdyboje 
dirba 12 žmonių. Veiki
mas ypač pagyvėja žie
mos mėnesiais, nes telkL 
nys pasipildo žiemotojais 
iš Šiaurės Amerikos ir 
Kanados. Klubo valdyba 
koordinuoja savo ir kitų 
organizacijų renginius 
klubo patalpose. Praei
tais metais visi rengi
niai turėjo pakankamai 
žiūrovų, todėl valdyba ir 
šiais metais, be jau nusi
stovėjusių sekmadienio 
pietų, tautinių ir religi
nių švenčių renginių, 
išdrįs surengti ką nors 
iki šiol nematyto ar ne
girdėto mūsų klube kad 
nesustingtume kasdieny
bėje", kaip rašoma biule
tenyje. Valio!

PAMINĖJO LIETUVIŠKOS 
KNYGOS 450-METį

Sausio mėn. 8 d. Lie
tuvių Klubo Kultūrinių 
popiečių būrelis surengė 
popietę paminėti 450 
metų sukaktuves nuo pir
mosios lietuviškos kny
gos išleidimo ir arčiau 
supažindinti su tos kny
gos paruošėju Martynu 
Mažvydu.

Susirinko apie šimtinė 
dalyvių. Būrelio pirm. 
A. Kamiene atidarė 
popietę, paminėdama pir 
mojo spausdinto žodžio 
reikšmę lietuvių kalbai 
ir kultūrai, išsamią pas
kaitą apie Mažvydą ir jo 
gyventą laikotarpį ir 
knygos ruošą spaudini- 
mui skaitė Mežys ŠLE
KAITIS. ištraukas iš 
kygos skaitė Angelė ir 
Albinas KARNIAI. Susi
rinkusieji galėjo pavarty
ti ir pasižiūrėti ir dau
giau šios knygos egzemp
liorių, kuriuos parūpino 
klubo bibliotekos vedėja 
Sofija SALIENĖ.

Baigiantis popietei, 
pirmininkė paskelbė visą 
mėnesį lietuviškos kny
gos mėnesiu ir kvietė da
lyvius imti knygas iš mū
sų bibliotekos ir jas 
skaityti.

ATASKAITINIS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Sausio mėn. 11 d.buvo 
sušauktas Lietuvių Klubo 
St. Petersburge narių 
susirinkimas. Pirmininka
vo Liutaveras Siemaška, 
sekretoriavo Roma Mas- 
tienė. Atsistojimu pagerb. 
ti per 1996 metus mirę 
klubo nariai.

Susirinkimas patvirtino 
valdybos pristatytus di
rektorių pareigoms Aldo.

/ Nukelta į 8 psl./

1997. m.18 7 psl.



ną JASINSKIENĘ ir Ka
zimierą JASINSKĄ.

Valdybe pirm. Albinas 
KARNIUS po informaci
nių darbų pranešimo, 
pasidžiaugė klubo pagal
binių vienetų veikla ir, 
padėkojo vienetų vado
vams ir nariams. Padėkom 
ta ir klubui 
gelbstinčiam 
ALEKSIEJUNUI
vedėjo talkininkei 
MEILUVIENEI, bei 
nioms ir panelėms kas 
sekmadienį dalinančioms 
maistą.

Po trumpų klausimų 
bei pasisakymų, dalyviai 
buvo pakviesti pasivaišin
ti kavute ir pyragaičiais-

nuolatos 
Alfonsui 
ir baro 

Vidai 
po-

15 d. 2 vai. 
salėje vyko 

minėjimas, 
organizaci

Ii
S3 i ; 
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PRISIMINTA SAUSIO 13 
DIENA

Sekmadienį, sausio 19 
d. pietų metu Klubo 
salėje buvo prisiminti 
1991 m. sausio 13 dienos 
įvykiai prie Televizijos 
bokšto ir Parlamento rū
mų Vilniuje, pareikalavę 
aukų.

PASIKEITĖ BIULETENIO 
REDAKTORIUS

Nuo šių metų sausio 1 
d. Mečys SILKAITIS iki 
šiol redagavęs biuletenį 
"Lietuvių Žinios" iš šių 
pareigų pasitraukė. Biule
tenio redagavimą perė
mė Angelė KARNIENĖ. 
PAMINĖTA
VASARIO 16-oji 
ST. PETERSBURGE

Vasario 16-tą šventė
me dvi dienas. Šeštadie
nį, vasario 
p.p. Klubo 
pagrindinis 
dalyvaujant
joms su vėliavomis. Kal
bėjo neseniai į Floridą 
gyventi atvykusi psicholo
gė. dr. Aldona GAŠKIE
NĖ. Programoje pasirodė 
choras ir deklamatoriai.

Sekmadienį, vasario 16 
d. 1 yal. p.p. šv.v Vardo 
bažnyčioje vyko iškilmin
gos pamaldos už Lietuvą 
Po to Klube buvo suruoš
ti iškilmingi pietūs. Pro
gramą atliko Vyrų Viene
tas, vad. muz. Aloyzo 
JURGUČIU.
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VISUS l TRADICINĮ "NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS";^

KURIS įVYKS _______
m. balandžio mėn. 19 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30 valval

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve

PROGRAMOJE:
• Palinksmins
• Karšta puiki vakarienė
• Smagi V.ir J. Šulmistrų muzika
• Baras, loterija

musų pačių dainininkai
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Didžiojo Univer 
rektorius
VAŠKELIS 
papasakojo 

privedė prie 
priešinimosi,

Vytauto 
siteto
Bronius 
glaustai 
ir kaip 
vaus 
Sovietų Sjaunga buvo už
sibrėžusi užgniaužti nese
niai atgautą Lietuvos ne
priklausomybę. Pasaulio 
neigiamos reakcijos bai
mė nutraukė pasikėsini
mą tai padaryti.

prof.

su
kas 

pasy. 
kada

nnorrtreal

Klubo narys Juozas 
TAURAS buvo išstatęs 
nuotraukų rinkinį iš tos 
dienos įvykių, kuriame 
matėsi ir žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę nuotrau
kos. Minėjimas užbaigtas 
visiems dalyviams sudai
nuojant "Lietuva Brangi'!

