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RUSIJA BANDO SUSTAB
DYT! KARĄ JUGOSLA
VIJOJE-------------------—

Prez. S. Milosevic pra
šo Rusijos pagalbos ap
rūpinti jo kariuomenę so- 
fistikuotais priešlėktuvi
niais pabūklais ir 
pareiškė norįs prisidėti 
prie aukščiau pasiūlytos 
Rusijos ir Gudijos san
draugos.

Tačiau prez. 
B.- Jelcin'as, pasiuntęs 
diplomatinei Karo sustab
dymo misijai Viktor 
Černomyrdin' ą deryboms 
su prez. S. Milosevic, ti
kėjosi didesnės karo 
paliauboms įtakos, negu 
kad iki dabar.

Tuo tarpu Rusijos
komunistai ir ultra nacio
nalistai ruošiasi būsi
miems gruodžio mėn.
rinkimams. Pastebima ir 
kad vis daugiau rusų pa
sipiktina (nežiūrint, kad 
nepritaria NATO veiks
mams) vis gausėjančiais 
patvirtintais raportais 
apie serbų masinius žiau
rumus ir pradeda 
abejoti dėl bendravimo 
su prez. S. Milosevic.

KODĖL TAIP NIEŽTI 
NAGUČIAI, ŠI KARTĄ 
LAKUOTI?

Quebec* o Mokytojų 
unijos lyderė Lorraine 
Page, pasižymėjusi griež
tomis kalbomis, gegužės 
mėn. 1 d. apkaltinta ir 
nubausta vagyste.

Jai, nei jos advokatui 
nepavyko įtikinti teisėjo 
Denis Boisvert, kad 50- 
ties dolerių vertės 
pirštinės "Bay” parduotu
vėje Place Versaille 
centre netyčia įkrito į 
jos apsipirkimo maišo 
dugną. Ją stebėjo detek
tyvas.

Bausmė $235. Dar 
didesnė -šios žymios 51 
m. amžiaus moters, bu
vusios mokytojos ir pasi
žymėjusios egzekutyvi-

Kilk saulute, kilk meilioji...pavasaris šypsosi l

niame mokytojų Unijos 
komitete. Kadencija bai
giasi birželio mėn. 2000 
m., ir turės pasitraukti 
su kriminaline pažyma...

(Prisimename J. Char- 
roną, buvusį Quebec'o 
Švietimo mininsterį, ku
riam parūpo "nukniaukti" 
odinį švarką. O tiesa, 
gal ir jo nagučiai buvo 
lakuoti?)

SERBAI PALEIDO 3 
suimtuosius ameri
kiečių KARIUS ’

iš Briuselio pranešama 
kad Jugoslavijoje laikomi 
1 mėnesį belaisvėje 3 
amerikiečiai Kariai buvo 
perduoti civilinių teisių 
lyderiui Rev. Jesse Jack-, 
son'ui, po sėkmingų dery
bų jam tarpininkaujant. 
Belgrade buvo pasirašyti 
atitinkami dokumentai ir 
belaisviai kartu su Rev. 
J. Jackson' u atvyko į 
Zagrebą.

Rev. J. Jackson'as

žurnalistams tvirtino,
kad visada įmanoma 
diplomatinės derybos. Ar 
jos būtų jam pavykusios 
derantis su prez. S. Milo
sevic, jeigu NATO bom
bardavimai būtų sustab
dyti, arba Kad ir nebūtų 
iš viso vykdyti, toKios 
Rev. Jesse Jackson’as su paleistaisiais amerikiečių kariais iŠ Serbų

KANADOS LIETUVIU B-NES ŽINIOS:

• Metinis KLB Tarybos suvažiavimas Šiemet vyks 
spalio mėn. 16 d., Hamiltono Jaunimo Centre. Šiuo 
metu ruošiama programa, kuri greitu laiku bus iš
siuntinėta apylinkėms.

Užregistruota KLB Web-site w.w.w.klb.org. vardu. 
Programoje bus KLB istorija, jos darbo žinios, lie
tuviškos organizacijos, adresai, specialūs įvykiai, 
nuotraukos. Web-site (tinkle) bus rašoma 3 kalbo
mis: lietuvių, anglų ir prancūzu.

•Alg. Vaičiūnas ir R.Žilinskienė dalyvavo Ukrainiečių 
Namuose sušauktame Vidurio ir Rytu Europos 7 
tautu posėdyje. Ukrainiečiai prašo pagalbos padėti 
jiems rašyti korteles parlamentarams del "Genocid" 
muziejaus Kanadoje įsteigimo, o lenkai dėl lenkiu 
karo veteranų pripažinimo. Šiuo metu jie traktuoja
mi kaip paprasti imigrantai, tuo tarpu Anglijoje 
jie yra pripažįstami ir gauna karo veteranų privile
gijas.

Lenku ir ukrainieciiį bendruomenės yra labai 
daug prisidėjusios laiškų ir kortelių siuntimo parla
mentarams del Lietuvos priėmimo i NATO.

Info.
/ II-jo Pasaulinio Karo metu Britų kariuomenėje 
dalyvavo ir daugelio įvairių tautybių karių iŠ jų 
Dominijos. Jų tarpe buvo ir lenkų pėstininkų bei 
aviatorių divizijos. Jie buvo ypatingai pasižymėję. 
Monte Casino ir oro kautynėse virs Anglijos. Jų 
žuvo tūkstančiai.^

Pagal Britų Imperijos karo taisykles, žuvusiųjų 
karių ^ar tų^urie tarnavo kariuomenėje, karo vete
ranų seimos legaliai gali gauti jiems priklausančias 
privilegijas. O anuo metu Kanada dar buvo Domi
nija. Red./.

mintys nėra paprastai ci
niškos. Prez. S. Milose
vic vadovaujama vyriau
sybė sukėlė ir tęsia XX- 
jo amžiaus neįtikėtiną 
genocido gaisrą.

Paleisdamas 3 belais
vius, prez. S. Milosevic 
nori įtikti savo "huma- . rodo

niŠKumu" ir laikymusi 
karo etikos kodo... 
apskaičiuodamas dar 
būsimų derybų sprendi
mus.

(Buvusių belaisvių jų su
ėmimo metu apdaužyti 
veidai dabar sugiję, kaip 

nuotrauka.)
belaisvės

w.w.w.klb.org
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būtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. Rankraščiai gali 
būti trumpinami ir taisomi redakcijos nuožiūra, gražinami tik 
iŠ anksto susitarus. Už skelbimų turinį redakcija arba 
leidykla neatsako.

Prezidentūros rūmai Vilniuje

Lietuvoje
PREZIDENTAS SIŪLE SEIMUI PAČIAM SPRĘSTI 
PREMJERO P R O B LEMĄ

/Lietuvos prez. Valdas Adamkus, prieš 
išvykdamas į VashingCon'a, NATO Šalių 
viršūnių susitikimą, paskelbė Kreipi
mąsi į Lietuvos piliečius. Spausdiname 
ištraukas. Red./.

vo įžeidinėjimų, pačios valstybės ir jos piliečių že
minimo. Praėjusią savaitę uždraudęs valstybės pa
reigūnams bendrauti su Prezidentu ir piliečiais, šį 
draudimą paskelbęs iš Seimo tribūnos, Premjeras 
peržengė demokratinės Vyriausybės vadovui leistiną 
ribą. Tokie veiksmai grąžina Lietuvą į sovietinės no

Jie tampa_ pavojingi tolesnei ša- 
ir pilietinės visuomenės raidai.

rnenklaturos laikus, 
lies demokratijos

"Kreipiuosi į Jus,Lietuvos pilietės ir piliečiai,no
rėdamas išsakyti savo požiūrį į šiuo metu krašte 
susidariusią politinę padėtį.
.--Šiandien ir Jūs, ir aš matome, kad valstybės va

dovo ir Vyriausybes vadovo nesutarimai jau trukdo 
spręsti opias mūsų valstybės ir visuomenės proble
mas.^ Noriu aiškiai pasakyti, kad šių nesutarimų 
priežastis - ne mano ambicijos ar didesnių, nei nu
mato Konstitucija, Prezidento galių siekimas.AŠ ne
neigiu Seimo patvirtintos Vyriausybės programos,ta
čiau šiuo metu iš esmės išsiskyrė mano ir Ministro 
Pirmininko požiūriai į Lietuvą, jos raidos kelią.

