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RUSIJOS PREZIDENTAS 
SUKRATĖ MINISTERIŲ 
KABINETĄ

Prez. Boris Jelcin’as 
atleido iš pareigų min. 
p-ką Viktor Černomyrdin, 
atsigavęs po peršalimo 
ir sugrįžęs į darbą.

Iki dabar patikimiau
sias asmuo, sugebėjęs pa
laikyti lygsvarą ir Rusi
jos ekonominiame gyveni
me ir Parlamente, gali- 
miausias kandidatas, 
prez..Jelcin' o sveikatai 
pablogėjus, arba jo ka
dencijai pasibaigus, ir bu
vo V. Černomyrdin’ as, 
59 m. amžiaus.

Dabar B.Jelcin’as pa
skyrė Sergėj Kirienko, 
kuro ir energijos ministe- 
riu, 35 m. amžiaus tech
nokratą, kuris būtų V. 
Černomyrdin’ o pareigose.

Pagyręs V. Černomyr
din’ą už sąžiningumą ir 
patikimumą, 
įteikė jam- 
medalį "Už 
nei".

Anatoly

Prezidentas 
II-os klasės 
darbą tėvy-

Chubais’ as, 
Anatoly Kulikov'as taip 
pat pasalinti nuo pareigų.

Rusijai 
namizmo
Idėjų -
nutarimą
dabar turės gauti Parla
mento sutikimą.

reikia naujo di- 
fr iniciatyvos, 
pagrindė savo 
Prezidentas ir

UKRAINA NEPARDUOS 
TURBINŲ IRANUI

JAV keletą mėnesių 
vykus diplomatinėms de 
ryboms, vis dėlto pavei
kė Ukrainos vyriausybę, 
kad sustabdytų planus 
parduoti Iranui turbinas 
reikalingas atominiam 
reaktoriui. Tuo pačiu 
buvo sumenkinta galimy
bė gaminti pavojingus 
ginklus Irane.

Šis įvykis savotiškai 
priartina 
partnerystės 
tarp JAV 
Ukraina,

strategiskos 
galimybę 

ir Ukrainos, 
nors ekonomiš-

kai dar klampoja, bet uz 
tai politiškai ir komer
ciškai būtų svarbi part
nerė: ii yra penkta gy-
ventojų gausumu valsty
bė Europoje, pusę savo 
elektros energijos gami
na atominių elektrinių 
pagalba ir nors savo so
vietinius atomines rake
tas išvežė į Rusiją prieš 
3 metus, dar turi pakan
kamai strateginių raketų 

būtų galima 
erdvę satelitus, 
turinti atominės

kuriomis 
paleisti į

Rusija, 
jėgainės statybos Irane 
kontraktą, nepatenkinta 
dėl Ukrainos turbinų pla
no panaikinimo ir sakosi 
gausianti turbinų iš kitur.

laikytis priimtinų normų 
skoningai reklamuoti 
savo parduodamas prekes, 
jausdami pareigą neuž
gauti mūsų aptarnauja
mos 
pat
perduoti kanadiečiams sa
vo žinias per skelbimus, 
kurių kiekvienais metais 
būna šimtai.

visuomenės. Taip 
norime kūrybiškai

Vis dėlto, nepaisant 
šių principų, šiuo atveju 
praslydo skelbime netin
kama užuomina, dėl ku
rios atsiprašome visus 
baltiečius bei baltiečių 
kilmės kanadiečius.

Mes jokiu būdu nenorė
jome tuo užgauti baltie
čių bendruomenės narių 
ar kitų gyventojų.Eaton’s

- gerbia estų, latvių ir lie- 
‘ : kultūrą 

ir jų įnašą Kanados gy
venimui.

Pati Rusija šiuo 
metu nepajėgia ir nenu
mato artimoje ateityje 
galėsianti pati gaminti 
tinkamas turbinas mini
mam projektui.
EATON’S DIDŽIOJI BENU- tuv!ų . tavutYbeJ 
ROVE ATSIPRAŠO 
BALTIEČIŲ

ši žinoma mega-bendro
vė, reklamuodama naują 
"džinsų" kelnių stilių, įsi
smagino parašydama, jog 
šie yra pranašesni, negu 
maždaug nudyžę, kurie 
tiktų kokių nors baltų 
valstybių

Eaton’

Kaip žinote, Eaton’s 
paskelbs atsipašymą Ka
nados laikraščiuose arti
miausiu laiku... Prašome 
šio laiško ir skelbimo 
atspaudą pasiųsti kiekvie
nai Baltiečių federaci
jos atstovaujamai organi
zacijai

vėliavoms...
s prezidentas 

(t.y. akščiausias viršinin
kas) atsiuntė 
Baltiečių 
pirm-kui Avo KITTASK 
ui tokio turinio laišką:

"The T. Eaton Compa
ny Limited" vardu labai 
atsiprašau už baltiečių 
visuomenei užgaulingą 
skelbimą, kuris pasirodė 
vietiniuose laikraščiuose.

Mums tenka dažnai ir 
plačiai skelbtis, o skelbi
muose nuolat stengiamės 

************************************************

! Kanados 
Federacijos 

T

Kanadoje.

kartą priimkite
apgailestavimą

Dar 
nuoširdų 
ir padėką, kad atkreipė
te dėmesį į šį reikalą.

George J. Kosich, 
Eaton's prez. ir vyriau
sias vykdomasis pareigūnas,

Taigi, tik parodo, kaip 
nekenkia budrumas net 
ir Kanadoje gyvenant! O 
kai pasirodys toks atsi
prašymas "artimiausiu

MONTREALIO MERAS Pierre Bourque kviečia visus 
Montrealio gyventojus duoti kraujo BALANDŽIO 
mėn. 10 d., nuo 10 val.r.iki 8 vai.v. KRAUJO RIN
KIMO KLINIKOJE, "Bonsecours Market",300 Saint- 
Paul str., East, Ill-me aukšte.

P.S. Automobilius bus galima pastatyti veltui, 
gavus kuponą pas Bonsecours Market tarnautoją.

Šiemt bus 28-tasis kartas, kai Montrealio miesto 
meras vykdo tradicinį Didžiojo Penktadienio dienos 
proga kraujo rinkimo vajų. 
**************-JHt*^****-)HWt***********-X-**********

ciuose" - tada ir patikė
sime gera, o ne kažinkie

laiku Kanados laikraš-

į

no bloga intencija. ” mM'b-Tnw clu'oiuuu

Skaitytojai, pastebėję prašomi pranešti mūsų 
toki atsiprašyma spaudoje, redakcijai ;
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Į KANADOS LIETUVIU FONDO Į

METINIS NARIŲ. SUSIRINKIMAS
vyks S.m. GEGUŽĖS men; 9 d., 10 vai ryto,

LIETUVIU NAMU D.L.K. GEDIMINO MENĖJE, 

į Tarybą bus renkami 4 nauji nariai.
i Atvykusiu nariu registracija vyks nuo 9:30 val.r.

s LAUKIAME VISU! K.L.F.

KANADOS LIETUVIU FONDUI AUKOJO:
Po $ 100,- A.Rukšys, S.Kėkštas; po $ 50,-

L.Radzevičienė, Z.A.Stančikas; $ 25,- A.PaškeviČius.
Aukos už mirusius:

• Už Alfonsą. Leparską. - $100, - brolis Vytautas Le- 
parskas; e už Ad.Mitalą, PJRadzevičiu vAlg.Mitalą 
po $ 50,- L.Radzevičienė.
• Testamentinio palikimo sąskaiton už savo vyrą 
a.a.Joną ir save - $3.000,- Bronė Maziliauskienė.

VISIEMS nuoširdus AČIŪ1 K.L.F.
■if-***************************************#^****

1998 ml Š. AMERIKOS LIETUVIŲ ŠACHMATŲ 
PIRMENYBES

1998 m. Š.A. Lietuvių Šachmatų pirmenybės įvyks 
1998 m. gegužės 2-3 d.d. Pasaulio Lietuvių Centre, 
14915, 127-th St., Lemont, Ill. Vykdo Čikagos lietu
viai šachmatininkai.

Bus žaidžiama 4 turai šveicarų sistema. Laiko 
riba partijai - 60 minučių "Sudden Death".

Tvarkaraštis: šeštadienį, gegužės 2 d.; registracija 
9:30 -10:00 vai.r. 1 turas 10:30 vai., II-turas 14:00 . 
vai.

Sekmadienį, gegužės 3 d. III turas 10 vai., IV 
turas - 13:30 vai.'■y- — " " ~~~ ~ v

Laimėtojui teks dr. Algirdo Nasvycio Atminimo 
Pereinamoji Taurė, įsteigta 1982 m. 1997 m. lai
mėtojas - Vytautas Nasvytis (Clevelando Žaibas). 
Be to, pirmų trijų vietų laimėtojams ir geriausiam 
jauniui skiriamos ŠALFASS-gos žaidynių plaketės. 
Bus ir piniginės premijos už tris vietas.

Jaunių amžius- 17 m. ir jaunesni - 1998 m. gegu
žės mėn. 2 d. Dalyvauti kviečiami visi lietuvių kil
mės šachmatininkai. Žaidėjų skaičius / neapribotas.

Dalyvių registracija- iki balandžio 21 d. imtinai, 
šiuo adresu: Antanas Vilutis, 1143 Southview Dr., 
46375-1533. Tel: 219-322-4533.

Smulkios informacijos pranešamos visiems šach
matus kultyvuojantiems klubams ir pavieniams šach- 
matininkams, dalyvavusiems bent vieną kartą pasku
tinių 5 metų bėgyje lietuvių pirmenybėse.

Papildoma informacija: Vytautas Nasvytis, ŠAL- 
FASS šacnmatų k-to vadovas, teis 216-631-0210.

ŠALFASS ŠACHMATŲ K- tas



Už nepriklausoma Lietuvę! Už ištikimybę Kanadai! 
Pour la Lituanie Tibre. Pour loyaute au Canada!.

For free Lithuania! For loyalty to Canada!

LEIDĖJAS ”NL” SPAUDOS BENDROVĖ.
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Metinė prenumeratos kaina Kanadoje — $ 25,-
Rėmėjo - $ 30,-
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P.S. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos mintys ne
būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, grąžinami ti
iš anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Lietuvos Sauliai kariniame parade Kaune Nuotr: Jono Ivaškevičiaus

kultūros
JEAN CHAREST IŠTARĖ 
"TAIP”

Pradžioje abejojęs, ge
rai apsvarstęs ir su artį 
miausiais darbuotojais 
išdiskutavęs, Jean Cha
rest atsisveikino su savo 
Progresyviųjų Konserva
torių partija ir pasakė 
Quebec’o liberalams i- 
"taip". Oficialiai kovo 
mėn. 26 d. patvirtino 
savo nutarimą kandida
tuoti į Quebec’o liberalų 
partijos lyderio postą 
Sherbrooke miesto bend
ruomenės patalpose 
pilnose žurnalistų ir ger 
bėjų bei smalsuolių, ge
rai apgalvotoje kalboje, 
aiškiai pasisakė, kad 
sieksiąs normalaus gyve
nimo Quebec’ui ir nor
malioje valstybėje 
Kanadoje. Rėmėsi daugu 
mos kvebekiečių troški
mu palikti visokius nepa
sitenkinimus ir kaltini
mus praeičiai, raginda
mas visus pasitraukti 
nuo pasenusios separatis
tų retorikos. Jis tiesiai 
pasakė, jog numato, kad 
PQ vyriausybė bandysian 
ti jį diskredituoti asme
niškai, o Lucien Bouchard1- 
as bandys išsisukti iš 
savo užsiangažavimo III- 
jam referendumui, jeigu 
būtų perrinktas. Kaip ži
noma, apklausinėjimo 
duomenys rodo, kad dau: 
guma kvebekiečių nenori 
to IlI-io referendumo.