MONTREALIO VYRŲ 
VIENETAS GRAŽIAI 
DAINAVO

- Gerai 
kę savo 
ir meilę 
nai per 
Oktetas, 
išlaikyti 
sivadino
VYRŲ DAINOS VIENETU.

Vasario 
mo proga 
programą 
vo labai 
pagloboti,
ginga kelionė buvo labai 
problematiška.

susidainavę,islai- 
gražius balsus 

giesmei bei dai- 
eilę metų Vyrų 
nevisada galint 
aštuoniukę, pa-

MONTREALIO

§ -----------—Rengia "NL" Valdybai
"NL" RĖMĖJO PRENUMERATĄ ATSIUNTEI
M. Šniuolis, B. Kirstukas, P. Lukoševičius, J. Dab- 
kus, B. Saplys, A. Micelis, J. Asipavičius, E. Petrus, 
St. Danaitis, L. Gureckas, V. Skaisgirys, R. Lukošius,
A. Saladžius, J. Vashkys, P. Sakalas, V. Paukštajtis, 
V. Gudaitis, A. Kirkilionis, L. Jakaitis, P. Kerevičius, 
C.K. Jonys, R. Jonaitienė, L. Gutauskienė, P. Bar- 
teška, I. Pertrauskas, F. Jurgutavičius, L. Jurgutis,
V. Morkūnas, B. Jungmeisteris, St. Naginionis, K. 
Martinėnas, S. Krašauskas, W. Mastis, A. Vapsva,
S. N. Senkus, E. Szewczuk, A. Augaitis, S. Kuzmic
kas, D. Smilgevičius, A. Urbonas, P. Lukoševičius,
B. Petryla, J.A. Šimkus, R.B. Bulovas, J. Riauba, J. 
Yurkus, V. Keturakis, P. Styra, E. Senkus, Shiller, 
M. Sakalauskas, J. Merkevičius, J. Lukoševičius, V. 
Valka, J. Bataitis, C. Januškevičius, K. Rašytinis,
T. Čipkus, P. Girdžius, G. Sibitienė, J.S. Latvys,
W. Lingat, B. Vilčinskas, A. Stepaitis, J. Paškevi
čius, V. Skabeikis, P. Latvaitis, J. Sakalauskas, L. 
Rudaitis.

Minint lietuvių Šv. Ka 
zimiero Montrealyje 90- 
metį, kovo 9 dieną pa
kviesti programon, Mišių 
metu sugiedojo pritaikim 
tas Gavėnios giesmes, Šv. 
Kazimiero giesmę, viso 
7 giesmes. Vargonais gro
jo ir dirigavo muz. Alek
sandras 
Mišias 
kun.

Stankevičius, 
atnašavo kleb. 

Jucevičius.
programos 

Vyrų

F.
Meninę 

Montrealiodalį
I Dainos vienetas padaina
vęs šešetą dainų, o pub
likai stipriai plojant, ir 
prašant, padainavo savo 
tradicinę dainą ARAS.

Dabar šis vienetas 
ruošiasi "TĖVIŠKĖS ŽIBU
RIŲ" spaudos baliui, į 
kurį buvo pakviestas 
dainuoti Mississaugoje, 
š.m. balandžio 5 dieną.

Dalyvis

16 d. minėji - 
atliko gražią 

Ottawoje. Su
šiltai sutikti, 
ypač kad snie-

Stankevičius; už jo stovi:Montrealio Vyrų Dainos vienetas . Priekyje- muz. A.
A. Gudas, R. Bulota, A. Urbonas, V. Murauskas, H. Celtorius, A. Mickus ir A
Pališaitis. Nuotr. A. Mickaus

RĖMĖJO PRENUMERTĄ IR AUKĄ ATSIUNTĖ:
A/ ’Žibaitis-$ 10-, A. Kringelis $25.-, R. Lukošius 
$10.-, A. Saladžius $10.-, P. Brikis $10.-, J. Taute- 
ras $20.-, A. Meškus $20.-, F. Bočiūnas $5.-, J. Bit- 
neris $40.-, A. Jakutvavičiai $20.-, J.S. Skučai $10. 
A. Gaurys $20.-, St. Jakaitis $20.-, St. Jokūbaitis 
$20.-, A. Milčiai $40.-, St. Vaičikauskas $70.- V. 
Zavadskas $10.-, M.S. Šetkus $20.-, A. Paškus-Stra- 
vinskas $10.-, E. Karosas $10.-, H. Butkevičius $10, 
S. Laimikis $20.-, A. Latvaitis $10.-, M.S. Arstikai- 
tis $20.-, J. Lukošiūnas $20.-, A. Lacours $5.-, W. 
Wisniewski $45.-, J. Jocas $20.-, B. Žemaitaitis 
$10.-, V. Žemaitaitis $10.-, A. Rubinas $20.-, V. 
Staškūnas $20.-, B. Vabalas $20.-, S. Dalius $120.- 
A. Daniliauskas $120.-, L. Jurjonas $20.-, P. Žilė
nas $70.-, E. Lengnikas $70.-.
"NL". ATSIŲSTOS, AKOS:

8 psl.

