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PREZ.JELCIN'AS NORI 
IŠLAIKYTI PUSIAUSVYRA 
VALDŽIOJE "

Po pavykusiu preziden
tiniu rinkimų š.m.liepos 
men. 3 d., patraukus i 
savo vyriausybės ratą po
puliarų ir ambicinga atsar
gos generolą Aleksandr Le- 
bed'i saugumo tarybos vir
šininko pareigoms, Boris 
J eicin'as pradėjo vykdyti 
kai kuriuos pakeitimus, 
mažinant A.Lebed'žio itaką

Jis paskyrė reformistą 
Anatolij Čubai Kremliaus 
vyriausybės personalo virši
ninku, kuris artimai sutaria 
su ministeriu pirmininku 
Viktor Černomyrdin'u. Ma
noma, kad pastarasis butu 
rimtas varžovas A.Lebe- 
džiui kituose prezidenti
niuose rinkimuose.

Prez. B.Jelcin'as taip 
pat įsteigė gynybos Taryba 
įgaliodamas ją vykdyti 
reformas kariuomenėje. 
Tokias tikėjos: galėsiąs 
vykdyti patsd A.Le-bed'is.

Šie Prezidento naujausi 
patvarkymai atrodo reikš
mingi politikams stebėto
jams, ypač, kad pats B.Jel
cin'as, tausodamas savo 
sveikata, laikas nuo laiko 
pasitraukia iš Kremliaus.

Kokios intrigos vyks 
Kremliuje, o gal net ir 
atgavusiose nuo sovietų 
Nepriklausomybę valstybėse, 
dar tik pusiau apsisprendu
sių vyriausybių dėka - pa
rodys netolima ateitis.

Lietuvoje, artėjant Sei
mo rinkimams, reikia tik 
skubiai ir labai rimtai su
siprasti, atsisakyti mažų 
partijėlių ambicijų ir laiky
tis vieningai. Juk pirmasis 
ir pagrindinis darbas ir 
rūpestis privalo būti skir
tas Lietuvos žmonėms ir 
Lietuvos valstybės gerovei, 
orientuojantis į civilizuo
tus Vakarus. Reikia balsuo
ti, reikia rinktis geriausius 
specialistus įvairiose srity - 
se ir nepataikauti parsida
vėliams sukčiams, kuriu 
neitiketinai gausiai priviso.

Apie trumpažiūriy am
bicijų apvaldymą ir vienin
gumą Seimo rinkimuose 
daug kalbėta, galvota, ne
mažai ir parašyta. Kiek 
visa tai atneš vaisių,kad 
"šaukštai nebūtų po pietų"- 

su nerimasčių laukiama.

PREZ. JELCIN'AS PRADĖJO 
ANTRĄ, KADENCIJĄ

S. m.rugpjūčio mėn. 9 
d. Maskvoje vyko laimėju

sio rinkimus Boris Jelcin'o 
įvedimo ceremonijos naujai 
prezidentinei kadencijai, 
kuri turėtų trukti 4-rius 
metus.

Kremliuje skambėjo 
varpai, dundėjo artilerijos 
saliutai, o ceremonijų eiga 
buvo ypatingai sutrumpinta. 
Pats prez.Boris Jelcin'as, 
anot oficialaus pranešimo, 
"kolosaliai išvargęs" per 
rinkiminę kampaniją, ištarė 
priesaikos žodžius tarnauti 
žmonėms, uždėjęs ranką 
ant Rusijos konstitucijos 
tomo, įrišto j raudonus 
viršelius. Tai truko 45 
sekundes, o prezidentinės 
kalbos planas buvo atšauk
tas. Ceremonijos vyko ne 
aikštėje, bet viduje ir, 
kadangi dar nenuspręsta 
kokie turėtu būti naujosios 
Rusijos himno žodžiai, 
varpai skambino jo melodi
ją

Visa ceremonija truko 
18 minučių, prez. J elcin'ui 
akivaizdžiai sunkiai iškal
bant ir sunkiai einant. 
Praeitais metais jis pergy
veno 2 lengvus, kaip skelb
ta, širdies priepuolius ir 
ilgesnį laika ilsėjosi sana- 
torijje. Atsigavęs joje, 
energiją atidavė rinkiminei 
kampanijai prieš komunistu 
lyderį Gennadij Žiuganov'ą. 
Dabar, po ceremonijų, grįž
ta į sanatoriją.

Nuotaika , nežiūrint lai
mėtų rinkimų, nepagerėjusi 
nei Rusijoje, nei Vakaruose, 
nes žadėtoji taika su Če
čėnija, nevykdoma. Pasku
tinėmis dienomis Rusijos 
daliniai iš naujo užpuolė 
Grozno miestą ir apylinkes, 
daužydami be pasigailėjimo. 
Čečėnijos laisvės kovotojai- 
kaŽin kodėl amerikiečiu 

spaudoje ir , reikia pasa
kyti - Kanados, pav. ir 
Montrealio "The Gazette"- 
sutinka su žurnalistu ter
minu, kad čečėnai- "sepa
ratistai"... j'fe apsupo 
apie 7.000 rusų kariu ir 
atsiėmė dalį okupuotos 
teritorijos. Savo netikėtu 
antpuoliu čečėnai išreiškė 
gilu, nepasitenkinimą, dėl' 
taikos derybų, pažadėtų 
B.Jelcin'o, nutraukimą vyks
tant prezidentiniams rinki
mams ir rusų kariuomenei 
nuolat . naikinant čečėnų 
vietoves.

Siaučiant mūšiams, Ru
sijos Parlamentas aptvirti- 
no min.pirmininku Viktor 
Černomyrdin'ą, kurį buvo 
paskyręs prez. J eicin'as.

Min.Pirmininkas tuojau 
pavedė ištirti, kodėl rusų 
kariai nesugebėjo pramaty
ti ir išvengti čečėnu lais
vės kovotojų įsiveržimo 
į Grozno miestą, rusų kont
roliuojamą jau ilgiau kaip 
metus laiko.

Valstybės Saugumo pa
tarėjas Aleksandre Lebed'is 
dabar bus prezidentiniu 
pasiuntiniu Čečėnijai vieto
je buvusio aršaus Oleg 
Lobov'o.

Rugiapjūtė jau čia pat... Nuotr. V. Račkausko

Rugpjūčio mėn. 10 d. 
speciali Parlamento sesija 
minutės tyla pagerbė šim
tus rusų karių , žuvusių 
šios'i kautynėse per paskuti
nes penkias dienas ir prez. 
Boris Jelcin'as paskelbė 
valstybine gedulo diena...

CASTRO MINI SAVO 
70-METJ

Nežiūrint įvairiu bandy
mų- sankcijomis ir grasi

Kauno olimpiečiai prieš išvykdami į Atlantą, padeda 
gėles prie Dariaus ir Girėno paminklo.

Nuotr. J. Piečaičio

nimais- pašalinti Fidel 
Castro iš Kubos- paskuti
niosios komunistinės vals
tybės- valdžios, Comandan- 
te Castro pragyveno 9 
JAV prezidentus...

Šiomis dienomis švenčia 
savo amžiaus 70-metį, 
palaiko savo sveikatą se
niai neberūkydamas cigarų, 
reguliariai mankštinasi 
ir yra daktarų stropiai 
prižiūrimas. Taip pat stro

piai veikia ir Castro vyriau
sybės saugumas, neleisda
mas pasireikšti disidentams, 
ar šaip nepatenkintiesiems.

Kubą ištiko ekonominė 
krizė,subyrėjus sovietiniam 
blokui, JAV ir Rusijai vys
tant draugiškus santykius, 
praradus visokeriopą pagal
bą gftutą, 'šaltojo karo" 
metu. Kubos gyventojai 
bruzda dėl darbų sumažėji
mo, maisto trūkumo ir 
menkų atlyginimų. Tiktai 
šių metų pirmame pusme
tyje pasirodė krizės paleng
vėjimo ženklai dėka šiokiu 
tokių reformų, nukrypstant 
nuo komunizmo. Dabar 
kubiečiams leidžiama turė
ti smulkiojo verslo nuosa
vybes ir operuoti anksčiau 
uždrausta valiuta- JAV 
doleriais, kuriuos daugiau
siai gauna įvairiais keliais 
iš kubiečių egzilų ir kitaip.

Fidel Castro, nuvertus 
karinį diktatorių Batistą, 
1959 m., atliko
svarbių socialinių darbų, 
ypač gindamasis nuo Ame
rikos verslininkų nepakan
kamo įsipareigojimo krašto 
eiliniams gyventojams ir 
jų išnaudojimo. To nepa
miršta ir dabar didelė da
lis vidutinio amžiaus sulau
kusių kubiečių. Po komunis* 
tinio režimo įsigalėjimo 
Kuboje, (kurios gyvenimas 
pagerėjo tiktai sovietų 
politikos ir finansavimo 
dėka), gimusioji jaunesnioji 
generacija jau yra labiau 
kritiška individualios inicia
tyvos totalinio suvaržymo 
atžvilgiu. Iš kitos pusės- 
jie menkiau supranta rei
kalą ir svarbą dirbti savo 
krašto gerovei , ar ir iš 
viso dirbti... Taip tvirtino 
ir žurnalistui vienas 57 
m. amžiaus kubietis. Dau
gelis svajoja gyventi daug 
nedirbant, svajoja pakliūti 
Ų Floridą..."Tokių mums 
nereikia,- sakė kubietis,- 
mes pasiliekame čia, su 
Comandante"- baigė jis.

Tuo tarpu JAV vis lai
kosi 34 metus trunkančio 
verslinio boikoto Kubai,
ypač sustiprinto, kai Kubos 
kariniai lėktuvai įžūliai
š.m. vasario mėn. nušovė
du civilius amerikiečių 
lėktuvus, skridusius netoli 
Kubos.

Šia proga prisimena 
vienas momentas, kuomet 
Montrealio VAIVORYKŠTĖ 
dalyvavo didelėje tarptau
tinėje miesto parodoje 
ir daugelis dalyvių pasirašė 
į svečių knygą. Vienas 
jaunuolis pakartotinai vis 
sugrįždavo prie musų dide
lės kraitinės skrynios ir 
eksponatų. Prakalbinus 
pasirodė, kad nemažai ži
nojo apie Lietuvą, gerai 
kalbėjo prancūziškai. Vėl 
pasirodęs, priėjo prie sve
čių knygos ir pasirašęs, 
pasišalino. Kai atvertėme- 
joje buvo parašyta: ųViva 
Lituania* Cuba libraį11

ATLANTOS OLIMPIADOJE 
LIE TUVOŠ krepšininkai 
laimėjo bronzos medalį. 
JAV gavo aukso, o Jugo
slavija- sidabro medali, 
nors atrodė, kad Lietuva 
būtų galėjusi nesunkiai 
laimėti prieš Jugoslaviją...

LATVIJA laimėjo sidabro 
medalį už irklavimą kano- 
jais. Aukso medalį pelnė 
Čekija, bronzos- Vengrija.

* Paaiškėjo, kad 5 RUSI
JOS sportininkai vartojo 
neleistinus stimuliuojančius 
vaistus Atlantos Olimpia
doje , ir buvo pašalinti. Pa
tikrinus, paaiškėjo, kad 
Rusijos kariuomenė jau 
kuris laikas gamina vaistą 
bromantan, kurį naudojo 
jau 1988 m. Seoul'o Olim
piadoje. rusų atletai.

Ši naujausią stimulianta 
mokslininkams pavyko tik 
dabar susekti ir identifikuo 
ti , įvedant jį į draustinų. 
chemikalų žaidynėse sąrašą

Žaidynėse, daugiausia 
medalių pelnė JAV sporti
ninkai, antroji -Vokietija 
tree ioji - Rusija. 
ARTĖJAME PRIE NATO?

J A V Kongreso Atstovų 
rūmai š.m.liepos men.23 
d. patvirtino 60 mil.karinę 
pagalbą Lenkijai, Vengrijai 
ir Čekijai, kad padėtu 
joms pasiruošti stojimui 
į NATO.

Yra vilties, kad toli
mesnių svarstymų metu 
JAV Kongresas aiškiai pa
reikš savo įsipareigojimą 
Lietuvos bei kitų Baltijos 
valstybių saugumui bei pa
ramai, joms siekiant NATO 
narystės. Vykusių diskusijų 
metu Pabaltijo valstybės 
buvo minimos kaip realios 
NATO narės.

Tuo tarpu Lietuva pa
ruošė atsakymus į Europos 
Sąjungos klausimus, iš ku
rią bus galima spręsti, 
ar valstybė pakankamai 
pasiruošusi stoti į ES.

Prieš patiekiant atsaky
mus komisijai Briuselyje, 
juos privalės patvirtinti 
Lietuvos ministeriu. kabi
netas.
PREZIDENTAS BILL 
CLINTON'AS PASVEIKINO 

"Šimtametę lietuvę
Liepos mėn. 9 d. JAV 

Prezidentas atsiuntė savo 
ir žmonos Hillary Rodham 
vardu šimtojo gimtadienio 
proga sveikinimą Konstan
cijai Zakarauskienei-Ger- 
vaitei, gyvenančiai Čikago
je.

Gimusi Pamoterio kai
me, Pakruojo apskr., į 
JAV atvyko 1914 m.sausio 
mėnesį. Apsigyvenusi Cice
ro, IL., 65-rius metus dirbo 
įsijungusi j Šv.Antano P- 
jos veiklą ir, kol regėjimas 
buvo pakankamas, skaitė 
"Draugo" dienraštį.

Savo gimtadienį šventė 
žvali, su draugėmis ir pa
žįstamais.
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BALTIJOS PREZIDENTŲ 
PAGERBIME

New Yorke birželio mėn 
26 d. - Lietuvos preziden
tui Algirdui Brazauskui, 
kartu su Estijos prezidentu 
Lennart Meri bei Latvijos 
prezidentu Gunčiu Ulmaniu 
buvo įteikti Rytų-Vakarų 
Studijų Instituto apdovano
jimai už jų veiklą stipri
nant Rytų ir Vidurio Euro
pos regiono valstybių sau
gumą bei vystant Baltijos 
valstybių ekonominį poten
cialą.

Kaip praneša Lietuvos 
Misija prie Jungtinių Tautų 
apdovanojimo ceremonija 
įvyko New Yorko "The Pier 
re" viešbutyje iškilmingos 
vakarienes metu. Nors 
kvietimo į šią vakarienę 
kaina buvo 1,000 dolerių, 
tačiau, pasak Instituto 
atstovų, susidomėjimas ren
giniu buvo toks didelis, 
kad nebuvo galimybės priim. 
ti visų norinčiųjų dalyvau
ti. Pagerbti Baltijos valsty 
bių prezidentų į iškilmes 
atvyko apie 700 stambių 
Amerikos koroporacijų, 
bankų, teisinių firmų va
dovų, JAV politikų, Balti
jos valstybių verslo, estų 
latvių ir lietuvių bendruo
menių JAV atstovai.

Daniel Rose, svečiams 
plojant, sukvietė laureatus 
bei prezidentų delegacijų 
narius, apdovanojamųjų 
pristatytojus bei žymiau
sius-vakarienės rėmėjus už 
garbės stalo salės centre. 
Prie prez. Brazausko sėdė
jo JAV prezidento kabine
to narė, JAV amabasadorė 
Jugtinėms Tautoms Made
leine Albright. Ji apdova
nojimų metu pristatė Balti
jos valstybių prezidentus.

Ceremonijos metu Wes
tinghouse korporacijos pre
zidentas pristatė CBS tele
vizijos tinklo parengtą ir 
žymaus korespondento Wal
ter Cronkite įrašytą filmą 
apie tris Baltijos valstybių 
prezidentus.

Lietuvos prezidentas, 
dėkodamas renginio orga
nizatoriams, pažymėjo Lie
tuvos darbus įtvirtinant ne
priklausomybę, Lietuvos 
siekius integruotis į Vaka
rų Europos politines, ekono
mines ir saugumo struktū
ras. Jis pabrėžė, JAV įta
ką, užtikrinant politinį, 
ekonominį stabilumą Rytų 
ir Vidurio Europos regione 
įvertinant demokratijos 
principus bei pagarbą žmo
gaus teisėms bei laisvėms.

SEIMO NARIAI REIKALAU
JA IŠDUOTI LIETUVAI 
GENOCIDO VYKDYTOJUS

Dešimt Seimo narių 
pareikalavo išduoti lietuvių 
tautos genocido vykdytojus 
Petrą Raslaną bei Noachim 
Dušanskį. Jie kaltinami 
dalyvavę NKVD ir KGB 
surengtose 74 ūkininkų ir 
amatininkų žudynėse Rai
nių miškelyje prie Telšių 
prieš 55 metus.