AŠ matau laisvą Lietuvą pirmiausia kaip demo
kratinę valstybę, laisvų piliečių bendruomenę. Vi
sada buvau įsitikinęs, kad atkurtoji Lietuvos vals
tybė turi remtis piliečių ir valdžios tarpusavio pa
sitikėjimu Jr sutarimu. Tokias savo nuostatas esu 
plačiau išdėstęs metiniame pranešime, kuriame 
pasiūliau^ ir opiausių šalies problemų sprendimo bū
dus. Tačiau jau spėjau išgirsti Vyriausybes kalti
nimą, esą, mano išsakytos idėjos gali sukelti šaly
je sumaištį.

ir piliečiai, gerbiamosios ir ger- 
Jūsų Prezidentu, norėdamas 
ir visų jos žmonių gerovei, 

tarnystei Prezidentą įpareigoja ir 
Juk Prezidentas yra tiesiogiai

- Aš daugelį metų gyvenau demokratinėje šalyje. 
Ten dirbdamas sprendžiau sudėtingas valstybines 
problemas, konstruktyviai bendradarbiaudamas su 
įvairiomis valstybinėmis ir privačiomis institucijo
mis, su įvairiausių įsitikinimų žmonėmis. Maniau ir 
ligi šiolei manau, kas ši mano patirtis gali būti 
vertinga ir Lietuvai. Nuo pirmųjų savo kadencijos 
dienų siekiau bendro darbo su Seimu ir Vyriausybe. 
Atnaujintam ministrų kabinetui suteikiau
pasitikėjimo kreditą. Nuoširdžiai ir konstruktyviai
dirbau ir galiu toliau dirbti su dauguma valstybės
pareigūnų, daugeliu mano paskirtų ministrų.

Vis dėlto ėmiau jausti ir kai kurių politikų pas
tangas ne bendrai dirbti, bet manipuliuoti 
manimi. __Su nerimu stebiu ir Ministro Pirmininko 
darbo būdą, kai nebenorima girdėti kitų išsakomų 
argumentų, o politiškai ir ūkiškai abejotinų spren
dimų nebeįmanoma paaiškinti.

Mano skirti ministrai praktiškai tapo pavaldūs Vy
riausybės kancleriui. Valstybės tarnautojai pradeda 
vengti asmeninės atsakomybės. Man tai nėra pri
imtina.

...Man paprašius išsiaiškinti viešumon iškilusius ga
limos korupcijos ir itin nuostolingo valstybės ūki
ninkavimo atvejus, Ministras Pirmininkas, užuot at
sakęs į iškeltus klausimus, pagrasino atsistatydinti. 
O vėliau pradėjo atvirą kovą su Prezidento 
instituciją. Šioje kovoje nevengiama valstybės vado- 
2 psl.

Lietuvos pilietės 
biarnieji, tapau 
tarnauti Lietuvai 
Manau, kad tokiai 
šalies Konstitucija, 
visų piliečių renkamas valstybės pareigūnas. Beje, 
juo tapau ne kaip partijos atstovas, bet kaip 
žmogus, kuriuo Jūs patikėjote.

Gerai suprantu, kad Jūsų, Lietuvos piliečių, 
pasitikėjimą galiu pateisinti tik būdamas veiklus,bet 
ne simbolinis Prezidentas. Kad ir būtų kalbama, jog 
tokie ar kitokie klausimai nepriklauso Prezidento 
atsakomybei, aš turiu teisę ir pareigą rūpintis, kad 
pareigūnai, kurių kompetencijai tie klausimai pri
skirti, juos sąžiningai ir profesionaliai spręstų. 
Tikėjau, kad dabartinio premjero vadovaujama Vy
riausybė yra pajėgi spręsti nelengvas šalies proble
mas, kad ii gali vesti Lietuvą į pažangesnę ateitį. 
Tačiau šiandien matau, kad Ministras Pirmininkas 
nebesugeba dirbti konstruktyviai, nesugeba vadovau
ti Vyriausybės programos įgyvendinimui. Esu įsitiki
nęs, jog toliau didėjanti politinė įtampa yra ža
linga valstybei. Tokia padėtis ilgiau tęstis nebegali. 
Tad esu pranešęs Seimo Pirmininkui, Konservatorių 
partijos lyderiui, kad Premjeru daugiau negaliu pa
sitikėti. Mano nuomonė nepasikeitė. Todėl šį vaka
rą Jums atsakingai pareiškiu: Ministro Pirmininko 
vadovavimas Vyriausybei,man, kaip Respublikos Pre
zidentui, yra nepriimtinas, aš jo veikla nebepasiti- 
kiu. Šiandien dar nesinaudoju Konstitucijos numaty
tomis tesinėmis procedūromis. Nes tikiuosi, kad 
Ministras Pirmininkas ir Seimas gali šią problemą 
išspręsti patys.

Noriu aiškiai pasakyti: manau, kad Seimo daugu
mą sudaranti konservatorių ir krikščionių demokratų 
koalicija nevengs politinės atsakomybės spręsti nau
jo Ministro Pirmininko ir Vyriausybės klausimą.

Šiandien esu pasiryžęs dirbti kartu bei dalytis 
bendra atsakomybe ir su dabartine Seimo dauguma 
bei nemaža dalimi esamų ministrų. Taigi nepritariu 
tiems, kurie norėtų pirmalaikių Seimo rinkimų.

Gerbiamieji Lietuvos žmonėsf šis mano apsispren
dimas tikrai nebuvo lengvas. Jį ilgai ir atsakingai 
svarsčiau.^ Tokį žingsnį žengiau tik įsitikinęs, kad 
jis nebeišvengiamas. Tik suvokęs, kad šis žingsnis 
būtinas užtikrinant demokratinę mūsų valstybės rai
dą, ūkinę ir socialinę krašto žmonių gerovę.

AČiy Jums už dėmesį, supratimą ir paramą?’

ATLEISTI PROKURORAI
Atleisti 

apylinkės 
Nusikaltimų 
Valstybes
Valdymo Tvarkai Tyrimo 
skyriaus prokuroras Ri
čardas Lilas, šio sky
riaus vyriausioji proku
rorė Genovaitė Liaški- 
nienė ir šios prokuratū
ros vy r. prokuroro pava
duotojas Romualdas Ža- 
deika. Jie apsileidu
siai vykdė poeto ir ku
nigo 
čiaus 
ir 
kontrole.

Beje, 
Pramoninkų 
cijos vadovo 
Lubio žentas. 

Generalinis
K.Pėdnyčia buvo nuspren
dęs atleisti iš darbo ir 
Kauno miesto apylinkės 
vyriausiąjį prokurorą Pet
rą Kulbį, tačiau kolegi
ja rekomendavo skirti 
jam švelnesnę nuobaudą- 
pareigų pažeminimą.

Kolegijos sprendimai ge
neraliniam prokurorui nė
ra privalomi, jie- 
tariamieji. Todėl K.Pėd
nyčia sakė dar galvo
siąs, ką daryti su P.Kul
bių. Jei P.Kulbis liks 
prokuratūroje, jam nebus 
patikėtos vadovo parei
gos.

Iki šiol bus gavę papei
kimus ar bausmes 11 
prokurorų.

Ricardo Mikutavi- 
nužudymo tyrimą 

nesirūpino eigos

R.ŽadeiKa yra
Konfedera-
Bronislavo

prokuroras

UNESCO GYRE VILNIAUS 
TVARKYMĄ^

Geriausiai savo istori
niu paveldu besirūpinan
čių miestų sąrašą 
UNESCO generalinio 
direktoriaus pirmasis pa
vaduotojas Daniel Jani- 
cot zas pradėtų Vilniumi. 
Šis aukšto tarptautinio 
rango pareigūnas š.m.ba
landžio 12 dieną taip pa
sakė per
Vilniaus meru 
Paksu,pradėjęs 
nų vizitą.

susitikimą su 
Rolandu 

trijų die-

patvirti-D.Janicot z as 
no, kad UNESCO vado
vybė yra patenkinta Vil
niaus senamiesčio prie
žiūros darbais, ypač pa
lankiai vertino specialios 
struktūros 
namiesčio 
agentūros
jos pradėtus darbus. Jam 
malonu buvo išgirsti ži
nią,kad greitai bus įkur
tas ir Senamiesčio 
Atgaivinimo fondas.

