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IZRAELIO BALSAVIME 
LAIMĖJO LIKUD PARTIJA

Izraelio valstybės minist
ro pirmininko balsavimo 
rezultatai buvo pasidaliną 
ant ribos. Laimėjo Benja
min Netanyahu surinkęs 
50.4% balsų, o Shimon 
Perez - gavo jų 49.5% 
(1,501,023 ir 1,471,566). 
Tai rodo nepaprastą pilie
čių nesutarimą, kaip toliau 
vykdyti taikos procesą su 
arabų kraštais, ypač su 
palestiniečiais.

Jordano karalius Hussein 
pirmasis iš arabų kraštų 
vadovų, viešai pareiškė pa* 
laikąs naująjį Izraelio mi
nister!. pirmininką B. Ne
tanyahu: "Aš įsitikinęs, kad 
taikos procesas turi visas 
galimybes vystytis, jis turi 
savo dinamiką ir yra neat
šaukiamas" - kalbėjo kara
lius Hussein'as.

Palestiniečių vadas Yas
ser Arafat' as asmeniškai 
buvęs nusivylęs, praradus 
savo derybinį partnerį Sh. 
Peres'ą, prisimenant B. 
Netanjahu'i pareikštą opo
ziciją prieš Palestinos vals
tybę ir jo norą išplėsti 
žydų gyvenviečių tinklą 
Vakarų Krante.

Darbo partija, vadovauja
ma dabar Sh. Pers' o, te
besant dar gyvam Jitzak 
Rabin'ui, 1994 m. susitarė 
su Jordano vyriausybe, 
kuri vystė sėkmingai pre
kybos, turizmo, vandens 
naudojimo teises ir kt. su
tartis.

Jordano karalius tuojau 
po gautų rinkimo rezultatų 
gavo telefoninį pranešimą 
apie LIKUD laimėjimą ir 
paties naujo Ministro Pir
mininko pageidavimus pir
miausia susisiekti su juo. 
Jis užtikrinęs karalių Hus
sein' ą, kad esąs įsipareigo
jęs sėkmingai taikai.

B. Netanyahu taip pat 
susisiekė su kitais pasaulio 
valstybių vadovais - Egipto 
prez. Hosni Mubarak'u, 
Prancūzijos prez. Jacques 
Chirac' u.

JAV prez. Bill Clinton, 
stipriai rėmęs Sh. <Peres, 
susisiekė su B. Netanyahu, 
pasveikino laimėjus rinki
mus ir pakvietė apsilankyti 
Baltuosiuose Rūmuose.

Vienas iš pirmųjų Netan
yahu intencijos bandymų 
bus jo parėdymas atitrauk
ti Izraelio kariuomenės 
dalinius iš Hebrono ir Va
karų Krante - paskutiniojo 
palestiniečių miesto dar 
vis Izraelio okupuoto. .

Savo porinkiniame žody
je naujasis Ministeris Pir
mininkas pagerbė Sh. Peres 
kuris ilgą laiką veikė Izra
elio politiniame gyvenime, 
dar prieš Netanyahu gimi
mą (kuris yra 46 m. am
žiaus) ir Izraelio valstybės 
atsiradimą.

Sh. Peres (72 m. amžiaus) 
kalbėdamas Hebrajų univer
sitete, palinkėjo laimėju
siam viso geriausio, sie
kiant taikos.

UKRAINA ATIDAVĖ BRAN- 
DUOLINį ARSENALĄ

lšv Kijevo pranešama, 
jog birželio mėn. 5 d. kad 
Ukraina specialia ceremo
nija užbaigė 3 metus tru
kusį procesą panaikinant 
pogrindžių saugyklose laiko
mas branduolines raketas, 
nukreiptas į JAV. Jas buvo 
"paveldėjusi" iš Sovietų Są
jungos. Birželio mėn. 1 d. 
paskutinioji 1,900 branduo
linių išmontuotų raketų 
siunta buvo traukiniu pa
siųsta sunaikinimui Rusijoj- 

Ukrainos branduolinių 
ginklų suardymas buvo at
žymėtas JAV gynybos sek
retoriaus William Perry, 
Pavel Gračev - Rusijos ir 
Ukrainos -Valerij Šmarov' o 
saulėgrąžų sėklų išbarsty
mu sukastoje žemėje, kur 
buvo cemento kloduose 
sudėti ginklai. Ši vietovė 
Pervomaisk, kadaise garsė
jo savo derlingos žemės 
klodais, randasi apie 200 
km. į pietus nuo Kijevo.

Baltarusija ir Kazachsta
nas taip pat buvo pasirašę 
Maskvoje sutartį panaikin
ti branduolines raketas. Ka
zachstanas tai padarė per
nai, dabar prie to artėja 
ir Baltarusija.
JELCIN'AS DAR VIS 
PRISIMENA LIETUVĄ

Pasirodo, kad Rusijos 
prezidentas nepraleidžia 
progos, ypač dabar, jo rin
kimams artėjant, "pakibin
ti" Lietuvos vyriausybę - 
o gal ir užkibtų - prisijung
ti prie NVS (neva, Nepri
klausomų Valstybių Sąjun
gos)...

Prez. A. Brazauskas pra
nešė, kad tokį pasiūlymą 
atmetė, nes ano jo, tai 
yra Rusijos rinkimų kampa
nijos manevras. Panašių 
siūlymų buvo gauta ir anks
čiau.

"Mūsų linija aiški, pozi
cija apibrėžta ir įteisinta 
1992 m. birželio 9 dienos 
konstituciniu aktu dėl NE
SI JUNGIMO į PO-SOVIETI
NĘ RYTŲ AKCIJĄ" - 
sakė A. Brazauskas.

Gegužės mėn, 23 d. 
prez. A. Brazauskas priė
mė Rusijos vicepremjerą 
A. Bolšakovą, kuris buvo 
paklaustas apie Rusijos te
benaudojamus Lietuvos Am
basados pastatus Paryžiuje 
ir Romoje. Atsakyta diplo
matiškai, atseit, kad ne vis-

DVISAVAITINIS LIETUVIU LAIKRAŠTIS

kas priklauso nuo Rusijos. 
Ta proga buvo Vicepremje
rui priminta apie būtinumą 
grąžinti Lietuvai istorinius 
archyvus. Kaip žinoma - 
irgi jau keletą kartų.

KODĖL ŲIETUVA 
PRIVALĖTŲ "GRĄŽINTI" 
VILNIŲ?

Š.m. birželio men.9 d. 
"The Gazette" sekmadienio 
laidoje "Letters" skyriuje 
(sekcijoje B, 2 psi.)Joseph 
Riwash savo laišku pavadi
no "Fighting will go on". 
Jame, gindamas Izraelio 
min.p-ko B.Netanyahu del
simu sutikti grąžinti Syri- 
jai Golano Aukštumas, 
aiškina: "...Jokia užimta 
žeme gynimosi tikslais 
buvo kada nors grąžinta 
agresoriui. Ar Lenkija grą
žino Wroclaw (Breslau), 
Szczecin (Stettin) Vokieti
jai? Britanija Falklando 
salas (Malvinas) Argentinai, 
Rusai- 4-rias mažytes Ku
rilą saleles Japonijai? Lie
tuva savo dabartinę sostine 
Vilnią (Wilno) Lenkijai?"

Laišką baigia išvada, 
kad pastovi taika bus tik
tai tuomet įmanoma, kai 
Arabai supras, jog jiems 
ji taip pat reikalinga, kaip 
ir Izraeliui. Nelaimei,- 
sako jis,-abiejose pusėse 
bus aukų.

Tačiau, neužsimena, 
kad arabų kraštai jau pri
pažino Izraelio valstybės 
teisėtumą, taigi- taikos 
galimybės yra įmanomos, 
jeigu nebūtų abipusio fana
tizmo. Bombomis- nieko 
nebus išspręsta, tai tvirtina 
šviesiau galvojantys abiejų 
pusių, valstybės vyrai.

Grįžtant prie VILNIAUS,- 
musų reikalas atsakyti 
į šio laiško nuorodą, kad 
Vilnius buvęs Lietuvos pag
robtas iš Lenkijos.1 Ir tuo
jau pat sustabdyti tokius 

istorijos "žinovus" , kuriems 
kažin kodėl istorija ne 
tiktai pasibaigia, bet ir 
prasideda su "Wilno".

Rašant atsakyma, adre
suoti "To LETTERS", Edi
tor, 250 St.Antoine W, 
Montreal,Que, H2Y 3R7.

MILIJONAI RUSŲ 
BALSUOS BIRŽELIO MEN.
16-TĄ DIENĄ

Su rūpesčiu balsavimus 
Rusijoje seks ir patys Rusi
jos gyventojai, gaubiami 
gilaus nepasitikėjimo vieni 
kitais ir galvojantys, kad 
rinkimų rezultatai bus ban
domi klastoti iš abiejų 
pusių- tiek komunistų par
tijos, tiek Jelcin'o šalinin
kų.

Iš viso bus apie 90.000 
balsavimo punktų.

Rusijos balsavimo tar
nautojai tvirtina, kad būtų 
labai sunku pavogti balsa
vimo lapus, tą patį sako 
ir tarptautiniai balsavimų 
oficialūs stebėtojai. Jie 
tvirtina, kad nežiūrint įvai
rių trūkumų laisvai rinkimu 
sistemai, veikia taip pat 
ir stipri tikrinimo ir skai
čiavimo sistema. Konku
ruojantys kandidatai turi 
teisę pasiųsti savo stebė
tojus j varžovo centrus 
ir pagrindinius balsų skai
čiavimo punktus,ir suklas
toti rinkimus plačiu mastu 
būtų neįmanoma, - tvirtino 
Olga Zastrošnaja, Centrali -- 
nes ’Rinkimų Komisijos nar- 
rė ir atstovaujanti už re
formas pasisakančia Rusi
jos Pasirinkimo Partiją.

Komisijos nariai taip 
pat tvirtina, kad Ši rinki
minė sistema "pralenksianti 
Ameriką savo demokratiš
kumu".

Bus naudojami kompiute
riai, kad pagreitintu preli
minarinius balsavimų rezul
tatus.

MIRĖ ENCIKLOPEDIJOS 
LEIDĖJAS JUOZAS 
KAPOČIUS

Š.m. gegužės mėn. 22 
d. Cape Code, Mass., JAV 
mirė Lietuvių Enciklopedi
jos 37-rių tomų leidėjas, 
spaustuvininkas Juozas 
Kapočius, 86 metų amžiaus.

Aukštesniąją Technikos 
mokyklą baigęs Kaune, 
1927 m. buvo išvykęs į 
Urugvajų, kur baigė spaus
tuvininkų mokyklą ir 1933 
m. sugrįžo į Lietuvą. Dir
bo Klaipėdoje "Ryto" spaus
tuvėje, įvedęs pirmąją Lie
tuvoje monotipo rinkimo 
mašiną. Pirmąsias įvairios 
naujausios technikos spau
dos priemones įvedė ir 
Šiauliuose, Kaune, Vilniuje.

1944 m. pasitraukęs į 
Vakarus, Vokietijoje Det- 
molde leido "Skautų Aidą"

KANADOS ATSIEKIMAI 
PRIPAŽĮSTAMI IR PAGEI
DAUJAMI VENGRIJOJE

Vengrija pripažino išskir
tiną Kanados "Atomic 
Energy of Canada Ltd. PI- 
NADA" patirtį ir įrangas 
branduolinių atliekų ilga
laikiam ir saugiam sutvar
kymui. Dabar Kanados vy
riausybė įsipareigojo Veng
rijai padėti šioje srityje ir 
iki dabaŲ pogrindinių tu
nelių gręžimui ir progra
mos aptvarkymui yra in
vestavusi $230,000. Po šio 
pirmojo darbų etapo užbai
gos, Kanada suteikė dar 
$500,000 Vengrijos industri
jai ir akademinėms institu
cijoms užbaigti antrąją pro
jekto dalį.

Taigi, ir Kanada pasiti
kėjo Vengrijos sugebėjimu 
tvarkytis su branduolinių 
atliekų problema.

• BIRŽELIO 28-29 d.d. 
G-7 Ekonominių viršūnių 
svarstybos vyks Prancūzi
joje, Lyon’o mieste.

KVIEČIAMA SUSIPAŽINTI 
SU INDĖNŲ KULTŪRA 
Kanados Turizmo komisija 
išleido naują informacinį 
leidinį, kuriuo ragina pra
leisti atostogas Saskatche- 
van'o WANUSKEWIN parke 
kuris randasi Saskatoon' o 
pakraštyje. Rašo: "Pasiklau
sykite didžiųjų laukinių 
jaučių (bizonų) kanopų dun
dėjimo, susipažinkite su 
šiaurinių lygumų indėnais, 
kurie čia šimtmečiais gyve
no. Pasivaikščiokite slė
niais, palapinių plotais, po 
jų gydomaisiais ratais ir 
archeologinių kasinėjimų 
vietoves. Galite ir pernak
voti indėniškoje palapinėje, 
ragauti tradicinius valgius".

Maždaug už 200 km. į 
šiaurę, randasi Cree gen
ties naujai atidarytas par
kas. Čia galite apsistoti 
indėnų palapinių kaimelyje., 
aplankyti istorines mūšių 
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ir "Saulutę".
į JAV atvyko 1949 m. 

ir tęsė spaustuvės darbus. 
1953 m. Bostone įrengė 
savąją spaustuvę ir prisi
ėmė didelį uždavinį - išleis
ti išeivijoje Lietuvių Encik
lopediją - 37 tomų (du jų 
papildomieji).^

Šalia to, išleido ir Vinco 
Krėvės raštų 6 tomus, 4 
tomus Broniaus Kviklio 
"Mūsų Lietuva", anglų kal
ba "Encyclopedia Lithuani- 
ca" 6 tomus, "Meškiuką 
R.udnosiuką" ir kt.

Daugelį metų dirbo JAV 
Lietuvių Bendruonės Tary
boje.

1995 m. lapkričio 26 d. 
buvo apdovanotas DLK 
GEDIMINO Ordinu, kurį 
Bostone Juozui Kapočiui 
įteikė Lietuvos Generalinis 
Konsulas dr. Petras Anu- 
sas.

vietas, pajodinėti arkliais, 
paplaukioti su kanojais 
Battle River vandenyje 
kartu su gidais - vedliais".

Leidinyje yra sužymėta 
apie 40 specialių indėniškų 
renginių, vyksiančių šią va
sarą kiekvienoje provincijo
je ar teritorijoje. Šį leidi
nį, pavadintą "Live The 
Legacy" galima gauti para
šius šiuo adresu:
Aboriginal Program, Cana
dian Tuorism Commision, 
410 B East Tower, 235 
Queen St. E. Ottawa, Ont 
K1A 0H5
(Canadian Scene, Issue 
1455, June, 1996).

e OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 
Atlantoje Lietuvai atsto
vaus apie 140 dalyviu, 
iš ją apie 90 sportininku 
ir 50 vadovų.

Manoma, kad dalyvaus 
ir lietuvių kilmės sporti
ninką iš kitų kraštų. 
Olimpinės Žaidynės Atlan
toje, JAV, prasidės liepos 
men. 15 d.

• EUROPOS STALO TENISO 
pirmenybėse dvejetų prog
ramoje R.GARKAUSKAI- 
TĖ ir J.PRUSIENĖ laimėjo 
IlI-ią vietų.

TEATRŲ FESTIVALIS 
LENKIJOJE LAUKIA 
LIETUVIŲ

Gegužės 25- birželio 2 
d. Torunėje vyks tarptau
tinis Teatrų Festivalis 
KONTAKT 96.

į šią šventę pakviesti lie
tuviai parodys Edmundo 
Nekrošiaus roko operą 
"Meilė ir Mirtis Veronoje" 
pagal W. Shaekspear'o 
"Romeo ir Juliet".

Šio naujo E. Nekrošiaus 
pastatymo dar nematė 
Lietuvos žiūrovai. Lenkijos 
Teatro kritikai nepaprastai 
vertina jo režisūrą ir Nek
rošiaus premjeros tapo kas
metine Torunėje tradicija.

Minime Birželio 14-tąją Gedulo ir vilties dieną
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Nuotr: A.Petroko
Uraganas

TĖVYNĖS SĄJUNGOS RINKIMINIAI PLANAI
Algimantas Eimantas

TĖVYNĖS SĄJUNGA yra paruošusi programą, 
kuriąja ji vadovausis Lietuvos Seimo rinkimų eigoje. 
Rinkimai yra numatyti š.m. spalio mėn.20 dieną., 
o Tėvynės Sąjunga yra pasirengusi įgyvendinti krašte 
tikrąją demokratiją, sukurti ekonominę gerovę ir įves
dinti saugos principus visuomenėje, likviduojant kri- 
minalumą ir korupciją.

