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B.N.
JAV PREZIDENTAS 
MASKVOJE

Pagal seniau numatytą 
planą, prez. Bill Clinton 
susitiks su Rusijos prez. 
Boris Jelcin'u. Šį kartą 
susitikimas nebuvo toks 
linksmas.

Prez. Clinton'as pra
leido 3 valandas Kremliu
je su Rusijos prezidentu, 
paremdamas jo nusistaty
mą laikytis, kad ir skau
džių šiuo metu; ekonomi
nių reformų. Nepasiūlė 
šį kartą finansinės para
mos. "Tai šiuo metu ir 
nėra pats svarbiausias 
reikalas" - pasakė vie
nas iš Baltųjų Rūmų tar
nautojų, lydėjęs prez. 
Clinton' ą.

Rusijos komunistinis 
blokas, vadovaujant Ge- 
nady Žiuganov’ ui labai 
kietai pasisako prieš Vik
tor Černomyrdin'o grąži
nimą į min. pirmininko 
postą. G.Žiuganov'o re
torika yra gana brutali, 
asmeniškai užgauli sirgu
liuojančiam Rusijos pre
zidentui ir grąsinanti 
užuominomis apie gali
mus kariuomenės veiks
mus. Atrodo, kad labiau 

Clinton' o at- 
jo pareišktas 

kad Rusija 
reformas, 

socialinį 
laikydamasi

norėtų sukelti didesnį ne
ramumą krašte, kad lai
mėtų kaip galima dau
giau vietų parlemente, 
bet ne priimti kokį kokį 
nors kompromisą.

Prez. B. 
vykimas ir 
įsitikinimas, 
įgyvendinusi 
garantuodama 
teisingumą, 
"taisyklių, kurios taiko
mos visiems, - pakils, 
kaip raketa (iš visų bėdų} 
buvo moraliniu paskatų.

Michail Gorbačiov'as 
savo nuomonę apie Rusi
jos padėtį pareiškė spau
doje, pabrėždamas, kad 
prez. Jelcin' as nesugebė
jo suvaldyti savanaudiš
kai suprastų 
korumpuotos 
kriminalinės aplinkos, ne
rado būdų dešimtims 
milijonų užmirštų ir ap
leistų žmonių gyvenimui 
pagerinti. Krizė esanti 
ne ekonominė, bet poli
tinė... Siūlo 
rinkimus, 
prezidentinį 
Sąlygos, visa 
gai pravesti 
visuotinas nepasitenkini
mas nepasiekė kulminacL 
jos, reikia tai tvarkingai 
atlikti dabar.
t "JET CAR" lenktynėse 
pasižymi du lietuviai.

Su savo ypatingu auto
mobiliu "NIGHTFIRE" 
(jet dragster) vairuotojas 

reformų, 
valdžios,

paankstintus 
normalizuoti 

valdymą, 
tai tvarkin- 
yra ir kol

Nuotr: Ed.Šulaičio
Bill Bartkus ir technikas 
Algis Žukauskas laimėjo 
geriausią laiką ATCO, 
New Jersey, Kanados 
PROJET valstybinėse 
lenktynėse I-mą vietą iš 
24 dalyvavusiųjų. Puerto 
Rico laimėjo greičiausią 
laiką. Vairuotojas B. 
Bartkus buvo išrinktas 
geriausiu metų lenktyni
ninku. KANADOS DIENOS 

proga - liepos mėn. 1
JAV AMBASADA VILNIŲ- d. Kanados Viešojo valdy- tarybą
JE SUSTIPRINO SAVO
APSAUGĄ

Po neseniai įvykusio 
teroristų išpuolio prieš 
Kenijoje ir Tanzanijoje 
esančias JAV ambasadai
I v TAir PIVJCKLU VVKCiyillUlkur žuvo 12 JAV pilie- i IZ . . • o -ionn . r Kanada paskyrė 1.3 mil.cm m apie 200 vietinių, Kanados doleri 
ambasados visame pašau- naudojimą prižiūrės CIDA 
lyje sustiprino saugumo vid„pin ip Rut„ Pllpnnns 
priemones, bendraudami 
su vietos valdžia.

Vilniaus JAV ambasa-. 
dos Il-is sekretorius Jo
nathan Moore pažymėjo, 
jog Lietuvos institucijos 
dideliu profesionalumu 
rūpinasi ambasados sau
gumu Vilniuje. Taip pat 
padėkojo už teroristinių 
veiksmų prieš diplomati
nes misijas oficialius pa
smerkimus iš Užsienio 
reikalų ministerijos. Pa
dėkojo už gautus užuo
jautos laiškus JAV amba
sadai Vilniuje. Juos buvo 
atsiuntusios Lietuvos or
ganizacijos bei pavieniai 
asmenys.

’ Illinois Valstijos sękretoriaus G.H. Ryan žmona Lura 
Lynn Ryan ir Shriners ligoninės Čikagoje Terapijos 
dir. Darlene Kelly priima Amerikos lietuvių vaikų 
dovanotas knygeles lietuvių kalba. Taip pat buvo 
gauta įvairiakalbių knygelių.

Nuotraukoje I-je eilėje: Adomas Jonavičius, Alek
sas Siliūnas, Daiva Siliūnaitė, Jadvyga Jonavičiūtė. 
Už jų - D. Kelly ir L.L. Ryan.

Kaip žinoma, Shriners ligoninėje atliekamos sudė- 
tingos kaulų operacijos vaikams.

SĖKMINGAI VYSTOMAS 
KANADOS - LIETUVOS 
PROJEKTAS

mo institutas (Institute 
of Public Administration) 
pasirašė bendradarbiavi
mo sutartį su Lietuvos 
Valdymo reformų ir Sa
vivaldybių ministerija.

Šio projekto vykdymui

Vidurio ir Rytų Europos 
skyrius. Projekto vykdy
mui Lietuvoje vadovaus 
min. Kęstutis Skrebys. - 
iš Kanados pusės - mini
mas Institutas ir Ontario 
provincijos vyriausybė,
atstovaujant vicemin. 
(assistant deputy minis
ter) Art Daniels.

Šio bendro Kanados - 
Lietuvos projekto vykdy
mo tarybą iš Kanados 
pusės sudaro: Peter Bar
nes, Art Daniels, Gordon 
Evans, Joseph Galimber- 
ti, Michael Jordan, Ange- 
la Longo, Fred Peters, 
Gabija Petrauskienė (Sen- 
ior Policy Advisor, Prog

ram Management and 
Estimates Division, Ma
nagement Board of Ca
binet, Government of 
Ontario).

iš Lietuvos pusės į 
įeina Finansų 

ministerijos viceministe- 
ris, Ministerio Pirminin
ko patarėjas, valstybės 
kanclerio, Prezidento 
patarėjai, Ūkio, Teisingu
mo, Valdymo reformų 
ministerijų atstovai.

Liepos mėn. 6 asmenų 
grupė iš Kanados dirbo 
3-jų. dienų intesyviuose 
kursuose Juodkrantėje. 
Rugsėjo mėn. pabaigoje 
numatoma intensyvi prog
rama 
dirbs 2 savaites atitinka
mose įstaigose Toronte.

Kanadoje, kuri

ČEKIJOS PREZIDENTAS 
SVEIKSTA

Prez. Vaclav Havel'is 
po pavykusios žarnyno 
operacijos, daugiau kaip 
mėnesį laiko gydėsi Pra
hos karinėje ligoninėje.

Rugpjūčio mėn. 28 d. 
jis sugrįžo namo, o š.m. 
rugsėjo mėn. 14-19 d.d. 
numatomas jo oficialus 
vizitas JAV-ėse.
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Lietuvoje

B.N.
Nu skambėjo -tegul... ataidi ’
*. SVEIKINO - [VERTINO
Lietuvos Respublikos Prezidentas

‘Tauta tvirtai apsisprendusi ir siekianti laisvės - 
verta pagarbos, o dainą paverčianti ginklu - nusipel
no ypatingos pagarbos. Lietuviai garsėja dainingumu. 
Dainavo sunkų kasdieninį darbą dirbantys valstiečiai, 
dainavo Lietuvos miškų partizanai ir Sibiro lageriuo
se kalintieji. Dainavome ir 1991-jų Sausį, sovietų tam 
kams ^pabūklus kreipiant į mūsų, o kartu į Valsty
bės, širdį. Dama mus lydėjo per visą okupaciją- 
lietuvių dainų šventėse ir visame pasaulyje. Tai bm 
vo musų vienybės ir laisvės išraiška. Todėl man la
bai džiugu sveikinti visus Pasaulio lietuvių dainų 
šventės dalyvius ir svečius, nepamiršusius puoselėti 
šventą dainos paskirtį - reikšti jausmus, gerumą, 
toleranciją^ Sakoma, kad dainuojantys žmonės ilgiau 
gyvena. Aš nesistebiu kodėl mūsų tauta tokia gyvy
binga.

Linkiu, kad^ XXI amžiaus akivaizdoje nepamiršta
me šio per šimtmečius tėvų ir protėvių sukaupto 
palikimo, o ši šventė taptų tikra mūsų dvasios at
gaiva/1 Su pagarba: Valdas Adamkus

*
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas

Daina, kuri sutelkia, atleidžia, sustiprina - štai 
kas išlaikė ir išsaugojo Lietuvą. Atsiminkime , mylė
kime. Dainuokim, ir apsiginsime nuo abuojumo ir 
abejonių, nuo atsėlinančios nemeilės.

Pajuskim savyje, branginkim ir platinkim Lietuvoje 
dainos dvasią!

O padainavus - dainų šaltinyje nusiprausus - sma
gu ir pašokti. Gaivink mus, gražioji švente."

Vytautas Landsbergis
*
Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas

♦'Lietuvos atgimimas ir taiki kova dėl Nepriklau
somybės atkūrimo istorijoje ir žmonių širdyse liko 
"dainuojančios revoliucijos” prisiminimu. Nenuostabu, 
kad ir po visą pasaulį išblaškytus tautiečius į laisvą 
Lietuvą pakvietė ne kas kita, o Dainų šjventė. Ir 
mūsų laisvė, ir Pasaulio lietuvių dainų šventės - 
tai įrodymai, kokie svarbūs tautos prisikėlimui ir 
tautiečių sugrįžimui yra istorijos ir kultūros saitai.