Vilniaus se- 
atnaujinimo 

įsteigimą ir

UNESCO ketina 2001 
lietus paskelbti .Civili
zacijų metais ir šiai te- 

Tnai skirtą konferenciją 
surengti Lietuvos sosti
nėje. Vilnius tokiai 
ferencijai tinka,nes 
dasi netoli Europos 
grafinio centro,o 
dėl to, kad čia

• Šm. balandžio men. 30 d., radijo bangomis praneš- f 
ta, kad, NEPAVYKUS RASTI KOMPROMISO, atsi - 
statydino Lietuvos Ministeris Pirmininkas GEDIMI - 
NAS VAGNORIUS.

kon- 
ran- 
geo- 
ypač 
savo

ryškius pėdsakus yra pa
likusios įvairios kultū
ros, įvairios santvarkos, 
kad miestas teisingai 
tvarkomas, suvokiant is
torinio paveldo svarbą.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA N r. Q



• KAUNO policija sulaikė 
keturis piliečius, įtaria
mus oficialių dokumentų 
klastojimu ir jų panau
dojimu. PaKliuvo laikraš
čio "Noriu” vadybininkė 
Jūratė Lenkauskienė, AB 
"Aviakompanija Lietu
va" pamainos viršinin
kas Rimantas Jurelionis, 
niekur nedirbantis Ro
landas Bagdonas,bei nie
kur nedirbantis,jau teis
tas, Gediminas Vanclo- 
vaitis. Du iš jų J.Len
kauskiene bei G.Vanclo- 
vaitis - sulaikyti. Kiti 
du po apklausinėjimo 
paleisti.^ Kratų metu 
vieno iš jų nuomojama
me bute rasta pačių 
įvairiausių padirbtų ant
spaudų, suklastotų firmi
nių dokumentų, kad būtų 
galima asmens pase 
įdėti žymą apie
santuoką, registraciją ir 
t.t.

Padirbtais antspauaais 
buvo galima klastoti na

mų inventorizacijos by
las, "įteisinti" statybas. 
Šie žmonės, turėdami 
tokį dokumentų derlių, 
galėjo ar būtų galėję iš
duoti suklastotą mirties 
liudijimą,aukštojo moks
lo baigimo pažymėjimą 
ir dar visą galybę koti- 
kių.

APIE ARKIVYSKUPĄ 
MEČISLOVĄ, REINt

Š.m. "Utenis" laik
raščio Nr.15-me dr. Al
dona Vasiliauskiene pla
čiau rašė apie Arkiv. 
Mečislovą Keinį Jo 
115-jo gimtadienio
proga, pavadindama Jį 
Ąžuolu-galiūnu, sugebėju
siu teikti dvasinę ramy
bę įvairių tautų kali
niams net žiauriame 
Vladimiro kalėjime, 
Sovietų Rusijoje.

Suimtas 1947 m.bir
želio men. 12d., beveik 
po 6 metų kalinimo, ten 
mirė.

Lietuvos

Knygne -

Vytauto 
Didžiojo 
Karo 
Muziejaus 
sodelyje, 
Kaune
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« kauno "Žalgiris” tapo Europos krepšinio 
LYGOS ČEMPIONU

ŽALGIRIO komandai Miunchene buvo jteikta 
čempionų. taurė. Krepšininkus Karimi lavos aero 
uoste pasitiko apie 10.000 džiūgaujančių, žmonių. 
Juos pasveikino Lietuvos Prezidentas telefonu, 
o Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis .., Lie
tuvos Tautinis Olimpinis K-tas, Kauno miesto me
ras - visi sveikino arba perdavė savo sveikinimus.

Miestuose, ypatingai Kaune, nepaprasto entuzi
azmo apimti, gatvėse susirinko tūkstančiai žmonių. 
Dainavo, automobiliais važiuojantieji, dūdavo, buvo 
keliami tostai. Deja, kiti issisėlo kaip nereikia...Su
laužė reklaminius postolius,išmėtė Šiukšlių dėžes, 
nulaužė ir medelius. Hm....

Daugiausia triukšmavo padarydami nuostolius, 
jaunimas, jų tarpe, deja, ir studentai... Vilniuje 
tokių žalingu ekscesų nepranešta.

Gediminas 
Vagnorius 
vizito metu 
Kanadoje 
susitiko su 
Ontario prov. 
Konservatorių 
partijos 
lyderiu Mike 
Harris

Nuotr: G.
Petrauskienės

ŽYMUSIS LIETUVIS 
SPORTININKAS - Į. 
DIPLOMATINĘ TARNYBĄ

Šarūnas Marčiulionis- 
Lietuvos Krepšinio Ly
gos Pirmininkas(pre- 
zidentas) ir Šiaurės Eu
ropos Krepšinio Lygos 
įgaliotinis yra pasiruosęs 
diplomatinei tarnybai vVa- 
sshington 7 e, JAV Vals
tybės Departamente.

Jis turi Nepaprastojo 
Pasiuntinio ir Įgaliotojo 
ministerio rangą.

IŠAIŠKINA MASINI 
FINANSINI SUKČIAVIMĄ

Mokesčių policijos de
partamentas paskelbė 
aiškinęs didžiausią iki 
šiol finansinių nusikalti
mų "serialą". Pirminiais 
skaičiavimais, valstybei 
padaryta žala siekia 
apie 10 mln.litų. Tardy
mo departamente iškelta 
baudžiamoji byla dėl sve
timo turto užvaldymo ap
gaule ir apgaulingo aps
kaitos tvarkymo.

Š. m.balandžio mėn.15d. 
Policijos departamento 
pareigūnai, pasitelkę 
"afo" greitojo reagavi
mo rinktinę bei Vil
niaus, Kauno, Šiaulių,Vi
sagino, Vievio ir kitų 
miestų policijos tarny
bas, atliko daugiau kaip 
100 kratų. Sulaikyta ne
mažai įtariamųjų. Kaip 
sakė Mokesčių policijos 
departamento vyriausia
sis Darius Samuolis, 
Vilniuje susibūrusi nusi
kalstama grupuotė per 
1996-1999 metus suspėjo 
įsteigti 24 uždarąsias 
bendroves bei individu
alias įmones, kurios bu
vo panaudojamos kaip 
sukčiavimo įrankiai.

Formaliai studentams 
ar net Kariotiškių są
vartyno gyventojams 
priklausančios įmonės ir 
bendrovės nieko nega
mino ir nepardavinėjo- 
jų funkcija buvo tik 
maskuoti kitų firmų fi
nansinius pažeidimus.To
kios iš tikrųjų fiktyvios 
įmones, turėjo savo sąs
kaitas bankuose, imdavo 
iš Mokesčių inspekcijos 
griežtos apskaitos doku
mentus,© normalios įmo
nės per sandorius su jo
mis maskuodavo šešėli
nes ekonomikos lėšas.Jos 
neteisėtai susigrąžindavo 
iš valstybės pridėtinės 
vertės mokestį ir iš
vengdavo kitų mokesčių.
4 ps

Į jūrą aukštaičiai, Į jūrą žemaičiai... Vytautas A. Jonynas

/Alg.GustaiČio monografija apie "Jūros" Korporacijų/
Kai pirmą kartą išgirdome, kad tas nenuorama 

Alg. Gustaitis pasišovęs įamžinti knygoje buv.studen- 
tų korporaciją^ "JURĄ", ne vienas giliai atsidusome. 
Ne todėl, kad toji tolimoji Lietuvos praeitis būtų 
praradusi pirmykštį Žavesį ir trauką. Baimino kas 
kita: laiko praraja ir mirties šėliojimo pėdsakai 
visur aplinkui. Sunku buvo patikėti, kad Gustaičio 
užmojis susilauks pritarimo. Dar neįtikinamiau atro
dė, kad jam pavyks susieškoti korporacijos steigimo 
dokumentus, sąrašus, protokolus , įstatėlius,"et tutti 
quanti".