Keturi pagrindiniai principai apibrėžia TĖVY
NĖS SĄJUNGOS ryžtą atstatyti Lietuvoje ne tik 
nepriklausomybę, bet ir laisvę (kuri dabar yra varžo
ma), dorybę, asmeninę iniciatyvą, privačią nuosavybę, 
suteikti žmonėms lygias teises ir progas individualiam 
išsivystymui bei Įrėminti, su priežiūra, įstatymų vyk
dymą.

Vytautui Landsbergiui vadovaujant, TĖVYNĖS 
SĄJUNGA yra pasiruošusi įjungti Lietuvą j tarptauti
niai aukšto lygio valstybių tarpą - svarią savo vidaus 
ir užsienio įnašais pasaulinėje plotmėje ir pagarbiai 
traktuojamą už savo atsakomingai vykdomus politi
nius, juridinius, ekonominius ir moralinius standartus 
- įstatus.

TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANADOS SKYRIUS 
ragina visus tautiečius, turinčius tą teisę, balsuoti 
sekančiuose rinkimuose į Lietuvos Seimą.

Lietuvoj e
Uraganas per taigą ateina, 
Virsta kedras nuo skardžio stataus. 
Kokią, mylimas, Tau sudėt dainą, 
Jei audroj pats kaip paukštis 
vartaus?

Liko tėviškėj tuščios sodybos, 
Židinys užgesintas meilus, 
Tik mėnulio delčia iš beribės 
Liūdnai žvelgia pro kiaurus stiklus.

Smulkesnei balsavimo informacijai kreiptis 
į LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADĄ Ottawoje 
ar KONSULATĄ Toronte.

Adresai:
L į ę tuvos Respublikos Ambasada- 130 Albert St., suite

SUŽEIDĖ RUSIJOS 
DIPLOMATĄ VILNIUJE

AP,BNS žiniomis, š.m. 
gegužės mėn. 16 d. rytą 
Rusijos Ambasados pirma
sis sekretorius Vladimir 
Pozdorovkin' as buvo užpul
tas Vilniuje prie Viršuliškių 
gatvėje esančio garažo. 
Ten buvo saugomas amba
sados automobilis "Volvo" 
1995 metų laidos kurį pa
siimti buvo atėjęs VI. Poz
dorovkin' as.

Jaunuolis 24-25 m. am
žiaus, tris kartus iššovęs į 
orą, ketvirtąja kulka sužei
dė diplomatą į koją ir 
pačiupęs jo "Volvo", pabė
go-

Kulka išėjo iš kūno, 
nekliudydama šlaunies kau
lo. V. Pozdorovkin' as sėk
mingai gydosi Šv. Jokūbo 
ligoninėje.

Lietuvos policija, turė
dama to jaunuolio aprašy
mą, užtikrino Rusijos am
basadorių Nikolaj Oberty- 
šev'ajpareiškusj dėl šio 
įvykio protestą, kad nusi
kaltėlis bus surastas ir 
nubaustas.

Gegužės 20 d. AGEP 
agentūra paskelbė, kad 
buvo surastas pagrobtasis 
Rusijos ambasados automo
bilis ir sulaikytas įtariama
sis.

Lešik Rinkevič, 22 me
tų amžiaus .sakęs, kad jis 
buvęs paprašytas pasaugoti 
Taikos gatvės garaže esan
tį minimą automobilį.

Byla tiriama toliau.
Sužeistasis diplomatas 

jau vaikšto su ramentais 
ir netrukus būsiąs išleistas 
iŠ ligoninės.

RUSIJAI NEPATINKA, KAD 
UŽSTOJAMA ČEČĖNIJA

Nors Rusijos ir Čečėni
jos karo veiksmų sustab
dymui buvo pritarta abipu
siai Maskvoje, manoma, 
kad Rusija tol laikysis 
taikos, kol vyks rinkimai. 
Po to tikriausiai čečėnus 
apkaltins provokacijomis ir 
viskas prasidės iš naujo.

Lietuvoje 19 miestų ir 
rajonų savivaldybės paskel
bė raštą, kuriuo raginama 
pripažinti Čečėnijos nepri
klausomybe de jure ir de 
facto.

Tai moralinis pageidavi
mas, anot Lietuvos Tarp
parlamentinės Čečėnijos 
grupės pirm. Algirdo End
riukaičio pasisakymo.

Kai kuriems Seimo na
riams, platinusiems šį pa
reiškimą, UR min. Povilui 
Gyliui ir Lietuvos Ambasa
doriui Maskvoje Romualdui 
Kozyrovičiui, buvo atšauk
tos vizos gavus pakvietimą 
iš Rusijos Valstybės Dū
mos deputato susitikti su 
"Jabloko" frakcijos atsto
vais.

UTENA PATI SAU PADEDA
Savivaldybės iniciatyva, 

beveik pries metus, įrengė 
labdaros centrą, į kurį, 
nelaukdami siuntų iš kitur, 
patys uteniškiai suskato 
2 psl.

atiduoti atliekamus drabu
žius ar daiktus, kurie to
kių nepajėgia įsigyti.

Prieš pora mėnesių cent
ras persikėlė į erdvesnes 
patalpas, kad aptarnautų 
kasdieną apsilankančius 
30-40 uteniškius. Pagal iš
duotus savivaldybės talo
nus jie gali pasirinkti pata
lynės, batus ar drabužius. 
Pagrindmiai rėmėjai - ute
niškiai ir pagalbininkai iš 
Norvegijos.

Tame erdviame pastate 
taip pat yra paskirtos pa
talpos invalidams, pensinin
kams ir silpnaregiams.

APIE DĖŽIŲ SU BERILIU 
LIKIMĄ

Lietuvos Akcinio Banko 
(LAIB) saugyklose trejis 
metus buvo laikomas stra
teginės reikšmės berilio 
kiekis- 4-rios jo tonos. 
Š.m. gegužės mėn. pra - 
džioje ši medžiaga išvežta 
neskelbiama kryptimi.

Paaiškėjo, kad berilio 
dėžės priklauso Rusijos 
firmai AM1, kuri buvo sko
linga LAIB-kui ir todėl 
šio metalo negalėjo atsiim
ti iš saugyklų. Sakoma, 
kad Rusijos firma neseniai 
sugrąžino skolą.

Šia istorija buvo stip
riai susidomėję JAV diplo
matai Vilniuje, TV CBS 
ir "U.S.News& World Re
port". Žurnalistų tyrimais 
remiantis, berilis buvęs 
įsigytas suklastotais doku
mentais ir, galimas dalykas, 
buvęs skirtas Šiaurės Korė
jos branduolinei programai.

CBS TV programoje 
buvo sakoma, kad dėl Šios 
berilio siuntos yra žuvę 
10 žmonių, ir iš Rusijos 
ji buvo vedama (per Lietu
vą) nežinomam pirkėjui 
Šveicarijoje, pažadėjusiam 
sumokėti 24 mil. dolerių.

Panašią žinią paskelbė 
ir REUTER'io žinių agen
tūra.

PER LIETUVĄ - 
IR URANO SIUNTOS

Iš Vilniaus pranešama, 
kad gegužės mėn. 20 d. 
KLAIPĖDOJE policija suė
mė 6 asmenis ir konfiskavo 
29 svarus radioaktyvaus 
urano.

Dabar Vidaus Reikalų 
ministerija, Lietuvos pro
kuratūra tiria, kokiu būdu 
uranas pateko į Lietuvą 
ir kur jis buvo numatomas 
siųsti.

Jau anksčiau buvo su
laikytos 2 urano siuntos.

Tai irgi nelegali bran
duolinė medžiaga, kuri 
iš Rusijos- per Lietuva- 
bandoma pergabenti ci Va
karus...

Atrodo, kad dar nepa
simokoma iš galimų bran
duolinio karo pasekmių...

« NATO plėtimas Europo
je į Rytus yra būtinas - 
tvirtina žymusis Amerikos 
politologas ZBIGNIEV BŽE- 
ZINSKIS, nes tai esanti 
būtina sąlyga, kad taikos 
palaikymo mechanizmas 
Europoje sustiprėtų.

Ar tikėjom, kad teks už Uralo 
Jungą vilkt kol širdis plaks gyva 
Vien už tai, kad be krašto be galo

Ne smuikeliai vėl kryžiuosna grįžta 
Būriu grįžtam iš darbo vėlai, 
Ant lazdų pasirėmę... Bet ryžto, 
Jauno ryžto pilni sakalai.

Mylima mums Tėvynė sava.

Ne šešėliai klampoja apskarę 
Dar prieš aušrą pusnynais giliais, 
Tai darban mus su šautuvais varo 
Tik žvėrių telankytais keliais.

/ Rašytojas Kazys Inčiūra

204, OTTAWA, Ont., KIP 5G4, tel:613-567-5458, 
faksas: 613-234-1422.'
Lietuvos_ Respublikos Generalinis Konsulatas - 235
York land Blvd., suite 502, WILLOWDALEj _Ont,,M2J

Kyla apmaudas, narsas ir rūstis: 
Išsiplėsti Bėgt! - Sugriaudžia ugnis... 
Siaurys vėjas vėl pusto kaip pustęs, 
Kraujo pėdsakus paslepia jis.

(Literatūra ir Menas 1988.11.12)

i buvo ištremtas prie Taudos 
upės 1951-56 m., ten ir parašė eilėraščių, kuriu dalį 
pavyko išsaugoti ir perduoti poeto giminaičiui/.

4Y8, tel: 416-494-8313, faksas: 416-494-4382.
************************************************* 

dešimties partijų atsiradimas, tačiau ypatingo dėmesio 
susilaukia bolševikų partijos atkūrimas ir stiprinimas.

Turėdamas galvoje Socialistų partiją jis pabrėžė, kad 
ją sudaro fundamentaliojo nusistatymo, buvusios LKP 
žmones, kuriems SSRS atkūrimas yra artimas dalykas. 
Tuos žmones Lietuvoje legalizavo po to, kai jų emisa

ras, is M. Burokevičiaus partijos įsirašęs į socialistus, 
aptarė reikalą su G. Ziuganovu" - sakė V. Landsbergis.. ... O------ -- — T . glD.

Jis primine, kad LKP kaip ir G. Ziuganovo partija tebė-
MANO JAUNYSTE
Praėjo jaunystė, praėjo liūdnai.
Nebuvo nei džiaugsmo, nei laisvės tenai.
Vien darbas ir šaltis ir bado našta 
Kasdieną lydėjo ir spauoė mane.

Nematė jaunystė nei rūbo gražaus, 
Tik čiunes ir čiulkes ant kojų aviaus. 
Kepurę kareivio ant galvos dėdama, 
Visada galvojau, - neatpažintų mama.

Bušlatas, bušlatas, suplyšęs, baisus, 
Kasdieną jis dengė manuosius pečius, 
O kelnės kareivio nešiotos ilgai - 
Jos buvo skylėtos ir* šildė mažai.

Ir taip apsirengus ėjau į miškus, 
Klampojau pėr sniegą ir pjoviau medžius. 
Kai jėgos išsenka, ir pjaut negali, 
Parkritus ant sniego net verkt negali...

Aldona

(Čiunės - vatinės suplyšę kojinės. Čiulkės - gumos gaba
las virvėmis surištas, kad nenukristų ir ilgiau laikytų sku
durines kojines. Kiti drabužiai - nušautų Kareivių, kruvini 
skylėti. Nesivilkti negalėjau, nes šaltis KOMU-Archangels
ko srity - siekdavo -50°)

KAIP STIPRINAMA BOLŠEVIKŲ PARTIJA
Kalbėdamas spaudos konferencijoje rinkimų klausimu, 

Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) pirmininkas 
V. Landsbergis teigė, jog pagrindinis rūpestis - kad rin-
kimai apskritai įvyktų. "Klausimas yra tas, ar Lietuvos 
jėgos ir išorės jėgos apskritai leis rinkimus, nes Rusijos 
reintegracijos jėgoms labai naudinga stabdyti Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių pozityvų vystymąsi vakarietiš
ka integracine kryptimi"- sakė profesorius.

Anot jo, matoma pakankamai didelė panika ir pakriki
mas valdančioje partijoje bei valdžios įstaigose, todėl 
jos net gali liautis apskritai funkcionavusios, panašiai 
kaip buvo atsitikę su savivaldybėmis prieš savivaldybių 
rinkinius po 1990 metų kovo 11-osios. Jis sakė, kad 
Lietuvoje dar nėra įsitvirtinusio įpročio normaliai per
duoti valdžią, o nuo demokratinio valdžios perdavimo 
ypač tolimi LDDP mentaliteto žmonės. Kadangi artė
jantys rinkimai jiems atrodo katastrofa, juos baugina 
atsakomybė, ir tai gali juos paskatinti visokiems nepro
tingiems dalykams.

Pasak V. Landsbergio, politinės partijos rimtai svarstė 
rinkimų datos klausimą, kadangi paankstinti rinkimai 
leistų laimėti laiko prieš ateinančią žiemą ir prieš iš
bandymą, kuris mūsų neabejotinai laukia po Rusijos pre
zidento rinkimų. Tačiau dabar - kalbėjo profesorius - 
tas rimtas klausimas iš vienos pusės jau beveik pavers
tas juoku, ginčijantis, kokio aukščio turėtų būti laužas 
ir kas jį turi sukrauti, o kita vertus, valdantis elitas 
liepė Prezidentui paskirti pačią vėliausią, kokia tik įma
noma, rinikimų datą.

V. Landsbergio nuomone, rinkimų laiko nustūmimas 
jokiu būdu neišreiškia valstybės interesų, tuo tik siekia
ma tam tikrai grupei pasilikti daugiau laiko pasitvarky
ti ūkinius, finansinius reikalus. Dar galima iš Vakarų 
gauti ir savo šalininkams paskirstyti paskolų, dar yra 
valstybės akcijų dalis įvairiose mišriose įmonėse ir jas 
dabar galima už mažiausią kainą parduoti, skubama galu
tinai isspręsti Šiaulių ekonominės zonos sujungimo su 
Šiaulių aerouostu klausimą. Pasak jo, rinkimų atidėjimas 
LDDP reikalingas ir del to, kad į kitą vietą perkėlinėja
mi nebaigti aprašyti KGB archyvai - gal ir ten reikės 
ką išvalyti, dar norima pakenkti švietimo sistemai, kad 
švietimo įstatymas būtų priartirtas prie seno modelio ir 
nebetiktų naujai paruošti vadovėliai, jau nekalbant apie 
religijos ir dorovės dalykų išstūmimą iš tvarkaraščių.

Apibendrindamas bendrą priešrinkiminę politinę raidą, 
V. Landsbergis sakė, kad nieko nenustebins dar kekių

ra SSKP padalinys, kad Rusijoje legaliai tebeveikia neeg
zistuojančios valstybės politinė partija ' ’
partija, kuri yra visų buvusių Sovietų 
komunistų partijos sąjunga. "Kaip ir 
laikais, visa ko pagrindas yra partija - 
to, kad sąjunga neiširtų, o jei laikinai 
būtų atkurta. Ryšiai tarp vadinamosios Socialistų parti
jos ir G. Ziuganovo partijos mums turi būti žinomi ir 
apmąstomi", įspėjo profesorius. Jo nuomone, dabartinis 
socialistų lyderis A. Visockas nėra tas žmogus, kuris 
galėtų ką nors patraukti, todėl pagrindiniams LKP profe
soriams sėdint Lukiškėse, surastas dar vienas profeso-

- SSSR komunistų 
Sąjungos valstybių 
senais stalininiais 
ta partija yra dėl 
iširo, tai kad vėl

rius, sutikęs tapti partijos vėliava.
Susirūpinimą Tėvynės sąjungos vadovui taip pat kelia 

LDDP vadovybės svarstoma galimybė jungtis su Socialis
tų partija į rinkiminę ar porinkiminę koaliciją. "Tai 
atvira kryptis atgal į LKP(b)", -v teigė V. Landsbergis^ 
Jo nuomone, ministro L. Linkevičiaus apsisprendimas iš 
dalies buvo nulemtas matant, kur nuvažiavo A. Šleževi
čiaus vadovaujama LDDP, kurios daugumą dabar sudaro 
ne reformistai, bet fundamentalieji komunistai, masė iš
Lietuvos provincijos. "Dabar
ranką broliams 'socialistams' 
munizmą", - sakė jis.

V. Landsbergis taip pat 
apie komunistų bei tų, kurie 
priklausomybę, darbą švietimo 
"Lietuvos mokyklos atgimimas

ta 'partinė ms.sė' tiesia
skelbiantiems naująjį ko- 

atkreipė dėmesį į faktus 
kovojo prieš Lietuvos ne- 
sistemoje dėstant istoriją 
ir visuomenės atgimimas

per mokyklą jiems tikrai yra nepageidautinas. Stengiama
si paveikti istorijos aiškinimą arba perrašyti istoriją, o 
tai yra ir plačiai skleidžiama bei įgyvendinama valdan
čiosios partijos nuostata" - pažymėjo profesorius.