Lietuvos valstybės atkūrimo 80-metį paminėti 
visus lietuvius sutelkė jau antroji Pasaulio lietuvių 
dainų šventė. Tegu ji sujungia mūsų mintis, rankas 
ir širdis po Tėvynės dangumi.

Linkiu visiems šventės dalyviams, rengėjams ir 
žiūrovams gražaus ir prasmingo buvimo kartu. Tegu 
daina iš tūkstančių krūtinių dar kartą paskelbia pa
sauliui, jog mes esame ir liksime savo namuose.n

Gediminas Vagnorius
*
Lietuvos Respublikos Kultūros Ministras

Daina lietuvį lydi nuo seniausių laikų, ji visad

buvo vienas pagrindinių susivokimo ir išlikimo pasau
lyje būdų. Mes dar neturėjome rašto - dainingos 
lietuviškos kalbos intonacijos skaidrino mūsų širdis.

Mums mėgino uždrausti kalbėti ir raštyti savo 
protėvių kalba - tačiau tyliais vasaros vakarais nuo 
sodžiaus lig sodžiaus sklęsdavo lietuviška daina.

Dainuodamas niekuomet žmogus nelieka vienas.
Todėl, matyt, nėra labiau jungiančios ir vienijan

čios šventės kaip Dainų šventė. Ji įveikia ne tik 
istorines, bet ir geografines ribas, visose šalyse pri
versdama lietuvius pasijusti būtent lietuviais - dai
nuojančiais... Neatsitiktinai ir mūsų Atgimimas buvo 
dainuojantis...

Todėl,sveikindamas Dainų šventės dalyvius,norė
čiau pakviesti visus pasinerti į tą gyvastį telkiantį 
tautos kultūros šaltinį ir smagiai uždainuoti...“

Saulius Šaltenis 
*
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkas:
"Mes, ui Lietuvos Respublikos ribų gyvenančius 

lietuvius jungianti Pasaulio lietuvių bendruomenė, 
tvirtai tikime šiais Lietuvių chartos žodžiais:

"Tautinė kultūra yra kelias į tarptautini pripaži
nimą ir bendravimų. Apreikšdama tautos genijų, 
tautine kultūra įneša savaimingą indelį į visuotinius 
žmonių gimines laimėjimus. Kiekvieno lietuvio prie
derme sudaryti sąlygas tautinei kultūrai".

Antrosios pasaulio lietuvių dainų Šventės itin 
gražios dainos ir smagūs tautiniai šokiai vėl sujun
gia visos Lietuvos ir kitų pasaulio kraštų dukras 
ir sūnus į kūrybingą ir nedalomą lietuvių tautos 
visetą.

Šios šventės rengėjams, vadovams ir dalyviams 
nuoširdžiai dėkoju, džiaugdamasis tuo dideliu dvasi
niu ir kultūriniu išgyvenimu, kurį kiekvienas iš mūsų 
pajuntame per tokią šventę.“

Su pagarba Vytautas Kamantas
*Pasaulio lietuvių dainų šventės fondo direktorius, 

1998 metų pasaulio lietuvių dainų Šventės direktorius:
" Mieli Pasaulio lietuvių dainų šventės dalyviai ir 

vadovai,
Palydime paskutinę, XV šio Šimtmečio Dainų šventę, 
nuolat prisimindami tris pirmąsias, su didžiuliu pa
sišventimu ir meile išpuoselėtas Lietuvos dainų šven
čių lopšyje - Kaune, taip pat ir visas kitas, širdžiai 
mielas ir nepakartojamas.
Dainų Šventė - tai daugybės krašto kultūrai atsida
vusių žmonių kūrinys, verčiantis mąstyti apie žmo
gaus talento galias, jo pašaukimą, apie tuos, kurie 
dar aname Šimtmetyje skleidė lietuvišką žodį, budi
no tautą, telkė ir telkėsi vienybei, ir apie tuos, 
kurie rūpestingai, su kūrybine aistra dėliojo visu 
ankstesniųjų dainų Švenčių, mažų ir didelių, mozaiką 
čia, Lietuvoje, ir toli nuo jos. Visus privalome at
minti, kad ir kokiais jie kuoltūros takais - siaurais 
ir plačiais - būtų vaikščioję. J šią. Dainų šventę 
žvelgiu su ilgesiu - kaip j Šio šimtmečio pabaigos 
kultūros fenomeną. Bet kartu ir viltingai, nes ir 
XXI amžiuje Lietuva bus Lietuvoje.
Ir šiame amžiuje tūkstančiai Žmonių dvasinės stip
rybes ieškos mene - siautulingame šokyje, dainoje. 
Gyvens ir kurs naujos kūrėjų kartos, 
šventai saugodamos prieš 100 metų Vinco Kudirkos 
sukurtos Tautiškos giesmės dvasią. -

Geros Jums nuotaikos ir kūrybos kibirkštėlės.
Juozas MIKUTAVIČIUS

DAINŲ ŠVENTĖS 
LEIDINIAI

Šios šventės proga 
buvo išleisti 4 programi
niai leidiniai: ANSAMBLIŲ 
VAKARAS, FOLKLORO 
DIENA, du iš jų pavadin
ti DAINŲ DIENA. Visi - 
vienas su kitu susiję, ne
paprastai puikūs, tikrai 
šventiški, ir ne tik suve
nyriniai, bet ir vertingi 
informaciniai leidiniai. 
Meniškai apipavidalinti 
ir suprojektuoti (net ir 
didžiųjų mecenatų pusla
piai priderinti stiliumi ir 
puošnumu). Nuotraukos į* 
vairios, dinamiškos, daly
vaujančių grupių istori
jos nenuobodžios, įkompo- 
nuoti dainų posmeliai ir 
gracingai įrašytos gaidos, 
gražūs, subtiliai pride
rintų spalvų ir ornamen
tų aplankai, rūpestingas 
spaudos darbas, puikus 
popieris sukelia pasigė
rėjimą.

i
Pirmuose leidinių pus

lapiuose atspausdintus 
sveikinimus patiekėme 
šiame puslapyje skaityto
jams. Jie, kaip pabrėžia 
savo sveikinime PASAU
LIO LIETUVIŲ DAINŲ 
ŠVENTĖS direktorius Juo
zas MIKUTAVIČIUS, ir 
visi dalyviai - užsklendžia 
šį šimtmetį.

AČIŪ šventės leidinių 
serijos sudarytojams: 
Aurelijai ANDREJAUS- 
KAITEI, Genovaitei JUK
NEVIČIENEI, Vidai ŠAT
KAUSKIENEI, Nijolei 
KVARACIEJŪTEI, Dainų 
Dienos leidinio vertėjai 
Reginai Rūtai SHARE; 
dailininkams: Audronei
SURKEVIČIŪTEI, Gedi
minui LASINSKUI ir re
daktorei Danutei SKER- 
SYTEI.

išleido, spausdino "PET- 
RO OFSETAS" Vilniuje.

Negalėję dalyvauti nei 
kaip dainininkai, nei 
kaip žiūrovai, kiekviena
me užsienio telkinyje - 
jiems yra gautos šventės 
vaizdajuostės ir atvežti 
čia minėti leidiniai, tad 
kas nori, gali bent to
kiu būdu pasijusti daly
vavę...
P.S. Vienas lietuvis mont- 
realietis, labai norėda
mas dalyvauti, nepabijo
jo: Dainius Juras prisijun
gė prie baltimoriečių 
dainininkų grupės. Var
tant programa, pasigedau 
tremtiniųar partizanu dai- 
nos jungtiniame chore.
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PAGERBĖ LIETUVOS 
DISIDENTUS

Juodojo Kaspino die
nos Jrugp. 23), išvakarė
se, š.m. rugpjūčio 21 d. 
Prezidentūroje buvo įteik
ti aukštieji Valstybės ap
dovanojimai sovietinio 
valdymo laikotarpio Lie
tuvoje DISIDENTINIO JU- 
DĖJIMO vadovams: 1987 
m. Vilmuje prie Adomo 
Mickevičiaus paminklo 
mitingo organizatoriams, 
Katalikų Bažnyčios Kro- 
inikos leidėjams, Komi
teto Tikinčiųjų Teisėms 
Ginti nariams.

II-jo laipsnio ordinai 
teko Jonui Borutai ir Ni
jolei SADŪNAITEI. To
kius ordinus, paskirtus 
po mirties Broniui Lauri
navičiui ir Juozui ZDEBS- 
KIUI, atsiėmė jų giminai
čiai.

Vyčio Kryžiaus III- 
ojo laipsnio ordinai įteik
ti Petrui CIDZIKUI, 
kun. Robertui GRIGUI, 
kun. Alfonsui SVARINS
KUI, Antanui TERLEC
KUI. Taip pat Jonas 
KAUNECKAS ir Vladas 
LAPIENIS, negalėję at
vykti į ceremonijas, 
ordinus atsiims vėliau.

IV- ojo laipsnio ordinai 
įteikti J. BIELIAUSKIE
NEI, Juonui PETKEVI
ČIUI, Jonui PROTUSEVI- 
ČIUI, Romualdui RAGAI
ŠIUI, Juliui SASNAUS
KUI ir Jonui VOLUNGE
VIČIUI. Vytautui BOGU
ŠIUI ordinas bus įteiktas 
vėliau, jam negalėjus at
vykti į ceremonijas.

V- ojo laipsnio ordinai 
įteikti Algirdui MASIU- 
LIONIUI, Genovaitei ŠA- 
KALIENEI, Audriui TUČ- 
KUI ir vėliau - Danutei 
KERŠIŪTEI-PEČELIŪNIE- 
NEI.

Prez. Valdas Adamkus 
apdovanojimų įteikimo 
ceremonijoje pabrėžė ir 
taip pat patvirtino, kad 
"disidentų darbų ir žo
džių vedama tauta paki
lo į savo istorinį atgimi
mą, istorija įtvirtins tik
rąją tiesą... Jūsų dėka 
Lietuva nebuvo bebalsė 
ir beveiksmė totalitari
nio režimo siautėjimo 
metais". Taip pat:

"Jūs buvote ta visuo
menės dalis, kuri atsisa
kė asmeniškos ramybės 
ir išdrįso okupantui pa
sakyti į akis, kad jis 
okupantas, šmeižikui 
kad jis šmeižikas, kola
borantui - kad jis kola
borantas. Aukos už šį sa
kymą - paaukota sveika
ta, sulaužyti likimai".

