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ĮVYKIŲ

JEIGU JELCIN’AS 
PRLAIMETŲ

Bill 
pasi- 
prez. 

Susisieki-

*i *

JAV prezidentas 
Clinton' as draugiškai 
kalbėjo 
Boris 
mas 
laiko 
dos, 
laikas turi būti atitinka
mai sutvarkytas. Todėl 
tenka kalbėtis, kai Ameri
koje rytas, ir prieš prasi
dedant rimtam pagėrimui 
vakare Rusijoje. Pasikal
bėjimas privalo būti orga
nizuojamas bent 1 dieną 
prieš. Pasitaikė, kad ir su 
jungus, ir vertėjus, bei 
pokalbio užrašytojus pasi
telkus, telefonas Kremliuje 
skambėjo, ~ skambėjo, kol 
kažkoks išsiblaškęs atsako
vas pranešė, kad Boris 
apgailestautinai, "not avail
able". v

Tačiau praeitą savaitę 
viskas vyko lengvai ir žais
mingai. Prez. Clintonas 
pasakė, kad jis labai paten
kintas, girdėdamas jog 
Jelcin' as paneigia visas 
kalbas apie Rusijos balsavi
mo atidėjimą. Esą puiku, 
Kad demokratija vykdoma.

Prez. Boris savo draugui 
Bill pasakė, jog esąs paten- 
kin.tas, kad Bill patenkin
tas ir pridėjo iškilmingų sa
kinių apie konstitucinį 
atsakingumą. Kalbėjosi 
apie 20 minučių ir baigė 
politikierių pajuokavimais, 
kuriuose Jelcin' as pasakė 
žinąs, jog laimėsiąs.

Domimasi, kodėl taip 
ilgai laukta šio pasikalbė
jimo, kai apie galimybes 
nukelti balsavimus Rusijoje 
buvo rašoma "London Ob
server" visą savaitę prieš. 
Tikrumoje, daug anksčiau, 
prieš porą mėnesių Baltuo
siuose Rūmuose gavus tam 
tikrus slaptus raportus 
buvo ženklų Rusijos parla
mente - Durnoje, kad neo- 
komunistai sudaro dižiausią 
vientisą partiją ir 250 
prieš 98 balsus Durna ne
pritarė 1991 m. nutarimais 
išmontuoti senąją Sovietų 
Sąjungą ir suformuoti nau
ją Nepriklausomų Valstybių 
Federaciją.

Jelcin' as po dramatiškų 
politinių svarstymų 
kovo 18 d. paliko Durną 
ramybėje ir supykęs 
kaip senokai to nerodė, su 
atnaujintu entuziazmu nuta
rė rinkimų neatidėti ir 
juos laimėti.

Taigi, kaip rašo Martin 
Walter, Washington'© žur
nalistas, Jelcin'as pasinau
dojo susirūpinimu,kad jam 
gresia pavojus pralaimėti, 
Vakarai suskato remti Jel
cin' o Rusiją labai dosniai.

su Rusijos
Jelcin' u.
gana komplikuotas: 

skirtumas - 8 valan- 
todėl telefonavimo

būti
sutvarkytas.

naktį

bei
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JAV prez. B. Clinton ir Rusijos prez. B. Jelcin susitikę gegužės mėn,
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Dalis Jeruzalės panoramos.
KIENO MILIJONAI?

Šveicarijos bankininkai, 
esant tarptautiniam spaudi
mui, pasirašė susitarimą, 
pagal kurį bus sudaryta ne
priklausoma komisija, tikri
nanti, ar nepareikšti milijo
nai dolerių Šveicarijos ban
kuose nepriklauso Holokaus
to aukoms. Tyrime daly
vaus 3 bankininkai ir 3 Pa
saulio Žydų Kongreso atsto
vai. Bankuose gali būti 
apie 32 milijonai dolerių,

galbūt priklausančių Holo
kausto aukoms. Žydų Kong
reso prez. Edgar Bronfman 
teigia, kad tokių pinigų 
gali būti milijonai.

O ar kas . patikrintų, 
ar ne ten suslėptas ir so
vietinis grobis?

Ta bankinė galimybe gal 
prisiviliojo ir ne vieną 
mulkį atsipalaidavusiose 
nuo sovietinės 
valsybese, o 
Rusijoje...

"globos1 
ir pačioje

Gerbiamieji Kanados lietuviai,

Šiuo metu Lietuvoje žemdirbiai rūpinasi sėja: reikalingos lėšos ne tik sėkloms, 
bet ir trąšoms, technikai tvarkyti bei kitaip ruoštis šių metų derliui, kuris maitins 
Lietuvos žmones. Kaip žinote, finansinė padėtis čia yra labai sunki. Visi kreipiasi j 
Vyriausybę, prašydami paramos, o jos visiems neužtenka.

Suprasdami, kad nebegalima tikėtis pagalbos iš “pašalies”, ūkininkai pradėjo 
steigti savo kredito unijas. Jau veikia dvi ūkininkų kredito unijos: Radviliškio “Trys 
Skatikai” ir Marijampolės “Sūduvos Parama”. Šiomis dienomis pradės veiklą Šilutės 
“Ūkininko Sėkmė”, Plungės “Žemaitijos Valstiečių Kredito Unija” bei Vilkaviškio 
“Žemdirbio Parama”. Supraskite, kad kiekvienam nariui reikia sumokėti po 20 litų 
stojamąjį mokestį (dokumentų užregistravimas, licencija, notarė ir t.t. kainuoja virš 
1,000 litų) bei po 300 litų įstatymo nustatytą pajų (šėrą). Ūkininkui tai didelė suma 
pinigų, bet jis tokią sumą patikėjęs naujam “bankeliui”, įrodė savo pasitikėjimą ir norą 
spręsti savo problemas be “išmaldų”. Iš surinktų pajų įstatymas draudžia skolinti (duoti 
kreditus galima tik iš santaupų), o, kaip jau minėjau, dabar pats darbymetis ir 
ūkininkams labai trūksta pinigų iki pat rudens, kai bus užmokėta už parduotą derlių. 
Bankai smulkių sumų visai neskolina, o už didesnes prašo užstatyti visą savo 
nekilnojamą turtą.

Tad, kreipiuosi į Kanados kooperatininkus (aš ir save skaičiuoju jų tarpe), 
kuriems jų “bankeliai”, kredito unijos, padėjo įsikurti ir prasigyventi su prašymu 
paremti mano darbą Lietuvoje sekančiais būdais: Jei turite giminių, gyvenančių 
minėtuose miestuose ir apylinkėse, skatinkite juos stoti į šias naujas kredito unijas, 
tokiu būdu imtis demokratiniu pagrindu spręsti savo finansines problemas. Didinant 
savo kredito unijos narių skaičių (dabar kiekvienoje unijoje yra maždaug po 50-55 
narius), didės galimybė augti ir klestėti bei sau padėti. Dar (ir man nelengva tai daryti) 
drįstu prašyti, kad galintys remtų savo gimines atsiųsdami jiems reikiamą sumą (apie 
$120 Cdn.), kad galėtų tapti kredito unijos nariais.

Žinau Kandos lietuvių geraširdiškumą ir supratimą, kad Lietuva turi išmokti 
demokratiniais pagrindais tvarkyti savo reikalus. Todėl drįstu kreiptis į Jus tikėdama, 
jog atsiliepsite į šį mano prašymą padėti besivystančiam kooperatiniam judėjimui 
Lietuvoje.

Su pagarba

Ręgina Piečaitienė
Kredito unijų projekto Lietuvoje direktorė
Donelaičio 2, kab. 314
3000 Kaunas

P.S. Esu montrealietė, ilgus metus dirbusi Montrealio lietuvių kredito unijoje “Litas”. 
1994 m. birželio gale, remiama Kanados Užsienio Reikalų M-jos , Atviros Lietuvos 
Fondo (Soros Foundation) bei Developpement international Desjardins pradėjau 
vadovauti kredito unijų steigimo projektui Lietuvoje. Su šeima jau beveik du 
gyvenu Kaune. Tik šį pavasarį pradėjau matyti konkrečius savo darbo rezultatus.

metus

ARTĖJA RINKIMAI 
IZRAELYJE

Š.m. gegužės mėn.29 
d. rinkimai Izraelyje bus 
lemiantys taikos vykdymui 
tarp PLO ir Izraelio vals
tybės. Dar labiau sustiprin
ta apsauga spėjant, kad 
aršieji musulmonai bandys 
įvykdyti teroro veiksmus. 
Suvaržymai Gazos srityje 
yra sustiprinti, nes buvo 
dalis prašymų lankyti Jeru
zalės ligoninę, sufalsifikuo
ti.

Rinkėjams yra 
nas pasirinkimas: 
riau- netobula
jokia taika... Dalis apklaus
tųjų dėl balsavimo pasisako 
už dabar valdančią "Labor" 
-Darbo partiją, kuri 1993 
m.pasirašė Taikos susitari
mą su Palestiniečiais ir 
1994 m. su Jordanu. Tas 
faktas ir izraelitų saugu
mas tebėra pagrindiniai 
tikslai ( o taip pat - ir

vie-tik
kas ge- 

taika ar

musulmonų), nėra kitos 
išeities, nebent nuolatiniai 
abipusiai keršintoju sukelia
mi antpuoliai ir teroras.

Yra tokių balsuotojų, 
kurie sakosi palaiką Benja
min Natanjahų. šis griež
tai atsiriboja nuo bet 
kokių derybų su palestinie
čiais ir kiek mažesniame 
laipsnyje , nuo Syrijos. Jie 
mano, kad Sh.Peres'as esąs 
naivus, tikėdamas taikos 
galimybėmis, nors ir JAV 
prez.B.Clinton'ui remiant.

Darbo partija — pirma 
min.pirm. l.Rabin'u, 

jo nužudymo perėmus 
tikisi,

su
po 
pareigas Sh,Peres'ui 
kad su Syrija bus galima 
susitarti dėl pilnos taikos 
netolimoje ateityje, 
gražinant jai Golano 
tumas.

Šio mėnesio 17 d. 
elio valstybe šventė 
žalės Diena,, 
šio miesto

gal 
aukš-

Izra- 
Jeru- 

ruošdamiesi 
3.000 metų

jubiliejui 
J eruzalė 
izraelitu^ 
Dovydo.

Prieš 3.000 metų 
buvo 

sostine
paskelbta
Karaliaus

Jubiliejaus 
želio mėn. 6 d.

pasirodyti

proga bir- 
Jeruzalėje 

irateis eilė t_____ 7
Montrealio "Gala des Ėtoi- 
les" šokio grupėms: '“Royal 
Winnipeg Ballet',' solistams 
iš "National Ballet of Ca- 
nada'1 solo šokėjai Margie 
Gillis. Taip pat dalyvaus 
Queens Universitetas turi
mais senaisiais Jeruzalės 
šventyklų antspaudais Ka
nados savaitės parodoje.

RUSIJOS KOMUNISTAI
IEŠKO PRITARIMO

Artėjant prezidentiniams 
rinkimams Rusijoje, Komu
nistų Partijos vadovas Gen
nadi Ziuganov' as žada 
respektuoti privačias nuo
savybes, sumažinti mokes
čius ir sudaryti parankes-

SBSNES

nes sąlygas užsienio inves
tuotojams, beveik pažo
džiui kartodamas B. Jel
cin'o pažadus. Nors Žiuga- 
nov' as rodosi esąs nuosai
kus, savo tvirtinimuose 
jokių specifinių ir konkre
čių duomenų nepatiekė.

"Komsomolskaja Pravda" 
paskutiniausiame savo pra
nešime gegužės men. vi
duryje kalbėjo apie kainų 
užšaldymą, plačiai vyksian
tį bankų ir įmonių suvalsty- 
binimą, nekintamą rublio 
vertę ir atstatymą planavi
mo, buvusio Sovietinėje 
eroje.

Ekonomistė Tatjana Ka- 
riagina, buvusi ilgametė 
eksperte Sovietinėje vyriau
sybėje, perėjusi į M. Gor- 
bačiov'o liberalų programą 
vėl prisijungė prie komunis
tų, nusivylusi prez. Jelcin'o 
laisvos rinkos reformemis. 
Ji tačiau tvirtina, kad G. 
Žiuganov' o plane bus laiko
masi visų jo skelbiamų 
pažadų (kokia kontroversija 
vadintis "komunistais"... 
(Red.).

Gegužės 21 d. Maskvoje 
prez. Jelcin' as padėjo gė
lių ant Andrėj Saeharov' o

kapo, pareiškęs, jog
belio Taikos premijos

jo demokrati-
mokytoju ir

No- 
lai-

mėtojas buvo 
jos mokytoju, 
visos Rusijos.

Dauguma 
pagerbti A. 
atminimą pergyveno nusivy
limą dėl nepilnos demokra
tijos ir dėl galimybių išsi
rinkti tinkamą prezidentą.

susirinkusiųjų
Saeharov' o

"Labai sunki situacija" - 
pasakė kovotojas už Žmo
gaus Teises"- Sergiej Kova
liov'as, buvęs žymus disi
dentas. Jis nebalsuosiąs 
nei už Jelcin'ą, nei už ko
munistus. Daugelis buvusių 
reformų pritarėjų kaltina 
B. Jelcin'ą už atsitolinimą 
nuo reformų, 
toleravimą, 
senojo metodo valdymu ir 
svarbiausia, dėl karo Če
čėnijoje.

korupeijos 
pasikliovimu

Senas A. Saeharov' o 
draugas Valery Ginzburg'as 
pareiškė balsuosiąs už B. 
Jelciną - geresnį iš dviejų 
blogybių.

Jeigu... jeigu Jelcin'as 
būtų susipratęs pasirinkti 

/nukelta į 2 psl........ /
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PJ3. Bendradarbių ar korespondentų spausdinamos 
mintys nebūtinai turi atitikti redakcijos nuomonei. 
Rankraščiai gali būti trumpinami ir taisomi redaK- 
ciįos nuožitfra, gražinami tik iš anksto susitarus. 
Uz skelbimų turini redakcija arba leidykla neatsako.

1)11. KAZIO GRINIAUS FONDAS
Paskirtos Žurnalistinės premijos

Dr. KAZIO GRINIAUS FONDAS įvertino ir su
teikė atžymėjimus dviem iškiliems žurnalistams š.m. 
gegužės mėn. 8 d.,Čikagoje, IL, JAV.

ANTANAS KUČYS pagerbtas jvertintant jo ilga
metį žurnalistinį darbą ir nenuilstamą redagavimą 
Varpininkų Filisteriu Draugijos leidžiamo V A R 
P O per 31 metus, iškeliant ir išlaikant varpininkų 
tradicijas, idėjas, siekimus. kartu jam paskiriant 
ir simbolinį $1.000,- šio įvertinimo priedą.

JONAS DAUGĖLA pagerbtas įvertinant jo ilgametį 
žurnalistinį darbą, kuriuo jis kėlė, parodė lietuviu 
visuomenei lietuvių tautos laisvės, nepriklausomybės, 
demokratijos, humanizmo bei kultūriniu reikalu sieki
mus ir atsiekimus , kartu jam paskiriant ir simboli
nį $1.000,-šio įvertinimo priedą.

Mečislovas Mackevičius , 
Dr. Kazio Girniaus Fondo Pirmininkas 

t************************************** ****•*■■*■*■»-*•♦***■*

......APŽVALGA
/....... atkelta iš 1 psl./
geresnius patarėjus, jeigu 
...jeigu būtų neklausęs 
"butelinės" kalbelės, gal 
visi sunkumai lengviau 
spręstųsi.

TRIUKŠMAVO LENKIJA
Turbūt pačios audringiau

sios iš visų buvusių "socia
listinių" šalių Gegužės 1- 
osios demonstracijos šie
met vyko Lenkijoje. Rusijo
je ir Baltarusijoje ta diena 
paminėta dau^ ramiau.

įdomu, kad salyje, kuri 
visame pasaulyje išgarsėjo 
kaip pirmoji, išdrįsusi pa
kelti balsą prieš komuniz
mą, ir kurios "Solidarumo" 
organizacija tapo antikomu
nistines kovos simboliu, Ge
gužės pirmoji buvo švenčia
ma kasmet, net ir pasikei
tus santvarkai. Tą dieną 
čia visuomet vyksta kairių
jų demonstracijos, sakomos 
kalbos.

Eitynės įvyko ir šiemet 
visuose didesniuose Lenki
jos miestuose. Varšuvoje 
jas surengė socialdemokra
tų, arba kairiųjų demokra
tu (SLD), socialistu partija 
(PPS) bei kairiųjų profesi
nės sąjungos (OPZŽ). Orga
nizatorių teigimu, dalyvavo 
apie 10,000 Žmonių, o 
pasak policijos -apie 2,000. 
Pagrindinėmis sostinės gat
vėmis nužygiavo tų grupuo
čių lyderiai, nariai ir ap
skritai buvusi nomenklatū
ra. Eitynėse dalyvavo so
cialdemokratų pirm. W. 
Jaruzelskis. Oleksy's pasa
kė kalbą, padėkojo demons
trantams už ištikimybę 
kairiųjų idealams ir dar 
kartą užtikrino, jog darbo 
žmonių problemas geriau
siai supranta valdantys kai
rieji. "Kreipkitės l juos ir 
visada rasite paguodą"
- skelbė buvęs premjeras. 
Jis be to, pasmerkė deši
niųjų elgesį.