Visumoje,nežiūrint gausių jo veržlumo įrodymų, 
buvome primiršę Alg.GustaiČio organizacinius (kar
tais, diplomatinius) sugebėjimus, jo išmanymą išsi
kapstyti informaciją iŠ“ įvairiausių parankinių knygų 
bei retai skaitomos memuaristikos. Ypatingai ilius- 
tratyvine medžiagą: nuotraukas, brėžinius, piesine- 
lius...

O kaip tik dėka šią visų ypatybių, pirmoje eilėje 
atkaklumo ir sumanumo, neseniai pasirodė knygų 
rinkoje puošnus, didelio formato,stambokas leidinys, 
pavadintas /'Lietuvių studentų korporacija "JURA" 
Lietuvos universitetuos" vardu. Po ta antrašte yra 
įraŠėlis smulkesniu Šriftu: "Nuotraukų 320, atspaudų- 
112". Toji paaiškinamoji antraštė pati viena gali 
suteikti knygos neskaičiusiam bendrą vaizdą apie 
leidinio pobūdį. Knyga yra vienos įstabios talkos 
vaisiumi- koliažas.

Pakanka vien mesti žvilgsnį į, asmenvardžių ro
dyklę leidinio gale, kad įsitikitumėm, jog Gustaičio 
kviesliai, pasirodę^ tiek iseiviškoje. tiek tenykštėje 
spaudoje ateiti jam pagalbon, susilaukė atviro prita
rimo. Gal faktiškai pačių buvusiu "Jūros" korporan- 
tų-Čių, talkinusių leidiniui savo atsiminimais skaičius 
ir ne kažinkoks, užtat pritariančių pačiai idėjai 
ir simpatizuojančių Siam studentų vienetui, būrys 
tikrai įspūdingas. Ir jų talka pasireiškia įvairiaip. 
Vienų įnašas pasimato isnarsyme visokių senienų 
spaudoje bei rankraštynuose, ieškant davinių apie 
"Jūros" veiklą, posėdžius, arbatėles, balius,sukaktis, 
sportines varžybas,ir 1.1. Kitų ( ir jų būrys kur kas 
gausesnis) apsiriboja autoriaus aprūpinimu nuotrau
kytėmis leidinio išorės pagražinimui. Jų gausa (pri
siminkime, kad jų esama 320) suteikia knygai mar
gaspalvi,kone arlekiniŠką, rūbą.

Nenuostabu, jei ši išorė pirmoji pagaus skaitytojo 
akį, nenuostabu, jei knygos pratarmėje Stasys Vaite
kūnas, Klaipėdos Universiteto rektorius,gėrisi pirmo
je vietoje leidinio raibumu ir aptinkamomis jame 
informacijos kaupomis, pareikšdamas, kad:

"..."JŪRA" yra labai vertinga mažiausiai dviem 
požiūriais. Pirma, tai autentiški prisiminimai iš kor
poracijos kūrimo ir veiklos. Čia autorius turi daug 
kų pasakyti, nes pats buvo vienas iŠ korporacijos 
vadovų Vytauto Didžiojo universitete, o atgavus 
Vilnių, ir Vilniaus universitete. Jo prisiminimai be
tarpiški: nuo bendrų korporacijos veiklos principų 
ir idėjų iki kasdienybės, buities. Antra,, knygoje 
pateikiama daug originalios ir unikalios medžiagos 
(fotonuotraukų, tekstų, brėžinių), kuri,laikui bėgant, 
vis labiau grimzta į užmaršties ūpą. Tokios medžia
gos išsaugojimas yra kiekvienos kultūringos tautos 
uždavinys. Šiuo požiūriu A.Gustaitis padarė neįtikė
tinai milžinišką darbą.."

Stasys Vaitekūnas pasisako, kur kas rezervuočiau 
apie leidinio sąrėdą,"gustaitiską, laisvą rašymo bū
dą" ir nesiklausia, ar nesama tekste atminties sušlu- 
bavimų > ir ar vaizduojamojo elemento sankaupos 
neblaško skaitytojo. Jam nedingteli, kad, rasit, 
esama leidinyje perdidelio "Jūros" korporacijos su
reikšminimo ar šiaip kai kurių faktų nutylėjimo.

Man, kaip stebuklingai išlikusiam anų dienų liudinin
kui,maga pareikšti,kad tam tikrų pertempimų tekste 
esama, bet tos dozės nereikšmingos, o tekstų nuot
rupos bei dokumentinė medžiaga padeda atsijoti 
kas svarbu, kas mažiau. Kartais pasalina įsipilietinu- 
sius mitus. Taip,pav., as buvau Šventai įsitikinąs,kad 
"Jūros" korporacija buvo Jūros Dienų, pradininke, 
bei šūkio "į jūrą aukštaičiai, į jūrų žemaičiai,į jūrą 
visa Lietuva" iniciatore. Tų šaunų mitą, čia pat 
sunaikina nuotraukytė 10-me puslapyje, vaizduojanti 
Jūros Dienos ritualų Klaipėdoje 1934 metais. Atsieit, 
ketvertų metų prieš susitveriant "Jūrai" Kaune. Tai 
paneigia iliuziją, kad šio vieneto būta novatoriško, 
"pirmeiviško" kokia nors radikalesne prasme. Leidi
nio nuopelnu yra pateikiama pirmųjų .korporacijos 
metų (1938-jų) veiklos apyskaita. IŠ jos akivaizdu, 
jog vandens sportui - ekspedicijoms baidarėmis ir 
buriavimui- buvo skiriamas neproporcingai didelis 
dėmesys. Gal todėl plačiojoje visuomenėje "Jura" 
garsėjo kaip iškylautojų organizacija. Ta prasme 
leidinio aplankui parinkta nuotrauka yra absoliučiai 
tobula. Savaime suprantama, korporacijos įstatuose, 
o ypatingai oficialiųjų kalbų tekstuose derėjo pa
brėžti, kad "Jūra", kaipo nepartinė, neideologinė 
organizacija, esanti sukurta kilniam tikslui- stiprinti 
masėse susidomėjimų jūreivystės dalykais ir savojo 
prekinio laivyno plėtra. Faktiškai tais reikalais buvo 
susirūpinusios ir kitos organizacijos, kaip sakysim 
"Lietuvių Moterų Draugija Lietuviškam Laivynui 
Remti", kurių mini Gustaitis savo knygoje. Nelaime 
toji, kad "Jūros" korporacijos įsteigimas suteikė 
progą pasireikšti visokiems demagogams ir rėks
niams, puolusiems priekaištauti, kad mūsų tauta 
sulepŠėjusi, kad Vytautas "ne toje jūroje arklius 
girdęs", ar kad ji, pasak prof. K.Paksto,esanti "kur
melių" tauta. Ilgainiui tos banalybės tapo stereoti
pais ir vienu priekaištu leidiniui būtų, kad be reika
lo tiek jų kartojama knygos puslapiuose.

Kaip matosi iš turinio lentelės, Alg.GustaiČio 
veikalas išsiskaido į gausybę skyrelių ir poskyrių, 
bet faktiškai jį sudaro dvi stambios dalys pirmojoje 
aptariama korporacijos atsiradimo istorija, pateikia
mi jos nariu sarasai, suminimi svarbesnieji renginiai 
(baliai). Antrųjų ir pačią stambiausiąją dalį, sudaro 
vieneto rėmėjų, garbės narių ir korporantų-cių bio
grafijos. Kaipo biografijų sųvadas sis veikalas siek 
tiek primena "Egzodo rašytojus". Tik čia autobiogra
finių rašinių mažoka. Juos tenka keisti pripuolama 
dokumentacija, išlesiota Lietuvių Enciklopedijoje 
arba periodikoje pasirodžiusiais nekrologais. Neatro
do, kad Alg.Gustaitis būtų stropiau peržvelgęs Lie
tuvoje pasirodžiusius žinynus. "Mažoji lietuviška 
tarybinė enciklopedija" (1971) atrodo nelukštenta. 
Bent neminimos ten aptinkamos trijų korporantų- 
Al^ino Griškos, Juozo čudaviČiaus ir Bronės Jace
vičiūtės - biografijos. Šiaip autoriaus uolumas susi
rasti dokumentacijų apie bendražygius kelią nuosta
bą.