1998. IX. 8

KAS GI ATSAKINGAS 
UŽ MELĄ SPAUDOJE?

Š.m. rugpjūčio mėn. 
27 d. Lietuvos Seimo 
valdyba paskelbė specia
lų pranešimą, pasmerkda
ma "Lietuvos žinių" me
lagingą straipsnį, sensa
ciją, esą prez. Valdas 
Adamkus sergąs mirtina 
vėžio liga, o vyriausias 
red. Vidas Rachlevičius. 
tiesioginėje Lietuos tele
vizijos. žinių laidoje tvir
tino, jog . apie blogą Pre
zidento sveikatą žinias 
žurnalistai gavo iš Sei
mo vadovybės šaltinių...

Šitokio kenksmingo 
cinizmo žurnalistikoje 
lengvai praleisti negali
ma, sakė Seimo valdyba 
ir tikisi, kad atitinkamai 
reaguos žurnalistų orga
nizacijos bei laikraščio 
savininkas. Juo yra bu
vęs m in. Bronislavas Lu
bys.

Ką sako pats Preziden- 
tas? Jis pavadino šiuos 
gandus didžiausia jam 
staigmena per 6 prezi
dentavimo mėnesius. 
Jeigu būtų sveikatos su
trikimų, jis išleistų pats 
žurnalistams apie tai 
specialų biuletenį, - sakė 
jis.

"Lietuvos Aidas" ko
mentuodamas tokias 
paskalas, prisiminė, kad 
panašius dėl nesveikatos 
gandus priešrinkiminėje 
kampamijoie buvo pasklei
dęs konkurentas Artūras 
Paulauskas... Betgi rinki
mų kampanija seniai pa
sibaigė.

Prezidento Valdo Adam
kaus asmeninis gydytojas 
Remigijus Nargėla pa
tvirtino, kad Prezidento 
sveikata yra labai gera
me stovyje.

• TRAKUOSE, pirmą 
kartą buvo surengtas. 
Meno festivalis š.m. rug
pjūčio mėn. 29 d. Jį glo
bojo prez. V. Adamkus. 
Programoje - opera, ba
letas, Lietuvos Valstybi
nis Simfoninis orkestras, 
kameriniai orkestrai, 
solistai, "Ąžuoliuko" ir 
"Jaunos muzikos" chorai 
ir kt.

Šios rūšies festivalis 
numatomas rengti kas
met iki 2009-jų, kai bus 
minimas rašytinis Lietu
vos vardo paminėjimas.

• Nuolatinės Lietuvos 
Prezidento rezidencijos 
Turniškėse darbai, tiki
masi, bus baigti iki Kalė
dų švenčių.

Remontui buvo paskir
ta 2% mil. litų ir spaudo
je buvo priekaištaujama, 
dėl brangumo. Pasirodo, 
kaip prez. Valdas Adam
kus pranešė, jog už šias 
lėšas sutvarkomas ne 
vien tiktai pastatas, bet 
ir visa apylinkė.

• VILNIAUS UNIVERSI
TETAS į dieninių studijų 
programas liepos 21-24 
d.d. priėmė 2,033 studen 
tus. Iš jų valstybės fi
nansuojamos vietos 1,313, 
o į studentų apmokamas 
- 720.

NEPABIJOJĘ PERIMTI 
PRAKTIŠKĄ NAUJOVE 
NESIGAILI

Supratus, kad tik ge
ras pašaras padidina kar
vių pieningumą ir įsitiki
nę, kad naujas šieno ap
saugos metodas atneša 
didelę naudą, Biržų pie
ninė nusipirko Vokietijos 
firmos presą susukti žo
lei į ritinius ir įpakuoti 
į polietileno plėvę. Per 
porą metų už tą techni
kos kompleksą atsilygino

• SPAUDOS KONFEREN
CIJOJE rugpjūčio mėn.
19 d. Seimo švietimo z 
mokslo ir kultūros komi
teto pirm, pavaduotojas 
Rolandas Zuoza pasakė, 
jog jis pasiryžęs kovoti 
už studentų teisę į ne
mokamą mokslą. Jis, 
socialdemokratų frakci
jos narys, yra nepaten
kintas Vilniaus O-to spren
dimu padidinti mokesčius 
už studijas, ypač kad to
kios mokslo kainos yra 
ne studentų kišenei, ir 
nedidelėje valstybėje, 
kaip Lietuva, dabar tu
rinčioje apie 60,000 stu
dentų, pagrindinis verti
nimo kriterijus turėtų bū
ti ne mokestis, o suge
bėjimas. Jis mano, kad 
Konstitucijos straipsnį' 
nr. 41, užtikrinantį ne
mokamą aukštąjį mokslą 
Vilniaus ū-tas pažeidė.

Parlamentaras Rolan
das Zuoza siūlo ieškoti 
kitokių finansavimo būdų 
įskaitant ir padidinimą 
lėšų universitetų išlaiky
mui iš Valstybės biudže
to (dabar tam skiriama 
tik 7%).

• RUGSĖJO mėn. 1 d. 
p radėjo naujus mokslo 
metus 2,356-ios Lietuvos 
bendro lavinimo mokyk
los. Daugiau kaip 90% 
yra lietuviškos, kitose 
mokslas vyksta ne lietu
vių, kalba: rusų, lenkų ir 
vienoje - baltarusių.

• LIETUVIU. TAIKDARIĮJ. 
būrys (LITPLA 7) pralei
dę vasaros atostogas Lie
tuvoje, grįžo atgal į Bos
niją ir Hercogoviną, ne
toli Dubojaus miesto. Jų 
misijos pareigos - prižiū
rėti kontrolės postus, 
saugoti tiltus, budėti 
prie ryšių centro. Taip 
pat palydėti krovinių 
transportus ir tiekti hu
manitarinę pagalbą.

pienu. Taip buvo susi
tvarkyta su paskola be 
palūkanų.

Tą naudingą naujovę 
įvesti pasiryžo ir Šiaulių 
apylinkės bendrovės, o 
iš ten naujovės privalu
mai sudomino Joniškio, 
Pakruojo, Pasvalio rajo- ■ 
nūs, o Biržai įsigijo 8- 
nis šienainio ritinių apdo
rojimo komplektus.

Taip, nežiūrint ir lie
tingo oro, išlaikomas ge

• LAIMA ANDRIKIENĖ, 
Seimo narė ir buvusi Eu
ropos Reikalų ministerė, 
už vystymą visokių arti
mesnių ryšių su Prancū
zija š.m. liepos mėn. 28 
d. buvo apdovanota Vals
tybiniu Prancūzijos ordi
nu, kurį jai įteikė Vilniu
je Prancūzijos ambasado
rius Michel Touraine,

• EUROPOS SĄJUNGA 
davė leidimą 13-kai Lie
tuvos pieno bendrovių 
eksportuoti pieno produk
tus, įvertinus jų kokybę, 
pagal ES-gos labai griež
tus gamybos reikalavi
mus.

Iki dabar tokių leidi
mų negavo Estija, o Lat
vija gavo 6.

Lietuvos Veterinarijos 
tarnybos pareigūnai rū
pestingai prižiūri ir ga
mybą ir ypač pieno tie
kėjų ūkius - įmones.

APTIKTI IR LIKVIDUOTI 
ARTILERIJOS SPROG
MENYS

Vilniaus pakraštyje, 
Burbiškėse, metro gy
lyje, besikuisdami valka
tos atrado sprogmenų ir 
pranešė policijai.

Atsiųsti specialistai iš
minuotojai atkasė kelis 
šimtus nuo karo likusių, 
artilerijos sviedinių. Juos 
paliko sovietų kariuome
nė ir manoma^ kad po 
žeme randasi dar keli 
tūkstančiai tokių sviedi
nių. "Geležinio Vilko" iš
minuotojai tvirtina, kad 
tai rekordinis užsilikusių 
Lietuvoje sprogmenų kie
kis. Dauguma atkastųjų 
turi saugiklius, tad toks 
nukritęs sviedinys išlie
ka pavojingu, nes vos 
tik jį pajudinus, gali 
sprogti, ypač kad jie 
apie 50 metų išbuvę po 
žeme, kai kurie įtrūkę, 
dalis aprūdijusių.

ros rusies šienainis.
UAB "Vieseta" atlieka 

nauja technika darbus ir 
mažažemiams labai pri
einamomis sąlygomis.

Lietuvoje šią pažangią 
technologiją propaguoja 
PHARE koordinatorius 
anglas R. Hamett' as, Že;- 
mės ūkio patarėjas Vid
mantas Minkevičius, Gy
vulininkystės tyrimo ins
tituto mokslinis bendra
darbis Gintautas Šileikis,

Rusų sovietų okupaci
jos metais Burbiškėse 
buvo įsikūręs sovietinės 
armijos dalinys ir ten 
įsirengęs tinklinio aikštę. 
Atrodo, kad niekas neži
nojo apie ten tūnančius 
sprogmenis...

in-ioji AVIACIJOS 
ŠVENTĖ

Puikiai suorganizuota, 
pritraukė daugiau kaip 
11.000 žiūrovų - tiek ap
simokėjo bilietus, o dar 
apie 3.000 žiūrovų ste
bėjo programą iš tolo - 
už tvoros.

Šventę suruošė Lietu- 
• vos avialinijos, _ Palangos 
aerodromo vadovybė ir 
įstaiga "J. Kairio skry- 

’ džiai".
Dalyvavo karo lėktu

vai, helikopteriai, masi
niai parašiutininkų dedan- 
tai, akrobatiniai skraidy-_ 
mai ir pasaulinio pripa
žinimo pelnęs lakūnas. 
Jurgis KAIRYS. Jis at
liko solo programą J. 
Strauso valsui skambant..

Šventės pabaigoje - 
automobilių ir lėktuvo 
lenktynės-"oras -žemė".