PPS vadovas P. Ikonowi- 
cžius, nors irgi kairysis, sa
vo triuškinančioje kalboje 
sukritikavo valdančiuosius 
už privatizavimą ir už 
tai, kad bedarbių šalyje 
dabar yra apie 3 milijonai. 
"Kiek alkanų vaikų! Kiek 
iš butų išmetamų žmonių!"
- piktinosi socialistų lyde
ris .
2 psl.

Tačiau visas jų kalbas ir 
eitynes nutraukė lenkų 
antikomunistų surengtos 
demonstracijos. Jos įvyko 
taip pat visuose didesniuo
se Lenkijos miestuose. 
Varšuvoje antikomunistinių 
organizacijų nariai ir šiaip 
jiems prijaučiantys, nešė 
Markso, Bieruto portretus, 
transparantus su pašaipiais 
šūkiais: "Sveikinimai drau
gui Brežnevui!", "Valio 
draugui Gierekui!", skanda
vo: "Šalin komuną!", "SLD'1- 
tai KGB!", "Gėda Lenkijai!'

Kai demonstracija paju
dėjo link kairiųjų, ją tuoj 
pat nustūmė policija. Ji, be
je, lazdomis negailestingai 
talžė arčiau pasitaikiusius 
kairiųjų priešininkus. Tuo
met šie atsakė petardomis. 
Panašūs susidūrimai įvyko 
dar keliose vietose, net 
priešais prezidentūrą.

Krokuvoje tą dieną taip 
pat neišvengta incidentų.

Buvo sužeistas net vie
nas Krokuvos žurnalistas. 
Pasak policijos, kontrade- 
monstacijose dalyvavo Kro
kuvos miesto tarybos depu
tatai. Pranešta, kad nuken
tėjo 2 policininkai.

Poznanėje poros šimtų 
kairiųjų "paradą" taip pat 
lydėjo ne mažesnė antiko
munistinio jaunimo demon
stracija. Apsisvaidyta ne 
tik piktais žodžiais, bet ir 
petardomis.

Eitynes dauguma tiek 
kairiųjų tiek dešiniųjų norė
jo tą dieną praleisti tai
kiai, bet policija ir saugu
mo darbuotojai savo įsikiši
mu sukėlė peštynes.

Tuo tarpu Lenkijos pre
zidentas A. Kwasniewskis 
sumanė visiškai kitokį, 
greičiau kapitalistinį Gegu
žės 1-osios šventimo būdą. 
Jis nedalyvavo kairiųjų ei
tynėse, esą gavęs kvietimą 
ir iš kairiųjų ir iš dešinių
jų. Todėl nusprendęs neda
lyvauti nė vienoje. Prezi
dentas surengė pikniką sa
vo rūmų sode. į jį atvyko 
visį kairiųjų veikėjai, ne
mažai valdžios atstovų. 
Bet kaip teigė Kwasniews
kis, svarbiausi jo svečiai - 
darbininkai ir darbdaviai.

Piknike svečiai buvo 
vaišinami lenkiškais patie
kalais - bigosu ir golionka, 
lenkišku alumi ir kai kuo 
stipresniu. Milžiniško torto 
gabalėlius susirinkusiems į

KANADOS PAGALBA 
VILNIUI

Federalinio Parlamento 
atstovas, o taip pat ir 
geras lietuvių draugas Jes
se Flis (Toronto), š.m. 
balandžio mėn.26 d. Toron
to Latvių Centre, susišau
kęs lietuvių, latvių ir estų 
atstovus, patiekė C.I.D.A, 
žiniaraštį ir žodžiu padarė 
pranešimą, jog Kanados 
Urbanistikos Institutas pa
skyrė 2.2 mil. dol. Tallin ’ 
n'o, Rygos ir Vilniaus mies
tu^ administravimo ir val
dymo būdų pagerinimui. 
Minimų miestų atstovai 
bus kviečiami į Kanadą 
apmokymui ir Kanados 
ekspertai siunčiami į Balti
jos kraštus, kad suteiktų, 
profesionalią ir techninę 
pagalbą.

Jesse Flis, MP savo 
pranešime taip pat pami
nėjo, jog Kanados baltiečių 
spaudimas L Federalines 
valdžios Užsienio Departa
mentą, o ypatingai į sky
rius, kurie teikia paskolas 
ir pagalbą užsienio kraš
tams, turėtų būti kiek ga- 
iint stipriau išvystytas. 
Jis norėtų, kad dalis val
džios skiriamos sumos nu
eitu ne vien tik į Pietų 
Amerikos ir Afrikos kraš
tus, bet taip pat ir į nau- 
*********************************************************************************************************
lėkštes dėjo pats preziden
tas.
• Popiežius J onas Paulius II 
pranešė, kad Gegužės 1 - 
ją dieną Bažnyčia laiko 
Šv. Juozapo diena, ta pro
ga jis pasveikino pasaulio 
darbo žmones, o ypač savo 
tėvynainius. Jis pabrėžė, 
kokį svarbų vaidmenį griau
nant komunistinę sistemą 
atliko "Solidarumas". Jis 
dėkojo Dievui, kad jam 
buvo lemta gyventi Lenki
jos kovos su komunizmu ir 
atgimimo laikotarpiu.

Pats Popiežius vokiečių 
okupacijos metais dirbo 
paprastu darbininku ak
mens skaldykloje, tad dar->u^ 
bininkų problemas labai ge
rai supranta. Šią Gegužės 
1-ąją Jonas Paulius II pa
ragino pasaulį neužmiršti 
ir bedarbių.

GEGUŽĖS I-OSIOS MITIN
GUOSE^ DALYVAVO MILI
JONAI RUSŲ

Apie 3,5 mil. žmonių da
lyvavo Gegužės I-osios mi
tinguose ir demonstracijose 
Rusijoje. Didžiausi mitin
gai ir eitynės vyko iževske 
ir Krasnodare (apie 50 
tūkst. žmonių), Maskvoje 
(daugiau kaip 30,000), Ja- 
kutske, Uljanovske, Novosi
birske, Krasnojarske (apie 
20 tūkst.). Manifestantai 
reikalavo, kad valdžia at
gaivintų gamybą šalyje, 
atiduotų visą nesumokėtą 
darbo užmokestį, nutrauktų 
karą Čečėnijoje. Be ekono- 
minių reikalavimų, mitingų 
rezoliucijose raginama 
neberemti dabartinio reži
mo, per prezidento rinki
mus balsuoti už bendrą 
liaudies patriotinių v jėgų 
kandidatą Genadijų Ziuga
novą. Interfax-BNS

SICILIJOS MAFIOZŲ VADAS 
GALŲ GALE KALĖJIME

Giovanni Brusca, slaps
tęsis paskutiniųjų 6-rių 
metų laikotarpyje, vienas 
iš įtakingiausių organizuo
tos nusikaltėlių rujos 
mafijozų vadų - pakliuvo į 
policijos rankasG. Brusca 
yra apkaltintas nužudymu 
Giovanni Falcone - anti- 
Mafija prokuroro ir jo žmo
nos bei 3-jų saugų 1992 
m. išsprogdinant 600 kg. 
fatališką bombą-

Po dviejų mėnesių buvo 
įvykdyta bombos pagalba 
kita žmogžudystė - vyriau
sio G., Falcone bendradar
bio Paolo Borcellino.

Po to buvo esminiai su
stiprinta Italijoje antima- 
fijozinė kova ir sugaudomi 
įvairaus kalibro mafiozai. 
Nusikaltėliai atsidūrė masi
niai Italijos kalėjimuose, jų 
tarpe bent trys stambieji 
vadai.

’ Dešinėje-

H. Lapas, A.
Vaičiūnas,
Hon, Jesse
Flis, MP,
J.Paslauskas,

D.Garbaliaus 
kienė.

V.Piečaitis

jai atsikuriančias Ryty 
Europos valstybes. Nes, 
pagal jį, gauna tik tie, 
kurie prašo ir įtaigoja 
atitinkamus valdžios depar
tamentus.

Ar ne verta ir lietu
viams apie tai pagalvoti? 
Ir ne tik pagalvoti, o ir 
padaryti...

Tame suėjime lietuviams 
atstovavo: Generalinis Gar
bės Konsulas Haris Lapas, 
Lietuvos Respublikos Am
basados Įgaliotinis Ottawo-

Giovanni Brusca, lyg 
nuotykių filme, sėdėjo 
pietų Sicilijoje, viloje, 
kartu su šeima. Po gerų 
pietų įsitaisęs prie TV apa
rato, pasiruošęs gėrėtis 
video filmu apie prokuroro 
G. Falcone gyvenimą ir 
mirtį.

Yra įtariama, kad G. 
Brusca įvykdė dar eilę 
žmogžudysčių, bei kaupiniu 
slapto ginklų arsenalo, 
įskaitant raketas, bazukas 
ir net raketos siuntiklį.

Suimtas ir jo brolis. 
Nežiūrint tokios sėkmės, 
prokurorai įspėja, kad dar 
egzistuoja ir Cosa Nostra 
gauja, kuri pasižymi sena 
patirtimi greitai paskirti 
įpėdinį svarbiausiam postui 
vietoj suimtoio.
ESTIJOS _YYR1AUSYBĖ_ 
PADIDINS ATLYGINIMUS 
TARNAUTOJAMS

ELTA. Estijos Vyriausy
bė bei Estijos tarnautojų 
profsąjungų organizacija 
(TALO) praėjusį penktadie - 
nį (05.10) pasirašė sutartį, 
kurioje Vyriausybė žada pa
skirti 50 mil. kronų tarnau
tojų atlyginimams didinti.

Sutartyje rašoma, kad 
nuo liepos 1 d. kultūros, 
švietimo, mokslo sferų bei 
archyvų darbuotojų atlygi
nimai padidės 30%. Šią su
tartį dar turės patvirtinti 
Estijos parlamentas. Nors 
Estijos Vyriausybei nebuvo 
lengva surasti 50 mil. kro
nų tarnautojų atlygini
mams pakelti, TALO lyde
ris Toivas Roosimaa teigia, 
kad realiai atlyginimų pa
didinimui reikėtų maždaug 
73,31 mil. Estijos kronų. 
Estijos Vyriausybė pažadė
jo skirti trūkstamą 23,31 
mil. kronų sumą atsiradus 
galimybei.

Tarnautojai Estijoje yra 
viena mažiausiai uždirban
čių žmonių grupių, nuolat 
protestuojančių dėl mažo 
uždarbio. T. Roosimaa 
teigia, kad blogiausioje si
tuacijoje šiuo metu yra at
sidūrę Estijos mokytojai.
BALANDĮ VARTOJIMO 
KAINOS LATVIJOJE 
PADIDĖJO VOS PUSE 
PROCENTO
(ELTA) Centrinio Latvijos 
statistikos biuro duomeni
mis, vartojimo kainos Lat
vijoje balandžio mėn. pa
didėjo 0,5 proc. Per ketu
ris šių metų mėnesius var
tojimo kainos Latvijoje pa
didėjo 7,5%. Latvių išlai
dos poilsiui, kultūrai bei 
mokslui balandį padidėjo 
1,3%, tuo tarpu sveikatos 
apsaugai Latvijos gyvento
jai išleido 1,1% daugiau 
negu kovo mėn. Daugelio 
maisto produktų kainos pra
ėjusį mėnesį Latvijoje su
mažėjo.

je Jonas Paslauskas, KLB 
pirm. Algis Vaičiūnas, To
ronto Lietuvių B-nės pirm. 
Danutė Garbaliauskiene 
ir Vincas Piečaitis.

Šį kartą numatytoje 
programoje Kanados Urba
nistikos Universitetas suda
rė 3-jų metų programą 
minėtiems miestams, išvys
tant planavimo seriją. Šių 
trijų miestų planuotojai 
ir vyriausybes darbuotojai 
susipažins _>kaip Kanados 
miestai išlaiko demokratiš

PAGERBTAS MONTREALIO 
DIRIGENTAS

Pagarsėjęs savo talentu 
ir šilta asmenybe, Montre- 
alio Simfoninio Orkestro 
dirigentas ir vadovas Char
les Dutoit buvo pagerbtas 
gegužės mėn. 21 d. "Place 
des Arts" teatre, laimėjus f 
GRAMMY žymenį už MSO 
Berliotz'o operos "LES 
TROYENS" atlikimą.

Dėkingas Charles Du
toit pasisakė priimąs žy
menį ir choro vadovo Iwan 
Edward, muzikantu bei
choristų. vardu, Įvertino
ir "Decca" įrašą specialis
tus įamžinusiems "Les Troy— 
ens" kūrinį.

GRAMMY įteikimo ce
remonijoje dalyvavo Que- 
bec'o ministeris Montrea- 
liui, Serge Menard ir me
ras Pierre Bourque.

Po to sekė ypatingai 
pakiliai atlikta Carl Orff'o 
opera "Carmina Burana" 
ir du Berliotz'o kūriniai 
chorui ir orkestrui.

Kaip žinoma, "Carmina 
Burana" tekstas sudarytas 
iš 13-tojo šimtmečio poe
mą, kurių tik dalis išliko 
kartu su melodijomis. Kom
pozitorius panaudojo kai

Dešineje-

Arvydas

Sabonis 

vienų 

žaidynių 

metu

Lietuvoje

Nuotr: 
Ed.
Šulaičio
INGRIDAI IR ARVYDUI 
SABONIAMS GIMĖ 
TREČIAS SŪNUS

Š.m.gegužės mėn. 3 d.. 
Ingrida Sabonienė pagimdė 
trečiąjį sūnų. Vyriausias - 
Žygimantas yra 5 metų, 
Tautvydas - 4 m.

Arvydas Saoonis buvo 
laoai laimingas, kad sūnus 
gimė ne krepšinio rungty
nių dieną, kai jis būtų tu
rėjęs jose dalyvauti. 
Portland'e, kur jis su šeima 
gyvena, jam buvo įteiKtas 
1995 metų geriausio Euro
pos krepšininKO prizas.

Kaip žinome, Arvydas 
Sabonis dabar žaidžia NBA 
ameriKiečių aukščiausioje 
lygoje. Daugiau Kaio 1 
mil. SKaitytoių turintis 
JAV laikraštis LOS ANGE
LES TIMES-, balandžio 21 

ku būdu atliekamus spren
dimus, įskaitant vietos 
gyventojų įjungimą planuo
jant miestų zonas.

J.Flis taip pat pranešė, 
kad C.I.D.A. pratęs 3 me
tams Baltų Iniciatyvinę 
Programą.

Taigi, dar kartą tenka 
paraginti ne tik kanadie
čius, bet ir mūsų tautie
čius Tėvynėje- kad nedel
siant tartųsi ir pasinaudotų 
savai valstybei duodama 
proga progresuoti.

V. P.

kurias ją, kitas sukūrė 
panašiame stiliuje, origina
lioje orkestruotėje. Choro, 
dirigento ir solistą meniško 
Įkvėpimo spektaklis paliko 
klausovams neišdildomą 
įspūdį.

GERA DARBU PROGA 
JAUNIMUI

Šią vasarą Kanados Vy
riausybė sudarė naują Vasa
ros darbų programą jauni
mui, pradedant valstybi
niais parkais ir baigiant 
muziejais. Pareiškimai dar
bams "Young Canada Wor
ks" gaunami iš "Canada 
Employment Centres", 
"Canada Employment CenU' 
res for Students" arba tel: 
1-800-935-5555.

Tuos darbus organizuoja 
"Department of Canadian 
Heritage". Paskirta tam 
tikslui 10 mil. dolerių. Jau
nuoliai keliaus į darbus ir 
susipažins su Kanados gam
tiniais ir kultūriniais šalti
niais, tuo pačiu užsidirbda
mi lėšų, susitikdami naujų 
draugų iš įvairių krašto 
vietovių.

(Canadian Scene) 
Issue 1454.V.24/96)

d. išspausdino 2 puslapius 
apie pirmuosius metus ten 
žaidžianti lietuvi, Arvyda 
SABONĮ. “

u

Rašo, kad tai yra grei
tas, nepaprastai talentin
gas minkštų rankų žaidėjas 
vienas tokių krepšinio geni
jų, kurių gimsta tik kele
tas per dešimtmetį. Pažy
mi, Kad jis ne tik didelio 
ūgio, bet ir stambus bei 
proporcingas.

Prisimenami straipsnyje 
ir kiti pasaulinio masto 
krepšininkai: KURTINAITIS 
ir MARČIULIONIS- domi
nuojantieji.

