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PAMOKA MOKESČIŲ 
RINKĖJUI RUSIJOJE

Prez. Boris Jelcin’ as 
ieškodamas kaip galima 
greitesnio mokesčių iš
rinkimo būdo, pašalino 
pagrindinį Valstybinės 
Mokesčių Tarybos direk
torių Aleksander Počinek 
ir jo vieton pakyrė buv. 
finansų mininterį Boris 
Fedorov' ą.' Jo uždavinys 
- išrinkti iš pačių turtin
giausių Rusijos įmonių 
atsilikusius mokesčius. 
Jie siekia bilijonines su
mas. Neatsilyginus - įmo 
nės bus konfiskuotos 
arba uždarytos.

Šis naujausias Prezi
dento užmojis yra Vaka
rų investatoriams Rusijo
je ir skolintojams, ypač 
Tarptautiniam Pinigų 
Fondui, pozityvus ženklas, 
kad finansinė padėtis 
Rusijoje įmanoma stabili
zuoti. TPF patvirtino, 
kad iki dabar užšaldyti 
570 mil. dol. bus pasko
linti Rusijai.

A. Fedorov’ as yra 40 
metų amžiaus, profesio
nalas ekonomistas, paža
dėjo tuojau pat sugrieb
ti tuos, kurie nusuka mo
kesčius, reikalui esant 
-žada kalėjimo bausmes.

Tiesiog neįtikėtina, 
kad mega-įmonės, kaip 
valstybinis natūralių dujų 
monopolis "Gazprom", 
federalinė geležinkelių 
Ministerija ir elektros 
energijos Jungtinė Ener
gijos Sistema yra juoda
jame sąraše. Jų pasitei
sinimas - sunkumai išgau
ti joms privalomus užmo
kesčius iš kitų valstybi
nių agentūrų.

Min. Sergei Kirijenko 
paskelbė savo padėties 
gelbėjimo planą - pasiū
lė didesnių Rusijos Vals
tybinių bendrovių akcijų 

kiekį, kas per porą mė
nesių galėtų į Valstybės 
iždą įnešti bent 2 bil. 
dol. vertės pinigų. Atpa
laiduos alyvos kompanija 
jas, jau sumokėjusias mo
kesčius, nuo suvaržymo 
tiesti naujus alyvos vamz
džius. Taip pat eilę kitų 
pagerinimų, jų tarpe - 
- sumažinant išpampusią 
biurokratiją.

Birželio men. 6 d., B . 
Jelcin'as, prieš vykdamas 
į susitikima su vokietijos 
kancleriu Kohl sekančią 
dieną, pareiškė, kad rei - 
kalinga papildoma Vakarų 
pagalba bus naudojama tik 
pagreitinimui struktūrinių, 
reformų Rusijoje, o ne al
gų išmokėjimui.
• EUROPOS TARYBOS 
Parlamentinės Asamblė
jos teisės reikalų prane
šėjas Andreas Gross pa
reiškė, kad neradęs įro
dymų, jog tautinės mažu 
mos kalėjimuose ar Bau
džiamajame kodekse bū
tų diskriminuojamos ar 
vertinamos kitaip negu 
kiti Lietuvos piliečiai.

Rusijai atstovaujantys 
komunistai vis stengiasi 
įrodyti, kad Lietuvos ka
lėjimuose rusų mažumos 
diskriminuojamos ir tokį 
pareiškimą padarė Euro
pos Taryboje. Tuo nori
ma kaip nors palaikyti 
V. Ivanonv’ o nenorą 
gręžti i tėvynė- Rusiją 
iš Lietuvos kalėjimo, 
kur jis, nebūdamas Lietu
vos piliečiu, atlieka baus
mę už priešvalstybinę 
veiklą.

Sergej Kirijenko ir Boris Jelcin1 as

KĄ GABENA RUSIJA 
TRANZITU PER LIETUVĄ

Praėjusiais metais Ru
sija per Lietuvos terito
riją į Karaliaučiaus (Ka
liningrado) sritį neparve
žė nė vieno karinės tech
nikos vagono, tuo tarpu 
iš šios srities į Rusiją 
išgabenta 28 vagonai su 
tokia technika. Tai pa
reiškė Seime Krašto ap
saugos min. Česlovas 
Stankevičius.

1997 m. į Karaliau
čiaus sritį nuvežti 27 va
gonai sprogmenų, o iš 
srities išvežti 62 sporgs- 
tamųjų medžiagų vagonai, 
į Karaliaučių vežami 
labai įvairūs karinės pa
skirties kroviniai, bet 
didžiąją dalį karinių kro 
vinių sudaro akmens 
anglis, maistas, dyzelinis 
kuras bei mazutas. Mi
nistras pripažino, jog 
Lietuvos turimi duomenys 
apie karinį tranzitą re
miasi Rusijos pateiktais 
duomenimis ir pasirinkti
nai tikrinant tranzitu va
žiuojančius vagonus dek
laruoti kroviniai visada 
'sutapdavo su faktiškai 
esančiais.

1997 m. Rusija į Kara
liaučiaus sritį nuvežė be- 
veik 8 tūkstančius karių 
o iš ten oficialiai išvyko 
tik apie 3 tūkstančiai 
karių.

Č. Stankevičiaus teigi
mu, dauguma demobili
zuotų Rusijos karių per 
Lietuvą vyksta jau Ifaip 
civiliai asmenys, todėl 
duomenys skiriasi.

EPA-ELTA nuotr.

Prezidentūros kieme surengtoje Atvelykio šventėje 
vaikams prez.Valdas Adamkus ir jo žmona Alma, 
džiaugiasi gavę dovanų - miško žibučių

■ Nuotr: ELTA

• I metinį TAUTINĮ 
FESTIVALĮ , kurį rengia 
Washingtone Smitsonian 
Institutas, pakviesta daly
vauti ir Lietuva, su Dai
navos ansambliu, suside
dančiu iš 30-ties žmonių.

iš viso šiame ansamb
lyje, kartu su paruošia
momis grupėmis dalyvau
ja apie 200 narių.

Tai - kitų profesijų 
žmonės-tarnautojai įvai
riose srityse: inžinieriai, 
darbininkai, gydytojai, 
mokytojai.

Jų pasiektas aukštas 
muzikinis lygis, ir jie 
kviečiami dainuoti ne 
tik Rytų Europos kraš
tuose, bet ir Vokietijoje, 
.Italijoje, Ispanijoje, Pran
cūzijoje, Graikijoje, Šve
dijoje, Olandijoje.

Originalios dainos, lie
tuvių pamėgtos ir išsau
gotos, skambėjo ir spe
cialiame dainaviškių 
pasirodyme Washington© 
ir apylinkių lietuviams.

MIRĖ ILGAMETIS 
SKAUTYBĖS VEIKĖJAS

Š.m. gegužės mėn. 16 
d. JAV-se Cleveland' e, 
OH, mirė gerai žinomas 
šio kontinento lietuvių 
skautų veikėjas v.s. VLA
DAS BACEVIČIUS.^ Jis 
dalyvavo visose didžiosio
se stovyklose, buvo skau
tų foto korespondentu. 
Už ilgametę veiklą skau- 
tijai pagerbtas skautų 
ordinais ir aukščiausiu - 
"Geležinio Vilko" žyme
niu. Jis skautavo nuo 
1928-jų metų.

Šią vasarą jis buvo pa
siryžęs grįžti į savo gim
tinę Lietuvoje ir ten ap
sigyventi.

Po atsisveikinimo Lai
dotuvių Namuose ir gedu
linių Mišių, atnašaujant 
kun. G. Kijauskui,S.J., 
gausaus būrio tautiečių, 
skautų ir skaučių, palydė
tas į kapines Cleveland' e.
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niaus universiteto Medi
cinos fakultete. Jis yra 
padaręs 3 išradimus, 
parašė knygų, gavo hab. 
dr. laipsnį, profesoriauja 
vadovaudamas Vilniaus 
u-to Medicinos fakulteto 
Neonatologijos klinikai.

® Diskutuojama įvairiuo
se laikraščiuose apie 
išaiškėjančią slaptosios 
tarnybos VRM - joje 
veiklą. Ji rinKUsi medžia
gą ir sekanti ministerius 
Premjerą, gen. Prokuro
rą Kazį Pėdnyčią, net 
dabartinį Prezidentą, 
"Lietuvos Ryto" b-vės 
akcininkus bei žurnalis
tus. Duomenys esą buvo 
perduodami V. Žiemeliui 
ir Seimo p-kui Vytautui 
Landsbergiui.

Medicinos mokslus ^****************************** Kazys Bradunas 
baigė Kaune, dirbo gydy
toju Druskininkuose. Bai- LEMTIES VALANDA 
gęs aspiratūrą, dėstė Vil

Temstant netekom namų ir nusekėm vakaro saulę, 
Kai už juodu nugarų ugny raitės tėviškės medžiai - 
Riksmas viršūnių spiegiąs apkurtino plyštančią klausą. 
Šaukė seni pašaliai, beviltiškai griebė jų rankos 
Mūsą šešėlius baugius ir vieškely šąlančias pėdas, 
O nuo jų pirštų ilgų jau mėlynos liepsnos lašėjo...

Žemė besotė, akla mūs prakaitu ėmė bodėtis, 
Alkanu speigo vilku užuodė garuojantį kraują - 
Godžiai prigulus rausvus klanus atsikvėpdama lake. 
Paukščiai sudraskė lizdus, žvėris girių gelmę išlauže, 
Sunkūs, prinokę laukai byrėjo drebėdami veltui, 
Metų skaidri sietuva jau ašaromis padumblavo...

MIŠIOS VORKUTOJE

Šalto metalo Madona,
Kalinio rankom nukalta,
Ašarų sidabru
Sužvilgo Vorkutoje naktį
Požemių gelmėje,
Prie atnašai lašančio kraujo...

T a tikrai abipusiai faktaiijiemvoie nėra patvirtinti?

,B.N.

SPĖLIOJIMAS - 
UŽUOMINOS

Vidmantas Žiemelis 
tvirtino "Respublikos" 
laikraštyje, kad jis bu
vęs atleistas dėl politi
nių priežasčių: "Tarp 
mūsų su Premjeru įvyko 
takoskyra,- sakė jis. 
"Neatitiko požiūriai į 
kadrų politiką. Aš nieka
da iš darbo neatleisiu 
žmogaus, jeigu neturiu 
tam pragrindo, kompro
mituojančių jį faktų".