LIETUVOS SĖKMĖ

TĖVYNĖS SĄJUNGOS (LIETUVOS KONSERVATORIUJ
~ RINKIMU PROGRAMA

LIETUVOS KONSERVATORIAI; MŪSŲ PRINCIPAI
Tėvynės Sąjunga siekia sukurti tokią visuomenę, ku

rioje žmogus galėtų realizuoti savo sugebėjimus. Pir
miausia reikia sudaryti sąlygas skleistis įvairiems žmo
nių talentams, kad galėtume greičiau atgaivinti vis dar 
merdinčią ekonomiką, o švietimą ir mokslą pakelti iki 
išsivysčiusių šalių lygmens.

Turi keistis ne vien ekonominė ir socialinė valstybės 
struktūra, bet ir psichologinės nuostatos. Kiekvienas vi
suomenės narys turi jausti, jog sėkmę lemia pirmiausia 
asmeniniai žmogaus sugebėjimai ir jo pastangos siekti 
užsibrėžto tikslo, tąsyk juntant ir valstybės paramą.

Tam reikia asmeninių pokyčių. Visų pirma būtina pa
keisti požiūrį į žmogų ir jo vietą valstybėje, pačią vals
tybės politiką.

Norėdami sukurti tikrai demokratinę visuomenę, turi
me nuosekliai įgyvendinti tikrą abiejų lyčių lygybę vi
sose gyvenimo srityse. Moterys gali ir turi dalyvauti 
visų lygių atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios struk
tūrose. Jų balsas turi būti svarus, priimant visuomenei 
ir valstybei reikšmingus sprendimus. Nuosekliai įgyven
dinti asmens pasirinkimo teisę- reiškia ją suteikti vieno^ 
dai vyrams ir moterims.

Keturi Lietuvos konservatorių principai, kuriais grin
džiamos visos reformų programos, yra:
1. Savarankiškumas

Sovietmečiu slopinta žmogaus iniciatyva ir savaran
kiškas mąstymas LDDP valdymo metu reikiamai neatgi- 
jo. Verslininkai ir ūkininkai bei daugelis valstybės tar
nautojų pateko į biurokratijos žabangas. Tėvynės Sąjun
ga suteiks daugiau galių piliečiams laisvai pasirinkti ir 
apribos biurokratinės valdžios struktūras, trukdančias 
žmogaus veiklai. Tėvynės Sąjunga yra parengusi atskirą 
verslo rėmimo programą, kurioje savarankiškumo skati
nimo principas taikomas tiek individams, tiek ir valstybi
nėms struktūroms. Bus tobulinami savivaldos įstatymai, 
plečiamas savivaldybių savarankiškumas. Piliečių, visuo- 
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Eleonora Marčiulionienė Su paukščiuku, 1982

TRISDEŠIMT ANTROJO 
"POEZIJOS PAVASARIO" 
LAUREATAS -KORNELIJUS 
PLATELIS

Šalia daugelio, ir netikė
tai (bent, mums, vyresnes 
kartos tautiečiams, o ir 
jaunesniems) iškilusių lietu
vių charakterio nemalonių 
įvardijimų, reikia pripažin
ti: poezija gyvuoja, teat
rai atsigauna, o koncertai 
skamba ir kompozitoriai, 
dailininkai, dainininkei 
atrodo, giliau įkvėpė kūry
biškos energijos. Toks bent 
vaizdas susidaro pasklai- 
džius renginių programų 
pranešimus.

Taigi, ir šį pavasarį 
vyko jau 32-asis "Poezijos 
Pavasaris" kurio metu lau
reatu paskelbtas Kornelijus 
Platelis, gavęs ir ąžuolo 
lapų vainiką apie kaklą už 
poezijos rinktinę "Prakal
bos Upei".

į poezijos vakarus, įdo
mu ir nepaprastai miela 
paminėti, susirenka daug 
poezijos mylėtojų, mėgėjų, 
o metiniame renginio leidi
nyje pasirodė ir nauja, jau
na poezijos kūrybinė banga.

Renginio proga buvo ap
dovanotas metų skaitovas 
-aktorius TOMAS VAISIETA. 
Vilniaus miesto Kultūros ir 
Meno skyrius jį apdovanojo 
įvertinant jo bent 40 metų 
darbą, rengiant lietuvių 
klasikos ir šiuolaikinės 
kūrybos programas visoje 
Lietuvoje.

"NEMUNO" žurnalo ski
riamas prizas už geriausią 
debiutą šių metų poezijos 
almanache įteiktas DA
RIUI ŠIMONIUI.

Tradicinės vakaronės 
"Eilėraščiai per naktį" lau
reatu tapo jaunas poetas 
MINDAUGAS KVIETKAUS- 
KAS.

"ARKOS" Galerijos pri-
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meninių organizacijų, kaimo ir miesto bendruomenių, o 
ne vien valdžios galių stiprinimas yra vienas svarbiausių 
Tėvynės Sąjungos tikslų.
2. Privati nuosavybė

Galimybė kiekvienam piliečiui ir šeimąi kaupti ir per
duoti savo turtą kitoms kartoms yra ne tik žmogaus 
iniciatyvos, bet ir visuomenės pastovumo pagrindas. 
Tėvynės Sąjunga atstatys savininkų teises, plėtos privatų 
sektorių, sudarys sąlygas įsigyti nuosavybę jos neturin
tiems, dirbantiems pramonėje, žemės ūkyje, paslaugų 
sektroriuje. Lietuvoje beveik nėra viduriniojo visuome
nės sluoksnio, smulkių ir vidutinių savininkų, todėl padė
sime jam susiformuoti, nes vidurinysis sluoksnis - valsty
bės ekonominio stabilumo garantas. Lietuvos konservato
riai tobulins nuosavybės teises ginančius įstatymus ir 
sieks, kad privačios nuosavybės principas įsitvirtintų 
šeimose ir taptų neatsiejama jų gyvenimo dalimi iš kar
tos į kartą.
3. Vienodos galimybės

Lietuvos žmonės vis dar tebepratinami prie globėjiš
kos valstybes. Pastaraisiais metais iš LDDP tribūnų toly 
džio skamba pataikaujantys pažadai užversti tautą do
vanomis.

Valstybės vidaus politika, nukreipta tik į valstybės 
biudžeto lėšų paskirstymą ir tik į jos išlaidas neva so
cialinėms problemoms spręsti, žlugdo žmonių iniciatyvas, 
pratina žmones nieko neveikti ir reikalauti valstybės iš
laikymo. Anksčiau ar vėliau išlaikytinių ekonomika, ir 
kartu su ja valstybė, žlunga. Tėvynės Sąjunga Lietuvos 
sėkmę mato, kai bus sudarytos lygios teisinės ir ekono
minės sąlygos darbingų bet kurio amžiaus žmonių inicia
tyvai reikštis. Lietuva turi tapti ne aimanuojančių, bet 
veiklių žmonių - iniciatyvių verslininkų, darbininkų ir 
ūkininkų, gabių inžinierių, išradėjų, mokslininkų ir meni
ninkų valstybe. Aktyviai reikšdamiesi, kurdami gerovę ir 
gindami savo teises, jie patys bus Lietuvos sėkmė.
4. įstatymų viršenybė

Okupuotoje Lietuvoje įstatymas buvo vadinams "stul
pu, kurį galima apeiti". Tą patį girdėdavome LDDP šu
lams teisinant "privatizaciją". Įstatymų nepaisymas tiek 
valdžioje, tiek kasdienėje žmonių veikloje yra didžiausia 
dabartinės Lietuvos yda. Remdamasi konservatizmo filo
sofija, Tėvynės Sąjunga įstatymus mato aukščiau už as
menis, grupes, dalinius interesus.

Įstatymai, kaip ir dorovė, yra valstybės tradicijos 
šerdis, todėl įstatymų laikymasis yra ir valstybės išliki
mo pagrindas. Tačiau patys leidžiami įstatymai turi 
būti ne "bet kokie", o atitinkantys žmogaus prigimties 
teises: teisę į gyvybę, laisvę, nuosavybę. Teisinė valsty
bė - Tėvynės Sąjungos idealas. Būtina įgyvendinti šiuos 
teisinei valstybei būdingus reikalavimus: a) valdžių at
skyrimo principą, remiantis Konstitucija; b) sudaryti ir 
tobulinti įstatymų konstitucinės kontrolės mechanizmą; 
e) teisės normas taip išryškinti, kad būtų užtikrinta visų 
1996. VI. 11
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Prisimenat - rašiau apie varnėną, 
Už lango švilpavusį? Ir dabar 
Pavasariais tai tebesikartoja, 
Nors jau aptręšo inkilas, eilių 
Ir aš ganėtinai esu prirašęs, 
Pasikeitė bendruomenės klausa, 
Be to. Man ėmė rodytis, jog paukštis, 
Tiek metų traukęs tas pačias giesmes, 
Kažkaip neįkyriai giedoti moka, 
O štai poetas, tuos pačius žodžius 
Dėliojantis kitaip vis, nusibosta.
Net sau pačiam. Be to, turiu namus, 
Vaikų taip pat seniai jau susilaukiau - 
Ko šauktis tad, kam širdį atiduoti? 
Gamta užmiega gyslose, į žiemą 
Pavasaris jau daros panašus. 
Išsiskiria mūs giesmės - jo nuskrieja, 
O mano atsilieka nuo prasmės, 
Kurią plunksnuočiams jų Kūrėjas teikia.

Kornelijus Platelis

EPINIS DAINIUS PAVASARI 
c

Šaltas lapkričio rūkas aplimpa langus.
Net vidudienį
Vos gali įžiūrėti raides.
Kampe rūdija šarvai, kalavijo ašmenys ištrupėję.
Karžygys pašarvotas salėje. Sena moteris 
Kartais pakeičia žvakes. Nuleistom rankom 
Išeinu į saulėtą sodą, o ten pavasaris.
Gražūs jaunuoliai ir žydinčios moterys 
Kalbasi kažką susispietę mažais būreliais.
Mano balsas užkimęs nuo žygio dainę, 
O žvilgsnis kupinas pasibjaurėjimo.
Ką kalbėti ir kam kalbėti?
Visi tik šnabždasi apie savo reikalus, 
Kurių svarbiausias - koktūs meilės žaidimai. 
Gamta užimta atsinaujinimu.
Žodžiuose pilna nepadorių užuominų.
Vadinasi, viskas galima 

Klausiu laikydamas prieš 
Tartum Joriko kaukuolg. 

zas už lietuvių poezijos 
vertimus į kitas kalbas 
paskirtas poetei LAIMAI 
SRUOGINYTEI, gyvenan
čiai New Yorke.

Baigiamasis 32-ojo "Po
ezijos Pavasario" vakaras 
vyko gegužės mėn. 26 d. 
Vilniaus Universiteto Sar
bievijaus kieme. Ten poezi
ją skaitė visi laureatai, 
taip pat ir poetai iš JAV: 
Julija ŠVABAITĖ-GYLIENĖ,

akis prakiurusi šalmą

Kazys BRADŪNAS, Jonas 
ZDANYS, Vitalija BOGU- 
TAITĖ, Anatolijus KAIRYS. 
Šalia jų ir atvykę į rengi
nį svečiai iš Meksikos, Es
tijos, Danijos, Vokietijos ir 
iš kitur.

Jeigu poezija gali gyvuo
ti purvinoje ir komplikuo
toje Lietuvos kasdienybėje 
- tai yra vilties, kad dumb
lai nusės ir skliautai pra
šviesės.
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piliečių lygybe pagal įstatymus; d) netoleruoti paperka
mų valdininkų; e) teisėjai turi būti nepriklausomi ir są
žiningi; f) parlamentas turi kontroliuoti vyriausybę; g) 
žmonės turi viešai svarstyti valstybės reikalus.

įgyvendindama šiuos principus, Tėvynės Sąjunga kurs 
tokią politinę sistemą, kad vis daugiau galių gautų pilie
čiai, kad ekonominė sistema būtų pritaikyta ginti varto
tojus, kad žemdirbys galėtų naudotis savo darbo vaisiais, 
kad valdžia sudarytų sąlygas žmonių iniciatyvai ir lais
vam pasirinkimui, o visuomenė galėtų kontroliuoti valdi
ninkų ir teisėjų darbą.

Norint sparčiau ir be klaidų žengti reformų keliu, 
būtina aiškiai atskirti tiesiogines ir valstybines funkcijas 
ir valstybės vaidmenį ūkinėje krašto veikloje.

Tiesioginė valstybės pareiga ginti kraštą, rūpintis jos 
interesais tarptautinėje arenoje, globoti tuos, kurie patys 
nepajėgia, ginti įstatymų vykdytojus nuo nusikaltėlių ir 
netvarkos, sudaryti palankias sąlygas šalies ūkyje, garan
tuoti gerbūvį, stiprinti valstybės pinigus- nacionalinę 
valiutą.

Tėvynės Sąjunga nuosekliai stiprins Lietuvos kariuo
menę. Valstybės saugumas bus plėtojamas kaip Europos 
bendro saugumo ir transatlantinės gynybos sistemos 
dalis.

Mes kursime tokią valstybinę sveikatos apsaugos bei 
sveikatos draudos sistemą, kurioje derinami valstybės 
įsipareigojimai ir privati iniciatyva.

Esame įsitikinę, kad valstybės teisinė reforma neat
siejama nuo teismuose, prokuratūroje ir vidaus reikalų 
ministerijoje bei kitose teisėsaugos institucijose dirban
čių žmonių kontrolės sistemos sukūrimo, griežtai atsisa
kant nesąžiningų pareigūnų.

Atsakaomybė už įmonių išvalstybinimo organizavimą, 
apeinant pirkimo-pardavimo sandorius, tenka ne įmo
nėms ar jų darbuotojams, kurie rėmėsi nuo 1993 m. pa
keistais valstybinio turto privatizavimo įstatymais, bet 
tiems valstybės pareigūnams, kurie įvedė šių įstatymų 
pataisas.

Valstybės saugumas, teisinė tvarka, gyventojų sociali
nė apsauga ir gerbūvis neįmanomi be krašto ekonominės 
galios. Šios galios šaltinis yra privačios veiklos sferos, 
ypač gamybos plėtra, kartu užtikrinanti visų rūšių kapi
talo kuo mažiau varžomą cirkuliaciją.Tėvynės Sąjunga 
sieks kuo mažesnių mokesčių gamyboje ir griežtai ribos 
litų kiekį apyvartoje, saugodama litą nuo tolesnio nu
vertinimo. Svarbiausias uždavinys - sudaryti teisines ir 
ekonomines sąlygas įmonių veiklai skatinti, smulkiam ir 
vidutiniam verslui plėtoti, nuosavybei apsaugoti. Arti
miausias tikslas - pastovios kainos,~ griežta valstybės 
išlaidų kontrolė, išmintingas mokesčių sureguliavimas, 
visokeriopas gamybos ir eksporto skatinimas. Tai pagau
sins darbo vietas, padidins atlygius, perkamąją galią ir 
suteiks žmonėms optimizmo.

Socialinės programos be efektyvios ekonomikos yra 
nerealios. Kuo daugiau galimybių rinka turės veikti pati 
tuo daugiau rasis galimybių spręsti opias socialines prob
lemas.

Laisvoji rinka turi būti mūsų tarnas, o ne ponas. 
Lietuvos konservatoriai pripažįsta didesnį valstybės vaid-

TINKAMAS ŠŪKIS SAVO 
PREKĖMS

Vilniuje, gegužės mėn. 
29 d. prasidėjo Pramoninin
kų konferencijos, kartu su 
Lietuvos Pramonės ir Pre
kybos ministerija surengta 
muge - paroda. Jos šūkis: 
"RINKIS PREKĘ LIETUVIŠ
KĄ". Parodoje dalyvavo su 
pramonės ir maisto gami
niais 88-ios Lietuvos įmo
nės. Per tris dienas pasi
žiūrėti buvo ko: batai, 
audiniai, elektronika, šal
dytuvai, dviračiai, vinys, 
taip pat ir dešros, sūriai, 
saldainiai, midus, alus, kos
metika.

Parodą atidarė prez. Al
girdas Brazauskas, dalyvau
jant ir Latvijos bei Estijos 
prezidentams, ambasado
riams, Seimo nariams, 
ministerijų darbuotojams.

Vilniaus Geologijos insti
tuto folklorinis ansamblis 
APYNYS linksmino lankyto
jus. Latvijos prez.Gunčiui 
Ulmaniui labai patiko AB 
"Baltic Vairas" dviračiai,sū
ris,dešros, alus ir vynas. 
Estijos prez.Leonart Meri 
daugiausia gyrė maisto 
produktus.
VYTAUTO LANDSBERGIO 
MILIJONINIS TURTAS
ELTA. Naujomis lėšomis 
Vytauto Landsbergio fondą 
papildė patsai fundatorius. 
Vilniuje koncerte Vytautas 
Landsbergis skambino Čiur
lionio kūrinius. Gauta 4,205 
Lt. (bilietai ir aukos), už 
vieną nedidelį koncertą 
Švedijoje - 400 dolerių. 
Švedijoje prof. V. Lands
bergis surengė ir antrą 
koncertą, kurio lėšos per
vestos tiesiai į fondo są
skaitą Norvegijoje, todėl 
fondo valdyba tikslios su
mos dar nežino.