Pažymima, kad Arvydas 
SABONIS vedė buvusią 
"Miss Vilnius" gražuolę, ir 
kad jų vestuvės buvo lyg 
valstybinė šventė visai Lie
tuvai.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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Ir Vilniaus Užupio Vidurines Mokyklos moksleiviai 
linksmai talkino aplinkos Svarinimo darbams
APLINKĄ TVARKĖ SAVI
VALDYBĖS PAREIGŪNAI 
IR STUDENTAI

Gegužės 10 d. apie? 300 
Vilniaus miesto savivaldy
bės darbuotojų nuo 9 vai. 
ryto iki pietų tvarkė sostu 
nes Vingio, Verkių, Kalnų 
parkus, rinke šiukšles, sau
sas medžių šakas Valakam
pių paplūdimiuose, Žaliųjų 
ežerų miškeliuose, Antakal
nio gatvės gale prie Stu
dentų miestelio. 30 žmonių 
buvo nuvykę į Karijotiškių 
sąvartyną, rinko vėjo išpus
tytas šiukšles šalia sąvar
tyno esančiuose, miškeliuose.

Transportą šiukšlėms iš
vežti suteikė speciali ATI, 
UAB "Zunda". Su savivaldy
bės darbuotojais dirbo ir 
apie 50 Aplinkos saugos 
ministerijos Vilniaus regio
ninio departamento gamto
saugininkų, kareivių kuopa.

Vilniaus savy valdybės 
Gamtosaugos skyriaus vedė
jas Kgstutis Turonis aplin
ką tvarkė Kalnų parke. LA 
žurnalistė po pietų ji. rado 
darbo kabinete. K. Turonis 
sakė, kad visi darbuotojai 
noriai ėjo į talką: "Sveika 
kartais atsijungti nuo biuro
kratinio darbo".

Rugsėjo 22-23 d. savival
dybės darbuotojai vėl orga
nizuos masinę talką, pava
dintą "išvalykim pasaulį".

Vakarykščiai talkai nebu
vo skirta lėšų. Visi dirbo 
savanoriškai. Po pietų da
lis darbuotojų ėjo ilsėtis į

namus, kiti grįžo į darbo 
kabinetus.

Prieš perą savaičių Pilai
tės, Karoliniškių seniūnijos 
organizavo talkas savo 
teritorijose. Prie gyvena
mųjų namų buvo iškabinti 
skelbimai, kviečiantys gy
ventojus padėti sutvarkyti 
aplinką.

Vėliau Vilniaus techni
kos universiteto Architektū
ros fakulteto studentai 
surengė akciją "į pažadėtą, 
ją žemę" - tvarkė III rūmų 
į kuriuos planuoja persikel
ti Architektūros fakultetas, 
aplinką.
RINKIMUS SVARSTANT
ELTA. "Krikščionių demo
kratų partija (LKDP) neti
ki įvairiuose laikraščiuose 
skelbiamais duomenimis 
apie partijų populiarumą ir 
mano, kad tai savotiška 
reklama. Mūsų nuomone, 
realiausią padėtį atspindėjo 
rinkimų į savivaldybių tary
bas rezultatai", - tvirtino 
LKDP pirmininkas Algirdas 
Saudargas antradienį įvyku
siame susitikime su Vil
niaus liberaliu jaunimu. Jis 
priminė, kad LKDP arti
miausia politinė jėga yra 
Tėvynės sąjunga (Lietuvos 
konservatoriai).

A. Saudargas taip pat 
neatmetė galimybės sudary.. 
ti su jais koaliciją. Paklaus
tas, ar LKPD palaikys 
Lietuvos konservatorių 
lyderio Vytauto Landsber
gio kandidatūrą Lietuvos

RAIMUNDO R A J!E L.K 0_ ATVIRAS LAIŠKAS
LIETUVOS PREZIDENTUI - A. B RAZAUS K U I 
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Jūsų Ekscelencija,
Aš, kaip buvęs Jūsų vyriausiasis patarėjas bei rinki

mų kampanijos vadovas, dabar Jūsų valia tapęs laisvu 
Žmogumi, jaučiu pareigą pareikšti kai kurias mintis dėl 
Jūsų vykdomos valstybės vidaus ir užsienio politikos.

Žmonių skurdas, gilėjanti ekonominė krizė, ekonomi
nių procesų nevaldymas, nusikalstamumas daugumą žmo
nių Lietuvoje atvedė į visišką desperaciją. Rezultatas - 
viena pirmaujančių vietų pasaulyje pagal savižudybes.

1992 m. LDDP, laimėjusi rinkimus, atrodo, atėjo ne 
darbo dirbti. Jiems svarbiausia buvo atkeršyti buvusiems 
ir pirmiausiai ekspremjerui G. Vagnoriui. Tuoj nutarta 
sudaryti komisiją jo veiklai tirti. Sunkiai galėdamas ma
tyti kaip kuriamas absurdas, tada viešai spaudoje pasiū
liau - jei taip norit tikrinti, tai patikrinkite visų eks
premjerų nuveiktą darbą, tačiau užuot švaisčius energiją 
bei pastangas, naudingiau susikoncentruoti ties šiomis pa
grindinėmis kryptimis, ant kurių laikosi valstybės ekono
mika: energetika, finansais, bankininkyste, privatizacija. 
Užuot atsiraitojus rankoves ir bandžius problemas spręs
ti, prasidėjo totalinė buvusiųjų kritika.

Nesėkmingai bandžiau Jums paaiškinti, kad civilizuo- 
toje valstybėje oponentai kritikuojami tik per rinkimų 
kampanijas, o pasibaigus rinkimams, kritika baigta - 
ir prie darbo. Tačiau si neperspektyvi politika tiek LDD 
P, tiek ir Jūsų darbe užsitęsė iki šiol. Nemanau, kad 
kad kas nors būtų pasikeitę Jūsų darbo stiliuje man išė
jus iš Prezidentūros, tačiau sunkiai išgyvenau tas minu
tes, kai kiekvienam be išimties atvykusiam užsienio 
valstybės ir ypač užsienio Vyriausybės vadovui Jūs per- 
skaitydavote 50-60 minučių standartinę paskaitą "Kaip 
Landsbergis sugriovė Lietuvą". Kai apsilankė Lenkijos 
ekonominių reformų tėvas, buvęs vicepremjeras ir finan- 
šų ministras S.Balcerovicius, tai užuot paklausius ir pa- 
sisėmus patyrimo, Jus jį, vos pasakiusį du įžanginius sa
kinius, nutraukėte ir perskaitėte jau minėtą paskaitą.

Šita nuolatinė plepalynė apie praeitį ir nenoras įsigi
linti į tikrą padėtį ir atvedė prie to, kad per 3,5 metų 
iš esmės liko neišspręsta nė viena problema. Prįyatiza- 
cija pagarsėjo savo aferomis, finansų-bankininkystės 
sektorius patyrė krachą, o energetikoje ir toliau siautė - 
ja nekontroliuojama mafija. Juokinga klausytis, kai vals
tybės vadovas diskutuoja, ar dabar yra bankinė krizė, _ 
ar tik dviejų bankų krizė. Ekonomikos pra dž i a mokslį' 
isstudiįavęs vaikas supranta, kad tai nėra nei viena nei 
kita. O yra didelės ekonominės krizės pradžia.

Subrendusi valstybės energetikos krizė jau yra baises
nė nei bankų. Tačiau Jūs ir dabar nieko nedarote. Lau
kiate sprogimo? Bijau, kad tai bus paskutinis lašas ir 
Jums.

Jūsų buvusio partnerio A. Šleževičiaus nuolatiniai 
vapaliojimai apie tariamą stabilizaciją, neretai Jums pa
čiam antrinant, gali sukelti ne ką kita kaip graudų juoką. 
Negi reikia taip nesuprasti ekonomikos, kad esant be- 
1996.V.28.

Respublikos Prezidento 
rinkimuose, A. Saudargas 
atsakė, kad "apie tai dar 
anksti diskutuoti". "Krikš
čionys demokratai neside- 
gins, jeigu rinkimuose į 
Seimą netaps lyderiais", - 
tvirtino ir LKDP valdybos 
narys Albertas Šimėnas.

Norinčių bet kokia kaina 
laimėti, rinkimų programo
se nestokojama ir gražiau
sių pažadų. Tačiau, kaip 
teigė jis, be įvairiausių 
nurodinėjimų, nematyti jų 
realių darbų, "Krikščionims 
demokratams negresia išny
kimas. Mes taip pat never- 
tėme ir valdančios LDDP 
partijos, o konkrečiai dir
bome. Kaip pavyzdį jis 
paminėjo LKDP iniciatyva 
sukviestų įvairių partijų 
frakcijų Seime vadovus, 
pasirašiusius nacionalinio 
saugumo koncepciją.

KAS ĮVYKO SU UZBEKIS
TANO VERSLININKU?

Vilniuje, Vivulskio gatvė
je, apie 4 vai. prie "Cent
rum" viešbučio, kuriame 
gyveno Uzbekistano versli
ninkų delegacija, rastas 
Uzbekistano valstybinės 
lengvosios pramonės aso
ciacijos skyriaus viršininko 
Makchamadamino Abidovo 
lavonas.

Gegužės 15 d. jo kūnas 
buvo atvežtas į Sveikatos 
apsaugos ministerijai pri
klausančią Valstybinės tei
sės medicinos tarnybą.

Teismo medicinos eksper 
tizės centro lavoninėje buvo 
pranešta, kad M. Abidovas 
mirė nuo traumos, iškritus 
iš viešbučio balkono tre
čiajame aukšte. Paaiškės, 
ar Vilniuje miręs Uzbekis
tano delegacijos narys 
nelaimės metu buvo neblai
vus, ar prie svečio mirties 
nėra prisidėję kiti asmenys.

Beveik 100 žmonių Uzbe
kijos vyriausybės pareigūnų 
bei verslininkų delegacija 
su atsakomuoju vizitu atvy
ko į Vilnių ir surengė čia 
savo gaminių parodą. Vizi
tas baigėsi tragiškai.

Nedelsiant išvykti iš Lie
tuvos uzbekus verčia mu
sulmonų tikėjimas, pagal 
kurį mirusysis turi būti 

palaidotas per parą. į Taš
kentą Uzbekijos delegacija 
išskrido savo lėktuvu, ku
riuo ir buvo atskridusi į 
Vilnių.
(Pagal BNS, ELTA, LA)

TARPTAUTINIO VALIUTOS 
FONDO MISIJA

Balandžio mėn. 30 d. 
prez. Algirdas Brazauskas 
priėmė Vilniuje Tarptauti
nio Valiutos Fondo misiją. 
Jos narių nuomone, svar
biausia dabar sukurti sau
gią visų Lietuvos oankų 
sistemą. (Ar tokios išvados 
negalėjo prieiti pati Vyriau
sybė, kuriantis bankams. 
Gėda nesumažėja, kad ir 
susitiko su Tarptautinio 
Valiutos Fondo misija...)

Prezidento atstovė spau
dai pranešė, jog TVF mano 
kad~ reikia padėti atsigau
nančiam LITIMPEX bankui.

Kitų - Vakarų ir Akcinio 
Inovacinio bankų padėtis 
tebėra kritiška ir reikia 
padaryti greitus sprendi
mus. Pokalbininkai priėjo 
išvados, kad reikia įsteigti 
blogų paskolų agentūrą.

Buvo aptarta žmonių pra
gyvenimo lygio, biudžeto 
įplaukų, infliacijos, ener
getikos ir tarifų problemos. 
Tie klausimai esą vieni 
svarbiausių ir rimtai svars
tytinų.

Ar yra kas "Nerimtai" 
svarstytino? Mums atrodo, 
kad vis dar nerimtai "svars
to" nepateisinamas išlaidas 
ir korupciją...

Apie tai TVFondui aki
vaizdu, nebuvo pasiūlyta 
nei rimtai, nei nerimtai 
svarstyti...

KRETINGOJE SUIMTA 
GERAI GINKLUOTA GAUJA
Dainius Sinkevičius

Policijos pareigūnai su
laikė mieste siautėjusios 
organizuotos gaujos vadei
vas - 30 m. Saulių Gudono- 
vičių ir 29 m. Audrių Di- 
minskį.
Kretingos apylinkės vyriau
sias prokuroras Juozas 
Gegys patvirtino, kad vie
tinė policija jau seniai

/ nukelta į 4 psl............./

veik 40% metų infliacijai, būtų kalbama apie stabiliza
ciją.

Daugumos žmonių skurdas Lietuvoje negali nepaliesti 
nė vieno doro žmogaus. Manipuliacijos statistika,- vidu
tiniais dydžiais yra nė kas kita, kaip žmonių mulkini
mas. Žinoma, yra laimėjimų. Jūs taip sėkmingiau išpū- 
tėte valstybės valdymo aparatą bei pakėlėte valdinin- 
kams algas, o to Lietuvoje dar nebuvo. Ministerijų dar
buotojų atlyginimų vidurkis šiandien viršija profesoriaus 
atlyginimą, o kai kurių ministerijų - net Vilniaus u-to 
rektoriaus . Ką jau kalbėti apie gydytojus, mokytojus, 
aukštųjų mokyklų dėstytojus ir 1.1. Ar Jūs 19^95 jrn. padi
dinote visiems algas ir pensijas 40% ? Tai apie kokią sta
bilizaciją Jūs kalbate? Negalima nepaminėti ir oficia-... 
lauš pasityčiojimo is buvusių politinių kalinių bei tremti- 
nių. Žmonės, praleidę geriausius savo gyvenimo metus 
Sibiro taigose, nerado šilumos ir Tėvynėje.

Sovietmečiu visus laimėjimus buvo priimta lygintį su 
1913 metais. Dabar, atrodo, patogus atskaitos taškas 
yra 1991-92 metai. Tačiau neužmirškite, kad tai buvo 
lemiami perėjimo metai, socialistinės-ekonominės forma
cijos keitimasis. Dauguma reiškinių^ buvo tiesiog neišven- 
giąrni^ užsienio paglbos, tokios kaip dabar, nebuvo. 
Reikėjo patiems suktis.

Gal galėtumėte paaiškinti, gerb. Prezidente, Lietu
vos žmonėms, kas vyksta šalies energetikoje. Anksčiau 
buvo patogu aiškinti, kad, girdi, mes subsidijuojame 
energetiką ir taip padedame gyventojams, o dabar, pa
naikinus subsidijas, Lietuvos energetikos skolos pasiekė 
neribotą mastą. Kiekvienas pažadas, kad tai paskutinis 
kainų kėlimas, lieka neištesėtas ir žmonės nebežino, kada 
tai baigsis. Elektros energijos gamyba jau duoda pelną, 
tačiau kainos vėl pakeltos. Kada bus padarytas galas 
mafijos siautėjimui^ iLJ^oIL?m§.Pa?akyJ;a tiesa?

Ataskykite, gerb. Prezidente, tautai, kas šioje srityje 
per Jūsų prezidentavimo laiką nuveikta.

... Nereikia žmonių penėti bendromis frazėmis, mes 
tuo sotūs dar nuo sovietmečio laikų, ir ilgam. Man juo
kingas vieno iš buvusių kolegų Prezidentūroje viešas 
pareiškimas, kad "Šleževičius sustabdė chaosą valstybė-_ 
je". Turiu prisipažinti, kad neprisimenu, kada tas cha
osas buvo - prie B. Lubio ar A. Abišalos? Chaosas yra 

_dabar, ir būtent toks, kokio nebuvo per visą nepriklauso
mybes atkūrimo laikotarpį.

‘“Protingiems žmonėms jau po metų A. Šleževičiaus 
Vyriausybės darbo buvo aiškiai matyti, kad tai ne tas 
žmogus, kuris gali įgyvendinti tikras permainas ekonomi
koje. Vienadieniai sprendimai, vizijos stoka, trumpare
giškumas, kasdienių skylių lopymas ir naujų darymas - 
tai nėra išmintingos Vyriausybės politika. Reikalavimas 
pataikauti, tostų kėlimas "už premjerą" Vyriausybėje 
_sukurė nesveiką atmosferą. Pašalinti talentingas minist- . 
ras T. MedaiskiSį turėjęs savo nuomonę ir nekilnoies. tos- 

_tų, iš esmės sukūręs valstybės socialinės apsaugos siste- 
pną, ministras A. Vasiliauskas, reikalavęs žvelgti i atei- „ 
tį ir pastojęs kelią mafijai. O Jūs, Ekscelencija, iš ,es- 
mės rekomendavęs A. Vasiliauską į ministro postą, nesu 
gebėjote net jo apginti.

Neprisimenu, kad per pastaruosius trisdešimt metų 

būtų taip išplitęs girtuokliavimas Vyriausybėje. Net Vy
riausybės koridoriai buvo prašvinkę "viskiu". Ir čia pa
grindinis organizatorius,žinoma, - pats galva.