Jean Charest pasirody
mas buvo visų komenta
torių - spaudoje ir TV- 
neskaitant dalyvių, labai 
teigiamai įvertintas.

Prancūziškoje spau
doje Montrealyje prime
nama, kad J.. Charest ne
galės pasiūlyti nieko ge
resnio konstituciniuose, 
nei ekonominiuose reika
luose, nes jis pritaria ir 
toliau "zero deficitui" 
programai.

as paskelbė, jog iki metų 
pabaigos Lenkija reika
laus vizų Rusijos, Balta
rusijos ir Ukrainos gyven
tojams, norintiems įvažiuo
ti į Lenkiją. Tas pats re
žimas bus takomas ir 
valstybėms, su kuriomis 
Europos, Sąjunga palaiko 
vizų režimą.

Lenkija pranešė, kad 
tai yra būtina, nes iš 
Rytų Europos per Lenki
ją į vakarus veržiasi ne • 
tik nelegalūs imigrantai, 
bet ir ginklai, 
kai.

Tokiomis 
nustatytomis
labai nepatenkinta Rusi
ja ir Baltarusija, o Kara
liaučiaus gubernatorius 
L. Gorbenka ragina len
kų pirkliams atvykstan
tiems į Karaliaučių įves
ti labai brangias vizas. 
Nemokamai galės įva
žiuoti, sakė gubernato
rius, tik ką nors statan
tys arba steigiantys ko
kias įmones.

administracijos, Deputa
tų klubo, dvasininkijos, 

mokslo bei vi
suomenės atstovai, kariš
kiai ir kiti pakviestieji. 
Sveikinimo žodį tarė 
miesto meras H. Tamu
lis. Seimo pirm. prof. 
V. Landsbergis savo iš
kilmingoje kalboje pažy
mėjo Vasario 16-tos 
reikšmę Lietuvos valsty
bingumo atkūrimo raidai, 
kovas išsaugojant ją.

ir narkotk

Lenkijos 
vizomis

Lietuvoje
LINKSMAI PAŽYMINT
VASARIO 16-TAJĄ 
KAUNE

Pažymint Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo 
80-metį, Kaune buvo 
oranizuota daugybė ren
ginių, kurie prasidėjo jau 
vasario 12 dieną. Mokyk
lų, universitetų, akade
mijų, kultūros namų, klu
bų salėse, 
galerijoje, 
ramovėje ir 
minėjimai, 
konferencijos, 
vakaronės ir 
niai, buvo
parodos, skirtos šiai gar
bingai sukakčiai paminėti, 

šventės išvakarėse 
Kauno Valstybiniame 
muzikiniame teatre įvy
ko iškilmingas minėjimas 
koncertas ir vakaras. 
Jame dalyvavo Seimo ir 
Vyriausybės nariai, mies
to Tarybos, savivaldybės

Paveiklsų 
Karininkų 

kitur vyko 
koncertai, 
popietės, 

kiti rengi- 
atidaromos

LENKIJA GRIEŽČIAU 
PRIŽIŪRĖS ĮVAŽIAVIMUS

Lenkijos Užsienio Rei
kalų min. B. Geremek’-

Z psl.

Istorinį pranešimą apie 
1918 metų Kauną ir tų 
dienų įvykius perskaitė 
Vytauto Didžiojo karo 
muziejaus skyriaus vedė
jas, Kauno istorijos klu
bo didysis etmonas, šau
lys A. Pociūnas. Po ofi
cialiosios dalies vyko iš
kilmingas koncertas, o 
šventinis renginys baigė
si vakarone. i .

Vasario 16-osios šven- tuŠės iki Dariaus ir Girėno paminklo Ąžuolyne 
tė prasidėjo šv. Mišio- 
mis Arkikatedroje Bazili
koje, kurias konceleora- 
vo J.E. kardinolas V. 
Sladkevičius ir J.E. vys
kupas metropolitas S. 
Tarnkevičius.

Po to, Vytauto Didžio
jo karo muziejuje buvo 
atidaryta paroda: "Lietu
vos valstybės atkūrimui 
-8ū".

iškilmės muziejaus so
delyje prasidėjo Kauno 
įgulos komendanto rnaj. 
P. Urbonavičiaus raportu. 
Iškilmingu žingsniu žen
giant, šaulių garbės bū
rys prie Nežinomojo Ka
reivio kapo atnešė Vyčio 
Kryžiaus vėliavą, kurią 
pakėlė dimisijos pulkinin
kas A. Malijonis. Tuo 
pačiu metu Varpų bokšte 
pakeliama ir Vytauto 
Didžiojo vėliava. Nuaidė
jus paskutiniam valsty
bės himno akordui, nuai
di trys senovinės patran
kos salvės, skirtos valsty
bės jubiliejui, Vasario 
16-osios signatarams ir 

.Nežinomajam Kareiviui.
Pagerbiant Tarybos, 

pasirašiusios Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbi
mo Aktą, narius, 20 
kartų suskamba Laisvės 
varpas. Prie Nežinomojo 
Kareivio kapo ir Laisvės 
paminklo gėles padėjo

Gyvoji grandinė, nusidriekusi Kauno gatvėse nuo Ro •

savivaldybės ir 
organizaci- 

kariškiai.
susirinkusius 

pasveikino 
A.Balu- 
Karinių

miesto 
visuomeninių 
jų atstovai, 
Sodelyje 
kauniečius
Kaunu vicemeras 
tis ir Lietuvos 
oro pajėgų vadas, Kauno 
įgulos vadas pulk. Z. 
Vegelevičius.

Kariniam orkestrui gro
jant maršą, prasidėjo 
karinis paradas. Darnio
mis gretomis pro susirin
kusius kauniečius pražy
giuoja karinių oro pajėgų 
jėgerių, gen. S. Raštikio 
puskarininkių mokyklos 
kariūnų, savanorių, šau
lių ir I-jo Vidaus tarny
bos pulko karių būriai, 
riedėjo karinė technika. 
Paradą stebėjusių kaunie
čių veiduose spindėjo 
džiugesys, 
sus "Valio" 
Donelaičio 
kiekvienais
ja Lietuvos kariuomenė, 
daugėja karines techni
kos, o tuo pačiu ir pasi
tikėjimas Lietuvos gyven
tojų tarpe, kad Vasario 
16-osios ir Kovo 11- 
osios švenčių iš mūsų ne
atims agresoriai. Džiugu, 
kad ir šauliai palaipsniui 
tampa pilanateisiais vals
tybės gynėjais.

Pasibaigus kariniam pa
radui, tūkstančiai miesto

ateities
1989

kelią
Kaip ir 

Baltijos kelyje 
stovėjo šventiš-

Nekartą gar- 
nuskambėjo

gatvėje. Su 
metais stiprė-

gyventojų centrinėse gat
vėse susikibo rariKomis ir 
ši gyvoji grandinė nusitęsė 
nuo Kauno pilies iki Da
riaus ir Girėno paminklo. 
Tai buvo Kauno Deputa
tų klubo sumanyta akcija 
"Nutieskime istorinės at
minties 
vardan”! 
metais 
dalyviai
kai nusiteikę, su vilties 
ugnelėmis akyse, užmir
šę kasdieninius rūpesčius 
ir supančias negeroves. 
Gyvosios grandinės keliu 
buvo pervežtas fakelas, 
kuris simbolizavo ugnies 
-gyvybės perkėlimas iš 
praeities - į ateitį. Tuo 

' metu virš miesto skraidė 
sraigtasparniai ir lėktu
vas, paskui save sklandan
tis baltą juostą su užra
šu "Su Vasario 16-ąja!".

Lietingas oras ir žvar
bus vėjas neatbaidė kau
niečių, kurie vakarop 
rinkosi į Rotušės aikštę, 
kur koncertavo populia
rūs atlikėjai ir ansamb
liai. Didi mūsų valstybės 
šventė pasibaigė įvairia
spalviu šventiniu fejer
verku, 
vingų švieselių apšvietė 
Kauno dangų.

LŠS garbės šaulys 
S. Ignatavičius 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 7

tūkstančiai spal-



Lietuvoje
B. N.

• SĄJŪDŽIO būstinės 
pastatas Vilniuje, Gedi- 

■mino pr. 1, dabar pa
skelbtas istoriniu pamink
lu ir įrašytas į Lietuvos 
Respublikos kultūros ver
tybių sąrašą.

Pastate bus muziejus, 
liudijantis istorinę Sąjū
džio veiklą.
APDOVANOTAS RĖŽI ŠO
RIUS EIMUNTAS 
NEKROŠIUS

Lietuvos Valstybinė 
(Nacionalinė) Kultūros ir 
Meno premija buvo pa
skirta šiais metais už 
trijų spektaklių režisūrą: 
kurie vyko 1994 m. "Mo- 
zartas ir Salperis1,’ ^Don 
Juanas, Maras”; 1995 m. 
"Trys seserys" ir 1997 
m. - "Hamletas".

Už "Hamletą" Rusijos 
teatrų vertinimo komisi
ja geriausiu užsienio 
spektaklio 1997 m. išrin
ko E. Nekrošiaus "Hamle
tą".v

Š.m. kovo mėn. 9 d. 
jam buvo įteiktas geriau
sio užsienio spektaklio 
prizas "Auksinė kaukė", 
į šį prizą kadidatavo 
keliolikos valstybių spek
takliai.

PRESTIŽINIS APDOVA
NOJIMAS RAŠYTOJUI
JONUI AVYŽIUI

Britanijos Tarptautinių 
Biografijų Centras pra
nešė, kad tarptautinio 
"Metų" žmogaus premiją 
1997-98 teko Lietuvos 
rašytojui Jonui AVYŽIUI.

Ši Cambridge dirbanti 
Centro taryba kasmet 
peržiūri dešimt tūkstan
čių biografijų, iš jų at
renkama tik saujelė žmo
nių.