Jurgis Kairys lėktuvu 
SU-26 lenktyniavo su 3 
lenktynininkais "Opel 
Astra", "Audi A4" ir 
"Formule-3" automobi
lius valdančiais: E. Ta
mulevičium, St, Brundza 
ir D. Jonušiu. Iš trijų 
mėginimų- du kartu lai
mėjo lakūnas J. Kairys, 
o paskutinį finišą pasie
kė kartu- baigė lygiomis 
su Darium Jonušiu.

Visi lenktynininkai 
gavo po šampano butelį. 
Lakūnui J. Kairiui buvo 
įteiktas "Status" prizas 
-čekis 4.000 lt. Jis šiuo 
metu ruošiasi pasaulio 
akrobatinių lakūnų pirme
nybėms, varžysis po 
Slovakijos, Šveicarijoje, 
Japonijoje ir Kinijoje.

3 psl.



TAUTINĖ OLIMPIADA IR Vl-sios PASAULIO SPORTO

EDVARDAS ŠULAITIS - 
50 metų žurnalistinį dar 
bą musų spaudoje, pasi
nėręs į sportinį, kulturinį 
visuomeninį gyvenimą

ŽAIDYNĖS
• SPORTO ŽAIDYNĖSE 
LIETUVOJE hamiltonie- 
čiai dalyvavo ir lauko te
niso varžybose. Savo 
atitinkamose grupėse, 
pagal amžių ir lytį I- 
ją vietą dvejete ir III- 
čią vietą pavienių sporti
ninkų varžybose laimėjo: 
D. Saunorienė; dr. A. 
Saunoris - II-rą vietą, 
A. Budininkas - III-čią 
vietą.

• Olandijoje vykusio pa
saulio "Laser-Radial” kla
sės buriavimo čempiona
to komandinėje įskaitoje 
Lietuvos buriuotojai, ap
lenkę Graikijos ir Angli
jos komandas, iškovojo 
aukso medalius.

Šių metu birželio ir liepos mėnesiais Lietuvo* 
je vyko nemaža įdomių, renginių, kurių tarpe pir-. 
mavo II-oji Lietuvos Tautinė Olimpiada, Vl-sios 
Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės, Pasaulio Lietu
vių Dainų Šventė su gausybe atskiru renginiu, ir 
1.1.

Tai paskatino mane vykti Lietuvon ir būti 
aktyviu šių įvykių stebėtoju bei atžymetoju spau
doje. Aukščiau minėtuose renginiuose teko dalyvau
ti akredituotu žurnalistu, turinčiu daugiau teisių 
negu eilinis žiūrovas. Todėl buvo gera proga su
rinkti daug informacijų, kuriomis pasinaudota ren
giant rašinius ar straipsnius užsienio lietuvių spau
dai (kai ką teko parašyti ir Lietuvos laikraščiams).

Esant spaudos žmogumi, norėjosi galimai dau
giau bendrauti su žurnalistais, laikraščių bei žurna
lų redakcijomis, literatūrinio pasaulio atstovais. 
Teko lankytis Lietuvos Žurnalistų Sąjungos būstinė
je, kalbėtis su jos pirmininku Rimgaudu Eiliunavi- 
čiumi, šios Sąjungos leidžiamų "Žurnalistų Žinių" 
redakcijoje bendrauta su laikraščio redaktore Aure
lija LiauŠkiene.

Vilniuje dar užsukau į "Lietuvos sporto" re
dakciją (bendrauta su Broniumi Čekanausku, Alek
sandru Krukausku, Maryte Marcinkevičiūte,foto 
reporteriu Viktoriu Kapočiumi). Aplankyta ir Lie- 
tuvos ryto"redakcija, "Vorutos" savaitraščio vyr.red. 
Juozas Vercikevičius, "Kario" žurnalo redakcija.

Kaune nemaža bendrauta su "Kauno dienos" 
red.Tekle Mačiuliene, to laikraščio korespondente 
Ramute Vaitiekūnaite. Buvau paprašytas ten para
šyti ilgesnį rašini apie bendravimą su Lietuvos 
prezidentu Valdu ADAMKUMI (atspausdino "Kauno 
diena").

Gyvenant Čikagoje ir nuolatos skaitant tris 
Lietuvos dienraščius, gausybę rečiau išeinančių 
laikraščių ar žurnalų, apie kultūrini, sportinį, politi
nį ar kitokį gyvenimą galima neblogai sužinoti. 
Tačiau - stebėti Lietuvos gyvenimą "iš tolo", ar 
"iš anapus Atlanto" nėra tas pat, kaip jį pažinti, 
iš arti pajusti ir į jį įsijausti būnant vietoje. Taigi, 
šia prasme viešnagė Lietuvoje užsienio lietuvių spau
dos žmogui yra būtinybe, kurią reikia laikas nuo 
laiko įgyvendinti.

Viešnagė Lietuvoje labiau praplėtė mano aki
ratį Ir davė grynos pažintinės naudos. Ne viskas, . 
ką tėvynėje teko matyti buvo miela ir smagu, 
tačiau,juk reikia matyti ir balta ir juoda, nes sun
ku tikėtis, kad Lietuvos gyvenimas žydėtų vien 
tik rožine spalva. Tačiau, reikia manyti, kad, lai
kui bėgant, tų tamsesnių splavų bus vis mažiau...

Net ir didžiausiam skeptikui turėtų atrodyti, 
kad Lietuvoje gyvenimas po truputį gerėja. Ypatin
gai smagu matyti parduotuves pilnas maisto ir 
visokių gėrybių iŠ viso pasaulio, ko anksčiau ne
buvo galima užtikti. Jeigu anksčiau kiekvienas 
ten nuvežtas menkniekis buvo labai vertinamas 
ir laukiamas, dabar jau to nėra. Žmones darosi 
išrankūs ir ne viską dėvi ar valgo. Tai rodo, kad 
yra pagerėjimo žymių įvairiose srityse, o tai pat 
juntama ir žmonių išprusimo pažanga.

Aišku, visus gerus norus dažnai riboja pinigu 
stoka, ir dauguma mūsų tautiečių tėvynėje jų ma
žai turi, o kai kam net ir vienas litas yra bran-
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gus. Tačiau, panašus vaizdas yra ir daugelyje kitų 
postkomunistinių kraštų. Svarbu, kad Žmonės pra
deda Šiek tiek skirtingiau galvoti ir jau nebelūku- 
riuoja iki valdžia jiems viską nurodys ir viskuo 
pasirūpins.Suprantama, kad pačių iniciatyva yra 
pati geriausia išeitis.

Viešint Klaipėdoje, aplankytos abiejų ten išei
nančių dienraščių - "Klaipėdos" ir "Vakarų, ekspre
so" redakcijos. Pirmojoje buvo miela susitikti savo 
sena^ pažįstamą, vyr.red. Antaną Stanevičių. Taip 
pat ilgesnė pažintis siejo ~ir su Šakių "Draugu" 
bei jo red. Aldona Zavistauskiene, kur buvau irgi 
pakviestas apsilankyti. Reikėjo užsukti ir i Mari
jampolę, nes ten vyko jau H metus einančio žur
nalo "Suvalkija" iškilmės - pristatymas visuomenei, 
dalyvaujant svečiams iŠ visos Lietuvos.

Daugumas čia išvardintu spaudos leidinių at
spausdino pasikalbėjimus su manimi, kuriuose prašė 
pasisakyti įvairiais spaudą liečiančiais klausimais, 
pasidalinti mano 50-ties metų žurnalistine patirti
mi. Kai kurie iš anksto paminėjo mano 70-tają 
amžiaus sukakti.

Klaipėdoje ir Kaune teko bendrauti ir su žino
mu režisoriumi Povilu Gaidžiu, kuris anksčiau buvo 
atykęs į Čikagą surežisuoti vieną mūsų "Vaidilutės" 
teatro statytu dramų. Sį kartą jis ilgėliau buvo 
užkluptas per "povilines" ir su juo kartu stebėjau 
vieną jaunųjų Kauno teatralu pastatymų Kauno 
Dramos Teatre. Kaune taip pat bendrauta su žino
mu literatu, rašytoju, "Santaros" red.Romualdu 
Norkumi, Kauno Daramos Teatro aktoriumi Petru 
Venslova ( jis taip pat yra ir "Ainių" Ansamblio 
meno vadovu) ir daugeliu kitų , daugiau ar mažiau 
Žinomų asmenų - visiems išvardinti reikėtų daug 
vietos...

kytojai Natalijai Manikie- 
nei”; J, Krištolaitytės 
’’Eilėraščiai"; poeto, ver
tėjo, bibliografo Alb. De
gučio poezija.

Istoriniai straipsniai, 
apybraižos, prisiminimai, 
pasakojimai: "Žemaitija 
iki Šešupės1' ir Vabalio - 
J. Matusas; „Vinco Kudir< 
kos paminklas sovietme
čiu" - R. Treideris; "Pa
skutinio inspektoriaus A. 
Česnavičiaus-Česnio die
nos"; "Mačiau mušantį 
sūnų..." - A. Šlavikas; 
"Sintautuose" - J. Augus
tai,tis (1946 m. įvykiai); 
"Marijampolė ir lietuvių 
kalbotyra" -A. Sabaliaus
kas; "Knygnešių tėvas 
kun. M. Sederavičius- 
- J. Matijošaitis; "Suža
dėtiniai" - Z. Šileris 
(apie poeto Prano Vai
čaičio šeimos istoriją); 
"Broliai Tamulaičiai" 
J. Linkevičius; "Petruko 
vėliava"- Vyt. Tamulai- 
tis, apysaka; "Dainavimo 
džiaugsmas"- Jurgis Ja- 
nušaitis (apie dainininkę 
išeivijoje sol. Juozę Kriš- 
tolaitytę-Daugėlienę); a- 
pie Australijos lietuvį 
"Mūsų Pastogės" red. 
Bronių Žalį" - jo paties 
pasisakymas.

Man dideli įspūdį paliko Žinomo ispanų dailinin
ko de Goyos meno paroda šiuolaikinio meno mu
ziejuje Vilniuje (ten iš arčiau turėjau progą bend
rauti ir su Lietuvos prez. Valdu Adamkumi; beje, 
su juo pabendrauta ir keliose kitose vietose).