Jūs, Prezidente, negalėjote šito nežinoti. Dar blogiau 
dėl pasilakstymų po pasaulį. Kur girdėta pasaulyje, kad 
Vyriausybės galva kaip koks eilinis verslininkas 3-4 kar
tus per mėnesį bastytųsi po visą pasaulį su aiškiai užsi
brėžtu metodiškai siekiamu tikslu: savo buvimo laiko
tarpiu aplakstyti visą pasaulį (taip pat jr egzotiškąjį) už 
valstybės pinigus ir pagal galimybę vežiotis žmoną. Ar 
Jūs, Prezidente, šito nežinojote? Juk Jūs tai sankciona
vote. Ar Jūs iki šiol nesupratote, kad Vyriausybės vado
vo keliones savaime riboja jo užimamos pareigos? Gal 
paaiškintumėte, kaip tada suprasti Jūsų ne kartą viešai 
pareikštas aimanas, jog daugelio bėdų priežastis, kad 
premjeras neturi vicepremjero. Jei neturi vicepremjero 
ir dar didesnę laiko dalį praleidžia užsienyje, vadinasi, 
jam ir nereikia. Tai yra tipiškas lėkšto mąstymo pavyz
dys.

Maniau, kad Jūs, Prezidente, dar neužmiršote susida
riusios tarp mūsų konfliktinės situacijos dar man dir
bant Prezidentūroje. Tada Jūs skyrėte nūnai pagarsėjusį 
J._ Urką Lietuvos banko valdybos nariu. As niekaip nega
lėjau suvokti',- ką turi bendro komjaunuoliško bei mili
cininko darbo patirtis su valstybės monetarine politika.

Dar vienas mažas pavyzdėlis. Manau, kad neužmiršo
te ir savo kūrybos madam Bitje 2,5 milijardo kredito. 
Kai žurnalistai atakavo Jūsų vyriausiąjį patarėją, Jums 
neužteko nei sąžinės, nei drąsos viešai pareikšti, kad vy
riausias petarėjas su tuo nieko bendro neturi bei nieko 
nežino, ir prisipažinti: tai tik mano išmonė, o tūlas Ria- 
bovas- tai juk mano senas partijos draugas. Ačiū Seimo 
pirmininko pavaduotojams E. Bičkauskui bei A. Sakalui, 
pareikalavusiems ištirti faktą Generalinėje prokuratūroje 
kaip plačiai nušviesta spaudoje. Jūsų kaip ir LDDP, visa 
politika nuo pirmos dienos ėmėsi skirstymo į savus ir 
nesavus, 'pir m arusius ir antrarusius, todėl ir nesistebėki- 
te, kodėl L i e tu va šiandien taip suskaldy ta.

Keletas žodžių apie Jūsų vykdomą užsienio politiką. 
Apie tai, kad šiandien Lietuvoje nėra vieningos užsienio 
politikos, ir kalbėti netenka. Užsienio politikes svertus 
šiandien laiko Prezidentūra. Nekalbėsiu apie Maišiagalą 
kuri tapo gėdingu puslapiu mūsų diplomatijos istorijoje.

...Susidaro įspūdis, Prezidente, kad Jūs pastaruoju 
metu tapote Rusijos atstovu užsienyje. Jūsų pareiškimas 
Švedijoje, kad Rusijos nelaikote agresyvia valstybe, ki
taip ir negali būti įvertintas. Valstybė, kuri kasdien 
žudo šimtus nekaltų Čečėnijos gyventojų, yra neagresy
vi? Kurios pagrindiniai politiniai lyderiai, beje, jau paė
mę valdžią Rusijoje, tuo pat metu viešai pareiškę, kad 
pirmasis jų prioritetas yra buvusios Sovietų Sąjungos 
restauravimas, o Valstybės Dūma jau denonsavo Belove
žo nutarimus. Tai kuri valstybė nūdienos pasaulyje tada 
yra agresyvi? ...

T5aF nespėjus susumuoti rinkimų į Valstybės Dūmą 
rezulatatų, Jūs jau pareiškiate, kad Rusija žengs demo
kratijos keliu ir vykdys demokratines reformas. Jums 
paskubėjo antrinti ir URM, atsiųsdama vaikiškai juokin
gus nurodymus.

Realybė, kaip matome, visai kita. Per trumpiausią 
laikotarpį iš Rusijos Vyriausybės pašalinti paskutiniai" 
reformatoriai - demokratai. Kas Jus verčia, Prezidente, 
a d v o k atauti šiai šaliai? Ar ne geriau būtų patylėti ir 
jpalau’kti? Juolab, ked Jūsų nuomone tarptautiniu mastu 
neturi jo*Sįos reikšmės.

Naujas šedevras pasaulinėje diplomatinėje praktikoje 
- atstovybių (kinkymas į Prezidento metinio pranešimo 
darbą. Tačiau šaknys ateina iš senų gerų laikų, kai par
tijos sekretoriaus pranešimą ruošdavoa visi. Tipiškas so
vietinio sekretoriaus braižas! Kitais metais siūlyčiau į 
šį darbą įkinkyti ir visas Lietuvos UAB.

Diplomatinės atstovybės nuolat teikia Prezidentūrai, 
URM bei Seimo Užsienio reikalų komitetui įvairią infor
maciją. Jūsų padėjėjų patvirtinimu, tiek įvairios medžia
gos, kiek gauta iš Didžiosios Britanijos, nebuvo gauta 
nė iš vienos valstybės. Apdoroti ją yra Jūsų klerkų dar
bas. Todėl tik juoką gali sukelti Jūsų kritika, kad Dižio- 
sios Britanijos bei Prancūzijos ambasados neprisidėjo 
ruošiant Prezidento metinį pranešimą.

Labai susirūpinęs ir akylai stebiu trijų Baltijos valsty: 
bių veiksmus. Negaliu atsižavėti Estijos prezidento veik- 
la. Nestatė žmogus savo gyvęnmime nei hidroelektrinių, 
nei fabrikų, bet tapo tikru valstybininku.

Jam nesutrukdė jokie draugiški santykiai su buvusiu 
vicepremjeru Savisaru arba armijos vadu generolu Ein- 
selnu juos atstatydinti, kai to prireikė valstybės inte
resams.. Todėl kyla klausimas: kas būtų tokiu atveju 
įvykę Lietuvoje? Ogi nieko. Lietuvos žmonės būtų gavę 
dar vieną porciją demagogijos apie stabilizaciją.

Taip, Estija jau tapo civilizuota valstybe, o jos pre
zidentą^ tikras valstybės gslva. Jis nesidairo į Jus ir 
į prezidentą G. Ūlmanį, ir nemindzikuoja drebindamas 
kinkas, o veikia kaip tikras valstybės vadovas.

Lietuvos žmonės labai gerai prisimena pirmuosius ne
priklausomybės metus, kai Lietuva aiškiai dominavo tarp 
Baltijos valstybių. Mūsų valstybės tuometinis vadovas 
|_>r<> r ■ V. Landsbergis, nors dar ir neturėdamas didelės. 
politines patirties, bet turėdamas ryškų politiko talentą, 
buvo tarp Baltijos šalių vadovų aiškus lyderis. Yra nema
ža faktų,~ liudijančių kaip jis sugebėdavo primesti savo 
valią, o šie paklusdavo seniems komunistinės nomenkla
tūros vilkams A. Riuiteliui ir A. Gorbunovui. Dabar 
padėtis, deja, kita. Mūsų valstybė yra aiškiai paskutinė 
tarp trijų, o Jūs - trečias tarp trijų.

Apie mūsų valstybę aiškiai spaudžiasi neokomunizino 
žiedas. Reikia laukti dar didesnio spaudimo. Ar atlaikys 
mindžikuotojai? Manau, kad ne. Pūkiai atlikę per pasta
ruosius metus bolševizmo restauravimo darbus (kadrų 
politika, mąstymas, darbo stilius ir pan.), man atrodo, 
jau esame viskam pasirengę. Todėl ar gali šiandien ra
miai miegoti Lietuvos žmogus, šalęs, kentėjęs, savo ir 
vaikų kraują liejęs. Situacija rodo, kad tikrai negali.

Šiandien Lietuvai reikia žymiai patriptiškesnės vado- 
vybės. Prie valstybes vairo turi stoti žmonės, atvedę 
"tautą į nepriklausomybę, o ne tie, kurie buvo vedami ir 
dar spyriojosi. Anot žurnalistų, rimbu buvo varomi į ne- 
priklausomybę. Jus, Eskcelencija, deją, buvote tarp ant
rųjų. Ir nesvarbu, kad jau dveji metai su patosu svencia- 
jni Komunistų partijos atsiskyrimo nuo Maskvos . jubilie-, 
jai, vadovaujant tiems, kurie tam tik trukdė arba .išvis*' 
nieko bendra su tuo neturėjo, o į iškilmes nekviečiamos 
net pagrindinės tų dienų figūros.

Klanas veikia!!! Šiais ir kitais atgimimo metų klausi
mais istorija dar pasakys tiesą, kuri pastaruoju metu 
smarkiai klastojama. Tai tiesiog musų pareiga.

Raimundas Rajeckas
3 psl.
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apie šių 
veiklą. Abu niekur 

kol kas neteisti. 
Kretingoje dingo 
kaip 20 automobi-

turėjo duomenų 
vaikinų 
nedirbo, 
Pernai 
daugiau 
lių, iš jų 6 kol kas nerasti. 
Šiemet transporto priemo
nių vagysčių nemažėja.

Kretingoje siautėjančios 
nusikalstamos grupuotės na
riai iš pagrobtų automobi
lių savininkų reikalaudavo 
išpirkos (suma priklausy
davo nuo automobilio mar
kės ir pagaminimo datos, 
dažniausiai įtariamieji rei
kalaudavo 2500 - 4000
JAV dol.). Kai kurie žmo
nės sutikdavo mokėti. Or
ganizuotos 
grupuotės nariai taip pat 
nebijodami reketavo vieti
nius verslininkus.

į Kretingos policiją krei
pėsi verslininkas, iš kurio 
buvo reikalaujama mokėti 
duoklę — 1000 JAV dol. 
Pasak vyriškio, kad pagąs
dintų, nusikaltėliai jį net į _ 
mišką buvo nusivežu, ten 
grasino susidoroti. mušė. 
Vėliau jie nusileido iki 600 — 
JAV dol. Pinigų pasiimti 
atvyko S. Gudcnavičius. 
Tada kriminalinės policijos 
pareigūnai jį ir sulaikė.

Tą pačią dieną nuvažiuo
ja į A. Diminskio namus, 
ten randa automatinį gink
lą, šovinių ir duslintuvą ir 
įvarių pistoletų. į Dimins
kio namus atvažiavo ketu
ri, anksčiau teisti vyriš
kiai, gyvenantys Kaune, 
įtariama, kad jie galėjo 
priklausyti vienai iš šiame 
mieste siautėjusių gaujų. 
Atvykėlių automobilyje 
rasti antrankiai.

Vyriausias prokuroras 
manąs, kad gaujos vadei
vos ruošėsi ne vienam dide
liam nusikaltimui. Laimė, 
laiku suduotas smūgis. 
Manoma, kad nuo sulaikytų
jų nukentėjo ne vien kre
tingiškiai, bet ir Palangoje, 
J&UŪpėdpję bei aplinkiniuo- 

‘ ■rajbhtiose gyvenau tieji 
verslininkai.
(Iš: "LA",nr.91,1996.05.10.)

nusikalstamos

MOTINOS DIENA

KAIP SUKLESTĖJO "BALTICBANK" VALDYTOJAS IR 
JO ARTIMIEJI

Henrika Rukšėnienė
Romas Juška "Balticbank" pradėjo vadovauti 1992 m. 

gegužės 21 d., 1994 m. gruodžio 7 d. banko tarybos 
sprendimu iš jo buvo atleistas. Baudžiamoji byla už 
turto iššvaistymą jam buvo iškelta tik 1996 m. sausio 3 
d., nors jau 1995 m. spalio 11-ąją iškėlus "Balticbank" 
bankroto bylą, jis buvo įvardytas kaip didžiausias banko 
sužlugdymo kaltininkas. Per tą laiką, kol banko taryba 
slėpė tikrąją banko padėtį, R. Juška spėjo pasitvarkyti su 
savo nekilnojamuoju turtu taip, kad vargu ar teisėtvar
kos pareigūnams pavyks bent dalį turto konfiskuoti. R. 
Juškos nusikalstamu būdu įgytas turtas, išankstiniai} ap
skaičiavimais, vertinamas daugiau kaip 3 mil. litų.

Šių metų balandžio 15 d. Vilniaus apygardos teisme 
pradėta nagrinėti "Balticbank" likvidavimo byla. Kadan
gi iki posėdžio pradžios nebuvo gautas Lietuvos banko 
sutikimas jį likviduoti, teisėjas G. Bazuikis bylą nukėlė 
į gegužės 20 d. Kaip LA sakė, dabartinis "Balticbank" 
administratorius V. Petronis, banko vadovybė yra pareiš
kusi 32 mil. Lt. vertės ieškinių, priteista 12 mil. Lt., o 
į banką grįžo tik 102 tūkst. Lt. Indėlininkai, kuriems 
"Balticbank" skolos sudaro daugiau kaip 12 mil. Lt., 
nesutinka, kad bankas būtų likviduotas, kol neišieškotos 
skolos, bet, atrodo,, jų balsas nelabai ką reikš - likvi
duoti banką nusprendė akcininkai, jie yra šioje bylo
je ieškovai. Pridursime, jog "Balticbank" akcininkai netu
ri skolų bankui, jei pamiršime buvusį banko valdytoją 
R. Jušką, kurį banko steigėjai kaltina 45 mil. Lt. iš
švaistymu. Jam banko steigėjai "už nuopelnus bankui" 
buvo padovanoję 1 tūkstantį akcijų. LA žiniomis, vėliau 
kai R. Jušką išmetė iš valdytojo kėdės, tas akcijas ban
ko valdžia atėmė.

45 mil. litų žala "Balticbank" - tai įvairioms fir
moms, turinčioms ryšių su gerai žinomomis nusikalsta
momis grupuotėmis, taip pat asmenimis, R. Juškos val
dymo laikais išduotos blogos paskolos. LA žiniomis, di
džiausias Akcinio inovacinio banko skolininkas J. Urka 
taip pat buvo pasiėmęs 100 tūkst. JAV dolerių paskolą 
iš "Balticbank", bet vėliau jo skolą perėmė kiti žmonės. 
Didžiausias "Balticbank" skolininkas A. Golubevas - vie
nas iš taip pat bankrutavusio "Ekspres" banko steigėjų, 
daugybės firmų savininkas. Asmeniškai jis "Balticbank" 
skolingas daugiau kaip 2 mil. litų.
R. Juškos milijonai

R. Juška, kuriam kol kas vienam verčiama kaltė už 
pradangintus "Balticbank" milijonus, dosniai dalydamas 
pinigus į dešinę ir į kairę, nenuskriaudė ir savęs. Sako
ma, jog negražu skaičiuoti svetimą turtą, bet kadangi 
R.Juška įsigijo jį už svetimus pinigus, pasidairykime po 
jo namus ir butus, įsigytus vien Vilniuje:

1. Butas Žrimūnų g.59-64; 
13-17 "
13-25 
sandėlis Gėlių g.3; 
salionas-kirpykla Jakšto g.13; S 
19; 10. žemės valda Medžiotojų g.3;
lėtojų g. 26.

Šitiek turto, kiek žinoma, beveik per dvejus metus su
kaupė dar visai jaunas, 1964 m. gimęs Vilniaus universi
teto Finansų fakulteto absolventas, prieš "darbą" "Baltic- 
bank", vadovavęs^ Lietuvos banko Žirmūnų skyriui. Visas 
šis turtas, baudžiamąją bylą tiriančio Vilniaus apylinkes 
prokuratūros tardytojo Sauliaus Versecko teigimu, yra 
areštuotas, bet konfiskuoti jį bus sunku.

uao miunų g.ua-u-*; 2. butas Fabijoniškių g.
3. butas Žirmūnų g. 56a-22; 4. butas Jakšto g.
5. butas Gėlių g. 3-1,2,3.4.5; 6. parduotuvė ir

7. butas Trakų g. 16-22; 8. grožio
_ '3; 9. namas Pamėnkalnio g.

; 11. namas Nuga-

buvo plačiai paminėta Vil
niaus
mokyklų, kur vyko vakaro
nės, koncertai, spektakliai, 
parodos.

Druskininkuose vyko 
Vakaronė, pasirodė su pro
gramomis 3 folkloriniai an
sambliai. Savaitgalyje- mo
kinių darbų paroda, 

iškilmingos Mišios 
skirtos motinoms.

daugeiyje vdurinių

buvo

• Mažoisios Lietuvos 
tosakos rinkėjas V. Kalvai
tis 1910 m. buvo išleidęs 
knygelę "Lietuviškų vardų 
klėtelę" Tilžėje ir joje 
buvo surašęs net 99 žo
džius, kaip pavadinti savo 
mamą, mamaitę, motinėly- 
tę, močiužytę, mamunėlę, 
rnamyčiukę, rnamužytę ir 
1.1.