Ypatingai gausu,kaip minėjome, nuotraukų. Tas 
jų apstas ne kartų verčia skaitytojų suabejoti ar 
nenutolstama nuo pagrindinio tikslo: supažindinti 
skaitytojų su korporacijos veikla, laimėjimais ir 
svajonėmis. IŠ tiesų,ką bendro turi kažkokio Beverly 
Shores parko brėžiniai, ar šokančios Kepurinę mel- 
burnietės, ar dar labiau pūstus ir orūs Dailiųjų Menų 
Klubo veteranų veidai- su "Jūros" korporacijos aspi
racijomis? Žinia, iš paaiškinimų suvokiame, kad 
kažkaip, kažkur į tuos dalykus yra įsijungė buvę, kor- 
-porantai,-tės, bet nemažiau dingojasi, kad "paveiks
ime informacija" liejasi per kraštus.

IŠ viso, Alg.GustaiČio kompiliacijos giminingumas 
leidybiniam žanrui,kurį anglosaksai kartais vadina 
"scrap book" vardu, neabejotinas. Tai savaip nūdienė
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formule, atpalaiduojanti redaktorių nuo santraukinio 
pasakojimo ir nuobodaus dėstymo, ji paspartina lei
dinio paruošą, nors nėra be pavojų.

Pasinaudojant ta Šabakštyno formule, labai leng
va pasimesti informacinių, tekstu įvairovėje ir prasi
kalsti vadinamuoju "overkill" arba "redondance-re- 
dundancy". Tokie atvejai pažymėtinai dažni Alg. 
Gustaičio kompiliacijoje. Salia informacijos, pasinau- 
dojus Lietuvių Enciklopedija, šmėkšo niekuo nesiski
rt a n t i apybraiŽėlė iŠ Encyclopedia Lituanica. O be
tarpėje kaiminysteje randa vietų koks straipsnelis, 
paimtas iš pokomunistinės spaudos. Kartais įsimaišo 
jų tarpan mažai ką bendro turintys su veikalo tema 
tekstai. Tokių, pavyzdžių butų, ilgokas gen.T.Daukan- 
to straipsnis apie "Modernaus karo archainę, formą", 
arba Br.Stundžios (acŽiū Dievui, trumpėlesnisjelemen- 
tarus rašinėlis apie "laivininkystės praeitį".

Alg.Guštaitis pradėjo rašinėti nuo seno, ir savai
me aišku, panaudojo monografijai apie "Jurą" savuo
sius rašinius. Tai natūralu ir pateisinama,pozityvu, 
kadangi tuose tekstuose profiliuojasi anuometinio 
jaunimo nuotaikos. Didžiausia staigmena: "Juros" 
korp. vadas išvengia saviliaupsos, grozėjimosi savimi. 
Bet,spėjamai pabūgęs, kad jam nebūtų daromi prie- 
k a i st a i, j o g "Lietuvių, studentų, korporacija "Jura"..." 
pasitarnauja vien jo asmens išaukštinimui, redakto- 
rius kartais talpina šalia savų reportažų ir kitų 
bendražygių rašinėlius. Tokį duplikavimą pastebime 
tekstuose. liečiančiuose kelione Nerimi iš Vilniaus 
į Kauną.

Visumoje, kalbėdamas apie savo buvusius paval
dinius "Jūros" korporacijos vadas neskirsto jų į sū
nus ir posūnius, atsiliepdamas apie kiekvieną Šiltais 
žodžiais.Jų išsipasakojimus jis priima dažnai neap- 
siziūrėdamas, ar nesama juose savigyros,nepasitikrin
damas šalutiniuose šaltiniuose, ir nepalydėdamas 
savu kritišku komentaru. Taip atsiranda leidinyje 
fantastiškos istorijos apie tariamą "Jūros" pogrindi- 
nę,suokalbinę veiklą, aiškinančios, kad "Jūros" kor- 
porantų spaudžiamas Tautos Vadas turėjos sudaryti 
koalicinę, vyriausybę. Taip atsiranda žeidžiantis mū
sų vyrijos garbę, pramanas, kad pakeltieji į jaunuo
sius atsargos leitenantus aspirantai lieję taurius 
gėrimus (konjaką) ant mundurų.

Šalia tokių nesąmoniųkurias lengvai galėjo paša
linti ryžtingesnis raudonas pieštukas,esama ir skau- 
1999. V. 3.

dėsnių neapsižiūrėjimų. Kaip minėjome, į Alg.Gus- 
taiČio kvietimą padėti sukurpti "Jūros" monografiją, 
atsiliepe nemažai Žmonių. Stambokoje dalyje tų 
laiškų prasimuša nusivylimas atgauta Nepriklausomy
be, prisiminimai patirtų skriaudų,ir 1.1. Savaime 
aišku, keblu buvo Alg.Gustaičiui atskirti pelus nuo 
grūdų.

Nelaukčiau yra tai, kad prie tų aimanų ir dejo
nių prisideda laiškeliai iŠ gyvenančių užsienyje,kurs
tantys nepasitikėjimą dabartinės Lietuvos gajumu 
ir kūrybingumu. Štai vieno tokio laiško ištraukėlė:

"Mielas Vade, Algirdai!!! Tu pavarei gerą jūrinę 
propagandą Lietuvoje. Galėtumei ten dažniau pasi
rodyti, nes tos propagandos labai ir labai trūksta. 
Sovietinė politika lietuviams buvo tokia: arti, akėti, 
kiaules auginei ir rusus maitinti, o dėl jūros nesirū
pinkite.

Mūsų laikais jaunimas veržėsi į jūrininkystės 
mokslus, laivus, o dabar išpaikinti, suglebę, prasigė
rė, ir vengia darbo, ypač, sunkesnio, o jūroj ne visa
da romantika" (p.335).

Priimti nekritiškai, neparemti jokiais duomeni
mis, nepaisantys nūdienių tarptautinės laivybos fak
tų šie burnojimai vien nupigina leidinį. Deja, tokio 
balasto, pasireiškiančio ypatingai demagoginiu su
priešinimu "mūsų laikais" ir "dabar" > mūsų skoniui 
knygoje esama perdaug.

Šiaip, kaipo biografinis Žinynas, A.Gustaičio kom
piliacija atrodo patikima ir neperdaug retušuota. 
Pats faktas, kad esama nemažo būrio neatsiliepusių 
į Gustaičio kvietimą prisidėti prie leidinio, gali 
būti interpretuojamas įvairiai, bet neabejotina, kad 
" jūriečių" likimai reprezentuoja visos tautos išgyven
tus likimo smūgius. Gustaitis nusipelno pagarbos 
už iškėlimą kai kurių asmenų (Beniulio), kurių nuo
pelnai nebuvo iki Šiol mūsuose pripažinti.

Techniniu atžvilgiu ledidinys yra be priekaištų. 
Jis aprūpintas asmenvardžių bei vietovardžių rodyk
lėmis ir autoriaus knygų, filmų, brošiūrų bei žemė
lapių sąrašu.

Algirdas Gustaitis. LIETUVIŲ, STUDENTŲ, KQRPOR- 
RACIJA "JŪRA" LIETUVOS UNIVERSITETUOSE.

Klaipėda. Klaipėdos Universitetas,1998.562 psl.

• KAUNE, Savanorių 
prospekte veikia uždara 
akcinė bendrovė "FOR
MULĖ", kurios viename 
bare buvo nušautas vil
nietis Jonas BARANAUS' 
KAS, 32 m. ir sunkiai 
sužeistas kaunietis Bro
nius SIRUTIS-"Bronka", 
26 m. Abu - organizuotų 
nusikaltėlių padugnių vei
kėjai. Sulaikytas Borisas 
Aleksandrovas, verslinin
kas, teisinasi šovęs į 
juos, nes jie esą šanta
žavo, reikalauaami kyšio.
• "SODROS" vadovas 
Vincas Kunca, Vyriau
sybei davus vieną mėne
sį laiko, privalės iki ge
gužės mėn. 7d. 
sutvarkyti pensijų išmo
kėjimą.

V.Kunca buvo griežtai 
iškritikuotas už berei
kalingai prašmatnų "Sod
ros" pastatų statybai 
skirtus milijoninių litų iš
laidas (Taigi, absoliuti, 
gal "amerikoniška" lais
vė, nebūtinai pati ge
riausia šiuo metu).