Per penketą^ Lietuvoje praleistų savaičių daug, 
daug visko matyta ir girdėta. Dalį tu įspūdžiu 
jau teko aprašyti "Draugo"dienraštyje Čikagoje, 
"Tėviškės Žiburu"savaitrastyje . ir kitur. Kita dalis 
aprašymų dar yra juodraštyje ir laukia savo eiles.

Edvardas Šulaitis

Vienas iŠ Lietuvos jaunimo 
Ramūnas Šiškauskas Nuotr:

Atsiųsta paminėti:

SUVALKIJA- Kultūros žur
nalas, 1998, nr. 1., 68 psl. 
Leidžia - Prano VAIČAI
ČIO d-ja. Red. Zenius 
Šileris, korespondentai- 
iš Vilkaviškio- Vytautas 
Grinius, Šakių - Juliją 
Jonaitienė; Čikagos 
-Edvaras Šulaitis.

Bendradarbiai - iš

krepšinio lyderių - 
Eugenijaus Onaičio /"LA"/

Klaipėdos, Panevėžio, 
Šiaulių, Vilniaus, Kauno: 
B. Aleknavičius, V. Alek
navičius, G. Čepaitienė, 
Alb. Vaičiūnas, Mind. 
Vaičiūnas.

Viršelio dail. Ona Bi
rutė Gustaitienė. Spaus
dino leidykla "Ramona”.

TURINYJE: eilėraš
čiai - A. Andrijono ’’Mo

Aptaria, primena: Ma
rijampolės vyrų daininin
kų ansamblį SUDUVIETIS 
trisdešimčio veiklą 
Vida Mickuvienė; knygą 
"Esi graži ir nuostabi..." 
- dainininkės Beatričės 
Grincevičiūtės mirties 
10-metis - Laimonas 
Noreika; "Šakiečių kultū
ros mozaika" - Julija Jo
naitienė.

Atspausdintas poetės 
Nijolės Masteikaitės ei
lėraštis "Zanavykija" ir 
jam sukurta ko m p. Valen
tino Bagdono muzikos 
gaidos.

Redakcija paskutinia
me žurnalo puslapyje pa
sisako: "Suvalkijos žurna
las skiriamas gimtajai 
Suvalkijai pagražinti, lai
ko išbandymus atlaikiu
sioms mūsų krašto dvasi
nėms vertybėms atskleis
ti, lyg ir pamirštiems 
arba salikelėn nustum
tiems inteligentams at
minti, pagaliau visai 
"pašešupių civilizacijai" 
prikelti!.. SUVALKIJA - 
tai Jūsų gilesnė pažintis 
su šio krašto istorija ir 
kultūra... Jūsų namus ap
lankiusi SUVALKIJA lai 
papasakoja, jog dar šil
tas gimtasis lizdas ir 
dar ženklios kažkada 
pašešupiuose įmintos 
Jūsų pėdos..."

Paįvairintas nuotrauko
mis, rūpestingai išleistas 
žurnalas pasirodo kas 
antrą mėnesį. Užsienio 
lietuviams siunčiamas 
oro paštu. Vieno nr. kai
na $5.USA, arba $7 Kan.

P.S. Šiame žurnale yra 
pakankamai įdomios me
džiagos ir ne suvalkiečių 
kilimo. skaitytojams, 
(jungta ir užsienio lietu
vių straipsnių.



" SEPTYNIUKĖ " - NAUJOJI RUSIJOS I
OLIGARCHIJAI ~

Oligarchija - taip vadinama nedidelė 
grupė, sudaryta dažniausiai iš ekonomiškai 
galingiausiųjų. Ji turi didelę įtaką/r nuo 
jos gali priklausyti didžiuliai monopoliai, 
konglomeratai arba ir valstybė.

Šiuo metu Rusijoje yra išryškėjusi tokia 
Septyniukės oligarchija. Jos nariai savo 
įvairių, gabumų, bei išradingo manevravimo 
dėka iškilo į paviršių, komplikuotame šiuo
metinės Rusijos gyvenime. JAV žurnalistas 
David Hoffman’as įdomiame straipsnyje 
apibūdina šios Septyniukės veikėjus.

Pačiu stipriausiu jis laiko Boris'a^ Bere
zovsky: turtuolį, negailestingą derybininką 
prekyboje, kaipo pavyzdį su nieku nesiskai
tančio, energingo, jaunesnės kartos Rusijos 
kapitalisto. Jo dėka prez. Jelcin’as buvo 
vėl susigrąžinės į ministerio pirmininko 
postą V.Cernomyridn’ą. Tai rodo, kad (bent 
iki šio momento) finansiniai ir industriniai 
didžturčiai turi nemažiau, o kartais gal 
ir daugiau, įtakos į Rusijos valstybinį gyve
nimą, ypač, vykstant krizei.

Rubliui nuvertėjus, bankai atsidūrė y- 
patinguose sunkumuose ir V.Černomyrdin'o 
susigrąžinimas į pareigas rodo, kad tokiu 
būdu norėta išvengti kai kuriu banką likvi
davimo arba ją pardavimo Vakaru akcinin
kams, o tokį planą buvo pasiūląs Sergėj 
Kirijenko. Vos tik susigrąžinus V.Černomyr- 
din’ą, Rusijos Centrinis Bankas papylė 4 
bil. rubliu į rinką, kad atlaikytu tolimesni 
banku žlugimą.

Praeityje tie didžturčiai buvo gerokai 
pralobę., pasinaudodami padėties netikrumu 
Rusijoje, įvairiopa spekuliacija ir atpirkinė- 
dami pigiai žlungančias įmones. Tie ją, 
kurie įsitaisė alyvos ir natūraliųjų duju 
srityse, priedo, galėjo ir tebegali pelnytis 
dėka vykstančio eksporto. Tačiau paskutiniu 
metu nerimsta plačioji masė ir ypač dar 
neatlygintieji darbuotojai, dėl vis didėjančiu 
valstybes skolų. Didžturčiu planai plėstis 
ir gauti Vakarų investac.ijas pakibo ore. 
Todėl jie pradėjo skverbtis į Kremliaus 
politinio gyvenimo centrą, kaip jau buvo 
įvyką kitomis progomis per paskutiniuosius 
trejetą metą. Vienas aktyviausiu buvo Bo
ris Berezovsky . Jis paveikė, kad iš vyriau
sybės būtą pašalintas S.Kirijenko ir grąžin
tas V.Černomyrdin’as. Tam tikslui jis pasi
taikino Tatjaną. DjaČenko- Prezidento duk
terį- ir tarėją viršininką^ (chief of staff) 
Valentin'ą. Jumasev’ą. Abu pastarieji arti
mai bendravo su Šiuo finansininku.

Bendrai imant , Prezidentą, perkalbėti 
nebūdavo lengva. Tik kuomet prie V.Bere
zovsky pries 2 metu prisijungė 6 kiti didž- 
turtuoliai ir panaudojo savo įtaką dėl B.Jel- 
cin'o perrinkimo, bankininką Septyniuke 
įgavo dar daugiau įtakos ir pradėjo plėstis 
i kitas sritis.

Vladimir'as Gusinsky, 45 m., amžiaus, 
norėjęs perimti "atliekamus’’ bankus, vėliau 
pakliuvo į sunkumus. Bandąs savo laime 
vadovauti teatrui, įžiūrėjo galimybes parda
vinėti įstaigų įrangas. Vėliau,perplanavus 
erdvę įstaigoms ir biurams besiplečiančioje 
Maskvoje, tos galimybės dar labiau padidėjo 
ir jis tapo vienu didzTurčią. A. Smolensky, 
44 m.,savo pirmuosius uždarbius pradėjo 
kaupti visai skirtingai- statydamas iš rąstų 
vasarvietes Maskvos užmiesčiuose.

Vladimir Potanin'as, 37 m., yra buvęs 
Sovietą verslo atašė sūnus, gyvenęs jau
nystėje užsienyje, septynerius metus dirbo 
Sovietą Užsienio Prekybos ministerijoje. 
Kai iširo Sovietų Sąjunga, jis subūrė dauge
lį tos ministerijos įstaigą į "Uneximbank’a." 
ir taip įsigijo pagrindą savajai imperijai. 
M.Chodorkovsky buvo vadu Jaunųjų Komu- 
nistą-Komsomolo- iŠ kuriu vėlesniais metais 
pradėjo vystytis lyg kokia ambicingu jos na
rių verslo mokykla.. <

Taip turtus susikrovė ir įgavo galią 
valstybėje, kuri naujai kurdamasi, neturėjo 
išvysčiusi tinkamos istatymdavystės, netu
rėjo tikro vidurinio luomo nei subrendusios, 
t.y., atsakingos visuomenės. O valdžiai 
apsilpus - jie pasirūpindavo į ją įeiti. M .
1998. IX.8

Chodorkovsky, 35 m., paprastai paaiškino 
dar pernai vienam žurnlistui: "Kai matome, 
jog vyriausybėje . situacija kritiška, mes 
metam burtus, ką parinkti iš mūsą tarpo, 
kad dirbtu tarp įtakingųjų valdžioje".

Kiti oligarchijos personažai kilo kitais 
keliais. Boris Berezovsky, 52 m., vyriau
sias iŠ čia minimos grupės, praeityje buvo 
matematikos specialistas, sukūręs vadybi
ninkų sistemą didžiulei, valstybei priklausan
čiai automobilių bendrovei. Jis pasidarė 
automobilių paskirstytoju, uždirbo milijonus 
pardavinėdamas "Žiguli".

Visai šiai grupei, pradedant 1980 m. 
atsiradus galimybėms labiau praturtėti, 
o ypač nuo 1987 m. pralaisvinus finansinę 
sistemą, daugelis didžturčių pradėjo kurti 
savo bankus...

1992 m., kuriantis naujai Rusijos ekono
mijai, jaunieji turčiai jau stipriai spekuliavo 
rublio-dolerio keitimais, dažnai pasinaudo
dami vyriausybės pinigais ir dar labiau 
pralobo. (Kaip greitai susiuostė panašiai 
elgtis ir Lietuvėlėje kai kurie ir vietos 

' savanaudžiai...Red.).

Rusija neturėjo tada oficialaus 
valstybės iždiriinko, tai depozitus "gudrieji" 
dėjo į "autorizuotus" bankus, įskaitant su
kurtuosius oligarchu.