Premjeras jam esą 
priekaištavęs, kad neat
leido vieno ar kito žmo
gaus. O daromas jam 
priekaištas, - kad nepakan
kamai išaiškinama sunkių 
nusikaltimų - neatitinkąs 
faktams, nes pernai 1997 
m. buvo išaiškinta 10% 
nusikaltimų, o šiemet 
jau 40%.

Premjero ir jo konflik
to pagrinde buvę tai, 
kad Seimo Konservatorių 
frakcijos ir Partijos už
darame posėdyje buv. 
Vidaus Reikalų min. 
pareiškė turįs Premjerą 
kompromituojančios me
džiagos, gautos VRM 
vieno darbuotojo praneši
mu, jog anoniminiai as
menys yra girdėję apie 
G. Vagnoriaus ar Konser
vatorių partijos $4-rių 
mil. dolerių skolą JAV- 
bėms. Premjeras, kaip 
rašoma rašte, esą nema
nąs skolos grąžinti ir 
esą užsakęs susidoroti su 
pinigus skolinusiu asme
nį rni.

Jokių tikrų įrodymų 
pranešime nėra, žinios 
nepatikrintos. V.Žieme - 
liui patiekus jas kaip tik
rą faktą, - kilo konflik
tas.

Šią žinią skaitant atei
na gi vėl mintis į galvą, 
jeigu buvo uždaras posė
dis - tai kodėl ir kaip, 
ypač ši paskutinioji žinia, 
pakliuvo viešumon į spau
dą? Ar to reikėjo, kol

NAUJAS VIDAUS REI
KALŲ MINISTERIS

Gegužes men. 22 d. 
prez. Valdas Adamkus, 
atsižvelgdamas į premje
ro Gedimino Vagnoriaus 
aptarimus, pasirasė dek
retą, kuriuo Lietuvos 
Vidaus Reikalų rniniste- 
riu paskyrė Stasį ŠEDBA- 
RĄ. Jis iki dabar buvo 
konsultantu Valstybės ir 
Žmogaus teisių klausi
mais, nepartinis.

Naujasis Vidaus Reika-^ 
lų ministeris yra dirbęs 
prokuratūroje teisėju, 
advokatas pagal profesi
ją. Jis sakėsi pirmiausia 
išsiaiškins "kas iš tikrųjų 
yra mokesčių inspekcija, 
kuo ji užsiima ir kokiems 
sluoksniams atstovauja".

Jo nuomone, jis eina 
į sunkiausią vietą Lietu
voje.

Buvęs min. Vidmantas 
Žiemelis, kaip skelbiama 
"Lietuvos Ryto" gegužės 
mėn. 23 d. laidoje, prieš 
pat išeidamas iš savo 
posto, pasirašė įstatymą, 
suteikiantį Vidaus tarny 
bos leitenanto laipsnį 21 
m. amžiaus jaunuoliui - 
savo padėjėjui Dariui 
Šaliugai.

Korespondentas Arūnas 
Jonušas išsiaiškino, kad 
karininko laipsnio pasky
rimas neatitinka Vidaus 
tarnybos statuto taisyk
lėms, kam ir kada gali
ma skirti tokį laipsnį.
® "Respublikos" laikraš
tyje komentuojama, jog 
svarbius sprendimus prem
jeras padaręs ne pirmą 
kartą, kuomet Seimo 
Pirmininkas - Konservato
rių partijos lyderis Vy
tautas Landsbergis būna 
išvykęs užsienin (šį kar
tą Anglijon).

• SVEIKATOS Apsaugos 
viceministeriu yra pa
skirtas prof. Vytautas 
BASYS, 53 m. profeso
rius.

Kol nėra tikrai, išsiaiš
kinta, kur šmeižtas, kur 
tikrovė- neetiška spaudai 
skelbti besaikius spėlioji
mus, ypač, kad tai nepa
deda valstybes gyvenimo 
tobulinimui, nei jos įvaiz
džiui. Tik "kai kam" tai 
gali atrodyti naudinga.
• Pasitraukus iš Valsty
bės Saugumo Departa
mento vadovo pareigų 
J. JURGELIUI, po ilgesnių 
diskusijų šiam departa
mentui paskirtas ir Pre
zidento patvirtintas Me
čys LAURINKUS.

Savo laiku šio darbo la
bai norėjo Seimo narys 
Audrius Butkevičius... 
Dabar laukia Lukiškių ka
lėjime teismo už pasikė
sinimą įvykdyti finansinę 
aferą.
AMERIKIEČIAI FILMUO
JA "ROBIN HOOD" SERI
JĄ NEMENČINĖJE

Iki dabar "Warner 
Bros" filmavimo bendro
vė per dvi vasaras nufil
mavo nuotykių filmo 
apie Robin Hood 26 
dalis ir iki š.m. rugsėjo 
mėn. atliks dar 13 dalių.

Nemenčinės miškai 
labai tinka scenarijaus 
Šervudo girioms, o kino 
studijos aikštelės pasiruo
šusios atvaizduoti visą 
kitą reikalingą aplinką. 
Pagrindinį vaidmenį 
Robin Hood-vaidino John 
Bradley, o kartu su juo 
atvyko į Vilnių ir 43 
žmonės: aktoriai, režisie
riai, filmininkai, asisten
tai ir kaskadininkai (t.y. 
"stunt men"). Kiekvienai 
naujai daliai atvyks dar 
10-15 kviestinių aktorių.

Filmo serijos kūrime 
dalyvauja daugiau kaip 
150 Lietuvos specialistų, 
jų tarpe dail. Gailius 
Kličius ir aprangos daili
ninkė Daiva Petrulytė. 
Lietuvos kino studijos 
direktorius Robertas Ur
bonas džiaugiasi sklan
džiai vykstančiu darbu.

• LINAI LIETUVOJE pa
gal archeologinius duome
nis, buvo pradėti auginti 
prieš 4000 metų. Šis 
pluoštinis ir aliejinis au-

Ar turit kas aukai ir duonos?...
( "iš Grumsto ir iš Dvasios”),Kaunas, 1994.)

galas buvo labiausiai au
ginamas ir naudojamas 
XVI-XVIII a. Tuomet plė
tėsi ir jų eksportas iš
Lietuvos. 1933-1940 me
tų laikotarpyje linai 
sudarė apie 58% viso 
eksporto. O pirmosios 
Lietuvos Nepriklausomy
bes laikotarpiu iki II- 
jo pasaulinio karo pra
džios, apie 30% aukso 
atsargų buvo sudaryta iš 
linų eksporto. Dabar, 
išsiplėtus medvilnės ir 
sintetinių medžiagų pluoš
to gamybai, linų pareika
lavimas sumažėjo.

Madoms kintant, arba 
pasiilgstant natūralumo, 
vėl atsiranda linų pluoš
to pareikalavimų. Lietu
voje pagrindinai linų augi
nimu užsiima labiausiai 
Žemaitijoje- Plungės AB 
LINŲ AUDINIAI. Gauna 
neblogų užsakymų iš 
Vakarų Europos, ypač 
Skandinavijos paklausa 
yra didelė.

Tačiau Mažeikių linų 
fabrikas bankrutavo, nes 
pirminio linų perdirbimo 
fabrikai nepajėgė apmo
kėti laiku žemdirbiams 
už produkciją. Panašiai 
atsitiko ir su keliomis 
kitomis bendrovėmis. 
Tikimasi, kad pagerinus 
apdirbimo techniką ir ga
vus valdžios subsidijas, 
bei sutvarkius linų per
dirbimo bendrovės linų 
pluošto ir, aliejaus pramo
nė žada žymiai sustiprė
ti, o lino plauoštais pa
tenkinti ir Britanijos, 
Belgijos, Prancūzijos ir 
Vokietijos tekstilininkus.

Akmenės, Kelmės, Pa
kruojo ūkininkai pasiskirs
tę linų kvotomis turi 
galimybės išsilaikyti, nes 
numatoma iš jų supirkti 
apie 3000 tonų žaliavos.

• Lietuvos ieties metikė 
Rita Ramanauskaitė leng
vosios atletikos varžybo
se Rio de Žaneiro (Bra
zilijoje) gegužės mėn. 
pradžioje laimėjo i-mą 
vietą; Il-je vietoje 

rusė Tatjana Sikolenko, 
atsiliko 68 cm.; III-ioje 
- čekė Nikola Tomecko- 
va, atsilikusi nuo Ritos 
2m.47 cm.

KAIŠIADORIEČIAI MINĖ
JO TREMINŲ SUKAKTI

Prieš 50 metų, gegu
žės men. 22 d. buvo Kai
šiadorių geležinkelio 
stotyje saulei patekėjus, 
stovėjo ešalonas nr. 97 
914, sudarytas iš 53- 
jų vagonų, o jo viršinin
kas MGB maj. Karpenko. 
Tą dieną Stalino įsaky
mu, buvo pakrautos 196 
šeimos iš Kaišiadorių 
apylinkės ir 175 šeimos 
iš buvusios Jezno apylin
kės. Ešalonas skirtas 
kelionei į Krasnojarsko 
sritį, SSSR.

Tremtiniai buvo daugu
moje apgyvendinti taigo
je, esančioje prie Jenisie
jaus upės, dirbo miško 
kirtimo pramonės darbuo
se, kentėdami šaltį ir ba
dą. Ten mirė 129 tų 
metų tremtiniai.

1957-58 m. likę gyvi, 
bandė grįžti į savo tėviš
kes Lietuvoje, tačiau 
buvo daromos kliūtys »ir 
jie apsigyveno įvairiose 
kitose vietose. Jau apie 
250 jų yra palaidoti 
Lietuvoje.

Lietuvos Politinių Ka
linių ir Tremtinių Sąjun
gos Kaišiadorių skyrius 
š.m. gegužės mėn. 24 
d. prisiminė savo tėvy
nainius iškilmingomis pa
maldomis Kaišiadorių ka
tedroje, pašventino Kai
šiadorių tremtinių vėlia
vą ir aplankė Tremties 
paminklą prie geležinke
lio. iš čia buvo pradėję 
vargo kelionę daugiau 
kaip 1,500 kaišiadoriečių.

Miesto salėje baigė 
minėjimą koncertu.