S. Vaičekauskas $10.-, V. Drešris $15.-, C. Ptašins- 
kas $50.-, O.P. Kerevičiai $25.-, A.~ Mikalajūnas 
$135.50.-, R. Lukošius $10.-, A. Saladžius $10.-, E. 
Szewczuk $20.-, M. Šemogienė E. Bitnerienės atmini
mui $20.-, LITAS Kredit Union $1000.-, J.E.Paunks
niai $30.-, Gustave von Černin $80.-, "NERINGOS" 
šaulių kuopa $42.-, J. Baltuonienė $20.-, J. Sku
čienė $5.-, Kanados Lietuvių Bendruomenės Montrea
lio skyrius $20.-, G. Remeikis $25.-, W.K. Gente- - 
man $30-., G. Vazalinskas $10.-, V. Stanaitis $100.-
A. Jucys $ 10.-, J. Bitneris $40.-, B. Staškevičius 
$15.-, AKADEMINIS Sambūris $15.-, P. Montvilos 
atminimui M. Povilaitienė ir p. Ratavičiai $40.- 
P. Girdžius $25.-, V. Ibianskienė $10.-, PRISIKĖLI
MO PARAPIJOS KREDITO UNIJA $500.-, A.V. para
pijos choras $40.-, S.V. Piečaičai $20.-, F. Bočiūnas 
$5.-, ADAMONIS INSURANCE AGENCY $50.-, M. 
Kringelis $15.-, J.ir E. Paunksnei $20.-, LIETUVOS 
KARALIAUS MINDAUGO šaulių kuopa $50.-. A.V. 
parapijos choro grupė $90.-, LK ALGIRDO šaulių 
kuopa Hamiltone $50.-, Astrauskas - Ruzgaitis $20.-
B. Kasperavičius $25.-, J. Ladyga $30.-, LIETUVIŲ 
KREDITO KOOPERATYVAS "TALKA" HAMILTONE 
$1000.-, L.Bulota $20,- L.K. MOTERŲ D-JA Montre
alyje $30.-.

VISIEMS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME'. ”NL”
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA nr. 6



toronto
Lietuvių Namų 

Žinios
• LN vasario mėn. 23 
d. Sekmadinio popietėje 
dalyvavo 189 žmonės. 
Svečių knygoje pasirašė 
1 iš Šiaulių.

Pranešimus padarė ir 
su viešnia supažindino 
LN Moterų Būrelio narė 
S. Ciplijauskienė.

rengia muzikos ir kitų 
meno sričių studentų 
KONCERTĄ balandžio 
mėn. 6 d., sekmadienį, 
12:30 vai. p.p. ANAPILIO 
salėje. Norintieji koncer- 
te dalyvauti, praneškite 
Slavai Žiemelytei, tel: 
(905)827-7261.

e Metinis GINTARO Kon 
certas "Atidaryki! varte
lius" vyks kovo mėn. 22 
d., šeštadienį, 6 vai. v. 
ETOBICOKE SCHOOL 
of ARTS" auditorijoje 
(675 Royal Road). Kon
certuos visos "Gintaro" 
šokėjų grupės, daininin
kai, kaimo kapela.

TORONTO LIETUVIU NAMŲ IR LABDAROS FONDO 
NARIU - METINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS 
yra šaukiamas 1997 m.KOVO mėn.23 d., sekmadieni 
1 val.p.p. Lietuvių Namų KARALIAUS MINDAUGO 
Menėje, 1573 Bloor St.,W.,TORONTO, Ontario.

• Specialiose Kanados VI' 
siose Žiemos Olimpinė
se Žaidynėse vasario 1-8) 
d.d. Toronto ir Colling - 
wood miestuose, tarpe ki- 
tą7dalyvavo ir 7 žaidėjai 
su 4 vadovais iš Lietu
vos.

~Žaidynėse lietuviukai 
laimėjo aukso, sidabro ir 
bronzos medalius
• Joanos ir Sauliaus 
BRIKIŲ vaikai: Aleksand
ras ir Karolina dalyvavo 
iki 13 m. amžiaus vaiKų 
smuiko klasės pasirody
me - koncerte. Jie lan-

ja chore jau antrus me
tus, iš viso šiame chore 
dainuoja 15U vaikų.

Saulius Brikis yra bu
vęs rnontrealietis, dabar 
su šeima jau kuris lai
kas gyvena Toronte.

• LN Švietimo Fondas 
LABDARA skiria stipen
dijas studijuojančiam jau
nimui. Anketas prašy
mams galima gauti LN 
raštinėje, kurias būtina 
užpildyti.

Daugiau informacijų 
gausite pas dr. G. GIN^ 
CAŲSKAITĘ, tel: £416) 
532-7115. Prašymus sti
pendijai reikia pristatyti 
kaip galima greičiau.

DalyvaujanČių registracija prasideda 12.00val.
Susirinkimo darbotvarkė- įprastinė. Pažymėtina, 

kad Šiais metais į LIETUVIŲ NAMŲ Valdybą bus 
renkami 5 nariai. Valdybos kadenciją baigia: E.Pa- 
mataitis, J.V.Šimkus, J.Slivinskas ir T.Stanulis, vie
toj R.PaŠkausko pasitraukusio iš pareigų, pakvies
tas V.Kulnys.

Bus renkami 5 nariai ; valdyba; 4-3 metams, 
1-2 metams pagal gautą balsų daugumą. Revizijoje 
kadenciją baigė A.Alsbergas. Bus renkamas vienas- 
a narys-ė į Revizijos komitetą 1-3 metams.

Toron-
Music

mėgs- 
pri klauso

ko trečius metus 
to Faculty of 
mokyklą.