Antradienį paskelbtame 
pareiškime prezidentui 
Algirdui Brazauskui bei 
generaliniam prokurorui 
Valdui Nikitinui Seimo na
riai "primygtinai ragina 
prezidentą neatidėliojant 
pareikalauti", kad Rusija 
2 psl.

išduotų P. Raslaną, Izrae
lis - N. Dušanskį, o gene
raline prokuratūra nedel
siant atnaujintų jų bylas.

Lietuvos prokuratūra jau 
buvo jiems iškėlusi baudžia
mąją bylą, tačiau del neat
leistino tuometinės valdžios 
aplaidumo, iš Lietuvos 
nekliudomai išvyko du šio 
nusikaltimo organizatoriai 
ir vykdytojai, rašoma pa
reiškime.

"Šiuo metu Lietuvos gene
ralinė prokuratūra nevykdo 
jokių procesinių veiksmų, 
bylos tyrimas sustabdytas, 
nesiimama efektyvių prie
monių, kad minėti asme
nys būtų išduoti Lietuvai", 
teigiama pareiškime.

P. Raslanas dabar gy
vena Rusijoje ir turi Rusi
jos pilietybę, o N. Dušans- 
kis prisiglaudė Izraelyje.

UŽ TRĖMIMUS— 
KALĖJIMAS IKI GYVOS 
GALVOS

LATVIJOJE, Rygoje 
vykusiame teisme prokuro
ras pareikalavo nuteisti 
Alfonsą. Norvilą, kalėti iki 
gyvos galvos. Jis apkaltin
tas latvių tautos genocidu: 
būdamas Latvijos TSR Vi
daus Reikalų komisaru, 
patvirtino leidimų masi
niams trėmimams 1941 
ir 1949 metais.

LIETUVIAI-POLICIJOS 
KARININKAI BUVUSIOJE 
JUGOSLAVIJOJE

Devyni Lietuvos poli
cininkai, mokantys anglų
kalbų,Lietuvos vyriausybės 
nutarimu pasiųsti i Bosnija- 
Hercogovina ir Rytu Slavo- 
nijų dalyvauti Tarptautinėje 
Taikos Misijoje. Jie ten 
dirbs iki 1997 m. sausio 
mėn. 15 dienos.

Šis vyriausybės spren
dimas vertinamas Vilniaus 
diplomatu tarpe palankiai, 
nes tuo Lietuva laikosi 
savo įsipareigojimu tarp
tautinei bendrijai ir įgyja 
pasitikėjimą.

Rugsėjo mėnesi Lietuva 
pasius į buv. Jugoslavija 
145-kių kareivių kuopa- 
taikos. palaikytojų būrį. 
Iki dabar jau pasiųsta 4 
tokie būriai.

Tiktai, tiktai- dar Bal
tijos valstybėms neleidžia
ma dalyvauti konferencijo
se, kur aptariamos ir Įver
tintos taikos palaikymo 
operacijos "dėl techninių 
kliūčių"...

Tikriausiai, kad arba 
dar nepakankamai apmoky
ti anglų kalba, arba dar 
peranksti politiniai pasiti
kėti? O gal ir abi priežas
tys, nekalbant apie tre
čiąją...

DAR VIS NĖRA GEROS 
VALIOS, O BOTŲ LAIKAS 
SUSIPRASTI... 7

Po pasibaigusio eilinio 
Lietuvos ir Rusijos darybų 
dėl sienos nustatymo rato 
Lietuvos delegacijos vado
vas, URM sekretorius Ri
mantas Šidlauskas žurnalis
tams pažymėjo, kad dery
bose nepasiekta jokių esmi
nių rezultatų. Pagrindinė 
problema derybose iki šiol 
buvo pasienio linijos Višty
čio ežere, Nemuno farvate
riu, Kuršių mariose ir Bal
tijos jūroje nustatymas.

Jaunieji Panevėžio "Grandinėles" šokėjai, 
gražiai pasirodę X-je Lietuvių tautinių 
šokių šventėje Čikagoje, bei kituose 
renginiuose, jau atsisveikino su Amen — 
kės lietuviais.

Nuotr. Ed. Šulaičio

X-T0SI0S LIETUVIU TAUTINIU ŠOKIU. ŠVENTĖS 
ŽENKLE

Sušvito liepos mėnuo šiame kontinente lietuviams. 
Plačiai minėta, daugelio, daugelio pasišventusių ir 
savąjį tautinį šokį bei muzika mylinčių darbuotojų 
dėka, jubiliejinė- X-toji- šventė buvo idomi, džiaugs
minga ir labai gerai pavykusi.

Ta proga išleistame išsamiame leidinyje džiugina 
ir eilė gražių sveikinimų. Šalia čia atspausdintų - 
taip pat skaitome ir Jim Edgar, Illinois valstijos gu
bernatoriaus, Čikagos mero, paskelbusio š.m.liepos 
5-6 dienas LIETUVIŲ DIENOMIS Čikagoje, lietuvių 
vyskupų- Pauliaus A.Baltakio, OEM.,D.D. ir Hanso 
Dumpio, dr.Alfonso Eidinto-Nepaprasto įgaliotinio ir 
Ambasadoriaus JAV ir Kanadoje, Jono Paslausko- 
Lietuvos Respublikos Laikinojo Reikalų Patikėtinio 
Kanadoje, 4-rių garbės generalinių konsulų, ALT-os 
bei JAV LB atstovų ir kitų.

Pirmą kartą tokio pobūdžio šventėje, atgavus Ne
priklausomybe, į šia švente įsijungė ir šokėjai, choreog
rafai iš Lietuvos.

Vienintelis bėgančio laiko ženklas - žiūrovų galėjo 
būti ir būdavo daugiau. Neįprasti vasaros karščiai 
daugeliui vyresnio amžiaus žmonių buvo sunkiai pake
liami, o jauni- suvaržyti savo pačių mažųjų prieauglio. 
Tad- ne visi, kad ir norintieji, galėjo atvykti. Entu
ziazmo netrūko visuose renginiuose, o techniškai - 
nakvynės, maistas, susisiekimas buvo sumaniai ir 
patyrusiai suorganizuotas.

Taigi- skambėjo Lietuvos vardas savųjų ir daugelio 
kitataučių lūpose bei spaudos šiltuose atsiliepimuose, 
primenant, kad esame gajūs, kūrybingi ir gerbiami 
savoje Tėvynėje ir šiame kontinente.

i ''
ORGANIZACINIO KOMITETO PIRMININKĖS
J 0 R A TE S BUDRIENĖS ŽODIS:
" X-tosios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės Organiza
cinio komiteto vardu sveikinu jubiliejinės Šventės da
lyvius. Dalyvaudami šioje Šventėje, Jus jungiatės i 
pati gražiausią lietuviškosios kultūros reiškinį - tauti
ni šoki. Jūs užtikrinat tautinių šokių švenčių tęstinu
mą, gyvastingumą ir reikšmingumą šioje Atlanto pusė
je.

Lenkiu galvą_ tautinių šokiu vadovams, mokytojams, 
kurie praleido ilgas ir sunkias laisvalaikio valandas, 
puoselėdami lietuviu tautini šokį, auklėdami musų 
tautos brangiausia, turtą. - musu vaikus. Ši Šventė 
yra jūsų darbo vainikas - atidžiai , nuoširdžiai, mei
liai ir dailiai pintas. Ypač džiugu yra matyti, kad 
Jūsų gretos didėja, kad tautinio šokio sūkuryje, Jūsų 
išauklėtas prieauglis, žengia Jūsų pėdsakais.

Norėtųsi šia proga šokėjams tarti ypač svarius, 
neužmirštamus žodžius, nes Jūsų rankose yra mūsų 
tautos ateitis, jos gyvastingumas tiek šioje, tiek anoje 
Atlanto puseje. Tačiau, taip kaip ir pridera normalioje 
gyvenimo eigoje, šios Šventės svarba ir esmine reikš
me išryškės tiktai ateityje, kai pajusite tą nuostabų 
gyvenimo džiaugsmą, kuri iššaukti tegali tik tautinio 
šokio žingsnis, lydėdamas Jus ir Jūsų vaikus gyvenimo 
raizgiais takais.

Trūksta taiklių žodžių išreikšti ta. gilią, gilią padė
ka ir pagarba, kuri priklauso Organizacinio komiteto 
ir jo komisijų nariams. Jūsų tarpe radau tai ką retas 
gali patirti - nuoTrdžia meilę artimui, dvasios kilnumą 
sielos stiprybe, nuostabią draugyste. Šie musų glau
daus bendradarbiavimo metai yra aiškus,tikslus ir gry
nas pavyzdys viso *ai, kas yra Lietuvių Bendruomenes 
principų esmėje".

LIETUVIŲ TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠOKĖJAI 
ČIKAGOS MIESTO
CENTRE

Gražią įžanga į jubilie
jinę, dešimtąja Llš Šventę 
padarė Piety Amerikos 
lietuvių tautinių šokių gru
pių šokėjai š.m.liepos mėn.
1 d., pasirodydami kasdie
ninėje pietų pertraukos 
programoje DALEY aikštė
je. Šioje programoje, pava
dintoje "Under The Picas
so" dalyvavo dvi Argenti
nos grupės- ŠALTINIS iš 
Rosario miesto ir INKA
RAS iš Buenos Aires, o 
taip pat ir Sao Paulo,Bra
zilijos grupė NEMUNAS.

ŠALTINIS Čia smagiai 
sušoko Gyvatarą ir Rugu
čius. Bene daugiausia dė

mesio susilaukė ir gražiau
siai pasirodė INKARO šo
kėjai, kuriems sumaniai 
vadovauja Juozas Pulikas. 
Jie pašoko gana sunkius 
ir įdomius šokius-Landytini 
ir Aštuonytj. Programos 
pabaigoje i 'estrada išėjo 
NEMUNO jaunieji Šokėjai, 
kurie sušoko Patrepsėįj.

Visa programa užtruko 
apie pusvalandį, nors gana 
daug laiko sugaišta, ieš
kant juostoje įgrotos muzi
kos šokiu palydai. Tai, 
žinoma, gadino nervus ne 
tik šokėjams, bet ir žiūro
vams, kuriems buvo sunku 
suprasti, kodėl nebuvo ga
lima j kitą juostą Įrašyti 
tik tuos šokius, ku'ie buvo 
numatyti šokti šioje prog
ramoje. O iš ilgos juostos 
atrinkti norimą muziką

,buvo beveik tas pat, kaip 
šieno kupetoje ieškoti ada
tos...

Prieš pasirodymą apie 
grupes trumpai pakalbėjo 
ir jas kartu su vadovais 
pristatė visur esanti Aldo
na Šmulkštienė. J i sakėsi, 
norėjusi gelbėti padėti, 
nes Tautiniu Šokių Ren
gimo Komiteto žmonės, 
tuo metu posėdžiavo "Ro
semont Horizon" patalpose. 
Taip buvo gera proga pa
garsinti liepos mėn. 6 d. 
Įvykstančia didžiąją mūsų 
šventę Rosemonte.

Programą stebėjo apie 
300 žmonių, o kelis kartus 
didesnis ž*moniu skaičius, 
bent praeinant, matė lietu
vius šokėjus ir sužinojo 
apie šį dideli lietuviu tau
tiniu šokių šokėjų susibūri
mą Čikagoje.

Sekančią dieną per pie
tus lietuvių tautinių šokių 
programa buvo atlikta Jim 
Thompson vardo Illinois
valstijos Centro pastate
ir aikštėje. Čia gražiai 
pasirodė iš tolimojo Pane
vėžio GRANDINĖLĖS jau
nieji šokėjai.

Reikia pažymėti, kad 
jau nuo liepos men. 1 die
nos šio įspūdingo pastato 
pirmame aukšte, įėjus per 
centrines duris- dešinėje 
puseje veike gana gražiai 
paruošta Lietuvą ir lietu
vius reprezentuojanti paro
da, kurioje išstatyta Lietu
vos vaizdų, lietuviškų lėlių, 
gintaro dirbinių su knyga 
"Amber", ir kiti eksponatai. 
Paroda veikė iki liepos 
mėn. 5 dienos.
Ed. šulaitis

CANADA
Prime Minister - Premier Ministre

I am delihgted to convey my warmest greetings to 
everyone attending the Tenth Lithuanian Folk Dance 
Festival, being held in Rosemont, Illinois.

Canadians take great pride in celebrating our indi
viduality and, at the same time, are unified by our 
shared ideals and values. The preservation and enhance
ment of heritage, tradition and culture are unique to 
Canada's vision of nationhood.

The Tenth Lithuanian Folk Dance Festival is an 
international showcase of talent, promoting understan
ding through education and sharing. Please accept my 
best wishes for an enjoyable and memorable experience-

Jean Chretien
Ottawa, 1996._______________________
LIETUVA
Lietuvos Respublikos Prezidentas

Dešimtosios Lietuvių Tautinių šokių šventes Orga
nizaciniam Komitetui, Dalyviams, Svečiams, Vi
siems Mieliems Lietuviškojo šokio ir dainos mylė
tojams

Iš visos širdies sveikinu jus dešimtosios lietuvių tau
tinių šokių šventės proga.

iš savo protėvių amžiams esame paveldėję karštą 
meilę savo tėvynei, tautos papročiams, tradicijoms, lie
tuviškai dainai ir šokiui. Ši meilė padėjo mūsų tautai 
išsaugoti savo nacionalinį identitetą, žadino tikėjimą, 
Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Jums gerai žinoma, 
kokia didi tautos atgimimui, nacionalinės kultūros puose
lėjimui Dainų švenčių įtaka Lietuvoje. Mes visados jautė
me, kad mūsų broliai ir sesės išeivijoje trokšta laimės 
ir laisves savo Tėvynei, kad šie kilnūs troškimai lydi 
kiekvieną Jūsų dainų ir šokių šventę. Atsikūrus nepri
klausomai demokratinei Lietuvos valstybei, dar įstabesne 
tapo krašto ir visų pasaulio lietuvių dvasinė giminyste. 
Tai liudija visos dainų ir šokių šventės, kurių neišsenka
ma versmė - begalinis pasiaukojimas ir entuziazmas.

Aš džiaugiuosi, kad puikia švente žada būti ir šioji 
- Dešimtoji tautinių šokių šventė, Kurioje dalyvaus šim
tai šokėjų, muzikantų, dainininkų iš JAV, Kanados, kitų 
šalių, taip pat Panevėžio šokių ansambliš "Grandinėlė", 
Klaipėdos ansamblis "Vėtrunge".

Linkiu Jums laimės, džiaugsmo, didelės kūrybines sėk
mės ir įkvėpimo šioje gražioje šventėje, visuose nesibai
giančiuose darbuose mūsų tautos kultūros, mūsų myli
mos Lietuvos labui!

Algirdas Brazasukas 
Respublikos Prezidentas 

Vilnius, 1996 m. balandžio 23 d.

JAV
THE WHITE HOUSE, Washington, May 21, 1996

Warm greetings to everyone gathered in Rosemont, 
Illinois, for tenth Lithuanian Folk Dance Festival. I'm 
delighted to welcome President Algirdas Brazauskas and 
visitors from around the the world who have come to 
participate in and be spectators at this exiting event.

Dance is a celebration of the human spirit, an inspi
ring art that transcends the bounderies of language, 
age, and culture. Learning to appreciate folk dancing 
can unlock our imagination, inspiring creativity and 
awakening our senses to the beauty and complexity of 
the world around us.

This tenth quadrennial dance festival celebrates the 
restoration of liberty and democracy to Lithuania. The 
commitment of folk dance teachers, musicians, and dan
cers nas helped to strenghten the bonds of community 
among. Lithuanians and preserve the cultural heritage 
of those who have struggled so long to see their native 
land free and independent once more.

As you share your talents and join others dedicated 
to perfecting your art, I am confident that you vili 
delight fans across America and the world over. I ap
plaud you for your many contributions to our society, 
and wish you the best for a wonderful festival.

Bill Clinton
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



POETO HENRIKO NAGIO NEBĖRA

Henrikas Nagys 1991 m.Vilniuje, skaito eilėraščius. Dešinėje- 1994 m.
Kauno Ąžuolyne, prieš išvykstant

HENRIKAS NAGYS, žinomas POETAS> RAŠYTOJAS ,
VISUOMENININKAS ir MOKYTOJAS, sirguliavęs ilges
nį laiką ir po 3į mėnesio gydymo ligoninėje, iškelia
vo Amžinybėn š.m. rugpjūčio mėn. 3 d., ankstyvą ryt
metį, budint žmonai Birutei ir sūnui Gintarui.

Rožinis vyko rugpjūčio mėn. 4 d., gedulinės pamal
dos rugpjūčio mėn. 5 d., Montrealio Aušros Vartp P - 
jos bažnyčioje.