• Nuo LIETUVOS-LENKI
JOS sienos 2000-aisiais 
metais pradės veikti nau
ja, europietinio tipo gele-
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KAIRĖJE

Augustas 
Myle ir 
viekšniečiai 
dalinasi 
įspūdžiais

DEŠINĖJE - 

džiaugiasi 
dovanomis- 
akiniais

PRADŽIUGINO
BUVĘS MONTREALIETIS

Politinių Kalinių Ir 
Tremtinių ViekSnių sky
riaus vadovas Teofilius Ja
nuškevičius sukvietė gausųt 
būrį narių susitikti su Au
gustu Myle, buvusiu mont-

realiečiu, sugrįžusiu gy 
venti Lietuvoje.

Svečias labai nudžiugi
no visus ne tiktai atsilan
kydamas , papasakodamas 
apie gyvenimą Kanadoje. 
Jis atsivežė daugiau kaip 
50 porų akinių,kurie buvo 

kaminus. Jie pasižymi ir 
tuo, kad nuodingos che
minės medžiagos neiš
sisklaido į apylinkę, o su
renkamos į specialų vamz
delį. Taip pat jie gali 
būti lengvai pritaikomi 
židiniui ar katilui, kūre
namam bet kokiu degalų.

Kaminai pagaminti 
pagal vokiškąją technolo
giją pigiai nupirktais 
įrankiais.
NUBAUSTI ŠMEIŽTO 
SKLEIDĖJAI

"Europos" laikraščio 
vyr. red. Jaroslavas Ba
nevičius, red. Povilas 
Gončiaras yra įkalinti 
teismo sprendimu. Nuo 
1994 m. iki pat bylos 
iškėlimo abu nuteistieji 
minimame laikraštyje sis- 
tematiškai skleidė mela
gingus prasimanymus 
apie Lietuvos Televizijos 
Kauno skyriaus direkto
riaus pavaduotoją žurna

surinkti Augusto draugo 
Albino Urbono iš montre- 
aliečių lietuvių. Tai ne 
pirmą kartą tokie būtini 
akių "pastiprinimai'’pasie
kia neįprastu būdu buv. 
kalinius ir tremtinius Įvai
riose Lietuvos vietovėse.

listą Vidą Mačiulį.
J. Banevičius pelnė 1 

m. kalėjimo griežtojo 
režimo, o P. Gončiaras 
-bendrojo režimo patai
sos namų kolonijoje.

Tai pirmą kartą Lie
tuvos teismų istorijoje 
galų gale rimtai nubaus
ti šmeižikai - naujos 
"profesijos" prieauglis...

• Atsigavo VILKAVIŠKIO 
apylinkės Balčiūnų kiauli
ninkystės kompleksas. 
Bendrovėje dirba 110 
žmonių, 51% akcijų pri
klauso investicinei bend
rovei, 41% - "Hermio" 
banko padaliniui "Hermio 
Investicija", 1% - valsty
bei ir likę 7% - Balčiū
nų darbuotojams.

KRATOS KAUNE "LIE
TUVOS KURO" FILIALE

Šio filialo direktoriaus 
Edvardo GRAŽULIO 
bute ir darbo vietoje, pa

Juos gavę,labai džiau
giasi, nes juos lengvai . 
sau prisitaiko, o nusipirkt 
- neišgali. Viekšniečiai nuo 
širdžiai dėkoja abiems čia 
minimiems bičiuliams, ir 
visiems, . akinius sunešu- 
siems montrealiečiams .

darius kratą, jis buvo 
suimtas ir visas jo tur
tas konfiskuotas.

Valstybės Saugumo de
partamento darbuotojai, pa
tikrinę eilę "Lietuvos Ku
ro" degalinių Kaune, su
rado didelio masto suk
čiavimo sistemą.

Degalinėse buvo naudo
jamasi elektronine įran
ga, kurią manipuliuojant 
darbuotojai gana lengvai 
galėdavo pasivogti kad 
dešimtą perkamo kuro 
litrą. Siurblio skaitiklis 
rodydavo pirkėjui, "apsu
kant" degalinės kompiu
terį ir kasą, kad jis ga
vęs tiek degalų, už kiek 
sumokėjo...

Byla iškelta Kauno 
apygardos prokuratūroje 
Organizuotų nusikaltimų 
ir Korupcijos tyrimo sky, 
riuje.

• Užsieniečiai nusikals
ta Lietuvai dažniausiai

Apie tai buvo parašy
ta ir Akmenės valsč. laik
raštyje "Vienybė”.

Malonu, kad Augustas 
ir montrealiečiai lietuviai 
gali padėti nors kiek savo 
tėvynainiams, palaikydami 
bičiulišką ryšį.

nelegaliai pereidami 
valstybės rubežių, ypač 
Afgaistano, Šri Lankos 
ir Bangladešo piliečiai.

Daugiausia nusikalti
mais auto vagystėje, do
kumentų klastojime ir 
vogime, kontrabandoje, 
prostitucijoje, plėšikavi
me ir chuliganizmo veiks
mais pasižymi užsienie
čiai gudai (baltarusiai), 
latviai, rusai, ukrainie
čiai.

• Lietuvos laikraštis 
"Respublika" paskelbė š. 
m. balandžio mėn. vidu
ryje duomenis, kad la
biausiai patikimu visuo
menės veikėju 40% gy
ventojų laiko naująjį 
prez. Valdą Adamkų, 
15,5% pasisakė pasitikį 
buvusiu prez. Algirdu 
Brazausku. Po 7.6% ga
vo Vytautas Landsbergis 
ir Artūras Paulauskas.

/......atkelta iš 2 psl./
žinkelio linija, per Mari
jampolę iki Kauno.

Specialistai esą apskai
čiavę, kad vien iš Lietu
vos per metus šiuo gele
žinkelio ruožu bus perga
benama 4,5 mil. tonų 
krovinių.

• Muzikos FESTIVALIS 
vyks per tris mėnesius 
nuo birželio mėn., Vil
niaus atomobilių preky
bos centre GARIŪNUO
SE. Dalyvaus daugiau 
kaip 50 įvairių Lietuvos 
grupių ir atlikėjų,var
žysis, išrinktus dešimtu
ką, dėl pirmųjų vietų.

Koncertai vyks kiekvie
ną penktadienį aikštėje.
GRAŽI PAŽANGA
Akcine B-vė "Marijampo
lės Statyba", pagamino 
naujoviškus, šilumą tau
pančius, atsparius ugniai 

KAIP RINKAUSI 
PREZIDENTĄ

Kai vienas kandidatas į Prezidentus 
mums pasiūlė balsuoti už protą, prisimi
niau kadaise girdėtą sąmojų.

Kartą studentai vieną profesorių 
paklausė, ką Viešpats teisingiausiai žmo — 
nems padalijęs. Profesorius nedvejoda
mas atsakęs: "Protą*” O kai studentai 
pasiteiravo, kodėl būtent, protą, profe
sorius paaiškinęs: "Dar negirdėjau, kad 
kas skųstųsi, jog trūksta proto".

Paskelbus pirmojo rinkimų turo rezul 
tatus, visi pamatėme, jog anas profeso
rius neapsiriko. Tokių,kuriems reikėtų 
proto, Lietuvoje neatsirado nė vieno 
procento...

Antrasis kandidatas, regis, nusišnekė
jo, pasiūlė mums neiti į jokią Europą, 
o patiems šerti kiaules ir vežti parduo
ti į Angliją, kaip jo giminaičio laikais, 
ir taip praturtėti.

Bet kur tas kiaules laikysi? Fermas 
tai nugriovėme. Be to, kas norės jas 
šerti? Ir paaiškėjo, kad už jį balsavo 
tik koks trečdalis procento rinkėjų. Gal 
buvę kiaulių fermų vedėjai?

Trečias kandidatas buvo iškalbus 
ir net finansiškai siūlėsi padėti, jei tik 
jį išrinksime. Na, manau, arbatpinigiais 
manęs nepaimsi. Kad ir turtingas, bet 
milijardieriaus Onasio turtų nepaveldėjai^ 
o mūsų, šiaip ar taip, vien rinkėjų pus
trečio milijono. Juk neišdrebinsi kiek-
1998. VI.9-

vienam nė po doleri, gal tik po pusę, 
O kas man iš pusės dolerio, gal tik 
šimtgramis pilstuko. Atmečiau ir ši 
kandidatą. Paskui pamačiau, kad nedaug 
už jį tebalsavo, bene keturi procentai. 
Gal tie "vargo broliai", kurie tą rytą 
neturėjo iš ko sveikatą pataisyti?

Ketvirtas kandidatas į Prezidentus 
buvo nuoširdus, simpatiškas vyrukas. 
Tik kas iš to? Perskaitęs biografiją, 
sužinojau, kad jau septynerius metus 
sukasi tarp valdžios vyrų, o plikas, kaip 
tilvikas. Jo kolegos po užsienio bankus 
pajamas slapsto ir dvarų prisistatė, o 
jis nė rinkiminiams portretams nesusi
kombinavo. Vadinasi, nemoka "veikti". 
O jei prezidentas bus biedniokas, tai 
mes ir be kelnių liksim. Pasirodo, kad 
mano tiesa, už jį balsavo tie idealistai, 
kurie šiandien Lietuvoje dar mano, kad 
ne piniguose laimė.

Penktasis kandidatas Lietuvai atkak
liai laisvę žadėjo. Bet nė vienas mūsų 
tautietis, o dar dažniau tautietė, laisvę 
ir arabui parduotų, kad tik darbo gautų. 
Ką besakyti apie kaimo žmones? Pava
kariais eini J ganyklą už kelių kilometrų 
ir drebini kinkas - rasi ar neberasi kar
vę su veršiu? Rudeniop sutinku kaimyną, 
šis vedasi neramų veršį iš ganyklos ir 
grasina: "Užmušiu") Sakau, nebausk to 
veršio, ar jis kaltas^ kad Lietuvoje rin
kimai artėja? O jis: "Ne verši,- sako,- 
užmušiu, o tuos, kurie ganykla, liepė 
už trijų kilometrų atmatuoti". Na, ma

nau, kaip balsuoti už kandidatą, kuris 
nežino kur ganyklą atmatuoti? Ir balsa
vo už jį nedaug, tik tie, kuriems ganyk
los prie namų...

Pats jauniausias kandidatas iš karto 
tapo lyderiu. Kur netaps, kad visuose 
turguose buvo reklamuojamas. Parvažia
vęs iš turgaus ir porinu savo Stasei:"Tas 
vaikinas toli eis. Moterims patinka, 
o moterų Lietuvoje daugiau kaip vyrų." 
Mano Stasele pasiklausė ir sako: "Tėvai, 
kaip sau nori, ir aš už ji balsuosiu’" 
Puoliau raminti: "Atsipeikėk, motin,jau 
pensininkė esi ir į bažnyčia^ vaikštai. 
Juk žinai, kad nuodėme net mintyse 
su svetimu bendrauti. Ar ne gėda bus 
per išpažintį prisipažinti?"