NE VISI VAIKAI NORI 
MOKYTIS

Švietimo ir mokslo 
ministerijos duomenimis, 
šiuo metu mokyklos ne
lanko 1564 vaikai iki 16 
metų, iš jų 267 yra ne
pajėgūs. Dažniausiai 
vaikai mokyklos nelanko, 
nes nenori mokytis. Dau
giausia mokyklos nelan
kančių vaikų yra Vilniaus 
apskrityje - 330. iš jų 
215 Vilniaus mieste. Ma 
žiausia nelankančių mo
kyklos vaikų yra Klaipė
dos apskrityje -14, iš ku
rių 12 vaikų neįveikia 
mokymo programų.

Vilniaus apskrityje 141 
vaikas nelanko mokyklos 
nes nenori mokytis, 46 
vaikai yra asocialių šei
mų, 27 vaikai valkatauja, 
13 mokytis neleidžia tė
vai, 12 tingi mokytis, 8- 
niems mokymas per sun
kus. Dar 56 vaikai nelan
ko mokyklos dėl kitų 
priežasčių.

Kauno apskrityje 16 
vaikų nesimoko, nes dir
ba. Čia taip pat daugiau
sia vaikų nesimoko dėl 
silpnos sveikatos. Dau- 
1998. Iii. 31

giausia nelankančių mo
kyklos vaikų yra apie 
12-14 metų amžiaus. 
1996 m. mokyklos nelan
kė 1452 vaikai.

ŽEMĖS ŪKIO BENDRO
VES MODERNIŠKĖJA

Šakių rajone, Gotlybiš- 
kių kaime kooperatinės 
žemės ūkio bendrovės 
"Grūduva" atidarė moder, 
niausią Lietuvoje karvidę. 
Joje sumontuota vokiška 
melžimo įranga ir augi
nama 200 Vokietijoje iš
vestos Holsteino veislės 
karvių, šis projektas kai
navo 4 mil. litų. Tikima
si, kad investicijos grįš 
per 4-5 metus.
"Grūduva" iš privačių as
menų ir valstybės yra iš
sinuomojusi 3 tūkst. ha 
žemės. Beveik pusė šio 
ploto pernai buvo užsėta 
kviečiais, iš kiekvieno 
hektaro gauta po 1,400 li
tų pelno. Sėkminga veik
la augalininkystės srityje
bendrovės vadovus paska
tino užsiimti ir gyvulinin
kyste.

"Grūduvos" karvių' 
ūkis įsigijo Karuselinę 
melžimo aikštelę. Per 
valandą čia pamelžiamos 
132 karvės. Karvių ban
da buvo padidinta iki 
470. Naudodama moder
nią įrangą, bendrovė tie
kia švarų pieną, Kurį 
visą superka "Marijam
polės konservai".

NAUJA KELTO LINIJA

Klaipėdą su kitomis 
Baltijos jūros valstybė
mis jungia jau šešios 
tarptautinės keltų linijos 
Vasario 13 dieną į Klai
pėdą atplaukė Danijos 
keltas "Belard", kuris 
plaukios į Danijos Aaben- 
raa -miestą, du kartus 
per savaitę. Jis gali ga
benti 50 autofurgonų ir 
24 keleivius gerai įreng
tose Kajutėse. Ši keltų 
linija atidaryta danų 
verslininKų iniciatyva. 
Šiuo metu reguliariai 
vykstama į Vokietiją ir 
Švediją. Reisus aptarnau
ja didžiausi Klaipėdos 
laivai. Klaipėda yra vie
nas didžiausių uostų ry
tinėje Baltijos jūros pa
krantėje.

APIE BEDARBYSTĘ
Daugiau negu pusę vi

sų Lietuvos gyventojų su
daro moterys - 52.8%. Iš 
jų apie pusė yra dar - 
bingo amžiaus

Daugiau negu pusė be 
darbių moterų yra 30-40 
m. amžiaus. 2/3 moterų 
bedarbių eilėse yra aukš
tesnio arba aukštojo išsi
lavinimo.

Daugiausia moterų be
darbių yra Širvintose-15.2% 
Šalčininkuose ir Kelmėje 
- apie 13%.

Bendras nedarbo lygis 
Lietuvoje yra 6.7%.

Šiais metais labiausiai
Lietuvoje trūks mokytojų, 
psichologių, teisininkių , 
socialinės rūpybos darbuo
tojų, taip pat siuvėjų ir 
aptarnautojų.

TOBULINAMAS
MUITINIU DARBAS

Iš muitinės surinktųjų 
muitų ir mokesčių sumą. 
1997 m. sudarė , 47,72 % 
Lietuvos valstybes : iždo, 
kaip rašo "Lietuvos Aide" 
š.m.Nr.26, Eugenija Var - 
nienė. Tai apie 775 mil . 
litų daugiau, negu buvo 
surinkta 1996 metais.

Svarbu, kad rūpinama
si efektingai stiprinti bu
simųjų ir esamųjų muiti
nės tarnautojų darbui’ pa
ruošimų. 1997 m.Muitinės 
mokykla baigė 124 sta*~

Patikrinimas muitinės poste

Nuotr: Stasio Laukio
žuotojai, kvalifikacijas ge-
rino 238 pareigūnai, : 359* KAS PADES VAD» DUKRAI?
lankė specializuotus kursus. Aldona Vilutiene

Taip pat yra geri
nama kompiuterinė tran - 
zito sistema.

Muitinės tarnyboje dir
ba 17 inspektorių. Tarnau
ja ir 17 paruoštų šunų.

Jungtinis sienos perėji
mo punktas atidarytas Sa- 
ločiai-Grenztale.
t SOSTINĘ

Sklaidau spaudą. Vos ne kieKviename laikraštyje 
ilgesnė ar trumpesne publikacija apie "Tauro" apy
gardos vado Antano Baltūsio -Žvejo ir jo kovos 
draugų likimą.

Sujudo ir visas širšynas - stribų palikuonys. Jų 
šmeižtą po visą Lietuvą plačiai išgarsino žiniasklai- 
dos priemonės, net nebandydamos išsiaiškinti tiesos.

O mes, Kaip ir pokario metais vienų vieni, valsty
bės neremiami, suvažiavome iš visų Lietuvos kam-

Didžiausia privati tele
vizijos stotis " Laisvas ne
priklausomas kanalas 
(LNK) ketina iš Lapių, 
netoli Kauno,keltis į Vil
nių. LNK televiziją ketb 
narna įkurdinti dešiniąja^’ 
me Neries krante, grei-' 
čiausiai, šalia viešbu
čio "Lietuva", Numatoma 
pastatyti administracines 
patalpas studijų komplek
są, kavinę, restoraną ir 
kt.

pelių vasario 1 d. į Pilviškius pagerbti vieną tau
riausių, ryžtingiausių, narsiausių, teisingiausių, drą
siausių vadų ir jo bendražygių, žuvusių prieš 50 me
tų, atminimą. Vėliavų plazdesys prie paminklo, jau
nų kariūnų salvė, ugningi moms. A. Svarinsko žo
džiai ir giesmė "Marija, Marija", nuvilnijusi per 
tūkstantinę minią, parodė, kad čia susirinko tie, 
kurie apgynė Lietuvą, kam brangi Laisvė ir Nepri
klausomybė. Mūsų daug ir mes nenugalimi.

Daug būtų galima rašyti apie renginį ir stribų 
įniršį, bet šiandien noriu parašyti apie vado Antano 
Baltūsio dukrą Laimutę, kuri irgi buvo šventėje. Ką 
ji jautė tada, Kai korespondentai kalbino jos brolį 
ir seserį, o ji liko nepastebėta?

Kai A. Baltūsis išėjo partizanauti, išsivedė ir 
Laimutę. Taip ir tapo, dar ketverių metų neturėda-

PLB ATSTOVAS GABRIE
LIUS ŽEMKALNIS 
VILNIUJE

Į Vilnių iš- Australijos ' 
atvyko naujasis Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės 
valdybos atstovas Lietu
voje - Gabrielius Žem
kalnis. Pusmečiui į Lietu
vą atvykęs G.Žemkalnis 
pakeis daugiau kaip ket
verius metus šiame pos
te dirbusį Juozą Gailą. 
Gabrieliaus Žemkalnio 
teigimu- svarbiausias 
PLB atstovybės uždavi
nys - rūpintis lietuvybės 
išsaugojimu užsienyje. 
Iki šiol turtingesniuose 
kraštuose įsikūrusių už
sienio lietuvių parama 
buvo skiriama Lietuvai, 
tačiau nuo šiol daugiau 
dėmesio reikėtų skirti 
Rytuose ir Sibire gyve
nantiems tautiečiams, 
mano Gabrielius Žemkal
nis. Savo naujosios veik
los planą PLB atstovas 
ketina aptarti su PLB 
pirmininku Vytautu Ka
mantų, kuris netrukus 
taip pat atvyks į Lietu
vą.

Gabrielius Žemkalnis 
gana artimai pažįstamas 
su naujai išrinktu prezi
dentu Valdu Adamkumi 
- jie kartu mokėsi Kau
no "Aušros" gimnazijoje 
ir aktyviai dalyvavo po
grindžio kovoje su na
ciais. Po Karo abu buvo 

ma, "partizane" .
Kur tėvelis ėjo, ten ir ją vedėsi - per raistus, 

per girias, per brūzgynus nešėsi, šaltose drėgnose 
žeminėse glaudė prie savęs.

Kiek praėjo to rūstaus gyvenimo dienų ir naktų, 
kas dabar pasakys, kol nutiko tai, kas ir turėjo 
tokiomis gyvenimo sąlygomis nutikti. Laimutė sun
kiai susirgo miningitu.

Kas tas geradarys, Laimutę nuvežęs į Marijampo
lės ligoninę, kol Kas nežinoma. Žinoma tik tai, kad 
vieną 1947 metų dieną Laimutę į savo namus parsi
vežė partizanų rėmėjas Stasys Lietuvninkas, gyve
nantis Marijampolėje, Sietyno 4. Laimutės buvo su
tinusios abi kojytės, ji visiškai nevaikščiojo. Ją ir 
toliau gydė Lietuvninkų bute gydytojas Insoda, o 
prižiūrėjo ir slaugė kaip tikrą savo duKterį visa šei
ma. Koks buvo džiaugsmas, kai Laimute pagaliau 
vėl žengė pirmą žingsnelį. Tada jai buvo penkeri. 
Čia ją slapta aplankydavo ir tėvelis. Atrodė, nelai
mė pasitraukė. Bet štai vieną dieną, skambinant Lie
tuvninkų duKrai Birutei gitara, prieina Laimutė, 
braukia per stygas ir sako: "Kaip tu čia skambini, 
kad aš nieko negirdžiu?" ištiko baisi nelaimė: Lai
mutė apkurto. Lietuvninkas ją nuvežė į Kauną pas 
profesorių Žilinską. Tas Konstatavo, kad atrofavosi 
klausos nervai.