Karolina taip pat 
ta dainuoti ir
Toronto Vaikų chorui, į 
kurį nariai priimami at
rankos būdu. Ji dalyvau-

® TV CBC programoje 
(6 arba 13 kanalas) kovo 
mėn. 16 d. vakare f Urno
je "Peacekeepers" matė
me ir mūsų žinomą akto
rę Eleną DAUGUVIETY- 

, TĘ-KUDABIENĘ charak
terinėje rolėje.

o LN ir LN Moterų 
Būrelis rengia VELYKI
NIUS PIETUS balandžio 
mėn. 6 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. KARALIAUS 
MINDAUGO MENĖJE. 
Bilietai gaunami LN tel: 
(416)532-3311 Jr sekma
dienio popiečių metu.

NAMAMS 
J.ir D.

• SLAUGOS 
aukojo $250,- 
Margis.
• Kovo mėn.
dienį LOKIO 
vyko "Lietuviška muziki
nė valandėlė", kurią pra
vedė ir atliko muz. Lili
ja Turūtaitė.
• LN kovo mėn. 2 d.sek

1 d., šešta- 
svetainėje

LIETUVIŲ NAMŲ valdyba siūlo, kad nariai gauty 
. iŠ nominuojamo kandidato-tės raštišką sutikimą. 

Šiam reikalui yra paruoštos specialios anketos, ku
rias nariai gali gauti LN raštinėje arba susirinkimo 
metu. Be to, valdyba siūlo,kad kandidatą-čiy siūly
tojai (nemažiau kaip du nariai) pasirašytų nominaci
jos anketas ir įteiktų metinio susirinkimo nominacijų 
komisijai.

Nariai, norintieji perleisti balso teise kitam 
asmeniui, privalo laikytis korporacijų įstatymo (Cor
porations Act) reikalavimų ir įgaliojimus (proxy),pa
tvirtinus ją parašus notarui JNotary Public), prista
tyti į LN raštinę nevėliau 1997 m.kovo 21 d., 10 
val.r.

Įgaliojimai- nepatvirtinti notaro ir gauti po 
minėtos datos nebus pripažinti teisėtais. Įgaliojimy 
anketas galima gauti LN raštinėje.

Toronto LIETUVIŲ NAMŲ Valdyba 
************************************************

KALBĖKIME ,SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
SAVO PROTĖVIŲ KALBA - LIETUVIŠKAI ’

yavoe^5 

Šimus padarė LN Moterų 
Būrelio narė V. Augienie^ 
nė.
® LN Vyrų Būrelio meti
nis susirinkias vyko kovo 
mėn. 2 d. Susirinkimą ati 
darė pirm. Teodoras Sta- 
nulis. Tylos minute buvo 
pagerbti mirusieji Bure - 
lio nariai.

Išklausyti Įvairūs veik
los pranešimai, vyko dis
kusijos ir pasiūlymai kaip 
pagerinti Būrėjo veiklą ir 
renginius.

Aklamaciniu 'būdu per
rinkta valdyba: pirminin
kas T.Stanulis,vicep.- A 
Sukauskas, sekr.- Z.Revas 
Ūkvedys - B. Laučys,baro 
tarnyba-A.Kairys. Išrink - 
tas iždininkas-V.Lucas, 

į Revizijos K-ją per
rinkti Br.Mackevičius , V. 
Gražulis ir išrinktas J. 
Gudavičius. Sekretoriavo 
Z.Revas. 
RENKA VARTOTUS 
DRABUŽIUS

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

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

x>RA. ŪDA -INS URANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 Jane Street, Suite 204{kampas Jane irBioor)Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-558a|

■ —

L,ETUV,Y MM
KREDITO Till
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

ARABUOS KREDITO KOOPERATYVAS 
tv

999 College SI.. Toronto. Ontario X16II I AS 
I defonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

; FAX: 416 532-4816
Anapilyje telefonas; 905 566-0006

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.00%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu

1 metų..........
2 metų..........
3 metų..........
4 metų..........
5 metų..........

(fixed rate)

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

AKTYVAI per 62 milijonus dolerių

ANAPILIO p-jos KLK 
Moterų d-jos skyrius ren
ka vartotus drabužius kū 
dikiams, 
lems iki 
žiaus. Jie 
daugiavaikėms 
Lietuvoje, 
kia 
lės

bos

jaunuoliams-
18 metų am

bus pasiųsti 
šeimoms 

Drabužiui rei- 
atnešti parapijos sa- 

drabužinėn.
Anapilio p-jos Tary- 

Kultūrinė sekcija

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind.................... 2.25%
180-364 d. term.lnd...................2.25%
1 metų term, indėlius................ 2.50%
2 metų term, indėlius................ 3.25%
3 metų term. Indėlius................ 3.95%
4 metų term. Indėlius................ 4.25%
5 metų term, indėlius................ 5.25%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 2.50%
1 metų GlC-met. palūk.............. 2.75%
2 metų GlC-met. palūk.............. 3.50%
3 metų GlC-met. palūk.............. 4.00%
4 metų GlC-met. palūk.............. 4.50%
5 metų GlC-met. palūk.............. 5.25%
RRSP, RRIF Ir OHOSP..............2.00%
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.ind......4.50%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......5.25%
Taupomąją sąskaitą...................2.25%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.lkl...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...............7.00%

Sutarties paskolas 
nuo....................7.00%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................5.00%
2 metų.................. 5.70%
3 metų.......................6.20%
4 metų.......................6.50%
5 metų.......................6.95%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2, 3 metų 4.95%

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

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

Kiti patarnavimai “INTERAC” kortelė
i

Mūsų tikslas - ne pelnas, bpt sąžiningas patarnavimas

1997. III. 18

MOKA:
:2.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
12.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
.'2.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
12.50% už 1 m. term, indėlius 
:3.25% už 2 m. term, indėlius 
. 3.75% už 3 m. term, indėlius 
4.25% už 4 m. term, indėlius 
4.75% 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. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.00% už RRSP ir RRIF 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. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.00% už OHOSP (variable rate) 
2.25% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000 
3.75% už JAVdol.1 m. GIC 
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCard 
k u a j

5.00%
.5.70%
.6.20%
.6.50%
.7.00%

su keičiamu
nuošimčiu
1,2 ar 3 metų....... 4.95%

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortglčlus Iki 75% 
įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlai.