Tau-

ARTĖJA ŽALGIRIO MŪŠIO 
600 METŲ JUBILIEJUS

Vilniaus koncertų ir spor
to rūmuose gegužės 19 d. 
vyko kaimų kapelų koncer- 
tas-konkursas 
džiojo prizui

Vytauto Di- 
laimėti.

Kodėl bus sunku konfiskuoti R. Juškos turtą?
Taigi, R. Juška iš "Balticbank" buvo atleistas 1994 

m. gruodį, bet buvusių banko vadovų tvirtinimu, niekas 
nesitikėjo, kad buvęs valdytojas bus tiek priviręs košės, 
todėl nesikreipė į jokias teisėtvarkos instancijas, o ėmė
si banko vidinio tikrinimo. Revizija truko nuo 1995-jų 
sausio iki gegužės mėnesio. Tada, tik gegužę, buvo kreip
tasi į Saugumo departamentą, kuris vėlgi net po pusme
čio perdavė medžiagą prokuratūrai. Šioji šių metų pra
džioje iškėlė R. Juškai baudžiamąją bylą, bet jo ir pė
dos Lietuvoje per tą laiką spėjo ataušti.

Tačiau, kol buvo vykdoma vidinė banko revizija, eks 
bankininkas nesnaudė, o dovanojo sukauptą turtą gimi
naičiams. Praktiškai jį visą išdovanojo 1995 m. sausio 
9-ąją, praėjus vos mėnesiui po jo atleidimo., per vieną 
dieną. Dovanos kliuvo motinai Leokadijai Juškienei, duk
rai Ilonai Juškaitei ir uošvei Aldonai Zubelienei. Šios su 
dovanotais butais elgėsi labai paprastai - juos taip pat 
dovanojo žmonėms is R. Juškos aplinkos, o šie pardavė 
juos sąžiningiems pirkėjams.

Kiek kitaip yra su R. Juškos namais. Štai grožio 
salionas-kirpykla "Ilovela", esanti Jakšto g. 13, šiuo 
metu priklauso p. Juškos motinai Leokadijai Juškienei, 
bet šis salionas yra R. Juškos įkeistas ir Vilniaus ban
kui. Taigi Vilniaus bankas, ne akcininkai, ne indėlininkai 
ir turi pirmumo teisę į šį namą.

R. Juška Vilniaus bankui už paskolą įkeitė ir didžiau
sią savo nekilnojamojo turto dalį - rūmus Nugalėtojų 
g.26. Šie rūmai, žinovų teigimu, sudaro 80-90 proc. 
areštuoto buvusio bankininko turto. LA žiniomis, Vil
niaus bankui įkeitęs salioną-kirpyklą ir pilį Nugalėtojų

1996 m. balandžio mėn. 27 d. "NL" Spaudos Vakare-Baliuje sėdi: G. Montvilienė 
red. padėjėja; V-bos pirm. R.R. Otto, red. B. Nagienė; stovi: G. Alinauskas, L, 
Balaišis. 
kas.

administratoius; viešnia sol. Lilija Turūtaitė; vicep. J. Šiaučiulis, A. Žiu- 
Nuotr. Tony Photo Studio.

Juška gavo 670 tūkstančių JAV dol. paskolą, 
pilį konfiskuoti, taip pat bus daug problemų, 
teisiškai neregistruota, o formali jos savinin-

gatvėj, R. 
Norint šią 
nes ji yra 
kė - R. Juškos uošvė Aldona Zubelienė. Bylą tiriantis 
S. Verseckas sakė, labai gaila, kad iki šiol pas mus 
nereikėjo deklaruoti pinigų. Jei būtų buvę kitaip, ir R. 
Juška būtų deklaravęs, jog skolina pinigus A. Zubelienei 
namo statybai, tada lengviau būtų įrodinėti fiktyvų šio 
namo savininką.

Dar vienas priklausęs R. Juškai ir padovanotas tą pa
čią lemtingą 1995 m. sausio 9 d. artimiesiems "Valdos" 
registruotas namas, atrodo, bus prasmegęs skradžiai 
žeme- . T) t -i • -it • • >Vienintelis, atrodo, is R. Juškai priklausiusio nekilno
jamo turto, vis dar registruotas jo vardu, yra keturių 
aukštų namas, esantis Pamėnkalnio g.19. Kaip LA teigė, 
tardytojas S.Verseckas, prokuratūros žiniomis, jis nėra 
kam nors oficialiai įkeistas. Bet gali atsitikti ir taip, 
kad tai kol kas. teisėsaugos organams nežinoma, nes iki 
1994 m. pavasario nereikėjo notarų biure registruoti 
turto įkeitimo.

Taigi, labai gali būti, kad tik namas pamėnkalnio 
g.19, kuris jau keleri metai stovi be šeimininko ir ku
rio būklė šiuo metu apgailėtina, kaina labai kritusi, 
nors ir stūkso jis pačiame Vilniaus centre, ir bus kon
fiskuotas...

Prokuratūros laukia sunkus darbas atskirti sąžiningai 
įsigijusius R. Juškos turtą nuo nesąžiningų. Atskyrus gal 
pavyks nesąžiningiesiems panaikinti dovanojimo, pirkimo 

• ir pardavimo sutartis ir pripažinti, kad to turto savinin
ku ya likęs. R. Juška. Tada tą turtą bus galima konfis
kuoti. Tą patį padaryti su sąžiningais turto įgijėjais bus 
didžiulė problema, teigė p. Verseckas, praktiškai - neį
manoma.

Taigi, atrodo, jog "Balticbank" indėlininkams, laukian
tiems banko sužlugdymo kaltininkų turto konfiskavimo, 
atiteks šnipštas. Manoma, jog ponas R. Juška, prisisė- 
męs kišenes nešvarių pinigų, kažkur Saudi Arabijoje 
prekiauja smaragdais. Kitiems asmenims, vadovavusiems 
tuo metu "Balticbank", kol kas baudžiamųjų bylų 
kelta. Gal laukiama, kol ir jie "pasitvarkys" su 
nekilnojamuoju turtu?
/Pasinaudota "Lietuvos Aido" nr.93 žiniomis/

neiš-
savo

APIE TARPTAUTINE KRIMINALINES POLICIJOS 
ORGANIZACIJĄ

"INTERPOL"- organizacija įsteigta 1923 m., 
reorganizuota 1946 metais. "Interpolo" būstinė randasi 
Paryžiuje, jam priklauso apie 130 valstybių policijos 
ar milicijos žinybos.

Pagal įstatus - svarbiausias "Interpolo'" tikslas- 
organizuoti valstybių kriminalinės policijos organų 
bendradarbiavimų, laikantis valstybių įstatymų ir Vi
suotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos, teikti pagalba 
valstybių policijai, kovojančiai su kriminaliniu nusi
kalstamumu.

"Interpolas" kasmet šaukia visuotina susirinkimų, 
kur svarstomi svarbiausi veiklos klausimai, renkamas 
vykdomasis komitetas ir generalinis sekretorius.

Kiekviena valstybė, priklausanti "Interpolui" 
turi savo biurą. Visas paieškas ir nusikaltėliu sulaiky
mo operacijas vykdo valstybinė policija. "Interpolas" 
renka nusikaltėlių kartotekas, rengia rekomendacijas, 
apžvalgas, biuletenius, leidžia mėnesinį žurnalą. Svar
biausias uždavinys - kovoti su tarptautiniu nusikaltimu 
Nr. 1 - t. y., prekyba narkotikais ir vogtais meno kū
riniais.

Lietuvos valstybė irgi yra INTERPOL narė.

universitete 
literatūrą, 
tąsė Vil-

MIRĖ RAŠYTOJAS KAZYS 
JANKAUSKAS

Lietuvos rašytojų sąjun
ga su liūdesiu pranešė, kad 
gegužės 1 d., eidamas
90-tuosius metus, Kaune 
mirė žymus prozininkas ir 
vertėjas buvęs politinis 
kalinys Kazys JANKAUS
KAS.

Kazys Jankauskas gimė 
1906 m. lapkričio 24 dieną 
Šiauliuose, tarnautojo šei
moje. Pirmojo pasaulinio 
karo metais su pasitrauku
siais iš Lietuvos tėvais 
gyveno Rusijoje, Rostove, 
prie Dono. 1921 m. grįžo 
į Lietuvą. Studijavo Vytau
to Didžiojo 
rusų kalbą ir 
vėliau studijas
niaus u-te ir jį baigė 1943 
m. Tai> metais redagavo 
almanachą "Varpui". 1946- 
51 metais dirbo Valstybi
nės grožinės literatūros 
leidyklos verstinės literatū
ros redakcijos vedėju. 1951. 
m. Kazys Jankauskas buvo 
represuotas, 
metų grįžęs 
dešimtmetį 
13-osios 
los bibliotekininkas, 
atsidėjo 
rašytojo darbui.

Pirmieji Kazio Jankaus
ko grožiniai kūriniai spau
doje pasirodė 1933 
Skaitytojai iš karto 
pė dėmesį į sodrų, 
gą, impresionistinio 
šio žodį. Rašytojas 
romanus "Jaunystė 
traukinio" (1936) 
je plytų 
"Juodojo milžino 
(1939), 
"Ne pirmas kartas" (1988- 
1993), apsakymų ir apysa
kų rinkinius 
tai" (1938), "Krito kašto
nai" (1959),

ketverių 
Lietuvą, 

Kauno 
mokyk- 

vėliau 
profesionaliam

Po 
į 

buvo 
vidurinės

metais, 
atkrei- 
spalvin- 
virpe- 
išleido 

prie 
Vieškely- 

vežimai" (1938), 
žmonės" 

"Žygyje" (1940),

"Dulkini ba-

'Stogas 
žvaigždėtas dangus" 
"Dvi galaktikos" 
"Šermukšnis prie 
(1996).

Kazys Jankauskas 
tė A. Čechovo, M. Gorkio 
B. Polevojaus, A. Auezovo 
ir kitų rašytojų kūrinių.

Užgeso iškili, dramatiško 
likimo ir ryškaus talento 
asmenybė. Mus paliko savi
tas rašytojas, karštas Lie
tuvos patriotas, giliai Die
vą tikėjęs žmogus.

Velionis palaidotas gegu
žės 4 d. Kauno Eigulių 
kapinėse.

ir 
(1984) 

(1990), 
ežero"

išver-

Nuotr. Vlados Inčiutės

Kairėje: Namas Pamėnkalnio g.19, dabar vienintelis, registruotas R. Juškos vardu. Toliau - Parduotuvė 
ir sandėlys Gėlių g.3, taip pat virš jų esantieji 5 butai ir R. Juškos pilis, sudaranti didžiąją areštuoto 
turto dalį, priklausantį uošvei ir motinai, kuriuos R. Juška per viena dieną išdovanojo savo giminėms.



PROFESORIUS VILIUS ŽIDONIS KVIEČIA BENDRADAR
BIAUTI UŽSIENYJE GYVENANČIUS LIETUVIUS

Prie pat Klaipėdos esu įkūręs privačią firmą, veikian
čią uždarosios akcinės bendrovės pagrindais. Firma dispo
nuoja 30 ha žemės sklypu, turi pastatų, įvairios techni
kos bei dirbtuves, kuriose gaminami Lietuvos gyvento
jams labai reikalingi katilai, krosnys ir kt. Tie katilai 
skirti įvairioms patalpoms apšildyti, jie yra originalūs ir 
turi rimtų pranašumų, lyginant juos su kitų firmų pana
šios paskirties gaminiais. Katilai ir krosnys dėl savo 
konstrukcijos ypatybių yra nebrangūs ir pritaikyt pigiam 
vietiniam kurui. Juose gerai dega medžio apdirbimo 
atliekos - pjuvenos, drožlės, žievės, o taip pat malkos, 
palaidos bei presuotos durpės, spaliai ir kt. Katilai ir 
krosnys patogūs, nes juos pakrauti užtenka 2-3 kartus 
per parą, o nuo vieno iki kito pakrovimo jokios priežiū
ros nereikia. Gyventojai, kurie naudoja tokius katilus, 
labai jais patenkinti, nes šiltai gyvena, šilumai skirdami 
minimalias išlaidas.

Firma daug pasidarbavo, kol sukūrė minėtų katilų 
konstrukciją ir pradėjo jų gamybą, tačiau pati nepajėgia 
tos gamybos tiek išplėsti, kad patenkintų rinkos porei
kius. Svarstant situaciją, kilo mintis pakviesti bendra
darbiauti užsienyje gyvenančius tautiečius, nes minėtą 
mūsų firmą galima reorganizuoti į bendrą įmonę, nors, 
žinoma, galima rasti ir kitokias bendradarbiavimo for
mas.

Kalbant apie bendradarbiavimą mūsų sukurtų energe
tinių objektų (katilų ir krosnių) gamybos srityje, norisi 
mieliems tautiečiams priminti, kad si veikla gali būti 
naudinga visapusiškai. Ji naudinga Lietuvos gyventojams 
nes sudaro galimybę pigiai apšildyti savo būstą, kai dėl 
lėšų stokos daugelis negali naudoti nors ir patogiau, bet 
pagal jų išgales brangių energetikos šaltinių - elektros, 
dujų, skysto kuro, net anglies. Bendra veikla turėtų 
būti naudinga ir minėtų gaminių gamintojams, nes dėl 
mažos gaminių savikainos yra reali perspektyva turėti 
rinką produkcijos realizavimui ir plėsti gamybą, panaudo
jant pigią darbo jėgą beiplečiančios bedarbystės sąlygo
mis. Vadinasi, gamintojai gali turėti neblogą pelną.

Naudojantis proga pravartu pastebėti,kad dabartiniuo
se firmos įstatuose numatyta galimybė vystyti komerci
ją ir kitokį verslą. Taigi galimi ir kiti bendradarbiavimo 
variantai, pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad firma yra 

pajūrio zonoje, netoli Klaipėdos bei Palangos miestų. 
Be to, Panalngoje yra man priklausantis nuosavos žemės 
sklypas su nemažu mūriniu vasarnamiu, kurį galima per-

I

PARTIJOS AUKSAS
/ tęsinys/

I g o r B u a i C

Dar amžiaus pradžioje žvalgai geologai Kolymos upės 
slėnyje aptiko didelius aukso klodus. Negyvenamas amži
nojo įšalo kraštas, kur upės 285 dienas per metus su
kaustytos ledo, o vietiniai gyventoja' - negausūs klajok
liai - daugiausia vertėsi žūkle, nes tenykštėmis sąlygo
mis negalėjo išgyventi net elniai. Buvo manoma, kad 
eksploatuoti tokiomis sąlygomis nerealu ir tiesiog neįma
noma. Tačiau bolševikai kaip tik tam ir atsirado , kad 
"pasaką" . paverstų tikrove".

1923 m. vasarą 12,000 kalinių, buvusių pasiturinčių 
Ukrainos, Dono ir Rusijos centrinių sričių valstiečių 
buvo išlaipinti Magadane. Juos saugojo 2500 GPU karei
vių ir 200 aviganių šunų. "Ekspedicijos" tikslas buvo ne
delsiant pradėti eksploatuoti aukso sąnašynus, rastus Ko 
lymoje. Nežinia, kas sugalvojo ir planavo šią operaciją, 
bet kaliniai buvo atgabenti vienais marškiniais, 'cnvojus 
- vienom’s palaidinėmis, ir tik aviganiai turėjo kailinius 
bet ir tai jų neišgelbėjo. Rugsėjį spustelėję šalčiai pra
žudė visus, išmirė visi iki vieno, nepalenkiant nei sargy
bos, nei šunų.

1933 metų vasarą į Magadaną buvo atgabenta 32000 
kalinių, aprengtų šiek tiek geriau. Žiemą pavyko išgy
venti tik vienam iš 50~tie&. 1934 m. vasarą atvyko dar 
18,000. 1934-35 metų žiemą vėl išmirė visi kaliniai, bet 
išliko sargybiniai. 1935 m. vasarą atgabenta 38,000 žmo
nių. Tai ir sudarė socializmo ekonomikos pagrindą. Nesu
skaičiuojamos sąnaudos žmonių, kurių žūtį pateisindavo 
dviejų mėnesių katorgos darbais, buvo Stalino ekonomi
kos ir visos valstybės pažangos variklis.

Aukso kasyklos veikė ir davė produkciją. 193€> metais 
aukso lygis buvo viršytas dvigubai, iki karo pradžios 
aukso gavyba siekė 250 tonų. Per tą laiką vien Koly
mos rūdos kasyklose žuvo daugiau kaip 60C,000 žmonių. 
Ypač baisūs buvo ketveri metai iki karo, kai į kasyklas 
pradėjo plūsti daugybė žmonių iš didelių miestų. Jie re
tai išgyvendavo ilgiau kaip penkias savaites.