Finansų ir valstybės valdymo įtakos 
ryšys pasidarė dar glaudesnis, kuomet 1995 
m.prez. Jelcin’as patvirtino projektą "Pas
kolos už Akcijas". Bankininkai skolindavo 
pinigus laisvą pinigų pritrūkusiai valstybei, 
uŽ tai gaudami akcijas pelningųjų Rusijos 
įmonių. Jeigu vyriausybė neatsiskaitydavo 
už paskolas, bankininkai galėjo parduoti 
bendroves - patys sau...Daugelis varžytinių 
buvo iš anksto suplanuotos savo naudai...

Vladimir Potanin’as tokiu būdu daugiau
siai laimėjo: jo "Uneximbank" gavo "Norils 
Nickel" - vieną didžiausiųjų pasaulyje nike
lio, kobolto ir platinos grupių metalo ga
mykla. Jis taip pat pasigavo alyvos bendro
ve "Sidanko" ir "Novolipetsk Metallurgical 
Co.". M. Chodorkovsky pačiupo "Yukos"- 
antrąją savo didumu- Rusijos alyvos bend
rovę. B.Berezovsky susėmė "Sibneft" - kitą 
didelę alyvos bendrovę.

Per paskutiniuosius porą metų į didŽtur-

® Lietuvoje per 6 šių 
metu mėnesius gaisrai 
padare daugiau kaip 
10 mil.litu nuosto
liu.

Dar baisiau - Žu
vo 112 žmonių, jų 
tarpe - 16 vaiku...

o Maskvos srities 
Rentovo miestelyje 
rastas 4 m. berniu
kas,dvejus metus 
gyvenęs šunų gaujoį 
j e.

Po dvieju mene - 
siu paklaustas, kur 
jam geriau - su Šu
nimis ar žmonėmis, 
vaikas atsakė: "Su 
šunimis. Jie mane 
mylėjo. Gynė".

Baisu, kad Šiuo 
metu Rusijoje . pa
gal statistikas, yra 
2 milijonai benamių, 
tėvų pamestu, vaiku.

• Laimėjo žurnalis
tai: Visagine pradė
tas leisti lietuviškas 
laikraštis, pasistengus 
"Naujos Vagos" žur
nalistams. 

čią kontrole^ pakliuvo dauguma Rusijos ži- 
niasklaidos.

Iki 1996 m.rinkimų Septintukas paaukojo 
milijonus dolerių Boris Jelcin’o rinkiminei 
kampanijai. Remiantis keletu duomenų, 
po rinkimų susirinkusi Septyniukė apsvarstė 
ir nutarė vieną iŠ savo grupės įsodinti į 
vyriausybinį postą. Pasirinko V.Potanin’ą, 
kuris tapo ministerio pirmininko įgaliotiniu. 
Viena jo pasirinkimo priežasčių buvo jo 
ne žydiška kilmė (o dauguma, tapusiu ban
kininkais Rusijoje yra žydai, ir prisibijota 
atkirčio).

Ne visi Rusijos didŽturtuoliai įeina į 
Septyniukės orbitą. "Gazprom" - natūraliųjų 
dujų monopolis patapo valstybe valstybėje 
ir Viktor Cernomyrdin’as, buvęs "Gazprom" 
direktoriumi, nesivaržydamas atstovavo 
jo interesams, būdamas ministeriu pirminin
ku. Dar viena galinga alyvos bendrovė yra 
"Lukoil", o tolimesnėse apylinkėse klestėjo 
ir mažesnio pajėgumo oligarchijos.

b. n.

NUSISYPSOKIME:
• Medicinos Akademijoje per baigiamąjį 
egzaminą, parodo studentui du skeletus 
-vyro ir moters:

- Kas tai ?
Studentas tyli.

- Jūs nežinote? Tai jus Čia šešerius 
metus mokė?

Studentas nedrąsiai:
- Tai ..gal čia Marksas ir Engelsas?

• Egzaminams pasibaigus, kalbasi du 
studentai:

- Tu ka^ nors parašei?
- Ne, atidaviau tuščia lapą...
- Tai ką dabar darytiiAš irgi atidaviau 

tuščią lapą. Dar pagalvos, kad nusirašiau..

• Studentui nepasisekė egzaminai. Profeso
rius jam sako:

- Jaunasis žmogau, tavo galva tuščia 
£aip dykuma.

- Tuomet, - sako studentas, - norėčiau 
pasakyti, kad kiekvienoje dykumoje yra 
oazė, tačiau ne kiekvienas kupranugaris 
ja suranda...

AR ESATE PASIRUOŠĘ IŠGELBĖTI SAVO 

ARTIMŲJŲ GYVYBES, JEIGU KILTŲ
GAISRAS JŪSŲ NAME?

GERAS EVAKUACIJOS PLANAS TURI 
NURODYTI DU IŠBEGIMO BŪDUS IŠ KIEK

VIENO JŪSŲ BUTO KAMBARIO IR SUSITI
KIMO VIETĄ LAUKE. UŽSITIKRINKITE, 
KAD KIEVIENAS ŠEIMOS NARYS ŽINOTŲ 

IR IŠBANDYTŲ TOKį PLANĄ. TINKAMOJE 
VIETOJE VEIKIANTIS DŪMŲ ALIARMAS 

YRA LABAI SVARBUS. AR PATIKRINOTE 
NESENIAI JO VEIKIMĄ?

APSISAUGOJIMAS NUO GAISRO YRA 
MŪSŲ VISŲ REIKALAS!

INFORMACIJA 
872-3800

http://www.ville.montreal.qc.ca
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toronto.
• ANAPILIO p-jos salėje 
- MANKŠTOS PAMOKOS

Pirmadieniais ir ket
virtadieniais, 8 vai. v. 
vyks mankštos pamokos 
jaunimo ir vyresniųjų 
grupėms. Mankštą pra
ves Lina PAULIONYTĖ.

IR PIRMOJI CHORO RE' 
PETICIJA po vasaros 
atostogų vyks rugsėjo 
mėn. 13 d., sekmadienį, 
10 val.ryto. Mielai kvie
čiami prisijungti ir nauji 
giedotojai-jos.

e KANADOS KARIUOME
NĖS BAZĖJE "Camp 
Borden" anglų kalbos 
mokysis 5 Lietuvos ka
riškiai, keturi kapitonai: 
Egidijus Karvelis, Vytau
tas Rėklaitis, Gintaras 
Smaliukas, Darius Užku
raitis ir vyr. Itn. Riman
tas Jarmalavičius. Sta
žas baigsis gruodžio 
men. 12 d.
LIETUVIŲ NAMŲ ŽINIOS 
o Rugpjūčio mėn. 23 d. 
LN popietėje dalyvavo 
184 žmonės. Svečių kny
goje pasirašė 3 iš Kauno, 
2 iš Vilniaus, 1 iš Ma
žeikių ir 1 iš Vokietijos, 
Berlyno.

Pranešimus padarė ir 
su svečiais supažindino 
LN V-bos narė L. Po
cienė.
• SLAUGOS Namams po 
$50. aukojo: J.ir A. Šim
kui a.a. Zigmo Revo ir 
a.a. Alekso Kuzmarskio 
atminimui.

anistines mokyklos, ta
čiau jos dabar susijungė 
į vieną dar gana stiprią. 
Ji veikia Čikagos Jauni
mo Centro rūmuose ap
jungia mokinukus nuo pa
čių jauniausių (trijų me
tų iki 14 metų amžiaus). 
Taip pat veikia ir dvikal
bė klasė, kuri skirta 
silpnai kalbantiems lie
tuviškai ar visai nekal
bantiems šia kalba (vai
kams mišrių šeimų arba 
tokiems, kurių tėvai lie
tuviškai nebemoka, ta
čiau nori bent vaikus lie
tuviškai išmokyti).

Šiuo metu į mokyklą 
įsijungia ir dalis naujai 
iš Lietuvos atvykstančių 
šeimų vaikai,, tik to.- 
kiems čia nelabai yra 
kas veikti, nes programa 
pritaikyta užsienyje gi- 
musiems vaikams, kurių 
lietuvių kalbos žinojimas 
yra gana ribotas. Todėl

nėra lengva sudaryti to
kią programą, kuri pa
tenkintų visus vaikus ir 
būtų galima turėti vi
siems pakankamai nau
dos.

Beje, šios mokyklos ir 
kituose miestuose vei
kiančių panašių mokyklų 
programų nustatymui va
dovauja JAV Lietuvių 
Bendruomenės organiza
cijos, įsteigta Švietimo 
Taryba (ji veikia ir pa
sauliniu mastu per Pa
saulio Lietuvių Bendruo
menės valdybą, kuri yra 
irgi panaši įstaiga, įkur
ta visiems užsienyje gy
venantiems lietuviams). 
Stengiamasi apjungti 
kiek galima daugiau 
užsienyje gyvenančio lie
tuvių jaunimo ir norima 
juos išmokyti ne tik kal
bėti ir rašyti lietuviškai 
bet juos supažindinti ir 
su dainavimu, tautiniais

šokiais, lietuviškais pa
pročiais. Mokyklose yra 
švenčiamos tautinės šven
tės ar religinės, ruošia
mi knygų skaitymo bei 
rašinių konkursai su pre
mijomis. įvairiais būdais 
stangiamasi patraukti 
jaunųjų lietuviukų dėme
sį. Čikagos ir kitų mies 
tų lituanistines mokyklas 
labai remia Lietuvių 
Fondo organizacija, kuri 
skiria dešimtis tūkstan
čių dolerių metuose šiam 
reikalui. Taip pat yra 
leidžiamas ir vaikams 
skirtas žurnaliukas EGLU
TE, kuris irgi atlieka 
mokomąją rolę šioje sri
tyje.

Naujieji mokslo metai 
Čikagos litunistinėje mo
kykloje prasideda rugsėjo 
12 dieną su registracija 
9 vai. ryto Jaunimo Cent

ro patalpose, Čikagos 
pietinėje dalyje, netoli 
dar lietuviais apgyventų 
Brighton Parko ir Marqu
ette Parko lietuviškųjų 
telkinių. Tą dieną jau 
nuo 9 vai. r. bus galima 
ne tik užsiregistruoti,bet 
ir įsigytti vadovėlius, 
pratimus, skaitinius, są
siuvinius.