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

9 psl.



montręal

Vaidotas Žukas ir Algimantas Patackas

Į mūsų telkinį pirmą 
kartą atsilankė Lietuvos 
Seimo narys ALGIMAN
TAS PATACKAS (Tėvy
nės Sąjunga) ir VAIDO
TAS ŽUKAS - " Mažosios 
Studijos”- moderniškos ka
talikų radijo programos o 
redaktorius ir vedėjas.

Kovo mėn. 9 d. po 11 
vai. pamaldų ®A.V. Para
pijos salę susirinko ne
mažas būrys smalsių 
klausytojų, nes buvo pa
skelbta, kad rūpinamasi 
ne tiktai savivaldybių 
tarybų rinkimais Lietuvo
je, bet ir pradedama 
stipriau kalbėti apie pre
zidentinius kandidatus, o 
Vaidotas Žukas būtu vie - 
nas tokiu.

Taip pat norėjosi susi
tikti ir naujojo Seimo na
rį,priklausanti Tevynas • 
Sąjungai - Atgirda Patacke 
Iš trumpo kun. K. Amb - 
rašo ,SJ,supažindinimo su
žinojome,kad A.patackas* 
teko paragauti ir sovie - 
tinio kalėjimo. Jis ištver
mingai ir be pertraukos 
budėjo lemtingomis die
nomis Parlamento rūmuo
se, nesitraukdamas nuo 
Vytauto Landsbergio. Jo 
ir buvo pirmasis žodis: 
tiesus, gerai komunikuo- 
jantis su pirmą kartą 
matomais klausytojais. 
Jis pabrėžė, kad pribren
do laikas naujam ir griež- 
tesniam žingsniui, nes 
"Lietuva nelaiminga ne 
tiek dėl to, kad skursta, 
bet kad nemoka gyventi 
laisvėje”. Tai patvirtina 
deja, tuos kai kuriuos 
įspūdžius, kurie susidaro 
mumyse daugiau ar ma
žiau sekant Lietuvos 
spaudą, valdžios žmonių 
pasisakymus. Kalbėtojas 
sakė, kad Lietuvoje me
diją labai kritiška, kai 
tik norima ką nors naujo 
įvesti. O jeigu įvedama 
kokia disciplina - sau 
jos nenori taikyti. Neri
mą kelia ir dabartiniame 
Seime atsiradus tokiems 
net jaunesniems nariams 
kurie, pav., ima kyšius, 
ypač dirbant teisingumo 
srityje. Pusę jėgos turi 
Seimas, kitą pusę jėgos 
- prezidentas. Jis kaip 
žmogus turįs gerų savy
bių bet kartu ir kitokių, 
nes neatrodo, kad esąs 
tikrai laisvas. Jis galėtų 
daug ką padaryti, tačiau 
nedaro.
10 psl.

Apie Prezidentinių rin
kimų sistemą buvo pasa
kyta, kad kandidatu gali 
būti siūlomas asmuo, 
surinkęs 20,000 balsų. 
Dabar yra 5 kandidatai: 
Algirdas Brazauskas, 
Vytautas Landsbergis, 
Valdas Adamkus, Artū
ras Paulauskas ir Vaido
tas Žukas.

Lietuvos žmonės, kaip 
sakė prelegentas, yra pa
siilgę aiškaus moralinio 
atgimimo ir todėl gali
ma būtų bandyti siūlyti 
prezidentu asmenį, kuris 
tai akcentuotų.

Vaidotas Žukas yra 
dailininkas, žurnalistas, 
Radijo stoties vedėjas, 
žiūrintis į ateitį, kaip 
buvo apibūdintas.

Jis pasisakė, kad kan
didatuoti sutiko, prašo
mas jo gausių programos 
klausytojų ir gautų laiš
kų, ypatingai susirūpinu
sių dėl vis didėjančio 
amoralumo valstybėje. 
Pabrėžė, kad jokiu būdu 
jis ir jo rėmėjai nepla
nuoja ir nemano, kad 
kokiu nors būdu tokia 
kandidatūra atimtų balsą 
pav., iš Vytauto Lands
bergio, kurį visi labai 
gerbia ir nori kad jis iš
liktų koks buvo lemtingo
mis Nepriklausomybės aL 
statymo dienomis. Rūpes
tį kelia tie gausūs visai 
nebalsavusieji per Seimo 
rinkimus. Dalis jų yra su
glumę ir dėl to kylančio 
amoralumo. Pavyzdžiui, 
prelegento tvirtinimu 
per paskutinį pusmetį
Lietuvos TV pradėjo
rodyti net lietuviškus 
pornografinius filmus.

Savo kalboje jis ypač 
akcentavo plintančią 
amoralumo problemą.

Buvo nusiųsta daugybė 
pageidavimų, peticijų, 
laiškų dabartinei vyriau
sybei, kad ne tiktai mi
nimi filmai, bet ir kito
kia peršama laikysena 
jaunimui, yra nepriimtina. 
Tačiau vyriausybė neatkrei
pia į tai tinkamo dėme
sio.

Žinome, kad tikroje 
demokratijoje ir kultūrin
gose valstybėse nešvanky
bės nėra specialiai perša
mos. Nekalbėjo prelegen
tas apie kokius nors "in
deksus',' tačiau vyksta 
vertybių sumaištis Lietu
voje , ir tai yra pavojinga.