Ypač paviršutinišką "po
vo" mentalitetą vadovas, 
V.Kunca parodė savo 
pareiškime televizijos 
programoje: jis pateisino 
darbdavius, skiriančius 
minimalią algą, o likusią 
dalį išmokančius "iš po 
stalo", kad nuslėptų mo
kesčius...

Tokios "silpnybės" ne
reikia skatinti, ji ir 
šiaip yra gundanti, ne 
tik Lietuvoje...

5 psl.
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Pirm. Staskevičius pri
minė, kad jau penktus me
tus atlikti stažą atvyksta 
iš Lietuvos kariškių gru
pelės. Dabar į du kursus 
ir karių būna per visus 
metus. Jis ragino juos 
pasikviesti pas save, kai 
turi laisvadienius. Jie da
lyvauja pagal galimybes 
ir mūsų renginiuose.

rengiamą 
O t taw oje 
atstovavo 
ir Joana

DRĄSA TVIRTOVES GRIAUNA
Žymus lietuviu kalbininkas Kazimieras Būga, 

skųsdamasis savo nedręsa, gyrė studentavimo laiku 
draugo, valstybės vyro Augustino Voldemaro drąsu
mą, su pavydu kalbėdamas:

- Jūs tik pažiūrėkite į ta* Voldemarą. As uz 
jį geriau mokėjau prancūzų kalbą, bet neišdrisdavau 
kalbėti - bijojau, kad nepasijuoktų iš manęs/o Vol
demaras pliauškė, tauškė, nebijodamas,^ kad iŠ jo 
prancūzę kalbos gali kas pasijuokti. Šiandien jis 
kalba laisvai ir taisyklingai, o aš- kaip neiŠdrjsdavau 
taip ir dabar nedrįstu prancūziškai žodžio ištarti.
/A.Voldemaras mirė 1942 m./.

Šiemet į 
Baltic Evening 
mūsų telkiniui 
Julija, Petras 
Adarnoniai.

Nuolat palaikomas ry
šys su estais ir latviais; 
kasmet rengiamas Vasa
rio 16-osios minėjimas.

Arūnas Staškevičius 
padėkojo visiems mūsų 
telkinio nariams už viso-* pažįstamas, 
keriopą talką ir bendra- - Palaukit,- sakau,- juk tai jūs pirmame 
darbiavimą ir, pagal tab kame filme "Marytė" vaidinote Melnikaitės 
sykles, pranešė, kad Val-tinį JOną...
dyba atsistatydina. - Vaidinau,- prisipažino įžymybė,- bet

Sekė pranešimai, disku-nežinau, ką lietuviškai reiškia Jonas... 
sijos, šį kartą gana gy
vos,ir Valdybos rinkimai.

(Bus daugiau)

AR TURITE VERTINGU 
INDŲ, IR KAIP JUOS 
PRIŽIŪRĖTI

Keletas patarimų kaip 
išsaugoti savo mėgia
mus, naujus ir senus 
Krištolinius ar porcelia
no indus: 
dėkite 
mašiną 
krištolo, 
oabro antikinių ar naujų 
indų. Vpač tokių, 
apvedžioti uuksu 
dabru. 
ratūra 
karšta, 
stiprus 
tarns., 
temperatūros 
nes tai gali įskelti seną 
stiklą.

ar
niekuomet ne- 

į indų plovimo 
nei porceliano, 

stiklo ar si-

kurie 
ar si- 

Vanaens ternpe- 
mašinoje yra per

spaudimas per- 
trapiems daik- 

Venkite ir staigių 
pakeitimų,

Visada plaukite tokius 
indus šiltame, muiliname 
vandenyje, įdėdami tik 
po kelis daiktus. Per 
daug sudėjus į kriauklę, 
jie gali susidaužti ir 
įskilti.

Antikinius ir krištoli
nius indus sustatykite 
ant jų kojelių. Būdamos 
sunkesnės kaip indo vir
šūnėles, gali sukelti plo
no stiklo skilimą.

Laikykite visokius kris
talo ir porceliano indus 
spintelių lentynose, kurių 
nepasiekia dulkės.Jei to
kios neturite, galima 
nusipirkti medžiaginius 
ar plastikinius 
vus.

Jeigu koks iš 
vertingų daiktų 
nebandykite 
juoti. Tą 
gali atlikti 
cialistai.

Antikinių
bei kristalo indų ne
statykite prie mikroban
gų aparatų, kur karštis 
yra didelis ir tiesiogi
nis. Jeigu indai yra ap- 
rėmuoti v metalu 
kels kibirkštis.

gobtu-

tų jūsų 
įskyla, 

patys sukli- 
darbą gerai 
tiktai spe-

ir porceliano

psl. 6

1573 Bloor St West, Toronto, Ont. M6P1A6

KLF kapitalas daugiau kaip 2.3 milijonai - tai Kanados lietu
vių įnašas! Kasmet gaunamas pelnas (daugiau kaip $100,000) 
skirstomas lietuvybės išlaikymui Kanadoje (KLB, kultūrinėms bei 
jaunimo organizacijoms, studentams) ir paramai Lietuvai (vaikų 
prieglaudoms, tremtinių reikalams, jaunimui).

Atsiminkime ir remkime Kanados lietuvių fondą 
per savo aukas bei testamentus.

Išduodami pakvitavimai dėl valstybinių pajamų mokesčių._______

ĮŽYMIAI PASIREIŠKĖ ĮŽYMYBE
Karta centrinėje parduotuvėje sutikau žurnalistę 

Levą Mtasliakovę su kažkokiu vyriškiu. Levas sako:
- Susipažink - įžymus kino aktorius Vladimiras 

Balasovas. Net Eizenšteino "Ivane Rūsciajame" vai
dino.

Žymiojo artisto papuręs veidas man pasirodė

lietuviš- 
sužadė-

iki šiol

Vyt.Mikalauskas
APIE PRIEŽODŽIUS

Garsus lietuviu istorikas Jonas Totoraitis buvo 
įsikandęs priežodį ”ak jau”. Kartai vienas jo kolega 
nutarė profesorių įspėti ir sako:

-^Kai kurie mūsų profesoriai labai mėgsta prie
žodžius ir taip juos įsikandę, kad net nepastebi, 
juos sakydami. Štai, pavyzdžiui, vienas dažnai kar
toja "ak jau"...

Profesorius sušuko:
- Ak jau, as jau visi metai jo nevartoju.

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS 
PROTĖVIŲ KALBA _ LIETUVIŠKAI

Remkime lietuvių veiklą Kanadoje! Remkime Lietuvą!
REMKIME PER KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ !

KANADOS LIETUVIŲ, FONDUI, PAGERBIANT MIRUSĮ 
A.A. KĘSTUTI BUDREVIČIŲ, AUKOJO:

$50,-T.V.Macas; po $25,-A.S.Draugeliai, A.Ka- 
zilis, L.V.Sendžikai; po $20,- H.E.Stepaiciai, N.Mer
kelienė, J.R.Rimai, D.A.Barkauskai, L.R.Garbaliaus- 
kas, V.G.Butkys, R.A.Kalendra, S.Grizickas,J.Budrys, 
V.Z.Stanaitis, F.V.Mockus, V. V.Rasuliai,F.M.Kazake
vičiai, E.Bajoraitis, N.Pečiulytė, A.A.Vaičiūnai, V. 
Paulionis,S. V. Aušrotas, A.S.PaceviČiai, V.BirŠtonas, 
O.L.Rijnkai, L.M.Raškai, O. JuodvirŠienė; po $10.- 
D.Kersienė,* T.B.Stanuliai, I.Pačkauskienė, T.Zaieskis, 
B.Sapijonienė,A.E.Pūkai, G.Balč’iūnienė, A.Ciplijaus- 
kai, S.Pranskevicius, V.MackeviČius, V.Morkūnas.

KLF dėkoja aukojusiems ir auku rinkėjoms- 
D.Keršienei ir A.Povilaitienei.