Tą pačią dieną savo 
duris atidarys ir tose pa
čiose patalpose įsikūręs 
Pedagoginis Lituanistikos 
institutas, kuris rengia 
mokytojus lituanistinėms 
mokykloms. Šiam institu
tui vadovauja patyrusi 
pedagogė ir vaikų litera
tūros kūrėja Stasė Peter
sonienė. Ir ši mokslo 
įstaiga laukia studentų. 
Kitur gyvenentieji, joje 
gali studijuoti neakivaiz
diniu būdu.

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 !

Į^icagoį
ČIKAGOS LITUANISTINĖ 
MOKYKLA ATVERA 
SAVO DURIS

Edvardas Šulaitis
Po vasaros atsotogų, 

Čikagos lituanistinė mo
kykla vėl pradeda savo 
veiklą, kviesdama jau
nuosius lietuviukus pasi- 
naudoti jos teikiamomis 
paslaugomis. Gaila, kad Į 
ši mokykla tegali moky
ti lietuviškąjį jaunimą 
kartą savaitėje - šešta
dieniais, kuomet nebevei
kia amerikiečių mokyk
los ir jaunieji turi laiko 
gilintis savo tėvų kalbo
je.

Lituanistines mokyklos , 
Amerikoje buvo įsteigtos 
jau prieš beveik 50 me
tų, kuomet čia pradėjo 
važiuoti per karą nuo so
vietų rusų pabėgusieji 
tėvai su savo vaikais iš 
Vokietijos ar kitų kraštų. 
Tada šios mokyklos dygo 
kaip grybai po lietaus, 
ir vienu metu Čikagoje 
ir apylinkėse jų būta 
apie 20. Tuomet net ir 
lietuvių katalikų parapi
jos turėjo savo mokyklas 
ir kai kuriose iš jų kas
dien buvo mokoma lietu
vių kalba (kitose tik sa
vaitgaliais).

Dar visai neseniai 
Čikagoje veikė trys litu-

pRISIKELIMO
ARAPIJOS KREDITO KOOPERATYVAS

999 College St.. Toronto. Ontario M6II 1A8 
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 8 v,v.___

AKTYVAI per 58 milijonus dolerių
MOKA UŽ:
90-179 d. term, ind....................3.25%
180-364 d. term.ind................. 3.50%
1 metų term, indėlius................ 3.75%
2 metų term, indėlius................ 4.00%
3 metų term, indėlius................ 4.25%
4 metų term, indėlius................ 4.50%
5 metų term, indėlius................ 5.00%
1 metų GlC-mėn.palūk.............. 3.75%
1 metų GlC-met. palūk..............4.00%
2 metų GlC-met. palūk..............4.25%
3 metų GlC-met. palūk..............4.55%
4 metų GlC-met. palūk..............4.75%
5 metu GlC-met. palūk.............. 5.25%
RRSP, RRIF ir OHOSP..............2.75%
RRSP ir RRIF-1 m.term.ind......4.00%
RRSP ir RRIF-2 m.term.ind......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......... 2.00%
Kasd. pal. čekių sąsk.iki...........2.00%
Amerikos dol. kasd. pal.

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

IMA UŽ:
Asmenines paskolas 

nuo...............7.50%

Sutarties paskolas 
nuo................... 7.50%

Nekiln. turto paskolas: 
Su nekeičiamu 
nuošimčiu
1 metų............ ......... 6.30%
2 metų............ .......6.40%
3 metų.................... 6.55%
4 metų.....................  6.65%
5 metų............. .6.70%
Su keičiamu
nuošimčiu \
1,2,3 metų............5.65%

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 mortgičius iki 75% 
įkainoto turto vertės. Parduodame pinigines perlaidas (money 
orders) ir kelionių čekius (traveler’s cheques). Nelmame mokesčio 
už išrašytus čekius bei apmokamas įvairias sąskaitas.

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

psi. 6

Patarnavimas- greitas Ir tikslus!
V. DAUGINIS-telefonai 418782-4232,905822-7376 

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

•GYVYBĖS * KOMERCINĖ *

DRA ŪDA -INSURANCE
Walter V. Dauginis Insurance Broker Limited 
2 dane Street, Suite204 (kampas Jane ir Bioor) Toronto, Ont. M6S4W3 
416-762-4232 FAX 416 762-558S 

■m<i—tin i ——m————

LIETUVIŲ
KREDITO
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.).

IMA:
už asmenines
paskolas nuo........ 7.50%
už nekilnojamo
turto paskolas
(mortgages):
su nekeičiamu
nuošimčiu (fixed rate)
1 metų................... 6.30%
2 metų................... 6.40%
3 metų................... 6.55%
4 metų................... 6.65%
5 metų...................6.70%

su keičiamu
nuošimčiu............. 5.65%

Duodame:
- asmenines paskolas 

iki $250,000;
- mortgičius iki 95% 

įkainoto turto;
- riboto kredito paskolas 

(Line of Credit) ir
- komercinius mortgičius

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje

^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 
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mylimo sūnaus ROBERTO, 
ONUTĘ VORONINK AITIENĘ, 
VIDĄ ir brolį RONNIE, 

užjaučiame -

Nietekus
Jo motiną 
jos seserį
su šeimomis nuoširdžiai

Lydia Ptašinskienė 
ir vaikai

vaikystės papasakoja " ir

***********<***********************************^ 
NE VIEN ASMENIŠKA 
KNYGAŠią vasarą sol. Antanas KEBLYS buvo nuvykęs PL Dainos šventės proga į Lietuvą, liepos mėn. 10 d.^ dalyvavoKlaipėdos Universiteto Menų fakulteto prof, muz.Vytauto Tetensko knygos: "ANTANO KEB- LIO DAINA LIETUVAI" pristatyme. Knyga parašyta remiantis paties solisto pasakojimais ir patiekta medžiaga.Sako įžanginiame žodyje Antanas Keblys: "Štai įteikiu Jums savo biografijos knygą. Tai mano beveik vienerių metų darbo vaisius. O Knygoje visi mano gyvenimo puslapiai, darbai ir, svarbiausia, mano užsibrėžtoji misija - mano dainos, koncertai, susitikimai, nesėkmės ir pasisekimai.Galvoju, kad man Viešpaties skirtas gyvenimo tikslas pasiektas - visad ir visur, Lietuvoje ar čia Kanadoje ir plačiame pasaulyje, savo dainomis ir giesmėmis saugojant lietuviškumo ugnelę tautiečių tarpe. Per sunkumus ir klaidas mokiausi, po to, pats įgijęs profesionalios patirties, savo žinias perduodavau visiems, kurie ėmėsi nelengvo liaudies dainininko ir giedo- riaus amato.Nesistengiau kopti į aukščiausias dainavimo

viršūnes - pasitenkinau tik kukliu liaudies dainininko Ūkimu. Ir džiaugiausi tuo. Nes nesavanaudiškai tarnavau visiem' lietuviams, kurie mylėjo ir vertino lietuvišką dainą bei giesmę. ”Taip pat pasisako , kad šią (100-to puslapių knygą) išleisti paskatino prof. muz.Vyt.Tetenskas-Nuoširdžiai, paprastai pateikdamas laikotarpį, apie giedorių "kastą giedojimo papročius.Trumpai,bet pakankamai vaizdžiai perduoti e- pizodai iki atvykimo į Kanada, įsikūrimas Mont- realyje ir įsijungimas į AV P-jos > giedojimus pamaldose. Paskatintas sol. Elzbietos Kardelienes,lavinosi dainavimo mene.Giedojimas ir dainavimas tapo Antanui Kebliu! užuovėja,netekus Tėvy - nes ir artimųjų ir. kartu- priemone palaikyti giedojimo tradicijas bei dainos meile savame telkinyje. .Žemaitiško at - kaklumo dėka jam pavyko surinkti gaidų atsargą, kai reikėjo pradėti be - veik iš nieko repertuarą ir chorui, dirigentus, tapo choro riumi .Aprašydamas ne tiktai savo, bet ir AV Parapijos choro veiklą, Antanas

užauginti ne tik sau, bet Jis surasdavo kai ju_ truko, koordinato-

hamitton

Keblys savo kukliai išleistoje knygoje patiekia ir nemažą, mūsų kultūrinio gyvenimo dalies vaizdą. Yra atspausdinti aprašymai įvairioje spaudoje, išsami bibliografija, koncertinės išvykos įvairių minėjimų, iškilmių metu.Knygoje daug istori - nių nuotraukų asmeniškų koncertų ir įvairių Choro pasirodymu kartu su solistu ir be jo.Klaipėdoje supažindinant su A.Kebliu ir knyga, jį pasveikino KU-to Menų fakulteto dekanas,''Aukuro” chorinės b-jos pi-rm. . R. Varnas. Jis padėkojo už archyvui atsiustus leidinius, o Klaipėdos komp. A.Re - mesa prisiminė AV Choro ir sol.A.Keblio gastroles
Į/7-niose Žemaitijos vietovėse, prisijungus prie Kantatos "Kryžių ir Rūpinto-

ARTĖJA SUKAKTUVI
NIAI VEKLOS METAIHamiltono KLB apylinkės sudarytas komitetas iš keletos 50-metų veiklos švenčiančių organizacijų rengia bendrą minėjimą JAUNIMO CENTRO salėje, š.m. spalio mėn. 4 d., 1 vai, p.p.Kleb. kun. Juvenalis Liauba, OFM ruošia AV parapijos veiklos leidinėlį, o Hamiltono A-kės leidinį - Bendruomenės valdyba su redaktore Saule Ločeriene.• GIEDRAIČIO Klubo šaudymo sporto mėgėjai atstovavo Kanados lietuviams šioje sporto šakoje ir grįžo šauniai pasirodę. Savo klasės šaudy-grupėje I-ją ir II-A.