Iškėlė ir kitus reiški
nius, kurie taip sunkiai 
tvarkosi, tačiau jis įsiti
kinęs, kad žmonės, maty
dami jog prezidentas yra 
tikrai nepartinis - geriau 
ir noriau tvarkytųsi. Jis 
pats save laiko neparti
niu, pabrėžė valstybės 
gyvenime krikščioniškos 
moralės ekumeninėje dva
sioje būtinybę.

Buvo paklausta eilė 
klausimų ir į juos atsa
kyta, o ir pats prelegen
tas pažadėjo parašyti 
straipsnį.

Abu prelegentai buvo 
šiltai sutikti, ir prie ka
vos puodelio dar su jais 
pasikalbėta. Jų idealisti
nis užsidegimas ir rūpes
tis Lietuva, reikia tikė
tis, išjudins nerangiuo
sius ar per daug įsitiki
nusius savaiminga sėkme.

KLB Montrealio A- 
kės pirm. Arūnas Staške
vičius padėkojo svečiams 
ir visiems dalyviams, o 
svečiai jau ruošėsi kelionei 
nei i Ottawa. b.

I* . . ■ "1
PADĖKA - I

A t A
DOMUI JURKUI

mirus 1997 m. sausio mėn 5 d.
nuoširdžiai dėkojame Aušros Vartų parapijos 

klebonui kun. J. Aranauskui, SJ, ir kun. K. 
Ambrasui, SJ, už Mišias, maldas laidotuvių ; 
namuose ir palydėjimą į kapus. Dėkojame 
sol. A. Kebliui už giedojimą per šv. Mjšias. ;

Dėkojame giminėms, draugams ir pažįsta^- 
miems už pareikštą užuojautą, taip pat ffž i 
užsakytas Mišias ir aukas "Vaiko Tėviškės Na
mams" Lietuvoje.

Sūnūs: Algirdas ir Rimantas 
su šeimomis

Mirus šauliui, Vilniaus Rinktinės vėliavnešiui
A t A

PETRUI RAŽANUI, 
brolišką, nuoširdžią užuojautą reiškiame Jo 
žmonai MARGARET, dukroms RŪTAI ir 
IRENAI su šeima, broliams ir seseriai Lietu
voje —

L. K. Mindaugo šaulių kuopa

PATIKSLINAME:
Dėl neaiškios informa

cijos a.a.Juzefinos Gab - 
rusevičienės mirties pra
nešime įvyko klaida. Jos 
vyras Juozas miręs anks
čiau. Turėjo būti: Liko 
duktė Lilija ir trys vai
kaičiai.

Apgailestaujame. "NL”

DĖMESIO!
NUMATOMA EKSKUR

SIJA į LIETUVĄ liepos 
mėnesį. Daugiau informa
cijų gausite pas LIUDĄ 
STANKEVIČIŲ,

Tel: 669-8834.

PAGERBĖ KONSTANCIJA 
JASUTIENę

Montrealio RŪTOS 
pensininkų klubas š.m. 
kovo mėn. 5 d. šventė 
savo mielosios nares 
Konstancijos JASUTIE- 
NĖS 90-tąjį gimtadienį. 
Ji kaip tik gimusi kovo 
4 d., per šv. Kazimierą 
Biržų apskrityje. į Kana
dą atvyko 1929 metais 
ir visą laiką dirbo siuvė
ja. ištekėjo 1935 m. 
Buvo įsirašiusi ir vis dar 
priklauso abiejų parapijų 
Šv. Onos draugijoms, išė
jus į pensiją,įsirašė į RŪ
TOS pensininkų klubą, 
kur siuvo, mezgė, kepė 
ir visokiais įmanomais 
būdais prisidėjo prie klu > 
bo pajamų telkimo.

Konstanciją apdovanojo 
gėlių korsažu, sveiki
nimo kortele ir vaišėmis 
St. Baršauskienė. Sveiki
no Br. Staškevičius. Dė
kojo už įdėtą darbą klu
bo išlaikymui. Kalbėjo ir 
Tėv. Ambrasas, SJ. Buvo 
sugiedota "Ilgiausių metų1,' 
o Tėv. J. Aranauskas pa
laimino vaišių stalą. 
Buvo net tik kavos, vy
no, bet ir šio to stipres
nio.

Atsilankė apie 60 ar 
daugiau sveikintojų. Pa
linkėję solenizantei dar 
daug darbingų, sveikų 
metų, skirstėsi namo.

G. M.

Ilgamečiu! "Nidos” V-bos nariui
A t A; ; ■>,

PETRUI RAŽANUI
mirus,

nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną MARGARET 
dukras Rūtą ir Ireną su šeima bei Jo 
gimines Lietuvoje -

Žvejotojų ir Medžiotojų Klubas "Nida"

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE

"TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1LI 

Tel. 905*544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniai 
— nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais — nuo 9 v. ryto it 
1 \.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......... 6.350%
|casd. pal. taupymo sąsk......... 1.75%
INDĖLIAI:
30 dienų indėlius......... ............2.75% Nemokami čekių sąskaitų
180 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.....................................1.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus ‘Talkoje”

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, nr.6
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Dabartinė KLK Moterų D-jos Montrealio skyriaus valdyba: Elena Kerbelienė- 
iždininkė, Genė Zabieliauskienė - narė, Genė Kudžmienė - pirmininkė, Danu
tė StaŠkevičienė - vice-pirmininkė, Julija Adamonienė - sekretorė.
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Birute Pūkelevičiūtė
Nuotr: Sigitos Ramanauskienės

birutė pūkelevičiūtė
MONTREALYJE

Paskutinę jaukią, įsta
biai įdomią kultūrinę 
gruodžio šeštadienio 
popietę su Birute Pūke- 
levičiūte praleidome prieš 
22 metus, kai ji, KLK 
Moterų D-jos Montrealio 
skyriaus pakviesta, savo 
kūryba praturtino metinę 
šventę. Nors buvo bandy
ta ją anksčiau "prisivi- 

bet įvairūs įsipa- 
neleido jai at-

paliko Montre-
30 metų po 

15 metų truku- 
Montrealis

lioti" 
reigojimai 
silankyti.