- iš negyvo aš gyvo nepadarysiu,- sakė gydytojas.
Sukakus septynerieins, Laimutę Baltusytę-Lietuv- 

ninkaitę globėjai nuvežė į Vilnių, į kurčnebylių mo
kyklą. Atostogų ir vasarą mergaitę parsiveždavo. 
.Baigusi vidurinę^ mokyklą, Laimutė pradėjo po trupu- 
tį dirbti. Susipažino su tokio pat likimo vaikinu, iš
tekėjo.

O Dievas ir toliau kančios ir skausmo negailėjo - 
žuvo sūnus.

Partizanų vado dukra tyliai neša savo sunkią gy
venimo naštą, niekam nesiskundžia, niekur nesikrei
pia. Tik retkarčiais jos globėja Danutė Lietuvninkai- 
tė užsuka pas mane į "Tauro" apygardos partizanų 
muziejų pasiteirauti — gal galim kuo padėti Laimu- ’ 
tei. Girdėjusi, kad žuvusių partizanų vaikams bus 
mokamos Kompensacijos, bet kas padės Laimutei su
tvarkyti dokumentus? Ji jau neturinti sveikatos, o

susitikę lietuvių gimnazi
joje Vokietijoje. Gabrie
lius Žemkalnis tiki, kad 
Valdas Adamkus būsiąs 
labai geras prezidentas.

Laimutė pati negalės - jos niekas nesupras...
iš tikrųjų - Kas padės Vado dukrai?
Laimutės Baltušytei adresas: Laimutė Dovydėnie

nė, Žirmūnų 105-27, Vilnius.
(iš: "Tremtinys" nr. 7, 1998 m. vasario 20 d.)
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Santarvė - Santara- 
Vienybė

KALBAMA, O AR ĮVYKS?

J. V. DANYS

Populiarūs rinkimų šūkiai<
Santarvės siekimą ypatingai pabrėžė Valdas 

Adamkus prieš ir po Lietuvos Respublikos prezidento 
rinkimų. Užsiminė ir kiti.

t Bet į ’’santarvę” kvietė ir Algirdas Brazauskas 
prieš 5 metus išrinktas prezidentu. Jo partija LDDP 
(persiorganizavus iš LKP) išrinkta aiškia dauguma į 
Seimą, galėjo apsieiti be kitų pagalbos. ’’Dešinieji” 
likosi opozicijoje. Kvietimą priėmė Centro sąjunga 
(išrinkusi 2 atstovus), socialdemokratai (gavę 8 at
stovus) ir Lietuvos krikščionių demokratų sąjunga 
(pravedę vieną atstovą - Kazį Bobelį). Jie gavo kai 
kurias politines vietas, bet jos buvo "dekoratyvinės”, 
nes LDDP galėjo įstatymus pravesti be jų balsų.
Kas yra "santarvė"

Pirmiausia "santarvė", atrodo, yra junginys, ar są
junga siekianti ginti, na, ir kovoti už bendrą tikslą.

Istorijoje turime daug politinių santarvių nuo la
bai senų laikų. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo 
Anglijos, Prancūzijos, Rusijos ir JAV santarvė prieš 
Vokietiją ir Austro-Vengriją. Antrojo pasaulinio karo 
pradžioje Didžioji Britanija ir JAV pasirašė Atlanto 
chartą prieš Vokietijos-Italijos "ašį". Po šio karo pa
sirašyta Šiaurės Atlanto keliolikos kraštų paktas 
NATO, kuriuo siekiama užtikrinti saugumą. Aišku, 
saugumo netikrumą kėlė Sovietų Sąjunga.
Ar "santarvė" yra ir "santara"

Kai kalbama apie "santarvę", atrodo, kad manoma 
apie "santarą’’/sutarimą, toleranciją, vienybę, kraštu
tinumų vengimą"/.

"Santaros" vardas Lietuvos politiniame gyvenime 
yra ne naujiena. 1917 m. įsikūrė Rusijoje "Demokra
tinė tautos laisvės santara (trumpai "Santara") dėl 
aštrių nesutarimų lietuvių visuomenėje tarp karo 
tremtinių ir seniau įsikūrusių lietuvių Rusijoje ir lie
tuvių studentų, ėjusių mokslus aukštosiose mokyklose. 
"Santaros" tikslas buvo: apjungti visus liberalinių 
pažiūrų lietuvius ir lyginti tarp kairiųjų ir dešiniųjų 
aštrėjančius ginčus (Liet. Enc., XXVI t.).

Šių dienų "Santara-Šviesa" yra liberalinių pažiūrų 
neapaibrėžtos struktūros sambūris. "Santara" buvo 
įsteigta 1954 m. "Nepriklausomo studentų sąjūdžio" 
suvažiavime. Šio sąjūdžio programoje buvo ir... "ska
tinti liberinių grupių vienybę".

1957 m. prisijungus likusiems "Šviesos" nariams, 
"Santara" tapo "Santaros-Šviesos" korporacija. Akade
minis studentų sambūris "Šviesa" buvo įsmeigtas Vokie
tijoje 1948 m., ji deklaravo... "pasaulėžiūrų laisvę, 
humaniškumą, toleranciją", turėjo keletą skyrių. Emi
gracijoje jie nuolatos mažėjo, todėl jungėsi su "San
tara". Valdas Adamkus buvo vienas iš "Santaros" 
steigėjų, pirmininkų. Po Nepriklausomybės atkūrimo 
pradėta leisti Lietuvoje kultūros žurnalas "Santara", 
Lietuvai ir išeivijai skelbiąs motto "Tenutilsta vi
soks riksmas ir pyktis" . Žurnalo konsultacinėje kole
gijoje buvo ir Valdas Adamkus.

Kodėl V. Adamkus, visą laiką veikęs po ^antaros 
skraiste, rinkimų kampanijai pasirinko panašų, bet ir 
kiek skirtingą šūkį "Santarvė". (Gal dėl to, kad ba- 
zuojamasi veikti dabar nepriklausomoje Lietuvoje? 
Red.).

Vengta kontraversijy?
Negausūs, bet ekspresingi "Santaros-Šviesos" nariai, 
o ypač "Akiračių" bendradarbių dalis ne kartą iššauk
davo kritiškas pastabas ir abejones siūlomai santarai 
(Lietuvių Enciklopedijoje, XXXVI t., tarp kitko sako
ma "Š-S" yra "intelektualinio bendravimo sambūris) 
..."nuo pat susikūrimo, federaciją lydėjo pole
minės (pažymėta JVD) bangos". Ir pastebima, 
kad "Akiračiai" yra federacijai giminingas, tačiau 
nepriklausomas mėnraštis". Tai buvo rašyta dar 1985 
m. Po Nepriklausomybės atkūrimo, "Akiračiuose" 
kontraversinių straipsnių žymiai padidėjo politiniais 
išeivijoje ir Lietuvoje klausimais, štai ištrauka iš 
Zenono V.Rekašiaus, vieno iš "Akiračių" redaktoriaus 
ir, berods, neketinančio grįžti į Lietuvą!. "Tačiau da
bar jau galima pakalbėti truputį subjektyviau. Ir pir
mame ir antrame rate balsavau už V. Adamkų, nors 
nebūčiau labai nelaimingas, jeigu laimėtų ir Paulaus
kas". (Akiračiai, 1998, Nr. 1, p.1.).
Aplinka santarvei nepalanki

Dr. Tomas Remeikis, politinių mokslų profesorius 
JAV-se, pradžioje vienas iš "Akiračių" steigėjų, sako 

.’’Lietuvos Ryto" žurnalistui, kad "Santarvė" (susitari
mo prasme) galima tik tada, kai partneriai yra maž
daug lygiai pajėgūs, ko Lietuvoje dar nėra.

Pagal Liūtą Mockūną, vieną iš "Akiračių" redakto
rių ir labai daug dirbusį su Valdu Adamkum, politinė 
santarvė neįvykdoma, tai utopija (iš to pat pokal
bio su "LR" žurnalistu).

Demokratinėje sistemoje turi būti politinės parti
jos. Santarvė galima tik partijoms sutikus. Ar parti
jos Lietuvoje jau brandžios ir užsitikrinusios savo 
pastovią ateitį? Deja, ne. Politinio brendimo proce
sas dar -tik vyksta. Didesnės partijos nesutiks atsiža
dėti savo laimėtų pozicijų.
Partijoms reikia reformuotis

Žurnale "Veidas" 1998.11.19 apžvalginiame straips
nyje rašoma, kad prezidento rinkimai išryškino parti
jų ideologines ir lyderių krizes; kalbama apie skili
mus partijose. LDDP Seimo frakcijos narys Gedimi
nas Kirkilas mano, kad LDDP ir Socialdemokratai 
turi keisti ideologinę kryptį. Taip pat rasti naujus 
lyderius.

Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) vadovai 
skelbia ieškosią "naujo rinkėjo", kalba apie politinės 
krypties keitimą daugiau į centrą.

Rašoma, kad partijose reiškiasi Seimo atstovų ne
paklusnumas partijos vadovybei. Pav., Prezidento 
rinkimuose du liberalų partijos nariai (viso Seime 
turi tris) nebalsavo už Paulauską, kaip kad partijos 
vadovybė buvo nusprendusi. įvairių partijų rajoniniai 
skyriai ragino balsuoti už kitą kandidatą, negu kad 
partijos vadovybė buvo nutarusi.

Partijose matosi grupuotės apie skirtingus esamus, 
ar busimus vadovus.- Ryškiausiai pasireiškusios Cent
ro sąjungoje dvi grupuotės ~ Ozolo ("dešinysis 
centras") ir Bičkausko ("kairysis centras"). Yra ir 
"nepriklausomieji centristai", kurių lyderis yra Vytau
tas Čepas, -nepripažįstantis jokios partinės drausmės.

"Lietuvos Aide" skaitome, kad Andrius Kubilius, 
Seimo vyr. vicepirmininkas, vienas iš TS (LK) vado
vaujančių asmenų, siūlo, kad partijos Seimo nariai 
politinius sprendimus pirmiausia sutartų, diskutuotų 
savo partijos narių posėdyje prieš klausimo svarsty
mą Seime. O Seimo posėdyje laikytųsi ir balsuotų 
pagal savo susitarimą.

Kanados ir tradiciniuose Europos demokratiniuose 
parlamentuose tai jau yra nustatyta tvarka. Tuo tar
pu TS(LK) kai kurie nariai sako, - tai yra nedemo
kratiška. Bet, tai nesubrendęs demokratijos suprati
mas. ( bus daugiau )

Teko dalyvauti ir Ne
priklausomybės šventės 
minėjime, surengtame 
Šv. Antano parapijos 
salėje, vasario mėn. 8 
d. Ciceroje. Cicero ir 
apylinkių lietuviai atski
rai stengėsi paminėti šią 
reikšmingą sukaktį. Kal
bėjo Lietuvos gen. gar
bės konsulas Vaclovas 
Kleiza, savo mintis dės
tė gana kondensuotai ir 
trumpai. Ir jis nevengė 
kelių pastabų dėl nela
bai suprantamų reiškinių, 
kurie vyksta Lietuvoje 
dabar.