Didelis būrys montrealiečių atvyko atsisveikinti ir 
dalyvauti apeigose. Gedulines pamaldas atnašavo kun. 
Kazimieras Ambrasas,SJ ir kanauninkas Bronislovas An
tanaitis, šiuo metu viešintis Montrealyje. Kleb.kun. J. 
Aranauskas, S J , pravedęs rožinj, išvakarėse, atliko 
karsto išlydėjimo apeigas.

Kun, Kazimiero Ambraso.S.J. atsisveikinimo žodis:

APRAUDOK1M DABAR KARTU...

Tavo vaikai dar negrįžo 
Iš visų pasaulio kraštų. 
Motina mūsų po kryžium, 
Apraudokim dabar kartu 
Taigų ir tundrų pelkynuose 
Ir kalėjimų pragaruose,

Sibiro kapinynuose-, 
Dykynėse negyvose, 
Paliktus ir nukankintus 
Už gimtąjį Kristaus žodi
Širdy išnešiotąjį...

Tai žodžiai iš Lietuvos krikšto Jubiliejui skirtos 
kantatos "Kryžių ir Rūpintojėlių, Lietuva", kuriai mu
ziką sukūrė Aleksandras Stankevičius, o žodžių auto
rius-Henrikas Nagys, dar taip neseniai kalbėjęs susi
rinkimuose, surengtame jo gimtadienio sukakties minė
jime, literatų sueigose ir kituose susibūrimuose. Ne 
vienas "LE" enciklopedijos straipsnis kukliai pasirašy
tas dviem raidėmis- H.N. Daugiau ši plunksna jau 
nebepakils. Neapdainuos buvusios pavergtos, o dabar 
taip sunkiai iš veidmainystės, pinklių, spąstų ir gud
riai .uždėtų prievartos pančių bepasikeliančios tautos 
dejonių ir raudos. Ne be reikalo Henrikas vieną savo 
kantatos skirsnį pavadino "Raudotinė",kur Jis taip 
poetiniu įvaizdžiu apibendrino mūsų krašto lemtį ir 

mūsų visų pareigą:

Apraudokim dabar kartu 
Palaidotus be karstų 
Po lekiančiu smėliu ir 

sniegu
Ir vergupių ledo pluta, 
Miegančius amžinu miegu

Ne po savo veleną šventa. 
Viešpatie, tegul jiems 

šviečia
Tėvynės žvaigždynai, 
Leisk jiems sugrįžti i Tavo 
Amžinuosius namus...

PAKELIUI
Vieno kraujo seserys, 
vieno kraujo broliai, 
pusės šimtmečio ašaros, 
pusės šimtmečio toliai 
tiktai per viena akimirka, 
vieną, nepaprastą^ šuoli, 
tartum niekados neprapuolę 
vėl esam seserys, broliai: 
vieno kraujo seserys, 
vieno kraujo broliai.

1991.X.15
Varšuvos aerodrome Nr.2.

Henrikas Nagys

Jau pats, Henrikai, iškamuotas visokių rūpesčių, 
ne mėnesį ir ne du trukusių daugelio ligų, nemigo 
naktų ir daugybės vaistų,iš tikrųjų jau sugrįžai į "Am
žinuosius namus". Žemėje jau daugiau nesuskambės 
nei iš tribūnos, nei laikraščio ar žurnalo puslapio Tavo 
ranka parašytas sparnuotas žodis. Tačiau susirinkome 
čionai ne tam, kad išskaičiuotume Tavo, Henrikai ,
išleistus poezijos rinkinius, išvardintume antologijas, 
enciklopedijas, laikraščius ar kitus periodinius ar tęs
tinius leidinius, kuriuose spėjo pabūti Tavo lakios min
ties, neeilinių pastangų išsiveržti iš standartinių, tra
dicinių poetinio teksto rimo ir ritmo varžtų posmai. 
Susirinkome už Tave pasimelsti. Prisiminti ir palydėti 
nuoširdžia malda. Tu, per gyvenimą eidamas, vis ieš
kojai naujų kelių savo vaizduotei, mynei naujus takus 
posmui, ir vis nerimai, vis degei, kitus jaudinai ir, 
ne paslaptis, pats ne sykį skendai į apatiją, nerimą, 
bet kaskart vėlei kilai aukštyn, poetiniu žodžiu , lakia 
mintimi keldamas ir kitus.

Kaip gražu, kad muzika duoda minčiai sparnus, 
o Tu juos, Henrikai, apvilkai rūbu, kad ji nebūty ne
apsitaisiusi, būtų suprantama, laki. Tavo parašytos 
kantatos "Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva" paskutinėje 
dalyje, pavadintoje "Prisikėlimo Himnu", Tu pranašiš
kai pasakei:

Su Velykų vėliavom minia Krikšto vandenys žėruoja Nemune, 
Ryto saulėn atneša Tave. Prisikėlei, prisikėlei LIETUVA.'

Anuomet, kai sovietiniai poetai ir kompozitoriai 
liaupsinte liaupsino tautų vadą Josifą Visarionovičių 
Staliną kantatomis, - kažkur užjūryje kilo Seselei Pal
mirai mintis kantata pagarbinti Dievą. Kokia nuostabi 
mintis, kritusi į darbščių, pajėgių ir organizuotų lietu
vių palankią dirvą. Tik tu man suvok! Kokia iganinga 
kūrybinė dvasia gyvena lietuvio širdyje. Pasakyta_-pa- 
daryta! Prireikė nemažai žmonių, dar daugiau lešy,- 
atsiradol Reikėjo daugelio pastangų, bet trūks plyš 
- suskambo iš lietuvių lūpų Tėvynę, Dievą, lietuvio 
drąsą, kilnumą, varga, krikščionybės garbingą su
kaktį pagerbiąs sudėtingas, skambus kūrinys, kuriam 
Tu, Henrikai, davei lietuvišką- nemirštamą, skambų, 
įvairiaspalvį rūbą - lietuvišką poetinį žocįi. Ačiū Tau.1

Sakoma, kad po mirties žmogus toliau plėtoja savo 
gabumus, netgi gilina žinias. Gal mes, irgi netrukus 
pas Tave nukeliavę, jau rasime pilnus Tavo dangiškuo
sius stalčius sukurtų Tavo poemų, straipsnių, knygų

ir pokalbių, kurių Tujen nespėjai parašyti per beveik 
76 savo gyvenimo vasaras.

Requiem aeternam dona tibi, Domine *.

**********

Irenos Lukoševičienės žodis:

Mielas ir brangus Henrikai,- Tu jau pasiekei savo 
Amžinuosius namus.

Toronte gyvenančių freiburgiečių įgaliota, drįstu 
Tau tarti kelis atsisveikinimo žodžius. Pirmiausia, 
tai freiburgiečių ir mūsų visos šeimos - Rasos, Inos 
ir mudviejų su Petru vardu - gili užuojauta Tau, Biru
te, Gintarai, anūkėliai ir visiems artimiesiems dėl 
šios skaudžios netekties.

Atsistojus ant Amžinybės slenksčio, sugrįžta bega
lės gilių ir niekad neužmirštamų prisiminimų. O ypač, 
turėjus laimės artimai bendrauti su Tavimi, pajausti 
ir suvokti Tavo kūrybingą patirtį ir išgyvenimus, norė
tųsi išsakyti savo meilės ir nuoširdumo jausmus, ku
riuos ne visada buvo proga pasakyti.

Tu buvai vienas iš pirmųjų žmonių, kurį išgirdau 
nagrinėjant ir labai pozityviai interpretuojant Nietschę 
Freiburge- Waldsee- kai, išgyvenus savo šeimos trage
diją ir netektį, atsidūriau viena Vakaruose. Staiga 
iš Tavo jaunos burnos išgirdau tiek daug prasmingų 
minčių. Tu ėjai per gyvenimą, palikdamas gilius kūry
bingumo pėdsakus ir mokėjai savo gyvenimo ir sunku
mus, ir laimę, ir džiaugsmą išgyventi skleisdamas ide
alizmo dvasią.

Stovint prieš Tave paskutinį kartą, prisimena mas
tytojo Tągorė žodžiai: "Kai mirtis pasibels į Tavo 
duris, ką tu jai pasiūlysi? Aš padėsiu prieš mano vieš
nią vazą, pilną mano gyvenimo - aš jos neišleisiu 
tuščiomis rankomis".

Tu tikrai išėjai ne tuščiomis rankomis. Stoviu prieš 
Tave į mus žvelgiantį iš Anapus ir Tau dėkojame 
už tuos dvasinius lobius, kuriuos mums palikai.

**********

KLB, Montrealio Apylinkės valdybos pirmininko Aru - 
no Staškevičiaus tarto atsisveikinimo žodžio tekstas 
nepasiekė laiku poatostoginio "Nepriklausomos Lietu- - 
vos"numerio. Jį atspausdinsime sekančioje laidoje.

**********

PARTIJOS AUKSAS
Igor B u n i č
/tęsinys/

Po Vietnamo avantiūros, buvo mėginama suduoti JAV 
sąjungininkui dar vienas smūgis - užpulti ir sunaikinti 
Izraelį. Bet tai buvo didele strateginė Maskvos klaida, 
niekais pavertusi beveik pusę tų privalumų, įgytų Vietna
mo kare. Nekalbant jau apie tai, kad antrą kartą per 
trumpą laikotarpį, praėjusį nuo Karibų krizes, TSRS vėl 
turėjo patirti žeminantį karinį bejėgiškumą, nors vargu 
ar galėjo sau tą leisti. O uždarius Sueco kanalą, į kurio 
pakrantę, greitai sutriuškinusi Egipto armiją, išėjo Izra
elio kariuomenė, iškilo aibė materialinių problemų. Tary
biniams laivams, aprūpinantiems viskuo kas būtina, Šiau
rės Vietnamą, dabar teko plaukti aplink Afriką, beveik 
neturint bunkerinių punktų.

Nežinia, ar tai buvo Amerikos žvalgybos kcntrsmugis 
keršijant už Vietnamą, bet tas lengvabūdiškumas, su 
kuriuc Tarybų Sąjunga kurstė ginkluotus konfliktus pasau
lyje, neliko nepastebėtas ir buvo labai gerai panaudotas 
paskutinėje Afganistano karo stadijoje.

Būtent tuomet, 1967 metais į KGB pirmininke1 postą 
buvo paskirta Jurijus Andropovas. Stalino laikais jis 
dirbo komjaunimo darbą, o per karą šiaurės uostuose 
priiminėjo sąjungininkų krovinius pagal lendlizą. Ten ir 
pamėgo viskį "Jo’nnie Walker” ir amerikietišką koservuo- 
tą dešrą. Andropovui pavyko atkreipti į save dėmesį 
per 1958 metų visuotinį sukilimą Vengrijoje, kur jis 
buvo ambasadorium. Kartu su savo padėjėju Kručkovu 
jis atsiviliojo į ambasados teritoriją,o paskui pasiuntė į 
kartuves Imre Nagį ir tuo nemažai prisidėjo, kad sukili
mas pralaimėtu, Andropovas buvo perkeltas į TSKP CK 
aparatą , o nušalinus Chruščiovą, prisišliejo prie Brež- 
nev'o, pasiskelbusio partijos vadovu, šalininkų. Situacija 
buvo gana pikantiška, nes į šį postą pretendavo Aleksand
ras šelepinas - "geležinis Surikas", kaip tik irgi buvęs 
KGB pirmininku.

... Garbėtroškos Andropovo galvoje gimė mintis, kad 
padėtį galima pataisyti, bet ne būnant KGB šefo poste, 
o partijos ir valstybės pešte, iki kurio jam dar buvo 
labai toli. Todėl nuo pirmųjų minučių KGB šefas Andro
povas pradėjo rengti valstybinį perversmą, moraliai pa
teisindamas savo veiklą noru išgelbėti partiją ir kitokiais 
gerais ketinimais, kuriais buvo skersai ir išilgai grįsti 
visi Liubiankos rūsiai. Jis mėgino forsuoti įvykius, pasiū
lęs sutraiškyti tankais "Prahos pavasarį", - tikėjosi su
kelti kataklizmą šalyje ir pasaulyje ir ant jo bangos pra
siveržti į valdžios viršūnes. Šįkart nepasisekė. Čekai 
visiškai, nesipriešino, o Jungtinės Valstijos, įklimpusios 
1996. VIII.13

Vietname, sureagavo vangiai, motyvuodamos Potsdamo 
konferencija su pokario "įtakos sferomis". Tačiau jos pa
stebėjo Andropovo metodiką ir įsidėmėjo, kad vėliau 
galėtų pasinaudoti.

Kas išgąsdino Andropovą, privertė veikti taip tiesmu
kiškai? Ogi tai, kad jis su siaubu suvokė, jog laiko išgel
bėti šalį iš neišvengiamos pražūties jau beveik neliko, 
kaip ir erdvės laisvai manevruoti. Bedugnė sparčiai artė
jo, reikalaudama greitų ir ryžtingų veiksmų. Bet kokie 
greiti ir ryžtingi veiksmai įmanomi, jau iki kaklo sto
vint liūne? Andropovas pradėjo veikti kaip tas bylinų 
karžygys, kovęsis su hidra, kuriai vietoj nukirstos galvos 
išaugdavo trys naujos. KGB specialiais kanalais ištisą 
parą plaukė informacija, nuo kurios šaltu prakaitu apsipil
davo tie nedaugelis artimiausių Andropove žmonių, ku
riems ši informacija buvo prieinama.

Daugumoje sąjunginių respublikų visos partinės ir 
valstybinės pareigos laisvai perkamos ir parduodamos už 
grynus pinigus. Pavyzdžiui, Azerbaidžane rajono proku
roro vieta kainuoja 30 tūkstančių rublių, rajono milicijos 
skyriaus viršininko vieta - 50 tūkstančių. Šias pareigas 
galima nusipirkti iš rajono komiteto sekretoriaus. įneštus 
pinigus grynais. Paties komiteto sekretoriaus vieta kaina
vo daug daugiau -200 tūkstančių rublių, antrojo sekreto
riaus - 100 tūkstančių. Pinigus mokėdavo Azerbaidžano 
komunistų partijos CK sekretoriams, nes tai buvo CK 
nomenklatūros pareigybės. CK parduodavo beveik visus 
valstybinius postus, ir ne tik valstybinius. Teatro direk
toriaus kėdė kainavo 30 tūkstančių rublių.

... Didžiulės lėšos, suplaukiančios į Komunistų partijos 
CK ir jo pirmojo sekretoriaus Achundovo rankas, tiesiai 
keliaudavo užsienin, į sąskaitas užsienio bankuose. Azer
baidžanas buvo laikomas svarbiausiu TSRS naftos - pagrin
dinio eksporto objekto, duodančio milijardinius pelnus 
garsiausiais naftos doleriais, šaltiniu, iš tų pasakiškų 
sumų į valstybės iždą iš esmės nepatekdavo nieko.

... Andropovas pradėjo mąstyti, kaip apie visa tai 
pranešti Brežnevui, kad vienu smūgiu nuverstų miesto 
komitetą ir paverstų jį Liubiankos filialu. Bet visa jų 
gauja žvelgė į Andropovą su priekaištu, nelyginant me
džioklinių sūnų ruja. Jie jam priminė, kad svarbiausias 
KGB uždavinys - saugoti nomenklatūrą, o ne rūpintis jos 
morale. Andropovas teisinosi: Argi ne pati partija pradė
jo flirtą su Valstijomis ir atsidėkodama už kreditus lei
do žydams emigruoti iš šalies, gaudama pinigų už kiek
vieną išleistą žydą? Argi ne jis, Andropovas, visada 
buvo prieš koketavimą su potencialiu priešininku, ir prieš 
bet kokią emigraciją iš šalies? Jis net parašė specialų 
memorandumą šiuo klausimu. Argi ne jis organizavo, 
kad iš šalies būtų išsiųstas šmeižikas ir atskalūnas Solže- 
nytsinas, argi ne jis varo nepertraukiamą kampaniją, kad 
nuplėštų garbę Sacharovui ir į jį panašiems, patyliukais 

išgrūsdamas juos užsienin arba kišdamas už grotų? Jei 
partija nekovos su renegatais ir kyšininkais savo gretose 
ji žus ir pražudys šalį.

Visi šiek tiek aprimo. Ne niekas neabejoja draugo 
Andropovo ištikimybe partijai ir jos idealams. Deja, šiuo
laikinio gyvenimo realijos dabar diktuoja tokią partijos 
politiką. Bet nejau Jurijus Vladimirovičius turi tokį jėgų 
perteklių^ ir tokį siaurą darbų frontą, kad pradeda šaudy
ti į saviškius, partijos ir revoliucijos veteranus?