Nesuskaičiuojamų turtų rasta ir Krasnojarsko šiaurėje 
kur 1935 m. pradėtas statyti Norilsk© sodrinimo kombi
natas. Norilsk© rūda, iki šiol parduodama už valiutą, 
turėjo milžinišką paklausą šalyje ir pasaulyje. Čia vis
kas buvo daroma pagal Kolymos metodiką. į kombinatą 
žmonės nukakdavo arba kolona arba garsiojo geležinke
lio Dudinka -Norilskas atviromis platformomis. Darbo 
vietą pasiekdavo dešimtadalis. Likusieji žūdavo pakeliui. 
Atvykusioms išdalydavo laužtuvus ir kirtiklius, liepdavo 
baisiame šaltyje, iš kojų verčiant vėjui, kasti žemines. 
Iki kitos dienos ryto žūdavo visi. Darbą tęsdavo nauji 
atvykėliai, ir taip be galo be krašto. Bet jau 1936 me
tais pirmieji laivai su Norilsk© rūda pasirodė Europos 
uostuose, garantavę Stalinui nuolatinį pelną tvirta valiu
ta.
... Ir štai, toji pati nomenklatūra, kuriai Stalinas padarė 
viską, ką pajėgė, pradėjo svajoti apie kažkokias "leni
nines normas". Kad ir kaip vilką jaukintum... Jis užsiun
dė ant jų kraujo ištroškusį savo šunį Ježovą, leidęs "ge
ležiniam laudies komisarui" ir jo parankiniams iki soties 
atsigerti nomenklatūros kraujo. Bet nieko neišėjo. Ježo
vą tyliai nušalino nuo visų pareigų ir taip pat tyliai su
šaudė. Tačiau visi pastebėjo, kad Ježovas buvo likviduo
tas nepaaiškinamai švelniai, visai ne laiko dvasia. (Apie 
tai sužinota tik 1988 metais. O tais laikais NKVD apie 
Ježovo likimą paleido du gandus. Pirmasis, kad jis issi- 
Kraustė iš proto, antras, kad jis pasikorė, pasikabinęs 
ant krūtinės lentelę "Aš-šūdas").

Ježovo pavaduotojas Škiriatovas, šefui vos kritus, 
buvo išrinki as CK nariu ir užėmė svarbiausią nomenkla
tūrinį Partinės kontrolės komisijos prie CK pirmininko 
postą. Malonėmis buvo apipiltas ir garsusis Vyšinskis. 
Taip pat išliko tokie kruvinosios beprotybės epochos vei
kėjai kaip Molotovas, Ždanovas, Kaganovičius ir dauge
lis kitų. Chruščiovui teko smagiai pasidarbuoti, kad po 
1996. V. 14

Klaipėdos dramos teatras Autoriaus nuotr.
tvarkyt] į ofisą ar gyvenmąjį namą. Sklypas bei namas 
gali būti panaudoti firmos reikalams, išnuomoti arba 
parduoti.

Žvelgiant į netolimą ateitį , galima pamąstyti ir apie 
tai, kaip patobulinti gyventojų aprūpinimą vietiniu kuru, 
nes šiuo metu tokios sistemos Lietuvoje nėra. Galbūt 
apsimokėtų, bendros įmonės (jei tokia būtų įkurta) veiklą 
išplėsti ir šioje sferoje.

Baigdamas^ šį kvietimą pateikiu šiek tiek žinių apie 
save. Esu inžinierius, profesorius, habilituotas mokslų 
daktaras. Esu daugelio (gerokai virš šimto) plačiai papli
tusių išradimų autorius. Keletas dešimčių mano mokinių 
yra tapę išradėjais, daugiau nei dvidešimties mokinių - 
įgiję daktaro bei habilituoto daktaro kvalifikacijas, tapę 
docentais ir profesoriais.

Esu kilęs iš Meškalaukio kaimo, kuris yra netoli Jo
niškėlio dabartiniame Pasvalio rajone. Su motina ir ke
turiais jaunesniais broliais 1948 m. buvau ištremtas į 
Sibirą. Mokiausi Tomske, baigiau Kauno politechnikos 
institutą (dabar - Kauno technologijos universitetas) ir 
esu šios aukštosios mokyklos absolventų asociacijos pre
zidentas. Dirbau Buriatijos miškų pramonėje, Lietu
vos mašinų gamyklose bei konstravimo įstaigose, Kauno 
technologijos universitete ir jo Klaipėdos fakultete. Lie
tuvai^ atgavus nepriklausomybę dirbau Lietuvos materiali
nių išteklių ministru.

Apibendrindamas išsakytas mintis drįstu tikėtis, kad 
kvietimas bendradarbiauti užsienyje gyvenančius tautie — 
čius yra humaniškas ir pagrįstas visapusiška ekonomine 
nauda. Taigi, mieli tautiečiai, kam artimos bendradarbia
vimo su Tėviške idėjos, kas turite noro ir galimybių 
bendradarbiauti ar nors padiskutuoti ta tema, atsiliepki
te į šį trumpą mano kvietimą. Mano adresas: Vilius Ži
donis, Markučių 5-120, 5822 Klaipėda, Lietuva.

Stalino mirties išmestų iš partijos Molotovą ir Kagano- 
vičių, kurio vaidmuo masiškai žudant žmones visiems 
žinomas. Bet nepartinis Molotovas, kaip beje, ir likusie
ji, ramiai naudojosi visomis privilegijomis: gyveno dižiu- 
liame bute, ilsėdavosi ištaigingoje CK sanatorijoje ir 
dirbo Lenino bibliotekos skaitykloje Nr 1, skirtoje akade
mikams ir užsienio mokslininkams. Neseniai paaiškėjo, 
kad iki pat mūsų dienų TSKP CK Reikalų valdyba teikė 
privilegijas mašinomis, vilomis, specialiais maisto davi
niais ir kt. - Stalino, Ždanovo, Berijos ir daugelio kitų, 
kuriuos politiniais tikslais teko viešai pripažinti budeliais 
ir žudikais, giminėms. Nomenklatūros karalystėje savi 
dėsniai ir savos tradicijos.

Painiodamasis be galo sudėtingose tarptautinių intrigų 
labirintuose, nuoširdžiai manydamas žaidžiąs savo žaidi
mą, Stalinas negalėjo nė pagalvoti, kad jis tik mario
netė tų pačių galingų ir dinamiškų jėgų, kurių klyksmą 
Leninas klaidingai palaikė priešmirtine aimana, rankose.- 
Jis negalėjo įsivaizduoti, kad jo būsimos grumtynės su 
Hitleriu, seniai sumanytos ir suplanuotos svetimų kabi
netų tyloje, kad šios jėgos galėtų prasiveržti ir įgyven
dinti savo planą viešpatauti visame pasaulyje -viešpa
tauti ekonomikoje. Palyginti šuo juo, blanko visi anks
čiau vartoti metodai: karinis ir ideologinis. PSanas buvo 
apskaičiuotas; maždaug 100-tui metų ir numatė Jungtinių 
Valstijų įsitvirtinimą Europoje. Buvo planuojama iš pra
džių smarkiai ekonomiškai nualinti Europą, pirmiausia 
Vokietiją, o vėliau atkurti ją pagal naują pavyzdį. Kartu 
kaip privalomą sąlygą planas numatė galutinį E’.ritų im
perijos žlugimą ir visos archaiškos kolonijinės sistemos 
žlugimą.

Dėl Rusijos. Be busimosiose grumtynėse' su Hitleriu 
jai skirto vaidmens, planas numatė izoliuoti ją, kad 
"rusų keliamo pavojaus" akivaizdoje būtų galima sutelk
ti visą likusį pasaulį. Būdama izoliuota ekomiškai, n'anė 
plano autoriai, Rusija taip atsiliks nuo viso likusio pa
saulio, kad anksčiau ar vėliau (maždaug amžiaus; pabai
goje) bus; priversta kapituliuoti be jokio karinio poveikio 
- nepajėgs priešintis ekonominei okupacijai.

Suprantama, šis planas negalėjo numatyti tikrosios įvy
kių eigos. Taip pat suprantama, kad primityvus ir neraš
tingas valstybes veikėjas, koks buvo Josifas Visariono- 
Vičius, šiam planui buvo toks pat radinys kaip ir Hitle
ris. Smarkiai klysta tie, kurie vadovudamiesi rusiškojo 
mąstymo stereotipu, mano, jog šio plano buvo parašytas 
tik vienas egzempliorius, kad susipražinti su juo per pra
ėjusius 60 metų galėjo tik asmenys, rangu ne žemesni 
už JAV prezidentą arba Didįjį "žydų masonų" architektą

Dar 1911 metais prezidentas Taftas išpranašavo, kad 
kanonierių diplomatija" grimzta į praeitį, atverdama 

kelią "dolerio diplomatijai". "Doleriai muš mūsų priešus 
kur kas veiksmirgiau negu kulkos ir sviedimai, garan
tuos mūsų didžiajai respublikai pasaulinę hegemoniją, 
visiškai nauju pągrindu. Tokios nė nesapnavo joks Napo
leonas... Dabar, Kai jau aišku, jog Vokietija ir Japonija 
tuoj žlugs, kai didžiulė Rusija guli kraujyje ir griuvėsiuo
se, mes galime su pasitikėjimu pareikšti: "Dolerio valan
da išmušė".

1989 m. rugpjūčio 15 d.. "Christian Science Monitor" 
rašė: "Didysis dolerio puolimas prieš Tarybų Sąjungą sėk
mingai plečiamas. 30,000 branduolinių galvučių ir pagal 
paskutinį technikos žodį ginkluota pati didžiausia pasau
lyje armija nesugebėjo apsaugoti savo šalies teritorijos 
nuo visur prasiskverbiančio dolerio, kuris pusiau sunaiki
no Rusijos pramonę, pribaigė komunistinę ideologiją ir 
suardė tarybinę visuomenę.. TSRS jau nebepajėgia priešin
tis ir jos žlugimą specialistai pranašauja per artimiau
sius 2-3 metus... Mes turime atiduoti duoklę tam didin
gam planuį, kurio juodraštį parengė pats prezidentas 
Taftas, nušlifavo prez. Ruzveltas ir nuosekliai vykdė

PAIEŠKOJ IMAS
ŽINANTIEJI Irenos Gudas, gyvenusios 

Montrealyje 696 Allard Ave., VERDUN, H4H 2C5, 
Mykolo Gudo ir Marytės Gudienės duktė, nauja adresg 
prašomi pranešti BRONIUI MITKEVIČIUI, Vilniaus g- 
vė 99-22, ŠIAULIAI,5400, LIETUVA.

IRENA GUDAS yra Broniaus MitkeviCiaus žmonos 
Ritos Ambrozaitės motina, Juzės Ambrozienės-Stanke- 
vičiūtės tikra sesuo.

Žinantieji apie Ireną. Gudas gali taip pat pra
nešti ir "Nepriklausomos Lietuvos" Redakcijai, kuri 
žinią, perduos į Lietuvą.

MOTERYS MINŲ LAUKUOSE 
KAMBODIJOJE

Azijoje, Kambodijoje, 20 
metų trukęs civilinis karas 
paliko 9 milijonams gyven
tojų laukuose galybes už
slėptų minų, kurios kasmet 
tūkstančiais sužaloja ir 
užmuša civilių gyventojų. 
Manoma, jų esama keletas 
milijonų po žeme.

Grupė jaunų moterų 
25-33 metų amžiaus, prara
dusios dėl minų savo vyrus 
ar vaikus, susibūrė apmo
kymui ir 26 jų atlieka pa
vojingiausią darbą. Jos 
dirba 6 dienas savaitėje, 
šliauždamos per džiungles 
ir laukus, ieškodamos minų. 
Jų apmokymą tam darbui 
pravedė minų specialistas 
Martyn Jordan' as. Moterys 
iš lėto šliaužia žeme, apsi
rengusios specialia apsaugi
ne apranga, kai oro tempe
ratūra dažnai siekia 100 
laipsnių. Visos, sako, atlie
kančios šį nepaprastai pa
vojingą darbą savo žuvusių 
vyrų atminimui ir norėda
mos apsaugoti nuo nelai 
mės kitus. Joms mokama 
6 dol. į dieną, nors vienas 
neatsargus judesys jas iš
sprogdintų.

Tai vienintelis toks mo
terų dalinys pasaulyje, 
pereitą savaitę atlikęs 6 
mėnsių apmokymą. Iki da
bar nėra praradęs nė vieno

asmens. Kiekviena turi 
metalo detektorių, gavus 
signalą, kad priartėta prie 
minos, atsitraukia, o jos 
partnerė prišliaužusi, atsar
giai su specialiu peiliu 
atkasa tą plotą, kol pasi
mato minos metalas. Tuo
met uždedamas specialus 
paženklinimas. Visi atsi
traukia, o šaulys miną de
tonuoja.

Jos dirba lydimos uodų 
burzgimo, kurie gali skleis
ti maliariją; nuodingųjų 
gyvačių irgi netrūksta, 
kaip ir vorų ar skorpionų.

Po 8 valandų darbo jos 
fiziniai ir nerviniai yra iš
sekusios, bet, sakosi, lai
mingos.

Šios moterys žino, kaip 
dažnai žemdirbiai pakliūva 
ant jų bedribdami su gyvu
liais ar daržais, skindami 
vaisius ar moterys, kurios 
eina prie vandens šaltinių. 
Vaikai dažnai žūva, žais
dami džiunglių ploto srity
je arba palei upės krantus.

Minų pašalinimo opera
cija truks ilgai ir jų yra 
prisėta ne tiktai Kambodi
joje. Tarptautin ių vyriausy
bių spaudimas atsisakyti 
barbariško laukų minavimo 
yra labai reikalingas o 
kada jo bus rimtai laiko
masi, - parodys musų civi
lizacijos stovis...

visi Amerikos prezidentai, įgyvendinę jį. per 50 metų, 
vietoj duotų šimto..."

Ar apie tai žinojo Maskvoje? Be abejonės, taip. Pasi
juokė ir numojo ranka? Anaiptol. Priešingai, labai rim
tai pažiūrėjo į šį Amerikos ketinimą, nors ir nesuprato 
jo iki galo. "Šaltojo karoo" įkarštyje jie kovojo ne tiek 
su Jungtinėmis Valstijomis, kiek su "Wallstreet klika".

Ryšium su Vokietijos įsiveržimu į Tarybų Sąjungą, 
pateiksiu įdomų epizodą. Stalino iškeltas uždavinys kon
centruoti visą auksą, platiną ir brangakmenius valstybės 
rankose buvo ir toliau energingai vykdomas. Pačioje Ru
sijoje ir Ukrainoje ketvirtojo dešimtmečio viduryje buvo 
iškasti visi kapai ir atidaryti visi karstai, tikintis rasti 
auksinį laikrodį ar dantų protezą. Godžius nomenklatū
ros žvilgsnius ypač traukė puikus ir didingas Tamerlane- 
mauzoliejaus Samarkand©. Azijos viduramžių užkariauto
jas žygiuose prisigrobė pasakiškų, neapskaičiuojamų lobi'ų, 
kurių~ didžią dalį įsakė palaidoti kartu su juo. 1941 m. 
gegužę didelė Maskvos NKVD komanda, lydima Lenin
grado Ermitažo ekspertų,išvažiavo į Samarkandą atidary
ti kapavietės. Memorialo sargas 80-metis Masudas Alaje- 
vas. pašiurpęs iš siaubo, parodė įspėjamąjį užrašą, iškal
tą dar 1405 m. Užrašas įspėjo, kad tas, kuris išdrįs su
trikdyti mirusio valdovo ramybę ir atidarys sarkofagą, 
užtrauks ant savo šalies baisius niokojančio karo demo
nus. Dėl visa pikta, apsidrausdami, apie užrašą perdavė 
Maskvai, iš ten greitai atėjo įsakymas: Alajevą suimti 
už melagingų ir paniką keliančių gandų platinimą sarko
fagą atidaryti nedelsiant.

1941 m. birželio 19 d. didžiulė žalio nefrito plokštė, 
dengusi Tamerlane sarkofagą, buvo pakeltą. Apie tai vi
sam pasauliui pranešė TASS'as. Pranešime sakoma: "Iki 
šiol gyvuojanti populiari legenda tvirtina, kad po plokšte 
slypėjo siaubingo, visa naikinančio karo dvasia, kurios 
nereikėjo išleisti laisvėn". Šį pranešimą išspausdino dau
gelis laikraščių, tarp jų ir 1941 m. birželio 21 dienos 
"Leningradskaja pravda". Jei tai sutapimas, tai labai 
keistas.. Šiaip ar taip, vaikantis aukc-o, reikia jausti ir 
saiką.