Šiaip taip atkalbėjau, tai ji prie 
"amerikono" persimetė. Bet juk žinome 
tuos amerikonus.1 Jie dykinėtojų nemėgs
ta, lieps ne į darbo biržą, o į viešuo
sius darbus eiti. O aš, tikras lietuvis, 
nenoriu būti juodadarbis. Ar aš nenusi
pelniau gyventi geriau - kaip koks ban
kininkas?

Kol galvojau, kol svarsčiau, tauta 
ir be manęs išrinko Prezidentą. Kas 
man iš jo? Pensiją gaunu. Nuo giltines, 
kuri vis arčiau, nė japoniški kompiute
riai neapgins, ką jau ten prezidentai. 
Tik gaila man to išrinktojo. Kap jis 
įtiks mums, kurie norime dirbti lietuviš
kai, o gyventi amerikoniškai?
Klemensas Vaupšas "Vienybė",nr.7.
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JADVYGA JELMOKIENĖ 
Atsimenu jau gerokai 
anksčiau iš Lietuvos ga
vau dokumentinį filmą, 
pavadintą "Šimtamečių 
godos", kurį ir pats žiū
rėjau ir kitiems rodžiau. 
Jame buvo vaizduojami 
Lietuvos šimtamečiai 
žmonės ir teko stebėtis 
jų guvumu ir išmone.

Šiandien tokia stipri 
ir dar aštraus proto mū
sų šimtametė tautietė 
gyvena Ciceroje prie 
Čikagos. Ji visai nese
niai, šių metų kovo mė
nesio 2 dieną atšventė 
savo šimtąjį gimtadienį. 
Gimusi 1898 m., tuome
tinėje Kauno gubernijoje 
Aleksandro ir Natalijos 
(Bogarevičiūtės) šeimoje, 
ji pradžios mokyklą bai
gė namuose, samdomo 
mokytojo priežiūroje, o 
gimnaziją lankė Kaune. 
Ten begyvendama susipa
žino su iš Vilniaus kraš
to kilusiu Juozu Jelmoku, 
tuometiniu Kauno miesto 
policijos vadu. Jiedu su
situokė 1921 m. Vytauto 
Didžiojo bažnyčioje, kur 
jiems moterystės sakra
mentą davė žinomas ka
nauninkas Tumas-Vaišgan- 
tas.

1923 m. jos vyras 
buvo paskirtas Kėdainių 
apskrities viršininku, o 
ji pati paveldėjo jos 
tėvų - Antanavos dvarą, 
buvusį Josvainių valsčiu
je, Kėdainių apskrityje. 
Ir šiame dvare jie gyve
no laimingai iki 1944- 
jų, kuomet dėl artėjan- 
čo fronto ir komunistų 
reikėjo trauktis į Vaka
rus. Čia Vokietijoje susi
laukta karo pabaigos ir 
tada apsistota pabėgėlių 
stovykloje iki 1949 metų 
kai pasitaikė proga emig
ruoti į Ameriką.

Ciceroje prie Čikagos 
Jadvyga su vyru ir dviem 
dukromis - Natalija ir 
Olimpija atsirado 1950 
metais ir čia apsigyveno 
Gaila, kad jos vyras 
anksti iškeliavo amžiny
bėn- 1967 m. Dukros 
ištekėjo ir čia pat gyve
na tik Natalijos vyrui ne
buvo lemta ilgėliau gėrė
tis dėdės Šamo žeme.

Su Jadvygos Jelmokie- 
nės gyvenimo faktais pla 
4 psl.

Savo amžiaus 
Šimtmetį mi
ni Jadvyga 
Jelmokienė.

Ji laiko po
piežiaus Jono 
Pauliaus II-jo 
sveikinimo 
raštą.

Šalia jos- 
duktė 
Natalija 
Sodeikiene

Nuotr: 
Ed.Šulaičio

ciau buvo galima susipa
žinti per jos šimtmečiui 
skirtą pobūvį š.m. kovo 
mėn. 8 d. Plačiau apie 
sukaktuvininkę papasako
jo Cicero ir Amerikos 
lietuvių veikėjas dr. 
Petras Kisielius. Jis 
savo kalbos pabaigoje ak
centavo:

-"Džiaugiamės, kad 
mes savo kolonijoje turi
me tokį išskirtinį asme
nį jau 48 metus. Tai mū 
sų lietuviškos kolonijos 
pastovumo simbolis ir 
mums pavyzdys. Pagerb
dami mieles Jadvygos as
menį ir jos praeities 
istoriją, prašome mūsų 
Viešpatį jai kuo geriau
sios sveikatos ir linkime 
jai dar ilgai pabūti Cice
roje!"

Sukaktuvininkė susilau
kė daug sveikinimų bei 
linkėjimų žodžiu, taip 
pat gavo pasveikinimų 
raštu ir paštu iš žymių
jų žmonių. J. Jelmokie- 
nę sveikino popiežius 
Jonas Paulius II, JAV 
prezidentas Bill Clinton 
Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus, Illinois 
gubernatorius Jim Edgar, 
JAV Atstovų rūmų narys 
William Lipinski ir kt. 
Gražus sveikinimas buvo 
priimtas Cicero miesto 
prezidentės ir miesto 
patikėtinių tarybos susi
rinkime š.m. kovo mėn. 
10 d., ir jis buvo įteik
tas sukatuvininkei.

Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus sukaktu
vininkei rašė: "Nuošir
džiai sveikinu Jus garbin
go ir gražaus gimtadie
nio proga. Jūs nepalūžo- 
te po sunkia gyvenimo 
našta, iki šiol dalijate 

gėrį ir gerumą aplinki
niams. Linkiu geros svei
katos ir dar daug pava
sarių žalių".

Daug pavasarių žalių 
bei geros sveikatos linki 
ir šių eilučių autorius, 
kuris ilgą laiką gyveno 
sukaktuvininkės kaimy
nystėje, mindžiojo tuos 
pačius takus bei kelius. O 
jos labai prižiūrimame 
ir mėgstamame gėlių 
darželyje tebežydi kuo 
gražiausios gėlės!

Edvardas Šulaitis

MINTYS, SUVESTOS ANT 
GELEŽINKELIO linijos 
Klaipėda - Šilutė —
Albinas Stubra
Kalba

įdomu žiūrėti ne tik 
pro vagono langą ir dū
sauti, pamačius geltonus 
saulės spindulius. Štai 
prieš mane sėdi dvi mo
terėlės. Neatkreipčiau į 
jas dėmesio, jeigu jos sa
vo tarškėjimu nenustelb
tų ratų dundėjimo. Ką 
jau kalbėti apie kitų tar
pusavio pasišnibždejimus, 
Iki 1944-jų rudens ir žie
mos ši kalba šiose vieto
se būtų panaši į ateivių 
iš kitos planetos. Po 
1945 -jų išgirdus, reikė
davo arba mauti į krū
mus, arba nusiėmus ke
purę, pritariant, nors ir 
nežinant apie ką eina 
kalba, maloniai linkčioti 
galva, ši kalba atėjusi 
su ginklu ir su žmonė
mis, nešinais faneriniais 
lagaminėliais ir maišais 
ant pečių, užplūdusių 
Lietuvą tais sunkiais 
pokario metais. Žmonės 
buvo nekalti. Kalta buvo 
santvarka, taip ir neįdie
gusi savo piliečiams mei
lės ir pasiaukojimo savo 
gimtinei jausmų. Su šia 
kalba pradėjo atsirasti 
ir pilkieji, sulopyti namų 
stogai, ir trėmimai, ir 
baimė. Tai jautė visi čia 
gyvenusieji. Gal ir dėl 
to tos geraširdės močiu
tės taip nesivaržydamos 
potyliame vagone dėstė 
savo įspūdžius iš sodinin
kų patirties. Kitaip kal
bantys visada buvo kant
rūs. O ko pykti, - netru
kus Dituvos sodų stotelė 
ir jos išlips. Baisi bėda 
-pakentėti...

Kur dingo šio Krašto 
senųjų žemininkų šnekta? 
Nebėr. Dingo. Prapuolė 
garsusis "šyš, pagimdęs 
pokaryje "sišioniškis" 
Nebesigirdi: "Eik šyš gor 
pradedam (-ir rasi)".

Dingo "germulės" (mor
kos), "pumpiai" (sagos), 
"savęsp", "kalbėtumbim".

juodmargės karvės. Ta
čiau - stok! Argi tai tos 
pačios? Anos turėjo savo 
savo tėvų ir protėvių do
kumentus. Buvo žinoma, 
kad ir jos negimusi tely
čia duos tiek ir tiek lit
rų pieno, jis bus tokio 
ir tokio riebumo. Magist
ralinių Mažoji Lietuva- 
Rusija kelių gyventojai 
tuo įsitikino dar 1944 
metais, kada už litrą 
kitą naminės iš tūkstan
tinės baubiančios, rytų 
link varomos galvijų 
bandos įsigydavo dar ga
lutinai nesugadintą karvę 
("perdegdavo" tešmenys.) 
Tokia išgydyta karvė 
duodavo daug ir tokio 
riebaus pieno, kad pieno 
surinkimo punktai reika
laudavo "išpilti" jo žy
miai mažiau. Jiems buvo 
svarbus riebumas.

Kur šių juodmargių do
kumentai? Veltui akys 
ieško "rostgartų" - vieli
nių užtvarų su juose 
besiganančiais trakėnų 
veislės arkliais. Viskas 
dingo.

Pro akis praslenka 
pilkos sodybos, dengtos 
pilkais lopytais stogais. 
Dar neseniai buvo galin
gos fermos, o jose 
tūkstančiai galvijų, 
vištai subilda ' pirmoji 
pervaža. Kerta tada bu
vusį pagrindinį kelią į 
rytus, į Gargždus: į Di
džiąją Lietuvą.

Klaipėdos miesto nio
kojimas prasidėjo prie 
Sendvario.