VIENINTELIS lietuvių bankelis kanapoje, 
ĮSIKŪRĘS nuosavuose namuose

TALKA* LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS
830 Main Street East, Hamilton, Ontario L8M 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 DOLERIŲ
PASKOLAS
Asmenines nuo............ 6.25%
nekiln. turto 1 m........... 6.50%

MOKAME UŽ:

kasd. pal. čekių sąsk. iki........ 1.75%
santaupas.................................. 2.25%

.kasd. pal. taupymo sąsk......... 1.50%
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius... 
180 dienų indėlius.
1 m. term, indėlius
2 m. term, indėlius
3 m. term, indėlius
4 m. term, indėlius
5 m. term, indėlius
RRSP Ir RRIF
(Variable)...................................2.50%
1 m. ind.......................................4.00%
2 m. ind.......................................4.25%
3 m. ind.......................................4.50%
4 m. ind.......................................4.75%
5 m. ind.......................................5.00%

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

INTERAC KORTELĖ

,3.00%
.3.25%
4.00%
4.25%
4.50%
4.75%
5.00%moją vietas laimėjo Šimkevičius-Sims, o Deksnys - IlI-cią vietą..Šis Žuvautojų ir Me- ■ džiotojų klubas sezono užbaigtuves atžymėjo gegužine š.m. rugpjūčio mėn. 30 d.

1998. IX. 8 .

Vilkiuko slipsą po įžodžio Ričardui Gapučiui įteikęs sveikina v.s. R.R.Otto. 
Fone - skautai vyčiai, šalia vėliavos, dešinėje - tėvas Andrius Gaputis.

jėlių Lietuva" liaudies instrumentalistams ir Lietu-tuvos solistams. Doc.G.Mai- listą ir džentelmeną . Sų- romenė, dirigavusi Kan« pažindinimas buvo aprašymai,, Pdsiminė Antaną, tas laikraštyje "Klaipėda”.
m • * .... r . ..S.

Keblį kaip puikiai savo role atlikusį Kantatoje so-

Aviabilietus į visas pasaulio^ 
poilsines kelionės Izi 
viešbučių, mašinų rezervavimą, 
draudimus Jums mielai 
Inga Giedrikiene Darbo teL: 341-7373 

nnflč ••• - • ni ^utotu/SU. Namų teL: 762-6370 0 t&PU7 mini.-autoDu.6Ci,----------- --------
pM^ M n 

’v ai f/iMird'1- ' maunu
uha^mat 

Cfasi\ur6i/06 /Torontą. /Viaąaro6 tiriotitiuA.
/Įfavą. Tve,f)eT.ą, banginiu 6f&t>&j.irnaa7r 

vim fata, /o tut ./Cm paąudau}ated (i

Ponatdaan*

TKatcute *>
KAILIŲ SIUVĖJAS

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

Telefonai:1449 rue St. Alexandre 
Suite 500 A , 

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

tony
P M O TT PO IT BAITS

HOT OgpA&BPOftT - COMMllCUL
STU D I Oi MAR1AQE * WEDDINGS

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

460 St. Catherine St. West, # 605. 
Montreal,P.Q. H3B IA7 Td.: 395- 6050 

TONY LAURINAITIS

7 psl.



montrea MONTREflLIG LIETUVIU 
KREDITO UNIJA

1475 de Seve, Montreal, Que, H4E 2A8

Tel: 766-5827 Fax: 514-766-1349

Skyrius - 3907A Rosemont Boulevard
. - ------ ----------- —t-

MOKA UŽ:

Certifikatai (min. >100
1 metu..----- 5---- -
2 metų  -5--00—
3 metų -----5.00--
4 mėtų _!fLUQL_
5 metų 5.25 _
Terminuoti indėliai
1 mėtų ........  -4.50,
180 d. - 264 c__ 4.25-
120 d. - 179 d.__4.25,
60 d. - 119 d.__71,25.
30 d. -59 d.__4.25.

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

00)
Taupomos sąskaitos

Specialius .. 1.25
Kasdieninės . 1 «25

RRSP <5r RRIF
Taupoma .  1.50 
1 metų ... 4.75
2 metų ... 5.00
3 metų ... 5.00
4 metų ... ~ 5.00
5 metų ... _5.25_,_ 

Čekių sąskaita Q .50 
prieš laiKą • 1.00

l už:

• MOKSLO metams pra
sidedant, paskirsčius mo
kyklų tarnybas pagal 
prancūzų ar anglų dėsto-- 
mąsias pagrindines kal
bas, mokytojai ir tėvai
• INFORMACINE SESIJA 
apie LIETUVOS NARYS
TĘ NATO ir kaip paveik
ti Kanados vyriausybę 
šiuo reikalu, vyks š.m. 
rugsėjo mėn. 27 d., 12 vai. 
p.p. A V parapijos salėje.

Sesiją praves Antanas 
RAŠYMAS, KLB Krašto 
V-bos narys.

Visus maloniai kviečia 
atsilankyti

Montrealio A-kės 
Valdyba

susiduria su patalpų, 
transporto, vietovių ir 
programų pakeitimais. Iš
samius straipsnius apie 
mokyklas atspausdino 
’’The Gazette” A12 pusią-

pyje, rugpjūčio mėn. 29 
d. laidoje. Nuotraukoje - 
keturios vaikų darželio 
mokytojos, jų tarpe Aud
ra Zurkevičiūtė, (Audręv 
Zurkevicius).B-a iš kaires.

• Tėv. J. ARANAUSKAS 
S.J., po atostogų sugrįžo 
į A.V. p-jos kleboniją rug
pjūčio mėn. 31 d.

• KLK MOTERŲ d-jos 
Montrealio sk. SUSIRIN
KIMAS vyks spalio- 
mėn. 4d.., po 1 i vai. 
pamaldų Seselių Namuo
se. Sol. Antanas KEBLYS 
rodys šių metų ŠOKIŲ 
šventes vaizdajuostę. 
Kviečiami visi! Valdyba

e Paulius BRIKIS, Danu
tės ir Edvardo Brikių sū. 
nūs, atkreipė žurnalistės 
dėmesį vaikų golfo žai
dynėse Ottawoje? aprašy
mas atspausdintas "Otta
wa Citizen" dienraštyje. 
Šį sportą jaunasis Paulius 
yra ypatingai pamėgęs, o 
vaikų tarpe - retas atve
jis.

Geros sėkmės buvusiems 
montrealiečiams.

Nekilnojamo turto paskolos (Residential ip to
i a r 4-plex;1 metų... _ 7.45 _

2 metų 7.55_ 4 metų .„.Z,55.
3 metų ... 7.55 — 5 metų ... 7.55

Asmenines paskolas
If guaranteed by deposit at LITaS. 8-00— 
Fully guaranteed (CSB) or other ... 9.00- 
Personal loan regular ..................... 9.50

Overdraft .................................................17.00
; 7.00—

• 3 PERSONAL PRIME I '-7^50—

KASOS VALANDOS
1475 De Sfeve 3907 A Rosemon

Pirmadieniais 9.00- 3.00 10- 2
Antr., treciad. 9.00- 3.00 —•
Ketvirtadieniais 12.00- 8.00 3.00- 7.00
Penktadieniais 10.00- 6.00 2.00- 6.00

£ S

b HONEY FOR SALE ! §
a s
S3 B
B Bg Direct from the beekeeper, $ 1.50 per pound, b
LI k-1
b „b
g Delivery could be arranged too! Please call: §
S3 b
S Tel: 962-3780 g
B □
13 B

KALBĖKIME SU VAIKAIS IR VAIKAIČIAIS SAVO 
PROTĖVIU KALBA - LIETUVIŠKAI’.

Dr.Philip STULGINSKIS 
Dental Surgeon 

Dantų gydytojas 
8606 Centrale (kamp.45 
A v., Suite 209^ LaSalle,, 
Que. H8P 1N5.

Tel: 364 - 4658

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

'i ............. "■' " ................. ................ .....-.............  . '—-h

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

NAUJAS VAISTAS 
RŪKANTIEMS

Norontiems atsikratyti, 
rūkymu, Zyban piliulė 
yra pati saugiausia ir 
efektingiausią, patvirtin
ta JAV-se nuo 1997 m. 
gegužės mėnesio, dabar 
patvirtinta Kanadoje ir 
pradedama pardavinėti.

Padaryti tyrimai su 
daugiau kaip 1,500 chro
niškų rūkytojų, kasdieną 
surūkančių bent 15 ciga
rečių, ir jų reakcija į 
naująjį vaistą.

Paaiškėjo, jog vartoję 
Zyban’ą 48% rūkytojų 
be vargo galėjo mesti 
cigaretes. Tuo tarpu var
tojus klijuotes, iki dabar 
vieną populiariausių me
todų atpratinti nuo rūky
mo, pavyko 36%.

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

Kreiptis tel: 365-7523.

Sąžiningai patarnauja Nejudomo turto 
PIRKIMO IR PARDAVIMO AGENTAS 

PAUL RUTKAUSKAS/ROSS/ 

5344 Verdun Ave., VERDUN,Que., Canada.
Tel: /514/ 765-3586-darbo, /5147 365-7060, - namu;

ADAM0N1S INSURANCE AGENCY INC.

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

Yra ir bevaistinių me
todų, tačiau kai kuriems, 
o tokių yra nemaža, Zy
ban'as yra gera naujiena.

Notarė

RŪTA POCA USKAS -R UDINSKAS
L.L.L. D.D.N.

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

Tek 931-7174.

- įvairių euro
pietiškų ir lietuviškų 
maisto gaminių parduotu
vė kviečia pasinaudoti 
skaniais ir sveikais įvai
riais produktais: 4951 
Queen Mary Rd., Mont
real, QC, prie Snowdon 
Metro stoties, tel: 344- 
1573. Susitarus, pirki-, 
niai pristatomi į namus.

Petras Paulauskas
8 psl.

NAMAI- AUTOMOBILIAI'PREKYBA-ATSAKOMYBĖ

3907 A Roaeraont Blvd.,Montreal, Qua. HIX 1L7
Tel. 514 722-3545 Fax: 722-3546

Joana ADAMONYTE A.I.B., Donna SVRAKA A.I.B.
PETRAS ADAMONIS C.LB. Rec 256- 5355

Greitas'tikslus patarnavimas. Pasiteiravimas neįpareigoja apsidrausti

DOUVREUR - ROOFER - STOGADENGYS
Patrick Sweezey 
Mark Richard

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

kainomis

3272 BouL LASALLE 
Verdun (Quebec) H4G TY9
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