Likimo ironija: netikėtas Hitlerio išpuolis prieš Tary
bų sąjungą sviedė nevilties apimtą Staliną į Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos, sukūrusių vadinamąją "Sąjunginę 
antihitlerinę koaliciją" glėbį. Beje, taip ir buvo sumany
ta, tiesa, ne Stalino (1941 m. gegužę Amerikos San Die
go mieste įvyko seminaras perspektyviniais karinės jūrų 
statybos klausimais. Seminarą organizavo didelių koncer
nų, užsakymais susijusių su JAV laivynu, vadovai. Šiame 
seminare admirolas 

tarptautinę padėtį. 
Stalino grumtynės 
admirolas teoriškai 
"Be abejonės, - pastebėjo jis 
kuris pirmasis pradės puoimą, 
donoji armija išugdyti žaibiško smūgio idėja, o gintis ne 
tik nemėgsta, bet ir nemoka. Ir čia kyla dilema: kas la
biau atitiktų mūsų planus - kad pirmasis pradėtų ponas 
Hitleris, ar ponas Stalinas?"

...Kol neaprėpiamuose Rusijos plotuose vermachtas ir 
Raudonoji armija pliekė viena kitą nuolatinėse pėstinin
kų ir artilerijos dvikovose, Jungtinės Valstijos, pakišu- 
sios savo senus linijinius laivus Japonijos bomboms Beri 
Harbore, efektyviai įsijungė į Antrąjį pasaulinį Karą.

5 psL

Richardsonas skaitė paskaitą apie 

Tvirtai pareiškęs, kad Hitlerio ir 
vyks. pačiu artimiausiu metu, 
išanalizavo busimųjų įvykių raidą.

- didelė sėkmė lydės tą, 
nes ir vermachtas ir Rau-

f



Lietuvių Namų 
Žinios

• LN gegužes men. J 2 
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 370 žmoniy.

Pranešimus padare LN 
valdybos narys, Vyrų Būre
lio p-kas Teodoras Stanulis .

• LN valdyba posėdžiavo 
gegužės mėn. 15 d.

« LN Vyrų Būrelio valdyba 
posėdžiavo gegužės mėn. 
19 d.

• LN Moterą Būrelio visuo
tinis narių. susirinkimas 
vyko gegužės mėn. 28 d.

• LN rengia vartotų drabu
žiu išpardavimą birželio 
men. 8 d.

Daiktai priimami LN 
darbo valandomis nuo 10 
vai.r iki 5 vai.p.p., tel:416- 
532-3311.

Galima nusipirkti kėdžių 
po $1.

APIE SLAUGOS NAMUS
Ilgai užtrukę Toronto 

Miesto Savivaldybės parei
gūnų pasiruošimai dėl Lie
tuvių Slaugos Namų projek
to dokumentų sudarymo, 
pradėjo rodyti rezultatus. 
S.m. balandžio mėn. 9 
d. Žemės Naudojimo Komi
tetas (Land Use Commit
tee) pasiūlė miesto tarybai 
priimti atitinkamų potvar
kių pataisas dėl 19 ir 20 
Dorval Rd., 11-toje apylin
kėje.

Miesto taryba savo 
posėdžiuose balandžio men. 
29 ir 30 d.d. svarstė ir 
priėmė visas siūlomas pa
taisas projekto pastato 
išorei ir autoaikščių naudo
jimui. Toliau miesto taryba 
pavedė planuotojams pa
ruošti pakeistus plėtotės 
(development) ir garantijos

ffianabian jlimbassn 
jAmbasaabe bu (HartabaCANADIAN CITIZENS RESIDINGOR TRAVELING IN THE BALTIC STATES ARE INVITEDTO REGISTER WITH THE CANADIAN EMBASSY

Office of the Canadian Embassy,
Toomkooli 13, 2nd floor, 0100 Thllin, Estonia, tel.: 449056

Canadian Embassy,
Dorna laukums 4, Riga LV-1977, Latvia, tel.: 7226315

Office of the Canadian Embassy, 
Didžioji 8-5, 2001 Vilnius, Lithuania, tel.: 220898

Keliaujantiems po Baltijos kraštus,naudinga žinoti ir 
atitinkamų ambasady adresus. Pasinaudokite pride
damu pranešimu.

Jeigu ir nebūtų svarbaus reikalo, įdomu ir ma
lonu aplankyti savas ambasadas.

taciją Ontario savivaldybių 
komisijai (Ontario Munici
pal Board-OMB).

OMB svarstymui data 
dar nenustatyta, bet buvo 
pasakyta, kad jvyks po 
poros mėnesiu nuo posėdžio
datos.

Lygiagrečiai su Slaugos 
Namų projektu, miesto 
savivaldybė jjungė ir Lie
tuvių Namų lankytojų au
tomobilių pastatymo prob
lemą^ dėl to, kad pastatui 
užėmus dabartinę autoaikš- 
tę, reikės kur nors rasti 
76 vietas automobiliams.

Gegužės mėn. 7 d.Pa- 
taisų komitetas (Commi
ttee of Adjustment) priėmė 
sprendimą, kuriuo nustaty
tos 24 vietos skersai gat
vės prie 20 Dorval Rd.^32 
vietos TTC keleivių auto- 
aikšteje prie Indian Rd. 
gatvės, o 20 vietų atimtos 
kaip nereikalingost

(collateral) susitarimus.
Miesto advokatui (City 

Solicitor) pavesta pristaty
ti visų užbaigtą dokumen-

Ar

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

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

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

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

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

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

(fixed rate)

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

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) ir antrieji 
mortglčlal.

AKTYVAI per 1 (Wj-milijonus dolerių

Kiti patarnavimai MasterCard}
Kredito kortelė

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

KASOS VALANDOS

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

BŪSTINĖ: Lietuvių namai - 

1573 Bloor Street West, Toronto, Ontario M6P 1A6

Telefonas 416 532-1149
6 psl

IchtcagoĮ 
e Lietuvių Opera Čikagoje 
pastatė "Jūratė ir Kastyti" 
balandžio 20 ir 21 d.d.

Muz.Ričardas Šokas, paruo
šė chorų "Jūratės ir Kas
tyčio" spektakliams.

SolAldona Stempužienė dai 
navo Motinos partiją prem
jeroje.

Sol.Birutė Sodaitytė.iš 
Kauno,dainavo antrame 
spektaklyje Motiną.

Sol.Audronė Gaidžiu nienė 
dainavo Rūtelės rolg

Sol.Virgilijus Noreika, dainavęs Kastyčio partiją, susitiko 
su Marija Remiene.

J.V.Šimkus,
Slaugos Namų Komiteto

Pirmininkas

RIŠIKE
Parapijos kredito kooperatyvas 
— 999 College St.. Toronto. Lntario M6H-1A8 

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

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

MOKA UŽ:
90-179 d. term. Ind...................4.25%
180-364 d. term.lnd..................4.25%
1 metų term. Indėlius...............4.25%
2 metų term. Indėlius............ ..4.75%
3 metų term. Indėlius...............5.50%
4 metų term. Indėlius...............5.75%
5 metų term. Indėlius............ ..6.25%
1 metų GlC-mėn.palūk............. 4.00%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.50%
2 metų GlC-met. palūk............. 5.00%
3 metų GlC-met. palūk............. 5.75%
4 metų GlC-met. palūk............. 6.00%
5 metų GlC-met. palūk............. 6.50%
RRSP, RRIF Ir OHOSP..............3.50%
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd......4.75%
RRSP Ir RRIF-2 m.term.lnd......5.25%
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd......5.75%
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd......6.00%
RRSP Ir RRIF-5 m.term.lnd......6.50%
Taupomąją sąskaitą.................3.50%
Kasd. pal. taupymo sąsk..........4.00%
Kasd. pal. čelklų sąsk.lkl........-2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas

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

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 6.50%
2 metų ............... 6.75%
3 metų ............... 7.25%
Su keičiamu nuošimčiu
1,2 ir 3 metų ..... 6.90%

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

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

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių
Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas

IR ŠIAIS METAIS VĖL MONTREALIO 
SAVIVALDYBĖ PADOVANOS GĖLIŲ 
DĖŽES MONTREALIEC1AMS PAPUOŠTI 
SAVO BALKONUS, KIEMUS, LYSVES 
IR PLOTO PAKRAŠČIUS.

JUMS REIKIA TIKTAI NUEITI i, KAI
MYNYSTĖJE ESANTI IŠDALINIMO 
PUNKTĄ BIRŽELIO mėn. 1 d. tarp 9 

val.r. ir 12 vai. d. NEUŽMIRŠKITE PA
SIIMTI IR SAVO GYVENVIETĖS 
ĮRODYMĄ IR UŽSIREGISTRUOKITE 
KONKURSUI "MONTREALIS ŽIEDUO
SE". PIRMIAUSIAI ATVYKĘ, PIRMIAU
SIAI APTARNAUJAMI. KIEKIS RIBOTAS.

Teirautis 872-1400 arba 
Aeeės Montreal biure, 

Eeo-Quartier

ŠALFASS-GOS PROGRAMA
Toronto LSK Jungties 11-sis 3 Pitch Softbolo Turny

ras įvyks 1996 m. rugpjūčio 24-25 d.d. Wasaga Beaeh, 
Ont. Šis turnyras yra kartu skaitomas ir kaip SALFASS- 
gos pirmenybės. Kontaktas: Brad Stephenson, 558 Missis- 
sąuga Valley Blvd., Mississauga,_ Ont._ ŪLA_ 1 Z.1._ Tek
905-279-1859.

1996 m. Š. Amerikos Lietuvių Golfo pirmenybes vyk
do Detroito LSK Kovas, 1996 m. rugpjūčio 31 d. ir 
rugsėjo 1 d., Detroite. Kontaktas: Algis Rugienius, 3620 

.Burning TreeDr.,. Bloomfield Hills. MI 48302-1511. Tel:f 
ir Faksas: 810.-642-7049.

1996 m. Baltiečių Lauko Teniso pirmenybės planuo
jamos 1996 m. rugpjūčio 31, rugsėjo 1&2 d.d., Colum
bus, Ohio. Rengia latviai. Varžybos dar nepatvirtintos. 
Kontaktas: Dr. Algis Barauskas, 3018 Patch Dr. Bloom
field Hills, MI 48304. Tel: 810-258-6535.

1996 m. Š. Amerkos Baltieeių ir Lietuvių Lengvo
sios Atletikos pirmenybės numatomos 1996 m. rugsėjo 
7&8 d.d., greičiausiai Kanadoje. Vieta ir data dar nepa
tvirtinta. Kontaktas: Mrs. Irena Wilkinson, 2783 Kinner- 
ton Cresc., Mississauga, Ont. L5K 2B3. Tel: 905-822- 

-0302.
1996 m. Baltiečių ir Lietuvių Šaudymo Sporto pir

menybes vyks 1996 m. rugsėjo mėn. per 3 šeštadienius, 
Kanadoje, šia tvarka: Rugsėjo 7 d. Stendinis .(Trap) šau
dymas, tik Baltiečių pirmenybės. Rugsėjo 14 d. - Smul
kaus kalibro (.22) šautuvų, baltiečių ir lietuvių. Rugsėjo 
21 d. - Pistoletų, baltiečių ir lietuvių.

Stendinio ir smulkaus kalibro šaudymo varžybas rengia 
lietuviai, pistoletų - estai. Kontaktas: Balys Savickas: 
340 Dixon Rd., 2004, Weston Ont. M9R 1T1, Tel: 216- 
244- 2267.

1996 m. Š.Amerikos Baltiečių ir Lietuvių Plaukimo 
pirmenybės numatomos 1996 m. lapkričio pradžioje, 
Toronte, Ort. Vykdo latviai. Data dar nenustatyta. Kon
taktas: Ilona Smalenskienė, 248 Keele St., Toronto, Ont, 
Tel: 416-769-7040.

Visų varžybų reikalais galima, kreiptis į ŠALFASS-gos 
Centro Valdybos gen. sekretorių Algirdą Bielsku, 3000 
Hadden Rd., Eucklid, OH 44117-2122. Tel: 216 -486-0889

Kalendoriaus pakeitimai bus nuolatos skelbiami.

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

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

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

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

FAX 416-233-0285
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 416 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
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VELYKOS, 1996. .Choro vadovas - Antanas Mickus, Solistas - Antanas 
Keblys, vargonininkas, sol.: Manuel Blais, Solistė Gina Čapkauskienė, Diri
gentas - muz. komp. Aleksandras Stankevičius. Nuotr. Ryčio Bulotos.

JAUNAVEDŽIAI - JUOZAS 
JONELIS IR ANDREsE M. 
BLANCHETTE

Š.m. gegužės mėn. 18 
d. AV P-jos bažnyčioje 
vyko sutuoktuvės žinomų 
verduniečių- Milanos ir 
Alberto Jonelių sūnaus 
Juozo su Andre'e Blanchet
te. Apeigas atliko ir su
tuoktuves palaimino kleb. 
kun.J.Aranauskas, SJ.

Pabroliu buvo 
sesers Lilės vyras 
Mainville.

Apeigų metu grojo 
prancūzaitė muzikė.

J UOZO
Y ves

arfa

vai-
J!

MONTREALIO VELYKOS 
IR ATVELYKIS- 
MUZIKOS ŽENKLE

VELYKŲ pamaldose zmo 
nių buvo, palyginti, nedaug. 
Matomai, prisidėjo laikro
džio pavarymas į priekį.

Gėles barstė procesijos 
metu Sofija Bulotaitė, 
Alina ir Krista Staskevi
čiūtės ir Kristina Žiaugry- 
tė. Mišių patarnautojais 
(klapčiukais) jau daugelį 
metų dirba Antanas ir Da
nielius Staškevičiai ir Pau
lius ir Antanas Mickai.

iškilmingas Velykines 
mišias aukojo trys kunigai: 
kleb. Tėv. J. Aranauskas. 
SJ., Kun I. Sadauskas, SDB 
ir kun. J Lipski, SJ.

improvizacijų (Linksma 
diena) ir garso katedros 
vargonais nepaprastai gra
žiai atliko Handel’io "Ale
liuja".

Tai progai chorų gies
mes paruošė vad.Antanas 
Mickus.

įdomu ir malonu pažy
mėti, kad Atvelykio Mišio
se, atsisakęs 50-ties kvie
timų vargonuoti kitur, muz. 
Manuel Blais atvyko j mū
sų AV P-jos bažnyčių ir 
vargonavo.Dirigavo vad.
Antanas Mickus, pavaduo
damas atostogų išvykusį 
muz. Aleksandra Stankevi
čių. 1

/Patiksliname ko
rektūros klaidą:

Antanas Mickus 
ne 
Rosemonte, bet Jacques 
Cartier (Longueil) 
priemiestyje, už 
Šv.Lauryno upės.

Prisijungė prie 
Choro 1972 m. Red.).

augo

SVEIKINIMAS
Ilgametį "Nepriklausomos 
talkininką

PETRĄ GIRDŽIŲ ir jo 
jų sutuoktuvių 50-mečio

Lietuvos"

žmoną MARYTĘ 
proga sveikina

"NL" Valdyba, Redakcija ir 
darbuotojai.

50-METIS MARYTEI IR PETRUI GIRDŽIAMS

Puikios ir puošnios 
šės vyko "Buffet Lapierre’ 
saleje, Lasalle. Jaunuosius 
prie durų pasitiko tėvai 
su duona, druska ir degtinės 
stikleliu. Gražiai išpuoštoje 
salėje jų laukė arti 150 
svečiu. Dalyvavo daug jau
nimo, 
toliau 
liečiu: 
šeriai 
JAV- 
žmona 
Angeles, iš Floridos- 
zo sesuo Audronė Jonelytė 
-Albee su vyru, 
ton’o - Jonas ir Irena Gur- 
činai.

Prie dosnių 
vaišių stalų susitikę, seniai 
besimatęs, kartu čia augęs 
jaunimas } sveikino jaunave
džius, "pakorė" piršlį 
ir taip, atlikus svarbiau
sias ceremonijas šnekučia
vosi, šoko ir toliau skaniai 
valgė.

Pažymėtina, kad jaunie
ji medaus mėnesiui išvyko 
į jaunikio tėvų Žemę- Lie
tuvą. Tai tikrai geras su
manymas, gera proga, ypač 
kai ten turima gerų, malo
nių giminių.

Reikia tikėtis, kad ir 
jaunajai Jonelienei Lietuva 
pasidarys artimesnė.

Geriausi linkėjimai 
biems.1

buvo atvykusių iš 
ir buvusių montrea- 
Petras ir Alma Dre- 
iš Samia, Ont., iš 
Ignas Gurčinas su 

Viktorija, iš Los
Juo-

iš S.Bos-

ir puikių

save priima 
students" iš 

Šiuo metu 
apgyvendinti 

iš Kroa- 
Vokieti-

Mūsų priverstinos išei
vijos lageriuose Vokietijoje 
žydinčioje jaunystėje susi
pažinę, Petras ir Maryte 
Jakimavičiūtė susituokė 
1946 metais.

Palikus Europa, atvykus 
į, Kanadą, Petras buvo 
paskirtas darbams i Norąn- 
dos, Quebec’o šiaurėje 
esančias, aukso kasyklas.