Trumpai sveikino Cice
ro miesto Valdybos pir
mininkė, lietuvių kilmės 
Betty Loren (Laurinai
tis), kuri su visa miesto 
valdžia į šį minėjimą 
buvo atsilankiusi. Meninė
je dalyje pasirodė vilnie
tė aktorė Irena Leonavi
čiūtė, kuri jau ilgesnį lai
ką čia gyvena^ ji paoe- 
klamavo poetės J. Degu 
tytės eilėraščių.

^*******jm*************************************w**«**#***mm*«iHt#*m#************m***** 
publikos ar surinks dau-

• giau pinigų...
Nuo senų laikų Čika

goje būna taip vadinami 
pagrindiniai Nepriklauso
mybės šventės minėjimai, 
kuriuos organizuoja Čika
gos Lietuvių Taryba, 
ALTo padalinys. Jis šie
met vyko vasario mėn. 
15 dieną Marijos Aukštes
niosios Mokyklos salėje. 
Tačiau šiemet, ši apie 
1300 vietų turinti salė, 
buvo beveik apytuštė (su
sirinko gal 300-350 žmo
nių) nes tą 
rengė savo 
kiti. Vienas 
desniųjų tą 
dienį buvo

Edvardas Šulaitis
DAUG NEPRIKLAUSO
MYBĖS ŠVENTĖS MINĖ
JIMŲ ČIKAGOJE

Čikagoje ir jos apylin
kėse Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėji
mų niekada netrūkdavo. 
Todėl ir šiemet jų gau
siai 
visi, 
jokio 
pačią 
po du-tris, 
kažkokios tai varžybos - 
kas sutrauks daugiau

užderėjo. Rengė 
kas tik norėjo, be 
saiko. Jų net ir tą 

dieną čia būdavo 
Atrooė, lyg

pačią dieną 
minėjimus ir 
iš toKių di- 
patį sekma- 

,LB Lemonto

apylinkės valdybos suor
ganizuotasis PLC Lemon- 
te.

Marijos Aukšt. Mokyk
los salėje buvo gana įdo
mi meninė programa, net 
ir kalbos šį kartą nepra
ilgo. Čia pagrindinį pra
nešimą padarė ALT pirm. 
Jonas Račkauskas, kuris 
gal be reikalo iškėlė dau
gelį Lietuvos dabartinio 
gyvenimo negerovių (šio
mis progomis reikėtų to 
vengti). Kalbėjo ir nau
jasis Lietuvos generali
nis konsulas (iki šioliai 
čia buvo tik garbės, o 
ne karjeros konsulatas) 
Gintaras Apuokas. Taip 
pat sveikinimo kalbą

pasakė ir JAV Kongreso 
narys, trečiosios kartos 
lietuvis - John Shesto- 
kas. Illinois gubernato
riaus atstovė Pat Michals
ki perskaitė gub. Jim 
Edgar proklamaciją šios 
šventės reikalu. Buvo pa* 
skaitytas ir miesto mero 
Richard Daley raštas.

Visus smagiai nuteikė 
jaunieji Lietuvos Vyčių 
ir Spindulio grupių tauti
nių 
čia 
mą. 
sol. 
mis
Programa baigta visų su
dainuota "Lietuva brangi".

šokių šokėjai, kurie 
davė įdomią progra-

Gražiai dainavo
G. Bigenytė, kanklė-
grojo D. Kimtytė.

PUIKUS SMUIKININKO IR 
PIANISTĖS KONCERTAS

Apie 400 tautiečių, su 
gūžėję į Čikagos lietuvių 
pagrindinius namus
- JAUNIMO CENTRĄ-
- girdėjo aukšto lygio 
koncertą (o jų čia retai 
būna) - kauniečio smuiki
ninko V. Čepinskio ir 
pianistės Linos Satkutės 
(taip pat iš Kauno) pasi
rodymą.* Šis 20 metų am
žiaus muzikantas, kuris 
savo muzikinę karjerą 
pradėjo būdamas šešerių 
metų amžiaus ir savo 
vaikystėje pelnė "vunder
kindo" vardą, koncerto 
pirmojoje dalyje grojo 
sunkius kūrinius- Caesar 
Franck sonatą smuikui 
ir fortepijonui A Major, 
o taip pat ir Debussy so
natą smuikui ir fortepi
jonui.

Po pertraukos klausyto
jai išgirdo Wieniawskio, 
Godowskio ir barasate 
pjeses, po kurių, publi
kai nesustojamai plojant 
jis aar 4 kartus turėjo 
grįžti scenon su naujais 
kūriniais.

Pats V. Čepinskis, ku
ris pirmą kartą Čikagoje 
lietuviams grojo 1991 - 
siais, dar būdamas januo- 
liu, šį kartą atrodė visa 
galva paaugęs ne tik fi
zine, bet ir menine pras
me. Jo praleisti ne vie- 
neri metai prestižinėje 
Juillard muzikos mokyk
loje davė nemaža patir
ties ir jis yra vienintelis 
lietuvių smuikininkas, 
kuris buvo pernai pakvies
tas koncertuoti New 
York’o prestižinėje kon
certų salėje - "Carnegie 
Hali". į šią salę jis pa
teko, laimėjęs atrankos 
konkursą ir čia grojo N. 
Paganini koncertą smui
kui ir orkestrui. Koncer
tas susilaukė didžiulių 
ovacijų ir gero įvertini
mo.

Čikagos koncerte jam 
akompanavo koncmeiste-

/žiur. 5 psl........../
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dieną Lietuva balsavo ant bedugnės krašto. Mano 
daug iškentėjusios Tėvynės prezidentu vos neišrinko 
žmogų, pasiruošusį grąžinti Lietuvą į imperijos gar
dą. Tamsių, neaiškių asmenų nežabota kampanija 
prieš prof. V. Landsbergį, sukvailintas jaunimas, 
lengvai komunistinei agitacijai pasiduodančių kaimo 
gyventojų apolitiškumas verčia svarstyti, Kad gi 
kaltas dėl mano tautiečių riedvasingumo. Kalta visų 
lygių inteligentija- nuo jaunutės mokytojos iki gar
bingo amžiaus profesoriaus. Kalti valdantieji orga
nai- nuo apylinkės matininko iki išdidaus, pasipūtu- 
sio ministro.

Visus septynerius nepriklausomybės metus kalba
ma apie slaptus agentus, ir niekas neišdrįsta viešai 
paskelbti jų sąrašų, nors dalį žinomų agentų. Tokio 
bailumo padrąsinti, šios kruvinos žinybos veteranai 
organizavo V.Landsbergio šmeižimą, o jaunesni jų 
kolegos bandė organizuoti "baltarusišką variantą" 
Lietuvoje. Ir visa tai vyko žioplo Lietuvos saugumo 
panosėje. Buvę komunistinės Lietuvos funkcionieriai 
laiko save vos ne didvyriais ir lenda į valdžią. Va
karų Vokietijoje būtų neįmanoma, kad buvę viduti
nio rango hauleiteriai galėtų eiti net menkiausias 
vadovaujančias pareigas, o ant tilto per Reiną sto
vėtų esesininkų statulos. Lietuvoje labai greitai pa
miršo kruvinus stribų ir okupantų darbelius, o buvęs 
Seimo pirmininkas Juršėnas drįsta viešai vadinti 
rezistentus banditais. Ir niekas neskėlė jam antausio. 
Brazauskas, kalbėdamas per Rusijos televiziją, disi
dentų persekiojimą palygino su neva tai komunistų 
persekiojimais Lietuvoje. Kvailas, melagingas paly
ginimas.

Visuotinio susitaikymo šalininkai kviečia genocido 
aukas atleisti budeliams. Ne jau. Pirma tegu bude
liai paprašo atleidimo, o tada mes pagalvosim - 
atleisti ar ne. Teigimas, kad kerštas pagimdo kerš
tą, šiuo atveju tušti plepalai, siekiantys apginti 
tuos, kurie žudė, kankino ir trėmė.

Lukiškių kalėjime sėdi du kruvinų Sausio 13-osios 
įvykių kaltininkai (kiti nepasiekiami arba išsilakstė). 
Sėdi, skaito spaudą ir vaizduoja idėjinius komunis - 
tus. Jie tik apsimeta idėjiniais komunistais, gerai 
žinodami, kad tai sušvelnins teismo nuosprendį. 
Bijau, kad pernelyg gailestinga Lietuvos justicija, su
rinkusi apie dešimt tomų tardomosios medžiagos, 
paleis abu komunistinius veikėjus namo dėl jų senu
mo, sveikatos būklės arba dėl amnestijos. Kitados 
komunistai nesigailėjo nei senų, nei ligotų. 1941 m. 
birželio 14 dieną jie ištrėmė 70-metę nebylę Mairo
nio seserį Prancišką Mačiulytę, kuri žuvo Komijos 
miškuose; 1945 m. rugpjūčio mėn. stribai iššaudė 
mūsų kaimyno Stankaus šeimą (Daugėlalių k. Rieta
vo valse.), o paralyžiuotą Stankienę ištrėmė. Aš 
nesišaukiu keršto, bet reikalauju teisingo atpildo 
tiems, kurie žudė, kankino, trėmė. Kiekvienam - 
savo. Nebaudžiamumas demoralizuoja visuomenę ir 
stumia ją į pražūtį.

Lietuvai labai kenkia išdidūs ir pasipūtę įstaigų 
valdininkai. Penkerius metus vaikščiojau po Plungės 
ir Rietavo įstaigas, norėdamas atgauti pagrobtą 
tėvo žemę, ir savo kailiu patyriau Rietavo valdinin
kų menkystę.
Sovietmečiu Petkevičius, Bieliauskas, Sluckis ir kiti 
prirašė didelę krūvą romanų. Dabartiniai Lietuvos 
rašytojai apie lietuvių tautos tragediją, apie rezis
tentus ir tremtinių likimą nieko reikšmingo nesukū
rė.

Nieko neatsimename ir nieko neišmokome, todėl 
esame pasmerkti pakartotinei tragedijai, kuri gali 
būti dar baisesnė, negu ta, kurią išgyvenom.

Algirdas Šerėnas
(iš "Tremtinys", Nr. 7, 1998 m. vasario 20 d.)

SĖKMĖS AMERIKOJE!
šiuo straipsniu norime 

palinkėti dr. Audriui 
ŽIBAIČIUI ir jo žmonai 
Dianai GENTEMANN ŽI- 
BAITIENEI, išvykstantiems 
dirbti ir gyventi į Bos
toną. Ta proga norėtume 
prisiminti ir keletą svar
besnių momentų iš šios 
šeimos gyvenimo.