Pernai surengęs labdaros 
koncertą Japonijoje, profe
sorius papildė fondą 3000 
dolerių. Šitokiu būdu 
rengdamas koncertus užsie
nyje, jis stengiasi paremti 
fondą kiekvienais metais.

V. Landsbergio fondo pa
grindą sudaro norvegų tau
tos Taikos premija - trys 
milijonai norvegų kronų, 
kuri buvo įteikta 1991 m. 
kovo 11 d. tuometiniam 
Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Pirmininkui Vytautui 
Landsbergiui, kaip solida
rumo mūsų laisvės sie
kiams ženklas.

Buvo nutarta pagrindinio 
kapitalo nemažinti, o fon
do programoms naudoti

procentus, taip pat įvai
rias papildomas labdaros 
įplaukas. 75% tų lėšų ski
riama negalios paliestiems 
vaikams remti.

Jau anksčiau fondas 
buvo nupirkęs nemažai 
brangios aparatūros ir pa
dovanojęs Kauno akademi
nėse klinikose veikiančiam 
Tarptautiniam audiologijos 
ir foniatrijos centrui; per
nai diagnostinė aparatūra 
už 20,000 JAV dolerių nu
pirkta penkiems regioni
niams audiologijos cent
rams. Šiais metais bus tei
kiama pagalba poliklinikoms 

perkami BOEL testai 
ankstyvam klausos sutriki
mų nustatymui, taip pat 
aparatūra Vilniaus univer
sitetinės vaikų ligoninės 
Naujagimių klinikai, labai 
reikalinga neišnešiotų kūdi
kių sveikatos būklei įver
tinti.

Sutrikusio intelekto vai
kų sveikatos centre numa
toma įsteigti Montescri 
darželį negalios paženklin
tiems vaikams. Bus skiria
ma lėšų įrangai ir specia
listų parengimui.

Kauno akademinių klini
kų vaikų ligų klinikai, kur 
bazuojasi Respublikinis vai
kų aritmijų centras, Vytau
to Landsbergio fondas per
ka elektrokardiografą. Ank
sčiau šiai klinikai nupirk
tas elektrokardiostimulia- 
torius. iš viso šiais metais 
vaikų su negalia progra
moms numatyta paskirti 
apie 50-60 tūkst. dolerių.

Jaunųjų menininkų prog
ramoms paremti Gražina 
Ručyte-Landsbergienė kas
met, priklausomai nuo turi
mų lėšų, skiria nuo 13 iki 
17 tūkst. JAV dolerių. Po 
1000 JAV dol. kasmet gau
na M.K.Čiurlionio menų 
gimnazija. Daugiausia sten
giamasi paremti jaunus me
nininkus, vykstančius į už
sienio seminarus bei kon
ferencijas, kartais remia
mi ir vykstantys į konkur
sus.

Viską dėl konkrečios pa
ramos sprendžia fondo val
dyba, kurią sudaro autori
tetingi specialistai, o LDDP 
parankiniai toliau puldinėja 
V. Landsbergį, kad jis yra 
neteisėtai pasisavinęs Nor
vegų tautos Taikos premiją 
įteiktą jam 1991 m. kovo 
11-tąją ir atiduotą vaikų 
su negalia fondui". Savo 
pareiškime A. Kubilius tei
gia, kad šiuo "įžūliu melu" 
LDDP pradėjo savo rinki
minę kampaniją.

menį, negu klasikinis liberalizmas, sudarant sąlygas rin
kos ekonomikai, konkurencijai kovoje prieš monopolijas 
ir skleidžiant teisingą informaciją. Valstybė turi būti 
pasiruošusi investuoti ten, kur dar nepajėgia privatus 
verslas: į mokslą, švietimą, transporto ir energetikos 
tinklus, viešuosius darbus ir kitas visuomeninio gyvenimo 
mo šakas. vartoji-

Svarbus Lietuvos ir vyriausybes vaidmuo derinant Lie
tuvos ekonominę struktūrą ir teisines sąlygas su Europos 
Sąjungoje egzistuojančiomis taisyklėmis ir reikalavimais 
turi būti efektyvesnis.

Ypatingo valstybės rūpesčio reikia Lietuvos kaimui ir 
žemės ūkiui, kurį būtina nuoširdžiai ir~ išradingai remti 
ne vien kaip ūkio sritį, bet ir kaip žmonių gyvenimo 
būdo bei tradicijų saugotoją.

Lietuvos konservatorių įsitikinimu, žmonės įsipareigo
ja ne tik vieni kitiems, bet ir tradicinių vertybių atžvilgiu. 
Šeima, jaukus nuosavas būstas, parapija, kultūrinės bend
rijos, atnaujinta ūkininkų bendruomenė - yra ta aplinka, 
kur tradicijos tarpsta ir kuriasi, ir kurią, kaip nuo terši
mo saugomą gamtą, turime perduoti ateities kartoms. 
Gindami individo teises bei privačią nuosavybę, Lietuvos 
konservatoriai suvokia ir mūsų visų bendrai turimų daly
kų vertę - dar nevisiškai suniokotą, unikalią Lietuvos 
gamtą ir vieną originaliausių Europoje • kultūrinį paveldą.

Visi už dabartinės Lietuvos ribų gyvenantys lietuviai 
yra suvokiami kaip pasaulio lietuvija - tikroji lietuvių 
tautos dalis, kurią būtina branginti čr glausti prie Lietu
vos. Kvietėme ir kviesime visus lietuvius, kur jie begy
ventų, dalyvauti mūsų valstybės atkūrime.

Tėvynės Sąjunga mano, kad šimtmečius Lietuvoje gy
venusios tautinės bendrijos kartu su lietuviais kūrė Lie
tuvą, triūsė jos labui. Todėl šių kultūrų dirbtinė asimi
liacija ar sunykimas būtų nepageidautinas reiškinys, skur
dinantis Lietuvos kultūrinį kraštovaizdį. Jų tęstinumas 
turi būti garantuotas. Pilietis nelietuvis turi teisę, kaip 
ir lietuvis, neprarasti savo gimtosios kalbos.

Kartu Tėvynės Sąjunga mano, kad piliečių sąmonėje 
turi stiprėti Lietuvių tautos, kaip sąmoningų piliečių visu
mos, samprata. Tautinės bendrijos per 50 metų sovieti
niais barjerais buvo izoliuotos nuo lietuvių tautos ir Lie
tuvos istorijos. Dabar jos turi būti supažindintos tiek su 
valstybės istorija, tiek su savo kaimynų vidaus pasauliu. 
Valstybingumo - pilietinės atasakomybės už Lietuvos 
likimą - principas turėtų būti kruopščiai įdiegtas visoje 
Lietuvos švietimo sistemoje.

Tėvynės Sąjunga sieks, kad Lietuvos politinė sistema 
būtų judri, gyvybinga ir tarnautų piliečių interesams.
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************************************************** 

"DIRVA" SKELBIA 34-taji NOVELĖS KONKURSĄ 
Tema: autoriams suteikiama neribota teisė patiems 
pasirinkti novelės temą, turinį ir pobūdį.

Laikas: paskutinė rankraščių įteikimo data- 1996 m. 
rugsėjo mėn. 15 d. (pašto antspaudas).

Rankraščius siųsti šiuo adresu:
"DIRVA", Novelės Konkursas, P.O.Box 19191, 
CLEVELAND, Ohio 44119-0191, USA.
Konkurse kviečiame dalyvauti visus lietuvius rašytojus) 
gyvenančius Lietuvoje, JAV ar bet kuriame kitame 
krašte.

Paruošimas: Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti parašyti rašomąja mašinėle arba kompiu
teriu ir pasirašyti slapyvardžiu. Tą patį slapyvardį 
užrašykite ir ant pridedamo užklijuoto vokelio, kuria
me įdėta autoriaus tikroji pavardė, adresas ir telefono 
numeris. Tik laimėjusiojo vokelis bus atidarytas.

Nepremijuoti rankraščiai grąžinami tik autoriams 
prašant, jų nurodytu adresu.

Žiūri komisija paprasta balsu dauguma sprendžia, 
ką premijuoti. 
**************************************************

PLAČIAU APIE KREDITO UNIJAS LIETUVOJE
Regina Piečaitienė

įvairių visuomenės sluoksnių atstovai savo veiklos 
srityse telkiasi į grupes (kooperatyvus), norėdami kartu 
atlikti tai, kas pavieniui būtų sunku arba neįmanoma 
atlikti.

Kredito unija-tai veikla, kuria savanoriškai užsiima ir 
kontroliuoja jos nariai, iš narių tarpo renkami valdymo 
organai demokratiniu principu: vienas narys - vienas bal
sas.

Svarbiausias ir pagrindinis unijos tikslas - kaupti na
rių santaupas, kad nariai galėtų iš jų imti kreditus (pa
skolas). Kredito unija nesiekia pelno sau, o stengiasi 
padėti savo nariams vystyti jų individualią veiklą, taupy
ti lėšas ir išvengti įvairių apmokėjimų.

KREDITO UNIJA - tai kooperatiniais pagrindais orga
nizuota, narių savanoriškai įsteigta, įstatymo nustatyta 
tvarka įregistruota taupymo ir savitarpinių paskolų bend
rovė, jungianti savo narių pinigines lėšas ir kitas turti
nes vertybes, skirtas jos narių ūkiniams bei socialiniams 
poreikiams, numatytiems kredito unijos įstatuose, tenkin
ti savitarpinių paskolų teikimo savo nariams būdu ir pri
siimanti su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.
Kredito Kooperatyvų istorija

Kredito kooperatyvai yra finansinės institucijos, orga
nizuotos ir veikiančios kooperacijos bendrovių pagrindais. 
Jie vadinami paskolų, smulkaus kredito draugijomis 
arba unijomis, liaudies bankais, kooperatiniais kredito 
bankais. Jų tikslas yra iš narių surinktomis santaupomis 
tenkinti tų pačių narių smulkaus kredito reikalavimus.

Kredito kooperacijos sąjūdis kilo XIX a. viduryje 
Vokietijoje. F.W.Raiffeisen pastebėjo savo kaimynų ūki
ninkų sunkią padėtį dėl didelių palūkanų. Jis ėmė orga
nizuoti paskolų draugijas, suburdamas pačių ūkininkų 
atsakomybę ir santaupas. Maždaug tuo pačiu laiku F.H. 
Schulze-Delitzsch davė pradžią miestų kreditų draugi
joms, tenkinusioms amatininkų bei smulkiųjų pirklių kre
dito paklausas, iš Vokietijos kooperatinio kredito sąjūdis . 
perėjo į kitus kraštus, ypač į ekonomiškai silpnesnius. 
Dvi organizacinės aplinkybės laidavo kredito kooperaty
vų pasisekimą:

* Kredito kooperatyvų nariais ir galimais skolinin
kais buvo tos pačios apylinkės žmonės, kurie gerai žino
jo vienas kito finansinį pajėgumą. Todėl teikiamų pasko
lų dydį nulėmė ne išpūsti prašymai, o pačios paskolos 
grąžinimo tikrumas.

* Vietos kooperatyvo vadovybė kontroliavo, ar gau
ta paskola buvo naudojama prašytam tikslui. Ji galėjo 
būti atšaukta, jei skolininkas piktybiškai nukrypdavo nuo 
numatytų kredito panaudojimo sąlygų.
Kredito Kooperatyvai Lietuvoje

Lietuvoje pirmasis kredito kooperatyvas buvo įsteig
tas 1873 m. Nežiūrint carinės valdžios slopinimų, kredito 
kooperacija plėtėsi, yapč ūkininkų tarpe. Iki I pasaulinio 
karo veikė 207 kredito draugijos, vienijusios 90,000 na
rių. Prieškariniams kredito kooperatyvams beveik visai 
išnykus, Nepriklausomoje Lietuvoje pirmieji kredito ko
operatyvai susikūrė 1920 m. Kraštas spontaniškai metėsi 
į smulkaus kredito draugijų, dar vadinamų liaudies ban
kais, tinklo organizavimą. Ne viename miestelyje buvo 
susikūrę net po keletą kredito kooperatyvų, kurių daugu
ma buvo finansiškai silpni. Kaimo kredito kooperatyvai 
kūrėsi ūkininkų tarpe ir stengėsi tenkinti žemės ūkio 
smulkaus kreditavimo paklausą. Miesto kredito koopera
tyvų nariais daugiausia buvo smulkaus verslo žmonės 
(amatininkai, pirkliai).

Antrame Nepriklausomybės dešimtmetyje kooperatyvų 
skaičius ėmė mažėti (pavyzdžiui, 1928 m. jų buvo 417, 
o 1939 m. pabaigoje - 310). Tai buvo kredito draugijų 
konsolidacijos bei susijungimo išdava. Kredito kooperaty
vai tapo gausesni nariais ir pajėgesni finansiškai. Jų pa
dėtį gerino ir nuo 1930 m. pradėtos duoti ilgalaikės 
paskolos iš valdžios resursų kaimo kooperatyvų pagrindi
niam kapitalui sudaryti.

Kredito kooperatyvų stovį Lietuvoje rodo 1938 m. 
suvestinis balansas: esant 119,000 narių, aktyvai sudarė 
85,200,000 litų. Kaimo kredito kooperatyvų dalis sudarė 
per 60% balanso sumos, apie 2/3 bendro kooperatyvų 
skaičiaus ir beveik 80% visų kredito kooperatyvų narių 
skaičiaus. Kooperatyvų finansinis centras buvo Koopera
cijos bankas Kaune. Jis ypač sustiprėjo, kai 1933 m. 
buvo reorganizuotas į Akcinį banką su 3 mil. litų pagrin
diniu kapitalu. Miesto kredito kooperatyvus stambiausiai 
finansavo Centrinis žydų bankas. Trumpalaikėmis pasko
lomis visus kredito kooperatyvus remdavo ir Lietuvos 
bankas.

Atskiruose miestuose veikė visa eilė tarnautojų bei 
darbininkų kooperatiniais pagrindais suorganizuotų taupo
mųjų bei skolinamųjų kasų.

JAV ir Kanadoje pastarasis kredito kooperatyvų tipas 
yra labiausiai žinomas ir vadinamas kredito unijomis. 
Šiuo metu Lietuvos Vyriausybėje ruošiamas įstatymas 
taip pat numato suvienodintą vardą - kredito unija. 
4 psl.

Lietuvių Kredito Kooperatyvai Kanadoje
S. Amerikos kooperacijos tėvu yra laikomas Alphonse 

Desjardins, kuris 1900 metais Kanados miestelyje Levis 
(Quebeeo provincija) įsteigė pirmąją "caisse populaire". 
Tuo metu Lietuvoje jau buvo gana plačiai paplitusios 
įvairios kooperacijos formos: pieno ir linų perdirbimo, 
sėklų, žvejybos ir pan. Paskutinioji lietuvių imigrantų 
banga į Kanadą atsivežė su savimi ir Lietuvoje prigiju
sią kooperatinę idėją. Pirmoji lietuviška kredito unija, 
pasivadinusi "Paramos" vardu, buvo įsteigta Toronte 
1952m. Šiuo metu Kanadoje dar veikia. "Prisikėlimo Para
pijos" kredito kooperatyvas (veiklą pradėjęs 1962 m.), 
kredito kooperatyvas "Talka" (savo narius aptarnaujan
tis Hamiltone), kredito unija "Litas" (steigiamasis "Lito" 
susirinkimas įvyko 1955 m. Tada įstojo 66 nariai, įnešę 
392 dolerius). Šiandieną Kanados lietuvių kredito unijų 
bendra aktyvų suma viršija 225 mil. dolerių .
Kredito unijų projekto eiga Lietuvoje

Idėja įsteigti kredito unijas Lietuvoje kilo iš Atviros 
Lietuvos fondo, kuris pakvietė Kanados Užsienio Reikalų 
ministeriją bei Societė de developpement international 
Desjardins (Desjardins tarptautinio vystymo draugiją) 
kartu finansuoti ir planuoti kredito unijų tinklo organiza
vimą ir vystymą Lietuvoje trijų metų projektui.

iš pirmos apžvalgos pasirodė, kad palankesnių finansi
nių paslaugų poreikis yra tik žemės ūkio srityje. Bendra
darbiavimo sutartys buvo paruoštos su :
*Žemes ūkio rūmais,
* Ūkininkų sąjunga,
* Žemės ūkio konsultacine taryba,
* Lietuvos moterų draugija.

Pradiniam trijų metų etapui kredito unijų steigimo 
veikla geografiškai buvo apribota Kauno regionu, į kurį 
įeina Kauno, Prienų, Marijampolės, Vilkaviškio, Šakių, 
Jurbarko, Kėdainių, Raseinių, Jonavos ir Kaišiadorių 
rajonai.