Ši frazė’, beveik žodis žodin paimta iš Chruščiovo 
kalbos partijos XX suvažiavime, buvo didžiai prasminga. 
Chruščiovo pradėto ir ne menklatūros palaiminto destalini- 
zavimo tikslas buvo ne demaskuoti režimo nusikaltimus 
šaliai ir istorijoje neregėtą genocidą prieš savo liaudį, 
bet Stalino metodus, nesibaigianč'ame kare prieš nomen
klatūrą. Todėl tokį visuomenės rezonansą suKėlė netikė
tai pasirodžiusios A. Solženycino knygos "Viena Ivano 
Denisoviciaus diena" ir "Gulago archipelagas", kur pirmą 
kartą buvo atvirai pareikšta, jog kiekvienam nužudytam 
partijos sekretoriui teko milijonų milijonai nužudytų ir 
nukankintų paprastų žmonių. Kad reikia minėti ne 1937 
metus, kai Stalinas suvedinėjo sąskaitas su nomenklatūra, 
bet visus Komunistinio režimo, nuosekliai ir negailestin
gai naikinusio savo liaudį, dešimtmečius.

Už "Archipelago" skaitymą duodavo iki 7 metų trem
ties iki pat 1985 metų. Tai visiems žinoma. Įdomu kas 
kita: knyga pirmą kartą buvo išleista Vakaruose už KGB 
pinigus (net be autoriaus žinios). Viešosios nuomonės 
sprogimas pasaulyje buvo nežmoniškas, kaip ir pačios 
knygos, žaibiškai išversto. į visas esamas kalbas, sėkmė. 
TSRS pavadinimas išnyko ir buvo pakeistas "Gulago ar
chipelagu". Vienas tarybinis žurnalistas kartą tuščiame 
Argentinos plente susistabdė sunkvežimį, kad nuakaktų į 
kaimyninį miestelį. Sunkvežimio vairuotojas, vidutinio am 
žiaus indėnas, supratęs jog veža užsienietį, pasidomėjo 
iš kur šis. "iš Rusijos" - atsake žurnalistas. "A-a, - 
nutęsė vairuotojas. Žinau. Skaičiau "Gulage archipelagą". 
Cinikai sako, jog KGB tai padare specialiai, kad apsi
rūpintų darbu ilgiems metams, kad visad būtų ką ir už 
ką sodinti. Nežinomi slaptojo karo keliai, ypač kai KGB 
šefas trokšta aukščiausios valdžios.

"Stalinas šaudė saviškius, - riaumojo į mikrofoną 
Nikita Chruščiovas, - revoliucijos veteranus! Va, už šitą 
savivalę mes jį smerkiame... Žmonijos istorijoje buvo ne 
maža žiaurių tironų, bet ir jie visi žuvo nuo kirvio, nes 
patys savo valdžią palaikė kirviu..." Chruščiovas pasakė 
netgi kur kas daugiau, negu norėjo. Apimtas oratoriaus 
azarto ir pripažinęs, jog Staliną nužudė jo ištilkirni mo
kiniai (vos ne kirviu per galvą), Nikita Sergejevičius 
įspėjo visas busimąsias partinė-nomenklatūros kartas^ dėl 
svarbiausio pavojaus: nešaudykite į saviškius! Arba žūsi
te nuo kirvio. Andropovas tylėjo. / b.d./
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Augustas Mylė sveikina montrealieeius ir visus skaityto
jus nuo Kernavės piliakalnių.

VAJUS SEIMO RINKIMAMS RUDENI

TĖVYNĖS SĄJUNGOS KANADOS SKYRIUS kovo 
men. 11 dienos proga pradėjo finansinį vajų Tėvynes 
Sąjungos rinkiminiam darbui remti. Šiam tikslui atidary
tos sąskaitos: Montrelalio LITE Nr. 5613; Hamiltono 
TALKOJE Nr. 1488328; Toronto PARAMOJE Nr. 11499; 
Toronto PRISIKĖLIMO Nr. 168053.17. Čekiai taip pat 
priimami paštu siunčiant šiuo adresu: TĖVYNES SĄJUN
GA, Box 212, Station D Etobicoke, Ont. M9A 4X2

SURENGTOS VASAROS GEGUŽINĖS:
Šią vasarą ruošiamos dvi gegužines, į kurias kviečia

ma visuomenė gausiai dalyvvauti, atnaujinti senas psžin 
tis ir smagiai praleisti laiką gamtoje.

Liepos 21 d. sekmadienį Wasagoje Gerojo Gany
tojo Parapijoje tuoj po 11 vai. r. Mišių. Ruošė Toronto 
židinys. Gira, keptas karštas maistas, žaidimai vaikams, 
muzika.

Rugpjūčio 25 d. sekmadienį, CALEDONIA. Ruošia 
Hamiltono ŽIDINYS: kepsniai, muzika.

RINKIMINIAI DARBAI PRASIDĖJO

Turimomis žiniomis iš Vilniaus, pasiruošimas rinki
mams vyksta jau per visus metus. Kas savaitgalį TĖVY 
NES SĄJUNGOS parlamentarai lanko įvairius Lietuvos 
rajonus, ruošdami Tėvynės Sąjungos dienas. Jose vyksta 
paskaitos, programines diskusijos, priderinama pramogine 
-kultūrine-muzikinė dalis. TS dienos yra atviro, visuome
nei. Daug dėmesio skiriama Jaunųjų Konservatorių Ly
gai, kuriai pirmininkauja J. Meldžiukas ir TS Moterų ly
gai pirmininkauja Nijole Oželytė.

KVIEČIAMI TALKININKAI
TS Valdyba Vilniuje kviečia galinčius talkinti rinkimų 

kampanijoje ir tuos, kurie norėtų vėliau dirbti valdžios 
institucijoms reikalingą darbą. Apie savo patirtį ir norą 
atvykti dirbti Lietuvoje, pranešti Kanados TS skyriui. 
Atvykstantys turėtų pasirūpinti savo gyvenviete, bei pa 
dengti savo keliones išlaidas. TS pajėgia aprūpinti vieti
ne alga, iš kurios bus galima Lietuvoje pragyventi. TS 
Kanados skyriaus adresas: Box 212, Station D, Etobi
coke, Ont. M9A 4X2.

JAUNIEJI KONSERVATORIAI

Jaunųjų^ Konservatorių Lygos pirmininkas J. Meldžiu
kas praneša, kad šiuo metu kuriama programa jaunimui, 
kurią ketina pristatyti Seimui. TS taps pirmoji partija 
turinti programą jaunimui ir tai gali pridurti nemažai 
balsų iš jaunimo. Jis rašo: "Šiaip jaunimas Lietuvoje 
nemato politinės jėgos, kuri atstovautų jų interesams ir 
rinkimuose jų žada dalyvauti tik apie 13%". Vasario 
mėnesį vyko seminaras jaunimui Kauno aukštosiose mo
kyklose. Vasarą ruošia kelias rajonines stovyklas ir ap
silankymus kaimuose.

SKIRTUMAI TARP TS IR LDDP

LDDP rinkiminis šūkis: "Su darbu, darba ir dora į 
XXI-jį amžių!" Scialistinėje-ekonomineje politikoje orien 
tuojamasi į žmogų, "gyvenantį iš savo darbo, iš dorai 
įgytų pajamų". TS skelbia teisingumo bei "švarių rankų" 
politiką ir orientajuosi į "Laisvą rinką".

Rikimai įvyks 1996 m. spalio 20 d. įregistruojant kan 
didatą rinkimams, reikalingas 10,000 litų užstatas.

LDDP pasiūlė, kad visos partijos deklaruotų turimas 
sąskaitas ar iš užsienio gaunamas lėšas. Nustatytas 4% 
balsų barjeras, kurį partijos turės surinkti proporciniuose 
rinkimuose (sąrašais), kad jos atstovai patektų į Seimą. 
Tai nebus taikoma tautinių mažumų partijoms.

RINKIMŲ PROGRAMOS SANTRAUKA

Šios programos pagrindinės nuostatos buvo patvirtin
tos TS suvažiavime 1996 m. kovo men. 9-10 d.d. Vil
niuje. TS parengė naujas šalies politikos gaires ir 17 
naujų ilgalaikių programų nuostatas, kurios numato teisi
nius, finansinius ir ekonominius svertus šiems įsipareigo
jimams įgyvendinti.

Per 18-20 mėnesių įmanoma, nedidinant infliacijos, 
laipsniškai atstatyti vidutinį darbo užmokestį iki 1000 
litų per mėnesį ir vidutines pensijas iki 350 litų per 
mėnesį.

TS sieks: 1) piniginiais ir finansiniais svertais gaivin
ti įmones ir skatinti verslą bei atstatyti gyventojų per
kamąją galią; 2) įvesti šalyje griežtą teisinę tvarką;
3) šalinti politinę įtampą siekiant teisingumo be keršto;
4) kurti patikimą bankų ir pinigų sistemą; 5) mažinti 
mokesčius; 6) greičiau pasirengti įstojimui į Europos Są
jungą.

TS tikslas - laisva ir darni demokratine visuomene, 
laiduojanti piliečių lygybę ir saugumą visose gyvenimo 
srityse. Nuoseklus asmens pasirinkimo teises įgyvendini
mas - tai pirmiausia galimybė ja pasinaudoti, nepaisant 
lyties, amžiaus ar tautybės. Kiekvienas visuomenės na
rys turi pajusti, kad sėkmę lemia visų pirma jo paties 
sugebėjimai ir pasiryžimas pasiekti užsibrėžtą tikslą ir 
kad valstybė iš tikrųjų stengiasi jam padėti.

Keturi principai grindžia Tėvynės Sąjungos programą 
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MIŠKU ŠVENTOVĖJE

Sesuo žvaigždė, o brolis partizanas, 
Kas nakti juodu susitinka menėse miškų, 
Kur amžina aukos ugnis kūrenas 
Krauju, medumi bičių ir vašku.

Kai maldai nusiims varini šalma
Su durnais aukuro,-Tavo šventa valia tebus,- 
Sesuo mėnuli padeda po galva, 
Išaudžia saulės ir žvaigždžių rūbus.

Naktis, lyg paukštė per sapnus,suvirpa, 
Pajutus ant pečiu rankas, kaip lelijas, dienos 
Ji broliui numeta pagalbos kilpų - 
Slaptažodi ant kardo rankenos.

J-Augustaitytė-Vaičiūnienė

1) Savarankiškumas- užtikrinti piliečių laisvo pasirin
kimo teisę ir neleisti biurokratinėms valdžios struktū
roms varžyti teisėtos piliečių veiklos. Verslo rėmimo 
programose taikomas savarankiškumo skatinimo princi
pas individams ir valstybes institucijoms. Savivaldos 
įstatymas turi būti plečiamas ir savivaldybių savarankiš
kumas, aiškiai padalijant funkcijas ir mokesčius tarp 
vietos ir šalies valdžių. Piliečių, kaimo ir miesto bend
ruomenių, visuomeninių organizacijų o ne vien tik val
džios galių stiprinimas yra TS tikslas.

2) Privati nuosavybe - tai pilietiškos galvosenos, pri
vačios iniciatyvos ir efektyvaus ūkininkavimo pamatas. 
Tai, kad kiekvienas pilietis gali kaupti ir perduoti savo 
turtą Kitoms kartoms, užtikrina visuomenes ir ekonomi
kos pastovumą. TS planuoja atkurti savininkų teises bei 
plėtoti privatų sektorių. TS siekia stiprinti vidurinįjį 
visuomenės sluoksnį.

3) Vienodos galimybes - Lietuvos sėkmę laiduos lygios 
teisines ir ekonomines sąlygos darbingų bet kurio am
žiaus žmonių iniciatyvai reikštis. Valstybes vaidmuo -

skatinti naujų darbo vienetų kūrimą, konkurenciją, eks
portą ir rinkos visuminę paklausą neiškreipiant rinkos 
santykių. Lietuva turi tapti ne aimanuojančių, bet savi
mi pasitikinčių veiklių žmonių valstybe. Klaidinga valsty 
bes vidaus politika, kuri tėra nukeipta vien tik į valsty
bes biudžeto lėšų paskirstymą ir išlaidas neva sociali
nėms prolemoms spręsti, žlugdo žmonių iniciatyvą.

4) įstatymų viršenybe - (teisinė valstybe).įstatymo 
laikymasis yra valstybės išlikimo pagrindas. TS įstatymo 
valdžią iškelia aukščiau už asmeninius ar grupinius inte
resus. Lietuvos įstatymai turi atitikti Vakarų civilizaci
jos vertybes: patikimai ginti žmogaus teises, laisvę ir 
nuosavybę. Būtina: (a) nuosekliai realizuoti teismines ir 
vykdomosios valdžių atskyrimo principą; (b) tobulinti 
įstatymų konstitucines kontroles mechanizmą; (c) garan
tuoti visišką piliečių lygybę pagal įstatymus; (d) įveikti 
valstybės institucijose išplitusią korupciją, pirmiausia 
laikantis pareigūnų interesų kodekso ir veiklos perregi
mumo, (e) užtikrinti viešumą, svarstant valstybės reika
lus, ypač piniginius, turtinius santykius bei įsipareigoji
mus.

Sekančiuose bcndralaiškiuose pristatysime TS progra
mą detaliau - dalimis pagal sritį.

Donelaičio statytoji Tolminkiemio bažnyčia, lietuvių rūpesčiu prikelta ik 
karo paliktųjų griuvėsių.

KAIP TOLI LIETUVA NUO PRŪSIJOS?

Algirdas Gustaitis

Vytautas Landsbergis Los Angeles, Kalifornijoje

Nenorime, bet dabartinėje Lietuvoje siaučia pikti 
vėjai, ūžia audros, griūva litais paramstyti mūrai, vėz
dais grūmoja lenkiškai kalbantieji, šūkauja rusiškai šnai
ruojantieji, mokėję žegnotis skerėčiojasi niekad nekalbė
ję Sveika Marija, tiktai mekena Matka mielaserca.

iš Vilniaus atskridęs Lietuvos opozicijos vadas Vytau
tas Landsbergis lankėsi Čikagoje ir atsakinėjo į lietuvių 
čikagiškių klausimus, o gegužės 7 d. losangeliškiams. 
Santa Monica Kalifornijoje, Albino Markevičiaus pastan
gomis atvyko ir spaudos bei badijo talkininkai - Vytau
tas Šeštokas, Regina Gasparonienė, ’Genovaitė Plukiene, 
Tina Petruškytė ir aš. išklausėme svečio dėstymus.

Užklausta: Kodėl atsikurianti Lietuva 1990 m. kovo 
mėn. 11 d. nepakartojo 1918 Vasario 16-osios paskelbtos 
minties, kad Lietuva atstatoma etnografinėse lietuvių 
tautai turinčioms priklausyti teritorijose?

Kodėl nereikalauta Lietuvai teritorijos, kaip nurodyta 
1920 m. liepos 12 d. taikos sutartimi tarp Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos?

Kodėl nereikalauta Lietuvai priskirti buvusias Prūsų 
žemes, kurios Postsdam'o sutarimu 1945 m. laikinai ad
ministracijai pavestos Sovietų Rusijai (šiaurinę dalį ir 
Lenkijai pietinę dalį?).

Šalia šių klausimų, buvo ir kitokių užklausimų.
Atsakyta, kad nesiekta tų sričių, nes nenorėta supy

kinti kaimynus. - Kokius kaimynus? - Dabartinė Rusija 
neprieina prie Lietuvos. Prūsų žemėse, kuriai rusai su
galvojo Kaliningrado pavadinimą, Rusija tėra neteisėtai 
įsitvirtinusi.

VIEŠAS ATSAKYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS MINIST
RUI P. M.L. STANKEVIČIUI

Po dviejų metų sunkaus ir alinančio darbo nuolat jau
čiant vieno laikraščio "išskirtinį dėmesį", pagaliau finan
sų ministras suteikė man atostogas. Tačiau Jūs neleido
te jų normaliai praleisti. Jau trečiąją poilsio dieną pasi
kvietėte mane. Pirmą kartą eidamas pas Jus, kaip pas 
premjerą, galvojau, kad Jums parūpo biudžeto vykdymo 
problemos, ką daryti, kad būtų pilnesnė valstybės kasa. 
Deja, tai buvo iliuzija, iš karto, nepareiškęs konkrečių 
kaltinimų dėl mano darbo, pasakėte, kad aš kai kam 
nepageidaujamas, ir pasiūlėte parašyti sutikimą būti at
leistam iš pareigų.

Prieš palikdamas kabinetą, Jums daug ir atvirai pasa
kiau. Ir dėl ko taip ilgai šalis brenda iš sunkios finansi
nes būklės, ir kas blokuoja priemones šešėlinei ekono
mikai sutramdyti bei biudžeto įplaukoms padidinti, kas 
atveria ir sergi landas kontrabandai vykdyti, kokiems aš 
bosams esu neparankus ir nesukalbmas žmogus, kam 
stoviu skersai kelio.