Dr. Audrius Žibaitis 
pirmą kartą atvyko į Ka
nadą 1989 m. žiemą ir 6 
mėnesius stažavosi Mont
real General Hospital kar- 
diochirurgijos skyriuje. 
Čia jis dirbo mokslinį 
darbą, kurio metu tyrė 
naujus chirurginius šir
dies gydymo būdus, šiuo 
metu dažnai pakeičian
čius širdies persodinimo 
operaciją. Dr. Žibaitis 
taip pat aktyviai 
įsijungė ir lietuvių bend
ruomenės veiklą, kuomet 
lemtingų 1990-ųjų metų 
pavasarį buvo Montrealio 
bendruomenės Vasario 
16-osios minėjimo pagrin
diniu pranešėju. Taip 
pat ir Aušros Vartų para
pijos choro bosai priėmė 
į savo tarpą ir jo balsą.

Audrius Montrealyje 
gilino ne vien savo pro
fesines žinias. Jis pri
ėmė krikšto, pirmosios 
komunijos bei sutvirtini
mo sakramentus. Čia jis 
sutiko ir susižavėjo gra
žia Montrealio lietuvaite 
Diana Gentemann, ir 
nuo to laiko jų gyveni
mo keliai nebeišsiskyrė.

Grįžęs į Lietuvą, dr. 
A. Žibaitis tęsė savo 
gydytojo-chirurgo darbą 
Kauno Klinikose, o taip 
pat įdiegė ir. savo moks
linį patyrimą įgytą Kana
doje. Kaune šis jaunas 
gydytojas dalyvavo aor- 
tos-vainikinių kraujagys
lių nuosrūvio (aorto
coronary bypass bei car- 
diomioplastikos (cardio- 
myoplasty) operacijose. 
1991 m. rudenį Audrius 
vedė Dianą Gentemann, 
ir sekančiais metais per
sikraustė gyventi į vaiz
dingus Kanados LaurentL 
dės kalnus.

Gyvendamas Montrealy
je • dr. A. Žibaitis dir
bo mokslinį darbą Mont
real Hospital ir tyrė su
nykusio širdies raumens 
atstatymo būdus. Minėto 
darbo idėja yra ta, kad 
į širdies randą, atsiradu
sį širdies atakos metu, 
yra persodinamos gyvo 
raumens ląstelės, kurios

Lukas, Diana, Gabrielius ir Audrius ŽIbaičiai Flo
ridoje , Kalėdų atostogose

gali padėti širdžiai vėl 
galingiau plakti. Toks gy 
dymo būdas atityje gali 
net pakeisti širdies per
sodinimo operacijas. Šis 
darbas susilaukė puikių 
įvertinimų kanadiečių 
bei amerikiečių gydytojų 
bei mokslininkų tarpe. 
Dr. A. Žibaičiui teko 
skaityti pranešimus tarp 
tautinėse mokslinėse kon 
ferencijose Minneapolyje 
(Minesota), Palm Springs 
(California), Orange Be
ach (Alabama), Toronte, 
Quebec mieste ir Mont
realyje. Jo studijos Mc 
Gili . Universitete buvo 
apvainikuotos Master of 
Science ir Experimental 
Surgery laipsniu. 1994 
m. Toronte Kanados Ka
rališkasis Gydytojų ir 
Chirurgų Koledžas (Roy
al College of Physicians 
and Surgeons of Canada) 
šiam gydytojui įteikė 
1-mos vietos apdovanoji
mą už geriausiai atliktą 
mokslinį darbą gydytojų 
-rezidentų tarpe.

Šie pasisekimai neliko 
nepastebėti ir Kanados 
žiniasklaidoje. 1995 m. 
"Globe and Mail" laikraš
tis išspausdino straipsnį, 
o netrukus ir CBC tele
vizijos stotis suruošė in
terviu apie dr. A. Žibai- 
čio atliekamą mokslinį 
darbą Montreal General 
Hospital. Lietuvių bend

ruomenė 1997 m. pavasa
rį taip pat susipažino su 
šia daug žadančia tyri
mų sritimi, kuomet dr. 
Alenas Pavilanis pakvie
tė dr. Audrių Žibaitį 
perskaityti pranešimą 
Kvebeko lietuvių gydyto
jų metiniame susirinkime.

Dianą Gentemenn- 
Žibaitiene montrealie- 
čiai taip pat puikiai 
prisimena iš "Pavasario" 
bei AV parapijos cho
rų bei kitų renginių. Ji 
baigė Concordia Univer
sitetą ir iki šiol dirba 
savo šeimos bendrovėje 
Ste-Agathe. Nors ir gy
vendami tolimuose Lau- 
rentians kalnuose, Aud
rius ir Diana, dažnai ly
dimi savo dviejų sūnelių 
Luko (5 metų) ir Gabrie
liaus (1'Z metų), savo 
skambiais balsais rėmė 
mūsų puikų AV parapijos 
Chorą ir dalyvaudavo ki
tuose bendruomenės ren
giniuose.

1997 m. rudenį dr. 
Audrius Žibaitis buvo pa
kviestas atlikti reziden- 
tūrą Bostone. Todėl su 
širdgėla tenka montre- 
aliecims atsisveikinti su 
šia jauna lietuvių šeima 
ir palinkėti jiems stipry
bės nelengvuose medici
nos keliuose, o taip pat 
ir sėkmės jaunos kartos 
auginime bei lietuviškų 
tradicijų puoselėjime.

A. Keblys
M-******************************************************* ****************

/.....atkelta iš 4 psl./
....KONCERTAS

rė Lina Šatkutė, kuri 
pirmoje dalyje ir pati 
turėjo nemažą progą pa
rodyti savo gabumus. Ne
žiūrint, kad ji tą dieną 
smarkiai karščiavo, savo 
pareigą atliko pasigėrė
tinai. Beje, Lina 1997 
in. kartu su V. Čepinskio 
koncertavo Vokietijoje, o 
taip pat ir davė bendrų 
koncertų Lietuvoje, šis 
buvo primasis jų bendras 
pasirodymas Amerikoje.
1998.’HL 31

Iš Čikagos jie išvyko į 
New York’ą, kur pasiro
dė Lietuvos Misijos prie 
JT suruoštame koncerte, 
o Vasario mėn. 15 d. - 
New York’o Lietuvių 
Kultūros židinyje atliko 
meninę dalį Nepriklauso
mybės šventės minėjime.

TeKo sužinoti, jog 
balandžio mėnesį jie yra 
pakviesti koncertuoi į 
Seattle miestą, o gal 
užsuks ir į Los Angeles. 
Atrodo, kad šį pavasarį 
V. Čepinskio rečiatalius 

Lietuvos Muzikos drau
gija yra numačiusi sureng
ti ir įvairiuose Lietuvos 
miestuose.

Būdamas Čikagoje, 
kaunietis smuikininkas 
pažymėjo, kad jis norėtų 
gorti geresniu smuiku 
negu dabar turimu... 
Šiuo metu jis naudoja 
Lietuvos Žemės ūkio 
banKo jam išnuomotą A. 
Cavali darbo smuiką, 
kuriuo yra sunku pasiek
ti gerus rezultatus. V.Če
pinskis pareiškė, kad ne
pretenduojąs į tris milijo

nus dolerių kainuojantį 
Stradivarijų, jam užtektų 
ir milijono vertės smui
ko. Tuomet jis galėtų 
galvoti apie solinius kon
certus įvairių kraštų 
publikai, o taip pat ir 
apie pasirodymus presti
žiniuose konkursuose.

Reikia pažymėti, jog 
V. Čepinskio koncertą 
Čikagoje surengė A. Šluto 
vedama lietuvių Radijo 
valandėlė, surizikavusi 
nemažomis išlaidomis. 
Likus savaitei iki šio 
koncerto, tik maža dalis 

bilietų buvo išparduota, 
tačiau paskutinę savaitę 
susidomėjimas gerokai iš
augo ir salė buvo beveik 
užpildyta, tad nuostolių 
nebūta.

Kaip žinome, mūsų 
tautiečiai labiau mėgsta 
pramoginės muzikos kon
certus, kuriuose dažniau
siai publikos netrūksta 
ir rengėjams tokie rengi
niai atneša net ir pelno. 
Tačiau šiuo atveju ir 
"rimtos" muzikos koncer
tas sutraukė stebėtinai 
didelį publikos būrį.

5 psi.



toronto
• ANAPILIO vaikų dar-' 
želis, reikalui esant,; 
gali priimti dienai ar 
dalinai globoti vaikus 
iki 6 m. amžiaus kas
dien nuo 7:30 - 5:30 vai.

ratyvo vedėja Rita Nor
vaišaitė dirba labai sėk
mingai. Jai buvo išreikš
ta padėka. Metų bėgyje 
taip pat buvo pasikeiti
mai valdyboje, iš iždinin
ko pareigų pasitraukė 
A. Bušinskas, į jo vietą

nimo dovana.
Revizijos komisijos 

pranešimą padarė jos pir
mininkė J. Adamonytė. 
Po jos trumpą pranešimą 
perskaitė samdomas revi
zorius ( Tinkham & Asso
ciates).

i*

p.p. Teirautis tel: Seselė 
Igne - 416-534-5773;
905-897-5604 arba Audra 
Paulionytė: 416-249- 1305.

Tėvai prašomi užregis
truoti jau dabar ’vaikus 
naujiems mokslo metams.’
LIETUVIŠKAI VEIKLAI- 
40,000 DOLERIŲ

PRISIKĖLIMO para
pijos kredito kooperaty
vo metinis susirinkimas.

Šiais metais suėjo 35 
metai nuo šio lietuvių 
kooperatyvo įsisteigimo. 
Metinis susirinkimas 
įvyko Prisikėlimo parapi
jos patalpose, kovo mėn. 
8 d. Prie vaišėms pa
ruoštų stalų salėje susė
do 292 kooperatyvo na
riai.

Susirinkimą atidarė 
dr. S. Čepas, kuris jau 
35 metai, nuo pat Ko
operatyvo įsisteigimo, 
jam vadovauja, kaip 
valdybos pirmininkas. 
Jis perskaitė 1997 m. 
mirusių 46 narių pavar
des. Mirusieji buvo pa
gerbti malda, kurią su
kalbėjo kun. Augustinas 
Simanavičius, O.F.M.

Valdybos pirmininkas 
savo pranešime apibūdi
no 1997 m. kooperatyvo

buvo pakviestas L. Matu
kas, kuris vėliau buvo 
perrinktas 1 metų kaden
cijai.

Prisikėlimo parapija 
numato keltis į kitą vie
tovę, užtat ir kredito 
kooperatyvas rūpinasi pa
talpomis naujoje vietoje.

Dr. S, Čepas baigė 
pranešimą, kviesdamas ir 
toliau naudotis koopera
tyvo patarnavimais ir 
palaikyti savo instituciją 
kuri remia lietuvišką 
veiklą.

iždininko pranešimą 
perskaitė L. Matukas, 
atkreipdamas dėmesį į 
sumažėjusį balansą, ta
čiau pažymėjo, kad pel
nas nuo to nenukentėjo. 
Paminėjo metų gale 
prirašytas papildomas pa
lūkanas taupytojams ir 
skolininkams. 1996 m. 
buvo prirašyta 5%. Per
skaitė ir visas organiza
cijas, kurias parėmė 
$40,625.