1944 m. spalio 8 d. be
veik iki šios pervažos 
buvo prasiveržusi sovieti
nių tankų brigada. Gele
žinkelio pylimas už šios 
pervažos (maždaug prie
šais dabartinius prekybos 
sandėlius) buvo toks 
aukštas ir status, kad 
tankai jo negalėjo įveik
ti. Tad jie ant plento 
susirikiavo į koloną ir 
"geležiniu kumščiu" dar
nioje voroje (taip jie at
važiavo be didesnio pasi-
DEBESYS VIRŠ LATVIJOS

O tokia anais laikais 
populiari dviskaita: "At
vyko kaimynas dum ark- 
lium (kinkytu vežimu).

... "Automatrica" ma
žina greitį. Pro dešiniuo
sius vagono langus šmėkš
čioja senoviškų raudonų 
plytų stoties pastatas. 
Nesimato tik metalinio 
tilto pro geležinkelio 
atsišakojimus. Kur buvo 
jis sovietiniais laikais de
montuotas ir išvežtas į 
Klaipėdą. Stovi ir šian
dien , tik mažai kas juo 
naudojasi.

Karvės - ir tos tik iš 
kailio panašios

Pro vagono langą, 
kaip jau minėjau, bėga 
parudavę laukai. Ir vėl 
žiūrint į gamtą atrodo, 
kad niekas nuo tų 1944- 
jų spalio nepasikeitė. O 
gal taip yra - gamtai 
toli iki mūsų "didelių rū
pesčių ir politikų". Lau
kuose želia ta pati žolė, 
ten ganosi tos pačios 

priešinimo beveik nuo 
Kuršėnų, iš kurių pajudė
jo prieš tris paras) artėjo 
miesto link. Miesto liki
mas, atrodo, buvo nu
spręstas.

Ir urnai iš medžiais 
apaugusio Sendvario pasi
girdo vokiečių sunkiosios 
prieštankinės artilerijos 
salves. Trumpas, bet 
mirtinas susirėmimas. 
Nežinia, kiek nukentėjo 
vokiečių artileristai, ta
čiau "geležinis kumštis" 
buvo išblaškytas - mūšio 
lauke liko dešimtys (39?) 
tankų. Ar tai buvo sėk
mė? Dar keturis mėne
sius po šių salvių senąjį 
Klaipėdos miestą bom
bardavo sovietinės lakū
nės, daužė jį "katiušos" 
ir svilino gaisrai. Klaipė
dos prieigose žuvo pus
šešto tūkstančio sovieti
nių karių. Jų pajuodavu
sius kūnus, stambių mu
sių nusėstais veidais, 
Lypkių, Švepelių kaimų 
laukuose dar birželio mė
nesio 10 dieną laidojo 
Pempininkų kaimo vals
tiečiai. Vienoje duobėje 
- dvylika... ("O kad tave 
..." - stovėdamas duobės 
dugne, dusinamas lavonų 
tvaiko, nepadoriai keikė
si Pempininkų benamis, 
buvęs vermachto prievar
tinio folksšturmo karys 
Kozakas. Kol vyrai, už
nėrę ■ lavonui kilpą ant 
kojų, tempdavo negyvėlį 
į duobę, jam duobėje 
reikėjo palaikus gražiai 
suguldyti, kad "nesisker- 
suotų"), kitose -po du, 
po tris...

Iki šios dienos Klaipė
doje ir Tauralaukyje 
gyvena du "šarvuoto 
kumščio" dalyviai.
O saulė - ta pati

Dunda ratai. Štai rytų 
pusėje-Lypkių, Švepelių 
laukai. Kas dabar galėtų 
rasti tas kapavietes, ku
rias Pempininkų vyrai 
supylė tą birželio 10- 
ąją?

Ričardas Šalčius

Maskvos ataka prieš Latviją prasidėjo jau senokai, 
tačiau ji ypač pasireiškė visomis formomis, kai iš 
kalėjimo "už gerą elgesį" buvo paleistas Latvijos ko
munistų vadeiva ir aršus šalies nepriklausomybės 
priešas Alfredas Rubikas. Tas bemat nuskubėjo pas 
savo šeimininkus į Maskvą, kur buvo labai šiltai su
tiktas Rusijos komunistų ir nacionalistų lizde -Vals
tybės Dūmoje. Ypatingą dėmesį A.Rubikui skyrė- 
meras, savo imperialistiniais pareiškimais mažai kuo 
besiskiriantis nuo V. Žirinovskio - J. Luzkovas. Lat
vijos teisėsaugos pareigūnai turėjo numatyti, kad 
A.Rubiko apsilankymas pas savo tikruosius seiminin- • 
kus Maskvoje buvo ne šiaip sau, ir buvo galima 
laukti kokių nors provokacijų. Tuo labiau, kad gausi 
rusiškoji Latvijos spauda, ypač dienraštis "Panorama 
Latviji" (buvusi "Sovietskaja Latvija"), ypač akty
viai pradėjo kviesti rusakalbius į piketą kovo 3 d. 
Jis aiškiai Rusijos specialiųjų tarnybų organizuotas. 
Latvių policijai bandant nustumti nuo važiuojamo — 
sios centrinės gatvės dalies suįžūlėjusius jedinstvinin- 
kus, tuoj prisistatė iš anksto pasirengę įvairių Rusi
jos televizijų operatoriai ir komentatoriai. Tai buvo 
aiški provokacija, kaip ir netrukus nuaidėję sprogi
mai prie Rygos sinagogos ir Rusijos ambasados. 
Bematant prabilo ir sunkioji Kremliaus artilerija, 
pradedant prezidentu B.Jelcin’ u ir jau nušalintu 
premjeru V. Černomyrdin' u. Tam pritarė tarptauti
nės žydų organizacijos, o ypač garsusis Vyzentalio 
centras. Esą sprogimas prie sinagogos susijęs su 
Latvijoje vykusiais SS latvių legiono 55-mečio minė-
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MONTREALIO "L I T On 
METINIS PRANEŠIMAS

į metinį "Lito" susirin
kimą š.m. gegužės mėn. 
24 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje susirinko 
140 narių, dalyvavo 4 
svečiai.

P. Adamonis pristatė 
svečią iš Lietuvos - Algi
mantą RIMKŪNĄ, Užsie
nio reikalų ministerio pa
vaduotoją ekonominiams 
klausimams. Valdybos 
pirm. Lidija Dragūnienė, 
atidariusi susirinkimą, su
pažindino su dienotvarke, 
pristatė komisijų pirmi
ninkus. Tylos minute 
buvo pagerbti mirę "Lito" 
nariai.

Valdybos, revizijos, 
kredito komisijos ir savo 
vardu pasveikino visus 
atsilankiusius į 43-čiajį 
metinį susirinkimą, valdy
bos sekretorius Arūnas 
STAŠKEVIČIUS. Jis pa
brėžė, kad praėjusieji fi
nansiniai metai, kurie 
baigėsi 1998 sausio 31 
d., - buvo labai sėkmin
gi, užbaigti su 340,845 
dol. pelnu, tai beveik 
dvigubai didesniu, negu 
pernai. Aktyvas - virš 
30 mil. dol. Šiemet ant
rus metus iš eilės bus 
išdalintas papildomos 
palūkanos. Tai įrodymas, 
kad bankas dirba sėkmin
gai, verta naudotis jo 
paslaugomis. "Litas" re
mia ir įvairias organiza
cijas, aukoja įvairiems 
renginiams, ypač kultū
riniams. Per 1997 metus 
buvo paskirta 6,755 dol. 
Didesnės sumos buvo pa
skirtos Montrealio Lietu
vių Šeštadieninei mokyk
lai, skautams, "Nepriklau
somai Lietuvai", 
ko Nagio garsajuostės 
išleidimui 
praėjusieji

i Lietuvai" "Henri-

bei kt. Nors
metai buvo

pažymėti gamtos stichi
jomis, bet "Lito" darbuo

tojai viską laiku atliko 
o baigus priestato dar
bus, sąlygos dar pagerės.

Baigdamas kalbą, sek- 
kretorius padėkojo valdy
bos vardu nariams, revi
zijos komisijai už įdėtą 
triūsą, energiją, malonų 
bendradarbiavimą "Lito" 
reikalais. Baigdamas ka
denciją, Arūnas StaškevL 
čius, atsistatydino.

Protokolas buvo priim
tas taip kaip surašytas.

Il-ju dienotvarkės punk
tu buvo išklausytas Revi
zijos ir Etikos komisijos 
pirm. Joanos Adamony- 
tės pranešimas. Ji pabrė
žė, kad komisija vadova
vosi nusistovėjusiomis 
"Lito” revizijos tradicijo
mis ir Quebec’o Kredito 
unijų federacijos nurody
mais:

a) kad "Lito" procentai 
butų 
pagal 
tytus

b) 
prašymai;

c) skolų atsiskaitymas 
laiku;

d) tikrinama, kad nebū
tų privilegijuotų procen
tų.

Revizijos ir Etikos ko
misija visada dėmesingai 
išklauso narių nusiskundi
mus, tačiau jų per praė
jusius metus nebuvo nė 
vieno , - pranešė kalbėto
ja. Baigusi savo kaden - 
cija - atsistatydino .

u "Lito" vedėjas Bruno 
Bulota su malonumu pa
tvirtino, kad fianansiniai 
metai buvo sėkmingi. 
Pagal 1998 m. sausio 31 
d. duomenis, mūsų Kre
dito unija turėjo 2,134 
narius, iš kurių 8 yra 
valdybos nariai. Aktyvas 
liko virš 30 mil. dolerių.

imami ir mokami 
"Lito" V-bos nusta- 

procentus;
tiktinami paskolų

jimo renginiais. Vadinamieji žydų žudikų ieškotojai 
ir gerai žinomas Lietuvoje Efraimas Zurofas kaltino 
latvių legionierius žydų žudynėmis Latvijoje Antrojo 
pasaulinio karo metais. Tačiau daugelis latvių ir Va
karų istorikų pripažįsta, kad latvių karių divizijos 
karo metais dalyvavo aktyviuose karo veiksmuose 
prieš Raudonąją armiją ir niekada nedalyvavo žydų 
žudynėse. Beje, paskutinės žydų žudynės Latvijoje 
įvyko 1942 m. pavasarį, o Latvių legionas įkurtas 
tik po metų.