Jau pirmąją po atostogų dieną per poną A. Križinaus- 
ką vėl priminėte savo pasiūlymą ir net pavedėte sufab
rikuoti man kaltinimus, jeigu nesutiksiu išeiti savo noru.

Ponas premjere, viešai pareiškiu, kad nerašysiu sutiki
mo, atsisakau ir Jūsų žadamos išeitinės kompensacijos. 
Nenusikaltau Lietuvai, sąžiningai tarnauju jai ir jos žmo-. 
nėms, o ne tiems, kurių valią Jūs vykdote. Susidorokite 
su manimi savo rankomis.

Finansų ministerijos sekretorius, Valstybinės mo
kesčių inspekcijos viršininkas P. Navikas.

1996 m. gegužės 14 d.

Iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos Vokietija valdė 
Prūsiją. Dabar tenai Vokietijos nėra. Manytina, Vokietija 
nebūtų priešinga, jei tas sritis valdytų Lietuva.

Lenkija neteisėtai valdo jai paskirtą pietinę Prūsijos 
dalį. Lenkija norinti turėti ramų pasienį su jos šiauriniu 
kaimynu Lietuva, Lietuvos vyriausybei reikalaujant, ture, 
tų pasitraukti iš okupuotų Lietuvos teritorijų kas atžy
mėta Lietuvos žemėlapyje, kurį 1982 m. Čikagoje išlei
do Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių Istori
jos Draugija.

Dabartinė Gudija yra įkurta Sovietų Rusijos, pagrin
du paėmus tos pačios Sovietų Rusijos ir dalies Lietuvai pri
pažintų žemių 1920 m. liepos 12 dienos sutartimi.

Tokie Lietuvos reikalavimai turi istorinį, valstybinį 
pagrindą. Diplomatams, politikams to nereikalaujant, Lie
tuva pati save niekina, žudo.

Opozicijos vadas sutiko, kad iškeltus klausimus gali
ma motyvuoti valstybinėse derybose, bet tokių pastangų 
atsisakyta, norint atstatyti bent tokią Lietuvą, kokia 
paveldėta iš griūvančios Sovietų Sąjungos, dabartinės 
Rusijos. Trukdęs Helsinkio aktas, kuriame pasisakyta už 
esamų teritorijų neliečiamumą.

Nesutinku su tokiu pasiteisinimu, nes Helsinkio aktą 
Lietuva nepsirašė. Lietuvą okupavusi Sovietija (tuo me
tu) neturėjo juridinės teisės pasirašyti už jų okupuotą 
valstybę. Atsisakant logiškų motyvų - įsigali baimės, 
netikrumo, pataikavimo, nuolaidumo, pasimetimo verpe
tai. Ateityje būtų sunkiau sugrįžti prie tų pačių temų. 
Tylint piktybių sūkuryje, nesistengiant iš pavojingos pa
dėties išsigelbėti, kiekvienu momentu būsena gali pablo
gėti.

Dabartinė Lietuvos vyriausybė nenori naudotis lietu
viškais argumentais. Tuo sudaro geras sąlygas piktava
lėms valstybėms elgtis kaip nori, nesikuklinant siekti 
daugiau, grasinti, vis naujai terorizuoti. Neatsakant į 
svetimųjų puolimus, jie nuolat didina spaudimą, išsiderė
tas ar be derybų laimėtas teritorijas laikys savomis, 
net pasiramstydami naujomis sutartimis, pasirašytomis 
apgautų, neišmanančių Lietuvos atstovų.

Tiek lietuvių spaudoje, tiek Lietuvoje ar užsienyje, 
raštai, skirti Prezidentui, Užsienio reikalų ministeriui ar 
Vyriausybės grupuotei yra jų praleidžiami, tarsi jų nema
čius, neskaičius, nekreipiant dėmesio. Ilgai nelaukiant 
kai kurie net pasišaipo, kad primenama isterinė tiesa, 
kuri išminčiams atrodo nenaudotina, atmetama net pasi
juokiant iš lietuviškų reikalų gynėjų. Nuolat šaipantis, 
nebojant geranoriškų pasiūlymų, ilgainiui siūlytojai nuty
la ar gali nutilti, nes jaučia, kad vyriausybė nesirūpina 
lietuvių tautos gerbūviu ne tiktai dabar, nesirūpins gal 
ir ateityje.

Užsieno lietuviai vis dar nenustoja klibinę svetimų 
valstybių atstovus, spaudą, organizacijas, nors pradeda 
atsirasti stipriai nusivylusių: kodėl stengtis, jei Lietuvos 
vyriausybė nenori mūsų talkos? O dabartinė Lietuvos vy
riausybė nenori, net bijosi užsienio lietuvių talkos, nes 
tada reikėtų kitaip tvarkytis.

Vytautas Landsbergis kalbėjęs lietuvių auditorijai, 
pasisakė, kad Lietuvai neatgavus Prūsijos, tos srities, 
tos srities kurioje laikoma Rusijos kariuomenė, gali kil
ti grėsmė ne tiktai Lietuvai, bet ir Europai. Reikia ma
nyti, kad tokias mintis pasako ir kitų valstybių vado
vams.

Ruošiama Mažosios Lietuvos Enciklopedija. Prie įvai
rių kitokių sambūrių, organizacijų, pavienių asmenų, no
rinčių ginti lietuvių tautai priklausančias teises, gražiai 
darbuojasi Mažosios Lietuvos Fondas, savo talką, dau
giausia skirdamas Mažosios Lietuvos lietuviškų reikalų 
gynimui, istorinei mūsų tautos praeičiai patvirtinti, įro
dyti tos srities lietuvių tautai priklausomumą, kurio ilga 
metės okupacijos negali panaikinti.

Siūlau ribotis antrašte: Mažosios Lietuvos Enciklope
dija, atmetant nereikalingą žodį Tvanksta. Kodėl iš viso 
naudotis žodžiu Tvanksta, kai žinomas ir pačių Mažo
sios Lietuvos redaktorių teisingai įrašyta jų atsiųstame 
dalinės Lietuvos žemėlapyje: Karaliaučius. (Tvankstė ar 
Tvanksta įrašoma skaitytojų, visuomenės klaidinimui, 
kenksmingiems ginčams?)

Kitas svarbus geografinis pavadinimas: Prūsiją skai
toma sritis tarp Nemuno ir Vyslos upių. Mažąja Lietu
va vokiečiai buvo pavadinę dalį Prūsijos, kuri tais lai
kais pačių okupantų vokiečių laikyta lietuviška. Jie už
marštin norėjo nurašyti likusią Prūsijos dalį, kur lietuviš
kas ar prūsiškas pagrindas buvo labiau sunaikintas. Apie 
tai jau ne kartą rašiau.

Kažin kodėl minėtame Mažosios Lietuvos ruošiamai 
enciklopedijai atsiųstame žemėlapyje Prūsijai paskirtas 
visas Vištvčio ežeras kai dabar Lietuvoje stengiamasi, 
su i’usais deramasi, Lietuvai norima gauti bent pusę to 
ežero! Dėl tenai pavadintų vietovių dar reikėtų pasitar
ti, kad nebūtų visiškai skirtingų vietovių pavadinimų. 
Reikia ir pietinės Prūsijos dalies su žemėlapiu, šiuo 
metu administruojamos- okupuotos Lenkijos.

Iki pasimatymo Prūsų žemėje! Gero vėjo!

NEPRIKLAUSOMA LIETUV/A



s n Lietuvoje
SOVIETŲ ARMIJOS ŽALA 
LIETUVAI BUS APSKAI
ČIUOTA ŠIEMET

Vyriausybinė komisija, 
skaičiuojanti sovietų ir 
Rusijos armijos Lietuvai 
padarytą žalą, darbą keti
na baigti iki šių metų pa
baigos.

Spaudos konferencijoje 
komisijos pirmininkas eko
nomikos ministras Zenonas 
Kaminskas teigė, kad iš da
lies jau apskaičiuota žala, 
padaryta gamtai, kultūros 
vertybėms, taip pat patir
ti nuostoliai dėl žmonių 
žudymo ir trėmimo. Sun
kiausia savivaldybių atsto
vams nustatyti asmeninio 
turto praradimo dydį.

Pasak Kaminsko, nusta
čius visą kariuomenes pada 
rytą žalą, medžiaga bus 
perduota vyriausybei. Tada 
greičiausiai bus įkurta spe
ciali derybų grupe, kuri 
tarsis su Rusija dėl žalos 
atlyginimo. Komisijos nariai 
akcentavo, kad pirmiausia 
bus apskaičiuota visa pada
ryta žala, o po to bus tei
siškai įvertinta, kokią dalį 
šios sumos Rusija gali at
lyginti.

Jau 5 kartus posėdžiavu 
si darbo grupė, vyriausy
bės nutarimu buvo sudary
ta š.m. vasario - spalio 
mėn. pradžioje^ vyriausybei 
turi būti pateikti prelimi
nariniai komisijos apskai
čiavimai. išvedus Rusijos 
kariuomenę iš Lietuvos, 
buvo kalbama apie 145 
mlrd. dolerių Lietuvai pa
darytą žalą.

• ATLANTOS OLIMPINĖSE 
ŽAIDYNĖSE dirbo 17 Lie
tuvos visuomenės informa
vimui specialistai- radijo, 
televizijos, radijo M-1 bend* 
radarbiai ir trijų dienraščių 
korespondentai.

Vienas iš kelių Gedulo ir Vilties minėjimų Kaune birželio mėn. 14 d. Ntr.J. Piečaičio

PADĖKA
A. a. HELENAI BITNERIENEI-TRANELYTEI

Montrealyje 1996 m. liepos 5 d. iškeliavus į Am
žiną Poilsį, nuoširdžiai dėkojame kun. A. Žilinskui 
už atnašautas Mišias ir laidotuvių apeigas Missis- 
sauguje, Ont.

Nuoširdi^ padėka giminėms, draugams ir pažįs
tamiems už pareikštas užuojautas, užprašytas 
Mišias, gr-les ir aukas "Cancer Society", "Nepri
klausomai Lietuvai" ir kitiems.

Jūsų dalyvavimas palengvina musų liūdesį -

vyras - Jonas Bitneris, 
dukros - Vilija Wood su šeima 

Arijana Luekie su šeimsi
—

DARBO GRUPĖ KULTŪRINIAMS REIKALAMS
JAV LB Kultūros Taryba sudarė bendra darbo gru-

INTERPOL SUGAVO VIENĄ 
DIDŽIAUSIŲ SUKČIŲ
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h »
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Romui Juškai,33 m., 
buvusiam Lietuvoje "Baltic- 
bank" valdybos pirmininkui, 
š.m.sausio mėn.3 d. buvo 
iškelta baudžiamoji -byla 
dėl turto iššvaistymo ir 
pasisavinimo iš minimo 
banko. Nors kovo m'en.6 
d. buvo nutarta jį suimti., 
jis jau buvo dingęs iš hori
zonto.

INTERPOLO Lietuvos 
valstybinis biuras gavo 
pranešimą, kad š.m.liepos 
mėn.9 d. Tailando Imigraci
jos policija ji_ suėmė už 
vizos nesklandumus.

Pagal pareikalavimą, 
jis laukia deportacijos j 
Lietuvą.

Ar ir vėl jam leis "ding
ti už horizonto"? Butu 
didžiausia #gėda! Gal netru
kus sužinosime ir kas pati
kėjo 33 m. "specialistui" 
valdyti plačios apimties 
bankų.

LAIB PAJAMOS IR IŠLAI
DOS BEVEIK SUSILYGINO

Vilnius, liepos 31 d.(AGEP).
Lietuvos akcinio inovaci

nio banko (LAIB) pajamos 
birželio mėnesį siekė 2.37 
mil. litų, o išlaidos - 2.43 
ml. litų.

Laikinojo banko administ 
ratoriaus Romualdo Visoka-' 
vičiaus teigimu, LAIB išlai 
dos, palyginti su ankstes
niais mėnesiais, gerokai su 
mažėjo ir šiuo metu beveik 
susilygino su pajamomis.
1996. VIII. 13

Sumažintos banko išlaiky
mo išlaidos: pernai gruo
džio mėn. banke dirbo 
1,075 žmonės, šių metų lie 
pos 1 d. - 748. Vidutinis 
banko darbuotojo atlygini
mas per mėnesį - 1,L75 
litai.

Nuo 1995 m. gruodžio 
19 iki šiol į banką iš skoli
ninkų sugrįžo 211 mil. 
litų. Šiuo metu teismuose 
skolininkams iškelta 321 
byla. Pagal jas LAIB nori 
išieškoti 250 mil. litų blo
gų paskolų.

R. Visokavičius ragino 
indėlininkus iki rugsėjo 1 
dienos atvykti į banką ir 
pasirašyti akcijų pirkimo 
sutartis. LAIB privalo 
sukaupti naują akcinį kapi
talą iš banke "įšaldytų" 50 
proc. indėlių, kurie didesm 
kaip 4000 litų. Tik tokiu 
atveju prie LAIB atgaivini
mo prisidės valstybė.

Jei bankas nesukaups 
reikiamo kapitalo, jam bus 
paskelbtas bankrotas, to
dėl neliktų jokių vilčių at
gauti santaupas.

Pastarosiomis dienomis 
indėlininkai buvo pasirašę 
akcijų pirkimo sutarčių už 
18.2 mil. litų. Jų reikia už 
116 mil. litų.

LAIB įstatiniam kapita
lui suformuoti įregistruota 
170 mil. litų emisija.

ATIDARYTA LEONO 
KRIAUČELIŪNO VETERI
NARINĖ KLINIKA

Kaune, Lietuvos vete
rinarijos akademijoje, birže 
lio 20 d. buvo atidaryta 
išeivijos kultūros, visuome
nės ir politikos veikėjo dr. 
Leono Kriaučeliūno vardu 
pavadinta smulkių gyvulių 
klinika. Jos įkūrimą,kuris 
kainavo apie 750,000 dole
rių, fianansavo buvęs šios 
akademijos studentas, ve
terinarijos mokslų daktaras 
Leonas Kriaučeliūnas su 
žmona Irena. Tai pirmoji 
šiuolaikiška mokymo-gydymo 
veterinarijos klinika Lietu
voje.

Kliniką jis visam laikui 
dovanoja Veterinarijos Aka 
demijai. Ji negali būti par 
duodama, privatizuojama, 
negali būti keičiamas jos 
pavadinimas.

Klinika pi-ades veikti ru 
denį, nes vyriausybė dar 
nėra skyrusi pinigų jos iš
laikymui.

Leonui Kriaučeliunui 
buvo suteiktas Lietuvos 
veterinarijos akademijos 
garbės daktaro vardas.

SIGNATARO GYVENIMO ISTORIJA RAŠOMA IR PO JO 
MIRTIES

Neseniai miręs ir valstybės lėšomis iškilmingai palai
dotas Kovo 11-osios Akto signataras, filosofas Jokūbas 
Minkevičius 1940-1941 metais tiesiogiai prisidėjo prie 
Lietuvos gyventojų genocido.

Tai teigiama specialiųjų tyrimų prokuroro G. Star
kaus rašte, kurį šiomis dienomis gavo Seimo narys A. 
Stasiškis.

Šiame rašte teigiama, jog 1921 m. kovo 27 d. Baški
rijoje, Ufos mieste, gimęs Jakovas Minkevičius 1949- 
1941 metais dirbo NKVD (Vidaus reikalų liaudies komi
sariato) Šiaulių apskrities kontržvalgybos skyriaus virši
ninko pavaduotoju, "pats asmeniškai pildė nutarimus suim
ti Lietuvos gyventojus, kurie vėliau buvo sunaikinti, ir 
pasirašinėjo šiuos nutarimus kaip Jakov Minkevič".

Prokuroro rašte taip pat nurodoma, jog J. Minkevi
čius "taip pat sudarinėjo tremtinių Lietuvos gyventojų 
sąrašus Šiaulių apskrities Kuršėnų ir Gruzdžių valsčiuose 
ir kad šiuos faktus patvirtino pats J. Minkevičius".

G. Starkus konstatuoja, kad minėtuose J. Minkevi
čiaus veiksmuose "yra žymes nusikaltimų, numatytų Lie
tuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 18 straipsnio 6 
dalyje (jame pabrėžiama, kas yra nusikaltimo padėjėjas) 
ir 1992 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos įstatymo 
"Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą" 1 ir 
2 straipsniuose, tačiau vadovaujantis Lietuvos Respubli
kos Baudžiamojo proceso kodekso 5 straipsnio 8 punktu 
priimtas nutarimas atsisakyti kelti baudžiamąją bylą, ka
dangi J. Minkevičius mirė".

Prokuroro G. Starkaus raštas buvo skirtas Seimo na-

pė su Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerija. JAV 
Lietuviu Bendruomenei atstovaus: Danutė Bindokienė, 
Teresė Gečienė, Nijolė Martinaitytė, Rimvydas Vailo
kas, Ramutė Petrulienė ir Dalia Puškorienė.