Paskolų komisijos pirm. 
A. Nausėdas pranešė, 
kad 1997 m. buvo gauta 
35 pareiškimai nekilnoja
mo turto paskoloms už 
$3,740,425 ir 101 pareiš
kimas, iš kurių patvirtin
ti 97, asmeninėms pasko
loms bendrai sumai $860.

Diskusijų dėl praneši
mų nebuvo. Br. Saplys 
padėkojo už auką vilnie
čiams. Sekė Valdybos rin
kimai. į Valdybą buvo 
perrinktas V. Bireta ir 
vietoje E. Girdausko, 
kuris nebekandidatavo, 
buvo išrinkta G. Ignaity- 
tė, turinti magistro laip
snį verslo administracijo
je. Taip pat perrinktas 
L. Matukas, kuris metų 
bėgyje perėmė iždininko 
pareigas.

Paskolų komisijon vie
toje A.Kuolo išrinktas 
A. Simonavičius ir- Revi
zijos komisijon perrink
tas V. Tamulaitis.

Sekė loterija, kurioje 
buvo 8 piniginės premi-' 
jos po $25,ir 6 po $50. 
Susirinkimas užtruko 
pusantros valandos, po 
kurio prasidėjo vaišės, 
kurių visi laukė.

Reikia tikėtis, kad 
Prisikėlimo parap. Kredi
to Kooperatyvas, kaip ir 
visi kiti lietuviški koope
ratyvai, dar ilgai išsilai
kys. Jame tiek daug pa
tarnavimų teikiama vel
tui, kaip pav., sąskaitų 
apmokėjimas ir kiti 
patarnavimai. Tikėkime, 
kad jaunoji karta plaikys 
savo finansines instituci-

CHAMNEY • MC WILLIAMS • DRESHER 
CMD Insurance Services

Dėl visų rūšių draudos Jūs galite kreiptis į Walter Dresher 
(Drešerį), taip pat naujos automobilių ir namų draudos 
reikalais; į Rimą Drešerienę kreiptis jau apdraustų automobilių 
ir namų reikalais ir į Ričardą Drešerį - dėl visų komercinių draudų.
1945 Dundas St E., Suite 215, Mississauga, Ontario, L4X 2T8

Tel. 905 624-4866,1-800-665-3406
FAX 905 624-8238

Chamney McWilliams Inc. 
-------i—--------—

Nekilnojamo turto Įkainojimas - mortgičių, mokesčių, 
turto ir kt. Kreiptis j Riek Drešerj tel. 416 233-3334

DRESHER Appraisal Ltd.

NskOUQlsmss {urjas. Patarnavimai visose pirkimo ir 
pardavimo srityse. Kreiptis j Valterį ar Riek Drešerius

Tel. 416 233-3334
DRESHER Real Estate Ltd.

Patarnavimas- greitas Ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 418 762-4232,905 822-7376 

Lilija P'cavfeian*-Melonal 416 762-4232, 519 853-3652
* GAISRO * AUTOMOBILIŲ * ATSAKOMYBĖS* 

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DBA - JATS URANCE

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited
2 Jane Street, Suite204 (kampas Jane Ir Bk»r)Toronto, Ont. M6S 4W3 

416-762-4232 FAX 416 762-5588

LIETUVIŲ
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

padėtį. Metai buvo gana 
geri, pelnas beveik toks 
pat, kaip ir 1996 m., 
nors bendras balansas su
mažėjo. Tam sumažėji
mui yra daug priežasčių 
vyresni taupytojai ati
traukia dalį savo santau
pų pragyvenimui, mirusių 
narių santaupos iškeliau
ja palikimams, ir pan. 
Kai kurie taupytojai 
susižavi kanadiečių ’’mu
tual funds’’, kurios siūlo 
aukštesnes palūkanas, 
bet į tas finansines in- i 
stitucijas, investavimas yra, 
labai rizikingas.

Pirmininkas pabrėžė, į 
kad praėjusiais 
vėl buvo sušelptos 
rios lietuviškos 
cijos, mokyklos 
mo vienetai 
suma.
Metų gale buvo 
jams prirašyta 6% papil- ' 
domų palūkanų už jau 
prirašytas palūkanas ir 
taip pat 6% sugrąžinta 
skolininkams už sumokė
tas palūkanas. Tai susi
daro gana didelė suma 
ir jokia kanadiečių fi
nansinė institucija tokių 
lengvatų nedaro, tik iš 
gauto pelno statosi sau 
dangoraižius. i

Pirmininkas dar pami- !
nėjo, kad už INTERAC 
kortelę dar jokio mokes
čio neimama, tačiau 
valdyba tą reikalą svars
tys, nes daug kas tą kor
telę pradėjo naudoti la
bai mažų sąskaitų apmo
kėjimui.

Naujoji Kredito koope-

500. Is Paskolų komisi
jos pasitraukė A. Kuolas 
kuris toje komisijoje dir
bo 35 metus. Jam padė
kota ir įteikta atsisveiki

jas, kur viskas apdrausta 
ir pelnas tenka ne tik 
patiems nariams, bet ir 
lietuviškai veiklai pa
remti. Vincas Kolyčius

AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

6 psi.

999 College St., Toronto. Ontario M6I1 IAS 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

1 AX: 416 532-4816 
Anapilyje telefonas: 905 566-0006

pRISIKELIMO
ARABIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

metais • 
įvai- 

organiza- 
ir jauni- 

$40,625

taupyto

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 vx; 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 58 milijonus doleriu
MOKA UZ:
90-179 d. term, ind....................3.25%
180-364 d. term.ind.................. 3.50%
1 metų term, indėlius................ 3.75%
2 metų term, indėlius................ 4.00%
3 metų term, indėlius................ 4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius................5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk..............3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.00%
2 metų GlC-met. palūk..............4.25%
3 metų GlC-met. palūk..............4.55%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metų GlC-met. palūk..............5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind......5.25%
Taupomąją sąskaitą...................2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........2.25%
Kasd. pal. Čekių sąsk.iki...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas- 

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

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų.......................6.15%
2 metų.......................6.30%
3 metų.......................6.45%
4 metų.......................6.55%
5 metų.......................6.60%
Su keičiamu 
nuošimčiu
1,2, 3 metų............5.45%

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). Neimame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

MOKA:
3.00% už 30-89 dienų term, indėlius 
3.25% už 90-179 dienų term, indėlius 
3.50% už 180-364 dienų term, indėlius 
3.75% už 1 m. term, indėlius 
4.00% už 2 m. term, indėlius
4.25% už 3 m. term, indėlius 
4.50% už 4 m. term, indėlius 
5.00% už 5 m. term, indėlius 
3.50% už 1 m. GIC mėn. palūk. 
4.00% už 1 m. GIC invest, pažym. 
4.25%.už 2 m. GIC invest, pažym. 
4.55% už 3 m. GIC invest, pažym. 
4.75% už 4 m. GIC invest, pažym. 
5.25% už 5 m. GIC invest, pažym. 
2.75% už RRSP ir RRIF ind.

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
.4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.75% už OHOSP (variable rate)

!
.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
.00% kasd. pal. čekių sąsk.
.75% už JAV dol.1 m. GIC
.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

(US dol. Sav. Acc.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 6.15%
2 metų.................... 6.30%
3 metų.................... 6.45%
4 metų.................... 6.55%
5 metų.................... 6.60%

su keičiamu 
nuošimčiu............. 5.45%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

MasterCarcf KPLUS
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.

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

Telefonas: 416 532-1149
Etobicoke - 2975 Bloor St. W., Toronto ON M8X1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 7



Janina, dar ligos neįveikta, ir Jonas Adomoniai Monb 
realio lietuvių renginyje, 1996 m. Dešinėje a.a. Janinoj 
palaikai laidojami Petrašiūnų kapinėse, 1997 m.

i

PRISIMENANT JANINĄ 
ADOMONIENĘ

Sueina vieneri metai 
kai išsiskyrė iš musų tar
po visų mūsų mylima 
Janina Adomonienė. Ji 
buvo nuoširdi, linksma ir 
mylėjo žmones, mėgo su. 
visais bendrauti ir suras
davo su kiekvienu bendrą 
kalbą. Nebuvo jai sveti-1 
mas ir Montrealio lietu
vių kultūrinis gyvenimas, 
priklausė Bendruomenei 
ir ilgus metus buvo veik
li narė Montrealio Katali
kių Moterų draugijoje.

Prisimename mes Jani
ną dainuojančią mūsų 
Draugijos parengimuose 
Jos charakteringą dainą

RAŠO APIE LIETUVIUS
* Didelio dėmesio anglų 
ir prancūzų spaudoje, TV 
ir Radijo programose 
š.m. kovo mėn. susilaukė 
Vytauto BUČIONIO šeima, 
kuomet imigracijos mi
nisterija nesutiko jiems 
suteikti "landed i migrant” 
statuso. Nežiūrint dide
lių pastangų iš muzikos 
studento-jų sūnaus- Profe
soriaus įsteigto Vytuko 
mokslui remti fondo, 
lietuvių visuomenės ir 
bendruomenės pastangų* 
imigracijos taisyklės su- 
susikomplikavo. Humani
tariniu pagrindu remian
tis, nepavyko šeimai iš
gauti šeimai leidimo 
apsigyventi. Nepavyko 
gauti laiku ir darbo pa
siūlymų. Kovo 30 d. šei
ma sugrįžo į Lietuvą.

"Mamyte, 
žirgelį".

nupirk nran Tu sugrįžai amžinam žemę prie savo artimųjų, kartu išgyventų dienų pri- 
poilsiui į numylėtą Tėvų o mes čia pasilikome siminimuose. G.K.

rašo žurnalistė. Motina doraičių šeima gyvena 
kilusi iš kroatų imigran- savo dideliame 1,Ū8U 
tų šeimos. ' akrų ūkyje, pietvakariuos

Marko ir Margit Ben- se nuo Edmonton1 o.

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDUI AUKOJO:
$1000.- B. Vaidilienė - enciklopedijai, Motiejaus ir 

Petronėlės Barškiečių atminimui; $750.- V. Pėterai- 
tis (viso $400.) enciklopedijai; po $500.- LITAS, kre
dito kooperatyvas (viso $1200.); TAUTOS FONDAS. 
KaN. Atstovybė (viso $1750.), Karaliaučiaus krašte 
mokykloms; $300.- K.L Andruškevičiai (viso $1000.- 
- enciklopedijai; po $200.: E. Kuraitis (viso $600.), 
PARAMA Kred. koop. (viso $1900.) PRISIKĖLIMO 
Par. kred. koop. (viso $1800.) - enciklopedijai; Aldo
na Galdikienė (viso $540.) - enciklopedijai; dr. Ansel
mo Gailiaus 1 metu ir Vytauto Babecko 25 metu 

tmirties atminimui; $100.- Birutė Lukošius (viso $300) 
L$50, - B. Laučys (viso $330.) Karaliaučiaus krašto 
mokykloms; ,po $30.- V. Aušrotas (viso $340.), A. 
Jonelis (viso $95.)- enciklopedijai; po $20.- A. Gailia 
nė (viso $540.) - D. Bobienės atminimui.