Kiekvienam kooperatyvui besisteigiant, reikia padary
ti apžvalgą, atsakyti į daugelį klausimų, pvz:
- Ar šioje vietoje yra poreikis steigti kredito uniją?
- Ar bus pakankamas narių skaičius?
- Ar įmanoma rasti savanorius, patikimus kandidatus į 

valdymo organus?
- Kokios patalpos, inventorius, lėšos bus reikalingos?
- Ar galės kredito unija išsilaikyti?
- Kokių patarnavimų tikisi busimieji nariai?

Tikslai
TRUMPALAIKIAI: 15 kredito unijų įkūrimo Kauno regio
ne per 3 metų laikotarpį pradinis projektas: sukurti 
bendrą kredito unijų infrastruktūrą, apmokyti lietuvius, 
kaip formuoti ir valdyti kredito unijas, apmokyti pasko
lų valdymo, kredito politikos ir kredito unijų integraci
jos į visuomenės socialinę struktūrą. Padėti Lietuvos 
Parlamentui sukurti efektyvią kredito unijų įstatyminę 
bazę.
ILGALAIKIAI: suteikti visapusišką finansinę pagalbą 
kaimo ir miesto gyventojams, per kredito unijas sukaupt 
asmenines santaupas, teikti kredito paslaugas, atsižvel
giant į visuomenės poreikius. Tai atliekama 100 kredito 
unijų pagalba. T
PERSONALAS: 3 metų pradinio projekto įgyvendinimo 
metu Projekto vedėju SDID paskyrė Reginą Piečaitienę
- buvusią Montrealio lietuvių kredito unijos "Litas" ve
dėją.
SDID: patirties perdavimas:

Desjardins tarptautinio vystymosi bendrovė (SDID) 
yra Desjardins kredito unijų ir santaupų kooperatyvų 
judėjimo Kvebeko provincijos korporacija. Jos veiklos 
prioritetas yra paremti ir įtvirtinti kooperatinės nuosavy
bės ir kolektyvinio valdymo įmones, priklausančias finan
sinėms ir žemės ūkio pramonės šakoms.

Dėka savo plačios ekspertizės SDID yra tarp pačių 
įtakingiausių Kanados firmų, kurios gali suteikti savo 
visapusišką patyrimą tarptautinėje sferoje, ypatingai 
finansų (santaupos, kreditas, draudimas ir 1.1.) ir maisto 
pramonės srityse (žemės ūkio, gyvulininkystės ir žuvinin
kystės tiekimo bei pardavimo srityse). SDID taip pat 
dalyvauja privataus verslo skatinimo ir rėmimo projek
tuose, ypatingai vystant mažas įmones.

SDID veikla yra įvairi: kooperatinių kredito unijų stei
gimas ir vystymas, įstatymų, susijusių su finansinių pa
slaugų įgyvendinimu, ruošimas arba pritaikymas, parama 
pereinant į rinkos ekonomiką, kreditų suteikimo skatini
mas žemės ūkiui ir kaimui, struktūrų ir mechanizmų, 
palengvinančių kreditų gavimą moterims, steigimas.

SDID firma yra atstovaujama daugiau kaip 25 šalyse, 
esančiose keturiuose kontinentuose. SDID remia 50 insti
tucijų, dirbančių pagindinėse ekonominio gyvenimo srity
se ir tiesiogiai veikia kooperatinių įmonių arba asociaci
jų vystymesi ir įtvirtinime Rytų bei Centrinėje Europoje, 
Lotynų Amerikoje, Antilų salose, Afrikoje bei Pietryčiu 
Azijoje.
Desjardins judėjimas: stipriausia kooperaeinio judėjimo 
jėga

Desjardins kredito unijų ir santaupų kooperatyvų 
judėjimas, įkurtas 1900 m. ir įsišaknijęs visoje Kvebeko 
provincijos teritorijoje bei 3-jose kitose Kanados provin
cijose, atstovauja virš 5 milijonų narių-savininkų, kurie 
yra 'įsijungę į daugiau kaip 1,472 kooperatyvus, priklau
sančius 14-kai federacijų. Judėjime yra apie 19,000 va
dovų, dirbančių savanoriškai, virš 39,000 etatinių dar
buotojų, o jo aktyvai viršija 75 milijardus Kanados do
lerių. Tai yra didžiausia finansinė institucija Kvebeko 
provincijoje ir ketvirtoji Kanadoje.

Dėl savo kooperatinės prigimties ir ekonominės svar
bos Desjardins kasų tinklas taip pat yra viena iš pagrin
dinių institucijų šalies socialinio ir ekonominio gyvenimo 
srityse. Desjardins kasų tinklas yra labai aktyvus, sutei
kiant kreditus žemės ūkiui, o taip pat palengvinant stu
dentų finansavimą, pagal programą suteikiant paskolas 
ir stipendijąs. Be to, kredito kooperatyvų tinklas, steig
damas specializuotus fondus, skirtus regioninių investaei- 
jų skatinimui, aktyviai dalyvauja regionų ekonominiame 
vystymesi. Desjardins kredito kooperatyvų tinklas reikš
mingą savo pelno dalį investuoja į specialų fondą, kurio 
tikslas - paremti socialinio arba visuomeninio pobūdžio 
iniciatyvas.
ADRESAS: K. Donelaičio g. 2-314, III aukštas, 3000 
Kaunas, Lietuva. Tel: (3707) 209-637, faksas: (3707) 207 
259. Lankytojų laukiame kasdien nuo 14-16 vai.

LIETUVA
I
Senovės ''akys
tylios ir didelės kaip ežeras

virš kryžių ant kalvų 
žemai praskrieja gandrai

psalmė
iš dulkių baltumos
iš violetinių alyvų apdaru

sparnais
iš arklio karčių ir tylos 
mums dovanojo žodį 
iš vodkos, iš vatos, juodos

dervos
iš smėlio, iš žolės, iš jūros

nebylios

II
Akmeninis batas 
dar ilsisi žolėje

rūdijantis vilkas
skrajoja ore

virš didžiojo pamestinuko
dar ilsis dangus

111
Medinese trobose
įsišaknija žvaigždės

kryžiai
įauga į tylų

ir slibinų nugalėtojas Jurgis

nebedyžia gyvatėms odų

IV
Audra nušluoja dagius ir

žiedus
juodai šukuojas naktis 
tačiau vodka ją vėl sudrėkina

vandeniu plukdo mirtis 
brakonierių palikusį tinklų

skruzdės ropščias sulūžusiais
irklais

kad pasiektų naujųjį krantą 
kuris vėl Jeruzale taptų

* * *
Dažną žiemą sugrįžta 
atsiminimai

apie dulkėtus kelius
medinius ratus
vaikas sėdi greta

ČIURLIONIO GATVĖ 
LENKIJOJE

Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis beveik trečdalį, 
savo gyvenimo praleido 
Lenkijoje. Varšuvoje mokė
si dailės ir muzikos, čia 
sukūrė ne vieną savo pa
veikslą. Pustelninke, prie 
Varšuvos, jis mirė.

M.K. Čiurlionio atmini
mas Lenkijoje įamžintas 
dviem atminimo lentomis: 
viena prikalta Varšuvoje. 
Žuravia gatvėje, prie namo 
pažymėto 45 numeriu, 
kuriame dailininkas gyveno, 
kita - Pustelninke, Kašto
nų gatvėje nr. 21, prie 
namo, kuriame mirė. Lietu
vos ambasados Lenkijoje ir 
visos Lenkijos mylėtojų 
klubo iniciatyva M.K. Čiur
lionio atminimui įamžinti 
Markų miesto, kurio ribose 
dabar yra Pustelninkas, 
taryba jo vardu pavadino 
vieną iš naujų gatvių.

Gegužės 7 d. ji buvo pa 
šventinta ir prikalta lente
lė su užrašu "Mikolaja 
Cziurlionisa". Prieš tai 
iškilmių dalyviai susirinko 
prie namo, kuriame mirė 
dailininkas. Čia atvyko Lie
tuvos ambasadorius Lenkijo
je Antanas Valionis, Lenki
jos kultūros ir meno mi
nistro pavaduotojas Micha- 
las Jagiela, Lietuvos kul
tūros ministerijos sekreto
rius Giedrius Kazimierėnas, 
Markų miesto tarybos at
stovai, visos Lenkijos Lie
tuvos mylėtojų klubo, Lie
tuvos ambasados ir Lietu
vos ~ generalinio kensulato 
Varšuvoje darbuotojai, žur
nalistai. Pastate dabar įsi
kūrusi mokykla-internatas, 
kuriam vadovauja vienuo
lės. Susirinkusieji padėjo 
gėlių prie memorialinės 
lentos, tylos minute pager
bė M.K. Čiurlionio atmini
mą.

M.K. Čiurlionio gatvė 
neilga - kokie 600 metrų.. 
Aplinkui kol kas - tik ply
nas laukas.~ Tačiau netru
kus čia išaugs moteliai, 
parduotuvės. Gatvė išeina 
į centrinę, kuri veda į 
Varšuvą.

pargrįžėlis 
nusivalo 
Sibiro dulkes 
ir smėlį Nebraskos

Friedrich G.PAFF 
Vokietija

/Iš vokiečių kalbos vertė Antanas A.Jonynas, "L&M", Nr.2I./

STABDYK
NUSIKALSTAM ŪMĄ

Anykščių meras S. Ne- 
fas pasisakė, kad konserva
toriai yra perėmę prieška
rio Lietuvos patyrimą ir 
stengiasi suburti vietos 
bendruomenes, kad išspręs
tų daugelį smulkių buitinių 
konfliktų. Tokiu būdu liktų 
daugiau laiko teisėtvarkos 
pareigūnams dirbti vien 
nusikaltimų tyrimui.

Pagal Anykščių policijos 
viršininką (vis dar "komisa
ru" vadinamą) R. Sližį, 
šiuo metu 3 iš 4-rių poli
cininkų neturi laiko niekam 
kitam, nes patruliuoja vie
šose vietose, gaudo girtuok
lius ar degtinę pardavinė
jančias moteris. Daugelį jų

pranešamų konfliktų yra 
buitiniai ir juos galima iš
spręsti be uniformuoto po
licininko.

Anykščių rajono kaimuo
se beveik metus laiko kaip 
ėmė dirbti 60 neetatinių 
seniūnų. Juos remia kaimo 
inteligentai, dvasininkai. 
Jau dviejuose kaimuose 
žmonės susitarę bendrauti 
taip, kad tikrai nebepre
kiaujama falsifikuotu alko
holiu.

Ši niciatyva (nesvarbu 
kurios partijos, svarbu, kad 
teisinga ir naudinga) reikia 
tikėtis, bus be nesusiprati
mų ir toliau remiama. Ir 
ne tik Anykščių rajone, 
nes tikrai- praktiškas ir 
nesunkus sprendimas.

NEPRIKLAUSOMA LIETUV/A



S.m. "NL" Spaudos Vakare valdyba su Redaktore ir talkininkais: I-oje eileje- Augustinu Kalvaičiu, 
Jonu Šulmistru; antroje eilėje- antras iš kairės- A.Čepulis, Petras Girdžius,Elizabeth Alinauskienė.’

Toliau nuotraukoje- Jonas ir Valerija Šulmistrai muzikos 
Spaudos Vakarams muzika.

PAIEŠKOJ IMAS
ŽINANTIEJI Irenos Gudas, gyvenusios 

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

Žinantieji apie Ireną Gudas gali taip pat pra
nešti ir "Nepriklausomos Lietuvos" Redakcijai, kuri 
žinią, perduos į Lietuvą. 
************************************************** 
/Pakartojame paieškojimo tekstą trumpesnėje versi
joje, nes Redakcijai nebuvo aiškus giminystės ryšys 
pagal gautą laišką. Atsiprašome. Red./

PARTIJOS AUKSAS
/ tęsinys/

I g o r B u n i C

Nepavyko ir amerikiečiams. Tačiau jie maždaug 60% 
įvykdė to, ką sumanė. Liovėsi egzistavusi Britų imperija- 
žlugo, sutraiškyta Amerikos karinės galios; Japonijos 
imperija; per visas siūles subraškėjo ir netrukus užgeso 
Prancūzijos imperija. Persigandusi, nusiaubta Europa iš 
baimės it sergantis vaikas, prigludo prie Amerikos krūti
nės, didžiąją užjūrio respubliką laikydama vieninteliu 
savo greito atsigavimo ir busimojo saugumo garantu. 
Didžiulius Ramiojo, Atlanto ir Indijos vandenynų regio
nus nevaržomai kontroliavo milžiniškas Amerikos laivy
nas. Amerikos armija okupavo didžiules teritorijas Euro
poje, Afrikoje ir Azijoje. Karines bazes visuose žemy
nuose spiralių žiedais, lyg koks smauglys, apjuosė Že
mės rutulį. Ir už visa tai buvo sumokėta 400 tūkstančių 
žuvusiųjų ir 535 milijardais dolerių. O į vakuumą, atsi
radusį vietoj žlugusių ir žlungančių imperijų, nuo Žemes 
paviršiaus nušluotų ir rūkstančių miestų griuvėsių, puolė 
doleris, laižydamas ir gydydamas, kruvinas karo žaizdas, 
dėdamas tvirtus pamatus kitam žingsniui į visišką pasau
linę hegemoniją. Neginčijamu garantu to, kas pasiekta, 
tapo atominisi grybai, karo pabaigoje iškilę virš Hiroši- 
mos ir Nagasakio.

Jei neminėsime baisių nuostolių ir jau kelintą kartą 
iki pamatų sugriautos šalies, Stalinas, pagrįstai galėjo 
manyti, kad savo prieškario planus jis įvykdė bent jau 
50%. Gera pusė Vokietijos, Lenkija, Čekoslovakija, Veng
rija, Rumunija, Jugoslavija, šiaurinė Korėjos dalis ne tik 
užgrobtos tarybinės kariuomenės, bet ir juridiškai įteisin
tos Potsdamo konferencijoje kaip Tarybų Sąjungos įta
kos sfera. Beveik nedelsiant ten įsigalėjo komunistiniai 
režimai, kuriems, vadovauti Stalinas paskyrė senus komiu- 
ternininkus, iškilusius per prieškario valymus arba sąmo
ningai išsaugotus įžvalgaus "visų tautų vado". Atiduoda
mi į Stalino nagus Rytų Europą, amerikiečiai jau tuomet 
ją laikė uždelsto veikimo mina, kuri sprogusi ištaškys ir 
Tarybų Sąjungą. Tai buvo apgalvotas ėjimas.

Tačiau didelė staigmena, kurią Josifas Visarionovi- 
čius pateikė pernelyg nosį užrietusiems sąjungininkams, 
buvo komunistų valdžios įvedimas Kinijoje. Negana to, 
iš Pekjno komunizme užkratas greitai paplito visų pirma 
Pietryčių Azijoje, o vėliau persimetė dar toliau - į Indi
ją, Artimųjų Rytų ir Afrikos šalis. Užvirė komunistų 
maištai Irake, Turkijoje ir Graikijoje, užklupę amerikie
čius visiškai tam nepasirengusius.

Tik tai, kad Stalinas laikinai neturėjo branduolinio 
ginklo, leido amerikiečiams stabilizuoti padėtį tose šaly
se ir priversti Raudonąją armiją išsinešdinti iš Šiaurės 
Irano. Bet kol jie buvo užsiėmę šiais reikalais, komunis
tai užgrobė valdžią Albanijoje, atidavę Stalinui didelę 
dalį Balkanų ir strateginį išėjimą į Viduržemio jūrą. 
Amerikos generolai, pajutę karo laikų globalinių puola
mųjų operacijų skonį, net apsiputoję įrodinėjo vyriausy
bei, jog būtina "sutramdyti" TSRS atominiu ginklu, kol 
Amerika viena turi jį.
... Bet tai, ką siūlė generolai, taip prieštaravo pareng
tam "dolerio puolimo" planui, kad net teko atšaldyti jų 
įkarštį, Stalinui žvalgybos linija perdavus atominio gink
lo pastaptį. (Atominio šnipinėjimo istorija labai tamsi. 
Dabar yra žinoma, kad beveik visi tarybiniai ’atominiai’ 
agentai buvo demaskuoti amerikiečių. Šie kantriai lau
kė, kol agentai baigs darbą, ir tik tada, kai TSRS ofi
cialiai paskelbė turinti atominę bombą, netikėtai suėmė 
kone visus. Beveik visą garsiojo Abelio grupę FTB ir 
sudarė karinės kontržvalgybos darbuotojai, kurie, dirbda
mi Abelio ryšininkais, ir perdavė visas atominio ginklo 
paslaptis TSRS. O tai reiškia, kad panašus sprendimas 
buvo priimtas labai aukštu lygiu).