Aiškiai paveikti pašėlusios Maskvos propagandos, 
ant tos mešekerės patikliai užkibo ir Vakarų "demo
kratai". Netgi Vokietijos kancleris H. Kolis. Washing- 
tono požiūris buvo kiek objektyvesnis. Dar 1950 m. 
JAV valdžia pripažino, kad SS Latvių legionas nebu
vo toks, kaip Vokietijos SS daliniai, todėl jo nerei
kėtų laikyti priešišku JAV vyriausybei. Latvių legio
ne tarnavo apie 140,000 savanorių, ir 50,000 is jų 
žuvo mūšiuose su bolševikais ar vėliau buvo nužudy
ti bei mirė tremtyje. Labai gėdingai 1946 m. latvių 
legionierių atžvilgiu pasielgė Švedija, išdavusi Sovie
tų sąjungai 152 latvių karius, ieškojusius ten prie
globsčio. Visi jie buvo represuoti. Todėl praėjus ke
liems dešimtmečiams, net Švedijos karaliui prabilo 
sąžinė, ir jis 1994 m. pakvietė dar likusius latvių 
legionierius į Stokholmą ir oficialiai atsiprašė jų už 
įvykdytą niekšybę.

Rudenį įvyks rinkimai į Latvijos seimą. Vis kuria
mos neaiškios politinės partijos ir judėjimai. Todėl 
galima laukti, kad į Seimą ateis kišeninės Maskvos 
jėgos, kaip ir vadinamoji Liaudies santarvės partija. 
Latvių tautos laukia nemaži išbandymai. Neatsitikti
nai. ir prie Latvijos ambasados piketuojantys rusų 
komunistai ir žirinovskininkai atsineša įtartinai pana
šius plakatus, kaip pavyzdžiui: "Už mūsų senelius 
nupjausime ausis!" arba "Jūs, fašistai, sumokėsite 
už mūsų senelius savo gyvybe".
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Asmeninės, komercinės 
ir nekilnojamo turto 
paskolos padidėjo 8.8% 
arba 2,091,840 dol. Na
rių indėliai sudaro 24,922, 
824 dol. Kad išlaikytume 
laisvų pinigų pareikala
vimus ’ ' " ’ -
įvairių 
musų 
Federacijoje 
1,973,736 dol 
fondas- 2,378,181 
tai yra virš reikalaujamo 
minimumo pagal Kredito 
unijų įstatus, 
už procentus 
1,900,049 dol. 
palyginus su 
metais, nes procentai nu
krito žemyn. Sumažėjo 

išlaidos net 
dol. arba 8.3%.

ir išbalansuotume 
pozicijų 

paskolos
fondus, 

balansas 
pasiekė 

atsargos 
dol.,

Pajamos 
sumažėjo 

arba 3.2% 
praėjusiais

krito 
raštinės 
22,754
Metinis pelnas padidėjo 
293,885 dol. arba 84.5% 

Padėkojęs tarnauto
jams už gerą darbą, 
Valdybai už gražų bend
radarbiavimą, nariams 
už pasitikėjimą, - užbai
gė savo kalbą Bruno 
BULOTA.

šiais metais savo ka- 
encijas užbaigia 4 nariai 
tačiau į jų vietą nebuvo 
kandidatuojančių, tad 
automatiškai buvo palik
ta ta pati valdyba ir ko- 
misjos.

Pasibaigus praneši
mams ir ataskaitoms, 
buvo gauta keletas klau
simų, pageidaujančių, 
kad "Litas" detaliau pa
rodytų jsavo pajamas 
(kad ir iš turimų apart- 
mentų), o tuo pačiu - 
konkrečiau apibūdintų 
išlaidas, kad nariams bū
tų aiškiau.

Pabaigoje kalbėjo" sve
čias iš Lietuvos - Algi

mantas Rimkūnas. Kadan
gi jo sritis surišta su 
bankininkyste, jis domisi 
kaip dirba bankai Vaka
ruose, nes kaip žinome, 
Lietuvoje ši sritis dar 
labai netobula. Svečias 
pasveikino visus susirin
kusius, pasidžiaugė gau
siu narių dalyvavimu, 
darniu ir dalykišku bend
ravimu bei pokalbiu.

Kiek vėliau pavyko su 
juo asmeniškai pakalbėti 
ir užduoti keletą klausi
ni mėlių:

- Kokia Lietuvos finan
sinė padėtis, bankai, 
kiek garantuoti piliečio 
indėliai? Atsakymas: 
Finansinė padėtis diena 
iš dienos gerėja. Infliaci
ja nukrito 
darbo lygis 
deficitas - 
gal bendrą
ciją - Lietuva yra viena 
stipriausių valstybių Ry
tų Europoje. Piliečio 
indėliai yra garantuoja
mi 5000 litų sumai, bet 
gražintų tik 80% bankro
to atveju, tai nėra 
gerai, bet geriau 
nieko.

Paklausus, kodėl
mo pirm. Vytautas Lands
bergis ir min. pirm. 
Gediminas Vagnorius 
paskutiniu metu nusipir 
ko (aišku iš mokėtojų ki
šenės) po 300,000 litų 
kainuojančius limuzinus? 
-atsakymas buvo trum
pas "čia yra prestižo 
reikalas".

As manau ir tikiu, 
kad mano nuomonei pri
tartų daugelis Lietuvos 
žmonių, kad pirmiau rei
kėtų stengtis padidinti

iki 8,4%, ne- 
6%, biudžeto 
1,8% ir pa- 

vidaus produk-

pensijas senyvo amžiaus 
žmonėms, padidinti stu
dentams pašalpas, padė
ti jaunoms šeimoms, o 
tik vėliau rūpintis pres
tižo reikalais. Presti
žas daugiau pakils, kai 
bus matomas rūpestis 
eiliniu vargstančiu žmo
gumi.

Bet tikėkime - o tai 
užtikrino ir mūsų svečias, 
kad Lietuva greitai pa
sikels iš bėdų ir pradės 
lygiuotis į Vakarus. To 
mes palinketumėm sve
čiui, o ir visai Lietuvai.

Padėkojus už malonų 
ir atvirą pokalbį - visi 
nuskubėjo vaišintis pa
ruoštais skaniais pietu
mis.

Visi dar ilgai šnekučia
vosi, diskutavo įvairiais 
dienos klausimais, nes te
mos buvo paliestos įvai
rios ir gana aktualios, 
todėl kalbų netrūko.

Vitalija Pečiukaitytė - 
Kerši ii ienė

labai 
negu

Sei-

• LIEPOS mėn. 7 d. bus 
išleistas paskutinis prieš- 
atostoginis "NL" numeris. 

Administracija dėkoja 
visiems, kurie atsiuntė 
prenumeratas už 1998 m.

Yra tačiau dar užsi
miršusių ir nesumokėju
sių už praeitų metų pre
numeratas. Mums labai 
svarbu, kad būtų galima 
visas sąskaitas įrašyti į 
atskaitomybės knygas 
tvarkingai IKI ATOSTO- 
GŲ. O ir mieliems skai
tytojams lengviau atsi
skaityti už vienus metus 
negu už du (o dar pasi
taiko ir 3) metus!"NL"

MONTREAL
rest toi jna villel

MONTREALYJE VASARA ŽADA 

BŪTI KARŠTA!

NAUDOTIS BASEINAIS, 
PARKAIS, TENISO AIKŠ- 
DVIRAČIŲ TAKAIS IR 

GOLFO LAUKAIS -MONT- 
SAVIVALDYBĖ YRA SU- 

UŽSI-

ŠIĄ VASARĄ VISA ŠEIMA 

GALĖS 
MIESTO 
TEMIS, 
MIESTO 
REALIO
PLANAVUSI ĮVAIRIAUSIŲ
ĖMIMŲ VISOS ŠEIMOS MALONU
MUI ŠIĄ VASARĄ.

Montreal!, esi mano vasaros 
linksmybių miestas. TEIRAUKITĖS:

872-2237
http://www.ville.montreal.qc.ca

http://www.ville.montreal.qc.ca


1 XVII-tosios KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI 
įvyks visose apylinkėse

š.m. RUGSĖJO MEN. 20 d.

Rinkimams pravesti sudaryta sekanti Vyriausia 
Rinkimų Komisija: Feliksas Mockus- pirmininkas, 
Vytautas Taseckas, Jonas Nesukai t is, Edis Kaza
kevičius, Algis Valiūnas.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

• TORONTO "MAIRONIO 
MOKYKLOS" penkiasde
šimtmečio minėjimo 
iškilmės vyko ą.m. gegu
žės mėn. 23 d. Anapilio 
sodyboje, prasidėjusios 
iškilmingomis Mišiomis, 
pasibaigusios abiturientų 
išleistuvėmis ir pokyliu.

Programą suorganizavo 
komitetas iš B. Batraks, 
G. Paulionienės, D.Pute- 
rienės, A. Šimonelienės ir 
Ant. Rašymo.,

Sukakties proga buvo 
sudaryta redakcinė komi
sija iš R. Sakalaitės- 
Jonaitienės, L. Nekrošie 
nes, G. Paulionienės, M. 
Raščiauskienės, V. Balio
nienės ir A. Paulionytės.

• Stasys JOKŪBAITIS, 
buvęs Baltų Veteranų 
Lygos Kanadoje pirmi
ninkas, buvo nusiuntęs 
Kanados Krašto apsau
gos ministeriui raštą, 
prašant paremti Baltijos 
valstybių narystę NATO.

Gautame raštiškame 
atsakyme š.m. gegužės 
mėn. 25 d. primenama, 
kad Madrido Viršūnių su
sitikime buvo atkreiptas 
ypatingas dėmesys į Bal-j 
tijos valstybes, kurios j 
pasiekė didesnį pastovu- j 
mą ir kooperavimą su 
kitomis, narystės siekian
čiomis, valstybėmis. Dar 
didesnis progresas sva
riai prisidės prie bendro 
tikslo - laisvos, pasiturin
čios ir nesuskaldytos Eu
ropos, gyvenančios taiko
je.

Taip pat pabrėžė, kad 
Aliantai ir NATO pasiry
žę reguliariuose susitiki
muose svarstyti narių 
skaičiaus praplėtimą. 
Sekančiame bendrame 
susitikime 1999 m. balan
džio mėnesį kartu su 
visais Užsienio reikalų 
ministeriais bus įvertina
mas Baltijos valstybių 
pasiruošimas būti priim
toms į NATO, - rašoma 
atsakyme St. Jokūbaičiui 
ir skatinama tęsti darbą 
valstybių reikalais.

LIETUVIUI NAMU ŽINIOS: 
© Gegužės mėn. 17 d. 
LN sekmadienio popietė
je dalyvavo 132 žmonės.

• Gegužės mėn. 23 d. LN 
sekmadienio popietėje 
dalyvavo 180 žmonių. 
Pranešimus padarė ir su 
svečiais supažindino LN 
valdybos narė Aldona 
Dargyte-Byszkiewicz.

o LN Kultūros Komisija 
gegužes mėn. 27 d. LN 
patalpose surengė dviejų 
jaunų Lietuvos pianistų 
koncertą.