LIETUVIŲ TTTV 
KREDITO T T T
KOOPERATYVAS PARAMA______________ ,_____________ ____ _
AKTYVAI per 112 milijonu, dolerių

PRISIKĖLIMO
pARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St., Toronto, Ontario M611 1A8 
Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414 

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

____________ i_____________’_________________________________________________________

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, ano-adieniais ir trečiadieniais nuo 9 v.r. iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r. iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 8 v.v.

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind................
180-364 d. term.ind...............
1 metų term, indėlius..........
2 metų term, indėlius...........
3 metų term, indėlius...........
4 metų term, indėlius...........
5 metų term, indėlius..........
1 metų GlC-mėn.palūk........
1 metų GlC-met. palūk........
2 metų GlC-met. palūk........
3 metų GlC-met. palūk.........
4 metų GlC-met. palūk.........
5 metų GlC-met. palūk........
RRSP, RRIF ir OHOSP.......
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind 
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind 
Taupomąją sąskaitą............
Kasd. pal. taupymo sąsk... 
Kasd. pal. čekių sąsk.Iki.... 
Amerikos dol. kasd. pal.

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės (iki $250,000). Parduodame pinigines perlaidas 
(money orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Neimame 
mokesčio už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

Kiti patarnavimai “INTERAC-PLUS” kortelė

..3.25%

..3.25%

..3.50%

..3.85%
.4.00%
..4.10%
.4.30%

..3.25%
.3.75%

..4.10%

..4.20%

..4.25%

.3.00%
.4.00%
.4.10%
.4.20%
.4.25%

,.4.55%
.2.00%
.2.00%
.2.00%

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo.................... 7.75%

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

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų........................5.95%
2 metų......................   6.20%
3 metų..................... ..6.30%
4 metų..................... ..6.35%
5 metų..................... „ 6.40%
Su keičiamu 
nuošimčiu 
1,2,3 metų . 6.00%

Draudžiame asmenines ir su
tarties paskolas iki $15,000 
ir narių gyvybę Iki $2,000 už 
santaupas laikomas čekių ir 
taupymo sąskaitose. 
Duodame komercinius 
mortgičius iki $725,000.

Musų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

3.25% 
3.30% 
3.50% 
3.45% 
3.65% 
3.80%
3.90% 
4.10% 
3.50% 
3.70% 
3.90%.' 
4.05%
4.15% 
4.35% 
3.00%

MOKA:
už 30-89 dienų term, indėlius 
už 90-179 dienų term, indėlius 
už 180-364 dienų term, indėlius 
už 1 m. term, indėlius 
už 2 m. term, indėlius 
už 3 m. term, indėlius 
už 4 m. term, indėlius 
už 5 m. term, indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk.
už 1 m. GIC invest, pažym. 
už 2 m. GIC invest, pažym. 
už 3 m. GIC invest, pažym. 
už 4 m. GIC invest, pažym. 
už 5 m. GIC invest, pažym. 
už RRSP ir RRIF Ind.
(variable rate)

už RRSP ir RRIF 1 m. term. Ind. 
už RRSP ir RRIF 2 m. term. ind. 
už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
už RRSP Ir RRIF 4 m. term. ind. 
už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
už OHOSP (variable rate) 
kasd. pai. čekių sąsk.

IMA:
už asmenines
paskolas nuo.........7.75%
už nekilnojamo
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................. 6.05%
2 metų...................6.30%
3 metų...................6.50%
4 metų...................6.65%
5 metų...................6.70%

su keičiamu 
nuošimčiu..............6.00%

Duodame:
- asmenines paskolas 

Iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) Ir
- komercinius mortgičius

3.70%
3.90%
4.05%
4.15%
4.35%
3.00%
2.00%
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.50% už JAV dol. kasd.pal. sąsk

(US dol. Sav. Acc.).

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

'MasterCard. UPLUS
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 M8X 1C8 

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 9



rnontreal

Telephone: 416 222-0203 or Toll free: 1 800 461-8651

Canada's trusted 
experts to Finland, 
Scandinavia, Baltics 
and Northern Europe 
since

Toronto-Helsinki 17:30 08:15'
Helsinki-Toronto 13:20 14:50
Connections to/from Vilnius

Website: www.finnaircanada.com
• Retail Reflielretlon No. 4344303 ^object to oov.rnm.nt approve!.

Departure Arrival

next day

1968

With FINNAIR's 
convenient flights from 
Toronto to Vilnius via 
Helsinki Gateway. Getting 
there has never been 
easier or faster.

Rediscover your roots 
Vilnius from 

$1.060.01

FINNAIR...
Bringing families together.

KLB MONTREALIO APY
LINKĖS VISUOTINIAME 
SUSIRINKIME

Š.rn. balandžio mėn. 18 
d., AV p-jos salėje vyku
siame susirinkime ofi
cialiai pasirašė 41 asmuo 
tikrumoje buvo daugiau, 
tačiau.ne visi vėliau at
vykę, pasirašė.

Kaip visuomet, V-bos 
pirm. • Arūnas Staškevi
čius sklandžiai ir daly
kiškai apibūdino 2-jų pa
skutinių metų veiklą, f 
ją įeina ir svečių priėmi
mai: Lietuvos ambasado
rius dr. Alfonsas Eidin
tas dalyvavo mūsų ka
riuomenės šventės rengi
nyje; Antanas Rašymas 
iš Toronto skaitė prane 
Šimą apie Lietuvos pa& 
tangas įstoti į NATO; ra
šytojas Antanas Šileika, 
pakviestas Literatūrinėn 
popietėn, supažindino su 
savo veikalu "Buying on 
Time".

1997 m. specialiame 
renginyje poeto Henriko 
Nagio mirties metinių 
proga buvo surengtas 
garsajuostės "Prisimena
me Henriką Nagį" 
pristatymas neeiliniame 
poezijos ir muzikos ren
ginyje.

Šios kadencijos metu 
ansamblių iš Lietuvos ne
buvo, tačiau 1999*tiesiems

metams yra 2 projektai: 
Š.m. vasarą Drummonvil- 
le folkloro festivalin at
vyksta "Dainava" iš Aly
taus. Jie norėtų pasirody
ti ir Montrealyje, Ha

miltono teatras "Auku
ras" taip pat norėtų at
vykti su speKtakliu pas 
mus. Reikia tikėtis, da
tos bus palankios visiems.

/Žiūr. 6 psl....,../

VIENINTELIS LIETUVIŲ, BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

2IALKA" LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905 544-7125
Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais - nuo 9 v. 
ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., penktadieniais - 
nuo 9 v. ryto Iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais - nuo 9 v. ryto iki 12 v. 
dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta.

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIŲ
MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki ....• 2.25% Asmenines nuo........... 7.15%
santaupas..........................  2.75% neklln. turto 1 m.......... ....6.40%
kasd. pal. taupymo sąsk...........2.00%
INDĖLIAI: 
90 dienų Indėlius.................. 3.50% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų Indėlius.............. ...... 3.50% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term. Indėlius............. ......4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term. Indėlius............. ..... 4.25% pagal santaupų dydį
3 m. term, indėlius............. .... .4.40% im $2,000. Be to, narių
4 m. term. Indėlius............. . .4.60% santaupos apdraustos
5 m. term. Indėlius............. —4.75% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)..................................2.50% vaidilos Iki. $60,000
1 m. ind................................. *....4.00% sumos draudimu
2 m. ind............................ ,.....s...4.25%
3 m. ind................................. .x...4.40%
4 m. ind...... .................................4.60%
5 m. ind.............................. .........4.75%

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

INTERAC KORTELĖ

1999. V. 3

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal,Que., H3A 2G6

TKacciia "Kopto*
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 
— ■ i ■— .....  1 ————y

TONY.
D ■ ■ PORTRAITSr M U T OI PASPORT - COMMERCIAL
S T U DI O| mariage - weddings

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

TONY LAURINAITIS

7 psi.

http://www.finnaircanada.com
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montrea
MIRUSIEJI:

• Jonas Walteris ČEPONIS 
69 m. amžiaus, mirė balan
džio mėn. 17 d., Royal 
Victoria ligoninėje.

Liko žmona Phyllis ^.duk
terys Kim ir Debra su su 
Šeimomis,jų tarpe 3 vai - 
kaičiai.

Palaidotas Mont Royal 
kapinėse.
Užuojauta artimiesiems.