Pasaulyje visada turi būti pusiausvyra, kad neatsirastų 
pagundų. Amerikos generolai pamėgo spręsti visas prob
lemas strateginėmis operacijomis, bet ir Staliną ne ma
žiau gundė jo didžiulė karinė mašina, sukurta 1945 me

ir pramoginių šokių mėgėjai - mielai parūpinu "NL" 

tais. Niekada netarnavęs armijoje, 1915 m. "išbrokuotas" 
medikų komisijos, Stalinas pradėjo savo karinę karjerą 
iškart nuo maršalo laipsnio, o po poros metų tapo gene
ralisimu, kaip Frankas ir Čiang-Kai Šek.

Daugelis mano, kad Stalinas po karo tapo paprasčiau
siu soldafonu. Kai Harimsnas kartą jam prisakė, jog 
pati galingiausia valstybė Europoje yra Vatikanas, Stali
nas šyptelėjęs jį paklausė: "O kiek tankų divizijų turi 
Vatikanas?"

Iki karo Stalines išties viską matavo ginkluotųjų pajė
gų galia. Nors ir ; ne jo galia buvo sunaikintos Europos 
armijos: Lenkijos, Prancūzijos, Olandijos, Belgijos, Norve
gijos, Jugoslavijos, Graikijos, galiausiai liko tik Vokieti
jos armija. Lieka ją sutrėkšti - ir visa Europa kaip pri
nokęs obuolys nukris jam į delną.

Jo nuomone, į Anglijos armiją buvo galima nekreipti 
dėmesio, kaip ir į Amerikos, nes savo linijiniais laivais 
ir lėktuvnešiais jos niekaip negalėjo sutrukdyti jo planų. 
Nepasisekė. Prieš jį, tarsi vaiduoklis iškilo 15 milijonų 
Amerikos armija, puikiai parengta, soti, jauna, i)' dar su 
atomine bomba. Bet svarbiausia, ši armija laikėsi ant 
didžiulės dolerių bangos, kuri kaipmat galėjo užgriūti ir 
paskandinti nuskurdusią, griuvėsiais paverstą Stalino im
periją. Stalinas tai puikiai suprato. Džergždama nukrito 
"geležinė uždanga", izoliavusi šalį nuo išorinio pasaulio, 
užkirtusi kelią bet kokiam dolerio skverbimuisi į nepa
liestą tarybinę rinką.

Pasipylė serija naujų įsakų, draudžiančių gyventojams 
turėti nors kiek valiutos arba auksinių monetų. Prasidė
jo galinga priešprieša su stipriausia ir turtingiausia pa
saulio salimi. Žinodamas apie "dolerio" planą, ir gal 
neišmanydamas kai kurių jo grynai finansinių subtilybių, 
Stalinas savisaugos instinktu suprato, jog būtina privers
ti Vakarus leisti vėjais kuo daugiau dolerių, kad valiu
tos srautas nepajėgtų parsiskverbti pro geležinę uždangą 
susilpninti spaudimą TSRS ir drauge laimėti laiko.

Vos gavęs į rankas atominį ginklą, Stalinas pradėjo 
karą Korėjoje, o kai ši avantiūra vos nesibaigė katastro
fa, įtraukė į karą ir milijonus kinų, sugebėjusių užversti 
amerikiečius savo tėvynanių lavonais ir šiaip taip baigti 
konfliktą lygiomis. Amerikiečiams pavyko išsaugoti Pie
tų Korėjos suverenitetą praradus vos 100 kartų mažiau 
žmonių ir technikos, bet išleidus karui šimtą kartų dau
giau už savo priešininkus, kaip ir buvo sumanyta Mask
voje.

Siaubo apimta Europa susivienijo apie Ameriką - sukūrė 
NATO gynybinę sąjungą. Atsakydamas į tai, Stalinas 
suvarė jam pavaldžias Rytų Europos šalis į Varšuvos.su
tarties organizaciją. Blogai nusiteikęs Stalinas paskelbė 
Vakarams Berlyno blokadą. Virš tarybinės kariuomenės 
užimtos teritorijos atsidarė oro tiltas, tankai grėsmin
gai sukinėjo pabūklus takoskyros linijoje, riaumojo bom
bonešių ir naikintuvų motorai, lėkė maskuojamieji tink
lai nuo tūkstančių artilerijos pabūklų vamzdžių. Bet 
niekas nešaudė. Visus dar gąsdino Hirošimos ir Nagasa
kio šmėkla. Tačiau pinigai buvo le-džiami milžiniški. Ir 
nors Tarybų Sąjungai jų kaip paprastai katastrofiškai 
trūko, Stalinas jau suko galvą, kaip šieje globalinėje kon
frontacijoje perimti iniciatyvą. Būdai buvo du. Pirmasis 
- įgyti didžiulį karinį pranašumą prieš varžovą. Antrasis 
-sužlugdyti priešininką iš vidaus senais lenininiais meto
dais, pasitelkus penktąją koloną iš legalių, pusiau lega
lių ir nelegalių Komunistų partijų, galinčių sukelti so
cialinius sprogimus Vakarų pasaulyje kiekvieną kartą, 
kai to reikės Maskvai. Ir jei reikės, tai ne tik sociali
nius, bet ir tikrus sprogimus karinėse bazėse, karo lai
vuose, vyriausybės įstaigose arba šiaip judriose gatvėse.

Abu būdai reikalavo didžiulių išlaidų. Buvo sumanyta 
ir pradėta įgyvendinti milžiniška karo laivų statybos 
programa, nes nesutriuškinus Amerikos jūrų galios, visiš
kai neįtikėtina atrodė hegemonija visame pasaulyje. Tos 
strateginės galimybės, kurias Jungtinių Valstijų laivynas 
pademonstravo karo metais, iš pradžių privertė Staliną 
drebėti (neturėdamas atominės bombos, vadas su baime 
kone kasdien laukė amerikiečių desantų Kryme), o vėliau 
tapo mėgdžiojimo objektu. Iki šiol negalima sveiku pro
tu paaiškinti sumanymo statyti siaubingus linijinius krei
serius, tokius kaip "Stalingrad". Kiekvienas jų kainavo 
po 2 milijardus rublių, kas pokario metais buvo tiek 
pateisinama kiek ir ręsti irklines galeras.

Tuo pat metu buvo kuriama ir strateginė aviacija, 
kurios neturėdamas karo metais vadas labai nervinosi. 
Amerikos skraidančiųjų tvirtovių veiksmai virš Vokieti
jos ir Japonijos, kai vienu metu į orą pakildavo iki tūks
tančio mašinų, kai aptemdavo saulė, o bombos biro it 
lietus, padarė didžiulį įspūdį draugo Stalino natūrai. Jis 
nusprendė turėti tokią pat galią ore ir įsakė iš kalėjimo 
išleistam Tupolevui sukurti ne prastesnį strateginį bom
bonešį. į Pamaskvio aerodromą buvo atgabentas Ameri
kos strateginis bombonešis B-29, 1944 metais priverstas 
nusileisti prie Chabarovsko. Tupolevui buvo įsakyta paim
ti jį savo modelio pagrindu.

Abi nuotr; TONY Photo Studio.
O iš kalėjimo išleistas Koroliovas jau rengė amerikie

čiams naują staigmeną, trofėjinės raketos FAU-2 pagrin
du kurdamas iš esmės naują raketinį ginklą, kuriam vos 
po kelerių metų buvo lemta visiškai pakeisti karinę stra
teginę padėtį pasaulyje. Jis amerikiečius pirmą kartą 
privertė pasijusti fronto šalimi ir išleisti naujus milijar
dus dolerių, tik šį kartą ne globaliniams planams, bet 
savo gynybai.

IRGI ATVIRAS LAIŠKAS
Atsakymas Raimundui Rajeckui

"Šių metų kovo 26 d.~ RESPUBLIKOS dienraštyje Jus 
išspausdinote atvirą laišką Jo Ekscelencijai Lietuvos 
Respublikos prezidentui A. Brazauskui. Ten minima ir 
mano pavardė. Taip pat stebitės, kad atsidūriau Lietu
vos banko valdyboje, tapau "pagarsėjusiu ir didžiausiu 
skolininku".

Todėl aš, kaip ir visi Lietuvos piliečiai, pageidaučiau 
pasinaudoti savo konstitucine teise atsakyti į Jūsų klau
simus, o kai kuriomis temomis ir padiskutuoti.

Taip, šiandien aš turiu problemų. Kaip ir kiti Lietu
voje bizniu užsiimantys žmonės, negaliu normaliai plėto
ti verslo dėl bankų krizės, turiu kreditų LAI banke, 
kuriuos reikės grąžinti. Tačiau manau, kad sugebėsiu 
kaip nors susitvarkyti be Jūsų pagalbos ir patarimų.

Nuo pat nepriklausomybės atkūrimo, kaip ir kiti ša
lies verslininkai, aktyviai įsijungiau į mūsų šalies ekono
minį gyvenimą. Kai Lietuvai buvo paskelbta ekonominė 
blokada - pradėjo trūkti dujų, pašarų ir 1.1. - ne vieną 
ešaloną pristačiau Kaišiadorių paukštynui, Krekenavos, 
Kelmės, Šilutės gyvulininkystės kompleksams. Taip pat 
milžiniškus kiekius mazuto energetikos sistemai. 1993 
m. beveik visoms didelėms Lietuvos įmonėms tiekiau 
dujų. Buvau LAI banko valdybos narys.

Ne vieną sportininką, gydytoją, menininką rėmiau fi
nansiškai, kad galėtų išvykti stažuotis į užsienįjšleisti 
knygą ar koncertuoti. Vien 1994 m. į valstybės biudžetą 
sumokėjau 60 mil. Lt., o 1995 m. - 74 mil. Lt.

O mano "komjaunuoliška ar milicininko darbo patirtis" 
netrukdė nei dirbti, nei bendrauti su savo partneriais 
šalyje ir užsienyje. Tad šiais epitetais,~ pone akademike, 
svaidytis nereikėtų. Juoba, kad ir jūs iš to paties molio 
drėbtas ir SSKP priklausėte nuo 1962 m. iki jos uždary
mo Lietuvoje. Todėl jeigu prieš rinkimus ruošiatės per
lipti į kitos partijos laivelį, vertėtų paiškoti svaresnių 
argumentų paliekant senąjį. Lietuvai reikalingesni kuriam 
tys, o ne kritikuojantys žmonės. Šia prasme norėčiau ir 
Tamstos paklausti: ką Jūs konkrečiai nuveikėte per tuos 
nepriklausomybės metus, kai buvote vyriausiuoju prezi
dento patarėju, o vėliau - garbingu diplomatu? Ar pasiū
lėte, kaip išgelbėti nors vieną bankrutuojančią įmonę, 
banką, gamyklą, ūki?

Neteko Tamstos matyti susitinkant su verslininkais, 
bankininkais. Neteko girdėti Jūsų pasiūlymų per konfe
rencijas, televizijos ekonomikos laidas. Ar buvote susiti
kęs nors su vienu laikinuoju banko administratoriumi, ar 
esate pataręs jam ar banko valdybai, kaip įveikti krizę, 
"moratoriumą" ir pradėti normaliai dirbti? Ar lankėtės 
pas tremtinius, buvusius politinius kalinius?

Tad kodėl Jūsų atvirame laiške vyrauja kone patolo
ginė neapykanta kolegoms, prezidentui, Vyriausybei. Vi
sam pasauliui... Kodėl Jūs, nė piršto nepajudinęs, kad į 
Lietuvą įplauktų užsienio investacijos, kad būtų moder
nizuotas bent vienas strateginis ūkio objektas - Mažei
kių "Nafta", Būtingės terminalas, Klaipėdos uostas ir 
1.1., - šiandien niekinat ir sinerkiat kitus. It pagalbinės 
mokyklos auklėtinis uostinejat Vyriausybės koridorius, 
ieškot kvapų. Gal kartais Mokslų akademijai vertėtų 
pagalvoti, ar uostinėti yra akademiko funkcijos. Paga
liau, ar akademijai yra būtini nieko neveikiantys akade
mikai. Ir išvis, kas valstybei labiau žalingas - nieko 
neveikiantis akademikas ar partinės mokyklos absolven
tas?

Man keista, kad jūs, sovietmečiu apgynęs disertaciją, 
parašęs garsiuosius savo veikalus apie plano ekonomiką, 
"integraciją", šiandien viską niekinate. Daugiau nei tris, 
dešimtmečius buvęs SSKP narys, Jūs pretenduojate tapti 
nepriklausomos valstybės "protu ir sąžine", kitus išvadin
damas "bankų grobikais ir neišmanėliais".

Ir svarbiausia, neskubėkite kitiems be teismo siūlyti 
kalėjimo, nes esu tikras, Jums pačiam yra ką prisiminti 
šia tema. Tad jeigu Jūs taip intensyviai kviečiate prezi
dentą į politinį teismo procesą, galėčiau ten pat pakvies
ti ir Jus - pakalbėtume apie tragediją prie Žirmūnų res
torano. Jeigu šiandien žmogžudžiu nesijaučiate, gal bent 
sąžinės graužimą jaučiate? Patikėkite, man šį teiginį 
teisme būtų lengviau įrodyti nei Jums savąjį - kad aš 
esu bankų grobikas. Ir mano - buvusio milicijos operaty
vininko - patyrimas labai praverstų.

Nepūskitc vėjo į naujo laivo bures, nes per rinkimus 
jį vairuoti Jums bus labai sunku: jame per daug dumblo 
ir neapykantos bendražygiams. Ar tik neatsitiks taip 
pat tiems, kuriems Jūs lankstotės šiandien?!!'1

Jonas Urka, verslininkas
1996. VI. 11 5 psL



Lietuviu. Namu 
Žinios

e LN gegužės mėn. 19
d. sekmadienio popietėje 
dalyvavo 169 žmonės. Sve
čių knygoje pasirašė po 
1 iš Vilniaus, Palangos,Šiau
lių, po 2 iš Vištyčio, Kau
no. I.Janušaitė- iš Čika
gos, B.Marson ir F.Vasyliu- 
tė iš Ottawos.

Pranešimus padarė ir 
su. svečiais supažindino 
LN valdybos narys J.V.Šim
kus.

mui i Lietuvę, kur univer
sitetai ir bibliotekos jų 
labai pageidauja.

Galintieji talkininkauti,, 
prašomi skambinti LN Kul
tūros k-jos nariams arba 
Vyt.Kulniui tel.416-769-
1266.

• LN Vyrų Būrelis ir AT
ŽALYNAS rengia gegužinę 
liepos mėn. 14 d., Boyd
Conservation parke- "Green 
Acres".

Autobusas išvažiuos
12:30 val.p.p. nuo LN ir 
VILNIAUS rūmų.

Važiuojantiems j gegu
žinę } kelionė nemokama, 
tik prašoma užsiregistruoti 
LN raštinėje tel: 416-532- 
3311.

• Slaugos Namams aukojo: 
$ 50,- J.Slivinskas.

Aukos priimamos Toronto 
ir Hamiltono kredito koo
peratyvuose arba siunčiant 
tiesiog: LABDAROS Fondas? 
Lietuvių Slaugos Namai, 
1573 Bloor St.,W., Toronto 
Ont., M6P 1A6.

• LN gegužės men. 26 
d.sekmadienio popietėje 
dalyvavo 134 žmonės.

Svečių knygoje pasirašė 
R.Sysak iš Halifax'©.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN revizijos k-jos' narė 
A.Dargytė- Byszkiewicz.

» IŠLEISTA "LIETUVIŠKOJI 
SKAUTŲ A' knygą jau gali
ma gauti pas V.Skrinskę- 
tel: 416- 249-4591, arba 
F.Mockų, tel: 416- 489- 
7735.

Knyga yra gražiai išleis
ta su 1945-1985 m.veiklos 
aprašymais ir daugybe 
nuotraukų. Kaina- $30.

"GINTARO" ANSAMBLIO 
TRIUMFAS

Toronto jaunimo lietu
viu ansamblis "Gintaras" 
savo veiklos 40-meti užbai
gė šauniu,galima sakyti 
apžvalginiu, koncertu "Ma
no Protėviu Žemė".

Tokio pavadinimo šokiu 
buvo ir pradėtas koncertas . 
Šokį sukurė sukakties proga 
Lietuvos choreografė ir 
mokytoja Laimutė Kisielie
nė.

Šis jubiliejinis koncertas 
taip pat atžymėjo pabaig
tuves ir ilgų metų vadovų 
Ritos ir Juoze Karasiejų 
darbo.