Dėkojame nuolatiniams rėmėjams už įnašų padidi
nimą ir nuoširdžiai sveikiname naują narę-mecenatę 
B. Vaidilienę. Valdyba

Hamiltono Pensininkų Namai RAMBYNAS 
1880 Main St. West, Unit 206, Hamilton, Ont. 
L8S 4P8, turi laisvų butų. Informacijai telefonu 

skambinkite: (905)-526-8281.

IJS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALKA" LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario IBM 1LB

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo
9 v. ryto 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki Iv.p.p.. 

penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos-vakaro, šeštadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos.

TRIGLOBAL
(Onutė Dainyte).

Tririobal Capital Maeammrt Inc.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Exeoative Offices

Tel: (314) tnSSSS Fa: (514) B7MM08

MUTUAL RMM. OUABNTBBD HVWMHTI. BMP. RRJP. URA. UP. RMP. TA* BAVRM MRAnORB.

Sutot
ANTOINETTE OUELLET, 

Agent inwnobilier affiM Br ilviCICnė
bur.: (514) 482-4414 rėš.: (514) 676-9705 
fax: (514) 462-1509 Mtff (514) 990-5340 
groupe Button - 
action inc.
COURTIER IMMOBIUER AGREE 
2220, Lapiniėre, bureau 102 
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPE sorrow ■ ACTION e«c. 1ST htahcmsE voepenoant et AUTONOMY DE GROUPE SUTTON. OUĖBEC

KAILIŲ SIUVĖJAS

♦ Didelis pasirinkimas gatavų paltų 
♦Saugojimas vasaros laiku(storage) 
♦Taisau ir re modeliuoju
♦Siuvu ir parduodu

Telefonai:

844-7307 Ir 288-9646

1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A 

Montrėal,Que., H3A 2G6

TONY
D M ATAl PORTRAITS 
” M UTU|pASSEpOli> COMMERCIAL 
STU D I OI MARIAGE - WEDDINGS> Š.m. kovo mėn. 22 d. 

BENDORAIČIŲ šeimos, 
gyvenančios E m on tone, 
istoriją atpasakojo Mont
realio dienraštis "The 
Gazette" per 3% pusla
pio ir keliomis nuotrau
komis. šio išsamaus, 
detalaus ir elegantiškai 
parašyto straipsnio auto
rė - Karen Unland.

Atpasakota 9-mečio sū 
naus Matte w laimingai, 
nors ir dramatiškai per
gyventa vėžio ligos gydy
mo istorija, paciento, jo 
tėvų, gydytojo, personalo 
ir mokytojos pasisakymai.

"Bendoraičio šeimos 
šaknys įaugusios giliai į 
šią žemę, lietuvių bend- 
rataučių apylinkėje"

AKTYVAI PER 39 MIUJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki  1.75% Asmenines nuo............ 6.25%
santaupas......... ........................ ..2.25% neklln. turto 1 m......... 5.20%
kasd. pal. taupymo sąsk.......... 1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų Indėlius...................... .2.50% Nemokami čekių fąskaltų
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.....................4.25% Iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius.................. ..4.75% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius...................5.25% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP Ir RRIF 3 mil. dol. Ir Kanados
(Variable)................................,..2.50% valdžios Iki $60,000
1 m. ind................................... .,.3.25% sumos draudimu
2 m. Ind..................................... ..4.00%
3 m. ind..................................... s.4.25%
4 m. ind..................................... s.4.75%
5 m. Ind..................................... ,.5.25%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje” 
MASTER CARO KREDITU KORTELĖ 

INTERAC KORTELĖ

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

TONY LAURINAITIS

er n i

FUNERAL HOME

J.F. Wilson & Sons Ine.

IB Mcple Blvd. 5784 Verdun Av 
Choteeuguy, Que. Verdun, Que..

Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

7 psl.1998. III. 31



montreal

1998 m. balandžio men. 25 d. ŠEŠTADIENĮ, 6:30 vaLv<

Aušros Vartų parapijos salėje

PROGRAMOJE:

imas: $15,
Moksleiviams - $7

I I TA C MONIRfAl IQ I If n:VII; 
L I I M O K R f DITtJ UNI.IQ

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

MOKA UŽ:
Certifikatai (min. $1000.00)

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

2
3
4
5

4.00
4.25
4.50
5^0(1
5.25

1

• Akordeonistas Jonas RIMEIKIS
• Šauni vakarienė - šeimininkė Dana

Urbonavičienė
• Šokiai , baras, loterija

Rengia "NL" Valdybai
2.25 
0

RRSP A RRIF
Taupoma . . 1-50 

metų ... ", 
metų ... " 
metų ... " 
metų ... "■ 
metų ... “

Čekiu sąskaita

1
2
3

5

----------------5
4.00
4.25
4.50
5.00
5.25
I). 5Q._

MIRUSIEJI:
• ADELĖ RUDYTĖ, 88 m. 
mirė kovo mėn. 19 d.,Slau
gos Namuose.

Ji ilgą, laika dirbo la
boratorijoje Montrealio 
Žydų Ligoninėje, lankėsi , 
kol sveikata leido, visuo - 
se lietuvių renginiuose.

Liko brolis dr.Leonidas 
Rudys, 4 seserėčios, 2 bro
lėnai .

Palaidota iš AV P-jos 
bažnyčios Notre Dame dės 
Neiges kapinėse.
• Marija ŠILIAUSKIENĖ 
(BUDRYTE), 87 m. am
žiaus, mirė ligoninėje.

Liko duktė Gina, su - 
nūs Edvardas , ir vaikaitis.

Palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.
• MARIJA MILIENĖ(VAIŠ- 
VILAITĖ) mirė kovo mėn.
19 d., staiga, Santa Cab - 
rini ligoninėje.

Liko sūnus Andrius su 
šeima ir kiti. artimieji JAV- 

Palaidota Notre Dame 
dės Neiges kapinėse,Mont-

K.L.K. Moterų D-jos Montrealio Skyrius 
rengia tradicinį

| ATVELYKIO STALĄ

metų..
metų 
metų 
metų 
metų

Terminuoti indėliai
1 metų ....... 2-50
180 d. - 264 c__ 2-50
120 d. - 179 d. 2.25 
60 d.-119 d. 2,25 
30 d. -59 d. 

iki 3G d........
30 d. - 364 d. (išimant prieš laiKą 1.00)

IMA UŽ 7
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)
metų .^_6.95_ 
metų ..^.7.10«_

š.m. balandžio 19 d., po 11 vai, pamaldų

Aušros Vartų parapijos salėje
Programų atliks musų Šeštadieninės 

Mokyklos mokiniai.
| Visi maloniai kviečiami atsilankyti?

Auka: $13.- Porai: $25.- VALDYBA

c* ”NL’’ Spaudos Vakaro lo-’ mėn. 26 d. nustatytos to 
terijai laimikius galima at- kios: už 1 kg. - $2.50; 
nešti ir iš anksto i Redak- t- 
ja-

Tradicinis pavasarinis 
Spaudos Vakaras vyks ba
landžio mėn.25 d. šešta 
dieni. Laukiame visui u
• Šv.ONOS D-jos narių 
SUSIRINKIMAS vyks ba - 
landžio mėn.5 d., sekma
dienį, Seselių^ Namuose.

Narės prašomos daly-

už pristatymų į namus - 
.$18.

Užuojauta mirusiųjų 
artimiesiems.

Nares prašomos 
vauti.
• Leonas BALAIŠIS 
neša, kad siuntinių 
tuvą kainos nuo

pra- 
į Lie- 
kovo

• 2
3

LITAS...7.00

metų... _6.4U _
metų   6.75   4 
metų ..^_6.9G   5

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at
Fully guaranteed (CSB) or other ..^_8«.0Q-----
Personal loan regular ..................... 9.50----

Overdraft ............................................... 17.00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 .
DESJARDENS PERSONAL PRIME 6-Ą°-

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

o Albinas URBONAS, 
asmeniškai pradėjęs sėk- 

kovo mėn. 22 d. rnin^ ?RiniU nese" 
niai vėl gavo padėkos 
laišką iš LPKT S-gos 
narių,gavusių jų siunta.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658 b. i. ■ '■ '■

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

■ Hi ■ i II ■■

• PALAIS des CONGRES 
patalpose nuo balandžio 3 
d.vyks vasaros atostogų ir 
sodų,daržų ,augalą paroda. 
Parodos pavadinimas Prom
expo.

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

PAUL K U T K A U S K A S / R O S S / 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 766-3586-darbo, Z514/ 365-7060, - namu;

su- 
šį

kartų 
Metų!”,

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

Privatus kabinetas 
932-8441 
3767 Notre Dame W 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8
(metro: Place St. Henri) H2L 2Y4

Universiteto seimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis 
Montreal, Quebec

Notarė

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

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

Tel: 931-7174.

JUOZAPINIŲ PIETŪS
š.m.

sekmadienis buvo paženk
lintas liūto jėgos sniego 
pūga, vėl užvertusią ke
lius, išėjimus ir įėjimus, 
atbaidžiusi svečius nuo 
kelionės į AVP-oje ren
giamus Juozapinių pietus. 
Seimininkei Danai Urba
navičienei su talka teko 
padengti tik 3 stalus.

Kun. J. Lipski’s kleb. 
Juozo Aranausko, SJ, 
vardinėms užsakė sekma
dienio Mišias ir asistavo 
jas aukojusiam kun. 
Sadauskui, SDB.

Salėje susirinkusieji 
giedojo vieninteliam

Juozui ’’Ilgiausių 
o Antanas Žiū

kas paprašė palaiminti 
vaišes ir visų parapijie
čių vardu jį pasveikino.

Šeimynišką malonią 
nuotaiką palaikė muzi
kantas Jonas R i m ei k is 
su įvairių instrumentų 
komplektu, grodamas ir 
padainuodamas. Loteriją 
pravedė Elvyra Krasows- 
ki.

Po pietų Tėv. J. Arą- 
nauskas padėkojo šau
liams už suruoštus pie
tus, 
kymą ir muzikantui 
nuotaikingą grojimą 
dainavimą.
Pietūs užtruko apie 
valandų, bet niekas 
skubėjo namo.

svečiams uz atsilan- 
ir muzikantui už 

bei

porą 
ne- 

Dal.
8 psi.

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

Tel. 514 722-3545 Fax: 722-3546
Joana ADAMONYTĖ A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS GIA Rea: 256- 5355
Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LES TOITURES

r.p.s. MIROM INC.

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey
Mark Richard

Tel: 767 - 9941

3272 Boul. LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9

Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis
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