Atlikęs vienerių metų
sutartį, atvyko į Montreal,!, 
apsigyveno Lasalle prie
miestyje. Savo sumanumu 
ir darbštumu tada dar ne
apgyvendintoje Lasalle 
dalyje pasistatė prieglobstį 
o vėliau - namus, kuriuose 
ir dabar gyvena.

Gavo darbą, alaus 
mykloje "Molson, po 
laiko perėjo į kitą- 
batt". Čia išdirbo 36 
tus.

Marytė ir Petras užau
gino 3 dukras ir sūnų: Ievą 
Mildą, Nijolę ir Antaną.

Pažymėtina, kad duktė 
Milda, gyvendama London'e 
Ont..augindama 3 dukras, 
paremia jaunuolius studen-
*************************Ht*************************** ’i

50-metį 
būrys

tus ir pas 
"exchange 
kitų kraštų, 
jos namuose 
po vieną, studentę,
tijos, Japonijos ir 
jos.

Į jų vestuvių 
susirinko nemažas 
giminių, artimųjų bei bičiu
lių. Sukaktuvinės puikios 
vaišės vyko dukters Nijolės 
namuose, šauniai svečius 
aptarnaujant vaikaičiams 
ir globojamoms studentėms.

AV P-jos kleb.kun. J .Arą- 
nauskas SJ palaimino su
kaktuvininkus ir vaišes. 
Buvo įteiktos asmeninės 
ir bičiulių grupės dovanos. 
Sugiedota tradicinė "Ilgiau
siu Metų", paskaityta dau
gybė gražių sveikinimų 
iš Lietuvos ir iš artimųjų, 
čia.

Petras Girdžius ilgą 
laiką, talkininkauja "Nepri
klausomos Lietuvos" ekspe
dijavimui.

Šiai darbščiai ir 
niai lietuvių, šeimai 
riausi visų linkėjimai. Dal,

A. Mickus sutvarkė visa 
Choro-okteto video archy
vą, kur randasi virš 100 
koncertų bei 1000 valandų 
įrekordavimų kasetėse 
video juostose. Visa 
įamžinta sekančioms
toms ir generacijoms prisi
minti.

Giedojo Montrealio Auš
ros Vartų parapijos choras 
ir Vyrų choras, 
Gina Čapkauskienė, 
Antanas Keblys, 
muz. komp. 
Stankevičius, „
grojo M adei a ine Roch įpėdi- A. Mickus paruošė AVP 
nis, sol. A. Keblio reko
menduotas - varg. sol.
Manuėl Blais, kuris parodė miero parapija naudoja tas 
mūsų vargonų galybę bei giesmes Mišių metu.

solistė 
sol. 

dirigavo 
Aleksandras 

vargonais

'ir
tai 

kar-
a- 
n.

A. choro Kasetes (giesmių) ir 
jau daugelį metų Šv. Kazi-

giesmes Mišių metu.

"LIETUVOS AIDAS" dienraštis, leidžiamas Vilniuje, 
Maironio g.1, Vilnius2710. Vyr.red.-Saulius Šaltenis, 
Kanadoje "LA" platina Vyt.Skrinskas,tel:416-249-4591, 
Vyt.Bireta-416-261-4312 ir St.Prakapas-416-233-4486./

NUSIŠYPSOK
Petriukas grįžta iš 

rytdienai. Buvo užduota 
šeima". Jis klausia motinos:

- Mama, kaip jūs atėjote i_ pasauli?
- Mane atnešė gandras.
- O kaip aš atėjau?
- Tave taip pat atnešė gandras.
- Na, kaip seneliai?
- Ir juos taip pat atnešė gandras.

Petriukas atsiduso, atsisėdo už stalo 
rašyti: "Pasikalbėjau su mama ir supratau, 
šeimoje normality gimimų nebuvo".

I M E 
mokyklos ir ruošia pamokas 
parašyti rašinį tema "Mano

ir pradėjo 
kad musų

ga- 
kiek 
" La
in e-

suma-
- ge-

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRęS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALK A^-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
Si i

2.75%

* *

T A L. K A

13.00%
. 7.25%

Įįo3<rnTo» Koplyėiot

PASKOLAS 
Asmenines nuo . 
nekiln. turto 1 m.

. 3.00%

. 5.50%

. 5.50%
5.875%
. 6.25%
. 6.75%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki S2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dot. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

MOKAME UŽ: 
kasd. pal. čekiu, sąs 
santaupas...........
kasd. pal. taupymo sąsk.

. 4.75%

. 4.75%

. 5.50%

. 5.50% 
5.875%
. 6.25%
. 6.75%

iki..3.75%
....  3.25%

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. ryto.

AKTYVAI PER 38 MILIJONUS DOLERIŲ

INDĖLIAI:
90 dienų indėlius . 
180 dienų Indėlius
1 m. term.indėlius
2 m. term.indėlius
3 m. term.indėlius
4 m. term.indėllus
5 m. term.indėlius
RRSP Ir RRIF 
(Variable).............
1 m.Ind...................
2 m.ind...................
3 m.Ind...................
4 m.ind...................
5 m.ind...................

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

1996. V. 28 7 psl.

KANADOS JAUNIMO KONGRESE 
TORONTE DALYVAVĘ SVEČIAI: 
Ne ži noma pavardė, Arvydas 
Remeza,(NY), Aidas Antanaitis 
(Australia), Deivis Boyle (Spain) 
Nathan Philips Squail .

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

KALBEKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU JCALBŲ LIETUVI SKA!!

LA 1Ddl 1MO

UNERAL HOME
J.F.Wllson & Sons Ine. 

23Maple Blvd,5784VerdunAv 
Chateauguy,Que., Verdun.Que, 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956
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MIRUSIEJI:

« IRENA GURKLYTĖ mirė
Royal Victoria ligoninėje 
gegužės mėn. 21 d.

Liko sesuo Eugenija 
Guzevičienė, brolis Vikto
ras su šeima.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos Notre Dame 
dės Neiges kapinėse.

Užuojauta artimiesiems.

o Vieno iš aktyviausių mū- 
su telkinio veikėjų- Juozo 'p 
Šiaučiulio išleistuvės ren- '1 
giamos LIEPOS mėn. 13 
d., AV P-jos salėje.

Bilietus platina Antanas * 
Žiūkas, 
Leonas 
8259.
rezervuoti.

tel: 366-5491 ir
Balaišis, tel:366- '© 
Prašoma ta datą

• A. a. Brigitos Augaitienės 
atminimui "Nepriklausomai 
Lietuvai" aukojo po $10,- 
R.O.Barisų šeima ir A.K. 
Gudžiūnai.
Nuoširdžiai dėkojame'J'NL"

» A.a.Galinos Šimaitienės- 
Gavrilovaitės atminimui 
pagerbti "Nepriklausomai 
Lietuvai" $100,- aukojo 
Jonė Kvietytė-Young.
Nuoširdžiai dėkojameP'NL"

• Montre alio Lietuvių Kre
dito Unija LITAS paskyrė 
"NL" leidimui paremti - 
$1.000.

Nuoširdžiai dėkoja "NL"
PAMINĖTA MOTINOS 
DIENA

b. m. gegužės mėn. 11- 
12 d.d. Motinos Diena mi
nėta Šeštadieninės Lituanis
tinės Mokyklos ir Apylin
kės B-nės valdybos pastan
gomis.

Mokyklą baigė ta proga 
ir savo mokslo metus.

Jaunesniųjų moksleivių 
grupė- Pauliukas Gėdrikas, 
Elana Foster, Krista Staš
kevičiūtė, Aleksandra Da- 
sytė ir Gediminas Dainius- 
pašoko "Aguonėlę", vyres
niųjų grupė grojo skudu-

čiais ir sudainavo "Šaltyšiū.1 
Alina Staškevičiūtė,Anta
nas Mickus, Paulius Mickus, 
Krista Ptašinskaitė, Alina 
Staškevičiūtė, Mykolas 
Savignac, Paulius ir Anta
nas Mickai ir 
Ptašinskas dar 
padeklamavo.

Kiekvienas

Sebastijonas 
padainavo ir

moksleivis- ■

8O-tojo gimtadienio 
PAGE RBI MAS -PIETŪ S

A.V. p-jos kleb. kun. JUOZUI ARANAUSKUI, S.J., 
rengiamas š.m. birželio mėn. 30 d., sekmadienį,

Aušros Vartų parapijos salėje
1465 rue de Seve, Montreal

Bilietus būtina įsigyti iš anksto 
pas Leona Baiaišį, tel: 366-8259

vė ir Vaikų Darželio vai
kai gavo po pažymėjimų, 
kad baigė mokslo metus. 
Taip pat ir suaugusiųjų 
kursų studentų dešimtukas 
gavo pažymėjimus.

Visi moksleiviai kartu 
gražiai padainavo "Naujie
nos". Jiems ir tėvams bei 
mokytojams padėkojo Mo
kyklos ved.Joana Adamonytė

Sekmadienio programoje 
įdomia, neįprasta tema 
Motinos Dienos proga kal
bėjo Kristina Pavilanytė- 
Ga putienė, papasakodama 
apie įsūnijimo dviejų ber
niuku - Ričardo ir Gintaro- 
iš Lietuvos eigą ir po to, 
visiems nuoširdžiai plojant, 
supažindino , pasikvietusi 
į sceną, su jaunaisiais Ga - 
pučių šeimos nariais.

Programos pranešėja 
buvo Dalija Gabrėnaitė, 
kuri ir deklamavo.

Visus moksleivius ir 
renginio dalyvius pasveikino 
ir jiems padėkojo Montrea- 
lio A-kės Valdybos pirm. 
Arūnas Staškevičius. d.

NEEILINIS KONCERTAS 
Š.m. birželio 2 d., 12 v.p.p., Aušros Vartų Parapijos Salėje 

Sol. ANTANAS KEBLYS pristatys
RELIGINIŲ GIESMIŲ audiokasetes 

Koncerte, kuriame išgirsime klasikinius religinius kūrinius, 
dalyvaus instrumentinis TRIO: Manuel Blais - piano ir solo su 

A. Kebliu, C. Parent - smuikas bei E. Kory - violončelė.

• RIMAS IR RIMA /JUR
KUTĖ/ pieCaiCiai džiau
giasi naujagimiu- antruoju 
sūneliu DARIUM-JUSTINU.

Sveikiname!
o AV P-jos bažnyčioje 
susituokė Paulius RUT
KAUSKAS su Elizabeth 
MILNE.

Sveikiname!
• SESELĖ PAULĖ išrinkta 
nauja Provinciole Ameriko
je, turės apsigyventi Put- 
ųamo Motiniškuose Namuo
se ir palikti Montrealį.

Savo gerumu, rūpestin
gumu ir darbštumu laimėjo 
visu montrealiečių pagarbą, 
ir jos šypsenos pasiges 
daugelis.

Sėkmės jai linki visi.

e LITO visuotinis susirinki
mas vyko gegužės mėn.26 
d., sutraukęs apie 200 da
lyvių, Šv.Kazimiero P-jos 
salėje.

Notarė Rūta Pocauskai- 
tė-Rudinskienė. patyrusiai 
pravedė susirinkimą. Po 
apžvalgos, aklamacijos būdu 
liko išrinkta ta pati valdy
ba, kredito ir revizijos 
komisijos.

Visi buvo pavaišinti 
puikia vakariene, paruošta 
H.Kurylo.

• Henrikas NAGYS sugrįžo 
į ligonine pakartotinam 
gydymui. Linkime greitai 
sustiprėti.

LITAS MONT R E ALI 0 LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

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

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

AKTYVAS vir& $29,000,0001 

RBZERVAS virS $2,000,000

Certifikatus i m.- . 
Certifikatus 2 m. ... 
Certifikatus 3 m. ... 
Term, indėlius:

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

MOKA UŽ:
4.50 %
5.00%
5.50%
4.00 % 
4.00 % 
4.00'% 
.4.00% 
4.00 %

IMA UŽ:

Taupymo - special...............1.50%
Taupymo-suoyv.dr. ........?’25~
Taupymo - kasdienines.....1.50%
Einamos sąsk.......................1.00%
RRIF-RRSP-1 m.term. .... 3.00% 
RRIF-RRSP-2m.term. ....4.50% 
RRIF-RRSP-3 m.tenn. ... 5.00% 
RRIF-RRSP-taup........... 5.50%

7 4

Nekiln. turto:
1 metų .....
2 metų ....
3 metų ....

6.50% asmenines - nuo
7.25%
8.00%

8.00% •* *

Informacija apie naujausius palūkanas "Lite"

Pirmadieniais 
Antr.. treč.
Ketvirtadieniais 
Penktadieniais

KASOS VALANDOS:
1475 0eSeve

9.00- 3.00
9.00- 3.00

12.00- 8.C3
10.00- 6.0J

10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

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

Šios dainos žodžiai man 
piriminė paskutinį mano at
sisveikinimą Lietuvoje su 
savo Motina, ko aš niekuo
met nepamiršiu.Aš ži
nau, jog Motinos širdis ne
kalba žodžiais, o tik ašaro
mis, kurias gal ne visi 
supranta...

jos narėms , o ypač pirmi
ninkei Helen Kurylo, už 
maloniai praleistą laiką.
® Blalandžio mėn. 28 d., 
po 11 vai. pamaldų, buvo 
pakrikštytas Roberto ir 
Lucy AMBRASŲ įsūnytas 
sūnelis Steven-Kazimiero 
vardais.

ATVELYKIO proga grojo Lituanistinės Mokyklos mokiniai :stovi-Mykolas Savignac,Alina 
Staškevičiūtė^Sebastijonas Ptašinskas, Paulius Mickus; sėdi- Krista Ptašinskaitė,Anta - 
nukas Mickus,Antanas Staškevičius

• KLK Moterų D-jos Mont- 
realio Skyrius visuotini 
susirinkimą šaukia birželio 
mėn. 2 d.,po 11 val.pamal 
du Seselių Namuose.< <

MOTINOS DIENOS MINĖJI
MAS šv. KAZIMIERO 
PARAPIJOJE

Gegužes mėn. 12 d., po 
11 vai. pamaldų, parapijos 
svetainėje įvyko vaišės, 
pietūs, Motinos Dienos pro
ga, kurias suruošė Šv. Onos 
draugija, vadovaujant pirm. 
Helen Kurylo. į vaišes 
atsilankė daugiau kaip 150 
dalyvių, kurie buvo pavai
šinti ne tik puikiais val
giais, bet ir "President" 
šampanu, kurio gavo kiek
vienas stalas po didelį bu
telį. Žinoma, kaip ir visuo
met, grojo puiki muzika, 
vadovaujant J. Kurylo, o 
dainininkas labai gražiai ir 
jautriai padainavo tai die
nai skirtą dainą: "Mama". 
Šios dainos žodžiai nepa
mirštami, tik gaila, jog ne 
visi ją girdėjo, nes buvo 
užimti kalbomis ir valgy
mu.

Prieš pietus D-jos komi
teto narė Aurelija TUŠIE- 
NĖ gražiais žodžiais lietu
vių ir anglų kalba pasvei
kino visus dalyvius. Po to 
klebonas dr. F. JUCEVI
ČIUS sukalbėjo maldą ir 
prasidėjo vaišės, kurios už. 
truko keletą valandų.

Pabaigoje visi dalyviai 
skirstėsi namo gerame ūpe 
ir nepamiršo padėkoti D-

K. /Ambrasas

PARDUODAMA:
2 vienvietės lovos su 
matrasais- po $75;
1 mažas juoda-balta tele
vizorius - $35;
1 elektrinis vėsintuvas- 
$ 25;
1 elektrinė plytelė-$20;
ir įvairūs kiti daiktai.

Teirautis tel:768-3674.*************************
t

KELIONĖS l LIETUVĄ

— *'m

Montrealis-Varšuva- Vilnius

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

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

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

Nuotr: Antano Mickaus

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

, - n ...................................................fu

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
(buv.dr. J. M A UŠ K 0 S biurai 

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

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 
5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada

Tel: /514/ 766-3586-darbo, /514/ 365-7060, - namų;

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.
NAMĄ I ■ AUTOMOB ILIAI • PREKYB A • ATSAKOMYBĖ 
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

* *

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

2025 Plessis, Montreal, teL: 876 - 6900

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

EUROPARCEL^
utįof j ■ i - ............ '

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

TEL: (514) 937-9898

ADVOKATAS 

ROMAS I Š G A N A I T I S

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

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

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q.. H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646 LES TOITURES 4. *

8 psl.

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS 

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

SUN LIFE BUILDING 
MontrėaL Quebec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

TONY

R.P.S. IV1IROIXI INC.

PORTRAITS 
JPASSEPORT - COMMERCIAL 

PHOTO Į MARIĄGE - WEDDINGS 
•TUDIOr 5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

QUEBEC 
\ f

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

Tel: 767 - 9941 , Fax: 766 - 9985

Montreal, P.Q. H3W 1X5. Tel: 481-6608
Darbas atliekamas sąžiningai ir prieinamomis kainomis

NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA

r
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