Rita ir Juozas Karasie- 
jai, šauniai ir reikšmingai 
apvainikavę savo ir GIN
TARO ansamblio veiklų, 
lieka patarėjais, o vadova
vimą. perduoda Gintarei 
Sinskaitei,neseniai atvyku
siai iš Lietuvos. Sėkmės. 

tchicagoĮ
ŠIAURĖS AMERIKOS LIE
TUVIŲ KREPŠINIO VAR
ŽYBOS ČIKAGOJE

Edvardas Šulaitis

46-TUJŲ Šiaurės Amerikos lietuvių sporto žaidynių vienas iš didžiausiųjy organizatorių- RIMAS DIRVONIS 
- kairėje- kartu su į šias žaidynes susirinkusius sportininkus sveikinusiu Lietuvos, Generaliniu 
Konsulu Čikagoje Vaclovu KLEIZA. Toliau - Sigitas VAZNELIS ir Linas CEPELĖ - Čikagos LITUANICA 
krepšinio komandos kapitonai su nugalėtojų taure vyrų B klasėje. Varžybos vyko 1996 m. gegužės 17-19 
d.d.Wheaton miestelyje prie Čikagos Visos nuotraukos-Ed.šulaičio

meisterių vardai atiteko 
vyrų A ir B klasėse, o 
taip pat ir moterų grupėje. 
Tik jaunių A klasėje nuga
lėtojų medaliais pasipuošė 
Detroito LSK "Kovo" jau
nieji krepšininkai.

Čia buvo susirinkusios 
23 komandos su arti 250 
žaidėjų. "Lituanica" varžy
bose turėjo daugiausia ko
mandų - net šešias .

Daugiausia dėmesio susi
laukė stiprioji grupė 
vyrų A klasė, kur finale 
čikagiečiams prisidėjo išmė
ginti jėgas su Kanados To
ronto miesto "Aušros" klu
bo krepšininkais. Torontie- 
čiai dominavo visą pirmą

Dešinėje -

Iš Lietuvos atvykusi 
krepšinio komanda 
KRANTAS, dalyvavusi 
Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio 
varžybose Čikagoje.

Krepšininkai,kurie i 
sale atsivežė įvairiu 
plakatu, matomi su 
sirgalemis .kurios 

ragino krepšininkus 
pergalei.

• Birželio 2 d., sekmadienį, 
1:30 val.p.p. LN buvo ro
domas filmas "Giminės" 
5-toji ir 6-toji dalis .

• LN šiuo metu yra surink
ta daugiau kaip 2.000 išei
vijos lietuvių autorių leidi
nių. Jie ruošiami persiunti-

Gegužės 17-19 dienomis 
Čikagos vkariniaine -Whea
ton vardo priemiestyje 
įvykusiose 46-ųjų Š.Ameri
kos lietuvių sporto žaidy
nių krepšinio varžybose 
ASK "Lituanica" laimėjo 
tris pirmąsias vietas iš ke
turių galimų. "Litusnicai"

LIETUVIŲ 
KREDITO 
KOOPERATYVAS PARAMA

MOKA:
3.75% už 30-89 dienų term. Indėlius 
4.00% už 90-179 dienų term. Indėlius 
4.00% už 180-364 dienų term. Indėlius 
4.00% už 1 m. term. Indėlius 
4.75% už 2 m. term. Indėlius 
5.50% 
5.75% 
6.25% 
3.75% 
4.25% 
5.00%

6.00%
6.50%
3.25%

4.50%

už 3 m. term. Indėlius 
už 4 m. term. Indėlius 
už 5 m. term. Indėlius 
už 1 m. GIC mėn. palūk. 
už 1 m. GIC Invest, pažym. 
už 2 m. GIC Invest, pažym. 
už 3 m. GIC Invest pažym.
už 4 m. GIC Invest pažym. 
už 5 m. GIC Invest, pažym. 
už RRSP Ir RRIF Ind. 
(variable rate)

už RRSP Ir RRIF 1 m. term.. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 2 m. term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 3 m. term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 4 m. term. Ind. 
už RRSP Ir RRIF 5 m. term Ind. 
už OHOSP (variable rate) 
už taupymo sąsk. (gyv.drauda)

(fixed rate)

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

..7.75%

nuošimčiu
1 metų............... —6 25%
2 metų............... —6 75%
3 metų............... •• 7 25%
4 metų............... .. 7 50%
5 metų................ ••7.75%

su keičiamu
nuošimčiu
1, 2 ar 3 metų.......6.40%

kėlinį ir jį baigė 29-22 
savo naudai. Bet tuoj po 
pertraukos vaizdas pasikei
tė ir "Lituanicos" vyrai 
pradėjo rodyti daugiau ak
tyvumo.

Savo ankstesnę formą 
demonstravo veteranas 
Alius Baris, o taip pat ir 
Valparaiso universitete stu
dijuojantis ir žaidžiantis 
aukštaūgis iš Lietuvos 
Antanas Vilčinskas. Likus 
žaisti 8 minutėms, pasek
mė jau buvo lygi 43-43. 
Nuo tada jau visą laiką ve
dė eikagieeiai, nors ir la
bai kuklia persvara. Tik pa
čioje rungtynių pebaigoje 
"Lituanica" atsiplėšė ir lai
mėjo 66-59.

Labai dramatiškos buvo 
vyrų B klasės finalinės 
rungtynės, kuriose eikagie
eiai kovojo prieš Cleveland 
"Žaibą". Čia reguliarus lai
kas rodė 63-63. Po pirmo
jo pratęsimo buvo vėl lygu 
73-73. Nieko nepagelbėjo 
ir antrasis pratęsimas, ro

dęs 77-77. Tik dar vienos 
pridėtinės 5 minutės ženk
lino "Lituanicos" pergalę 
87-84.

Be Bariaus ir Vilčinsko, 
laimėtojų komandoje dar 
žaidė ir prie pergalės ne
maža prisidėjo J. Abrama- 
vičius, J. Falkner, A. Jony
nas, D. Biliūnas, P. Stukas, 
T. Wojcek.

Rungtynėse dėl trečios 
vietos New Yorko LAK 
įveikė Detroito "Kovą" 
79-72.

Gana gyvas ir permainin
gas buvo jaunių A klasės 
(19 metų ir žemiau) fina
las, suvedęs "Lituanicą" su 
Detroito "Kovo" jaunaisiais. 
Čia žiūrovai galėjo pamaty
ti tikrai aukštos klasės jau
nųjų krepšininkų pasirody
mą, kurį laimėjo detroitie- 
čiai 60-55.

Moterų grupėje "Lituani
cos" atstovės (visos žaidė
jos neseniai atvykusios iš

) R I S I K E L I M O
Parapijos kredito kooperatyvas
—. 999 College SI.. Toronto. Ontario M61ITAS 1

Telefonai: (416) 532-3400 ir 532-3414
Anapilyje telefonas: >(905) 566*0006

5.75%
6.00%
6.50%
3.25%
3.00%
3.75% kasd. pal. čekių

sąsk. nuo 50.000
3.5Q% už Amerkos dol. 1 m. GIC
3.00% už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk.

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

Asmenines paskolas 
duodame Iki $65,000 
mortgičius Iki 75% 
Įkainoto turto. Kitos 
paskolos: (Line of 
Credit) ir antrle]! 
mortgičlai.

savaitės eigoje

AKTYVAI per lO^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.

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....................4.00%
180-364 d. term.ind...................4.00%
1 metų term, indėlius...............4.00%
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............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk............. 4.25%
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.............3.25%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind..... 4.50%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......5.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind......5.75%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind..... 6.00%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 6.50%
Taupomąją sąskaitą................. 3.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 3.75%
Kasd. pal. čeikių sąsk.iki.
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo ......   7.75%
Sutarties paskolas 

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

Su nekeičiamu nuošimčiu
1 metų ............... 6.25%
2 metų ............... 6.75%
3 metų ............... 7.25%
Su keičiamu nuošimčiu 
1,2 ir 3 metų .... 6.40%

.2.00%

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

AKTYVAI per 61 milijoną dolerių

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąžiningas patarnavimas Jn

Lietuvos) įveikė viešnias iš 
Kanados - Hamiltono "Ko
vą" 55-42.

Beje, vyrų B klasėje 
varžėsi Čikagos "Krantas", 
kurį sudarė naujieji atei
viai iš Lietuvos. Jie, nors 
ir susiorganizavę neseniai, 
rungtyniavo pusėtinai 'ge
rai ir iš 10 komandų užė
mė šeštąją vietą. Tačiau 
savo entuziazmu jie viršijo 
ir čempionus.

į žaidynes buvo atsilan
kęs Lietuvos gen. garbės 
konsulas Vaclovas Kleiza 
(jis anksčiau Čikagoje pasi
reiškė kaip geras stalo te
nisininkas). Jis čia pasvei
kino žiūrovus bei sportinin
kus ir įteikė laimėtojų 
taures.

Šioms sporto varžyboms 
buvo išleistas ir nemažas 
leidinys, kuriame atsispin
dėjo ir ankstesnės 45-osios 
Š. Amerikos lietuvių spor
to Žaidynės. Čia atspaus
dintas Ed. Šulaičio rašinys 
ir šių žaidynių istorijos, 
patalpinti visi laimėtojai 
vyrų A ir B klasėse ir 
jaunių A klasės nuo pat 
žaidynių pradžios 1951 m.

Toronte. Žymiųjų žmonių 
tarpe - Illinois gubernato
rius Jim Edgar, JAV kong- 
resmanas Richard Durbin, 
PLB pirm. Bronius Nainys, 
Lietuvos gen. Konsulas 
Čikagoje - Vaclovas Kleiza, 
JAV LB Krašto valdybos 
pirmininkė Regina Narušie- 
nė, ŠALFAS pirm. Audrius 
Šileika ir kt. Leidinys bus 
naudingas besigilinantiems 
į mūsų sporto istoriją išei
vijoje.

Šių varžybų rengimo ko
miteto pirm, buvo Algis 
Tamošiūnas, o varžybinio 
komiteto - Rimas Dirvonis. 
Jiems talkino grupė kitų 
asmenų, kurie nuoširdžiai 
rūpinosi varžybų pasiseki
mu, kas jiems ir pavyko.

Reikia pasakyti, kad Ka
nados lietuviai sportininkai 
žaidynėse buvo gausiai at
stovaujami. IŠ 23 krepšinio 
komandų, devynios buvo iš 
Kanados. Iš jų Toronto 
"Aušra" vyrų A klasėje 
liko Il-je vietoje, o jaunių 
A klasėje Hamiltono "Ko
vas" buvo trečias. Moterų 
žaidė tik dvi komandos.

/ nukelta į. 7 psl......./

DRESHER

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

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



8 O-tojo gimtadienio 
PAGERBIMAS -PIETŪS 

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

A

1.Leoną Baiaišį, tel: 366-8259
Rengėjai: Neringos Šaulių Kuopa

SESELEI PAULEI-IR SU
DIEV, IR IKI PASIMATYMO

Š.m. birželio mėn.5d.,_ 
trečiadienį Montrealio RŪ
TOS Klube apie 40 susirin
kusiųjų pasveikino Seselę

Paulę naujose pareigose- 
ji išvyksta į Putnamą, iš
rinkta provincijole.

Prie gražių ir skanių 
pyragų ir kvapios kavos 
susirinkusiems dalyviams 
RŪTOS Klubo p-kas Bro

nius Staškevičius priminė, 
kad '• "Montrealis lietuvių 
vienuoliams yra lyg tramp- 
lynas. Tėvų jėzuitų kun. 
Gediminas Kijauskas, pabu
vęs kiek Montrealyje, pasi
darė provincijolu. Mūsų

Seselės- Margarita ir Paulė 
pabuvusios Montrealyje 
irgi tapo provincijolėmis. 
Mums, montrealiečiams, 
yra garbė, kad čia turime 
tarytum gerą mokyklą, 
kuri paruošia vienuolius-

vienuoles aukštoms parei
goms.

Seselė Paulė labai ak
tyviai įsitraukė 'į mūsų 
klubą. Jos veikla apė
mė ir visą lietuvišką bend
ruomenę: nuo mažiausio
vaiko iki garbaus amžiaus 
sulaukusio. Už tai ir Mont
realio lietuvių bendruome
nės valdyba dėkoja Seselei 
už darbą ir sveikina su 
naujomis pareigomis".

Jis palinkėjo ir visų 
susirinkusių vardu Dievo 
palaimos Seselei naujose 
pareigose.

Seselė Paulė padėkoda
ma atsakė, jog ji ne pirmą 
karta^ išvažiuoja iš Montre
alio ir po 4-ių metų ka
dencijos, vėl sugrįš... Tuo 
pačiu ji žadėjo nė vieno ne
pamiršti ir dažnai apsilan
kyti. Dalyvė

liko

gero- 
ritu-

/....atkelta iš 6 psl/ 
Hamiltono "Kc-vas" 
antruoju.

Kanados lietuviai 
kai "nusikalto" ledo
lyje, kur nepasiredė abi 
užsiregistravusios koman
dos - Toronto "Jungtis" ir 
Hamiltono "Kovas". Dėl to 
buvo sužlugdytos šios spor
to šakos varžybose.

GRAŽI SUKAKTUVINE 
PUOTA ČIKAGOJE

Anatolijaus Šluto veda
ma Amerikos lietuvių radi
jo valandėlė Čikagoje gy
vuoja jau daugelį metų, o 
jis pats televizijoje ir įvai
riose radijo programose 
reiškiasi net 30 metų. Tad 
nenuostabu, kad jo veiklos 
prie mikrofono trisdešimt
mečiui atžymėti suruošta
me pokylyje matėsi tiek 
daug veidų ir gana žinomų 
vardų.

Susirinkus pilnai salei 
svečių, pokylio programą 
pradėjo pats A. Siutas, o 
sėkmingai vedė, buvęs 
A.Šluto radijo valandėlės 
aktyvus talkininkas L. Nar- 
butis, kuris šiuo metu va
dovauja "Margučio II" veik
lai. A. Šlutas pristato jo 
programos talkininkus:

adv. P. Žumbakį, dr. J. 
Adomavičių, P. Petrutį, 
dr. A. Kabailą, A. Dundzi- 
lą, Ed. Šulaitį ir savo svar
biausiąją bendradarbę S. 
Tylienę. Jis taip pat atžy
mėjo ir pokylyje dalyvavu
sį Valdą Adamkų.

Buvo perskaityti ir svei
kinimai raštu. Tokių tarpe 
buvo K>uno Muzikinio teat 
ro vadovas G. Žilys, o 
taip pat ir to teatro bale
rinos, dabartinė LB JAV 
Krašto valdybos Kultūros 
tarybos pirm. A. Keželienė 
(ji yra A.. Šluto vestos 
televizijos programos pra
nešėja), LB Brighton Parko 
apylinkės pirm. S. Daulie- 
nė ir kt.

žodžiu sveikino Lietuvių 
žurnalistų sąjungos Čika
gon 
Z. v
pažymėti 
taikingą 
sukalbėjo kun.
SJ 
jo.

cijų. Šiaip jau susirinkusių
jų dėmesį į save atkreipė 
pasižymėję aktoriai: Apolo 
nija 
čiai, 
bet 
apie 
kia

skyriaus valdybos narė 
Juškevičienė. Reikia 

trumpą ir nuo- 
invokaciją, kurią 

J. Vaišnys, 
publika net paplo-jam

Smagi ir neprailgusi 
meninė dalis. Ir čia 
siurprizų, kurių vie- 

is

buvo
būta
nas tikrai nelaul is - tai 
Anatolijaus Šluto pagroji- 
mas pianinu - trijų kūrinė
lių, ir susilaukė gausių ova

VIENINTELIS LIETUVIU BANKELIS KANADOJE 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALK A^-LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS I
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
MOKAME UŽ:
kasd. pal. čekių sąsrk. iki. „3.50%
santaupas..........................3.00%
kasd. pal. taupymo sąsk. .2.50%

PASKOLAS 
Asmenines nuo........... 8.00%
nekiln. turto 1 m............6.50%

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

...3.75%

. .4.25% 

...5.25% 
..5.75% 
..6.00% 
...6.50%

Nemokami čekių ir sąskaitų 
apmokėjimai. Nemokama 
narių gyvybės drauda 
pagal santaupų dydį 
iki $2.000 ir asmeninių 
paskolų drauda iki 
$25.000. Be to, narių 
santaupos apdraustos 
TALKOS atsargos kapitalu 
per 2 mil. dol. ir Kanados 
valdžios iki $60,000 
sumos draudimu.

..3.00%

..4.25%

..5.25%
1.5.75%
..6.00%
..6.50%

Sekite kasdieninę informaciją apie procentus “Talkoje’

1996. VI. 11

ir Petras Steponavi- 
kurie ne tik paskaitė 

ir padainavo. Kalbant 
dainavimą čia jau rei- 
išskirtinai pažymėti

pramoginės muzikos atlikė
ją J. Nakutavičių, specia
liai atvykusį iš Floridos į 
Čikagą šiam pasirodymui. 
Jis čia atliko šokių muzi
kos kūrinius, iš kurių 6 
buvo tango. Taip pat siurp
rizą padarė ir žymusis 
mūsų solistas Algirdas Bra
zis, kuris kartu su šokiams 
grojusiu Ąžuolo Stelmoko 
orkestru padainavo Spau
dos baliaus valsą.