Mintarė Kanopkaitė ir 
Remigijus Sabaliauskas 
tarptautiniame jaunų 
pianistų konkurse, vyku
siame šį pavasarį New

Brunswick’e, laimėjo li
rą vietą.

© LN Kultūros Komisija 
yra įsigijusi įvairiu vaizda
juosčių iš Lieituvos. Tei
raukitės tel:(416) 769-1266 
pas V. Kulnį arba (416)762 
-5419 pas S.Pabricienę.

© IŠGANYTOJO parapijo
je š.m. gegužės mėn. 31 
d. vyko SEKMINIŲ pa
maldos. Ši . lietuvių liu
teronų - evangelikų Sek
madienio Dienos mokyk
la tą sekmadienį baigė 
mokslo sezoną ir vėl pra
dės veikti rugsėjo mėn. 
13 d.

• Metinė IŠGANYTOJO 
p-jos iškyla numatoma 
liepos mėn. 12 d. į ją 
kviečiami visi rėmėjai, 
gyvenantys įvairiose vie
tovėse Ontario provinci
joje.

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 neužmirškite Kanados lietuvių fondo 
(Lithuanian-Canadian Foundation).

Visos aukos atleidžiamos nuo valstybinių pajamų mokesčių.

REMKIME KANADOS LIETUVIŲ FONDA I

RISIKĖLIMO
999 College St., Toronto. Ontario V16II IAB 

Telefonai: 416 532-3400 ir 532-3414;
FAX: 416 532-4816

Anapilyje telefonas: 905 566-0006

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais Ir trečiadieniais nuo 9 v.r. Iki 
3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 9 v.r. Iki 8 v.v.; šešta
dieniais nuo 9 v.r. iki 1 v.p.p.; sekmadieniais nuo 8.45 v.r. iki 12.45 v.p.p. 
ANAPILYJE: sekmadieniais nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.; antradieniais nuo 9 
v.r, iki 3.30 v.p.p.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 1 v.p.p. iki 6 v*— 

/1A7 FE4/ per 58 milijonus dolerių

RRSP ir RRIF-2 m.term.lnd......4.25%
RRSP ir RRIF-3 m.term.ind..... 4.55%
RRSP ir RRIF-4 m.term.ind......4.75%
RRSP ir RRIF-5 m.term.ind..... 5.25%
Taupomąją sąskaitą................. 2.00%
Kasd. pal. taupymo sąsk......... 2.25%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki..........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

MOKA UŽ: IMA UŽ: L

90-179 d. term. Ind................. .. 3.25% Asmenines paskolas
180-364 d. term.ind................ ...3.50% nuo.......... ............ .. 7.50%
1 metų term, indėlius............ ...3.75%
2 metų term, indėlius............ ...4.00% Sutarties paskolas
3 metų term, indėlius............ ...4.25% nuo....................... .. 7.50%
4 metų term, indėlius............ ...4.50% Neklln. turto paskolas:
5 metų term, indėlius............ ...5.00% Su nekeičiamu
1 metų GlC-mėn.palūk.......... ...3.75% nuošimčiu
1 metų GlC-met. palūk......... ...4.00% 1 metų.................. . 6.05%
2 metų GlC-met. palūk......... ...4.25% 2 metų........... .L... . 6.20%
3 metų GlC-met. palūk......... ...4.55% 3 metų.................. . 6.35%
4 metų GlC-met. palūk......... ...4.75% 4 metų.................. . 6.45%
5 metu GlC-met. palūk......... ...5.25% 5 metų.................. 6.50% I
RRSP, RRIF ir OHOSP......... ...2.75% Su keičiamu
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind.. ...4.00% nuošimčiu

1, 2, 3 metų............5.45%

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

Duodame asmenines paskolas iki $50,000 ir mortgičlus Iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (travelers cheques). Neimamo mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

psl. 6

NUSIŠYPSOKIME:

© Tėvas, pasiilgęs studijuojančio sūnaus, nutarė vie
ną kartą_ jį aplankyti ir pasižiūrėti kaip jam einasi 
per pirmus mokslo metus. Vidurnaktį atvažiavęs 
i Kauną, tėvas pagaliau susirado sūnaus bendrabutį, 
bet durys buvo jau užrakintos. Ėmė belstis ir šauktis

- Ei, ar čia gyvena Arūnas Kriaunys ?
Iš vidaus pasigirdo atsakymas:
- Taip, čia, nešk jį į vidų!

© Traukiniu važiuoja du škotai. Vienas iš jų kiekvie
noje stotyje išbėga iš traukinio ir vėl greit grįžta. 
Jo draugas pasišovė jį pamokyti, kad ir traukinyje 
yra WC (water closet) ir nėra reikalo eiti į stotį.

- Tu nesupranti, aš einu į stotį nusipirkti bilietą 
iki kitos stoties, nes man daktaras sakė, kad aš 
galiu mirti kiekvienu momentu.

• Mieloji, tavo vyras labai sulyso. Kaip jam pavy
ko tai padaryti?

- Kasdien eina meškerioti.
- Negi nuo to šitaip galima suliesėti?
- Žinoma, nes jis valgo tik tai, ką pagauna.

© Ar girdėjai? Petraičiai skiriasi! Ji gauna vaikus, 
o jis - tarnaitę.

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

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *
DRA ŪDA -INSURANCE 
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite 204 (kampas Jane ir Bioor)Toronto, Ont. M6S 4W3 
41 6-762-4232 FAX 41 6 762-5588

LIETUVIŲ
KREDITO TTTT
KOOPERATYVAS PARAMA
AKTYVAI per 106 milijonus dolerių

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

(variable rate)
4.00% už RRSP ir RRIF 1 m. term. ind. 
4.25% už RRSP ir RRIF 2 m. term. Ind. 
4.55% už RRSP ir RRIF 3 m. term. ind. 
4.75% už RRSP ir RRIF 4 m. term. ind. 
5.25% už RRSP ir RRIF 5 m. term. ind. 
2.75% už OHOSP (variable rate) 
2.00% už taupymo sąsk. (gyv.drauda) 
2.00% kasd. pal. čekių sąsk.
3.75% už JAV dol.1 m. GIC
2.75% už JAV dol. kasd.pal. sąsk.

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

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo 
turto paskolas 
(mortgages): 
su nekeičiamu 
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų.................... 6.05%
2 metų.................... 6.20%
3 metų.................... 6.35%
4 metų.................... 6.45%
5 metų.................... 6.50%

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

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičlus iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

^PLUS
Nemokama narių gyvybės drauda (taupymos sąsk.) pagal santaupų 
dydį iki $2,000.
Nemokamas čekių, sąskaitų, piniginių perlaidų ir kelionės čekių 
(traveler’s cheques) patarnavimas.
Gaunama kelionių drauda nariams ir svečiams iš kitų kraštų. 
Nekilnojamo turto paskolų (mortgage) drauda (Credit Union 
Insurance Services). Persiunčiame pinigus (Wire transfer) į Lietuvą 
ir kitus kraštus.

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

SKYRIAI:
Lietuvių Namuose -1573 Bloor St W., Toronto ON M6P1A6 

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

Telefonas: 416 207-9239

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr. 12



Laukė vaišių padėjėja jau pasiruošusios ’ Nuotr: TONY PHOTO STL DIOš.m. "NL” Spaudos vakare, o Aistė ir

NAUJAS NAMU STATYBOS PROJEKTAS BALTIC CONSTRUCTIONS, pradėtas 
Montreal, Riviėre des Prairies. Kontraktorius - Kestutis Skučas. 
Informacijos tel: 514 - 995 - 2201.

Hamilton dym'ais. Po to^užbaigimo puikiai įrengtame provinci 
gegužinė vyko gražiame , iame parke Bronte Creek.

VIENINTELIS LIETUVIŲ BANKELIS KANADOJE,• Hamiltono Lietuvių Auš
ros Vartų P-ja ruošiasi sa
vo įkūrimo 50-tajam jubi- ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

Sudarytas komitetas su
manė šia proga jamžinti 
šios parapijos steigėjo preL 
dr.Juozo Tadarausko vardą 
vitražu bažnyčios lange.

Šiam projektui įvykdyti 
reikia lėšų ir komitetas ti
kisi, kad visi prisimins Šio 
steigėjo darbus, patarnavi
mus savo parapijiečiams ir 
mielai prisidės prie šio 
projekto.

Aukos bus renkamos 
sekmadieniais po pamaldų 
Jaunimo Centre per visa^ 
birželio mėnesį. Taip pat 
galima jas įteikti ir komi
teto narėms: R.Choromans- 
kytei, M.Vaitonienei, N.Ku- 
dabienei, G.Breichmanienei 
ir A.Kšivickienei.

"TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 
830 Main Street East, Hamilton, Ontario LBM 1L6 

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

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

AKTYVAI PER 39 MILIJONUS DOLERIU

1998. VI.9

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

INTERAC KORTELĖ

MOKAME UŽ: PASKOLAS
kasd. pal. čekių sąsk. iki.... ...1.75% Asmenines nuo............ 6.25%
santaupas............. ................ ...2.25% nekiln. turto 1 m............6.50%
kasd. pal. taupymo sąsk..... ...1.50%
INDĖLIAI:
90 dienų indėlius.................. ...3.00% Nemokami čekių sąskaitų
180 dienų indėlius................ ...3.25% apmokėjimai. Nemokama
1 m. term, indėlius............... ...4.00% narių gyvybės drauda
2 m. term, indėlius............... ...4.25% pagal santaupų dydĮ
3 m. term, indėlius............... ...4.50% iki $2,000. Be to, narių
4 m. term, indėlius............... ...4.75% santaupos apdraustos
5 m. term, indėlius............... ...5.00% TALKOS atsargos kapitalu
RRSP ir RRIF 3 mil. dol. ir Kanados
(Variable)............................... ...2.50% valdžios iki $60,000
1 m. ind.................................. ...4.00% sumos draudimu
2 m. ind.................................. ...4.25%
3 m. ind.................................. ...4.50%
4 m. ind.............................. ?... ...4.75%
5 m. ind.................................. ...5.00%

® Šeštadieninė Lietuvių 
Mokykla, pavadinta Vysk. 
M.Valančiaus vardu, bai - 
gė mokslo metus gegužės . 
mėn.23 d. abiturientų pri
statymu, pažymių įteiki
mu ir moksleivių pasiro -

7 psL

TRIGLOBAL 
Michelle Daines, B. Sc.