Birutė 
alĮ prieš 
darbingos
sios veiklos, 
veikiai jos pasigedo, nes 
čia didelį montrealiečių 
būrį ji buvo sujungusi į 
bene stipriausią išeivių 
dramos grupę, kuri 1950 
-1965 metų laikotarpyje 
veik kasmet mus pradžių-

gindavo nauja lietuviško 
veikalo premjera.

Pirmosios lietuvių 
dramos teatro istorijoje 
lietuviškų vaidinimų plokš
telės - Kazimiero Boru
tos "Baltaragio Malūnas" 
ir Balio Sruogos - "Mil
žino paunksmė” buvo 
įgarsintos Montrealyje. 
Plokštelių režisierė Biru
tė Pūkelevičiūtė, režisa
vusi tuos veikalus ir sce
noje su jais apkeliavusi 
didžiąsias lietuvių kolo
nijas Kanadoje ir Jungti
nėse Valstijose. Dar 
Montrealyje buvo įgarsin
ta jaunimui pasakų plokš
telė "Žirginėliai", susi
laukusi ypatingo tėvų ir 
mokytojų dėmesio. Toks 
susidomėjimas paskatino 
jau Čikagoje išleisti 
"Antruosius žirginėlius".

Tačiau Birutė nėra 
vien teatro žmogus.

Pirmoji jos poezijos kny
ga "Metūgės", premijuo
tas romanas "Aštuoni 
lapai" ir pasaka-komedi- 
ja "Aukso žąsis" sukurti 
Montrealyje. Pagal šią 
pasaką, irgi Montrealyje 
buvo sukurtas pirmas lie
tuviškas spalvotas filmas 
kurio premjera įvyko jau 
Čikagoje.

Sunku suminėti visa, 
ką ji nuveikė Čikagoje. 
Gal, pažvelgus jos audio 
-video bibliografiją, ma
tysime, kad ji išleisdino 
9 knygas suaugusiems, 6 
vaikams ir buvo atžymė 
ta dešimčia literatūrinių 
premijų. Čikagoje režisa
vo Lietuvių Operos staty
tą "Traviatą", išvertė į 
lietuvių kalbą operas 
"Fidelio" ir "Carmina Bu
raną" tekstus. Pastaruoju 
metu įgarsino šešias 
savo darbų kasetes. Dvi

jos knygos išverstos į 
latvių kalbą ir viena - 
į ispanų.

Atgavus laisvę, Lietu
voje buvo išleistos kai 
kurios jos knygos antrai
siais leidiniais, ir šiuo 
metu Kauno Valstybinia
me Akademiniame dra
mos teatre vaidinami du 
jos veikalai: "Aukso žą
sis" ir "Aštuonių lapų" 
inscenizacija, pavadinta 
"Dar kartą atsigręžiu".

Su savo autoriniais va

karais Birutė Pūkelevi
čiūtė aplankė didžiuosius 
lietuvių 
žemyne, 
- Kauną 
tikimės, 
čiams bus tikrai malonu 
po daugelio metų su po
ete, rašytoja, i 
režisiere 
vėl susitikti 
sekmadienio
kuri įvyks 1997 m. balan
džio 6 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje. D.S.

telkinius šiame 
o 1992 metais 
ir Vilnių. Tad 

kad montrealie-

aktore, 
mūsų Birute- 

maloniai 
popietei,

;lv«j

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

MONTREALIO MIESTAS IŠLEIDŽIA 
KAIP VIENĄ MILIJONĄ 
PER METUS, PIRKDAMAS 
PRODUKTUS IR PATAR-

DAUGIAU
DOLERIŲ
ĮVAIRIUS 
NAVIMUS.

GALĖTUMĖTE PASIDARYTI 
MONTREALIO VERSLO PARTNE
RIAIS ĮRAŠYDAMI SAVO VARDĄ 
I MIESTO TIEKĖJŲ SĄRAŠĄ.

GAUSITE UŽSIRAŠYMO BLANKĄ, 
PASKAMBINĘ "SERVICE DE L'AP- 
PRIVISIONNEMENT ET DU SOUTIEN 
TECHNIQUE" TEL: 872-1000.

MIRUSIEJI:
• PETRAS RAŽANAS, 72 
m., mirė kovo mėn. 9 d.

Liko žmona Margret , ' 
dukterys Ruth ir Irena su| 
šeima,dukraitė Michelle, 
daug giminių Lietuvoje.

Palaidotas iš AV P-jos 
bažnyčios, Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.
• PETER LUKŠEVIČIUS, 
89 m., mirė kovo 
1U c. ligoninėje.
žmona Elizabetn, 
nės Lietuvoje, 
tas iš Šv.
parapijos Cote dės Nei
ges kapinėse.

men.
Liko 

gimi- 
Palaido-

Kazimiero

Užuojauta mirusiųjy 
artimiesiems.

997. m. 18

Daugiau informacijų 
gausite tel: 872-1000.

o PATYRUSĮ LIETUVĖ *• 
SPECIALISTE atlieka plau
ku priežiūros jvairius dar- 
bus:kerpa, garbiniuoja,dažo- 

Vieta lengvai pasie 
kiama ir autobusu 106 
Newman gatve, važiuojant 
iki Red Crest gatvės. Po 
to paeiti kelias minutes 
Magog gatve iki nr.380.