ČIKAGOJE PASKIRSTYTAS LIETUVIŲ FONDO PELNAS 
Edvardas Šulaitis

Lietuvių Fondas yra lyg tas gerasis Kalėdų Senis, 
kuris kas metai paskiria dideles pinigų sumas lietuvių 
švietimui, jaunimui, kultūros ir visuomeniniams reika
lams. Tik skirtumas tas, kad šias gerybes Fondas mums 
padovanoja ne metų pabaigoje, bet viduryje.

Kaip ir anksčiau, taip ir šiemet, apie šias dovanas 
buvo kalbėta spaudos konferencijoje, kurį įvyko birželio 
men. 29 d. "Seklyčios" patalpose. Pagrindinį pranešimą 
apie paskirstytą pelną LF Pelno skirstymo komisijos pir 
mininke Daina Kojelyte, kuri pažymėjo, kad šiemet bu
vo paskirta rekordinė suma - net 410,670 dolerių. Jos 
vadovaujam?. komisija (kiti nariai: Vytautas Narutis, dr. 
Gediminas Balukas, Vaclovas. Momkus bei JAV LB Kraš
to valdybos paskirti atstovai: Petras Kaufmanas, Vilija 
Sužiedėliene, Juozas Baužys,, Gintaras Čepas) svarstė 
gautus 329 prašymus ir iš jų pilnai ar dalinai patenkino 
163.

Taip pat ji pranešė, kad šalia jos vadovaujamos komi
sijos veikė ir Stipendijų pakomise, kuri tikrino prašymus 
stipendijoms gauti. Joje dalyvavę asmenys (Jolita Naru- 
tienė, Vytenis Kirvelaitis, Dalius Vasys ir Daina Kojęįy- 
tė) persvarste 159 prašymus ir pasiūlė Pelno skirstymo 
komisijai patenkinti 94 prašymus. Pirmenybė buvo duoda
n a JAV-ese gyvenantiems studentams, o taip pat trum
palaikėms studijoms ir tiems studentams, kurie tęsia 

Luinytės-Sireikienes laiškais ir pateik- pobakalaurinį mokslą. Atsižvelgta ir į studentų moksli- 
’.......... nius pažymius, jų dalyvavimą lietuviškoje veikloje. Tų

JAV-se gyvenanančiųjų studentų prašymai, prie kurių ne
buvo pridėta prašančiojo finansinis stovis ir rekomenda
cijos, visai nebuvo svarstomi.

Pagal spaudos žmonėms išdalintą apyskaitą, daugiau
sia pinigų atiteko švietimui - 177,235 dol., kas sudaro 
43.15% visos sumos. Antroje vietoje ėjo visuomeniniai 
reikalai su 143,935 dol. (arba 35.95%), o trečioje - Kul
tūriniai reikalai - 89,500 dol. (arba 21.80%).

iš švietimui skirtų pinigų didžiausią dalį nusinešė 
JAV LB Švietimo taryba - 56,175 dol. Šie pinigai ati
teks Lituanistinėms mokykloms, Mokytojų Studijų savai
tei "Dainavoje", mokslo priemonėms, skaitiniams, vado
vėliams, jaunimo spaudai, rašinių - piešinių konkursui.

iš švietimo sričiai atitekusių pinigų daugiau negu

riui A. Stasiškiui. Pasarasis į prokurorą kreipėsi remda
masis piliečių R. Stonio , A. Ruškio, J. Šalkauskaitės- 
Baniulienės bei V. ]
tais dokumentais, įrodančiais, kad jų tremtyje mirę arba 
sušaudyti artimieji buvo suimti arba ištremti remiantis 
J. Minkevičiaus pasirašytais dokumentais.

Visi šie laiškai Seimo nariui buvo parašyti po to, 
kai J. Minkevičius "už nuopelnus Lietuvai, jos ūkiui, 
kultūrai, mokslui ir švietimui" prezidento Brazausko 
1996 m. vasario 9 d. dekretu buvo apdovanotas Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-čiojo laipsnio ordinu.

Parengta pagal "Verslo žinių", "Lietuvos ryto" publika
cijas. Paskelbta "Respublikoje", šm. gegužės 18 <?.
/Ne pirmą kartą tenka nustebti tokiu skubiu ir gausi.- 
D.L.K.GEDIMINO Ordino dalinimu. Kodėl nėra specia
lios komisijos patikrinti gaunančiųjų biografijas, prieš 
apdovanojimus ir pranešti valstybės Prezidentui? O
taip yra daroma?.../

• Nuo rugpjūčio 1 d. 
Lietuvoje brangsta važia
vimo geležinkeliais bilietai. 
Dabar už pravažiuotą vie
ną kilometrą teks mokėti 
ne 5, o 7 centus, nes žy
miai pabrango kuras ir 
kiti energijos ištekliai. 
Daug papildomų lėšų tenka 
išleisti perkant užsienyje 
vagonus, lokomotyvams ir 
keliams remontuoti reika
lingas detales, įrangą ir bė 
gius.

Dagoje dirba Lietuvos gar
bės konsulas Romas Sinius.

» Nuo rugpjūčio 15 d. 
muitinė, atsižvelgdama į 
prekių gabenimo sąlygas, 
turės teisę nustatyti marš
rutą, kuriuo, taikant muiti
nio tranzito procedūrą, 
turės būti gabenamos pre
kės. Bendrąją garantiją už 
prekes, gabenamas su poli
cijos apsauga, teiks Apsau 
gos policijos valdyba prie 
Vidaus reikalų ministerijos

puse yra skiriama studentų stipendijoms. Lietuvos stu
dentams atiteko 42,090 dol. (Iš jų 5,500 Illinois u-to 
Čikagoje lituanistinės katedros lankymui). Du studentai 
iš P. Amerikos gavo 7,000 dol. mokslui Vasario 16-sios 
gimnazijoj Vokietijoje. Amerikoje ir kitur gyvenantieji 
studentai gavo 35,900 dol. paramos.

Visuomeninių reikalų skyriuje daugiausia pinigų pa- 
. skirta užsienio lietuviškai spaudai - 38,000 dol. (per LF 
valdybą). Atskirai dar tūkstaninė duota "Lituanus" žurna
lo leidimui; 500 del. "Varpo" žurnalo paramai, o 250 
dol. leidiniui "Lietuvos žurnalistas" paremti. Neužmiršta 
ir Lietuvos spauda, kuriai atskirai duota 6,500 dol.("Die
novidžiui" - 5,000 dol., "Vorutai" - 1,900 dol., ir "Cari
tui" - 500 dol.). (Kodėl nieko "Tremtiniui"? Red.)

Nemaža pinigų - 14,500 dol. gavo JAV LB Krašto 
valdyba; 12,000 dol. atiteko šios organizacijos Kultūros 
tarybai, o 1 1,000 dol. Socialinių reikalų tarybai.

« Vyriausybe nutarė Hago 
je (Olandijoje) įsteigti Lie 
tuvos generalinį konsulatą. 
Olandijoje atstovauja Bel
gijoje veikianti ambasada, 
vadovaujama ambasado 
riaus Daliaus Čekuolio.

Policijos departamento, tik 
su policijos apsauga per 
Lietuvos muitų teritoriją 
gabenami alkoholiniai gėri
mai (tarp jų ir etilo spiri
tas), tabako gaminiai, cuk
rus.

Kultūros reikalų skyriuje vėl matome poziciją JAV 
LB Kultūros tarybai. Čia paskirta 1,990 dol., LB mažų 
apylinkių kultūrinei veiklai paremti. Kultūros srityje 
žymima ir parama Klaipėdos u-tui dr. Pemkaus bibliote
ką įrengti (30,990 dol.). 21,900 dol. atiteko 5 knygų 
išleidimui. Tų knygų vardai: "Kiekviena diena su "aL- 
ANON", "Gyvenimo stiliai: Meiles vaidmuo", "Lietuvių 
partizanų istorija dokumentuose", "Lietuvių p&rtizanų 
naikinimas", Šiaurės Amerikos lietuvių švietimas".

Dalis Joninių dalyvių šią vasarą Lietuvoje.
Nuotr. J. Piečaičio

Kalbėjo ir Vytautas Kamantas

Šios konferencijos pradžioje ilgesnį žodį tarė ir nau
jasis LF Tarybos pirmininkas V.Kamantas. Jis pažymėjo, 
kad šią vasarą jau bus pasiekta 8.5 mil. dol. kaiptalo ir 
mutarta siekti 10 milijonų, kad įgalintų Pelno skirstymo 
komisiją skirti dar didesnes sumas. Jis akcentavo, jog 
šį kartą paskirta rekordine suma - 410,670 dolerių, kas 
yra žymiai daugiau negu pirmaisiais Fonco gyvavimo me 
tais, kuomet 1962 m. buvo padalinta tik 1,200 dol. pel
no, o vėliau per 34 veiklos metus tas pelnas vis didėjo.

Pranešėjas teige, jog LF Taryba klauso patarimų, 
kritikos balsų ir kvietė prieš darant kokius teigimus, pa 
tikrinti faktus. Taip pat jis prileido galimybę, kad ir LF 
dirba "mirtingi" žmones, kurie gali daryti klaidų, nes 
jas "darc visi".

Taip pat trumpai kalbėjo ir LF Valdybos pirm. Povi
las Kilius, o savo mintimis, padėkomis ar klausimais 
pasidalino: Aldona Šmulkštiene, Bronius Juodelis, Regina 
Kučienė, Antanas Juodvalkis, Birutė Jasaitene ir kt. 
Konferenciją pradėjo ir baigė LF Valdybos atstovas spau
dai Juozas Končius. Dalyvavo apie 40 LF veikėjų spau
dos, radijo ir televizijos atstovų. Beje, šią konferenciją 
filmavo ir naujai įsteigtos Čikagos lietuvių televizijos 
vadovas Arvydas Reneckis.

5 psL
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Lietuviu Namų
Žinios

TĖVYNĖS SĄJUNGA, Box 
212, Station *D, Etobicoke, 
Ont., M9A 4X2.

Čekius rašyti "Tėvynės 
Sąjungos Seimo Vajus" var
du.

Negaiškime, nes rinki
mai ne už kalnui

® Liepos men. 14 d. L N 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 207 žmonės. Svečiu 
knygoje pasirašė ir 2 iš 
Panevėžio, 2 iš Vilniaus.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
Aldona Dargytė- Biskiewicz.

© LSS rašinių konkursą 
tema Mano Tėvu Kelionė 
iš Lietuvos į Užsienį lai
mėjo TORONTO R.KA
LANTOS SKAUTŲ-VYČIU 
BŪRELIO NARYS V.Moc^ 
kus. Jam teko pirmoji pre
mija.

o Liepos mėn. 21 d., LN 
sekmadienio popietėje da
lyvavo 175 žmonės. Ju 
tarpe 1 iš Vokietijos, 1 
iš Panevėžio.

Pranešimus padare ir 
su svečiais. supažindino 
LN v-bos nare L.Pocienė.

Ed.šulaitis Jaunieji čikagiečiai stebi LĖLĖS Teatro pasirodymą 
prie Čikagos. Nuotr: Ed.Šualaičio

Ilgamečiuų nuoširdžiai atsidavusiam KANADOS 
LIETUVIŲ FONDO reikalams, Ottawos apylinkės Įga
liotiniui

A t A

ALBINUI PAŠKEVIČIUI
mirus,

seserį MARIJĄ MACEVIČIENĘ, gimines ir artimuo 
sius nuoširdžiai užjaučia -

• KAUNO "AINIAI" koncer
tavo LN-se rugpjūčio mėn.
6 d., 7 val.v., taippat įjun
gė į programą K.Bradūno, 
J. Marcinkevičiaus, S.Gedos 
ir kitu poetų kūrinius.

© Lietuvių evangelikų- 
liuteronu^ ' IŠGANYTOJO 
P-ja pakeičia pamaldų lai
ką nuo liepos mėnesio. 
Dabar pamaldos bus prade
damos 9:30 vai. ryto.

Rugpjūčio mėn 11 d. 
ir rugpjūčio 25 d. pamal
das su šv.Vakariene laikys 
kun.. A.Žilinskas, kaip ir 
rugsėjo 8 d. . ir rugsėjo 
22 d.

GERAI PAVYKUSI 
TĖVYNĖS SĄJUNGOS 
ŽIDINIO TORONTE 
GEGUŽINĖ

Liepos men.21 d., sek
madieni vykusion gegužinėn 
atsilankė didelis būrys tau
tiečių iš [vairių, vietovių.

Visi maloniai praleido 
laiką, grojant gintariečių 
"Kaimo Kapelai", veikiant 
geram užkandžių ir gėrimų 
bufetui.

Gautas pelnas, įskaitant 
ir loteriją, skiriamas TS 
priešrinkiminiam vajui pa
remti.

Aukas galima siųsti:

ĮDOMUS SPEKTAKLIS IŠ 
LIETUVOS - VAIKAMS

Algimanto Kezio GA
LERIJOS patalpose Stick
ney,IL.,yra buvę Įvairių 
renginių. Bet tokio, koks 
buvo surengtas š.m.birželio 
mėn.31 d.,- dar neteko 
matyti.

Tai- monospektaklis 
vaikams, kurį atliko VIL
NIAUS "Lėlės" teatro ak
torė Ona Pučkoriūte, savo 
atostogų metu visai neti
kėtai patekusi i Čikagą. 
Ją Amerikon atsikvietė 
buvęs to teatro darbuoto
jas Dainius Zalensas, kuris 
šiuo metu Cleveland'o 
mieste, JAV, turi savo 
importo-eksporto bendrovę 
LITMA. Šio entuziasto 
dėka, viešnia iš Vilniaus 
galės pabuvoti Š.Amerikoje 
beveik du mėnesius ir čia 
džiuginti gyvenančius vai
kučius.

Greitomis suorganizuo
tas pasirodymas sekmadie
ni. GALERIJOJE sutraukė 
daugiau negu 30 jaunųjų 
- nuo 6 mėnesių iki 13 
m.amžiaus,- ir apie tiek 
pat suaugusiųjų, daugumoje, 
vaikų tėvu. Jie čia pamate 
pagal 11.K.Anderseno, pasa
ką "Jūros Karalaite" pa
ruoštą monospęktąkĮi, pa
vadintą UNDINĖLĖS vardu. 
Tai 35 min.trukmes spek
taklis, kuriam parankias, 
kilnojamas dekoracijas su
kūrė dailininkai Vega Vai-

čiūnaite ir Vytautas Pakal
nis, o muzika sukūre komp . 
Faustas Latėnas.

Vaidino jau 17 metu 
LĖLĖS teatre dirbanti O. 
Pučkoriūte. Ji, 1979 m. 
baigusi Lietuvos Konserva
torija, gavo profesionalios 
lėlių teatro aktorės diplo
mą. Yra suvaidinusi dauge
li rolių, o visai neseniai 
pasibaigusiame sezone buvo 
užimta devyniuose šio te
atro rodomuose spektakliuo
se.

UNDINĖLĖ yra sava
rankiškas O.Pučkoriūtės

Tik skirtumas buvo tas, 
kad šį kartą ir jaunimas 
galėjo tarpusavyje pabend
rauti lietuviu kalba. O 
to, kaip atrodo, musu, jau
niesiems Amerikoje dau
giausiai reikia.1

"GALERIJOJE" VIEŠĖJO IR 
LIETUVOS KULTŪROS 
MINISTER IS

Liepos mėn... 3 d. va
kare i GALERIJĄ buvo 
užsukęs ir i X-tąją Lietu
viu Tautiniu Šokiu Šventę 
atvykęs Lietuvos Kultūros 
min. Juozas Nekrošius.

K.L. Fondo Taryba

X- osios LTS šventės priėmime:Lietuvos Kultūros min. 
Juozas Nekrošius vidury,su Valdu Adamkum ir jo žmo
na Alma. Nuotr: Ed.Šulaičio

tarp Lietuvos ir išeivijoje 
gyvuojančių kultūrinių ins
titucijų. Su svečiu buvo

atvykęs ir Kultūros Minis
terijos darbuotojas Egidijus 
Mikšys.

1LIETUVIŲ
KREDITO
KOOPERATYVAS PARAMA

MOKA:
už 30-89 dienų term. Indėlius 
už 90-179 dienų term. Indėlius 
už 180-364 dienų term. Indėlius 
už 1 m. term. Indėlius

4.00%
4.00%
4.00%
4.75% už 2 m. term. Indėlius
5.50%
5.75%
6.25%

4.25%
5.00%
5.75%
6.00%
6.50%

4.50% 
5.25% 
5.75% 
6.00% 
6.50% 
3.25% 
3.00% 
3.75%

3.5Q%
3.00%

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) 
kasd. pal. čekių 
sąsk. nuo 50.000 
už Amerkos dol. 1 m. GIC 
už Amerikos dol. kasd.pal.sąsk. 