Bendrai imant, šis poky
lis paliko gražius atsimini
mus 
Vieni 
kiti 
arba 
tant 
Čia

ir puikius įspūdžius, 
gyrė skanų maistą,

- gerą šokių 
kitus dalykus, 
jau meninės 
reikėtų pažymėti 

traukimo
buvo

muziką 
neskai- 
dalies.

ir 
laimėjimų traukimo dalį, 
kuri irgi buvo savotiškai 
įdomi. Publika dar'ilgai ne- 
siskirstė: šoko, šnekučiavo
si, vaišinosi. Kai kurie iš 
svečių davė mintį, kad 
artimoje ateityje vėl būtų 
surengtas panašus pokylis, 
nes kaip vienas pasakė, 
"Ką tik Siutas daro, gerai 
padaro", o ką daugiau prie 
to būtų galima pridėti?

hamifcon
• HAMILTONO LIETUVIAI 
PENSININKAI surengė tra
dicini 
pobūvi 
saleje 

Dar
Pensininku Choras, vadovau 
jant A.Matuliez, B.Pareštie 
ne padainavo "Amžių Moti
na" o abi -atliko duetą 
"Humoristika". Klausytojai 
jas labai šiltai įvertino, 
kaip ir savo Choro daina- 
vima. A.Mikalauskiene pa
skaitė žemaičiu tarme 
skaitini, kuris juokino ne 
žemaičius ir žemaičius.

Klubo p-kas A.Mikalaus 
kas pasakė atsisveikinimo

pavasarini koncerta-
Jaunimo Centro 

gegužes men. 4 d.
šauniai padainavo

QUEBEC'O LIETUVIU GYDYTOJU S-GOS POBŪVIO DALYVIAI IR SVEČIAI

Sėdi: Ingrida Pavilanytė, Irena Pavilanienė, Rasa Pavilanienė, Diana Žibaitienė, Dalija 
Gabrėnaite. Stovi: Peter Gelineau, filmininkė Rita Dirsė, Joana Adamonytė, Cathy 
Flanagan - Šimkienė, Gerald Šimkus, Denise Pališaitienė , Donaldas Pališaitis, Alenas 
Pavilanis, Audrius Žibaitis, Jonas Mališka ir Vytautas Pavilanis.

mėn.
Badmin-

patal-

QUEBEC’O LIETUVIŲ 
GYDYTOJU SĄJUNGOS 
VAKARIENĖ

Š.m. balandžio 
19 d. ."Montreal
ton & Squqsh Club" 
pose Įvyko 9-toji Quebec'o 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
vakariene. Buvo susirinkę 
16 asmenų pasiklausyti 
dr. Donaldo Pališaičio pa
skaitos tema "NAUJI IŠRA
DIMAI KARDIOLOGIJOS

žodi ilgamečiams Choro 
dainininkams A.ir D.Jankū
nams, kurie sugrįžta i savo 
gimtąjį krašta 
nuolatiniam 
Jiems buvo 
ir simboline

Gražiai
skanaus maisto 
ir gražus pyragai prisidėjo 
prie šio vakaro geros nuo
taikos.

Lietuva 
gyvenimui, 

įteikta geliu 
dovana, 
papuošta sale, 

patiekalai

Svarbu ir malonu prisi
minti, kad lietuviai ir išei
vijoje remiasi savomis tra
dicijomis, savo dainomis, 
kuriu negirdima šiaip aplin 
kiniu gyventoju pensininku 
klubu
jeigu- tai retokai.

programose, arba

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

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

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

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVlSKAU

CHIRURGIJOJE".
Šalia to, buvo 

proga pabendrauti ir pasi
dalinti naujienomis- profe
sionalinėmis ir asmeniško
mis.

gera

Dr.D.Pališaitis kalbėjo 
labai įdomiai iliustruoda
mas kai kuriuos momentus 
įspūdingomis skaidrėmis.

Po paskaitos dr. Alenas 
Pavilanis padėkojo paskai
tininkui ir pasveikino visus

susirinkusius , pasidžiaugda
mas jau 9-tuoju tokiu po
būviu.

Skani vakarienė su vynu 
prasitęsė iki vėlyvo vakaro, 
kuris rodė, kad Quebec'o 
Lietuvių Gydytojų Sąjunga 
yra stipri ir gyva- lengvai 
sulauks ir 
sukakties.

/Dr.Alenas 
šeimos 
skelbimą 8

20-tojo pobūvio
R.D.

Pavilanis yra 
gydytojas,žiūr.jo 
psl/.

L.K.MINDAUGO Šauliu Kuopa rengia BIRŽELIO 
23 d., po pamaldų AV P-jos salėje JONŲ-JONIŲ, 
PETRU IR POVILŲ PAGERBIMĄ. su 
Įdomia programa ir vaišėmis.Maloniai kviečia visus! 
************************************************ 
nusišypsokime:

Amerikos ambasadorius Izraelio valstybėje, stebėda
mas archeologinius kasinėjimus Galilėjos ežero apylin
kėje, pareiškė:

- Vistik yra didelis panašumas tarp archeologijos 
ir diplomatijos: archeologijoje mes atidengiame tai, 
ko nežinome; diplomatijoje - pridengiame tai, kas 
visiems žinoma.
GALIMA PRATURTĖTI IR TAIP 1

Praėjusio šimtmečio viduryje vienas pradedantysis 
Anglijos filatelistas populiariame laikraštyje įdėjo skelbi
mą: "iš geros šeimos kilusi dvidešimtmetė mergina, tu
rinti 2 mil. svarų sterlingų turtą, vedybų tikslu norėtų 
susipažinti su doru vaikinu". į šį skelbimą atsiliepė apie 
30 tūkstančių pretendentų iš daugelio šalių. Tokiu origi
naliu būdu filatelistas gavo didžiulę pašto ženklu kolek
ciją.

UNERAL HOME
gf J-F.Wilson & Sons Ine.

T23Maple Blvd.,5784 VerdunAvU
Chateauguy,Que., Verdun, 
Tel: 691-4763 Tel; 767-9956
M Modern 1 pg KoplytUq«B
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mcntreal
YPATINGAS

"RAMOVES"
VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių. Karių, Veteranų 

Sąjungos RAMOVE Montre- 
alio Skyrius, š.m. gegužės 
mėn.26 d. visuotinio narių 
susirinkimo nutarimu- už
darė Skyriaus veiklą, ~

Skyriaus vėliava, pagal 
susirinkimo nutarimą, do
vanojama Nepriklausomąja! 
Lietuvai - Karo Muziejui 
KAUNE.

Ją nuvežti įgaliotas 
Juozas Šiaučiulis, išvykstan
tis gyventi Lietuvoje ir 
ilgus metus buvęs RAMO
VES Valdybos narys, pirmi
ninkas ? ir vėliavos projekto 
autorius.

Vienu metu RAMOVEI 
priklausė apie 30 narių. 
Pagrindinė veikla- ruošti 
Lietuvos Kariuomenės Šven
tės minėjimus, dalyvauti 
įvairių tautinių švenčių 
renginiuose, išlaikyti tradi
cijas.

Jie savo pareigas, kiek 
leido narių sveikatos, sąži
ningai atliko per eilę de
šimtmečiu, ir visuomenė 
yra jiems dėkinga) b.

Mums rašo:
Iš Kauno, Regina Pie- 

čaitienė atsiuntė Lietuvos 
Kredito Unijų veiklos apra
šymų leidžiamus biulete
nius ir pridėjo:"Manau, 
kad Jums turėtų būti jdo- 
mu, ką mes čia veikiam...

Geriausi linkėjimai vi
siems, visiems iš "žydinčio 
pavasariško Kauno".

Įdomu, ačiū,ir kai kuria 
medžiaga pasidaliname 
žiur. 4 puslapyje. Red.

Dešinėje -

Prie dovanoto 
portreto- 
sukaktuvininkai 
Andrėe, 
Stasys, 
ir jų duktė 
Suzanne 
Vaicikauskai

Nuotr:

A. Mickaus

SVEIKINIMAS
EUGENIJA IR ČARLIS BELSKIAI

šventė savo vestuvinę 60-ties metų sukaktį 
š.m. birželio mėn. 6 dieną.

Jus nuoširdžiai sveikina visa 4-rių generacijų 
giminė!

LITAS MONTREALIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 DE SEVE St. Montreal, Que. H4B 2A8 
Tel: 766-5827; 766-5830

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

AKTYVAS virš $29,000,0001 

REZERVAS viri $2,000,000

Certifikatus 1 m.-.. 
Certifikatus 2 m......
Certifikatus 3 m......
Term, indėlius:

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

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 - su gyv. dr............. 1 -25 %
Taupymo - kasdienines..... . L 50 %
Einamos sąsk........................1.0,0%
RRIF-RRSP-1 m.term. .... 3.00% 
RRIF-RRSP-2m.tenn. ....4.50% 
RRIF-RRSP-3m.term. ... 5.00% 
RRIF—RRSP-taup...........  5.50%

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

.6.50% asmenines - nuo

. 7.25%
8.00%

8.00%

Informacija apie naujausiąs palūkanas "Lite"

e Lina /SKARDŽIUTĖ/ ir 
Fred DAOUST džiaugia - 
si naujagime dukrele Mela
nie-Ann, o broliukas Jason- 
sesute.

Sveikiname.'

NEEILINIS KONCERTAS 
š.m.birželio mėn.2 d.,po 

11 val.pamaldy, AV P-jos 
salėje sol.Antano Keblio 
ir rengėjų pastangomis
vyko neeilinis koncertas. 
Pretekstas- naujausios,
dviejų dalių sol.A. Keblio 
giesmių kasetės išleidimas.

ŠĮ koncertą ypatingu 
padarė 3-jų profesionalų 
muzikų įtraukimas į prog
rama: Manuel Blais- mums 
jau gerai žinomas pianistas, 
smuikininkė Chantal Parent 
ir violončelistas Eric Kory.

Gabiai pravedė progra
mos eigą Donaldas Gėdri- 
kas, pati muzikinė progra
ma atitinkamai įvairi, nuo
širdžiai atlikta "gyvų mu
zikantų" , pakaitomis įsi
jungiant sol. Antanui Kėb
lini, bei duetu giedojus su 
Manuel Blais, akompanuo — 
jant pianinu muz.Aleksand.-* 
drui Stankevičiui. Jo kuri. — 
nys"Rūpintojėlio Skundas" , 
autoriaus suinstrumentuo- 
tas smuikui ir violenčelei, 
buvo girdimas pirmą kartą 
šiame koncerte ir skambėjo* 
įdomiai.

Muzikinę dalį pradėjo 
"Suite de Major"-J.S.Bach, 
antrąją dali- "Serenada"- 
Fr.Schubert, ir pabaigė 
"Jesu bleibet meine Freun- 
de"- J.S.Bach — muzikai

SUKAKTUVIŲ DERLIUS- 
ANDRĖE ir STASIO
VAICIKAUSKŲ 25-METIS

Š.m.gegužės mėn.25
d., Teresės ir Antano Mic
kų name susirinko nemažas 
būrelis giminių ir artimiau
sių draugų atšvęsti Andre'e 
ir Stasio Vaicikauskų vedy

Sol.Antanas Keblys
šiam koncertui pasirinko 
giedoti S.Adams-"Šventasis 
Miestas", Fr.Schubert-"Du 
bis die Ruh" , C.Gounod 
"Ave Maria", L.van Beet
hoven -"Garbė Aukščiauv 
šiam", duetui C.Frank- 
"Panis Angelicus" bei jau 
minėtą "Rūpintojėlio Skun
da". <

Sol.

Programos 
atlikėjai:

muz.komp.- 
Aleksandras 
Stankevičius,

programos 
pravedėjas- 
Donaldas
Gėdrikas,

m u z.sol. Manuel
Blais,
muz.Chantal
Parent,
sol. Antanas
Keblys,
muz.Eric Kory

Salę papuošė 
Teresė Mickienė

binio gyvenimo 25-metį- 
jubiliejų.

Puikios sukaktuvines, 
vaišės buvo paruoštos Ane
lės Keršienės ir jos dukros 
Teresės Mickienės.

Sukaktuvininkai buvo 
pasveikinti, jiems įteiktos 
bendros dovanos, Andrėe 
ir Stasio portretas ir taip

pat "Napoleono" tortas, kad 
ateitis būtų vis džiaugsmin
ga ir saldi.

Andrėe ir Stasio dukra 
Suzanne, apdovanodama 
savo tėvelius, lietuviškai 
perdavė jiems linkėjimus 
ir padėkojo visiems susirin
kusiems už tokį gražų po
būvį. ‘ T.M.

KASOS VALANDOS:
1475DeSeve 3907A RGMmont

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr.. treč. 9.00- 3.00
Ketvirtadieniais 12.00- 8.C3 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.W 2.00- 6.00

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

e į Tėv. J.ARANAUSKO 
SJ, pagerbimą bilietus rei
kia užsisakyti BŪTINAI 
iki birželio mėn.23 d. pas 
Leoną Balaišj,tel:366-8259, 
nes bilietai vardiniai.

bus galima įdomiai praleis
ti laiką pavieniui ar su 
visa šeima. Apie 100 įvai
rių gyvulėlių "La ferme 
Angrignon" nuolatinėje pa
rodoje bus galima stebėti

Sol.A.Keblys apsiėmė di
delį darbą-išleisti išeivijoje- 
Montrealio telkinyje - gie
damų giesmių rinkini, nors 
tai atlikti tikrai yra ne
lengva.

Norintieji Įsigyti gies
mių garsąjuostes kviečia
mi kreiptis pas sol. Antaną 
Keblį tel:844-9254.

Malonu, kad į sol.Anta
no Keblio giesmių kasetės 
pristatymą atvyko ir mūsų 
visų gerbiama bičiule muz. 
Mme M.Roch.

Prie AV P-jos leidinių 
ateityje butų verta pridėti 
giedotų choro, Okteto, so
listų giesmių bibliografiją.

ANTANO KEBLIO GIESMIŲ GARSAJUOSTĖS PRISTATYME 1996.VI.2 d.

• A.a. Juozo Maldaus 
atminimui Kanados Lietu
vių. Fondui J.P.Baltuoniai 
paaukojo $20.

KLF nuoširdžiai dėkoja.
RENKAMI AKINIAI į 
LIETUVĄ.

Mieli skaitytojai, jeigu 
turite senų nenaudojamų 
akinių namuose, prašome 
įteikti Albinui Urbonaui, 
arba atnešti į choristų kana 
barį AV P-joje.: Akiniai 
bus įteikti jų Teikiantiems 
Lietuvoje. AČIŪ!

• "Nepriklausomos Lietuvos" 
administracija prašo skaity
tojus atkreipti dęmesįjį li- 
pinuke, šalia Jūsų pavardės _ 
pažymėtą datą, kada pasi
baigia Jūsų prenumerata. 
Prašome laiku pratęsti arba 
sumokėti atslikusį mokestį, 
už ką iš anksto dėkojame)

"NL" 
angrignon parke vėl 
VYKS VASAROS 
PROGRAMOS

Nuo š.m. birželio mėn.
7 dienos gražiame, didelia
me Angrignon parke vėl

kasdien nuo 9 vai. r. iki 5 
vai. p.p.' iki rugsėjo mėn. 
2 dienos.
Kas dieną bus pravedami 
užsiėmimai patyrusių asme 
nų. Paremiant Quebec'o 
Agrikultūros, Žvejybos ir 
Mitybos ministerijoms, 
vyks 7-nių sekmadienių 
programa, kurioje kiekvie
nas agrikultūros specialis
tas pasirinkta tema supa
žindins klausytojus - pra
dedant kaip auginamos mė
lynes Lae Saint-Jean vie
tovėje ir baigiant veterino- 
riaus darbais.

Vaikai ir suaugusieji 
turės progos dalyvauti 
Quebec'o Pienininkystės 
rengiamame piešinių kon
kurse "Jamais sans mon 
lait!" Rugsėjo 1 d. vyks 
kukurūzų valgymo puota.

įėjimas į "Angringnon 
parką - VELTUI!

* Įvaįraus lygio anglų kal
bos pamokas vaikams ir 
suaugusiems duoda mokyto
ja Mrs.Kristeva, susisiekus 
tel: 845-5325 arba prane
šus "NL" redakcijai.

Manuel Blais, Chantal Pa
rent ir Eric Kory. Nuotr: A. Mickaus

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J.MALIŠKOS biurai 

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

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMAI - AUTOMOBILIAI-PREKYBA-ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. H1X 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 neįpareigoja 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
\Ą ViJJ Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 
kiekvieno mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve, 
Montreal, P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 uz kg + $15- 
už pristatymą į namus. INFORMACIJAI ir kitais 
reikalais skambinti bet kada: Vytas Gruodis Jr.

TEL: (514) 937-9898

ADVOKATAS 
ROMAS IŠGANAITIS

822 Be 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

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 PORTRAITS 
IPASSEPORT - COMMERCIAL 

MARIĄpE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd. 

TONY LAURINAITIS

Montreal, P.Q. H3W 1X5 Tel: 481-6608

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

R.P.S. IVIIROI\1 INC.

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

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

NEPRIKLAUSOMĄ LIE TUVA
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