Skambinti tel: 363-4328, 
DANGIRAI.

KAILIU SIUVĖJAS

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

z ’ *Taisau ir remodeliuoju
*Siuvu ir parduodu

1449 rue St.Alexandre
Suite 500 A

Montrėal,Que., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY
STU DI

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS

FUNERAL HOME
Hr J.F. Wilson & Sons Ine.

123 Mq>l« Blvd. 5784 Verdun Av 
Choteoufluy, Que. Verdun, Que.,

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

11 psl.
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KREDITO UNIJA

KLK MOTERŲ DRAUGIJOS MONTREALIO SKYRIAUS
45 metų VEIKLOS SUKATIES MINĖJIMAS VYKS

1997 m. balandžio men. 6 d. sekmadienį

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJE

• 11 vai. iškilmingos šv. Mišios šventovėje;
© 12 vai. - KLK Moterų draugijos pirmininkės

ANGELIKOS SUNGAILIENES žodis.
• Sveikinimai
• Rašytoja - aktorė BIRUTĖ PŪKELEVIČIŪTE
® Pietus
AUKA - $15. Visi maloniai kviečiami dalyvauti ~RENGĖJOS

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ

Certifikatai (min. $1000.00)
1
2
3
4
5

metų, 
metų 
metų 
metų 
metų

3.25%
•3.75%
4.25%
4.75%
5.00%

Terminuoti indėliai

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

Pirmoji KLK Moterų D-jos Montrealio Skyriaus valdyba: E.NAVIKĖNIENĖ - 
pirmininkė,dvasios vadas ir steigėjas- T.K.PEČKYS, SJ., O.MOTŪZIENĖ - vice
pirmininkė. Stovi - G.RUDINSKIENĖ - sekretorė, V. PIEŠINIENĖ - valdybos 
narė ir Ald.MALIŠKIENĖ - iždininkė

© KLK Moterų Draugi- _ 
jos Montrealio skyriusjsį 
met švenčia 45.metų 
veiklos sukaktį.

Po Antrojo pasaulinio 
karo į Montrealį atvyku
sios lietuvės moterys 
nepritapo prie esančiųjų 
organizacijų, nes jos

savo ideologija bei tiks
lais ateivių nepatenkino. 
Įsisteigus, čia Aušros Var
tų parapijai, Tėvo Kazi
miero Pečkio iniciatyva 
ir energingų moterų pa
stangomis 1952 m. kovo 
23 d. buvo įsteigtas KLK 
Moterų draugijos Montre

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
Av., 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 1 N ( ALENAS) P A V I L A N 1 S 
šeimos gydytojas ( bendra praktika )

2025 Plessis, Montreal, Que., H21 2Y4 
Tel: 281 - 6027

alio skyrius, kuriam dar
bų nuo pat pradžios 
pakako. Talka parapijai, 
šalpa, lietuviškų tradici
jų išlaikymas, koncertai, 
parodos subūrė darniam 
darbui ne tik naujosios, 
bet ir senosios išeivijos 
moteris.

Laikui bėgant, atsira
do eilė naujų sambūrių, 
draugijų, organizacijų, 
bet katalikės moterys 
vis randa sričių, kur jų 
darbščios rankos gali pa
gelbėti. Šiuo metu jų pa
grindinis rūpestis -pagal
ba prel. V.Kazlausko glo
bojamam užmojui "Vaiko 
Tėviškės Namams".

Veiklos 45-mečio su
kaktis bus paminėta 
š.m. balandžio 6 d. Auš
ros Vartų parapijoje.

Šventei praturtinti, pa 
kviesta programon rašy
toja Birutė Pūkelevičiūtė

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

iki 3G d............
30 d. - 364 d.

RRSf dc RRIF
Taupoma . 1.50%
1 metų ... 3.25%
2 metų ... 3.75%
3 metų ... 4.25%
4 metų ... 4.75%
5 metų ... 5.00% 

čekių sąskaita ...1.00%

2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
2.25% 
0

(išimant prieš laiKą 1.00%)
IMA UŽ 7

Nekilnojamo turto paskolos

5.00%
5.65%
6.20%

(Residential up to 
4-plex)

4
5

at

metų ... 6.65%
metų ... 6.95%

LITAS ,.5.75%
..7.50% 
. 9.50% 
,.17.00%

1 metų...
2 metų ...
3 metų ...

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

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

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

OEURQPARCEL
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu 1997 m.bus 

priimami tik vasario 26 d., & e g u ž ė s 2 8 
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. INFORMACIJAI ir kitais reikalais 
skambinti bet kada: VYTAS GRUODIS, Jr. Tel: 

(514)- 937-9898.

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI • AUTOMOBILIAI ’PREKYBA- ATSAKOMYBĖ
39*97 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res: 256-5355
Greitas ir tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareiępįa

ADVOKATAS
Romas ISganaiti s,S.B.A., B.C.L.

Adresai:
Mon treaty je 2175 de la Montagne, Suite 202,
H3G 1Z8; St, Lambert, 882 lie 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.

• NIDOS Žvejų ir Me
džiotojų klubo „metinis 
SUSIRINKIMAS įvyks 
1997 m. kovo 22 d., 
šeštadienį, 1 vai. p.p. 
Aušros Vartų parapijos 
salėje. Narių dalyvavL 
mas būtinas. Po susirin
kimo - vaišės. Valdyba

KAS NORI SIUSTI VELY
KŲ ŠVENČIŲ PROGA 
artimiesiems Lietuvoje 
pinigų- kreipkitės skubiai 
pas Leonų BalaiSi, tel: 
366-8259.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.612 psi.
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