(Onutė Dainyte).

Triglobal Capital Management Inc.
įsipareigoja Jūsų finansiniam saugumui ir augimui 

Exocative Offices
2MC 21 SO . 630 Renė Levocqae Btv&, West, Mostreal, Quebec, H3B 1S6

Tel: (514) I7X-OSOO Fex: (514) 878-080*

MUTUAL FUNDS. GU ARNTEBDINVESTMENTS. RRSP. RRJF. URA. UF. REST. TAX SAVING STRATBUkS.

RETIREMENT PLANNING. MUTUAL FUND FORTOF1O ANALYSE. FINANCIAL REVIEW

SuttūK

—Brilvicienė 
rėš.: (514) 676-9705 
Mtl: (514) 990-5340

ANTOINETTE OUELLET-
Agent immobilier affiliė 
bur.:(514) 462-4414 i 
fax: (514)462-1509 I
groupe autton - 
action inc.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

2220. Lapiniėre, bureau 102
Brossard, QC J4W 1M2
GROUPE SUTTON ■ ACTION INC. EST FRANCHISE INOEPENOAXT ET AUTONOME DE GROUPE SUTTON. QUEBEC

KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:1449 rue St.Alexandre 
Suite 500 A 

Montreal,Que., H3A 2G6 844-7307 ir 288-9646

POBTIATTSTONY
P H O T O|pA8Sbpom’- cSmbrom.

MARIAGE - WEDDINGS

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

TONY LAURINAITIS



montrea
džiotojų Klubas rengia žve 
jybos varžybas, š. m.birže
lio mėn 13 d., Rimeikiu 
vasarvietėje.

bus žvejojama iki 3 val.p. 
pietų.

GEGUŽINĖ ŽENKLINA 
VASARĄ
Š.m. birželio mėn. 21 
d., sekmadienį, LK Min- 
daugo-Neringos saulių
kuopa rengia JONINI!) 
Gegužinę PALANGOS va
sarvietėje, pas Juozą 
Krikščiokaitį.

Maloniai kviečiami 
visi į šį tradicinį rengi
nį gražiame gamtos prie
globstyje! Valdyba

PIEČAITIENĖ 
atlikto darbo 

Lietuvos į 
ir, pagal susi- 

i ’’Desjardins”

• Regina 
grįžo po 
plano iš 
Montrealį i 
tarimą su 
Kredito Unijų vadovybe, 
galės 
čia,

praleisti vasarą 
o rudenį 

darbą vėl Lietuvo-

Atvykusi, gavo 
malonią žinią, kad pavy
ko gauti iš "Lietuvos 
Banko” licenziją veikti 
Kredito Unijai-KUPIŠKĖ
NŲ TAUPA. Tai jau yra 
14-oji Kredito unija Lie
tuvoje, kurių steigimu ir 
darbu nuoširdžiai ir suge
bančiai rūpinasi Regina 
Piečaitienė. Kita žinia - 
nuliūdino, nes jai gerai pa
žįstamoje vietovėje, kur y- 
ra įsteigta irgi Kredito li
nija - ŠILUTĖJE- siautėjo 
neįprasta 
padariusi 
nuostolių, 
buvo apie
mens, išdaužyti pasėliai, 
nukentėjo šiltnamiai ir 
medžiai. ir automobilių 
langai.

Reginai rūpi kaip pa
dėti ten ūkininkaujan - 
tiems indėlininkams.

ledo 
labai 

Ledų 
7 cm.

audra, 
didelių 

dydis 
skers-

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

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

Tel: 364 - 4658

Dr.

Soiistai- 
operetės 
peros Čikagoje pastatyme.
Vaidą Vyšniauską mūsų scenoje, Montrealyje

Virginija Muliolienė ir Vaidas Vyšniauskas 
"Čigonų Baronas" spektaklyje, Lietuvių O- 

Neseniai girdėjome sol.

AV PARAPIJOJE: ŠV. KAZIMIERO PARAPI-
š.m. birželio mėn. 4 d» 

vyko svarbus komiteto po
sėdis, padaryti kai kurie, 
pagal Vyskupijos nurody
mus, pakeitimai.

Nuo dabar komitetas 
vadinasi Taryba,pagal tai 
sykles, susideda iš ad - 
ministratoriaus, kunigo ir 
6-ių Tarybos narių. Ad - 
ministratoriumi yra Ro - 
mas Verbyla.

Vienu skubiausiu už - 
davinių yra stogo, van - 
dentiekio vamzdžių ir vie 
nos sienos remontas. Taip 
pat teks tvarkyti ir ce - 
mentini priėjimą nuo gat
vės iki bažnyčios durų.Šį 
kartą darbas bus atliktas 
specialistu. Kunigui 
AmbrasuijSJ., paskirta 
ga- 
e RŪTOS KLUBE,kas
ra trečiadieni vyksta Bin
go žaidimai. •

ah

ant-

Atlieku pedikiūrą, ma
nikiūrą ir gydomąjį masa
žą. Galiu atvykti, reika
lui esant, į namus. 
Teirautis: Vida-274-8405

Dr. Michel HUYNH, 
Dantų gydytojas, chi
rurgas (buv. dr. J. MA- 
LISKOS BIURAS) 1440 
St.Catharine St. W. 
suite 701; Tel: 866-9297, 
Montreal, P.Q. H3G 1S5

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

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

Universiteto šeimos 
Medicinos klinika 
281-6027

Hopital Notre Dame 
2025 Plessis
Montreal, Quebec 
H2L 2Y4

Notarė

RŪTA POCAUSKAS -RUČINSKAS
L.L.L. D.D.N.

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

Tel: 931-7174.

8 psl.

IITAC MONTREALIO LIETUVIU. 
LI I Ad KREDITO UNIJA

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

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard

moka vi.
Certifikatai (min. $1000.00)
1
2
3

5

metų..— 
metų - 
metų - 
metų _ 
metų _

4.00
4.25 
4.50 
5^)0
5.25.

Taupomas sąskaitos
Specialius. ... 1.25%
Kasdienines .. 1.25%

RRSP dr RRIF
Taupoma . *_ 1-50

metų ... 
metų .. 
metų .. 
metų .. 
metų ..

Čekiu saskaita u
prieš laiKą 1.00')

IMA UŽ 7
Nekilnojamo turto paskolos (Residential up to 

4-plex)

Terminuoti indeliai
1 metų -.... - 2-50
180 d. - 264 č_ 2 »50_
120 d. - 179 d, 2.25 
60 d. - 119 d. 2.25 
30 d. -59 d. 2.25 

iki 3G d........ 0
30 d. - 364 d. (išimant

2
3

5

4,00 *
4.25
4.50
5.00

~ 5.25
0-50

6:30 _
6.45 _ 4
6.60 _ 5

Montrealio lietuvių 
šv. Kazimiero šventovė- 
klebonija ir finansiniai 
reikalai stovi ant tvirtos 
uolos. Kiek liūdniau, 
kad dauguma parapijiečių 
yra jau pensininkai.

Parapijos pastatams, 
ačiū Dievui, dar nereikia 
jokio remonto ir, tikėki
me, jo dar ilgai nerei
kės. Karts nuo karto pa
sitaiko mažų pataisymų 
ir tai visuomet atlieka 
patys ‘ komiteto nariai.

Čia daugiausia darbuo
jasi ilgametis komiteto 
narys Antanas ZIENKA. 
Jį visuomet matai sek
madieniais ankstokai at
vykusį, apžiūrint, ar visur 
reikiama tvarka. Po pa- 
maldų vėliau svetainėje 
jis atlieka daug darbų, o 
parengimų metu ir per 
kiekvienas laidotuves pa
deda klebonui. Paprašius, 
neatsisako ir noriai išpil
do visus klebono prašy
mus. Drąsiai galima 
sakyti, jog parapijos 
pastatai jam yra antrie
ji namai. Jis eina 
PAZNIOKAIČIO ir 
MIČELIO pėdomis.

Parapijiečiai yra 
gi komiteto narei 
lei ŠUKIENEI, 
ilgas 
niais, 
skaito 
Rašto, 
ja klebonui prie altoriaus

• r

Juozo
Vinco

dėkin- 
Nijo- 

kuri jau 
laikas, sekmadie- 

pamaldų laike 
ištraukas iš Šv. 

o vėliau patarnau-

Kiti parapijos nariai daug 
darbuojasi parengimams. 
Leo ŠIMONELIS, A. YO- 
NUŠAS, A. MIKALAJŪ
NAS ir Zenonas VALINS
KAS, prisidedant ir jų 
žmonoms.

Mes negalime pamiršti 
ir kito didelio parapijos 
darbininko, - klebono dr. 
F. JUCEVIČIAUS, kuris 
jau ilgas laikas sumaniai 
ir taupiai vadovauja 
mūsų parapijai. Vienu 
laiku-, po pertraukos pas 
mus sugrįžęs, jis keturis 
metus nepasinaudojo 
savo metinėmis atostogo
mis. K. Ambrasas

metų 6.70
metų .._ 6.75

LITaS-7-00

1 metų... .
2 metų ...
3 metų ...

Asmenines paskolas

If guaranteed by deposit at
Fully guaranteed (CSB) or other ...-8..00__
Personal loan regular ...................... 9.50----

Overdraft .........................................17.00
DESJARDINS PRIME ... 6.00 , 
DESJARDENS PERSONAL PRIME

KASOS VALANDOS 
1475

Pirmadieniais
Antr., treciad.
Ketvirtadieniais
Penktadieni ais

9.00-
9.00-

12.00-
10.00-

3.00
3.00

6.00

3907 A Rosemon
10- 2

3.00- 7.00
2.00- 6.00

DĖMESIO!
Išnuomojamas prieinama kaina gražus butas 
La Salle, 355- 8-th Avė., Il-me aukšte.

Kreiptis tel: 365-7523.
«xg>w@y» <x9«»ez» «xs*er» *xs*«*»

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS

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

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

Tel. 514 722-3545 F«® 722-3546
Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.

PETRAS ADAMONIS C.LB. Res 256- 5355
Greitas’tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

LESTOITURES

IVIIROIM ir\ic

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS <
Patrick Sweezey 3272 BouL LASALLE
Mark Richard Verdun (Quebec) H4G 1Y9

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

kainomis
NEPRIKLAUSOMA LIETUVA Nr.12.
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