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

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

(fixed rate)

■6.25%
•6.75%
•7.25%

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

Asmenines paskolas 
duodame iki $65,000 
mortgičius iki 75% 
Įkainoto turto. Kttos 
paskolos: (Line of 
Credit) Ir antrieji 
mortgičlai.

savaitės eigoje

AKTYVAI per 1 Oįmilijonus dolerių

Kiti patarnavimai

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.

darbas, kuri paruošė visai 
prieš savo išvyką Amerikon. 
Su šiuo spektakliu ji norėtų 
apkeliauti galimai daugiau 
lietuviais apgyventų vieto
vių, kad jį galėtų pamatyti 
kuo daugiau musų jaunųjų 
atžalų.

(Gyvenimiškai kalbant - 
būtu naudinga pavažiuoti 
i vasaros stovyklas, kur 
nemaža mūsų jaunimo susi
būrė, nes šiaip dauguma 
šeimų išsisklaidė vasaros 
atostogoms ir dabar spek- 
liams, tuo labiau tokiems 
trumpiems, laikas tikrai 
nėra dėkingas. Red.).

Viešnią iš Vilniaus 
jos mecenatą gausiai
jaunai publikai pristatė 
GALERIJOS vedėjas Algi
mantas Kezys, o po spek
taklio apie save papasakojo 
ir pati aktorė. Visi susirin
kusieji 
plojo, 
O kaip
įprasta , 
šės ir

ir 
ir

Ke- 
sutiko pasidalinti 

apie Lietuvos 
gyvenimą, 
su 
i j u

pa- 
taiitiečiais, 
pageidavi-

Ji 996 m. ŠALFASS-gos VARŽYBINIS KALENDORIUS
Š. Amerikos lietuvių "3-pitch1' Softbolo turnyras įvyks 

19.96 m. rugpjūčio 24-25__d.d., Wasaga Beach. Ont., Ka
nadoje. Rengia Toronto LSK Jungtis. Tai jau 11-sis me
tinis LSK turnyras, kuris kartu skaitomas ir kaip ŠAL
FASS-gos pirmenybės. Kontaktas: Brad Stephenson, 5§8_ 
Mississauga Valley Blvd., Mississauga, Ont. L5A 1Ži. 
Tel: 905-279-1851.

1996 m. Š. Amerikos Lietuvių Individualines ir Ko- 
mandinės Golfo pirmenybes vykdo Detroito LSK Kovas,' 
1996 m. rugpjūčio 31 d, ir rugsėjo 1 d.d., Bay Valley, 
Golf Club, Bay City, Mich. Kontaktas: Algis Rugienius,_ 
362J Burning Tree Dr., Bloomfield Hills, Ml 48302-1511 
Tel ir Faksas: 810-642-7049.

Pakviestas Algimanto 
zio, jis 
mintimis 
kultūrini 
bendrauti 
įsiklausyti 
mus.

Greitomis 
susitikimas sutraukė 
pusšimti tautiečių, 
moję vėlesniaisiais 
atvykusių, iš Lietuvos.J iems 
svečias iš Tėvynės papasa
kojo įdomių minčių, o taip 
pat paskaitė poezijos iš 
daugiau negu prieš dešimt
meti išleistos jo poezijos 
knygos.

Kalbėtojas nurodė pavyz
džiu apie kai kuriuos mūsų 
užsienyje gyvenančius tautie
čius,kurie vienaip ar kitaip 
remia Lietuva . Šalia kitų, 
pažymėjo ir ne taip seniai 
Čikagoje mirusi verslininką 
Walter 
iš kurio palikimo 500,000 
dolerių 
vaikams.

Svečias sakė, kad nori
ma glaudesnio bendravimo

surengtas 
apie 

daugu- 
metais

Rask- Rasčiauska,
nuoširdžiai jdi pa
gražini padėkojo.
jau GALERIJOJE
vėliau vyko vai- 

pasižmonėjimas.
'l996 m. BALTIEČIŲ IR LIETUVIŲ-LAUKO" TENISO
(PIRMENYBĖS

atiteko Lietuvos

Šios lauko teniso pirmenybės įvyks 1996 m. rugpjūčio 
31, rugsėjo 1 ir 2 d.d. VViekertree Tennis Club patalpo
se, 5760 Maple Canyon Dr., Columbus, Ohio. Tel:(614) 
882-5725. Vykdo - JAV Latvių Sporto S-gos teniso sek-

>400 ir 532-3414 
[(905) 566-0006

999 College St.. Toronto, pntario M6H 1A8
Telefonai: (416) 532- 
Anapilyje telefonas:

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.

Š. Amerikos Baltiečių ir Lietuvių Lengvosios Atleti
kos pirmenybės įvyks 1996 m. rugsėjo 7 ir 8 d.d., Aider
shot High School, Burlington, Ont. Vykdo ŠALFASŠ-gos 
Lengvosios Atletikos Komitetas, talkininkaujant Toronto 
Aušros ir Vyčio ir Hamiltono Kovo .klubams. Lietuvių 
pirmenybės bus išvestos iš baltiečių. Kontaktas: Mrs. 
Irena. Wilkinson, 2783 Kinnerton Crese.....Mississauga,
OntL5K...2B 3, Tęl:_905-822-0302.

Sportinio_Šaudymo pirmenybės vyks per 3 rugsėjo 
mėn. sestadienius Kanadoje:

a) Rugsėjo 7 d. - Stendinis (Trap) šaudymas, tik bal
tiečių pirmenybės, Hamiltono LMŽK "Giedraitis" šaudyk
loje. Rengia lietuviai.

b) Rugsėjo 14 d. - Smulkaus (.22) kalibro šautuvų, 
baltiečių ir lietuvių. Rengia lietuviai, taipogi "Giedraičio" 
šaudykloje.

c) Rugsėjo 21 d. - Pistoletu, baltiečių ir lietuvių. 
Rengia estai, Vieta dar nenustatyta.

Visais šaudymo reikalais kreiptis į Balį Savicką, ŠAL 
FASS Šaudymo Komiteto vadovą, 340 Dixon Rd., apt. 
2004, Weston, Oat. M9R 1T1. Tel: 416-244-2267.

Visų varžybų reikalais galima kreiptis į Algirdą Bieli? 
kų, tel: 216-486-0889.

Kalendoriaus pakeitimai bus nuolatos skelbiami. Šis 
kalendorius apima tik ŠALFASS-gos ir Baltų Soprto Fe
deracijos metines varžybas.

ŠALFASS-gos CENTRO VALDYBA

>DRESHER
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....... „2.25%
Amerikos dol. kasd. pal.

taupymo sąsk.......................3.00%

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%

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

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

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

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

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

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

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

FAX 416-233-0265
Darbo valandos: 9 v.r. - 7 v.v., šeštadieniais - 9 v.r. - 5 v.p.p.

Narys “Better Business” biuro

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

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

‘GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DKSk IJIIyA - INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited, 
2 Jane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bloor), Toronto, Ont. M6S4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA



s* montreal
Prie pagerbimo stalo:

Seselė Natalija, Seselė 
Judita, Petras Jonikas - 
VILNIAUS Šaulių. Rinkti
nės Kanadoje vado pavaduo
tojas, iš Hamiltono, kun. 
Kazimieras Ambrasas, SJ, 
Juozas Šiaučiulis, Mykolas 
Abarius- L.Š.S-gos Išeivijo
je vadas iš Detroit'o,JAV, 
Balys Savickas- VILNIAUS 
auliu Rinktinės Kanadoje 
vadas, Juozas Rovas- Rink
tinės iždininkas, Arūnas 
Staškevičius- Montrealio 
A-kės V-bos pirmininkas 

*4 *

L.K.MINDAUGO Šaulių 
Kuopa Montrealyje surengė' 
tradicinę gegužinę, minint 
Lietuvos Valstybės Dieną 
ir pirmąjį. Lietuvos Karalių 
Mindaugą.

Gegužinė vyko Genes 
ir St.Rimeikių sodyboje, š. 
m. liepos mėn. 7 dieną.

Lietuvos vėliavą kelia 
Juozas Šiaučiulis.

Abi nuotr: A.Kalvaičio

ATSISVEIKINOME...
Š.m. liepos mėn. 13 d.,

AV P-jos salėje Montrealy
je, L.K.MINDAUGO ir NE
RINGOS šaulių kuopų jung
tinis komitetas kartu su 
Montrealio A-kės Valdyba 
surengė išleistuves Juozui 
šiaučiuliui,grįžtančiam gy

■» *

venti Lietuvoje.
Jis buvo pasitiktas prie 

durų su gėle ir akordeono 
muzika bei daugiau kaip 
šimtinės dalyviu prie stalų. 
L.K.MINDAUGO Šauliu 
Kuopos vadas Antanas Žiū
kas supažindino su ypatin
gais svečiais, atvykusiais 
iš Detroito, Toronto,Hamil
tono ir pakvietė pravesti 
pobūvį Bronių Staškevičių.

Trumpame žodyje buvo 
primintos kai kurios biog
rafinės išvykstančiojo ži
nios, ypač veikla Montrea
lyje ir už jo ribų.

Linkėjimus ir sveikini
mus perdavė garbes stalo 
svečiai- organizacijų, atsto
vai ir privatūs asmenys. 
Pradėjo Lietuvos Šauliu 
S-gos Išeivijoje vadas My
kolas Abarius, Įvertindamas 
J.Siaučiulio atiduotą darbų 
visuomenei, Šauliu Sąjungai 
ir tautai. Balys Savickas- 
V1LNIAUS Rinktinės Kana
doje vadas, įvertino išvyks

JUOZO ŠIAUClULIO IŠLEISTUVĖSE, š.m. LIEPOS mėn. 13 d., MONTREALYJE, AUŠROS VARTŲ P-jos SALĖJE

TRADICINĖJE ŠIŲ METŲ MONTREALIO ŠAULIU GEGUŽINĖJ E

tančiojo darbų ir su visos 
Kanados šauliais. "Miško 
paukštis į mišką žiūri",- 
pasakė jis ir dirbusiam 
Rinktinei 18 metų, palin
kėjo geriausios sėkmės 
Tėvynėje. Juozas Rovas- 
R1NKTINES iždininkas, 
padėkojo už organizacijai 
pravesta lėšų rinkimą. Ha
miltono Šaulių K-pos vardu 
sveikino Vytautas Pečiulis 
ir VLADO PUTVIO s.K- 
pos vado pavaduotojas Pet
ras Jonikas.

Montrealio šaulių vardu 
pasveikino ir palinkėjo 
toliau dirbti šauliškąjį dar
bą, Tėvynėje Aldona Vaiče- 
kauskiene.

Šiltu žodžiu pasisakė 
KLB Montrealio A-kės 
V-bos pirm. Arūnas Staške
vičius. Padėkojo Antanui 
Žiūkui už gražiai suorgani
zuotą. atsisveikinimą. Prisi
minė, kad Juozą Šiaučiulį 
pažįsta nuo savo vaikystės

ir padėkojo jam už pasida
linimą patyrimu, organizuo
jant įvairius bendruomeni
nius renginius. Išvykstančia- 
jam Įteikė Apylinkės Val
dybos įrėmintą padėkos
raštą. "NL" Redakcijos
vardu atsisveikinimo ir
padėkos žodį tarė red.Biru-
tė Nagienė, NIDOS Žvejų- 
Medžiotoju Klubo vardu- 
Edvardas______ Vaičekauskas,
kuris įteikė dovaną. Liudas 
Stankevičius-lietuvių radijo 
valandėlės ir išvykų vedė

MONTREALIO MIESTAS JUS SUŠIL
DYS SU DAUGIAU KAIP 4,0UU IV AI
RIŲ RENGINIŲ.

KAS VYKS JŪSŲ APYLINKĖSE BUS 
PRANEŠTA LANKSTINUKUOSE, IŠDA
LINTUOSE KIEKVIENO BUTO DURYSE 
RUGPIŪClO MĖN. 24 ar 25 d.d.

NEPAMIRŠKITE UŽSIREGISTRUOTI 
l RENGINIUS RUGSĖJO MĖN. 9-11 d.d.

* SPORTO KOMPLEKSE CLAUDE- 
ROBILLARD REGISTRACIJA VYKS 
RUGSĖJO MEN. 11-18 d.d. O UŽSIĖMI
MŲ CENTRE GODBOIS - RUGSĖJO
MĖN. 7-13 d.d. Daugiau

jas, lydėsiantis Juozą Siau- 
čiulį kelionėje, pasiūlė 
įsteigti Lietuvoje Kanados 
Lietuvių D-ją.

Perduoti sveikinimai 
raštu iš L.Š.S-gos Išeivijoje 
Garbės teismo p-ko St.Jo
kūbaičio ir brolio šeimos 
Toronte- Raimundo ir Vi
dos Šiaučiulių.

Buvo įteikta keletas 
asmeniškų dovanų, o nuo 
visų dalyvių - kortelė su 
dalyvių parašais ir kelioni
nis portfelis-lagaminas.

Įdomiai pasidalino prisi
minimais Albinas Urbonas, 
kuomet 120 lietuviu vyrų 
atsidūrė Vokietijoje ir, gri
že iš darbų barakan, vis 
kalbėdavosi, kada grįš na
mo. Albinas buvo pats 
jauniausias tame būryje. 
Vis išbardavo, kad grei
tai... O likimo keliai vede 
ir suvedė, kai 1945 m., 
gegužės 3 d. pasidavė į 
belaisvę ir po kiek laiko 
susitiko abu Montrealyje, 
lyg broliai. Keliu i_ Vakarus 
tada kartu trauke ir dar 
vienas montrealietis- Bro
nius Niedvaras, paminėjo 
Juozas Šiaučiulis.

Matomai susijaudinęs, 
nuoširdžiai padėkojo vi
siems už dalyvavimą, o 
ypatingai už suteiktas gali
mybes dirbti.

Pasakęs, kad su Arūnu 
Staškevičiumi teko dirbti 
13 metų ir dėkodamas 
jam, jaunos generacijos 

žmogui, kartu su Mykolu 
Abariumi ir Broniu Savicku 
įteikė jam diplomą už ilgą, 
darbuotę bendruomenėje, 
prisegė ir "The Baltic Ve
terans League in Canada" 
medali, įvertinant baltų 
atstovavimą ir bendravimą, 
ypač dirbant dėl Nepriklau
somybės atgavimo.

Kun. Kazimierui Amb
rasui, SJ palaiminus vaišes. 
Dana Urbonavičienė su 
talka patiekė šaunią vaka
rienę. Jos metu viešnia 
iš Šiaulių,Akcelė Dylenienė 
eiliuotu žodžiu pasveikino 
visus.

Kalbėtasi, stebėtasi, 
kaip greitai prabėga laikas , 
o Juozas Šiaučiulis dar 
asmeniškai kiekvienam 
nuoširdžiai paspaudė ranką 
padėkodamas ir atsisveikin
damas. Vieni sakė "sudieu" 
kiti - "iki pasimatymo 
Vilniuje". b.

* *

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE, 
ĮSIKŪRĘS NUOSAVUOSE NAMUOSE

TALK A^-LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVAS.
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 1L6 

Tel. 905-544-7125

Informacijų
Tel: 872-6211.

A t A

ELENAI BITNERIENEI 
iškeliavus amžinybėn,

Vyrui JONUI, dukroms, seserims ir 

broliui su šeimomis bei visiems arti
miesiems draugams reiškiame gilių užuojautą 

skaudžioje liūdesio valandoje -
Jadvyga ir Pranas Baltuoniai

Mirus po sunkios ligos
A f A

HELENAI BITNERIENEI,

Jos vyrą JONĄ, vaikus ir vaikaičius, seseris ir 
kitus artimuosius nuoširdžiai užjaučia ir kartu 
liūdi - Jonas ir Valerija

Šulmistrai

*

* «

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. čekiu .. 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...........3.75%
180 dienų indėlius..........3.75%
1 m. term.indėlius ........... 4.25%
2 m. term.indėlius .......... .5.25%
3 m. term.indėlius ....... .5.75%
4 m. term.indėlius ...........6.00%
5 m. term.indėlius ...........6.50%
RRSPirRRIF ------- ---
(Variable) ........................ .3.00%
1 m.ind. .............................4.25%
2 m.ind. .............................5.25%
3 m.ind............................ '.5.75%
4 m.ind.............................. .6.00%
5 m.ind.............................. .6.50%

Sekite kasdieninę inform-

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.

j apie procentus “Talkoje”

1573 Bloor St. W»tt, Toronto, Ont. M6P 1A6

•TAIGA

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDĄ!

KALBĖKIME SU SAVO VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS VIENA 
GRAŽIAUSIU IR SENIAUSIU KALBU - LIETUVIŠKAI!

7 psl.

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.