• Gražų Šiltą sekmadienj , 
gegužės^ mėn. 2 d. "NL” 
surengtoji pavasarine po - 
pietė pavyko labai gerai s 
talkininkaujant VAIVO - 
RYKŠTEI ir visai grupei 
malonią talkininkų.

/Plačiau kitame ”NL” nr./

MONTREALIO LIETUVIU, KREDITO UNIJOS 
"LITAS" VALDYBA KVIEČIA Į

METINĮ VISUOTINĮ NARIŲ, SUSIRINKIMĄ

1999 m.,gegužės mėn.30 d., sekmadienį, 4 vai.p,p, 
Sv.Kazimiero P-jos salėje, 3426 Parthenaiš,

* Narių registracija vyks nuo 3 vai.- 4 val.p.p.
* Kandidatą į Valdybą ir Komisiją pasiūlymai 
turi būti padaryti raštu dviejų t unijos narių , 
turėti kandidatų sutikima ir Įteikti unijos sek
retoriui ne vėliau kaip 5 dienas prieš susirinkit 
kimą.

OQO9OOO0O9iGOO09>!3OOOCOQOOOGOOOQO9CM&CCCQOGOCOtfO

LITAS
1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8

Tel: 766-5827; Fax: 514-766-1349
Skyrius - 3907 A Rosemont Blvd.

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. $1.000.00)

[PARAMA STOVYKLAUTOJAMS 1
’’NERINGOS” stovyklos stovyklautojams Mont

rea 1 i o Lietuvių Kredito Unijos ’’LITO” Valdyba nu
tarė paskirti $1.000,- auką tiems Montrealio vai
kams, kurie Žada vykti i šių metų "NERINGOS” 
jubiliejinę stovyklą Vęrmonte. IAV.

Si auka bus išdalinta proporcingai pagal vaikų 
skaičiuje kiek savaičių jie stovyklaus.

PRAŠOMA kreiptis į "LITO” vedėją Bruno Bu
lotą tel.766-1891 iki š.m.birželio mėn. 1 d.

Šių metų Šv.Elzbietos D-jos 80-tąjj veiklos jubiliejų minėjo ir prie vaišių stalo, 
lietuvių Sv.Kazimiero Parapijoje Nuotr: Nijolės Šukienės

ŠV. KAZIMIERO P-JOS 
NAUJIENOS

š. m. balandžio men. 18d. 
Šv.Elzbietos d-ja šven
tė savo 80-jį jubiliejų. 
Po mišių, nusileidus į 
salą, svevius pasitiko 
Jono Remeikio muzika, 
šventine nuotaiką taip 
pat suteikė salė, kuri bu
vo papuošta balionais, o 
stalai baltom, kaip snie
gas staltiesėm, per kurių 
vidurį tiesėsi lietuviŠKOS

vėliavos spalvų takeliai.
Pirmininkė A.Astraus

kienė pasveikino visas 
susirinkusias nares ir 
svečius, taip gausiai at
silankiusius į šį jubi
liejų. Svečių tarpe buvo 
Aušros Vartų parapijos 
kuo. Kazimieras Ambra
sas SJ ir St-Dominic's 
parapijiečiai, kurie visa
da dalyvauja musų para
pijos įrengimuose. Pir
mininkė a.Astrauskiene 
trumpai priminė draugi-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 209., LaSalle,,

Parduodamas specialus 
mankštai dviratis CCM, 
Made, in Canada, labai 
gerame stovyje.

Skambinti vakare tel. 
366 - 4781. 

Qut. H8P 1N5.
Tel: 364 - 4658

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

Privatus kabinetas
932-Q441 
3767 Notre Dame W. 
Montreal, Quebec 
H4C 1P8
(metro: Place St. Henri) H2L 2Y4

Universiteto šeimos 
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. 
—---------------------- ------------------------------------------------------------ ----------- -----------------

ios istoriją ir padėkojo 
draugijos komitetui Zien- 
kų seimai, Dasiams ir 
E.Russell už pagalbą. 
Didelė padėka buvo iš
reikšta moterims, kurios 
iŠKepė tiek daug skanių 
tortų.

Klebonas dr.Feliksas 
Jucevičius su malda pa
laimino stalus. Svečiams 
pasivaišinus įvairiais šil
tais užkandėliais, o taip 
pat gėrimais iš baro, 
keletą dainų sudainavo 
pirmą kartą parapijoje 
atsilankęs "St.Lambert 

Z/Snow Birds Barber Shop 
Singers". Jų tarpe yra 
ir du lietuviai, tai 
J.Kisielius ir h.Celto- 
rius. Daug plojimų su
laukė daina "Lithuanian 
rose".

Po to buvo išdalinti la
pai su dainų žodžiais ir 
vadovaujant solistui An
tanui Kebliui, visa salė 
paoainavo keletą lietu
viškų dainų. Pasibaigus 
dainoms, svečiai vaišino
si šiltais pietumis.

Tikrai buvo galima di
džiuotis tortų stalais. 
Vienas už kitą gražesni 
tortai, taip ir prašėsi pa
ragaujami, bet kur 
atrasi tiek vietos !

Svečiai skirstėsi gero
je nuotaikoje, o muzikai 
nutilus, dar ilgai virtu
vėje plušėjo komiteto na
rės ir jo pagalbininkai. 
Tiek daug darbo įdėta, o 
šventė pasibaigė taip 
greitai. Nijolė Šukienė

8 psi.

metų..
* metų
3 metų.
4 mėtų
5 metų

4..00. 
4UML 
4.(10. 
4-00-
4.21

Terminuoti indėliai
1 mėtų......... . 3*5-0-
180 d. - 264 4-—2*25- 
120 d. - 179 d. 3.25
811 d.-119<t. 3.25
30 d. -59d. 3.25

iki 30 d. ......_ 0
30 d,.- 364 d. (išimant

Taupomos sąskaitos
Specialius ..1.25 
Kasdienines .1-25

RRSP & RRIF
Taunoma 1 *50
1 metų. -. _ 4.00
2 metų ... 4.00
3 metų ...
4 metų ... 4.00
5 metų „4.50

Čekiu saskaita -(L5Q
pries laika-jl-OO

IMA UŽ:
Nekilnojamo turto paskolas ( Residential up to 

c oc 4-plex)
1 metų...-----_
2 metų 6.50 __ 4 metų 6..Z5___
3 metų ... 6-65 5 metų  6,80

2nd mortgage+1% 
open mortgage +1%

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS—8-DQ.
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9>0Q
Personal loan regular ....................... 9.50

Overdraft: ....................................  17.QQ
DESJARDINS PRIME 7 00
DESJARDINS PERSONA^ PRIME 7.5(1

KASOS VALANDOS
1475 De Sėve 3907 A

Pirmadieniais 9.00 - 3.00
Antr., treciad. 9.00 - 3.00 
Ketvirtadieniais 12.00-8.00 
Penktadieniais 10.00 - 6.00

Rosemont
10.00 - 2.00

3.00 - 7.00
2.00 - 6.00

• BAZARAS,paremtiHDouglas Hospital11 vyks gegužės 
mėn. 12 ir 13 d.d., Douglas Hali,6875 Boulevard 
LaSalle, Verdun, nuo 9val.r.iki 3 val.p.p. Pelnas 
skiriamas pacientu užsiėmimams ir išvykoms.

Kviečiami visi.1

SPECIALIOS DRAUDIMO KAINOS
AUTOMOBILIAMS, kurių vairuotojai yra 55 m. 
amžiaus ar daugiau, nepatyrusiems susidūrimo, 
gaisro, vagystės ar kitų nelaimių .
NAMAMS, naujiems ir atnaujintiems, gerai 
išlaikytiems, savininko gyvenamiems 
aroa nuomojamiems.
ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.

3907A Rosemont Blvd., Montreal, Que. HIX 1L7 
Tel: 722-3545___________________ FaX: 722-3546

Sąžiningai patarnauja nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

LES TOITURES

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS <S

IVlIROIXi IIXJC

Patrick. Sweezey 3272 Boul. LASALLE
Mark. Richard VERDUN (Quebec) H4G 1Y9

Tel: 767 - 9941 Fax: 766 - 9985
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis 

kainomis.
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