UNERAL HOME

J.F.Wilson & Sons Ine.
23Maple Blvd.,5784 VerdunAv

Chateauguy,Que., Verdun,Que.. 
Tel: 691-4763 Tel: 767-9956

Modernio» koplyčios

1996. VIII. 13

/



montreal
M I R U S I E j I:

e MADELEINE STRAT- 
KAUSKIENĖ-PENKUNAITĖ
87 m. am žiaus, mirė lie
pos mėn. 18 d.

Liko dvi dukterys su 
šeimomis, jų tarpe 4 vai
kaičiai ir 7 provaikaičiai.

Palaidota iš lietuvių 
Šv.Kazimiero P-jos bažny
čios Prės du Fleuve kapi
nėse.
0 MALVINA JURĖNIENĖ
88 m. amžiaus, ilgai sirgu
si, mirė liepos mėn.26 
d.,Lachute ligoninėje.

Liko artimieji- Jonas 
Aukštuolis, giminės ir kiti 
draugai Kanadoje ir Lietu
voje.

Palaidota iš Aušros 
Vartų bažnyčios Montralyje , 
Notre Dame dės Neiges 
kapinėse, 
® ELENA TVARONIENE- 
NEUMANAITĖ,69 m. am - 
žiaus, po trumpos .ligos mirė 
Royal Victoria ligoninėje.

Liko vyras Walter,dukte
rys Linda, Sandra, sūnūs 
Eddy, 4 vaikaičiai, sesuo 
Elė, brolis William ir kiti 
artimieji.

Palaidota Pierrefonds Ri- 
deau Memorial Gardens,lie
pos mėn.27 d.
e A.a.HELENAl BITNERIE- 
NEI mirus, Jos atminimui 
Lidija Ptašinskienė ir vai
kai aukojo $50,- laikraščiui 
"Nepriklausoma Lietuva".

Nuoširdžiai dėkojame."NL"
0 A.ą. HELENOS BITNE- 
RIENES atminimui, laikraš
čiui NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA $20,- aukojo 
Elena Szcewczuk.

Nuoširdžiai dėkojame."NL

a VERONIKA PADVAIS- 
KIENE- SERULYTE, 88 m. 
Antano Račinsko teta, 
mirė rugpjūčio men. 3 
d.

Liko 5 sūnūs su šeimo
mis, jų tarpe 17 vaikaičių, 
14 provaikaičių.

Palaidota iš Aušros 
Vartų P-jos bažnyčios Gote 
dės Neiges kapinėse.

» HENRIKAS NAGYS, 75 
m., poetas, rašytojas, vi
suomenininkas, 75 m., mirė 
Montreal General Ligoninė
je,rugpjūčio mėn.3 d.

Liko žmona Birutė, 
sūnus Gintaras, vaikaičiai 
Justinas, Marius, marti 
Aldona, sesuo Zinaida, 
brolis Martynas su šeimo
mis J AV-se,gimines Lietu
voje.

Gedulines pamaldos 
ir rožinis vyko Aušros Var
tų P-jos bažnyčioje.

Sudeginti palaikai bus 
laidojami Lietuvoje.

© ONA ELIZABETA ŽILINS
KAITE mirė rugpjūčio mėn- 
4 d.,

Liko giminės ir artimi 
draugai.

Palaidota iš lietuvių 
Šv.Kazimiero P-jos bažny
čios Notre Dame dės Nei
ges kapinėse.

Užuojauta mirusiųjų arti
miesiems.

* K###*###*######################################### F 
į ATSISVEIKINIMO PADĖKA g£ ------- *
£ Esu nuoširdžiai dėkingas už man suruoštas g
£ išleistuves,grįžtant gyventi i gimtąją žemę-Lietuvą. g 
£ Dėkoju KLB Montrealio Apylinkės Valdybai, 
£■ L.K.MINDAUGO ir NERINGOS šaulių kuopų vadovy- g 
£ bėms už man skirtą dėmėsi, išleistuvių suorganiza- g
* vimą. * ' g'
£ Dėkoju L.Š.S-gos Išeivijoje vadui Mykolui * 
£ Abariui už sveikinimą ir atvykimą iš Detroit'o, VIL- g 
£ NIAUS Šauliu Rinktinės Kanadoje vadui Baliui Sa- * 
£ viekui, Rinktinės iždininkui Juozui Rovui, iš Toronto, £
* VLADO PUTVIO Šaulių Kuopos vado pavaduotojui *
£ Petrui Jonikui iš Hamiltono, už sveikinimus ir do- * 
g vanas. *
£ Dėkoju vakaro programos pravedėjui Broniui £ 
£ Staškevičiui, KLB Montrealio A-kės v-bos pirm. £ 
£ Arūnui Staškevičiui, laikraščio NEPRIKLAUSOMA £ 
£ LIETUVA redaktorei Birutei Nagienei, NERINGOS * 
£ Jūrų Šaulių Kuopos vardu kalbėjusiai Aldonai Vaiče- £
* kauskienei, NIDOS Klubo p-kui Edvardui Vaičekaus- *
* kui. Liudui Stankevičiui, Albinui Urbonui už sveiki- *
* nimus ir dovanas. £
£ Ačiū raštu sveikinusiems - V.R.Šiaučiuliams * 
£ ir St.M.Jokubaičiams, iš Toronto. *
£ Dėkoju kun. Kazimierui Ambrasui ir Seselėms *
£ bei visiems dalyvavusiems išleistuvėse. £
£ Nuoširdi padėka priklauso Antanui Žiukui *
£ ir Leonui Balaišiui, taip pat vakaro šeimininkei £ 
£ Danai Urbanavičienei ir jai talkinusiems. £
£ Be galo esu dėkingas p.p.B.J.Kirstukams už £
£ man suteiktą šešių savaičių globą ir paramą visuose £ 
£ reikaluose. _ _ *
* Visiems- labai AČIŪ, AČIŪ,- g
* Jusu Juozas Siaučiulis, Vilnius-Lietuva *

MONTREALID LIETUVIŲ 
KREDITO UNIJA

• Ą.a. ELENOS BITNE- 
RIENES atminimui laik
raščiui NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA aukojo $25,- 
O.P.Kerevičiai.

Nuoširdžiai dėkojame."NL"

0 A.a. JONO ADOMAI
ČIO PRISIMINIMUI, lai
dotuvių metu VAIKO TĖ
VIŠKĖS NAMAMS aukojo:

po $30,- J .J .Adomoniai, 
R.P.Brikiai, Iz.Mališka; 
po $25,- Br.M.Makauskai,D. 
Br.Staškevičiai; po $20,- 
E.G.Alinauskai, J.P.Adamo- 
niai, G.L.Balaišiai, St.Bar-
šauskienė, N.V. J akoniai, 
M.A.Joneliai, E.V.Kerbeliai, 
A.Knystautienė, G.Kudž- 
mienė, H.Z.Lapinai,G.Mont
vilienė, S.A.Staškevičiai, 
J .O.Šeidžiai, A.Szewczuk,

^GYVENIMIŠKIEJI REIKALAI IR KLAUSIMAI

Petras Adamonis
Bedirbant 40 su virš metų draudimo srityje, teko ne 

'mažai skelbti, rašyti ir aiškinti draudimo praktiškus 
reikalus.

Pastoviai susiduriant su žmonių reikalais, apart drau 
dimų, nelaimių, labai dažnai iškyla - ypač paskutiniu 
laiku, kada jau dauguma pasiekiame amžiaus pilnybę, - 
testamento reikalai, testamento vykdytojo klausimas ir 
įgaliotinio administratoriaus reikalas rimtos ligos ar ne
pajėgumo atveju. Kaipgi tvarkytis? Nes, gal būsime pa
kviesti amžinybėn, ar staigi, rimta liga užklups.

Dauguma šiuos reikalus yra susitvarkę. Dauguma 
turi artimus šeimos narius: žmoną, vyrą, vaikus. Bet ir 
čia kartais pasitaikė neaiškumų, o ką kalbėti apie tuos, 
kurie neturi artimų šeimos narių ir nėra sudarę tinkamų
dokumentų! Taigi, girdime apie mirusius, kurį laiką lai
komus specialiuose šaldytuvuose, kol kas paaiškės, ir lai
dojamus "Public Currator" pereinamose vargšų kapinėse, 
kur po kelių metų kapas išnyksta, o likęs turtas eina 
valdžios žinion, laukiant paveldėtojų, arba atsiranda ou- 
tų ir nebūtų giminių.

Bandysiu aptarti abu būtinus praktiškus pasitvarkyrnus; 
1. testamentą ir testamento vykdytoją; ~ 2. įgaliotinį - 
reikalų administratorių, nepajėgiant pačiam tvarkytis.

Kalbant apie gyvenimą:

Dr. PHILIP STULGINSKIS
Dental Surgeon 

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

Dr. MICHEL HUYNH 
Dantų Gydytojas-Chirurgas 
Qiuv.dr. J. MALTŠK0S biurai 

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

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

2025 Plessis, Montreal,Que., tel:876 - 6900 
H2L 2Y4

ADVOKATAS 

ROMAS IŠGANAITIS

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

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

Notarė
RŪTA POCAUSKAS - RUDINSKAS

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

SUN LIFE BUILDING 
MontrdaL Qudbec, H3B 2Vb 
Tel: 871-1430 ; Fax: 871-1784

8 psl.

L.R.Urbonai, D.R.Rupšiai,D. 
C.Vasiliauskai; $15,- V.P. 
Dikaičir.į; po $10,- M.P.Gir
džiai, J. Lukoševičius, A. 
Morkūnienė, A.Peteraitytė, 
R.Staškevičius; po $5,- 
A.Keblys, V.Litvinas, M.Ma- 
čionienė, K.Martinėnas, 
L. Jurgutienė.
Už aukas nuoširdžiai dėko
ja KLK Moterų Draugija
« Rugpjūčio mėn. viduryje 
naujai įsisteigusių, Lietuvoje Kredito'- vniju veoejai su

unijų projekto darbuotoju 
Arnoldu Araminu aplankys 
Kanados lietuviškas kredito 
unijas ir St. Jean Kariuo
menės bazės kredito uniją,.

Kaip žinome, Regina 
Piečaitienė , pradėjusi šj 
darbą Lietuvoje, sėkmingai 
įsteigė kredito unijas Mari
jampolėje, Šilutėje, Vilka
viškyje, Plungėje.
® Montrealyje vykusioje 
3-jų savaičių žmogaus Tei
siu programoje dalyvavo

1) įGALIOTINIŠ' - REIKALŲ ADMINISTRATORIUS.
Taigi - šiandien sveikas, o nežinai, kas rytoj bus. 

Sakykim, ištiko paralyžius: negali nei judėti, nei kalbėti 
O gal didesnis sužeidimas automobilio nelaimėje? Jeigu 
yra artimų šeimos narių, ligonine bus pasirūpinta, o jei 
jų nėra, kas imsis rūpintis? Kas turi teisę? Arba at
siras net penki norintys rūpintis. Vienas darytų taip, 
kitas - kitaip. Ligonine, apart pirmosios pagalbos ir pa
grindinio gydymo, nežino, kurio klausyti.

Taigi, reikalinga sudaryti pas notarą taip vadinamą 
Mandate ir Power of Attorney. Tai įgaliojimas tvarkyti 
jūsų visus reikalus: gyvenimiškus, praktiškus, turto, pini
ginius. Su tokiu įgaliojimu kaip reikiant skaitysis ligoni
nės, daktaras; toks įgaliojimas įgalins nevėluojant tvarky 
ti turto, piniginius reikalus: juk atsiranda mokesčiai, 
paskolos, sutartys ir visa eile kitų. Tokiu įgaliotiniu, 
aišku, pirmoje vietoje yra skiriami artimiausi Šeimos na
riai, bet gali būti ir išskirtinų atvejų, jei dėl šeimos 
nario kyla klausimų. įgaliotiniu skiriamas jums žinomas, 
patikimas, pajėgus, turįs supratimą asmuo. Patartina, 
skiriant įgaliotinį, parinkti jam ir antrininką, kuris jį 
pavaduotų, nes ką žinai, - tuo svarbiu momentu įgalio
tinis gali susirgti, būti išvažiavęs ar net numirti /ir vėl 
daryk naują dokumentą/. įgaliotinis turi būti atlygina-
mas.

Visi mes nemažai dejom pastangų gyvenimui, turto 
įsigijimui. Yra gaila matyti atvejus, kur didelės pastan
gos nueina beprasmiai.

įgaliotinio dokumentą reikia sudaryti, dar esant gero
je sveikatoje ir nelaukiant amžiaus pabaigos, nes pasi
taiko, kad prie senesnių asmenų atsiranda daug įvairių 
padėjėjų, globotojų. Anksčiau reikalus tvarkant, viskas 
aiškiau atrodo. (Bus daugiau)

SĄŽININGAI PATARNAUJA NEJUDAMO TURTO 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 

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

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

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

KAILIŲ SIUVĖJAS

1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal, P.Q., H3A 2G6

Telefonai:

844-7307 ir 288-9646

TONY 
PHOTO 
STUDIO

PORTRAITS 
PASSEPORT - COMMERCIAL 
MARIĄGE - WEDDINGS 
5220 ch,QUEEN MARY Rd.

TONY LAURINAITIS

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

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

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

AKTYVAS virS $29,000,000t

REZERVAS virš $2,000,000 ---------- ----

MOKA UŽ:
Certifikatus i m.-........ 4.00% Taupymo-special.................
Certifikatus 2 m............ 5.00% Taupymo - su gyv. dr..............1.25%
Certifikatus 3 m..............5.50% Taupymo - kasdienines....... . 1 - 50 %
Term, indėlius: Einamos sask........................ 1.00%

1 "U"........3o'5-no/ RRIF-RRSP-1 m.term. .... 3.00%
....... ’ 5 RRIF-RRSP-2 m.term....... 4.00% 

60d. -119d...........3*50% RRIF-RRSP-3m.term. ... 5.00%
30d.- 59d. ... 3.50% RRIF-RRSP-taup...............5.50%

IMA UŽ:
Nekiln. turto:

.1 metų ........................ 6.00% asmenines - nuo ........... 6-'5/6
2 metų.......................... 6.75%
3 metų..........   7.50%

Informacija apie naujausią,s palūkanas "Lite"

KASOS VALANDOS: 
1475 DeSeve 3907A Roeemont

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

apie 120 atstovu iš įvairiu PARDUODAMI LIETUVIŲ 
kraštų - Afrikos, Azijos, KREPŠININKU REPRE-
Pietų Amerikos ir Rytų ZENTACINIAf MARŠKINĖ- 
bei Vidurio Europos. LIAI

Lietuvai atstovavo Lie- Filmininkė Rita Dirsė,
tuvos Žmogaus leisiu Cent- gali užsakyti Lietuvos krep- 
ro direktore- teisių dr. loma šinio komandos Atlantos 
Birmontienė. Olimpiados marškinėlius,

Kursai vyko birže- vidutinio ir ekstra -diduma
24-liepos 13 d.d. Kreiptis tel: 282-6582,arba

Jai buvo suteikta progų adresu 4481 Esplanade, 
pabendrauti su Montrealio Montreal,Que.,H2W 1T2. 
lietuviais.

SVEČIU APDRAUDA

Apdraudos kaina priklauso nuo asmens amžiaus 
ir sumos, kuriai draudžiama: $15,000, $25,000, 
$50,000.
MES DRAUDŽIAME 100,00 0.
Nelaimės ar ligos atveju gali brangiai kainuoti. 
(Europoje išduoti draudimai gali būti tik nelaimės 
atveju).

H-----------------------------------------//

KELIONIŲ APDRAUDA
Kainos priklauso nuo asmens amžiaus, apdraudos 

sąlygų, pvz., susirgimo anksčiau turėtomis ligomis.
MES DRAUDŽIAME 80% 

susirgimą anksčiau turėtomis ligomis.
Vyresnio amžiaus žmonėms tai labai svarbu.

Adamonis Insurance Agency Ine.
Tel.: 722-3545

ADAMONIS INSURANCE AGENCY INC.
NAMA i • AUTOMOB 1LIAI • PREKYBA • ATSAKOMYBĖ
3907 A Rosemont Blvd.,Montreal, Que. HIX 1L7

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

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

EUROPARCEL
Siuntiniai į Lietuvą lėktuvu priimami 

mėnesio paskutinį trečiadienį, 1450 De Seve, 
P.Q.H4E 2A7. Tik $5.10 už kg + $15- 

INFURMACIJAI ir kitais
Vytas Gruodis, Jr.

TEL: (514) 937-9898

kiekvieno
Montreal, 
už pristatymą į namus, 
reikalais skambinti bet kada:

LESTOITURES

IVHROIM INC.

COUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS

QUEBEC
A'**

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

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

NEPRIKLAUSOMA LIE TUVA
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